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 2016/902القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة (االتحاد األوربي) رقم 

 2016مایو/آیار  30بتاریخ 

للبرلمان األوروبي  EU/75/2010)، بموجب التوجیھ رقم (BATبشأن تحدید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 
 والغازات العادمة في قطاع الصناعات الكیمیائیةوالمجلس بشأن أنظمة معالجة/إدارة میاه الصرف 

 C(2016) 3127)(المبلغ بالوثیقة رقم 

 (نص ذو صلھ بوكالة البیئة األوروبیة) 

 إن المفوضیة األوروبیة،

مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

نوفمبر/تشرین  24األوروبي والمجلس بتاریخ  الصادر عن البرلمان EU/75/2010وإذ تأخذ في االعتبار التوجیھ رقم 
) الخاصة 5(13، وبشكل خاص المادة 1بشأن االنبعاثات الصناعیة (الدمج المتكامل بین منع التلّوث والتحّكم بھ)  2010الثاني 

 بھ،

 حیث أن:

المشمولة بالفصل  ) تمثل المرجع في تحدید شروط حصول المنشآتBAT(استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة  )1(
ینبغي على السلطة المختصة وضع قیم حدیة لالنبعاثات على الترخیص.  EU/75/2010الثاني من التوجیھ رقم 

بأفضل التقنیات المتاحة كما االنبعاثات، في ظروف التشغیل العادیة، مستویات االنبعاث المرتبطة تضمن أال تتجاوز 
 ت المتاحة.التقنیاتم طرحھا في استنتاجات أفضل 

المنتدى المؤلف من ممثلي الدول األعضاء، والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي تنادي بحمایة  )2(
، قدم رأیھ للمفوضیة حول محتوى الوثیقة 20112مایو/أیار 16البیئة، الذي تأسس بقرار المفوضیة الصادر بتاریخ 

 . وأتیح ھذا الرأي للجمھور؛2014سبتمبر/أیلول  24المتاحة في المرجعیة المقترحة عن أفضل التقنیات 

استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الواردة في ملحق ھذا القرار ھي أھم عنصر في الوثیقة المرجعیة عن أفضل  )3(
 التقنیات المتاحة؛

) من التوجیھ رقم 1(75المادة  وإن التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار تتفق مع رأي اللجنة المؤسسة بموجب )4(
EU/75/2010؛ 

 قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة  
استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة بشأن أنظمة معالجة/إدارة میاه الصرف والغازات العادمة في قطاع الصناعات الكیمیائیة 

 القرار، قد اعتمدت.على النحو الوارد في ملحق ھذا 

 2المادة 
 القرار إلى الدول األعضاء.یوّجھ ھذا 

 2016مایو/أیار  30ٌحرر في بروكسل في 

 نیابة عن المفوضیة 
 كارمینو فیال 
 عضو المفوضیة 

 
 
                                                 

1 OJ L 334, 17.12.2010, p. 17. 
2 OJ C 146, 17.5.2011, p. 3. 
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 الملحق
 

) بشأن أنظمة معالجة/إدارة میاه الصرف والغازات BATاستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة (
 العادمة في قطاع الصناعات الكیمیائیة

 

 النطاق
 

للتوجیھ رقم  1من الملحق  6.11و 4الستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة األنشطة المحددة في األقسام تغطي ھذه ا
EU/75/2010:ًوتحدیدا ، 

 
 : الصناعات الكیمیائیة؛4القسم  •
الصادر عن المجلس  EEC/91/271: معالجة میاه الصرف المستقلة غیر المشمولة بالتوجیھ رقم 6.11القسم  •

الصادر عن  EU/2010/75للتوجیھ رقم  1من الملحق  4األوروبي والتي تلقیھا منشأة تمارس أنشطة مشمولة بالقسم 
 البرلمان األوروبي.

 
كما تغطي استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة أیضا المعالجة المشتركة للمیاه المستھلكة من مصادر مختلفة إذا ما كان مصدر 

الصادر عن البرلمان  EU/2010/75للتوجیھ رقم  1من الملحق  4الملوث الرئیسي من أنشطة مشمولة بالقسم حمل 
 األوروبي.

 
 وتغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة بشكل خاص العملیات التالیة:

 
 أنظمة إدارة البیئة؛ •
 توفیر المیاه؛ •
 إدارة وجمع ومعالجة المیاه العادمة؛ •
 مخلفات؛إدارة ال •
 معالجة حمأة المیاه العادمة باستثناء الحرق؛ •
 إدارة وجمع ومعالجة المیاه العادمة؛ •
 اإلشعال؛ •
 ؛(VOC)االنبعاثات المشتتة في الھواء للمركبات العضویة المتطایرة  •
 انبعاثات الروائح؛ •
 انبعاثات الضوضاء. •

 
رى ذات الصلة باألنشطة التي تغطیھا ھذه االستنتاجات استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة األخرى والوثائق المرجعیة األخ

 ألفضل التقنیات المتاحة ھي التالیة:

 
 ؛(CAK)القلوي -إنتاج الكلور •
 ؛LVIC–AAF)األمونیا، األحماض والمخصبات ( -تصنیع كمیات كبیرة من الكیماویات غیر العضویة  •
 ؛(LVIC– S)المواد الصلبة والصناعات األخرى  -تصنیع كمیات كبیرة من الكیماویات غیر العضویة  •
 ؛(SIC)إنتاج مواد كیمیائیة غیر عضویة خاصة  •
 ؛(LVOC)صناعة الكیماویات العضویة بأحجام كبیرة  •
 ؛(OFC)تصنیع المواد الكیمیائیة الدقیقة  •
 ؛(POL)إنتاج البولیمرات  •
 ؛(EFS)خزین االنبعاثات من الت •
 ؛(ENE)كفاءة الطاقة  •
الرقابة على االنبعاثات في الھواء والماء من المنشآت حسب التوجیھ بشأن االنبعاثات الصناعیة (التقریر المرجعي  •

 ؛(ROM))حول الرقابة 
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 ؛(ICS)أنظمة التبرید الصناعیة  •
 ؛(LCP)مصانع الحرق الكبیرة  •
 ؛WI)حرق النفایات ( •
 ؛(WT)مصانع معالجة النفایات  •
 ).ECMاآلثار االقتصادیة وآثار الوسائط المتعددة ( •
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 اعتبارات عامة
 

 أفضل التقنیات المتاحة
 

االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة لیست توجیھیة وال شاملة. وقد تستعمل تقنیات أخرى لتؤمن التقنیات الواردة مع الشرح في ھذه 
 لحمایة البیئة.على األقل مستوى مكافئ 

 
 ما لم ینص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الواردة في ھذا القسم قابلة للتطبیق بشكل عام.

 
 

 لمقترنة بأفضل التقنیات المتاحةمستویات االنبعاث ا
 

) فیما یتعلق باالنبعاثات في الماء الواردة في ھذه BAT-AELsإن مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
(كتلة المواد المنبعثة من كل حجم ماء) ومعبر عنھا  االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تحیل إلى درجات التركیز

 جرام/لتر، ملي جرام/لتر أو جرام/لتر.بالمیكرو

 
وما لم ینص على ما خالف ذلك، فإن مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة تحیل لمعدل التدفق السنوي المرجح لعینة 

لممكن استعمال ساعة، مأخوذة بأقل تردد محدد للمعیار المناسب وفي ظروف عمل عادیة. ومن ا 24مركبة ُمتناسبة التدفّق لمدة 
 العینات المركبة المتناسبة الزمن بشرط إثبات استقرار التدفق بقدر كاف.

 
 باستعمال المعادلة التالیة: )wc(یُحسب معدل تركیز التدفق السنوي المرجح للمعیار 
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  حیث:

 n = عدد مرات القیاس؛ 

 ic =  معدل تركیز المعیار خالل مدة القیاسthi؛ 
 iq = معدل التدفق المرجح خالل مدة القیاس thi. 

 

 فعالیة الخفض
 

) والنتروجین TN، النتروجین الكلي ((COD)، الحاجة الكیمیائیة لألكسجین (TOC)في حالة الكربون العضوي الكلي 
)، فإن حساب معدل فعالیة الخفض المنوه إلیھ في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة (أنظر inorgNالكلي غیر العضوي (

د)  BAT 10ج) والمعالجة النھائیة ( BAT 10یستند لألحمال ویشمل كل من المعالجة األولیة ( )2 الجدول و 1 الجدول
 للمیاه المستعملة.
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 التعاریف
 

 ألغراض ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، فإن التعاریف التالیة ھي التي یؤخذ بھا:

 

 التعریف التعبیر المستخدم

المتاحة ھو مصنع اشتغل ألول مرة في موقع المنشأة بعد نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات  مصنع جدید
 االستنتاجات.بالكامل محل مصنع موجود بعد نشر ھذه أو لكي یحل 

 مصنع لیس جدید النشأة. مصنع قائم

الطلب األحیائي (أو البیولوجي) 
الكیمیائي على األكسجین 

)BOD5( 

كمیة األكسجین الالزمة لألكسدة البیوكیمیائیة لتحویل المواد العضویة إلى ثاني أكسید الكربون في 
 الحیویة الكیمیائیة لألكسجین ھي مؤشر تركیز كتلة المواد العضویة القابلة للتحلل.أیام. الحاجة  5

الحاجة الكیمیائیة لألكسجین 
)COD( 

كمیة األكسجین الالزمة لألكسدة التامة لتحویل المواد العضویة إلى ثاني أكسید الكربون. الحاجة 
 الكیمیائیة لألكسجین ھي مؤشر تركیز كتلة المواد العضویة.

 ، ویشمل جمیع المركبات العضویة.Cمجموع الكربون العضوي، معبر عنھ بالرمز  )TOCكربون عضوي كلي (

التركیز الكلي لجمیع المواد العالقة الصلبة، المقاسة عن طریق الترشیح عبر فالتر من اللیف  )TSSمواد صلبة عالقة كلیة (
 الزجاجي وقیاس الثقل.

، )N–4NH، ویشمل األمونیا الطلیقة واألمونیوم (Nمجموع النتروجین ویعبر عنھ بالرمز  )TNنتروجین كلي (
 ) ومركبات النتروجین العضوي.N–3NO، والنترات ()N–2NOالنتریت (

النتروجین الكلي غیر العضوي 
)inorgN( 

 ، ویشمل األمونیا الطلیقة واألمونیومNمجموع النتروجین غیر العضوي ویعبر عنھ بالرمز 
)N–4NH() النتریت ،N–2NO() والنترات ،N–3NO.( 

، ویشمل جمیع المركبات الفوسفوریة العضویة وغیر Pمجموع الفوسفور، ویعبر عنھ بالرمز  )TPالفوسفور اإلجمالي (
 العضویة، المذابة أو المتحدة في شكل جزیئات.

ھالیدات عضویة قابلة 
 )AOXلالمتصاص (

، وتشمل الكلورین المتحد Clلة لالمتصاص، والمعبر عنھا بالرمز جمیع الھالیدات العضویة القاب
 عضویاً القابل لالمتصاص، والبروم والیود.

، ویشمل جمیع مركبات الكروم العضویة وغیر العضویة، المذابة Crالكروم، ویعبر عنھ بالرمز  )Crكروم (
 أو المتحدة في شكل جزیئات.

، ویشمل جمیع مركبات النحاس العضویة وغیر العضویة، المذابة Cuالنحاس، ویعبر عنھ بالرمز  )Cuنحاس (
 أو المتحدة في شكل جزیئات.

، ویشمل جمیع مركبات النیكل العضویة وغیر العضویة، المذابة أو Niالنیكل، ویعبر عنھ بالرمز  )Niنیكل (
 المتحدة في شكل جزیئات.

، ویشمل جمیع مركبات الزنك العضویة وغیر العضویة، المذابة أو Znھ بالرمز الزنك، ویعبر عن )Znزنك (
 المتحدة في شكل جزیئات.

المركبات العضویة المتطایرة 
)VOC( 

) من التوجیھ 45(3المركبات العضویة المتطایرة على النحو المعرف بھ في المادة 
2010/75/EU. 

انتشار انبعاثات المركبات 
 ) VOC( العضویة المتطایرة

انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة (بدون قنوات) التي قد تنتج عن مصادر "المنطقة" (مثال 
 الخزانات) أو مصادر "النقطة" (مثال شفة األنبوب).
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انبعاثات المركبات العضویة 
 قطة".) من مصادر "النVOCانتشار انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( ) الشاردةVOCالمتطایرة (

 التوھج
أكسدة مركبات االحتراق بالحرارة العالیة للغازات العادمة من العملیات الصناعیة بشعلة مفتوحة. 
ویستعمل التوھج أساسا لحرق الغاز القابل لالشتعال ألسباب أمنیة أو خالل ظروف العمل غیر 

 العادیة.

 

 أنظمة إدارة البیئة .1
 

1 BAT.  ،فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تنفیذ نظام إلدارة البیئة (من أجل تحسین األداء البیئي بشكل عامEMS (
 یشمل جمیع الخصائص التالیة وااللتزام بھ:

 
 المشاركة في اإلدارة بما فیھا اإلدارة العلیا؛ .1
 سیاسة للبیئة تشمل التحسین المستمر ألداء المنشأة البیئي؛أن تضع اإلدارة  .2
 وتحدید األھداف بشكل مرتبط بالخطط المالیة واالستثماریة؛تخطیط ووضع اإلجراءات الالزمة  .3
 تنفیذ اإلجراءات مع إیالء اھتمام خاصة بما یلي: .4

 الھیكل والمسؤولیة؛ )أ(
 التوظیف والتدریب والتوعیة والكفاءة؛ )ب(
 االتصاالت؛ )ج(
 مشاركة العاملین؛ )د(
 التوثیق؛ )ه(
 الرقابة الفعالة على العملیات؛ )و(
 برامج الصیانة؛ )ز(
 جھة حاالت الطوارئ والتصرف إزاءھا؛االستعداد لموا )ح(
 الحرص على التوافق مع التشریعات البیئیة؛ )ط(

 
 مراجعة األداء واتخاذ التدابیر التصحیحیة، مع إیالء اھتمام خاص بما یلي: .5

 JRC Reference Report on Monitoring of emissions to air andالرقابة والقیاس (أنظر أیضا تقریر  )أ(
water from IED installations– ROM(؛ 

 اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة؛ )ب(
 صیانة السجالت؛ )ج(
) EMS(إجراء مراجعة مستقلة (حیثما أمكن ذلك) داخلیة أو خارجیة من أجل تحدید ما إذا كان نظام إدارة البیئة  )د(

 متوافق أم ال مع خطة الترتیبات وأنھ ینفذ بشكل جید ویحظى بعنایة مستمرة؛ 

 
 اإلدارة العلیا لنظام إدارة البیئة وضمان استمراریة اتفاقھ وكفاءتھ وفعالیتھ؛مراجعة  .6
 متابعة تطویر التكنولوجیات النظیفة؛ .7
 دراسة تأثیر سحب المنشأة من الخدمة على البیئة عند مرحلة تصمیم المصنع الجدید، وطوال عمر عملھ؛ .8
 تطبیق المراجعة والتقییم القطاعي على فترات منتظمة؛ .9

 ).BAT 13طة إدارة المخلفات (أنظر خ .10

 
 وتحدیداً ألنشطة قطاع الصناعات الكیمیائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في دمج الوظائف التالیة في نظام إدارة البیئة:

 
والمسؤولیات وتنسیق إجراءات التشغیل لكل  في المنشآت/المواقع ذات المشغلین المتعددین، وضع اتفاقیة تحدد فیھا األدوار .11

 مشغل مصنع من أجل تحسین التعاون بین المشغلین المتعددین؛
 ).BAT 2وضع جرد لتیارات المیاه المستعملة والغازات العادمة (أنظر  .12
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 وفي بعض الحاالت، تشكل الوظائف التالیة جزءا ال یتجزأ من نظام إدارة البیئة:

 
 )؛BAT 20خطة إدارة الروائح النفاذة (أنظر  .13
 ).BAT 22أنظر خطة إدارة الضوضاء ( .14

 
 قابلیة التطبیق

عادة ما یتصل نطاق نظام إدارة البیئة (مثال، مستوى التفاصیل) وطبیعتھ (مثال، موحد أو غیر موحد) بطبیعة وحجم ودرجة تعقد 
 المنشأة ودرجة تأثیرھا على البیئة.

 
2 BAT.  من أجل تسھیل عملیة خفض االنبعاثات في الماء وتقلیل استعمال الماء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في وضع

)، الذي یشمل BAT 1جرد بتیارات المیاه المستعملة والغازات العادمة والمحافظة على تحدیثھ، كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر 
 جمیع الخصائص التالیة:

 
 المعلومات حول عملیات اإلنتاج الكیمیائي، بما في ذلك: .1

 
 معادالت التفاعل الكیمیائي، والتي توضح أیضا المنتجات الفرعیة؛ )أ(
 لعملیات المبسط ویوضح مصدر االنبعاثات؛بیان تتالي ا )ب(
 وصف التقنیات المندمجة في العملیة ومعالجة المیاه/الغازات العادمة عند المصدر بما في ذلك األداء؛ )ج(

 
 المعلومات، المفصلة بأكبر قدر معقول ممكن، حول مواصفات تیارات المیاه المستعملة، مثل: .2

 
 دروجین، الحرارة، والموصلیة؛القیم المتوسطة وتفاوت التدفق، األس الھی )أ(
متوسط قیم التركیز والحمل للملوثات/البارامترات المعنیة ودرجة تفاوتھا (مثال الحاجة الكیمیائیة لألكسجین /الكربون  )ب(

 العضوي، أنواع النتروجین، الفوسفور، الفلزات، األمالح، المركبات العضویة الخاصة)؛
)/الحاجة الكیمیائیة BOD(مثال، نسبة الحاجة الحیویة الكیمیائیة لألكسجین (البیانات حول إمكانیة التخلص الحیوي  )ج(

 ویلنس، إمكانیة التثبیط البیولوجي (مثال، النترتة))؛-، اختبار زان)CODلألكسجین (

 
 المعلومات، المفصلة بأكبر قدر معقول ممكن، حول مواصفات تیارات الغازات العادمة، مثل: .3

 
 التدفق، الحرارة؛القیم المتوسطة وتفاوت  )أ(
متوسط قیم التركیز والحمل للملوثات/البارامترات المعنیة ودرجة تفاوتھا (مثال المركبات العضویة المتطایرة،  )ب(

 مونوكسید الكربون، أكاسید النتروجین، أكاسید الكبریت، الكلور، كلورید الھیدروجین)؛
 قابلیة االشتعال، حدود االنفجار العلیا والدنیا، التفاعل؛ )ج(
جود مواد أخرى من شأنھا أن تؤثر على نظام معالجة الغازات العادمة أو أمن المنشأة (مثل األكسجین والنتروجین و )د(

 وبخار الماء والغبار).

 

 الرقابة .2
 

3 BAT.   فیما یتعلق باالنبعاثات في الماء على النحو المعرف في جرد تیارات المیاه المستعملة (أنظرBAT 2 تتمثل ،(
أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على معاییر العملیة الرئیسیة (بما فیھا الرقابة المستمرة على مجرى المیاه المستعملة، األس 

 تیار المعالجة المسبقة وتیار المعالجة النھائیة). الھیدروجیني والحرارة) في المواقع الحیویة (مثال،
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4 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في الماء بما یتفق مع المعاییر األوروبیة مع أقل وتیرة
استخدام معیار إیزو الوطني أو واردة أدناه على األقل. وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في 

 المعاییر الدولیة األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى الجودة العلمیة.

 

 )2)(1(أقل وتیرة رقابة  المعیار (المعاییر) المادة / المعیار

 TOC ()3( EN 1484الكربون العضوي الكلي (

 ً  یومیا

 معیار أوروبي متاح لیس ھناك )COD ()3الحاجة الكیمیائیة لألكسجین (

 TSS( EN 872مواد صلبة عالقة كلیة (

 TN ()4( EN 12260النتروجین الكلي (

 المعاییر األوروبیة المتنوعة المتاحة )inorgN ()4( النتروجین الكلي غیر العضوي

 المعاییر األوروبیة المتنوعة المتاحة )TPالفوسفور اإلجمالي (

 AOX(  EN ISO 9562لالمتصاص (ھالیدات عضویة قابلة 

 ً  شھریا
 الفلزات

 كروم

 المعاییر األوروبیة المتنوعة المتاحة

 نحاس

 نیكل

 رصاص

 زنك 

 فلزات أخرى، إذا كانت ذات صلة. 

 )5(السمیة 

 EN ISO 15088 )دانیو ریریوبیض السمك (

یقرر على أساس تقدیر 
المخاطر، بعد توصیف 

 أساسي

 EN ISO 6341 )دافنیا ماغنا شتراوسدافنیا (

 EN ISO 11348–1 ،EN ISO )فیبریو فیشريبكتیریا مضیئة (
 EN ISO 11348–3أو  2–11348

 EN ISO 20079 )لیمنا مینور الطحلب (

 EN ISO 8692 ،EN ISO 10253 أعشاب بحریة
 EN ISO 10710أو 

 ما اشارت سالسل البیانات بوضوح إلى مستوى استقرار كاف. من الممكن تكییف وتیرة الرقابة إذا )1(
 موقع نقطة العینة یحدد بنقطة مغادرة االنبعاثات المنشأة. )2(
) كبدائل. مراقبة إجمالي الكربون العضوي ھو الخیار المفضل COD) والحاجة الكیمیائیة لألكسجین (TOCمراقبة إجمالي الكربون العضوي ( )3(

 ى استعمال مكونات عالیة السمیة.ألنھ ال یعتمد عل
 ) كبدائل.inorgN) والنتروجین الكلي غیر العضوي (TNمراقبة النتروجین الكلي ( )4(
 یمكن استعمال مجموعة من ھذه الطرق تُمزج بالشكل المناسب. )5(
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5 BAT. تطایرة في الھواء من أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في الرقابة الدوریة على انتشار انبعاثات المركبات العضویة الم
أو، عندما نتناول كمیات كبیرة من المركبات العضویة  3-1المصادر ذات الصلة من خالل استخدام مجموعة من التقنیات المناسبة 

 .3-1جمیع التقنیات  ،)(VOCالمتطایرة 

 
مقترنة بمنحنیات التالزم )  EN 15446طرق االستنشاق (مثال باستخدام أجھزة محمولة بما یتفق مع المعیار األوروبي .1

 للمعدات الرئیسیة؛
 طرق تصویر الغاز الضوئي؛ .2
 حساب االنبعاثات على أساس معامالت االنبعاثات، والتي تعتمد دوریاً (مرة كل عامین على سبیل المثال) من خالل القیاسات. .3

 
وتحدید كمیة االنبعاثات من المنشأة من خالل في حالة تناول كمیة كبیرة من المركبات العضویة المتطایرة، تصبح طرق المسح 

) أو DIALحمالت دوریة باستخدام تقنیات معتمدة على امتصاص الضوء، مثل كشف وتحدید مدى امتصاص الضوء التفاضلي (
 .3إلى  1، مفیدة كتقنیة تكمیلیة للتقنیات (SOF)الجسیمات الشمسیة 

 
 .6.2أنظر القسم  :الوصف

 
6 BAT. متاحة في الرقابة على انبعاثات الروائح النفاذة من المصادر ذات الصلة بما یتفق مع تتمثل أفضل التقنیات ال

 المعاییر األوروبیة.

 
 الوصف

. كما یمكن تكملة الرقابة على EN 13725من الممكن الرقابة على االنبعاثات من خالل مقیاس الشم الدینامیكي وبما یتفق مع المعیار 
 للرائحة أو تقدیر أثر الرائحة. االنبعاثات بقیاس/تقدیر التعرض

 
 قابلیة التطبیق

 یقتصر التطبیق على الحاالت التي یتوقع فیھا تضرر من الروائح أو التي تم إثباتھا فیھا.
 

 االنبعاثات في الماء .3
 

 استعمال المیاه وتولید المیاه المستعملة .3.1
 

7 BAT.  التقنیات المتاحة في تقلیل حجم و/أو الملوثات من أجل خفض استعمال المیاه وتولید المیاه المستعملة، تتمثل أفضل
المحمولة في تیارات المیاه المستعملة، وتشجیع إعادة استعمال المیاه المستعملة في عملیة اإلنتاج واستعادة المواد الخام 

 واستخدامھا من جدید.

 

 جمع وفصل المیاه المستعملة .3.2
 

8 BAT.  وخفض االنبعاثات في الماء، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل من أجل تفادي تلوث المیاه المستعملة غیر الملوثة
 في فصل تیارات المیاه المستعملة الملوثة عن تیارات المیاه المستعملة التي تحتاج للمعالجة.

 
 قابلیة التطبیق

 قد یتعذر تطبیق عملیة فصل میاه األمطار غیر الملوثة في حالة وجود أنظمة جمع المیاه المستعملة.
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9 BAT.  أجل منع االنبعاثات في الماء الخارجة عن السیطرة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في توفیر مخزن مؤقت بسعة من

مناسبة للمیاه المستعملة التي تنتج عن ظروف التشغیل غیر العادیة استنادا إلى تقدیر المخاطر (مع األخذ مثال في االعتبار طبیعة 
قة والبیئة المستقبٍلة)، واتخاذ التدابیر األخرى المناسبة (مثال الرقابة، المعالجة، إعادة الملوث، واآلثار على المعالجات الالح

 االستخدام).

 
 قابلیة التطبیق

 قد یتعذر تخزین میاه األمطار غیر الملوثة التي یجب فصلھا بشكل مؤقت في حالة وجود أنظمة جمع المیاه المستعملة.

 

 معالجة المیاه المستعملة .3.3
 

10 BAT.  فض االنبعاثات في الماء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إدارة مدمجة للمیاه المستعملة من أجل خ
 تشمل مزیجا مناسبا للتقنیات حسب ترتیب األولویة الوارد أدناه.

 

 الوصف التقنیة  

تقنیات مدمجة في العملیات  أ
)1( 

 التقنیات التي تمنع أو تخفض تولید ملوثات الماء.

استعادة الملوثات من المصدر  ب
)1( 

 تقنیات استعادة الملوثات قبل التخلص منھا في نظام جمع المیاه المستعملة.

المعالجة األولیة للمیاه  ج
 )2) (1(المستعملة 

تقنیات خفض الملوثات قبل المعالجة النھائیة للمیاه المستعملة. ویمكن إجراء المعالجة األولیة 
 ارات المجمعة.عند المصدر أو في التی

المعالجة النھائیة للمیاه  د
 )3(المستعملة 

المعالجة األخیرة للمیاه المستعملة من خالل، مثال، المعالجة المسبقة واألولى، المعالجة 
البیولوجیة، تقنیات إزالة النتروجین، إزالة الفوسفور و/أو تقنیات التخلص النھائي من المواد 

 ان المستقبل المائي.الصلبة قبل التخلص منھا في كی

 یرد وصف واف لھذه التقنیات وتحدیدھا في استنتاجات أفضل التقنیات األخرى المتعلقة بالصناعات الكیمیائیة. )1(
 .BAT 11أنظر  )2(
 .BAT 12أنظر  )3(

 
 الوصف

 ).BAT 2تعتمد إدارة المیاه المستعملة المدمجة واستراتیجیة المعالجة على جرد تیارات المیاه المستعملة (أنظر 

 

 3.4أنظر القسم  ):BAT-AELsلمتاحة (مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات ا

11 BAT.  من أجل تقلیل االنبعاثات في الماء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في معالجة أولیة للمیاه المستعملة التي تحتوي
 ملوثات ال یمكن التعامل معھا بشكل مالئم خالل المعالجة النھائیة للمیاه المستعملة باستخدام التقنیات المناسبة.على 

 
 الوصف

) وھي BAT 10تجرى المعالجة األولیة للمیاه المستعملة كجزء من إدارة المیاه المستعملة المدمجة واستراتیجیة المعالجة (أنظر 
 ضروریة بشكل عام من أجل:
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 حمایة مصنع المعالجة النھائیة للمیاه المستعملة (مثال حمایة مصنع المعالجة البیولوجیة ضد المركبات المثبطة أو السامة)؛ •
جة غیر كافیة خالل المعالجة النھائیة (مثال المركبات السامة، المركبات العضویة قلیلة التحلل/غیر التخلص من المركبات التي خفضت بدر •

 القابلة للتحلل البیولوجي، المركبات العضویة الموجودة بتركیزات عالیة، أو المعادن خالل المعالجة البیولوجیة)؛
أو خالل المعالجة النھائیة (مثال المركبات العضویة المتطایرة المھلجنة، التخلص من المركبات التي قد تنتشر في الھواء من نظام الجمع  •

 والبنزین)؛
التفاعل غیر المرغوب مع المواد األخرى؛ تلویث حمأة  التخلص من المركبات ذات اآلثار الضارة األخرى (مثال أكسدة المعدات؛ •

 المیاه المستعملة).

ً یمكن فصل وتجرى المعالجة األولیة بشكل عام بأقرب ما  یمكن من المصدر لتفادي الذوبان، خاصة فیما یتعلق بالمعادن. وأحیانا
 تیارات المیاه المستعملة ذات الخصائص المناسبة وجمعھا من أجل إخضاعھا لمجموعة خاصة من عملیات المعالجة األولیة.

 
12 BAT. جموعة مناسبة من تقنیات من أجل خفض االنبعاثات في الماء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام م

 المعالجة النھائیة للمیاه المستعملة.

 
 الوصف

 ).BAT 10تجرى المعالجة النھائیة للمیاه المستعملة كجزء من إدارة المیاه المستعملة المدمجة واستراتیجیة المعالجة (أنظر 

 
 وتشمل تقنیات المعالجة النھائیة المناسبة للمیاه المستعملة، حسب نوع الملوث، ما یلي:

 

 قابلیة التطبیق تقلیل الملوثات العادیة )1(التقنیة  

 مرحلة المعالجة المسبقة واألولى

 جمیع الملوثات موازنة أ

 األحماض، القلویات التعادل ب قابلة للتطبیق بشكل عام

الفصل المادي، مثال التصفیة، الغربلة، فصل الحصى،  ج
 فصل المواد الشحمیة أو خزانات الترویق األولي

المواد الصلبة العالقة، 
 الزیوت/الشحوم

 المعالجة البیولوجیة (المعالجة الثانیة)، مثال

المركبات العضویة القابلة  عملیة الحمأة المنشطة د
 ً  قابلة للتطبیق بشكل عام للتحلل طبیعیا

 مفاعل حیوي نسیجي ه

 إزالة النتروجین

 نتروجین كلي، أمونیا النترتة/إزالة النترات و

قد ال یمكن تطبیق النترتة في حالة تركیزات 
جم/لتر) وباعتبار 10الكلورید العالیة (مثال حوالي 

أن خفض تركیز الكلورید قبل إجراء عملیة 
غیر مجد من ناحیة الفوائد العائدة على  النترتة
 البیئة.

غیر قابلة للتطبیق عندما ال تشمل المعالجة  
 النھائیة معالجة بیولوجیة.

 إزالة الفوسفور

 قابلة للتطبیق بشكل عام الفوسفور الترسیب الكیمیائي ز

 إزالة المواد الصلبة النھائیة
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 الترویب والتندف ح

 قابلة للتطبیق بشكل عام المواد الصلبة العالقة

 الترسیب ط

الترشیح (مثال، الترشیح على الرمل، الترشیح الدقیق،  ي
 الترشیح الفائق)

 الطفو ك

 .6.1یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات في الماء .3.4
 

 ،1 الجدول، لالنبعاثات في الماء الواردة في )(BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

تنطبق على االنبعاثات المباشرة في كیان استقبال الماء من: 3الجدول، و2الجدول  

 
 ؛EU/75/2010للتوجیھ رقم  1من الملحق  4األنشطة المحددة في القسم  )1(

 
بشرط  EU/75/2010للتوجیھ رقم  1من الملحق  6.11مصانع معالجة المیاه المستعملة المستقلة المنوه عنھا في القسم  )2(

 ؛EU/75/2010للتوجیھ رقم  1من الملحق  4أن یكون حمل الملوث الرئیسي ھو المتولد عن األنشطة المحددة في القسم 

 
ر مختلفة بشرط أن یكون حمل الملوث الرئیسي ھو المتولد عن األنشطة المعالجة المشتركة للمیاه المستعملة من مصاد )3(

 .EU/75/2010للتوجیھ رقم  1من الملحق  4المحددة في القسم 

 
 وتطبق مستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة عند نقطة مغادرو االنبعاثات المنشأة.

 
، )(CODمستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات المباشرة من طلب األكسجین الكیمیائي  :1 الجدول

 ، في كیان استقبال الماء)TSS، والمواد الصلبة العالقة الكلیة ()TOCالكربون العضوي (

 المعیار
مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

 التقنیات المتاحة

 (المعدل السنوي)
 الشروط

 )6) (5) (4) (3(مج/لتر  10-33  )2) (TOC ()1الكربون العضوي الكلي (
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 3.3التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 طن/عام

 )6) (5) (4) (3(مج/لتر  30-100  )2) (COD( )1طلب األكسجین الكیمیائي (
المقترن بأفضل ینطبق مستوى االنبعاث 

 10التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 
 طن/عام

 )8) (7(مج/لتر  5.0–35 )TSSمواد صلبة عالقة كلیة (
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 3.5التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 طن/عام

). وكإشارة، فإن معدل الطلب على األكسجین BODینطبق على طلب األكسجین األحیائي الكیمیائي ( ال یوجد مستوى انبعاث مقترن بأفضل التقنیات المتاحة )1(
 مج/لتر بشكل عام. 20≤السنوي في النفایات السائلة لمصنع معالجة المیاه المستعملة بیولوجیاً ھو  BOD5األحیائي الكیمیائي 
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). COD) أو للطلب على األكسجین الكیمیائي (TOCالتقنیات المتاحة للكربون العضوي الكلي (ویمكن تطبیق إما مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل  )2(
 ) ألن الرقابة علیھ ال تعتمد على استعمال مكونات عالیة السمیة.TOCویفضل تطبیق مستویات انبعاث الكربون العضوي الكلي (

ارات فرعیة للمیاه المستعملة على مركبات عضویة و/أو عندما تحتوي المیاه المستعملة في یمكن بلوغ الحد األدنى للنطاق بشكل عام عندما تحتوي عدة تی )3(
 أغلبھا على مركبات عضویة قابلة للتحلل بسھولة.

معدل سنوي، إذا مج/لتر للطلب على األكسجین الكیمیائي، واإلثنان ب 300مج/لتر بالنسبة للكربون العضوي الكلي أو إلى  100وقد یصل الحد األعلى للنطاق  )4(
 ما توفرت الشروط التالیة:

 % كمعدل سنوي (بما في ذلك المعالجة المسبقة والمعالجة النھائیة).90 ≥الشرط أ: فعالیة الخفض  •
 الشرط ب: في حالة إجراء معالجة بیولوجیة، یجب تحقیق شرط واحد على األقل مما یلي: •

كج، طلب على األكسجین الكیمیائي/كج من المواد العضویة الجافة في الحمأة). ویفرض  0.25≤ تستخدم مرحلة معالجة بیولوجیة منخفضة الحمل (مثال - 
 مج/لتر. 20≤ في النفایات السائلة  BOD5ذلك مستوى 

 وتستخدم ھنا تقنیة النترنة. - 
 قد ال ینطبق الحد األعلى للنطاق إذا ما تحققت جمیع الشروط التالیة: )5(

 % كمعدل سنوي (بما في ذلك المعالجة المسبقة والمعالجة النھائیة). 95 ≥الشرط أ: فعالیة الخفض  •
 .)4(الشرط ب: نفس الشرط ب في الحاشیة السفلیة   •
 6 جم/لتر (أو طلب األكسجین الكیمیائي > 2 الشرط ج: المیاه الداخلة في معالجة المیاه المستعملة النھائیة تشیر للخصائص التالیة: كربون عضوي كلي > •

 لتر) كمعدل سنوي مع نسبة عالیة من مركبات عضویة مقاومة للحرارة.جم/
 قد ال ینطبق الحد األعلى للنطاق في حالة تولید حمل الملوثات الرئیسي من إنتاج متیل السیلیلوز. )6(
لترشیح الفائق، المفاعل الحیوي النسیجي)، وعادة ما وعادة ما یبلغ الحد األدنى للنطاق عند استعمال الترشیح (مثال الترشیح على الرمل، الترشیح الدقیق، ا )7(

 یبلغ الحد األعلى للنطاق عند استخدام تقنیة الترسیب فقط.
م طریقة "سلفاي" أو قد ال ینطبق ھذا المستوى لالنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة في حالة تولید حمل الملوث الرئیسي من إنتاج رماد الصودا باستخدا )8(

 نتاج ثاني أكسید التیتانیوم.من إ

 
 في كیان استقبال الماء لالنبعاثات المباشرة لمواد التغذیة: مستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 2 الجدول

 المعیار
مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

 التقنیات المتاحة

 (المعدل السنوي)
 الشروط

 )3) (2(مج/لتر  5.0-25 )TN ()1النتروجین الكلي (
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 2.5التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 طن/عام

 )3) (2(مج/لتر  5.0-20 )inorgN()1النتروجین الكلي غیر العضوي (
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

 2.0زاد االنبعاث على التقنیات المتاحة إذا ما 
 طن/عام

 )4(مج/لتر  0.50-3.0 )TPالفوسفور اإلجمالي (
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 300التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 كج/عام

نتروجین الكلي غیر ویمكن تطبیق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للنتروجین الكلي أو مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة لل )1(
 العضوي. 

) ال تنطبق على المنشآت التي ال inorgN) والنتروجین الكلي غیر العضوي (TNمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للنتروجین الكلي ( )2(
عملة البیولوجیة مستویات تستخدم معالجة المیاه المستعملة البیولوجیة. وعادة ما یبلغ الحد األدنى للنطاق عندما تحتوي المیاه الداخلة في معالجة المیاه المست

 یل.نتروجین منخفضة و/أو إجراء عملیات النترتة/إزالة النترات في أفضل ظروف تشغ
مج/لتر للنتروجین الكلي غیر العضوي، وكالھما بمعدل سنوي، في حالة فعالیة  35مج/لتر للنتروجین الكلي أو  40وقد یزید الحد األعلى للنطاق لیبلغ  )3(

 % كمعدل سنوي (بما في ذلك المعالجة المسبقة والمعالجة النھائیة).70≥ الخفض 
د إضافة الفوسفور للتشغیل الجید لمصنع معالجة المیاه المستعملة البیولوجیة أو عندما یتولد الفوسفور بشكل أساسي من وعادة ما یبلغ الحد األدنى للنطاق عن )4(

 أنظمة التدفئة أو التبرید. وعادة ما یبلغ الحد األقصى للنطاق عندما تنتج المنشأة مركبات تحتوي على الفوسفور.
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: مستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات المباشرة من الھالیدات العضویة القابلة لالمتصاص 3 الجدول

)AOXوالفلزات في كیان استقبال الماء ( 

 المعیار
مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

 التقنیات المتاحة

 (المعدل السنوي)
 الشروط

 )2) (1(مج/لتر  0.20–1.0  )AOX(ھالیدات عضویة قابلة لالمتصاص 
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 100التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 كج/عام

 )6) (5) (4) (3(میكروجرام/لتر  5.0-25  )Crالكروم (ویعبر عنھ بالرمز 
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

 2.5االنبعاث على التقنیات المتاحة إذا ما زاد 
 طن/عام

 )7) (5) (4) (3(میكروجرام/لتر  5.0-50  )Cuالنحاس (ویعبر عنھ بالرمز 
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 5.0التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 كج/عام

 )5) (4) (3(میكروجرام/لتر  5.0-50  )Niالنیكل (ویعبر عنھ بالرمز 
االنبعاث المقترن بأفضل ینطبق مستوى 

 5.0التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 
 كج/عام

 )8) (5) (4) (3(میكروجرام/لتر  20–300  )Znالزنك (ویعبر عنھ بالرمز 
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 30التقنیات المتاحة إذا ما زاد االنبعاث على 

 كج/عام

 األدنى للنطاق عندما تستخدم المنشأة أو تنتج عدد من المركبات العضویة المھلجنة.وعادة ما یبلغ الحد  )1(
ین باألشعة السینیة قد ال ینطبق ھذا المستوى لالنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة في حالة تولید حمل الملوث الرئیسي من إنتاج عناصر مؤینة ذات تبا )2(

للحرارة. قد ال ینطبق ھذا المستوى لالنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة في حالة تولید حمل الملوث الرئیسي من  نظراً الرتفاع الحموالت المقاومة
 إنتاج أكسید البروبیلین أو إبیكلوروھدرین باستخدام عملیة الكلوروھدرین نظراً الرتفاع الحموالت.

 المنشأة أو تنتج عدد من المعادن المقابلة (المركبات).وعادة ما یبلغ الحد األدنى للنطاق عندما تستخدم  )3(
إنتاج المركبات قد ال ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة على النفایات السائلة غیر العضویة عندما یتولد حمل الملوث الرئیسي من  )4(

 المعدنیة الثقیلة غیر العضویة.
المقترن بأفضل التقنیات المتاحة عندما یتولد حمل الملوث الرئیسي من معالجة كمیات كبیرة من المواد الخام الصلبة غیر  قد ال ینطبق مستوى االنبعاث )5(

 العضویة الملوثة بالمعادن (مثال، رماد الصودا من عملیة "سولفاي"، وثاني أكسید التیتانیوم).
 متاحة عندما یتولد حمل الملوث الرئیسي من إنتاج مركبات الكروم العضویة.قد ال ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات ال )6(
تاج أحادي كلورید قد ال ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة عندما یتولد حمل الملوث الرئیسي من إنتاج مركبات النحاس العضویة أو إن )7(

 جة بالكلور واألكسجین.الفینیل/ثنائي كلورید اإلیثیلین عند المعال
 قد ال ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة عندما یتولد حمل الملوث الرئیسي من إنتاج األلیاف الصناعیة. )8(

 
 .BAT 4الرقابة ذات الصلة توجد في 

 

 النفایات .4
 

13 BAT.  من أجل تالفي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض كمیة المخلفات التي ترسل للتخلص، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة
) تؤمن، حسب ترتیب األولویات تالفي المخلفات BAT 1في وضع وتنفیذ خطة إلدارة المخلفات كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر 

 وإعدادھا من أجل استخدامھا من جدید أو إعادة تدویرھا أو استرجاعھا.
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14 BAT. منھا، ومن أجل خفض آثارھا  من أجل خفض كمیات حمأة المیاه المستعملة التي تحتاج لمعالجة إضافیة أو التخلص

 المحتملة على البیئة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

التعبئة الكیمیائیة (مثال إضافة مخثرات و/أو ملبدات) أو  التعبئة أ
التسخین) لتحسین الظروف التعبئة باستخدام الحرارة (مثال 

 أثناء مراحل تثخین / إزالة المیاه من الحمأة.

ال تقبل التطبیق على أنواع الحمأة غیر العضویة. الحاجة 
للتعبئة تتوقف على خصائص الحمأة وأجھزة التثخین / 

 إزالة المیاه المستخدمة.

التثخین / إزالة  ب
 المیاه

الترسیب، الطرد یمكن تنفیذ عملیة التثخین من خالل 
المركزي، التعویم، أحزمة الثقل، أو االسطوانات الدوارة. 

یمكن تنفیذ عملیة إزالة الماء باستخدام مكابس الترشیح 
 الحزامیة أو مكابس الترشیح المسطحة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

تشمل عملیة استقرار الحمأة المعالجة الكیمیائیة، المعالجة  االستقرار ج
 ، الھضم الھوائي، أو الھضم الالھوائي.الحراریة

ال تقبل التطبیق على أنواع الحمأة غیر العضویة. ال تقبل 
التطبیق على المعالجة قصیرة األجل قبل المعالجة 

 النھائیة.

یتم تجفیف الحمأة من خالل التالمس المباشر أو غیر  التجفیف د
 المباشر بسطح ساخن.

توفر أجھزة تسخین ال تقبل التطبیق في حاالت عدم 
 النفایات أو عدم إمكان استخدامھا.

 

 االنبعاثات في الھواء .5
 

 جمع الغاز العادم .5.1
 

15 BAT.  من أجل تسھیل استعادة المركبات وخفض االنبعاثات في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في احتواء مصادر
 االنبعاثات ومعالجة االنبعاثات، حیثما أمكن.

 
 قابلیة التطبیق

یتقید التطبیق بمشاكل متعلقة بإمكانیة التشغیل (الوصول للمعدات)، األمان (تفادي التركیزات بالقرب من حد االنفجار األدنى) قد 
 والصحة (عندما یحتاج األمر لدخول المشغل في المكان المسیج).

 

 معالجة الغاز العادم  .5.2
 

16 BAT. حة في اإلدارة المدمجة للغاز العادم التي تشمل من أجل خفض االنبعاثات في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتا
 تقنیات مندمجة في العملیة وتقنیات معالجة الغاز العادم.

 
 الوصف

) مع إعطاء األولویة للتقنیات BAT 2تعتمد إدارة الغاز العادم المدمجة واستراتیجیة المعالجة على جرد تیارات الغاز العادم (أنظر 
 المندمجة في العملیة.

 التوھج .5.3
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17 BAT.  من أجل خفض االنبعاثات في الھواء من عملیات التوھج، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في قصر استعمال التوھج
ل غیر العادیة (مثال، بدء التشغیل، القفل) من خالل استخدام واحدة من التقنیتین التالیتین أو على الدواعي األمنیة أو ظروف التشغی

 كالھما.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

التصمیم الصحیح  أ
 للمصنع

یشمل ذلك توفیر نظام السترجاع الغاز بسعة كافیة واستخدام 
 صمامات عالیة األمان لتنفیس الضغط.

بشكل عام في المصانع الجدیدة. أنظمة قابلة للتطبیق 
 استرجاع الغاز یمكن أن ترمم في المصانع الحالیة.

یشمل ذلك موازنة نظام غاز الوقود واستخدام نظام متقدم  إدارة المصنع ب
 لمراقبة العملیة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
18 BAT.  عندما ال یكون ھناك مفر من استخدام من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الھواء الناتجة عن عملیة التوھج

 التوھج، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة من التقنیتین التالیتین أو كالھما.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

التصمیم الصحیح  أ
 ألجھزة التوھج

تحسین االرتفاع، الضغط، الدعم باستخدام البخار، الھواء أو الغاز، نوع قمة 
التوھج (مغلقة أو مصفحة)، إلخ، بحیث تسمح بالقضاء على األدخنة 

 والتشغیل الموثوق وتضمن االحتراق الفعال للغازات الزائدة.

تُطبق على أنظمة التوھج 
الجدیدة. في المصانع الحالیة، قد 

یقید التطبیق مثال بتوفر مدة 
الصیانة خالل فترات عمل 

 المصنع.

الرقابة والتسجیل  ب
من إدارة كجزء 

 عملیة التوھج

الرقابة المستمرة للغاز المرسل للتوھج، قیاس تدفق الغاز وتقدیر 
البارامترات األخرى (مثال، التكوین، محتوى الحرارة، نسبة الدعم، 
السرعة، معدل دفق غاز التصریف، انبعاثات الملوثات (مثل أكاسید 

ء)). تسجیل النتروجین، مونوكسید الكربون، الھیدروكربونات، الضوضا
أحداث التوھج عادة ما یشمل تقدیر/قیاس تكوین غاز التوھج، تقدیر/قیاس 

كمیة غاز التوھج ومدة العملیة. ویسمح التسجیل بقیاس كمیة االنبعاثات 
 وتفادي أحداث التوھج المحتملة في المستقبل.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 )VOCانتشار انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( .5.4
 

19 BAT. ) من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انتشار انبعاثات المركبات العضویة المتطایرةVOC في (
 الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 التقنیات المتعلقة بتصمیم المصنع

 مصادر االنبعاث المحتملةتحدید عدد  أ

قد یقید التطبیق في حالة المصانع 
 الحالیة نظرا لمتطلبات التشغیل.

 زیادة خصائص االحتواء المتصل بالعملیة بأقصى قدر ب

 )6.2انتقاء معدات على مستوى أمان عال (أنظر الوصف في القسم  ج

 یحتمل وجود تسرب بھاتسھیل أنشطة الصیانة من خالل ضمان الوصول للمعدات التي  د
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 التقنیات المتصلة ببناء المصنع/المعدات، التجمیع والسحب من الخدمة

ضمان إجراءات محددة وشاملة بشكل جید لبناء وتجمیع المصنع/المعدات. ویشمل ذلك استخدام  ه
 بشكل عامقابلة للتطبیق  ).6.2حشوات إجھاد مصممة خصیصاً للوصالت المشفھة (أنظر الوصف في القسم 

 ضمان سحب المصنع/المعدات من الخدمة بشكل قوي وإجراءات تسلیم متفقة مع متطلبات التصمیم. و

 التقنیات المتعلقة بتشغیل المصنع

 ضمان الصیانة الجیدة للمعدات واستبدالھا في الوقت المناسب. ز

) (أنظر الوصف في القسم LDARعلى المخاطر (استخدام برنامج كشف التسرب وإصالحھ معتمد  ح قابلة للتطبیق بشكل عام
6.2.( 

، وجمعھا عند المنبع )VOCبقدر المعقول، تفادي انتشار انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( ط
 ومعالجتھا.

 

 .BAT 5الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
 انبعاثات الروائح .5.5

 
20 BAT.  من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات الروائح، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في وضع وتنفیذ

 )، تشمل جمیع العناصر التالیة:BAT 1خطة إدارة الروائح ومراجعتھا بشكل منتظم كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر 

 
 بروتوكول األعمال المناسبة والجدول الزمني؛ .1
 بروتوكول تنفیذ خطة مراقبة الروائح؛ .2
 بروتوكول التصرف إزاء الحوادث المتعرف علیھا المتعلقة بالروائح؛ .3
ح مصمم للتعرف على المصدر أو المصادر؛ من أجل قیاس/تقدیر التعرض للروائح؛ من أجل برنامج منع وخفض الروائ .4

 ومن أجل تنفیذ إجراءات المنع و/أو الخفض. توصیف مساھمات المصادر المختلفة؛

 
 .BAT 6الرقابة ذات الصلة توجد في 

 

 قابلیة التطبیق

 یقتصر التطبیق على الحاالت التي یتوقع فیھا تضرر من الروائح أو التي تم إثباتھا فیھا.

 
21 BAT.  من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات الروائح من نقاط جمع ومعالجة المیاه المستعملة

 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.ومعالجة الحمأة، تتمثل 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

تقلیل زمن  أ
 البقاء

تقلیل مدة بقاء المیاه المستعملة والحمأة في أنظمة الجمع والتخزین، 
 وخاصة في الظروف الالھوائیة.

قد یقید التطبیق في حالة أنظمة الجمع 
 والتخزین الحالیة.

المعالجة  ب
 الكیمیائیة

استخدام المواد الكیمیائیة للقضاء أو على األقل خفض تكون 
المركبات ذات الرائحة الكریھة (مثال أكسدة أو ترسیب كبریتید 

 الھیدروجین).

 قابلة للتطبیق بشكل عام
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 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

تحسین  ج
المعالجة 
 الھوائیة

 وقد یشمل ذلك:

 مراقبة محتوى األكسجین؛  .1
 الصیانة المنتظمة لنظام التھویة؛  .2
 استخدام األكسجین النقي؛ .3
 إزالة الزبد في الخزانات. .4

 قابلة للتطبیق بشكل عام

تغطیة أو تطویق المنشآت حیث یتم جمع ومعالجة المیاه المستعملة  االحتواء د
والحمأة من أجل جمع الغازات العادمة كریھة الرائحة تمھیداً 

 لمعالجتھا الحقاً.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

المعالجة في  ه
 نھایة المواسیر

 وقد یشمل ذلك:

 المعالجة البیولوجیة؛ .1
 األكسدة الحراریة. .2

تتم المعالجة البیولوجیة فقط على 
المركبات السھلة الذوبان في الماء والتي 

 تتحلل بیولوجیاً بسھولة.

 
 انبعاثات الضوضاء .5.6

 
22 BAT.  من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات الضوضاء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في وضع

 )، تشمل جمیع العناصر التالیة:BAT 1وتنفیذ خطة إدارة الضوضاء كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر 

 
 بروتوكول األعمال المناسبة والجدول الزمني؛ .1
 بروتوكول تنفیذ خطة الرقابة على الضوضاء؛ .2
 بروتوكول التصرف إزاء الحوادث المتعرف علیھا المتعلقة بالضوضاء؛ .3
 أجل قیاس/تقدیر التعرض للضوضاء، نبرنامج منع وخفض الضوضاء مصمم للتعرف على المصدر أو المصادر المختلفة، م .4

 وتوصیف مساھمات المصادر المختلفة وتنفیذ تدابیر المنع و/أو الخفض.

 
 قابلیة التطبیق

 یقتصر التطبیق على الحاالت التي یتوقع فیھا تضرر من الضوضاء أو التي تم إثباتھا فیھا.

 
23 BAT.  الضوضاء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات

 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

توزیع المعدات  أ
والمباني بالشكل 

 المناسب

زیادة المسافة بین مصدر الضوضاء ومستقبلھ واستخدام المباني 
 كحواجز صوت.

في حالة المصانع القائمة، قد یقید 
عملیة تغییر موقع المعدات نقص 

 المساحة الالزمة أو التكالیف الباھظة.

 وتشمل: التدابیر التشغیلیة ب

 التفتیش المحسن وصیانة المعدات؛ .1
قفل األبواب والنوافذ في المناطق المغلقة، بقدر  .2

 اإلمكان؛
 تشغیل المعدات بمعرفة فرق خبیرة؛ .3
 أمكن؛تفادي األنشطة عالیة الضجیج في اللیل، إذا  .4
 إجراءات التحكم في الضوضاء خالل عملیات الصیانة. .5

 قابلة للتطبیق بشكل عام
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 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

معدات منخفضة  ج
 الضوضاء

وتشمل المضاغط والمكابس والمضخات والمواقد منخفضة 
 الضوضاء.

یمكن تطبیقھا فقط في حالة المعدات 
 الجدیدة أو المستبدلة.

معدات التحكم في  د
 الضوضاء

 وتشمل:

 الضوضاء؛مخفضات  .1
 عزل المعدات؛ .2
 احتواء المعدات كثیرة الضوضاء؛ .3
 عزل األصوات في المباني. .4

قد یقید التطبیق بسبب متطلبات 
المساحة (في المصانع الحالیة)، 

 والمشاكل المتعلقة بالصحة والسالمة.

وضع عوائق بین مولدات ومستقبالت الضوضاء (مثل الجدران  خفض الضوضاء ه
 الترابیة والمباني).الواقیة، الحواجز 

ال تطبق سوى في المصانع الحالیة؛ 
بما أن تصمیم المصانع الجدیدة قد 

یجعل ھذه التقنیة بال جدوى. في حالة 
المصانع القائمة، قد یقید عملیة وضع 

 العوائق نقص المساحة الالزمة.

 

 وصف التقنیات .6
 

 معالجة المیاه المستعملة  .6.1
 

 الوصف التقنیة 

 المنشطةعملیة الحمأة 

األكسدة البیولوجیة للملوثات العضویة المذابة باألكسجین باالستعانة باستقالب الكائنات الدقیقة. في وجود 
تتمعدن المكونات العضویة في شكل ثاني أكسید الكربون  -الذي یحقن كھواء أو أكسجین نقي  -األكسجین المذاب 

ي ما تسمى بالحمأة المنشطة). ویحافظ على الكائنات الدقیقة والماء أو تتحول لمستقلبات أخرى أو كتلة حیویة (وھ
طافیة على سطح المیاه المستعملة ویتم تھویة الخلطة بالكامل میكانیكیاً. خلطة الحمأة المنشطة ترسل لمصنع 

 خاص حیث یتم إعادة تدویرھا لخزانات التھویة.

النترتة / إزالة 
 النترات

وعادة ما تكون مندمجة في مصانع معالجة المیاه المستعملة بیولوجیاً. المرحلة تتم ھذه العملیة على مرحلتین 
+األولى ھي النترتة بفعل الھواء حیث الكائنات الدقیقة تؤكسد األمونیا (

4NH) إلى النتریت الوسیط (-
2NO ،(

-الذي یتأكسد بدوره إلى نترات (
3NO األكسجین، تعمل ). في المرحلة التالیة حیث یتم إزالة النترات بنقص

 الكائنات الدقیقة كیمیائیاً على اختزال النترات إلى غاز النتروجین.

 الترسیب الكیمیائي
ھو تحویل الملوثات المذابة داخل مكونات غیر قابلة للذوبان بإضافة مرسبات كیمیائیة. یتم فصل المواد الصلبة 

وعند اللزوم، قد یتبع ذلك ترشیح دقیق أو فائق الدقة. المتساقطة بطریقة الترسیب، الطفو الھوائي أو الترشیح. 
 األیونات المعدنیة متعددة التكافؤ (مثل الكلسیوم واأللومینیوم والحدید) تستخدم للمساعدة على ترسیب الفوسفور.

 الترویب والتندف

ما تُنفذ على خطوات تستخدم تقنیات الترویب والتندف لفصل المواد الصلبة العالقة من المیاه المستعملة وعادة 
متتابعة. تُنفذ عملیة الترویب بإضافة مواد ترویب بحموالت مضادة لتلك الموجودة في المواد الصلبة العالقة. تتم 

عملیة التندف بإضافة البولیمیرات، وبالتالي عندما تلتحم كتل الجزیئات الدقیقة تقفز وتكون كتال أكبر حجماُ أو 
 ندف.

التیارات وحمل الملوث عند مدخل المعالجة األخیرة للمیاه المستعملة باستخدام خزانات مركزیة. ومن موازنة  موازنة
 الممكن إجراء ھذه العملیة في موقع آخر أو تنفیذھا من خالل تقنیات إدارة مختلفة.

رشیح بالرمال، الترشیح فصل المواد الصلبة من المیاه المستعملة عن طریق تمریرھا عبر وسیط مسامي مثال، الت الترشیح
 الدقیق أو فائق الدقة.

ویقصد بھ فصل الجزیئات الصلبة أو السائلة من المیاه المستعملة من خالل التصاقھا بفقاعات غاز دقیقة، عادة ما  الطفو
 یكون الطفو بالھواء. تتراكم الجزیئات الملتصقة وتطفو على سطح الماء بحیث یسھل جمعھا وكشطھا.
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 الوصف التقنیة 

 نسیجيمفاعل حیوي 

عبارة عن جمع عملیة معالجة الحمأة المنشطة والترشیح الغشائي. وتستخدم ھنا طریقتان: أ) حلقة إعادة مرور 
خارجیة بین خزان الحمأة المنشطة ووحدة الفلتر الغشائي؛ و ب) غمر وحدة الفلتر الغشائي داخل خزان الحمأة 

لیاف المجوفة، وتبقى الكتلة الحیویة في الخزان (ھذه المنشطة المھوى، حیث المادة السائلة تُرشح بغشاء من األ
 الطریقة أقل استھالكا للطاقة وتحقق نتائج مرضیة في المصانع ذات األحجام الصغیرة).

 التعادل

تقریباً) بإضافة الكیماویات. وعادة ما یستخدم  7ضبط األس الھیدروجیني للمیاه المستعملة إلى مستوى محاید (
) في رفع األس الھیدروجیني. بینما 2Ca(OH)) أو ھیدروكسید الكلسیوم (NaOHالصودیوم (ھیدروكسید 

) عادة 2CO) أو ثاني أكسید الكربون (HCl)، وحامض الھیدروكلوریك (4SO2Hیستخدم حامض الكبریتیك (
 لخفض األس الھیدروجیني. وقد یحدث تساقط بعض الملوثات أثناء عملیة المعادلة.

 فصل الجزیئات العالقة والمواد العالقة بفعل الجاذبیة.ھو  الترسیب
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 )VOCانتشار انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( .6.2
 

 الوصف التقنیة 

المعدات ذات مستوى 
 األمان العالي

 المعدات ذات مستوى األمان العالي تشمل ما یلي:

 صمامات بحشوات عزل مزدوجة؛ -

 بالدفع المغناطیسي؛مضخات/مكابس/رجاجات تعمل  -

 مضخات/مكابس/رجاجات مجھزة بأنظمة عزل میكانیكیة بدال من الحشوات؛ -

حشیات أو موانع تسرب عالیة السالمة (مثل الحشیات الملفوفة حلزونیا، أو الوصالت الحلقیة) لالستعماالت  -
 الحساسة؛

 معدات مقاومة للتأكسد. -

برنامج كشف 
التسرب وإصالحھ 

)LDAR( 

) الشاردة من خالل التعرف على VOCمنھج منظم یھدف لتقلیل انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة (ھو 
العنصر الذي حدث بھ التسرب ثم إصالحھ أو استبدالھ. في الوقت الحالي، تتوفر طرق االستنشاق (یرد وصف لھا 

 تسربات.) والتصویر الغازي الضوئي للتعرف على الEN 15446في المعیار األوروبي 

 

المرحلة األولى تتمثل في التعرف باستخدام أجھزة محمولة لتحلیل المركبات العضویة  طریقة االستنشاق:
المتطایرة وقیاس التركیز المجاور للمعدات (مثال من خالل استخدام محلل تأین اللھب أو التأین الضوئي). وتتمثل 

إجراء قیاس عند مصدر االنبعاث. وأحیانا ما یستعاض عن  المرحلة الثانیة في تعبئة المركبات في أكیاس من أجل
ھذه المرحلة الثانیة برسم منحنیات الترابط الریاضي المشتقة من النتائج اإلحصائیة التي تم الحصول علیھا من 

 عدد كبیر من القیاسات السابقة التي تمت على نفس المركبات.

لضوئي كامیرات صغیرة الحجم وخفیفة الوزن محمولة تستخدم طریقة التصویر ا طرق تصویر الغاز الضوئي:
تسمح برؤیة تسربات الغاز مباشرة، وتظھر التسربات في شكل "دخان" في مسجل فیدیو بجانب الصورة العادیة 

للعنصر المعني، لكي یتم بسرعة وسھولة تحدید موقع تسربات المركبات العضویة المتطایرة. األنظمة النشطة تمد 
زر األشعة تحت الحمراء مبعثر في الخلفیة تنعكس على المركب والمنطقة المحیطة بھ. أما بصورة بضوء لی

 األنظمة الخاملة فتعتمد على اإلشعاع تحت األحمر الطبیعي للمعدات والمنطقة المحیطة بھا.

 األكسدة الحراریة 

تسخین خلطة الملوثات بالھواء  أكسدة غازات االحتراق والغازات كریھة الرائحة في مجرى الغاز العادم من خالل
أو األكسجین ألعلى من نقطة اشتعالھا التلقائي في غرفة احتراق واإلبقاء علیھا في درجة حرارة عالیة لمدة كافیة 

لكي تحترق تماماً وتتحول لثاني أكسید الكربون والماء. لألكسدة الحراریة عدة مسمیات، إذ یطلق علیھا "الحرق"، 
 ، أو "االحتراق التأكسدي". أو "الحرق الحراري"

استخدام حشوات 
إجھاد مصممة 

خصیصاً للوصالت 
 المشفھة 

 وتشمل:

 ؛EN 13555الحصول على حشوة معتمدة عالیة الجودة، مثال بما یتفق مع المعیار .1
 ؛EN 1591–1حساب أعلى حمل مسمار ممكن، مثال بما یتفق مع المعیار  .2
 الحصول على مجموعة شفة متكاملة ومؤھلة؛ .3
 اإلشراف على ربط المسمار بمعرفة میكانیكي مؤھل. .4

الرقابة على 
االنبعاثات المشتتة 

للمركبات العضویة 
 المتطایرة

 یرد وصفا لطرق االستنشاق وتصویر الغاز الضوئي في برنامج كشف التسرب وإصالحھ.

مناسبة من الطرق  یمكن إجراء الترشیح الكامل لالنبعاثات من المنشأة وتحدید كمیاتھا من خالل مجموعة
) أو كشف الضوء وتحدید مداه بامتصاص الضوء SOFالتكمیلیة، مثال حمالت حجب الجسیمات الشمسیة (

). ویمكن استخدام ھذه النتائج لتقدیر االتجاه على مدار الزمن، المراجعة المتقاطعة DIALالتفاضلي (
 وتحدیث/اعتماد برنامج كشف التسرب وإصالحھ المستمر.

): تعتمد ھذه التقنیة على تسجیل مقیاس طیف محلل تحویل فورییر لنطاق SOFیمات الشمسیة (حجب الجس 
عریض لألشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجیة / طیف ضوء الشمس المرئي بطول مسار جغرافي محدد، مع 

 عبور التجاه الریح وتقاطع عبر خطوط المركبات العضویة المتطایرة.

): تعتمد ھذه التقنیة على اللیزر لكشف الضوء DIALبامتصاص الضوء التفاضلي (كشف الضوء وتحدید مداه 
) باستخدام االمتصاص التفاضلي، وھو النظیر البصري للرادار المعتمد على الموجات LIDARوتحدید مداه (

لیل خصائص الرادیویة. تستند ھذه التقنیة على تشتیت نبضات حزمة اللیزر في الخلفیة بالرذاذات الجویة، ثم تح
 أطیاف الضوء العائد الذي یتم جمعھ بالتلسكوب.
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