
 القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة

 2012فبرایر/شباط  28بتاریخ 
للبرلمان األوروبي  EU/75/2010)، بموجب التوجیھ رقم (BATبشأن تحدید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 

 االنبعاثات الصناعیة من مصانع إنتاج الحدید والصلبوالمجلس بشأن 
 C(2012) 903)(المبلغ بالوثیقة رقم 

 (نص ذو صلھ بوكالة البیئة األوروبیة)
)135/2012/(EU 

 إن المفوضیة األوروبیة،
 إذ تأخذ في االعتبار المعاھدة المتعلقة بسیر عمل االتحاد األوروبي،

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

 الخاصة بھ،
 حیث أن:

المعلومات بشأن االنبعاثات الصناعیة تھیب باللجنة تنظیم تبادل  EU/75/2010) من التوجیھ رقم 1(13المادة  )1(
البیئة بغیة والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي تدعو إلى حمایة بینھا وبین الدول األعضاء، 

) من ذلك 11(3) على النحو المحدد في المادة BAT(تسھیل إعداد الوثائق المرجعیة عن أفضل التقنیات المتاحة 
 التوجیھ.

الغرض من تبادل المعلومات ھو تقییم ، فإن EU/75/2010رقم ) من التوجیھ 2(13وبما یتفق مع نص المادة  )2(
والطویل، حیثما حیث االنبعاثات، معبرا عنھا حسب المعدالت على األجل القصیر أداء المنشآت والتقنیات من 

ام واستھالك المواد الخام وطبیعتھا، واستھالك المیاه، واستخدكان ذلك مناسبا، والظروف المرجعیة المرتبطة، 
المشتركة بین الوسائط، والجدوى وتولید النفایات والتقنیات المستخدمة، ونظم الرقابة المرتبطة، واآلثار الطاقة 

علیھا الصلة، وأفضل التقنیات المتاحة والتقنیات المستجدة التي تم التعرف االقتصادیة والفنیة والتطورات ذات 
 من ذلك التوجیھ.) 2(13(ب) من المادة بعد دراسة المسائل الواردة في النقاط (أ) و

) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 12(3تُعتبر "استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة" على النحو الوارد في المادة  )3(
EU/75/2010  استنتاجات للوثائق المرجعیة عن أفضل التقنیات المتاحة ال سیما أنھا تطرح العنصر الحیوي

ً لھا، وتعرض معلومات حول أفضل التقنی تقییم مدى تطبیقھا ومستویات االنبعاث ات المتاحة، وتقدم وصفا
االستھالك المرتبطة بھا وحیثما كان ذلك مناسبا، المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة، ونظم الرقابة ومستویات 

 الصلة.تدابیر استصالح المواقع ذات 
، فإن استنتاجات أفضل EU/75/2010وجیھ االتحاد األوروبي رقم ) من ت3(14وبما یتفق مع نص المادة  )4(

من ذلك  2ستكون المرجع لوضع شروط منح التصریح للمنشآت المشمولة بالفصل ) BATالتقنیات المتاحة (
 التوجیھ.

ة بالسلطة المختصة وضع قیم حدی EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 3(15وتھیب المادة  )5(
بأفضل االنبعاثات، في ظروف التشغیل العادیة، مستویات االنبعاث المرتبطة لالنبعاثات تضمن أال تتجاوز 

) من 5(13التقنیات المتاحة المنوه إلیھا في المادة التقنیات المتاحة كما تم طرحھا في قرارات استنتاجات أفضل 
 .EU/75/2010التوجیھ رقم 

اإلعفاءات من الشروط المحددة في المادة  EU/75/2010توجیھ االتحاد األوروبي رقم  ) من4(15وتحدد المادة   )6(
بشكل غیر متكافئ مستویات االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة الفوائد البیئیة ) فقط عندما تفوق 3(15

 منشأة المعنیة.المواصفات الفنیة للنظراً للموقع الجغرافي، أو ظروف البیئة المحلیة أو 
                                                 

1 OJ L 334, 17.12.2010, p. 17. 



أن متطلبات الرقابة في التصریح على  EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 1(16وتنص المادة  )7(
) من التوجیھ یجب أن تعتمد على االستنتاجات بشأن الرقابة كما تم 1(14(ج) من المادة المشار إلیھ في النقطة 

 احة.وصفھا في استنتاجات أفضل التقنیات المت
ففي غضون أربع أعوام من نشر  EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 3(21وبما یتفق مع المادة  )8(

اللزوم، التقنیات المتاحة، ینبغي على السلطة المختصة أن تعید النظر و، عند القرارات بشأن استنتاجات أفضل 
 تلك الشروط المحددة للتصریح.المنشأة تلبي تقوم بتحدیث كافة شروط منح التصاریح وتضمن أن 

من  13لتبادل المعلومات عمالً بالمادة منتدى  2011مایو/أیار  16وقد أنشأ قرار المفوضیة الصادر بتاریخ  )9(
األعضاء، شمل ممثلي الدول  2بشأن االنبعاثات الصناعیة EU/75/2010توجیھ االتحاد األوروبي رقم 

 البیئة.لمنظمات غیر الحكومیة التي تنادي بحمایة والصناعات المعنیة وا
فإن المفوضیة قد حصلت على ، EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 4(13وبما یتفق مع المادة  )10(

للوثیقة المرجعیة عن أفضل التقنیات المتاحة إلنتاج الحدید والصلب في ھذا المنتدى حول المحتوى المقترح  3رأي
 وأتاحتھ للجمھور. 2011مبر/أیلول سبت 13

) من التوجیھ 1(75وإن التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار تتفق مع رأي اللجنة المؤسسة بموجب المادة   )11(
 ؛EU/75/2010رقم 

 قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة 
 القرار.ترد استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة إلنتاج الحدید والصلب في ملحق ھذا 

 2المادة 
 یوّجھ ھذا القرار إلى الدول األعضاء.

 .2012فبرایر/شباط  28ٌحرر في بروكسل بتاریخ 

 نیابة عن المفوضیة 
 جانیز بوتوشنیك  
 عضو المفوضیة 

 
 
 
 

  

                                                 
2 OJ C 146, 17.05.2011, p. 3. 
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article 
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 النطاق
 

، EU/75/2010للتوجیھ رقم  1تغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة األنشطة التالیة المحددة في الملحق 
 وتحدیداً:
 : إنتاج فحم الكوك1.3النشاط   •
 : تحمیص وتلبید المعدن الخام (بما فیھ خام الكبریتید) 2.1النشاط  •
 2.5ل أو ثاني) بما فیھ الصب المستمر، بسعة تتجاوز : تصنیع الحدید الخام أو الصلب (انصھار أو2.2النشاط  •

 طن في الساعة.
 

 وتغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة بشكل خاص العملیات التالیة:
 تحمیل وتفریغ ومناولة المواد الخام السائبة  •
 خلط ومجانسة المواد الخام •
 تلبید وتحبیب الحدید الخام •
 إنتاج الكوك من فحم الكوك •
 إنتاج المعدن الساخن في مسار فرن الصھر، بما فیھ معالجة الخبث  •
تصنیع وتكریر الصلب باستخدام األكسجین القاعدي، وتشمل مغرفة إزالة الكبریت في بدایة خط اإلنتاج ومغرفة  •

 صب المعدن في نھایة خط اإلنتاج ومعالجة الخبث
 المعدن في نھایة خط اإلنتاج ومعالجة الخبثتصنیع الصلب في أفران القوس الكھربائي وتشمل مغرفة صب  •
 الصب المستمر (بالطات رفیعة/أسیاخ رفیعة وصب األلواح مباشرة (شكل شبھ نھائي)) •

 
 وال تتناول ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة األنشطة التالیة:

 
تصنیع الجیر في القمائن، والتي تناولتھا الوثیقة المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة حول صناعات األسمنت والجیر  •

 BREF (CLM)وأكسید المغنیسیوم 
معالجة الغبار الستعادة المعادن غیر الحدیدیة (مثال، غبار فرن القوس الكھربائي) وتصنیع السبائك الحدیدیة، والتي  •

 BREF (NFM)قة المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة حول صناعات المعادن غیر الحدیدیة تناولتھا الوثی
 -مصانع حامض الكبریتیك في أفران الكوك، والتي غطاھا المجلد الكبیر حول الصناعات الكیمیائیة غیر العضویة •

 )LVIC-AAF BREFاألمونیا واألحماض واألسمدة (
 

 باألنشطة التي تغطیھا ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة ھي التالیة:الوثائق المرجعیة األخرى ذات الصلة 
 

 النشاط الوثیقة المرجعیة

Large Combustion Plants BREF (LCP)  میجا وات أو أكثر 50محطات الحرق بدخل حراري مقدر ب 

Ferrous Metals Processing Industry BREF (FMP) 

اإلنتاج مثل الدرفلة، التنظیف بالحامض والصقل، العملیات في نھایة خط 
 إلخ

الصب المستمر لتصنیع البالطات رفیعة/األسیاخ رفیعة وصب األلواح 
 مباشرة (شكل شبھ)

Emissions from Storage BREF (EFS)  التخزین والمناولة 

Industrial Cooling Systems BREF (ICS) أنظمة التبرید 



 General Principles of Monitoring (MON) الرقابة على االنبعاثات واالستھالك 

Energy Efficiency BREF (ENE)  كفاءة الطاقة: المظاھر العامة لكفاءة الطاقة 

Economic and Cross-Media Effects (ECM) آثار االقتصادیة وما بین الوسائط من التقنیات 

 
تاجات ألفضل التقنیات المتاحة لیست توجیھیة وال شاملة. وقد تستعمل تقنیات التقنیات الواردة مع الشرح في ھذه االستن

 لحمایة البیئة.أخرى لتؤمن على األقل مستوى مكافئ 
 

 اعتبارات عامة
 
مستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة یعبر عنھا بالنطاقات بدال من القیم الفردیة. وقد یعكس النطاق 
االختالفات التي توجد داخل نوع معین من المنشآت (مثال، االختالفات في الدرجة/النقاء وجودة المنتج النھائي، االختالفات 
في التصمیم، البناء، الحجم وقدرة المنشأة) والتي تؤدي إلى تفاوت األداء البیئي الذي تحقق عند تطبیق أفضل التقنیات 

 المتاحة.

 
 )BAT-AELsنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (التعبیر عن مستویات اال

 
في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة یعبر عن مستویات االنبعاث في الھواء المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

 بواحدة مما یلي:
كیلو باسكال) بعد  101.3كلفن،  273.15كتلة المواد المنبعثة بحسب حجم الغازات العادمة في الظروف العادیة ( •

خصم محتوى بخار الماء، المعبر عنھ بالوحدات جم/مكعب متر عادي، مج/مكعب متر عادي، میكروجرام/مكعب 
 متر عادي، أو نانوجرام/ مكعب متر عادي؛

نھا كتلة المواد المنبعثة بحسب وحدة كتلة المنتجات المتولدة أو المعالجة (معامالت االستھالك أو االنبعاث)، معبر ع •
 بالوحدات كج/طن، جم/طن، مج/طن أو میكروجرام/طن.

 
 كما یعبر عن مستویات االنبعاث في الماء المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة كالتالي:

 
 كتلة المواد المنبعثة بحسب حجم میاه الصرف، ویعبر عنھا بالوحدات جم/لتر، ملي جرام/لتر أو میكرو جرام/لتر. •

 

 التعاریف
 

 الستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، تُستخدم التعاریف التالیة:ألغراض ھذه ا
 

المتاحة أو لكي "مصنع جدید": مصنع اشتغل ألول مرة في موقع المنشأة بعد نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات  •
 االستنتاجات.یحل تماما محل مصنع موجود على أساسات المنشأة بعد نشر ھذه 

 مصنع لیس بجدید."مصنع موجود": ھو  •
) المعبر NO2) وثاني أكسید النتروجین (NO): وھي مجموع أول أكسید النتروجین (XNOأكاسید النتروجین ( •

 .NO2عنھا بالرمز 
)، المعبر عنھ SO3) وثالث أكسید الكبریت (SO2): وھي مجموع ثاني أكسید الكبریت (XSOأكاسید الكبریت ( •

 SO2بالرمز 



• "HClنات الكلور الغازي غیر العضویة، والمعبر عنھا بالرمز ": ھي جمیع مكوHCl 
• "HF ھي جمیع مكونات الفلور الغازي غیر العضویة، والمعبر عنھا بالرمز :"HF 



 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 1.1
 

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

 
تطبق بجانب أفضل التقنیات المتاحة العامة الواردة في ھذا  1.7 - 1.2العملیات الخاصة بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في األقسام 

 القسم.

 

 أنظمة إدارة البیئة 1.1.1
 

 ع الخصائص التالیة:) یشمل جمیEMSإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تنفیذ وااللتزام بنظام إلدارة البیئة ( 1
 المشاركة في اإلدارة بما فیھا اإلدارة العلیا؛ -1
 وضع سیاسة إدارة البیئة تشمل التحسین المستمر ألداء المنشأة البیئي؛ -2
 تخطیط ووضع اإلجراءات الالزمة وتحدید األھداف والغایات بشكل مرتبط بالخطط المالیة واالستثماریة؛ -3
 إیالء اھتمام خاصة بما یلي: تنفیذ اإلجراءات مع -4

 الھیكل والمسؤولیة .أ
 التوظیف والتدریب والتوعیة والكفاءة .ب
 االتصاالت .ج
 مشاركة العاملین .د
 التوثیق .ه
 الرقابة الفعالة على العملیات .و
 برامج الصیانة .ز
 االستعداد لمواجھة حاالت الطوارئ واالستجابة لھا .ح
 الحرص على التوافق مع التشریعات البیئیة؛ .ط

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

 General Principles ofالرقابة والقیاس (أنظر أیضا الوثیقة المرجعیة حول قواعد المراقبة العامة -أ
Monitoring( 

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

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

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

 

 قابلیة التطبیق
ال، موحد أو غیر موحد) بطبیعة عادة ما یتصل نطاق نظام إدارة البیئة (مثال، مستوى التفاصیل) وطبیعتھ (مث

 المنشأة ومستوى التأثیر على البیئة الذي قد تشكلھ.ونطاق ودرجة تعقد 



 

 إدارة الطاقة 1.1.2
 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل استھالك الطاقة الحراریة من خالل استخدام تقنیة او أكثر من التقنیات التالیة: 2
بغیة الوصول ألسالیب تنفیذ العملیات سلسة ومستقرة، التشغیل المقترب من مجموعة األنظمة المحسنة والمتقدمة  -1

 المعلمات المحددة للعملیة من خالل
i. تحسین الرقابة على العملیة بما فیھ أنظمة الرقابة األوتوماتیكیة بمساعدة الكمبیوتر 
ii. األنظمة الحدیثة للتغذیة بالوقود الصلب بفعل الجاذبیة 
iii.  ،بأكبر قدر ممكن، وباعتبار إعدادات العملیة القائمة.التسخین األولي 

 استرجاع الحرارة الزائدة من عملیات المعالجة، وخاصة من مناطق التبرید -2
 نظام محسن إلدارة البخار والتسخین -3 
 تنفیذ عملیات تشمل إعادة استعمال الحرارة المحسوسة بأكبر قدر ممكن. -4 

 
 .Energy Efficiency BREF (ENE)وفي سیاق إدارة الطاقة، أنظر الوثیقة المرجعیة الخاصة بكفاءة الطاقة  

 I.iوصف أفضل التقنیات المتاحة 
 البنود التالیة مھمة في أعمال الصلب المتكاملة من أجل تحقیق كفاءة الطاقة عموماً:

 
 تحسین استھالك الطاقة •
الرقابة على الخط ألھم تیارات الطاقة وعملیات االحتراق في الموقع بما فیھ الرقابة على جمیع المحارق   •

 الغازیة من أجل تفادي فقد الطاقة، والسماح بإجراء الصیانة الفوریة وتحقیق استمراریة عملیة اإلنتاج
 في كل عملیةاستخدام أدوات التحلیل ورفع التقاریر لمراجعة معدل استھالك الطاقة  •
 تحدید مستویات استھالك الطاقة الخاصة للعملیات المقابلة ومقارنتھا على أساس األجل الطویل •
، Energy Efficiency BREFإجراء مراجعات الستھالك الطاقة على النحو المحدد في الوثیقة المرجعیة  •

 مثال، التعرف على فرص توفیر الطاقة المجدیة التكلفة.

 
 II – IV یات المتاحةوصف أفضل التقن 
العملیة التي تشمل التقنیات المستخدمة لتحسین كفاءة الطاقة في مصانع الصلب من خالل تحسین استعادة الحرارة  

 تحتوي على:
إنتاج یجمع ما بین الحرارة والقدرة مع استعادة الحرارة المتخلفة بواسطة مبدالت الحرارة ومبدالت التوزیع   •

 ن أعمال الصلب أو شبكة التدفئة البلدیة.سواء نحو أجزاء أخرى م
تركیب غالیات بالبخار أو أنظمة أخرى مناسبة في أفران إعادة التسخین العالیة (ویمكن أن تغطي األفران   •

 جزء من الطلب على البخار)
التسخین األولي لھواء االحتراق في األفران وأنظمة االحتراق األخرى من أجل توفیر الوقود، مع اعتبار  •

 اآلثار المضادة، مثال، زیادة أكاسید النتروجین في الغازات العادمة
 عزل خطوط البخار وخطوط الماء الساخن •
 استعادة السخونة من المنتجات، مثالً التلبید •
 في الحاالت التي تحتاج لتبرید الصلب، استخدام مضخات السخونة واأللواح الشمسیة على السواء •
 ي األفران عالیة الحرارةاستخدام مراجل غاز المداخن ف  •
 استخدام المبادالت الحراریة القیاسیة لتبادل الطاقة في عملیات تبخر األكسجین وتبرید الضاغط •
 استخدام توربینات مغطاة السقف في تحویل الطاقة الحركیة للغاز المنتج في فرن الصھر إلى قدرة كھربائیة. •

 



 II – IV قابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة
الجمع ما بین تولید الحرارة والقدرة یمكن تطبیقھ على جمیع مصانع الحدید والصلب التي تقع بالقرب من المناطق  

السكنیة وتتسم بطلب مناسب على الحرارة. ویتوقف استھالك الطاقة الخاصة على نطاق العملیة، وجودة المنتج 
، حرارة التلدین، ثخانة BOF)القاعدي (ونوع المصنع (مثال، كمیة معالجة التصریف في فرن األكسجین 

 المنتجات، إلخ).
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض استھالك الطاقة األولیة من خالل تحسین تدفق الطاقة وتحسین استخدام  3
 الغازات المستخرجة من العملیات مثل غاز فرن الكوك، فرن الصھر وغاز األكسجین القاعدي.

 الوصف
تقنیات تحسین كفاءة الطاقة في مصانع الصلب المتكاملة من خالل تحسین استخدام غاز العملیات، تتضمن العملیة 

 بما في ذلك:
 

استخدام ضوابط الغاز في جمیع الغازات المنتجة بصورة ثانویة أو أنظمة أخرى مشابھة في عملیات  •
 التخزین لمدد قصیرة ومرافق ضبط الضغط

من أجل استخدام لكمیة أكبر من  -كان ھناك أي فقد للطاقة في المحارق  زیادة الضغط في شبكة الغاز إذا ما •
 غازات العملیات وتحقیق ارتفاع في معدل االستخدام

 إثراء الغاز بغازات العملیات والقیم السعریة المختلفة للمستھلكین على اختالفھم •
 تسخین أفران االحتراق بغازات العملیات  •
 الحراریة بمساعدة الكمبیوتراستخدام نظام تحكم في القیمة   •
 تسجیل واستعمال الكوك وحرارة غاز المداخن •
تحدید األبعاد المناسبة لسعة وحدات استعادة الطاقة لغازات العملیات، وخاصة اعتبار غازات العملیات  •

 المتغیرة.
 

 قابلیة التطبیق
المصنع (مثال، كمیة معالجة التفریغ في یتوقف استھالك الطاقة الخاصة على نطاق العملیة، وجودة المنتج ونوع 

 حرارة التلدین، ثخانة المنتجات، إلخ). BOFفرن األكسجین القاعدي (
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام غاز فرن الكوك الفائض المنزوع الكبریت والغبار وغاز فرن الصھر  4
نفصل) في المراجل أو مصانع استخدام السخونة مع منزوع الغبار وغاز فرن األكسجین القاعدي (المخلوط أو الم

الطاقة لتولید البخار، الكھرباء و/أو السخونة باستخدام فائض السخونة المتخلفة لعملیات التسخین الداخلیة أو 
 الخارجیة، إذا كان ھناك طلب علیھا من األطراف األخرى.

 
 قابلیة التطبیق

 رقابة المشغل وبالتالي یكونا خارج نطاق التصریح.وقد یخرج التعاون وموافقة الطرف اآلخر عن 
 

تسعى أفضل التقنیات المتاحة إلى تقلیل استھالك الطاقة الكھربائیة من خالل استخدام تقنیة او أكثر من التقنیات  5
 التالیة:

 أنظمة إدارة القدرة -1
 لكھرباء ذات كفاءة طاقة عالیة.معدات الطحن، الشفط، التھویة والنقل والمعدات األخرى التي تعتمد على ا -2

 
 



 قابلیة التطبیق
 ال یمكن استخدام التحكم في تردد المضخات عندما تكون موثوقیة المضخة ذات أھمیة حیویة لسالمة العملیة.

 

 إدارة المواد 1.1.3
 

التلوث، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحسین اإلدارة والرقابة الداخلیة على تدفق المواد من أجل تفادي  6 
وتفادي الفساد، وتقدیم مدخل ذو جودة مناسبة، والسماح بإعادة استخدام وتحسین كفاءة العملیة وتحسین 

 مردودیة المعدن.
 

 الوصف
التخزین والمناولة المناسبین للمواد المدخلة وبقایا التصنیع، من شأنھما أن یخفضا انبعاثات الغبار في الھواء من 

ل، بما في ذلك نقاط النقل، ولتفادي تلوث الماء المنسال على سطح األرض والمیاه مناطق التخزین وسیور النق
 ).11الجوفیة والتربة (أنظر أیضاً أفضل التقنیات المتاحة 

تطبیق نظام إدارة مناسب لصناعات الصلب المتكاملةوالبقایا، بما فیھا المخلفات، من مصانع أو قطاعات أخرى 
ً و/أو خارجیاً بأقصى مستوى (أنظر أیضاً أفضل التقنیات المتاحة یسمح بزیادة استخدام المواد  ، 9، 8الخام داخلیا

10.( 
 

وتشمل إدارة المواد مراقبة التخلص من الجسیمات الصغیرة ضمن مجموع كمیات البقایا من صناعات الصلب 
 المتكاملة التي ال یكون لھا استخدام اقتصادي.

 

فضة للملوثات ذات الصلة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في اختیار الخردة من أجل تحقیق مستویات انبعاث منخ 7
ذات الجودة المناسبة والمواد األولویة األخرى. وبالنظر إلى الخردة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إجراء 

تكوین ثنائي فحص مناسب للملوثات المرئیة والتي قد تحتوي على معادن ثقیلة، وخاصة الزئبق، أو قد تؤدي ل
) وثنائي الفینیل متعدد الكلور PCDD/Fر (لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیبنزود

)PCB.( 
 

 لتحسین استخدام الخردة، یمكن استخدام التقنیات التالیة كل منھا على حدة أو مجتمعة:
 

 الخردةتحدید شروط القبول بما یتناسب مع نوع اإلنتاج في أوامر شراء  •
توفر معرفة جیدة لتكوین الخردة من خالل الرقابة الضیقة ألصل الخردة؛ وفي حاالت استثنائیة اختبار  •

 الصھر قد یساعد على معرفة تكوین الخردة
 أن یكون ھناك مكان مناسب الستقبال ومراجعة تسلیم الطلبیات •
 أن تكون ھناك إجراءات لرفض الخردة التي ال تلبي استعمال المصنع •
تخزین الخردة بما یتفق مع عدة شروط (مثال، الحجم، السبیكة، درجة النقاوة)؛ تخزین الخردة التي یحتمل   •

إطالقھا لملوثات في التربة في أماكن محكمة ومزودة بنظام صرف وجمع؛ استخدام سقف ال یحتاج لھذه 
 األنظمة بقدر كبیر

ار معرفة تكوینھا لضمان استخدام الخردة تجمیع حمولة الخردة حسب عملیات الصھر المختلفة مع اعتب •
المناسبة لدرجة الصلب الواجب إنتاجھ (وھذا یعد من األمور الحیویة في بعض الحاالت لتفادي وجود 
العناصر غیر المرغوبة وفي حاالت أخرى االستفادة من مكونات السبیكة التي توجد في الخردة ویحتاج إلیھا 

 لتصنیع درجة الصلب المطلوبة)
 ة إعادة الخردة المنتجة داخلیاً لساحة التخلص من الخردة إلعادة تدویرھاسرع •
 وجود خطة تشغیل وإدارة •



فرز الخردة بغیة تقلیل احتمال إدماج ملوثات خطرة غیر حدیدیة، وخاصة ثنائي الفینیل متعدد الكلور  •
)PCBبفحص جمیع حموالت  ) والزیت أو الشحم. عادة ما یقوم بذلك مورد الخردة ومع ذلك فالمشغل یقوم

الخردة في حاویات محكمة القفل ألسباب صحیة. وبالتالي، وفي نفس الوقت، من الممكن إجراء مراجعة، 
بقدر اإلمكان، لوجود الملوثات. وقد یحتاج األمر إلى تقییم كمیات صغیرة من البالستیك (مثال، المكونات 

 المغلفة بالبالستیك)
فق مع التوصیات اإلطاریة لفریق خبراء لجنة األمم المتحدة االقتصادیة اختبار النشاط اإلشعاعي بما یت  •

 ) UNECEألوروبا (
ومن الممكن تحسین تنفیذ التخلص اإلجباري من المكونات التي تحتوي على الزئبق من العربات التي  •

جة ) من خالل عملیات معالWEEEوصلت لنھایة عمرھا ومخلفات المعدات الكھربائیة وااللكترونیة (
 الخردة بالشكل التالي:

o النص على غیاب الزئبق في عقود شراء الخردة 
o  .رفض الخردة التي تحتوي بشكل مرئي على مكونات ومجموعات الكترونیة 

 
 قابلیة التطبیق

 
 قد ال یكون اختیار وفرز الخردة بالكامل تحت رقابة المشغل.

 

 إدارة بقایا العملیات مثل المنتجات الثانویة والنفایات 1.1.4
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بالنفایات الصلبة في استخدام التقنیات الضمنیة وأسالیب التشغیل التي  8
ً أو  ً أو من خالل تنفیذ عملیات إعادة التدویر المتخصصة (داخلیا تساعد على تقلیل المخلفات باستخدامھا داخلیا

 خارجیاً).
 

 الوصف
® OxyCupلفات الغنیة بالحدید تقنیات إعادة التدویر المتخصصة مثل فرن وتشمل تقنیات إعادة تدویر المخ

، عملیة تقلیل الصھر أو التصاق الكریات/القوالب على البارد وكذلك التقنیات المرتبطة D.k.processالعالي، و
 .9.7 - 9.2بمخلفات اإلنتاج التي وردت في األقسام 

 
 قابلیة التطبیق

ا یمكن أن تنفذ من قبل طرف آخر وبالتالي فإن إعادة التدویر كعملیة قائمة بذاتھا قد ال حیث أن العملیة المنوه عنھ
 تكون تحت رقابة مشغل مصنع الحدید والصلب، وبالتالي قد تكون خارج نطاق التصریح.

 
یمكن تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحسین االستعمال الخارجي أو إعادة تدویر المخلفات الصلبة التي ال  9

، حیثما كان ذلك ممكناً وبشكل یتفق مع قوانین 8استعمالھا أو إعادة تدویرھا بناء على أفضل التقنیات المتاحة 
المخلفات. وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إدارة المخلفات التي ال یمكن تجنبھا وال إعادة استخدامھا بشكل 

 خاضع للسیطرة 
 

في استخدام أفضل أسالیب ممارسة التشغیل والصیانة لجمع، ومناولة، وتخزین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  10
 ونقل النفایات الصلبة وتغطیة نقاط النقل تفادیا لالنبعاثات في الھواء والماء.

 



 انتشار انبعاثات الغبار من أماكن تخزین ومناولة ونقل المواد الخام والمنتجات (الوسیطة) 1.1.5
 

متاحة في منع أو تقلیل انتشار انبعاثات الغبار من أماكن تخزین ومناولة ونقل المواد من تتمثل أفضل التقنیات ال 11
 خالل استخدام تقنیة أو أكثر من التقنیات الواردة أدناه.

في حالة استخدام تقنیات الخفض، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تحسین كفاءة االحتجاز والتنظیف الالحق 
 المناسبة مثل تلك الواردة أدناه. ویذھب التفضیل إلى جمع انبعاثات الغبار بالقرب من المصدر.بواسطة التقنیات 

 
 تشمل التقنیات العامة ما یلي: -1
) الخاصة بصناعات EMS(وضع خطة عمل مقترنة بانتشار انبعاثات الغبار بما یتفق مع نظام إدارة البیئة   •

 الصلب؛
التي تسبب قراءة نسب  PM10یات التي تم تحدیدھا كمصدر لجزیئات النظر في وقف مؤقت لبعض العمل  •

، بجانب PM10عالیة في الجو المحیط؛ ولتحقیق ذلك، یكون من الضروري الحصول على أجھزة قیاس 
أنظمة التعرف على اتجاه الریح وقوتھ، حتى تتمكن من المقارنة الثالثیة والتعرف على أھم مصادر 

 الجزیئات الرفیعة.
 

 قنیات منع انطالق الغبار أثناء مناولة ونقل المواد الخام السائبة، تشمل ما یلي:ت -2
 توجیھ األكوام الطویلة نحو اتجاه الریح المسیطر •
 تركیب حواجز ریح أو استخدام تضاریس الموقع الطبیعیة للحصول على الوقایة  •
 مراقبة محتوى الرطوبة في المواد التي یتم تسلیمھا •
 لإلجراءات تفادیا لعملیات المناولة غیر الالزمة للمواد والسقوط في الخالءمنح عنایة خاصة  •
 االحتواء بالشكل المناسب لسیور النقل والقوادیس، إلخ •
استخدام رشاشات الماء إلخماد الغبار، مع إضافات مثل األغطیة المصنوعة من البولیمر، حیثما كان ذلك  •

 ً  مناسبا
 مقاییس صیانة صارمة على المعدات •
 قاییس نظافة مرتفعة، وخاصة نظافة الطرق وتعبیدھام •
 استعمال أجھزة التنظیف بالشفط المتحركة والثابتة •
القضاء على الغبار أو استخراجھ واستعمال محطات تنقیة بواسطة الفالتر النسیج لتقلیل المصادر الھامة  •

 لتولید الغبار 
 النظافة الروتینیة للطرق ذات األسطح الصلبةاستخدام عربات الكنس قلیلة االنبعاثات لتنفیذ عملیات  •

 
 التقنیات الخاصة بتسلیم المواد وتخزینھا وأنشطة االسترجاع، تشمل ما یلي: -3
الحصر التام للقوادیس التي لم یتم تفریغھا في مبنى مجھز بنظام استخراج الھواء بترشیح المواد المتربة، أو  •

 ات التفریغ بأنظمة استخراج الغبار والتنظیفتجھیز القوادیس بحواجز أتربة واقتران شبك
 تحدید ارتفاع السقوط إذا أمكن ذلك بنصف متر على األكثر •
 استخدام رذاذ المیاه (ویفضل استخدام میاه معادة التدویر) للقضاء على الغبار •
 وإذا لزم األمر، تركیب وحدات ترشیح في صوامع التخزین للتحكم في الغبار •
 تماماً لالسترجاع من الصنادیق استخدام معدات محصورة •
وإذا لزم األمر، تخزین الخردة في أماكن مغطاة ذات أرضیة صلبة لتفادي احتماالت تلوث األرض (واتباع   •

 أسلوب التسلیم في الوقت المحدد لتقلیل حجم الساحة وبالتالي االنبعاثات)
 تقلیل قلقلة األكوام •
 مخفض ارتفاع األكوام والرقابة على شكلھا العا •
استخدام أسلوب التخزین داخل المبنى أو داخل البوادق بدال من رص األكوام في العراء، إذا كان ارتفاع  •

 التخزین مناسب
خلق مصدات للریح من تضاریس األرض الطبیعیة، مرتفعات أرضیة أو زرع نجیلة طویلة وأشجار دائمة  •

 عاناة من الضرر طویالً الخضرة في األراضي العراء اللتقاط الغبار وامتصاصھ بدون الم



 ترطیب مستودعات النفایات وأكوام الخبث برذاذ الماء •
تخضیر الموقع من خالل تغطیة المساحات غیر المستخدمة بتربة سطحیة أو زرع النجیلة، الشجیرات أو  •

 أنواع نباتات أخرى تتسم بافتراشھا
 ترطیب السطح باستخدام مواد ربط الغبار بشكل دائم  •
 كوام بقماش مشمع أو بكسوة (مثال، من الالتكس)تغطیة أسطح األ •
 بناء جدران حواجز في أماكن التخزین من أجل تقلیل المساحات المكشوفة  •
 وعند اللزوم، قد یتمثل التدبیر في إدماج أسطح غیر نفاذة بواسطة الخرسانة والتصریف •

 
الغبار المنطلقة ھائلة، فقد تشمل بعض عندما یتم تسلیم الوقود والمواد الخام عن طریق البحر وتكون كمیات  -4

 التقنیات ما یلي:
أن یلجأ المشغل الستعمال السفن ذاتیة التفریغ أو أجھزة تفریغ مستمرة مغلقة غیر ذلك، یجب تقلیل كمیة  •

الغبار الناتج عن أنظمة التفریغ بااللتقاط في السفن بأقل قدر من خالل الجمع ما بین ضمان تسلیم مواد خضع 
للترطیب المناسب، وتقلیل ارتفاعات السقوط واستخدام أنظمة رش الماء أو ضباب من رذاذ الماء  محتواھا

 في فم وعاء تفریغ السفینة
تفادي استعمال ماء البحر في ترذیذ أو رش المواد الخام حیث أن ذلك یؤدي إلى تلوث أجھزة الترسیب  •

اإللكتروستاتیة في مصنع التلبید بكلورید الصودیوم. إضافة الكلورین إلى المواد الخام من شأنھ أن یقود أیضاً 
ر لكلود امتعدثنائي بنزو فیوران ن متعدد الفلور/ ویوكسیإلى تصعید االنبعاثات (مثالً، ثنائي بنزود

(PCDD/F)وإعاقة دورة مرشح الغبار ( 
تخزین الكربون المسحوق، الجیر وكربید الكلسیوم في الصوامع المحكمة ونقلھا بناقالت ھوائیة أو تخزینھا  •

 ثم نقلھا في أكیاس مبرشمة.
 

 تقنیات تفریغ القطارات أو الشاحنات تشمل ما یلي: -5
 تكون انبعاثات الغبار، استعمال أجھزة التفریغ الخاصة التي عادة ما تصمم بشكل مغلق. عند اللزوم، وبسبب •

 
 بالنسبة للمواد سھلة االنجراف مما یؤدي إلطالق كمیات كبیرة من الغبار، تشمل بعض التقنیات ما یلي: -6
أن تكون مقفلة بالكامل ثم  استعمال نقاط النقل، الغرابیل الھزازة، الكسارات، القوادیس وما شابھ، والتي یمكن •

 تستخرج نحو مرشح المصنع الكیسي
استعمال أنظمة تنظیف بالشفط مركزیة أو محلیة بدال من نظام الغسل إلزالة المواد المنسكبة بحیث أن اآلثار  •

 تقتصر على وسیط واحد وإعادة استخدام المادة المنسكبة یصبح أسھل.
 

 ا یلي:تقنیات مناولة ومعالجة الخبث تشمل م -7
االحتفاظ بأكوام حبیبات الخبث الخامدة لمناولة الخبث والمعالجة حیث أن خبث فرن الصھر المجفف وخبث  •

 الصلب یزیدان من انبعاث الغبار
 استعمال معدات تكسیر الخبث المجھزة بأنظمة استخراج فعالة ومرشحات كیسیة لخفض انبعاثات الغبار. •
 ي:تقنیات مناولة الخردة تشمل ما یل -8
 تخزین الخردة في حاویات مغطاة و/أو فوق أرض معبدة لتقلیل تصاعد الغبار بفعل مرور العربات •

 
 تقنیات یجب اعتبارھا عند نقل المواد، ومنھا: -9
 تقلیل المداخل من الطرق العامة السریعة •
 استعمال أجھزة تنظیف متنقلة على عجل لتفادي ترحیل الوحل والغبار إلى الطرقات العامة •
استعمال طرق نقل على أسطح صلبة (خرسانة أو أسفلت) لتقلیل تولید سحب الغبار خالل نقل المواد  •

 وتنظیف الطرق



حصر استعمال العربات للطرق المخصصة من خالل وضع أسیجة، فحر خنادق أو مرتفعات من الخبث  •
 المعاد استخدامھ

 إخماد الطرق المتربة برش الماء، مثال، عند نقاط مناولة الخبث  •
 ضمان عدم المبالغة في تعبئة العربات وبالتالي تفادي انسكاب المواد •
 التأكد من أن عربات النقل مجھزة بأغطیة لتغطیة المواد التي تنقلھا •
 تقلیل أعداد التحویل •
 استعمال ناقالت مغطاة أو مغلقة •
وبیة، إذا أمكن ذلك، لتقلیل فقد المواد أثناء تغییر االتجاه ما بین المواقع والذي عادة ما استعمال ناقالت أنب •

 یحدث عند تفریغ المواد من سیر نقل آلخر
 اتباع الممارسات الجیدة الخاصة بالمعدن المنصھر واستعمال المغرفة •
 إزالة الغبار من نقاط ترحیل الناقل. •

 

 إدارة المیاه ومیاه الصرف 1.1.6
 

ثل أفضل التقنیات المتاحة إلدارة المیاه المستعملة في تفادي، وجمع وفرز المیاه المستعملة حسب أنواعھا مع تتم 12
تحسین إعادة التدویر الداخلي واستخدام أسالیب المعالجة المالئمة لكل دفق نھائي. ویشمل ھذا تقنیات تستخدم، 

یاق، یمكن استعمال التقنیات التالیة حیثما توجد مثال، أنظمة فصل الزیت، التصفیة أو الترسیب. في ھذا الس
 الشروط األولیة المنوه إلیھا:

 
 تفادي استعمال میاه الشرب في خطوط اإلنتاج  •
 زیادة عدد و/أو كفاءة أنظمة تدویر المیاه عند بناء مصانع جدیدة أو تحدیث/تجدید المصانع الموجودة •
 تركیز توزیع المیاه العذبة القادمة •
 یاه بالتسلسل حتى یصل كل معیار لحدوده القانونیة أو الفنیةاستعمال الم •
استعمال المیاه في المصانع األخرى إذا ما كان ھناك معیار واحد فقط للماء متأثر وإذا كان االستعمال  •

 ً  الالحق ممكنا
مختلفة فصل المیاه المعالجة عن غیر المعالجة؛ ویسمح ھذا اإلجراء بالتخلص من المیاه العادمة بطرق  •

 وتكلفة معقولة
 استخدام میاه األمطار كلما كان ذلك ممكناً. •

 
 

 قابلیة التطبیق
إدارة المیاه في مصانع الصلب المتكاملة تتقید في المقام األول بتوفر المیاه العذبة وجودتھا وبالمتطلبات القانونیة 

 من قابلیة التطبیق. المحلیة. وفي المصانع القائمة فقد تحدد تشكیلة دوائر المیاه الموجودة
 

 الرقابة 1.1.7
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في قیاس جمیع البارامترات ذات الصلة الالزمة لتوجیھ العملیة من غرف الرقابة  13
بواسطة أنظمة حدیثة تستخدم الكمبیوتر من أجل تحقیق الضبط المستمر للعملیة على الخط وتحسینھا، وضمان 

 ي زیادة كفاءة الطاقة ورفع اإلنتاج وتحسین ممارسات الصیانة.معالجة سلسة وثابتة وبالتال
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في قیاس انبعاثات الملوثات من غازات المداخن من مصدر االنبعاث الرئیسي من  14
المتاحة حیثما وردت مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات  1.7 - 1.2جمیع العملیات الواردة في األقسام 

 وفي عملیات المصانع التي تعمل بإشعال طاقة الغاز في مصانع الحدید والصلب.



 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في القیاس المستمر على األقل لما یلي:
 ) من جدائل التلبیدSO2) وثاني أكسید الكبریت (XNOانبعاثات الغبار األولیة، وأكاسید النتروجین ( •
 ) من جدائل التصلیب في مصانع التحبیبSO2) وثاني أكسید الكبریت (XNOالنتروجین (انبعاثات أكاسید  •
 انبعاثات الغبار من قاعات صب أفران الصھر •
 انبعاثات الغبار الثانویة من أفران األكسجین القاعدي •
 ) من مصانع الطاقةXNOانبعاثات أكاسید النتروجین ( •
 الكبیرة.انبعاثات الغبار من أفران القوس الكھربائي  •

 
فیما یتعلق بباقي االنبعاثات، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في النظر في استخدام الرقابة المستمرة  

 لالنبعاثات في مجرى الكتلة وخصائص االنبعاثات
 

س ، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في قیاBAT 14فیما یتعلق بمصادر االنبعاث ذات الصلة والتي لم ترد في  15
ومن عملیات المصانع التي تعمل بإشعال  1.7 - 1.2انبعاثات الملوثات من جمیع العملیات الواردة في األقسام 

طاقة الغاز في مصانع الحدید والصلب وكذلك جمیع مكونات الغاز/الملوثات ذات الصلة بالعملیات على فترات 
العملیات، االنبعاثات من غاز المداخن، ثنائي دوریة وبشكل غیر مستمر. ویشمل ذلك الرقابة المتقطعة لغازات 

) والرقابة على صرف المیاه العادمة، PCDD/Fر (لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیبنزود
 ).16ولكن یستثنى من ذلك االنبعاثات المنتشرة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

 
 )15و 14الوصف (یسري على أفضل التقنیات المتاحة 

وتمد الرقابة المستمرة لغازات العملیات بمعلومات حول تركیبة غازات العملیات واالنبعاثات غیر المباشرة من 
 احتراق غازات العملیات، مثل انبعاثات الغبار والمعادن الثقیلة وأكاسید الكبریت.

 
عة عند مصادر قنوات االنبعاث من الممكن قیاس انبعاثات غاز المدخنة بواسطة قیاسات منتظمة، دوریة أو متقط

 ذات الصلة على فترة طویلة بالقدر الكافي تسمح بالحصول على قیم االنبعاث التمثیلیة.
 

لمراقبة صرف المیاه العادمة، توجد مجموعة كبیرة من اإلجراءات المعیاریة لرفع العینات وتحلیل المیاه ومیاه 
 الصرف، وتشمل ما یلي:

 
 والتي تحیل لعینة واحدة تؤخذ من قناة میاه الصرفالعینة العشوائیة  -
العینة المركبة وتحیل إلى عینة مأخوذة بشكل مستمر طوال فترة معینة، أو العینة المركبة من عدة عینات تم  -

 رفعھا إما بشكل مستمر أو متقطع طوال فترة معینة وخلطھا
خمس عینات عشوائیة على األقل تؤخذ على فترة ساعتین العینة العشوائیة المؤھلة وتحیل إلى العینة المركبة من  -

 على األكثر وبفاصل دقیقتین على األقل بین العینة والتي تلیھا، ثم خلطھا

 
وینبغي تنفیذ المراقبة بما یتفق مع معاییر إیزو أو المعاییر األوروبیة. وإذا لم تكن معاییر إیزو أو المعاییر 

المعاییر الوطنیة أو المعاییر األخرى الدولیة بشرط أن تضمن المد ببیانات أألوروبیة متاحة، ینبغي استخدام 
 بمستوى جودة علمیة مكافئة.

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحدید مقدار حجم االنبعاثات المنتشرة من المصادر المعنیة باستخدام األسالیب  16
اس المباشر عن طرق القیاس غیر المباشر أو التقدیرات الواردة فیما بعد. وحیثما أمكن، یفضل استخدام طرق القی

 المعتمدة على الحساب بمعامالت انبعاث.



 
یقصد بأسالیب القیاس المباشر قیاس االنبعاثات عند المصدر نفسھ. في ھذه الحالة، یمكن قیاس مستویات  •

 التركیز ومجاري الكتلة أو تحدیدھا.
نبعاث على مسافة معینة من المصدر؛ في ھذه الحالة ال یمكن یقصد بأسالیب القیاس غیر المباشر تحدید اال •

 إجراء القیاس المباشر لمستویات التركیز ومجرى الكتلة.
 الحساب باستخدام معامالت االنبعاث. •

 

 الوصف
 القیاس المباشر وشبھ المباشر

الریح أو وسائل أخرى مثل  من أمثلة القیاس المباشر، القیاسات التي تؤخذ في األنفاق الھوائیة، باستعمال اكمام
قیاسات شبھ االنبعاثات على سطح المنشأة الصناعیة. بالنسبة للحالة األخیرة، یتم قیاس سرعة الریح ومنطقة التھویة 
في خط السطح وحساب معدل التدفق. المقطع المستعرض لسطح قیاس خط تھویة السطح یُقسم غلى مقاطع متساویة 

 المساحة (شبكة القیاس).
 

 اس غیر المباشرالقی
) وطریقة توازن الكتلة RDMمن أمثلة القیاس غیر المباشر، استعمال خطاط غازات، نموذج التشتت العكسي (

 ).LIDARبتطبیق كشف الضوء ومداه (
 

 حساب االنبعاثات باستخدام معامالت االنبعاث
من مناطق التخزین ومناولة المواد  التوجیھات باستعمال معامالت االنبعاث من أجل تقدیر انتشار انبعاثات الغبار

 الخام السائبة والغبار العالق من الطرق السریعة الذي تحدثھ حركة مرور العربات ھي التالیة:
 

• VDI 3790 Part 3 
• US EPA AP 42 

 

 سحب المنشأة من الخدمة 1.1.8
 

خدام التقنیات الالزمة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفادي التلوث الناتج عن سحب المصنع من الخدمة باست 17
 كما ترد أدناه.

 
 اعتبارات التصمیم الخاصة بسحب المصنع من الخدمة في نھایة عمره:

األخذ في االعتبار تأثیر سحب المنشأة من الخدمة على البیئة عند مرحلة تصمیم المصنع الجدید، حیث أن أخذ  -1
 واقتصادیة التكلفة.العواقب في الحسبان یضمن عملیة سحب من الخدمة سھلة ونظیفة 

تشكل عملیة السحب من الخدمة مخاطر على البیئة من جراء تلوث األرض (والمیاه الجوفیة) وتولد كمیات كبیرة  -2
 من المخلفات الصلبة؛ التقنیات الوقائیة تنصب على العملیة ولكن االعتبارات العامة قد تشمل ما یلي:

 تفادي الھیاكل المدفونة تحت األرض -أ
 ص تسھل الفكإدماج خصائ -ب
 اختیار نمط تشطیب األسطح الذي یضمن سھولة إزالة تلوثھا -ج
 تھیئة المعدات بحیث تقلل من احتباس المواد الكیمیائیة ویسھل تفریغھا أو تنظیفھا -د
 التصمیم المرن، ووحدات ذاتیة التخلص من التلوث تسمح القفل على مراحل -ه
 د بقدر اإلمكان.استعمال مواد ذاتیة التحلل وتقبل االستخدام من جدی -و



 
 الضوضاء 1.1.9

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل انبعاثات الضوضاء من المصادر ذات الصلة أثناء عملیات تصنیع الحدید  18
 والصلب باستخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة فیما بعد، حسب الظروف المحلیة وبما یتفق معھا:

 
 تنفیذ خطة خفض الضوضاء  •
 ة أو تسییج العملیات/الوحدات عالیة الضوضاءإحاط •
 عزل تذبذبات وارتجاجات العملیات/الوحدات •
 التبطین الداخلي والخارجي بمواد ماصة للصدمات •
 عزل المباني ضد الصوت للوقایة من العملیات عالیة الضوضاء التي تتم باستخدام أجھزة تحویل المواد •
حواجز صناعیة أو طبیعیة، مثل زرع األشجار والشجیرات ما  بناء جدران واقیة من الضوضاء، مثال، بناء •

 بین األماكن المحمیة وأماكن األنشطة المولدة للضوضاء
 تركیب مخمدات صوت على مخرج المدخنة •
 تغلیف المواسیر وأجھزة النفخ النھائیة التي توجد في المباني المعزولة الصوت •
 قفل األبواب والنوافذ في المناطق المغطاة. •



 نتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمصانع التلبیداست 1.2
 

 وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في ھذا القسم تُطبق على جمیع مصانع التلبید.
 

 االنبعاثات في الھواء
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة للخلط/المجانسة في القضاء على أو تقلیل انتشار انبعاثات الغبار بتكتل المواد   19
 ).11الناعمة من خالل ضبط محتوى الرطوبة (أنظر أیضاً أفضل التقنیات المتاحة 

 

ثات الغبار من الغازات العادمة تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من مصانع التلبید في خفض انبعا 20
 من جدائل التلبید باستخدام مرشحات من النسیج أو كیسیة.

 
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من المصانع الحالیة في خفض انبعاثات الغبار من الغازات  

العادمة من جدائل التلبید باستخدام أجھزة الترسیب اإللكتروستاتیة في حالة عدم توفر المرشحات النسیج أو 
 الكیسیة.

 
مج/مكعب متر عادي للمرشح الكیسي  15 – 1ھو < للغبارمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة 

مج/مكعب متر عادي ألجھزة الترسیب الكھروستاتیة المتقدمة (التي تُصمم وتعمل بحیث تحقق ھذه  40 – 20و<
 القیم)، وكالھما محددة كقیم أساسیة یومیة.

 
 الفلتر النسیجي

 الوصف
انع التلبید بعد جھاز الترسیب اإللكتروستاتي أو الحلزون كما عادة ما یتم تركیب الفلتر النسیجي أو الكیسي في مص

 یمكن أیضا أن یعمل كجھاز قائم بذاتھ.

 قابلیة التطبیق
فیما یتعلق المصانع الحالیة یعتبر فرض المساحة الكافیة لتركیب النظام في نھایة جھاز الترسیب اإللكتروستاتي  

 داء أجھزة الترسیب اإللكتروستاتي القائمة.أمر صائب. والبد من إیالء اھتمام خاص لعمر وأ

 
 أجھزة الترسیب اإللكتروستاتیة المتقدمة

 الوصف
 تتسم أجھزة الترسیب اإللكتروستاتیة المتقدمة بواحدة أو أكثر من الخصائص التالیة:

 تحكم جید في العملیات  •
 حقول كھربائیة إضافیة  •
 قوة متكافئة مع الحقل الكھربائي •
 محتوى رطوبة مالئم  •
 التكییف بإضافة مواد أخرى •
 فلطیات كھربائیة أعلى أو متغیرة النبض •
 فلطیة استجابة سریعة •
 تراكب نبض طاقة عالي  •
 أقطاب أرضیة متحركة •



 توسیع مسافة لوحة القطب األرضي (الكترود) أو الخصائص األخرى مما یحسن كفاءة الخفض. •
 

نبعاثات األولیة من جدائل التلدین في تفادي وال سیما خفض انبعاثات الزئبق عبر تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لال 21
) أو معالجة الغازات العادمة 7اختیار مواد أولیة ذات محتوى زئبق منخفض (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

 مجتمعة مع الكربون المنشط أو حقن اللیغنیت المنشط.
 

مج/مكعب متر عادي، ویمثل  0.05 – 0.03ھو < ات المتاحة للزئبقمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنی
 المعدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).

 
) XSOتتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من جدائل التلدین في خفض انبعاثات أكاسید الكبریت ( 22

 أكثر من التقنیات التالیة: باستخدام تقنیة أو
 خفض ُمدخل الكبریت باستخدام فحم كوك ناعم قلیل المحتوى من الكبریت -1
 خفض ُمدخل الكبریت بتقلیل استھالك فحم الكوك الناعم  -2
 خفض ُمدخل الكبریت باستخدام الحدید الخام قلیل المحتوى من الكبریت  -3
عادم الغاز بجدیلة التلدین قبل التخلص من الغبار بواسطة الفلتر حقن عناصر امتصاص مالئمة في ماسورة  -4

 )20 أنظر أفضل التقنیات المتاحةالنسیجي (
) (مع إیالء اعتبار خاص RACالتخلص من الكبریت بالطریقة الرطبة أو بعملیة تجدد الكربون المنشط ( -5

 لشروط التطبیق األولیة).
 

ھو  4-1باستخدام أفضل التقنیات المتاحة  ت المتاحة ألكاسید الكبریتمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیا
) ومحدد كقیمة أساسیة یومیة، حیث SO2مج/مكعب متر عادي، معبر عنھ بثاني أكسید الكبریت ( 500 – 350<

 .4تقترن القیمة الدنیا بأفضل التقنیات المتاحة 
 100ھو < 5باستخدام أفضل التقنیات المتاحة  ألكاسید الكبریتمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة 

 ) ومحدد كقیمة أساسیة یومیة.SO2مج/مكعب متر عادي، معبر عنھ بثاني أكسید الكبریت (
 

 5) الواردة في أفضل التقنیات المتاحة RACوصف عملیة تجدد الكربون المنشط (
ني أكسید الكبریت بالكربون المنشط. عندما یعاد تولید ثاني أكسید تعتمد تقنیات إزالة الكبریت الجافة على امتزاز ثا 

). في ھذه الحالة، یمكن RACالكبریت المحمل بالكربون المنشط، یطلق على العملیة الكربون المنشط المتجدد (
. ) كمنتج ثانويH2SO4استخدام كربون منشط عالي الجودة، وغالي الثمن، ویتم الحصول على حامض الكبریتیك (

ویتجدد المھد سواء بالماء أو بالحرارة. وفي بعض الحاالت، وبغرض إجراء "ضبط دقیق" للمجرى في وحدة إزالة 
الكبریت القائمة، یمكن استخدام الكربون المنشط على أساس اللیغنیت. في ھذه الحالة، عادة ما یتم حرق الكربون 

 ابة.المنشط المحمل بثاني أكسید الكبریت في ظروف خاضعة للرق
 یقبل التطویر كعملیة من مرحلة واحدة أو من مرحلتین. RACنظام 

في العملیة وحیدة المرحلة، یتم تحمیل غازات العادم على مھد من الكربون المنشط وتمتص الملوثات بواسطة  
ز قبل مھد ) في بخار الغاNH3الكربون المنشط. إضافة لذلك، یتم التخلص من أكاسید النتروجین عند حقن األمونیا (

 التحفیز.
في العملیة ثنائیة المراحل، یتم تحمیل غازات العادم خالل مھدین من الكربون المنشط. وتحقن األمونیا قبل المھد  

 لخفض انبعاثات أكاسید النتروجین.
 

 5قابلیة تطبیق التقنیات الواردة في أفضل التقنیات المتاحة 



الحاجة للمساحة كشرط ھام قد یقید قابلیة التطبیق. التكلفة العالیة ونفقات  أسالیب التخلص من الكبریت الرطبة:
التشغیل واآلثار الھامة المترتبة على تقاطع الوسائط مثل تولید الطین والتخلص وإجراءات معالجة میاه الصرف 

غة ھذه الوثیقة، ولكن اإلضافیة، یجب أن تؤخذ كلھا في االعتبار. وال تستخدم ھذه التقنیة في أوروبا في وقت صیا
 ربما تصبح خیارا في الحاالت التي یصعب فیھا تحقیق معاییر جودة البیئة من خالل تطبیق تقنیات أخرى.

  
ینبغي تركیب نظام خفض الغبار قبل تنفیذ عملیة الكربون المنشط المتجدد  )RACالكربون المنشط المتجدد (

)RACشكل تصمیم المصنع والمساحة الالزمة عوامل مھمة عند النظر في ) لتقلیل تركز الغبار الداخل. وعادة ما ی
 تطبیق ھذه التقنیة، وبشكل خاص في الموقع حیث توجد أكثر من جدیلة تلدین واحدة.

 
ویجب أن یؤخذ في االعتبار االستثمار المرتفع وتكالیف التشغیل وخاصة عند استعمال أنواع الكربون المنشط عالیة 

ثمن بجانب الحاجة لمصنع حامض الكبریتیك. وال تستخدم ھذه التقنیة في أوروبا في وقت الجودة، ومرتفعة ال
صیاغة ھذه الوثیقة، ولكن ربما تصبح خیارا في المصانع الجدیدة التي تستھدف غبار أكاسید الكبریت وأكاسید 

) بالتزامن وفي PCDD/Fر (لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیالنتروجین و ثنائي بنزود
 الحاالت التي یصعب فیھا تحقیق معاییر جودة البیئة من خالل تطبیق تقنیات أخرى.

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من جدائل التلدین في خفض مجموع انبعاثات أكاسید النتروجین  23
)XNO:باستخدام تقنیة أو أكثر من التقنیات التالیة ( 

 
 إجراءات العملیة المتكاملة، والتي قد تشمل ما یلي: -1

 إعادة تدویر غاز العادم -أ
اإلجراءات األولیة األخرى مثل استخدام فحم األنثراسیت أو المحارق منخفضة أكاسید النتروجین في  -ب

 اإلشعال
 تقنیات نھایة المدخنة التي تشمل -2

 )RACعملیة تجدد الكربون المنشط ( -أ
 ).SCRالحفزي االنتقائي (االختزال  -ب

 
ھو  5باستخدام إجراءات العملیة المتكاملة  مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة ألكاسید النتروجین

 ) ومحدد كقیمة أساسیة یومیة.NO2مج/مكعب متر عادي، معبر عنھ بثاني أكسید النتروجین ( 500<
 

باستخدام عملیة تجدد الكربون  )XNOمتاحة ألكاسید النتروجین (مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات ال
مج/مكعب متر عادي،  120مج/مكعب متر عادي وباستخدام االخترال الحفزي االنتقائي < 250المنشط ھو <

 % ویحدد كقیمة أساسیة یومیة.15)، ویتصل بمحتوى أكسجین NO2ویعبر عنھ بثاني أكسید النتروجین (

 
 أ-1الغازات العادمة حسب أفضل التقنیات المتاحة وصف إعادة تدویر 

في الغازات العادمة التي یُعاد تدویرھا جزئیاً، یوجد قسم من غازات عادم التلبید یعاد تدویره في عملیة التلبید من 
جدید. تطویر إعادة التدویر الجزئي للغازات العادمة من كامل جدیلة التلبید یتم أساسا من أجل خفض دفق غاز 

لعادم وبالتالي كتلة انبعاثات المواد الملوثة األساسیة. كما أنھ قد یقود إلى تقلیل استھالك الطاقة. وتحتاج إعادة تدویر ا
ً على جودة ومردودیة التلبید. كما نحتاج إلیالء أھمیة  الغازات العادمة إلى جھود خاصة لضمان عدم التأثیر سلبا

العادم المعاد تدویره لتفادي تسمم العاملین بمونوكسید الكربون. تم ) في الغاز COخاصة لمونوكسید الكربون (
 تطویر عدة طرق، مثل:

 إعادة التدویر لجزء من الغاز العادم من الجدیلة كلھا •



 إعادة تدویر الغاز العادم من نھایة خط جدیلة التلبید بالجمع مع تبادل الحرارة •
o تخدام الغاز العادم من مبرد التلدینإعادة تدویر الغاز العادم من نھایة خط جدیلة واس 
o  .إعادة تدویر جزء من الغاز العادم في أجزاء أخرى من جدیلة التلبید 

 
 I.i قابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة

قابلیة تطبیق ھذه التقنیة خاصة بالموقع. وتحتاج لتدابیر أخرى لضمان عدم التأثیر سلباً على جودة التلبید (قوة تبرید 
میكانیكیة) وإنتاجیة الجدیلة. وحسب الظروف المحلیة، قد ال تمثل أھمیة كبیرة ویسھل تنفیذھا أو على العكس، قد 
تكون ذات طبیعة أكثر حیویة ویصعب تنفیذھا لتكلفتھا العالیة وصعوبة التنفیذ. وبشكل عام، یجب مراجعة ظروف 

 تشغیل الجدیلة عندما تنفذ ھذه التقنیة.
 

 لقائمة، قد تحول القیود الخاصة بالمساحة دون تركیب نظام إلعادة التدویر الجزئي لغاز العادم.وفي المصانع ا
 

 وتشمل االعتبارات الھامة في تحدید إمكانیة تطبیق ھذه التقنیة ما یلي: 
 

التشكیل األساسي للجدیلة (مثال، مربع مجرى ھواء مفرد أو مزدوج، توفر الحیز الالزم للجھاز الجدید،  •
 د الحاجة، تطویل الجدیلة)وعن

 التصمیم األصلي للنظام الموجود (مثال، مراوح، تنظیف الغاز وتصفیة التلبید وأجھزة التبرید) •
ظروف التشغیل األصلیة (مثال، المواد األولیة، ارتفاع الطبقة، ضغط الشفط، نسبة الجیر الحي في الخلطة،  •

 التغذیة)معدل التدفق الخاص، نسبة المرتد من المصنع لدورة 
 األداء الحالي من حیث اإلنتاجیة واستھالك الوقود الصلب •
مؤشر قاعدیة التلبید وتكوین حمل فرن الصھر (مثال، نسبة اللبیدة إلى الكریات في الحمولة، محتوى الحدید  •

 ضمن ھذه المكونات).

 
 I.ii قابلیة تطبیق التدابیر األولیة األخرى ضمن أفضل التقنیات المتاحة

 استخدام االنثراسیت على توفر أنواع االنثراسیت منخفضة محتوى النیتروجین مقارنة بالكوك الناعم.یتوقف 
 

، أنظر أفضل II.i) ضمن أفضل التقنیات المتاحة RACوصف وقابلیة تطبیق عملیة تجدد الكربون المنشط (
 22التقنیات المتاحة 

 

 II.ii التقنیات المتاحة) أفضل SCRقابلیة تطبیق االختزال الحفزي االنتقائي (
 

من الممكن تطبیق عملیة تجدد الكربون المنشط داخل نظام كثیر الغبار، كنظام قلیل الغبار وكنظام غاز نظیف. حتى 
اآلن لم یتم سوى تطبیق أنظمة الغاز النظیف (بعد إزالة الغبار وإزالة الكبریت) في مصانع التلبید. ویعتبر من 

مج غبار/مكعب متر عادي) والمعادن الثقیلة، حیث أنھا قد  40ة الغاز في الغبار (<األمور الحیویة انخفاض نسب
تبطل فعل سطح التحفیز. عالوة على ذلك، یحتاج األمر إلزالة الكبریت قبل التحفیز. ومن المتطلبات األولیة 

 إلدخال الطاقة. درجة مئویة على األقل. وھذا الشرط یحتاج 300األخرى، الحصول على درجة حرارة غاز عادم 
 

، وتراكم NH3االستثمار المرتفع وتكالیف التشغیل، والحاجة إلى تنشیط التحفیز، واستھالك وانسیاب األمونیا  
)، وتكون ثالث أكسید الكربون المؤكسد والطاقة اإلضافیة الالزمة NH4NO3نترات األمونیوم المتفجرة (

ل تلك العوامل من شأنھا أن تقید التطبیق. وقد تكون ھذه التقنیة السترجاع الحرارة المحسوسة من عملیة التلبید، ك
 خیارا في الحاالت التي یصعب فیھا تحقیق معاییر جودة البیئة من خالل تطبیق تقنیات أخرى.



 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من جدائل التلدین في تفادي/خفض مجموع انبعاثات ثنائي  24
) وثنائي الفینیل متعدد الكلور PCDD/Fر (لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران ییوكسبنزود

)PCB( :باستخدام تقنیة أو أكثر من التقنیات التالیة 
د متعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیتفادي استعمال المواد األولیة التي تحتوي على ثنائي بنزود -1

أنظر أفضل التقنیات ) والسالئف بقدر اإلمكان (PCBوثنائي الفینیل متعدد الكلور () PCDD/Fر (لكلوا
 )7المتاحة 

) بإضافة PCDD/Fر (لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیالقضاء على تكون ثنائي بنزود -2
 مكونات النتروجین

 للوصف وقابلیة التطبیق). 23المتاحة أنظر أفضل التقنیات إعادة تدویر الغاز العادم ( -3
 

ن متعدد یوكسیتتمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات األولیة من جدائل التلدین في خفض انبعاثات ثنائي بنزود 25
) من خالل حقن PCB) وثنائي الفینیل متعدد الكلور (PCDD/Fور (لكلد امتعدالفلور/ وثنائي بنزو فیوران 

مالئمة في مجرى الغاز العادم لجدیلة التلبید قبل إزالة الغبار بواسطة مرشح كیسي أو المرسبات عناصر امتزاز 
 ).20اإللكتروستاتیة المتقدمة في حاالت عدم توفر المرشحات الكیسیة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

 

د متعدلور/ وثنائي بنزو فیوران ن متعدد الفیوكسیمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة لثنائي بنزود
 – 0.2نانوجرام مكافئ سمیة دولي/ مكعب متر عادي للمرشح الكیسي و< 0.2 -0.05ھو < )PCDD/Fور (لكلا

نانوجرام مكافئ سمیة دولي/مكعب متر عادي للمرسبات الكھروستاتیة المتقدمة، والمحدد كالھما لعینة  0.4
 ساعات في ظروف مستقرة. 8-6عشوائیة 

تمثل أفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات الثانویة من مخلفات جدائل التلدین، تكسیر اللدائن، التبرید، التصفیة ت 26
ونقاط ترحیل الناقل في منع انبعاثات الغبار و/أو تحقیق استخراج فعال وبالتالي خفض انبعاثات الغبار من خالل 

 استخدام تقنیة أو أكثر من التقنیات التالیة:
 ة و/أو اإلغالقالتغطی -1
 استخدام مرسب كھروستاتي أو مرشح كیسي -2

 
 30مج/مكعب متر عادي للمرشح الكیسي و< 10ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للغبار

 مج/مكعب متر عادي للمرسبات الكھروستاتیة وكالھما محدد كقیم أساسیة یومیة.
 

 المیاه ومیاه الصرف
 

تقنیات المتاحة في خفض استھالك المیاه في مصانع التلبید من خالل إعادة تدویر میاه التبرید بقدر تتمثل أفضل ال 27
 اإلمكان إال إذا كانت أنظمة التبرید ذات الدارة المفتوحة ھي المستخدمة.

 
الشطف أو نظام تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في معالجة المیاه المتدفقة من مصانع التلبید عندما تستخدم میاه  28

 معالجة الغاز العادم بالطریقة الرطبة، باستثناء تبرید الماء قبل التصریف باستخدام مجموعة من التقنیات التالیة:
 ترسیب المعادن الثقیلة -1
 التحیید -2
 الترشیح بالرمل. -3

 



 24ة مركبة على ، المعتمدة على عینة عشوائیة مؤھلة أو عینمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
 ساعة، ھي التالیة:

 مج/لتر 30<     المواد الصلبة العالقة •
 مج/لتر COD)1((   >100طلب األكسجین الكیمیائي ( •
 مج/لتر 0.1<    المعادن الثقیلة  •

، Ni)، النیكل (Hg)، الزئبق (Cu)، النحاس (Cr)، كروم (Cd)، الكادمیوم ((As)(مجموع الزرنیخ 
 ).(Zn)، الزنك Pb)الرصاص (

 
) (تفادیاً COD) بدال من طلب األكسجین الكیمیائي (TOC) في بعض الحاالت یقاس الكربون العضوي الكلي (1(

المستعمل في تحلیل طلب األكسجین الكیمیائي). وینبغي تحدید العالقة بین طلب األكسجین  HgCl2لكلورید الزئبق 
ى حدة. نسبة طلب األكسجین الكیمیائي /الكربون العضوي الكیمیائي والكربون العضوي الكلي لكل مصنع تلبید عل

 تقریباً. 4و 2الكلي قد تتراوح ما بین 
 

 مخلفات اإلنتاج
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفادي تولید المخلفات داخل مصانع التلبید (باستخدام واحدة أو أكثر من التقنیات  29
 ):8التالیة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

إعادة التدویر االنتقائي في الموقع للمخلفات نحو عملیة التلبید بعد استخراج المعادن الثقیلة، الكلورید القلوي أو  -1
 المحسن من جزیئات الغبار الناعم (مثال، الغبار من آخر حقل ترسیب كھروستاتي)

 إعادة التدویر الخارجي عندما یوجد ما یعیق إعادة التدویر في الموقع. -2
 

تمثل أفضل التقنیات المتاحة في التحكم في مخلفات عملیة التلبید التي ال یمكن تجنبھا وال إعادة استخدامھا وت
 بشكل خاضع للسیطرة.

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إعادة تدویر المخلفات التي قد تحتوي على الزیت، مثل الغبار، الطین، قشور  30
كربون من جدیلة التلبید والعملیات األخرى في مصانع الصلب المتكاملة، الطحن التي تحتوي على الحدید وال

 لجدیلة التلبید مرة أخرى بقدر اإلمكان مع اعتبار محتوى الزیت المقابل.
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض محتوى الھیدروكربون في تغذیة التلدین من خالل االنتقاء المناسب  31
 لمخلفات العملیات المعادة التدویر.والمعالجة األولیة 

 

% ومحتوى تغذیة  0.5وفي جمیع الحاالت، ینبغي أن یكون محتوى الزیت في مخلفات العملیة المعادة التدویر <
 %. 0.1التلبید <

 
 الوصف

من الممكن تقلیل كمیة الھیدروكربونات المدخلة وخاصة من خالل تقلیل المدخل من الزیت. ویضاف الزیت لتغذیة 
 التلدین أساسا أثناء إضافة قشور الطحن. محتوى قشور الطحن من الزیت یختلف بشكل ملحوظ باختالف مصدرھا.

 
 التقنیات التي تعمل على تخفیض مدخل الزیت عبر الغبار وقشور الطحن تشمل ما یلي: 

 



 لزیت فقطالحد من كمیة دخل الزیت عن طریق الفرز ثم اختیار الغبار وقشور الطحن منخفضة محتوى ا •
استخدام تقنیات "النظافة الجیدة" في نظام الدلفنة قد یؤدي لخفض ملحوظ في محتوى الزیت الملوث في  •

 قشور الطحن
 فصل الزیت عن قشور الطحن عن طریق: •

o  درجة مئویة، ستتطایر ھیدروكربونات الزیت ثم تُجمع قشور  800تسخین قشور الطحن بحوالي
 الھیدروكربونات المتطایرة.الطحن النظیفة؛ ومن الممكن حرق 

o .استخراج الزیت من قشور الطحن بواسطة المادة المذیبة 
 

 الطاقة
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل استھالك الطاقة الحراریة في مصانع التلبید من خالل استخدام تقنیة او  32
 أكثر من التقنیات التالیة:

 المتخلف من مبرد التلبیداستعادة الحرارة المحسوسة من الغاز  -1
 استعادة الحرارة المحسوسة، إذا أمكن، من الغاز المتخلف من جرش التلبید -2
زیادة إعادة تدویر الغاز المتخلف بأقصى مستوى الستعمال الحرارة المحسوسة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة  -3

 للوصف وقابلیة التطبیق) 23

 
 الوصف

 فة القابلة لالستخدام مرة أخرى یتم تصریفھا من مصانع التلبید:ھناك نوعان من الطاقة المتخل
 الحرارة المحسوسة من الغازات العادمة من ماكینات التلبید  •
 الحرارة المحسوسة من نظام تبرید الھواء في مبرد التلبید.  •

 
العادمة من ماكینات التلبید تم إعادة التدویر الجزئي للغاز العادم تمثل حالة خاصة من استعادة الحرارة من الغازات 

ُ إلى مفترش اللبیدة بواسطة 23تناولھا في أفضل التقنیات المتاحة  . تُحول الحرارة المحسوسة مباشرة رجوعا
)، كانت ھذه ھي الوسیلة العملیة الوحیدة 2010الغازات الساخنة المعاد تدویرھا. وفي وقت تحریر ھذه الوثیقة (

 ات العادمة.الستعادة الحرارة من الغاز
 

 ویمكن استعادة الحرارة المحسوسة في الھواء الساخن في مبرد التلبید بواحدة أو أكثر من الطرق التالیة:
 تولید الغاز في مرجل تسخین المخلفات بغرض االستعمال في تصنیع الحدید والصلب •
 تولید الماء الساخن ألغراض تدفئة المدینة •
 مدخنة االشتعال في مصنع التلبیدالتسخین األولى لھواء االحتراق في  •
 التسخین األولي لخلطة التلبید األولیة •
 استخدام غازات تبرید التلبید في نظام إعادة تدویر الغاز العادم. •

 
 قابلیة التطبیق

في بعض المصانع، قد تؤدي التشكیلة الحالیة لرفع تكالیف استعادة السخونة من غازات التلبید العادمة أو غاز عادم 
 د التلبید.تبری

 
 استعادة الحرارة من الغازات العادمة بواسطة المبادالت الحراریة قد تؤدي لنسب تركي غیر مقبولة ومشاكل تأكسد.



 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمصانع التحبیب 1.3
 

 التحبیب. وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في ھذا القسم تُطبق على جمیع مصانع
 

 االنبعاثات في الھواء
 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض انبعاثات الغبار في الغازات العادمة من  33

 المعالجة المسبقة للمواد األولیة، التجفیف، التحمیص، الترطیب، الخلط والتكویر؛ •

 من خط التصلید ؛ و  •

 من مناولة وتصفیة الحبیبات  •
 أكثر من التقنیات التالیة: من خالل استخدام تقنیة او

 جھاز الترسیب اإللكتروستاتي -1
 الفلتر النسیجي -2
 الغسل الرطب -3

 
مج/مكعب متر عادي من عملیات التكسیر  20ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للغبار

مج/مكعب متر عادي لخطوات العملیات األخرى أو في الحاالت التي تعالج فیھا  15 – 10والطحن والتجفیف و<
 جمیع الغازات العادمة معاً، وجمیعھا محددة كقیم أساسیة یومیة.

 

) HCl)، وكلورید الھیدروجین (XSOكبریت (تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض انبعاثات أكاسید ال 34
 ) من غاز عادم خط التصلید باستخدام إحدى التقنیات التالیة:HFوفلورید الھیدروجین (

 الغسل الرطب -1
 االمتصاص شبھ الجاف المقترن بنظام الحق إلزالة الغبار -2

 
 أساسیة یومیة، لتلك المكونات ھي:، والمحددة كقیم مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 مج/مكعب متر عادي SO2( >30 – 50) المعبر عنھا بثاني أكسید الكبریت (XSOأكاسید الكبریت ( •
 مج/مكعب متر عادي HF(     >1 – 3فلورید الھیدروجین ( •
 مج/مكعب متر عادي. HCl(     >1 – 3كلورید الھیدروجین ( •

 

خفض انبعاثات أكاسید النتروجین من قسم التجفیف والطحن والغازات العادمة تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في  35
 من خط التصلید بواسطة تطبیق تقنیات العملیات المتكاملة.

 

 الوصف
) من XNOعند تصمیم المصنع من خالل حلول تتفق مع االحتیاجات یجب تحسین انبعاثات أكاسید النتروجین (

اسید النتروجین الحراریة یمكن أن یتحقق بتخفیض درجة حرارة الخبث في جمیع أقسام اإلشعال. خفض تكوین أك
المحارق وتخفیض األكسجین الفائض في ھواء االحتراق. عالوة على ذلك، یمكن تحقیق خفض انبعاثات أكاسید 

 النتروجین بالمزج ما بین خفض استخدام الطاقة وخفض محتوى النتروجین في الوقود (الفحم والزیت).
 



مثل أفضل التقنیات المتاحة في المصانع القائمة في خفض انبعاثات أكاسید النتروجین من قسم التجفیف تت 36
 والطحن والغازات العادمة من خط التصلید بواسطة تطبیق إحدى التقنیات التالیة:

 ) كتقنیة نھایة المدخنةSCRاالختزال الحفزي االنتقائي ( -1
 % على األقل.80كاسید النتروجین بواقع أیة تقنیة أخرى ذات كفاءة خفض أ -2

 
 قابلیة التطبیق

بالنسبة للمصانع القائمة، أنظمة الفرن العالي والفرن المسطح بشبكة مصبعات، من الصعب أن نحصل على  
ظروف التشغیل الالزمة التي تتالءم مع مفاعل االختزال الحفزي االنتقائي. ونظرا الرتفاع التكالیف، یجب أن تؤخذ 

 مكن فیھا تحقیق معاییر الجودة البیئیة بطریقة أخرى.تقنیات نھایة المدخنة في االعتبار فقط في الحاالت التي ال ی

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في المصانع الجدیدة في خفض انبعاثات أكاسید النتروجین من قسم التجفیف  37
) كتقنیة نھایة SCRوالطحن والغازات العادمة من خط التصلید بواسطة تطبیق االختزال الحفزي االنتقائي (

 المدخنة.
 

 میاه ومیاه الصرفال
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمصانع التحبیب في تقلیل استھالك المیاه وتصریف میاه التنظیف، والشطف  38
 الرطب، ومیاه التبرید وإعادة استعمالھا بقدر اإلمكان.

 

ام مجموعة من تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمصانع التحبیب في معالجة مجاري المیاه قبل تصریفھا باستخد 39
 التقنیات التالیة:

 التحیید -1
 التندیف -2
 الترسیب -3
 الترشیح بالرمل -4
 ترسیب المعادن الثقیلة. -5

 
 24، المعتمدة على عینة عشوائیة مؤھلة أو عینة مركبة على مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ساعة، ھي التالیة:
 مج/لتر 50<    المواد الصلبة العالقة •
 مج/لتر COD)1((  >160طلب األكسجین الكیمیائي ( •
 مج/لتر 45<    نتروجین كلداھل •
 مج/لتر 0.55<    المعادن الثقیلة  •

، Ni)، النیكل (Hg)، الزئبق (Cu)، النحاس (Cr)، كروم (Cd)، الكادمیوم ((As)(مجموع الزرنیخ 
 ).(Zn)، الزنك Pb)الرصاص (

 
) (تفادیاً COD) بدال من طلب األكسجین الكیمیائي (TOCالكربون العضوي الكلي () في بعض الحاالت یقاس 1(

المستعمل في تحلیل طلب األكسجین الكیمیائي). وینبغي تحدید العالقة بین طلب األكسجین  HgCl2لكلورید الزئبق 
ئي /الكربون الكیمیائي والكربون العضوي الكلي لكل مصنع تحبیب على حدة. نسبة طلب األكسجین الكیمیا

 تقریباً. 4و 2العضوي الكلي قد تتراوح ما بین 
 



 مخلفات اإلنتاج
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفادي تولید المخلفات من مصانع التحبیب من خالل عملیات إعادة االستخدام   40
 في الموقع أو إعادة استعمال المخلفات (أي تلك الكریات الخضراء صغیرة الحجم والكریات المعالجة حراریاً)

 
في مصنع التحبیب بشكل خاضع للسیطرة، أي الطین وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إدارة مخلفات العملیات 

 المتخلف عن معالجة المیاه، الذي ال یمكن تفادي تكونھ وال إعادة استعمالھ.
 

 الطاقة
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض/تقلیل استھالك الطاقة الحراریة في مصانع التحبیب من خالل استخدام  41
 یة:تقنیة او أكثر من التقنیات التال

 العملیة التي تشمل إعادة استخدام الحرارة المحسوسة بأكبر قدر ممكن من األقسام المختلفة من خط التصلید  -1
استعمال فائض المخلفات في شبكات التدفئة الداخلیة او الخارجیة إذا ما كان ھناك طلب علیھا من طرف  -2

 آخر.

 
 الوصف

التبرید األولي كمادة احتراق ثانویة في قطاع اإلشعال. وبالمقابل، من الممكن استخدام الھواء الساخن في قطاع 
یمكن استخدام السخونة القادمة من قطاع اإلشعال في قسم التجفیف في خط التصلید. كما یمكن استخدام الحرارة من 

 قطاع التبرید الثانوي في قسم التجفیف.
 

ف التجفیف بوحدة التجفیف والتكسیر. ویُنقل الھواء الحرارة الزائدة من قطاع التبرید یمكن أن تستعمل في غر
 الساخن عبر خطوط معزولة یطلق علیھا "مواسیر إعادة تدویر الھواء الساخن".

 قابلیة التطبیق
استعادة الحرارة المحسوسة ھي عملیة ضمنیة في مصانع التحبیب. ویمكن تطبیق طریقة "مواسیر إعادة تدویر 

 لقائمة ذات تصمیم مشابھ وتغذیة كافیة من الحرارة المحسوسة.الھواء الساخن" في المصانع ا
 وقد یخرج التعاون وموافقة الطرف اآلخر عن رقابة المشغل وبالتالي یكونا خارج نطاق التصریح.



 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمصانع فرن الكوك 1.4
 

 ھذا القسم تُطبق على جمیع مصانع فرن الكوك.وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في 
 

 االنبعاثات في الھواء
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمطاحن الفحم (إعداد الفحم ویشمل التكسیر والطحن والسحق والتصفیة) في تفادي  42
 أو خفض انبعاثات الغبار من خالل استخدام تقنیة او أكثر من التقنیات التالیة:

 و/أو األجھزة المغلقة (الكسارة، المطحنة، الغربال) والمباني  -1
 فعالیة االستخراج واستخدام أنظمة ما بعد إزالة الغبار. -2

 
مج/مكعب متر عادي، ویمثل المعدل عن  20 – 10ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للغبار

 ساعة على األقل).فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف 
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لتخزین ومناولة الفحم المطحون في تفادي أو خفض انتشار انبعاثات الغبار من  43
 خالل استخدام تقنیة او أكثر من التقنیات التالیة:

 تخزین المواد المطحونة في حاویات أو مستودعات -1
 استعمال ناقالت مغطاة أو مغلقة -2
 ل من ارتفاع سقوط الفحم حسب حجم المصنع وھندسة المنشآتاإلقال -3
 خفض االنبعاثات الناتجة أثناء تحمیل برج الفحم وتحمیل العربات -4
 استعمال أسالیب استخراج فعالة والحقة إلزالة الغبار -5

 
ضل التقنیات المتاحة مستوى االنبعاث المقترن بأف، فإن 5عند استخدام التقنیة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

مج/مكعب متر عادي، ویمثل المعدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة  20 – 10ھو < للغبار
 نصف ساعة على األقل).

 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تعبئة غرف فرن فحم الكوك بواسطة أنظمة تعبئة منخفضة االنبعاث 44
 الوصف

تكاملة، فإن أفضل األنواع في نظام التعبئة "بدون دخان" أو التعبئة على مراحل تتمثل في من وجھة النظر الم
 استخدام أنبوبین صعود و قنطرات ألن جمیع الغازات والغبار تعالج كجزء من عملیة معالجة غاز فرن الكوك.

 
تتمثل في التعبئة بغازات ومع ذلك، إذا تم استخراج الغازات ومعالجتھا خارج فرن الكوك، فإن أفضل طریقة 

مستخرجة تمت معالجتھا في محطة أرضیة. وینبغي أن تشتمل المعالجة االستخراج الفعال لالنبعاثات بحرق الحق 
 من أجل تقلیل المكونات العضویة واستعمال مرشحات من القماش أو كیسیة لخفض الجزیئات.

من أنظمة تعبئة الفحم بمعالجة في محطات أرضیة للغبار  مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة
مج/مكعب متر عادي، ویمثل المعدل عن فترة أخذ العینة  50جم/طن مكافئ فحم لـ < 5للغازات المستخرجة ھو <

 (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 



ثانیة لكل تعبئة كمعدل شھري  30بئة ھي <المدة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات المرئیة من التع
 .46باستخدام طریقة الرقابة الواردة في أفضل التقنیات المتاحة 

 

) أثناء عملیة التكویك بأكبر قدر COGأفضل التقنیات المتاحة للتكویك تتمثل في استخراج غاز فرن الكوك ( 45
 ممكن.

 

ض االنبعاثات من خالل الوصول لمستوى إنتاج كوك غیر وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمصانع الكوك في خف 46
 منقطع باستمرار بمساعدة التقنیات التالیة:

الصیانة المكثفة لغرف الفرن، وأبواب الفرن وجودة عزل اإلطار، وأنابیب الصعود، وفتحات التعبئة  -1
 ً على عملیات الرصد  والمعدات األخرى (ینبغي تنفیذ برنامج شامل بمعرفة أفراد صیانة مدربون خصیصا

 والصیانة).
 تفادي التفاوت الھام في درجات الحرارة -2
 المالحظة الدقیقة والرقابة الشاملة لفرن الكوك -3
نظافة األبواب، وعوازل اإلطار، وفتحات التعبئة، واألغطیة وأنابیب الصعود بعد المناولة (وتطبق في  -4

 الحالیة)المصانع الجدیدة وفي بعض الحاالت في المصانع 
 المحافظة على أفران الكوك بدون تدفق للغاز -5
التنظیم المالئم للضغط أثناء التكویك واستعمال نظام لعزل األبواب مرن ومحمل على نوابض أو أبواب  -6

 متر وفي حالة عمل جیدة) 5≤بحافة سكینیة (في حاالت األفران بارتفاع 
ل خفض االنبعاثات المرئیة من الجھاز ككل مما یؤمن ممراً استخدام أنابیب صعود محكمة ضد الماء من أج -7

 من بطاریة فرن الكوك لوسیلة الجمع، األنابیب المعقوفة، واألنابیب القنطریة الثابتة
تطیین أغطیة فتحة التعبئة بعالق طیني (أو مادة عزل أخرى مالئمة)، من أجل خفض االنبعاثات المرئیة من  -8

 الفتحات
 التام (وتفادي دفعات الكوك األخضر) من خالل تطبیق التقنیات المالئمة ضمان التكویك -9

تركیب غرف فرن كوك أكبر (یمكن تطبیقھا في المصانع الجدیدة وفي بعض الحاالت أثناء عملیة االستبدال  -10
 الكامل للمصنع فوق األساسات القدیمة)

ن أثناء التكویك (یمكن تطبیقھا في المصانع وحیثما أمكن، استعمال تنظیم الضغط المتفاوت لغرف الفر -11
الجدیدة واعتبارھا اختیارا للمصانع القائمة؛ إمكانیة تركیب ھذه التقنیة في المصانع القائمة یجب أن تخضع 

 لدراسة وافیة كما تأخذ في االعتبار وضع كل مصنع على حدة)
 

 %. 10 – 5ھي < نیات المتاحةبأفضل التقنسبة االنبعاثات المرئیة من جمیع األبواب المقترنة 
 %. 1ھي < 8و 7بأفضل التقنیات المتاحة نسبة االنبعاثات المرئیة من جمیع أنواع المصادر المقترنة 

وترتبط النسب بتردد أیة تسربات مقارنة بمجموع األبواب وأنابیب الصعود أو أغطیة فتحات التعبئة كمعدل شھري 
 وضع أدناه.باستخدام طریقة الرقابة على النحو الم

 
 فیما یتعلق بتقدیر انتشار االنبعاثات من أفران الكوك تستخدم الطرق التالیة:

 
 EPA 303طریقة تقدیر االنبعاثات المرئیة من بطاریات فرن الكوك  •
 DMT (Deutsche Montan Technologie GmbH)طریقة  •
 (British Carbonisation Research Association)الطریقة التي وضعتھا الجمعیة البریطانیة •

BCRA. 



الطریقة المتبعة في ھولندا، وتعتمد على حساب التسربات الواضحة في أنابیب الصعود وفتحات التعبئة،  •
 بینما تستبعد االنبعاثات الواضحة الناتجة عن العملیات العادیة (تعبئة الفحم، دفع الفحم).

 

تقلیل االنبعاثات من األشكال الغازیة المتسربة باستخدام  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمصنع معالجة الغاز في 47
 التقنیات التالیة:

 تقلیل عدد الحافات أو الشفف من خالل لحام وصالت األنابیب بقدر اإلمكان -1
 استعمال أنواع العزل المناسبة للحافات والصمامات -2
 استعمال مضخات منع تسرب الغاز (مثال المضخات المغنطیسیة) -3
 فادي االنبعاثات من صمامات الضغط في صھاریج التخزین بواسطة:ت -4

 
 ) أوCOGتوصیل مخرج الصمام لفوھة الجمع الرئیسیة لغاز فرن الكوك ( •
 فوھة جمع الغازات وما بعد االحتراق   •

 

 قابلیة التطبیق
ون التصمیم الكتیم الغاز یمكن تطبیق التقنیات على كل من المصانع الجدیدة أو القائمة في المصانع الجدیدة، قد یك

 أسھل تحقیقاً عن المصانع القائمة.
 

) باستخدام إحدى التقنیات COGتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض محتوى الكبریت في غاز فرن الكوك ( 48
 التالیة:

 إزالة الكبریت بواسطة أنظمة االمتصاص، -1
 إزالة الكبریت بواسطة تقنیة األكسدة الرطبة. -2

 
) المتخلفة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة، والمحددة كمعدالت أساسیة یومیة، H2Sتركیزات كبریتید الھیدروجین (

(أعلى قیم تقترن بأعلى  1مج/مكعب متر عادي في حالة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة  1000 – 300ھي <
مج/مكعب متر عادي في حالة تطبیق  10ة) و<درجات حرارة محیطة وأقل قیم تقترن بأقل درجات الحرارة المحیط

 .2أفضل التقنیات المتاحة 
 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة ألسفل نار فرن الكوك في خفض االنبعاثات باستخدام التقنیات التالیة: 49
 تفادي التسرب ما بین غرفة الفرن وغرفة التسخین بواسطة وسائل تشغیل فرن الكوك العادي  -1
 اي تسربات ما بین غرفة الفرن وغرفة التسخین (ال تطبق سوى على المصانع القائمة)تصلیح  -2
) في بناء البطاریات الجدیدة، مثل االحتراق على مراحل XNOإدماج تقنیات األكاسید منخفضة النتروجین ( -3

 یدة)واستعمال قرامید أنحف وصامدة للصھر بموصلیة حراریة أفضل (ال تطبق إال في المصانع الجد
 COG).استخدام غازات عملیة إزالة الكبریت من غاز فرن الكوك ( -4

 
، والمحددة كقیم أساسیة یومیة ذات صلة بمحتوى األكسجین مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 %، ھي:5
 

 تر عاديمج/مكعب م SO2> (200 – 500) المعبر عنھا بثاني أكسید الكبریت (XSOأكاسید الكبریت ( •



 )1مج/مكعب متر عادي ( 20 – 1الغبار < •
مج/مكعب متر  NO2> (350 – 500) ویعبر عنھا بثاني أكسید النتروجین (XNOأكاسید النتروجین ( •

مج/مكعب متر  650-500سنوات) و 10عادي للمصانع الجدیدة أو المرممة بشكل ھام (عمرھا أقل من 
 ) مدمجة.XNOجیدة وتقنیات منخفضة أكاسید النتروجین (عادي للمصانع األقدم ذات بطاریات بصیانة 

 
) أدنى نھایة في النطاق حددت على أساس أداء مصنع واحد محدد في ظروف التشغیل الحقیقیة المحددة في أفضل 1(

 التقنیات المتاحة والتي حققت أفضل أداء بیئي.
 

 باستخدام التقنیات التالیة:تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لدفع الكوك في خفض االنبعاثات  50
 االستخراج باستخدام ماكینة ترحیل الكوك الضمنیة والمجھزة بغطاء -1
 استعمال وسیلة معالجة الغاز المستخرج في محطة أرضیة ومرشح كیسي أو أنظمة خفض أخرى  -2
 استعمال عربة إخماد فحم الكوك متحركة أو بنقطة واحدة -3

 
مج/مكعب متر عادي في  10للغبار الصادر من دفع الكوك ھو < ل التقنیات المتاحةمستوى االنبعاث المقترن بأفض

مج/مكعب متر عادي في الحاالت األخرى، ویمثل المعدل عن فترة أخذ  20حالة استعمال المرشحات الكیسیة و<
 العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).

 

 قابلیة التطبیق
 القائمة، قد یشكل عدم توفر المساحة الكافیة قیداً على التطبیق.في المصانع 

 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لتبرید الكوك في خفض االنبعاثات المتولدة عن الغبار باستخدام التقنیات التالیة: 51
والمناولة  ) مع استعادة الحرارة المحسوسة وإزالة الغبار من عملیات التحمیلCDQتبرید الكوك الجاف ( -1

 والتصفیة باستخدام مرشحات من القماش أو كیسیة.
 استعمال طریقة التبرید الرطب التقلیدیة مع تقلیل االنبعاثات -2
 CSQ).استعمال طریقة تبرید الكوك باالستقرار ( -3

 
 ھي: للغبار، والمحددة كمعدل عن فترة أخذ العینة، مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 
 مج/مكعب متر عادي في حالة التبرید الجاف لفحم الكوك 20< •
 )1جم/طن كوك في حالة التبرید الرطب التقلیدي مع تقلیل االنبعاثات ( 25< •
 ).2جم/طن كوك في حالة تبرید الكوك باالستقرار ( 10< •

 
 سابقاً) VDI 2303" غیر الحركیة (Mohrhauer) یعتمد ھذا المستوى على استعمال طریقة "1(
  VDI 2066) یعتمد ھذا المستوى على استعمال طریقة العینة الحركیة بما یتفق مع2(

 
 1وصف أفضل التقنیات المتاحة 

فیما یتعلق بالتشغیل المستمر لمصانع تبرید فحم الكوك بالطریقة الجافة، یوجد خیاران. في الحالة األولى، تشمل 
أربع غرف. وھناك دائما وحدة في حالة انتظار. وبما أن ھذه الطریقة  وحدة تبرید الكوك الجافة من غرفتین وحتى



ال تحتاج لتبرد رطب غیر أن وحدة تبرید الكوك الجافة تحتاج لسعة ضخمة مقارنة بمصنع فحم الكوك وبتكالیف 
 عالیة. وفي الحالة الثانیة، نحتاج لنظام تبرید رطب إضافي.

 
ویلھ إلى مصنع تبرید جاف، من الممكن اإلبقاء على نظام التبرید الرطب وفي حالة تعدیل مصنع التبرید الرطب لتح

 لھذا الغرض. وحدة تبرید الكوك الجاف ھنا ال تكون بسعة فائقة مقارنة بمصنع فرن الكوك.

 
 IIقابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة 

م على األقل لضمان ظروف 30یمكن تجھیز أبراج التبرید بعوارض خفض االنبعاثات. ویكون ارتفاع البرج 
 تجفیف كافیة.

 
 III قابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة

 بما أن النظام یكون أكثر عرضاً عن الالزم للتبرید التقلیدي، فقد یشكل نقص المساحة في المصنع قیداً على التطبیق.
 

خفض االنبعاثات باستخدام التقنیات تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لتصنیف درجة الكوك والمناولة في منع أو  52
 التالیة مجتمعة:

 استعمال المباني أو األجھزة المغلقة  -1
 فعالیة االستخراج واستخدام أنظمة المعالجة الالحقة إلزالة الغبار. -2

 
مج/مكعب متر عادي، ویحدد كمعدل عن فترة  10للغبار ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 

 المیاه ومیاه الصرف
 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل وإعادة استخدام ماء التبرید بأكبر قدر ممكن. 53
 

دي استخدام ماء العملیات مرة أخرى إذا كانت تحتوي كمیة كبیرة من الحمل تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفا 54
العضوي (مثل المیاه المستعملة في فرن الكون الخام، المیاه المستعملة عالیة محتوى الھیدروكربونات، إلخ) في 

 عملیة التبرید.
 

من صناعة الكوك وتنظیف غاز فرن تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إجراء معالجة مسبقة للمیاه المستعملة  55
) قبل التخلص منھا في مصنع معالجة میاه الصرف باستخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات COGالكوك (
 التالیة:

) بشكل فعال من خالل PAHتنفیذ عملیة إزالة القطران والھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات ( -1
 ترسیب والتصفیة على حدة أو مجتمعة.عملیات دمج الحبیبات ثم تعویمھا، ال

 نزع األمونیا بشكل فعال بواسطة مادة قلویة وبخار. -2
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة للمعالجة المسبقة للمیاه المستعملة في عملیات تصنیع الكوك وتنظیف غاز فرن  56
 النترجة كعملیة متكاملة.-النتروجین) في معالجة المیاه المستعملة بیولوجیاً من خالل نزع COGالكوك (



 
 24المعتمدة على عینة عشوائیة مؤھلة أو عینة مركبة على  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ساعة وتحیل فقط لمصانع معالجة ماء فرن الكوك المفرد، ھي:
 مج/لتر COD)1((    >220طلب األكسجین الكیمیائي ( •
 مج/لتر BOD5(   >20الحیوي لخمس أیام (طلب األكسجین  •
 مج/لتر 0.1<     )2الكبریتید، سھل اإلطالق ( •
 مج/لتر SCN(      >4-الثیوسیانات ( •
 مج/لتر 0.1<    )3)، سھل اإلطالق (CN-السیانید ( •
 مج/لتر <0.05    (PAH)الھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات •

 ،]فلورانثینb(مجموع الفلورانثین، بنزو[
 ]بیرین،a]فلورانثین، بنزو[kبنزو[

  ] بیریلین)g,h,i] بیرین وبنزو[cd-1,2,3إندینو[
 مج/لتر 0.5<       الفینوالت •
 ،)NH4+-Nالنتروجین (-مجموع األمونیا •

 مج/لتر NO2--N( >15 – 50النیتروجین (-) والنتریتNO3--Nالنتروجین (-النترات
 

النیتروجین -) والنتریتNO3--Nالنتروجین (-، النترات)NH4+-Nالنتروجین (-فیما یتعلق بمجموع األمونیا
)NO2--N(> مج/لتر دائما ما تقترن بتطبیق مصانع معالجة المیاه المستھلكة بالطریقة البیولوجیة  35، فإن القیم

 النترجة ونزع النتروجین الالحقة.-المتقدمة من خالل عملیة نزع النتروجین المسبقة
 

) (تفادیاً COD) بدال من طلب األكسجین الكیمیائي (TOCیقاس الكربون العضوي الكلي () في بعض الحاالت 1(
المستعمل في تحلیل طلب األكسجین الكیمیائي). وینبغي تحدید العالقة بین طلب  HgCl2لكلورید الزئبق 

الكیمیائي األكسجین الكیمیائي والكربون العضوي الكلي لكل مصنع فرن كوك على حدة. نسبة طلب األكسجین 
 تقریباً. 4و 2الكربون العضوي الكلي قد تتراوح ما بین /

أو أي مقیاس آخر قومي أو دولي یضمن المد بمعطیات  DIN 38405 D 27) یعتمد ھذا المستوى على استخدام 2(
 بنفس مستوى الجودة العلمیة.

مي أو دولي یضمن المد أو أي مقیاس آخر قو  DIN 38405 D 13-2) یعتمد ھذا المستوى على استخدام 3(
 بمعطیات بنفس مستوى الجودة العلمیة.

 

 مخلفات اإلنتاج
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إعادة استخدام مخلفات اإلنتاج مثل القطران من ماء الفحم والفضالت السائلة،  57
 وفائض الطین المنشط إلى مصنع معالجة میاه الصرف لتغذیة الفحم في مصنع فرن الكوك.

 

 الطاقة
 

) المستخرج كوقود أو عنصر خفض أو في COGتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام غاز فرن الكوك ( 58
 تصنیع الكیماویات.



 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ألفران الصھر 1.5
 

 أفران الصھر.وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في ھذا القسم تُطبق على جمیع 
 

 االنبعاثات في الھواء
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بنزوح الھواء خالل التحمیل من حاویات التخزین بوحدة حقن الفحم في  59
 التقاط انبعاثات الغبار ثم التخلص من الغبار بالطریقة الجافة.

 
مج/مكعب متر عادي، ویحدد كمعدل عن فترة  20<للغبار ھو  مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة إلعداد الحمولة (الخلط، المجانسة) ونقلھا في تقلیل انبعاثات الغبار و، حیثما كان  60
 من الغبار باستخدام مرسب كھروستاتي أو مرشح كیسي. ذلك مناسبا، االستخراج من خالل التخلص الالحق

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لورش الصب (فتحات الصب، سیور النقل، نقاط تحمیل مغرفة الطوربید، وحدات  61
 الكشط) في منع أو خفض انبعاثات الغبار المنتشر من خالل استخدام التقنیات التالیة:

 تغطیة سیور النقل -1
فعالیة التقاط انبعاثات الغبار المنتشر واألدخنة من خالل تنظیف الحق لغاز العادم باستخدام مرسب  تحسین -2

 كھروستاتي أو مرشح كیسي
القضاء على الدخان باستخدام النتروجین أثناء الصب، وحیثما أمكن وفي حالة عدم تركیب نظام لجمع  -3

 الغبار والتخلص منھ في انبعاثات الصب.
 

– 1للغبار ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة، یكون 2عند تطبیق أفضل التقنیات المتاحة 
 مج/مكعب متر عادي، ویحدد كقیمة یومیة أساسیة. 15 

 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعمال سیور نقل مبطنة بمواد خالیة من القطران. 62
 

متاحة في تقلیل االنبعاث من غاز فرن الصھر خالل التحمیل باستخدام تقنیة او أكثر من تتمثل أفضل التقنیات ال 63
 التقنیات التالیة:

 قمة الجرس مجھزة بنظام تعادل أولي ومساعد -1
 نظام الستعادة الغاز أو التھویة -2
 استعمال غاز فرن الصھر في ضغط قمة حاویات التخزین. -3

 

 2لمتاحة قابلیة تطبیق أفضل التقنیات ا
تُطبق على المصانع الجدیدة ویمكن تطبیقھا في المصانع الحالیة بشرط أن یكون الفرن مجھزاً بنظام تحمیل من قمة 
الجرس. ال یمكن تطبیقھا في المصانع حیث تُستخدم الغازات غیر غاز فرن الصھر (مثال، النتروجین) في ضغط 

 الحاویات أعلى الفرن.



 
المتاحة في خفض انبعاثات الغبار المنطلق من غاز فرن الصھر من خالل استخدام تقنیة او تتمثل أفضل التقنیات  64

 أكثر من التقنیات التالیة:
 استعمال أجھزة للتخلص المسبق الجاف من الغبار مثل: -1

 الحارفات -أ
 حواجز الغبار -ب
 الحلزونات -ج
 المرسبات الكھروستاتیة -د

 ما بعد خفض الغبار، مثل: -2
 غساالت من نوع الحواجز -أ

 غساالت فنتوري -ب
 غساالت بفراغ حلقي -ج
 المرسبات الكھروستاتیة الرطبة -د
 أجھزة التفتیت. -ه

 
 10ھو < بأفضل التقنیات المتاحة، فإن تركیز الغبار المتخلف المقترن BF)بالنسبة لتنظیف غاز فرن الصھر (

 مج/مكعب متر عادي، ویحدد كمعدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بمواقد التیار الھوائي الساخن في خفض االنبعاثات باستخدام غاز فرن  65
ن الصھر منزوع الغبار، غاز فرن األكسجین القاعدي منزوع الكوك الفائض المنزوع الكبریت والغبار، غاز فر

 الغبار والغاز الطبیعي، على حدة أو كمجموعة.
 

، والمحددة كقیم أساسیة یومیة ذات صلة بمحتوى األكسجین مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
 %، ھي: 3

 
 مج/مكعب متر عادي SO2> (200الكبریت () المعبر عنھا بثاني أكسید XSOأكاسید الكبریت ( •
 مج/مكعب متر عادي  10الغبار < •
 مج/مكعب متر عادي. NO2> (100) المعبر عنھا بثاني أكسید النتروجین (XNOأكاسید النتروجین ( •

 

 المیاه ومیاه الصرف
 

فرن الصھر في تقلیل تتمثل أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بتقلیل استھالك الماء والتصریف من معالجة غاز  66
وإعادة استخدام میاه التنظیف بأكبر قدر ممكن، مثالً، من تكوین حبیبات الخبث، إذا كان ذلك ضروري بعد 

 المعالجة بفلتر ذو فرشة من الحصى.
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بمعالجة المیاه العادمة من معالجة غاز فرن الصھر في عملیات التندیف  67
 مج الحبیبات) ثم الترسیب وخفض كمیة السیانید سھل اإلطالق، عند الحاجة.(د

 
 24، المعتمدة على عینة عشوائیة مؤھلة أو عینة مركبة خالل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ساعة، ھي التالیة:
 مج/لتر 30<    المواد الصلبة العالقة •
 مج/لتر 5<     الحدید •



 مج/لتر 0.5<     الرصاص •
 مج/لتر 2<     الزنك •
 مج/لتر. 0.4<  )1)، سھل اإلطالق (CN-السیانید ( •

 
أو أي مقیاس آخر قومي أو دولي یضمن المد  D 13DIN 3840 5-2) یعتمد ھذا المستوى على استخدام 1(

 بمعطیات بنفس مستوى الجودة العلمیة.
 

 مخلفات اإلنتاج
 

في تفادي تولید المخلفات من أفران الصھر باستخدام واحدة أو أكثر من التقنیات تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  68
 التالیة:

 طرق الجمع والتخزین المناسبة التي تسھل المعالجة الخاصة -1
) والغبار الصادر من عملیة BFإعادة التدویر في الموقع للغبار الخشن المنطلق من معالجة غاز فرن الصھر ( -2

 ورش الصب مع النظر إلى آثار االنبعاثات من المصنع حیث تتم إعادة التدویر إزالة الغبار من
میاه أعاصیر الطین مع إعادة تدویر الحق في الموقع للجزیئات الخشنة (قابلة للتطبیق في حاالت إجراء إزالة  -3

 الغبار الرطب وحیث توزیع محتوى الزنك في أحجام الحبات المختلفة یسمح بتوزیع معقول)
معالجة الخبث، ویفضل من خالل التحبیب (عندما تسمح ظروف السوق بذلك)، لالستخدام الخارجي للخبث  -4

 (مثال، في صناعة األسمنت أو بناء الطرق).
 

وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في التحكم في مخلفات عمل فرن الصھر التي ال یمكن تجنبھا وال إعادة استخدامھا 
 بشكل خاضع للسیطرة.

 

وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة لتقلیل االنبعاثات من معالجة الخبث في تركیز الدخان في حالة ما احتجنا لخفض  69
 الرائحة.

 
 إدارة الموارد

 
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة إلدارة موارد أفران الصھر في خفض استھالك الكوك وذلك من خالل الحقن المباشر  70

، الغاز COG)المسحوق، الزیت، الزیت الثقیل، مخلفات الزیت، غاز فرن الكوك ( لعوامل الخفض، مثل الفحم
الطبیعي والمخلفات مثل البقایا المعدنیة، الزیت المستھلك والمستحلبات، والبقایا الزیتیة، الشحوم ومخلفات 

 البالستیك كل منھا على حدة أو مجتمعة.
 

 قابلیة التطبیق
 ق في جمیع أفران الصھر المجھزة بنظام حقن الفحم المسحوق واألكسجین المخصب.تقبل التقنیة التطبی حقن الفحم:

 
حقن ممر الھواء الي غاز فرن الكوك یتوقف بشكل كبیر على توفر الغاز الذي یمكن أن یستخدم بشكل  حقن الغاز:

 فعال في مواضع أخرى من مصانع الحدید والصلب المتكاملة.
 



یجب أن نالحظ أن ھذه التقنیة تعتمد بقدر كبیر على الظروف المحلیة وظروف السوق. فقد یحتوي  حقن البالستیك:
البالستیك على الكلور والمعادن الثقیلة مثل الزئبق والكادمیوم والرصاص والزنك.وحسب تكوین المخلفات 

والنحاس والنیكل والمولیبدینوم في المستخدمة (مثال، األجزاء المتقطعة الخفیفة)، قد ترتفع كمیة الزئبق، والكروم 
 غاز فرن الصھر.

 
استمرار  الحقن المباشر للزیوت المستعملة، والشحوم والمستحلبات كعوامل خفض وكمخلفات للحدید الصلب:

عمل ھذا النظام یتوقف على المفھوم اللوجستي لعملیات التموین وتخزین المخلفات. كما أن تقنیة النقل المطبقة تتسم 
 خاصة في نجاح التشغیل. بأھمیة

 

 الطاقة
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في المحافظة على وتیرة عمل سلسة ومستمرة في فرن الصھر في ظروف مستقرة  71
 من أجل تخفیف االنبعاثات وخفض احتماالت انزالق الحمولة.

 
 كوقود.تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعمال الغاز المستخرج من فرن الصھر  72

 
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة الستعادة الطاقة من ضغط غاز قمة فرن الصھر عند وجود ضغط كاف في القمة  73

 ومواد قلویة بتركیزات منخفضة.
 

 قابلیة التطبیق
یمكن تطبیق تقنیة استعادة ضغط غاز قمة الفرن في المصانع الجدیدة وفي بعض الحاالت في المصانع القائمة، رغم 
كثرة المصاعب وارتفاع التكالیف. ومن الشروط األساسیة لتطبیق ھذه التقنیة وجود غاز في قمة الفرن مالئم یزید 

 مقیاس بار. 1.5على 
 

وفي المصانع الجدیدة، یمكن تكییف توربین غاز قمة الفرن وخدمة تنظیف غاز فرن الصھر كل منھما لآلخر من 
 ف واستعادة الطاقة.أجل تحقیق كفاءة عالیة لعملیات التنظی

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في التسخین المسبق لغازات وقود موقد التیار الھوائي الساخن أو ھواء االحتراق  74
 باستعمال الغاز العادم من موقد التیار الھوائي الساخن وتحسین عملیة االحتراق في موقد التیار الھوائي الساخن.

 
 الوصف

 لطاقة في موقد التیار الھوائي الساخن، یمكن استعمال واحدة أو مجموعة من التقنیات التالیة:من أجل تحسین كفاءة ا
 

 استخدام الكمبیوتر في تشغیل موقد التیار الھوائي الساخن •
 التسخین المسبق للوقود أو ھواء االحتراق بجانب عزل خط الھواء البارد ومجرى غاز العادم  •
 حسین االحتراقاستعمال محرق او أكثر مالئم لت  •
 قیاس سریع لألكسجین وتكییف بالشكل المالئم لظروف االحتراق. •

 
 
 



 قابلیة التطبیق
قابلیة تطبیق تقنیة التسخین المسبق للوقود تتوقف على كفاءة المواقد حیث أن ذلك ھو الذي یحدد درجة حرارة الغاز 

قد ال تكون طریقة استعادة السخونة ھي درجة مئویة،  250العادم (مثال، عند درجة حرارة غاز عادم أقل من 
 الخیار األنسب فنیاً أو اقتصادیاً).

 
تنفیذ التحكم بمساعدة الكمبیوتر قد یحتاج لبناء موقد رابع إذا ما كان المصنع مجھزاً بأفران صھر بثالث مواقد (إذا 

 أمكن) من أجل رفع الفائدة ألقصى درجة.



 لمصانع تصنیع الصلب والصب باألكسجین القاعدياستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة   1.6
 
وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في ھذا القسم یمكن أن تُطبق على جمیع مصانع تصنیع 

 الصلب والصب باألكسجین القاعدي.
 

 االنبعاثات في الھواء
 

) بكبت االحتراق في BOFتتمثل أفضل التقنیات المتاحة المقترنة باسترجاع الغاز من فرن األكسجین القاعدي (  75
 استخراج غاز الفرن أثناء النفخ بقدر اإلمكان ثم تنظیفھ باستخدام التقنیات التالیة مجتمعة:

 تنفیذ عملیة كبت االحتراق -1
الغبار الخشن بواسطة تقنیات الفصل الجاف (مثالً، الحارفة، التخلص المسبق من الغبار من أجل إزالة   -2

 الحلزون) أو أجھزة الفصل الرطب
 خفض الغبار باستعمال: -3
 طریقة إزالة الغبار الجافة (مثالً، استعمال المرسبات الكھروستاتیة) في المصانع الجدیدة والقائمة -أ 
رسبات الكھروستاتیة الرطبة أو أجھزة الكشط) في طریقة إزالة الغبار الرطبة (مثالً، استعمال الم -ب 

 المصانع القائمة.
 

) BOF، بعد حجز الغاز من فرن األكسجین القاعدي (بأفضل التقنیات المتاحةتركیزات الغبار المتخلف المقترنة 
 ھي:

 
 أ-3مج/مكعب متر عادي في أفضل التقنیات المتاحة  30 – 10 •
 ب.-3التقنیات المتاحة مج/مكعب متر عادي في أفضل  50< •

 

) خالل نفخ األكسجین BOFتتمثل أفضل التقنیات المتاحة المقترنة باسترجاع الغاز من فرن األكسجین القاعدي ( 76
 في حالة االحتراق الكامل في خفض انبعاثات الغبار باستخدام إحدى التقنیات التالیة:

المرسبات الكھروستاتیة أو المرشحات القماش أو الكیس) في طریقة إزالة الغبار الجافة (مثالً، استعمال  -أ
 المصانع الجدیدة والقائمة

طریقة إزالة الغبار الرطبة (مثالً، استعمال المرسبات الكھروستاتیة الرطبة أو أجھزة الكشط) في المصانع  -ب
 القائمة.

 
معدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، ، المحددة كمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للغبار

 عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل) ھي:
 

 1مج/مكعب متر عادي في أفضل التقنیات المتاحة  30 – 10 •
 .2مج/مكعب متر عادي في أفضل التقنیات المتاحة  50< •

 

األكسجین من خالل استخدام تقنیة تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض انبعاثات الغبار المنطلق من فوھة قذف  77
 او أكثر من التقنیات التالیة:

 تغطیة فتحة القذف أثناء نفخ األكسجین -1



 حقن غاز خامل أو بخار في الفوھة لتشتیت الغبار -2
 استخدام تصامیم عزل أخرى بدیلة مقترنة مع أجھزة تنظیف القاذف. -3

 

 ار بشكل ثانوي، بما فیھ االنبعاثات من العملیات التالیة:تتمثل أفضل التقنیات المتاحة للتخلص من الغب 78
 إعادة تعبئة المعدن الساخن من مغرفة الطوربید (أو خالط المعدن الساخن) لمغرفة التعبئة •
المعالجة األولیة للمعدن الساخن (مثالً، التسخین األولي للبوادق، إزالة الكبریت، إزالة الفوسفور، إزالة  •

 المعدن الساخن ووزنھ)الخبث، عملیات نقل 
) مثل التسخین األولي للبوادق، االنسكاب أثناء نفخ BOFالعملیات المتصلة بفرن األكسجین القاعدي ( •

 األكسجین، تعبئة المعدن الساخن والخردة، صب الصلب السائل والخبث من فرن األكسجین القاعدي 
 وأعمال التعدین الثانویة والصب المستمر،  •

 

انبعاثات الغبار بواسطة التقنیات المندمجة في العملیات، مثل التقنیات العامة لمنع أو التحكم في ھي تقلیل 
االنبعاثات المنتشرة أو الھاربة، واستخدام أسالیب القفل والتغطیة المناسبة بجانب كفاءة االستخراج والتنظیف 

 ھروستاتیة.الالحق للغاز العادم باستخدام المرشحات الكیسیة أو المرسبات الك
 

 % 90ھو > بأفضل التقنیات المتاحةالمعدل اإلجمالي لكفاءة جمع الغبار المقترنة 
 

، كقیمة أساسیة یومیة، لجمیع الغازات العادمة الخالیة من مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للغبار
متر عادي ألجھزة الترسیب  مج/مكعب 20مج/مكعب متر عادي للمرشح الكیسي و< 15 – 1الغبار ھو <
 الكھروستاتیة.

 
إذا ما تمت المعالجة األولیة لالنبعاثات من المعدن الساخن وعملیات التعدین الثانویة كل منھما على حدة، فإن 

مج/مكعب متر عادي  10 – 1، كقیمة اساسیة یومیة ھو <مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة للغبار
 مج/مكعب متر عادي ألجھزة الترسیب الكھروستاتیة. 20ي و<للمرشح الكیس

 
 الوصف

التقنیات العامة لمنع االنبعاثات المنتشرة والھاربة من مصادر العملیات الثانویة الخاصة بفرن األكسجین القاعدي 
)BOF:تشمل ما یلي ( 

 
 شة فرن األكسجین القاعديااللتقاط المستقل واستخدام أجھزة التخلص من الغبار لكل عملیة فرعیة في ور •
 اإلدارة الصحیحة لمنشأة التخلص من الكبریت لتفادي االنبعاثات في الھواء •
 التطویق التام لمنشأة إزالة الكبریت  •
المحافظة على الغطاء عندما ال تستعمل مغرفة المعدن الساخن وتنظیف مغارف المعدن الساخن وإزالة   •

 استخدام نظام استخراج من القمة النفایات بشكل منتظم أو كوسیلة بدیلة،
ً بعد وضع المعدن الساخن داخل  • اإلبقاء على مغرفة المعدن الساخن أمام المحول لمدة دقیقتین تقریبا

 المحول إذا لم یستخدم نظام االستخراج من القمة
 التحكم بواسطة الكمبیوتر وتحسین عملیة تصنیع الصلب، أي بطریقة تضمن تفادي أو تقلیل االنسكاب •

 (مثالً، عندما تكون رغاوي الخبث بكمیة كبیرة وتنسال خارج المغرفة)
تقلیل االنسكاب أثناء الصب وذلك من خالل الحد من العناصر التي تسبب االنسكاب واستخدام مواد  •

 مضادة لالنسكاب
 قفل األبواب من الغرفة المحیطة بالمحول أثناء عملیة نفخ األكسجین •
 رات للسقف للتعرف على االنبعاثات المرئیةالمراقبة المستمرة بالكامی •
 استخدام نظام استخراج من القمة. •



 

 قابلیة التطبیق
 في المصانع الحالیة، قد یمثل تصمیم المصنع قیداً على إمكانیات الطرد الجید.

 
قنیة او أكثر تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمعالجة الخبث في الموقع في خفض انبعاثات الغبار من خالل استخدام ت 79

 من التقنیات التالیة:
 كفاءة استخالص كسر الخبث وأجھزة التصفیة بجانب التنظیف الالحق للغاز العادم، عند اللزوم -1
 نقل الخبث غیر المعالج بجرافات -2
 استخراج أو ترطیب نقاط نقل الناقل لكسر المواد -3
 ترطیب أكوام تخزین الخبث -4
 ند تحمیل كسر الخبث.استعمال الضباب المائي ع -5

 
 20-10ھو < 1للغبار عند استخدام أفضل التقنیات المتاحة  مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 مج/مكعب متر عادي، ویحدد كمعدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 

 المیاه ومیاه الصرف
 

التقنیات المتاحة في تفادي أو خفض استھالك الماء وانبعاثات میاه الصرف من عملیة التخلص تتمثل أفضل  80
األولي من الغبار في فرن األكسجین القاعدي باستخدام إحدى التقنیات التالیة على النحو الوارد في أفضل التقنیات 

 :76وأفضل التقنیات المتاحة  75المتاحة 
 

 كسجین القاعدي بالطریقة الجافة؛التخلص من غبار غاز فرن األ -
تقلیل المیاه المستعملة في التنظیف وإعادة استخدامھا بقدر اإلمكان (مثال، في تحبیب الخبث) في حالة تطبیق  -

 الطریقة الرطبة للتخلص من الغبار.

 
ستخدام التقنیات تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل تفریغ المیاه المستعملة من عملیة الصب المستمر با 81

 التالیة مجتمعة:
 إزالة المخلفات الصلبة عن طریق تكتل الحبیبات، الترسیب و/أو التصفیة -1
 إزالة الزیت في خزانات إزالة القشرة أو أي جھاز آخر فعال -2
 إعادة تدویر ماء التبرید والماء من مولد الخواء بقدر اإلمكان. -3

 
 24، المعتمدة على عینة عشوائیة مؤھلة أو عینة مركبة خالل التقنیات المتاحةمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل 

 ساعة، للمیاه المستھلكة من ماكینات الصب المستمر ھي التالیة:
 مج/لتر 20<    المواد الصلبة العالقة •
 مج/لتر 5<     الحدید •
 مج/لتر 2<     الزنك •
 مج/لتر 0.5<     النیكل •
 لتر/مج 0.5<     إجمالي الكروم •
 مج/لتر 5<    إجمالي الھیدروكربونات •



 
 مخلفات اإلنتاج

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفادي تولید المخلفات باستخدام واحدة أو أكثر من التقنیات التالیة (أنظر أفضل  82
 ):8التقنیات المتاحة 

 طرق الجمع والتخزین المناسبة التي تسھل المعالجة الخاصة -1
) في الموقع، الغبار الناتج عن عملیة BOFتدویر الغبار المتولد من معالجة غاز فرن األكسجین القاعدي (إعادة  -2

التخلص من الغبار الثانوي وقشور الطحن من الصب المستمر في عملیات تصنیع الصلب مع اعتبار آثار 
 االنبعاثات من المصنع حیث تتم إعادة التدویر

لخبث فرن األكسجین القاعدي والخبث الناعم من فرن األكسجین القاعدي في مختلف إعادة التدویر في الموقع  -3
 التطبیقات 

 معالجة الخبث عندما تسمح ظروف السوق باستخدام الخبث في الخارج (مثالً، كمواد حصى الرصف أو البناء) -4
یر الحدیدیة مثل الزنك في استعمال مرشحات الغبار والطین لالستعادة الخارجیة لمعدن الحدید والمعادن غ -5

 صناعة المعادن غیر الحدیدیة
استخدام حوض لترسیب الطین مع إعادة استخدام الحق للجزیئات الخشنة في التلبید/فرن الصھر أو صناعة  -6

 األسمنت عندما یسمح توزیع حجم الحبیبات بفرزھا بشكل معقول.

 
 5قابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة 

قوالب الساخن وإعادة التدویر مع استعادة كریات الزنك العالي التركیز لالستعمال الخارجي مرة غبار تشكیل ال
أخرى قابلة للتطبیق عند استعمال جھاز الترسیب الجاف الكھروستاتي لتنظیف غاز فرن األكسجین القاعدي. 

من الغبار لعدم استقرار الترسیب  استعادة الزنك عن طریق القولبة ال یمكن تطبیقھ كتقنیة في أنظمة التخلص الرطب
في أحواض الترویق بسبب تكوین الھیدروجین (من التفاعل المعدني للزنك مع الماء). وألسباب أمنیة، یجب أن 

 %.10-8یكون محتوى الزنك في الطین محدود بنسبة 
 

التي ال یمكن تجنبھا وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في التحكم في إدارة مخلفات عمل فرن األكسجین القاعدي 
 وال إعادة استخدامھا بشكل خاضع للسیطرة.

 

 الطاقة
 

) لالستخدام الالحق BOFتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في جمع وتنظیف وحجز غاز فرن األكسجین القاعدي ( 83
 كوقود.

 
 قابلیة التطبیق

ً من الناحیة االقتصادیة أو  بالنظر إلدارة الطاقة بالشكل المناسب، في بعض الحاالت، قد ال یكون التطبیق ممكنا
الستعادة غاز فرن األكسجین القاعدي بكبت االحتراق. في ھذه الحاالت، یمكن حرق غاز فرن األكسجین القاعدي 

 بتولید البخار. ویتوقف نوع االحتراق (احتراق كامل او مكبوح) على اإلدارة المحلیة للطاقة.

 
 خفض استھالك الطاقة باستخدام أنظمة تغطیة المغرفة. تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في 84

 



 قابلیة التطبیق
قد تكون األغطیة ثقیلة جداً ألنھا مصنوعة من القوالب المقاومة للصھر وبالتالي تكون سعة الرافعات وتصمیم 

فة لتنفیذ النظام في المبنى بالكامل من القیود التي تحول دون التطبیق في المصانع القائمة. وھناك تصامیم تقنیة مختل
 الظروف الخاصة لمصنع الصلب.

 
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحسین العملیة وخفض استھالك الطاقة من خالل استخدام عملیة الصب المباشر  85

 بعد النفخ.
 

 الوصف
للصب  DROP INأو  Sublanceعادة ما یحتاج الصب المباشر لمرافق عالیة التكلفة مثل أنظمة مستشعرات 

بدون انتظار إلجراء تحلیل كیمیائي للعینة المأخوذة (الصب المباشر). وكبدیل، تم تطویر تقنیة جدیدة للوصول 
للصب المباشر بدون استخدام أجھزة خاصة. ھذه التقنیة تحتاج لخبرة طویلة وأعمال تطویریة. عملیاً، یتم اختزال 

خفض درجة حرارة المغطس حتى الھدف المنخفض % وفي نفس الوقت ت0.04محتوى الكربون مباشرة حتى 
 المعقول. وقبل الصب، تقاس درجة حرارة ونشاط األكسجین ألعمال الحقة.

 

 قابلیة التطبیق
تحتاج لجھاز تحلیل المعدن الساخن وحجز الخبث عالوة على ذلك یمثل توفر مرافق فرن البودقة عامال مسھال 

 لتطبیق ھذه التقنیة.

 
التقنیات المتاحة في خفض استھالك الطاقة باستخدام قریب من صب الشكل الصافي بشكل مستمر، تتمثل أفضل  86

 إذا كانت جودة وخلطة منتج فئات الصلب المنتجة تبرران ذلك.
 

 الوصف
 15المقصود بمصطلح قریب من صب الشكل الصافي ھو صب الصلب المستمر في شكل قضبان بثخانة أقل من 

صب بالدرفلة المباشرة على الساخن، ثم التبرید ولف األشرطة بدون فرن إعادة التسخین ملم. وتمتزج عملیة ال
الوسیط المستخدم في تقنیات الصب التقلیدیة، مثالً، الصب المستمر للبالطات أو البالطات الرفیعة. وبالتالي فإن 

 ملم. 2من تشكیل الشریط یمثل تقنیة تصنیع أشرطة الصلب المسطحة بعرض مختلف وثخانة أقل 

 
 قابلیة التطبیق

تتوقف إمكانیة التطبیق على فئات الصلب المنتجة (مثالً، األلواح الثقیلة ال یمكن انتاجھا بھذه الطریقة) ومجموعة 
المنتجات التي یصنعھا مصنع الصلب المفرد (خلطة المنتج). في المصانع القائمة، قد یقید التطبیق توزیع وتوفر 

 متر. 100ثال التجدیدات التي تشمل مسبك أشرطة تحتاج تقریباً لطول المساحة، على سبیل الم



 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لفرن القوس الكھربائي لتصنیع الصلب والصب 1.7
 

وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنیات الواردة في ھذا القسم یمكن أن تُطبق على جمیع مصانع تصنیع 
 فرن القوس الكھربائي.الصلب والصب ب

 
 االنبعاثات في الھواء

 
) في منع انبعاثات الزئبق بتجنب، بقدر EAFتتمثل أفضل التقنیات المتاحة لعملیات فرن القوس الكھربائي ( 87

 ).7و 6اإلمكان، استعمال المواد الخام والمواد المساعدة التي تحتوي الزئبق (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 
 

أفضل التقنیات المتاحة للتخلص من الغبار بشكل اولي وثانوي (بما في ذلك التسخین المسبق للخردة، تتمثل  88
) في الوصول EAFالتعبئة، الصھر، الصب، فرن البودقة وعملیات التعدین الثانویة) في فرن القوس الكھربائي (

لتقنیات الواردة أدناه باإلضافة إلى لمستوى استخراج عالي الكفاءة لمصادر االنبعاث من خالل استخدام إحدى ا
 إزالة الغبار الالحق بواسطة مرشح نسیجي:

 الجمع بین استخراج الغاز العادم المباشر (الفوھة الرابعة أو الثانیة) وأنظمة األغطیة -1
 doghouse)استخراج الغاز المباشر مع أنظمة الغطاء القالب ( -2
) قد ال EAFالمبنى بالكامل (أفران القوس الكھربائي قلیلة السعة (استخراج الغاز المباشر والطرد من  -3

 تحتاج الستخراج مباشر للغاز لتحقیق نفس كفاءة االستخراج).
 

 %. 98ھو > بأفضل التقنیات المتاحةالمعدل اإلجمالي لكفاءة جمع الغبار المقترنة 
 

ج/مكعب متر عادي، ویحدد كقیمة یومیة م 5للغبار ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة
 أساسیة.

 
مج/مكعب متر عادي، ویحدد كمعدل عن  0.05للزئبق ھو < مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة نصف ساعة على األقل).
 

كل اولي وثانوي (بما في ذلك التسخین المسبق للخردة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة للتخلص من الغبار بش 89
) في خفض EAFالتعبئة، الصھر، الصب، فرن البودقة وعملیات التعدین الثانویة) في فرن القوس الكھربائي (

) وثنائي الفینیل متعدد PCDD/Fور (لكلد امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیانبعاثات ثنائي بنزود
ن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو یوكسی) من خالل تفادي استخدام مواد أولیة تحتوي على ثنائي بنزودPCB(الكلور 

) والسالئف بقدر اإلمكان (أنظر أفضل PCB) وثنائي الفینیل متعدد الكلور (PCDD/Fر (لكلود امتعدفیوران 
 جتمعة مع نظام التخلص من الغبار المالئم:) واستخدام واحدة أو أكثر من التقنیات التالیة م7و 6التقنیات المتاحة 

 االحتراق المسبق بالطریقة المالئمة -1
 التبرید السریع بالطریقة المالئمة -2
 حقن مواد االمتزاز المناسبة في المجرى قبل إزالة الغبار. -3

 



-نانوجرام 0.1<) ھو PCDD/Fللدیوكسینات والفیورینات ( مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة
ساعات في وضع االستقرار. وفي بعض  8-6مكافئ السمیة /مكعب متر عادي، على أساس عینة عشوائیة من 

 الحاالت، یمكن تحقیق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة بالقیاسات األولیة فقط.

 
 1قابلیة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة 

ن تؤخذ الظروف مثل الحیز المتوفر، باعتبار نظام مجرى غاز العادم، إلخ. في االعتبار في المصانع القائمة، یجب أ
 عند دراسة إمكانیة التطبیق.

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمعالجة الخبث في الموقع في خفض انبعاثات الغبار من خالل استخدام تقنیة او أكثر  90
 من التقنیات التالیة:

 كسر الخبث وأجھزة التصفیة بجانب التنظیف الالحق للغاز العادم، عند اللزومكفاءة استخالص  -1
 نقل الخبث غیر المعالج بجرافات -2
 استخراج أو ترطیب نقاط نقل الناقل لكسر المواد -3
 ترطیب أكوام تخزین الخبث -4
 استعمال الضباب المائي عند تحمیل كسر الخبث. -5

 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة، فإن 1عند استخدام التقنیة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

مج/مكعب متر عادي، ویمثل المعدل عن فترة أخذ العینة (قیاس متقطع، عینة فوریة لمدة  20 – 10للغبار ھو <
 نصف ساعة على األقل).

 
 المیاه ومیاه الصرف

 
) باستخدام EAFضل التقنیات المتاحة في تقلیل استھالك المیاه في عملیات فرن القوس الكھربائي (تتمثل أف 91

أنظمة التبرید المائي بحلقة مغلقة لتبرید أجھزة الفرن بقدر اإلمكان ما لم یكن ھناك أنظمة تبرید أحادیة المرور 
 مستخدمة.

 
ه المستعملة من عملیة الصب المستمر باستخدام التقنیات تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل تفریغ المیا 92

 التالیة مجتمعة:
 إزالة المخلفات الصلبة عن طریق تكتل الحبیبات، الترسیب و/أو التصفیة -1
 إزالة الزیت في خزانات إزالة القشرة أو أي جھاز آخر فعال -2
 .إعادة تدویر ماء التبرید والماء من مولد الخواء بقدر اإلمكان -3

 
، لمیاه الصرف من ماكینات الصب المستمر، المعتمدة على مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ساعة، ھي التالیة: 24عینة عشوائیة مؤھلة أو عینة مركبة على 
 مج/لتر 20<    المواد الصلبة العالقة •
 مج/لتر 5<     الحدید •
 مج/لتر 2<     الزنك •
 مج/لتر 0.5<     النیكل •
 مج/لتر 0.5<     إجمالي الكروم •
 مج/لتر 5<    إجمالي الھیدروكربونات •



 

 مخلفات اإلنتاج
 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تفادي تولید المخلفات باستخدام واحدة أو أكثر من التقنیات التالیة: 93
 طرق الجمع والتخزین المناسبة التي تسھل المعالجة الخاصة -1
ة وإعادة التدویر في الموقع للمواد المقاومة للصھر من العملیات المختلفة لالستخدام الداخلي، مثال االستعاد -2

 كبدیل للدولومیت وكربونات المغنیسیوم والجیر
استخدام مرشحات الغبار لالستعادة الخارجیة للمعادن غیر الحدیدیة مثل الزنك في صناعة المعادن غیر  -3

 عد تخصیب مرشح الغبار بإعادة التدویر في فرن القوس الكھربائيالحدیدیة، عند اللزوم، ب
فصل قشور الطحن من الصب المستمر في عملیة معالجة المیاه واالستعادة مع إعادة التدویر الالحق، مثال، في  -4

 التلبید/فرن الصھر أو صناعة األسمنت
فرن القوس الكھربائي كمادة خام مساعدة االستخدام الخارجي للمواد المقاومة للصھر والخبث من عملیات  -5

 عندما تسمح بذلك ظروف السوق.
 

وتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في التحكم في مخلفات عملیات فرن القوس الكھربائي التي ال یمكن تجنبھا وال 
 إعادة استخدامھا بشكل خاضع للسیطرة.

 

 قابلیة التطبیق
یتوقف على  5-3اإلنتاج على النحو الوارد في أفضل التقنیات المتاحة  االستخدام الخارجي أو إعادة تدویر مخلفات

 التعاون وموافقة الطرف اآلخر التي قد ال تكون تحت سیطرة المشغل وبالتالي تخرج عن نطاق التصریح.
 

 الطاقة
 

مستمر،  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في خفض استھالك الطاقة باستخدام قریب من صب الشكل الصافي بشكل 94
 إذا كانت جودة وخلطة منتج فئات الصلب المنتجة تبرران ذلك.

 
 الوصف

 15المقصود بمصطلح قریب من صب الشكل الصافي ھو صب الصلب المستمر في شكل قضبان بثخانة أقل من 
التسخین ملم. وتمتزج عملیة الصب بالدرفلة المباشرة على الساخن، ثم التبرید ولف األشرطة بدون فرن إعادة 

الوسیط المستخدم في تقنیات الصب التقلیدیة، مثالً، الصب المستمر للبالطات أو البالطات الرفیعة. وبالتالي فإن 
 ملم. 2تشكیل الشریط یمثل تقنیة تصنیع أشرطة الصلب المسطحة بعرض مختلف وثخانة أقل من 

 
 قابلیة التطبیق

(مثالً، األلواح الثقیلة ال یمكن انتاجھا بھذه الطریقة) ومجموعة تتوقف إمكانیة التطبیق على فئات الصلب المنتجة 
المنتجات التي یصنعھا مصنع الصلب المفرد (خلطة المنتج). في المصانع القائمة، قد یقید التطبیق توزیع وتوفر 

 متر. 100المساحة، على سبیل المثال التجدیدات التي تشمل مسبك أشرطة تحتاج تقریباً لطول 

 
 
 



 اءالضوض
 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل انبعاثات الضوضاء من المصانع والعملیات في فرن القوس الكھربائي التي  95
تصدر ضوضاء عالیة من خالل استخدام مجموعة من تقنیات التشیید والتشغیل التالیة، مع االتفاق واالعتماد على 

 ):18واردة في أفضل التقنیات الظروف المحلیة (عالوة على استخدام التقنیات ال
بناء المبنى الذي یحتوي فرن القوس الكھربائي بشكل یمتص الضوضاء الناتجة عن الخبطات المیكانیكیة التي  -1

 تحدث خالل عمل الفرن
 بناء وتركیب الرافعات المخصصة لنقل سالل التحمیل لتفادي االرتطامات المیكانیكیة -2
ل صوتیة للجدران الداخلیة واألسقف تفادیا النطالق الضوضاء مع الریح من االستخدام الخاص ألنظمة عز -3

 مبنى فرن القوس الكھربائي
 عزل الفرن عن الجدران الخارجیة لتقلیل انتقال الضوضاء عبر الھیاكل من فرن القوس الكھربائي -4
إزالة الكربون) داخل المبنى إحاطة العملیات التي تصدر ضوضاء عالیة (مثال فرن القوس الكھربائي ووحدات  -5

 الرئیسي.
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