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 قرار تنفیذي من المفوضیة

 2013فبرایر  11الصادر بتاریخ 
الصادر عن البرلمان  EU/75/2010، بموجب التوجیھ رقم  (BAT)استنتاجات أفضل التقنیات المتاحةبشأن تحدید 

 األوروبي والمجلس بشأن االنبعاثات الصناعیة لدباغة الصالل والجلود

 C 618))2013(المبلّغ بالوثیقة رقم (
 )ذو صلھ بالمنطقة االقتصادیة األوروبیةنص (

)201384//(EU 

 إن المفوضیة األوروبیة،
مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

 24الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ  EU/75/2010وإذ تأخذ في االعتبار التوجیھ رقم 
، وال سیّما المادة 1الصناعیة (المنع والمكافحة المتكاملة للتلّوث) بشأن االنبعاثات 2010نوفمبر/تشرین ثاني 

 ) الخاصة بھ،5(13
 حیث إن:

أن تنظم المفوضیة تبادل المعلومات بشأن االنبعاثات  EU/75/2010) من التوجیھ 1(13تستوجب المادة  )1(
میة التي تنادي بحمایة الصناعیة بینھا وبین الدول األعضاء والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكو

البیئة، من أجل تسھیل إعداد الوثائق المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة وفقًا لما ھو محدد في المادة 
 ) من ھذا التوجیھ.11(3

، یستھدف تبادل المعلومات تنفیذ المنشآت والتقنیات EU/75/2010) من التوجیھ 2(13وفقًا للمادة  )2(
ددة بمتوسطات قصیرة المدى وطویلة المدى، عند االقتضاء، وما یتعلق بھا من الخاصة باالنبعاثات، المح

الشروط المرجعیة للمواد الخام واستھالكھا وطبیعتھا، واستھالك المیاه واستخدام الطاقة وإنتاج النفایات 
دیة والتقنیات المستخدمة، وما یتصل بذلك من مراقبة واآلثار الشاملة لعدة وسائط، والجدوى االقتصا

والتقنیة والتطورات الخاصة بھا وأفضل التقنیات المتاحة وأفضل التقنیات الناشئة التي جرى تحدیدھا بعد 
 ) من ھذا التوجیھ.2(13مراعاة القضایا المذكورة في النقطتین (أ) و(ب) من المادة 

التوجیھ ) من 12(3)" وفقًا لتعریفھا في المادة BAT"استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ( )3(
EU/75/2010  عبارة عن العنصر األھم في الوثائق المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة وتطرح

االستنتاجات الخاصة بأفضل التقنیات المتاحة، ووصفھا ومعلومات لتقییم مدى قابلیتھا للتطبیق ومستویات 
ستویات االستھالك ذات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة، وما یتعلق بھا من المراقبة وم

 الصلة، عند االقتضاء، وتدابیر إصالح الموقع ذات الصلة.
) ھي المرجع BAT، استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة (EU/75/2010) من التوجیھ 3(14وفقًا للمادة  )4(

 الذي یُعتد بھ عند وضع شروط منح تصاریح للمنشآت المشمولة في الفصل الثاني من ھذا التوجیھ.
، یتعیّن على السلطة المختصة وضع قیَّم حدیة لالنبعاثات EU/75/2010) من التوجیھ 3(15وفقًا للمادة  )5(

والتي، في ظروف التشغیل العادیة، تضمن أال تتجاوز االنبعاثات مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل 
) من 5(13شار إلیھا في المادة التقنیات المتاحة مثلما ُطرحت في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المُ 

 .EU/75/2010التوجیھ 
) 3(15اإلعفاءات من المتطلبات المطروحة في المادة  EU/75/2010) من التوجیھ 4(15تتضمن المادة  )6(

فقط إذا كانت التكالیف المرتبطة بتحقیق مستویات االنبعاث المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة تفوق بمعدل 
ائد البیئیة نتیجة الموقع الجغرافي والظروف البیئیة المحلیة والخصائص الفنیة للمنشأة غیر متناسب الفو

 المعنیة.
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أن متطلبات المراقبة الخاصة بمنح التصاریح المشار  EU/75/2010) من التوجیھ 1(16تتضمن المادة  )7(
تاجات المراقبة كما ھو ) من ھذا التوجیھ یجب أن تستند إلى استن1(14إلیھا في النقطة (ج) من المادة 

 موضح في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة.
سنوات من  4یتعین على السلطة المختصة، في غضون  EU/75/2010) من التوجیھ 3(21وفقًا للمادة  )8(

نشر القرارات الخاصة باستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة، إعادة النظر، وإذا لزم األمر، تحدیث جمیع 
 ریح وضمان أن المنشأة تمتثل لشروط التصریح تلك.شروط التص

بشأن تأسیس منتدى لتبادل المعلومات وفقًا  2011مایو/أیار 16ینص قرار المفوضیة الصادر بتاریخ  )9(
، على أن یتألّف ھذا المنتدى الُمنشأ 2الخاص باالنبعاثات الصناعیة EU/75/2010من التوجیھ  13للمادة 

 والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي تُنادي بحمایة البیئة. من ممثلي الدول األعضاء
المنتدى بشأن المحتوى  3، حصلت المفوضیة على رأيEU/75/2010) من التوجیھ 4(13وفقًا للمادة  )10(

سبتمبر/أیلول  13المقترح للوثیقة المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة بشأن دباغة الصالل والجلود في 
 وإتاحتھا للعامة. 2012

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

 اعتمد ھذا القرار:

 1المادة  
 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لدباغة الصالل والجلود منصوص علیھا في ملحق ھذا القرار.

 2المادة 
 یُرسل ھذا القرار إلى الدول األعضاء.

 2013فبرایر/شباط  11ُحّرر في بروكسل، في 

 نیابة عن المفوضیة 
 یانیز بوتونیك  
 عضو المفوضیة 

 
 
 

  

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

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article
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 النطاق
 

 ، وال سیّما:EU/75/2010للتوجیھ  1تغطي استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة األنشطة التالیة المحددة في الملحق 
 

 ؛طن�ا من المنتجات المصنّعة في الیوم الواحد 12دباغة الصالل والجلود حیث تتجاوز قدرة المعالجة  6.3  •
 

وتتخلص منھا  EEC/271/91ذكورة في التوجیھ المعالجة التشغیلیة المستقلة لمیاه الصرف غیر الم 6.11 •
 أعاله. 6.3التي تتولى تنفیذ األنشطة التي تشملھا النقطة  المنشأة

 

ما لم یُذكر خالف ذلك، یُمكن تطبیق استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المقدمة في جمیع المنشآت التي تخضع 
 الستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ھذه.

 
 المرجعیة األخرى ذات الصلة باألنشطة التي تغطیھا استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ھذه كما یلي:الوثائق 

 

 الموضوع الوثیقة المرجعیة

 كفاءة الطاقة العامة )ENEكفاءة الطاقة (

 تقنیات لتأثیرات االقتصاد والوسائط المتعددة )ECMتأثیرات االقتصاد والوسائط المتعددة (

 االنبعاثات ومراقبة االستھالك )MONالعامة للمراقبة (المبادئ 

االنبعاثات من الخزانات وشبكة األنابیب والمواد الكیمیائیة  )EFSاالنبعاثات من التخزین (
 المخزنة

 حرق النفایات )WIحرق النفایات (

 معالجة النفایات )WTصناعات معالجة النفایات (

 
لیست توجیھیة وال شاملة. وقد تُستعمل تقنیات في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة إن التقنیات الُمدرجة والموضحة 

 أخرى لتأمین مستوى مكافئ لحمایة البیئة على األقل.
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 التعاریف
 

 ألغراض ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، تُستخدم التعاریف التالیة:

 

Beamhouse/ 

Limeyard  

 (تحضیر الجلود)

في ھذا الجزء من الدباغة یجري نقع الجلد الخام وتجفیفھ وتنظیفھ من اللحم ومن الشعر، عند االقتضاء، قبل 
 عملیة الدبغ.

 .EC/98/2008من توجیھ  5شيء أو مادة تُلبي متطلبات المادة  المنتج الثانوي

 مصنع لیس جدید النشأة. مصنع قائم

 معالجة جدید. خزان معالجة لیس بخزان خزان معالجة قائم

مصنع یجري تشغیلھ ألول مرة في المنشأة بعد نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة أو كبدیل كامل  مصنع جدید
 لمصنع على أساسات قائمة بعد نشر استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ھذه.

نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة أو خزان معالجة یجري تشغیلھ ألول مرة في المصنع بعد  خزان معالجة جدید
 إعادة بناء كاملة لخزان معالجة بعد نشر استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة ھذه.

طن�ا من المنتجات المصنّعة في  12المنشأة التي تنفذ نشاط دباغة الصالل والجلود حیث تتجاوز قدرة المعالجة  المدبغة
 ).EU/75/2010للتوجیھ  1من الُملحق  6.3الیوم الواحد (النشاط 

Tanyard (عملیة الدبغ) .في ھذا الجزء من الدباغة تجري عملیات تخلیل الجلود ودباغتھا 

میاه الصرف مصنع معالجة 
الصحي في المناطق 

 الحضریة
 EEC/271/91مصنع یخضع للتوجیھ 
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 االستنتاجات العامة ألفضل التقنیات المتاحة لدباغة الصالل والجلود 1.1
 

 أنظمة إدارة البیئة 1.1.1
 

إلدارة  من أجل تحسین األداء البیئي للدباغة بوجٍھ عام، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تنفیذ وااللتزام بنظام .1
 ) یشمل جمیع الخصائص التالیة:EMSالبیئة (

 
i. االلتزام تجاه اإلدارة، بما في ذلك اإلدارة العلیا؛ 
ii. تعریف للسیاسة البیئیة یشمل التحسین المستمر للمنشأة على ید اإلدارة؛ 
iii. تخطیط ووضع اإلجراءات الالزمة وتحدید األھداف على نحٍو مرتبط بالتخطیط المالي واالستثمار؛ 
iv. یذ اإلجراءات مع إیالء اھتمام خاص لما یلي:تنف 

 
 الھیكل والمسؤولیة (أ)

 التدریب والتوعیة والكفاءة (ب)
 االتصاالت (ج)
 مشاركة العاملین (د)

 التوثیق (ھـ)
 المراقبة الفعالة على العملیات (و)
 برامج الصیانة (ز)
 االستعداد لمواجھة حاالت الطوارئ واالستجابة لھا (ح)
 على االمتثال للتشریعات البیئیة؛الحرص  (ط)

 

v. :مراجعة األداء واتخاذ التدابیر التصحیحیة، مع إیالء اھتمام خاص لما یلي 
 

 المراقبة والقیاس (انظر أیًضا الوثیقة المرجعیة للمبادئ العامة للمراقبة) (أ)
 اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة (ب)
 المحافظة على السجالت (ج)

) EMSداخلیة وخارجیة مستقلة (حیثما أمكن ذلك) من أجل تحدید ما إذا كان نظام إدارة البیئة (إجراء مراجعة  (د)
 متوافقًا أم ال مع خطة الترتیبات وأنھ ینفَذ ومستمر بطریقة سلیمة؛

 

vi. مراجعة اإلدارة العلیا لنظام إدارة البیئة ومدى صالحیة استمراریتھ وكفاءتھ وفعالیتھ؛ 
vii.  متابعة تطویر التكنولوجیات النظیفة؛ 
viii.  مراعاة تأثیرات سحب المنشأة نھائی�ا من الخدمة على البیئة عند مرحلة تصمیم مصنع جدید، وعلى مدى

 عمره التشغیلي؛
ix. .تطبیق المراجعة والتقییم القطاعي على فترات منتظمة 

 
 اعاة الخصائص التالیة المحتملة في نظام إدارة البیئة:وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بدباغة الصالل والجلود، من المھم مر
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x.  لتسھیل سحب منشأة من الخدمة، االحتفاظ بسجالت المواقع في الموقع الذي تُجرى بھ خطوات معینة من
 عملیة ما؛

xi.  2بنود أخرى مدرجة في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة. 
 

 قابلیة التطبیق
ى التفاصیل) وطبیعة نظام إدارة البیئة (مثًال، قیاسي أو غیر قیاسي) بطبیعة المنشأة ونطاقھا عادة ما سیرتبط نطاق (مثًال، مستو

 ودرجة تعقیدھا ومستوى التأثیر في البیئة الذي قد تشكلھ.

 

 التدابیر التحضیریة الجیدة 1.1.2
 

من أجل خفض التأثیر البیئي لعملیة اإلنتاج، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في تنفیذ مبادئ التدابیر التحضیریة   .2
 الجیدة من خالل العمل باألسالیب التالیة إلى جانب:

 
i. اختیار الخامات والمواد الخام (مثل: جودة الجلود، جودة المواد الكیمیائیة) بحرص والرقابة علیھا 
ii. المدخالت والمخرجات في المرافق الكیمیائیة؛ بما في ذلك الكمیات والخصائص الُسمیة؛ تحلیل 
iii. تقلیل استخدام المواد الكیمیائیة إلى الحد األدنى الذي تتطلبھ مواصفات الجودة للمنتج النھائي؛ 
iv. ث وھدر المیاه؛مناولة وتخزین المواد الخام والمنتجات المصنَّعة بعنایة من أجل تقلیل االنسكابات والحواد 
v. فصل مجاري النفایات، حیثما أمكن، من أجل السماح بإعادة تدویر بعض مجاري النفایات؛ 
vi. مراقبة معامالت العملیات بالغة األھمیة من أجل ضمان استقرار عملیة اإلنتاج؛ 
vii. الصیانة المنتظمة ألنظمة معالجة النفایات السائلة؛ 
viii. اه العملیة/ الغسیل؛مراجعة الخیارات الخاصة بإعادة استخدام می 
ix. .مراجعة خیارات التخلص من النفایات   
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 المراقبة 1.2
 

تكمن أفضل التقنیات المتاحة في مراقبة االنبعاثات ومعامالت العملیات األخرى ذات الصلة، بما فیھا تلك الواردة  .3
). وإذا لم تكن المعاییر ENوفقًا للمعاییر األوروبیة ( ومراقبة االنبعاثاتأدناه، مع نسبة التكرار المقترنة المحددة، 

األوروبیة متاحة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام معیار األیزو أو معاییر محلیة أو المعاییر الدولیة 
 األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى الجودة العلمیة.

 

 قابلیة التطبیق معدل التكرار المعامل

  أ
قیاس استھالك الماء في مرحلتي المعالجة: 
حتى اكتمال الدباغة وما بعد الدباغة، وتسجیل 

 اإلنتاج في نفس الفترة.
مرة واحدة في الشھر 

 على األقل.
یُمكن التطبیق بالمصانع التي تنفذ المعالجة 

 الرطبة.

  ب
تسجیل كمیات المواد الكیمیائیة المستخدمة في 

خطوات العملیة العملیة في كل خطوة من 
 وتسجیل اإلنتاج الخاص بنفس الفترة.

مرة واحدة في السنة على 
 القابلیة العامة للتطبیق. األقل.

  ج

مراقبة تركیز الكبریتید والتركیز الكلي للكروم 
في النفایات السائلة النھائیة بعد المعالجة 
للتخلص المباشر في المیاه المستقبِلة، 

للعینات المركبة باستخدام التدفق التناسبي 
 ساعة. 24على مدار 

 

مراقبة تركیز الكبریتید والتركیز الكلي للكروم 
بعد ترسیب الكروم للتخلص غیر المباشر، 
باستخدام التدفق التناسبي للعینات المركبة 

 ساعة. 24على مدار 

 أسبوعی�ا أو شھری�ا.

مراقبة تركیز الكروم قابلة للتطبیق في 
الموقع أو خارجھ  المصانع الموجودة داخل

 والتي تتولى ترسیب الكروم.

 

حینما یكون ذلك مجدیًا من الناحیة االقتصادیة، 
یمكن تطبیق مراقبة تركیز الكبریتید على 
المصانع التي تنفذ بعض أجزاء معالجة 
النفایات السائلة في الموقع أو خارجھ لمعالجة 

 میاه الصرف الصحي الناتجة عن المدابغ.

  د

الطلب الكیمیائي على األكسجین مراقبة 
)COD والطلب البیوكیمیائي على األكسجین (
)BOD ونیتروجین األمونیوم بعد معالجة (

النفایات السائلة في الموقع أو خارجھ للتخلص 
المباشر في المیاه المستقبِلة، باستخدام التدفق 

 ساعة. 24التناسبي للعینات المركبة على مدار 
 
واد الصلبة العالقة بعد مراقبة إجمالي الم 

معالجة النفایات السائلة في الموقع أو خارجھ 
 للتخلص المباشر في المیاه المستقبِلة.

 أسبوعی�ا أو شھری�ا.

 

قیاسات أكثر تكراًرا في 
حالة الحاجة إلى إجراء 

 تغییرات في العملیة.

یُمكن التطبیق بالمصانع التي تنفذ بعض أجزاء 
ة في الموقع أو خارجھ معالجة النفایات السائل

لمعالجة میاه الصرف الصحي الناتجة عن 
 المدابغ.

  ه
مراقبة المركبات العضویة المھلجنة بعد 
معالجة النفایات السائلة في الموقع أو خارجھ 

 للتخلص المباشر في المیاه المستقبِلة.
 بصورة منتظمة.

یُمكن التطبیق بالمصانع التي تُستخدم بھا 
المھلجنة في عملیة اإلنتاج المركبات العضویة 

 وعرضة للوصول إلى المیاه المستقبِلة.

قیاس درجة الحموضة أو احتمالیة األكسدة   و
 باستمرار. عند مخرج السائل بأجھزة غسل الغاز الرطب.

یُمكن التطبیق بالمصانع التي تستخدم أجھزة 
غسل الغاز الرطب للتخفیف من انبعاثات 

 نیا في الھواء.كبریتید الھیدروجین أو األمو

حفظ مخزون المذیبات سنوی�ا وتسجیل اإلنتاج   ز
 سنوی�ا. الخاص بنفس الفترة.

یُطبق بالمصانع التي تُنفّذ التشطیب باستخدام 
المذیبات وتستخدم الطالءات المحمولة مائی�ا أو 

 المواد المماثلة للحد من مدخالت المذیبات.
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 قابلیة التطبیق معدل التكرار المعامل

  ح
المتطایرة مراقبة انبعاثات المركبات العضویة 

عند مخرج معدات الحد من التلوث، وتسجیل 
 اإلنتاج.

باستمرار أو على فترات 
 منتظمة.

یُطبق بالمصانع التي تُنفّذ التشطیب باستخدام  
 المذیبات وتُطبِّق الحد من التلوث.

المراقبة اإلرشادیة النخفاض الضغط عبر   ط
 بصورة منتظمة. المرشحات الكیسیة.

تستخدم المرشحات  یُطبق بالمصانع التي
الكیسیة للحد من تلوث انبعاثات الجسیمات 
الدقیقة، في حالة التخلص المباشر في الغالف 

 الجوي.

اختبار كفاءة االلتقاط بأجھزة غسل الغاز   ي
 سنوی�ا. الرطب.

یُطبق بالمصانع التي تستخدم غسل الغاز 
الرطب للحد من تلوث انبعاثات الجسیمات 

التخلص المباشر في الغالف الدقیقة، في حالة 
 الجوي.

  ك
تسجیل الكمیات الناجمة عن مخلفات العملیة 
المرسلة لالستعادة وإعادة االستخدام وإعادة 

 التدویر والتخلص منھا.
 القابلیة العامة للتطبیق. بصورة منتظمة.

تسجیل جمیع أشكال استخدامات الطاقة   ل
 القابلیة العامة للتطبیق. بصورة منتظمة. واإلنتاج الخاصة بنفس الفترة.
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 خفض استھالك المیاه 1.3
 

 أو اثنتین من التقنیات الواردة أدناه. في استخدام تقنیةتكمن أفضل التقنیات المتاحةخفض استھالك المیاه، من أجل  .4

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

  أ

تحسین استخدام المیاه 
في جمیع خطوات 
العملیات الرطبة؛ بما 

استخدام الغسل في ذلك 
على دفعات بدًال من 

 الغسل بالمیاه الجاریة

تحسین استخدام المیاه في جمیع خطوات العملیات الرطبة، 
بما في ذلك استخدام الغسل على دفعات بدًال من الغسل 
بالمیاه الجاریة ینطوي الغسل على دفعات على غسل الجلود 

المطلوبة من الخام أثناء المعالجة عن طریق إدخال الكمیة 
الماء النظیف في حاویة المعالجة واستخدام حركة الحاویة 
لتحقیق التحریك المطلوب، على عكس الغسل بالمیاه 
الجاریة التي تستخدم التدفق الداخلي والخارجي بكمیات 

 كبیرة من الماء.

یُطبق بجمیع المصانع التي تُنفذ المعالجة 
 الرطبة.

  ب
 استخدام التعویم

 القصیر 

التعویم القصیر عبارة عن كمیات مخفضة من میاه  
المعالجة بالتناسب مع كمیة الجلود الخام الخاضعة للمعالجة 
مقارنةً بالممارسات التقلیدیة. یوجد حد أدنى لھذا التخفیض 
ألن الماء یعمل أیًضا كمواد تشحیم ومبرد للجلود الخام أثناء 

ي تحتوي على المعالجة. یتطلب دوران حاویات المعالجة الت
كمیة محدودة من الماء محركات توجیھ قویة، إذ إّن الكتلة 

 التي یجري تدویرھا غیر متساویة.

ال یُمكن تطبیق ھذه التقنیة في خطوة معالجة 
 الصباغة ولمعالجة جولد العجول.

 

 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
حاویات معالجة قائمة تسمح باستخدام  •

التعویم القصیر أو یُمكن تعدیلھا 
 الستخدامھ.

 
مراجعة الخیارات الخاصة بإعادة استخدام میاه المعالجة/الغسیل جزًءا من نظام إدارة البیئة (انظر أفضل التقنیات المتاحة 

 ).2) ومبادئ التدابیر التحضیریة الجیدة (انظر أفضل التقنیات المتاحة 1
 

 المقترنة بأفضل التقنیات المتاحةمستویات استھالك الماء 
 (جلود األغنام). 2الجدول (جلود األبقار) و 1الجدول انظر

 
 ات استھالك الماء المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لمعالجة جلود األبقارمستوی :1الجدول 

 مراحل المعالجة

 ) 1استھالك المیاه لكل طن من الجلد الخام ( 
 / طن) 3(م 

 جلود مملحة جلود غیر مملحة

 18إلى  13من  15إلى  10من  خام إلى أزرق/أبیض رطب

 10إلى  6من   10إلى  6من   المعالجة بعد مرحلة الدباغة والتشطیبات

 28إلى  19من  25إلى  16من  اإلجمالي

 ) قیم المتوسط الشھري. قد تتطلب معالجة جلد العجول والدباغة النباتیة استھالك كمیة أكبر من الماء. 1( 
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 المتاحة لمعالجة جلود األغناممستویات استھالك الماء المقترنة بأفضل التقنیات  :2الجدول 

 مراحل المعالجة
 ) 1استھالك المیاه المحدد ( 

 عدد اللترات لكل جلد

 80إلى  65من  خام إلى ُمعالج بالملح 

 55إلى  30من  مخلل بالملح إلى أزرق رطب

 45إلى  15من   المعالجة بعد مرحلة الدباغة والتشطیبات

 180إلى  110من  اإلجمالي

 ) قیم المتوسط الشھري. قد تتطلب جلود الغنم المغطاة بالصوف استھالك كمیة أكبر من الماء 1( 
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 خفض االنبعاثات في میاه الصرف الصحي 1.4
 

 خفض االنبعاثات في میاه الصرف الصحي الناجمة عن خطوات معالجة إعداد الجلود  1.4.1
 

النفایات السائلة الناجمة عن خطوات معالجة من أجل خفض كمیة الملوثات في میاه الصرف الصحي قبل معالجة  .5
 میاه الصرف الصحي، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

استخدام التعویم   أ
 القصیر

التعویم القصیر عبارة عن كمیات 
مخفضة من المیاه المستخدمة في 

فعند وجود كمیة قلیلة من المعالجة. 
الماء، تنخفض كمیة المواد الكیمیائیة 
الخاصة بالمعالجة والتي یجري 

 التخلص منھا دون تفاعل.

 ال یُمكن تطبیق التقنیة في معالجة جلد العجول.

 

 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
حاویات معالجة قائمة تسمح باستخدام التعویم  •

 ر أو یُمكن تعدیلھا الستخدامھ.القصی

استخدام الجلود   ب
 النظیفة

استخدام الجلود التي بھا كمیة أقل من 
الروث الملتصق بھا من الخارج، 
ربما من خالل إنشاء "برنامج جلود 

 نظیفة" رسمي.
 یخضع التطبیق إلى قیود توافر الجلود النظیفة.

 معالجة الجلود الجدیدة  ج

الجلود غیر تُستخدم الصالل أو 
 المملحة.

 

یُستخدم التبرید السریع بعد الذبح جنبًا 
إلى جنب مع أوقات التسلیم القصیرة 
أو النقل والتخزین في درجة حرارة 

 ُمتحكم بھا لمنع تردي حالتھا.

 یخضع التطبیق إلى قیود توافر الجلود الجدیدة.

 

 ال یُمكن التطبیق حینما تتجاوز سلسلة اإلمداد الیومین.

  د
نفض الملح الزائد من 
الجلود بوسائل 

 میكانیكیة

تبدأ معالجة الجلود المملحة بطریقة 
نفضھا وقلبھا، حیث تتساقط بلورات 
الملح الزائدة وال تدخل ف عملیة 

 النقع.
 یقتصر التطبیق على المدابغ التي تعالج الجلود المملحة.

إزالة الشعر مع   ه
 الحفاظ علیھ

ذابة یجري إزالة الشعر من خالل إ
جذر الشعر بدًال من الشعر بأكملھ. 
یُصفى الشعر المتبقي من النفایات 
السائلة. ینخفض تركیز نواتج تحلل 

 الشعر في النفایات السائلة.

ال یُمكن تطبیق ھذه التقنیة في حالة عدم توفر مرافق 
لمعالجة الشعر لالستخدام في نطاق مسافة نقل معقولة أو 

 غیر ممكن.عندما یكون استخدام الشعر 

 

 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
حاویات المعالجة القائمة التي تسمح باستخدام  •

 التقنیة أو یُمكن تعدیلھا الستخدامھا.

  و

استخدام مركبات 
الكبریتید العضویة أو 
األنزیمات في إزالة 
الشعر من جلود 

 األبقار

تُخفّض كمیة الكبریتید غیر العضوي 
المستخدم في إزالة الشعر عن طریق 
استبدالھا جزئی�ا بمركبات الكبریت 
العضویة أو عن طریق االستخدام 

 اإلضافي لألنزیمات المناسبة.

ال یُمكن تطبیق االستخدام اإلضافي لألنزیمات بالمدابغ 
التي تُنتج الجلود ذات الحبیبات الواضحة (مثل جلد 

 األنیلین).
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 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

  ز
تقلیل استخدام 

نیوم أثناء إزالة األمو
 الكلس

یُستبدل استخدام مركبات األمونیوم، 
جزئی�ا أو كلی�ا، في إزالة الكلس بَحقن 
غاز ثاني أكسید الكربون و/أو 
استخدام عوامل أخرى بدیلة إلزالة 

 الكلس.

ال یُمكن تطبیق االستبدال الكامل لمركبات األمونیوم 
خالل إزالة الكلس على معالجة المواد  الكربونبثاني أكسید

 ملم. 1.5التي یتجاوز سمكھا 

 

كذلك، تقتصر قابلیة تطبیق االستبدال الجزئي أو الكامل 
خالل إزالة الكلس  الكربونلمركبات األمونیوم بثاني أكسید

 على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
حاویات المعالجة القائمة التي تسمح باستخدام ثاني  •

أثناء إزالة الكلس أو یُمكن تعدیلھا الكربونأكسید
 الستخدامھ.

 

 خفض االنبعاثات في میاه الصرف الصحي الناجمة عن خطوات عملیة الدباغة 1.4.2
 

من أجل خفض كمیة الملوثات في میاه الصرف الصحي قبل معالجة النفایات السائلة الناجمة عن خطوات معالجة  .6
 المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.إعداد الجلود، تكمن أفضل التقنیات 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 استخدام التعویم القصیر  أ

التعویم القصیر عبارة عن كمیات 
مخفضة من المیاه المستخدمة في 
المعالجة. فعند وجود كمیة قلیلة من 
الماء، تنخفض كمیة المواد الكیمیائیة 

والتي یجري التخلص الخاصة بالمعالجة 
 منھا دون تفاعل.

ال یُمكن تطبیق ھذه التقنیة في معالجة جلود 
 العجول.

 

 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
حاویات معالجة قائمة تسمح باستخدام التعویم  •

 القصیر أو یُمكن تعدیلھا الستخدامھ.

  ب

 مضاعفة

 امتصاص 

 عنصر الكروم 

 في عملیة الدباغة 

تحسین المعامالت التشغیلیة (مثل درجة 
الحموضة والتعویم ودرجة الحرارة 
والوقت وسرعة األسطوانة) واستخدام 
المواد الكیمیائیة لزیادة نسبة امتصاص 
الجلود لعنصر الكروم في عملیة 

 الدباغة.

 القابلیة العامة للتطبیق.

أفضل طرق الدباغة   ج
 النباتیة

الدباغة باألسطوانة في جزء استخدام 
 من العملیة.

 

استخدام عوامل ما قبل الدباغة للمساعدة 
 على تغلغل أدباغ الخضراوات.

ال یمكن التطبیق في إنتاج جلد النعل المدبوغ 
 بالخضراوات.
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 خفض االنبعاثات في میاه الصرف الصحي الناجمة عن خطوات معالجة ما بعد الدباغة 1.4.3
 

الملوثات في میاه الصرف الصحي قبل معالجة النفایات السائلة الناجمة عن خطوات معالجة من أجل خفض كمیة  .7
 ما بعد الدباغة، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

استخدام التعویم   أ
 القصیر

التعویم القصیر عبارة عن كمیات 
مخفضة من المیاه المستخدمة في 
المعالجة. فعند وجود كمیة قلیلة 
من الماء، تنخفض كمیة المواد 
الكیمیائیة الخاصة بالمعالجة 
والتي یجري التخلص منھا دون 

 تفاعل.

ال یُمكن تطبیق ھذه التقنیة في خطوة معالجة الصباغة 
 ولمعالجة جلود العجول.

 

 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 ت المعالجة الجدیدةحاویا  •
حاویات معالجة قائمة تسمح باستخدام التعویم  •

 القصیر أو یُمكن تعدیلھا الستخدامھ.

  ب
تحسین عملیة إعادة 
الدباغة والصباغة 

 والترطیب

تحسین معامالت المعالجة لضمان 
أقصى قدر من امتصاص المواد 

 الكیمیائیة الخاصة بالمعالجة.

 القابلیة العامة للتطبیق.

 

 

 تخفیضات أخرى لالنبعاثات في میاه الصرف الصحي 1.4.4
 

من أجل الحد من انبعاث مبیدات آفات معینة في میاه الصرف الصحي، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في اقتصار  .8
 المعالجة على الجلود التي لم تُعالج بتلك المواد.

 
 الوصف

 الخالیة من اآلفات والتي:تتمثل التقنیة في المواصفات الواردة في عقود التورید للمواد 
 

 بشأن معاییر الجودة البیئیة في مجال سیاسة المیاه؛ EC/105/2008مدرجة في التوجیھ  •
 بشأن الملوثات العضویة المستدیمة 2004/850) رقم ECمدرجة في الالئحة ( •
بشأن  12722008/) رقم ECمصنفة على أنھا مادة مسرطنة أو مطفرة أو لھا سمیة تناسلیة وفقًا لالئحة ( •

 تصنیف المواد والمخالیط ووضع العالمات علیھا وتعبئتھا.
 

) HCHومبیدات اآلفات (األلدرین والدیلدرین واألندرین واألیزودرین) واإلیثیلین ( DDTتشمل األمثلة المبید الحشري 
 بما في ذلك اللندان.

 

 قابلیة التطبیق
 لتحكم في المواصفات المقدمة لموردي الجلود الخام خارج االتحاد األوروبي.یُمكن التطبیق بوجٍھ عام في المدابغ في إطار قیود ا

 

من أجل تقلیل انبعاثات المبیدات الحیویة في میاه الصرف الصحي، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في معالجة الجلود  .9
 (االتحاد األوروبي) رقم الئحةفيالخام باستخدام منتجات المبیدات الحیویة المعتمدة فقط وفقًا لألحكام الواردة 
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بشأن إتاحة منتجات المبیدات الحیویة  2012مایو  22للبرلمان األوروبي والمجلس الُمنعقد بتاریخ  2012/528
    في السوق واستخدامھا.
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 معالجة االنبعاث المتواجدة بالماء 1.5
 

في تطبیق معالجة لمیاه الصرف  من أجل خفض كمیة االنبعاثات في المیاه المستقبِلة، تكمن أفضل التقنیات المتاحة .10
 الصحي تنطوي على مجموعة من التقنیات المناسبة داخل الموقع و/أو خارجھ كما یلي:

 

i. المعالجة المیكانیكیة 
ii. المعالجة الفیزیائیة الكیمیائیة 
iii. المعالجة البیولوجیة 
iv. .القضاء على النیتروجین البیولوجي 

 

 الوصف
التقنیات. یُمكن تنفیذ مجموعة من التقنیات داخل الموقع و/أو خارجھ، في موضح أدناه تطبیق مجموعة مناسبة من 

 مرحلتین أو ثالث.
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

 المعالجة المیكانیكیة  أ
فرز إجمالي المواد الصلبة وإزالة الدھون 
والزیوت والشحوم وإزالة المواد الصلبة عن 

 طریق الترسیب.

للمعالجة داخل القابلیة العامة للتطبیق 
 الموقع و/أو خارجھ.

  ب
 المعالجة الفیزیائیة

 الكیمیائیة 

أكسدة و/أوترسیب الكبریتید، والتخلص من 
) CODالطلب الكیمیائي على األكسجین (

والمواد الصلبة العالقة، على سبیل المثال التخثر 
والتلبد. ترسیب الكروم عن طریق زیادة درجة 

ام القلویات أو أكثر باستخد 8الحموضة إلى 
(مثل ھیدروكسید الكالسیوم وأكسید المغنیسیوم 
وكربونات الصودیوم وھیدروكسید الصودیوم 

 وألومینات الصودیوم).

القابلیة العامة للتطبیق للمعالجة داخل 
 الموقع و/أو خارجھ.

  ج
 المعالجة

 الكیمیائیة 

المعالجة البیولوجیة الھوائیة لمیاه الصرف 
التھویة، بما في ذلك إزالة الصحي باستخدام 

المواد الصلبة العالقة، على سبیل المثال: 
 الترسیب والتعویم الثانوي.

القابلیة العامة للتطبیق للمعالجة داخل 
 الموقع و/أو خارجھ.

  د

 المعالجة
 النیتروجین 
 البیولوجي 

نترجة مركبات نیتروجین األمونیا وتحویلھا إلى 
لى نیتروجین نترات، یلیھا اختزال النترات إ

 غازي.

 

یُمكن التطبیق بالمصانع التي لدیھا 
 تخلص مباشر من المیاه المستقبِلة.

 

یصعُب التنفیذ في المصانع القائمة بسبب 
 محدودیة المساحة.

 
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 . تنطبق مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة على: 3الجدول انظر
 

i.  التخلص المباشر من میاه الصرف الصحي الناجمة عن المدابغ داخل الموقع بمحطات معالجة میاه الصرف
 الصحي
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ii.  التخلص المباشر من میاه الصرف الصحي من محطات معالجة میاه الصرف الصحي المستقلة التشغیل
لمعالجة أغلب میاه الصرف الصحي الناجمة  EU/75/2010للتوجیھ  1من الملحق  6.11الواردة بالقسم 

 عن المدابغ.
 

 ل التقنیات المتاحة للتخلص المباشر من میاه الصرف الصحي بعد المعالجةمستویات االنبعاث المقترنة بأفض :3الجدول 

 المعامل

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ملغم/لتر
 (قیم المتوسط الشھري استناًدا إلى متوسط

 ساعة 24العینات المركبة التمثیلیة على مدار 
 المأخوذة على مدار شھر)

 )COD( 200 – 500 )1على األكسجین ( الطلب الكیمیائي

 BOD(5 15 – 25الطلب البیوكیمیائي على األكسجین (

 35< العوالق الصلبة

 N( <10(اختصاًرا  NH4-Nنیتروجین األمونیوم 

 Cr( >0.3 – 1مجموع الكروم (اختصاًرا 

 S( >1الكبریتید (اختصاًرا 

 ملغم/لتر. 8000 التي تزید عن أو تُساويالممتص  COD) ترتبط أعلى المستویات بتركیزات 1(

 

من أجل خفض كمیة عنصر الكروم في تصریفات میاه الصرف الصحي، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في تطبیق  .11
 ترسیب الكروم داخل الموقع أو خارجھ.

 

 الوصف
 .ب، التقنیة 10انظر أفضل التقنیات المتاحة 

 
 تزداد كفاءة ترسیب الكروم في حالة القنوات المعزولة المركزة الحاملة للكروم.

 

 قابلیة التطبیق
لمدابغ قابلة للتطبیق بوجھ عام داخل و/أو خارج موقع معالجة النفایات السائلة في میاه الصرف الصحي الناجمة عن ا

 التي تقوم بعملیات دباغة و/أو إعادة دباغة باستخدام الكروم.
 

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للكروم للتخلص المباشر في المیاه المستقبِلة و  3الجدول انظر 

ة للكروم للتخلص غیر المباشر بمحطات معالجة میاه مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاح 4الجدول 
 الصرف الصحي بالمناطق الحضریة.
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من أجل خفض مجموع انبعاثات عنصر الكروم والكبریتید في التخلص غیر المباشر لمیاه الصرف الصحي الناجمة  .12
المتاحة في  عن المدابغ داخل محطات معالجة میاه الصرف الصحي بالمناطق الحضریة، تكمن أفضل التقنیات

 تطبیق ترسیب الكروم وأكسدة الكبریتید.
 

 الوصف
 .ب، التقنیة  10انظر أفضل التقنیات المتاحة 

 

 تزداد كفاءة اإلزالة في حالة القنوات المعزولة المركزة الحاملة للكروم/الكبریتید.
 

 تتكون أكسدة الكبریتید من االختزال الحفزي (التھویة في وجود أمالح المنغنیز).
 

 قابلیة التطبیق
الكروم بوجھ عام داخل و/أو خارج موقع معالجة النفایات السائلة في میاه الصرف الصحي یُمكن تطبیق ترسیب 

 الناجمة عن المدابغ التي تقوم بعملیات دباغة و/أو إعادة دباغة باستخدام الكروم.
 

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للكروم والكبریتید للتخلص غیر المباشر بمحطات  4 الجدولانظر 

 معالجة میاه الصرف الصحي بالمناطق الحضریة.
 

االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للكروم والكبریتید من خالل التخلص غیر المباشر لمیاه الصرف الصحي مستویات  :4الجدول 
 الناجمة عن المدابغ داخل محطات معالجة میاه الصرف الصحي بالمناطق الحضریة

 المعامل

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 ملغم/لتر
 الشھري استناًدا إلى متوسط(قیم المتوسط 

 ساعة 24العینات المركبة التمثیلیة على مدار 
 المأخوذة على مدار شھر)

 Cr( >0.3 – 1مجموع الكروم (اختصاًرا 

 S(  >1الكبریتید (اختصاًرا 
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 االنبعاثات المنقولة بالھواء 1.6
 

 الرائحة 1.6.1
 

تكمن أفضل التقنیات المتاحة في االستبدال الجزئي أو من أجل تقلیل تولّد روائح األمونیوم الناجمة عن المعالجة،  .13
 الكلي لمركبات األمونیوم في عملیة إزالة الكلس.

 
 قابلیة التطبیق

خالل إزالة الكلس على معالجة المواد التي یتجاوز سمكھا  الكربونال یُمكن تطبیق االستبدال الكامل لمركبات األمونیوم بثاني أكسید
 ملم. 1.5

 
خالل إزالة الكلس على كل من  الكربونقابلیة تطبیق االستبدال الجزئي أو الكلي لمركبات األمونیوم بثاني أكسیدكذلك، تقتصر 

 أثناء إزالة الكلس أو تعدیلھا الستخدامھ. الكربونحاویات المعالجة الجدیدة والقائمة التي تسمح باستخدام ثاني أكسید

 
ات المعالجة ومعالجة النفایات السائلة، تكمن أفضل التقنیات من أجل خفض روائح االنبعاثات الناجمة عن خطو .14

المتاحة في التخفیف من انبعاثات األمونیوم وكبریتید الھیدروجین من خالل غسل الغاز و/أو التنقیة البیولوجیة 
 للھواء الناتج الذي تُالحظ فیھ رائحة ھذه الغازات.

 
لجلود الخام، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام المعالجة من أجل الحد من إنتاج الروائح الناجمة عن تحلل ا .15

 والتخزین المصممین لمنع التحلل والتدویر الشامل للمخزون.
 

 الوصف
 تصحیح المعالجة بالملح أو التحكم في درجة الحرارة، إلى جانب التدویر الشامل للمخزون للقضاء على روائح التحلل.
 

الروائح الناجمة عن المخلفات، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إجراءات من أجل الحد من انبعاث  .16
 المناولة والتخزین المصممة للتقلیل من تحلل المخلفات.

 

 الوصف
 التحكم في تخزین النفایات واإلزالة المنظمة للمخلفات المتعفنة من المنشأة قبل أن یسبب تحللھا مشكالت الروائح.

 
 قابلیة التطبیق

 على المصانع التي تُنتج مخلفات متعفنة.تقتصر إمكانیة تطبیقھا 
 
 

من أجل الحد من انبعاث الروائح الناجمة عن النفایات السائلة إلعداد الجلود، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في  .17
 استخدام التحكم في درجة الحموضة متبوعةً بمعالجات إلزالة الكبریتید بداخلھا.
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 الوصف
إلى أن  9.5درجة حموضة النفایات السائلة المحتویة على الكبریتید الناجم عن إعداد الجلود أعلى من  الحفاظ على

 تكتمل معالجة الكبریتید (داخل الموقع أو خارجھ) بإحدى التقنیات التالیة:
 

i. .(باستخدام أمالح المنغنیز كعامل حفزي) األكسدة الحفزیة 
ii. األكسدة البیولوجیة 
iii. أو الترسیب أو 
iv.  .من خالل الخلط في حاویة مغلقة بجھاز مزّود بجھاز غسل العادم أو مرشح كربون 

 
 قابلیة التطبیق

 على المصانع التي تُجري إزالة الشعر بالكبریتید.تقتصر إمكانیة تطبیقھا 
 

 المركبات العضویة المتطایرة 1.6.2
 

من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة المھلجنة المنقولة عبر الھواء، تكمن أفضل التقنیات   .18
 المتاحة في استبدال المركبات العضویة المتطایرة المھلجنة المستخدمة في العملیة مع مواد غیر مھلجنة.

 
 الوصف

 استبدال المذیبات المھلجنة من خالل مذیبات غیر مھلجنة.

 
 بلیة التطبیققا

 ال یُمكن التطبیق على اإلزالة الجافة للدھون من جلد األغنام التي تُنفذ بآالت مغلقة الدورة.

 

) الناجمة عن التشطیبات، تكمن أفضل التقنیات VOCمن أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( .19
 ة منھا، مع إعطاء األولویة للتقنیة األولى.المتاحة في استخدام واحدة من التقنیات الواردة أدناه أو مجموع

 
 

 الوصف التقنیة

استخدام الطالءات المحمولة مائی�ا مع   أ
 نظام تطبیق فعّال

الحد من انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة من خالل استخدام الطالءات  
المحمولة مائی�ا مع كل عملیة طالء من خالل أي مما یلي: طالء ستارة أو بالبكرة 

 الدوارة أو تقنیات الرش المحسنة.

استخدام تھویة االستخراج ونظام الحد   ب
 من التلوث

نظام استخراج مجھز بواحدة أو أكثر مما یلي:  معالجة الھواء المستخرج باستخدام
 غسل الغاز الرطب أو االمتزاز أو التنقیة البیولوجیة أو الحرق

 

مستویات استخدام المذیبات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ومستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة  
 للمركبات العضویة المتطایرة
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تخدام المذیبات المقترنة باستخدام الطالءات المحمولة مائی�ا جنبًا إلى جنب مع نظام تطبیق فعال و كل من معدالت اس
مجموعة من مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات خاصة بالمركبات العضویة المتطایرة حیث تُستخدم 

 . 5الجدول مذكورة في دام مواد التشطیبات المنقولة مائی�اتھویة االستخراج ونظام الحد من التلوث كبدیل الستخ
 

مستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات مستویات استخدام المذیبات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة و   5الجدول 
 .المتاحة للمركبات العضویة المتطایرة

 اإلنتاج نوع المعامل

المستویات المقترنة بأفضل التقنیات 
 المتاحة

 2ملغم/م
(قیم المتوسط السنوي لكل وحدة من 

 الجلد الجاھز)

مستویات استخدام 
 المذیبات

عند استخدام الطالءات 
المحمولة مائی�ا مع نظام 

 تطبیق فعّال

 25 – 10 المفروشات وجلود السیارات 

جلود األحذیة والمالبس 
 85 – 40 والبضائع الجلدیة

الجلود المطلیة (سمك الطالء 
 150 – 115 ملم) 0.15أكثر من 

انبعاثات المركبات 
 العضویة المتطایرة

عند استخدام تھویة االستخراج ونظام الحد من التلوث كبدیل 
 )1( 23 – 9 الستخدام مواد التشطیبات المنقولة مائی�ا

 االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة بمجموع الكربون.) یُعبر عن متوسط 1(

 

 الجسیمات الدقیقة 1.6.3
 

من أجل خفض انبعاثات الجسیمات الدقیقة المحمولة بالھواء الناجمة عن مراحل التشطیبات الجافة، تكمن أفضل  .20
 غسل الغاز الرطب. التقنیات المتاحة في استخدام نظام تھویة االستخراج المجھز بمرشحات كیسیة أو أجھزة

 

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
 دقیقة. 30عادي من الھواء المستخرج المعبر عنھ بمتوسط  3ملغم لكل م 6إلى  3مجموع الجسیمات الدقیقة 
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 إدارة النفایات 1.7
 

من أجل الحد من كمیات النفایات المرسلة للتخلص منھا، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في تنظیم العملیات في   .21
 الموقع من أجل مضاعفة نسبة المخلفات المعالَجة، والتي تنشأ كمنتجات ثانویة ، بما في ذلك ما یلي:

 

 تُستخدم كمنتج ثانوي المخلفات المعالَجة

 التعبئةمواد  • الشعر والصوف
 منسوجات الصوف •

 إنتاج الكوالجین • قصاصات الكلس

 أمزقة غیر مدبوغة

 ُمعالج للجلد •
 إنتاج غالف السجق •
 إنتاج الكوالجین •
 عضاضات كالب •

 مجھزة لالستخدام في أعمال الترقیع والبضائع الجلدیة الصغیرة وما إلى ذلك. • أمزقة وقصاصات مدبوغة
 إنتاج الكوالجین •

 

كمیات النفایات المرسلة للتخلص منھا، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في تنظیم العملیات في من أجل الحد من  .22
الموقع بحیث تُسھل من إعادة استخدام النفایات أو، في حالة عدم التمكن من ذلك، إعادة تدویر النفایات أو، في 

 ي:حالة عدم التمكن من ذلك، أي "عملیة إعادة تشغیل أخرى"، بما في ذلك ما یل
 

 أوجھ أخرى إلعادة التشغیل إعادة التدویر مثل المخلفات بعد التحضیر إعادة استخدام

 الشعر و

 الصوف
 استخراج الطاقة • السماد • تصنیع ھدرولیسات بروتین •

 قصاصات

 خام
 استخراج الطاقة • صمغ مخفي • 

 قصاصات

 خام
 الشحم •
  صمغ مخفي • تصنیع الجیالتین لالستخدام التقني •

 تصنیع ھدرولیسات بروتین • إزالة اللحم
 إنتاج وقود بدیل • صمغ مخفي • الشحم •

 استخراج الطاقة •

 أمزقة

 غیر مدبوغة
 تصنیع الجیالتین لالستخدام التقني •
 استخراج الطاقة • صمغ مخفي • تصنیع ھدرولیسات بروتین •

 أمزقة

 وقصاصات

 خام

إنتاج ألواح لیفیة جلدیة من قصاصات  •
 غیر مجھزة

 تصنیع ھدرولیسات بروتین •
 استخراج الطاقة • 

 أمزقة

 مدبوغة
 إنتاج ألواح لیفیة جلدیة •
 استخراج الطاقة •  تصنیع ھدرولیسات بروتین •
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الرواسب الناجمة 
 عن

 معالجة میاه

 الكیمیائیة

 استخراج الطاقة •  

 
من أجل خفض استھالك المواد الكیمیائیة وخفض كمیة مخلفات الجلود التي تحتوي على عناصر مدبوغة بالكروم  .23

 المرسلة للتخلص منھا، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقسیم الكلس.
 

 الوصف
 تنفیذ عملیة التقسیم في مرحلة مبكرة من المعالجة، ومن ثّم إنتاج منتج ثانوي غریر مدبوغ.

 
 قابلیة التطبیق

 تقتصر إمكانیة تطبیقھا على المصانع التي تستخدم الدباغة بالكروم.
 

 تطبیق:غیر قابلة لل
 

 حینما تكون الجلود الخاضعة للمعالجة خاصة بمنتجات مادة كاملة (غیر مقسمة)؛ •
 عند الحاجة إلنتاج جلد أكثر صالبة (مثل جلد األحذیة)؛ •
 عند الحاجة إلى سمك أكثر اتساقًا في المنتج النھائي؛ •
 عند إنتاج األمزقة المدبوغة كمنتج أو منتج مشترك. •

 
 

في الرواسب المرسلة للتخلص منھا، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة من أجل خفض كمیة الكروم  .24
 أو أكثر من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة

  أ
إعادة تنشیط الكروم إلعادة 

 استخدامھ في الدباغة

 

إعادة تذویب الكروم المترسب من 
تعویم الدباغة، باستخدام حامض 
الكبریتید الستخدامھ كبدیل جزئي 

 ألمالح الكروم الجدیدة.

تقتصر قابلیة التطبیق على الحاجة إلى إنتاج مقتنیات جلدیة 
تلبي مواصفات العمالء، وال سیما فیما یتعلق بالصباغة (ثبات 

 أقل وبریق أقل لأللوان) والتعفیر.

إعادة تنشیط الكروم إلعادة   ب
 استخدامھ في صناعة أخرى

استخدام رواسب الكروم كمواد خام 
 في صناعة أخرى.

تقتصر قابلیة التطبیق على إمكانیة وجود مستخدم صناعي 
 للنفایات الُمعاد تشغیلھا.

 

من أجل خفض متطلبات الطاقة والمواد الكیمیائیة والقدرة على المناولة للرواسب لمعالجتھا الالحقة، تكمن أفضل  .25
 الماء الموجود بالرواسب باستخدام نزح المیاه من الرواسب.التقنیات المتاحة في تقلیل 

 
 قابلیة التطبیق

 المصانع التي تُنفذ المعالجة الرطبة. یُطبق بجمیع
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 الطاقة 1.8
 

من أجل خفض الطاقة المستھلكة في التجفیف، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في تحسین التحضیر للتجفیف  .26
 نیكي آخر.باستخدام الفرز أو أي أسلوب نزح میكا

 

 من أجل خفض الطاقة المستھلكة في المعالجة الرطبة، تكمن أفضل التقنیات المتاحة في استخدام التعویم القصیر. .27
 

 الوصف
 خفض الطاقة المستخدمة في تسخین المیاه من خالل تقلیل استخدام الماء الساخن.

 
 قابلیة التطبیق

 ولمعالجة جلود العجول.ال یُمكن تطبیق التقنیة في خطوة معالجة الصباغة 

 
 قابلیة التطبیق مقتصرة على:

 حاویات المعالجة الجدیدة  •
 حاویات معالجة قائمة تسمح باستخدام التعویم القصیر أو یُمكن تعدیلھا الستخدامھ.  •

 
 معدالت استھالك الطاقة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 . 6الجدول انظر 
 

 استھالك الطاقة المحدد المقترن بأفضل التقنیات المتاحة :6الجدول 

 مراحل النشاط

 استھالك الطاقة المحدد
 ) 1لكل وحدة من المواد الخام ( 

 جیجاجول/طن

معالجة جلود األبقار من خام إلى أزرق رطب أو 
 3<  أبیض رطب

 14<  معالجة جلود األبقار من خام إلى جلد جاھز

 6<  معالجة جلود األغنام من خام إلى جلد جاھز

باء ) تغطي قیم استھالك الطاقة (المعبر عنھا كمتوسط سنوي غیر مصحح للطاقة األولیة) استخدام الطاقة في عملیة اإلنتاج؛ بما في ذلك الكھر 1( 
 والتدفئة الكلیة لألماكن الداخلیة، ولكن باستثناء استخدام الطاقة لمعالجة میاه الصرف الصحي.
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