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  المقدمة -  ١

الممول من الوكالة الفنلندية للتنمية ) EPAP(قام المشروع المصري لمكافحة التلوث 

والفنلنديين بإعداد خطوط بتكليف اإلستشاريين المصريين ) FINNIDA(الدولية 

وقد قام هذا التكليف . إرشادية محددة للرصد والتفتيش للقطاعات الصناعية المختلفة

 والذي نتج عنه إعداد أربعة كتب  EPAP وFINNIDAعلى أساس التعاون السابق بين 

 :إرشادية عن التفتيش  وهى

 األساسية يوضح للقارئ المعلومات الذي:  دليل أساسيات التفتيش البيئي  �

عن تـلوث الهـواء و المياه و بيئـة العمـل وخصائص مياه الصـرف و 

 .المـواد الخطرة و المخلفات الخطرة 

يوضح استراتيجيات وأهداف ومسئوليات إدارات : دليل إدارة التفتيش  �

 .التفتيش خالل مراحل التفتيش المختلفة 

قائد فريق التفتيش الذي يوضح دور ومسئوليات : دليل قائد فريق التفتيش  �

 .في إعداد و تنفيذ الزيارات الميدانية و مهام المتابعة 

الذي يوضح طرق و أساليب القيام بكافة أنواع التفتيش، : دليل المفتشين  �

والمهام المتنوعة خالل مراحل التخطيط والزيارات الميدانية وإعداد التقارير 

 .ن قوائم المراجعةكما يتضمن الدليل عدداً م. و إجراءات المتابعة 

 



 ٧

وقد تم تجميع األدلة الثالثة األخيرة في دليل إرشادي واحد بعنوان دليل إجراءات 

والذى تم تطويره بحيث يغطى جوانب ) ٢٠٠٢-GIM ،)EPAPالتفتيش البيئى 

 .التفتيش المشتركة فى الصناعات المخلفة

للصناعة فى مصر،  ومن ناحية أخرى فقد ظهرت الحاجة لتقديم مفاهيم الرصد الذاتى 

حيث أنه يقدم إلدارة المصنع معلومات مفيدة بالنسبة لكفاءة اإلنتاج وكذلك بالنسبة 

ويجب أن يغطى الرصد الذاتى كحد أدنى رصد ملوثات البيئة المنبعثة . للوضع البيئى

ويمكن أن تشمل . فى الهواء، ومياه الصرف، والمخلفات الصلبة، والنفايات الخطرة

ومن المؤكد أن . ة للرصد الذاتى معامالت العمليات ذات الوطأة البيئيةالخطة الشامل

مثل هذه الخطة الشاملة ستساعد اإلدارة على تحديد مصادر المخلفات، والحد من 

ولذلك تم إعداد . التلوث عند المنبع، وتقليل اإلنبعاثات،  وبالتالى تحقيق فوائد اقتصادية

وضح للمهتمين بالصناعة ولإلستشاريين والمسئولين دليالَ إرشادياَ عن الرصد الذاتي ي

الحكوميين  المبادئ العامة اإلدارية والتكنولوجية التي ينبغي اتباعها في إجراءات 

وتم اختيار صناعة النسيج كنموذج الختبار وتطبيق الرصد الذاتى، ثم . الرصد الذاتي 

 .تم إعداد دليالَ للرصد الذاتي لهذه الصناعة 

 

 تمهيد ١-١
 

 اختبار األدلة السابق ذكرها من خالل مجموعة من برامج التدريب التى استهدفت تم

وقد قام المفتشون . الفروع اإلقليمية للجهاز وكذا وحدات اإلدارة البيئية بالمحافظات

المشتركون في التدريب باستخدام هذه األدلة للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية 

وقد . من األطراف المعنية إلى تحسين هذه األدلة وتحديثها،وقد أدت التقارير الواردة 

صار جليا أن هناك ضرورة إلعداد أدلة إرشادية متخصصة للقطاعات الصناعية 

 :وقد تم اختيار خمسة قطاعات لذلك.   بالمبادرة بإعدادهاEPAPالمختلفة، ولذلك قام 

لبان ،تصنيع منتجات األ: الصناعات الغذائية وبخاصة الخمسة فروع التالية �

 .الخضراوات والفواكه، طحن الحبوب ،المشروبات الغازية ،والحلويات

 .صناعة اللب والورق �

الصناعات المعدنية مع التركيز على األقسام التالية قسم الحديد والصلب  �

 .وقسم األلومنيوم

 .الصناعات الهندسية �



 ٨

 .الصناعات النسيجية �

 

  أهداف المشروع١-١-١

اد أدلة إرشادية محددة لكل قطاع في مجاالت التفتيش والرصد، كى يهدف المشروع إلى إعد

وروعي عند . يتم استخدامها بواسطة المفتشين والعاملين في المنشأة الصناعية على الترتيب

اإلعداد أن تكون هذه األدلة مبسطة ولكن دون إغفال أية معلومات ضرورية لمستخدميها 

والجداول والمالحظات داخل اإلطار وذلك لتسهيل وقد تم استخدام اللوحات . المستهدفين

 .وتوضيح تلك المعلومات

 

وقد قام المشروع بإعداد دليلين منفصلين أحدهما للتفتيش واآلخر للرصد الذاتي وذلك لكل فرع 

من فروع الصناعات الغذائية الخمسة المذكورة، وكل منها يعتبر وثيقة قائمة بذاتها، مع 

 .عام للرصد الذاتي كلما دعت الحاجة لذلكضرورة الرجوع للدليل ال

 

 

  محتويات دليل الرصد الذاتي٢-١-١

ويعطى . يشمل دليل الرصد الذاتى الخاص بصناعة الغزل والنسيج إحدى عشر فصال

وتغطى الفصول من الثاني . الفصل األول مقدمة عن المشروع ككل والقطاع الصناعي

حيث يتم توصيف الصناعة في . ها البيئيةإلى الخامس صناعة الغزل والنسيج وتأثيرات

الفصل الثاني من حيث المدخالت والمخرجات، وصف لعمليات اإلنتاج الرئيسية، 

المنشأة  وصف مختصر لوحدات الخدمات والوحدات المساعدة التى يمكن وجودها في

ن الصناعة، وكذلك مختلف اإلنبعاثات الغازية والسائلة والمخلفات الصلبة التى تتولد م

 .العمليات المختلفة

ويصف الفصل الثالث اإلنبعاثات من هذه الصناعة والتأثيرات البيئية لمختلف الملوثات 

بينما يقدم الفصل الرابع ملخصا للقوانين البيئية التى يمكن تطبيقها على . الناتجة عنها

هذه الصناعة، أما الفصل الخامس فيعرض أهم اإلجراءات التى يمكن تطبيقها على 

 . ذه الصناعة فى مجال الحد من التلوث الناتج عنهاه

وقد تم تفصيل المعلومات والخطوات الالزمة إلنشاء نظام للرصد الذاتى فى الفصول 

حيث يقدم الفصل السادس شرحا موجزا يشمل . من السادس إلى الحادى عشر

كل من نظام التعريف بالرصد الذاتى وأهدافه مزاياه، باإلضافة إلى العالقة بينه وبين 

. ويشمل الفصل السابع التخطيط للرصد الذاتى. اإلدارة البيئية واإلنتاج األنظف



 ٩

ويناقش الفصل الثامن رصد المواد الخام والمنتجات، بينما يتم عرض المناحى المتعلقة 

ويختص الفصل العاشر بالرصد البيئى؛ بينما يختص . بالتحكم فى الفصل التاسع

 .البيانات وتجهيزها وأساليب استخدامهاالفصل الحادى عشر بجمع 

 

ويجب اإلشارة إلى ضرورة الرجوع إلى مصادر أخرى للمعلومات الالزمة لتخطيط 

وإعداد وتشغيل نظاما فعاال ومستداما للرصد الذاتى، ولذا سيتم ذكر مجموعة من 

وفى بعض الحاالت سيحتاج العاملون بالمصنع إلى االستعانة . المراجع الخاصة بذلك

 .باستشاريين متخصصين إلقامة نظام فعال للرصد الذاتى

 



 ١٠

   مقدمة لصناعة الغزل والنسيج  ٢-١

تعتبر صناعة الغزل والنسيج والمالبس من اكبر الصناعات بمصر فيما يتعلق بعدد 

كذلك تعتبر هذه الصناعة مساهما . العمال، ومن حيث قيمة االنتاج المحلى و التصدير

 العمل والمجارى المائية، خاصة فى عملياتها الرطبة حيث يتم رئيسيا فى تلويث بيئة

 .استخدام كيماويات خطرة

  SIC الكود الصناعى القياسى المصرى للصناعات النسيجية  ١-٢-١

 يرمز لقطـاع الصناعات النسيجية في نظـام التصنيف القياسي الصناعي المصرى  

 شركة قطاع عام، ٣١ية على وتشتمل الصناعات النسيجية المصر. ٣٢بالكود رقم 

 . شركة قطاع خاص وإستثمارى٣٠٠٠وحوالى 

  حجم الصناعة وتوزيعها الجغرافى ٢-٢-١

تشمل القطاع العام والخاص ( شركة ٣٠٠٠ويشمل قطاع الصناعات النسيجية حوالى 

مثل منشآت حياكة المالبس التى (، وتتراوح ما بين الشركات الصغيرة )واالستثمارى

مثل مجمعات الغزل والنسيج والتجهيز (آلي المنشآت العمالقة ) عمالتضم ثمانية 

 ). والحياكة التى تضم أكثر من عشرة أالف عامل

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج والمالبس خامس اكبر مصدر لجلب العملة الصعبة، بعد 

 ويعد ثانى. البترول، وتحويالت المصريين بالخارج ، والسياحة، وعائد قناة السويس

من المنتجات الصناعية % ٥٢أكبر قطاع صناعى بعد الصناعات الغذائية، كما يمثل 

 ). باستثناء المنتجات البترولية(فى مصر 

ومن خاللها .  شركة ضخمة للقطاع العام٣١ويسيطر على صناعة النسيج فى مصر 

من صناعة النسيج، % ٧٠من صناعة الغزل، % ١٠٠يهيمن القطاع العام تقريبا على 

كما يهيمن . من صناعة التجهيز، والمنتجات النهائية% ٣٠من صناعة التريكو، % ٤٠

 ٣٠٠٠ويوجد حوالى . بالتالى من ناحية العمالة وحجم اإلنتاج واألصول المملوكة

كما يوجد أيضا . مصنع للقطاع الخاص أعضاء فى االتحاد المصرى لصناعة النسيج

كما يهيمن . مقيدين خارج هذا االتحادالعديد من المنشآت الصغيرة والعمال غير ال

 .القطاع الخاص حاليا على مجال صناعة االقمشة التريكو والمالبس 

 



 ١١

 

  وصــف الصنـاعة -٢

تتعامل صناعة الغزل والنسيج مع الخامات النسيجية فى شكل يعتمد                    

 :ا هو مبين فيما يلىعلى نوعية الصناعة ،وكيماويات ومدخالت اخرى كم

 المواد الخـام والكيماويات والمدخالت األخرى   ١-٢

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ١١-١(توضح الجداول 

 . باإلضافة إلى الملوثات الناتجة منها

  المواد الخـام  للصناعات الفرعية التالية  ١-١-٢

ات القطن، أو خلطات القطن قطن خام، الياف صناعية بمواصف

 . مع االلياف الصناعية، وترد االلياف الى المصنع فى باالت

 غــزل القـطن 

الياف الصوف، االلياف الصناعية بمواصفات الصوف، أو 

وترد الياف الصوف . خلطات الصوف مع االلياف الصناعية

 . الى المصنع فى باالت

 غــزل الصـوف 

اعية، خيوط مخلوطة، خيوط قطن، صوف، الياف صنـ

 .  الخ…مضخمة، مطاطة ، 

 النسيــج 

خيوط قطن، صوف، الياف صناعية، خيوط مخلوطة، مضخمة 

 .الخ.…، مطاطة ، 

 الـتريكو 

صوف، الياف صناعية، خلطات الياف الصوف مع االلياف 

 .الصناعية

 أقمشة غير منسوجة

 سجاد التفت .الخ…خيوط اكريليك، نايلون، بولى بروبلين، مخلوطة ، 

أقمشة منسوجة، أو تريكو، من القطن أو الصوف ، أو االلياف 

الصناعية، أو أقمشة مخلوطة من الياف طبيعية مع الياف 

صناعية، أقمشة الحشو ،أقمشة البطانات، أزرار، سوست، 

 .الخ…

 صناعة المالبس



 ١٢

   الكيمـاويات للعمليات الرطبة التـالية٢-١-٢

وكسى ميثايل سليلوز، زيوت، شمع، مواد بوليفينابل الكحول، كارب

 . الخ.…الصقة، يوريا، داى اثلين جليكول، 

   البـوش 

 ازالـة البـوش . إنزيم ، حامض كبريتيك، منظفات صناعية، قلويات

هيدروكسيد الصوديوم، كربونات الصوديوم، مذيبات تحتوى على 

 )Surfactant(الكلور، خافض للتوتر السطحى 

 الغسـيل

 التـبييض كلورايت، فوق اكسيد الهيدروجين، حامض أسيتيكهيبو

هيدروكسيد الصوديوم، خافض للتوتر السطحى، حامض، سائل 

 . أمونيا 

 المـرسرة

 الصــباغة  .مواد صباغة، اضافات كيماوية، مواد مختزلة، مواد مؤكسدة

، صبغ، كيروسين، مواد )احماض أو قلويات(مواد صباغة 

 .لينالصقة، أمونيا، زي

 الطبــاعة

فورمالدهايد، فسفور، أمونيا، سليكون، فلوروكربون، راتينج، 

 .الخ.…تولوين، امالح زيـركون، 

 تجهيز كيماوى

 

   المـيــاه٣-١-٢

تشتمل صناعة الغزل والنسيج على كثير من العمليات الرطبة التى تستخدم فى خطوط 

يل، والتبييض، والصباغة والتجهيز االنتاج المختلفة، مثل البوش، وازالة البوش، والغس

وهذه العمليات الرطبة تستهلك كميات ضخمة من المياه و التى تقدر . وغير ذلك

لذلك فان المياه تعتبر من .  لتر لكل كيلو جرام من المنتجات النسيجية٢٠٠بحوالى 

وينبغى فى بعض الحاالت معالجة المياه . المدخالت الهامة لصناعة الغزل والنسيج

ام فى محطة خاصة بالمنشأة، إلزالة عسر المياه، قبل استخدامها فى العمليات الخ

 .الصناعية الرطبة
 



 ١٣

   العمـليـات اإلنتــاجية٢-٢

 :تشتمل صناعة الغزل والنسيج على الخطوط االنتاجية، والوحدات الخدمية المختلفة التالية

 العملـيات اإلنتـاجية الوحــدات الخـدميـة

 الغاليــات 

 راج تبريــد اب

 معمـل اختبـار الجودة  

 ورش ميكانيكية وكهربيـة

 جــراج

 مخـازن للخـامات والمنتـجات

وحدة معالجة الميـاه المستخدمة فى العمليات 

 اإلنتاجية

 محطة معالجة مياه الصـرف الصناعى

 وحدة شـفط اتربة وزغـب القـطن

 نتـاج الغـزل ا

 ) ناعيةوالخلطات مع االلياف الص(غزل القطن  

والخلطات مع االلياف (غزل الصـوف  

 )الصناعية

 انتــاج القمـاش

 النسيــج

 التريكو

 االقمشة غير المنسوجة

 سجــاد التفت

 التجهــيز

 ...) تبييض -حريق وبرة(تحضيرات التجهيز 

 الصــباغـة

 الطبــاعة

 التجهيـز الكيميـائى

 صنــاعة المالبس

 انتــاج االلياف الصناعية

 الفسكـوز  انتـاج 

 انتـاج النايلون

 انتـاج البوليستر
 

 

 

 

 

 



 ١٤

 

 

  صنـاعة الغــزل  ١-٢-٢

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ٢، ١(توضح الجداول 

 :وفيما يلى شرح للطريقتين التكنولوجيتين للغـزل. باإلضافة إلى الملوثات الناتجة منها

 

فى هذا الخط يمر قطن . نتاج لغزل القطنخط اال) ١(يبين شكل 

البالة على ماكينات متتالية لتنظيفه من االتربة والشوائب والمواد 

الغريبة، وتفتيحه، وخلطه وتسريحه ثم سحبه الى خيط رفيع 

ويمكن استخدام نفس خط االنتاج . واعطائه برمات النتاج الخيط

طن، أو خلطات لغزل االلياف الصناعية التى لها نفس مواصفات الق

منها مع القطن ويتم تدوير الخيوط الناتجة من الغزل على بكر 

 . مخروطى فى عبوات كبيرة على ماكينات التدوير

 

 غـزل القطن 

فى . عمليات التصنيع فى خط انتاج غزل الصوف) ٢(يبين شكل 

هذا الخط تمر الياف الصوف من البالة الى عمليات غسيل من 

د النباتية، وتسريح، وتمشيط ثم سحب الشحوم، وكربنه الموا

ويتم تدوير الخيط الى . الشعيرات الى خيط رفيع يبرم لتكوين الخيط

بكر اكبر حجما كانتاج نهائى يستخدم فى صناعة النسيج، والتريكو 

ويستخدم نفس الخط فى غزل االلياف الصناعية من . والسجاد

 .نوعية الصوف او خلطات الصوف مع االلياف الصناعية

 

 غـزل الصوف

 
 
 
 
 
 



 ١٥

 غــزل القــطن )  ١(جــدول 

 بيئـة العمل
المخلفات 

 الصلبة
 العمــلية المدخالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصـرف السائل

طبقة من القطن  تراب وزغب القطن   شعيرات  تراب وزغب القطن  ضجيج 

 النظيف 

 الياف –قطن خام  تفتيح وتنظيف القطن 

 ناعية ص

التفتيح 

 والتنظيف 

 الكــرد  طبقة قطن نظيف  تسريح القطن  شريط كــرد  زغـب القطن   شعيرات  زغب القطن 

 زغب

  ضجيج 

 زيادة التنظيف ازالة العقد شريـط ممشط  زغــب قطن   شعيرات 

 توازى الشعيرات 

 التمشيط  شريط الكــرد 

 زغب القطن

 ضجيج 

شريط الكرد او شريط  تحسين االنتظامية وخلط االلياف   سحب شريط زغــب قطن   شعيرات

 تمشيط 

 السحب 

 زغب

  ضجيج 

 البــرم  شريط سحب  ترفيع الشريط واعطاء برمات  مــبروم  زغــب  شعيرات 

 زغب 

 ضجيج 

عوادم خيط  او ) للحلقى(مبروم  ترفيع المبروم الى الخيط وبرمه  الخــيط  زغــب 

شريط سحب للطرف 

 لمفتوح  ا

الغزل الحلقى او 

 الطرف المفتوح 

 زغب

  ضجيج 

عوادم خيط  ازالة العيوب وتعبئة الخيط فى بكر  بكر خـيط مخروطى  زغــب 

 مخروطى 

 التـدويـر  خـيوط الغـزل

 



 ١٦

 غــزل الصوف ) ٢(جــدول 

 العمــلية مـدخالتال الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل مخلفات صلبة بيئـة العمل

 الفرز والتصنيف  صــوف خام  تصنيف الجودة  الخلطة المطلوبة  زغب شعيرات   الياف صوف  زغب شعـيرات 

زغب شعيرات وابخرة 

متطايرة كيماوية 

 عضوية 

مواد مستهلكة لألكسجين  الياف صوف

)BOD( ،)COD (

وشحومات وسخونة مياه 

 الصرف

 ابخرة كيماويات 

 ) مذيبات (عضوية متطايرة

تنظيف الصوف من  صوف نظيف 

الشحومات، والعرق والشوائب  

 صوف خام  

 مياه ساخنة 

 صـابون 

 الغسـيل 

 بقايا رماد كربونى  أبـخرة حامض
صرف حمام الحامض 

 احيانا 
 ابخرة حامض 

صوف خالى من المواد 

 النباتية 

صوف مغسول حامض  ازالة المواد النباتية 

 كبريتيك مخفف 
 بنة الكر

 الخلط والتزييت  زيوت معالجة  الخلط وتسهيل عملية التسريح  صوف جاهز للتسريح  كيماويات عضوية متطايرة   الياف صوف  زغب شعيرات 

 زغب صوف 
يعاد (عوادم الياف 

 )استخدمها
 زغب شعيرات  

فصل الشعيرات وتكوين حبل  مبروم صوف 

 شعيرات 
 الكـــرد  صوف نظيف 

 زغب صوف 
يعاد (دم الياف عوا

 )استخدمها
 زغب صوف  

فك االلتحامات وتوازى  شريط ممشط 

 الشعيرات 
 جلنج وتمشيط  صوف مسرح 

زغب صوف وضجيج    البرم  شريط ممشط  سحب الشريط الى المبروم )توب(مبروم  زغب صـوف  عوادم الياف

 زغب صـوف   عوادم شعيرات  زغب صوف وضجيج
وبرمه الى سحب المبروم  خيوط صوفية 

 خيط 
 الغــزل المبروم 

  
 



 ١٧

القطن الخام

 تفتيح والتنظيف ال  

 الكـرد

 السحـب 

 البرم 

 الغزل الحلقى

 التدوير  

 خيوط غزل حلقى على كونات

 التمشيط 

 ألياف صناعية

  التفتيح والتنظيف

 الكـرد

    غزل طرف مفتوح 

خيوط غزل طرف مفتوح 

 على بكر أسطواني

 خط انتاج غزل خيوط القطن وااللياف الصناعية )١(شكل



 ١٨

 الصوف الخام  الخام الصوف

 الفـرز الفرز والخلط 

 الغسيل  الغسيل 

     التجفيف   التجفيف 

استخالص  الكربنه 

الخلط والتزييت استخالص 

 التجفيف 

  الكرد

الخلط والتزييت 

 الجلنج

 التمشيط

 الصباغة 

 تكوين التوبس السحب الكرد 

 الغزل

 الخيط 

 أنظمـة غزل الصوف)٢(شكل

طريقة الوولن طريقة الورستد



 ١٩

   صـناعة األقمشة٢-٢-٢

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ٦-٣(توضح الجداول 

 .وفيما يلى شرح للطرق المختلفة لصناعة األقمشة. باإلضافة إلى الملوثات الناتجة منها

 

وفى هذا الخط يتم ترتيب عدد كبير عمليات انتاج النسيج، ) ٣(يبين شكل 

من الخيوط المتوازية بالطول المطلوب، وتلف على بكرة تسمى مطوى 

، وتعالج هذه الخيوط فى عملية البوش لتقويتها ) warp beam(السداء 

وتنعيمها ثم يتم نسج خيوط السداء مع خيوط اللحام على النول لتكوين 

نول تسمى مطوى القماش النسيـج الذى يلف على بكرة كبيرة فى ال

)cloth beam.( 

 

 النسيــج 

فى كل من التريكو الدائرى . عمليات انتاج قماش التريكو) ٤(يبين شكل 

والتريكو المسطح تغذى ماكينة التريكو بعدد من بكر الخيوط حيث تقوم 

أما فى حالة تريكو . الماكينة بواسطة ابر التريكو بتكوين قماش التريكو

جميع عدد كبير من الخيوط المتوازية على مطوى السداء التى السداء، يتم ت

 . تقدم لماكينة تريكو السداء لتكوين قماش تريكو سداء بواسطة ابر التريكو

 

 التريــكو 

وفى . خط انتاج القماش غير المنسوج بواسطة اختراق االبر) ٥(يبين شكل 

لياف التى تمرر هذا الخط يتم تفتيح االلياف لتكوين طبقة متجانسة من اال

على ماكينة االختراق باالبر المسننة حيث تعمل على تالحم وترابط االلياف 

ولزيادة تماسك القماش الناتج يعالج احيانا . لتكوين قماش لباد غير منسوج

ويمكن اضافة المادة . بمادة الصقة تعمل على لصق االلياف ببعضها

 .الالصقة بالرش

القماش غير 

 المنسوج 

 

وفى هذه التقنية تغذى ماكينة . عمليات انتاج سجاد التفت) ٦(شكل يبين 

التفت بعدد كبير من بكر خيط الوبرة، كما تغذى بقماش أرضية السجاد، 

وتقوم ابر الماكينة بغرس صفوف من الوبرة فى االتجاه الطولى لقماش 

 بعد ذلك يغطى ظهر السجاد الناتج بعجينة الصقة كيميائية لتثبيت. االرضية

ويتم تجهيز السطح الوبرى . الوبرة، ويغلف الظهر بعد ذلك بقماش جوت

 . للسجاد بعملية قص لتسوية السطح الوبرى للسجاد

السجــاد 

 التفت 



 ٢٠

 
 



 ٢١

 صـناعة النسـيج) ٣(جــدول 

 العمــلية المدخالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل مخلفات صلبة بيئـة العمل

 التسـدية  بكـر خيوط  تكوين مجموعة خيوط السداء مطوى خيوط السداء زغب شعيرات   بكــر فـارغ  يرات ضجيج زغب شع

زغب شعيرات وابخرة 

 كيماويات عضوية 

فضالت خــيوط 

 بقايا مادة البوش 

بقايا مواد البوش الناتجة 

من تنظيف الحوض، 

مخفضة لالكسجين الذائب 

) BOD,COD(فى الماء 

ت عضوية كيماويا

ميثانول من (متطايرة 

PVA( 

 مطوى سداء مبوشة
تقوية وتنعيم الخيوط بمحلول 

 البوش
 البــوش  محلول البوش-مطوى السداء

    
مطوى السداء جاهزة 

 للنول 

اعداد مطوى السداء باالجزاء 

 الالزمة للنول 
 اللقى والتطريح  مطوى سداء مبوشة 

زغب شعيرات مستوى 

 عالى للضجيج 
 النـسيـج  مطوى سداء معدة للنسيج  تكوين القماش  قماش منسوج  زغب شعيرات    خيوط ونسيج فضالت

 

 صـناعـة التريكو) ٤(جــدول 

 العمــلية المدخالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية  الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 بكر فارغ، وخيوط  زغب شعـيرات 

_______ 

 مطوى خيوط السداء عـيرات زغب ش
تحضير الخيوط على 

 مطوى السداء 

 

قطن ، مخلوط، (خيوط على بكر 

الياف صناعية، حريرية، مضخمة، 

 )الخ..

 تريكو السداء 

 التسـدية 

زغب شعيرات 

 ضجيج ماكينات 
 فضالت خيوط وقماش

_______ 
 تريكو السداء  سداء مطوى خيوط ال تكوين نسيج التريكو  قماش تريكو سداء  زغب شعـيرات 

زغـب شعـيرات 

 ضجيج ماكينات 

 فضالت خيوط -بكر فارغ

 وقماش

_______ 

 زغـب شعـيرات 
قماش تريكو دائرى 

 قماش تريكو مسطح 

تكوين نسيج تريكو 

 دائرى أو مسطح 

قطن، (خيوط معبأة على بكر 

 الياف -صوف، مخلوط

 )الخ..صناعية،

 تريكو دائرى 

 او  تريكو مسطح



 ٢٢

 



 ٢٣

 صناعة األقمشة غير المنسوجة ) ٥(ل جــدو

 العمــلية المدخالت  الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

زغب شعيرات عالقة فى  _______ الياف  زغــب شعيرات 

 الجو 

شاشة كرد من 

 االلياف 

الياف صناعية  تفتيح وتسريح االلياف 

 -لونناي-بوليستر(

 ) الخ..

 تكوين شاشة االلياف 

طبقة متعددة  زغــب شعيـرات  _______ شعيرات  زغـب شعيرات 

 الشاشات من االلياف 

تكثيف الشاشة الى الوزن 

 المطلوب 

 تكثيف الشاشة  شاشة كـرد 

 شعيرات 

 ضوضاء

قماش لباد غير  زغــب شعيرات  _______ شعيرات 

 منسوج 

 التحام االلياف مع بعضها

 وترابطها

طبقة مكثفة من 

 االلياف 

 اختراق االبـر 

ابخرة مواد كيماوية 

 عضوية 

شعيرات ، قصاصات 

 لباد غير منسوج

قماش لباد غير  _______ _______

 منسوج 

رش المادة الالصقة  لباد غير منسوج  تقوية القماش وتماسكه 

 وتجفيفها 

 صنـاعة السجـاد التفت ) ٦(جــدول 

 العمــلية المدخالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل خلفات صلبةم بيئـة العمل

 زغــب شعيرات 

 ضجيج ماكينات 

 بكر فارغ 

 فضالت خيوط وقماش
 زغــب شعـيرات  

قماش االرضية 

 مغطى بالوبرة 

تكوين صفوف من الوبرة 

 على قماش االرضية 

 خيوط السجاد

 قماش ارضية 
 غرس الوبرة 

 بخرة كيماويات عضوية ا
بقايا من فائض المادة 

 الالصقة 

مواد كيماوية مخفضة 

لالكسجين الذائب فى 

 الماء فى مياه الصرف

 ســجاد تفت أبخـرة كيماويات عضوية 
تثبيت الوبرة فى االرضية 

 وتجهيز الظهر 

 عجينة الصقة 

 قماش تغطية الظهر

تغطية ظهر الوبرة بالمادة 

 الالصقة 

ت ابخرة زغـب شعيرا

 كيماويات عضوية 
  بقايا قماش 

 زغب شعيرات 

 بخرة كيماويات عضوية 

سجاد تفت مغلف من 

 الظهر 

لصق غالف الظهر على 

 المادة الالصقة وتجفيفه 

 نسيج جوت 

 سجاد تفت 

تغطية ظهر السجاد 

 بقماش تغليف

زغب شعيرات ضجيج 

 ماكينات 
ة السطح الوبرى للسجاد تسوي سجاد تفت مجهز  زغـب شعـيرات   شــعيرات 

سجاد تفت بعد 

تصلب المادة 

 الالصقة 

تسوية وتجهيز السطح 

 الوبرى للسجاد 



 ٢٤

 خيط اللحام للنول غير المكوكى

 )كونات (بكـر الخيط

 خيط اللحام لنول المكوك

 التسـدية 

 البوش

 اللقى والتطريح 

 النســيج 

 قماش منسوج 

 تدوير ماسورة خيط المكوك

 خـط إنتــاج النسـيج)٣(شـكـل



 ٢٥

 

اعيةألياف صن

 تكوين طبقة الشعيرات 

 تكثيف طبقة الشعيرات 

 ربط طبقة الشعيرات 

 قماش غير منسوج

 خـط إنتــاج قماش غير منسوج )٥(شكل

 التسدية

 تريكو مسطـح تـريكو دائــري  تريكو السداء

 قماش تريكـو مسطـح قماش تريكو دائرى قماش تريكو سداء 

 التريـكوخط إنتاج أقمشة ) ٤(شكل 

 بكــر الخيــوط



 ٢٦

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــاكـينة التفـت

 تغطية ظهر الوبرة بالمادة الالصقة

 تغــلـيف الظــهر

 التجفيف 

قص وتسوية السطح الوبرى 

 سجــاد تفـت 

 خــط إنتــاج سجــاد تفـت) ٦(شكل

       عجينـة الصقة    قماش تغليف الظهر           قمـاش األرضـية        خيــط الـوبـرة       



 ٢٧

 



 ٢٨

  صـناعة التجهـيز٣-٢-٢

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ٧(يوضح الجدول 

عمليات التصنيع لتجهيز نسيج ) ٧(ويبين شكل .  الملوثات الناتجة منهاباإلضافة إلى

خط التصنيع لتجهيز اقمشة التريكو ) ٨(ويبين شكل . القطن، ونسيج االلياف الصناعية

وفيما . خط التشغيل لتجهيز نسيج الصوف او تريكو الصـوف) ٩(ويبين شكل . القطن

 :يلى شرح عمليات التجهيز المختلفة 
 

، وفيها يتعرض )للقطن(هذه العملية من العمليات التحضيرية للتجهيز تعتبر 

القماش الخام من كل من وجهيه الى لهب لحرق الشعيرات البارزة على 

وتجرى هذه العملية للقماش . سطح القماش، وبذلك يصبح سطح النسيج ناعما

 . المنسوج من القطن فقط

 حريق الوبرة

لتحضير للتبييض أو الصباغة، وفيها يعالج تعتبر هذه العملية من عمليات ا

القماش الخام كيميائيا الزالة البوش الموجود فى خيوط السداء باستخدام 

حامض الكبريتيك أو االنزيم، أو الصابون والماء الساخن وذلك حسب مادة 

 .البوش

ازالـة 

البــوش 

 والغسيل

ضيرات التجهيز تعتبر احدى عمليات تح) لأللياف الطبيعية(عملية التبييض 

للحصول على اللون االبيض فى القماش باستخدام مواد التبييض مثل فوق 

 .اكسيد الهيدروجين أو مادة هيبوكلورايت

 

 التبييض

هى احدى عمليات تحضيرات التجهيز ) القطن(عملية تحرير القماش 

لالقمشة القطن فقط سواء نسيج أو تريكو ، للحصول على لمعة ومتانة اعلى 

 .ية اعلى المتصاص االصباغ ، وذلك باستخدام هيدروكسيد الصوديوم وقابل

 

 المرسرة 



 ٢٩

تعتبر عملية الصباغة من العمليات االساسية للتجهيز حيث يتم فيها اعطاء 

لون للقماش باستخدام مواد الصبغة، ومواد مساعدة ومواد مختزلة واخرى 

لية ومن المعروف ان عم. وغير ذلك حسب نوع الصبغة…مؤكسدة، 

الصباغة من المصادر الرئيسية للتلوث فى الصناعات النسيجية نتيجة للعديد 

من المواد الكيماوية المستخدمة، وكميات مياه الصرف الملوثة الناتجة من 

 .هذه العملية

 

 الصــباغة 

فى هذه العملية يتم طبع االقمشة بااللوان والرسومات باستخدام االصباغ، 

. الخ. …القلويات، والمواد الالصقة والمذيبات، والراتينج، واالحماض و

 .وتعتبر عملية الطبـاعة ايضا من المصادر الرئيسية للتلوث

 

 الطبـــاعة 

تعالج االقمشة الصوفية المنسوجة او التريكو ) للصوف(فى هذه العملية 

بحامض الكبريتيك الزالة المواد النباتية السليلوزية الموجودة طبيعيا فى 

 . صوفالياف ال

 الكربنه 

) ضد العتة، طاردة للماء، مقاومة االتساخ(فى عمليات التجهيز الخاصة 

تعالج االقمشة كيماويا الكتساب خواص معينة تجعلها متميزة فى اداء معين 

 .مثل مقاومة العته، وعدم االبتالل فى المطر، ومقاومة التجعد، وغير ذلك

  

التجهيزات 
 الخاصة 

من عمليات التجهيز الميكانيكية التى تتعرض فيها االقمشة هذه العملية تعتبر 

الى مجموعة من سلندرات فرش او بسطح سنفرة تحتك بسطح القماش 

 . وتعمل على توبيره لتغيير مظهره مثل الكستور

 

توبير سطح 
 القماش

هذه العملية ايضا تجهيز ميكانيكى، تستخدم لالقمشة المنسوجة لقص 

 .ائدة من الخيوط وتكوين سطح ناعم للقماشالشعيرات واالطراف الز

 

حليق سطح 
 القماش

فى هذه العملية تمرر االقمشة المنسوجة بين اسطوانات معدنية ناعمة تحت 

ضغط الزالة الشعيرات السطحية وتخفيض االحتكاك بين الشعيرات مما 

وتشبه هذه العملية فى تاثيرها على . يعطى ملمسا ناعما ورخوا للقماش

 . عملية كـى المالبسالنسيج 

 

تطرية القماش 
 بالكلندرة



 ٣٠

تستخدم هذه العملية لالقمشة المنسوجة بتمريرها بين اسطوانات ناعمة وثقيلة 

 تعمل على انضغاط سمك القماش وتجعل تركيب النسيج متضام 

 

انضغاط 
 القماش 

فى هذه العملية يمرر النسيج بين ثالث سلندرات، الوسطى منها ورق او 

وعندما يمر النسيج حول السلندر . الثنين االخريين من المعدنقطن وا

االوسط يدور السلندران االخريان بسرعة عالية محتكين بسطح واحد من 

ومن الممكن اضافة مواد تعمل على . القماش مما يتسبب فى احداث لمعة فيه

 . استمرارية هذا اللمعان

 

اضافة لمعة 
 للنسيج



 ٣١

 ) العمليات الرطبة لصناعة الغزل والنسيج(صناعة التجهيز ) ٧(جـدول 

 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

كميات ضئيلة من ابخرة 

 االحتراق 

 ضئيلة او ال توجد 
__________ 

بعض الغازات الناتجة من 

 االحتراق 

عيرات البارزة حرق الش قماش ناعم السطح 

 على سطح القماش 

حريق الوبرة  قماش قطن خام 

 ) للقطن فقط(

أبخرة مواد كيماوية 

من الجليكول (عضوية 

 )اثير

 زغب شعيرات 

 عوادم الخيوط 

 مواد تنظيف 

مواد البوش المزالة مخفضة 

 لالكسجين الذائب فى الماء

ابخرة مواد كيماوية 

 عضوية 

قماش خالى من 

 البوش 

دة البوش من ازالة ما

 النسيج 

 قماش محروق الوبرة

  انزيم 

 حامض كبرتييك 

 

 ازالة البوش 

أبخرة الكيماويات 

 العضوية للغسيل 

قليل من يقايا 

 . العوادم

مواد مخفضة لالكسجين المذاب 

 – شمع – حرارة –فى الماء 

 بقايا بوش –منظفات صناعية 

 ومذيبات 

ابخرة كيماويات عضوية 

ل اثير ناتجة من الجليكو

 ومذيبات الغسيل 

تنظيف القماش من  قماش نظيف

 الشوائب والقذر

قماش نسيج مزال البوش 

 – تريكو – قماش –

  محاليل اذابة -قلوى

 الغســيل 

أبخرة كيماوية للكلور 

 وحامض الخليك 

بقايا مواد التبييض  ضئيلة او ال توجد 

 ارتفاع - حرارة -واالضافات

 مواد -الرقم الهيدروجين

 فضة لالكسجين المذابمخ

 ابخرة كلور 

 ابخرة حامض خليك 

تبييض القماش وازالة اى  قماش مبيض 

 اثار ملونة 

 قماش مغسول 

 فوق اكسيد الهيدروجين 

 هيبو كلورايت 

الياف (التبييض 

 )طبيعية

 



 ٣٢

 صناعة التجهيز ) ٧( جــدول -تابع 

 العمــلية المدخـالت  الـوظيـفة المنتج الهوائيةاالنبعاثات  الصـرف السائـل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 ضئيلة او ال توجد   ال تاثير

 -ارتفاع الرقم الهيدروجينى

 هيدروكسيد الصوديوم 

قماش محرر  ضئيلة او ال توجد  

 نسيج او تريكو 

اعطاء لمعة وزيادة 

 المتانة وقابلية الصباغة 

قماش منسوج او تريكو من 

 القطن 

 صودا كاوية 

 حامض 

 المرسرة

أبخرة كيماويات عضوية 

 متطايـرة 
 بقايا براميل كيماويات فارغة 

 مواد -حسب نوع الصبغة 

 معادن ثقيلة -صلبة ذائبة 

سامة مخفضة لالكسجين 

 الذائب فى الماء 

ابخرة كيماويات عضوية 

  امونيا –) اثلين جليكول(
 أقمشة مصـبوغة 

صــباغة القمـاش 

 باللون المطـلوب 

ج أو تريكو قماش نسي

 – مواد صبـاغة –مبيض 

 مواد –مواد مساعدة 

  مواد مؤكسدة –مختزلة 

 الصـباغـة 

( ابخرة كيماويات عضوية 

 يوريا –أثيلين جليكول 

 - امونيا-كيروسين

  ضجيج -فورمالدهايد

 بقايا براميل كيماويات فارغة

وعوادم أقمشة ملوثة باأللوان 

 والمذيبات 

كيماويات مخفضة بشدة 

 -كسجين الذائب فى المياهاال

 مواد بيولوجية -امالح سامة

مخفضة لالكسجين الذائب فى 

  حرارة – رغوة -الماء

أبخرة كيماويات عضوية 

 –يوريا، فورمالدهايد (

 امونيا اثيلين –كيروسين 

  عادم احتراق -)جليكول

أقمشـة 

 مطـبوعة 

 –أقمشة نسيج او تريكو طبع اللون بأشكال معينة 

ماض او  أح–اصباغ 

قلويات مواد تطرية 

 وتصميغ ومذيبات ومتخنات 

 الـطبـاعـة 

 
 
 



 ٣٣

 صـناعة التجهـيز) ٧( جـدول -تابع 

 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصـرف السائـل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 زغب شعيرات 

ابخرة كيماويات عضوية 

  ضجيج -)فورمالدهايد(

 -ايا مواد كيماوية بق

 عوادم اقمشة 

مواد كيماوية وبيولوجية 

مخفضة لالكسجين الذائب 

 - امالح سامة-فى الماء

مذيبات –مواد عالقة 

 كيماوية 

زغب شعيرات ابخرة 

 -كيماويات عضوية

  أبخرة احتراق-فورمالدهايد

قماش مجهز بخاصية 

 معينة

اكساب القماش خاصية 

 معينة 

اقمشة نسيج او تريكو 

 داى الدرين –يتين م

 الخ  ..-بوكونيز

التجهيز الخاص 

 -ضد العته(

 -طارد للماء

 )ضد االتساخ

تكوين سطح وبرى  قماش وبرى السطح زغـب شعيرات __________ عوادم شعيرات زغـب شعيرات ضجيج

 للقماش

 توبير القماش قماش نسيج او تريكو

قماش بسطح نـاعم  عيراتزغـب ش __________ عوادم شعيرات  زغـب شعيرات ضجيج

 مستوى

ازالة الزوائد والشعيرات 

 السطحية

قص الزوائد  قماش منسوج 

 السطحية 

تخفيض االحتكاك بين  قماش طرى  __________ __________ __________ ضــجيج 

 الشعيرات 

التطرية  قماش منسوج 

 )الكلندرة(

بقايا مواد كيماوية لها  ابخرة كيماوية

ية مخاطر على حساس

الجلد وتاثير سرطانى 

أبخرة كيماويات ملوثة للبيئة  

 وخطرة 

قماش مقاوم للتكسير 

 واالنكماش 

مقاومة التكسير 

 واالنكماش 

قماش سليلوزى طبيعى 

او صناعى خلطات مع 

 الياف تركيبية 

تجهيز ضد 

الكرمشة 

 واالنكماش 

 –أبخرة حامض الكبريتيك 

 ضجيج 

قليل من بقايا رماد 

 محترق السليلوز ال

تلوث مياه الصرف من 

 تفريغ حمام الحامض احيانا 

قماش صوف خالى من  ابخرة الحامض

 المواد السليلوزية 

ازالة المواد النباتية من 

 النسيج 

أقمشة منسوجة أو 

 تريكو من الصوف 

 حامض كبريتيك 

كربنة قماش 

 الصوف 

قماش منسوج بسطح     ضجيج 

 ناعم المع 

ج اضافة لمعه لسطح النسي  تلميع النسيج  قماش منسوج 

 
 



 ٣٤

 



 ٣٥

 

تحضيرات 

 التجهيز

 ازالة البوش

 أقمشة قطنية ومخلوطة % ١٠٠  أقمشة صناعية 

حريق الوبرة 

الغسيـل  ازالة البوش 

التضخيم   التبييض

 المرسـرة

الصباغة  الطباعـة

 )فى حالة االلياف التركيبية(تثبيت حرارى 

 تجهـيز ميكـانيـكي

 تجهيــز كيميـائى

 أقمشـة مجهـزة  

تجهيـز األقمشة المنسوجة من القطن وااللياف الصناعية )٧(شكل

 

صباغة او 

 طباعة 

 تجهيــز

 األقمشــة الخـــام



 ٣٦

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبييـض

 صبــاغة 

 طبــاعـة 

 تجـهـيز 

 أقمشـة مجهــزة 

 تجهيـز اقمشــة التـريكـو)  ٨(شـكل

 أقمشــة تريـكو قطنيــة
 



 ٣٧

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية منسوجة او تريكو أقمشة صوف

 كربنة واستخالص االتربة

 الغســيل
 الغسيل باالذابة

 الشــطف

 االمتــالء

 الشــطف

 التبييض والشطـف

غســيل خفـيف 

 قمــاش صـوف مجـهـز 

 تجهيــز ميكـانيكـي 

 تجهيــز خــاص

 شطــف

 صــباغــة 



 ٣٨

 

  صـناعة المـالبس  ٤-٢-٢

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ٨(يوضح الجدول 

عمليات تصنيع االقمشة ) ١٠(ويبين شكل . ملوثات الناتجة منهاباإلضافة إلى ال

 :المنسوجة او التريكو الى مالبس وفيما يلى خطوات التصنيع

 

يتم فرد القماش على طبقات متعددة بواسطة ماكينة خاصة تستخدم 

. عربة مترددة الحركة تقوم برص طبقات القماش فوق طاولة ممتدة

البس، كما يتم فرد قماش البطانات كذلك ويتم فرد القماش االساسى للم

 .  فى عملية مستقلة

 فـرد القمـاش

بعد تجميع طبقات القماش المتعددة توضع قطع الباترون الخاصة 

بالمنتج المطلوب انتاجه فوق القماش بترتيب معين يحقق نسبة فاقد 

 . قليلة، ثم تثبت اجزاء البترون فوق القماش بمشابك خاصة

  وضـع الباتـرون

يتم قص القماش متعدد الطبقات طبقا للبترون المثبت باستخدام مقص 

كهربائى يتم تحريكه يدويا حول البترون، فينتج عن ذلك اجزاء 

 . المالبس باعداد كبيرة 

 القــص

فى هذه العملية يتم لصق الحشو على اجزاء المالبس المطلوب تقويتها 

 باستخدام مكبس حرارى خاص

 لصق الحـشو 

 فى هذه العملية تجميع اجزاء الملبس بحياكتها مع بعضها باستخدام يتم

 . ماكينات الحياكة الصناعية ذات السرعات العالية

 .   كما يتم كذلك تجميع بطانة المالبس بالحياكة

 الحيــاكـة 

فى هذه العملية يتم تشطيب المالبس بواسطة الكى الزالة أى تجعدات 

 .اء المالبس مظهرا متقنااو تكسيرات فى القماش، واعط

 الكـــى

يتم فى هذه العملية تعبئة المالبس الجاهزة حسب المقاسات واأللوان 

وحسب طلب العميل، فى أكياس بالستيكية ثم كراتين مكتوب عليها 

 .عدد القطع والمقاسات وبلد التصنيع

 التعبئة

 
 
 
 



 ٣٩

 صناعة المالبس) ٨(جــدول 

 المخلفات الصلبة بيئـة العمل
لصرف ا

 السائل
 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية

 تجهيز القماش لعملية القص    

تكوين عدد كبير من 

طبقات القماش وتثبيت 

 الباترون فوقه 

 قماش المالبس 

 قماش البطانات 

فرد القماش ووضع 

لقماش (الباترون 

 )المالبس والبطانات

 زغب شعيرات 

 قصاصات قماش

 وبطانات 

 ضجيج

 

فضالت اقمشة وبطانات 

  عوادم تعبئة وتغليف –
 زغــب شعـيرات  

 اجزاء المالبس 

 اجزاء البطانات

 اجزاء الحشو 

قص القماش طبقا 

 للبترون المثبت 

تجمع متعدد الطبقات لكل 

 من القماش والبطانات 
 القــص 

حرارة أبخرة المادة 

 الالصقة 
 ـــ ـــ

ة ابخرة المادة الالصق

 الكيماوية 

اجزاء المالبس ملتصق بها 

 الحشو 

لصق الحشو بالضغط 

 والحرارة 

 اجزاء المالبس 

اجزاء البطانات والحشو 

 المناظرة 

لصق البطانات 

لبعض اجزاء 

 المالبس 

 زغب شعيرات 

 ضجيج
 المالبس متكاملة  زغب شعيرات   فضالت خيوط 

تجميع اجزاء المالبس 

والبطانات لتكوين 

 المنتج 

 البطانات -اجزاء المالبس 

 سوست-خيوط حياكة ازرار
 الحياكة 

 الكــى  المالبس المتكاملة  تجهيز المظهر  المالبس المجهزة أبخرة     ضجيج-بخــار 
 



 ٤٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـط إنتــاج تصنيـع المـالبس ) ١٠(شكل

 فرد القمــاش ووضع البتـرون

 القــص

 لـصق البطــانـات

 الحيـاكة والتجميع

 الكـــى

المالبـس الجــاهـزة 
 

 التعبئة

 القمـــاش المجهـز



 ٤١

  انتــاج االلياف الصناعية٥-٢-٢
 إنتاج حـرير الفسكوز - أ

منتجات من هذه العمليات العمليات الصناعية، المواد الخام وال) ٩(يوضح الجدول 

العمليات الصناعية المتتالية ) ١١(ويبين شكل .  باإلضافة إلى الملوثات الناتجة منها

النتاج اليـاف الفسكوز وخيوط الشعيرات  لمستمرة من الفسكوز كما يتضح من 

 :العمليات التالية

 

فى هذه العملية يتم نقع الواح ورق السليلوز فى هيدروكسيد 

نتاج السليلوز القلوى الذى يضغط بعد اتمام النقع الصوديوم ال

 لتخليصه من الصودا الزائدة 

 

 النقــع 

 يتم فى هذه العملية فرم كـتل السليلوز القلوى الى مبشور

  

 الفــرم 

 يتم تخمير السليلوز القلوى للتحكم فى التكوين الجزئى

 

 التخمـير 

ن ويتولد عن ذلك يتم خلط السليلوز القلوى مع كبريتيد الكربو

كمية حرارة فى الخالط ويتم تبريد العملية بمياه تبريد، وينتج عن 

 هذه العملية مركب كسانثيت برتقالى اللون 

 الكبـرته 

فى هذه العملية يتم اذابة مركب كسانثيت فى محلول صودا كاوية 

 للـغزل  ) xanthate( للحصول على محلول كسانثيت 

 

 االذابــة 

محلول كسانثيت فى خزانات تحت تأثير تفريغ هوائى يتم تخزين 

للتخلص من اى فقاعات هواء فى محلول الغزل، كما يمرر 

المحلول فى مرشحات خاصة الستخالص اى شوائب فى 

 . بعد ذلك يضخ المحلول الى ماكينات الغزل. المحلول

 

 التخلص من الهواء 
 والترشيح 



 ٤٢

ل المغمورة فى يضخ محلول غزل الفسكوز الى فونيات الغز

احواض حامض كبريتيك مخفف، حيث يتفاعل السائل الخارج من 

الفونية مع الحامض ويتجمد متحوال الى شعيرات مستمرة، يتم 

 . تعريضها للشد وتدويرها الى بكر خيوط حرير

 

 الغـــزل 

يتم غسيل بكر الخيوط الناتجة الزالة االمالح واالحماض العالقة 

 . بالخيوط 

 

 ز   التجهي

 يتم تدوير الخيوط المجهزة الى بكر باالشكال المطلوبة 

 

  التـدوير

هذه العملية خاصة بخط إنتاج الياف الفسكوز، حيث تجمع اشرطة 

الشعيرات المستمرة من عدد كبير من الفونيات، وتجرى عليها 

عمليات التجهيز الزالة االمالح واالحماض ثم تجرى عليها عملية 

 .تجعيد 

 

 والتجعيد التجهيز 

فى هذه العملية تمر طبقة الشعيرات المستمرة المجهزة الى ماكينة 

التقطيع، حيث يتم تقطيع الشعيرات المستمرة الى الياف بطول 

شعيرات القطن او الصوف حسب االنتاج المطلوب، ثم تكبس 

 . االلياف الناتجة فى باالت

 

 التقطيع والكبس فى 
 باالت 

 



 ٤٣

 لفسكـوز صنــاعة ا) ٩(جــدول 

 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

أبخرة الصودا الكاوية   فضالت لب الخشب  ابخرة صودا كاوية   سليلوز قلوى 
معالجة السليلوز بالصودا 

 الكاوية 

 لب الخشب النقى 

 هيدروكسيد الصوديوم 

هيدروكسيد النقع فى 

 الصوديوم 

 
مبشور سليلوز قـلوى 

 متناثر 
 الفــرم  سليلوز قــلـوى  تفتيت الكتل الى مبشور  مبشور سليلوز قلـوى   

سليلوز قـلوى تام النضج       التخمـير  مبشور سليلوز قـلوى  ضبط التركيب الجـزئى 

  غازات كبريتية 
ماء تبريد للتفاعل 

 ) ساخن(الكيماوى
 تكون مركب كسانثيت  مركب كسانثيت  رتييد الكربون غاز كب

مبشور سليلوز قلوى تام 

 النضج 

 ثانى كبرتييد الكربون 

 الكبرتة 

 محــلول كسانثيت     
اذابــة مركـب كسانثيت فى 

 الصودا الكاوية 

 مركب كسانثيت 

 محلول هيدروكسيد الصوديوم 
 االذابــة 

    
محلول الفسكوز جاهز 

 للغزل 

لة فقاعات الهواء المختلطة ازا

فى المحلول من الشوائب العالقة 
 محلول كسانثيت

التخلص من الهواء 

 والترشيح 
 
 



 ٤٤

 صنــاعة الفسكـوز )  ٩( جــدول -تابع 

 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 ابخـرة الحامض 

 جيج ض-

فضالت شـعيرات 

 الفسكوز 
 

أبـخرة حامض 

 الكبريتيك

شعـيرات مستمـرة 

 من الفسكوز 

دفـع محلول الفسكوز من 

 خالل فونيات الغـزل

 محلول الغزل 

 حامض كبرتييك مخفف

 كبريتات الصوديوم 

 كبريتات الزنـك 

 الغــزل

 تناثر بعض مياه الصرف 

 ضجيــج
 فضالت خـيوط

مياه صرف محمله 

ويات بالكيما

 والحامض 

 ابخــرة حامض 

 بخــار ماء
 بكر خيوط مجهــزة 

غسيل الخيوط من االمالح 

 والحامض

 بكر خيوط حرير الفسكوز 

  كبرتييد الصوديوم -

غسيل وتجهيز 

 الخيوط الحريرية 

تناثر بعض مياه الصرف 

 ضجيج 
 

مياه صرف محملة 

بالكيماويات 

 واالمالح 

 أبخــرة حامض 
ة حبل شعيرات مستمر

 مغسول ومجهز ومجعد 

غسيل االلياف من االمالح 

 والحامض وشطفها وتجعيدها 

تجمع حبال االلياف كبرتييد 

 الصوديوم 

غسيل وتجهيز 

وتجعيد حبل 

الشعيرات 

 المستمرة 

 زغـب شعيرات 

 ضجيج 
 زغــب شعيرات  _____ فضالت شعيرات 

باالت الياف فسكوز 

بمواصفات القطن او 

 الصوف

ات المستمرة الى تقطيع الشعير

اطوال القطن او الصوف 

 والكبس فى باالت 

تجمع حبال الشعيرات 

 المجهزة 

تقطيع االلياف 

 وكبسها فى باالت 

 
 
 
 
 



 ٤٥

 

 الياف فسكوز 

 )مشابهة للقطن او للصوف(

 

 النقــع فى الصودا الكـاوية 

 سليـلـوز قــلوي 

 الفــرم 

 التخميــر 

 الكـبرتـة 

 اإلذابـــة 

 التخلص من الهـواء

 التـرشـيح 

 الغـــزل

خيوط شعيرات   تجهيــز تجعيد–غسيل 

 تقطيع  غســيل وتجهــيز

الكبس فى بـاالت   تــدويــر 

 خيوط شعيرات مستمرة

ثانى كبرتييد 

 الكربون

محلـول صـودا 

 كاوية 

رتييك مخفف حامض كب

 خط إنتـاج  الفسكوز) ١١(شكل

 صـودا كــاويـةلب الخشــب النـقى



 ٤٦

 انتــاج النـايلون -ب

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ١٠(يوضح الجدول 

عمليات خط انتاج كل من الياف ) ١٢(يبين شكل و. باإلضافة إلى الملوثات الناتجة منها

 :النايلون وخيوط النايلون، وفيما يلى إيضاح العمليات المتتالية

 

فى هذه العملية الكيماوية يتم انتاج بوليمر النايلون باستخدام مادة 

 .وحامض اسيتيك )caprolactum(كابرولكتام 

  

 البـلمرة 

تقطيع تقوم بتحويل الحبل يمر حبل بوليمر النايلون على ماكينة 

 .المستمر الى خرز النايلون

  

 تقطيع خرز النايلون 

فى هذه العملية يتم صهر خرز النايلون ثم يضخ الى فونيه الغزل 

 . ذات ثقوب دقيقة حسب النعومة المطلوبة

 الصــهر

يضخ البوليمر المصهور من خالل ثقوب فونيه الغزل، وبمجرد 

يقابله هواء بارد فتتجمد الشعيرات، خروج المصهور من الثقوب 

 .وينتج شعيرات النايلون المستمرة 

  

 الغـــزل 

فى هذه العملية يجرى شد على الخيوط الناتجة، ثم تعطى برمات 

ويتم تدويرها على بكر بالشكل المطلوب النتاج خيوط نايلون 

 . بشعيرات مستمرة

 السحب والبـرم 

لون العطائها شكال متضخما، تجرى هذه العملية على خيوط الناي

وذلك بتسخين الخيط ثم تجعيد الشعيرات وتبريدها النتاج خيوط 

 النايلون ذات المطـاطية العاليه 

 التضخيم 

تجرى هذه العملية فى خط انتاج الياف النايلون، حيث تجمع 

اشرطة الشعيرات المستمرة من فونيات الغزل ويجرى عليها شد 

 .وتجعيد 

 دالسحب والتجعي

تمر طبقة الشعيرات المستمرة المجهزة الى ماكينة التقطيع حيث 

 يتم تقطيع الشعيرات المستمرة الى الياف بطول الياف الصوف 

 التقطيع والكبس فى 
    باالت 



 ٤٧

 صنـاعة النايلون) ١٠(جـدول 

 العمــلية دخـالتالم الـوظيـفة المنتج االنبعاثات الهوائية الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 البـلمرة  خرز كابر ولكتام  تكوين بوليمر النايلون  حبل بوليمر النايلون  ابخرة حامض  مياه صرف ملوثة   ابخرة حامض حرارة 

 خرز النايلون    خرز نايلون متناثر  ضجيج 
تقطيع حبل النايلون الى 

 خرز 
 حبل بوليمر النايلون 

تقطيع خرز 

 النايلون 

 انصهار الخرز  خرز نايلون تسخين الخرز لالنصهار  نايلون مصهور  بقايا خرز نايلون  حرارة 

 نيتروجين 

 حرارة 

 ضجيـج

 

 شعيرات نايلون 

 بقايا مواد تجهيز 

مياه صرف ملوثة 

باالضافات الكيماوية 

والمواد العضوية المخفضة 

 لالكسجين المذاب فى الماء 

 نيتروجين 

 ابخرة اضافات كيماوية 

 د تجهيز عضوية موا

شعيرات نايلون 

 مستمرة على بكر 

دفع مصهور النايلون من 

 خالل فونيات الغزل

 الغـزل نايلون مصهور

 -فضالت خيوط 

 ضجيج 

 فضالت خيوط 
 

 
 خيوط نايلون فيالمنت 

سحب الفيالمنت وبرمها 

 الى خيوط 
 السحب والبـرم  شعيرات نايلون مستمرة 

 فضالت خيوط  ضجيج 

 

 

 لون مضخمخيط ناي

تحويل الخيط من مظهر 

حريرى الى مظهر 

 مضخم 

 تضخيم الخيط  خيط شعيرات مستمرة 

مياه صرف ملوثة   ضجيج 

 بالكيماويات 

ضبط الدنير والتجعد  الياف نايلون متجعدة  زغـب شعيرات 

 والتقطيع الى الياف

تجمع حبال الشعيرات 

 المستمرة 

السحب والتجعيد 

 والتقطيع 

 شعيرات نايلون  زغـب شعيرات

 

 الياف النايلون  تعبئة االلياف فى باالت  باالت الياف نايلون  زغـب شعيرات 

 ورق بولى اثيلين 

 رباط بولى بروبلين 

 الكبس فى باالت 

 
 
 



 ٤٨

 
 
 

 البـلمــرة

 تقطيع الـخرز

 خـرز النـايـلون

 الغـــزل

حبل شعيرات مستمرة  خيوط شعيرات مستمرة

 

 الـسحـب والـبرم
. 

الـسحـب والتـجعيد  

 خيط فيالمنت

 التـقطيع  تضخــيم 

 الياف نايلونـم خيــط مضخ

 خط انتاج الياف وخيوط النايلون )   ١٢(شكل 

 الصـهر

 كـابـرولكتـام



 ٤٩

  انتــاج البـوليستر -جـ

العمليات الصناعية، المواد الخام والمنتجات من هذه العمليات ) ١١(يوضح الجدول 

عمليات انتاج الياف وخيوط ) ١٣(ويبين شكل . افة إلى الملوثات الناتجة منهاباإلض

 :البوليستر، وفيما يلى ايضاح للعمليات الصناعية
 

فى هذه العملية يتم تفاعل كيميائى بين مونواثيلين جليكول، دايميثايل 

 ترفثاليت النتاج دايجليكول ترفثاليت

 انتاج وحدة االستر 

ة للمركب دايجليكول ترفثاليت النتاج بوليمر تجرى عملية البلمر

 البوليستر 

 البـلمـرة 

تجرى هذه العملية إلنتاج األلياف حيث يضخ بوليمر البوليستر 

المصهور الى فونيات الغزل التى بها عدد كبير من الثقوب، وتخرج 

الشعيرات المستمرة فيقابلها تيار هواء بارد فتتجمد، ويجمع الحبل 

وتعتمد دقة . ب أسطوانية لتغذية المرحلة التاليةالناتج فى عل

 .الشعيرات الناتجة على قطر فتحات فونيات الغزل

 الغزل 

فى هذه العملية يجمع عدد كبير من اشرطة الشعيرات المستمرة 

 ويجرى عليها الشد ثم التجعيد وتجهز بغسلها واضافة بعض المواد 

 الشـد والتجعيـد 

تر المستمرة بعد تجهيزها وتجعيدها الى تمر طبقة شعيرات البوليس

ماكينة التقطيع حيث تقطع الشعيرات المستمرة الى طول شعيرات 

القطن او طول شعيرات الصوف، ثم تكبس االلياف فى باالت 

 . وتغطى بشرائح البولى إيثيلين

التقطيع والكبس فى  
 باالت 

لواحدة هو يكون عدد الشعيرات فى الفونية ا) للخيوط(فى هذه الحالة 

العدد المكون للخيط، وهو اقل بكثير من عدد الشعيرات فى حالة 

 ”POY“والخيوط الناتجة من الغزل تعرف بخيوط . انتاج االلياف

   . اى الخيوط التى لم تترتب جزيئاتها بعـد

 الغـــزل 

فى هذه العملية تتعرض الخيوط الناتجة من المرحلة السابقة الى 

مقدار البرم المطلوب النتاج خيوط البوليستر عملية سحب، ثم تعطى 

 .  ذات الشعيرات المستمرة

 بــرم الخيوط

فى هذه العملية تقوم ماكينة خاصة بتضخيم الخيط وعمل تموجات 

 فيه لتغيير خواصه ومظهره 

 التضخيم 
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 صنــاعة البوليستر) ١١(جــدول 

 العمــلية المدخـالت الـوظيـفة المنتج ت الهوائيةاالنبعاثا الصرف السائل المخلفات الصلبة بيئـة العمل

 تبادل االستر دايجليكول ترفثاليت   ميثانول، جليكول   حرارة 
 دايمثايل ترفثاليت 

 مونواثلين جليكول

انتاج وحدة بناء 

 االستر  

 ابخرة مونومر 

اشعاع سيزيوم أو 

 كوبلت 

  عوادم بوليمر 
ابخرة ميثانول 

 وجليكول
 البلمرة  دايجليكول ترفثاليت  تكوين البوليمر يستربوليمر البول

ابخرة كيماويات 

 عضوية 

 ضجيج 

عوادم شعيرات 

 بقايا زيوت –كيماويات 

  عبوات فارغة  –

زيوت واضافات ومواد 

تجهيز عضوية مخفضة 

 لالكسجين الذائب فى الماء

ابخرة مواد التجهيز 

 ومواد عضوية 

حبل شعيرات البوليستر 

 المستمرة 

 البوليمر من خالل ضخ

 فونيات الغزل 
مصهور بوليمر البوليستر 

النتاج حبل (الغزل 

 ) شعيرات مستمرة

ابخرة كيماويات 

  ضجيج -التجهيز 
 عوادم شعيرات 

مياه صرف ملوثة 

 بكيماويات التجهيز 
 ابخرة مواد التجهيز 

تجمع حبال الشعيرات 

 المسحوبة والمجعدة 

ضبط دنير الشعيرات وعمل 

 فى الشعيرات تجعد 

 تجمع حبال الشعيرات 

 زيوت تجهيز 
 الشد والتجهيز 

 زغب شعيرات 

 ضجيج
  عوادم الياف 

الياف بوليستر بمواصفات  زغب شعيرات 

 القطن او الصوف 

تقطيع الشعيرات المستمرة 

 الى قصيرة 
 التقطيع  حبال الشعيرات المجهزة 

زغب شعيرات فضالت 

 تغليف 

عوادم الياف فضالت 

 ين فضالت رباط اثل
 

 زغب شعيرات 
باالت الياف بوليستر 

 قطنى أو صوفى 

كبس االلياف الناتجة فى 

 باالت 

الياف بوليستر بولى اثلين 

للتغليف رباط بولى 

 بروبلين 

 الكبس فى باالت 

ابخرة مواد كيماوية 

 ضجيج 
 فضالت خيوط 

مياه صرف ملوثة بزيوت 

 التجهيز الكيماوية 

 ابخرة زيوت التجهيز

 الكيماوية 
خيوط شعيرات مستمرة 

(POY)  

ضخ مصهور البوليستر 

 خالل الفونيات 
 بوليمر بوليستر مصهور 

غزل خيوط 

 البوليستر 

  حلقى –برم  ) POY(خيوط بوليستر  سحب وبرم الخيط  خيوط بوليستر فيالمنت   فضالت خيوط  ضجيج

 خيوط بوليستر مضخمة   فضالت خيوط  ضجيج
 المستمرة تجعيد الشعيرات

 فى الخيط 
 تضخيم الخيط )POY(خيوط بوليستر 
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 تجميع حبل الشعيرات المستمرة

 مفاعل مبادل االستر 

 خط انتاج الياف وخيـوط البوليستر) ١٣(شكل

 الياف بوليستر خيــط بوليستر مضخم

 الكبس فى باالت

 الـتقطـيع 

 جعـيد الت تضخـيم 

 الشـد خيـط فيالمنت

 بــرم الخـيط 

 الغــزل الغــزل

 البـلمـرة 

 مزيل الجاليكول 

جاليكول )DMT(صهر خرز 
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  الوحـدات الخدمية ومصادر التلوث المرتبطة بها٣-٢

تتواجد بعض أو كل الوحدات الخدمية الموضحة فيما يلى فى مصانع الغزل والنسيج 

مالبس صغيرة الحجم فمن الجائز عدم اما مصانع ال. ذات الحجم المتوسط او الكبير

وقد تمثل الوحدات الخدمية مصادر تلوث . تواجد اى من هذه الوحدات على االطالق

 .من الواجب اجراء التفتيش والمراقبة عليها

    الغاليات١-٣-٢ 

 : تستخدم الغاليات لتوليد البخار لألغراض التالية 

الغسيل، (ية الرطبة للحصول على الطاقة الحرارية للعمليات الصناع �

 ) الخ…البوش، الصباغة، التجفيف، 

لتوليد الطاقة الكهربية الدارة ماكينات ومعدات المصنع، وذلك فى بعض  �

المصانع الكبيرةوفى هذه الحالة يحترق الوقود فى الغالية لتحويل المياه الى 

بخار تحت ضغط عالى، يستخدم الدارة التربينة المتصله بمولد كهربائى 

يد الطاقة الكهربية، كما يمكن توليد البخار تحت ضغط منخفض لتول

ونتيجة الحتراق الوقود فى . الستخدامه فى العمليات الصناعية المختلفة

، تتولد انبعاثات تحتوى )السوالر(الغالية مثل المازوت، او زيت الديزل 

تتضمن معادن اذا كانت متواجدة فى ( على جسيمات عالقة فى الهواء 

، واكاسيد الكبريت والنيتروجين، ومركبات ) بتركيزات معنويةالوقود

 عضوية متطايرة 

من حيث (ويعتمد تركيز هذه الملوثات فى غازات عادم الغالية على طريقة االشتعال 

 . ، ونظام التشغيل ومعدل استهالك الوقود)تصميم فونيه الوقود، وارتفاع المدخنة

للمحافظة على تركيز االمالح ) مياه تفوير(ويتولد عن استعمال الغالية مياه صرف 

الذائبة عند المستوى الذى يمنع ترسيب االمالح وبالتالى يمنع تكوين القشور الكلسية 

وتحتوى هذه المياه التى تصرف من الغالية على نسبة عالية من المواد . فى الغالية

 . الصلبة الذائبة

لتربينات، كما تتولد كميه من المياه وفى حالة محطات القوى، تستخدم المياه لتبريد ا

وتعتمد كمية مياه الصرف المتولد على طريقة . نتيجة لتكثيف بخار العمليات الصناعية

 . التبريد المستخدمة بدائرة مفتوحة، او مغلقة، وعلى طريقة اعادة استخدام البخار
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د البخار وقد يعا. وقد يحدث تلوث لمياه الصرف من عملية التزييت، و زيوت الوقود

او يصرف ) فى حالة الدائرة المغلقة ( المتكثف من العمليات الصناعية الى الغالية 

 .كمياه صرف، مسببا مصدرا للتلوث للسوائل المنصرفة من المصنع
 

  وحـدات معالجة المياه  ٢-٣-٢

يوجد طرق معالجة مختلفة، تعتمد على نوعية مصدر المياه، والغرض من استخدامه 

 ت الصناعية فى العمليا
 

 ازالـة عسر الماء للمياه متوسطة العسر •

ايون ( تزال ايونات الكالسيوم، والمغنسيوم من الماء العسر بواسطة تبادل الكاتيون 

أليونات الصوديوم وعندما يقوم راتينج التبادل بازالة االيونات الى ) موجب الشحنة 

فى ) كلوريد صوديوم  ( حدود طاقتها، تتولد الى تكوين الصوديوم مع محلول ملح

ويجرى ذلك باستخالص مادة ازالة العسر، وغسيل ). ٨-٦(مدى رقم هيدروجينى 

ويكون . اضافى بمحلول ملح، وشطف الزالة الملح الزائد، ثم استعادته لالستعمال

مستوى العسر فى الماء المعالج اقل من جزء واحد فى المليون ممثال فى صورة 

 . كربونات كالسيوم
 

 ة العسر فى المياه المحتوية على عسر عالى من البيكربونات ازال •

يعالج ماء اآلبار والقنوات قبل ازالة العسر، حيث يعالج اوال باستعمال الجير ثم بتبادل 

يعمل الجير على تخفيض المواد الصلبة الذائبة بواسطة ترسيب كربونات . الكاتيون

 ٣٥ويمكن تخفيض عسر الكالسيوم الى . الكالسيوم، وهيدروكسيد الماغنسيوم من الماء

وتضاف مادة للتخثر مثل . جزء فى المليون فى حالة اعطاء فرصة سليمة للترسيب

كبريتات االلومنيوم، أو كبريتات الحديد لمساعدة هيدروكسيد الماغنسيوم على الترسيب 

ويستخدم حاليا مواد عضوية . ويضاف هيبوكلورايت الكالسيوم فى بعض الحاالت

كبديل لكثير من المواد المعتادة غير العضوية المساعدة على " ى الكترواليتبول"

وتصرف ترسيبات الحمأة المتكونة الى مواقع المخلفات، وتغذى مياه الصرف . التجمد

ثم . الى مرشح رملى يتبعه مرشح كربونى الزالة المواد المسببة للرائحة والمذاق

ومن الطرق الناجحة لإلسراع فى عملية . قيةيستخدم مرشح دقيق الزالة الشوائب المتب

وتعمل دقائق الحمأة . الترسيب، مالمسة الوحل السابق ترسيبه بالماء الخام والكيماويات
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أنوية لترسيبات اخرى، وتكون النتيجة تفاعل اسرع واكمل، وترسيب اسهل واكثر 

 .للجسيمات الموجودة  بمياه الصرف

 التناضح العكسى  •

مياه الصرف بواسطة االنتشار االزموزى العكسى، حيث تمرر المياه يمكن ازالة تعدن 

 . من خالل غشاء نصف منفذ تحت تأثير ضغط الضخ

  أبـراج التبريد ٣-٣-٢

تستخدم مياه التبريد فى بعض عمليات الغزل والنسيج، السيما فى انتاج االلياف 

د الكربون، حيث الصناعية مثل الفسكوز فى عملية خلط السليوز القلوى مع كبريتي

يتولد عن التفاعل الكيميائى كميات كبيرة من الحرارة فى الخالط الذى يتم تبريده 

وتقوم ابراج التبريد باعادة استخدام مياه دورة التبريد، وبذلك تعمل على تقليل . بالمياه

ويتسبب ذلك فى زيادة تركيز . ويتم التبريد من خالل التبخير الجزئى. استهالك المياه

مالح الذائبة، التى يمكن التحكم فيها بواسطة التفوير بصرف جزء منها الى مياه اال

وتتسبب المياه المركزة . الصرف الصناعى بالمصنع واستبدالها بمياه تعويضية 

 .باالمالح الذائبة فى تلوث مياه الصرف التى تصرف اليها
  

     المعــامـل ٤-٣-٢

 : تكون معامل الشركة مسئولة عما يأتى 

، والكيماويات )الخ. …الياف ، خيوط، أقمشة، (اختبار الخامات  �

، والمياه النقية، )الخ…االحماض، والقلويات، والمنظفات، واالصباغ، (

 . ومياه الصرف للتأكد من مطابقة هذه المواد للمواصفات المطلوبة

مراقبة جودة المنتج خالل عمليات التصنيع، وجودة المنتج النهائى لخط  �

 . تاج للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبةاالن

نظرا الن الصناعات النسيجية تتطلب كثيرا من االختبارات المعملية لمواد  �

كيماوية، التى قد تكون خطرة، فان معمل االختبار مسئول عن طرق 

التدوال الصحيحة، واالحتياطات الالزمة لتداول هذه الكيماويات واختبارها 

 .سبب أضرارا للمختبرين او لبيئة المعمل او المصنعدون ان ت
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   الـورش والجـراج٥-٣-٢

يوجد فى الشركات الكبرى للصناعات النسيجية ورش ميكانيكية واخرى كهربية 

العمال الصيانة واالصالحات للماكينات والمعدات، وقد تتسبب هذه الورش فى التعدى 

 :ما يلىعلى الحدود القانونية للبيئة نتيجة ل

 . الضوضاء الصادرة من بعض االالت والمعدات �

 ). التشحيم(مياه الشطف الملوثة بزيت التزليق  �

ويعتمد التلوث فى الجراج على نوعية الخدمات التى يقدمها، حيث يستلزم وجود محطة 

جازولين او زيت الديزل خزانات وقود تحت االرض أو فوق سطح االرض، مما 

وفى حالة استبدال زيت التزليق فان الزيت . سرب او الفائضيتطلب خطة لمراقبة الت

المستعمل اما يصرف الى شبكة الصرف العمومية ويسبب مصدرا للتلوث، أو يباع 

 . لمحطات العادة تدويره
 

  المخازن ٦-٣-٢

 . تعتمد مواصفات المخازن على طبيعة وخواص المواد المطلوب تخزينها

 عبارة عن مواد ليفية أو شعيرية وهى المواد الخام للصناعات النسيجية �

وفى . قابلة لالشتعال ويجب تخزينها تحت احتياطات الوقاية من الحريق

حالة ما تخزن باالت القطن أو االلياف فى العراء، يلزم وضعها فوق 

 قواعد خشبية تعزلها عن االرض، وتغطيتها بمشمعات ضد الحريق 

 كبير من الكيماويات، وكثير يستخدم فى العمليات الصناعية الرطبة عدد �

من هذه المواد يعتبر خطرا ويتطلب تخزينا خاصا ونظاما معينا لتداوله 

 والتعامل معه طبقا لما ينص عليه القانون 

يحتاج مخزن الصبغة البودرة الى نظام تهوية لسحب الهواء الملوث  �

من بالبودرة بعيدا عن مجال تنفس العامل اثناء تحضيره الكمية المطلوبة 

كما يفضل ان تكون الصبغة البودرة معبأة فى اوعية . وعاء الصبغة

صغيرة لتفادى ادخال العامل رأسه فى وعاء كبير مما يعرضه الستنشاق 

 .هواء مشبع بالبودرة يؤثر على الجهاز التنفسى
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بالنسبة لمخازن المنتجات النسيجية تامة الصنع سواء كانت ألياف، خيوط،  �

الن . جب ان تكون مجهزة باحتياطات مقاومة الحريقاقمشة، او مالبس، في

  .لالشتعال جميع هذه المنتجات قابلة

وفى حالة تخزين اقمشة مغطاة بمادة راتينج، يجب ان تكون هذه االقمشة مغلفة لتفادى 

انبعاث غاز فورمالدهايد، كما يفضل تهوية هذه المخازن لتفادى تلوث هوائها 

 .باالنبعاثات الضارة

 انتاج البوليستر ، يتولد غاز ميثانول كمنتج ثانوى، وحيث انه فى حالة �

شديد االشتعال فيجب تخزينه منفصال مع احتياطات خاصة لمقاومة 

 .الحريق 

بالنسبة للوقود المستخدم للغاليات، والسيارات، واالوناش، يجب تخزينه فى  �

خزانات تحت االرض أو فوق سطح االرض، فى مواقع بعيدة نسبيا عن 

وط اإلنتاج الصناعية السيما العمليات الجافة، كما يجب تزويدها خط

 . باحتياطات ووسائل مقاومة الحريق

  محطات معالجة مياه الصرف الصناعى٧-٣-٢

تشتمل الصناعات النسيجية على كثير من العمليات الرطبة التى تستهلك كميات كبيرة 

ميات كبيرة من مياه الصرف من المياه، وانواع عديدة من الكيماويات، مما يولد ك

هذه المياه تتطلب المعالجة قبل ان تصرف الى المياه السطحية، أو . الصناعى الملوثة

وتقوم محطة معالجة مياه الصرف بالتخلص من . على شبكة الصرف الصحى العمومية

الخ، لتحويلها الى مياه .…المواد العالقة، والمعادن الثقيلة، والزيوت والشحوم ، 

 . فات مطابقة لمتطلبات قانون البيئةبمواص

ويالحظ ان فى العمليات الرطبة بصناعة الغزل والنسيج، تكون ظروف التشغيل 

مستقرة نسبيا وال تحدث احمال تلوث مفاجئة مما يساعد على سهولة مراقبة وفحص 

 . مياه الصرف ومعالجتها بالوسائل المناسبة

 :    اه الصرف الصناعىوفيما يلى المصادر المحتملة للتلوث فى مي

حمأة محملة بالمعادن، وتمثل مشكله من حيث المخلفات الخطرة، وتتطلب  �

 استخدام نظم   

 .   ووسائل للتخلص من هذه المخلفات �
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من الممكن ان تسبب مياه الصرف المعالجة مشاكل تلوث للبيئة فى حالة  �

قة بمياه عدم مطابقتها للمواصفات المحددة فى القوانين البيئية المتعل

 . الصرف الصناعى
 

 )scavenging system( وحدة شفط أتربة القطن ٨-٣-٢

تعتبر أتربة وزغب القطن المصدر الرئيسى للتلوث فى العمليات الجافة بصناعة الغزل 

وفى حالة استخدام ماكينات ذات . الخ…والنسيج، مثل الغزل، والنسيج، والتريكو، 

لذلك كان من الضرورى استخدام وحدات . وثسرعات عالية يزداد تركيز هذا التل

 كسح 

)scavenging system ( لشفط الهواء الملوث من منطقة العمل وتجميع الشوائب

وفى حالة تعطل هذه . والزغب واالتربة فى مرشحات داخل غرفة خاصة محكمة الغلق

د الوحدة عن العمل، يزيد تركيز الزغب المتطاير واالتربة مع احتمال تعدى الحدو

 .٤/١٩٩٤المنصوص عليها فى قانون البيئة 

 
  

  المطاعم اماكن االعاشة ٩-٣-٢

فى حالة وجود هذه الوسائل، فانه يتولد عنها مياه صرف صحى، وكذلك مخلفات صلبة 

 .، مما يتطلب إجراءات منظمة للتخلص من هذه المخلفات)قمامة(منزلية 

  

 فات الصلبة االنبعاثات الغازية، والصرف السائل،والمخل٤ -٢

تلخص العمليات الرئيسية الملوثة فى الفروع المختلفة ) ١١-١(الجداول السابقة 

 لصناعة الغزل والنسيج 

  االنبعـاثات الغازية ١-٤-٢ 

بالرغم من ان صناعة الغزل والنسيج تعتبر نسبيا مصدرا اصغر للتلوث بالمقارنة مع 

اال انها تتسبب فى ) الخ…الورق،الكيماوية، الحديد والصلب، (صناعات اخرى كثيرة 

ابنعاث عديد من الملوثات المختلفة، السيما من العمليات الرطبة مثل تجهيز النسيج 

كما تتسبب صناعة الغزل والنسيج عادة فى . الخ.…بالراتينج، والطباعة، والصباغة، 
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اثات ونتيجه للمدى الواسع لالنبع. انبعاث اكاسيد النيتروجين والكبريت من الغاليات

 . الملوثة، فان ذلك يجعل اخذ العينات، وتحليلها، ومعالجتها، ومنعها امرا صعبا

 :وفيما يلى المصادر الرئيسية لالنبعاثات الهوائية فى صناعة الغزل والنسيج

اتربة وزغبار القطن المتولدة فى العمليات الجافة، مثل غزل القطن، والنسيج،  �

ن على البكتريا، وفطريات، ومبيدات، ومواد نباتية، وتحتوى اتربة القط. الخ…والتريكو، 

 . الخ…

مركبات عضوية متطايرة صادرة من المذيبات المستخدمة فى عمليات الغسيل،  �

 عملية وميثانول صادر من مادة البوش بولى فينايل الكحول، وفورمالدهايد منبعث من

البوش، واثيلين جليكول، بطبقة من الراتينج، وجليكول اثير المستخدم فى تجهيز االقمشة 

 . ويوريا، وكيروسين، تنبعث من عملية الطباعة

اكاسيد النيتروجين، والكبريت، وأول اكسيد الكربون، تصدر من عملية البوش النتاج  �

 .اقمشة السليلوز الطبيعى 

أبخرة الزيوت واالحماض المنبعثة من عملية الكربنه المستخدمه فى غزل الصوف،  �

وابخرة حامض الفورميك من عملية تجهيز االقمشة . لكبريتيكحيث يستخدم حامض ا

 . الصوفية

 أبخرة هيدروكاربونات، وامونيا تنبعث من عملية الطباعة  �

فورمالدهايد ينبعث من عملية تجهيز النسيج بالراتينج، كما ينبعث كذلك من خزانات  �

جفيف لالقمشة الراتينج، ومخازن االقمشة المجهزة بالراتينج، وماكينات وافران الت

 .المجهزة بالراتينج

أبخرة ميثانول تنبعث من عملية البلمرة النتاج البوليستر، كما تنبعث كذلك من عمليات  �

 )ميثانول اثيريتد فورمالدهايد(التجهيز التى يستعمل فيها راتينج يحتوى على الميثانول 

 سطة المذيب ينبعث غاز تولوين فى عملية التجهيز التى تستخدم فيها التغطية بوا �

 تنبعث ابخرة زيلين فى عمليات الطباعة  �

 .تنبعث ابخرة االمونيا فى عمليات الطباعة، والتغطية، والصباغة  �

 . انبعاث ابخرة ميثايل ايثايل كيتون الذى يستخدم فى التغطية بواسطة مذيب  �
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   الصرف السائل٢-٤-٢

عمليات الرطبة تستخدم الصناعات النسيجية كميات كبيرة من المياه فى ال

 . للبوش،والغسيل، والتبييض، والصباغة، وشطف االقمشة المجهزة

ويتولد عن ذلك كميات ضخمة من مياه الصرف الصناعى المحملة بانواع عديدة من 

الملوثات الكيماوية الصادرة من العمليات الصناعية المختلفة والتى تمثل مصدرا رئيسيا 

تصريفها الى المياه السطحية، أو شبكة الصرف للتلوث فى حالة عدم معالجتها قبل 

 . الصحى العمومية

 :وفيما يلى الملوثات السائلة الرئيسية 

مواد عضوية خطرة، مثل بنتاكلوروفينول التى تستخدم ضمن مواد البوش  �

للحفاظ على خيوط السداء من العفن الفطرى، ويزال فى عمليات التجهيز 

 ة من التجهيز ويدخل كملوث فى مياه الصرف الناتج

مواد بيولوجية مخفضة لألكسجين الذائب فى المياه، وناتجة من مواد  �

البوش التى تزال فى عملية ازالة البوش، وهذه الملوثات تساهم بحوالى 

من اجمالى حمل المواد المخفضة الكسجين المياه والناتجة من جميع % ٥٠

 .العمليات الرطبة لصناعة الغزل والنسيج 

ة مخفضة لألكسجين الذائب فى المياه، نتيجة لكيماويات حمام مواد كيماوي �

من اجمالى هذا النوع من % ٣٥-٢٥الصبغة، والتى تساهم بحوالى 

 . الملوثات الموجودة فى مياه الصرف الصناعى

بقايا االصباغ والكيماويات المساعدة فى حمام الصبغة المستنفذ ومياه  �

 .الشطف المستنفذة

ى الصبغة المباشرة، والصباغة المتفاعلة للخيوط االمالح المستخدمة ف �

واالقمشة القطنية، تتسبب فى زيادة مستوى الملح فى مياه الصرف 

 . الصناعى لتتخطى الحدود القانونية



 ٦١

المعادن الثقيلة، مثل النحاس، الكادميوم، الكروم، النيكل، القصدير قد  �

، بسبب تتواجد فى مياه الصرف الناتجة من مصانع الغزل والنسيج

. االلياف، المياه المستعملة، االصباغ، عمليات السمكره، الشوائب الكيماوية

وقد تحتوى االصباغ بعض المعادن مثل الخارصين، والنيكل، والكروم، 

هذه المعادن تتواجد فى بعض االصباغ الداء معين، أو كعامل . والكوبلت

 المعادن الثقيلة فى ولذلك نجد ان تواجد. مؤكسد بالنسبة لألصباغ الكبريتية

مياه صرف المصبغة يكون نتيجة المالح المعادن الثقيلة المستخدمة فى 

 . الصباغة

بوليمرات طبيعية، وتركيبية تتولد فى مياه الصرف الناتجة من التجهيز مع  �

 .  مواد اخرى سامةاحتمال تواجد

 الياف وشحومات ومواد عالقة ناتجة من عمليات الغسيل  �

 عمليات الصباغة والطباعة، تمثل مصدرا للتلوث فى مياه بقايا الوان من �

فقط من اللون على % ٩٠-٥٠الصرف الن فى هذه العمليات يتم تثبيت 

الشعيرات بينما باقى اللون يصرف فى شكل حمام صبغة مستنفذ فى مياه 

 . الصرف الناتجة من عمليات الشطف

حرارة عالية تتصف مياه الصرف الصناعى من العمليات الرطبة بدرجة  �

 . الخ…نتيجة لعمليات ازالة البوش، والغسيل، والشطف، 

تتصف مياه الصرف الصناعى برقم هيدروجينى عالى نتيجة لعمليات  �

 . الغسيل، والمرسرة، التى تستخدم القلويات، وخافض للتوتر السطحى

معادن وكيماويات سامة فى مياه الصرف الصناعى ناتجة من عمليات  �

 . ة القطنية والصوفية، وطباعة وتجهيز االقمشة القطنيةالصباغة لالقمش
 

  المخلفات الصلبـة ٣-٤-٢

 : تتلخص المخلفات الصلبة الملوثة للبيئة فيما يلى

تعتبر المخلفات المتبقية الرئيسية الناتجة من صناعة الغزل والنسيج غير  �

خطرة، مثل خصل االلياف، فضالت خيوط وأقمشة، ومنتجات خيوط 

ير مطابقة للمواصفات، وعوادم تعبئه الخامات والمواد واقمشة غ

 . المستخدمة فى التصنيع



 ٦٢

مخلفات براميل االصباغ واوعية الكيماويات، والبكر الكرتون للقماش  �

 والخيوط المستخدمة 

عوادم قصاصات عملية القص فى صناعة المالبس بكميات كبيرة، عوادم  �

 .  للسجادخصل شعيرات نتيجة عملية حليق السطح الوبرى

اتربة وزغب القطن، والشوائب الناتجة من العمليات الجافة والمتجمعة فى  �

 .اكياس المرشحات

شوائب، وقاذورات، والياف صوف، ومواد نباتية، وشحومات ناتجة من  �

 . عملية غسيل الصوف

 . ألياف، ومخلفات وحمأة ناتجة من وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى �

 

  التـلوث الضوضائى ٥-٢

تستخدم صناعة الغزل والنسيج انواعا عديدة من الماكينات ذات السرعات العالية، 

والمسببة لمستوى عالى من الضوضاء، محتمل ان يتعدى الحدود القصوى المسموح 

ومن العمليات الصناعية الجافة التى تحدث مستوى ).  ديسيبل٩٠(بها فى قانون البيئة 

ل،والغزل الحلقى، والتدوير، والنسيج، عالى للضوضاء عمليات تحضيرات الغز

ومن المعروف ان الماكينات الحديثة تتميز بالسرعات الفائقة وبالتالى . الخ…والحياكة، 

من المحتمل ان تحدث مستوى ضوضاء يتعدى الحدود القصوى المنصوص عليها فى 

 . قانون البيئة

حداث ضوضاء ولكن كما تتسبب ايضا العمليات الرطبة فى الصناعات النسيجية فى ا

 . بمستوى اقل من العمليات الجافة، وغير محتمل ان تتعدى حدود القانون 

 

 

 

 

 

 



 ٦٣

 

 

 

 

 التأثيرات البيئية للملوثات  -٣

المصادر الرئيسية الثالثة للتلوث فى الصناعات النسيجية، والتى تتسبب فى إحداث تأثيرات 

فة، واألبخرة والغازات الكيماوية صحية، هى أتربة وزغب القطن الناتج من العمليات الجا

الصادرة من الكيماويات العديدة المستخدمة فى العمليات الرطبة، وأكاسيد الكبريت 

 والنيتروجين الناتجة من الغاليات البخارية

 التأثيرات البيئية لإلنبعاثات الغازية ١-٣

 

وتظهر األعراض األولى  . تتسبب أتربة القطن فى مشاكل صحية خطيرة

لتنفس، وإذا استمر التعرض لألتربة عند مستوى تركيز بصعوبة ا

وفى المراحل ". الرئة البنية " متخطى ، يمكن أن يؤدى إلى مرض 

كما يؤدى . المتقدمة للمرض يحدث تلف دائم ويسبب إعاقة للمريض

التعرض ألتربة القطن إلى مخاطر اإلصابة بمرض االلتهاب الشعبى 

 )التهاب القصبات(
   

 

 ن أتربة القط

يعمل الفورمالدهايد على قتل األنسجة، وتدهور األداء الوظيفى للخاليا،و 

يسبب التهابات شديدة لألعين، واألنف، ويسبب الصداع، كما أن له 

 تأثيرات سرطانية

 فورمالدهايد 

يعتبر الميثانول سام فى حالة مستويات التركيز العالية، حيث يسبب تلفا 

ويعتبر الميثانول . م، وقد يسبب العمىللجهاز العصبى المركزى بالجس

ويتحول الميثانول . شديد االشتعال، مما يسبب مخاطر حدوث الحرائق

داخل الجسم إلى فورمالدهايد وحامض فورميك، مما يؤثر بالضرر على 

 صحة العمال

 

 ميثانول 
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يمكن أن تتسبب المنظفات فى حدوث وإسهال، والتهابات فى األعين 

 . منظفات الكاتيونية اكثر سميةوالجلد، وتعتبر ال

 المنظفات 

تتسبب أبخرة األحماض، مثل حامض الكبريتيك، فى التهاب األعين 

 .واألنف والحلق

 أبخرة األحماض 

تعتبر مادة التبييض هذه عالية السمية، وقد قيد حاليا استعمالها أو ألغى 

تكون ومن الممكن أن تتحلل هذه المادة ل. بالمرة فى كثير من الدول

. مركبات هالوجينية قابلة لالمتصاص، وتعتبر سامة ومسببة للسرطان

وكثير من شركات تصنيع األقطان تستخدم هيبوكلورايت ألنه ارخص 

كما تتسبب . ثمنا عن البديل األكثر أمنا فوق أكسيد الهيدروجين

 الهيبوكلورايت فى حدوث التهابات شديدة وتلف فى الجسم 

بعث من هيبوكلورايت التهاب الجهاز التنفسى ويسبب غاز الكلور المن

 . واألعين

صوديوم 
 هيبوكلورايت

المحاليل المركزة من فوق أكسيد الهيدروجين يمكن أن تتسبب فى إحداث 

 .حروق لو تركت على الجلد

هيدروجين 
 بيروكسايد 

استنشاق أو بلع تولوين يسبب الصداع، واضطراب اإلدراك والضعف، 

 .  يؤثر التولوين على األداء الوظيفى للكلى والكبدوقد. وفقد الذاكرة

 تولوين

التركيزات العالية من مركبات الزيلين تمتص سريعا فى الجسم بعد 

والتعرض لفترات قصيرة . االستنشاق أو البلع أو تالمسها مع الجلد

لمستويات عالية من التركيز يسبب التهاب األعين والجلد واألنف والحلق، 

 فى صعوبة التنفس، كما يتلف وظيفة الرئة، والذاكرة، ومن ويتسبب أيضا

والتعرض لفترات قصيرة . الممكن أن يحدث تغييرات فى الكبد والكليتين

أو طويلة للتركيزات العالية من الزيلين يمكن أن تتسبب فى حدوث 

 .صداع، ودوار، واضطراب، وقصور فى تجاوب العضالت 

 

 زيــلين 
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مض أو الرذاذ يسبب التهاب شديد فى األعين، التعرض لغاز هذا الحا

 .ويتلف الجلد. واألنف، والحلق

 

تؤثر الرطوبة العالية فى بيئة العمل على الجهاز التنفسى، وخاصة عند 

 .مرضى الربو

 حامض اسيتيك
 
 

 الرطوبة العالية

تعتبر األمونيا غير المائية مسببة اللتهابات الجلد، واألعين، واألنف 

 جزء فى ١٠٠وفى حالة ما يكون التركيز . جهاز التنفسىوالحلق، وال

 المليون تتسبب فى حدوث إغماء، وإسهال، وعرق، وتوقف التنفس

 أمونا 

استنشاق كميات متوسطة من هذا المركب لفترات له تأثير سيئ على 

الجهاز العصبى ابتداء من الصداع، والدوار والغثيان، وفقدان الحس فى 

وتعتبر أبخرة هذه المادة مسببة . إلى الغيبوبةاألصابع واألطراف، 

. اللتهابات الجلد، واألعين، واألنف والحلق، ومن الممكن أن تتلف األعين

ويتسبب تكرار التعرض إلى كميات متوسطة أو كبيرة من أبخرة هذه 

 . المادة فى حدوث أضرار للكبد والكلى

ميثايل ايثايل 
 كيتون

ربون ألكثر من عدة دقائق يتسبب فى التالمس مع ثنائى كبريتيد الك

 جزء ١٠٠٠-١٠٠واستنشاق هواء بتركيز . حروق من الدرجة الثانية

فى المليون يمكن أن يتسبب فى اإلجهاد، واإلغماء، والصداع، 

 . واإلمساك

 

تحتوى هذه األصباغ على بيكرومات البوتاسيوم الذى يسبب التهابات 

 .وقد يتسبب فى السرطان. وتقرحات جلدية

ثنائى كبريتيد 
 الكربون

 
 
 

أصباغ األنيلين 
 السوداء

 
يعمل على تخفيض قدرة الدم على احتواء األكسجين، ويسبب الدوار 

والضعف، والصداع ، وضعف التركيز، وعند تركيزات أعلى من 

 .  جزء فى المليون يمكن أن يؤدى إلى الوفاة خالل ساعة١٠٠٠

أول أكسيد 
 الكربون 
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وتسبب التركيزات . دة فى األعين والجهاز التنفسىتسبب التهابات شدي

 . العالية االختناق الفورى

أكاسيد 
 النيتروجين

 أكاسيد الكبريت  استنشاق التركيزات المنخفضة تسبب آالم حروق فى الصدر 

وتعتبر دقائق . تسبب التهاب الجهاز التنفسى، واعراض الحمى والسعال

اد وصفة الصبغة من األسباب المؤثرة بودرة األصباغ المتطايرة أثناء إعد

 . على الجهاز التنفسى

الجسيمات العالقة 

 كيروسين .يسبب اإلغماء، السعال، وقد يؤدى إلى شلل الجهاز التنفسى

 .لها تأثيرات سرطانية

  

العطريات 
 المكلورة

 التأثيرات البيئية لسوائل الصرف  ٢-٣

العديدة من الكيماويات المستخدمة فى تتسبب الكميات الضخمة من المياه واألنواع 

العمليات الرطبة فى صناعة الغزل والنسيج فى توليد حمل كبير من مياه الصرف 

هذه الكميات الكبيرة من السوائل الملوثة .  لتر لكل كجم منتج٢٠٠الصناعى، حوالى

أن من الممكن أن تتسبب فى إتالف البيئة إذا صرفت فى المياه السطحية الحيوية بدون 

تعالج ويؤدى صرف المياه الملوثة الناتجة فى المياه السطحية إلى تخفيض األكسجين 

الذائب فى هذه المياه وبذلك يتلف القدرة االحيائية بها، كما يعرض مستخدمى المياه 

 . التى تستقبل مياه الصرف إلى تأثيرات سامة

ذيبات، ومعادن وتحتوى مياه الصرف الصناعى على مواد صلبة عالقة، وألياف، وم

ثقيلة، ويوريا، ورغاوى، ومواد سامة، ومواد بيولوجية وكيماوية مخفضة لألكسجين 

وتحتاج مياه الصرف الصناعى إلى المعالجة الكيماوية إلزالة المواد . الذائب فى المياه

والكيماويات الخطرة لتتوافق مع  الحدود القانونية حتى يمكن صرفها على شبكة 

 . أو فى المياه السطحية الحيويةالصرف العمومية 

وتتسبب األحمال العالية الفجائية للمواد المستهلكة لألكسجين عند إلقائها فى شبكات 

الصرف الصحى فى تأثيرات بيئية ضارة غير مباشرة، حيث يمكن أن تعطل محطات 

 .معالجة مياه الصرف

 التأثيرات البيئية للمخلفات الصلبة   ٣-٣



 ٦٧

صلبة تشمل األلياف، والخيوط، واألقمشة، وعوادم التغليف وأوعية غالبية المخلفات ال

األصباغ والكيماويات الفارغة، والشوائب، ومواد نباتية، ومواد شمعية، وحمأة، وبكر 

وإذا لم يتم التخلص منها بانتظام وبأسلوب سليم فان البيئة المحيطة . فارغ، وكرتون

 .بالمنشأة ستضرر

 معالجة مياه الصرف الصناعى، وبقايا أوعية األصباغ وتعتبر الحمأة الناتجة من

الفارغة من المخلفات الصلبة الخطرة ألنها قد تحتوى على مواد سامة، وتعامل العمال 

 . مع هذه المواد قد يعرضهم إلى تأثيرات سامة 

 التأثيرات الصحية للضوضاء  ٤-٣

عمليات يصدر عن ماكينات الغزل والنسيج مستوى ضوضاء عالى السيما فى ال

الجافة، وقد تتخطى الحدود المنصوص عليها قانونيا، وتؤدى آلي تعرض العمال آلي 

إصابة حاسة السمع بالضرر أو تلف القدرة على السمع للعمال المالزمين للماكينات 

السيما ماكينات الغزل الحلقى، وغزل الطرف المفتوح، وماكينات التدوير، واألنوال، 

 حيث تستخدم هذه الماكينات بأعداد كبيرة فى نفس المكان، الخ،…وماكينات الحياكة، 

وتدور بسرعات عالية بحيث يتوقع أن يزيد مستوى الضجيج على المستوى القانونى 

 . ويسبب مشاكل فى حاسة السمع عند عمال اإلنتاج)  ديسيبل٩٠(
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 القوانين واللوائح البيئية المصرية  -٤

 

وفيما يلي . لوائح التى تواجه المخالفات البيئية المختلفة هناك عدد من القوانين وال

 .القوانين التى يتم تطبيقها على الصناعات النسيجية فى مصر

  بخصوص اإلنبعاثات الغازية ١-٤

 كلها ٦ من الالئحة التنفيذية والملحق ٤٢ ، والمادة ١٩٩٤ / ٤ من القانون ٤٠المادة 

 .اق الوقود تحدد اإلنبعاثات الغازية الصادرة عن احتر

يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة األخرى والبترول الخام  �

 .بالمناطق السكنية 

أال تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من  �

  %.١،٥المناطق السكنية عن 

ء الكافية أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهوا �

للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة  وإعطاء الزمن الكافي في التقليب الذي 

 .  يضمن الحرق الكامل ضمانا لإلقالل من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل 

أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثاني أكسيد الكبريت عن طريق مداخن  �

أو . بل وصولها إلى سطح األرضمرتفعة بالقدر الكافي بحيث يتم تخفيفها ق

استخدام الوقود المحتوى على نسبة مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى 

والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية 

 .والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية 
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 ١٥٠٠٠– ٧٠٠٠ا إنبعاثات إجمالي للعادم ما بين المداخن التى يصدر عنه �

 . مترا٣٦-١٨كجم بالساعة يتراوح ارتفاعها ما بين 

 ١٥٠٠٠المداخن التى يصدر عنها إنبعاثات إجمالي للعادم أكثر من  �

ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على األقل من /كجم

 .  ارتفاع المباني المحيطة بها

 . الحدود المسموح بها لإلنبعاثات من مصادر حرق الوقود) ١٢(لجدول رقم ويوضح ا

 الحدود القصوى لإلنبعاثات من مصادر حرق الوقود ) ١٢(جدول رقم 

 الملوثات )٣م/ مجم(الحد األقصى 

 الجديد الموجود حاليا

 ٢٥٠٠ ٤٠٠٠ ثاني أكسيد الكبريت

 ٢٥٠٠ ٤٠٠٠ أول أكسيد الكربون

 ٢٥٠ ٢٥٠  بالمناطق الحضريةالرماد المتطاير

 ٥٠٠ ٥٠٠ الرماد المتطاير بالمناطق غير المأهولة

 ٢٥٠ ٢٥٠ الدخان

 

الحدود القصوى للملوثات الهوائية فى الصناعات النسيجية المختلفة طبقا ) ١٣(ويبين جدول 

  .٤/١٩٩٤لقانون البيئة المصرى 
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 )٤/١٩٩٤القانون ( النسيجية حدود الملوثات الهوائية المتعلقة بالصناعات) ١٣(جدول 

 الحــدود العتبية

حدود التعرض لفترة 

 قصيرة

 متوسط الوقت
 مالحظات

/ملليجرام

 ٣م

جزء فى 

 المليون

 جزء فى المليون ٣م/ملليجرام

 العملية الصناعية مصـدر التلوث

 صناعة غـزل القطـن

أتربة وزغـب القطن   ٠,٢  ٠,٦   التفتيح والكرد

 الغزل  والتمشيط و

 صناعة غـزل الصوف

 غسيل ألياف الصوف  قلويات –منظفات   ٢  
 عدم التخطى 

 كربنـة الصـوف حامض كبريتيك  ١  

 صنــاعة النسيـج

  البــوش ميثانول    

 النسيـج  زغـب القطـن   ٠,٢  ٠,٦

 صنــاعة التـريكـو

 التـريكو  زغـب شعيرات   ٠,٢  ٠,٦ 

 ر المنسوجةصنـاعى األقمشة غي

 تفتيح وتسريح  زغب شعيرات   ٠,٢  ٠,٦ 

 إضافة المادة الالصقة اكريلونيتريل  ٢    جـلد +  

 صنـاعة السجـاد التفت

 غـرس الوبرة  زغـب شعيرات   ٠,٢  

تغطية الظهر بمادة  فينابل كلورايد ٥ ١٠  ٠,٦ 

 راتينج

 

 



 ٧٢

 حدود ملوثات الهواء) ١٣( جـدول -تابع 

 الحــدود العتبية

حدود التعرض لفترة 

 قصيرة

 متوسط الوقت

 مالحظات

/ملليجرام

 ٣م

جزء فى 

 المليون

 جزء فى المليون ٣م/ملليجرام

مصـدر 

 التلوث
 العملية الصناعية

 صنـاعة التجهيز

 حريق الوبـرة  عوادم احتراق   ٥٠   

 إزالة البـوش  حـامض كبريتيك  ١   

 ـيل النسيـج غس صـودا كـاوية   ٢   

 التبييض  هيبوكلوريت الصوديوم ١ ٣ ٣ ٩ 

 المـرسـرة  هيدروكسيد الصوديوم  ٢   عدم التخطى 

 الصبــاغـة  اثيلـين جليـكول ٥٠ ١٢٥   عدم التخطى

  امــونيـا ٢٥ ١٨ ٣٥ ٢٧ 

  أنيــلـين  ٢ ١٠ ٥ ٢٠ جـلـد+  

 الطبــاعـة زيلـين  ١٠٠ ٤٣٥ ١٥٠ ٦٥٥ جـلـد+  

  امـونيـا  ٢٥ ١٨ ٣٥ ٢٧ 

  فورمالدهايد  ٢ ٣   عدم التخطى 

 التجهيز الطارد للماء شمع برافين   ٢  ٦ 

  سلــيكون     ٢٠ 

كيماويات فسفورية   ٠,١  ٠,٣ 

 صفراء 

 التجهيز ضد االشتعال 

 التجهيز ضد التلبد  كــلور  ١ ٣ ٣ ٩ 

 رايتنج التغطية بال تـولـوين  ١٠٠ ٣٧٥ ١٥٠ ٥٦٠ جــلـد +  

 التغطية بالمذيبات  أمونيـا  ٢٥ ١٨ ٣٥ ٢٧ 

  أوزون  ٠,١ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٦ 

 تجهيز لمقاومة التآكل  اكريلونيتريل  ٢    

  فينايل كلورايد  ٥ ١٠   جـلـد+  

 تجهيز ضد الماء  سليكون     ٢٠ 

 تجهيز إلزالة اللمعـة  فورمالدهايد  ٢ ٣   عدم التخطى

 



 ٧٣

 حدود ملوثات الهواء) ١٣( جـدول -تابع 
 الحــدود العتبية

حدود التعرض لفترة 

 قصيرة

 متوسط الوقت

 مالحظات

ملليجرام

 ٣م/

جزء فى 

 المليون

جزء فى  ٣م/ملليجرام

 المليون

 العملية الصناعية مصـدر التلوث

 صـناعة المـالبس

 القـص والحيـاكة  زغب شعيرات   ٠,٢   

 صنـاعـة الفسـكوز

نقع السليلوز فى  هيدروكسيد الصوديوم   ٢   خطى عدم الت

 الصودا الكاوية 

 الكبـرتة  كبريتيد الكربـون  ١٠ ٣٠   جـلـد +  

 الغــزل  حامض كبريتيك   ١   

 صنـاعة النـايلون

 عملية البلمرة حامض استيك  ١٠ ٢٥ ١٥ ٣٧ 

 صنـاعة البوليستر

 عملية البلمرة  اثيلين جليكول   ١٠   

  ميثانول  ٢ ٣  ٢٠ 

 الـوحدات الخـدمية

النقل باألوناش  أبخرة جازولين  ٣٠٠ ٩٠٠ ٥٠٠ ١٥٠٠ 

 الداخلية 

 غاليات البخار  أول اكسيد الكربون ٥٠ ٥٥ ٤٠٠ ٤٤٠ 

 ٢١٠٠

٠ 

  ثانى أكسيد الكربون  ٥٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٥٠٠٠

  ثانى أكسيد الكبريت ٢ ٥ ٥ ١٠ 

  ثانى أكسيد النيتروجين  ٣ ٦ ٥ ١٠ 

معالجة مياه الصرف  حامض فسفوريك   ١  ٣ 

 الصناعى

  حامض كبريتيك  ١   

  هيدروكسيد الصوديوم   ٢   

 الورشة الميكانيكية  ثانى أكسيد المنجنيز  ١   

تداول الصبغة  انيلين  ٢ ١٠ ٥ ٢٠ 

 البودرة

  فورمالدهايد  ٢ ٣   عدم التخطى

  اثيلين جليكول   ١٠   



 ٧٤

 

 لسائل الصـرف ابخصوص ٢-٤

تتوقف الحدود القصوى المسموح بها في الصرف السائل على نوعية المسطحات المائية 

األكسجين الحيوي : معايير التلوث التي ينبغي رصدها والتفتيش عليها هي . المستقبلة

الممتص، األكسـجين الكيميائي المسـتهلك، األس الهيدروجيني، درجة الحرارة، آثار الكلور 

)residual chlorine( المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة و زيوت وشحوم ، .

الحدود المسموح بها للصرف على أنواع المجارى المائية المختلفة ) ١٤(يبين الجدول رقم 

). البحار، النيل، الترع، المصارف الزراعية، شبكات الصرف الصحي(وفقا للقوانين المعنية 

م المستهلكة فنظراً لتأثيراتها الخطيرة على المياه والتربة فيجب أما بالنسبة لزيوت التشحي

 .التفتيش على أساليب التخلص منها و على إجراءات الرصد ومراجعة السجل الخاص بها
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 حدود الملوثات في مياه الصرف الصناعي كما تنص عليها قوانين البيئة في مصر): ١٤(جدول رقم 
 : التفريغ يف١٩٨٢ لسنة ٤٨القانون 

 المصارف

 البلدية ناعيةالص
ارى الرئيسي لنهر النيل

اخلزانات األرضية و أفرع 
 ر النيل و الترع

: ٩٣/١٩٦٢القانون 
التفريغ يف ااري 

القرار املعدل ب(العمومية 
 )٢٠٠٠ لسنة ٤٤رقم 

: ٤/١٩٩٤القانون 
الصرف على البيئة 

 الساحلية

لتر إال إذا /مج(املؤشر 
 )ذكر غري ذلك

٦٠ ٦٠٠< ٢٠ ٣٠ ٦٠ ٦٠ 
  املمتصاألكسجني احليوي

 )ْم٢٠ أيام، ٥(

١٠٠ ١١٠٠< ٣٠ ٤٠ ٨٠ ١٠٠ 
األكسجني الكيميائي 

 املستهلك
 األس اهليدروجيين ٩-٦ ٩,٥-٦ ٩-٦ ٩-٦ ٩-٦ ٩-٦

 زيوت و شحوم ١٥ ١٠٠< ٥ ٥ ١٠ ١٠

٤٣< ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ 
ْم أكرب من درجة ١٠

ائي حرارة ارى امل
 املستقبل

 درجة احلرارة
 )درجة مئوية(

جمموع املواد الصلبة العالقة ٦٠ ٨٠٠< ٣٠ ٣٠ ٥٠ ٥٠

___ ___ ١٠< ___ ٢٠ ___ 
املواد الصلبة القابلة 

 للترسب
جمموع املواد الصلبة الذائبة ٢٠٠٠ ___ ٨٠٠ ١٢٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠
 الكلور ___ ١٠< ١ ١ ___ ___
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  المخلفات الصلبةبخصوص ٣-٤
يما يلي عرضاً لبعض القوانين الخاصة بالتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وبخاصة ف 

 :الخردة  والحمأة التي تنتج عن معالجة الصرف السائل

 بخصوص النظافة العامة ينظم عمليات جمع المخلفات ١٩٦٧ لسنة ٣٨القانون  �

التجارية الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل واألماكن العامة، والمنشآت 

 .والصناعية

 لسنة ١٣٤يحدد قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم  �

 اإلرشادات الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط ١٩٦٨

الصناعي والمنازل ، وطرق التخلص منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها 

 .إلى سماد

 .١٩٦٧ لسنة ٣٨دل بالقانون  المع١٩٧٦ لسنة ٣١ القانون  �

المسئوليات المتعلقة ) قانون اإلدارة المحلية (١٩٧٩ لسنة ٤٣ أسند القانون  �

 .بالبنية التحتية إلى مجالس المدن

 من الالئحة التنفيذية ٣٨ والمادة ٣٧، المادة ١٩٩٤ لسنة ٤ينظم القانون  �

 .إجراءات حرق المخلفات الصلبة
 

  بيئة العملبخصوص ٤-٤

 
 :خالفات الخاصة ببيئة العمل فيما يلي تتمثل الم 

 ٤ من القانون ٤٣اإلنبعاثات الغازية، التي تنظمها المادة : في غرف الغاليات  �

 ).٨( من اللوائح التنفيذية والملحق رقم ٤٥ والمادة ١٩٩٤لسنة 

 لسنة ٤ من القانون ٤٤تنظم المادة : األماكن التي تجرى فيها عمليات التسخين �

حدود الحرارة ) ٩( من اللوائح التنفيذية والملحق رقم ٤٦ والمادة ١٩٩٤

 .والرطوبة في بيئة العمل

 ٤٥ والمادة ١٩٩٤ لسنة ٤ من القانون ٤٣تنظم المادة رقم : في غرف التبريد  �

 .حدود تسرب غاز األمونيا) ٨(من اللوائح التنفيذية والملحق رقم 

 والمادة ١٩٩٤ لسنة ٤ن  من القانو٤٢تنظم المادة : بالقرب من اآلالت الثقيلة �

حدود الضوضاء في بيئة ) ٧(ملحق ) ١( من اللوائح التنفيذية والجدول رقم ٤٤

 .العمل



 ٧٧
 

 من اللوائح التنفيذية ٤٧ والمادة ١٩٩٤ لسنة ٤ من القانون ٤٥تنظم المادة  �

 .إجراءات التهوية في بيئة العمل

 من اللوائح ٤٨ والمادة ١٩٩٤ لسنة ٤ من القانون ٤٦يخضع التدخين للمادة  �

 .١٩٨١ لسنة ٥٢التنفيذية وكذلك القانون 

 لسنة ٣٨٠ وقرار وزير اإلسكان رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧يحدد قانون العمل رقم  �

 الشروط الواجب توافرها ١٩٨٢ لسنة ٣٨٠ وقرار وزير الصناعة رقم ١٩٨٣

 .في بيئة العمل

 

  المواد والنفايات الخطرةبخصوص ٥-٤

 
حيث . جراءات الخاصة بالمواد و المخلفات الخطرة  اإل١٩٩٤ لسنة ٤ينظم القانون 
 من القانون المنتجين و المتعاملين في المواد الخطرة بحاالتها ٣٣ ، ٢٩تلزم المواد 

الغازية و السائلة و الصلبة باتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات التي تحول دون 
القرار الوزاري ( تنفيذية  من اللوائح ال٣٢ و ٣١ و ٢٥وتحدد المواد . اإلضرار بالبيئة

يقع الوقود ضمن . اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد  ) ١٩٩٥ لسنة ٣٣٨
المواد الخطرة التي نص عليها القانون إال أنه ال توجد أي مواد بالقانون و اللوائح 

. التنفيذية تلزم المتعاملين في المواد الخطرة بحفظ سجالت عن المواد الخطرة المخزنة 
 من اللوائح التنظيمية الخاصة بالتقدم بطلبات الحصول علي ٢٥لذلك فقد أكدت المادة 

 .رخصة تشغيل علي وجوب حفظ سجالت للمواد الخطرة 
 

 السجل البيئي ٦-٤

 
 من الالئحة التنفيذية على ١٧ منه و المادة ٢٢ في المادة ١٩٩٤ لسنة ٤ينص القانون 

شاط المنشأة على البيئة و تدون فيه بيانات ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثير ن
خاصة باإلنبعاثات ومواصفات المخرجات و سجالت التخزين و خطة منع االنسكاب و 

. سجالت التخلص من المخلفات الصلبة، و يجب على المفتش مراجعة هذا السجل 
ويجب أيضا أن تكون الخطة الخاصة بمواجهة الطوارئ وكذلك سجل المواد الخطرة 

 .ا من السجل البيئيجزء
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 إجراءات الحد من التلوث فى الصناعات النسيجية المختلفة  -٥
فيما يتعلق بمزيد من المعلومات عن الحد من  التلوث فى صناعة الغزل والنسيج فان المواقع 

 : التالية على اإلنترنت يمكن أن تساعد
Hyperlinkki http://es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp١.pdf 

http://es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp١.pdf  

Hyperlinkki http//:es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp٢.pdf 

http://es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp٢.pdf  

Hyperlinkki http://es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp٣.pdf 

http://es.epa.gov/oeca/sector/sectornote/pdf/textilsnp٣.pdf  

Hyperlinkki http://www./u.se/IIIEE/publications/theses-٩٨/xir_abst.htm١ 

http://www./u.se/IIIEE/publications/theses-٩٨/xir_abst.htm١ 

   الحد من التلوث فى الغزل ١-٥

 :   الحد من التلوث فى غزل القطن١-١-٥

الملوث الرئيسى فى غزل القطن األتربة وزغب الشعيرات السيما فى عمليات التفتيح  

نظمة تهوية لسحب ولتقليل كثافة هذه الجسيمات العالقة بجو المصنع يستخدم أ. والكرد

الهواء من منطقة التشغيل إلى فالتر تجمع األتربة والزغب، ويتجدد الهواء فى جو 

وتكون الفالتر مجمعه فى غرفة خاصة محكمة الغلق لمنع تسرب األتربة إلى . المصنع

ويتم تفريغ أكياس الفالتر المملوءة باألتربة والزغب والتخلص منها . صالة التشغيل

 تحافظ على بيئة العمل والبيئة خارج المصنع دوريا بطريقة 

وتعتمد كثافة األتربة والزغب فى صالة الغزل النهائى على ضغط الشفط الخاص  

هذا الضغط يجب المحافظة عليه ثابتا، وذلك بتفريغ صندوق . باألطراف المقطوعة

 تجمع عوادم القطوع دوريا حتى ال تتناثر األطراف المقطوعة فى الجو وتزيد من

. تركيز زغب الشعيرات وبالتالى تزيد من مستوى التلوث فى صالة الغزل النهائى

 مردن فى الساعة إلى مستوى التلوث بالزغب، حيث ١٠٠٠ويشير عدد القطوع لكل 

يوجد مستوى قياسى لعدد القطوع يجب أن يراقب للمحافظة على المستوى المنخفض 

 . للتلوث
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 وف  الحد من التلوث فى غزل الص٢-١-٥

يعتبر تشغيل الصوف من أهم المصادر الملوثة فى العمليات الرطبة 

لأللياف الطبيعية، فيما يتعلق بالشوائب الموجودة فى الصوف الخام، مثل 

وتقوم عملية الغسيل . المبيدات الحشرية و مبيدات الحشائش،والشحوم

بإزالة الشحوم من األلياف، ثم تعالج مياه صرف الغسيل للتخلص من 

هذه المعالجة تحد . مواد العالقة وفصل الشحوم وتنقيتها إلنتاج النولين ال

من تلوث مياه الصرف للتخلص من الشحوم، والمذيبات،والمنظفات 

الصناعية التى تجعل مياه الصرف خافضة لألكسجين الذائب فى المياه، 

وبالتالى تتلف البيئة الحيوية فى المياه التى تصرف فيها مياه الصرف من 

 . عمليات الغسيل

ومن الطرق المستخدمة كذلك لتخفيض التلوث الناتج من عملية الغسيل فى 

أو األس الهيدروجينى العالى لما (مياه الصرف التى تتصف بالقلوية العالية 

استخدام مواد معادلة للوصول ) تحتويه من آثار المنظفات والمذيبات القلوية

 .  يتوافق مع الحدود القانونيةإلى األس الهيدروجينى المتعادل والذى

 الغسيـل 

تتسبب عملية الكربنة فى انبعاث أبخرة حامض الكبريتيك، وجسيمات 

. متطايرة فى الجو، باإلضافة إلى سوائل صرف من تفريغ حمام الحامض

وللتخلص من التلوث الهوائى يمكن استخدام نظام كسح بالشفط، لسحب 

غب الشعيرات، وأبخرة الحامض، بقايا الرماد الكربونى المتفحم، وز

 . وتجميعها فى فلتر لتنقيه جو صالة الكربة وتهويتها بصفة مستمرة

بالنسبة لمياه الصرف الناتجة من عملية الكربنـة فإنها تعالج كيماويا 

للتخلص من المواد البيولوجية والكيماوية المخفضة لألكسجين الذائب فى 

بلة للصرف فى المياه السطحية، أو المياه، لتصبح غير ملوثة للبيئة وقا

 . على شبكة الصرف العمومية

ومن االختيارات المفضلة فى عملية الكربنة استخدام مذيبات غير محتوية 

 .على الكلور

ولتخفيض التلوث كذلك يفضل التخلص من الشوائب والمواد الغريبة فى 
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 . ياتالصوف الخام بالطرق الميكانيكية لتفادى التلوث بآثار الكيماو

ولتخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتج من األحماض، تعادل بمياه 

 . صرف قلوية أو بإضافة قلوى

وبالنسبة لحامض الكبريتيك المركز يعادل ويرسب باستخدام كلوريد 

 .الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم أو بمياه صرف قلوية

جميعه باستخدام زغب الشعيرات المنبعث من عمليتى الكرد والغزل يمكن ت

 . وحدة كسح بالشفط وإعادة استخدامه، لتفادى تلوث المصنع

الكــرد 
 والغــزل

 

  الحد من التلوث فى صناعة األقمشة٢-٥

  الحد من التلوث فى النسيج١-٢-٥

يتسبب استخدام النشا الطبيعى فى معظم الشركات فى ارتفاع مستوى التلوث، 

ى مياه الصرف أثرها فى تخفيض من حيث زيادة حمل المواد العضوية ف

األكسجين الذائب فى المياه السطحية، وفيما يلى بعض التوصيات التى تساعد 

 . على تخفيض التلوث الناتج من عملية البوش

استبدال النشا الطبيعى الملوث لمياه الصرف بأنواع أخرى مثل  �

ادة أو م) PVA(أكريليت، او إستبداله جزئيا بمادة بولىفينايل الكحول 

هذه المواد قابلة لالسترجاع وإعادة ). CMC(كاربوكسى ميثايل سليلوز 

استخدامها، ويمكن باستخدامها تخفيض حمل المواد البيولوجية الناتج من 

وهذه الطريقة ال تفضل إال فى حالة الشركات %. ٩٠وحدة البوش بنسبة 

ل الرأسية، التى تشتمل على نسيج، وتجهيز، حتى تضمن إعادة استعما

البوش المسترجع فى النسيج، الن وحدة استرجاع البوش غير الملوث غالية 

الثمن وجدوى شرائها البد أن يؤمن بإيجابية استعمال البوش المسترجع فى 

ومن المعروف أن عدد الشركات . النسيج الذى يخضع لنفس شركة التجهيز

 . الرأسية فى مصر يتناقص فى الوقت الحالى

نشا وتمزقها مما يسبب التلوث وزيادة المخلفات تفادى تلف أكياس ال �

 الصلبة 

تفادى شطف مواد البوش المتناثرة على ارض المصنع وإزاحتها إلى  �

 البـوش
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 بالوعات الصرف 

تفادى صرف محلول حمام البوش غير المستعمل فى بالوعات صرف  �

 المصنع 

تجميع مواد البوش المتناثرة خارج حمام البوش الستعمالها فى نفس  �

 . ةالعملي

ينبعث من عملية نسيج الخيوط زغب شعيرات وجسيمات دقيقة من مادة 

البوش تعمل على تلوث هواء المصنع، ويمكن تخفيض هذا التلوث باستخدام 

وحدة شفط كاسح للغبار والزغب وتجميعه فى فالتر مما يعمل على تنقيه 

 . هواء المصنع وتجديده

  النسيـج

 

 فى التريـكو  الحد من التلوث ٢ -٢-٥

ال يوجد صرف صناعى فى صناعة التريكو، ولكن تعالج خيوط التريكو بالتشميع أو  

بالتزييت لتسهيل عملية التريكو، كما تستخدم زيوت تزليق فى أجزاء الماكينة المتحركة 

ولتخفيض التلوث الناتج . وزيوت معدنية تحتوى على مستحلبات ملوثة لمياه الصرف

ن استبدال الزيوت المعدنية بزيوت تركيبية قابلة للتحلل أو بزيوت عن هذه الزيوت يمك

 . نباتية ال تحتوى على مواد حافظة خطرة

   الحد من التلوث فى صناعة األقمشة غير المنسوجة ٣-٢-٥

بحامض فورميك أو ) المستخدم فى حمام الراتينج(يمكن استبدال حامض االستيك  

 لألكسجين الذائب فى المياه التى تصرف فيها حامض معدنى لتخفيض التأثير الخافض

 . مياه الصرف الصناعى

بالنسبة لزغب الشعيرات الصادر من ماكينات الكرد، وتكوين شاشة الشعيرات وعملية 

اختراق اإلبر يمكن التخلص منه بواسطة وحدة شفط كاسح للزغبار من جو المصنع 

الهواء الملوث واستبداله بهواء نقى ويتم تهوية المصنع بتجديد . وتجميعه بواسطة فالتر

 . من الجو الخارجى للمصنع

   الحد من التلوث فى صناعة سجاد التفت ٤-٢-٥

فى تحضير الراتينج المستخدم لتغطية ظهر السجاد يمكن استبدال الفورمالدهايد  •

بحامض بولى كربوكسيليك، حيث يعمل ذلك على تخفيض تلوث بيئة المصنع 
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وفى حالة تعذر استبدال . عتبر من الملوثات الهوائية الخطرةالن الفورمالدهايد ي

الفورمالدهايد يجب استخدام وحدة شفط كاسح من منطقة تشغيل وتخزين 

 . المنتجات المجهزة بالراتينج

وبالنسبة لزغب الشعيرات المتولد من عملية تكوين الوبرة، يمكن استخالصه  •

 . ات وتجميعه فى فالتربوحدة شفط كاسح للهواء الملوث بغبار الشعير

وفى حالة استخدام الزنك كعامل مساعد يجب استبداله بقدر اإلمكان 

بالماغنسيوم كما يجب إعادة استخدام مركبات التكس، المستخدمة لتغطية ظهر 

 . السجاد، بقدر اإلمكان

ولتخفيض التلوث الناتج من تنظيف ماكينة الراتينج بالمياه مما ينتج عنه تلوث  •

الصرف، تستبدل هذه الطريقة بطرق امتصاص ميكانيكية، أو شطف فى مياه 

 بالضغط العالى بأقل استهالك للمياه

يمكن ترسيب بقايا الراتينج فى سوائل الصرف باستخدام هيدروكسيد الكالسيوم  •

أو كلوريد الكالسيوم حيث أن كل من البوليمرات، ومركبات الكبريت والزنك 

. شيح فائق باستخدام غشاء سيراميك منفذقليل الذوبان، أو باستخدام تر

ويستخلص الماء من الحمأة الناتجة بواسطة مكبس ترشيح ومن الممكن إعادة 

 .استخدامه

  الحد من التلوث فى العمليات الرطبة ٣-٥

تعتبر العمليات الرطبة المصدر الرئيسى للتلوث فى صناعة الغزل والنسيج نتيجة  

فى عمليات التجهيز المختلفة، حيث تعتبر معظم للكيماويات العديدة المستعملة 

 . الكيماويات المستعملة ملوثات خطرة للهواء، ولمياه الصرف الصناعى

  سياسة شراء المواد الخام ١-٣-٥

وتراقب . يجب على الشركة التعامل مع موردين معروفين بتوريد خامات اقل تلوثا 

مصنع للتأكد من صالحيتها جودة الخامات باالختبار والفحص بمجرد ورودها لل

ومن المعروف أن بعض الموردين يقومون . لالستخدام بأقل ما يمكن من تأثير التلوث

بتغيير المواد الكيماوية الموردة بدون إبالغ عمالئهم، بحيث اذا لم تختبر الخامة للتأكد 

 من نوعيتها يمكن أن تتسبب فى زيادة التلوث الخطر بالمصنع
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ات التجهيز فى أوعية تسترجع للمورد ويعاد استعمالها إللغاء ويفضل شراء كيماوي 

المخلفات الصلبة الملوثة الناتجة عن العدد الكبير من أوعية هذه المواد التى تعرض 

 . العمال للكيماويات الخطرة

  الحد من التلوث فى عملية إزالة البـوش ٢-٣-٥

من % ٥٠-٤٠إلى تمثل عملية إزالة البوش مساهمة كبيرة فى التلوث تصل  •

لذلك يفضل . الحمل الكلى للتلوث الصادر من عمليات التحضير للتجهيز

استبدال النشا بمادة األكريليت لتخفيض تلوث مياه الصرف الناتجة، حيث 

ومواد البوش الصديقة للبيئة تكون قابلة . تسترجع مادة البوش فى هذه الحالة

بالنسبة للخيوط ( الماء للتحلل، ويمكن استرجاعها، وقابلة للذوبان فى

ويمكن استبدال النشا جزئيا بمادة بولى فينايل . ، ومستخدمة دوليا)المغزولة

 . الكحول لتخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتجة من عملية إزالة البوش

ويساعد استخدام فوق أكسيد الهيدروجين بدال من اإلنزيمات إلزالة البوش النشا  •

على تخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتجة ) كسدةيعرف بإزالة البوش باأل(

 . الن مادة النشا تتحلل إلى ثانى اكسيد الكربون وماء

يساعد استخدام مواد بوش ذات لزوجة منخفضة، مثل بولى فينايل الكحول ،  •

من مواد البوش % ٥٠وكاربوكسى ميثايل سليلوز، على استرجاع حوالى 

 .الة البوشالمنصرفة فى سوائل الصرف لعملية إز

باستعمال اإلنزيمات الجديدة التى تعمل على تحلل نشا البوش إلى ايثانول  •

انهايدروجلوكلوز يجعل من الممكن استرجاع اإليثانول بالتقطير، وبذلك 

ينخفض حمل التلوث فى السوائل المنصرفة من عملية إزالة البوش ، والتى 

 .تصرف فيهاتعمل على تخفيض األكسجين الذائب فى المياه التى 

استرجاع مواد البوش من عملية إزالة البوش يعتبر طريقة تقنية عالمية  •

 . باستخدام الضغط العالى أو بالتفريغ  الهوائى فى مرحلة ما قبل الشطف

مياه الصرف الناتجة من تنظيف الماكينات يجب أن تنقى بالمعالجة البيولوجية  •

لتجلط الكيميائى، أو الترسيب وبواسطة ا. أو بتركيز بواسطة الترشيح الفائق

 . الحرارى يحول المشكلة البيئية إلى الحمأة الناتجة
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فى حالة عدم إمكانية استرجاع مادة البوش، يكون من المطلوب تحلل هذه  •

غسيل، إزالة بوش، تبييض، (المادة، حيث تستخدم معالجة كيميائية متكاملة 

هالك المياه والطاقة ، وهذه الطريقة تخفض است)جميعها فى عملية واحدة

 . وتخفض التلوث

يجب استبدال األحماض باإلنزيمات أو المؤكسدات لتجعل مادة البوش النباتية  •

 . أو الحيوانية قابلة للذوبان فى الماء، حيث يمكن إزالة جميع أنواع النشا

فى حالة استرجاع األنواع الصناعية للبوش مثل بولى فينايل الكحول، أو  •

 . ل سليلوز، يستخدم الترشيح بغشاء منفذكاربوكسى ميثاي

يجب المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الناتجة من إزالة البوش بعد تكوين  •

الحمأة، فى حالة استعمال النشا ومشتقاته، أو فى حالة استخدام بولى فينايل 

 . الكحول

فى حالة استعمال جميع أنواع مواد بولى اكريليت، يجب إستخدام التجلط  •

 .ميائى مع معالجة مناسبة للمخلفات المتكونة من الحمأةالكي

 

 :   الحد من التلوث فى عملية التنظيف٣ -٣-٥

 يجب عدم تجاوز الكميات المثلى فى وصفة القلوى المستخدم  •

يجب إعادة استخدام القلويات بقدر اإلمكان، حيث يعاد استخدام مياه الشطف  •

 .إلعداد حمام تنظيف آخر

لة البوش وعملية التنظيف يساعد على توفير المياه والطاقة تجميع عملية إزا •

 . ويخفض أحمال مياه الصرف

مياه الشطف التالى لعملية المرسرة يمكن إعادة استعمالها بدال من صرفها  •

وتلويث مياه الصرف، حيث تعالج مياه الشطف المستخدمة بالتبخير لتركيز 

وتساعد هذه التقنية على . سرةالصودا الكاوية التى يعاد استخدامها فى المر

 . تخفيض مياه الصرف الملوثة بدرجة كبيرة

استخدام نظام شطف أفقي مستمر يعمل برذاذ المياه المتساقط على القماش الذى  •

يتحرك أفقيا وتردديا إلى أعلى فى الماكينة، حيث يدخل القماش غير المجهز 
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لمياه المستهلكة وبالتالى وتوفر هذه الطريقة ا. من اسفل وتدخل المياه من أعلى

 . تخفض حمل مياه الصرف الصناعى

فى استهالك هيدروكسيد الصوديوم باستبداله واستخدام % ٢٥يمكن تخفيض  •

 . كربونات الصوديوم

يفضل استخدام اسيتات الصوديوم لتعادل األقمشة المنظفة لتحويل الحموضة  •

 المعدنية إلى حموضة عضوية متطايرة

وتر السطحى يجب أن تكون لها درجة عالية للتحلل المواد الخافضة للت •

 ) ميتابواليت(البيولوجى بدون تكوين مواد سامة للكائنات الحية فى المياه 

يجب استبدال مادة الكايل فينول ايثوكسيليت فى المنظفات الصناعية والمشتتات  •

بمواد خافضة للتوتر السطحى سهلة التحلل البيولوجى، أو يجب على األقل أن 

كذلك يجب اتخاذ نفس القيود . ال تصل هذه المواد إلى مياه الصرف النهائية

 . بالنسبة لمواد تخفيض التوتر السطحى غير السهلة للتحلل البيولوجى

يجب تفادى استعمال المذيبات التى لها آثار بيئية ضارة واستخدام بدائل أخرى  •

 .غير ضارة أو ملوثة للبيئة

 ت بقدر اإلمكان، السيما مياه الشطف يجب إعادة استعمال القلويا •

يجب أن تستخدم ) حامض كبريتيك، حامض هيدروكلوريك(األحماض المعدنية  •

 .    فقط للتعادل عندما ال يوجد بديل آخر افضل

 :   الحد من التلوث فى عملية التبييض٤-٣-٥

 بالنسبة لألقمشة التى ستصبغ بألوان داكنة، ال يجب أن تبيض إلى درجة عالية، •

وبذلك ينخفض استهالك مواد التبييض، وبالتالى ينخفض حمل التلوث فى مياه 

 . الصرف

، )Batc(استخدام التبييض المستمر للتريكو بدال من طريقة التشغيل على دفعات  •

يساعد على تخفيض استهالك المياه والكيماويات وبالتالى يعمل على تخفيض 

 . حمل التلوث فى مياه الصرف الصناعى

ام مواد تبييض بيروكسايد بدال من المواد المختزلة المحتوية على استخد •

 الكبريت والتى تعتبر سامة وخطرة 
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كعامل تبييض ) هيدروجين بيروكسايد(يجب استخدام فوق أكسيد الهيدروجين  •

يساعد ذلك . مفضال عن المركبات المحتوية على الكلور مثل هيبوكلورايت

كما أن مادة هيبو ". ايكوليبول"طاقة على تقدم الشركة نحو الحصول على ب

كما أن . كلورايت محذور استعمالها من قبل كثير من الوكالء المعتمدين

استخدام فوق أكسيد الهيدروجين يخفض المحتوى الخطر من مادة 

اورجانوهالوجين فى سوائل الصرف النهائية، ويمنع تواجد كيماويات سامة 

 . ن بيئة العملوخطرة فى مياه الصرف ويعمل على تحسي

بدال من عامل االختزال، يعمل على تخفيض " ترمينوكس الترا"استخدام إنزيم  •

زمن التشغيل إلى النصف، ويخفض استهالك المياه والطاقة، وبالتالى يعمل 

 . على تخفيض التلوث

يجب أن تكون مواد االبتالل، والمستحلبات، ومخفضات التوتر السطحى  •

، سهلة التحلل البيولوجى بدون تكوين ميتابواليت وجميع الكيماويات العضوية

 . الذى يعتبر ساما للكائنات المائية الحية

إنشاء خزانات لمحلول التبييض الذى سيعاد استعماله، حيث يتم تعديل تركيبه  •

هذا النظام يخفض التلوث بالمواد البيولوجية الخافضة . للمستوى الصحيح

 .ويخفض من استهالك المياه % ٥٠كبر من لألكسجين الذائب فى المياه بنسبة ا

) على مقياس بيرجر% ٧٦(فى حالة النوعية الزرقاء والناصعة فى األقمشة  •

فان بدائل مبيضات الكلور ال تكون دائما متوفرة، وفى هذه الحالة فان تكوين 

 . الخطرة يحتاج للتخفيض أو المعالجة" أورجانوهالوجين"مواد 

ية، والبكتينية لمنع تكوين مواد أورجانوهالوجين يجب إزالة المواد البروتين •

 الخطرة فى حالة التبييض بالكلور 

فوق أكسيد الهيدروجين فى السوائل الناتجة من عملية التبييض يمكن إعادة  •

استعماله فى معالجة مياه الصرف كمؤكسد نظيف فى عملية ترسب الحمأة أو 

 . فى عملية األكسدة الكيميائية

 



 ٨٧
 

 من التلوث فى عملية المرسرة   الحد ٥ -٣-٥

يجب إعادة استعمال القلوى المخفف الناتج من المرسرة فى عمليات التنظيف،  •

والتبييض، أو الصباغة، لتقليل صرف القلويات فى مياه الصرف وبالتالى 

 . تخفيض تلوثها

تعتبر االمونيا السائلة بديل اقل تلوثا لمادة المرسرة التقليدية هيدروكسيد  •

 مالصوديو

األقمشة القطنية الثقيلة والمعالجة باألمونيا السائلة تحتاج لصبغة اقل للحصول  •

على درجة لون معينة، وبالتالى تساهم فى تخفيض التلوث لالستهالك األقل من 

 . كيماويات الصباغة

التجلط ، (يجب استرجاع القلوى وإعادة استخدامه بعد معالجته إلزالة الشوائب  •

 . وبعد التركيز) والطفو، والترشيح

الجزء غير المسترجع من مياه صرف عملية المرسرة يجب أن يعادل بخلطة  •

 مع سوائل صرف حمضية أو بواسطة ثانى أكسيد الكربون كحامض 

   الحد من التلوث فى الصباغة٦-٣-٥

تعرف نسبة حمام الصبغة بأنها النسبة بين وزن محلول الصبغة فى المغطس 

وكلما كانت هذه النسبة منخفضة، . ى الصبغة، ووزن القماش المغمور ف

كلما انخفضت كميات المياه والكيماويات المستهلكة فى مغطس الصبغة ، 

. وكلما انخفض مقدار التلوث فى مياه الصرف الناتجة من عملية الصباغة

لذلك يفضل استخدام ماكينات صباغة ذات نسبة منخفضة فى حمام الصبغة 

 . ألنها تخفض التلوث

دام حمام استخ

صبغة بنسبة 

 منخفضة 

 

بالرغم من أن الملح رخيص الثمن، وله فاعليه، وسميته قليلة جدا، إال انه 

ويفضل اختيار األصباغ . يجب أن يستعمل بالجرعة المثلى فى الصباغة

 . التى ينبعث عنها الحد األدنى من الملح

 استعمال الملح 

 



 ٨٨
 

ة لتفادى التسخين الزائد يجب ضبط درجة الحرارة المثلى لحمام الصبغ

واالستهالك الزائد للصبغة، مما يخفض التلوث، وفى حالة تسخين مغطس 

الصبغة بالبخار المباشر، يجب أن يكون التسخين بدون شدة لتفادى الطفح 

 .وفقد محلول الصبغة الذى يسبب التلوث

درجة حرارة 

مغطس 

 الصباغة 

 

زان، ثم يشطف القماش فى بعد صباغة القماش، يضخ محلول الصبغة إلى خ

نفس الماكينة، وبعد رفع القماش الذى تم شطفه، يعاد محلول الصبغة ثانيا 

إلى الماكينة إلعادة استخدامه ، وبالتالى ينخفض تركيز التلوث وحجم مياه 

 . الصرف الناتجة من الصباغة

إعادة استعمال 

 حمام الصبغة 

 

كعامل (يد الصوديوم  تجرى صباغة اللون األسود باستعمال كبريت-

وهذه المواد الكيماوية سامة، ) عامل مؤكسد(، دايكروميت ) مختزل

وخطره للتداول باللمس، ويتولد عنها سوائل صرف تتلف البيئة، كما تترك 

لذلك يجب استبدال هذه الكيماويات . بقايا ضارة فى األقمشة المصبوغة

وفوق ) ة المنسوجةلألقمش(بمادة جلوكوز لالختزال، بربوريت الصوديوم 

 كعامل مؤكسد ) لألقمشة التريكو(أكسيد الهيدروجين 

 صبغة أنيلين السوداء التى تحتاج كميات كبيرة من دايكروميت -

البوتاسيوم، وكلورات الصوديوم يمكن استبدالها بصبغات كبريتية، 

باستخدام الجلوكوز كعامل مختزل، وبيربوريت الصوديوم ، أو فوق اكسيد 

هذا االستبدال يخفض التلوث الخطر بدرجة . ين كعامل مؤكسدالهيدروج

 . كبيرة 

استبدال مواد 

الصبغة الضارة 

 

يستبدل دايكروميت البوتاسيوم الذى يعتبر ) VAT( فى حالة صباغة -

 .خطرا وساما بمادة بيروكسايد لتخفيض التلوث
 

 

انية، يجب منع استعمال عدد من األصباغ بسبب خواصها السامة، والسرط

أثناء الصباغة تمثل ) مشتقات عضوية من النشادر(حيث ينبعث منها أمينات 

 . تلوثا خطرا

األصباغ 

 الممنوعـة 
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فى عمليات الصباغة تتطلب بدايات التشغيل، وإيقافات إتمام العملية عمل 

والحل . تنظيف شديد وبالتالى تلوث كبير فى سوائل الصرف من الصباغة

س اللون بصفة متكررة على ماكينة معينة، أو تجميع األمثل هو تشغيل نف

األحمر، واألصفر، (األلوان المطلوب صباغتها حسب تقسيم مجموعتها 

، وتجرى الصباغة طبقا لمجموعة لون واحدة تدريجيا من اللون )واألزرق

 . األفتح إلى اللون األغمق، ومن اللون الناصع إلى اللون الداكن

تقليل تنظيف 

 الماكينات 

 

نتيجة لعملية النقل اليدوى للصبغة البودرة من العبوات الكبيرة لتحضير 

الوصفة المطلوبة للصباغة تتولد كمية من غبار الصبغة، التى تسبب آثار 

لذلك يجب استعمال تهوية فى غرفة تحضير ووزن . صحية ضارة للعامل

 الصبغة بحيث يسقط تيار هواء رأسيا على موقع العامل ليطرد الهواء

المحمل بالبودرة بعيدا عن تنفس العامل، حتى يتم كسح هذا التلوث 

ويجب أداء جميع العمليات المتعلقة . واصطياده بالشفط إلى فلتر خاص

بالنقل اليدوى لبودرة األصباغ داخل حجرة خاصة صغيرة، واسفل تيار 

 . الهواء الطارد للغبار، مع استخدام كمامة واقية بفلتر ذو فتحات دقيقة

 ٩٠-٧٥وحيث أن معظم األصباغ البودرة تورد فى براميل بارتفاع 

سنتيمتر، تجعل العامل مضطرا الدخال وجهه فى عمق البرميل ليعرف 

لذلك يجب استعمال . الكمية المطلوبة فيتعرض للهواء المشبع بالبودرة

 ) سنتمتر٦٠ال يزيد عن (براميل اقل ارتفاعا 

 

تداول بودرة 

 الصبغة

الستشارة والبحوث إلدارة البيئة بنشر قوائم األصباغ الممنوعة قامت هيئة ا

والبدائل األكثر أمنا من الناحية البيئية، مما يساعد على تخفيض التلوث 

) CPI( ،)SIDA(الناتج من عمليات الصباغة باستخدام مواد شركات 

 . لألصباغ الحمضية، والمباشرة، والمشتتة

 

 

بدائل اكثر أمنا 

للصبغات 

 منوعـة الم
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األصباغ التى تحتوى على فتالوسيانين النحاس يجب أن تستبدل  �

 . فورا

 يجب عدم استعمال أصباغ تحتوى على كادميوم  �

 . يجب عدم االستعمال بالمرة ألصباغ آزو المركبة من بنزيدين �

 . يجب عدم استعمال مواد حاملة تحتوى على الكلور �

.  اختزال الصبغةتفادى استعمال مركبات الكبريتيد فى عملية �

) VAT(واستبدال دايكرومات المستخدم فى أكسدة صبغات 

 . والصبغات الكبريتية واستخدام بيروكسايد لألكسدة

يجب عدم استخدام أصباغ آزو تحت ظروف اختزال الن لها  �

 . آثار سرطانية

يجب استبدال المذيبات الهالوجنيية، والمشتتات لألصباغ  �

 .  بمواد مائيةوالكيماويات، بقدر اإلمكان،

نحاس، كروم، نيكل، كوبلت، (األصباغ المحتويه على معادن  �

 .يجب أن تستبدل بصبغات أخرى أو طرق تكنولوجية أخرى) الخ…

لتخفيض التلوث البيولوجى والكيماوى الخافض لألكسجين الذائب  �

فى المياه وكذلك لتخفيض المواد الملونة فى مياه الصرف من 

 عملية الصباغة، يجب إعادة استعمال الصباغة فى حالة تكرار

سوائل حمام الشطف الناتجة فى الحمام التالى للصبغة، هذا إذا 

 . توافقت كيماويات المعالجة الالحقة مع كيماويات حمام الصبغة

 

يجب معالجة مياه الصرف الناتجة من عملية الصباغة للتخلص  �

 .من الملوثات المداومة

 

 

احتياطات هامة 

لتخفيض 

تلوث فى ال

 الصباغة 
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   الحد من التلوث فى الطباعة ٧-٣-٥

 : فيما يلى بعض التوصيات التى تساهم فى تخفيض التلوث فى الطباعة 

يمكن استرجاع عجينة الطباعة الزائدة من خالل نظم مثلى لتحضير وتشغيل  �

 . العجينة، كما يجب إعادة استخدامها لتخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتجة

 تخفيض اليوريا، فى حالة الطباعة بصبغات متفاعلة، بواسطة بعض يجب �

. الطرق مثل ابتالل القماش قبل الطباعة، وذلك لمنع تزايد انبعاث النيتروجين

. كيلو جرام قماش/  جرام يوريا٣٠ويجب أال يزيد احتواء عجينة الطباعة عن 

 :  األقمشة السليلوزيةوفيما يلى بعض الوسائل إللغاء أو استبدال اليوريا فى طباعة

 . استخدام طباعة ذات مرحلتين -

 ).   FNT-ميتاكسيل(استبدال كلى أو جزئى لمادة يوريا بمادة كيماوية أخرى  -

استخدام الطريقة الميكانيكية للتعامل مع رطوبة القماش المطبوع قبل دخوله إلى  -

 . المعاملة البخارية

خدم كمتخن بمستحلب متخن لصبغة استبدال كلى أو جزئيى للصمغ الراتينجى المست -

 .الطباعة

 استبدال استعمال كيروسين الكحول األبيض باستعمال الطريقة المائية  -

استعمال المتخنات الطبيعية التى تتحلل بيولوجيا، أو مثخنات كيميائية سريعة التحلل  -

 . بيولوجيا

 تقليل استعمال أمالح النحاس والكروم إلى أدنى حد ممكن  -

 ال العجائن المذابة فى حالة الطباعة باألصباغ تفادى استعم -

 استرجاع حامض اسيتك المستخدم لربط مركبات الصبغات اآلزو  -
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استخدام األصباغ التى تعطى امتصاصيه عالية وسوائل صرف اقل لتخفيض  -

 . الكيماويات الخافضة لألكسجين الذائب فى المياه

لخواص السرطانية بعض األصباغ مشكوك فيها من حيث الخواص السامة وا -

 . ويوجد قوائم لها وللبدائل اآلمنة لكل نوع

عندما تكون هناك جدوى اقتصادية، يفضل الطباعة بالبجمنت الن ذلك يخفض  -

عمليات الصباغة والطباعة ويوفر فى كميات الكيماويات المستخدمة فيخفض 

 . التلوث الناتج فى مياه الصرف

 قابلة للتحلل البيولوجى أو مواد مثخنة يجب استعمال مواد مساعدة مثخنة طبيعية -

 . صناعية سريعة التحلل

 يجب استبدال شاشة الطباعة بدون تالصق  -

 استخدام الطباعة األتوماتيكية يساعد على تخفيض التلوث  -

   الحد من التلوث فى التجهيز الكيميائى٨-٣-٥

 : فيما يلى بعض التوصيات لتخفيض التلوث فى عمليات التجهيز الكيميائى

 يجب إعادة استعمال كيماويات التجهيز حيثما يكون ممكنا  �

تخفيض استعمال الكيماويات التى ينبعث منها فورمالدهايد بقدر اإلمكان،  �

" الكايل فينول"، واستبدال مادة "بولىكاربوكسيلك"واستبدال الفورمالدهايد بمادة 

 "الكحول ايثوكسيليت"بمادة 

بط الرقم الهيدروجينى فى حمام التجهيز المستخدم لض(استبدال حامض اسيتك  �

بحامض فورميك أو حامض معدنى لتخفيض حمل الملوثات البيولوجية ) بالراتينج

 . الخافضة لألكسجين الذائب فى الماء

استعمال مواد مساعدة خالية من الفورمالدهايد عند معالجة الربط المستعرض  �

 .ة من فورمالدهايد للمنسوجات السليلوزيه، ومواد لتثبيت الصبغة خالي

استخدام وحدة شفط كاسحة للفورمالدهايد أثناء استخدامه فى عمليات التجهيز،  �

 أو أثناء تخزين المنتجات المجهزة بمواد تحتوى على الفورمالدهايد 
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استبدال دايميثايلول أو دايهيدروكسيثيلين يوريا المستعمل فى التجهيز ضد  �

بوتان تتراكاربوكسيليك، أو -١،٢،٣،٤سا التجعد بأحماض بولىكاربوكسيليك، اسا

 . جاليوكسيل

المستعملة فى تجهيز التطرية بإنزيمات   ) MAC(استبدال المواد المساعدة  �

 . سليلوزية

يجب استبدال مركبات االسبستس الهالوجينية مثل بروميتد دايفينايل إثير  �

شتعال بأمالح والمركبات المحتوية على معادن ثقيلة المستخدمة فى التجهيز ضد اال

 . غير عضوية وفوسفونيت

القصدير، (يجب استبدال مواد الفينول المحتوية على الكلور، واألمالح المعدنية  �

، المستخدمة فى التجهيز كمواد حافظة، بالمعالجة باألشعة فوق )النحاس، الزئبق

 . البنفسجية، أو بعمليات ميكانيكية، أو بالتجهيز باإلنزيمات

 كيماويات تجهيز ضد االشتعال، فان افضل طريقة هى التى فى حالة استخدام �

أو ) مثل التفريغ الهوائى، تغطية الظهر، الرغوة(تستهلك اقل كميه من المياه 

، يجب التقليل من استخدام )الرغاوى(الطرق التى ينتج عنها اقل كمية من البقايا 

ا بمواد آمنة، أو الكيماويات الخطرة الحافظة للمنتجات النسيجية إما باستبداله

 . باستخدامها فقط للمنتجات التى تتعرض لظروف بيئية تعمل على تحللها

الحد من استعمال الكلور فى معالجة األقمشة الصوفية ضد االنكماش باستبداله  �

 . بالمعالجة بمادة بيروكسيد الهيدروجين

دال من يفضل إضافة المواد الكيماوية للتجهيز أثناء غزل الشعيرات الصناعية ب �

 . استخدامها فى مراحل تصنيعية الحقة

البقايا المركزة من عملية التجهيز يجب أال تصرف إلى مياه الصرف الصناعى،  �

 . بل يجب أن يعاد استعمالها أو معاملتها كمخلفات أو عواد

فى حالة المياه الملوثة بمواد التجهيز ضد العته، يجب أن يخفض حجم حمام  �

صغير، أو المعالجة بالرغوة، فى حالة تغطية ظهر التجهيز باستخدام حوض 

 .القماش أو السجاد
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فى حالة التجهيز ضد العته يجب معالجة مياه الصرف بالطريقة التى تتفادى  �

هذه الحمأة يفضل أن تحول إلى رماد كمخلفات . تكوين كميات كبيرة من الحمأة

 . كيماوية

 : وفيما يلى بعض التوصيات المفيدة

 

 

 

 لتلوث عن طريق االستعمال األمثل لكيماويات التصنيع الحد من ا �

عند تحضير وصفه كيماوية يجب اتخاذ االحتياط فى مدى واسع لتفادى االضطرار 

إلعادة المعالجة، حيث أن أي خطأ فى إعداد التركيبة الكيماوية يتسبب فى ارتفاع 

تصنيع فى الوصول ويساعد التقييم الدقيق لخطوات ال. مستوى التلوث وارتفاع التكلفة

إلى الوصفة المثلى التى تعمل على تقليل كميات الكيماويات إلى الحد األدنى دون أن 

وفى اإلمكان تقليل استهالك الكيماويات فى العمليات الرطبة . يؤثر على جودة المنتج

مما يساعد على تخفيض حمل التلوث % ٤٠-٢٠لصناعة الغزل والنسيج بحوالى 

 % .٣٠بحوالى 

  نظام تدريب العمال على الحد من التلوث تطبيق �

يجب تدريب العاملين فى العمليات الرطبة للغزل والنسيج على احتياطات األمان فى 

استالم، وتخزين وخلط المواد الكيماوية، حيث يجب إبالغ العمال بالتأثيرات البيئية 

تتضمن برامج ويجب أن . للكيماويات، وأنواع المواد الكيماوية األكثر ضررا للبيئة

التدريب طرق تداول الكيماويات، والطرق الصحية لعمل العجائن،واإلذابة وتكوين 

هذا . مستحلبات من الكيماويات، وان تخضع هذه األساليب للفحص والحفظ فى سجالت

التدريب يساعد على تقليل الفاقد فى المصنع إلى الحد األدنى،ويشجع العاملين على 

 . خفيض التلوث اقتراح تحسينات أخرى لت

 الحد من التلوث فى صناعة المالبس ٤-٥

ال يوجد سوائل صرف فى صناعة المالبس، واإلنبعاثات الهوائية محدودة فى بعض 

ولكن ال يوجد تلوث خطر فى . زغب الشعيرات الناتج من عملية القص،والحياكة،والكى
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ر المصنع إلى الهواء والتهوية الجيدة، أو استخدام وحدة شفط كاسح لغبا. هذه الصناعة

 . الخارجى يعمل على تحسين بيئة المصنع

 الحد من التلوث فى إنتاج األلياف الصناعية  ٥-٥

لتقليل انبعاث أبخرة حامض الكبرتييك من حمام الغزل، يجب إحكام 

 . غلق غطاء الحمام لمنع تسرب أبخرة الحامض

تيد فى عملية الكبرته يجب استخدام وحدة شفط كاسح لغاز كبري

 . الهيدروجين المتسرب

فى مرحلة تجهيز خيوط الفسكوز يجب أن تختار الكيماويات 

بحيث تكون آمنة وال ) منظفات صناعية ومواد تبييض(المستخدمة 

كما وضح قبل ذلك فى التنظيف (تتسبب فى تلوث مياه الصرف 

 )والتبييض

صنــاعة 

 الفسكـوز

 

ة يجب إزاحتها بشفط كاسح المواد الكيماوية غير المتبلمرة والمتطاير

. كما يجب اختيار زيوت تجهيز توفر األمان للبيئة. من جو العمل

ويجب تقليل بقايا الزيوت والكيماويات، وتخفيض المياه المحتوية على 

يجب استبدال محاليل تجهيز . مذيبات إلى الحد األدنى بقدر اإلمكان

دة للكهرباء الزيوت، المواد المضا(الغزل غير القابلة للتحليل 

بمواد أخرى قابلة للتحلل، على سبيل المثال ) االستاتيكية،والمستحلبات

تستبدل الزيوت المعدنية، والزيوت المعدنية المحتوية على كميات من 

بالنسبة للشركات (االروماتيك، بزيوت تركيبية قابلة للتحلل، أو 

 .زيوت نباتية بدون مواد حفظ خطرة) المتكاملة

صنـاعة 

 يلون النـا
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بالنسبة لمياه الصرف المحتوية على مركبات غير متبلمرة  �

يجب معالجتها كيمايئا قبل صرفها لتفادى تسمم حيوية المياه 

 التى تصرف إليها 

مراقبة مستوى اإلشعاع لعنصر الكوبلت أو السيزيوم فى  �

أجهزة المراقبة فى عملية البلمرة حتى ال تتسبب فى خطورة 

أكد الدورى من مستوى اإلشعاع النووى  يجب الت. بيئة العمل

 . للتأكد من أمان البيئة 

) DMT(يجب أن يكون تداول مادة مونواثيلين جليكول، ومادة  �

ويجب . بعناية لتفادى أي فائض يسبب التلوث لمياه الصرف

تقليل زيوت التجهيز والسوائل الفاقدة إلى اقل ما يمكن، 

 .  األمانواختيار زيوت التجهيز لتحقيق إحيتاطات

يفضل إدخال كيماويات التجهيز فى األلياف أثناء إنتاجها، أي  �

أثناء غزلها بدال من استخدامها فى مراحل الحقه تسبب زيادة 

 . تلوث مياه الصرف الصناعى

سوائل التجهيز المحتوية على زيوت الغزل، ومستحلب،  �

وعامل مساعد ضد الكهرباء االستاتيكية، التى تعالج سطح 

ويجب تقليل . ت، يجب أن تزال بالماء فى مرحلة الحقةالشعيرا

استخدام مواد التجهيز هذه إلى اقل ما يمكن، والى القدر األمثل 

 . لتخفيض حمل التلوث الكلى للكربون العضوى، والنيتروجين

صنــاعة 

 البوليستر 

 

باإلضافة إلى الصبغات الممنوعة، والراتينجات المشكوك فى سميتها، 

لكيماويات األخرى، المستعملة فى تصنيع الغزل هناك بعض ا

 . والنسيج، يمكن استبدالها ببدائل اكثر أمانا، وانظف إنتاجا

االستبدال 

 الكيميائى
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 الحد من التلوث الضوضائى  ٦-٥

تسبب معظم ماكينات الغزل والنسيج مستوى عالى للضجيج، السيما خط التفتيح، 

، وأنوال النسيج وماكينة التقطيع للبوليستر، والغزل الحلقى، وغزل الطرف المفتوح

 : ولتقليل مستوى الضجيج، فيما يلى بعض التوصيات. ومعظم ماكينات التجهيز

التركيز على التركيب والضبط الدقيق لألجزاء الدورانيه بالسرعات العالية مثل  �

أي انحراف فى ضبط هذه األجزاء . مرادن الغزل وروترات غزل الطرف المفتوح

 .بب فى زيادة االهتزازات وبالتالى ارتفاع مستوى الضجيج يتس

اتباع برامج الصيانة الدورية، السيما األجزاء الدورانية بالسرعات العالية، الن أي  �

تآكل فى هذه األجزاء يتسبب فى إحداث اهتزازات متزايدة ومستويات عالية 

 .للضوضاء

 يساعد على تخفيض مستوى أهمية تزييت األجزاء الدورانية والمتحركة الن ذلك �

 .الضجيج إلى درجة كبيرة 

يجب أن يكون توزيع الماكينات بالمصنع بترتيب يسمح بفراغ مناسب لتبديد  �

اقل (الضوضاء والحفاظ على مستوى ال يتجاوز الحدود المسموح بها فى قانون البيئة 

 ) ديسيبل٩٠من 

 حاويات من مواد ماصه يمكن احتواء بعض التركيبات الميكانيكية للماكينات داخل �

 .للضوضاء، وعلى سبيل المثال يمكن تطبيق هذا النظام فى أنوال النسيج

 .يمكن تبطين حوائط المصنع بمواد ماصه لذبذبات الضوضاء لتخفيض المستوى �

إحالل ماكينات حديثة بدال من الماكينات القديمة إذا كانت مصممة لتحقيق مستوى  �

ل غير المكوكية مكان األنوال المكوكيه المعروفة اقل للضجيج، مثال إحالل األنوا

بمستواها العالى فى إصدار الضوضاء، بينما األنوال غير المكوكية معروفة بمستواها 

 .المنخفض للضوضاء

يجب أن يكون ترتيب الماكينات بحيث تكون مصادر الضوضاء موزعة بانتظام  �

ماكن اكثر من األماكن على المساحة الكلية، لتفادى تركيز الضوضاء فى بعض األ

 .األخرى
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  الرصد الذاتي البيئى-٦
  

أساسا بقياسات مدخالت العمليات، ومستويات اإلنبعاثات ) SMS(يرتبط نظام الرصد الذاتي 

التي ترتبط مباشرة باالنبعاثات ) التحكم في التشغيل(وملوثات البيئة، وكذلك ظروف العمليات 

تى ضروريا للمصنع، وذلك لتحسين أدائه االقتصادي عن ويعتبر الرصد الذا. التي يتم رصدها

طريق تحديد مصادر الفقد فى المواد الخام والمياه والطاقة، والتى تمثل المصادر الرئيسية 

وبذلك يصبح المصنع قادرا على تطبيق أساليب الحد من التلوث التى يمكن أن تخفض . للتلوث

 . يؤدى إلى تحسين األداء االقتصادي والبيئى للمصنعتكلفة اإلنتاج وتقلل تكاليف االلتزام، وذلك

ويمكن أن يتم . وإضافة إلى ذلك، فقد يشمل الرصد الذاتي إرسال التقارير إلى السلطات المعنية

ويجب تسجيل . الرصد عن طريق المنشأة الصناعية أو من خالل التعاقد مع جهة أخرى

 النتائج لصناع القرار سواء كانوا داخل المعلومات الناتجة عن أخذ العينات والرصد وإبالغ

 .المنشأة أو خارجها

  مزايا الرصد الذاتى١-٦

 :تشمل مزايا الرصد الذاتى النتائج التالية للعاملين  

 رفع درجة وعيهم بأداء وكفاءة العمليات �

  تجعلهم مستعدين للتفتيش بواسطة السلطات المختصة �

صحة العينات أو القياسات المنفردة التى تقدم للمفتشين بيانات أكثر دقة للتحقق من  �

 يقومون بأخذها

  ترفع مستوى وعيهم بمدى وطأة الملوثات �

  تساعدهم على القيام باإلجراءات التصحيحية عندما يحدث عدم االلتزام �

 تساعدهم على وضع استراتيجيات استخدامات المواد الخام، والمواد اإلضافية  �

 والوقود واالستثمارات

  فى أداء المصنع وكذلك وضع وسائل التحذير المناسبةTrendsعات    تحديد النز �

  تحسين أداء العمليات �

 :وتنتج هذه المزايا عند تطبيق نظام للرصد الذاتى البيئى بالمصنع يشمل ما يلى �
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رصد اإلنبعاثات، الذى يشمل التحررات للهواء، ومياه الصرف، والمخلفات الصلبة  �

 .لمحددة باللوائحوالخطرة، وكذلك ظروف العمل ا

التى تتصل مباشرة بالتحررات، مثل ) التحكم فى العمليات(رصد معامالت العمليات  �

 .درجة الحرارة، الضغط، والرطوبة

وباإلضافة لذلك، فانه يجب رصد ظروف التشغيل التى لها عالقة باإلنبعاثات  �

 .توقف العمليات، عمليات الصيانة، واإلنسكابات: واإلبالغ عنها، مثل

 

  مجال وأهداف الرصد الذاتى٢-٦

كما أوضحنا من قبل، يتضمن الرصد الذاتي رصداً لإلنبعاثات المؤثرة على 
التي لها ) التحكم في التشغيل(البيئة وكذلك رصداً لمعايير التحكم في العمليات 

 .عالقة بالتأثير البيئي للمنشأة

 :الرصد الذاتي لإلنبعاثات. أ

كذلك يجب أن .و التحقق من مدى االلتزام باللوائح البيئيةالهدف األساسي للرصد ذاتي ه

يساعد الرصد الذاتي في حصر المواد والنفايات الخطرة بإجراءات ملزمة عند التداول 

كذلك يمكن أن تتعدى أهداف الرصد الذاتي . ٤/١٩٩٤والتخزين طبقا لما ورد بالقانون 

األداء البيئي، أي يصبح رصد التحقق من االلتزام بحيث يمكن أن يساعد على تحسين 

اإلنبعاثات عند مستوى العمليات ضرورياً لتقليل اإلنبعاثات عند المصدر من خالل 

على ) حاليا(وبينما تركز اللوائح المصرية . إجراءات الحد من التلوث ومكافحته

تركيزات الملوثات، فمن الممكن أن يشمل الرصد الذاتي أيضاً أحمال التلوث و تأثيراتها 

 .على األوساط المستقبلة، و هي البيانات المطلوبة لتقييم التحسن في األداء البيئي

 ):التحكم في التشغيل(الرصد الذاتي للعمليات . ب

يتم بالفعل الرصد الذاتي للعمليات في معظم المنشآت الصناعية، ولكن بعض إجراءات 

يئي، وفيما يلي عرض التحكم في تشغيل العمليات البد من رصدها لتحسين األداء الب

 ):التحكم في التشغيل(لألهداف الرئيسية للرصد الذاتي للعمليات 

 .تحسين عمليات التشغيل بواسطة التحكم في ظروف التشغيل �

 .تقليل الفواقد �
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 .الصيانة واإلصالحات المخططة بدال من الصيانة العالجية والتوقف الطارئ �

 . والمياهتقليل التكلفة من خالل ترشيد استهالك الطاقة �

 

  الرصد الذاتى ونظم اإلدارة البيئية٣-٦

إذا وضعنا الضرورة القانونية للرصد الذاتى جانبا، فقد ظهرت ضرورته كأداة  

ضرورية للمصنع إلدارة الملوثات الصادرة عنه، وكذلك للتحكم فى وطأتها البيئية وتحسين 

 اإلدارة البيئية، والتى تشمل وتمثل هذه اإلنجازات األهداف الرئيسية لنظم. أدائه البيئى

وباإلضافة . بدورها ضرورة وجود نظام للرصد والفحص وتطبيق اإلجراءت التصحيحية

إلى ذلك، تشجع نظم اإلدارة البيئية المصانع على تبنى إجراءات الحد من التلوث واإلنتاج 

ذ خطة ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق تنفي. األنظف كأدوات أساسية للتحسين المستمر

وتوضح األجزاء التالية مفاهيم نظام اإلدارة البيئية، وعالقته . متكاملة وفعالة للرصد الذاتى

 .بالرصد الذاتى وكذلك العالقة بين الرصد الذاتى واإلنتاج األنظف

 

 )EMS( نظام اإلدارة البيئية ١-٣-٦

م المستمر في هو إطار يساعد المنشأة للوصول ألهدافها البيئية من خالل التحكم المنظ

وال يقوم نظام اإلدارة البيئية بفرض مستوى لألداء البيئي للمنشأة، فإن كل شركة تقوم . عملياتها

ولقد أصبح االلتزام . بتفصيل النظام الخاص باإلدارة البيئية طبقا لألهداف المحددة ألعمالها

وهذا هو أقل مستوى من األداء بالقوانين و اللوائح البيئية هدفاً رئيسياً يجب تحقيقه بأقل تكلفة، 

وعموما فإن نظام اإلدارة البيئية يتكون . البيئي ينبغي الوصول إليه من خالل نظام لإلدارة البيئية

السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ، التقييم، : من خمسة مراحل تؤدي إلى التحسين المستمر

ارة البيئية الواردة في النظام القياسي وفيما يلي عرضاً للمراحـل الخمس لنظام اإلد. المراجعة

ISO و يجري حالياً تنفيذ هذا النظام في الصناعة المصرية .  المعترف به دوليا١٤٠٠٠ً

تسمح بالقيام بإجراءات ) ١٤شكل رقم (و تشكل المراحل الخمس لنظام اإلدارة حلقة . تدريجياً

 : هذا النظام العناصر التاليةويشمل. المقارنة اإلرتجاعية للمعلومات و التطوير المستمر

السياسة  -١

 البيئية

تلتزم اإلدارة العليـا بسياسـة بيئيـة تشـمل كحد أدني، االلتزام بالقوانين و 

اللوائح، والحد من التلوث والتحسين المستمر، و تكون هذه السياسة األساس 

 .الذي يبني عليه نظام اإلدارة البيئية
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والمقصود .  البيئية ألنشطتهاaspects بتحديد المناحي تقوم الشركة أوالً التخطيط -٢

بالمناحي البيئية هو تلك العناصر مثل ملوثات الهواء أو النفايات الخطرة التي 

و بعد تحديد القوانين . أو البيئة/يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الناس و

ن األهداف العامة و اللوائح البيئية ذات الصلة تقوم المنشأة بوضع مجموعة م

تخفيض : مثل( هو هدف بيئي شامل objectiveوالهدف العام . والمحددة

 هو متطلب تفصيلي targetوالهدف المحدد ). استخدام مادة كيميائية محددة

تخفيض استخدام مادة كيميائية محددة بنسبة : مثل(كمي ينبع من الهدف العام 

في مرحلة التخطيط هو إعداد ويكون الجزء النهائي ). في تاريخ محدد% ٢٥

وتشمل هذه الخطة جدوال زمنيا . خطة عمل لتحقيق األهداف المحددة

 .وخطوات تنفيذية واضحة محددة للوصول لألهداف الموضوعة

تشمل هذه المرحلة إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد المهام والمسئوليات لكل  التنفيذ -٣

لين وتوعيتهم من المكونات األساسية ويكون تدريب العام. العاملين في النظام

وتشمل مرحلة التنفيذ خطوات أخرى منها التوثيق، التحكم في الوثائق، . للنظام

تنفيذ عمليات التشغيل، وإعداد خطوط االتصال الداخلية والخارجية وإضافة 

 .إلى ذلك، فالبد من إعداد خطة استعداد للطوارئ ضمن النظام العام

 المراجعة -٤

ءات واإلجرا

 التصحيحية

تقوم الشركة برصد عمليات التشغيل للتأكد من تحقيق أهدافها المحددة، فإذا لم 

يتم ذلك، تقوم الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية وتحتفظ بسجل لإلنبعاثات 

عنصرا هاما ) internal auditing(وتعتبر المراجعة الداخلية . واألداء البيئي

 .لتحسين النظام

 مراجعات -٥

 دارة اإل

تقوم اإلدارة العليا بمراجعة النتائج و تقييم األداء لتحديد فعالية و كفاءة نظام 

و تحدد اإلدارة العليا مدى مالءمة سياستها البيئية لنشاط . اإلدارة البيئية

و . المنشأة، و الغرض من مراجعة الخطة هو زيادة كفاءة نظام اإلدارة البيئية

ام بالمقارنة اإلرتجاعية للبيانات بهدف التحسين تتيح هذه المرحلة الفرصة للقي

 .المستمر لألداء
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 السياسة البيئية
Environmental 

Policy 

 التخطيط

Planning 

التنفيذ

Implementation 
 المراجعة واإلجراءات التصحيحية

Internal Auditing 

ارةمراجعات اإلد  

Management 
Review التحسين المستمر 

Continuous Improvement

 ١٤٠٠٠ ISOمراحل نظام اإلدارة البيئية )  ١٤(شكل رقم 
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 ): EMS(ونظام اإلدارة البيئية ) SM( الصلة بين الرصد الذاتي ٢-٣-٦
السياسة :   يتكون من خمس مراحل١٤٠٠٠ ISOكما أسلفنا فإن نظام اإلدارة البيئية مثل 

وبالمقارنة . جراءات التصحيحية  ثم مراجعة اإلدارةالبيئية، التخطيط، التنفيذ، المراجعة واإل

وبالنظر إلى تعريف . يمكن أن يقوم على نفس المفهوم)  SMS(نجد أن نظام الرصد الذاتي 

، فإنه يمكن ترتيب "دليل الرصد الذاتي"ومفهوم ومبادئ الرصد الذاتي كما وردت في 

 :عناصره كما يلي

ي يكون فعاال، أن تلتزم إدارة المنشأة بالقوانين يتطلب نظام الرصد الذاتي، ك االلتزام

ويصبح هذا االلتزام مكونا أساسياً للسياسة البيئية إن ، واللوائح البيئية كحد أدنى

 .وجدت

. ويقوم تخطيط الرصد الذاتي أساساً على األهداف العامة التي تم وضعها التخطيط

 رصد المعايير التي وردت وبالنسبة لنظام الرصد الذاتي البسيط، يكون الهدف هو

ملوثات الصرف عند نهاية األنبوب : باللوائح والقوانين لتحقيق االلتزام، مثل

)end-of-pipe (وفي نظام الرصد الذاتي المتقدم قد . و اإلنبعاثات في الهواء

تتضمن األهداف رصد التحكم في التشغيل و اإلنبعاثات عند مصادرها، وذلك 

وفي كل . ءات الحد من التلوث واإلنتاج النظيفللمساعدة في تطبيق إجرا

األحوال، البد وأن تتسق أهداف نظام الرصد الذاتي مع أهداف نظام اإلدارة 

وفي هذه الحالة تكون خطة الرصد الذاتي جزءا من خطة نظام . البيئية إن وجد

 :اإلدارة البيئية وتشمل

 . تحديد المعايير والحدود القانونية لاللتزام•

أنشطة الرصد الموجودة، أدواته، ( ف مختصر للموقف الفعلي  توصي•

 ...)معداته،موارده،

 . األهداف العامة واألهداف المحددة بإطار زمني للتنفيذ•

 . تحديد المعايير المرصودة، مواقع نقاط الرصد وإعداد جدول الرصد الذاتي•

ات، وتسجيل  وصف لطرق وإجراءات أخذ العينات، التحاليل، القياسات، الحساب•

 .وتداول البيانات

 . توصيف المهام•

 . برنامج التدريب•
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ويعني تنفيذ الرصد الذاتي أن األدوات واآلليات الخاصة بجمع البيانات تعمل  التنفيذ

ومن ناحية أخرى، فإن مرحلة التنفيذ في نظام اإلدارة البيئية تعني أن . بفعالية

 .األداء البيئي للمنشأة آخذ في التحسن

ينتج عن تنفيذ الرصد الذاتي كمية ضخمة من البيانات التي تحتاج لإلعداد و

والتفسير والتقرير واإلبالغ حتى تكون مفيدة لصناع القرار التخاذ اإلجراءات 

 :ويتطلب صنع القرار معرفة موقف كل من. التصحيحية

 . اإلنبعاثات مقارنة بالحدود التي وضعها القانون•

 .تركيزاتها وإجراءات تداولها ونقلها: خطرة المخلفات السامة وال•

 . الصيانة واإلصالحات•

 . النسب المئوية للفاقد في المواد الخام والنواتج و مستلزمات اإلنتاج•

 . معامالت التشغيل للعمليات•

يؤدي تقييم خطة الرصد الذاتي من خالل المراجعة الدورية إلى تحسينها  التقييم

التدريب، تحقيق األهداف المحددة، (  كل مناحي الخطة، ويشمل التقييم. باستمرار

ومن جهة أخرى، فإن تقييم نظام ). الخ...الثقة في البيانات، كفاءة المعدات،

اإلدارة البيئية يشمل فحص و مراجعة كل مكونات النظام واتخاذ اإلجراءات 

 .التصحيحية بما فيها أنشطة الرصد

د، يمكن القيام بمراجعة األهداف العامة واألهداف وبناء على تقييم خطة الرص المراجعة

وبالنسبة لنظام اإلدارة البيئية فإن معاينة اإلدارة تشمل كل . المحددة للرصد

 .اإلجراءات الالزمة بما فيها أنشطة الرصد

ويتضح من الشرح السابق أن نظام الرصد هو جزء متكامل من أي نظام لإلدارة 

و . د الذاتي هو أداة لتقييم فعاليات نظام اإلدارة البيئيةوبالتحديد فإن الرص. البيئية

العالقة والتداخل بين العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية ) ١٥(يوضح الشكل 

EMS ونظام الرصد الذاتي SMS. 
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EMSنظام اإلدارة البيئية  

 تقرير السياسة

SMSنظام الرصد الذاتي 

 تقرير السياسة

 التخطيط

 المناحي البيئية   �

 المتطلبات القانونية �

 المحددةاألهداف العامة و  �

 خطة الطوارئ �

        التخطيط

 تحديد المجال  •

تحديد المعايير التي ينبغي  •

 رصدها 

 إعداد برنامج الرصد •

التنفيذ

 نظام اإلدارة البيئية للمناحي البيئية •

 نظام اإلدارة البيئية للتحكم في العمليات •

 التدريب و زيادة الوعي •

 التسجيل و التوثيق •

 

 التنفيذ

 الرصد البيئي •

 م في العملياتالتحك •

 تطوير مهارات العاملين •

اإلبالغ الداخـلي والخـارجي  •

 ) توكيـد و ضمان جودة البيانات(

  التسجيل •

 تقييم نظام الرصد الذاتي  تقييم نظام اإلدارة البيئية 

المراجعة و سياسة إعادة 

 االستخدام و التخطيط

مراجعة األهداف وخطة نظام 

 الرصد الذاتي 

SMS ونظام الرصد الذاتي  EMSالعالقة بين نظام اإلدارة البيئية)١٥( شكل رقم 
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  العالقة بين الرصد الذاتي وبين الحد من التلوث واإلنتاج االنظف ٣-٣-٦  

ة إلى تطبيق إجراءات الحد من التلوث عند المنبع نتيجة للفهم المتزايد اتجهت الصناع

وتشمل . للدور الذي تلعبه المواد الخام والكيماويات والنواتج المتسربة كمصدر أساسي للتلوث

تلك اإلجراءات تعديالت داخل المنشـأة وداخل العمليات وكذلك ترشيد استهالك  الموارد 

  تطبيق تلك اإلجراءات إلى تقليل تكلفة المعالجة عند نهاية األنبوبويؤدي). الطاقة والمياه(

)End-of-pipe .( ومع ذلك فإن إدارة المنشأة عليها أن تقوم بإجراء تحليل للتكلفة والعائد

benefit analysis)- Cost ( ًلتحديد أي من اإلجراءات قابلة للتطبيق اقتصاديا. 

ي تساعد على إجراء ذلك التحليل عن طريق تقديم و يعتبر الرصد الذاتي هو األداة الت

المعلومات الضرورية عن مدخالت ومخرجات العمليات وكذلك اإلطار الذي تتم فيه المهام 

إن  رصد اإلنبعاثات بغرض تحسين األداء البيئي من خالل تطبيق التقنيات األنظف . المطلوبة

 للمنشأة إلى ما هو أبعد من االلتزام يوسع من مجال األهداف العامة لنظام اإلدارة البيئية

 .بالقوانين، ولذلك يجب أن يقابله حوافز اقتصادية من جانب السلطات المختصة

 

  المناحى القانونية٤-٦

وفى البلدان المتقدمة، مثل البلدان األوروبية، تقوم السلطات بالتصديق على برنامج 

الرصد الذاتي التي يجب اتباعها عن الرصد، وتحديد المعايير ومتطلبات الجودة إلجراءات 

وتتسلم . طريق المسئول عن نظام الرصد، وكذلك التيقن من تقليل احتماالت الغش والتزوير

ويجب أن تشمل . السلطات المختصة التقارير بصفة دورية من المسئول عن نظام الرصد

ود المسموح ملخص بالمعلومات، تليها البيانات المسجلة في صورة تسهل مقارنتها بالحد

وباإلضافة لذلك تقوم السلطات المعنية بالتفتيش على سجالت المسئول عن الرصد . بها

 .الذاتي، ويشمل ذلك قوائم أخذ العينات والتحليل والرصد اآللي والحسابات المقدمة

 
  الرصد الذاتى و السجل البيئى١-٤-٦

عداد واالحتفاظ بسجل  فإنه يجب على المسئول بالمنشأة إ١٩٩٤ لعام ٤طبقا للقانون 

ويناط . بيئي للمدخالت والمخرجات و اإلنبعاثات، مما يتطلب ضمنا نوعا من الرصد الذاتي

وال تتأثر مسئولية . بجهاز شئون البيئة التحقق من صحة البيانات الموجودة في السجل البيئي

ن بالمنشأة هي المسئول عن الرصد أو الجهة المختصة بمن يقوم بالرصد، ألن مسئولية القائمي



 ١٠٧
 

مسئولون عن ) المفتشون(ومن جهة أخرى فإن الجهات المختصة . االلتزام بالقوانين واللوائح

 .التأكد من التزام المنشأة

 :وعند ارتباط السجل البيئى بنظام للرصد الذاتى فانه يقدم مزايا للجهات المختصة من خالل

عند تخطيط وتنفيذ برنامج االستفادة من معرفة العاملين وخبراتهم في العمليات  �

 .الرصد مما يؤدي إلى تحسين التحكم في اإلنبعاثات للبيئة

عادة ما يقدم الرصد الذاتي معلومات أكثر من تلك التي يمكن الحصول عليها خالل  �

 .التفتيش الدوري بواسطة السلطات المختصة

ن واللوائح يقدم الرصد الذاتي آلية لتوعية العاملين بمتطلبات االلتزام بالقواني �

والتصاريح، وبتأثير االنبعاثات على البيئة و تزيد من مسئولية اإلدارة عن االلتزام، 

 .وكذلك عن وطأة انبعاثات العمليات على البيئة

 

  الرصد الذاتى والتفتيش٢-٤-٦

ال يعني الرصد الذاتي القيام بالتفتيش الذاتي، بل يقدم الرصد الذاتي معلومات إضافية 

إن . ت المختصة بتحديد ما إذا كانت المنشأة ملتزمة بالقوانين واللوائح والتصاريحتسمح للسلطا

الرصد الذاتي ال يغير من واجب السلطة المختصة في تقدير مدى االلتزام عن طريق التفتيش أو 

عن طريق أداء الرصد الخاص بها أو اختيار االعتماد على بيانات المنشأة أو على المزج بين 

 .تظل السلطة المختصة هي المسئولة عن تطبيق القانونو. االثنين

وكما ذكرنا من قبل فإن الرصد الذاتي يقدم ثروة من المعلومات التي يمكن استخدامها 

ويتطلب ذلك . بواسطة السلطات المختصة في معاينة المعايير وإعداد سياسات بيئية قابلة للتطبيق

ثقة في بيانات الرصد الذاتي ولذلك فإن المفتشين أن تكون السلطات المختصة على دراية بمدى ال

يجب أن يقوموا بمراجعة خطة نظام الرصد الذاتي و إجراءات التأكد والتحكم في جودة البيانات 

)QA/QC(وفي هذا اإلطار، فمن المتوقع أن يقوم المفتشون بالمهام . ، وتداول البيانات وتوثيقها

 :التالية

 .ي مراجعة برنامج الرصد الذات•

 . مراجعة وتوكيد المعايير المحددة للقياس•

 ).بإجراء رصد مستقل( فحص مدى الثقة في البيانات •

 : التفتيش على ترتيبات الرصد الذاتي مثل•
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 .وتشغيل المعدات واآلالتمواقع  -

 .التي تثبت صيانة ومعايرة األجهزة ومعدات أخذ العيناتالسجالت  -

 .لتحاليل القيام أخذ العينات و إجراء ا-

على تحقيق أهدافهم من ) المنشأة وجهة التفتيش(ويساعد هذا التداخل المتوقع كل من الطرفين 

 .ناحية الثقة في بيانات اإلنبعاثات واألداء البيئي
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  التخطيط للرصد الذاتي-٧

ن عددا من ويجب أن يكون واضحا أ.  يبدأ التخطيط للرصد الذاتي بوضع أهدافه العامة

. معامالت التلوث المرتبطة بالتحكم في التشغيل يجب أن يتم رصدها ضمن الرصد البيئي

ولتحقيق أهداف هذا الدليل فان الرصد الذاتى البيئى سيتم أخذه فى االعتبار باإلضافة إلي رصد 

 .معامالت العمليات المتعلقة باإلنبعاثات

م إجراء قياسات وتحليل وبيانات عن اإلنبعاثات ويتطلب الرصد بغرض االلتزام بالقانون أن يت

عند نهاية األنبوب، بينما يهدف التحكم في التشغيل إلى رصد وحدات اإلنتاج التي تتيح تحديد 

ويجب أن يقوم المسئول البيئي بالتعاون مع مديري القطاعات المختلفة . فرص الحد من التلوث

 ..باألنشطة التخطيطية

نجد أن عناصر خطة الرصد الذاتي التي )  الرصد الذاتي الصناعيدليل( وبالرجوع لكتاب 

 :تصف نظام الرصد الذاتي تشمل

 . األهداف والنتائج المطلوبة من نظام الرصد الذاتي•

 . الهيكل التنظيمي والمشاركة في المسئوليات والمهام•

 . تخطيط األنشطة وتصميم جدول التنفيذ•

 . العالقة للوصول لألهداف تحديد معايير ومؤشرات الرصد ذات•

 . تصميم برنامج مالئم للقياس وأخذ العينات•

 . وضع إجراءات للتعامل مع البيانات ولإلبالغ•

 . نظام لمتابعة القرارات واألفعال وتطوير الرصد•

 .QA/QC التحكم في الجودة وتوكيدها •

الرصد الذاتي وبالرجوع إلى دليل الرصد الذاتى للصناعة، يمكن أن يقتصر هدف نظام 

المدخالت و : على تقديم البيانات المطلوبة للسجل البيئي المنصوص عليه بالقانون، مثال

 .المخرجات الكلية، واالنبعاثات على مستوى المنشأة

الذي " نظام أساسي للرصد الذاتي"يتطلب " االلتزام بالقوانين واللوائح"وهذا الهدف العام 

 وفي الحاالت التي ال يكون فيها الرصد الذاتي إجباريا، فإن .يحقق الحد األدنى من المتطلبات

المسئول يمكنه أن يبني نظاماً أساسياً بسيطاً يركز فقط على رصد اإلنبعاثات الواردة في القانون 

من خالل المراجعة " التحسين المستمر"ثم يمكن بعد ذلك تطوير النظام تدريجيا . كحد أدنى

وتتطلب األهداف العامة األخرى، مثل تقليل الفاقد والحد من . الداخلية لكل مكونات النظام
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التلوث وتحسـين األداء البيئي  نظامـاً متقدمـاً للرصـد الذاتي يشـمل رصد المدخالت 

وفي جميع . والمخرجات و اإلنبعاثات على مستوى وحدات التشغيل والعمليات بالتفصيل

 أن يتم تحسينه وتطويره تدريجياً أخذاً في األحوال، فإن نظام الرصد الذاتي الموجود يجب

 .االعتبار المحددات المالية واالقتصادية للمنشأة

وتفصل األجزاء التالية الخطوات المتتالية لألنشطة المطلوبة إلعداد خطة واقعية فعالة 

الخطوات المختلفة إلعداد ) ١٦(ويقدم الشكل رقم . وقابلة للتنفيذ لوضع نظام للرصد الذاتى

 . فيذ خطة الرصد الذاتيوتن

  تقدير القدرات الحالية للرصد١-٧
 :ويشمل تقدير القدرات الحالية للرصد المناحي التالية

 .وجود نظام لإلدارة البيئية، النظام الحالي لجمع البيانات واإلبالغ: نظام اإلدارة •

 .العمالة المتاحة، مستوى التدريب، الحوافز: الموارد البشرية •

 .معدات الرصد، المختبر، حالة األجهزة والمعدات: ةالموارد الفني •

 .الميزانية المتاحة ألنشطة الرصد الذاتي: الموارد المالية •

 .مثاالً لقائمة مراجعة أنشطة الرصد الذاتي في إحدى المنشآت) ١٥(ويوضح الجدول رقم 
 

 مثال لتقييم حالة أنشطة الرصد الموجودة بالمنشأة) ١٥(جدول رقم 

 الشخص المسئول المهام المصاحبة المعامل الموقع رصودةاألنشطة الم
الجدول 

 الزمني

التخلص  مياه الصرف

 النهائي

 تسجيل الدفق على مقياس الدفق معدل الدفق

 فحص مقياس الدفق

 المعايرة

 تحليل البيانات

 التأكد من دقة البيانات

 المسئول

 المورد

 المسئول

 فنيو المختبر

 فنيو المختبر

 يوميا

سجين الحيوي     األك  

( BOD) 

األكسجين الكيميائي   

(COD) 

 أخذ عينة جزئية

 حفظ العينات

 التحليل الكيميائي

 معاينة النتائج

 اإلبالغ

 فني المختبر

 فنيو المختبر

 فنيو المختبر

رئيس المختبر 

 رئيس المختبر

مرة 

 أسبوعيا
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 خطوات إعداد وتنفيذ خطة الرصد الذاتى) ١٦(شكل رقم
تحديد طرق أخذ العينات والتحاليل 

 والقياسات

ختيار المعايير التي سيتم

 صدها

 إختيار مواقع الرصد

إعداد الجداول الزمنية 

 للرصد

كتابة خطة 

 الرصد

 الذاتي

مسح ما قبل 

 الرصد
تحليل العمليات والرصد 

 الموجود فعال

اختيار المسئولين 

 الداخليين

التعاقد مع الخبرات 

 الخارجية

 مختبرات استشاريون

 األهداف العامة
Objectives 

وعى وإلتزام 

 اإلدارة

معاينة وتعديل خطة 

 الرصد

 التشغيل المستمر تنفيذ خطة الرصد

 خطوات إعداد و تنفيذ خطة الرصد الذاتي):١٦ (الشكل رقم

  القياسات-

  آخذ العينات-

  التحاليل-

  جمع البيانات-

  تحليل البيانات-

  اإلبالغ-
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  تحديد المعامالت األساسية٢-٧

اسية التي يجب رصدها فهما للعمليات الصناعية وتشغيل يتطلب تحديد المعامالت األس

ويساعد الوصف الملخص في القسم التالى وكذلك الجداول المرفقة على . الوحدات المختلفة

ومع ذلك فإنه من الضروري إجراء مراجعة ما قبل الرصد وذلك . تحديد بعض هذه المعامالت

. زمنية المطلوبة لتصميم خطة الرصد الذاتيلتحديد مواقع القياسات وأخذ العينات والجداول ال

ويجب . ويجب إعطاء األولوية للمعامالت التي تحدد وضع المنشأة من االلتزام بالقوانين البيئية

ويجب تحديد مواقع نقاط . إعداد جدول يوصف أنشطة الرصد الخاصة بااللتزام والعمليات

دة بواسطة خبراء اإلنتاج، وذلك الرصد على خطوط اإلنتاج بدقة على أساس كل حالة على ح

  ): EPAP ١٩٩٩دليل الرصد الذاتي (اعتمادا على الشروط التالية 

 . أن تكون نقطة الرصد ممثلة•

 . حساسية النقطة الممثلة•

 . سهولة الوصول لنقطة الرصد•

 

ويتحدد اختيار المعامالت طبقا لنوع اإلنتاج، المتطلبات القانونية، طبيعة الملوث 

 لكل trendsويجب رصد التغيرات والنزعات . ، وكذلك أهمية هذا المعامل لصانع القراروأحماله

 .معامل مقاس باإلضافة إلى قيمة هذا المعامل في وقت محدد

 

  البيانات العامة المطلوبة٣-٧

تظهر الحاجة لبعض المعلومات األساسية عند تقييم أداء العمليات وتأثيراتها على البيئة، 

 :يانات الرصد في اإلطار الصحيح عند تفسيرها، وتختص هذه المعلومات بما يليوذلك لوضع ب

 .االسم، العنوان، موقع المنشأة، أسم المالك، المدير المسئول ورئيس قسم البيئة:  تعريف•

المواد الخام، الكيماويات، الوقود، الماء، البخار :  أسماء المدخالت وأنواعها وكمياتها•

 .والكهرباء

، )درجة الحرارة والضغط(وصف العمليات، التقنيات المطبقة، ظروف التشغيل : نيات التق•

 . السعة القصوى، سعة التشغيل عند الرصد

 .المنتجات، والمنتجات الثانوية:  أسماء المخرجات وأنواعها و معدالت إنتاجها•
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 المخلفات الصلبة، الحد من تلوث الهواء، معالجة مياه الصرف، إدارة:  تقنيات الحد من التلوث•

 .مكافحة الضوضاء

 .األوساط المستقبلة، نوع الملوث وتركيزه وأحماله، تأثيرات الملوث:  اإلنبعاثات ومصادرها•

 نظام اإلدارة البيئية المتبع، نتائج التحاليل والقياسات، القوانين البيئية ذات الصلة ومستويات •

 .التلوث المسموح بها

 .ونية والتنظيمية تقدير للمتطلبات القان•

 

 جمع البيانات والتعامل معها وإبالغها ٤-٧

 :يجب التخطيط الجيد لجمع البيانات وتحليلها طبقا للمبادئ التالية   

 على فترات طويلة وذلك كي يؤخذ في االعتبار trends أن يتم التحليل على أساس النزعات •

في الصناعات ) ج على دفعاتاإلنتا(األحمال المفاجئة المميزة للعمليات غير المستمرة 

 .النسيجية

إن التغير العنيف في معامل له درجة .  تحديد أسباب ودرجة التغير في المعامل الذي تم قياسه•

وذلك سيتطلب . تغير منخفضة يمكن تفسيره على أنه داللة على خلل في العملية الصناعية

 .راء التصحيحي المناسبإجراءات للتعرف على المصدر المحتمل للمشكلة ثم اتخاذ اإلج

فقد يكون سبب التغير في قياسات معامل ما مرتبط .  دراسة العالقات بين المعامالت المختلفة•

 . بمعامل آخر

و تتجمع كميات كبيرة من البيانات عند المسئول عن الرصد الذاتي، خاصة عند 

 المتوسـطات لذلك يجب اختزال البيانات عـند حسـاب. استخدام أجهزة للرصد المسـتمر

وعند تسجيل بيانات .  و القيم بالنسب المئوية وغيرها time-averaged meansالزمنيـة 

 .االلتزام في السجل البيئي، يجب تحديد وشرح حسابات اختزال البيانات

ويتم استخدام القيم المقاسة إليجاد متوسطات القيم لكل نصف ساعة على التوالي، وذلك 

ولكل يوم يتم حساب القيمة المتوسطة . frequency distributionلحساب توزيع التواتر 

 ، مرتبطة بزمن التشغيل اليومي، وذلك باستخدام متوسطات القيم daily mean valueاليومية 

ويجب االحتفاظ بنتائج القياسات في السجل البيئي . لكل نصف ساعة، ويتم تسجيلها في الملف

 من الئحته ١٧ والمادة ٤/١٩٩٤ من القانون ٢٢ادة طبقا للم( سنوات على األقل ١٠لمدة 

 ).التنفيذية
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 :و يتم إعداد تقرير سنوي عن نتائج القياسات يشمل معلومات عن

 .خطة القياسات• 

 نتائج كل قياس• 

 . طرق القياس المستخدمة•

 . ظروف التشغيل و التي تكون لها أهمية عند تقدير نتائج كل من البيانات والقياسات•

 

 اشتراطات اختيار أساليب الرصد ٥-٧

يعتمد اختيار طريقة الرصد لتحديد قيمة المعايير على المالمح الخاصة بالعملية 

الصناعية، ومصادر اإلنبعاثات، والحالة الفيزيائية و خصائص العينة، وكذلك على طبيعة 

 :ويمكن تقسيم اإلنبعاثات الصادرة كما يلي. اإلنبعاثات الصادرة عن العملية

 .وتحدث خالل التشغيل العادي وظروف العمليات و تقنيات الحد من التلوث المعتادة بعاثات عاديةإن

اإلنبعاثات 

 المنتشرة

 والهاربة

وهي إنبعاثات ناتجة من عملية محددة ولكن من نقاط متفرقة مثل اإلنبعاثات من نظم 

 اإلنبعاثات تقدير/ويمكن حساب. التهوية، والبراميل والمخازن الصغيرة المتفرقة

المنتشرة عن طريق رصد المصدر دوريا وتقدير اإلنبعاثات على المدى الطويل من 

 .نتائج القياس أو عن طريق حسابات موازنة الكتلة

اإلنبعاثات 

 االستثنائية

عند بدء : ترجع هذه اإلنبعاثات إلى تغيرات في ظروف المدخالت أو العمليات

 . دة نتيجة عطل في التشغيل أو ألسباب طارئةالتشغيل أو إيقافه، تخطى عملية محد

أو تركيزاتها /وتختلف تلك اإلنبعاثات عن إنبعاثات التشغيل العادية من حيث حجمها و

ولذلك يكون من . ويمكن أن تكون هذه اإلنبعاثات أضعاف اإلنبعاثات العادية

ا المستحيل قياس حجمها أو تركيزها حيث أن معدات القياس تتم معايرتها طبق

 .لذا فالبد من استخدام أساليب التقدير في هذه الحالة. لظروف التشغيل العادية

 :وهناك أربعة طرق أساسية يمكن استخدامها للتقدير

 . القياسات المباشرة وغير المباشرة•
 .Mass balanceموازنة الكتلة  •
 .Emission Factors معامالت اإلنبعاثات •
 . الحسابات الهندسية•
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 القياسات المباشرة وغير المباشرة ١-٥-٧

 القياسات )أ

 المباشرة

إن االعتماد على  بيانات الرصد أو القياسات المباشرة عادة ما تكون أفضل طريقة 

ويمكن . أو أنشطة إدارة المخلفات األخرى/إلعداد تقديرات اإلنبعاثات الكيميائية و

لها التفتيش على المنشأة أيضا االعتماد على البيانات التي قامت جهات أخرى سبق 

وإذا كان قدرا ضئيال . بإعدادها مثل التفتيش على الصحة المهنية واألمن الصناعي

فقط هو المتوفر من القياسات المباشرة أو إذا كانت بيانات الرصد غير قائمة على 

 .عينات ممثلة، فيجب استخدام طرق تقدير أخرى للحصول على نتائج أكثر دقة

 

 

 

 

 

 
 

 

 : د أن نأخذ في االعتبار البنود التالية للقيام بقياسات ناجحةوالب

البد أن يغطي معدل أخذ القياسات وأخذ العينات كل التغيرات الزمنية للعملية وبالذات الفترة  •

 .التي يحدث فيها الضرر

 يكون الرصد المستمر مالئما للمصادر الضخمة لالنبعاثات، مثل المداخن وقنوات مياه •

 corrosive( ما عدا في الحاالت التي تتضمن درجات حرارة مرتفعة أو مواد أكالة الصرف،

substances .( ويتم موازنة تكلفة الرصد المستمر مع قيمة نتائج الرصد عند المصادر

 .األصغر كذلك مع إمكانية الحصول على نتائج ممثلة من القياسات الدورية

يجب ) الرصد المستمر إلى الزمن الكلي للتشغيلالنسبة المئوية لزمن ( سرعة االستفادة •

 .تحديدها عند إجراء الرصد المستمر

البدء، التوقف، معدل اإلنتاج، خطوط : مثال( يجب تحديد ظروف العمليات عند إجراء الرصد •

 ).اإلنتاج في التشغيل الفعلي، أعطال معدات مكافحة التلوث

 

 غالباً ما تمثل كفاءات المعالجة في بيانات المورد الظروف المثاليـة للتشغيل، ويجب :ملحوظة

وقف وأعطال العمليات خالل العام والتي ينتج عنها تعديلها بحيث يدخل في حسابها وقت الت

وعادة ما تكون الكفاءات التي يقدمها المورد عامة بحيث قد ال يمكن تطبيقها . كفاءات أقل

في تدمير % ٩٩ر٩٩فمثال قد تكون محرقـة أو لهب ذات كفـاءة . على كيماويات بعينها

 .المعادنفي تدمير  % الكيماويات العضوية، و تكون كفاءتها صفر
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 القياسات )ب

 غير المباشرة

 surrogate parametersوالمعامالت البديلة . الل معايير بديلةويتم أداؤها من خ

هي متغيرات ذات صلة قوية بالقياسات المباشرة التقليدية إلنبعاثات وتأثيرات 

الملوثات والتي يمكن لذلك رصدها واستخدامها بدال من القيم المباشرة وذلك ألسباب 

مليات حتى تقوم بإعطاء إنذار ويتم عادة استخدام البدائل في التحكم في الع. عملية

وقد تقدم هذه البدائل قياسات . مبكر باحتمال حدوث ظروف أو إنبعاثات غير عادية

. نسبية بدال من قيم مطلقة وقد تكون صالحة فقط في مدى محدد من ظروف العمليات

ومن ناحية أخرى نجد أن هذه البدائل يمكن أن تقدم معلومات أكثر استمرارية من 

 المباشرة، وغالبا ما تكون ذات فائدة اقتصادية حيث أنها تسمح برصد عدد القياسات

مزايا وعيوب ) ١٦(ويلخص الجدول رقم . أكبر من مواقع الصرف بنفس الموارد

 :ويمكن استخدام القياسات البديلة في رصد االلتزام إذا كانت.  المعامالت البديلة

كبريت الوقود مقابل : مثال(وبة  ذات عالقة قريبة ومتسقة مع قيمة مباشرة مطل•

القياس المباشر لثاني أكسيد الكبريت، العالقة بين العتامة وتركيز الجسيمات 

 )VOCs(العالقة، وكذلك درجة حرارة المكثف وإنبعاثات المواد العضوية الطيارة 

 . يتم معايرتها بانتظام مع القيم المباشرة•

 .رة، أو تعطي معلومات أكثر انتظاماً أرخص أو أسهل في الرصد من القيم المباش•

 . قابلة للربط بينها وبين حدود معينة•

 ظروف تشغيل العمليات حين قياسها مطابقة للظروف التي تتطلبها القياسات •

 .المباشرة

 أي نقص في التأكد عند استخدام البديل غير ذا قيمة عند اتخاذ قرارات خاصة •

 .ونيةبإدارة العمليات أو بالنواحي القان

 مزايا وعيوب المعامالت البديلة) ١٦(الجدول 

 العيوب المزايا

 . توفير في التكلفة•

العتامة المستمرة مقابل :  معلومات أكثر استمرارية، مثل•

 .أخذ عينات دورية لألتربة

 .SO٢كبريت الوقود مقابل :  أحيانا تكون أكثر دقة مثال•

 .ددة تسمح برصد اإلنبعاثات عند نقاط رصد متع•

 

 

 . تحتاج للتكلفة الخاصة بالمعايرة مع القيم المباشرة•

 . قد تقدم قياسات نسبية بدال من قيم مطلقة•

 . قد تكون صالحة فقط لمجال محدد لظروف التشغيل•

 . قد ال تحصل على ثقة الجمهور مثل القيم المباشرة•

 . أحيانا تكون أقل دقة•



 ١١٨
 

 العيوب المزايا

:  تقدم إنذارا مبكرا لالنبعاثات غير العادية المحتملة مثال•

 تنذر درجة حرارة االحتراق بزيادة إنبعاثات الديوكسين

)dioxin.( 

 . تسبب أعطاال أقل لتشغيل العمليات•

درجة :  قد تشمل معلومات من قياسات مباشرة متعددة مثل•

عاثات الحرارة تعتبر مؤشرا على كفاءة الطاقة واالنب

 .والتحكم في العمليات

 

  Mass balance) موازنة الكتلة(مواد  موازنة ال٢-٥-٧

وتتضمن موازنة المواد تحديد كميات الكيماويات الداخلة والخارجة من العملية وتكتب 

 :موازنة المواد كما يلي

 

 

إضافة الكلور لمياه العمليات كمطهر : الداخلة في العملية، مثل) الكيماويات(وهي المواد  المدخالت
 .جة المياهتعتبر مدخال في عملية معال

عند استخدام مواد نتروجينية : هو تلك الكيماويات التي يتم توليدها خالل العملية، مثال التوليد
 ).مولدة(خالل نظم المعالجة البيولوجية لمياه الصرف، قد ينتج عنها أمونيا إضافية 

إلنبعاثات وقد تشمل المخرجات ا. وتعني أي مسار تخرج الكيماويات عبره من العملية المخرجات
داخل الموقع وكل أنشطة إدارة المخلفات، التخزين، أو التخلص، أو أيضا كمية المادة 

في عملية طالء العبوات مثالً تخرج . الكيماوية التي تترك الموقع ضمن النواتج النهائية
الصبغات المستخدمة كجزء من المنتج كما تخرج على المرشحات الموجودة في أكشاك 

 .لتخلص منهاالطالء ليتم ا

). أي تفاعالت(ويعني كمية المادة الكيماوية التي تحولت إلى مادة أخرى خالل العملية  االستهالك
 .كمية حمض الفوسفوريك التي تستهلك عند المعادلة في معالجة مياه الصرف: مثال

وعادة ما . ويمكن استخدام أسلوب موازنة الكتلة للمواد المصنعة أو المجمعة وخالفه
ن أكثر فائدة للكيماويات التي ال تصبح جزءا من المنتج النهائي، مثل المحفزات، يكو

وقد ال يكون أسلوب موازنة الكتلة األسلوب األمثل . المذيبات، األحماض والقواعد
للتعامل مع الكميات الكبيرة للمدخالت والمخرجات، وذلك الن أصغر خطأ أو عدم تأكد 

 االستهالك+ المخرجات =التوليد+المدخالت



 ١١٩
 

أخطاء في تقدير اإلنبعاثات وبقية تقديرات إدارة في حسابات الكتلة قد يؤدي إلى 
 .المخلفات

وتستخدم حسابات موازنة الكتلة أيضا لفحص تأثيرات تقليل اإلنبعاثات على موازنات 
وتعطي حسابات موازنة الكتلة انطباعا عن مستوى إنبعاثات مادة . المواد في المصنع

، وال توزيعها بين اإلنبعاثات في الهواء بعينها ولكنها ال تقدم الكميات الدقيقة لالنبعاثات
وتقوم حسابات موازنة المواد غالبا على . وفي مياه الصرف والمخلفات الصلبة
ويحتاج حساب متوسط موثوق فيه لمستوى . التركيزات والتدفقات التقديرية للعمليات

 .اإلنبعاثات في المصنع إلى رصد طويل المدى للعمليات وفحص إحصائي

 

  Emission factorsامالت اإلنبعاثات  مع٣-٥-٧

يعرف معامل االنبعاث بأنه قيمة ممثلة تربط بين كمية انبعاث ما والنشاط المحدد 

وعادة ما يعبر عن تلك المعامالت بأنها وزن االنبعاث الناتج لكل . المنتج لهذا االنبعاث

 متحرر لكل مثال كجم إنبعاثات(وحدة وزن، أو حجم، أو مسافة أو زمن ذلك النشاط 

وقد تم إعداد معامالت لإلنبعاثات للعديد من الصناعات واألنشطة ). كجم من المنتج

وتعتمد معامالت اإلنبعاثات على التكنولوجيا المستخدمة، والمواد الخام . المختلفة

ويمكن الحصول على معامالت اإلنبعاثات من قواعد . ومعدات التحكم في اإلنبعاثات

 ).متوفرة لدى جهاز شئون البيئة (DSS: لبيانات الصناعة، مث

 

 

 

 

  الحسابات الهندسية٤-٥-٧

أو أحكام تستخدم لتقدير كميات للكيماويات المدرجة /الحسابات الهندسية هي افتراضات و

ويتم تقدير هذه الكميات باستخدام الخواص والعالقات الفيزيائية . التي يتم تحررها أو إدارتها

أو بتعديل معامل اإلنبعاثات كي يعكس ) ن راؤول، قانون الغاز المثاليقانو: مثل(والكيمائية 

وتعتمد الحسابات الهندسية على معايير عمليات . الخواص الكيميائية السامة التي يتم بحثها

ويمكن أن . التشغيل، ولذلك ينبغي اإللمام التام بالعملية الصناعية وذلك الستكمال تلك الحسابات

ويوجد العديد من هذه النماذج لتقدير اإلنبعاثات . ت الهندسية نماذج حاسوبيةتشمل أيضا الحسابا

 .من مقالب المخلفات الصلبة، معالجة مياه الصرف، ومعالجة المياه وغيرها من العمليات

البد من تقييم مصادر معلومات معامالت اإلنبعاثات وكذلك البد من فحص : مالحظة

الظروف التي يتم استخدامها فيها لتحديد مدى صالحية تطبيقها على الموقف الحالي 

 .للمنشأة



 ١٢٠
 

 رصد المواد الخام والمرافق والمنتجات -٨
 

اإلنبعاثات يظهر االحتياج لبيانات المدخالت والمخرجات عند تقدير طبيعة وكميات 

وتشمل بيانـات المدخـالت كميـات . خالل محاولة تقييم مدى دقة نتائج الرصد

 .ونوعيـة المواد الخـام و الكيماويات والوقود والمياه المستخدمة
 

 المواد الخام والكيماويات ١-٨
 

تعتبر كمية القطن الخام أو الصوف أو األلياف الصناعية المستهلكة في اليوم، والتكلفة 

و المادة الخام يمكن أن تكون . كل كيلوجرام من العوامل الهامة التي ينبغي رصدهال

على صورة خيوط بالنسبة لمصانع النسيج و التريكو، أو قماش خام غير مجهز بالنسبة 

و يتم تقييم جودة الخامات بواسطة اختبـارات الخواص . لمصانع الصباغـة و التجهيز

و يشير مستوى جودة القطن الخام . كيميائية قبل استالمهاالطبيعيـة والميكانيكيـة و ال

. إلى كمية الشوائب و األتربة الموجودة في القطن التي قد تكون مصدراً لتلوث البيئة

كذلك تشير جودة الصوف الخام إلى كمية الشحوم، و العرق و األلياف التي تمثل 

 .مصدراً لتلوث مياه الصرف

 

المستخدمة في العمليات الرطبة للصباغة و التجهيز إلى كما تشير أنواع الكيماويات 

، و الملوثات السائلة ) أبخرة الحامض، و الكيماويات العضوية(نوعية الملوثات الغازية 

 ، و COD ، و مواد خفض األكسجين الكيميائي BODمواد خفض األكسجين البيولوجي (

رصد المواد الخام ) ١٧( جدول و يبين).  الخ… المعادن الثقيلة، و المركبات السامة، 

 .و الكيماويات



 ١٢١
 

 رصد المواد الخام والكيماويات) ١٧(جدول رقم 

 المعيار طريقة الرصد Indicationالداللة 

الوزن، القياس، الحسابات ،  ترشيد استخدام المواد الخام

 التسجيل 

القطن، صوف، (كمية المواد الخام 

، والكيماويات )ألياف صناعية

)  الخ…فات، أصباغ، نشا، منظ(

الالزمة إلنتاج طن واحد من 

 .المنتجات

فاقد، كفاءة العمليات، مشاكل التداول أو 

 التخزين

الوزن، القياس، الحسابات ، 

 التسجيل 

كمية المواد الخام المرفوضة 

لكل ) الصبغات و الكيماويات(

 وحدة من المنتجات

 تالفي احتمال حدوث مشاكل في -

 .ة الجودةاإلنتاج بسبب رداء

 تحديد المواد الخام المرفوضة -

إذا تم تصرفها على ) غازية أو سائلة(

  .شبكة الصرف العمومية

نوع و رتبة القطن، طول 

التيلة، النعومة، الشوائب، رقم 

 جودة الصوف، نسبة العوادم

 جودة المواد الخام و الكيماويات

تقييم العبء االقتصادي الناتج عن عدم 

المواد الخام ومعرفة ترشيد استخدام 

 .التكلفة الزائدة التي يمكن تجنبها

تكلفة المادة الخام الالزمة اإلنتاج  الحسابات

 طن واحد من المنتجات

تقييم العبء االقتصادي نتيجة سوء 

 .استخدام المواد الخام

نسبة تكلفة المواد الخام إلى التكلفة  الحسابات

 الكلية للمنتج و مدى تغيرها

 
 فقالمرا ٢-٨

 

ويجب مالحظة أنه ال . يأخذ رصد استهالك الطاقة في الحسبان مختلف صور الطاقة

يمكن الجمع بين الحرارة والكهرباء، حيث أنهما ليسا متكافئين لكل منهما وحداته 

. لذلك فيجب التعامل مع كفاءة الحرارة وكفاءة الكهرباء كل منهما على حدة. الخاصة

 ).١٨(أنظر جدول رقم 



 ١٢٢
 

 رصد المرافق): ١٨ (جدول رقم

 المعايير طريقة الرصد Indicationالداللة 

  قياسات االستهالك والحسابات-

 كفاءة استخدام الطاقة
  مجمع دفق الوقود-

 الطاقة المستهلكة لكل طن منتج 

  كهرباء-

  وقود-

 التسجيل والحسابات كفاءة استخدامات الطاقة
إعادة تجزئة األنواع المختلفة من 

 امات الطاقةاستخد

كفاءة استخدام المياه، ويتم حساب 

 معظم معايير الصرف

استهالك المياه لكل طن منتج ومدى  قياسات الدفق، الحسابات والتسجيل

 تغيره 
 جودة مستلزمات اإلنتاج

 : البخار-
 مستوى الضغط
 درجة التشبع 

 : مياه العمليات-
 الضغط، درجة الحرارة، النوعية 

 الجودة الكيمائية: مياه الغاليات-

تأثيراتها على سير العمليات 
 .بسالسة و على كفاءة العمليات

 طبقا الشتراطات محددة

 مستوى الجهد:  القوى الكهربية-

 

 رصد المنتجات ٣-٨

 .أهم المعامالت المطلوب رصدها) ١٩(ويوضح جدول رقم 

 
 رصد المنتجات) ١٩(جدول رقم 

 المعايير صدطريقة الر Indicationالداللة 

 إحصائيات اإلنتاج
تسجيل البيانات في سجالت 

 خاصة

 ):الوردية/طن(الكمية المنتجة 

خيوط ـ قماش منسوج ( المنتج النهائي -

 …ـ قماش تريكو ـ قماش مجهز ـ 

 ). الخ

جودة اإلنتاج، تكلفة اإلنتاج 

 المعيوب الذي يمكن تفاديه
 )التحكم في الجودة(التسجيل 

ضة كنسبة من اإلنتاج المنتجات المرفو

 ):الخارج عن المواصفات(الكلي 

 )كبيرة ـ ضئيلة( مستوى العيوب -



 ١٢٣
 

 

 التحكم في التشغيل -٩
 

يجب أن يتم تشغيل العمليات عند أفضل ظروف للتشغيل، وذلك للتأكد من الحصول 

ويشمل التحكم في التشغيل التحكم ورصد . على أعلى إنتاجية وكذلك أعلى جودة للمنتج

ويتم رصد هذه المعايير األساسية بهدف . ايير األساسية التي تؤثر على األداء البيئيالمع

وهنا تظهر أهمية الصيانة المخططة لتقليل التلوث . تقليل الفواقد وبالتالي تقليل التلوث

 .وتحسين األداء البيئي
 

 رصد معامالت العمليات ١-٩
 

خط إنتاج وكذلك معامالت التحكم العمليات الرئيسية في كل ) ٢٠(يوضح الجدول رقم 

في التشغيل التي يمكن رصدها لتقليل التأثيرات البيئية، وزيادة اإلنتاجية والتنبؤ 

. باحتياجات الصيانة



  

  معامالت التحكم فى التشغيل) ٢٠(جدول رقم 

  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة  الطريقة المستخدمة فى الرصد  المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

  خط غزل القطن

تراب القطن وجسيمات   الفتح واإلغالق

  الزغب

تركيز تراب القطن -  الهواء

  متر مكعب/مج

 أشهر أو عند تغيير ٦كل   تلوث بيئة العمل  التنقية الرأسية

  المعدة

  شهريا  الصيانة السيئة  قياس الديسبيل  مستوى الضوضاء  بيئة العمل  ضوضاء  )حلقيا أو نهاية مفتوحة(الغزل 

  خط غزل الصوف

  المعالجة بالقلوى

Scouring  

مذيبات، صابون، 

  حمض كبريتيك

  الهواء-

عالية تركيزات : مياه الصرف-

، شحوم، , BOD,CODمن 

  شوائب الصوف، منظفات

  VOCs تركيز ال -

 تركيز الملوثات فى -

  السائل المنصرف

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

   روائح ملوثة للهواء-

 خصائص السائل -

  المنصرف

  مرة شهريا

  خط النسيج

  التبويش

(Sizing)  

 PVAنشا طبيعى، 

  زيوت، يوريا، جليكول

  الهواء 

تركيزات : مياه الصرف

  تركيزات الملوثات الغازية

تركيزات الملوثات فى 

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

خصائص السائل 

المنصرف عند نهاية 

  مرة شهريا



  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة  الطريقة المستخدمة فى الرصد  المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

,  BOD,  CODعالية من 

  أمالح فلزية 

  .األنبوب  الصرف السائل

إنسكابات بقايا غسيل 

  البوش

   الهواء-  ضوضاء-زغب-ألياف  النسيج

   بيئة العمل-

  تركيز الزغب

  مستوى الضوضاء

  التنقية الرئيسية

  قياس الديسيبل

  تلوث بيئة العمل

  تلوث ضوضائى

  مرة شهريا

  خط التجهيز

أنزيمات، حمض   إزالة البوش

  كبريتيك، منظفات

  الهواء

 ,BOD: (مياه الصرف

COD , شحوم، أمالح

  )فلزية

  تركيزات الملوثات الغازية

تركيزات الملوثات فى 

  الصرف السائل

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

  مرة شهريا  استهالك الكيماويات

حمض الكبريتيك،   Carbonizingالكربنة 

  كربونات الصوديوم

  أبخرة حمضية: الهواء

إلقاء المياه الحمضية كل 

  فترة

األس الهيدروجينى لمياه 

  الصرف

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

تزايد استخدام 

  لكيماوياتا

  مرة شهريا



  معامالت التحكم فى التشغيل) ٢٠( جدول رقم -تابع 

  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة  الطريقة المستخدمة فى الرصد  المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

المعالجة بالقلوى 

Scouring  

منشطات السطح، قلوى 

  مكلور، مذيبات

  إيثرات، جليكول:اءالهو

، درجة ,  BOD, pH:  املاء-
حرارة عالية، ومنظفات ىف الصرف 

  السائل
 

  تركيزات الملوثات الغازية

تركيزات الملوثات فى 

  الصرف السائل

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

خصائص السائل 

  المنصرف

  مرة شهرياً

الهيبوكلوريت أو فوق أكسيد   Bleachingالتبييض 

  روجينالهيد

  كلور، أبخرة كيماوية، : الهواء

 عالية، ودرجة pH: الماء

  حرارة عالية

  تركيزات الملوثات الغازية

تركيزات الملوثات فى 

  الصرف السائل

  تحليل الغازات

   للسائل المنصرفpH قياس ال 

خصائص السائل 

  المنصرف

  مرة شهرياً

المرسرة 

Mercerising  

  هيدروكسيد الصوديوم

   منشطات السطح

 عالية جداً، pH: مياه الصرف

  مواد صلبة ذائبة  

تركيز الملوثات فى السائل 

  المنصرف

خصائص السائل   تحليل السائل المنصرف

  المنصرف

  مرة شهرياً



  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة  الطريقة المستخدمة فى الرصد  المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

أصباغ البنزيدين، أصباغ   Dyeingالصباغة 

محررة لألمين، بيكرومات، 

حمض الخليك، أمالح فلزية 

  .سامة

 VOCsأبخرة :  الهواء-

  .يكول، أمونياإيثرات الجل

املواد الذائبة، :  السائل املنصرف-
CODبعض األمالح الفلزية ،  

 

  تركيزات الملوثات الغازية

تركيزات الملوثات فى 

  الصرف السائل

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

  خصائص بيئة العمل

خصائص السائل 

  المنصرف

  مرة شهريا

  Printingالطباعة 

 

أصباغ، أحماض، قلويات، 

  ثخنات، مذيبات، مواد رابطةم

، يوريا، VOCs: الهواء

  .فورملدهيد، كيروسين

، أمالح، COD:  مياه الصرف

  الخ..مذيبات

  . تركيز الملوثات فى الهواء

تركيز الملوثات فى السائل 

  المنصرف

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

  خصائص بيئة العمل

خصائص السائل 

  المنصرف

  مرة شهريا

  Finishingالتجهيز 

 

راتنجات، منعمات، سيليكون، 

كيروسين، فورمالدهيد، أمالح 

  .فلزية

، فورمالدهيد، VOCs: الهواء

  .كيروسين

، COD:  مياه الصرف

BOD مواد عالقة، مواد سامة ، 

  . تركيز الملوثات فى الهواء

تركيز الملوثات فى السائل 

  المنصرف

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

  العملخصائص بيئة 

خصائص السائل 

  المنصرف

  مرة شهريا

  



  

  معامالت التحكم فى التشغيل) ٢٠( جدول رقم -تابع 

الطريقة المستخدمة فى   المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

  الرصد

  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة

  لكل وحدات العمليات الرطبة

تحتوى مياه الصرف على   المنظفات، الزيوت والشحوم  رضياتغسيل المعدات واأل

  مواد خطرة

  مرة شهرياً  خصائص السائل لمنصرف  السجالت  الكميات المستهلكة

  الوحدات الخدمية



الطريقة المستخدمة فى   المعامل المرصود  الوسط المتأثر  سبب التلوث  العمليات الرئيسية 

  الرصد

  الفترة الزمنية لرصد/التواتر  الداللة

, الجسيمات،   الغاليات ونظم البخار CO, CO2, 

NOx, SOx, 

  BODمتكثفات ساخنة بها 

  فى مياه الصرف 

   الهواء-

   مياه الصرف-

  .الملوثات فى الهواءتركيز 

تركيز الملوثات فى السائل 

  المنصرف

  قياس الغازات

  تحليل السائل المنصرف

  مرة شهرياً  بيئة العمل

  معالجة مياه الصرف

 

VOCs ،أبخرة، ضباب ،

  أمالح، كيماويات

  الهواء-

كيماويات : مياه الصرف-

  المعالجة

  VOCsتركيز ال 

تركيز الملوثات فى السائل 

  المنصرف

  لغازاتقياس ا

  تحليل السائل المنصرف

   بيئة العمل-

  خصائص السائل المنصرف

  سمية الحمأة

  مرة شهريا

  )الحرير الصناعى، النايلون، البولى إستر(إنتاج األلياف الصناعية 

المعالجة بالقلوى، 

  الصباغة، التبيض

زيوت، منظفات، مواد مضادة 

لإلستاتيكية، مشحمات، كلور أو 

وكلوريك، كبريتات، حمض الهيدر

  زيوت مسلفنة، ميثانول

   الهواء

  سوائل الصرف

  قياس الغازات  تركيزات الملوثات

  تحليل السائل المنصرف

   بيئة العمل-

 خصائص السائل -

  المنصرف

  مرة شهريا

  
 



 ١٣٠ 
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 الصيانة المخططة  ٢-٩
 

وهناك العديد . يمكن تقسيم الصيانة بصورة عامة إلى صيانة مخططة وصيانة طوارئ

يتم تنفيذها بهدف أساسي وهو تفادي االحتياج ) وقائية وتنبؤية(من األنشطة المخططة 

ويمكن أن تكون . عوما يصاحبها من فقد لربحية المصن) األعطال(لصيانة الطوارئ 

التكلفة الناتجة عن األعطال غير المتوقعة و التي ينتج عنها فقد في اإلنتاج عالية جدا، 

كذلك قد تكون تكلفة اإلصالحات أعلى بكثير من تكلفة الفحص الروتيني والصيانة 

 :و يتضمن برنامج الصيانة المخططة العناصر األساسية التالية. المخططة لآلالت

 
ويتم رصد معامالت . ات بكل تفاصيل التصميمات و معامالت التشغيلجرد للمعد •

 .التشغيل التي تعتبر مؤشرات للصيانة التنبؤية
 .سجل لمعدل وقوع األعطال وأسبابها •
 :تقييم حالة المعدات باستخدام االشتراطات التالية •

 .تكلفة الصيانة لكل وحدة من المنتج -

 .زمن التوقف عن التشغيل نتيجة للصيانة -

 .النسبة المئوية لساعات الصيانة المخططة مقارنة بصيانة الطوارئ -
 .تحديد الخطوات التصحيحية •
 

ومن الواضح من التجارب الفعلية أن الصيانة هي إجراء للحد من التلوث ألنها تزيد من 

كفاءة الوحدة، وتقلل من استهالك المياه بمنع التسربات، وتساعد على ترشيد الطاقة من 

وفيما . نة السليمة للمعدات الكهربية والميكانيكية وكذلك عزل مواسير البخارخالل الصيا

يلي أمثلة إلجراءات الصيانة النمطية لبعض الوحدات الخدمية العاملة في المصانع 

 ):٢١(النمطية، جدول 

المكابس وأنظمة 
 التبريد

 :   يجب أن يشمل الفحص الروتيني
  فحص التسربات-  
 ة  المبردة فحص شحنة الماد-  
  فحص مستوى الزيت و التشحيم-  

 
الغاليات، خطوط 

البخار، 
السخانات 
 والمجففات

يوجد العديد من المفردات التي يجب فحصها لمنع االنفجار، مثل فحص 
إجراءات التشغيل، تحديد توقف االشتعال، وتحديد المحروقات غير 

ايد البخار، ومن المهم من ناحية ترشيد الطاقة صيانة مص. المشتعلة
ولذلك فالبد من رصد المعامالت . صمامات البخار وعزل خطوط البخار
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 :التالية
 . مستوى المياه في الغاليات-
 . نوعية المياه، وذلك لمنع تراكم القشور التي تقلل سرعة انتقال الحرارة-
 . درجة حرارة المعدن و الغاز و المياه-
 . الضغط-
 . نسبة الوقود للهواء-

 . خطوط إمداد الوقود لمنع التسرب فحص- 

 . فحص التسرب في إمدادات الهواء-

 .فحص درجة حرارة غازات العوادم
 

 الرصد والصيانة الوقائية) ٢١(جدول رقم 

 المعايير طريقة الرصد الداللة

التقييم الشامل لمدى االعتماد على سالسة 

 العملية واألحمال البيئية الممكن تفاديها

  الكلي للتوقف وأعطال اإلنتاجالعدد التسجيل

عدد مرات عطل المعدات المسبب  التسجيل  المعدات الحرجة

لوقف اإلنتاج لكل نوع من العمليات 

 .ونوع من المعدات

طرق تعتمد  على شروط  كفاءة المعدات/ أداء العمليات

 التشغيل

 رصد أداء العمليات

 رصد حالة معدات العمليات .طرق عديدة، التفتيش، االختبار .الحد من األعطال
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  الرصد البيئي-١٠

ويغطي الرصـد البيئي اإلنبعاثات إلى الهـواء و الصرف السائل و المواد الصلبـة و 

و يعرض الفصل الرابع مختلف القوانين واللوائح التي تطبق على اإلنبعاثات . النفايات الخطرة

وقد تم تحديد الملوثات و . يجيةوالمخلفات الصلبة و الصرف السائل في الصناعات النس

وقد تم تحديد أوجه التلوث لكل خط إنتاج . ٤-٢اإلنبعاثات الخطرة من هذه الصناعة في القسم 

ويتم تسجيل . ٣-٢كذلك تم تحديد أوجه التلوث من الوحدات الخدمية في قسم . ٢-٢في القسم 

ويقدم الجدول رقم    . لمنشأةمخرجات القياسات والتحاليل لمعامالت التلوث في السجل البيئي ل

 . أنشطة الرصد الخاصة بااللتزام لمناحى التلوث المختلفة المرتبطة بالقوانين البيئية) ٢٢(

و يتطلب رصد الملوثات و اإلنبعاثات إعطاء عناية خاصة لألساليب المستخدمة وذلك 

ت الناتجة ومدى االعتماد نتيجة للتأثير المتوقع لها على تفسير النتائج، ومن ثم على دقة البيانا

 .وسيتم شرح األساليب الشائعة في الرصد البيئي في األقسام التالية. عليها

 

  اإلنبعاثات إلى الهواء١-١٠

 . ويمكن قياس اإلنبعاثات للهواء إما بطريقة دورية أو بطريقة مستمرة

.  ألخذ العينةتعكس القياسات الدورية حالة اإلنبعاثات خالل زمن مختار القياسات الدورية

ويتم تحديد الكميات المطلوبة بواسطة القياسات الدورية لكل حسابات 

كذلك يتم . اإلنبعاثات مثل حجم الدفق، المحتوى األكسجيني ورطوبة الدخان

استخدام نتائج القياسات الدورية للمساعدة في تحويل نتائج القياسات المستمرة 

اء القياسات الدورية كقياسات ويتم إجر. للتركيزات إلى إنبعاثات سنوية

منفردة يدوية وكقياسات مستمرة لفترة زمنية قصيرة بواسطة المصنع نفسه 

ويجري القياس الدوري لالنبعاثات سنويا . أو بواسطة جهة قياس خارجية

 NOx , CO, SO٢ ,Cl, CO٢: لكل من مكونات اإلنبعاثات التالية

ورة القيام بالصيانة وفى جميع األحوال يجب مالحظة ضر. والجسيمات

 .الدورية، والتحكم والمعايرة للحصول على مستوى مقبول من الدقة

تصف القياسات المستمرة التغيرات الزمنية لتركيزات مكونات اإلنبعاثات  القياسات المستمرة

وتكون المتطلبات العامة لنظم الرصد المستمر هي أن تكون . خالل التشغيل
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وأن تكون معدات الرصد مناسبة لتركيزات التي أماكن أخذ العينات ممثلة 

يفضل أن يكون نظام التحكم في . يتم رصدها وذلك في األحوال السائدة

وعموما يتم القياس . بيانات اإلنبعاثات جزءا من نظام التحكم في العملية

 .CO٢ ، الجسيمات، TRS, SOx: المستمر ل

رق الحسابات إلى أخطاء عند مقارنة ويمكن أن تؤدي االختالفات في ط حساب االنبعاثات

ويتم استخدام حسابات موازنة المواد . األحمال البيئية للمصانع المختلفة

الستكمال قياسات اإلنبعاثات وذلك للحصول على انطباعات حول مدى دقة 

نتائج القياس وكذلك إلعطاء صورة عامة عن المستوى الكلي لإلنبعاثات لكل 

التي ال يمكن تسجيلها ) الهاربة(نبعاثات المنتشرة وقد تكون كمية اإل. مكون

 . بواسطة قياسات اإلنبعاثات كبيرة

  الصرف السائل٢-١٠

وتضع اللوائح الحدود الخاصة بتركيزات ملوثات محددة في مياه الصرف عند إلقائها في 

محددة يتم وألغراض الرصد، فإن القيم الملقاة لمواد أو ملوثات . المسطحات المائية المستقبلة

وفي بعض األحيان يتم التعبير عن هذه القيم . التعبير عنها غالبا بالكميات الكلية لكل وحدة زمنية

وقد تم وضع حدود قصوى للعديد من . بكميات محددة لكل طن من المنتج أو ككفاءة تنقية

لكلية، األكسجين الحيوي ، المواد الصلبة العالقة ا/األكسجين الكيميائي: معامالت التلوث

 . الفوسفور و النيتروجين 

 :تشمل المعامالت النمطية للتحكم في مياه الصرف ما يلي: معامالت التحكم المرصودة

 يوم/٣، م)Q( دفق مياه الصرف •

 لتر/ ، مج)TSS( المواد الصلبة العالقة الكلية •

 م  ) C( درجة الحرارة، •

 .رلت/O٢، مج )CODCr( الطلب الكيميائي على األكسجين •

 .لتر/ O٢مج ) BOD٧( الطلب البيوكيميائي على األكسجين •

 لتر/ ، مج)N( النتروجين الكلي •

  األس الهيدروجيني •

  mS/m التوصيل الكهربي •
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قياسات 

 الدفق

يتم قياس الدفق الكلي لمياه الصرف من أجل التشغيل األمثل لوحدة معالجة مياه 

و دقة قياس الدفق، ولكن يمكن وال توجد متطلبات عامة إلجراءات أ. الصرف

وعادة ). و يفضل أن تعتمد على الدفق(تركيب أجهزة آلية ألخذ العينات المركبة 

  ، ويتم Venturiما يتم قياس دفق مياه الصرف بواسطة معدة قياس فينتوري 

ويتم صيانة معدات القياس عدة . أيضاً استخدام طرق مغناطيسية وفوق صوتية

 .عايرة نظام القياس بانتظاممرات خالل العام و م

ومن الضروري القيام بالصيانة والتحكم والمعايرة الدورية للحصول على قياسات 

و قد تتسبب تركيبة نظام القياس أو حدوث خطأ . ذات مستوى مقبول من الدقة

كما . في وضعه أو خطأ في اختيار منطقة القياس في ظهور أخطاء في القياس

غير درجات الحرارة و تراكم األتربة في حدوث تتسبب عوامل أخرى مثل ت

ومن الصعب جدا تقييم الخطأ الكلي، حيث أنه يجب أن . أخطاء في القياسات

 .يشمل كل تلك العوامل

إن أخذ العينات بأسلوب جيد هو عامل أساسي لتحديد مواصفات مياه الصرف  أخذ العينات

ومع . ينات مياه الصرفوهناك تعليمات عامة ألخذ ع. التي يتم التخلص منها

ذلك فإن المشاكل المرتبطة بأخذ عينات مياه صرف الصناعات النسيجية والناتجة 

عن التغير في نوعية مياه الصرف أو معدالت الدفق يجب حلها كل على حدة، 

 .آخذين في االعتبار األسباب الناتجة عن التشغيل
بة، أو عينات مركبة ، أو عينات مرك)grab sample(وقد تكون العينات مفردة 

وتوضح العينة المفردة تركيبة مياه الصرف عند لحظة أخذ . متناسبة مع الدفق
وعند أخذ مجموعة من العينات المفردة يمكن متابعة األحمال القصوى، . العينة

. والتغير في نوعية مياه الصرف وكذلك مجال تغير معامالت التلوث المعنية
وعادة ما . لتركيب خالل الفترة الزمنية المختارةوتوضح العينة المركبة متوسط ا
 ساعة متناسبة مع الدفق بحيث يكون جهاز ٢٤يتم أخذ عينة مركبة على مدى 
 .أخذ العينات محكوماً بمقياس الدفق

 
ويتم تحديد فترة أخذ العينة وحجم العينة لكل حالة على حدة على أساس التحاليل 

وغالبا . على دقة أخذ العينات ودقة التحاليلالمستخدمة وكذلك األسباب التي تؤثر 
وفي .  أيام في األسبوع٧-٥، ٢٤ما يتم أخذ عينات تحاليل مياه الصرف لمدة 

ويتم أخذ . بعض األحيان يتم تجميد العينات وجمعها معا لتغطي فترة أطول
وعادة ما .  يوميا أو باستمرار ويتم تحليلها يومياTSS,CODالعينات لتحديد الـ 
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ويتم القياس المستمر لكل من .  والمغذيات أسبوعياBODأخذ العينات لتحديد يتم 
 .األس الهيدروجيني و التوصيل الكهربي

 

ويغطي هذا . ومن المحتمل أن يحتاج كل مصنع لبرنامج التحليل الخاص به التحاليل

البرنامج عادة مدى واسع من القياسات والتحاليل، طبقا لما تم وضعه مسبقا في 

ويجب إجراء القياسات والتحاليل طبقا للمعايير القياسية التي . ة الرصد الذاتيخط

 .توصي بها السلطات

 

 

 

 

 الحسابات

 

 

يتم حساب كميات مياه الصرف و تسجيلها طبقا للمواصفات الموضوعة في خطة 

 :ويتم حساب الصرف غالبا كما يلي. الرصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجة البيولوجية لمياه الصرف بواسطة حساب ويتم أيضا التحكم في كفاءة المع 

بين مياه الصرف غير المعالجة قبل ) BOD, COD(النقص في المادة العضوية 

 .الترسيب األولي ومياه الصرف المعالجة بعد الترويق الثانوي

ويشمل التقرير النمطي لرصد التخلص من مياه الصرف قيم المتوسطات 

 عند نقاط الرصد قبل وبعد المعالجة، وقيم الشهرية والتغيرات في مياه الصرف

 .الحدود طبقا للقانون وأيضا بعض بيانات اإلنتاج

 

 بإعداد ٢٠٠٠ئون البيئة قامت ىف عام من املهم أن نذكر أن املعامل املركزية جبهاز ش
.مفصل بالطرق القياسية ألخذ العينات والتحاليل دليل  



 ١٣٧ 
 

 رصـد االلتزام لإلنبعاثات إلى الهواء) أ-٢٢(جــدول 
 ظروف التشـغيـل نوع المصدر

 الطريقة المستخدمة المعامالت التي يتم رصدها
 استثنائي عادى  منتشر نقطة 

الشخص 
 المسئول

الفترة /واترالت
 الزمنية لرصد

  الجسيمات -
  أكاسيد الكبريت -
  أكاسيد النيتروجين -
  ثاني أكسيد الكربون -

 شهرى      جهاز تحليل غازات

ياس مستوى جهاز ديسيبل لق مستوى الضوضاء

 الضوضاء

 شهرى     

تركيز أتربة وزغب القطن العالقة ب 
 فى هواء المصنع 

استخدام مصفاة فاصل 

 )Elutriator (–الشوائب 

 شهرى     

جهاز ديسيبل لقياس مستوى  مستوى الضــوضاء

 الضوضاء

 شهرى     

المواد المستنفذة لألكسجين البيولوجي 
  الشحـوم –والكيميائي 

  شهور٣كل       التحليـل الكيميائي

 أبخرة الكيماويات العضوية -
 المتطايرة 

 المواد المستنفذة لألكسجين -
 البيولوجي والكيميائي في الصرف

 جهاز تحليل غازات

 تحليل كيميائي 

  شهور٣كل      

  مستوى الضوضاء - 
  تركيز زغب الشعيرات -

 ــاز ديسـيبـلجه

 جهاز تصفية الشوائب  

  شهور٣كل      



 ١٣٨ 
 

  رصـد االلتزام لإلنبعاثات إلى الهواء)أ-٢٢ ( جــدول -تابع 
 التشـغيـل نوع المصدر

 استثنائيعادى  منتشر نقطة الطريقة المستخدمة المعامالت التي يتم رصدها
الشخص 
 المسئول

الفترة /التواتر
 الزمنية لرصد

  أبخرة الكيماويات العضوية 
 الكيماويات الملوثة لمياه الصرف 

 صناعي

  جهاز تحليل غازات-

  تحليل كيميائي -

  شهور٣كل      

  أبخرة الحـامض 
  تصريف حمام الحامض 

  جهاز تحليل غازات-

  تحليل كيميائي -

  شهور٣كل      

  أبخرة الكيماويات العضوية 
  الكيماويات الملوثة لسوائل الصرف

  جهاز تحليل غازات-

  تحليل كيميائي -

  شهور٣ل ك     

  أبخرة الكلور والحامض 
  األس الهيدروجيني وحرارة مياه الصرف

  جهاز تحليل غازات-

  التحليل الكيميائي–

  شهور٣كل      

  األس الهيدروجيني لمياه الصرف 
  المواد الصلبة في الصرف

  شهور٣كل       التحليــل الكيميائي

  أبخرة الكيماويات العضوية 
  األمــونيـا 

  كيماويات ومعادن تلوث سوائل الصرف

  جهاز تحليل غازات-

  التحليـل الكيميائي-

  شهور٣كل      

ـازات الجليكول، اليوريا، الفورمالدهيد  غ
 الكيروسين 

  كيماويات سوائل الصرف

  جهاز تحليل غازات-

  التحليـل الكيميائي-

 شهرى     

  غاز فورمالدهيد 
  عادم االحتراق 

  المواد السامة في سائل الصرف

  جهاز تحليل غازات-

  التحليـل الكيميائي-

 شهرى     

 



 ١٣٩ 
 

 رصـد االلتزام لإلنبعاثات إلى الهواء)  أ-٢٢(جــدول  -تابع 
 التشـغيـل نوع المصدر

 الطريقة المستخدمة المعامالت التي يتم رصدها
 ئياستثنا عادى منتشر مركز

الشخص 

 المسئول

الفترة الزمنية /التواتر

 لرصد

 زغب شعيرات 

 مستوى الضوضاء

 جهـاز فصل -

 الشوائب 

  جهاز ديسيبل -

  شهور٣كل      

 المتطايرة المذيبات ، والزيوت ألبخرة

  سوائل الصرف 

  جهاز تحليل غازات-

  التحليل الكيميائي–
 شهرى     

 ألبخرة الكيماوية

محتويات مياه الصرف قبل وبعد 

 : عالجة

حــوم، المواد العالقة، عادن ، الش

واد السامة األس الهيدروجيني ، 

مواد المستنفذة لألكسجين البيولوجي 

 كيماوي، كمية الحمأة

  جهاز تحليل غازات-

  التحليل الكيميائي–
  شهور٣كل      

 



 ١٤٠ 
 

 رصد االلتزام لمياه الصرف والمخلفات الصلبة)  ب- ٢٢(جدول 
 

 ظروف التشغيل  نوع المصدر 
 المعامالت التي يتم رصدها

الطرق 

 استثنائي عادي    منتشرمركز     المستخدمة
الشخص 

 المسئول

الفترة /التواتر

 الزمنية لرصد

  مواد عضوية -
)COD ، BOD ( 
  مواد ملونة - قلوى – شحوم -

       التحليل 

 حسب الحاجة

  الحمـأة -
  رمــاد الكربنــة-

       موازنة المواد 
 جةحسب الحا

من % ٥٠) BOD(مواد 
 –المواد دهنيات زيتية 
 -األس الهيدروجيني 

 - اللون –درجة الحرارة 
  -المواد الصلبة الذائبة 
 سمية مياه الصرف

       التحليل 
 حسب الحاجة



 ١٤١ 
 

 ظروف التشغيل  نوع المصدر 
 المعامالت التي يتم رصدها

الطرق 

 استثنائي عادي    منتشرمركز     المستخدمة
الشخص 

 المسئول

الفترة /التواتر

 الزمنية لرصد

 الحمــأة 
 بودرة الصبغة المتنـاثرة 

 بقايا الراتينجات 
كمية مخلفات حاويات 

 الصباغة والكيماويات  

       موازنة المواد 
 حسب الحاجة

) BOD ( ،)pH(مواد 

 ودرجة الشحوم الطبيعية،

  سمية المياه –الحرارة 
  احتواء الزيوت -

        التحليل

  الحمــأة -
 بقايا مواد الصباغة -

 والراتينجات  
صباغ  كمية حاويات األ-

 التي ال تعاد إلى المورد 

       موازنة المواد 



 ١٤٢ 
 

 ظروف التشغيل  نوع المصدر 
 المعامالت التي يتم رصدها

الطرق 

 استثنائي عادي    منتشرمركز     المستخدمة
الشخص 

 المسئول

الفترة /التواتر

 الزمنية لرصد

  منظفات كيماوية  - 
  الكلور - 
  فوق أكسيد الهيدروجين - 
  زيوت تجهيز - 

غ  أصبا– مواد تطرية - 

       التحليل

  تناثر المادة الخام -
  عوادم خيوط وألياف -
  الحمــأة -

    موازنة المواد 



 ١٤٣

  رصد المخلفات الصلبة٣-١٠

 المتولدة سواء إذا ما تم إعادة استخدامها أو نقلها ينبغي فحص خصائص المواد الصلبة  

و القاعدة العامة في تشغيل المدافن المخصصة للمخلفات الصلبة . إلى المدافن للتخلص منها

تحتم معرفة تركيب المخلفات الصلبة و قابليتها للذوبان و خصائصها و التغيرات التي تطرأ 

على التخلص من المخلفات الصلبة في المدافن و تتوقف الموافقة . عليها في المدى البعيد

و يعتمد تقدير خصائص المخلفات . المخصصة لذلك على طبيعة و خصائص تلك المخلفات

 :الصلبة على

 . تركيب المخلفات •

 . المحتوى العضوي و خصائص تحلل المخلفات•

 . محتوى المركبات الضارة و قابليتها للذوبان•

 .يئة للمخلفات و مياه المدافن التأثيرات السامة على الب•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤٤

 

  جمع وتجهيز واستخدام البيانات-١١

ويكون الهدف العام لنظام الرصد الذاتي هو إنتاج بيانات ممثلة، يمكن تكرارها، 

وتعتمد هذه الخصائص على اإلجراءات المستخدمة للتحكم . موثوق بها، متسقة وقابلة للمقارنة

 من خالل سلسلة إنتاج البيانات، أي تحديد األحجام، أخذ QA/QC في الجودة وتوكيدها

 .العينات، المعالجة المبدئية للعينات، المعالجة والتحليل، ثم تحضير البيانات وإبالغها

   جمع وتجهيز البيانات١-١١

وتشمل المكونات المختلفة لنظام الرصد في المنشأة العوامل المختلفة التي تؤثر في 

 في بيانات اإلنبعاثات وقابليتها للمقارنة،  ويجب أن تؤخذ هذه العوامل في االعتبار مدى الثقة

ويجب وضع . عند أخذ العينات و معالجتها و تحليلها  وكذلك عند معالجة البيانات وإبالغها

وباإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق . متطلبات سلسلة إنتاج البيانات بأكملها في برنامج الرصد

لمالئمة للتحكم في الجودة و توكيدها هام جدا للحصول على أقصى درجة من اإلجراءات ا

 .الثقة والتكرارية وإمكانية المقارنة

). أ(ويتم شرح هذه الموضوعات و المعايير الخاصة بجمع وتجهيز البيانات في المرفق 

ناحية المناحى والمعامالت التي تؤثر في فاعلية الرصد الذاتي من ) ١٧(ويوضح الشكل رقم 

 .مدي الثقة والتكرارية وإمكانية المقارنة

   استخدام مخرجات نظام الرصد الذاتي٢-١١

 :ينتج عن تنفيذ نظام الرصد الذاتي أربعة مخرجات أساسية

 .بيانات ومعلومات عن المنشأة •

 .إعداد السجل البيئي كما هو مطلوب في القانون •

 .م مواجهتها خالل التنفيذتقارير توضح نتائج الرصد الذاتي والمشاكل التي ت •

.المقارنة اإلرتجاعية واتخاذ القرار •



 ١٤٥

 
 

 
توكيد الجودة+التحكم في الجودة

 المعايرة

 الصيانة

 القياسات المرجعية

 التوثيق 

 معرفة العمليات

القيمة الكلية لعدم اليقين

 إنتاج البيانات

 القياسات والسجالت

 

 جمع البيانات

 اول البياناتتد

 تجهيز البيانات

 )التقارير(اإلبالغ 

 أخذ العينات

 الكمية/ تحديد الحجم •

 أخذ العينات •

 المعالجة األولية للعينات •
 

 معالجة العينات

 تجهيز البيانات •

 )التقارير(اإلبالغ  •

  القابلية للمقارنة–التكرارية –مدى الثقة 

  نظام الرصد الذاتيالعوامل المؤثرة في مدي الثقة في)١٧(الشكل رقم



 ١٤٦

 : أساليب تلخيص وتوضيح البيانات١-٢-١١

ويكون تسجيل المعلومات الخاصة بالعمليات والمعلومات البيئية في ملفات تفصيلية أو 

وبذلك يكون من السهل ربطها بنتائج الرصد . قاعدة بيانات هو أفضل أسلوب

 :ا لتقييم، ومقارنة وإدارة المناحي الخاصة بأداء عمليات التشغيل مثلواستخدامه

 . معدل انبعاث الملوثات مقارنة باإلنتاج•

 . معدل تولد المخلفات مقارنة باإلنتاج•

 .أو المواد مقارنة باإلنتاج/ معدل استهالك الطاقة و•

 . بحساسية تلك األوساط التأثيرات البيئية على األوساط المستقبلة مقارنة باإلنتاج أو •

 الكفاءة العامة للعمليات من ناحية استخدام الموارد، أي اإلنتاج مقارنة بمدخالت المواد •

 .الخام والطاقة، ومخرجات الملوثات والمخلفات

التحليل اإلحصائي لنتائج : مثال(وهناك العديد من األساليب المستخدمة لتفسير النتائج 

 ).شغيل إلى الظروف العادية عند رصد اإلنبعاثات الغازيةالقياسات، اختزال ظروف الت

 

  السجل البيئي٢-٢-١١

ويجب أيضا وصف . يجب أن يشمل السجل البيئي بيانات الرصد المتعلقة بااللتزام فقط

 EPAPوقد أعد مشروع . أساليب أخذ العينات والتحاليل وكذلك مواقع أخذ العينات والقياسات

، ٤/١٩٩٤ تفصيليا للسجل البيئي بناء على متطلبات القانون بجهاز شئون البيئية وصفا

ويمكن أن تطلب السلطات المعنية التفتيش على معدات القياس لفحص ). ب(أنظر المرفق 

كذلك يمكن للمفتش فحص إجراءات أخذ . أسلوب تشغيلها وكذلك سجل صيانة تلك المعدات

دمت معلومات مناسبة وذات جودة ومن حق المفتش التأكد من أن المنشأة قد ق. العينات

ويتم إجراء مقارنة عددية أو إحصائية بسيطة بين القياسات ومدى دقتها والحدود . كافية

 .القصوى الواردة بالقانون، وذلك لتقدير مدى االلتزام

 فإن بيانات الرصد الذاتي الخاصة بااللتزام  يجب أن يتم تسجيلها ٤/١٩٩٤وطبقاً للقانون  

 .ا لمدة عشر سنوات على األقلواالحتفاظ به

 

 )التقارير(  اإلبالغ ٣-٢-١١

يجب أن تشمل خطة الرصد الذاتي وصفاً ألسلوب اإلبالغ بالتقارير،  ومحتواها، والغرض 

ويكون تقرير الرصد عبارة عن تقديم منتظم للمعلومات على مدى فترة زمنية . منها

كذلك قد يكون من .  مات السنة السابقةوعادة ما يتم تقديم تقرير سنوي يشمل معلو. محدودة



 ١٤٧

المطلوب تقديم تقارير على فترات زمنية اقصر عن الملوثات الهامة، مع ضرورة تحديد 

 :ويمكن أن يكون اإلبالغ.  حالة العمليات والمعدات عند الرصد وكذلك مواقع نقاط الرصد
ويجب أن يشمل . المنشأة وذلك إلبالغ اإلدارة العليا وزيادة الوعي لدى العاملين بداخلياً •

اإلبالغ الداخلي المشاكل التي تمت مواجهتها خالل تنفيذ خطة الرصد الذاتي وذلك 
 .لالستعانة بها عند اتخاذ القرار

والمنشآت مطالبة قانونا باإلبالغ عن .  وذلك إلبالغ السلطات المختصةخارجياً •
 .المخالفات البيئية طبقاً للسجل البيئي

 

 الداخلية بناء على النتائج المراجعة ٤-٢-١١

البد من المقارنة المنتظمة للنتائج مع األهداف المكتوبة في برنامج الرصد وذلك للتأكد من 

 .تحقيق تلك األهداف

  التغذية العكسية بالمعلومات واتخاذ القرار٥-٢-١١

اء يجب أن تتم مشاركة جميع العاملين في أنشطة الرصد في تقييم مدى االلتزام البيئي بن

على نتائج الرصد و المقارنة اإلرتجاعية مع القيام بالتحسينات والتصحيحات الالزمة 

 .في برنامج الرصد التالي

وبالنسبة للمواقع التي يتم رصدها ويتحقق فيها االلتزام،  فإنه يمكن التفكير في تقليل 

،  مثل تواتر الرصد بحيث يتم توجيه الموارد نحو المواقع التي تحتاج إلى رصد أدق

ويجب أن تشمل . المواقع التي تكون اإلنبعاثات فيها قريبة من حدود عدم االلتزام

كل مكونات برنامج الرصد، العمليات،  التحكم في اإلنتاج،  المقارنة اإلرتجاعية

و يجب وضع المتطلبات التفصيلية . الصيانة،  اإلدارة البيئية،  واألمن الصناعي

 .تاريخ تنفيذهاللتحسينات المطلوبة وتحديد 

 

  استخدام المخرجات في العالقات العامة٦-٢-١١

يتم تنقية نتائج الرصد وتوزيعها على المستخدم النهائي في حالة اإلبالغ على المستوى 

. القومي، العالمي و ألغراض البحث العلمي واإلحصائيات وللمواطنين واإلعالم

لصحية والبيئية التي يسببها تشغيل وللمواطنين الحق في تقديم شكاوى حول التأثيرات ا

ويتم تحويل الشكاوى إلى السلطات المسئولة عن إصدار التصاريح والمشرفة . المنشأة

وتكون بيانات الرصد مطلوبة في األبحاث واإلحصائيات القومية ،وكذلك . على المنشأة

 .للتخطيط وألغراض التقييم بواسطة المجموعات القومية واإلعالم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفقات



 

١-أ 

 

 )أ(المرفق 
 جمع وتجهيز البيانات

 

إن الهدف العام لنظام الرصد الذاتي هو إنتاج  بيانات تكون ممثلة، يمكن تكرارها، ويعتمد عليها 

وتعتمد هذه الخواص على اإلجراءات التي يتم تطبيقها . ومتوافقة ويمكن استخدامها فى المقارنة

ل سلسلة إنتاج البيانات، أى خالل تحديد الحجوم، أخذ من أجل التحكم في الجودة وتوكيدها خال

العينات، المعالجة األولية للعينات، ومعالجة العينات وتحليلها، ثم معالجة البيانات وكتابة 

 :وقد تم شرح سلسلة إنتاج البيانات في القسم الثالث مما يلي. التقارير

 Reliabilityالثقة في البيانات  -١

نتائج القياس بمقارنتها بما نعرفه عن العمليات والمدخالت، مثل يجب تقدير واقعية وصحة 

 .استخدام حسابات موازنة المواد

ويمكن .  ويكون ذلك هاما للوصول إلى بيانات موثوق بها لالنبعاثات:المعرفة الجيدة بالعمليات

 الوقود أن تشمل التغيرات في مدخالت العمليات الصفات المتغيرة للمواد الخام والكيماويات أو

ويجب أيضا معرفة العالقات المتداخلة بين . المستخدم في العمليات، وكذلك حجم المدخالت

،وذلك كي يمكن تقدير ) سواء كانت منتجات أو أحماال بيئية(المدخالت والعمليات والمخرجات 

 .مدى صحة نتائج الرصد

 

ها من أي قياس على قدر معين  وتحتوى النتائج التي يتم الحصول علي:القيمة الكلية لعدم اليقين

ومن المهم تقدير قيمة عدم اليقين وإدخالها في الحسبان عند استخدام النتائج في . من عدم اليقين

 ±طن / حجم١٠فمثال عندما تكون نتيجة القياس . إدارة العمليات أو في أغراض التفتيش

 .من القيمة المقاسة% ٢٠ طن، فإن ذلك يشير إلى أن عد اليقين في هذا القياس بالذات هو/جم٢

 

وكل خطوة من سلسلة إنتاج البيانات لها عد اليقين الخاص بها، وتكون القيمة الكلية لعدم اليقين 

وعند تقدير عدم اليقين في . في القياس هى مجموع القيم الجزئية لعدم اليقين في كل الخطوات

خطأ في القياس يمكن أن تؤثر في القياس فالبد أن يؤخذ في االعتبار أن العوامل التي تسبب ال

 .بعضها البعض

 البد من إجرائها طبقا للتعليمات المتعلقة بها والبد من توثيق نظام إدارة كل :المعايرة والصيانة

 .منها



 

٢-أ 

 

ويتم مقارنة نتائج .  البد من إجرائها لتوكيد الثقة في القياسات العملية:القياسات المرجعية

والبد من إجراء .  نتائج العاملين أو االستشاري المختصقياسات معمل مستقل ومحايد مع

 .القياسات المرجعية بصفة دورية

 

 Comparability: القابلية للمقارنة -٢

وتختلف نظم الرصد في المنشآت المختلفة تبعا لحجم المصنع والطاقة اإلنتاجية وأيضا المناحي 

ية الضرورية وكذلك التوثيق الجيد وتؤدى البيانات عن اإلجراءات الثانو. االقتصادية للتشغيل

ومن الضروري . إلجراءات القياس إلى تحسين كل من القابلية للمقارنة وكذلك الثقة في النتائج

المدخالت (التحديد الواضح في برنامج الرصد لكل البيانات المرجعية، مثل اإلجراءات المساعدة 

 .أو العالمية المستخدمةطبقا للمعايير والخطوط اإلرشادية المحلية ) والمخرجات

 

 Data Production Chain: سلسلة إنتاج البيانات -٣

وتشمل المكونات المختلفة لنظام الرصد في المنشأة عدة عوامل متباينة تؤثر على الثقة في 

ويجب أن تؤخذ هذه العوامل في االعتبار عند القيام بأخذ . بيانات اإلنبعاثات وقابليتها للمقارنة

ويجب وضع كل . تها وتحليلها وكذلك عند معالجة البيانات وكتابة التقاريرالعينات ومعالج

 .متطلبات سلسلة إنتاج البيانات في برنامج الرصد

 :وتشمل سلسلة إنتاج البيانات ما يلي

 

 الكمية/تحديد الحجم

 أخذ العينات

 المعالجة األولية للعينات

 معالجة العينات

 تحليل العينات

 معالجة البيانات

 رير واإلبالغالتقا

 

 ويكون للتحديد الصحيح لحجم اإلنبعاثات تأثير كبير على مقدار اإلنبعاثات :الكمية/تحديد الحجم

وتتغير قيم قياسات الحجم إما نتيجة لتغيرات في معدل اإلنبعاثات أو لتغيرات في دقة . الكلية



 

٣-أ 

مرة أو على فترات أو ويمكن أن يتم قياس حجم التدفق أو كمية اإلنبعاثات بطريقة مست. القياس

 .بقياس مرة واحدة

وتؤثر التغيرات في العمليات أو في معالجة اإلنبعاثات على كمية ونوعية العينة : أخذ العينات

والبد . وقد يكون قياس تركيز الملوثات بطريقة مستمرة أو على فترات أو عينة مفردة. المأخوذة

كمية االنبعاث، فترة أخذ العينة وكذلك زمن  /أن تكون العينة ممثلة من حيث نقطة القياس، تدفق

 .أخذ العينة

 

.  ويشمل كل عمليات المعالجة للعينة التي تتم قبل أخذها إلى المعمل:المعالجة األولية للعينات

وتتحدد الحاجة للمعالجة األولية بمدى الحاجة لحماية المادة المراد تحديدها من أية تغيرات قد 

وعادة ما تكون الطريقة المناسبة للمعالجة األولية مذكورة في . تطرأ عليها قبل التحليل

 .اإلجراءات القياسية

 

 وتشمل كل العمليات في المعمل قبل التحليل، مثل التخفيف، التركيز، تعديل ال :معالجة العينات

pHولذلك البد. ويتم إجراء معالجة العينات عادة طبقا لإلجراءات القياسية.  ، وإضافة الكواشف 

 .من توثيق طرق المعالجة

 

وال تكون . ويشمل تحديد المعامالت بطرق فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية: تحليل العينات

 .األرقام المقدمة في تقارير اإلنبعاثات قابلة للمقارنة بدون وصف لطرق التحليل المستخدمة

 

ت الصناعية ذاتها ويكون وتعتمد طرق حساب بيانات االنبعاث على العمليا: معالجة البيانات

والبد من مضاهاة المعادالت ونتائجها . الغرض منها هو تقديم بيانات أحمال حقيقية بقدر اإلمكان

وفيما يلي القواعد العامة . بالواقع الفعلي كل فترة أو أوتوماتيكيا عندما تكون هناك ضرورة لذلك

المستوى القومي وذلك لتحقيق لحساب اإلنبعاثات التي يجب تحديدها ويتم استخدامها على 

 :التناسق فى اإلجراءات المستخدمة

 .السنوي/ طرق حساب الحد األقصى خالل ساعة، أو يوم أو المتوسط الشهري •

 .كمية بيانات اإلنبعاثات المطلوبة لحساب المتوسط السنوي لالنبعاثات •

 .ن الكلي للتشغيلعدد مرات الزيادة، أي النسبة المئوية لالنبعاثات غير العادية من الزم •

مدى استخدام القياسات المستمرة، أي النسبة المئوية للزمن الذي لم يكن نظام القياس  •

 .خالله في حالة تشغيل نسبة إلى الزمن الكلي للتشغيل



 

٤-أ 

 .صيغة الحسابات المستخدمة في تحويل البيانات إلى الظروف المرجعية •

 .ات المختلفةمعامالت التحويل المستخدمة لتحويل البيانات للوحد •

 .طرق الحسابات المختلفة لالنبعاثات الكلية خالل فترة زمنية •

 

ويجب أن تشمل التقارير بيانات كافية عن المعامالت، الملوثات وغيرها مما : التقارير واإلبالغ

ويجب تقديم البيانات المطلوبة ومعها كل المعلومات والوثائق . تم تحديده في خطة الرصد

وعادة ما .  الرصد هو عرض منظم لبيانات اإلنبعاثات لفترة زمنية محددةوتقرير. اإلضافية

وفي المنشآت الكبرى، تكون التقارير التي . يطلب تقديم تقرير سنوي للرصد عن السنة الماضية

 أشهر والبد من ٤أو ٣أو تقارير تغطي ) تقارير شهرية(تغطي فترات زمنية أقصر مطلوبة 

ومن الضروري وجود .  صورة تسهل بها مقارنتها بحدود اإلنبعاثاتتقديم بيانات اإلنبعاثات في

 :البيانات التالية في التقارير

 

يتم تسجيل معامالت اإلنبعاثات والملوثات ومعها كل المعامالت المرجعية اإلجراءات  �

المساعدة وكذلك درجة عدم اليقين في البيانات كما هو مطلوب طبقا لبرنامج الرصد في 

 : التاليةأى من الصور

يستخدم لتقدير األداء أو الكفاءة ، ): لكل طن منتج/طن(اإلنبعاثات النوعية  �

 . تستخدم في تقدير الحمل البيئي): سنة/طن(

 .يستخدم في التحكم في العمليات مثال%): ppm ،O٢، ٣م/مج: (التركيز �

 .الصرف/يستخدم في التعرف على سرعة غازات العادم): ثانية/متر(سرعة التدفق  �

 .يستخدم في تقدير درجة اكتمال االحتراق): ثانية (Residence timeزمن البقاء  �

 .أحد متطلبات التحكم في ملوثات محددة) : C(درجة الحرارة  �

 .للتعرف على الوطأة الحرارية على البيئة المستقبلة: الحرارة �

فترة ويتم ضم اإلنبعاثات غير العادية والمنتشرة ضمن اإلنبعاثات الكلية خالل ال �

 .الزمنية

 .يجب أن تكون بيانات التحكم في العمليات متاحة للسلطات �

يجب توضيح مدى استخدام نظام القياس، كنسبة مئوية من زمن تشغيل العمليات  �

 .مثال

 .توثيق القياسات المرجعية �

 



 

٥-أ 

 ويشمل Quality Control and Quality Assurance التحكم في الجودة وتوكيد الجودة -٤

م في الجودة يشمل مجموعة من األنشطة الفنية الروتينية لقياس والتحكم في جودة نظام التحك

ويشمل هذا النظام، على سبيل المثال، فحص المعدات، والطرق واإلجراءات . بيانات الرصد

كذلك البد من وجود . المستخدمة وكذلك التأكد من أن نظام الرصد يتم صيانته ومعايرته دوريا

 . لألشخاص والمعدات والمعامل ضمن نظم معترف بهاCertificationاعتماد 

 

ويشمل توكيد الجودة نظاما لمراجعة تطبيق كفاءة نظام الجودة بواسطة أفراد ليس لهم صلة 

وتؤكد معاينة نظام توكيد الجودة مدى تحقيق أهداف الجودة وكذلك على . مباشرة بعملية الرصد

 .كنةأن الرصد الذي تم يمثل أفضل النتائج المم

 

وتساعد الخطوط اإلرشادية للعوامل المذكورة تاليا على التوافق بين العوامل المؤثرة عمليا على 

وإذا كانت المنشأة  . ويمكن أن تحدد خطة الرصد العوامل المذكورة بالتفضيل. مستوى الموقع

ة هذه تستخدم خبرات خارجية في تنفيذ أي من أنشطة الرصد الذاتي فانه يجب التأكد من كفاء

 :ويغطى نظام الجودة العمليات التالية. الجهات

 .سلسلة إنتاج البيانات �

 .الصيانة والمعايرة �

 .Certification and Accreditationاالعتماد  �

 

 

 

 
 

 



 

١-ب 

 

 

 )ب(المرفق 

 نموذج لسجل الحالة البيئية

 ٤/٩٤كما جاء فى الالئحة التنفيذية للقانون 

 

 .اسم المنشأة وعنوانها -١

 .عن تحرير السجل ووظيفتهاسم المسئول  -٢

 .الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية -٣

 .نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام واإلنتاج خالل المدة الزمنية المقابلة -٤

 .التشريع الخاضع له المنشأة -٥

 .االشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة -٦

) فى السنة/ فى الشهر/ فى اليوم/ فى الساعة(ها بيان بأنواع االنبعاثات ومعدالت صرف -٧

 .وكيفية التصرف فيها

 . غازية–٧/١

 . سائلة-٧/٢

 . صلبة-٧/٣

 . أخرى-٧/٤

 .معدالت إجراء االختبارات على كل نوع من االنبعاثات الصادرة عن المنشأة -٨

 )جرابية( عينات مخطوفة -٨/١

 .تاريخ ووقت ومكان العينة •

 .معدل جمع العينات •

 ).شهرياً/ أسبوعياً/ يوميا(المؤشرات المطلوب قياسها بيان ب •

 . عينات مركبة-٨/٢

 .تاريخ ووقت جمع العينة •

 .أماكن ونسب خلط العينة المركبة •

 ).شهرياً/ أسبوعياً/ يومياً(بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها  •

 .المخرجات بعد عمليات المعالجة -٩

 .مدى كفاءة وسائل المعالجة -١٠



 

٢-ب 

 .لتاريخ وتوقيع المسئو -١١

 تفصيل لسجل الحالة البيئية

 

، يجب على المؤسسات االحتفاظ بالسجل ٤/٩٤ من الالئحة التنفيذية للقانون ١٧طبقاً للمادة 

ويجب أن يشمل هذا السجل كل المعلومات المطلوب طبقاً للقانون . البيئى وافياً وبصورة مستمرة

 .٤٨/١٩٨٢القانون ، و)٣١/١٩٦٧الذى عدل بالقانون  (٣٨/١٩٦٧، ٩٣/١٩٦٢، ٤/١٩٩٤

 بالالئحة التنفيذية للقانون ٣وتفاصيل السجل البيئى المذكورة فيما يلى تم وضعها طبقاً للمرفق 

 . والمذكورة فى الصفحة السابقة٤/٩٤

 

ولكى تكون البيانات والمعلومات تفصيلية وواضحة، ننصح أن يكون هناك عدة سجالت بيئية 

االنبعاثات الغازية، المخلفات السائلة، المخلفات : اتفرعية، كل منها يختص بنوع من الملوث

 .الصلبة، والمخلفات الخطرة

 

 .من الضرورى أن تكون مدونة فى السجل اآلن* واألجزاء التالية عليها عالمة 

 

  معلومات عامة-١
  اسم وعنوان المؤسسة١-١*
  اسم الشخص المسئول٢-١ *

 ووظيفتهاسم الشخص المختص بتسجيل البيانات فى السجل 

 
  الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية٣-١*

ويجب تأريخ كل مدخل . وتكون الوحدة الزمنية األساسية لجمع وتصنيف البيانات سنة واحدة

ويتم حفظ البيانات المدونة بالسجل لمدة عشرة أعوام، بدءا من تاريخ توقيع . جديد فى السجل

 .ات المسجلة، مؤكداً معاينتهممثل جهاز شئون البيئة على البيان

 

  الوصف العام للمنشأة الصناعية-٢

 : عام١-٢

القطاع الصناعى وتحت القطاع، المنتجات، االستثمارات، العائد السنوى، : نبذة مختصرة عن

 .عدد العاملين، سنة بدء التشغيل والتجديدات الملموسة

 



 

٣-ب 

 : الموقع٢-٢

 كيلو متر على ٢ناطق المجاورة على مسافة موقع المصنع موضح على خريطة تصف أيضاً الم

 .٢٠٠٠٠:١وأفضل مقياس رسم للخريطة هو . األقل من المنشأة

 
 يصف مواقع المبانى، وحدات العمليات، أماكن ٥٠٠:١ – ١٠٠٠:١ مخطط بمقياس رسم *

ويتم توضيح نقاط خروج مياه الصرف . التخزين واألجزاء األخرى للمصنع فى الموقع

 .اء على هذا المخططوانبعاثات الهو

ويجب أيضاً أن توضح الخرائط أنواع األنشطة بالمنطقة المحيطة واألماكن الحساسة 

وكذلك قائمة بمنطقة الجوار التى يمكن ) المستشفيات، المدارس، المناطق السكنية، المنتزهات(

 .أن تعانى من أنشطة المصنع، وأيضاً قائمة بالجيران الذين يمكن أن يؤذوا المصنع

 

  السعة اإلنتاجية٣-٢

 .قائمة بالمنتجات الرئيسية والقدرات اإلنتاجية واإلنتاج الفعلى

 

  مناطق التخزين٤-٢

ووصف للمنشآت . وصف لمناطق تخزين المواد الخام، الكيماويات، الوقود والمنتجات

 .واإلجراءات الوقائية إذا كان ذلك وارداً

 

  المدخالت-٣

  المواد الخام١-٣

 .وأكبر كميات يحتفظ بها للتخزين) سنة/ طن(امات المواد الخام والمواد المساعدة تدوين استخد

 

  المواد الخطرة٢-٣

. والكميات المحتفظ بها فى التخزين) سنة/ طن أو كجم(تدوين الكيماويات المستخدمة فى اإلنتاج 

 .وقائمة بكل خواصها البيئية واالشتعالية

 

  الطاقة والوقود٣-٣

... كهرباء، غاز، مازوت، سوالر، (ام السنوى لكل المصادر الرئيسية للطاقة قائمة باالستخد

 .تسجيل للكميات والخواص المميزة مثل تركيز الكبريت). الخ

 



 

٤-ب 

  مصادر المياه٤-٣

 قائمة بكل مصادر المياه

 ).العمليات، التبريد، منزلى، غيره(قائمة باستهالكات المياه السنوية واستخداماتها 

 

 

 عات ذات العالقة بأنشطة المنشأة التشري-٤

وضع قائمة . يرفق نسخ من هذه اللوائح والقوانين. تسجيل القوانين واللوائح ذات العالقة بالمنشأة

 .بمستويات الصرف المسموح بها لكل معامل له صلة بنشاط المنشأة، ويرفق نسخ

 

  وصف العمليات والمرافق-٥

 : وصف العمليات١-٥

ويجب وضع مخططات لكل . لكل وحدة إنتاجية) مثال الغاليات(مرافق يتم وصف العمليات وال

 .العمليات اإلنتاجية والوحدات اإلنتاجية والمرافق وضمها لمرفقات

 

  جداول العمليات٢-٥

 :يتم كتابة توقيتات تشغيل العمليات كما يلى

 )سنة/ سنة أو ساعة/ يوم(المتوسط السنوى لزمن التشغيل  •

  وأيام التشغيل لكل أسبوعزمن التشغيل األسبوعى •

 زمن التشغيل والورديات لكل يوم •

 التغيرات المتوقعة يومياً وموسمياً •

 

  استهالك المياه لكل وحدة٣-٥

 قائمة باستهالك المياه لكل وحدة عمليات أو مرافق

 

  استهالك الطاقة لكل وحدة٤-٥

 قائمة باستهالك الطاقة لكل وحدة عمليات أو مرافق

 

 والصرف وعمليات المعالجة االنبعاثات -٦

  االنبعاثات الغازية١-٦

 )لكل وحدة( توصف االنبعاثات الغازية ١-١-٦



 

٥-ب 

 مصادر توليد االنبعاثات الغازية •

 )تركيز وحمل الملوث لكل مؤشر(مؤشرات التلوث وتوصيف االنبعاثات  •

 

  المداخن٢-١-٦

 ارتفاع المدخنة •

 )نة بالحدود القانونيةمقار(ملخص إحصائى لالنبعاثات الغازية لكل مدخنة  •

 

تقديرى، موازنة المواد، معامل االنبعاث، قياسات ( أسس تحديد االنبعاثات الغازية ٣-١-٦

فردية، الرصد المستمر لمؤشرات عمليات اإلنتاج خالل التشغيل، أو الرصد المستمر 

 ).لالنبعاثات

 

  عمليات المعالجة لالنبعاثات الغازية٤-١-٦

 المعالجةالوحدة المتصلة بمعدة  •

 نوع ووصف معدة المعالجة •

 كفاءة التصميم والكفاءة الفعلية •

 حمل الملوثات قبل وبعد المعالجة •

 

  السائل المنصرف٢-٦

  توصيف للسائل المنصرف من كل وحدة١-٢-٦

 mg/lتركيزات المؤشرات الملوثة  •

 d/m٣معدل المياه المنصرفة  •

 kg/dأحمال المؤشرات الملوثة  •

 

 خلص المعالجة والت٢-٢-٦

 خرائط توضح تفاصيل شبكة الصرف •

 معالجة الصرف الصناعى •

 الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة  -

 نوع المعالجة -

 وصف للمعدة وعناصر تصميمها -

 معالجة الحمأة -



 

٦-ب 

 أحمال المياه الداخلة والخارجة -

 كفاءة التصميم والكفاءة الفعلية -

 

  مخارج الصرف٣-٢-٦

شبكة البلدية، النيل، ( واألجسام المستقبلة تلخيص إحصائى للصرف موضحاً نقاط الصرف

 .، المعالجة التالية إذا وجدت، المقارنة بالحدود القانونية)المصارف، المياه الجوفية، البحر

 

 

  المخلفات الصلبة٣-٦

  المخلفات الصلبة من كل وحدة١-٣-٦

 كميات المخلفات الصلبة -

 مصادر تولد المخلفات الصلبة -

 توصيف المخلفات -

 

 إدارة المخلفات الصلبة بالمنشأة ٢-٣-٦

 وسائل التخلص من المخلفات الصلبة -

 الكميات الكلية للمخلفات الصلبة المختلفة فى المنشأة كلها -

 

  المخلفات الخطرة٤-٦

  توصيف المخلفات الخطرة لكل وحدة١-٤-٦

 مصادر تولد المخلفات الخطرة وكمياتها -

 إجراءات الحد من التلوث -

 

 ت الخطرة إدارة المخلفا٢-٤-٦

 إجراءات الحد من أخطار التداول -

 تحديد وتوصيف موقع تخزين المخلفات الخطرة -

 تحديد وتوصيف موقع التخلص من المخلفات الخطرة -

 

  بيئة العمل٥-٦

  توصيف حالة بيئة العمل١-٥-٦



 

٧-ب 

  تلخيص إحصائى للملوثات مقارنة بالحدود القانونية٢-٥-٦

 

 ) جانبلكل( خطة الرصد الذاتى لالنبعاثات -٧

  المؤشرات التى يجب رصدها١-٧

  الجدول الزمنى ألخذ العينات٢-٧

  مواقع أخذ العينات٣-٧

  الشخص المسئول٤-٧

  بروتوكوالت التحاليل٥-٧

 التقارير الداخلية ٦-٧



 

١-ج 

 )ج(المرفق 

 المراجع

 

 المراجع العربية

  ٢٠٠٢ أغسطس –" دليل الرصد الذاتى لصناعة الغزل والنسيج "-١

  كلية الهندسة جامعة األسكندرية –د محمد سلطان .لنهائية التى قام باعدادها أالمسودة ا

 

 المراجع األجنبية

 
١- “Monitoring and Control Practices of Emissions in Pulp and Paper 

Industry in Finland”, ١٩٩٨, Saarinen K., Jouttijarvi T. and Forsius K., 

Saarinen K., Finnish Environment Institute 

 

 ٢- “Data Production Chain in Monitoring of Emissions”, ١٩٩٩, Saarinen 

K, Finnish Environment Institute.  
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