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تصنيع السكرب الخاصة إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة

 مقّدمة  

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

 GIIP.(1(على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

 من المؤسسات األعضاء وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أآثر

في مجموعة البنك الدولي في أحد المشروعات ينبغي تطبيق 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة هذه حسب مقتضيات 

وتستهدف هذه . السياسات والمعايير التي تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات بشأن قطاع الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى 

شادات العامة بشأن البيئة والصحة اإلرجنب مع وثيقة 
، التي تتيح اإلرشادات لمن يستخدمونها فيما يتعلق والسالمة

بالقضايا المشترآة في هذا المجال والممكن تطبيقها في جميع 

وبالنسبة للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم . قطاعات الصناعة

 قطاعات الصناعةاستخدام إرشادات متعددة حسب تعدد 

يمكن االطالع على القائمة الكاملة لإلرشادات و. المعنّية

الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة اإلنترنت على 

: الموقع
En/Content/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

Guidelinesvironmental  

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 
                                                 

 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1
الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 

وقد تشمل .  وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عامالنوع نفسه من العمل
األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العملية 

عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة ألحد 
 مستويات مختلفة من تدهور – على سبيل المثال ال الحصر –المشروعات 

من الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى البيئة و
  .المالية والفّنية

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، مع اعتماد 

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

 ،الوضع في البلد الُمضيف: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

اقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى والط

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف عن 

يات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن المستو

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

إلى  يحتاج األمر – في ضوء أوضاع المشروع المعني –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

 .والبيئة

 التطبيق
تتضمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

ويحتوي  . تصنيع السكرمنشآتلومات تتعلق بمعتصنيع السكر 

 .على وصف آامل ألنشطة الصناعة في هذا القطاع)أ(الملحق 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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مع العلم بأن هذه الوثيقة ال تتضمن األنشطة الزراعية 

والحقلية، فهذه األنشطة تم تناولها في إرشادات بشأن البيئة 

 .والصحة والسالمة من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية

 :ثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التاليةوهذه الو

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل : 1.0القسم 
  معها

   مؤشرات األداء ورصده: 2.0القسم 

  ضافيةاإلمصادر المراجع وثبت ال — 3.0القسم 

  وصف عام ألنشطة الصناعة–الملحق أ 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
 تعامل معهاوآيفية ال

يعرض القسم التالي ملخصًا بالقضايا ذات الصلة بالبيئة 

والتي تحدث خالل تصنيع السكر والصحة والسالمة في قطاع 

مرحلة التشغيل، هذا فضًال عن التوصيات المتعلقة بكيفية 

وتجدر اإلشارة إلى أن التوصيات المتعلقة  .التعامل معها

سالمة الشائعة في غالبية بالتعامل مع قضايا البيئة والصحة وال

 الصناعية الكبرى خالل مرحلة اإلنشاء وإيقاف منشآتال

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة التشغيل واردة في 
 .والسالمة

 البيئة 1.1

تتضمن القضايا البيئية المرتبطة بقطاع تصنيع السكر بصورة 

 :أساسية ما يلي

 النفايات الصلبة والمنتجات الثانوية •

 ياه المستعملةالم •

 االنبعاثات الهوائية •

 

 النفايات الصلبة والمنتجات الثانوية
تؤدي أنشطة صناعة السكر إلى توليد آميات آبيرة من النفايات 

آأوراق القصب أو (الصلبة العضوية والمنتجات الثانوية 

البنجر، ودبس السكر من البلورة النهائية، وطين أو رسابة 

السكر، والطين والتربة اللذين العصر، وألياف مصاصة قصب 

يصالن إلى المصنع مع المادة الخام، والمواد الجيرية الصلبة 

ومواد النفايات هذه والتي تتولد  ).الناتجة من تصفية العصارة

بصفة أساسية من المعالجة األولية للمواد الخام قد تمثل 

 وتعتمد آمية النفايات التي .مخاطرة نتيجة بقايا مبيدات اآلفات

يتم توليدها على جودة المواد الخام نفسها وعلى التنظيف 

  .األولي في الحقل

وقد يمثل توليد النفايات ذات الجودة األعلى فرصا إلعادة 

معالجة المواد الخام األخرى التي آان سيتم التخلص منها من 

أجل الحصول على منتجات ثانوية صالحة للتبادل التجاري 

وتشمل ).  ألواح الخشب الحبيبيمثل صناعة الورق وتصنيع(

مواد تصنيع السكر النفايات الصلبة األخرى الناتجة من عملية 

مثل الكربون النشط، والراتنجات من (المرشحات المستهلكة 

عملية تبادل األيون، واألحماض من التنظيف الكيمائي 

للمعدات، والثجير أو مياه الغسيل المستهلكة من تقطير عصارة 

 ).لمتخمر، والرماد من الغالية البخاريةسكر الدبس ا

وتشمل األساليب الموصى بها لمنع النفايات الصلبة من قصب 

 :وبنجر السكر والتحكم فيها ما يلي

 .تجنب حرق أوراق القصب في الحقل قبل الحصاد •

وينبغي نشر قصاصات قصب السكر في الحقل للتحلل 

 البيولوجي؛

آوقود ) لفةاأللياف المتخ(استخدام مصاصة القصب  •

وتجدر اإلشارة إلى أن  .لمحطات توليد الطاقة والبخار

استخدام المصاصة آوقود قد يلبي، استنادا إلى القدرة 
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اإلنتاجية وأحجام إدخال المواد الخادم، احتياجات المصنع 

 من الطاقة ويوفر طاقة آهربائية فائضة للبيع؛

 :االستفادة من الدبس آمادة تغذية في عمليات •

o الكيمائي العضويوالتصنيعر التخمي  

o إنتاج حامض الستريك والخميرة 

o صناعات التقطير 

o  مثل اإليثانول(التصنيع التحويلي الكيمائي العضوي(  

 منشأةوالتي تدخل إلى ال(استخدام أوارق وجذور البنجر  •

آمادة ) آجزء من المادة وتتراآم أثناء عمليات الغسيل

 للحيوانات على سبيل المثال(تغذية غنية بالطاقة 

 ؛)المجترة

مثل قمم البنجر من عملية (تجميع منتجات النفايات  •

من أجل استخدامها في المنتجات الثانوية أو ) الغسيل

 آغذاء للحيوان؛

 ).للماشية مثال(تحويل عجينة البنجر إلى مصدر تغذية  •

ويمكن إرسالها خالل موسم المعالجة آأحمال معادة على 

 يغه؛عربات شحن البنجر بعد تفر

فصل األحجار من البنجر أثناء عملية الغسيل وإعادة  •

مثل بناء (استخدامها في التطبيقات الصناعية األخرى 

 ؛)الطرق والصناعات اإلنشائية

إزالة التربة واألتربة من البنجر في الحقل قبل نقله وذلك  •

 للحد من مخاطرة نشر بقايا مبيدات اآلفات؛

 في المياه المستعملة استخدام المادة العضوية الموجودة •

وماء الغسيل المستهلك من عملية التقطير في إنتاج الغاز 

 الحيوي؛

استخدام بقايا الترشيح والجير الجاف من عملية تصفية  •

 العصارة إلعداد منتج محِسن لتربة األراضي الزراعية؛

غسالة (تدمين المواد الصلبة العضوية من طين العصر  •

ي عالي الجودة لالستخدام إلنتاج السماد العضو) القصب

 .في اإلنتاج الزراعي

 

  معالجة الحمأة والتخلص منها

تشمل الطرق الموصى بها للتعامل مع الحمأة الناتجة عن 

 :معالجة المياه المستعملة ما يلي

تعمل طريقة  .الموازنة الهوائية أو الهضم الالهوائي •

الموازنة الهوائية على تحسين الحمأة لالستخدام في 

 اعة؛الزر

 التغليظ بالجاذبية، •

إزالة الماء من الحمأة في قواعد التجفيف بالنسبة للمصانع  •

صغيرة الحجم، وإزالة الماء باستخدام مكابس تعمل 

بالسيور وأجهزة طرد مرآزي بمصاٍف بالنسبة للمصانع 

 .متوسطة وآبيرة الحجم

استخدام الحمأة من عصارة السكر المرآز قبل التبخير  •

) تي تعرف بطين القصب أو رسابة القصبوال(والبلورة 

إلنتاج السماد العضوي ومحسنات التربة من أجل 

 .االستخدام في الزراعة

 
 المياه المستعملة

  المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية
تتضمن المياه الناتجة من معالجة السكر محتوى مرتفعا من 

ئية لألآسجين المادة العضوية وبالتالي حاجة حيوية آيما

)BOD(2 وباألخص لوجود السكريات والمادة العضوية ، 

                                                 
) BOD5( المستويات النموذجية من الحاجة الحيوية الكيمائية لألآسجين 2

في النفايات السائلة من ) لتر/ملغم( ميلليغرام لكل لتر 6.600-1.700هي 
فيما تتراوح , بنجرلتر لمعالجة ال/ ملغم7.000-4.000معالجة القصب و 

لتر من / ملغم8.000-2.300 من CODالحاجة الكيمائية لألآسجين 
  . لتر في معالجة البنجر/ ملغم10.000معالجة القصب وحتى 
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قد تحتوي المياه المستعملة و .التي تصل مع البنجر أو القصب

الناتجة من غسيل المواد الخام الواردة على آفات محصولية، 

  .وبقايا مبيدات آفات، وآائنات ممرضة

ه وتتضمن االستراتيجيات الموصى بها للتعامل مع الميا 

 :المستعملة ما يلي

فصل تدفقات المياه المستعملة غير الملوثة عن التدفقات  •

 الملوثة؛

الحد من الحمل العضوي في المياه بمنع دخول النفايات  •

 :الصلبة والسوائل المرآزة إلى تدفقات المياه المستعملة

o  تطبيق عملية التنظيف الجاف المسبق للمواد الخام

 ل التنظيف الرطبوالمعدات ومناطق اإلنتاج قب

o  ترك البنجر ليجف في الحقل ما أمكن، والحد من

تعرضه للتكسير أثناء التجميع والنقل باستخدام 

استخدام  .المفارش المطاطية والحاويات المبطنة

 األساليب الجافة في تفريغ البنجر

o  ترآيب واستخدام بالوعات تصريف أرضية وقنوات

ل آمية تجميع بشبكات ومصاٍف أو مصائد، لتقلي

التي تصل إلى ) مثل أجزاء البنجر(المواد الصلبة 

 المياه المستعملة

o  منع االنسياالت المباشرة إلى مجاري المياه، وخاصة

 االنسياالت اآلتية من فيضان صهاريج التخزين

 
 معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات

ليات تشمل أساليب معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العم

الصناعية في هذا القطاع الترشيح األولي لفصل المواد الصلبة 

القابلة للترشيح؛ ومعادلة التدفق والحمل؛ والترسيب للتقليل من 

المواد المعلقة باستخدام المصفيات؛ والمعالجة البيولوجية، 

والتي عادة ما تكون الهوائية يتبعها معالجة هوائية، وذلك 

حاجة حيوية آيميائية (ية المذابة للتقليل من المواد العضو

؛ واإلزالة البيولوجية للمغذيات للتقليل من نسبة )لألآسجين

النيتروجين والفوسفور؛ وآلورة النفايات السائلة عندما يلزم 

إجراء عملية تطهير؛ وإزالة الماء من البقايا والتخلص منها؛ 

وربما أمكن في بعض الحاالت استخدام بقايا معالجة المياه 

 .المستعملة ذات الجودة المقبولة في التدمين أو تحسين التربة

وقد تكون هناك حاجة لضوابط هندسية إضافية الحتواء وإبطال 

  .مفعول الروائح المزعجة

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتناقش 
آيفية التعامل مع المياه المستعملة الناتجة عن العمليات 

، من منشآتويتعين على ال .ة لمقتربات المعالجةالصناعية وأمثل

خالل استخدامها لهذه التكنولوجيات وأساليب الممارسة 

الصحيحة المتعلقة بكيفية التعامل مع المياه المستعملة، أن تفي 

بالقيم اإلرشادية المعنية بتصريف المياه المستعملة والمبينة 

 .اعة هذا من وثيقة قطاع الصن2بالجدول ذي الصلة بالقسم 

 التدفقات األخرى للمياه المستعملة واستهالك المياه
 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

توجيهات حول آيفية التعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة 

 الصناعية، ومياه منشآتالناتجة عن العمليات التي تتم في ال

ويجب توجيه  .لصحي غير الملوثة، ومياه الصرف ااألمطار

تدفقات المياه المستعملة الملوثة إلى نظام معالجة المياه 

 .المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية

إلى آميات آبيرة من المياه ذات تصنيع السكر تحتاج عملية 

الجودة العالية لعمليات تنظيف المادة الخام، واستخالص 

 .لتبريد والتنظيفالسكر، والغسيل النهائي للسكر، ومعدات ا

ويكون البخار ضروريا من أجل التبخير والتسخين في خطوات 

وتحتوي المواد الخام من  .العمليات المختلفة لمعالجة السكر

البنجر والقصب آذلك على نسب مرتفعة من المياه يمكن 



   إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة

  لسكراتصنيع ب  الخاصة
   

 
   5        2007 نيسان، /أبريل 30

  
 مجموعة البنك الدولي   

ويمكن االطالع  .استعادتها وإعادة استخدامها أثناء المعالجة

 الصلة بالحفاظ على المياه والتعامل على المعلومات العامة ذات

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةمعها في 

وتشمل التدابير األخرى المرتبطة تحديدا بالصناعة والمطبقة 

 :ما يليتصنيع السكر فيما يتصل ب

إعادة تدوير مياه العمليات واستخدامها في غسيل المواد  •

 الخام الواردة؛

ات المغلقة مع عمليات الغسيل التي تتسم استخدام الحلق •

مثل غسيل القصب (بأنها آثيفة التوليد للنفايات الصلبة 

 .وأجهزة غسل غازات المداخن) والبنجر

 االنبعاثات الهوائية
بشكل رئيسي تصنيع السكر ترتبط انبعاثات الهواء في قطاع 

 بالمادة الجسيمية التي تتولد من الغاليات البخارية التي تعمل

بالمصاصة المحروقة، وآذلك بالغبار الناشئ من الطرق 

إضافة  .والمناطق غير الممهدة، وأنشطة تجفيف أو تعبئة السكر

 منشآتإلى ذلك، تنبعث الروائح من أنشطة معالجة البنجر و

وينتج عن عملية تصفية العصارة في مصنع البنجر  .التخزين

 غير الكافي وقد يؤدي التنظيف .رائحة عطرة، قد تكون مهيجة

 . رائحة آريهةوانبعاثللمادة الخام إلى تخمر العصارة 

 المادة الجسيمية والغبار

تتضمن التدابير الموصى بها لمنع انبعاثات المادة الجسيمية 

 :والتحكم فيها ما يلي

تشغيل الغاليات البخارية التي تعمل بحرق المصاصة بما  •

ا يخص حرق يتفق مع المبادئ التوجيهية المعمول بها فيم

اإلرشادات العامة بشأن البيئة الوقود الصلب والواردة في 
وتتضمن تدابير التحكم النموذجية  .والصحة والسالمة

مثل (إدخال تحويرات على الغاليات أو ضوابط تكميلية 

أجهزة الفصل الدوامية لغازات المداخن، أو المرشحات 

مة غسل القماشية، أو المرسبات اإللكتروستاتيكية، أو أنظ

اللتقاط الرماد ) الغاز الرطبة وإعادة التدوير المحلي

  3 وإعادة تدوير المياه لمنع انبعاثات الجسيمات؛

استخدام أجهزة غسل الغاز الرطبة إلزالة الغبار من  •

 تجفيف السكر وتبريده؛

تقليل األتربة المنفلتة من الطرق والمناطق من خالل  •

 لرطوبة؛التنظيف واالحتفاظ بمستوى آاف من ا

ترآيب أنظمة التهوية المزودة بمرشحات في أنظمة نقل  •

 .السكر الجاف وفي معدات تعبئة السكر

 غازات العادم
ربما تمثل انبعاثات غازات العادم الناتجة من احتراق المواد 

العضوية في غاليات توليد الطاقة والحرارة المصدر األهم 

ويجب مراعاة  .كرلالنبعاثات إلى الهواء من أنشطة معالجة الس

مواصفات انبعاثات الملوثات إلى الهواء عند اختيار وشراء 

 .آافة المعدات

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتتيح 
اإلرشادات حول آيفية التعامل مع االنبعاثات الناتجة عن 

 50مصادر االحتراق الصغيرة التي لها قدرة تصل حتى 

 االنبعاثات الهوائية بما في ذلك معايير ميغاواط ساعة حرارية،

وللحصول على إرشادات حول  .المعنية بانبعاث غازات العادم

انبعاثات مصادر االحتراق التي يكون مقدار الطاقة الخاصة بها 

اإلرشادات وات حراري، يمكنك الرجوع إلى ميغا 50أآبر من 
 .بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل الطاقة الحرارية

 الروائح

                                                 
 قد يحتاج مستوى التحكم المالئم في الغاليات التي تعمل بحرق المصاصة 3

لنموذج إلى التقييم على أساس حالة بحالة حسبما يتحدد من خالل تأثيرات ا
  .المتوقعة على الجودة المحيطة
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 منشآتتتضمن التدابير الموصى بها لمنع انبعاثات الروائح من 

 :تصنيع البنجر والسيطرة عليها ما يلي

 تصنيع وتخزين البنجر لتفادي منشآتالحفاظ على نظافة  •

 تراآم العصارة وتخمرها؛

استخدام أجهزة غسل الغاز الرطبة إلزالة الروائح ذات  •

ونيا المنبعثة أثناء تجفيف االنجذاب العالي للمياه، مثل األم

 عجينة البنجر؛

 دراسة إمكانية استخدام عمليات المعالجة الحيوية؛ •

التأآد من انبعاث األبخرة الناتجة من قطاع الكربنة عبر  •

 .مدخنة ذات ارتفاع آاٍف

 استهالك الطاقة وآيفية التعامل معها

 إلنتاج المياه تسخين في الطاقةتصنيع السكر  منشآت تستخدم
 .التنظيف وأغراض المعالجة تطبيقات في المستخدم خارالب

 على إيجابي بشكل يؤثر أن الطاقة استهالك من الحد شأن ومن
 العامة المعلومات على االطالع ويمكن .الهواء إلى االنبعاثات

اإلرشادات  في معها والتعامل الطاقة على بالحفاظ الصلة ذات
 التوصيات شملوت .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 :يلي ما تحديدًا الصناعة بهذه المرتبطة

  
ترآيب تقنية للطاقة والحرارة معا لتوليد البخار باالعتماد  •

 من توليد احتياجاته منشأةعلى التوربينات، بحيث يتمكن ال

من البخار والكهرباء الالزمين للعمليات وبيع الكهرباء 

 الفائضة؛

ة القصب آوقود استخدام األلياف المتخلفة أو مصاص •

ضمان بقاء مستوى  .لمحطات توليد الطاقة والبخار

 في المائة قبل استخدامها 50الرطوبة في المصاصة تحت 

آوقود للغاليات من أجل تسحين قيمتها السعرية وآفاءتها 

  .الكلية لتوليد البخار وتفادي الحاجة للوقود التكميلي

مثل الثجير  (هضم النفايات العضوية عالية القوة الهوائيًا •

أو مياه الغسيل المستهلكة الناتجة من وحدة التقطير أو 

استخدام  .إلنتاج الغاز الحيوي) التصنيع الكيمائي العضوي

الغاز الحيوي إلشعال غاليات وحدة التقطير أو تشغيل 

أنظمة الطاقة والحرارة المجتمعة التي تولد الطاقة 

 البخار؛/الكهربية والماء الساخن

ى نظافة أسطح التسخين بإضافة الكيماويات الحفاظ عل •

ويحدث التلبيس بالقشرات بواسطة األمالح  .لمنع التلبيس

المعدنية التي ال تزال أثناء التصفية والتي قد يمكن منعها 

أو خفضها بإضافة البوليمرات الخاصة إلى العصارة 

 الرقيقة؛

ضمان استهالك طاقة متوازن من خالل إدارة العمليات  •

لجدولة ) مثل أجهزة الطرد، واألحواض الخوائية(ة الدفعي

 الطلب على الطاقة وموازنة طلب البخار على الغاليات؛

إعادة استخدام البخار الناتج من األحواض الخوائية  •

 لتسخين العصارة أو المياه؛

 استخدام جهاز تبخير ذي خمسة تأثيرات على األقل؛ •

اقة الرئيسي دمج عملية تجفيف عجينة البنجر مع نظام الط •

 .منشأةفي ال

تحديد ظروف التشغيل لكل من الغالية والنظام التوربيني  •

الطاقة لنظام الخدمة -البخاري بحيث تتوافق نسبة الحرارة

، رغم منشأة التوإذا آان .منشأةمع النسبة الخاصة بال

زال بحاجة إلى تمرير تاختيار غالية ذات ضغط عال، ال 

 يستخدمه في العملية من أجل بخار أآثر عبر التوربينة مما

قوم بتكثيف البخار بدًال تنبغي أن يتوليد آهرباء آافية، ف

 .من تنفيسه

 الصحة والسالمة المهنية 1.2

 منشآتتتماثل المخاطر الخاصة بالصحة والسالمة المهنية في 

 الصناعية منشآتتصنيع السكر مع المخاطر الموجودة في ال
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 بشأن البيئة والصحة اإلرشادات العامةاألخرى وتوفر 
إضافة إلى ذلك،  .توصيات للتعامل مع هذه القضايا والسالمة

تتضمن قضايا الصحة والسالمة المهنية المتعلقة تحديدًا 

 :بعمليات تصنيع السكر ما يلي

 المخاطر البدنية •

 التعرض للغبار والمخاطر البيولوجية •

 )بما في ذلك الغازات واألبخرة(التعرض للكيماويات  •

 عرض للحرارة والبرد واإلشعاعالت •

 للضوضاء واالهتزازات التعرض •

 المخاطر البدنية
ترتبط أآثر المخاطر شيوعا والمؤدية لوقوع الحوادث في 

التعثر والسقوط بسبب األرضيات الزلقة ب تصنيع السكر منشآت

على سبيل المثال لوجود المياه (والساللم والمنصات المرتفعة 

مثل معدات (ر الصحيح لألجهزة ، واالستخدام غي)والدبس

، ومالمسة الحواف الحادة في معدات العمليات )التعبئة والنقل

على سبيل المثال الستبدال سكاآين تقطيع البنجر في آالت (

على سبيل (، والتعامل مع السيور الناقلة، واالنفجارات )التقطيع

المثال تجفيف وتخزين السكر، وتخزين الوقود الغازي، 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتتضمن  ).توالغاليا
 .توصيات حول إدارة هذه القضايا والسالمة

 إصابات العمل المتكررة
قد تتضمن أنشطة تصنيع السكر مجموعة مختلفة من المواقف 

التي قد يتعرض فيها العاملون إلى إصابات جراء الرفع 

از والحمل والعمل المتكرر ووضعية أجسامهم أثناء إنج

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتتولى  .األعمال
مناقشة نهج اإلدارة الموصى بها من أجل تقليص  والسالمة

 .حجم هذه اإلصابات

 الغبار والمخاطر البيولوجية
بما في ذلك العوامل البيولوجية (يتعرض العاملون للغبار 

 .أثناء عمليات تجفيف وتعبئة السكر) والميكروبيولوجية

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتتضمن 
 .توصيات حول إدارة هذه القضايا

 الحرارة والبرد واإلشعاع
قد يتعرض العاملون للحرارة والبرد واإلشعاع نتيجة التغيرات 

في الظروف المناخية الداخلية والتي تتسبب فيها المناطق أو 

على سبيل المثال (ارة األنشطة الباردة والدافئة والتعرض للحر

اإلرشادات العامة وتناقش  ).من الغاليات أو المعدات الساخنة
التدابير الموصى بها للوقاية  بشأن البيئة والصحة والسالمة

 .من التعرض للحرارة والبرودة واإلشعاع والسيطرة عليها

 الضوضاء واالهتزازات
تنشأ الضوضاء واالهتزازات من مجموعة متنوعة من 

على سبيل المثال النقل الداخلي والخارجي، والتدفق (در المصا

في خطوط األنابيب، والطحن، واآلالت الدوارة، وأجهزة 

اإلرشادات العامة وتناقش  ).التهوية، والتوربينات، والضواغط
التدابير الموصى بها للوقاية  بشأن البيئة والصحة والسالمة

 .من التعرض للضوضاء والسيطرة عليه

 وسالمة المجتمع صحة 1.3

تتماثل التأثيرات الواقعة على صحة المجتمع المحلي وسالمته 

 تصنيع السكر مع منشآتأثناء إنشاء، وتشغيل، وإيقاف تشغيل 

التأثيرات الحادثة أثناء إنشاء، وتشغيل، وإيقاف تشغيل معظم 

 الصناعية الكبيرة وقد تم تناولها بالمناقشة في منشآتال

 .ن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات العامة بشأ
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 مؤشرات األداء ورصده 2.0

 البيئة  2.1

 اإلرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
 إرشادات بشأن النفايات السائلة في هذا 1يقدم الجدول رقم 

وتشرح القيم اإلرشادية الخاصة باالنبعاثات والنفايات  .القطاع

لقطاع الممارسة الصناعية السائلة الناتجة عن العمليات في هذا ا

لبلدان باالدولية الجيدة آما هي واردة في المعايير ذات الصلة 

تنطبق اإلرشادات بشأن و .التي لديها أطر تنظيمية معترف بها

النفايات السائلة على عمليات التصريف المباشر للنفايات 

 .السائلة المعالجة في المياه السطحية من أجل االستخدام العام

 تحديد مستويات التصريف الخاصة بالموقع بناًء على يمكنو

مدى توفر وظروف استخدام األنظمة العامة لتجميع مياه 

الصرف الصحي ونظم معالجتها أو حسب نظام تصنيف 

استخدام المياه المستقبلة إن آان تصريفها يتم مباشرة على 

اإلرشادات العامة بشأن المياه السطحية آما هو موضح في 
وينبغي تطبيق هذه المستويات بدون  .والصحة والسالمةالبيئة 

 في المائة من وقت تشغيل المصنع 95تخفيف، فيما ال يقل عن 

 .أو الوحدة، بعد حسابها آنسبة من ساعات التشغيل السنوية

ويجب تبرير الحيد عن تحقيق هذه المستويات نتيجة لظروف 

 .محلية محددة للمشروع في التقييم البيئي

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتتناول 
بالبحث اإلرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من مصادر 

االحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية والكهربائية 

 ميغاوات؛ أما 50من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن 

دات بشأن البيئة اإلرشاانبعاثات مصادر الطاقة األآبر فتعالجها 
آما تقدم  .والصحة والسالمة من أجل الطاقة الحرارية

إرشادًا حول  اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 .اعتبارات البيئة المحيطة استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

مستويات النفايات السائلة لقطاع التصنيع : 1الجدول 
  التحويلي للسكر

  القيمة اإلرشادية  الوحدة  الملوثات

األس  األس الهيدروجيني
 9 – 6 الهيدروجيني

الحاجة الحيوية الكيميائية 
 50 لتر/ ملغم  5لألآسجين

  250  لتر/ ملغم الحاجة الكيميائية لألآسجين

لتر/ ملغم  نتروجين آلي  10  

لتر/ ملغم  فوسفور آلي  2 

 زيوت وشحوم
لتر/ ملغم  

10 

لتر/ ملغم العالقةإجمالي المواد الصلبة   50 

لتر/ ملغم  المبيدات البيولوجية  0.05 

 3<ب مئوية  زيادة درجة الحرارة

جراثيم (إجمالي البكتريا القولونية 
 )سلبية الغرام

الرقم األآثر 
 / أ احتماًال

 ملليلتر100
400 

المضادات / المكونات الفعالة 
  يتم التحديد على أساس الحالة المحددة  الحيوية

  :اتمالحظ
 الرقم األآثر احتماًال = MPNأ 

ب عند حافة منطقة مزج مثبتة علميًا تأخذ في االعتبار نوعية المياه المحيطة، واستخدام 
  المياه المستقبلة، والمستقبالت المحتملة، والطاقة االستيعابية

 

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

األنشطة التي تم تحديد أنها ذات آثار آبيرة محتملة مع جميع 

 .على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف غير المواتية

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة 

وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه لالنبعاثات 

  .والنفايات السائلة واستغالل الموارد

 يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوفير بيانات تمثيلية يجب أن

ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد  .للمعيار الجاري رصده

مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع 

آما  .استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليم

منتظمة ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات 
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ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات 

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة  .تصحيحية الزمة

اإلرشادات العامة بشأن ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 
 .البيئة والصحة والسالمة

  استغالل الموارد
رد في هذا  أمثلة لمؤشرات استهالك الموا2يقدم الجدول 

ويتم إتاحة القيم المعيارية للصناعة بغرض المقارنة  .القطاع

فقط وعلى المشروعات الفردية أن تستهدف التحسين المستمر 

 .في هذه المجاالت

 

 الصحة والسالمة المهنية  2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات 

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(تعرض البيولوجي المهني ومؤشرات ال

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(،4 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة من 

قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(،5 وحدود التعرض المسموح بها )PELs (

األمريكية للصحة والسالمة المهنية المنشورة من قبل اإلدارة 

)OSHA(،6 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني 

 أو ما 7المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،

 .يشابهها من مصادر

 معدالت الحوادث والوفيات
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

واًء المعينين مباشرة أو س(التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو 

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

دان المتقدمة من خالل استشارة المصادر القطاع في البل

مكتب الواليات المتحدة : على سبيل المثال(المنشورة 

  .8)إلحصائيات العمل وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

الرصد والقيام به على أيدي وينبغي تصميم . بالمشروع المحدد

                                                 
 :الموقعين التاليين متاح على  4
 /TLV/org.acgih.www://http 
/store/org.acgih.www://http    
  npg/niosh/gov.cdc.www://http/: متاح على الموقع التالي 5 
: متاح على الموقع التالي 6 

do_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http
9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument  

: متاح على الموقع التالي 7 
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.europe://http  

 :الموقعين التاليين متاح على  8
 /fii/gov.bls.www://http 

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http  

  استهالك الموارد والطاقة: 2الجدول 

  المدخالت حسب وحدة المنتج
وحدة إجمالي 

  الحمل
معيار الصناعة 
  اإلرشادي

لوقود ا(استهالك الطاقة 
 في صناعة البنجر) والكهرباء

آيلو واط 
 طن بنجر/ساعة

طن /ميغا جول
  بنجر

 )أ (300

 )ب (819

للوقود في االستهالك اإلضافي 
 صناعة القصب

طن /لتر وقود
 0  قصب

لكل وحدة استهالك المياه العذبة 
 إنتاج

 )المواد الخام (

 طن قصب/3م

 طن بنجر/3م

0.5 – 0.9 

 )أ (0.5
 EC (2005) أ

  CEFS (2003) ب



   إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة

  لسكراتصنيع ب  الخاصة
   

 
   10        2007 نيسان، /أبريل 30

  
 مجموعة البنك الدولي   

 آجزء من برنامج رصد الصحة 9متخصصين معتمدين 

آما يجب على المنشآت االحتفاظ بسجالت  .والسالمة المهنية

 .عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

 .شأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات العامة بالمهنية في 

                                                 
 يمكن أن يشتمل المهنيون المعتمدون على أخصائيي الصحة الصناعية 9

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 .مالمعتمدين أو من يكافئه
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  المراجع والمصادر اإلضافية ثبت  3.0
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Establishing BAT in the Sugar Industry. CEFS. 
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Exposure to Endotoxins and Microbes in the Treatment of Waste Water and in 
the Industrial Debarking of Wood. Available at 
http://europe.osha.eu.int/OSHA/index_html/newsboard_view  

FAO and WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations and 
World Health Organization).1962–2005. Codex Alimentarius. Geneva: FAO and 
WHO. Available at http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp 
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HSE (Health and Safety Executive UK). United Kingdom,Food and Drink 
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Derivados de la Caña de Azúcar. Havana: ICIDCA. Available at 
http://www.icidca.cu/Publicaciones/Manual.htm  

NSW . Sugar Milling, Waste Minimization and Energy Efficiency. NSW. Available 
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studies/nswsugar.html  

Queensland Government. HS Codes for Sugar Industry. Queensland. Available 
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 وصف عام ألنشطة الصناعة :)أ(الملحق
صنيع السكر بمعالجة البنجر والقصب للحصول  تمنشآتتقوم 

مثل اإليثانول (على سكر بلوري ومنتجات ثانوية أخرى 

 من المائة في 70 ويعتمد). والكيماويات العضوية األخرى

 بنجر يمثل فيما السكر، قصب على العالم في السكر إنتاج

 معالجة السكر منشآت ويمكن ل.الباقية للنسبة المصدر السكر

 طن من 10000 إلى 500ة أن تقوم بمعالجة بين النموذجي

 معالجة البنجر منشآتفيما يكون بمقدور . القصب في اليوم

 . ساعة24/ طن بنجر15000 إلى 2000معالجة بين 

األلياف (وقد تستخدم َعصَّارات السكر الحديثة المصاصة 

لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وإرسال ) المتخلفة

 منفصلة منشآتوتقوم . ائدة إلى الشبكة المحليةالطاقة الز

بمعالجة البنجر والقصب للحصول على منتجات سكروز أخرى 

) مثل السكر السائل، والسكر العضوي، والشراب العضوي(

  .لتوزيعها على تطبيقات الصناعة األخرى أو المستهلكين

 في المائة 14 في المائة مياه، و70ويحتوي قصب السكر على 

 في 15 إلى 10حوالي ( في المائة سكروز 13.3، وألياف

 . في المائة شوائب قابلة لالنحالل2.7، و)المائة سكروز

 في المائة، 70ويحتوي بنجر السكر على محتوى مائي يبلغ 

  . في المائة17ويصل ترآيز السكروز إلى حوالي 

 عملية اإلنتاج
 .تعد عمليتا تصنيع السكر من البنجر والقصب متشابهتان

وآلتاهما تشتمل على مراحل االستالم، والتنظيف، 

واالستخالص، وتصفية العصارة، والتبخير، والبلورة بالطرد 

المرآزي، والتجفيف، والتخزين، والتعبئة آما هو موضح في 

 تصنيع السكر منشآتوغالبًا ما تقع . 2- وألف1-الشكلين ألف

حد من من البنجر والقصب بالقرب من مصادر المياه الخام لل

تكلفة ووقت النقل، ولضمان الحصول على مورد للمياه الخام 

 استالم البنجر والقصب .العذبة

يتم تفريغ بنجر وقصب السكر من مرآبات النقل بعد أخذ عينة 

ويعمل خط إنتاج البنجر بصفة  .لتقييم محتوى السكر واألتربة

 مستمرة بالسعة الكاملة، فيما يحتاج خط إنتاج قصب السكر إلى

 يومًا تقريبا لتسهيل إزالة الطبقات القشرية التي 14اإليقاف آل 

 تصنيع القصب منشآتوتشتمل  .تتكون على أسطح التسخين

والبنجر عادة على مناطق آبيرة لتكديس المواد الخام بما 

 .يضمن استمرارية عملية اإلنتاج

 غسيل القصب واستخالصه
قل قبل النقل جرت العادة في السابق على حرق القصب في الح

أما  . التصنيع إلزالة أية أوراق من عيدان القصبمنشآتإلى 

االتجاه الحالي فيتمثل في حصد القصب األخضر دون حرقه، 

 حيث تعمل بقايا المحصول على لوإعادة األوراق إلى الحق

وقد تشتمل مصانع القصب على  .تعزيز الحفاظ على التربة

لخام بواسطة العصارات عمليات غسيل يتبعها تفكيك المادة ا

 .المزودة بسكاآين ومطارق

ويتم استخالص ُعصارة السكر باستخدام عصارات دوارة تقوم 

وما يتبقى من عيدان السكر بعد  .بالضغط واستخراج العصارة

وهي تحتوي على ألياف " المصاصة"هذه العملية يطلق عليه 

 منشأةوتستخدم هذه المصاصة في الغالب في  .سيليلوزية

وفي حالة توافر الوقود من  .معالجة آوقود لتوفير الطاقةال

مصدر آخر، قد يتم إدخال المصاصة في عمليات معالجة 

وقد يتم استخالص عصارة السكر  .أخرى في صناعة السيليلوز

آذلك من خالل عملية ترشيح انتشارية، يمكنها أن تؤدي إلى 

ئة من  في الما50إنتاج معدالت أعلى من االستخالص وتوفير 

  .استهالك الطاقة مقارنة بالعصارات الميكانيكية
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 غسيل البنجر واستخالصه
تعد عملية غسيل بنجر السكر عملية آثيفة االستهالك للمياه 

وأثناء  .ويتم في العادة إعادة تدوير المياه الناتجة من الغسيل

 .الغسيل يجري فصل التربة واألحجار واألوراق من البنجر

ألحجار المفصولة آحصباء، على سبيل ويمكن استخدام ا

ويتم بعد ذلك تفتيت البنجر بتقطيعه  .المثال، في صناعة البناء

وتستخلص العصارة بجهاز نشر، حيث ). قطع(في شرائح 

تخلط الشرائح مع ماء االستخالص الساخن لتكوين محلول 

بعد ذلك يتم ضغط  .السكر، والذي يعرف بـ عصارة النشر

هلكة في عجينة البنجر وتجفيفها إلنتاج علف شرائح البنجر المس

 .حيواني

 التصفية والتبخير والبلورة
ُتصفى العصارة الناتجة من عملية االستخالص عن طريق 

وفي  .خلطها مع لبن الجير، حيث ترشح بعد ذلك إلزالة الطين

عملية إنتاج السكر من البنجر، يتم إنتاج الجير من الحجر 

وتتمثل  .في فرن جير مخصص لذلكالجيري، والذي يتم حرقه 

المخرجات الرئيسية في الحجر الجيري المحروق وثاني أآسيد 

ويستخدم الحجر الجيري المحروق في توليد  ).CO2(الكربون 

لبن الجير، ويضاف ثاني أآسيد الكربون آذلك إلى السائل في 

ونظرا للحاجة إلى آميات آبيرة من  .عملية يطلق عليها الكربنة

 .ير والغاز، فإن هذه العملية تعتبر عملية مستمرةلبن الج

وتضاف هذه المواد إلى العصارة حيث تقوم، في عملية 

الكربنة، بربط المكونات األخرى، مثل البروتين مع جزيئات 

بعد ذلك تجرى عملية ترشيح الجير حيث تنتج الحمأة  .الجير

ة الجيرية والتي يتم تجفيفها واستخدامها آعامل محسن للترب

ويطلق على محلول العصارة الصافي الناتج  .الزراعية

  ".العصارة الرقيقة"

وعلى الرغم من أن عملية الكربنة تعطي نتائج جيدة، إال أنها 

نادرا ما تستخدم في صناعة القصب بسبب ارتفاع االستثمار 

المطلوب والنقص العام في المادة الخام األساسية المستخدمة 

 منشآتوتقوم  .ي بها الحجر الجيريفي هذه العملية، ونعن

تصنيع القصب بشراء مسحوق حجر جيري محروق جاهز 

وبعد عملية التصفية،  .واستخدامها في الحصول على لبن الجير

 في المائة 15تكون العصارة الرقيقة ذات محتوى سكر يبلغ 

 في 68وتكون هناك حاجة إلى ترآيزات أآبر من  .تقريبًا

 بلورة السكر، وهو ما يتحقق من خالل المائة للسماح بعملية

يزال الماء من العصارة الرقيقة في سلسلة من أوعية  .التبخير

التبخير حتى يتم الحصول على عصير يبلغ محتوى المادة 

ويتم إجراء مزيد من التبخير ،   في المائة72-68الجافة به 

للعصير الثخين حتى تتكون بلورات السكر، بعد ذلك يتم 

لورات والعصير المصاحب لعملية الطرد المرآزي إخضاع الب

ويطلق على العصير النهائي،  .لفصلهما عن بعضهما البعض

تجفف بلورات  . في المائة سكر، الدبس50والذي يحتوي على 

 ).في صوامع على سبيل المثال(السكر بعد ذلك وتخزن 

 .ويعتبر الدبس المنتج الثانوي األهم في عملية إنتاج السكر

 استخدامه آعلف للماشية أو آمادة خام في صناعة ويمكن

ولتسهيل عملية استخدام الدبس، والذي يتولد بأحجام  .التخمير

راجع (آبيرة نسبيا، قد يتم تزويد مصانع السكر بوحدات تقطير 

وقد تعتمد وحدة التقطير على أساس من عصير  ).فيما يلي

 .السكر أو من الدبس أو على خليط من آليهما

  السكرتكرير
) المزج والطرد من المرآز(تتضمن عملية تكرير السكر الربط 

 .واإلذابة والتصفية وإزالة اللون والتبخير والبلورة واإلنهاء

وتستخدم عمليات إزالة اللون الكربون المنشط الحبيبي، 

والكربون المنشط المسحوق، وراتينجات التبادل األيوني، 

 .وغير ذلك من المواد
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 وحدة التقطير
قد تعتمد وحدة التقطير المصاحبة على التخمير الدفعي أو 

المستمر، والذي يتبعه عملية التقطير، إلنتاج اإليثانول بدرجة 

ويمكن استخدام هذا اإليثانول في  . في المائة95نقاء تبلغ 

الصناعات األخرى أو إخضاعه لعمليات معالجة أخرى وخلطه 

من عملية التقطير وتعرف النفايات المتخلفة  .مع البنزين

ويستخدم الهضم الالهوائي . بالثجير أو مياه الغسيل المستهلكة

لهذه النفايات إلنتاج الغاز الحيوي، والذي يمكن االستفادة منه 

في إنتاج وقود الغاليات في وحدة التقطير أو لتزويد محرآات 

ويمكن  .بالوقود) CHP(أنظمة الحرارة والطاقة المشترآة 

أو استخدامها في /ت المتبقية إلى الحقول الزراعية وإعادة النفايا

.تدمين المواد الصلبة العضوية التي تنتج من المعالجة
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 مجموعة البنك الدولي   

 تصنيع السكر من البنجر: 1-الشكل ألف

  .) é Européen des Fabricants de SucreComit2003, )CEFS مأخوذ عن :المصدر

  اإلمرار في قنوات

  الغسيل

  التقطيع

  االستخالص

  التنقية

  التبخير

  البلورة

 البنجر

  العصر

  السكر

  األوراق، األعشاب،
 ذيول البنجر، التربة

  الحمأة

  العجينة 

  حمأة الجير 

  الدبس

  المياه المستعملة



   إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة

  لسكراتصنيع ب  الخاصة
   

 
   16        2007 نيسان، /أبريل 30

  
 مجموعة البنك الدولي   

  نيع السكر من القصبتص: 2-الشكل ألف 

  .) Comité Européen des Fabricants de Sucre2003, )CEFS مأخوذ عن :المصدر

  األوراق، التربة

 الغسيل

 العصر

  االستخالص

 التنقية

  التبخير

 البلورة

  القصب

  اهنزع المي

  السكر

 إزالة األوراق 

  الحمأة

  المصاصة

  حمأة الجير

  الدبس

  المياه المستعملة


