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ﺘﻤﻸ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺒﺨﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﻭﺇﺭﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ

ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ )ﺏ(
)Environmental Screening Form (B
 ١ـ ﻤﻌـﻠـﻭﻤـﺎﺕ ﻋــﺎﻤـﺔ

 ١.١ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﻼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ .
 ٢.١ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ) :ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ـ ﺼﻨﺎﻋﻲ ـ ﺯﺭﺍﻋﺔ ـ ﺨﻼﻓﻪ(

ﺼﻨﺎﻋﻲ
 ٣.١ﺃﺴﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ) :ﺸﺨﺹ ـ ﺸﺭﻜﺔ ـ ﺃﻟﺦ (٠٠٠
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ

 ٤ .١ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل  :ﻤﺴﺘﺭ/ﻜﺎﺒﻴل ﺍﺠﺭﻭﺍل
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﻨﺩﻭﺏ – ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ  -ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ 0502233152. :

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ 0502244744 :

 ٥ .١ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ  :الوحدات المحليه /بنقيطة -المنصورة
 ٢ـ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤــﺸﺭﻭﻉ :

ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﺒﺭﺠﺎﺀ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﺴﻡ
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ(

 ١ .٢ﻋﻨـــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﻨﺩﻭﺏ –
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ  -ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ
ﻗﺭﻴﺔ

ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ

ﻤﺒﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘل

ﺃﺨﺭﻱ ﻤﻊ ﺫﻜﺭﻩ ----------

ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻴﻌﻠﻭﻩ ﺴﻜﻥ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ )ﻤﺘﺭ: (٢

ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )ﻤﺘﺭ : (٢ﻏﺭﻓﻪ ﻏﻼﻴﺎﺕ ﺴﻌﺘﻬﺎ  ٢٠ﻤﺘﺭ *  ٥٠ﻤﺘﺭ

٢ .٢

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ :

نموذج التصنيف البيئي ) ب ( Form ( B ) /

١

ھذه النسخة توزع بالمجان

ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ

ﺠﺩﻴﺩ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ  :ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺨﻁ ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﺩﺩ ) (٣ﻏﻼﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺎﺯﻭﺕ
ﺒﻌﺩﺩ  ٢ﻏﻼﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻓﻬل ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﺌﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ؟
ﻻ

ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ١٩٧١ﻡ
 ٣ .٢ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ :

 ١٠٠٠ﻁﻥ ﺒﺨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ

ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ

ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  :ﻋﺩﺩ  ٣ﻏﻼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ) ﻏﻼﻴﺘﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻐﺫﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻻﺨﺭﻯ
ﺃﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ( ﻭﺍﻟﻐﻼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ .

ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻐﻼﻴﺘﺎﻥ )ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ( ﺒﻐﻼﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﻼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻐﻼﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻰ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ.

ً  ٤ .٢ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ  -:ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻭﺭﻤـﺎﻟﻴﻥ – ﻏـﺭﺍﺀ ﺼـﻨﺎﻋﻰ –
ﺍﻟﻨﻔﻭﻻﻙ – ﺒﻭﺩﺭﺓ ﻜﺒﺱ ﺍﻟﻔﻴﻨﻭل – ﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻙ.
 ٥ .٢ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻯ -:

 ٦ .٢ﻭﺼﻑ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﻨﺩﻭﺏ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻤﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﺘﺎﺨﻤﺔ .

 ٧ .٢ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ :
 -ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ :

ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

 -ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ :

 -ﺸﺒﻜﺔ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻰ :

ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

 -ﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻕ  /ﺴﻜﺔ ﺤﺩﻴﺩ :

ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

 -ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ :

ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

 ٨ .١ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 .٣ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ :
ﺍﻹﻨﺸــــــــﺎﺀ :

ﺍﻟـﺘﺸـﻐﻴـل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

 :ﺨﻼل ﺴﻨﺔ

 .٤ﻭﺼﻑ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ :
نموذج التصنيف البيئي ) ب ( Form ( B ) /

٢

ھذه النسخة توزع بالمجان

• ﻤﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
• ﻤﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻼﻴﺘﻴﻥ.

• ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻻﻋﺎﺘﻴﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺒﻭﻻﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ.
 ١ .٤ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  :ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ  :ﻤﻴﺎﻩ ﺸﺭﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ٢٠ :ﻡ /٣ﺸﻬﺭ
 ٢ .٤ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ  :ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻰ

ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ  :ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺎﺯ ﻤﺼﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ٢٣٦ :ﻡ/ ٣ﺱ

 ٣ .٤ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ  :ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺎﺯ ﻤﺼﺭ ﻻﻨﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ
 .٥ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ :
 ١ .٥ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺼﻠﺒﺔ  :ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺤﻔﺭ

ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ  :ﻜﺴﺭ ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﻭﺭﻤل

ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ  :ﺤﻭﺍﻟﻰ ١ﻡ٣

 ٢ .٥ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺴﺎﺌﻠﺔ :ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ :

ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ

ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ  :ﻻ ﻴﻭﺠﺩﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ  -:ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ :ﻻﻴﻭﺠﺩ

 ٣ .٥ﺇﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯﻴﺔ )ﺩﺨﺎﻥ ـ ﺭﺍﺌﺤﺔ ـ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﺎﻟﻘﺔ( ﻻ ﻴﻭﺠﺩ
 ٤ .٥ﻀﻭﻀﺎﺀ  -:ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ

 .٦ﻭﺼﻑ ﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل )ﺘﺭﻓﻕ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ (
 ١ .٦ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺔ )ﺍﻟﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﻪ ﻭ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻪ( ﻜﺫﻟﻙ ﺸﺭﺍﺀ ﻏﻼﻴﻪ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ) ﻭﻻﻋﺔ ﺫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ (

ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ.
 ٢ .٦ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﻟﻭﺠﺎﺕ ﻭﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ٠٠ﺍﻟﺦ ( ---------------
-ﻤﺭﻓﻕ

 ٣ .٦ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ Hz٥٠ / V ٣٨٠ -:

ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ  :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ

 ٤ .٦ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ  :ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  :ﻤﻴﺎﻩ  +ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ----:

 ٥ .٦ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ

 ٦ .٦ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ

ﺘﺤﻭﻴل ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺭﻗـﻡ  ٤ﻟﺴـﻨﺔ  ١٩٩٤ﻭﺘﻔﻌﻴـل
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ

ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻐﻼﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ.

 ٧ .٦ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ  :ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
 ٨ .٦ﻨﻭﻉ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ  :ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ

نموذج التصنيف البيئي ) ب ( Form ( B ) /

ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ Hz٥٠ / V ٣٨٠ :

٣

ھذه النسخة توزع بالمجان

) ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ /ﻤﻭﻟﺩﺍﺕ/ﺨﻼﻴﺎ ﺸﻤﺴﻴﺔ( ٠٠٠/
 -ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ١.٥ :ﻡ/٣ﺴﺎﻋﺔ

 ٩ .٦ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  :ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ

) ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ /ﺠﻭﻓﻴﺔ/ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﻤﺎﺌﻴﺔ(٠٠٠/

 .٧ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ

)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ(
 ١ .٧ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ
 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  :ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻤﻰﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ) :

٢

( ﻡ/٣ﻴﻭﻡ

ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ  ) :ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ـ ﺒﻴﺎﺭﺕ ـ ﺍﻟﺦ (٠٠٠
 -ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :

ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ) :

ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

( ﻡ/٣ﻴﻭﻡ

ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ  :ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ) :ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (

 -ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

)

 -ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﺜﻡ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

(

) √

(
)ﻴﺭﻓﻕ ﻜﺘﺎﻟﻭﺝ ﺨﺎﺹ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ(
 -ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻜﺴﺤﻪ٠

(

)

-ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻁﺢ ﻤﺎﺌﻰ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ

--------------------------------------------------

)

(

 ٢ .٧ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ

ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺨﻔﺽ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ  %٥٠ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
 ٣ .٧ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ

ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ :

ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺘﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺃﻯ ﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ
ﺨﻁﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ .ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺭﺍﻤﻴل ﻭ
ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠﺘﺩﻭﻴﺭ

ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ )ﻤﺩﻓﻥ ﺁﻤﻥ ـ ﻤﺘﻌﻬﺩ ـ ﺃﺨﺭﻯ (

نموذج التصنيف البيئي ) ب ( Form ( B ) /

٤

ھذه النسخة توزع بالمجان

 .٨ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ :
 ١ .٨ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ :
ﺴﻴﻘﻠل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ  % ٥٠ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻤﻥ
ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ) ، (CO , SOXﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻤﺎل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
 ٢ .٨ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ :

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

 ٣ .٨ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
)ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ(

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

 ٤ .٨ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺼﺭﻯ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

 ٥ .٨ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ
 ٦ .٨ﺃﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

------------------------------------------------------------------

 ٧ .٨ﻭﺼﻑ ﻷﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ------------ :
-------------------------------------------------------------- ٨ .٨ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ

 .١ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺏ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴـﺘﻡ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻐﻼﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

 .٢ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ.
 .٣ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ-:

• ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺭﺼﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ-:
 .١ﺭﺼﺩ ﺩﻭﺭﻯ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺼﺩ
ﺴﻨﻭﻯ ﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺠﻬـﺔ

ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ.

 .٢ﺭﺼﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺴﺭﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺎﺯ ﻤﺼﺭ
ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ.
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 .٣ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ.

ﺇﻗــــــﺭﺍﺭ
ﺃﻗﺭ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ،ﻭ ﺃﻨﻪ
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻻﺤﻕ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﻨﻪ ،
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻰ ﺒﺫﻟﻙ ...
ﺍﻟـﻤـﻘــــــــــــــﺭ

:

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ /ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ /ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ :
ﺼـــﻔـــــــــــﺘﻪ
ﺍﻟﺘـــــــــــﺎﺭﻴﺦ

-----------------------------------------------------

:

--------------------------

:

-------------------- ------

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﻸ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ

ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﺠـﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ :
ﺍﻻﺴﻡ ------------------------- :

ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ------------------------ :

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ------------------------- :
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ھذه النسخة توزع بالمجان

ﻤﺭﻓﻕ " "١
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
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ﻤﺭﻓﻕ ""٢
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
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ﻤﺭﻓﻕ ""٣
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺘﻨﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻤﺭﻓﻕ ""٤
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
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ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
إن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية ھى إحدى الشركات الرائدة فى مجال
صناعة الراتنجات والكيماويات فى مصر ،و قد بدأت انتاجھا عام ، ١٩٧١اعتمد المصنع على
التكنولوجيا الكورية واليابانية والسويسرية .
وتعتمد رؤية االدارة الجديدة على تحقيق مستوى الجودة العالمى لتحقيق المنافسه العالمية لتجعل
من شركة المنصورة للراتنجات شركة عالمية مع الحفاظ على مستوى البيئة والحمايه.
السعة االنتاجية للمصنع
المنتج النھائى
Form urea
الفورم يوريا
Novolac
نوفوالك
Brake Lining
أحجار التجليخ و
الفرامل
Glue
الغراء الصناعى
PMP
بودرة كبس الفينول

الكمية )طن/سنة(
8000
1000
1000
5000
1500
المواد الخام
الحد االقصى
لالستھالك)طن/سنة(

متوسط االستھالك
)طن/السنة(

6500

6200

980

940

510

470

1000

960

11

9

550

500

105

100
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المادة الخام
Methanol
الميثانول
Phenol
الفينول
Formalin 37%
فورمالين %٣٧
Novolac
نوفوالك
Additives
إضافات
Urea
Formaldehyde
يوريا فومالدھيد
Neutralizing agent
مادة معادلة
١٠

ھذه النسخة توزع بالمجان

820

795

480

450

85

75

40

37.5

110

105

97

90

Novalak
نوفوالك
Wood flour
دقيق "نشارة" الخشب
Calcium carbonate
كربونات الكالسيوم
Pigment
Catalyst
عامل حفاز
Lubricants
زيوت التشحيم

عملية إنتاج الفورمالين)فورمالين  :(%٣٧إنه محلول نظيف و شفاف من الفورمالدھيد
المخفف بالماء بنسبة .%٣٧
يحتوى محلول الفورمالدھايد المخفف بالماء على  %٣٧من تركيز الفورمالدھايد .و يتم إنتاج
الفورمالدھايد من مادة الميثانول)مشتقات الغاز الطبيعى ( بإستخدام عملية األكسده المحفزة،
ويصنف الفورمالدھايد كمادة عضوية وسيطة  ،و يعد إستخدام الميثانول فى إنتاج الفورمالدھيد
و الذى يمكن تحويله إلى فورمالين من أھم إستخدامات الميثانول.
وقد تم إختيار عامل حفاز جديد يتناسب مع التصميم الجديد للمفاعالت  ،فيعمل اكسيد العامل
المساعد على التحفيز لمدة عام كما يحفز العملية الفعلية لالكسدة.
CH3 OH + 0.5O2 → HCHO + H2O
و يتم خلط الھواء الناتج من مروحه التشغيل  ،بعد التسخين؛ مع إعاده تدوير الغاز من البرج ويتم
بما يعادل  ٢٦٠ -٣٠٠درجه سيليزية قبل دخول العامل المساعد
خلطه بالميثانول النقى
للمفاعل ،ويتم التحكم فى درجة حرارة المفاعل بإستخدام الزيت إلزالة الحرارة الناتجة من
التفاعل الطارد للحرارة بين الھواء والميثانول.
الشكل رقم) ( ٢يوضح عملية إنتاج الفورمالدھايد %٣٧
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Figure (2): Production of Formalin 37% or
Urea Formaldehyde
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عملية إنتاج النوفوالك:
يتم تحضير راتنجات النفوالك المعروفة من مزيج من تركيبات "مستحضرات" الفينولك ،مثل
الفينول ومصدر الفورمالدھيد فى وجود عامل حفاز حمضى قوى مثل حمض الكبريتيتك او
حمض الھيدروكلوريك و حامض االكساليك و التى تتميز برجحان الـبارا بارا "Para/Para
"و األورثو بارا " "Ortho/Paraلسدود الميثيلين  ،و يتم تصنيفھا كما فى الشكل التالى:

اما راتنج األورثو نفوالك المرتفع"  High Ortho Novolac Resinفھو كما بالشكل التالى:
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و يتم انتاج النفوالك من خليط من الفينول و %٥٠من الـ  W/Wومحلول الفورمالديھايد ،
وتتراوح نسبة الفينول والفورمالدھايد بين  ١ :١,٦٦و  ١ :١,٢٥و فى كل حالة يتم تحويل
وتسخين المركب لتجفيفه ،وتتم ھذه العمليه فى غضون  ٣ساعات ثم يتم ترشيح الماء والفينول
عند درجه  ١٢٥سيليزية.ويتم الذوبان لساعة واحدة فى درجه حرارة  ١٢٥سيليزية ويتم التجفيف
أسفل الفراغ عند درجه حرارة  ١٢٥-١٣٥والشكل رقم ) (٣يوضح عملية تصنيع النفوالك.
Stac
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2- Formalin
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m
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Figure (3): Production of Novolak

عملية إنتاج تيل الفرامل
يتم طحن و سحق النفوالك مع األجزاء المطلوبة من الھيكاسمين حسب االحتياج وتحفظ فى
اكياس  .إن نتيجة الدراسة التى أجريت على البلور " الكريستال " المتحور و السلوك الحرارى
للھكسامين الغير معالج و المعالج بمركبات و مجمعات النوفوالك و أكسيد البولى إيثلين "PEO
" يوضح أن السلوك التبلورى للــ  PEOمتأثر بشكل قوى بعوامل كالتكوينات و حرارة
التبلورات و التجمعات و التشابكات  ،و قد تم تعديل إعتماد الوقت على الدرجة النسبية للتبلور فى
التحوالت المرتفعة من خالل التجربة.
و يتم تجميع المواد المركبة"المعالجة" على مرحلتين )مرحله التبلور االبتدائى ومرحله
االكتمال(وكان ھذا اكثر وضوحا فى ارتفاع درجة حرارة التبلور مع ارتفاع محتويات الـــ PEO
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 .إن إضافة مدخل عديم التبلور فى الــ  PEOيحدث انخفاض فى درجه التبلور والذوبان والشكل
رقم ) (٤يوضح العملية االنتاجية لتيل الفرامل :

Raw Material
Phenol Formaldehyde resin

Shifter

Air
classified
Mill Hopper

Stack
Bag
Filter

Packing
Machine

Pre

Curing agent

Stack
Finished Product
Bag
Filter

ACM
Pulveriser

Finished
product

Figure (4): Production Steps of Brake Lining
العمليه الصناعيه لليوريا الفورمالدھايد:
يتم تحضير راتنج اليوريا فورمالدھايد بتفاعل عنصرى اليوريا والفورمالدھايد فى مرحلتين
على األقل او ثالث مراحل للعملية "إختيارية".
* المرحلة األولى  :يتم تشكيل بوليمر حلقى ثالثى الطبقات و بوليمر ثالثى الطبقات" Cyclic
 "Triazone/Triazone Polymerو يتم خلط اليوريا و الفورمالدھيد فى وجود األمونيا
تحت شروط تفاعل قلوية الوسط ،حيث أن الوزن الجزيئى للفورمالدھيد إلى اليوريا ھو : ١,٢
 ١و . ١ : ١,٨
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و تضاف األمونيا على أساس كمية تكفى إلنتاجية أمونيا ذات وزن جزيئى بنسبة  ١: ٠,٥و
 ١ : ١,٢و تفضل أن تكون النسبة
من  ١ : ٠,٢إلى  ١ : ٠,٨؛ ويتفاعل مخلوط القلوى بحيث يكون األس الھيدروجينى يساوى ٨
إلى ،١٠و يفضل أن يكون من
 .٩,٣ : ٨,٧و يتم تسخين المخلوط الناتج لدرجة حرارة  ٨٥الى  ١٠٥درجة سيليزية ويظل
ھذا المخلوط عند ھذه الدرجة لفترة زمنية كافية فى حدود  ٤٥الى  ١٣٥دقيقه وبشكل دقيق فى
حدود  ٩٠دقيقه.
*المرحلة الثانية :بوليمر صلد بالحرارة " " Thermosettingوھو يحتوى على Cyclic
"Triazone/Triazone Polymerويتم تبريده عند درجة حرارة من درجة  ٩٠:٦٠و
تفضل أن تكون  ٨٥درجة سيليزية  ،ثم يتم إضافه كمية اخرى من الفورمالين وكذلك اليوريا
للحصول على وزن جزيىء اعلى من  F/Uبنسبه تتراوح  ١ :١,٥الى  ، ١ :٠,٣ويتم اضافة
نسبة من الحامض للحصول على تركيز األيون الھيدروجين بنسبة قليلة بحيث يسمح بتحكم جيد
لدرجة التكثيف ،و يكون الرقم الھيدروجينى المفضل بين  ٦,٤ : ٦حامض مخفف أو معتدل
يحتوى على أحماض معدنية مخففة .و يتم تبريد  F/Uالى درجه حرارة مناسبة ،كما ھو مبين
بالشكل التوضيحى رقم )(٥
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١٥

Condense

Materialبالمجان
ھذه النسخة توزع
Raw
1- Phenol
2- Formalin

أنتاج بودرة كبس الفينول:
يتم انتاج بودرة كبس الفينول عن طريق اضافه  ٤٦جزء من النفوالك الى  ٤٤,٦جزء من دقيق
الخشب الى  ٦,٧جزء من الھيكسامين الى  ٢جزء من إستيارات المغنسيوم فى الخالط  ،ويتم
تسخين الخالط الى درجة حرارة من  ١١٠ :١٠٠درجة سيليزية  ،ويثبت عند درجة حرارة من
 ٦٥: ٦٠درجة سيليزية من مدة  ١,٥الى  ٥دقائق ثم يتم نقل المخلوط الى المطحنة
نموذج التصنيف البيئي ) ب ( Form ( B ) /
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ھذه النسخة توزع بالمجان

الدوارة" "Roll Millعند درجه حرارة حوالى  ٩٥درجة سيليزية ويدور بسرعه RPM ١٥
على المطحنة الدوارة" "Roll Millدرجة حرارة  ٦٥درجة سيليزية وسرعة دورانة ٢٠
 RPMويلف المخلوط على المطحنة من دقيقتين الى  ٢٥دقيقه ثم يتم طحن الماده المنتجة وتحبب
على صورة بودرة كبس الفينول .
إن المادة الرابطة لبودرة كبس الفينول ھى ماده الفينول المبلورة التى تحتوى على عدد ٢
مجموعه الھيدروكسيد والتى يتم ترابطھا مع الماده المالئة وھى االساس فى تكوين بودرة الكبس،
مرفق الرسم التوضحى الى العملية فى مرفق رقم )( ٦

Raw Materials
Resin, Filler, Process aid,
accelerator Hardener
Raw
Materi

Shifte
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Bag
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Blend
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A
Mixer
B
Extrud
er

Finishe
d
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Stac
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Cutter
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Figure (6): production Steps of PMP
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ھذه النسخة توزع بالمجان

ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼﻴﺎﺕ
ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠل  ، C-B Nebraskaﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠل ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  ٪ ١٠٠ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻥ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺘﻘﻠل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

Design Pressure Steam Temperatures
To 570°C

Capacities

13.6 to 102 atm.

Type

NB-100D 4.6 to 13 ton./hr

Figure (9): Boiler

Vertical Cross Section
Vertical Cross Section with Superheater

Horizontal Cross Section
Figure (10): Cross Section in Boiler
ﻤﺭﻓﻕ ""٦
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ھذه النسخة توزع بالمجان

ﺨﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ

ﻤﺨﻁﻁ ﺭﻗﻡ ""١
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ھذه النسخة توزع بالمجان

ھذه النسخة توزع بالمجان
٢٠
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شھادة بنتائج قياسات االنبعاثات الناتجة من الغاليات الخاصة
لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية
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