
 2017/2117 (EU) القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة (االتحاد األوربي) رقم

 2017نوفمبر/تشرین الثاني  21بتاریخ 

للبرلمان األوروبي والمجلس بشأن  EU/75/2010 بموجب التوجیھ رقم)، (BAT بشأن تحدید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة
 العضویة بكمیات كبیرةإنتاج الكیماویات 

 )C(2017) 7469 (المبلغ بالوثیقة رقم 

 (نص ذو صلھ بوكالة البیئة األوروبیة)

 إن المفوضیة األوروبیة،

مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

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

 حیث أن:

) ھي المرجع الذي یعتد بھ عند وضع شروط منح تصاریح التشغیل للمحطات BATاستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ( )1(
وأن السلطات المختصة یجب أن تضع قیما حدیة لالنبعاثات تضمن  EU/75/2010المشمولة بالفصل الثاني من التوجیھ رقم 

یات المتاحة كما تم طرحھا في أال تتجاوز االنبعاثات، في ظروف التشغیل العادیة، مستویات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقن
 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة؛

المنتدى المؤلف من ممثلي الدول األعضاء، والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي تنادي بحمایة البیئة، الذي  )2(
الوثیقة المرجعیة المقترحة  ، قدم رأیھ للمفوضیة حول محتوى20112مایو/أیار 16تأسس بقرار المفوضیة الصادر بتاریخ 

 وأتیح ھذا الرأي للجمھور؛ .2017أبریل/نیسان  5عن أفضل التقنیات المتاحة إلنتاج الكیماویات العضویة بكمیات كبیرة في 

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

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

  قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة 

 نحو المحدد في الملحق.) بشأن إنتاج الكیماویات العضویة بكمیات كبیرة على الBATتم تبني استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة (

 2المادة 

 یوّجھ ھذا القرار إلى الدول األعضاء.

 .2017نوفمبر/تشرین الثاني  21ٌحرر في بروكسل في 

 نیابة عن المفوضیة 
 كارمینو فیال 
 عضو المفوضیة 
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 الملحق

 

 بشأن إنتاج الكیماویات العضویة بكمیات كبیرة ) BAT( استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة
 

 النطاق

 1من الملحق  4.1تغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة إنتاج الكیماویات العضویة التالیة، على النحو المحدد في القسم 
 :EU/75/2010للتوجیھ رقم 

 الھیدروكربونات البسیطة (خطیة أو حولیة، مشبعة أو غیر مشبعة، ألیفاتیة أو عطریة)؛ )أ(

على األكسجین مثل الكحول، الدیھیدات، كیتونات، أحماض كربوكسیلیة، إسترات الھیدروكربونات المحتویة  )ب(
 وخالئط اإلسترات، األسیتات، األثیر، البیروكسیدات وراتنجات االیبوكسي؛

 الھیدروكربونات الكبریتیة؛ )ج(

مركبات النترات، الھیدروكربونات النیتروجینیة مثل األمینات، األمیدات، مركبات النتروجین، مركبات النترو أو  )د(
 النیتریالت، السیانات واإلیزوسیانات؛

 الھیدروكربونات المحتویة على الفوسفور؛ )ه(

 الھیدروكربونات المھلجنة؛ )و(

 المركبات العضویة الفلزیة؛ )ز(

 عوامل السطح النشطة والمواد المفعلة لألسطح. )ح(

للتوجیھ  1(ھـ) من الملحق  4.2النحو المحدد في القسم  تغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة إنتاج بیروكسید الھدروجین على
 .EU/75/2010رقم 

وتغطي استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة احتراق الوقود في عملیات األفران/السخانات، عندما تشكل جزءا من األنشطة المنوه عنھا 
 أعاله.

عنھا أعاله في العملیات المستمرة حیث تزید القدرة اإلنتاجیة اإلجمالیة وتغطي استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة إنتاج الكیماویات المنوه 
 كیلو طن/سنة. 20لتلك الكیماویات على 

 

 وال تتناول استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ھذه ما یلي:

جات أفضل فقد تغطي ذلك استنتا ؛احتراق الوقود غیر المستعمل في عملیات الفرن/السخان أو المؤكسد الحراري/الحفاز •
 )؛LCPة (التقنیات المتاحة لمصانع الحرق الكبیر

 )؛WIت (قد تغطي ذلك استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمصانع حرق النفایا حرق النفایات؛ •

للتوجیھ رقم  1) من الملحق 2(ب) ( 6.4إنتاج اإلیثانول الذي یتم داخل مصنع مشمول بالنشاط الوارد وصفھ في القسم  •
EU/75/2010 قد تغطي ذلك استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة  أو المغطى كنشاط مقترن مباشرة بھذا النوع من المنشآت؛

 ).FDMلمصانع األغذیة والمشروبات واأللبان (

 

 ي:استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة األخرى المكملة لألنشطة التي تغطیھا ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تشمل ما یل

 )؛(CWWومخلفات الغاز/أنظمة اإلدارة في قطاع الكیمیائیات  المیاه المستعملةاألنظمة األكثر شیوعاً في معالجة  •



 ).WGCاألنظمة األكثر شیوعاً في معالجة مخلفات الغاز في قطاع الكیمیائیات ( •

 

استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة األخرى والوثائق المرجعیة التي قد تكون ذات صلة باألنشطة التي تغطیھا ھذه االستنتاجات ألفضل 
 التقنیات المتاحة ھي التالیة:

 )؛(ECMتأثیرات االقتصاد والوسائط المتقاطعة  •

 )؛EFS(االنبعاثات من التخزین  •

 )؛ENE(كفاءة الطاقة  •

 )؛(ICSأنظمة التبرید الصناعیة  •

 )؛(LCPمصانع الحرق الكبیرة  •

 )؛(REFتكریر الزیت المعدني والغاز  •

الرقابة على االنبعاثات في الھواء والماء من المنشآت حسب التوجیھ بشأن االنبعاثات الصناعیة (التقریر المرجعي حول  •
 ؛)(ROM)الرقابة 

 )؛(WIحرق النفایات  •

 ).WTمعالجة النفایات ( •

  



 عامة اعتبارات

 أفضل التقنیات المتاحة

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

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

 
 الفترات المتوسطة والظروف المرجعیة لالنبعاثات في الھواء 

) فیما یتعلق باالنبعاثات في الھواء BAT-AELsوما لم یُذكر خالف ذلك، فإن مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
الواردة في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تحیل إلى درجات التركیز، معبر عنھا بكتلة المادة المنبعثة من كل حجم مخلفات 

باسكال)، ومعبر عنھا بوحدة كیلو  101.3كلفن، الضغط  273.15الغاز الجاف، درجة الحرارة (الغاز في الظروف القیاسیة التالیة: 
 ملي جرام/مكعب متر عادي.

ما لم ینص على ما خالف ذلك، فإن متوسط الفترات المرتبطة بمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات في ھواء 
 تحدد على النحو التالي:

 
 التعریف فترة حساب المتوسط نوع القیاس

ساعة على أساس المعدالت الساعیة الصحیحة أو  1المتوسط عن فترة  المعدل الیومي  مستمر
 معدالت نصف الساعة

 )2) (1دقیقة على األقل ( 30متوسط ثالث قیاسات متتالیة كل منھا لمدة  المتوسط عن فترة أخذ العینة  دوري
 دقیقة للعینة غیر مناسبة، یتم استخدام فترة العینة المناسبة. 30) ألي معیار حیث، لسبب القیود على العینات أو القیود التحلیلیة، تكون مدة 1(
 .ساعات 8 إلى 6 من عینات فترة تطبق الكلور، دةدمتع نیزلبنا ثنائیة والفیورانات رولكلا دةدمتع نیزلبنا ثنائیة تكسیناوی) للد2(

 
معینة، معبر عنھا كحمل المواد المنبعثة لكل وحدة ناتج حیث تحیل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ألحمال انبعاثات 

 :1إنتاجي، یحسب معدل/معدالت أحمال االنبعاث الخاص باستخدام المعادلة 

𝑙𝑙𝑠𝑠 :1المعادلة  =
1
𝑛𝑛
�

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖
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 حیث:

n عدد فترات القیاس؛ =  

ic معدل تركیز المادة خالل فترة القیاس = thi 

iq  معدل التدفق المرجح خالل فترة القیاس =thi 

ip  ناتج اإلنتاج خالل فترة القیاس =thi 
 

 مستوى األكسجین المرجعي

 %.-حجم 3ھو ) RO( في عملیات األفران/السخانات، یكون مستوى األكسجین المرجعي للمخلفات الغازیة

 التحویل إلى مستوى األكسجین المرجعي

 :2األكسجین المرجعي یُحسب باستخدام المعادلة تركیز االنبعاث عند مستوى 

𝐸𝐸𝑅𝑅 :2المعادلة  =
21 − 𝑂𝑂𝑅𝑅
21 − 𝑂𝑂𝑀𝑀

× 𝐸𝐸𝑀𝑀  
 

 حیث:



RE  تركیز االنبعاث عند مستوى األكسجین المرجعي =RO؛ 

RO = ؛-مستوى األكسجین المرجعي حسب الحجم% 

ME تركیز االنبعاث المقاس؛ = 

OM مستوى األكسجین المقاس حسب الحجم =-.% 

 

 متوسط فترات االنبعاثات في الماء

ما لم ینص على ما خالف ذلك، فإن متوسط الفترات المرتبطة بمستویات األداء البیئي المقترن بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات في 
 الماء المعبر عنھا بالتركیزات تحدد على النحو التالي:

 

 التعریف فترة حساب المتوسط

جمعھا متوسط القیم التي تم 
 طوال شھر واحد

ساعة تم جمعھا طوال شھر وفي  24قیمة معدل التدفق المرجح لعینات مركبة متناسبة التدفق لمدة 
 )1ظروف العمل العادیة (

متوسط القیم التي تم جمعھا 
 طوال عام واحد

وفي ساعة تم جمعھا طوال عام  24قیمة معدل التدفق المرجح لعینات مركبة متناسبة التدفق لمدة 
 )1ظروف العمل العادیة (

 ) یمكن استخدام العینات المركبة بالنسبة للوقت بشرط إثبات استقرار التدفق بالقدر الكافي.1(

 

 :3باستعمال المعادلة ) wc(یُحسب معدل تركیز التدفق للمعیار 

𝑐𝑐𝑤𝑤 :3المعادلة  = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑛𝑛
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�  
 

 حیث:

n عدد فترات القیاس؛ =  

ic  =معدل تركیز المعیار خالل فترة القیاس thi 

iq  معدل التدفق المرجح خالل فترة القیاس =thi 

 

 حیث تحیل مستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ألحمال انبعاثات معینة، معبر عنھا كحمل المواد المنبعثة لكل وحدة
  :1الخاص باستخدام المعادلة ناتج إنتاجي، ویُحسب معدل أحمال االنبعاث 

 

 التعاریف واالختصارات

 ألغراض ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، تُستخدم االختصارات والتعاریف التالیة.

 التعریف التعبیر المستخدم

BAT-AEPL ) مستوى
األداء البیئي المقترن بأفضل 

 )التقنیات المتاحة

التقنیات المتاحة، على النحو الوارد في القرار التنفیذي الصادر  مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل
. وتشمل مستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل EU/2012/119عن المفوضیة األوروبیة رقم 

) على النحو BAT-AELsالتقنیات المتاحة مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
 .EU/2010/75التوجیھ رقم  ) من13(3المحدد في المادة 

BTX زیلین أو الخالئط الخاصة بھا.-بارا /-میتا/-تعبیر شامل للبنزین، التولوین، أورثو 
CO مونوكسید الكربون 

 وحدة احتراق
وتشمل وحدات  أي جھاز فني یتحد فیھ الوقود باألكسجین من أجل استعمال الحرارة الناتجة عن ذلك.

المحركات، التوربینات وعملیات األفران/السخانات، وال تشمل وحدات معالجة االحتراق الغالیات، 
 مخلفات الغاز (مثل المؤكسد الحراري/الحفاز المستخدم لخفض المركبات العضویة).



 التعریف التعبیر المستخدم
 القیاس بواسطة نظام قیاس أوتوماتیكي مركب في الموقع بشكل مستمر.  قیاس مستمر

تغذیة المحفز بالمواد األولیة بشكل غیر منقطع مع منتجات التفاعل ثم تغذي ھي عملیة تتم فیھا  المعالجة المستمرة
 وحدات العزل و/أو االسترجاع النھائیة المتصلة.

 Cuمجموع النحاس ومركباتھ، في شكلھ السائل أو الحبیبي، المعبر عنھ بالرمز  نحاس
DNT ثنائي نتروطولین 

EB إثیل بنزین 
EDC ثاني كلورید اإلثیلین 

EG جلیكول اإلثیلین 
EO أكسید اإلثیلین 

 تعبیر شامل أمین أحادي اإلیثانول، أمین ثنائي اإلیثانول وأمین ثالثي اإلیثانول، أو مزیج منھا ایثانول امین
 تعبیر شامل غلیكول أحادي االیثیلین، غلیكول ثنائي االیثیلین وغلیكول ثالثي االیثیلین، أو مزیج منھا جلیكول اإلثیلین

 مصنع لیس جدید البناء  مصنع قائم
 ھي وحدة لیست بجدیدة وحدة قائمة

 غاز العادم الخارج من وحدة االحتراق غاز المداخن

I-TEQ  مشتق باستخدام عوامل مكافىء السمیة الدولي، كما ھو محدد في الملحق  -مكافىء السمیة الدولي
 EU/2010/75من التوجیھ رقم  2، جزء 6

 تعبیر شامل اإلیثیلین، البروبیلین، البوتیلین وبوتادین، أو مزیج منھا االقلاألولیفینات 

عندما تجرى تغییرات ھامة في تصمیم أو تقنیة المصنع مع تعدیالت أو استبداالت ھامة في العملیة  ترقیة ھامة للمصنع
 و/أو وحدات التخفیف والمعدات ذات الصلة

MDA دیامین دیفینیل المیثیلین 
MDI میثیلین دیفینیل دیازوسیانات 

 مصنع إنتاج میثیلین دیفینیل دیازوسیانات من دیامین دیفینیل المیثیلین عبر تولید الضوء  MDIمصانع 

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

المتاحة أو لكي تحل بالكامل ھي وحدة عمات ألول مرة بعد نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات  وحدة جدیدة
 االستنتاجاتمحل وحدة موجودة بعد نشر ھذه 

 سالئف أكاسید النتروجین
والمركبات العضویة التي تحتوي مركبات تحتوي على النتروجین (مثل األمونیا، غازات النیتروز 

النتروجین القاعدي  ن،على النتروجین) تدخل في المعالجة الحراریة وتقود النبعاثات أكاسید النتروجی
  ال یدخل في ھذه الفئة

PCDD/F دة الكلورلبنزین متعداثنائیة ت نارافیور ولكلودة البنزین متعداثنائیة ت یوكسیناد 
 فترات زمنیة محددة باستخدام طرق یدویة أو أوتوماتیكیةالقیاس على  قیاس دوري

 فرن/ سخان المعالجة

 یقصد بأفران أو سخانات المعالجة:
وحدات االحتراق التي تستخدم الغازات العادمة الصادرة منھا في العالج الحراري لألغراض  •

 أو الكیمیائیة؛ أو مواد التغذیة عبر االتصال المباشر مثال في عملیات التجفیف أو المحفزات
وحدات االحتراق التي تنتقل فیھا الحرارة اإلشعاعیة و/أو الحرارة التوصیلیة لألغراض أو  •

مواد التغذیة عبر جدار صلب بدون استعمال سائل وسیط لنقل السخونة، مثال األفران أو 
 البخار.)كیمیائیة مثل أفران تكسیر -مفاعالت عملیات التسخین المستخدم في الصناعات (البترو

وینبغي أن نالحظ أن ذلك، كنتیجة لتطبیق ممارسات جیدة الستعادة الطاقة، قد تقترن بعض األفران/ 
ویعتبر ذلك إحدى خواص تصمیم السخان/ فرن  سخانات المعالجة بنظام تولید البخار/الكھرباء.

 المعالجة المتكامل والتي ال یمكن النظر إلیھا بمعزل عن غیرھا.
 الغاز الذي یخرج من العملیة ویخضع للمعالجة من أجل االستعادة و/أو تخفیف االنبعاثات من العملیةالغاز الخارج 

XNO ) مجموع أول أكسید النتروجینNO) 2) وثاني أكسید النتروجینNO 2) المعبر عنھا بالرمزNO 

الوثیقة كمخلفات أو منتجات ھي المواد أو األغراض الناتجة عن األنشطة المشمولة في مجال ھذه  المخلفات
 ثانویة.

RTO المتجدد الحراري المؤكسد 
SCR االختزال الحفزي االنتقائي 

SMPO مونومر ستیرین وأكسید بروبیلین 
SNCR االختزال االنتقائي غیر الحفزي 

SRU وحدة استرجاع الكبریت 
TDA دیامین تولوین 
TDI  دیازوسیانات التولوین 

 إنتاج دیازوسیانات التولوین من دیامین التولوین عبر تولید الضوءمصنع   TDIمصنع 



 التعریف التعبیر المستخدم
TOC  كربون عضوي كلي، ویعبر عنھ بالرمزCمیع المركبات العضویة (في الماء)جویشمل  ؛ 

مواد صلبة عالقة كلیة 
)TSS( 

الزجاجي كتلة تركیز جمیع المواد العالقة الصلبة، المقاسة عن طریق الترشیح عبر فالتر من اللیف 
 وقیاس الثقل

TVOC مجموع المركبات العضویة المتطایرة والتي تقاس باستخدام  مجموع الكربون العضوي المتطایر؛
 ) ویعبر عنھا بالكربون الكليFIDكاشف تأین اللھب (

وقد  قسم/فرع من المصنع حیث تتم عملیة أو معالجة معینة (مثال التحفیز، الكشط، عمود التكریر). وحدة
 ن الوحدات وحدات جدیدة أو قائمة.تكو

المعدالت الساعیة الصحیحة 
 أو معدالت نصف الساعة

یعتبر المعدل بالساعة (أو نصف الساعة) صالح عندما ال توجد صیانة أو عیب في نظام القیاس 
 األوتوماتیكي.

VCM كلورید الفینیل 

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

  



 العامة المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -1

تطبق بجانب استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة  11إلى  2استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الخاصة بالقطاع والواردة في األقسام 
 العامة الواردة في ھذا القسم.

 

 مراقبة االنبعاثات في الھواء 1-1

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات الموجھة للھواء من معالجة األفران/  :1أفضل التقنیات المتاحة 
توفرة، فإن وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة م السخانات بما یتفق مع المعاییر األوروبیة وبأقل وتیرة ترد في الجدول أدناه على األقل.

الوطني أو المعاییر الدولیة األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى  أیزوأفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام معیار 
 الجودة العلمیة.

 

جملة المدخالت الحراریة  )1( المعیار (المعاییر) المادة / البارامتر
 th(MW ()2(المقدرة 

أقل وتیرة رقابة 
)3( 

المراقبة  اقتران
 مع

مونوكسید الكربون 
)CO( 

 مستمرة 50 ≥ المعاییر األوروبیة العامة
 ،2.1 الجدول
مرة كل ثالثة  50إلى <  10 15058األوروبي المعیار  10.1 الجدول

 )4أشھر (

 )5الغبار (

المعیار المعاییر األوروبیة العامة و
 مستمرة 50 ≥ 2 - 13284 األوروبي

أفضل التقنیات 
 5المتاحة 

مرة كل ثالثة  50إلى <  10 1 -13284 المعیار األوروبي
 )4أشھر (

3NH )6( 
أفضل التقنیات  مستمرة 50 ≥ المعاییر األوروبیة العامة

 7المتاحة 
مرة كل ثالثة  50إلى <  10 لیس ھناك معیار أوروبي متاح 2.1 الجدول

 )4أشھر (

XNO 
أفضل التقنیات  مستمرة 50 ≥ المعاییر األوروبیة العامة

 4المتاحة 
 ،2.1 الجدول
مرة كل ثالثة  50إلى <  10  14792 المعیار األوروبي 10.1 الجدول

 )4أشھر (

ثاني أكسید الكبریت 
2SO )7( 

 مستمرة 50 ≥ المعاییر األوروبیة العامة
أفضل التقنیات 

كل ثالثة  مرة 50إلى <  10 14791األوروبي المعیار  6المتاحة 
 )4أشھر (

المعیار  15267-3 المعیار األوروبي 15267-2 المعیار األوروبي 152671األوروبيالمعیار ) المعاییر األوروبیة العامة الخاصة بالقیاسات المستمرة ھي 1(
 ترد المعاییر األوروبیة للقیاسات الدوریة في الجدول. 14181 األوروبي

 الحراري المقدر لجمیع أفران/سخانات المعالجة المتصلة بالمدخنة التي تخرج منھا االنبعاثات.) یحیل إلى إجمالي الدخل 2(
ساعة في العام، قد تنخفض وتیرة الرقابة  500میجا وات وتعمل أقل من  100) في حالة األفران/سخانات المعالجة ذات إجمالي دخل حراري مقدر أقل من 3(

 إلى مرة كل عام على األقل.
 ل وتیرة رقابة للقیاسات الدوریة قد تنخفض إلى مرة كل ستة أشھر، إذا تم إثبات استقرار مستویات االنبعاثات بالقدر الكافي.) أق4(
 ) مراقبة الغبار ال تطبق في حالة االحتراق الحصري بالوقود الغازي.5(
 ).SNCR() أو االختزال االنتقائي غیر الحفزي SCR) مراقبة األمونیا ال تطبق إال عند استخدام االختزال الحفزي االنتقائي (6(
المداخن،  ) في حالة أفران/سخانات المعالجة التي تستخدم االحتراق بالوقود الغازي و/أو النفط بمحتوى كبریت معروف وعدم إزالة الكبریت من غازات7(

 أشھر أو بالحساب بما یضمن المد بالبیانات بجودة علمیة معادلة.یمكن استبدال المراقبة المستمرة بمراقبة دوریة بوتیرة ال تقل عن مرة كل ثالثة 

 
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات الموجھة للھواء من معالجة األفران/  :2أفضل التقنیات المتاحة 

وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن  .السخانات بما یتفق مع المعاییر األوروبیة وبأقل وتیرة ترد في الجدول أدناه على األقل
الوطني أو المعاییر الدولیة األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى  أیزوأفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام معیار 

 الجودة العلمیة.



 المراقبة مع اقتران أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) العملیات/المصادر المادة / البارامتر

 البنزین

الغاز العادم من وحدة 
أكسدة الكیومین في إنتاج 

ال یوجد معیار أوروبي  )1الفینول (
 )2مرة كل شھر ( متاح

أفضل التقنیات المتاحة 
57 

جمیع العملیات/المصادر 
 )3األخرى (

أفضل التقنیات المتاحة 
10 

2CI 
)1TDI/MDI (  ال یوجد معیار أوروبي

 )2شھر ( مرة كل متاح

أفضل التقنیات المتاحة 
66 

EDC/VCM  أفضل التقنیات المتاحة
76 

مونوكسید الكربون 
)CO( 

المعیار األوروبي  مؤكسد حراري
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( 15058

13 
األولیفینات األقل (إزالة 

ال یوجد معیار أوروبي  الكوك)
 )4(متاح 

 مرة كل عام
عملیة إزالة  أو مرة أثناء

الكوك، إذا كانت ھذه 
 العملیة تجرى بوتیرة أقل.

أفضل التقنیات المتاحة 
20 

EDC/VCM  إزالة)
 الكوك)

أفضل التقنیات المتاحة 
78 

 الغبار

األولیفینات األقل (إزالة 
ال یوجد معیار أوروبي  الكوك)

 )5(متاح 

مرة كل عام أو مرة أثناء 
عملیة إزالة الكوك، إذا 

ھذه العملیة تجرى كانت 
 بوتیرة أقل.

أفضل التقنیات المتاحة 
20 

EDC/VCM  إزالة)
 الكوك)

أفضل التقنیات المتاحة 
78 

جمیع العملیات/المصادر 
 )3األخرى (

المعیار األوروبي 
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( 1 -13284

11 

EDC EDC/VCM  معیار أوروبي ال یوجد
أفضل التقنیات المتاحة  )2(مرة كل شھر  متاح

76 

أكسید اإلثیلین وجلیكوالت  أكسید اإلثیلین
 اإلثیلین

معیار أوروبي ال یوجد 
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( متاح

52 

معیار أوروبي ال یوجد  فورملدیھید فورملدیھید
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( متاح

45 

كلوریدات غازیة، معبر 
 HClعنھا بصیغة 

)1TDI/MDI ( 

 )2مرة كل شھر ( 1911المعیار األوروبي 

أفضل التقنیات المتاحة 
66 

EDC/VCM  أفضل التقنیات المتاحة
76 

جمیع العملیات/المصادر 
 )3األخرى (

أفضل التقنیات المتاحة 
12 

 )3NHاألمونیا (

استخدام االختزال 
االنتقائي الحفزي 

)SCR أو االختزال (
االنتقائي غیر الحفزي 

)SNCR( 

معیار أوروبي  یوجد ال
 7أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( متاح

المعیار األوروبي  مؤكسد حراري أكاسید النتروجین
 أفضل التقنیات المتاحة )2مرة كل شھر ( 14792

13 
الدیوكسین/الفیوران 

PCDD/F )6(TDI/MDI   1948المعیار األوروبي- 
 )2مرة كل ستة أشھر ( 3-و  2-إلى  1

أفضل التقنیات المتاحة 
67 

الدیوكسین/الفیوران 
PCDD/F EDC/VCM  أفضل التقنیات المتاحة

77 
ثاني أكسید الكبریت 

)2SO( 
جمیع العملیات/المصادر 

 )3األخرى (
المعیار األوروبي 

المتاحة أفضل التقنیات  )2مرة كل شھر ( 14791
12 

ال یوجد معیار أوروبي  ) 1TDI/MDI( رباعي كلور المیثان
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( متاح

66 

تركیز المركبات 
 العضویة المتطایرة

TDI/MDI 

المعیار األوروبي 
12619 

أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر (
66 

EO  لفظ ثاني أكسید)
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل ستة أشھر ( الكربون من وسیط الحك)

51 

أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( فورملدیھید
45 

الغاز العادم من وحدة 
أكسدة الكیومین في إنتاج 

 الفینول

المعیار األوروبي 
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( 12619

57 



نفایات الغاز من المصادر 
إنتاج الفینول األخرى في 

في حالة عدم مزجھا 
بتیارات الغاز العادم 

 األخرى.

  مرة كل عام

نفایات الغاز من وحدة 
التأكسد في إنتاج 

 بیروكسید الھدروجین.
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر (

86 

EDC/VCM ) أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر
76 

جمیع العملیات/المصادر 
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( )3األخرى (

10 

VCM EDC/VCM  ا یوجد معیار أوروبي
أفضل التقنیات المتاحة  )2مرة كل شھر ( متاح

76 
معالجة ) تُطبق الرقابة عند وجود الملوث في الغاز العادم على أساس جرد تیارات الغاز العادم المحددة في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ل1(

 )(CWW المیاه المستعملة
 ) أقل وتیرة رقابة للقیاسات الدوریة قد تنخفض إلى مرة كل عام، إذا تم إثبات استقرار مستویات االنبعاثات بالقدر الكافي. 2(
) جمیع العملیات/المصادر األخرى عند وجود الملوث في الغاز العادم على أساس جرد تیارات الغاز العادم المحددة في استنتاجات أفضل 3(

  )(CWW المیاه المستعملةلمعالجة  التقنیات المتاحة
 وفترة سحب العینة للتكییف بحیث تمثل القیم المقاسة كامل دورة إزالة الكوك. 15058) یحتاج المعیار األوروبي 4(
 وفترة سحب العینة للتكییف بحیث تمثل القیم المقاسة كامل دورة إزالة الكوك. 1-13248) یحتاج المعیار األوروبي 5(
 لرقابة عند وجود الكلور و/أو المركبات المكلورة في الغاز العادم كما تُطبق المعالجة الحراریة.) تُطبق ا6(

 
 االنبعاثات في الھواء 1-2

 االنبعاثات في الھواء من أفران/سخانات المعالجة 1-2-1

 معالجة األفرانمن أجل خفض انبعاثات أكسید الكربون والمواد غیر المحروقة في الھواء من  :3أفضل التقنیات المتاحة 
  السخانات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في ضمان االحتراق المحسن./

یتحقق االحتراق المحسن من خالل التصمیم الجید وعمل المعدات ویشمل ذلك الحرارة المثلى ووقت البقاء في منطقة االحتراق، والخلط 
راقبة االحتراق على الرقابة المستمرة والرقابة بواسطة األجھزة لبارامترات وتعتمد م الفعال للوقود وھواء االحتراق، ومراقبة االحتراق.

 االحتراق المناسبة (مثال األكسجین، أكسید الكربون، نسبة الوقود للھواء، والمواد غیر المحترقة).

 
تتمثل  المعالجة،سخانات من أجل خفض انبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء المتولدة من أفران/   :4أفضل التقنیات المتاحة 

 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 اختیار نوع الوقود -أ
ویشمل ذلك االنتقال من  12.3أنظر القسم 

الوقود السائل إلى الغازي، واعتبار میزان 
 الھیدروكربون العام

االنتقال من أنواع الوقود السائلة إلى الغازیة 
قد یقید بسبب تصمیم المحارق في المصانع 

 القائمة.

 المرحلياالحتراق  -ب

محارق االحتراق المرحلي تصل إلى أدنى 
انبعاثات أكاسید النتروجین من خالل حقن 
الھواء أو الوقود على مراحل في منطقة الحرق 
القریبة. ویؤدي تقسیم الوقود أو الھواء إلى 
خفض تركیز األكسجین في منطقة الحرق 
األولى، وبالتالي انخفاض درجة حرارة ذروة 

كون أكسید النتروجین الشعلة وانخفاض ت
 الحراري.

وقد یقید التطبیق بالمساحة المتاحة عند ترقیة 
أفران المعالجة الصغیرة، مما یقید بدوره 
تجدید النظام المرحلي للوقود/الھواء بدون 

 إضعاف القدرة.
)، (EDCفي كسارات ثاني كلورید اإلیثیلین 

 قد یقید التطبیق بسبب تصمیم فرن المعالجة.

 تدویر غاز المداخن (خارجي)إعادة  -ج

إعادة تدویر جزء من غاز المدخنة إلى غرفة 
االحتراق لكي یحل محل جزء من ھواء 
االحتراق الطازج، یؤدي إلى خفض محتوى 

 االكسجین وبالتالي تبرید حرارة الشعلة.

في أفران/سخانات المعالجة الحالیة، قد یقید 
 التطبیق بسبب تصمیمھا.
ثاني كلورید اإلیثیلین  ال ینطبق على كسارات

 القائمة.



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 إعادة تدویر غاز المداخن (داخلي) -د

إعادة تدویر جزء من غاز المدخنة داخل غرفة 
االحتراق لكي یحل محل جزء من ھواء 
االحتراق الطازج، یؤدي إلى خفض محتوى 

 االكسجین وبالتالي خفض حرارة الشعلة.

في أفران/سخانات المعالجة الحالیة، قد یقید 
 التطبیق بسبب تصمیمھا.

 -ھـ
المحارق منخفضة أكاسید النتروجین أو 
المحارق فائقة انخفاض أكاسید 

 )ULNBالنتروجین (
في أفران/سخانات المعالجة الحالیة، قد یقید  12.3أنظر القسم 

 التطبیق بسبب تصمیمھا.

 استخدام المذیبات الخاملة -و

المذیبات "الخاملة" مثل البخار، والماء، 
والنتروجین، تٌستخدم (سواء بخلطھا بالوقود 

بحقنھا مباشرة في غرفة قبل حرقھا أو 
االحتراق) لخفض حرارة الشعلة. وقد یزید 
حقن البخار من انبعاثات مونوكسید الكربون 

)CO( 

 قابلة للتطبیق بشكل عام

إمكانیة التطبیق على أفران/سخانات المعالجة  12.1أنظر القسم  )SCRاالختزال الحفزي االنتقائي ( -ز
 القائمة قد تُقید بسبب المساحة المتوفرة.

االختزال االنتقائي غیر الحفزي  -ح
)SNCR(  12.1أنظر القسم 

قد تقید إمكانیة التطبیق في أفران/سخانات 
-900المعالجة القائمة بسبب نافذة الحرارة (

درجة مئویة) ووقت البقاء الالزم  1050
 للتفاعل.

 ال ینطبق على كسارات ثاني كلورید اإلیثیلین.

 
 .10.1 الجدولو 2.1 الجدولأنظر  ):BAT-AELsقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (مستویات االنبعاث الم

 
المتولدة من أفران/ سخانات المعالجة، تتمثل أفضل من أجل منع أو خفض انبعاثات الغبار في الھواء  :5أفضل التقنیات المتاحة 

  التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 اختیار نوع الوقود -أ
ویشمل ذلك االنتقال من  12.3أنظر القسم 

الوقود السائل إلى الغازي، واعتبار میزان 
 الھیدروكربون العام

االنتقال من أنواع الوقود السائلة إلى الغازیة 
قد یقید بسبب تصمیم المحارق في المصانع 

 القائمة.

 السائلتذریة الوقود   ب
استعمال الضغط العالي لتقلیص حجم قطرات 

عادة ما تتضمن تصامیم  الوقود السائل.
 المحارق المحسنة الحدیثة نظام التذریة بالبخار

 قابلة للتطبیق بشكل عام

ال تنطبق في حالة االحتراق بالوقود الغازي  12.1أنظر القسم  فلتر النسیج، الفخار أو المعدن -ج
 فقط

 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكسید الكبریت في الھواء المتولدة من أفران/ سخانات المعالجة،  :6أفضل التقنیات المتاحة 

 استخدام تقنیة أو التقنیتین الواردتین أدناه.تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في 

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 اختیار نوع الوقود -أ
ویشمل ذلك االنتقال من  12.3أنظر القسم 

الوقود السائل إلى الغازي، واعتبار میزان 
 الھیدروكربون العام

االنتقال من أنواع الوقود السائلة إلى الغازیة 
قد یقید بسبب تصمیم المحارق في المصانع 

 القائمة.

قد تقید إمكانیة التطبیق بسبب المساحة  12.1أنظر القسم  الكاویةغسل بالمادة   ب
 المتوفرة.

 
 )SNCR) أو االختزال االنتقائي غیر الحفزي (SCRاالنبعاثات في الھواء من االختزال الحفزي االنتقائي ( 1-2-2

) و/أو SCRاألمونیا في الھواء من استعمال االختزال الحفزي االنتقائي (من أجل خفض انبعاثات  :7أفضل التقنیات المتاحة 
) في تخفیف انبعاثات أكاسید النتروجین، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تحسین SNCRاالختزال االنتقائي غیر الحفزي (

حفزي (مثال، تحسین نسبة الكاشف إلى أكاسید التصمیم و/أو طریقة االختزال الحفزي االنتقائي و/أو االختزال االنتقائي غیر ال
 النتروجین، اتساق توزیع الكاشف والحجم المثالي لقطرات الكاشف).

ئي مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات من فرن تكسیر األلفینات الدنیا عند استعمال االختزال الحفزي االنتقا
)SCRائي غیر الحفزي () و/أو االختزال االنتقSNCR:2.1 الجدول ) ھي. 

 
 االنبعاثات في الھواء من العملیات/المصادر األخرى 1-2-3

 من العملیات/المصادر األخرى االنبعاثاتتقنیات خفض  1-2-3-1

من أجل منع أو خفض حمل الملوثات المتجھة لمعالجة نفایات الغاز النھائیة، ولزیادة كفاءة المورد،  :8المتاحة أفضل التقنیات 
 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعمال مزیج مالئم من التقنیات الواردة أدناه في معالجة تیارات الغاز الخارج من العملیة.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

استعادة واستخدام الھیدروجین الفائض أو  -أ
 المتولد

استعادة واستخدام الھیدروجین الفائض أو 
الھیدروجین المتولد من التفاعالت الكیمیائیة 

من الممكن استخدام  (مثل تفاعالت الھدرجة).
تقنیات االستعادة مثل امتزاز تأرجح الضغط 

 أو فصل الغشاء لزیادة محتوى الھیدروجین.

التطبیق في حالة الطلب المبالغ فیھ وقد یقید 
على الطاقة بسبب انخفاض محتوى 
الھیدروجین أو عندما ال یكون ھناك أي طلب 

 على الھیدروجین.

استعادة واستعمال المذیبات العضویة  -ب
 والمواد األولیة العضویة الخاملة.

یمكن استعمال تقنیات االستعادة مثل الضغط، 
بالتبرید، فصل الغشاء التكثیف، التكثیف 

وقد یتأثر اختیار التقنیة باعتبارات  واالمتزاز.
 األمن مثل وجود مواد أو ملوثات أخرى.

وقد یقید التطبیق في حالة الطلب المبالغ فیھ 
على الطاقة بسبب انخفاض المحتوى 

 العضوي

 استخدام الھواء المستھلك -ج
كمیات الھواء الضخمة المستھلكة في عملیات 

اعل بالتأكسد تخضع للمعالجة وتُستخدم التف
 كنتروجین متدني النقاء.

ال تطبق إال في حالة وجود استعماالت 
للنتروجین متدني النقاء وال تضر بأمن 

 العملیة.

 -د
) HClاستعادة حمض كلور الماء (

بالغسل الغسل الرطب تمھیدا لالستعمال 
 ً  الحقا

حمض كلور الماء الغازي یُمتص في الماء 
بالغسیل الرطب، وقد یتبع ذلك عملیة تنقیة 
(بواسطة االمتزاز على سبیل المثال) و/أو 
التكثیف ( بواسطة التكریر مثال) (أنظر القسم 

یُستعمل  للحصول على وصف التقنیة). 12.1
بعد ذلك حمض كلور الماء المستعاد (كحامض 

 أو من أجل إنتاج الكلور).

قد یقید التطبیق في حالة انخفاض أحمال 
 حمض كلور الماء.



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 -ھـ
 )H2Sاستعادة كبریت ثنائي الھیدروجین (

بغسل األمین المتجدد تمھیدا لالستعمال 
 ً  الحقا

غسل األمین المتجدد تقنیة تستعمل الستعادة 
الكبریت ثنائي الھیدروجین من تیارات الغاز 
الخارج من العملیة والغازات العادمة 
 الحمضیة من وحدات التعریة بالماء القلوي.

ثم یحول الكبریت الثنائي الھیدروجین إلى 
وحدة استعادة الكبریت في كبریت أساسي في 

 محطة التكریر (عملیة كالوس).

 ال تُطبق إال إذا كانت محطة التكریر قریبة.

تقنیات خفض انجراف المواد الصلبة و/أو  -و
 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  السائلة.

 
من أجل منع أو خفض حمل الملوثات المتجھة لمعالجة نفایات الغاز النھائیة، ولزیادة فعالیة الطاقة،  :9أفضل التقنیات المتاحة 

ز الخارج من العملیة ذات قیمة سعریة كافیة لوحدة االحتراق. وتحظى أفضل تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إرسال تیارات الغا
 ب باألولویة في إرسال تیارات الغاز الخارج من العملیة إلى وحدة االحتراق.8أ و8التقنیات المتاحة 

 
 قابلیة التطبیق

 الملوثات أو نظراً العتبارات أمنیة.إرسال تیارات الغاز الخارج من العملیة إلى وحدة االحتراق قد یقید بسبب وجود 

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة الموجھة في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في  :10أفضل التقنیات المتاحة 

 استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

تستخدم ھذه التقنیة بشكل عام  12.1أنظر القسم  التكثیف -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام مقترنة بتقنیات الخفض اإلضافیة

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  االمتزاز -ب

 12.1أنظر القسم   الغسل الرطب -ج
ال تطبق إال على المركبات العضویة المتطایرة 

)VOC التي یمكن أن تمتص في محالیل (
 مائیة

 قد یقید التطبیق بسبب وجود سموم الحفز 12.1أنظر القسم  المؤكسد الحفاز -د

 المؤكسد الحراري -ھـ
بدال من المؤكسد الحراري،  12.1أنظر القسم 

یمكن استعمال فرن حرق في العالج المختلط 
 للنفایات السائلة والغاز العادم.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة من أجل خفض انبعاثات الغبار الموجھة في  :11أفضل التقنیات المتاحة 
 أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

تستخدم ھذه التقنیة مقترنة  12.1أنظر القسم  اإلعصار -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام بتقنیات الخفض اإلضافیة

في الوحدات القائمة، قد تقید المساحة المتاحة  12.1أنظر القسم  المرسب االلكتروستاتي -ب
 أو االعتبارات األمنیة إمكانیة التطبیق.

 12.1أنظر القسم  الفلتر النسیجي -ج

 قابلة للتطبیق بشكل عام
 12.1أنظر القسم  فلتر الغبار على مستویین -د

 12.1أنظر القسم  فخار/معدنفلتر  -ھـ

 12.1أنظر القسم  الغسل الرطب للغبار -و

 
من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسید الكبریت والغازات الحمضیة األخرى (مثل كلورید الھیدروجین)  :12أفضل التقنیات المتاحة 

 في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الغسل الرطب.

 الوصف: 

 12.1وصف تقنیة الغسل الرطب في القسم 

 
 تقنیات خفض االنبعاثات من المؤكسد الحراري 1-2-3-2

الكربون وثاني أكسید الكبریت من المؤكسد  مونوكسیدومن أجل خفض انبعاثات أكاسید النتروجین  :13أفضل التقنیات المتاحة 
 الحراري، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 

الملوثات الرئیسیة  الوصف التقنیة
 قابلیة التطبیق المستھدفة

 -أ

التخلص من سالئف أكاسید 
النتروجین عالیة المستوى من 

الخارج من تیارات الغاز 
 العملیة.

إزالة (وعند اإلمكان من أجل 
االستعمال الالحق) مستویات سالئف 
أكاسید النتروجین العالیة قبل المعالجة 
الحراریة، مثال بالغسل أو التكثیف أو 

 االمتزاز.

XNO قابلة للتطبیق بشكل عام 

أكاسید النتروجین وثاني  12.3أنظر القسم  اختیار نوع وقود الدعم -ب
 قابلة للتطبیق بشكل عام أكسید الكبریت

محارق منخفضة أكاسید  -ج
 XNO 12.1أنظر القسم  )LNBالنتروجین (

قابلیة التطبیق في الوحدة قد تُقید 
القائمة بسبب التصمیم و/أو قیود 

 التشغیل.

المتجدد الحراري المؤكسد  -د
)RTO(  12.1أنظر القسم XNO 

قابلیة التطبیق في الوحدة قد تُقید 
القائمة بسبب التصمیم و/أو قیود 

 التشغیل.

 تحسین االحتراق  ھـ

یُستخدم التصمیم والتقنیات لزیادة 
التخلص من المركبات العضویة 
بأقصى قدر، وفي نفس الوقت تقلیل 
انبعاثات مونوكسید الكربون وأكاسید 
النتروجین في الھواء (من خالل 
التحكم في بارامترات االحتراق مثل 

 درجة الحرارة وزمن المكوث).

مونوكسید الكربون  
 قابلة للتطبیق بشكل عام وأكاسید النتروجین 

االختزال الحفزي االنتقائي  -و
)SCR(  أكاسید النتروجین 12.1أنظر القسم 

إمكانیة التطبیق على قد تُقید 
الوحدة القائمة بسبب المساحة 

 المتوفرة.



الملوثات الرئیسیة  الوصف التقنیة
 قابلیة التطبیق المستھدفة

االختزال االنتقائي غیر  -ز
 أكاسید النتروجین 12.1أنظر القسم  )SNCRالحفزي (

قد تقید إمكانیة التطبیق في الوحدة 
القائمة بوقت المكوث الالزم 

 للتفاعل.

 

 االنبعاثات في الماء 1-3

، وأحمال الملوث المفرغة للمعالجة النھائیة المالئمة (عادة ما المیاه المستعملةمن أجل خفض حجم  :14أفضل التقنیات المتاحة 
 للمیاه المستعملةتكون معالجة بیولوجیة)، واالنبعاثات في الماء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام استراتیجیة إدارة مندمجة 

الملوثات من المصدر، وتقنیات المعالجة التمھیدیة، والمعالجة تشمل مزیج مناسب من تقنیات المعالجة المندمجة، وتقنیات استعادة 
المیاه المحددة في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمعالجة  المیاه المستعملةاعتماداً على البیانات التي یمنحھا جرد تیارات 

 .المستعملة

 
 كفاءة المورد  1-4

المحفزات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام من أجل رفع كفاءة المورد عند استعمال  :15أفضل التقنیات المتاحة 
 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 الوصف التقنیة

 اختیار نوع المحفز -أ

 اختر نوع المحفز الذي یضمن الحصول على أفضل توازن بین العناصر التالیة:
 نشاط المحفز؛ -
 انتقائیة المحفز؛ -
 سموم المحفز)؛عمر المحفز (مثال ضعف مقاومة  -
 استعمال معادن أقل سمیة. -

 التقنیات المستخدمة قبل المحفز لحمایتھ من السموم (مثال المعالجة التمھیدیة للمواد األولیة). حمایة المحفز -ب

مراقبة ظروف المفاعل (درجة الحرارة والضغط) من أجل الحصول على أفضل توازن بین  تحسین المعالجة -ج
 وعمر المحفز.كفاءة التحویل 

مراقبة فعالیة لتحویل للتعرف على بدایة تدھور المحفز بواسطة البارامترات المناسبة (مثال  اإلشراف على أداء المحفز -د
 سخونة التفاعل وتكون ثاني أكسید الكربون في حالة تفاعالت التأكسد الجزئي).

 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المذیبات العضویة الستخدامھا من أجل زیادة كفاءة المورد،  :16أفضل التقنیات المتاحة 
 من جدید.

 الوصف: 

 المذیبات العضویة المستعملة في المعالجة (مثل التفاعالت الكیمیائیة) أو العملیات (مثل االستخراج) تستعاد بواسطة التقنیات المناسبة
ند اللزوم (باستخدام التكریر، واالمتزاز، والتعریة أو الترشیح) ثم إعادتھا لمرحلة (مثال التكریر أو مرحلة فصل السائل)، وتنقیتھا ع

 .المعالجة أو العملیة. الكمیة المستعادة والمستخدمة مجدداً تتوقف على طبیعة المعالجة
 

 المخلفات 1-5

التي ترسل للتخلص، تتمثل أفضل من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض كمیة المخلفات  :17أفضل التقنیات المتاحة 
 التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة
  التقنیات التي تمنع أو تخفض تولید النفایات

 إضافة مثبطات إلى أنظمة التكریر -أ

اختیار (وتحسین العیار) مثبطات البلمرة التي 
أو تخفض تولید المخلفات (مثل األصماغ تمنع 

عند تحسین العیار قد یحتاج  أو القطران).
احتمال ارتفاع  األمر أن نأخذ في االعتبار

محتوى النتروجین و/أو الكبریت في المخلفات 
 مما یؤثر على استخدامھا كوقود.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

تقلیل البقایا عالیة الغلیان في أنظمة  -ب
 رالتكری

التقنیات التي تخفض الحرارة ووقت المكوث 
(مثل الحزم بدال من الصواني لتقلیل ھبوط 

الشفط بدال من  الضغط وبالتالي الحرارة؛
  الضغط الجوي لخفض الحرارة).

ال تطبق إال في وحدات التكریر الجدیدة أو 
 المصانع التي أجریت علیھا تعدیالت ھامة

 تخدامھا أو تدویرھاتقنیات استرجاع المواد إلعادة اس

استرجاع المواد (بالتكریر أو  -ج
 التكسیر)

تستعاد المواد (ومنھا المواد الخام، المنتجات، 
والمنتجات الفرعیة) من المخلفات عن طریق 
العزل (من خالل التكریر مثال) أو التحویل 
(بواسطة التكسیر الحراري/بالمحفز، التحویل 

 لغاز، الھدرجة).

حالة وجود استعماالت ال تطبق إال في 
  متاحة لھذه المواد المستعادة.

تجدید مواد المحفز واالمتزاز، مثال بواسطة  تجدید مادة المحفز واالمتزاز -د
 العالج الحراري أو الكیمیائي.

قابلیة التطبیق قد تكون مقیدة عندما ینتج عن 
التجدید تأثیرات ملحوظة على الوسائط 

 المشتركة.
  الطاقةتقنیات استعادة 

بعض المخلفات العضویة مثل القطران، یمكن  استخدام المخلفات كوقود -ھـ
  أن تستخدم كوقود في وحدة االحتراق.

قد تكون قابلیة التطبیق مقیدة بوجود  
عناصر معینة في المخلفات، مما یجعلھا 
غیر مالئمة لالستعمال في وحدة االحتراق 

 وبالتالي یحتاج األمر للتخلص منھا.

 

 في غیر ظروف التشغیل العادیة 1-6

من أجل منع أو خفض االنبعاثات نتیجة سوء عمل المعدات، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في  :18أفضل التقنیات المتاحة 
 استخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 التعرف على الجھاز الحیوي -أ
الجھاز الحیوي لحمایة البیئة یتم التعرف على 

(ویطلق علیھ "الجھاز الحیوي") على أساس 
تقدیر المخاطر (مثال باستخدام وظیفة العطل 

 وتحلیل اآلثار).
 قابلة للتطبیق بشكل عام

برنامج الثقة باألصول للمعدات  -ب
 الحیویة

برنامج مھیكل لزیادة توافر المعدات واألداء 
یشمل إجراءات التشغیل القیاسیة، والصیانة 
الوقائیة (مثال ضد األكسدة)، والرقابة وتسجیل 

 .المستمرالحوادث والتحسین 
 قابلة للتطبیق بشكل عام

أنظمة احتیاطیة لتشغیل المعدات  -ج
 الحیویة

ھا، بناء أنظمة تشغیل احتیاطیة والمحافظة علی
  مثل أنظمة تنفیس الغاز ووحدات التخفیض.

ال یمكن تطبیقھا إذا كان من الممكن إثبات 
 توافر الجھاز بواسطة التقنیة ب.

 

من أجل منع أو خفض حدوث االنبعاثات في الھواء والماء أثناء ظروف التشغیل العادیة األخرى،  :19أفضل التقنیات المتاحة 
 في تنفیذ التدابیر المتوافقة مع انبعاثات الملوث المحتمل لما یلي:تتمثل أفضل التقنیات المتاحة 

)i( عملیات التشغیل وإیقاف التشغیل؛ 



)ii(  (على سبیل المثال، أعمال الصیانة العادیة وغیر العادیة وعملیات تنظیف الوحدة و/أو نظام معالجة الغاز العادم) ظروف أخرى
 المنشأة.بما في ذلك الظروف التي قد تؤثر على جودة عمل 

  



 الدنیا األولفینات إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -2

تنطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم على إنتاج األولفینات الدنیا باستخدام عملیة تكسیر البخار، وتطبیقھا بجانب 
 .1استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة العامة الواردة في القسم 

 االنبعاثات في الھواء 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمستویات االنبعاث في الھواء من فرن تكسیر األولفینات الدنیا 2-1-1

 
المتاحة لمستویات انبعاث أكاسید النتروجین واألمونیا في الھواء من فرن تكسیر األولفینات استنتاجات أفضل التقنیات  :2.1 الجدول 

 الدنیا

 المعیار

 )3) (2) (1مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
 (المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات)

 أحجام % األكسجین) 3(مج/مكعب متر عادي عند نسبة 
 فرن قدیم جدیدفرن 

 200 – 70 100 – 60  أكاسید النتروجین
 )4( 15–5<  األمونیا

 رف من المدخنة.) حیث تنصرف الغازات العادمة من فرنین أو أكثر من مدخنة واحدة، یُطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة لمجموع المنص1(
 بأفضل التقنیات المتاحة خالل عملیات إزالة الكوك.) وال تُطبق مستویات االنبعاث المقترنة 2(
عادة ما یكون ) لیس ھناك مستوى انبعاث مقترن بأفضل التقنیات المتاحة یطبق على مونوكسید الكربون. وكاستدالل، فإن مستوى انبعاث مونوكسید الكربون 3(

 عینة.مج/مكعب متر عادي ویعبر عنھ كمتوسط یومي أو متوسط عن فترة أخذ ال 10-50
 ).SNCR( ) أو االختزال االنتقائي غیر الحفزيSCR) ال یُطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة إال عند استخدام االختزال الحفزي االنتقائي (4(

 
 .1الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
 تقنیات خفض االنبعاثات من عملیات إزالة الكوك 2-1-2

من أجل خفض انبعاثات الغبار ومونوكسید الكربون في الھواء من إزالة كوك مواسیر التكسیر، تتمثل   :20التقنیات المتاحة  أفضل
أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه لتقلیل وتیرة إزالة الكوك واستخدام تقنیة أو مجموعة 

 واردة أدناه.من تقنیات التخفیض ال

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة
 تقنیات خفض وتیرة إزالة الكوك

 استعمال مواد ماسورة تؤجل تكون الكوك -أ
النیكل الذي یغطي سطح المواسیر یحفز تكون 

استخدام مواد ذات مستویات نیكل  ك.الكو
منخفضة، أو تغلیف سطح باطن المواسیر بمادة 

 معدل تكون الكوك.خاملة من شأنھ أن یؤجل 

ال تطبق إال في الوحدات الجدیدة أو 
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

تعزیز تغذیة المادة الخام بمركبات  -ب
 الكبریت

بما أن كبریتات النیكل ال تحفز تكوین الكوك، 
فإن تعزیز التغذیة بمركبات الكبریت عندما ال 

من تكون موجودة بالفعل بالمستوى المرغوب 
شأنھ أن یساعد على تأجیل تكون الكوك، بما أنھ 

 یقوي سلبیة سطح الماسورة.

  قابلة للتطبیق بشكل عام

 تحسین إزالة الكوك بالحرارة -ج
تحسین ظروف العمل، مثل تدفق الھواء، 
محتوى الحرارة والبخار في دورة إزالة الكوك، 

 من أجل زیادة التخلص من الكوك بأعلى قدر.
 للتطبیق بشكل عامقابلة 

 تقنیات التخفیض
 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  الغسل الرطب للغبار  د

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  اإلعصار الجاف -ھـ

حرق غاز عادم عملیة إزالة الكوك في  -و
 فرن/سخان المعالجة

یمر تیار الغاز العادم من إزالة الكوك عبر فرن/ 
سخان المعالجة أثناء إزالة الكوك حیث یتم حرق 

 (ومونوكسید الكربون).جزیئات الكوك 

قابلیة التطبیق في المصانع القدیمة قد تقید 
بفعل تصمیم أنظمة شبكة المواسیر أو 

 بسبب قیود مقنن النار.

 

 االنبعاثات في الماء 

المیاه المفرغة في نظام معالجة  المیاه المستعملةمن أجل منع أو خفض كمیة المركبات العضویة و :21أفضل التقنیات المتاحة 
، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في زیادة استعادة الھیدروكربونات بأقصى قدر من ماء تسقیة مرحلة التكسیر األولى ثم المستعملة

 استعمال میاه التسقیة في نظام تولید البخار المسیل.

 الوصف: 

تم استعادتھا یعاد استخدامھا في جھاز التكسیر تتلخص التقنیة في ضمان فعالیة فصل المراحل العضویة والمائیة. الھیدروكربونات التي ت
أو كمواد أولیة في عملیات كیماویة أخرى. ومن الممكن تحسین عملیة االستعادة العضویة مثال من خالل استعمال تعریة البخار أو الغاز، 

المسیل. ویتم صرف تیار میاه التسقیة في  أو استعمال جھاز إعادة الغلیان. میاه التسقیة المعالجة تستعمل من جدید في نظام تولید البخار
 .معالجة المیاه المستعملة النھائیة لتفادي تكون األمالح في النظام

 
من سائل الغسل بالمادة الكاویة  المیاه المستعملةمن أجل خفض الحمل العضوي المنصرف في معالجة  :22أفضل التقنیات المتاحة 

 ي الھیدروجین من غازات التكسیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة التعریة.المستعمل والمتولد من إزالة كبریت ثنائ

 :الوصف
تتم تعریة سوائل الغسیل باستعمال تیار غازي، ثم حرقھ بعد ذلك (مثال في فرن  12.2للحصول على وصف تقنیة التعریة راجع القسم. 

 التكسیر).

 
ل بالمادة من سائل الغسی المیاه المستعملةمن أجل منع أو خفض كمیة الكبریتات المنصرفة في معالجة  :23أفضل التقنیات المتاحة 

الكاویة المستعمل والمتولد من إزالة الغازات الحمضیة من غازات التكسیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة أو 
 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

استخدام مواد أولیة قلیلة محتوى الكبریت  -أ
 لتغذیة وحدة التكسیر.

استخدام مواد أولیة قلیلة محتوى الكبریت أو 
 خضعت لمعالجة إزالة الكبریت.

قابلیة التطبیق قد تكون مقیدة بالطلب المفرط 
 على الكبریت لتقلیل تكَون الكوك.

زیادة استخدام الغسیل األمیني للتخلص  -ب
 مضیة.حمن الغازات ال

غسیل الغازات التي خضعت للتكسیر بمذیب 
للتخلص من الغازات الحمضیة، مجدد (أمین) 

ً الكبریت ثنائي الھیدروجین، لخفض  وأساسا
الحمل على وحدة الغسیل بالمادة الكاویة في 

 النھایة.

ال تطبق في حالة وجود وحدة تكسیر 
األولفینات الدنیا بعیدة عن وحدة استرجاع 

إمكانیة التطبیق في المصانع  الكبریت.
سترجاع الحالیة قد تقید بسبب قدرة وحدة ا

 الكبریت.

 األكسدة  ج

أكسدة الكبریتات الموجودة في سائل الغسیل 
المستعمل إلى سلفات، مثال باستخدام الھواء 
بضغط وحرارة مرتفعتین (أكسدة الھواء 
الرطب) أو مادة أكسدة مثل بیروكسید 

 الھیدروجین.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

  



 العطریات إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -3

زیلین (عادة ما تعرف -بارا /-میتا/-استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الواردة في ھذا القسم تنطبق على إنتاج البنزین والتولوین وأورثو
) وسیكلوھكسان من البنزین المنتج بالتكسیر الحراري العالي والنافتا المصححة المنتجة في وحدة اإلصالح BTXباسم عطریات 

 .1كما أنھا تطبق أیضاً بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم  التحفیزي.

 

 االنبعاثات في الھواء 

من أجل خفض الحمل العضوي من معالجة الغاز العادم المرسل إلى وحدة المعالجة النھائیة للغاز  :24أفضل التقنیات المتاحة 
ب، 8العادم ومن أجل زیادة كفاءة المورد، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المواد العضویة من خالل أفضل التقنیات المتاحة 

 ).9ذه المعالجات للغاز العادم (أنظر أیضا أفضل التقنیات المتاحة أو، حیثما ال یمكن ذلك، استعادة الطاقة من ھ

 
الھدرجة، تتمثل أفضل  محفزمن أجل خفض انبعاثات الغبار والمركبات العضویة إلى الھواء من تجدید  :25أفضل التقنیات المتاحة 

 إلى نظام معالجة مالئم. المحفزالتقنیات المتاحة في إرسال الغاز العادم من تجدید 

 الوصف: 

یُرسل الغاز الخارج من العملیة إلى أجھزة تخفیض الغبار الرطب أو الجاف للتخلص من الغبار ثم إلى وحدة الحرق أو التأكسد الحراري 
 وك وحدھا ال یكفي.استعمال دارات إزالة الك للتخلص من المركبات العضویة من أجل منع االنبعاثات المباشرة في الھواء أو التوھج.

 

 االنبعاثات في الماء 

 األروماتالمفرغة من وحدات استخراج  المیاه المستعملةمن أجل خفض كمیة المركبات العضویة و :26أفضل التقنیات المتاحة 
ستعادة المیاه ، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة إما في استخدام مذیبات جافة أو استخدام نظام مغلق الالمیاه المستعملةإلى معالجة 

 واستعمالھا من جدید عندما تستخدم المذیبات الرطبة.

 
، تتمثل المیاه المستعملةوالحمل العضوي المفرغ في معالجة  المیاه المستعملةمن أجل خفض حجم  :27أفضل التقنیات المتاحة 

 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

  تجدد الشفط بدون ماء  -أ

استخدام نظام شفط میكانیكي في عملیة الدائرة 
المغلقة، تفریغ كمیة صغیرة من الماء 

في  كتصریف، أو استخدام مضخات جافة.
بعض الحاالت، یمكن تحقیق تجدد الشفط بدون 
ماء صرف باستخدام المنتج كحاجز سائل في 

المیكانیكي، أو باستخدام تیار مضخة الشفط 
  غاز من عملیة اإلنتاج.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 عزل مصدر النفایات المائیة  -ب
تُعزل النفایات المائیة من النباتات العطریة عن 

من ، من المصادر األخرى المیاه المستعملة
أجل تسھیل استعادة المواد األولیة أو 

 المنتجات.

قد یتقید التطبیق بسبب  في المصانع الحالیة،
 أنظمة الصرف الخاصة بالموقع.

فصل مرحلة السائل مع استعادة  -ج
 الھیدروكربونات

فصل المراحل العضویة والمائیة بالتصمیم 
والعمل المناسبین (مثال وقت مكوث كاف، 
التعرف على حدود المرحلة والرقابة) لتفادي 

 انجراف المادة العضویة غیر الذائبة.
 لتطبیق بشكل عامقابلة ل

یمكن استخدام أسلوب  12.2أنظر القسم  التعریة مع استعادة الھیدروكربونات  د
 التعریة في التیارات الفردیة أو الجماعیة.

وقد تتقید إمكانیة التطبیق في حاالت 
 انخفاض تركیز الھیدروكربونات.



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 إعادة استعمال المیاه  -ھـ

إذا ما أجري عالج إضافي لبعض تیارات 
، یسمح ذلك باستخدام المیاه ه المستعملةالمیا

الناتجة عن التعریة كمیاه للعملیات أو كمیاه 
لتغذیة الغالیة، وتحل محل مصادر میاه 

 أخرى.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 كفاءة المورد 

استخدام الھیدروجین المنتج من أجل استخدام الموارد بكفاءة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في زیادة  :28أفضل التقنیات المتاحة 
أ، أو، 8مشاركة بأقصى قدر، مثال من تفاعالت حفّازات نزع األلكلة، ككاشف كیماوي أو كوقود باستخدام أفضل التقنیات المتاحة 

 .)9حیثما تعذر تطبیق ذلك، الستعادة الطاقة من منافس ھذه العملیات (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 
 كفاءة الطاقة 

من أجل استخدام الطاقة بكفاءة عند التكریر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو  :29نیات المتاحة أفضل التق
 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تحسین التكریر -أ
في كل عمود تكریر، عدد األرفف، معدل الطرد، 
موقع التغذیة وفي تقنیات التكریر االستخراجي، 

 نسبة المذیبات للتغذیة.یتم تحسین 
قابلیة التطبیق في الوحدات القائمة قد تُقید 
بسبب التصمیم، والمساحة، و/أو قیود 

 التشغیل.
استعادة الحرارة من التیارات الغازیة  -ب 

 للعمودالعلویة 
استعمال الحرارة من جدید من عمود تكریر 
التولوین والزیلین لتغذیة بالحرارة في أماكن 

 أخرى من المنشأة.

  عمود تكریر استخراجي واحد -ج

في نظام التكریر االستخراجي التقلیدي، تحتاج 
عملیة الفصل إلجراء مرحلتین فصل متتالیتین 

عمود جانبي (مثال عمود التكریر الرئیسي بجانب 
في عمود التكریر االستخراجي  أو مستخلص).

الوحید، یتم فصل المذیب في عمود تكریر أصغر 
 مندمج في تصفیح العمود األول.

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو 
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

وقد یقید التطبیق في الوحدات ذات القدرة 
شغیل تكون األقل حیث أن إمكانیة الت

مرتبطة بجمع مجموعة من العملیات في 
 قطعة معدات واحدة.

 عمود التكریر بجدار فاصل -د

في نظام التكریر التقلیدي، یحتاج فصل مزیج من 
ثالث عناصر إلى كسورھا الصرفة إلى توالي 
عمودین تكریر مباشرة (أو أعمدة رئیسیة بأعمدة 

فاصل، جانبیة). في حالة عمود التكریر بجدار 
 یمكن تنفیذ الفصل في جزء واحد فقط من النظام.

ً   ھـ  التكریر المقترن حراریا
في حالة إجراء التكریر في عمودین، یمكن 

یستخدم  اقتران تیارات الطاقة في العمودین.
البخار الخارج من قمة العمود األول لتغذیة 

 المبدل الحراري في قاعدة العمود الثاني.

المصانع الجدیدة أو ال تطبق إال في 
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

ویتوقف التطبیق على طریقة إعداد أعمدة 
التكریر وظروف العملیة مثال، ضغط 

  العمل.

 

 المخلفات 

في من أجل منع أو خفض كمیة الطین المستعمل الذي یرسل للتخلص، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  :30 المتاحةأفضل التقنیات 
 استخدام تقنیة من التقنیتین الواردتین أدناه أو كالھما.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

الھدرجة االنتقائیة للبنزین المعاد   -أ
 صیاغتھ أو المنتج بالتحلل الحراري

خفض محتوى األولفین في البنزین المعاد 
عندما تعالج المواد  صیاغتھ أو المنتج بالھدرجة

بالھدرجة تماماً، تكتسب معالجات الطین األولیة 
 دورات عمر عمل أطول.

ال تطبق إال في المصانع التي تستخدم المواد 
 األولیة عالیة محتوى األولفین.

 اختیار مادة الطین  -ب

استخدام أنواع الطین التي تستمر أطول فترة 
ممكنة بالنظر لظروفھا المحددة (مثال أن تكون 
لھا خصائص تكوینیة/سطحیة تزید من طول 
عمر التشغیل)، أو استخدام مادة صناعیة تكون 

 لھا نفس وظیفة الطین وتقبل التجدد. 

 قابلة للتطبیق بشكل عام

  



 ستیرین ومونومر البنزین إیثیل إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -4

فیز استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الواردة في ھذا القسم تطبق على إنتاج إیثیل البنزین باستخدام سواء الزیولیت أو عملیة األلكلة بتح
كما أنھا تطبق  اج المشترك بأكسید البروبیلین؛وإنتاج مونومر ستیرین سواء بنزع الھیدروجین بإثیل بنزین أو اإلنت كلورید األلومینیوم؛

 .1أیضاً بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 

 اختیار العملیة 

المیاه من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الھواء من المركبات العضویة والغازات الحمضیة، وتولید  :31التقنیات المتاحة أفضل 
وكمیة المخلفات التي ترسل للتخلص من ألكلة البنزین باإلیثیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة للمصانع الجدیدة وتلك التي  المستعملة

 في استخدام عملیة تحفیز الزیولیت.خضعت لتجدیدات ھامة 

 

 االنبعاثات في الھواء 

المرسل لمعالجة الغاز العادم النھائیة من وحدة  )HClالھیدروجین (من أجل خفض حمل كلورید  :32أفضل التقنیات المتاحة 
 األلكلة في عملیة إنتاج إیثیل البنزین بتحفیز كلورید األلومینیوم، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام الغسل بالمادة الكاویة.

 الوصف: 

 12.1وصف تقنیة الغسل بالمادة الكاویة في القسم. 

 قابلیة التطبیق

 ال تطبق إال في المصانع الحالیة التي تطبق عملیة إنتاج إیثیل البنزین بتحفیز كلورید األلومینیوم.

 

) المرسل لمعالجة الغاز العادم النھائیة من HCl(من أجل خفض حمل الغبار وكلورید الھیدروجین  :33أفضل التقنیات المتاحة 
عملیات إحالل المحفز في إنتاج إیثیل البنزین بتحفیز كلورید األلومینیوم، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام الغسل الرطب ثم 

 استعمال سائل الغسل كمیاه غسیل في قطاع غسل المحفز بعد األلكلة.

 الوصف: 

 12.1الرطب في القسم وصف تقنیة الغسل 

 

من أجل خفض الحمل العضوي المرسل لمعالجة الغاز العادم النھائیة من وحدة األكسدة في عملیة  :34أفضل التقنیات المتاحة 
 بروبیلین مونبایر ستایرین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو أكثر من التقنیات الواردة أدناه.إنتاج أكسید 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  تقنیات خفض انجراف المواد السائلة  -أ

-ب  قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  التكثیف  

-ج  قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  االمتزاز  

 الغسل  -د

، یتم الغسل بمادة مذیبة مالئمة 12.1أنظر القسم 
(مثال، إیثیل البنزین المعاد تدویره، البارد) 
المتصاص إیثیل البنزین، الذي یعاد تدویره في 

 المفاعل.

في المصانع القدیمة، قد یتقید استخدام تیار 
ویره بسبب تصمیم إیثیل البنزین المعاد تد

 المصنع.

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من وحدة ھدرجة األسیتوفینون في عملیة إنتاج  :35أفضل التقنیات المتاحة 

إرسال  أكسید بروبیلین مونبایر ستایرین، خالل ظروف العمل غیر العادیة (مثل أحداث بدء التشغیل)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في
 الغاز الخارج من العملیة إلى نظام المعالجة المالئم.

 



 االنبعاثات في الماء 

من نزع الھیدروجین من إیثیل البنزین وزیادة استعادة المركبات  المیاه المستعملةمن أجل خفض تولید  :36أفضل التقنیات المتاحة 
 العضویة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تحسین فصل مرحلة السوائل -أ

فصل المراحل العضویة والمائیة بالتصمیم 
المناسبین (مثال وقت مكوث كاف، والعمل 

التعرف على حدود المرحلة والرقابة) لتفادي 
 انجراف المادة العضویة غیر الذائبة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.2أنظر القسم  التجرید بالبخار -ب

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.2أنظر القسم  االمتزاز  ج

 إعادة استعمال المیاه -د

یمكن استعمال التركیزات من التفاعل كمیاه 
للعملیة أو لتغذیة الغالیة بعد إزالة المواد بواسطة 
البخار (أنظر التقنیة ب) واالمتزاز (أنظر التقنیة 

 ج).

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
من أجل خفض انبعاثات البیروكسیدات العضویة في الماء من وحدة األكسدة في عملیة إنتاج أكسید  :37أفضل التقنیات المتاحة 

البیولوجیة أسفل المجرى، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إجراء  المیاه المستعملةبروبیلین مونبایر ستایرین وحمایة مصنع معالجة 
 المیاه المستعملةالتي تحتوي بیروكسیدات عضویة باستخدام تقنیة التحلل المائي قبل مزجھا بتیارات  للمیاه المستعملةمعالجة أولیة 

 األخرى والتخلص منھا في المعالجة البیولوجیة النھائیة.

 الوصف: 

 12.2وصف تقنیة التحلل المائي راجع القسم. للحصول على 

 

 كفاءة المورد 

البنزین قبل استعادة الھیدروجین من أجل استعادة المركبات العضویة من إزالة الھیدروجین من إیثیل   :38أفضل التقنیات المتاحة 
 )، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة من التقنیتین الواردتین أدناه أو كالھما.39(أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 12.1أنظر القسم  التكثیف  -أ

 قابلة للتطبیق بشكل عام
 الكشط  -ب

یتلخص االمتزاز في استعمال  12.1أنظر القسم 
مذیبات عضویة تجاریة (أو القطران من مصانع 
إیثیل البنزین) (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 

ب). وتستعاد المركبات العضویة المتطایرة 42
 بتجرید سائل الكشط.

 
من أجل زیادة كفاءة المورد، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة الھیدروجین المنتج بالمشاركة  :39المتاحة أفضل التقنیات 

من إزالة الھیدروجین من إیثیل البنزین، واستعمالھ إما ككاشف كیماوي أو لحرق الغاز المتولد من عملیة إزالة الھیدروجین كوقود 
 .(مثال في المسخن الفوقي بالبخار)

 
من أجل زیادة كفاءة مورد وحدة ھدرجة األسیتوفینون في عملیة إنتاج أكسید بروبیلین مونبایر  :40أفضل التقنیات المتاحة 

في حالة  أ.8ستایرین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقلیل فائض الھیدروجین أو إعادة تدویره باستخدام أفضل التقنیات المتاحة 
 ).9أ، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة الطاقة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 8لتقنیات المتاحة استحالة تطبیق أفضل ا



 

 المخلفات 

من أجل خفض كمیات المخلفات التي ترسل للتخلص من تحیید المحفز المستھلك في عملیة إنتاج إیثیل  :41أفضل التقنیات المتاحة 
)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المركبات العضویة المتخلفة بالتجرید ثم 3AlCl( البنزین بتحفیز كلورید األلومینیوم

 تركیز المرحلة المائیة للحصول على منتج كلورید ألومینیوم صالح لالستعمال.

 الوصف: 

المستھلك بالتبخیر حتى نحصل على  التجرید بالبخار یستخدم أوالً إلزالة المركبات العضویة المتطایرة، ثم یتم تركیز محلول التحفیز
) الذي یعاد HClمنتج كلورید ألومینیوم صالح لالستعمال. یتم بعد ذلك تركیز مرحلة البخار للحصول على محلول كلورید الھیدروجین (

 تدویره في العملیة.

 
ن وحدة تكریر إنتاج إیثیل من أجل منع أو خفض كمیة القطران المستعمل الذي یرسل للتخلص م :42أفضل التقنیات المتاحة 

 البنزین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

ال تطبق إال في حالة وجود استعماالت  ج17أنظر أفضل التقنیات المتاحة   استرجاع المواد (بالتكریر أو التكسیر)  -أ
 متاحة لھذه المواد المستعادة

  استعمال القطران كمادة امتصاص للغسل  -ب

استعمال القطران كمادة  12.1أنظر القسم 
ماصة في الغساالت المستخدمة إلنتاج مونومر 
ستیرین بإزالة الھیدروجین من إیثیل البنزین، 
بدال من المذیبات العضویة التجاریة (أنظر 

تتوقف درجة  ب).38أفضل التقنیات المتاحة 
 استعمال القطران على قدرة المغسلة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 عام قابلة للتطبیق بشكل ھـ17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  استخدام القطران كوقود  -ج

 
من أجل خفض تولید الكوك (الذي یعتبر سم للتحفیز ومخلفات على السواء) من وحدات إنتاج الستیرین  :43أفضل التقنیات المتاحة 

 بإزالة الھیدروجین من إیثیل البنزین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في العمل بأقل ضغط ممكن من الناحیتین األمنیة والتطبیقیة.

 
من أجل خفض كمیة المخلفات العضویة التي ترسل للتخلص من وحدة إنتاج مونومر ستیرین، بما  :44التقنیات المتاحة أفضل 

 فیھ اإلنتاج المشترك بأكسید البروبیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة
 قابلة للتطبیق بشكل عام أ17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  إضافة مثبطات إلى أنظمة التكریر  -أ

ال تطبق إال في وحدات التكریر الجدیدة أو  ب17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  تقلیل البقایا عالیة الغلیان في أنظمة التكریر  -ب
 المصانع التي أجریت علیھا تعدیالت ھامة

 قابلة للتطبیق بشكل عام ھـ17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  استخدام المخلفات كوقود -ج
  



 الفورملدیھید إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -5

 .1تطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 

 االنبعاثات في الھواء 

من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من إنتاج الفورملدیھید واستخدام كفاءة الطاقة،  :45أفضل التقنیات المتاحة 
 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه. تتمثل

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 ال تطبق إال على عملیة الفضة 9أنظر أفضل التقنیات المتاحة  إرسال تیار الغاز العادم لوحدة الحرق  أ

 تستعاد الطاقة في شكل بخار 12.1أنظر القسم  المؤكسد الحفاز مع استعادة الطاقة -ب
قد  ال تطبق إال على عملیة أكسید المعدن.

تقید إمكانیة استعادة الطاقة في المصانع 
 الصغیرة القائمة بذاتھا.

 ال تطبق إال على عملیة الفضة تستعاد الطاقة في شكل بخار 12.1أنظر القسم  راري مع استعادة الطاقةالمؤكسد الح -ج

 
) والفورمالدھید في TVOCالمتطایرة (مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للمركبات العضویة   :5.1 الجدول 

 الھواء من إنتاج الفورمالدھید

 المعیار
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات)
 (مج/مكعب متر عادي، بدون تصحیح لمحتوى األكسجین)

 )1( 30–5<  تركیز المركبات العضویة المتطایرة
 5 – 2 فورملدیھید

 ) یمكن بلوغ الحد األدنى للنطاق عند استعمال المؤكسد الحراري في عملیة الفضة.1(

 
 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 

 االنبعاثات في الماء 

(مثال من التنظیف، التسربات والتركیزات) والحمل  المیاه المستعملةمن أجل منع أو خفض تولید  :46أفضل التقنیات المتاحة 
الالحقة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة من التقنیتین الواردتین أدناه  المیاه المستعملةالعضوي المنصرف لمعالجة 

 أو كالھما.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 إعادة استعمال المیاه  -أ

(مثال من التنظیف، التسربات التیارات المائیة 
والتركیزات) یعاد تدویرھا في العملیة أساساً 

تتوقف  لضبط درجة تركیز منتج الفورمالدھید.
درجة استعمال الماء من جدید على نسبة تركیز 

 الفورمالدھید المطلوبة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 المعالجة الكیمیائیة األولیة -ب
أخرى أقل سمیة،  تحویل الفورمالدھید لعناصر

مثال عن طریق إضافة سلفیت الصودیوم أو 
 باألكسدة.

ال تُطبق سوى على النفایات السائلة التي، 
بالنظر لمحتواھا بالفورمالدھید، قد یكون 

المیاه لھا تأثیر سلبي على معالجة 
 البیولوجیة أسفل المجرى. المستعملة



 

 المخلفات 

كمیة البارافورمالدھید في المخلفات التي ترسل للتخلص، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  من أجل خفض :47أفضل التقنیات المتاحة 
 في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

یتم تقلیل تكوین البارافورمالدھید من خالل تحسین  تقلیل تولید البارافورمالدھید -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام العزل ودوران التیارات.التسخین، 

 استعادة المواد -ب
یُستعاد البارافورمالدھید بإذابتھ في الماء الساخن 
حیث یمر بالتحلل المائي وإزالة البلمرة للحصول 
على محلول الفورمالدھید أو إعادة استخدامھ في 

 عملیة أخرى.

ال تطبق في حالة استحالة استعمال 
 الفورمالدھید المستعاد بسبب تلوثھ.

 ال تطبق إال في حالة تعذر تطبیق التقنیة ب. الفورمالدھید یستعاد ویستعمل كوقود. استخدام المخلفات كوقود  -ج
  



 اإلثیلین وجلیكوالت اإلثیلین أكسید إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -6

 .1تطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 اختیار العملیة 6-1

من أجل خفض استھالك اإلثیلین وانبعاثات المركبات العضویة وثاني أكسید الكربون في الھواء، تتمثل  :48أفضل التقنیات المتاحة 
لتي أجریت فیھا تجدیدات ھامة في استخدام األكسجین بدال عن الھواء لألكسدة أفضل التقنیات المتاحة بالنسبة للمصانع الجدیدة وتلك ا

 المباشرة لإلثیلین إلى أكسید اإلثیلین.

 

 االنبعاثات في الھواء 6-2

من أجل استعادة اإلثیلین والطاقة وخفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من مصانع اكسید  :49أفضل التقنیات المتاحة 
 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام كال التقنیتین الواردتین أدناه.)، (EOاالثیلین 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تدویرھاتقنیات استرجاع المادة العضویة إلعادة استخدامھا أو 

  -أ
استخدام تقنیات امتزاز تأرجح الضغط أو 
فصل الغشاء الستعادة اإلثیلین من 

  التنظیف الخامل.

في تقنیة امتزاز تأرجح الضغط، یتم امتزاز 
جزیئات الغاز المستھدف (في ھذه الحالة یكون 
اإلثیلین) إلى مادة صلبة (مثال المنخل الجزیئي) 

تركیزا  بضغط عال، ثم تلفظ في شكل أكثر
بضغط منخفض الستعمالھا من جدید او إعادة 

 تدویرھا.
 12.1لتقنیة فضل الغشاء، أنظر القسم 

وقد یقید التطبیق في حالة الطلب المبالغ فیھ 
بسبب انخفاض تدفق اإلثیلین على الطاقة 

 اإلجمالي

 تقنیات استعادة الطاقة

 قابلة للتطبیق بشكل عام 9أنظر أفضل التقنیات المتاحة  إرسال تیارالغسل الخامل لوحدة الحرق   -ب

 
من أجل خفض استھالك اإلیثیلین واألكسجین وخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون في الھواء من  :50أفضل التقنیات المتاحة 

واستخدام  15تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من تقنیات أفضل التقنیات المتاحة  )،(EOوحدة أكسید اإلثیلین 
 المثبطات.

 الوصف: 

عضوي (مثل كلورید اإلثیل أو ثاني كلورید اإلیثان) في تغذیة المفاعل من أجل خفض نسبة إضافة كمیات صغیرة من مثبط الكلورین ال
البارامترات المناسبة لمراقبة أداء المحفز تشمل حرارة التفاعل وتكون ثاني أكسید  اإلثیلین الذي تأكسد تماما إلى ثاني أكسید الكربون.

 الكربون في طن تغذیة اإلثیلین.

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من لفظ ثاني أكسید الكربون من وسیط الغسیل  :51المتاحة أفضل التقنیات 

 المستعمل في مصنع أكسید اإلثیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 في العملیةالتقنیات المندمجة 

  لفظ ثاني أكسید الكربون على مراحل -أ

تتلخص التقنیة في توجیھ الضغط المنخفض  
الالزم إلطالق ثاني أكسید الكربون من وسیط 
االمتصاص على مرحلتین بدالً من مرة واحدة. 
ھذه الطریقة تسمح بعزل تیار أولي غني 
بالھیدروكربون بغیة إعادة تدویره، واإلبقاء على 
تیار شبھ خال من ثاني أكسید الكربون لكي یعالج 

 الحقاً.

 تطبق إال في المصانع الجدیدة أو ال
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

 تقنیات التخفیض

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  المؤكسد الحفاز -ب

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  المؤكسد الحراري  ج

 
مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات المركبات العضویة في الھواء من لفظ ثاني أكسید  :6.1 الجدول

 الكربون من وسیط الغسیل المستخدم في مصنع أكسید اإلثیلین.

 

 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المعیار

 )3) (2) (1جم/طن أكسید إثیلین منتج ( 10-1 تركیز المركبات العضویة المتطایرة

  القیم التي تم الحصول علیھا خالل عام واحد.) مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة یعبر عنھ كمتوسط 1(
المعیار أو  25140أیزو المعیار األوروبي ) في حالة وجود محتوى میثان ھام في االنبعاث، یخصم من الناتج المیثان الذي خضع للرقابة حسب 2(

 .25139 أیزو األوروبي
 للبیع وكوسیط.) أكسید اإلثلین المنتج یعبر عنھ كقیمة أكسید اإلثیلین المنتج 3(

 
 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
من أجل خفض انبعاثات أكسید اإلثیلین في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة  :52أفضل التقنیات المتاحة 

 الغسل الرطب لتیارات غاز العادم التي تحتوي على أكسید اإلثیلین.

 :الوصف
الغسیل بالماء إلزالة أكسید اإلثیلین من تیارات الغاز العادم قبل اإلطالق  12.1للحصول على وصف تقنیة الغسل الرطب، راجع القسم 
 المباشر أو قبل التخفیض اإلضافي للمركبات العضویة.

 
في الھواء من تبرید مادة امتصاص أكسید اإلثیلین من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة  :53أفضل التقنیات المتاحة 

 في وحدة استعادة أكسید اإلثیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 التبرید غیر المباشر -أ
استخدام أنظمة التبرید غیر المباشر (مع 

بدالً من أنظمة التبرید  المبدالت الحراریة)
 المفتوح.

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو المصانع 
 التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

 إتمام إزالة أكسید اإلثیلین بالغسیل -ب

المحافظة على ظروف التشغیل المالئمة 
واالستعانة بالرقابة على الخط لعملیة تجرید 

وتقدیم  تماماً؛أكسید اإلثیلین للتأكد من أنھ أزیل 
أنظمة الحمایة المناسبة لتفادي انبعاثات أكسید 

 اإلثیلین خالل ظروف تشغیل غیر العادیة.

ال تطبق إال في حالة تعذر تطبیق التقنیة 
 ألف.

 

 االنبعاثات في الماء

المیاه والحمل العضوي المفرغ من تنقیة المنتج إلى معالجة  المیاه المستعملةمن أجل خفض حجم  :54أفضل التقنیات المتاحة 
 النھائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة من التقنیتین الواردتین أدناه أو كالھما. المستعملة

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

استخدام التفریغ من مصنع أكسید  -أ
 اإلثیلین.اإلثیلین في مصنع غلیكول 

تُرسل تیارات التفریغ من مصنع أكسید اإلثیلین 
إلى معالجة غلیكول اإلثیلین وال تفرغ كمیاه 

مدى استخدام التفریغ من جدید في  صرف.
معالجة غلیكول اإلثیلین یتوقف على اعتبارات 

 جودة منتج غلیكول اإلثیلین.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 التكریر -ب

تستخدم لفصل المركبات ذات التكریر ھو تقنیة 
نقاط غلیان مختلفة من خالل التبخیر الجزئي ثم 

 إعادة التكثیف.
وتستخدم ھذه التقنیة في مصانع أكسید اإلثیلین 
وغلیكول اإلثیلین من أجل تكثیف التیارات 
المائیة الستعادة الغلیكوالت أو المساعدة في 
تصریفھا (مثال عن طریق الحرق، بدال من 

ھا كمیاه صرف) والسماح باالستخدام التخلص من
 الجزئي/إعادة تدویر الماء.

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو المصانع 
 التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

 

 

 المخلفات

من أجل منع أو خفض كمیة المخلفات العضویة التي ترسل للتخلص من مصانع أكسید اإلثیلین  :55أفضل التقنیات المتاحة 
 وغلیكول اإلثیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تحسین تفاعل التحلل المائي -أ

ید اإلثیلین من أجل ستحسین الماء في نسبة أك
تحقیق نتیجة مزدوجة، إنتاج مشترك أقل 

الطلب المبالغ فیھ على للغلیكوالت األثقل وتفادي 
النسبة  الطاقة لنزع الماء من الغلیكوالت.

النموذجیة تتوقف على النتیجة المرادة من ثنائي 
 وثالثي غلیكول اإلثیلین.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

عزل المنتجات الفرعیة في مصانع  -ب
 أكسید اإلثیلین الستخدامھا

في مصانع أكسید اإلثیلین، یتم تكریر الكسر 
لعضوي المركز الذي تم الحصول علیھ بعد إزالة ا

الماء من المخلفات السائلة من استعادة أكسید 
اإلثیلین لمنح غلیكوالت قصیرة السلسلة ذات قیمة 

 ومخلفات أثقل وزناً.

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو 
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

ع عزل المنتجات الفرعیة في مصان -ج
 غلیكول اإلثیلین الستخدامھا

في مصانع غلیكول اإلثیلین، كسر الغلیكوالت 
ذات السلسلة األطول یمكن استخدمھا كما ھي أو 
تكسیرھا من جدید للحصول على غلیكوالت أعلى 

 قیمة.
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

  



 الفینول إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -7

تنطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم على إنتاج الفینول من الكیومین، كما تُطبق بجانب استنتاجات أفضل التقنیات 
 .1المتاحة العامة الواردة في القسم 

 
 االنبعاثات في الھواء 7-1-1

من أجل استعادة المواد الخام وخفض الحمل العضوي الُمرسل من وحدة أكسدة الكیومین إلى معالجة  :56أفضل التقنیات المتاحة 
 النھائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه. المیاه المستعملة

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 التقنیات المندمجة في العملیة

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  تقنیات خفض انجراف المواد السائلة -أ

 تقنیات استرجاع المادة العضویة إلعادة استخدامھا

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  التكثیف -ب

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  االمتزاز (متجددة) -ج

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام  :57أفضل التقنیات المتاحة 

وألي تیارات غاز عادم أخرى فردیة أو مجتمعة، تتمثل  وحدة أكسدة الكیومین.التقنیة "دال" الواردة أدناه لمعالجة الغاز العادم من 
 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة فیما بعد.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

إال عند وجود استعماالت للغاز  ال تُطبق 9أنظر أفضل التقنیات المتاحة  إرسال تیار الغاز العادم لوحدة الحرق -أ
 العادم كوقود غازي.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  االمتزاز -ب

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  المؤكسد الحراري  ج

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  )RTOالمتجدد الحراري المؤكسد ( -د

 
) والبنزین في الھواء TVOCمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للمركبات العضویة المتطایرة ( :7.1 الجدول

 إنتاج الفینولمن 

 المصدر المعیار
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات)
(مج/مكعب متر عادي، بدون تصحیح لمحتوى 

 األكسجین)
 الشروط

 البنزین

 وحدة أكسدة الكیومین

 >1 
ینطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 

إذا ما زاد االنبعاث على التقنیات المتاحة 
 جم/ساعة 1

تركیز المركبات 
العضویة 
 المتطایرة

5 – 30 -  

 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 



 االنبعاثات في الماء 7-1

من أجل خفض انبعاثات البیروكسیدات العضویة في الماء من وحدة األكسدة، وعند اللزوم، لحمایة  :58أفضل التقنیات المتاحة 
 لمیاه المستعملةالبیولوجیة أسفل المجرى، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إجراء معالجة أولیة ل المیاه المستعملةمصنع معالجة 

األخرى والتخلص منھا في  المیاه المستعملةالتي تحتوي بیروكسیدات عضویة باستخدام تقنیة التحلل المائي قبل مزجھا بتیارات 
 المعالجة البیولوجیة النھائیة.

 الوصف: 

(أساساً من المكثفات وتجدد االمتزاز، بعد مرحلة  المیاه المستعملةتخضع  12.2للحصول على وصف تقنیة التحلل المائي راجع القسم. 
ھیدروجیني مرتفع) أو بالحفز لتفكیك البیروكسیدات العضویة  برقمدرجة مئویة و 100الفصل) للمعالجة حراریاً (بدرجة حرارة أعلى من 

 إلى مركبات غیر سامة للبیئة وأكثر استعدادا للتحلل الطبیعي.

 
 بأفضل التقنیات المتاحة للبیروكسیدات العضویة كناتج وحدة تفكیك البیروكسیدات مستوى األداء البیئي المقترن :7.2 الجدول

 المعیار

مستوى األداء البیئي المقترن 
 بأفضل التقنیات المتاحة

(قیمة متوسط ثالث عینات فوریة 
على األقل بفاصل نصف ساعة 

 على األقل)

 الرقابة المقترنة

مجموع البیروكسیدات العضویة، 
بھیدروبیروكسید معبر عنھا 

 الكیومین
 مج/لتر 100 <

ال یوجد معیار أوروبي متاح. أقل وتیرة رقابة ھي مرة في الیوم وقد 
تخفض إلى أربع مرات كل عام في حالة إثبات توافق أداء التحلل 
المائي من خالل مراقبة بارامترات العملیة (مثال الرقم الھیدروجیني، 

 درجة الحرارة وزمن المكوث).

 
من أجل خفض الحمل العضوي المنصرف من وحدة االنشطار ووحدة التكریر تمھیدا للمعالجة اإلضافیة  :59التقنیات المتاحة  أفضل

، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة الفینول والمركبات العضویة األخرى (مثل األسیتون) عن طریق میاه المستعملةلل
 االستخراج متبوعاً بالتجرید.

 ف:الوص 

، ثم استخراج الفینول بمذیب مالئم 7 التي تحتوي علیھ من خالل ضبط الرقم الھیدروجین < المیاه المستعملةاستعادة الفینول من تیارات 
للحصول على وصف تقنیات  للتخلص من بواقي المذیب والمركبات األخرى قلیلة الغلیان (مثل األسیتون). المیاه المستعملةفتجرید 

 12.2ع القسم. المعالجة، راج

 

  المخلفات 7-2

من أجل منع أو خفض كمیة القطران المرسلة للتخلص من وحدة تنقیة الفینول، تتمثل أفضل التقنیات  :60أفضل التقنیات المتاحة 
 ما.المتاحة في استخدام تقنیة من التقنیتین الواردتین أدناه أو كالھ

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

  استعادة المواد -أ
 (مثال من خالل التكریر، التكسیر)

ج. استخدام 17أنظر أفضل التقنیات المتاحة 
التكریر الستعادة الكیومین، ألفا میثیل ستایرین 

 الفینول، إلخ
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 قابلة للتطبیق بشكل عام ھـ. 17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  استخدام القطران كوقود -ب
  



 امین ایثانول إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -8

 .1تطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 

 االنبعاثات في الھواء 

من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء وخفض استھالك األمونیا من عملیات إنتاج إیثانول  :61أفضل التقنیات المتاحة 
 نظام غسل رطب متعدد المراحل. األمینات المائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام

 الوصف: 

تتم استعادة األمونیا غیر المفعلة من الغاز المستعمل في تجرید األمونیا  12.1للحصول على وصف تقنیة الغسل الرطب، راجع القسم. 
 وأیضاً من وحدة التبخر بالغسیل الرطب على مرحلتین على األقل متبوعاً بإعادة تدویر األمونیا في العملیة.

 

 االنبعاثات في الماء 

من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء وانبعاثات المركبات العضویة في الماء  :62فضل التقنیات المتاحة أ
 من أنظمة التفریغ، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 الشفط بدون ماءتجدد  -أ
استخدام المضخات التي تعمل جافة، مثال 

  مضخات اإلزاحة اإلیجابیة.
 

قابلیة التطبیق في المصانع القائمة قد تُقید 
 بسبب التصمیم و/أو قیود التشغیل.

استخدام مضخات التفریغ الحلقیة بالماء  -ب
 مع إعادة تدویر ماء الحلقة

الماء المستخدم كسائل عازل للمضخة یعاد 
تدویره لمبیت المضخة عبر حلقة مغلقة بتفریغ 

المیاه قلیل فقط، وبالتالي یتم خفض تولید 
 .المستعملة

ال تطبق إال في حالة تعذر تطبیق التقنیة 
 ألف.

 ال تطبق في تكریر ثالثي إیثانول أمین.

إعادة استخدام التیارات المائیة من  -ج
 التفریغ في العملیةأنظمة 

إعادة التیارات المائیة من مضخات الحلقة المائیة 
أو لوافظ البخار إلى العملیة مرة أخرى الستعادة 

مدى  المواد العضویة واستعمال الماء من جدید.
استخدام الماء مرة أخرى في العملیة یرتبط 

 بالطلب على الماء في العمل.

التقنیة ال تطبق إال في حالة تعذر تطبیق 
 ألف.

تركیز المركبات العضویة (األمینات)   د
 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  أعلى أنظمة التفریغ

 

 استھالك المواد الخام 

من أجل استخدام أكسید اإلثیلین بكفاءة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام مجموعة  :63المتاحة أفضل التقنیات 
 مناسبة من التقنیات الواردة فیما بعد.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 استخدام فائض األمونیا -أ
المحافظة على مستوى أمونیا عال في خلطة 

الفعالة التي تضمن  التفاعل یعتبر من األسالیب
 تحول أكسید اإلثیلین بالكامل إلى منتجات.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 تحسین محتوى الماء في المفاعل -ب
یستخدم الماء لتسریع التفاعالت الرئیسیة بدون 

لتغییر توزیع المنتج وبدون حدوث  زحاج
تفاعالت جانبیة ھامة مع أكسید اإلثیلین إلى 

 غلیكوالت.
 ال على العملیة المائیةال تطبق إ



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تحسین ظروف تشغیل العملیة -ج

تحدید ظروف التشغیل النموذجیة والمحافظة 
علیھا (مثال الحرارة، والضغط، وزمن المكوث) 
من أجل زیادة تحول أكسید اإلثیلین إلى الخلطة 
المطلوبة من أمین أحادي اإلیثانول، أمین ثنائي 

إلى أقصى اإلیثانول وأمین ثالثي اإلیثانول 
 مستوى.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

  



 )MDI( دیازوسیانات دیفینیل ومیثیلین )TDI( التولوین دیازوسیانات إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -9

 أفضل التقنیات المتاحة الواردة في ھذا القسم تغطي إنتاج ما یلي: استناجات

 ) من التولوین؛DNTثنائي نترو التولوین ( •

 ) من ثنائي نترو التولوین؛TDAدیامین التولوین ( •

 دیازوسیانات التولوین من دیامین التولوین؛ •

 ) من األنیلین؛MDAدیامین دیفینیل المیثیلین ( •

 دیازوسیانات میثیل دیفینیل من دیامین دیفینیل المیثیلین؛ •

 .1تي وردت في القسم كما أنھا تطبق أیضاً بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة ال

 االنبعاثات في الھواء 

من أجل خفض حمل المركبات العضویة من أكاسید النتروجین، وسالئف أكاسید النتروجین وأكاسید  :64أفضل التقنیات المتاحة 
ودیامین  )،(DNT) من مصانع ثنائي نترو التولوین 66یات المتاحة الكبریت إلى معالجة الغاز العادم النھائیة (أنظر أفضل التقن

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات التالیة.)، MDA) ودیامین دیفینیل المیثیلین (TDAالتولوین (

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 12.1أنظر القسم   التكثیف -أ

  قابلة للتطبیق بشكل عام
 الغسل الرطب -ب

في عدد من الحاالت، تتحسن  12.1أنظر القسم 
فعالیة الغسیل بالتفاعل الكیمیائي للملوث الممتص 
(التأكسد الجزئي ألكاسید النتروجین مع استعادة 
حامض النیتریك، والتخلص من األحماض 
بمحلول كاو، والتخلص من األمینات بمحالیل 
حمضیة، تفاعل األنیلین بواسطة الفورمالدھید في 

 محلول قلوي كاو).

إمكانیة التطبیق على الوحدة القائمة قد تُقید  12.1أنظر القسم  الخفض الحراري  ج
 12.1أنظر القسم  الخفض الحفزي -د بسبب المساحة المتوفرة.

 

) والفوسجین المرسل للمعالجة النھائیة للغاز العادم HClمن أجل خفض حمل كلورید الھیدروجین ( :65أفضل التقنیات المتاحة 
الھیدروجین والفوسجین من تیارات الغاز الخارج من مصانع ولزیادة كفاءة المصدر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة كلورید 

 ) باستخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.MDI) ومیثیلین دیفینیل دیازوسیانات (TDIدیازوسیانات التولوین (

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

امتصاص كلورید الھیدروجین بالغسل  -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام د. 8أنظر أفضل التقنیات المتاحة  الرطب

یتم امتصاص فائض الفوسجین  12.1أنظر القسم  امتصاص الفوسجین بالغسیل -ب
 قابلة للتطبیق بشكل عام بواسطة مذیب عضوي ثم یعاد للعمل من جدید.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  تركیز كلورید الھیدروجین/الفوسجین -ج

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء (بما فیھا الھیدروكربونات المكلورة)، وكلورید  :66أفضل التقنیات المتاحة 

في معالجة تیارات الغاز العادم المجمعة بواسطة عامل أكسدة حراري متبوعاً الھیدروجین والكلور، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة 
 بغسیل بمادة كاویة.



 الوصف: 

) TDI) ودیازوسیانات التولوین (TDA، ودیامین التولوین ()DNTتیارات الغاز العادم الفردیة من مصانع ثنائي نترو التولوین (
 ) تُجمع في تیار غاز عادم واحد أو أكثر وتخضع للمعالجة.MDIمیثیل دیفینیل ( ، دیازوسیانات)MDAودیامین دیفینیل المیثیلین (

لمؤكسد الحراري، یمكن استعمال فرن حرق في بدال من ا للحصول على وصف عملیة األكسدة الحراریة والغسیل). 12.1(أنظر القسم 
الغسل بمادة كاویة ھو الغسل الرطب مع إضافة مادة كاویة لزیادة فعالیة إزالة كلورید  العالج المختلط للنفایات السائلة والغاز العادم.

 الھیدروجین والكلور.

 

، ورباعي كلور )TVOCبأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات المركبات العضویة المتطایرة (مستوى االنبعاث المقترن  :9.1 الجدول 
 ن متعدد الكلورفیورا بنزو وثنائي /الفلور متعدد نكسیویالمیثان، وثنائي الكلور، وكلورید الھیدروجین، وثنائي بنزود

)PCDD/F) للھواء من عملیة ودیازوسیانات التولوین (TDIثیل دیفینیل ()/دیازوسیانات میMDI ( 

 

 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المعیار
 (مج/مكعب متر عادي، بدون تصحیح لمحتوى األكسجین)

 )2) (1( 5–1 تركیز المركبات العضویة المتطایرة

  رباعي كلور المیثان
 )3جم/طن دیازوسیانات میثیل دیفینیل منتج ( 0.5 ≤

 )3جم/طن دیازوسیانات تولوین منتجة ( 0.7 ≤

 )4) (2( 1 < ثنائي الكلور

 )2( 10–2 كلورید الھیدروجین

 )2نانوجرام مكافىء السمیة الدولي/مكعب متر عادي ( PCDD/F 0.025–0.08الدیوكسینات/الفیورانات 

 مكعب متر عادي/ساعة  <1 000 الغاز العادم المجمعة بمعدل تدفق) یُطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة على تیارات 1(
 ) مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة یعبر عنھ بمعدل یومي أو متوسط فترة أخذ العینة.2(
دیازوسیانات التولوین و/أو  واحد. ) مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة یعبر عنھ كمتوسط القیم التي تم الحصول علیھا خالل عام3(

 دیازوسیانات میثیل الدیفینیل المنتجة تحیل للمنتج بدون رواسب، بالمعنى المستخدم لتحدید قدرة المصنع.
مج/مكعب متر عادي في العینة، قد یكون مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات  100) في حالة أكاسید النتروجین ذات قیمة أعلى من 4(
 مج/مكعب متر عادي بسبب التداخالت التحلیلیة. 3متاحة أعلى ویصل إلى ال

 
 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 

من أجل خفض انبعاثات الدیوكسینات/الفیورانات في الھواء من تیارات الغاز العادم التي تحتوي على  :67أفضل التقنیات المتاحة 
)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام 12.1الكلور و/أو المركبات المكلورة من عملیة معالجة المؤكسد الحراري (أنظر القسم 

 التقنیة "ألف"، وإذا احتاج األمر المواصلة بالتقنیة "باء" التالیة.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

تبرید الغازات العادمة بسرعة لمنع تكون  التبرید السریع -أ
 الدیوكسینات/الفیورانات من جدید.

 للتطبیق بشكل عامقابلة 
 حقن الكربون المنشط -ب

التخلص من الدیوكسینات/الفیورانات باالمتزاز 
في الكربون المنشط الذي یحقن في غاز العادم، 

 .ویتبعھ خفض الغبار

 
 .9.1 الجدولأنظر  ):BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (

 



 االنبعاثات في الماء 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في المیاه بالوتیرة الواردة أدناه على األقل  :68أفضل التقنیات المتاحة 
 إیزووإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام معیار  وبما یتفق مع المعاییر األوروبیة.

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

 

اقتران المراقبة  أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) نقطة سحب العینة المصنع المادة / البارامتر
 مع

الكربون العضوي الكلي 
)TOC( 

مصنع ثنائي 
نترو التولوین 

)DNT( 

ناتج وحدة المعالجة 
 األولیة

 1484المعیار األوروبي 

مرة كل أسبوع 
)1( 

أفضل التقنیات 
 70المتاحة 

مصنع 
دیازوسیانات 
میثیل دیفینیل 

)MDI و/أو (
دیازوسینات 

 )TDIالتولوین (

أفضل التقنیات  كل شھرمرة  ناتج المصنع
 72المتاحة 

 أنیلین
مصنع ثنائي 
نترو التولوین 

)MDA( 
ناتج المعالجة 
النھائیة للمیاه 

 المستعملة

 ال یوجد معیار أوروبي متاح

 مرة كل شھر

أفضل التقنیات 
 14المتاحة 

 مذیبات مكلورة

مصنع 
دیازوسیانات 
میثیل دیفینیل 

)MDI و/أو (
دیازوسینات 

 )TDIالتولوین (

المعاییر األوروبیة المتنوعة 
المعیار المتاحة (مثل 

 )15680 أیزو األوروبي

أفضل التقنیات  
 14المتاحة 

 ، تكون أقل وتیرة رقابة مرة في كل عملیة تفریغ.لمیاه المستعملة) في حالة التفریغ المستمر ل1(

 
ثنائي نترو التولوین  والمركبات العضویة المفرغة من مصنعمن أجل خفض حمل النتریت، والنترات  :69أفضل التقنیات المتاحة 

)DNT المیاه المستعملة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المواد الخام، لخفض حجم المیاه المستعملة) في معالجة 
 واستخدامھا من جدید من خالل تطبیق مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 استخدام حامض نتریك أعلى تركیزاً  -أ
) أعلى تركیزاً 3HNOاستخدام حامض نتریك (

%) لزیادة كفاءة العملیة وخفض 99(مثال حوالي 
 وحمل الملوثات. المیاه المستعملةحجم 

قابلیة التطبیق في الوحدات القائمة قد تُقید 
 بسبب التصمیم و/أو قیود التشغیل.

تجدد واستعادة الحامض تحسین  -ب
  المستعمل

تنفیذ تجدید الحامض المستعمل من تفاعل النترتة 
بطریقة تضمن استعادة المحتوى العضوي والماء 
 الستعمالھما من جدید، وذلك بمزج طرق التبخر

 التكریر، والتجرید والتركیز./

قابلیة التطبیق في الوحدات القائمة قد تُقید 
 لتشغیل.بسبب التصمیم و/أو قیود ا

استخدام میاه العملیة مرة أخرى لغسل  -ج
 ثنائي نترو التولوین

استخدام میاه المعالجة من جدید من وحدة استعادة 
الحامض المستعمل ووحدة المعالجة بالنترات 

 لغسل ثنائي نترو التولوین.
قابلیة التطبیق في الوحدات القائمة قد تُقید 

 بسبب التصمیم و/أو قیود التشغیل.

استخدام میاه أول خطوة غسیل في  -د
 العملیة مرة أخرى

یتم استخراج حامض النتریك وحامض الكبریت 
ویتم إعادة  من المرحلة العضویة بواسطة المیاه.

المیاه الحمضیة للعملیة مرة أخرى، كي تستعمل 
 مباشرة أو تعالج مرة أخرى الستعادة المواد.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

المتكرر عدة مرات وإعادة  االستعمال -ھـ
  تدویر المیاه

استعمال میاه الغسیل، والشطف، وتنظیف 
المعدات مرة أخرى، مثال في عملیة الغسیل 
 متعددة المراحل ضد التیار في المرحلة العضویة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
 .9.2 الجدولأنظر  :المیاه المستعملةأفضل التقنیات المتاحة المقترنة بحجم 

 
من أجل خفض حمل المركبات العضویة ضعیفة التحلل طبیعیاً المفرغة من مصنع ثنائي نترو التولوین  :70أفضل التقنیات المتاحة 

)DNT باستخدام تقنیة من  للمیاه المستعملةالالحقة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في المعالجة المسبقة  المیاه المستعملة) لمعالجة
 التقنیتین الواردتین أدناه أو كالھما.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 12.2أنظر القسم   االستخراج -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 12.2أنظر القسم  األكسدة الكیمیائیة -ب

 
) في خرج DNTمستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للتصریف من مصنع ثنائي نترو التولوین ( :9.2الجدول  

 للمیاه المستعملةوحدة المعالجة األولیة للمعالجة الالحقة 

 

 بأفضل التقنیات المتاحة مستوى األداء البیئي المقترن المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال شھر واحد)

 كج/طن ثنائي نترو تولوین منتج TOC( > 1الكربون العضوي الكلي (
 متر مكعب/طن ثنائي نترو تولوین منتج 1 < المعین المیاه المستعملةحجم 

 
 .68الرقابة ذات الصلة للكربون العضوي الكلي توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
والحمل العضوي المنصرف من مصنع دیامین التولوین  المیاه المستعملةمن أجل خفض تولید  :71أفضل التقنیات المتاحة 

)TDA تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في المزج بین التقنیات ألف، باء، جیم، ثم تطبیق التقنیة دال ، المیاه المستعملة) في معالجة
 على النحو الوارد أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 12.2أنظر القسم  التبخیر -أ

 12.2أنظر القسم   التعریة -ب قابلة للتطبیق بشكل عام

 12.2أنظر القسم  االستخراج -ج

 إعادة استعمال المیاه -د

استعمال المیاه مرة أخرى (مثال من التركیزات أو 
الغسیل) في نفس العملیة أو في عملیات أخرى 

 ).(DNT)(مثال في مصنع ثنائي نترو التولوین 
القدیمة قد  مدى استخدام المیاه مجدداً في المصانع

 یتقید بسبب القیود الفنیة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
المیاه ) إلى معالجة TDAبأفضل التقنیات المتاحة للتفریغ من مصنع دیامین التولوین (مستوى األداء البیئي المقترن  :9.3 الجدول

 المستعملة

 ات المتاحةاألداء البیئي المقترن بأفضل التقنیمستوى  المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال شھر واحد)

 متر مكعب/طن دیامین التولوین منتج 1 < المعین المیاه المستعملةحجم 

 
) MDIمن أجل منع أو خفض الحمل العضوي المنصرف من مصانع دیازوسیانات میثیل دیفینیل ( :72أفضل التقنیات المتاحة 

النھائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المذیبات واستخدام  المیاه المستعملة) لمعالجة TDIو/أو دیازوسینات التولوین (
 المیاه من جدید من خالل تحسین تصمیم المصنع وطریقة عملھ.

 
من مصنع دیازوسیانات  المیاه المستعملةبأفضل التقنیات المتاحة للتصریف في معالجة البیئي المقترن مستوى األداء  :9.4 الجدول

 ) TDI) أو دیازوسینات التولوین (MDIمیثیل دیفینیل (

 

 المقترن بأفضل التقنیات المتاحة مستوى األداء البیئي المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال عام واحد)

 )1كج/طن منتج (دیازوسینات تولوین أو دیازوسینات میثیل دیفینیل) TOC( > 0.5 )العضوي الكلي (الكربون 
 ) مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل التقنیات المتاحة یحیل للمنتج بدون رواسب، بالمعنى المستخدم لتحدید قدرة المصنع.1(

 
 .68الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
المیاه ) لمعالجة MDAمن أجل خفض الحمل العضوي المفرغ من مصنع ثنائي نترو التولوین ( :73أفضل التقنیات المتاحة 

 الالحقة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعادة المادة العضویة باستخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه. المستعملة

 



 

 المخلفات 

من أجل خفض كمیة المخلفات العضویة التي ترسل للتخلص من مصنع دیازوسینات التولوین  :74أفضل التقنیات المتاحة 
)TDI(أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه. ، تتمثل 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة
 التقنیات التي تمنع أو تخفض تولید النفایات

تقلیل تكون الرواسب عالیة الغلیان في  -أ
 ب17أنظر أفضل التقنیات المتاحة  أنظمة التكریر.

الجدیدة ال تطبق إال في وحدات التكریر 
أو المصانع التي أجریت علیھا تعدیالت 

 .ھامة
 تقنیات استرجاع المادة العضویة إلعادة استخدامھا أو تدویرھا

زیادة استعادة دیازوسینات التولوین  -ب
 بالتبخیر أو التكریر اإلضافي

بقایا التكریر تخضع لمعالجة إضافیة الستعادة أكبر 
الموجودة بھا، مثال قدر من دیازوسینات التولوین 

باستعمال مبخر في شكل غشاء رقیق أو وحدات 
 التكریر ذات الممر القصیر متبوعة بالمجفف.

ال تطبق إال في وحدات التكریر الجدیدة أو 
المصانع التي أجریت علیھا تعدیالت 

 .ھامة

استعادة دیامین التولوین بالتفاعل  -ج
 الكیمیائي

التولوین بالتفاعل یعالج القطران الستعادة دیامین 
 الكیمیائي (التحلل المائي كمثال).

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو 
 المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

  

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

لتسھیل االستخراج (أنظر  12.2أنظر القسم  التبخیر -أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام التقنیة ب)

الستعادة/إزالة دیامین دیفینیل  12.2أنظر القسم  االستخراج  ب
 قابلة للتطبیق بشكل عام المیثیلین 

الستعادة/إزالة االنیلین  12.2أنظر القسم  التجرید بالبخار  ج
للمیثانول، یتوقف التطبیق على تقدیر  والمیثانول

الخیارات البدیلة كجزء من استراتیجیة إدارة 
تُستخدم الستعادة/إزالة االنیلین  12.2أنظر القسم  التكریر -د ومعالجة المیاه المستعملة.

 والمیثانول



 الفینیل وكلورید اإلثیلین كلورید ثاني إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -10

 .1تطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 

 االنبعاثات في الھواء 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمستویات االنبعاث في الھواء من فرن تكسیر ثاني كلورید اإلیثیلین 10-1-1

كلورید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمستویات انبعاث أكاسید النتروجین في الھواء من فرن تكسیر ثاني  :10.1الجدول  
 اإلیثیلین

 

 المعیار
 )3) (2) (1مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
 (المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات)

 أحجام % األكسجین) 3(مج/مكعب متر عادي عند نسبة 
 100 – 50 أكاسید النتروجین

 مدخنة واحدة، یُطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة لمجموع المنصرف من المدخنة.) حیث تنصرف الغازات العادمة من فرنین أو أكثر من 1(
 ) وال تُطبق مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة خالل عملیات إزالة الكوك.2(
كربون. وكاستدالل، فإن مستوى انبعاث مونوكسید الكربون عادة ما یكون ) لیس ھناك مستوى انبعاث مقترن بأفضل التقنیات المتاحة یُطبق على مونوكسید ال3(
 مج/مكعب متر عادي ویعبر عنھ كمتوسط یومي أو متوسط عن فترة أخذ العینة. 5-35

 
 .1الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
 لالنبعاثات في الھواء من مصادر أخرىالتقنیات ومستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة  10-1-2

من أجل خفض الحمل العضوي المرسل لمعالجة الغاز العادم النھائیة وخفض استھالك المواد الخام،  :75أفضل التقنیات المتاحة 
 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 المندمجة في العملیة التقنیات

 مراقبة جودة التغذیة  أ

مراقبة جودة التغذیة لتقلیل تكون الرواسب 
(مثال، محتوى اإلثیلین في البروبین 

 محتوى الكلور في البرومین؛ واألسیتیلین)؛
 محتوى كلورید الھیدروجین في األسیتیلین)

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 معالجة بالكلور واألكسجینالاستعمال األكسجین بدال من الھواء في  -ب
ال تطبق إال في مصانع المعالجة بالكلور 
واألكسجین الجدیدة أو التي أجریت فیھا 

 تعدیالت ھامة.

 تقنیات استرجاع المادة العضویة

التركیز بواسطة الماء المثلج أو مواد  -ج
 التبرید

) مع 12.1استخدام تقنیة التركیز (أنظر القسم 
استعمال الماء المثلج أو مواد الثثلیج مثل األمونیا 
أو البروبیلین الستعادة المركبات العضویة من 

ات المدخنة الفردیة قبل إرسالھا تیارات غاز
 للمعالجة النھائیة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء (بما فیھا الھیدروكربونات المھلجنة)، وكلورید  :76أفضل التقنیات المتاحة 

الغاز العادم المجمعة من إنتاج ثاني كلورید اإلیثیلین و/أو  الھیدروجین والكلور، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في معالجة تیارات
 كلورید الفینیل بواسطة عامل أكسدة حراري متبوعاً بغسیل رطب على مرحلتین.



 
 :الوصف

یمكن إجراء األكسدة  12.1للحصول على وصف تقنیة األكسدة الحراریة، والغسیل الرطب وباستخدام المادة الكاویة، راجع القسم 
ثانیة،  2درجة مئویة وبأقل وقت مكوث  1100في ھذه الحالة، تزید حرارة األكسدة عن  الحراریة في مصنع حرق المخلفات السائلة.

 .لمنع تكون الدیوكسینات/الفیورانات من جدیدویتبع ذلك تبرید سریع للغازات العادمة 

 أوال، غسیل رطب بالماء، واستعادة بالطریقة العادیة لحامض الھیدرولیك، یتبع ذلك غسیل رطب بمادة كاویة. یتم الغسیل على مرحلتین:

 

)، ومجموع TVOCبأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات المركبات العضویة المتطایرة (مستویات االنبعاث المقترنة   :10.2الجدول  
)، وثنائي الكلور، وكلورید الھیدروجین، وثنائي VCM) ومونومر كلورید الفینیل (EDCثاني كلورید اإلیثیلین (

إنتاج ثاني كلورید ) في الھواء من PCDD/F( رلكلوا دمتعدمتعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران  نیوكسیبنزود
 اإلیثیلین/دیازوسیانات میثیل دیفینیل

 

 المعیار
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات)
 األكسجین)% -حجم  11(مج/مكعب متر عادي عند نسبة 

 5 – 0.5 تركیز المركبات العضویة المتطایرة
كلورید اإلیثیلین/مونومر كلورید مجموع ثاني 

 الفینیل
< 1 

 4–1 > ثنائي الكلور
 10 -2 كلورید الھیدروجین

 نانوجرام مكافىء السمیة الدولي/مكعب متر عادي PCDD/F 0.025–0.08الدیوكسین/الفیوران 

 
 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
من أجل خفض انبعاثات الدیوكسینات/الفیورانات في الھواء من عملیة معالجة المؤكسد الحراري  :77أفضل التقنیات المتاحة 

و المركبات المكلورة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام ) لتیارات غاز العادم التي تحتوي على الكلور و/أ12.1(أنظر القسم 
 التقنیة "ألف"، وإذا احتاج األمر المواصلة بالتقنیة "باء" الواردة فیما یلي.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

تبرید الغازات العادمة بسرعة لمنع تكون  التبرید السریع  أ
 الدیوكسینات/الفیورانات من جدید.

 قابلة للتطبیق بشكل عام
 حقن الكربون المنشط -ب

التخلص من الدیوكسینات/الفیورانات باالمتزاز 
في الكربون المنشط الذي یحقن في غاز العادم، 

 .ویتبعھ خفض الغبار

 
 .10.2 الجدولأنظر  ):BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (

 
من أجل خفض انبعاثات الغبار ومونوكسید الكربون في الھواء من إزالة كوك مواسیر التكسیر، تتمثل  :78أفضل التقنیات المتاحة 

تقنیات تقلیل وتیرة إزالة الكوك التالیة واستخدام تقنیة أو مجموعة من تقنیات التخفیض أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة من 
 الواردة أدناه.

 



 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 تقنیات خفض وتیرة إزالة الكوك

 تحسین إزالة الكوك بالحرارة -أ
تحسین ظروف العمل، مثل تدفق الھواء، محتوى 

إزالة الكوك، من أجل الحرارة والبخار في دورة 
 زیادة التخلص من الكوك بأعلى قدر.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

ً  -ب تحسین إزالة الكوك میكانیكیاً (مثال نفث الرمال)  تحسین إزالة الكوك میكانیكیا
 قابلة للتطبیق بشكل عام لزیادة التخلص من الكوك كرماد.

 تقنیات التخفیض

 تطبق على إزالة الكوك حراریاً فقط 12.1أنظر القسم  الغسل الرطب للغبار -ج

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  اإلعصار -د

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  الفلتر النسیجي -ھـ

 

 االنبعاثات في الماء 

تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في المیاه بالوتیرة الواردة أدناه على األقل  :79أفضل التقنیات المتاحة 
إیزو وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام معیار  األوروبیة.وبما یتفق مع المعاییر 

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

 



 یرة رقابةأقل وت المعیار (المعاییر) نقطة سحب العینة المصنع المادة / البارامتر
اقتران المراقبة 

 مع

ثاني كلورید  
 اإلیثیلین

المیاه ناتج تجرید  جمیع المصانع
 المستعملة

المعیار األوروبي إیزو 
10301 

 
 مرة كل یوم

أفضل التقنیات 
 80المتاحة 

مونومر كلورید   
 الفینیل

 نحاس
مصنع المعالجة 

بالكلور واألكسجین 
الذي یستخدم تصمیم 

 الممیعالمفترش 

ناتج المعالجة 
األولیة للمخلفات 

 الصلبة

المعاییر األوروبیة المتنوعة 
المعیار المتاحة، مثل 

 11885 أیزو األوروبي
 ایزو المعیار األوروبي

 المعیار األوروبيأو  15586
 2-17294 ایزو

 )1مرة كل یوم (

أفضل التقنیات 
 81المتاحة 

الدیوكسین/الفیوران  
PCDD/F  مرة كل ثالثة  معیار أوروبي متاحال یوجد

 أشھر

مواد صلبة عالقة 
 )1مرة كل یوم ( 872المعیار األوروبي  )TSSكلیة (

 نحاس

مصنع المعالجة 
بالكلور واألكسجین 
الذي یستخدم تصمیم 

 المفترش الممیع

ناتج المعالجة 
النھائیة للمیاه 

 المستعملة

المعاییر األوروبیة المتنوعة 
المعیار المتاحة، مثل 

 ،11885 أیزو األوروبي
 أیزو المعیار األوروبي

15586، 
 ایزو المعیار األوروبي

217294- 

 مرة كل شھر

أفضل التقنیات 
 - 14المتاحة 

وافضل التقنیات 
 81المتاحة 

ثاني كلورید 
 اإلیثیلین

 جمیع المصانع

 أیزو المعیار األوروبي
 مرة كل شھر 10301

أفضل التقنیات 
 - 14المتاحة 

وافضل التقنیات 
 80المتاحة 

الدیوكسین/الفیوران 
PCDD/F مرة كل ثالثة  ال یوجد معیار أوروبي متاح

 أشھر

أفضل التقنیات 
 - 14المتاحة 

وافضل التقنیات 
 81المتاحة 

أقل وتیرة مراقبة إلى مرة كل شھر إذا ما تم إثبات توافق أداء إزالة المواد الصلبة والنحاس من خالل المراقبة المنتظمة  ض) یمكن تخفی1(
 للبارامترات األخرى (مثال القیاس المستمر للتعكر بالمواد المستعلقة).

 
من أجل خفض حمل المركبات المكلورة المنصرفة في معالجة المیاه المستعملة وتخفیض االنبعاثات  :80أفضل التقنیات المتاحة 

، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیات التحلل المائي والتجرید بأقرب المیاه المستعملةفي الھواء من أنظمة جمع ومعالجة 
 ما یمكن من المصدر.

 الوصف: 

تُنفذ عملیة التحلل المائي عند الرقم الھیدروجیني الحمضي لتحلل  12.2یة التحلل المائي والتجرید، راجع القسم. للحصول على وصف تقن
ھیدرات الكلور من عملیة المعالجة بالكلور واألكسجین. وینتج عن ذلك تكون الكلوروفورم الذي یزال فیما بعد بالتجرید، مع ثاني كلورید 

 .الفینیلاإلیثیلین ومونومر كلورید 

 

 .10.3 الجدولأنظر  ):BAT-AEPLsأفضل التقنیات المتاحة المقترنة بمستویات األداء البیئي (

) لالنبعاثات المباشرة في بدن استقبال الماء عند خرج المعالجة BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
 .10.5 الجدولأنظر  النھائیة:

 



عند مخرج  المیاه المستعملةمستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للھیدروكربونات المكلورة في   :10.3الجدول  
 المستعملةالمیاه تجرید 

 

 مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال شھر واحد)

 مج/لتر  0.4–0.1 ثاني كلورید اإلیثیلین

 مج/لتر 0.05<  مونومر كلورید الفینیل

تُجمع كل یوم (على األقل ثالث عینات فوریة تؤخذ بفاصل نصف ) متوسط القیم التي تم جمعھا طوال شھر یُحسب من متوسطات القیم التي 1(
 ساعة على األقل).

 
 .79الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
من أجل خفض انبعاثات الدیوكسینات/الفیورانات والنحاس في الھواء من المعالجة بالكلور  :81أفضل التقنیات المتاحة 

التقنیات المتاحة في استخدام التقنیة ألف، أو كبدیل، التقنیة ب وكلیھما مقترنة بمجموعة مناسبة من  واألكسجین، تتمثل أفضل
 التقنیات ج، د، ھـ الواردة أدناه.

 
 
 
 
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 التقنیات المندمجة في العملیة

تصمیم المفترش الممیع للمعالجة  -أ
 بالكلور واألكسجین

في  المعالجة بالكلور واألكسجین:تصمیم تفاعل 
نظام المفاعل بالمفترش الثابت، تقل كمیة 
 جزیئات المحفز المتجھة إلى تیار الغاز العلوي.

ال تطبق في المصانع القدیمة التي تستخدم 
 تصمیم المفترش الممیع

نظام الترشیح اإلعصاري أو بالتحفیز  -ب
  الجاف

من شأن نظام الترشیح اإلعصاري أو بالتحفیز 
الجاف أن یقلل من فاقد المحفز من المفاعل 

 .للمیاه المستعملةوبالتالي انتقالھ 

ال تطبق إال في المصانع التي تستخدم 
 تصمیم المفترش الممیع

 للمیاه المستعملةالمعالجة التمھیدیة 

التسارع الكیمیائي یُستخدم  12.2أنظر القسم  الترسیب الكیمیائي -ج
 للتخلص من النحاس الذائب

ال تطبق إال في المصانع التي تستخدم 
 تصمیم المفترش الممیع

ال تطبق إال في المصانع التي تستخدم  12.2أنظر القسم  الترویب والتندف -د
 تصمیم المفترش الممیع

الترشیح الغشائي (الدقیق أو  -ھـ
ال تطبق إال في المصانع التي تستخدم  12.2أنظر القسم  الترشیح الفائق)

 تصمیم المفترش الممیع

 



مستویات األداء البیئي المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات في الماء من إنتاج ثاني كلورید اإلیثیلین عبر  :10.4 الجدول
للمخلفات الصلبة في المصانع التي تستخدم تصمیم المفترش األولیة المعالجة بالكلور واألكسجین عند مخرج العالج 

 الممیع

 المقترن بأفضل التقنیات المتاحة مستوى األداء البیئي المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال عام واحد)

 مج/لتر 0.6–0.4 نحاس
 السمیة الدولي/لترمكافىء  منانوجرا PCDD/F < 0.8الدیوكسین/الفیوران 

 مج/لتر TSS( 10–30مواد صلبة عالقة كلیة (

 
 .79الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
، )EDCمستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات المباشرة للنحاس، وثاني كلورید اإلثیلین ( :10.5الجدول  

 والدیوكسینات/الفیورانات في بدن استقبال الماء من إنتاج ثاني كلورید اإلثیلین

 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المعیار
 (متوسط القیم التي تم جمعھا طوال عام واحد)

 )1جم/طن ثاني كلورید اإلثیلین المنتج بالمعالجة بالكلور واألكسجین ( 0.2-0.04 نحاس

 )3) (2جم/طن ثاني كلورید اإلثیلین الُمنقَى ( 0.05-0.01 ثاني كلورید اإلثیلین

السمیة الدولي/طن ثاني كلورید اإلثیلین المنتج بالمعالجة بالكلور مكافىء میكرو جرام  PCDD/F 0.1-0.3الدیوكسینات/الفیورانات 
 واألكسجین

 ) عادة ما نصل إلى أقل قیمة في النطاق عند استخدام تصمیم المفترش الممیع1(
متوسطات القیم التي تُجمع كل یوم (على األقل ثالث عینات فوریة تؤخذ بفاصل نصف ) متوسط القیم التي تم جمعھا طوال عام یُحسب من 2(

 ساعة على األقل).
لورید اإلثیلین ثاني كلورید اإلثیلین الُمنقَى ھو مجموع ثاني كلورید اإلثیلین المنتج بالمعالجة بالكلور واألكسجین و/أو الكلورة المباشرة و ثاني ك) 3(

 مر كلورید الفینیل إلى وحدة التنقیة.الراجع من إنتاج مونو
 

 

 .79الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 

  كفاءة الطاقة 

من أجل استخدام الطاقة بكفاءة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام مفاعل الغلیان في  :82أفضل التقنیات المتاحة 
 معالجة اإلثیلین بالكلور مباشرة.

 الوصف: 

درجة مئویة.  200و 85التفاعل داخل نظام مفاعل الغلیان لمعالجة اإلثیلین مباشرة بالكلور في درجة حرارة تتراوح ما بین عادة ما یتم 
ي وبالتباین مع عملیة المعالجة بدرجة حرارة منخفضة، فھذه الطریقة تسمح باالستعادة الفعالة لسخونة التفاعل وإعادة استخدامھا (مثال ف

 تقطیر ثاني كلورید اإلثیلین).

 قابلیة التطبیق

 ال یطبق سوى على مصانع الكلورة المباشرة الجدیدة فقط.

 
من أجل خفض استھالك الطاقة في أفران تكسیر ثاني كلورید اإلثیلین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  :83أفضل التقنیات المتاحة 

 .في استخدام الُمفِعل في التحویل الكیمیائي



 الوصف: 

 المفعالت مثل الكلور أو أنواع التولید الجذري تُستخدم لتعزیز التفاعل بالتكسیر وخفض حرارة التفاعل وبالتالي دخل الحرارة المطلوب.
 وقد تولد المفعالت من العملیة ذاتھا أو تضاف.

 

 المخلفات 

)، تتمثل VCMمصنع مونومر كلورید الفینیل ( منمن أجل خفض كمیة الكوك التي ترسل للتخلص  :84أفضل التقنیات المتاحة 
 .أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة
 قابلة للتطبیق بشكل عام 83أنظر أفضل التقنیات المتاحة  استعمال المفعالت في التكسیر -أ

وحدة  التبرید السریع لتیار الغاز من -ب
  تكسیر ثاني كلورید اإلثیلین

یتم تبرید تیار الغاز من وحدة تكسیر ثاني كلورید 
اإلثیلین باالتصال المباشر بثاني كلورید اإلثیلین 

وفي  البارد في البرج لخفض تكوین الكوك.
بعض الحاالت، یتم تبرید التیار بالتبدیل 
الحراري مع ثاني كلورید اإلثیلین السائل البارد 

 یة قبل التبرید.ذلتغفي ا

 قابلة للتطبیق بشكل عام

التبخیر المسبق للتغذیة بثاني كلورید  -ج
 اإلثیلین

یُخفض تكوین الكوك بتبخیر ثاني كلورید 
اإلثیلین في بدایة معالجة المفاعل إلزالة سالئف 

 الكوك عالیة الغلیان.
ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو المصانع 

 تعدیالت ھامة.التي أجریت فیھا 

ھو نوع من المحارق في الفرن تخفض نقاط  محارق الشعلة المسطحة -د
 السخونة على جدران مواسیر التكسیر.

ال تطبق إال في المصانع الجدیدة أو المصانع 
 التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

 
من أجل خفض كمیة المخلفات الخطرة التي ترسل للتخلص ورفع كفاءة المورد، تتمثل أفضل التقنیات  :85أفضل التقنیات المتاحة 

 جمیع التقنیات الواردة أدناه.استخدام المتاحة في 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 ھدرجة األسیتیلین -أ

یتكون كلورید الھیدروجین في تفاعل تكسیر ثاني كلورید 
 بالتكریر.اإلثیلین ویسترجع 

وتتم ھدرجة األسیتیلین الموجود في تیار ثاني كلورید 
اإلثیلین لخفض تكون المركبات غیر المرغوبة أثناء 

ننصح بأن تكون قیم  المعالجة بالكلور واألكسجین.
جزء بالملیون من الحجم في  50األسیتیلین األقل من 

 مخرج وحدة المعالجة بالكلور واألكسجین.

مصانع الجدیدة أو ال تطبق إال في ال
المصانع التي أجریت فیھا تعدیالت 

 ھامة.

 -ب
استعادة ثاني كلورید اإلثیلین من 

حرق المخلفات السائلة واستعمالھ من 
 جدید

تتم استعادة ثاني كلورید اإلثیلین من محرق الغاز العادم 
بالغسل الرطب بالماء أو ثاني كلورید اإلثیلین المسیل 

) ثم یعاد استعمالھ (مثال في مصنع 12.1(أنظر القسم 
 المعالجة بالكلور واألكسجین).

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 عزل المركبات المكلورة الستعمالھا -ج

المنتجات الفرعیة عزل و، إذا احتاج األمر، تنقیة 
ثالثي  -2، 1، 1الستعمالھا (مثل كلورید االیثیل و/أو 

ثاني كلورید -1، 1كلورید االیثیل، واألخیر إلنتاج 
 االیثیل).

ال تطبق إال في وحدات التكریر 
الجدیدة أو المصانع التي أجریت 

 علیھا تعدیالت ھامة.
قابلیة التطبیق قد تكون مقیدة بسبب 

لمتاحة لھذه قلة االستعماالت ا
 المركبات.

  



 الھیدروجین بیروكسید إلنتاج المتاحة التقنیات أفضل استنتاجات -11

 .1تطبق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة في ھذا القسم بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة التي وردت في القسم 

 

 االنبعاثات في الھواء 

من أجل استعادة المذیبات وخفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من جمیع الوحدات غیر  :86أفضل التقنیات المتاحة 
وفي حالة استعمال الھواء في  وعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.وحدة الھدرجة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجم

وحدة األكسدة، یشمل ذلك على األقل التقنیة د، وفي حالة استعمال األكسجین الصافي في وحدة األكسدة، یشمل ذلك على األقل التقنیة 
 ب باستعمال الماء المثلج.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 المندمجة في العملیةالتقنیات 

 تحسین عملیة األكسدة  -أ
یشمل تحسین المعالجة رفع ضغط األكسدة وخفض 
حرارة األكسدة من أجل تقلیل تركیز بخار المذیب 

 في الغاز الخارج من العملیة.

ال تطبق إال في وحدات األكسدة الجدیدة 
 أو التي أجریت فیھا تعدیالت ھامة.

المواد الصلبة تقنیات خفض انجراف  -ب
 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  و/أو السائلة.

  تقنیات استرجاع المذیب إلعادة استخدامھ

 قابلة للتطبیق بشكل عام 12.1أنظر القسم  التكثیف -ج

ال تطبق على الغاز الخارج من عملیة  12.1أنظر القسم  االمتزاز (متجددة) -د
 األكسدة باألكسجین الصافي.

 
) في الھواء من وحدة TVOCمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للمركبات العضویة المتطایرة ( :11.1 الجدول

 األكسدة

 المعیار
 )1مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة (

 )2(المعدل الیومي أو معدل فترة أخذ العینات 
 (بدون تصحیح لمحتوى األكسجین)

 )3مج/مكعب متر عادي ( 25–5 تركیز المركبات العضویة المتطایرة
 جم/ساعة 150المتاحة عندما یقل االنبعاث عن ) ال یُطبق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات 1(
 ممثلة لدورة االمتزاز بالكامل. ة) عند استعمال االمتزاز، تكون فترة العین2(
المعیار أو  25140 بي أیزوالمعیار األورو) في حالة وجود محتوى میثان ھام في االنبعاث، یخصم من الناتج المیثان الذي خضع للرقابة حسب المقیاس 3(

 .25139 أیزو األوروبي

 
 .2الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة في الھواء من وحدة الھدرجة خالل بدء تشغیل العملیات،  :87أفضل التقنیات المتاحة 

 تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إجراء عملیة التركیز و/أو االمتزاز.

 الوصف: 

 12.1للحصول على وصف تقنیة التركیز واالمتزاز، راجع القسم 

 
أفضل التقنیات المتاحة في عدم استخدام من أجل تفادي انبعاثات البنزین في الھواء والماء، تتمثل  :88أفضل التقنیات المتاحة 

 البنزین في محلول العمل.



 

 االنبعاثات في الماء 

، تتمثل المیاه المستعملةوالحمل العضوي المفرغ في معالجة  المیاه المستعملةمن أجل خفض حجم  :89أفضل التقنیات المتاحة 
 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام التقنیتان الواردتان أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

 تحسین فصل مرحلة السوائل -أ
فصل المراحل العضویة والمائیة بالتصمیم 
والعمل المناسبین (مثال وقت مكوث كاف، 
التعرف على حدود المرحلة والرقابة) لتفادي 

 انجراف المادة العضویة غیر الذائبة.
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 إعادة استعمال المیاه  ب
إعادة استعمال المیاه، مثال من التنظیف أو فصل 

مدى استخدام الماء من جدید في  المرحلة السائلة.
 العملیات یتوقف على اعتبارات الجودة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
ي الطبیعة، فإن من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الماء للمركبات العضویة التي ال تتحلل بسھولة ف :90أفضل التقنیات المتاحة 

 أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام واحدة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 الوصف التقنیة

للمعالجة البیولوجیة  المیاه المستعملةإجراء االمتزاز قبل إرسال تیارات  12.2أنظر القسم  االمتزاز -أ
 النھائیة.

 12.2أنظر القسم  المیاه المستعملةحرق  -ب

 
 قابلیة التطبیق

التي تحمل الحمل العضوي الرئیسي من مصنع بیروكسید الھیدروجین وعندما یكون خفض  المیاه المستعملةال تطبق إال على تیارات 
 %.90حمل الكربون العضوي الكلي من مصنع بیروكسید الھیدروجین بوسائل المعالجة البیولوجیة أقل من 

  



  التقنیات وصف  -12

 تقنیات معالجة الغاز الخارج من العملیة والغاز العادم   

 

 الوصف التقنیة

تقنیة إلزالة المركبات من الغاز الخارج من العملیة أو تیار الغاز العادم بحجزھا فوق سطح صلب (عادة  االمتزاز
 تقنیة االمتزاز قد تجدد أو ال (أنظر أسفلھ). ما یكون فحم منشط).

  االمتزاز
 وإنما نتخلص منھا.في االمتزاز غیر المتجدد، ال یتم تجدید مادة االمتزاز المستھلكة  (غیر متجددة)

  االمتزاز
 (المتجددة)

ھو االمتزاز حیث تلفظ المادة الممتزة فیما بعد، مثال بالبخار (وغالبا ما یتم ذلك في الموقع) لالستعمال 
للعمل المتواصل، عادة ما یتم تشغیل أكثر من  المتجدد أو التخلص منھا، ویعاد استخدام مادة االمتزاز.

 ، ویعمل واحد منھا بطریقة اللفظ.جھازین امتزاز بالتوازي

 المؤكسد الحفاز
جھاز خفض یعمل على أكسدة المركبات القابلة لالحتراق في معالجة تیار الغاز الخارج من العملیة أو 

ویساعد المحفز األكسدة بدرجات حرارة  الغاز العادم باستعمال الھواء أو األكسجین فوق مفترش حفز.
 .بالمؤكسد الحراري منخفضة وبمعدات أقل مقارنة

على عكس االختزال الحفزي االنتقائي  تُخفض أكاسید النتروجین في وجود المحفز وتخفیض الغاز. الخفض الحفزي
)SCR(.ال تضاف األمونیا و/أو الیوریا ، 

  إزالة الملوثات الحمضیة من تیار الغاز بغسلھ بواسطة محلول قلوي. غسل بالمادة الكاویة

 فلتر فخار/معدن

في الحاالت التي تحتاج إلزالة المركبات الحمضیة مثل كلورید الھیدروجین،  فلتر مصنوع من مادة فخاریة.
أكاسید النتروجین وأكاسید الكبریت والدیوكسینات، یجھز الفلتر بمحفزات وقد یحتاج األمر لحقن 

  المفعالت.
 معدن متلبد.في الفالتر المعدنیة، یتم ترشیح السطح بواسطة عناصر ترشیح من 

 التكثیف

بخاریة العضویة وغیر العضویة من تیار الغاز الخارج من العملیة أو التقنیة الھدف منھا إزالة المركبات 
حسب نطاق  الغاز العادم من خالل خفض درجة حرارتھ ألقل من نقطة بدء التكثف مما یسیل األبخرة.

للتكثیف، مثال بماء التبرید، الماء المثلج (حیث عادة درجة حرارة العمل المطلوبة، ھناك أسالیب مختلفة 
 درجات مئویة) أو مواد التبرید مثل األمونیا او البروبین. 5ما تكون درجة الحرارة حوالي 

  اإلعصار
 (الجاف أو الرطب)

 جھاز إلزالة الغبار من تیار الغاز الخارج من العملیة أو الغاز العادم یعتمد في عملھ على قوى الطرد
 المركزیة المنقولة، وعادة ما تكون داخل غرفة مخروطیة الشكل.

المرسب االلكتروستاتي (الجاف أو 
 الرطب)

نظام تحكم جزیئي یستخدم القوى الكھربائیة لنقل الجزیئات المحبوسة داخل تیار الغاز الخارج من العملیة 
ة كھربائیة عندما تمر عبر إكلیل تجري الجزیئات المحبوسة تتلقى شحن أو الغاز العادم إلى ألواح المجمع.

ویحافظ على اإللكترودات التي توجد في خط منتصف التدفق بفلطیة عالیة وتولد  فیھ األیونات الغازیة.
 حقل كھربائي یدفع الجزیئات نحو جدران المجمع.

  الفلتر النسیجي
لص من الجزیئات بواسطة فلتر مصنوع من الصوف المسامي أو نسیج اللباد تمر عبره الغازات كي تتخ

الفالتر النسیج تتخذ عدة أشكال، أوراق، خراطیش أو أكیاس وتحتوي على عدد  منخل أو وسائل أخرى.
 من وحدات الفلتر النسیجي تَجمع داخل مقر مشترك.

 فصل الغشاء

ترجاع یمكن اس تُضغط الغازات العادمة وتمر عبر غشاء یعتمد على المرور االنتقائي لألبخرة الغازیة.
 ناتج الفصل المخصب بوسائل مثل التكثیف أو االمتزاز، أو من الممكن تخفیضھ باألكسدة المحفزة كمثال.

ونحتاج لمعالجة إضافیة، في أغلب الحاالت، لكي نصل  ھذه الطریقة تالئم أكثر تركیزات البخار العالیة.
 لمستویات التركیز المنخفضة بالقدر الكاف للسماح بالتخلص.

 رذاذفلتر 

أكثر األشكال انتشاراً ھي الفالتر الشبكیة (مثال أنظمة التخلص من الرذاذ، مزیالت الضباب) وعادة ما 
تصنع من نسیج من الصوف أو المعدن المنسوج أو من الیاف صناعیة وحیدة التیلة وبشكل عشوائي أو 

ر بالكامل. جزیئات الغبار بطراز معین. فلتر الرذاذ یعمل كنظام ترشیح بمفترش سمیك ویكسو سمك الفلت
الصلبة تظل في الفلتر حتى تُشبع وتحتاج لتنظیف الحق بالغسیل. عندما یستعمل فلتر الرذاذ لجمع القطرات 
و/أو الرذاذ، فإنھا تنظف الفلتر حیث أنھا تنسال في شكل سائل. ویعمل باالصطدام المیكانیكي وتتفاوت 

 رذاذ. سرعتھ. فواصل زاویة العارضة تستخدم كفالتر



 الوصف التقنیة

 )RTOالمتجدد الحراري المؤكسد (

نوع خاص من المؤكسد الحراري (أنظر أسفلھ) حیث یُسخن تیار الغاز العادم الداخل عندما یعبر مفترش 
محشو بالفخار قبل دخول غرفة االحتراق. ثم تخرج الغازات المنقاة من ھذه الغرفة لتمر عبر مفترش 

بدخول تیارغاز العادم في دورة حرق سابقة). المفترشات  محشو بالفخار أو أكثر من مفترش (یُبرد
المحشوة تُسخن من جدید ثم تبدأ دورة حرق جدیدة من خالل تسخین تیار غاز عادم داخل جدید. درجة 

 درجة مئویة. 1000-800حرارة االحتراق العادیة ما بین 

 الغسل
بالتالمس مع مذیب سائل، غالبا ما یكون الغسل أو االمتصاص ھو عملیة إزالة الملوثات من تیار الغاز 

وفي  وقد یشمل ذلك التفاعل الكیمیائي (أنظر "الغسل بالمادة الكاویة"). ماء (أنظر "الغسل الرطب").
 بعض الحاالت، یمكن استرجاع المركبات من المذیب.

 )SCRاالختزال الحفزي االنتقائي (
محفز بالتفاعل مع األمونیا (عادة ما یمد في شكل  عملیة خفض أكاسید النتروجین إلى نتروجین في مفترش

درجة مئویة. ویمكن وضع طبقة أو  450-300محلول مائي) بدرجة حرارة عمل قصوى تتراوح ما بین 
 أكثر من المحفز.

االختزال االنتقائي غیر الحفزي 
)SNCR( 

یجب المحافظة  ت حرارة عالیة.اختزال أكاسید النتروجین إلى نتروجین بتفاعل األمونیا أو الیوریا في درجا
 درجة مئویة. 1050و 900على نافذة حرارة التشغیل ما بین 

تقنیات خفض انجراف المواد 
 الصلبة و/أو السائلة

تقنیات تھدف إلى خفض انجراف القطرات أو الجزیئات في تیارات الغاز (مثال من العملیات الكیمیائیة، 
أجھزة میكانیكیة مثل غرف الترسیب، فالتر الرذاذ، األعاصیر، المكثفات، أعمدة التقطیر) باستخدام 

 وأوعیة فصل السائل.

 المؤكسد الحراري
معدات خفض تعمل بأكسدة مركبات االحتراق في تیار الغاز العادم أو الغاز الخارج من العملیة من خالل 

احتراق واإلبقاء علیھا في درجة ا التلقائي في غرفة ھتسخینھا بالھواء أو األكسجین ألعلى من نقطة اشتعال
 حرارة عالیة لمدة كافیة لكي تحترق تماماً وتتحول لثاني أكسید الكربون والماء.

 الخفض الحراري
تُخفض أكاسید النتروجین في درجات حرارة مرتفعة ومع وجود غاز مخفض في غرفة احتراق إضافیة، 

على عكس االختزال  غیاب األكسجین.حیث تتم عملیة األكسدة ولكن في ظروف أكسجین منخفض / 
  ، ال تضاف األمونیا و/أو الیوریا.)SNCRالحفزي االنتقائي (

 فلتر الغبار على مستویین
كعكة الترشیح تُبنى في مرحلة الترشیح األولى، ویتم الترشیح العلي في  .معدنیةنظام ترشیح فوق شبكة 

النظام مجھز بآلیة لنقل  ینتقل النظام بین المرحلتین.وحسب ھبوط الضغط عبر الفلتر،  المرحلة الثانیة.
 الغبار المنقى.

الغسل حیث یكون المذیب المستخدم ھو الماء أو محلول مائي، مثال الغسل بمادة  أنظر "الغسل" أعاله. الغسل الرطب
 أنظر أیضاً "الغسل الرطب للغبار". الھیدروجین. ریدكاویة لخفض كلو

 الغسل الرطب للغبار

الغسل الرطب للغبار یقتضي فصل الغبار من خالل الخلط المكثف للغاز  أنظر "الغسل الرطب" أعاله.
ً ما یقترن ذلك مع إزالة الجزیئات الخشنة باستخدام قوة الطرد المركزي. لتحقیق  الداخل بالماء، وغالبا

تخلص منھ في قاع جھاز ویجمع الغبار الصلب الذي تم ال ذلك، یتم إطالق الغاز داخلیاً بحركة عرضیة.
 غسل الغبار.

 

  المیاه المستعملةتقنیات معالجة  

ً لتنقیة تیارات المیاه تمھیداً إلعادة استعمال/إعادة تدویر الماء. كما تُستخدم أغلبھا  جمیع التقنیات الواردة أدناه یمكن أن تستخدم أیضا
 الستعادة المركبات العضویة من تیارات میاه العملیات.

 

 الوصف التقنیة

) فوق سطح المیاه المستعملةطریقة فصل یتم خاللھا احتجاز المركبات (مثل الملوثات) في سائل (مثل  االمتزاز
 صلب (عادة ما یكون فحم منشط).

تؤكسد المركبات العضویة باألوزون أو بیروكسید الھیدروجین، ویمكن دعمھا بمحفزات أو إشعاع فوق  األكسدة الكیمیائیة
 بنفسجي، لتحویلھا إلى مركبات أقل ضرراً وأسھل تحلالً في الطبیعة.

 الترویب والتندف
تستخدم تقنیات الترویب والتندف لفصل المواد الصلبة العالقة من المیاه المستعملة وعادة ما تُنفذ على 

في المواد  تُنفذ عملیة الترویب بإضافة مواد ترویب بحموالت مضادة لتلك الموجودة خطوات متتابعة.
تتم عملیة التندف بإضافة البولیمیرات، وبالتالي عندما تلتحم كتل الجزیئات الدقیقة تقفز  الصلبة العالقة.

 وتكون كتال أكبر حجماُ أو ندف.



 الوصف التقنیة

 التكریر
 التكریر ھو تقنیة لفصل المركبات ذات نقاط غلیان مختلفة من خالل التبخیر الجزئي ثم إعادة التكثیف.

المیاه المستعملة إزالة الملوثات منخفضة الغلیان من المیاه المستعملة من خالل نقلھا إلى  ویقصد بتكریر
 الطور البخاري. ویتم التكریر داخل أعمدة مجھزة بألواح أو بمادة حشو، ومكثف في نھایة العملیة.

 االستخراج
مثال في أعمدة بتیار عكسي أو تُنقل الملوثات المذابة من طور المیاه المستعملة إلى المذیب العضوي، 

أنظمة خلط وترویق. بعد فصل الطور، ینقى المذیب، مثال بواسطة التكریر، ثم یعاد لالستخراج. یتم 
التخلص من المستخرج الذي یحتوي على الملوثات إو إعادتھ مرة أخرى للعملیة. ویتم التحكم في فواقد 

 الحقة المناسبة (مثال، التجرید).المذیب في المیاه المستعملة عن طریق المعالجة ال

 التبخیر
استخدام طریقة التكریر (أنظر أعاله) لتركیز المحالیل المائیة للمواد عالیة الغلیان تمھیداً الستعمالھا الحقاً، 

 ) عن طریق تحویل المیاه إلى مرحلة البخار.المیاه المستعملةأو معالجتھا أو التخلص منھا (مثال حرق 
یتم بعد ذلك  خل وحدات متعددة المراحل مع زیادة التفریغ من أجل تقلیل الطلب على الطاقة.عادة ما تتم دا

 تركیز أبخرة الماء من أجل استعمالھا مجدداً أو التخلص منھا كمیاه صرف.

ویشمل  المقصود بالترشیح ھو فصل المواد الصلبة من حامل ماء الصرف بتمریرھا عبر وسیط مسامي. الترشیح
 أنواع من التقنیات، مثل الترشیح الرملي، الترشیح الدقیق والترشیح الفائق.عدة 

بالتصاقھا بفقاعات غازیة دقیقة،  المیاه المستعملةھو عملیة یتم خاللھا فصل الجزیئات الصلبة والسائلة من  الطفو
 جمعھا وكشطھا. تتراكم الجزیئات الملتصقة وتطفو على سطح الماء بحیث یسھل عادة ما تكون من الھواء.

 التحلل المائي
ھي عملیة تفاعل كیمیائي یحدث خاللھا تفاعل المركبات العضویة أو غیر العضویة مع الماء، وعادة ما 
ً إلى مركبات تتحلل في الطبیعة وتحویل  یكون ذلك بھدف تحویل المركبات غیر القابلة للتحلل طبیعیا

نعزز التفاعل، یتم تنفیذ التحلل المائي في درجة حرارة لكي نساعد أو  ارة إلى غیر ضارة.ضالمركبات ال
 مرتفعة وقلیل من ضغط (التحلل الحراري) أو بإضافة مواد قلویة أو حوامض قویة أو باستخدام المحفز.

تحویل الملوثات المذابة (مثل أیونات الفلز) إلى مركبات غیر قابلة للذوبان عن طریق التفاعل مع  التساقط
 یتم فصل المواد المتساقطة الصلبة بطریقة الترسیب، أو الطفو أو الترشیح. افة.المسرعات المض

 ھو فصل الجزیئات العالقة والمواد العالقة بفعل الجاذبیة. الترسیب

 التعریة
تُزال المركبات الطیارة من الطور المائي بواسطة الطور الغازي (مثال البخار، أو النتروجین أو الھواء) 

یمكن أن نحسن  سائل ثم یسترجع (مثال بالتركیز) من أجل االستعمال المجدد أو للتخلص منھ.الذي یعبر 
 فعالیة اإلزالة عن طریق رفع درجة الحرارة أو خفض الضغط.

 حرق میاه الصرف
أكسدة الملوثات العضویة وغیر العضویة بالھواء بالتزامن مع تبخیر المیاه في درجة ضغط وحرارة ما 

درجة مئویة. وعادة ما یستمر حرق المیاه المستعملة ذاتیاً عندما تكون  1200مئویة و درجة 730بین 
في حالة األحمال العضویة  جم/لتر. 50) أكثر من CODمستویات الحاجة الكیمیائیة لألكسجین (

 المنخفضة، نحتاج لدعم التغذیة أو إضافة تغذیة ثانویة.

 

 عملیات الحرقتقنیات خفض االنبعاثات في الھواء من  

 

 الوصف التقنیة

استخدام الوقود (بما في ذلك الوقود الدعم/الثانوي) بمحتوى قلیل من المركبات المحتمل تولیدھا للملوثات  اختیار نوع وقود (الدعم)
 (مثال محتوى منخفض من الكبریت، الرماد، النتروجین، الزئبق، الفلور أو الكلور في الوقود).

أكاسید المحارق منخفضة 
) والمحارق LNBالنتروجین (

فائقة انخفاض أكاسید النتروجین 
)ULNB( 

تعتمد المحارق منخفضة أكاسید النتروجین على أسس خفض درجات حرارة شعلة الخبث، وتأجیل وال سیما 
ق وقد یقترن مع تصمیم معدل لغرفة احترا تكملة االحتراق وزیادة انتقال الحرارة (زیادة انبعاثیة الشعلة).

) یشمل طور االحتراق (ھواء/وقود) ULNBتصمیم المحارق فائقة خفض أكاسید النتروجین ( الفرن.
 وإعادة تدویر غاز المداخن.
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