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 2015/2119 (EU)القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة (االتحاد األوربي) رقم 

 2015نوفمبر/تشرین الثاني  20بتاریخ 

للبرلمان األوروبي  EU/75/2010)، بموجب التوجیھ رقم (BATبشأن تحدید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 
 والمجلس بشأن إنتاج األلواح من الخشب

 )C(2015) 8062 (المبلغ بالوثیقة رقم 
 (نص ذو صلھ بوكالة البیئة األوروبیة) 

 إن المفوضیة األوروبیة،

مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

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

 بھ،

 حیث أن:

ت المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي المفوضیة قد شكلت منتدى مؤلف من ممثلي الدول األعضاء، والصناعا )1(
الذي أسس منتدى لتبادل المعلومات بما  2011مایو/أیار 16تنادي بحمایة البیئة، بموجب القرار الصادر بتاریخ 

 .2بشأن االنبعاثات الصناعیة EU/75/2010من توجیھ االتحاد األوروبي رقم  13یتفق مع المادة 

، حصلت المفوضیة على رأي المنتدى بشأن المحتوى المقترح EU/75/2010وجیھ ) من الت4(13وفقًا للمادة  )2(
وإتاحتھا  2014سبتمبر/أیلول  24للوثیقة المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة بشأن إنتاج األلواح من الخشب في 

 للجمھور.

للوثائق المرجعیة ار العنصر الحیوي تُعتبر "استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة" على النحو الوارد في ملحق ھذ القر )3(
ً لھا، وتعرض عن أفضل التقنیات المتاحة ال سیما أنھا تطرح  استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة، وتقدم وصفا

تقییم مدى تطبیقھا ومستویات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة، ونظم الرقابة ذات الصلة معلومات حول 
 الك المرتبطة بھا وحیثما كان ذلك مناسبا، والتدابیر التصحیحیة للموقع المعني.االستھومستویات 

ھي المرجع الذي یعتد بھ عند وضع شروط منح تصاریح التشغیل للمحطات  BATاستنتاجات أفضل التقنیات  )4(
دیة وأن السلطات المختصة یجب أن تضع قیما ح EU/75/2010المشمولة بالفصل الثاني من التوجیھ رقم 

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

) من التوجیھ رقم 1(75وإن التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار تتفق مع رأي اللجنة المؤسسة بموجب المادة  )5( 
EU/75/2010؛ 

 قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة  
 القرار، تم تبنیھا.استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة إلنتاج األلواح من الخشب كما وردت في ملحق ھذا 

 2المادة 
 یوّجھ ھذا القرار إلى الدول األعضاء.

                                                 
1 OJ L 334, 17.12.2010, p. 17. 
2 OJ C 146, 17.05.2011, p. 3. 
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 2015نوفمبر/تشرین الثاني  20ٌحرر في بروكسل في 

 عن المفوضیة نیابة 
 كارمینو فیال 
 عضو المفوضیة 
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 النطاق

 
للتوجیھ رقم  1(ج) من الملحق  6.1تغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة األنشطة المحددة في األقسام 

EU/75/2010:ًوتحدیدا ، 

 

الخشب التالیة في المنشآت الصناعیة: األلواح المقواة المموجة، األلواح الحبیبیة أو األلواح إنتاج واحد أو أكثر من ألواح  •
 متر مكعب في الیوم. 600من األلیاف بقدرة إنتاجیة تزید على 

 
 وتغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة بشكل خاص العملیات التالیة:

 

 تصنیع األلواح من الخشب؛ •
 اق في الموقع (بما فیھا المحركات) التي تولد الغازات الساخنة من أجل مجففات التسخین المباشر؛مصانع االحتر •
 تصنیع الورق المشبع بالراتنجات. •

 
 األنشطة التالیة:وال تتناول ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة 

 

 الساخنة من أجل مجففات التسخین المباشر؛ مصانع االحتراق في الموقع (بما فیھا المحركات) التي ال تولد الغازات •
 ترقیق، تلمیع أو طالء األلواح الخام. •

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

 

 الموضوع الوثیقة المرجعیة

مراقبة االنبعاثات في الھواء والماء من المنشآت حسب التوجیھ 
بشأن االنبعاثات الصناعیة (التقریر المرجعي حول الرقابة 

(ROM)( 
 مراقبة االنبعاثات في الھواء والماء 

 تقنیات الحرق )LCPمصانع الحرق الكبیرة (

 حرق النفایات )WIحرق النفایات (

 الطاقةكفاءة  )ENEكفاءة الطاقة (

 معالجة النفایات )WTمعالجة النفایات ( 

 تخزین ومناولة المواد )EFSاالنبعاثات من التخزین ( 

 آثار التقنیات االقتصادیة وما بین الوسائط  )ECMآثار التقنیات االقتصادیة واآلثار الشاملة لعدة وسائط ( 

المیالمین، راتینجات الیوریا و الفورملدیھید ومیثیلین إنتاج  ؛LVOC)صناعة الكیماویات العضویة بأحجام كبیرة (
 دیفینیل دیازوسیانات
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 اعتبارات عامة 

 
 أفضل التقنیات المتاحة 

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

 لحمایة البیئة.مكافئ لتؤمن على األقل مستوى 

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

 

 ) لالنبعاثات في الھواءBAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (

 
لالنبعاثات في ) بالنسبة BAT-AELsاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن مستویات االنبع

الھواء الواردة في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات تحیل لمستویات التركیز المعبر عنھا بكتلة المواد المنبعثة حسب حجم 
ساس الجاف، معبر عنھا بوحدة ملي كیلو باسكال) وعلى اال 101.3كلفن،  273.15الغاز العادم وفي الظروف العادیة (

 جرام/مكعب متر عادي.

 
 مستویات األكسجین المرجعي ھي التالیة:

 

 مستویات األكسجین المرجعي مصدر االنبعاث 

) ذات التسخین المباشر أو مجففات ألواح الجدائل PBمجففات ألواح األخشاب الحبیبیة (
 مقترنة بالمكبس) ذات التسخین المباشر وحدھا أو OSBالمنسقة (

% حسب  18تركیز األكسجین 
 الحجم

 بدون تصحیح األكسجین جمیع المصادر األخرى 

 
 معادلة حساب تركیز االنبعاث عند مستوى األكسجین المرجعي ھي:

 

 RE=  
21 – RO 

21 – MO 
× ME 

 تركیز االنبعاث عند مستوى األكسجین المرجعي؛ :(مج/مكعب متر عادي) RE حیث:

RO )-:(مستوى األكسجین المرجعي؛ % الحجم 

ME (مج/مكعب متر عادي): تركیز االنبعاث المقاس؛ 

MO )-:(مستوى األكسجین المقاس. % الحجم 

 
 تشیر مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لالنبعاثات في الھواء إلى المعدل في فترة العینة، ویعني ذلك:

 

 )1(دقیقة على األقل  30ث قیاسات متتالیة كل منھا لمدة القیمة المتوسطة لثال 
دقیقة تكون غیر  30قد تستخدم فترة أكثر مالئمة للقیاس ألي معیار، نظرا للقیود المتعلقة بسحب العینة أو التحلیل، فإن مدة القیاس  )1(

 مناسبة.
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 لالنبعاثات في الماء) BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (

 
) فیما یتعلق باالنبعاثات في الماء الواردة في ھذه BAT-AELsإن مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (

(كتلة المواد المنبعثة من كل حجم ماء) ومعبر عنھا بوحدة ملي  االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تحیل إلى درجات التركیز
 جرام/لتر.

 
وتحیل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لمتوسط العینات التي تم جمعھا طوال عام واحد، وھو معدل التدفق 

ساعة، مأخوذة بأقل تردد محدد للمعیار المناسب وفي ظروف عمل  24السنوي المرجح لعینة مركبة ُمتناسبة التدفّق لمدة 
 عادیة.

 
 ساعة ھي: 24ق المرجح لعینة متناسبة التدفق لمدة معادلة حساب معدل التدف 

𝑐𝑐𝑤𝑤 = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�  

 = تركیز معدل التدفق المرجح للمعیار؛ wc حیث:

 n  عدد مرات القیاس؛ = 

 ic   معدل تركیز المعیار خالل مدة القیاس =ith؛ 

 iq   معدل التدفق المرجح خالل مدة القیاس =ith. 
 

 بالنسبة للوقت یمكن أن تستخدم بشرط إثبات استقرار التدفق بقدر كاف.العینات المركبة 

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

 
 التعاریف والمختصرات

 
 ؤخذ بھا:لغرض ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، فإن التعاریف التالیة ھي التي ی

 

 التعریف المصطلح

الطلب الكیمیائي 
على األكسجین 

)COD( 

الحاجة الكیمیائیة لألكسجین. كمیة األكسجین الالزمة لألكسدة الكاملة لتحویل المواد العضویة إلى ثاني أكسید الكربون 
 (عادة ما تحیل للتحلیل باألكسدة بثنائي الكرومات).

) أو نظام رقابة مستمرة AMSالمقاسة باستخدام نظام قیاس أوتوماتیكي مركب بشكل دائم ( التحدید المستمر للكمیة قیاس مستمر
 ).CEMلالنبعاث (

 مكبس لوحي یكبس حصیرة مستمرة. الكبس المستمر

 ھي انبعاثات بدون قنوات أي أنھا ال تنطلق من نقاط انبعاث معینة مثل المداخن. االنبعاثات المشتتة

مجفف تسخین 
 مباشر

مجفف تكون فیھ الغازات الساخنة القادمة من مصنع االحتراق أو مصدر آخر، في تالمس مباشر مع الجزئیات، ھو 
 والرمال أو األلیاف التي یجب تجفیفھا. ویتم التجفیف بحمل انتقال الحرارة.

 مجموع المواد الجزیئیة. الغبار

 مصنع لیس جدید النشأة. مصنع قائم
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لغنیني خشبي أو مواد نباتیة أخرى یتم الحصول علیھا من عملیة استخالص اللب المیكانیكي أو عناصر سلیولوز  ألیاف
 الحراري المیكانیكي بواسطة جھاز تكریر. وتستخدم األلیاف كمادة أولیة في إنتاج األلواح اللیفیة.

 اللوح اللیفي
م أو أكثر، تصنع من ألیاف السلیلوز اللغنیني مل 1.5ھو مادة ألواح بثخانة اسمیة  EN 316كما تم تحدیده في المعیار 

بتسلیط الحرارة و/أو الكبس. وتشمل األلواح اللیفیة األلواح الرطبة (األلواح المقساة، نصف مقساة، ألواح لینة) واأللواح 
 ).MDFاللیفیة المعالجة الجافة مثل األلواح متوسطة الكثافة (

خشب أسبن، الخشب الزان، البتوال والكافور. ویستخدم مصطلح الخشب القاسي  مجموعة من أنواع الخشب وتشمل الخشب القاسي
 كعكس للخشب اللین.

مجفف تسخین 
 ھو مجفف یتم فیھ الحصول على التجفیف من خالل إشعاع الحرارة وتوصیلھا. غیر مباشر

 ا إلى المكبس.ھي عملیة فرش الجزیئات والضفائر أو األلیاف لتشكیل حصیرة یتم توجیھھ تشكیل الحصیرة

مكبس متعدد 
 ھو مكبس لوحي یقوم بضغط األلواح المشكلة كل لوح على حدة أو أكثر من لوح معاً. الفتحات

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

 2NO) المعبر عنھا بالرمز 2NO) وثاني أكسید النتروجین (NOمجموع أول أكسید النتروجین (  أكاسید النتروجین

ألواح الجدائل 
 )OSBالمنسقة (

، "ھي لوح متعدد الطبقات یشكل أساسا من جدائل الخشب EN 300ھي ألواح الجدائل المنسقة حسب تحدیدھا في 
ببعضھا بمادة الصقة". ترص الجدائل في الطبقة الخارجیة بشكل مواز بطول اللوح أو عرضھ. وترص جدائل الملتصقة 

 الطبقة أو الطبقات الداخلیة جزافیاً بتوجیھھا أو صفھا، عامة بالتعامد مع جدائل الطبقات الخارجیة.

األلواح الحبیبیة 
)PB( 

مواد ألواح مصنوعة من جزیئات الخشب بالكبس والتسخین (قشور  ، "ھي EN 309األلواح الحبیبیة كما تم تحدیدھا في
الخشب، الرقائق، البرادة، النشارة وما شابھھا) و/أو مواد السلیلوز الخشبي األخرى بأشكال جزیئیة (ألواح الكتان، ألواح 

 القنب، قش قصب السكر وما شابھ)، مع إضافة مادة الصقة".

الدیوكسین/الفیورا
 PCDD/Fن 

 دة الكلورلبنزین متعداثنائیة ت نارافیور ولكلودة البنزین متعداثنائیة ت نایوكسید

 القیاس على فترات زمنیة محددة باستخدام طرق بأدلة یدویة أو أوتوماتیكیة. قیاس دوري

 الماء المستعمل القادم من العملیات واألنشطة في مصنع اإلنتاج، باستثناء مجاري المیاه السطحیة. ماء العملیة

مواد تحتوي في قسمھا الغالب على الخشب. وقد یتكون الخشب المستعاد من "األخشاب المستصلحة" و "بقایا األخشاب".  الخشب المستعاد
"األخشاب المستصلحة" ھي مواد تحتوي في قسمھا الغالب على الخشب الوارد مباشرة من الخشب المستعمل المعاد 

 تدویره.

 إلى ألیاف باستخدام جھاز تكریر.تحویل رقائق الخشب  التكریر

 أو جذوع الخشب. الخشب المستدیر

 الخشب الذي یؤخذ من عائلة الصنوبریات مثل الصنوبر والتنوب. ویستخدم مصطلح الخشب اللین كعكس للخشب القاسي. الخشب اللین

مجرى المیاه 
 السطحیة

حظائر قطع الخشب الخارجیة، بما فیھا مناطق المعالجة المیاه من جریان ھطول األمطار والصرف، التي یتم جمعھا من 
 الخارجیة.

مواد صلبة عالقة 
 )TSSكلیة (

إجمالي المواد الصلبة العالقة (في میاه الصرف)؛ التركیز الكلي لجمیع المواد العالقة الصلبة، المقاسة عن طریق الترشیح 
 عبر فالتر من اللیف الزجاجي وقیاس الثقل.

 تركیز المركبات
العضویة 
 المتطایرة

 (في الھواء). Cمجموع الكربون العضوي المتطایر، المعبر عنھ بالرمز 
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معالجة الخشب 
في بدایة خط 
اإلنتاج ونھایة خط 

 اإلنتاج

جمیع العملیات النشطة لمناولة وتخزین أو نقل جزیئات الخشب والرقائق والجدائل أو األلیاف واأللواح المضغوطة. 
ة خط اإلنتاج جمیع عملیات المعالجة ابتداء من مغادرة الخشب الخام حظیرة التخزین. وتشمل عملیات وتشمل عملیات بدای

نھایة خط اإلنتاج جمیع العملیات التي تتم بعد مغادرة اللوح المكبس وحتى توجیھ اللوح الخام أو اللوح المنتج بعد القیمة 
بدایة خط اإلنتاج ونھایة خط اإلنتاج التجفیف وال كبس  المضافة إلى المخزن. وال تشمل عملیات معالجة الخشب في

 األلواح.

 
 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة العامة 1.1
 

 أنظمة إدارة البیئة  1.1.1
 

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

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

 
 الھیكل والمسؤولیة (أ)

 التوظیف والتدریب والتوعیة والكفاءة (ب)

 االتصاالت (ج)

 مشاركة العاملین (د) 

 التوثیق (ھـ) 

 الرقابة الفعالة على العملیات (و)

 برامج الصیانة (ز) 

 االستعداد لمواجھة حاالت الطوارئ واالستجابة لھا (ح) 

 التشریعات البیئیة؛الحرص على التوافق مع  )ط(

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

 
 )Monitoringالرقابة والقیاس (أنظر أیضا الوثیقة المرجعیة حول قواعد المراقبة العامة  (أ)

 اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة (ب)

 صیانة السجالت (ج)

ة (حیثما أمكن ذلك) داخلیة وخارجیة من أجل تحدید ما إذا كان نظام إدارة البیئة إجراء مراجعة مستقل (د)
)EMS متوافق أم ال مع خطة الترتیبات وأنھ ینفذ بشكل جید ویحظى بعنایة مستمرة؛ ( 

 
 مراجعة اإلدارة العلیا لنظام إدارة البیئة وضمان استمراریة اتفاقھ وكفاءتھ وفعالیتھ؛ .6
 التكنولوجیات النظیفة؛متابعة تطویر  .7
 دراسة تأثیر سحب المنشأة من الخدمة على البیئة عند مرحلة تصمیم المصنع الجدید، وطوال عمر عملھ؛ .8
 تطبیق المراجعة والتقییم القطاعي على فترات منتظمة؛ .9
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 وفي بعض الحاالت، تشكل الوظائف التالیة جزءا ال یتجزأ من نظام إدارة البیئة:

 
 )؛11لفات (أنظر أفضل التقنیات المتاحة خطة إدارة المخ .10
خطة مراقبة جودة الخشب المستعاد المستخدم كمادة خام لتصنیع األلواح والمستخدم كوقود (أنظر أفضل التقنیات  .11

 ب).2المتاحة 
 )؛4خطة إدارة الضوضاء (أنظر أفضل التقنیات المتاحة  .12
 )؛9خطة إدارة الروائح النفاذة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة  .13
 ).23خطة إدارة الغبار (أنظر أفضل التقنیات المتاحة  .14

 
 قابلیة التطبیق

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

 

 التدابیر التحضیریة الجیدة 1.1.2
 

BAT 2.  تقلیل الضرر على البیئة من عملیات اإلنتاج، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تطبیق أسس من أجل
 األعمال التحضیریة الجیدة باستخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.

 

 الوصف 

 االختیار المتأني ومراقبة المواد الكیمیائیة والمواد المضافة. أ

 

 ب
، وخاصة مراقبة المواد الملوثة مثل الزرنیخ، )1(تنفیذ برنامج مراقبة جودة الخشب المستعاد المستخدم كمادة أولیة و/أو كوقود 

 الرصاص، الكادمیوم، الكروم، النحاس، الزئبق، الزنك، الكلور والفلور والھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات.

 الخام والنفایات. الحرص عند مناولة وتخزین المواد ج

 الصیانة الدوریة وتنظیف المعدات، وطرق النقل ومناطق تخزین المواد الخام. د

 مراجعة خیارات إعادة استعمال میاه العملیات واستخدام مصادر میاه ثانویة. ه

 في تصنیف أنواع الوقود الحیوي الصلب. EN 14961-1:2010) یمكن استخدام المعیار 1(

 
BAT 3.  االنبعاثات في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تشغیل أنظمة معالجة الغاز العادم من أجل خفض

 ذات اإلتاحیة العالیة وبأقصى سعة خالل ظروف التشغیل العادیة.
 

 الوصف
 یمكن تحدید العملیات الخاصة لظروف التشغیل غیر العادیة، وبشكل خاص:

 غیل;) خالل عملیات بدء التشغیل وإیقاف التش1( 
) خالل ظروف التشغیل الخاصة األخرى التي قد تؤثر على عمل األنظمة بشكل صحیح (مثال، أعمال الصیانة العادیة 2( 

 وغیر العادیة، وعملیات تنظیف مصانع الحرق، و/أو نظام معالجة الغازات العادمة).

 

 الضوضاء  1.1.3
 

BAT 4.  الضوضاء واالھتزازات، تتمثل أفضل التقنیات من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات
 المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق الوصف 

 تقنیات منع الضوضاء واالھتزازات

خطط تنظیم المصنع االستراتیجیة من أجل تكییف أكثر العملیات إصدارا للضوضاء،  أ
 المبنى كعازل للضوضاء.مثال بحیث یعمل موقع 

قابلة للتطبیق بشكل عام في المصانع 
الجدیدة. قد یقید تنظیم الموقع إمكانیة 

 التطبیق في المصانع الحالیة.

 ب
تنفیذ برنامج خفض الضوضاء یشمل حجب مصدر الضوضاء، تحدید مستلمي 
الضوضاء خارج الموقع، وضع خریطة النتشار الضوضاء وتحدید التدابیر األكثر 

 قابلة للتطبیق بشكل عام تكلفة وتنفیذھا.

 
إجراء استقصاء دوري للضوضاء مع مراقبة مستویات الضوضاء خارج حدود  ج

 الموقع.

 تقنیات خفض الضوضاء واالھتزازات من نقطة المصادر

 حصر المعدات عالیة الضوضاء في مقرات أو تغلیفھا وعزل المباني ضد الضوضاء. د

 عامقابلة للتطبیق بشكل 

 

 

 

 تقسیم المعدات الفردیة من أجل استحواذ وخفض انتشار االھتزازات ودوي الصوت. ه

 و
عزل نقطة المصدر باستخدام أنظمة كتم الصوت، المخمدات، ومخفضات الصوت عند 
المصدر، مثل المراوح، مخارج الصوت، كواتم الصوت وتجھیز الفالتر بأغلفة عازلة 

 للصوت.

بالبوابات واألبواب مغلقة طوال فترة عدم استخدامھا. تقلیل مسافة السقوط االحتفاظ  ز
 عند تفریغ حمولة جذوع الخشب.

 تقنیات خفض الضوضاء واالھتزازات عند مستوى الموقع

خفض ضوضاء المرور من خالل تقلیل سرعة المرور الداخلیة وسرعة ألشاحنات  ح
 التي تدخل الموقع.

 عامقابلة للتطبیق بشكل 

 

 

 

 تقلیل األنشطة الخارجیة أثناء اللیل. ط

 الصیانة الدوریة لجمیع المعدات. ي

استعمال جدران عازلة للصوت، وحواجز طبیعیة أو حواجز ردیم لحجب مصادر  ك
 الضوضاء.

 

 االنبعاثات في التربة والمیاه الجوفیة 1.1.4
 

BAT 5.  ،تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام التقنیات من أجل تفادي االنبعاثات في التربة والمیاه الجوفیة
 التالیة.

 
تحمیل وتفریغ الراتنجات والمواد المساعدة األخرى في المناطق المخصصة لذلك فقط التي تكون محمیة ضد   .1

 االنسیاب السطحي؛
 السطحي؛واثناء انتظار التصرف، جمع جمیع المواد وتخزینھا في مناطق خاصة محمیة ضد االنسیاب   .2
تجھیز جمیع بیارات المضخات ومرافق التخزین المؤقتة األخرى التي قد یحدث فیھا التسرب بأجھزة إنذار تنطلق   .3

 بفعل ارتفاع مستوى السائل؛
 وضع برنامج الختبار وتفتیش الخزانات والمواسیر التي تحمل الراتنجات والمواد المضافة وخلطات الراتنج وتنفیذھا؛  .4
تفتیش للتعرف على التسربات في جمیع الشفف والصمامات التي تستخدم لنقل المواد غیر الماء تنفیذ عملیات   .5

 والخشب؛ عمل سجل بعملیات التفتیش والمحافظة على تحدیثھ؛
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توفیر نظام احتواء لجمع أي تسرب من الشفف والصمامات بالمواسیر المستخدمة لنقل المواد غیر الماء والخشب،   .6
 یصعب فیھا بناء الشفف أو الصمامات؛عدا الحاالت التي 

 توفیر أذرع احتواء مقابلة ومواد ماصة مناسبة؛  .7
 تفادي مد المواسیر تحت األرض لنقل المواد غیر الماء والخشب؛  .8
 جمع كل الماء من مكافحة الحریق والتخلص منھا بشكل آمن؛  .9

 ة من مناطق تخزین الخشب الخارجیة.بناء قاع مقاوم للماء في خزانات االحتجاز لمنع جریان المیاه السطحی .10

 

 إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة 1.1.5
 

BAT 6.  من أجل خفض استھالك الطاقة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تبني خطة إدارة الطاقة تشمل جمیع
 التقنیات الواردة أدناه.

 
 استخدام نظام لتتبع استخدام الطاقة وتكلفتھا؛  .1
 في العملیات الرئیسیة؛ إجراء مراجعة خارجیة لكفاءة الطاقة  .2
 استخدام مقترب شامل لترقیة المعدات بشكل مستمر من أجل رفع كفاءة الطاقة؛  .3
 تحدیث عملیات مراقبة استخدام الطاقة؛  .4
 تطبیق تدریب داخلي للمشغلین على إدارة الطاقة.  .5

 
BAT 7.  من خالل اإلشراف من أجل رفع كفاءة الطاقة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحسین عمل مصنع الحرق

ومراقبة معاییر االحتراق الرئیسیة (مثل األكسجین وأكسید الكربون وأكاسید النتروجین) وتطبیق واحدة أو مجموعة من 
 التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 قابلة للتطبیق بشكل عام نزع الماء من حمأة الخشب قبل استخدامھا كوقود. أ

الحرارة من الغازات العادمة الساخنة في أنظمة استعادة  ب
 الخفض الرطبة باستخدام مبدالت حراریة.

قابلة للتطبیق في المصانع المجھزة بأنظمة خفض رطبة وفي 
 حاالت استخدام الطاقة المسترجعة.

 
 ج

إعادة تدویر الغازات العادمة من العملیات المختلفة في مصنع 
غازات الساخنة التي تستعمل في االحتراق أو للتسخین األولي لل

 المجفف.

قد یتقید التطبیق في المجففات التي تسخن بطریقة غیر 
مباشرة، ومجففات األلیاف أو عندما تكون تشكیلة مصنع 

 االحتراق ال تسمح بإضافة ھواء خاضع للتحكم.

 
BAT 8.  اللیفیة، تتمثل أفضل من أجل استخدام الطاقة بكفاءة في تحضیر األلیاف الرطبة من أجل إنتاج األلواح

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

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

قابلة للتطبیق في مصانع التكریر الجدیدة  التنظیف والغسیل المیكانیكي للرقائق الخام تنظیف الرقائق وتلیینھا أ
 وفي حاالت الترمیم الھام

قابلة للتطبیق في مصانع التكریر الجدیدة   استرجاع الماء الساخن لتولید البخار التبخر بالتفریغ ب
 وفي حاالت الترمیم الھام

استعادة السخونة من البخار  ج
 أثناء التكریر

المبدالت الحراریة إلنتاج الماء الساخن لتولید 
 البخار وغسل الرقائق

لجدیدة قابلة للتطبیق في مصانع التكریر ا 
 وفي حاالت الترمیم الھام
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 الرائحة 1.1.6
 

BAT 9.  من أجل تفادي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض انبعاثات الروائح من المنشأة، تتمثل أفضل التقنیات
المتاحة في وضع وتنفیذ خطة إدارة الروائح ومراجعتھا بشكل منتظم كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر أفضل التقنیات 

 تشمل جمیع العناصر التالیة:)، 1المتاحة 

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

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

 
 قابلیة التطبیق 

تقتصر قابلیة التطبیق على الحاالت التي یحتمل فیھا وجود مضایقة بسبب الروائح لمناطق سكنیة أو مناطق حساسة أخرى  
 غ عن تلك الحاالت.(مناطق الترفیھ على سبیل المثال) و/أو اإلبال

 
BAT 10.  من أجل تفادي انبعاث الروائح وتقلیلھا، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في معالجة غاز العادم من المجفف

 .19و 17والمكبس، بما یتفق مع أفضل التقنیات المتاحة 

 

 إدارة المخلفات والفضالت 1.1.7
 

BAT 11.   ،من أجل تالفي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض كمیة المخلفات التي ترسل ألماكن التخلص من المخلفات
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في وضع وتنفیذ خطة إلدارة المخلفات كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر أفضل التقنیات 

وإعدادھا من أجل استخدامھا من جدید أو إعادة تدویرھا أو ) تؤمن، حسب ترتیب األولویات تالفي المخلفات 1المتاحة 
 استرجاعھا.

 
BAT 12.   من أجل خفض كمیة المخلفات الصلبة التي ترسل ألماكن التخلص من المخلفات، تتمثل أفضل التقنیات

 المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

استعمال بقایا الخشب التي تم جمعھا، مثل قصاصة األلواح أو األلواح إعادة  أ
 المرفوضة كمواد خام.

قد تكون قابلیة التطبیق في حالة منتجات 
 األلواح اللیفیة المرفوضة محدودة.

 ب
استعمال بقایا الخشب التي تم جمعھا داخلیا، مثل البرادة والغبار المجموعة 

الخشب من فالتر الماء المستعمل، كوقود (في في نظام خفض الغبار وحمأة 
 مصانع االحتراق المجھزة بشكل مناسب) أو كمواد أولیة.

استعمال حمأة الخشب كوقود قد یكون محدودا 
إذا ما كان استھالك الطاقة الالزم للتجفیف أكبر 

 كثیراً من الفوائد التي تعود على البیئة.

 ج
ة ترشیح مركزیة من أجل زیادة استخدام أنظمة جمع دائریة مجھزة بوحد

جمع الفضالت، مثل الفلتر النسیجي، الفلتر الحلزوني، أو األعاصیر عالیة 
 الكفاءة.

قابلة للتطبیق بشكل عام في المصانع الجدیدة. 
وقد یقید نظام المصنع الحالي من إمكانیة 

 التطبیق.

 
BAT 13.  وخبث كتلة االحتراق الحیویة، تتمثل أفضل من أجل تأمین اإلدارة اآلمنة وإعادة استعمال الرماد القاعدي

 التقنیات المتاحة في استخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق التقنیة 

مراجعة االختیارات باستمرار ذات الصلة بإعادة استعمال رماد القاع  أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام والخبث داخل أو خارج الموقع.

 قابلة للتطبیق بشكل عام الفعالة التي تخفض من محتوى الكربون المتبقي.عملیة االحتراق  ب

المناولة والنقل اآلمن لرماد القاع والخبث في ناقالت وحاویات  ج
 مقفلة أو باستخدام الترطیب.

وال نحتاج للترطیب إال في حالة ترطیب 
 رماد القاع والخبث ألسباب أمنیة.

والخبث في منطقة مخصصة ومقاومة التخزین اآلمن لرماد القاع  د
 للماء مع جمع ماء الرشح.

 قابلة للتطبیق بشكل عام
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 الرقابة 1.1.8
 

BAT 14.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في مراقبة االنبعاثات في الھواء والماء بما یتفق مع المعاییر األوروبیة مع
وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام  أقل وتیرة واردة أدناه على األقل.

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

 

 المجفف والمكبساإلشراف على االنبعاثات في الھواء من المجفف واالنبعاثات المعالجة المجمعة من 

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة

 EN 13284-1 الغبار

القیاس الدوري على األقل مرة 
 كل ستة أشھر

أفضل التقنیات المتاحة 
17 

المركبات العضویة 
المتطایرة 

)TVOC( )1( 
EN 12619 

أفضل التقنیات المتاحة 
17 

أفضل التقنیات المتاحة  )6(ال یوجد معیار أوروبي متاح  فورملدیھید
17 

أفضل التقنیات المتاحة  EN 14792  أكاسید النتروجین
18 

الكلوریدات الغازیة 
)HCl ()4( EN 1911 — 

فلورید الھیدروجین 
)HF( )4( ISO 15713 — 

ثاني أكسید الكبریت 
)2SO ()2( EN 14791 

مرة القیاس الدوري على األقل 
 كل سنة

— 

 )4)،(3(الفلزات 
EN 13211 ،(للزئبق) 

 EN 14385 (للمعادن األخرى) 
— 

الدیوكسین/الفیوران 
PCDD/F )4( EN 1948  3، 2، 1األجزاء — 

 — لیس ھناك معیار أوروبي متاح )3NH( )5األمونیا (

مأخوذة من النتائج حیثما استعمل الغاز الطبیعي، غاز النفط  EN ISO 25139، أو EN ISO 25140مراقبة المیثان بما یتفق مع المعیار  )1(
 المسیل، إلخ كوقود.

 ال تكون ذو مغزى عندما یستخدم بشكل أساسي الوقود المشتق من الخشب، الغاز الطبیعي، غاز النفط المسیل، إلخ كوقود. )2(
 جنیز، النیكل، الرصاص، األنتیمون، التیتانیوم، الفانادیوموتشمل الزرنیخ، الكادمیوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المن )3(
 ذات مغزى في حالة استعمال الخشب المستعاد الملوث كوقود. )4(
 ).SNCRذات مغزى في حالة تطبیق االختزال االنتقائي غیر الحفزي ( )5(
ركیة بمحلول ارتطام ومجس ساخن وعلبة فلتر وبدون غسل في غیاب المعیار األوروبي، یكون المقترب المفضل ھو استعمال طریقة العینة الح )6(

 .US EPA M316المجس، مثال اعتمادا على الطریقة األمریكیة 

 

 مراقبة االنبعاثات في الھواء من المكبس

 اقتران الرقابة مع  أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة

 19أفضل التقنیات المتاحة القیاس الدوري على األقل مرة كل ستة  EN 13284-1 الغبار 
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تركیز المركبات 
 EN 12619 العضویة المتطایرة

 أشھر
 19أفضل التقنیات المتاحة 

 19أفضل التقنیات المتاحة  )2(ال یوجد معیار أوروبي متاح  فورملدیھید

 المشبعمراقبة االنبعاثات في الھواء من أفران تجفیف الورق 

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة

المركبات العضویة  
المتطایرة 

)TVOC( )1( 
EN 12619 القیاس الدوري على األقل مرة كل سنة 

 
 21أفضل التقنیات المتاحة 

 21أفضل التقنیات المتاحة  )2(ال یوجد معیار أوروبي متاح  فورملدیھید
مأخوذة من النتائج حیثما استعمل الغاز الطبیعي، غاز النفط  EN ISO 25139، أو EN ISO 25140مراقبة المیثان بما یتفق مع المعیار  )1(

 المسیل، إلخ كوقود.
في غیاب المعیار األوروبي، یكون المقترب المفضل ھو استعمال طریقة العینة الحركیة بمحلول ارتطام ومجس ساخن وعلبة فلتر وبدون غسل  )2(

 .US EPA M316المجس، مثال اعتمادا على الطریقة األمریكیة 

 

 مراقبة قنوات االنبعاثات في الھواء من العملیات في بدایة ونھایة خط اإلنتاج

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة

القیاس الدوري على األقل مرة كل سنة  )EN 13284 )1-1 الغبار
 20أفضل التقنیات المتاحة  )1(

 .من الممكن استبدال سحب العینة من الفلتر النسیجي والفالتر الحلقیة برقابة مستمرة لسقوط الضغط عبر الفلتر كدلیل على المعیار البدیل )1(

 

 )1(مراقبة غاز عادم عملیة االحتراق الذي یستخدم فیما بعد في مجففات التسخین المباشر  

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة 

أكاسید 
 النتروجین

 EN 14792دوریة:  
القیاس الدوري على األقل  EN 14181و  3إلى  EN 15267-1مستمرة: 

مرة كل سنة أو القیاس 
 المستمر

 7أفضل التقنیات المتاحة 

مونوكسید 
الكربون 

)CO( 

 EN 15058دوریة: 
 EN 14181و  3إلى  EN 15267-1مستمرة: 

 7المتاحة  أفضل التقنیات

 تقع نقطة القیاس قبل خلط الغاز العادم مع التیارات الھوائیة األخرى وبشرط إمكانیة التطبیق من الناحیة الفنیة. )1(

 

 مراقبة االنبعاثات في الماء من إنتاج ألیاف الخشب  

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة

 TSS( EN 872( مواد صلبة عالقة كلیة

 القیاس الدوري على األقل مرة كل أسبوع.

أفضل التقنیات المتاحة 
27 

المركبات العضویة المتطایرة 
)COD( )1( 

لیس ھناك معیار 
 أوروبي متاح

أفضل التقنیات المتاحة 
27 

TOC  ،كربون عضوي كلي)
 _ C( EN 1484ویعبر عنھ بالرمز 

، إذا كانت ذات )2(الفلزات 
(مثال، عند استعمال صلة 

 الخشب المستعاد).

المعاییر األوروبیة 
 المتنوعة المتاحة

القیاس الدوري على األقل مرة كل ستة 
 أشھر.

 _ 

) ألسباب اقتصادیة وبیئیة. ینبغي تحدید العالقة TOC) بالكربون العضوي الكلي (CODھناك اتجاه نحو استبدال الحاجة الكیمیائیة لألكسجین ( )1(
 المعیارین على أساس الموقع الخاص.بین 

 وتشمل الزرنیخ، الكروم، النحاس، النیكل، الرصاص، الزنك. )2(
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 مراقبة االنبعاثات في الماء من مجرى المیاه السطحیة

 اقتران الرقابة مع أقل وتیرة رقابة المعیار (المعاییر) المادة 

مواد صلبة 
عالقة كلیة 

)TSS( 
EN 872  أفضل التقنیات المتاحة  )1( على األقل مرة كل ثالثة أشھرالقیاس الدوري

25 

 من الممكن استبدال عینة التدفق النسبیة بإجراء أخذ عینة مقیاسي آخر إذا ما كن الدفق غیر كاف للحصول على عینة تمثیلیة. )1(

 
BAT 15.  أفضل التقنیات من أجل ضمان استقرار وكفاءة التقنیات المستخدمة لتفادي وخفض االنبعاثات، تتمثل

 المتاحة في مراقبة المعاییر البدیلة ذات الصلة.

 
 الوصف

وقد تشمل المعاییر البدیلة الخاضعة للرقابة ما یلي: تدفق ھواء الغاز العادم؛ حرارة الغاز العادم؛ رؤیة االنبعاثات بالعین 
االلكتروستاتیة؛ سرعة المروحة وھبوط المجردة؛ تدفق الماء ودرجة حرارة الماء بالغساالت؛ ھبوط الضغط في المرسبات 

 الضغط عبر الفالتر النسیجیة. اختیار المعاییر البدیلة یتوقف على التقنیات المنفذة لتفادي وخفض االنبعاثات.

 
BAT 16.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة لمراقبة معاییر العملیة الرئیسیة المتعلقة باالنبعاثات في الماء من عملیات

 لك تدفق الماء المستعمل واألس الھیدروجیني والحرارة.اإلنتاج، بما في ذ

 

 االنبعاثات في الھواء  1.2
 

 االنبعاثات داخل القنوات  1.2.1
 

BAT 17.  من أجل تفادي أو خفض االنبعاثات في الھواء من المجفف، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الوصول إلى
 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.تشغیل متوازن وإدارتھ في عملیة التجفیف واستخدام واحدة أو 

 

 قابلیة التطبیق تقلیل الملوثات الرئیسیة التقنیة 

 أ
خفض الغبار عند مدخل الغاز الساخن نحو 
المجفف بالتسخین المباشر مقترنة بواحدة أو 

 مجموعة من التقنیات األخرى الواردة أدناه,
قد یتقید التطبیق، مثال في حاالت وجود محارق  الغبار

 غبار الخشب أصغر.

 الغبار )1(الفلتر النسیجي  ب

قابلة للتطبیق فقط على المجففات بالتسخین غیر 
المباشر. ونظراً لمسائل متعلقة باألمن، ینبغي 
أخذ احتیاطات خاصة عند استعمال الخشب 

 المستعاد فقط.

 قابلة للتطبیق بشكل عام الغبار )1(اإلعصار  ج

 د
واالحتراق بمبدل حراري  UTWSمجفف 

ومعالجة حراریة لغاز عادم المجفف المنصرف 
)1( 

الغبار، المركبات العضویة 
 المتطایرة

 ال تقبل التطبیق على مجففات األلیاف.

قد یقتصر التطبیق في مصانع الحرق الحالیة 
التي ال تناسب االحتراق الالحق لجزء من تدفق 

 غاز العادم من المجفف.
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الغبار، المركبات العضویة  )1(لكتروستاتي الرطب المرسب اال ه
 قابلة للتطبیق بشكل عام المتطایرة

الغبار، المركبات العضویة  )1(أجھزة غسل الغاز الرطب  و
 قابلة للتطبیق بشكل عام المتطایرة

الغبار، المركبات العضویة  )1(أجھزة الغسل الحیویة  ز
 المتطایرة

الغبار العالیة قد یحدد التطبیق تركیزات 
ودرجات الحرارة المرتفعة في الغاز العادم من 

 المجفف.

التدني الكیمیائي أو التقاط الفورملدیھید  ح
قابلة للتطبیق بشكل عام في أنظمة الخفض  فورملدیھید بالكیماویات بالجمع مع نظام غسل الغاز الرطب.

 الرطبة.

 .1.4.1یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 1الجدول  - مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة
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في الھواء من المجفف مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لمراقبة االنبعاثات  :1الجدول 
 وانبعاثات المعالجة المجمعة من المجفف والمكبس

 الوحدة نوع المجفف المنتج المادة 
مستویات االنبعاث المقترنة 

 بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط زمن أخذ العینة)

 الغبار

) أو PBألواح األخشاب الحبیبیة (
 )OSBألواح الجدائل المنسقة (

 

مجفف تسخین 
 مباشر

مج/مكعب متر 
 عادي

3–30 

مجفف تسخین 
 10–3 غیر مباشر

 20–3 جمیع األنواع ألیاف

تركیز المركبات 
 العضویة المتطایرة

  )PBاأللواح الحبیبیة (

 جمیع األنواع

 

 >20–200)1),(2( 

 )OSB( 10–400)2ألواح الجدائل المنسقة (

 120–20<  ألیاف

 فورملدیھید

  )PB( األلواح الحبیبیة

 جمیع األنواع

 

> 5–10 )3( 

 OSB( > 5–20ألواح الجدائل المنسقة (

 15–5 < ألیاف

 ال یطبق ھذا المستوى لالنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة عند استعمال الصنوبر كمادة أولیة رئیسیة. )1(
 .UTWSمج/مكعب متر عادي یمكن بلوغھا باستخدام مجفف  30كمیات االنبعاث التي تقل عن  )2(
 مج/مكعب متر عادي. 15عند استعمال الخشب المستعاد بشكل شبھ حصري، قد تكون النھایة العلیا للنطاق  )3(

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 18.  من أجل تفادي أو خفض انبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء من المجففات ذات التسخین المباشر، تتمثل

 أفضل التقنیات المتاحة في استعمال التقنیة (أ) أو التقنیة (أ) بجانب التقنیة (ب).

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

التشغیل الفعال لعملیة االحتراق باستعمال الھواء أو احتراق الوقود المرحلي، عند  أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام تطبیق الحرق بالرذاذ، یتم بمفترش ممیع أو إزالة شبكات اإلشعال.

) بحقن الیوریا وتنشیطھا أو األمونیا SNCRاالختزال االنتقائي غیر الحفزي ( ب
 السائلة.

قد یقید التطبیق بظروف االحتراق شدیدة 
 التفاوت.

 
 .2أنظر جدول  – مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 

) الخاصة بانبعاثات أكاسید BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :2الجدول 
 المباشرالنتروجین في الھواء من مجفف التسخین 
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 الوحدة المادة
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط زمن أخذ العینة)

مج/مكعب متر  أكاسید النتروجین
 250–30 عادي

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 19.  من أجل تفادي أو خفض االنبعاثات في الھواء من المكبس، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تبرید الغاز

 العادم المجمع من المكبس في المواسیر بجانب مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق تقلیل الملوثات الرئیسیة التقنیة  

قد یقید التطبیق مثال بسبب متطلبات   المركبات العضویة المتطایرة اختیار أنواع الراتنج قلیلة محتوى الفورملدیھید. أ
 جودة منتج معینة.

مراقبة عمل المكبس من خالل موازنة حرارة المكبس  ب
قد یقید التطبیق مثال بسبب تشغیل  العضویة المتطایرةالمركبات  والضغط المطبق وسرعة الكبس.

 المكبس لتلبیة جودة المنتج المطلوبة.

 ج
الغسیل الرطب لغازات المكبس العادمة المجموعة 
باستخدام غساالت فنتوري أو األعاصیر المائیة، إلخ 

)1( 

الغبار، المركبات العضویة 
 المتطایرة

الغبار، المركبات العضویة  )1(المرسب االلكتروستاتي الرطب  د قابلة للتطبیق بشكل عام
 المتطایرة

الغبار، المركبات العضویة  )1(أجھزة الغسل الحیویة  ه
 المتطایرة

ما بعد االحتراق كخطوة معالجة أخیرة بعد تطبیق  و
 الغسل الرطب.

الغبار، المركبات العضویة 
 المتطایرة

الحالیة قد یقید التطبیق في المنشآت 
حیث ال یتوفر مصنع االحتراق 

 المناسب.

 .1.4.1یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 .3أنظر جدول  – مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 

) الخاصة باالنبعاثات في BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :3الجدول 
 الھواء من المكبس

 الوحدة المادة
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط زمن أخذ العینة) 

 15–3 مج/مكعب متر عادي الغبار

 100–10 مج/مكعب متر عادي تركیز المركبات العضویة المتطایرة
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 15–2 مج/مكعب متر عادي فورملدیھید

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 20.  ،من أجل خفض انبعاثات األتربة في الھواء من العملیات التي تجرى في بدایة خط معالجة الخشب ونھایتھ

 التقنیات المتاحة في استخدام مرشح كیسي أو مرشح حلزوني.نقل المواد الخشب وتشكیل الحصیرة، تتمثل أفضل 

 
 قابلیة التطبیق

نظراً العتبارات أمنیة، قد ال یمكن تطبیق تقنیة المرشح الكیسي أو المرشح الحلزوني عندما یستعمل الخشب المستعاد كمادة 
 أولیة. في ھذه الحالة، یمكن استخدام تقنیة الخفض الرطبة (مثال، الغسیل).

 
 .4أنظر جدول  - تویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحةمس
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) النبعاثات الغبار داخل BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :4الجدول 
قنوات إلى الھواء من عملیات معالجة الخشب في بدایة خط اإلنتاج ونھایة خط اإلنتاج، نقل 

 وتشكیل الحصیرة.المواد الخشب 

 الوحدة المادة
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط زمن أخذ العینة)

 )1(5–3 < مج/مكعب متر عادي الغبار

 مج/مكعب متر عادي.  10في الحاالت التي ال تسمح باستخدام المرشح الكیسي أو المرشح الحلزوني، قد تصل النھایة العلیا للنطاق إلى  )1(

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 21.  ،من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة في الھواء من أفران تجفیف الورق المشبع

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

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 الفورملدیھید.اختیار أنواع الراتنج قلیلة محتوى  أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 

 مراقبة عمل األفران من حیث توازن درجة الحرارة والسرعة ب

األكسدة الحراریة للغاز العادم في المتجدد الحراري المؤكسد أو  ج
 )1(المؤكسد الحراري الحفاز

التطبیق في المنشآت الحالیة حیث ال یتوفر قد یقید  ما بعد االحتراق أو حرق الغاز العادم في مصنع االحتراق. د 
 مصنع االحتراق المناسب في الموقع.

 قابلة للتطبیق بشكل عام )1(الغسل الرطب للغاز العادم متبوع بالمعالجة في مرشح حیوي ه

 .1.4.1یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 .5أنظر جدول  - مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

 

) الخاصة بانبعاثات BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :5الجدول 
 والفورملدیھید في الھواء من فرن تجفیف الورق المشبعالمركبات العضویة المتطایرة 

 الوحدة المادة
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط زمن أخذ العینة) 

 30–5 مج/مكعب متر عادي تركیز المركبات العضویة المتطایرة

 10–5<  مج/مكعب متر عادي فورملدیھید

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 االنبعاثات المشتتة 1.2.2
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BAT 22.  من أجل تالفي أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض االنبعاثات في الھواء من المكبس، تتمثل أفضل التقنیات
 ).19عالجة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة المتاحة في تحسین كفاءة جمع غاز العادم وتوجیھ الغازات العادمة نحو قنوات الم

 
 الوصف

ً طوال خط الكبس 19جمع ومعالجة الغازات العادمة بكفاءة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة  ) عند مخرج المكبس وأیضا
 الستمرار الكبس. في المكابس متعددة الفتحات الموجودة حالیاً قد تتقید إمكانیة احتواء المكبس ألسباب أمنیة.

 
BAT 23. أجل تفادي أو خفض انتشار االنبعاثات في الھواء من نقل ومناولة وتخزین المواد الخشبیة، تتمثل  من

) 1أفضل التقنیات المتاحة في وضع خطة إلدارة الغبار وتنفیذھا كجزء من نظام إدارة البیئة (أنظر أفضل التقنیات المتاحة 
 وتطبیق واحدة أو مجموعة من التقنیات التالیة.

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 تنظیف طرق النقل بانتظام، ومناطق التخزین وعربات النقل. أ

قابلة للتطبیق 
 بشكل عام

 تفریغ نشارة الخشب من خالل تغطیة المسار عبر مناطق التفریغ. ب

تخزین النشارة المعرضة للغبار في صوامع أو حاویات أو أكوام مسقوفة، إلخ أو في مناطق تخزین المواد  ج
 السائبة مغلقة.

 القضاء على انبعاثات الغبار برش الماء. د

 

 االنبعاثات في الماء 1.3
 

BAT 24. .من أجل خفض حمل تلوث المیاه المستعملة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام التقنیتین التالیتین 
 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

میاه جمع مجرى المیاه السطحیة ومعالجتھا بشكل منفصل عن  أ
 صرف العملیة.

قد تقید إمكانیة التطبیق في حالة المصانع القائمة بسبب 
 تھیئة أنظمة الصرف.

في  )1(تخزین جمیع أنواع الخشب عدا الجذوع المستدیرة واأللواح ب
 قابلة للتطبیق بشكل عام منطقة ذات سطح صلب

 قطعة خشب خارجیة، بالقشرة أو منزوعة القشرة، من القطعیة األولى في عملیة النشر لتحویل الجذع إلى لوح (الخشب). )1(

 
 

BAT 25.  من أجل خفض االنبعاثات في الماء من مجرى المیاه السطحیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام
 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 التطبیققابلیة  التقنیة 

الفصل المیكانیكي للمواد الخشنة بالنخل والغربلة كمعالجة  أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام أولیة

 قابلة للتطبیق بشكل عام )1(الماء-فصل الزیت ب
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التخلص من المواد الصلبة بالترسیب في أحواض االحتجاز  ج
 )1(أو خزانات الترویق

إلى متطلبات ھناك قیود على تطبیق طریقة الترسیب ترجع 
 المساحة

 .2. 1.4یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 .6أنظر جدول  - مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 

) للتخلص المباشر من BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :6الجدول 
 السطحیة في كیان استقبال المیاه.جمیع المواد الصلبة العالقة في مجرى المیاه 

 الوحدة المادة
 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط العینات التي تم جمعھا طوال عام واحد) 

 40–10 مج/ل )TSSمواد صلبة عالقة كلیة (

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 26.  من أجل تفادي أو خفض تولید میاه صرف العملیة من إنتاج الخشب اللیفي، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة

 في زیادة إعادة تدویر المیاه المستعملة ألقصى درجة.

 
 الوصف

والطبخ و/أو التكریر في حلقات مغلقة أو مفتوحة من خالل معالجتھا عند مستوى مصنع إعادة تدویر میاه غسیل الرقائق، 
 التكریر بالتخلص المیكانیكي من المواد الصلبة بأنسب طریقة ممكنة أو بالتبخیر.

 
BAT 27.  من أجل خفض االنبعاثات في الماء من إنتاج ألیاف الخشب، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام

 .لتقنیات الواردة أدناهمجموعة من ا

 

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 الفصل المیكانیكي للمواد الخشنة بالنخل والغربلة  أ
 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 

الفصل الكیمیائي الفیزیائي مثال باستخدام المرشحات الرملیة، الطفو بالھواء المذاب،  ب
 )1(الترویب والتندف

 )1(المعالجة البیولوجیة ج

 .2. 1.4یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 .7أنظر جدول  - مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 

للتخلص المباشر من الماء  )BAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( :7الجدول 
 المستعمل في عملیة إنتاج ألیاف الخشب في كیان استقبال الماء.
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 المعیار

 مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة

 (متوسط العینات التي تم جمعھا طوال عام واحد) 

 مج/ل

مواد صلبة عالقة كلیة  
)TSS( 5–35 

الطلب الكیمیائي على 
 COD( 20–200األكسجین (

 
 .BAT 14الرقابة ذات الصلة توجد في 

 
BAT 28.  من أجل تفادي أو خفض تولید المیاه المستعملة من أنظمة الخفض الرطبة التي تحتاج لمعالجة قبل التخلص

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

 

 قابلیة التطبیق )1(التقنیة  

الترسیب، التصفیة، األحزمة الضاغطة والمكابس اللولبیة إلزالة المواد الصلبة المجمعة في أنظمة 
 قابلة للتطبیق بشكل عام الخفض الرطبة.

 
 الطفو بالھواء المذاب. الترویب والتندف متبوعان بإزالة الملبدات بالطفو وبمساعدة الھواء المذاب. 

 .2. 1.4یرد وصف التقنیات في القسم ) 1(

 
 



 5فصل 

25 

 وصف التقنیات 1.4
 

 االنبعاثات في الھواء 1.4.1
 

 الوصف التقنیة

 المرشح الحیوي
 

 
یعمل المرشح الحیوي على تحلل المركبات العضویة من خالل األكسدة البیولوجیة. یمر مجرى الغاز العادم 

ساند من مواد خاملة (مثل البالستیك أو الخزف) یتم فیھا تأكسد المركبات العضویة بواسطة عبر مفترش 
كائنات دقیقة تولد بشكل طبیعي. المرشح الحیوي یتسم بحساسیتھ لألتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة أو 

 التفاوت الشدید في حرارة الغاز العادم الداخل.
 

 أجھزة الغسل الحیویة 
 

جھاز الغسل الحیوي عبارة عن مرشح حیوي بغسل رطب یقوم بتھیئة الغاز العادم بتخلیصھ من الغبار  
وخفض درجة حرارتھ عند المدخل. ویتم إعادة تدویر المیاه بشكل متواصل، دخوال من أعلى عمود المفترش 

اإلضافي. ضبط األس یُجمع الماء في خزان الترویق حیث یتم التحلل  المغلف حیث یتم تقطیره لألسفل.
 الھیدروجیني وإضافة مواد التغذیة یساعدان على تحسین عملیة التحلل.

 اإلعصار
یستخدم اإلعصار العطالة إلزالة الغبار من مجرى الغاز العادم بفعل قوة الطرد المركزي، وعادة ما یستخدم 

تالي أو خفض المركبات لذلك غرفة مخروطیة. وتستخدم األعاصیر كمعالجة أولیة قبل خفض الغبار ال
 العضویة. ویمكن تطبیق تقنیة األعاصیر بمفردھا أو كمرسب الكتروستاتي أو تعدد إعصاري.

یستخدم المرشح الحلزوني مجموعة من التقنیات الحلزونیة (لفصل الغبار الخشن) بجانب مرشح كیسي  المرشح الحلزوني 
 (اللتقاط الغبار الناعم).

المرسبات 
االلكتروستاتیة 

)ESP( 

تعمل المرسبات االلكتروستاتیة بتحمیل وفصل الجزیئات بفعل حقل كھربائي. تتسم المرسبات االلكتروستاتیة 
 بإمكانیات عمل في ظروف شدیدة التنوع.

المرسب  
االلكتروستاتي 

 )WESP( الرطب

ت العادمة وتكثیفھا، ومرسب یتألف المرسب االلكتروستاتي الرطب من طبقة غسیل رطب، تقوم بحك الغازا
الكتروستاتي یعمل بطریقة رطبة یتم فیھ التخلص مما تم جمعھ من مواد من ألواح المجمع عن طریق الغسیل 
بالماء. وعادة ما یتم تركیب نظام إلزالة قطرات الماء قبل التخلص من الغاز العادم (مزیل الرطوبة المكثفة). 

 الماء.ویفصل الغبار الذي تم جمعھ من طور 

 الفلتر النسیجي 
الفالتر النسیج أو الكیس تصنع من نسیج صوف مسامي أو نسیج لباد تعبره الغازات لتتخلص من الجزیئات. 
یحتاج استخدام الفلتر النسیجي اختیار نوع نسیج مالئم لخصائص غازات مدخنة الفرن وأقصى درجات 

 حرارة التشغیل.

المؤكسد الحراري  
 )CTOالحفاز (

أنظمة التأكسد الحراریة الحفازة على تدمیر المركبات العضویة بالحفز على سطح معدني وحراریا في  تعمل
غرفة احتراق حیث الشعلة المتولدة عن احتراق الوقود، وعادة ما یكون غاز طبیعي، والمركبات العضویة 

 400لحرق تتراوح ما بین المتطایرة الموجودة في الغاز العادم، تسخن مجرى الغاز العادم. درجة حرارة ا
 درجة مئویة. ویمكن استرجاع السخونة من الغاز العادم المعالج قبل اإلطالق. 700و

المتجدد الحراري 
 )RTOالمؤكسد (

تعمل أنظمة التأكسد الحراریة المتجددة على تدمیر المركبات العضویة حراریاً في غرفة احتراق حیث الشعلة 
وعادة ما یكون غاز طبیعي، والمركبات العضویة المتطایرة الموجودة في الغاز المتولدة عن احتراق الوقود، 

درجة مئویة. ویتألف  1100و 800العادم، تسخن مجرى الغاز العادم. درجة حرارة الحرق تتراوح ما بین 
المتجدد الحراري المؤكسد من غرفتین أو أكثر بمفترش من السیرامیك مغلف حیث تستخدم حرارة االحتراق 
من دورة الحرق في الغرفة األولى لتسخین المفترش المغلف في الغرفة الثانیة. ویمكن استرجاع السخونة من 

 الغاز العادم المعالج قبل اإلطالق.
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 UTWSمجفف 
واالحتراق بمبدل 
حراري ومعالجة 
حراریة لغاز عادم 

 المجفف المنصرف

 

UTWS :ھو مختصر ألماني “Umluft ”م المجفف)،(إعادة تدویر غاز عاد 
 “Teilstromverbrennung ” ،(االحتراق األولي لجزء من مجرى غاز عادم المجفف الموجھ)
“Wärmerückgewinnung ” ،(استرجاع سخونة غاز عادم المجفف)“Staubabsheidung ” معالجة)

 غبار انبعاث الھواء الصادر من مصنع االحتراق).

 

 UTWS  ھو مجموع مجفف دوار ومبدل حراري ومصنع احتراق مع إعادة تدویر غاز عادم المجفف. غاز
عادم المجفف المعاد تدویره یكون عبارة عن مجرى بخار ساخن یسمح بتنفیذ عملیة تجفیف البخار. ویتم إعادة 

تغذي المجفف من تسخین الغاز العادم للمجفف في مبدل حراري یُسخن بفعل احتراق غازات المدخنة التي 
جدید. جزء من مجرى غاز عادم المجفف یغذي غرفة االحتراق بشكل متواصل تنفیذا لعملیة ما بعد االحتراق. 
ویتم تدمیر الملوثات الصادرة عن تجفیف الخشب في المبدل الحراري وخالل عملیة ما بعد االحتراق. غازات 

 مرشح كیسي أو مرسب الكتروستاتیكي.المدخنة المنصرفة من مصنع االحتراق تخضع للمعالجة ب

الغسیل بالطریقة 
 الرطبة

في ھذه الطریقة یتم التقاط الغبار والتخلص منھ بفعل الثقل، ثم اعتراضھ مباشرة وامتصاصھ في مرحلة الماء. 
وقد تكون ألجھزة الغسیل بالطریقة الرطبة عدة أشكال ومبادئ تشغیل مختلفة، مثال الكشط بالرذاذ، الكشط 

حة اصطدام، أو كاشط فنتوري، كما یمكن استخدامھا كوسیلة معالجة أولى للغبار أو كتقنیة قائمة بذاتھا. وقد بلو
ینجح التخلص من بعض المركبات العضویة، والحصول على نتیجة أفضل بإضافة المواد الكیمیائیة للماء (مما 

عملیة یحتاج لمعالجة بفصل الغبار المجمع یحقق التأكسد الكیمیائي أو تحول آخر). السائل الناتج عن ھذه ال
 بالترسیب أو الترشیح.

 

 االنبعاثات في الماء 1.4.2
 

 الوصف التقنیة

 المعالجة البیولوجیة
التأكسد البیولوجي للمواد العضویة المذابة باستخدام استقالب الكائنات الدقیقة أو تجزئة المحتوى العضوي في 

الدقیقة في غیاب الھواء. وعادة ما یتبع العملیة البیولوجیة التخلص من المواد المیاه المستعملة بفعل الكائنات 
 الصلبة العالقة، مثال عن طریق الترسیب.

 الترویب والتندف

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

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

 السائلة بجلبھا إلى سطح المستعلق. وتتلخص في فصل الكتل الكبیرة أو الجزیئات الطافیة من المادة الطفو 

 تقنیات الطفو تعتمد على استخدام الھواء المذاب للحصول على انفصال المواد المتكتلة والملبدة. الطفو بالھواء المذاب

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

-فصل الھیدروكربونات غیر القابلة للذوبان واستخراجھا یعتمد على مبدأ اختالف الثقل بین الطورین (سائل الماء-فصل الزیت 
 سائل). طور الكثافة األعلى یترسب بینما طور الكثافة األقل یطفو على السطح.-سائل أو صلب

 ھي عبارة عن بحیرات متسعة المساحة من أجل ترسیب المواد الصلبة بفعل الجاذبیة السلبیة. أحواض االحتجاز
 ھو فصل الجزیئات العالقة والمواد العالقة بفعل الجاذبیة.  الترسیب
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