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إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل منتجات األلواح 
واألخشاب الحبيبية

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1ؤسسة واحدة أو أآثر من  وحين تشارك م

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات  جنب مع وثيقة الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة .  المعنّيةلصناعةقطاعات اتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

En/tentCon/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

vironmentalGuidelines

                                                 
 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 
وقد تشمل . لعمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عامالنوع نفسه من ا

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 
ئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى البي

  .المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . لى حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع ع

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 

 ،لبلد الُمضيفالوضع في ا: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

د المضيف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البل

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

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 

 يحتاج األمر إلى –عني  في ضوء أوضاع المشروع الم–

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

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 التطبيق
أجل تنطبق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من 

منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية على مصنعي األلواح 

ومنتجات األخشاب الحبيبية مثل ألواح الخشب الحبيبي، وألواح 

، واأللواح الليفية متوسطة الكثافة )OSB(الجدائل المنسقة 

)MDF( واألخشاب الرقائقية ،)والمنتجات المغطاة ) األبلكاج

 تنطبق على المصانع آما .بطبقة خارجية والملصقة بالغراء

التي تنتج األلواح من مواد خام أخرى مثل لباب قصب السكر، 

وأما مناشير األخشاب ومصانع المنتجات  .أو القش أو الكتان

الخشبية آاألثاث فيتم تناولها في اإلرشادات بشأن البيئة 

والصحة والسالمة من أجل مناشير األخشاب والمنتجات 

ة وحصاد األخشاب ونقلها في هذا وتتم مناقشة زراع .الخشبية

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة القطاع من الصناعة ضمن 
وصفًا " )أ(الملحق "ويقدم  .والسالمة من أجل إدارة الغابات

وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق  .ألنشطة ذلك القطاع من الصناعة

 :األقسام التالية

ة وآيفية التعامل اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناع —: 1.0القسم 
 معها

 مؤشرات األداء ورصده —: 2.0القسم 
  والمصادر اإلضافيةالمراجعثبت  —: 3.0القسم 
  وصف عام ألنشطة الصناعة —: )أ(الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية  1.0
 التعامل معها 

يقدم القسم التالي موجزًا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

بتصنيع منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية مع تقديم المرتبطة 

وتجدر اإلشارة إلى أن  .توصيات حول آيفية التعامل معها

التوصيات المتعلقة بالتعامل مع قضايا البيئة والصحة والسالمة 

الشائعة في غالبية المرافق الصناعية الكبرى خالل مرحلة 

لعامة بشأن اإلرشادات ااإلنشاء وإيقاف التشغيل واردة في 
 .البيئة والصحة والسالمة

 البيئة 1.1

تشتمل القضايا البيئية المرتبطة بصناعة منتجات األلواح 

 :واألخشاب الحبيبية على ما يلي

 ممارسات زراعة الغابات المستدامة •

 االنبعاثات الهوائية •

 المياه المستعملة •

 المواد الخطرة •

 النفايات الصلبة •

 الضوضاء •

 ت المستدامةممارسات زراعة الغابا
على الرغم من استخدام الجذوع المستديرة بدًال من فضالت 

وخاصة من أجل األخشاب (األخشاب آمصدر لأللياف 

، فإن أآبر تأثير على البيئة )الرقائقية وألواح الجدائل المنسقة

وقد  .نتيجة ألنشطة تلك الصناعة يتعلق بإدارة موارد الغابة

مارسات زراعة الغابات تمت مناقشة القضايا المتعلقة بم

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من المستدامة في 
ويمكن تخفيض تلك اآلثار من خالل  .أجل إدارة الغابات

استخدام مزيد من األلياف التي يتم تدويرها أو استعادتها 

 .لتصنيع األلواح

 االنبعاثات الهوائية
شاب الحبيبية قد تؤدي عمليات صناعة منتجات األلواح واألخ

إلى خروج نطاق واسع من االنبعاثات في الهواء بحسب 

قد تنبعث الملوثات الناتجة عن  .اختالف العملية المستخدمة

عمليات االحتراق والتي تشتمل على مواد جسيمية، وأآاسيد 

، وأآاسيد )CO(، وأول أآسيد الكربون )NOx(النيتروجين 

لدات الغاز الساخن من غاليات المرافق، ومو) SOx(الكبريت 

بما فيها (يتم إطالق األلدهيدات  .وسخانات التدفق الحراري

والمرآبات العضوية المتطايرة األخرى في ) الفورمالدهايد
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أماآن تسخين الخشب في مجففات الرقائق، ومجففات قشور 

آما يتم  .األخشاب والمكابس، وعند تبريد األلواح المضغوطة

متطايرة أيضًا عند صناعة إطالق المرآبات العضوية ال

ويتصاعد غبار  .الدهانات الزخرفية واستخدامها لطالء األلواح

األخشاب من العمليات الميكانيكية آتحويل األخشاب إلى 

رقاقات أو عند تصنيف تلك الرقاقات، وآذلك ينتج عن عمليات 

وتعد  .القطع والصنفرة التي تتم على األلواح المضغوطة

لقطاعات المستهلكة للطاقة بشكل مكثف صناعة األلواح من ا

وإذا آانت منظومة الطاقة تعتمد على الوقود األحفوري بدًال من 

فضالت األخشاب، يمكن اعتبار تلك المصانع من أآبر مصادر 

 .انبعاثات غاز الدفيئة

يتم فيما يلي مناقشة توصيات منع االنبعاثات أو تقليلها 

 .والسيطرة عليها

 نتاج االحتراق
السيطرة على االنبعاثات المتصاعدة إلى الهواء من أنظمة يجب 

التسخين المستقلة آسخانات التدفق الحراري أو الغاليات 

اإلرشادات العامة بشأن البخارية وفقًا للوصف الوارد في 
عندما تعتمد االحتياجات الحرارية  .البيئة والصحة والسالمة

عادة بحرق (لمرفق التصنيع على مولدات الغازات الساخنة 

التي توفر تسخين التدفق الحراري للكبس  )فضالت األخشاب

آما توفر الغازات الساخنة لتجفيف الرقائق، ينبغي الجمع بين 

السيطرة على انبعاثات نتاج االحتراق والمرآبات العضوية 

  .المتطايرة واأللدهيدات آما يلي

 مجففات األلياف والحبيبات والقشور
متصاعدة إلى الهواء من المجففات على تحتوي االنبعاثات ال

الرطوبة والمرآبات العضوية المتطايرة المتبخرة من 

عادة ما يتم تسخين المجففات مباشرة بواسطة  .األخشاب

الغازات الساخنة المتصاعدة من مولد غاز يعمل بمنتجات 

أو الوقود األحفوري ويحتوي على ملوثات ناتجة /األخشاب و

يمكن تحقيق السيطرة على تلك  .عن احتراق األخشاب

االنبعاثات في مصانع ألواح الجدائل المنسقة واألخشاب 

الحبيبية عن طريق إمرار غازات العادم الناتجة عن المجففات 

ومع ذلك  ).WESP(من خالل مرسب إلكتروستاتي رطب 

فإن أجهزة الفصل الحلزونية تستخدم على نطاق أوسع في 

يجب تصميم المداخن  .ة الكثافةصناعة األلواح الليفية متوسط

المبينة في ) GEP(وفقًا للممارسات الهندسية الجيدة 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 المكابس
يجب التعامل مع  .يجب أن تزود مكابس األخشاب بأغطية

الهواء الذي يتم تجميعه من المكابس والذي سيحتوي عادة على 

يعتبر من مكونات العديد من المواد الفورمالدهايد ألنه 

الراتنجية المستخدمة في صناعة األلواح، وذلك بتوجيهه إلى 

مصانع المرفق الستخدامه آهواء احتراق، وبذلك يتم التخلص 

من الفورمالدهايد، أو للتحكم في أجهزة من قبيل المرسبات 

اإللكتروستاتية الجافة أو الرطبة أو أجهزة غسل الغاز بالطريقة 

يجب خفض انبعاثات الفورمالدهايد من المصدر عن  .الرطبة

طريق جعل الحرارة في أدنى درجة ممكنة من الناحية العملية، 

وترآيب المواد الراتنجية بطريقة تساعد على تقليل 

وعادة ما يتم تنفيس انبعاثات مبرد األلواح  .الفورمالدهايد الزائد

  .إلى الهواء الجوي دون وسائل تحكم ثانوية

 الغبار
تشتمل العديد من العمليات في قطاع صناعة األلواح على 

احتمال خروج الغبار، سواء آان غبار ضار أو غبار خشب أو 

وقد يتكون الغبار في آافة  .مواد ملوثة من سطح الخشب

مراحل العملية بما في ذلك ساحة جذوع األشجار، وخالل 

لجذوع والمواد أنشطة من قبيل مناولة جذوع األشجار وتحويل ا

المعاد تصنيعها إلى رقائق، وفرز تلك الرقائق، وتقليم القشور 
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بعد الكبس، يتصاعد الغبار عند  .وفرد حصائر الحبيبات لكبسها

القطع الطولي ألخشاب األلواح المضغوطة باستمرار، وتقليم 

  .األطراف والحواف والتقطيع في أحجام مناسبة والصنفرة

 والحد منها االنبعاثات الهوائيةها لمنع تضم التدابير الموصى ب

 :والسيطرة عليها ما يلي

استخدام تدابير مثل مصدات الريح، أو الرش أو األربطة  •

لتقليل انبعاثات الغبار عند عدم القدرة على توقي تكديس 

 مخزون األخشاب بالخارج؛

نقل الرقاقات الخشبية أو الحبيبات باستخدام وسائل هوائية  •

في  .اقالت المفتوحة أو عن طريق النقل السائببدًال من الن

حالة استخدام الناقالت، يجب أن تكون محاطة بالكامل 

 وخاصة عند تغير االرتفاعات؛

 إحاطة أماآن تخزين الرقاقات الخشبية؛ •

توفير معدات السيطرة على الغبار بالنسبة للمناطق التي  •

ف مناطق تصني(تحدد أن بها احتمال آبير إلنتاج الغبار 

 ).الرقاقات الخشبية، وتقسيم الحصيرة والنشر والصنفرة

يجب أن تؤدي أنظمة االستخراج إلى مرشح آيسي أو 

أجهزة فصل حلزونية حسب الحاجة للوفاء بمتطلبات 

الموقع، ويجب فحصها الآتشاف وإزالة السدود التي تمنع 

 .إزالة الغبار بفاعلية

 غازات الدفيئة
ة بشكل مكثف، وتستخدم الطاقة تستهلك مصانع األلواح الطاق

الميكانيكية لتفكيك المواد، وتصنيفها ونقلها، آما أن احتياجها 

للحرارة شديد وخاصة لتجفيف األلياف والحبيبات والقشور 

باإلضافة إلى التوصيات الخاصة بإدارة  .وآذلك في المكابس

اإلرشادات العامة بشأن غازات الدفيئة التي تمت مناقشتها في 
، يجب مراعاة الفرص التالية لتحسين ة والصحة والسالمةالبيئ

 :آفاءة الطاقة

، )الغاليات وسخانات التدفق الحراري(في مصانع المرفق  •

يجب إقرار التقنيات العامة لكفاءة الطاقة الواردة في 

 حيثما اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 أمكن؛

لمصدر بتصميم يمكن تخفيض استهالك الكهرباء من ا •

مصانع جديدة لتقليل مسافات النقل بين مراحل العمليات، 

وتحديد المراوح المستخدمة في تصنيف الرقاقات الخشبية 

ونقلها، وعن طريق ضبط مخرجات المروحة من خالل 

محرآات ذات سرعات متغيرة بمقومات عكسية بدًال من 

التحكم المخمد عند الحاجة لضبط معدالت تدفق الهواء 

في آالت تسوية الرقاقات، ونقل الحبيبات ومراوح هواء (

  ؛)االحتراق

يمكن خفض الطاقة المستخدمة في التجفيف من خالل  •

استخدام مواد خام جافة نسبيًا، ومن بينها المواد الخشبية 

المعاد استخدامها في تصنيع األلواح الحبيبية، وذلك بزيادة 

خل المجففات من التالمس بين هواء التجفيف والحبيبات دا

خالل استخدام مجفف ثالثي األشواط أو إعادة التدوير 

بشكل جزئي لهواء العادم الساخن والجاف الخارج من 

المجفف مع خفض درجة حرارة المجفف إلى أقل حد 

 ممكن؛

تحتاج مصانع األلواح لقدر آبير من الطاقة والحرارة  •

 وتعمل لفترات طويلة دون أن يختلف احتياجها للطاقة

وفي مثل هذه الظروف  .والحرارة في أغلب األحوال

يستحسن وجود مشاريع ناجحة تجمع بين إنتاج الطاقة 

وبوجه خاص، تتالءم صناعة  .والحرارة في الوقت ذاته

األلواح الليفية متوسطة الكثافة بشكل جيد مع أنظمة توليد 

الطاقة والحرارة التي تقوم على توربينات الغاز، وفيها 

رباء الناتجة عن التوربين باحتياجات العملية إلى تفي الكه

حد بعيد إذا آان حجم التوربين يسمح بإخراج القدر الكافي 

 من الحرارة لتجفيف حمل األلياف؛
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يجب إحراق آافة فضالت األخشاب الناتجة عن العملية  •

داخل الموقع للوفاء باحتياجات العملية من الحرارة 

إذا ( على لحاء األشجار، تشتمل تلك الفضالت ).والطاقة(

، وغبار المنشار )آانت مرحلة نزع اللحاء ضمن العملية

وغبار الصنفرة، ومع ذلك تشتري بعض المواقع فضالت 

األخشاب الستخدامها آوقود معادل النبعاثات ثاني أآسيد 

في مصانع األلواح الليفية متوسطة الكثافة  .الكربون

ة والحرارة، قد يفي المزودة بنظام يجمع بين إنتاج الطاق

إحراق فضالت األخشاب بوجه عام باالحتياجات 

  .الحرارية للمكبس وأماآن الطالء بالطبقة الخارجية

 المياه المستعملة
 المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية

قد تشتمل مصانع منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية على 

ات، ومن بين تلك العمليات استخدام آثيف للمياه أثناء العملي

غسيل الرقاقات الخشبية في صناعة األلواح الليفية متوسطة 

الكثافة وتبخيرها وتنعيمها، والمياه المستخدمة في أنظمة 

على وجه الخصوص وليس  .المرسبات اإللكتروستاتية الرطبة

الحصر، قد يتم في صناعة األلواح الليفية متوسطة الكثافة 

بية قبل دخولها حيز المعالجة، ويكون ذلك غسل الرقاقات الخش

في األساس إلزالة بقايا التربة التي تسبب تآآل مبكر في 

قد تحتوي مياه الغسيل على آميات  .معدات التشغيل اآللي

آبيرة من الرواسب والنضاض من الرقاقات الخشبية ويجب 

معالجتها عن طريق التصفية والترشيح أيضًا إذا لزم األمر، 

معالجة المياه "ب الوصف الوارد أدناه تحت وذلك حس

ثم يعاد استخدامها داخل " المستعلمة الناتجة عن العمليات

 .العمليات

آذلك عند صناعة األلواح الليفية متوسطة الكثافة يمكن إعادة 

استخدام النفايات السائلة الناتجة عن تبخير الرقاقات الخشبية 

 بعد المعالجة باستخدام وتنعيمها قبل مرحلة الصقل في العمليات

 .أنظمة الترشيح الغشائي

يتم عادة تنقية مياه التنظيف الناتجة عن المرسبات 

اإللكتروستاتية الرطبة في نظام تصفية قبل إعادة استخدامها في 

 .الترسيب اإللكتروستاتي الرطب

يجب خفض آمية النفايات السائلة الناتجة عن غسيل الرقاقات 

لواح الليفية متوسطة الكثافة والمرسبات الخشبية في صناعة األ

اإللكتروستاتية الرطبة عن طريق االستعانة بتقنيات إعادة 

وما يتبقى ما إنتاج للنفايات السائلة  .االستخدام المذآورة أعاله

في صناعة األلواح فهي مقادير ضئيلة، ُتحمل فيها المياه من 

وتخرج في العمليات الرطبة مع الرقاقات الخشبية واأللياف 

 .النهاية من الموقع على هيئة بخار عند التجفيف

في صناعة األخشاب الرقائقية، يتم نقع الجذوع في مياه دافئة 

وغالبًا ما يتم تسخين ِبرك النقع هذه بواسطة  .قبل تقشيرها

البخار، ويكون التسخين غالبًا عن طريق الحقن المباشر في 

ة السامة الموجودة في وسوف تخرج المواد الكيميائي .الِبرآة

مثل حمض التانيك، والفينوالت، والراتنج، (الخشب 

وعادًة ما  .إلى الِبرك على هيئة نضاض) واألحماض الدهنية

تكون الحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين مرتفعة في النضاض 

وآذلك الحاجة الكيميائية ) لتر/ملليغرام  5000 - 150(

وتكون تلك المواد  ).لتر/رامملليغ  7500 - 750(لألآسجين 

الكيميائية ذاتها عرضة للنضاض في أماآن تخزين األخشاب 

وتتعرض هذه األماآن لمياه  .المستديرة والرقاقات الخشبية

 .األمطار ويمكن ريها للسيطرة على الغبار

 :تشمل التقنيات الموصى بها لمنع ومكافحة النض ما يلي
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لمستخدمة في يجب تبطين ِبرك نقع جذوع األشجار ا •

صناعة األخشاب الرقائقية لمنع تسرب النضاض للمياه 

 الجوفية؛

يجب أن تكون األسطح في مناطق تخزين جذوع األشجار  •

والرقاقات الخشبية غير منفذة، آما يجب أن تحتوي على 

حواجز الحتواء االنسكابات، وأن يوجه السيب الناتج عن 

 تعملة؛تلك المناطق إلى مرفق معالجة المياه المس

 .يجب إعادة استخدام مياه ري ساحة جذوع األشجار •

 معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات
تشمل تقنيات معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات 

فصل المواد الصلبة العائمة  :الصناعية في هذا القطاع على

؛ )DAF(مثل دقائق الخشب عن طريق التعويم بالهواء المذاب 

والترشيح لفصل المواد الصلبة القابلة للترشيح؛ ومعادلة التدفق 

والحمل؛ والترسيب للتقليل من المواد الصلبة المعلقة باستخدام 

المصفيات؛ والمعالجة البيولوجية لتقليل المواد العضوية المذابة 

؛ وإزالة الماء من البقايا )حاجة حيوية آيميائية لألآسجين(

وقد  .المقالب المخصصة لدفن النفاياتوالتخلص منها في 

) 1(يتطلب األمر استخدام ضوابط هندسية إضافية من أجل 

رفع مستوى إزالة المعادن باستخدام الترشيح الغشائي أو 

إزالة ) 2(الكيميائية، /التقنيات األخرى للمعالجة الفيزيائية

المرآبات العضوية العنيدة باستخدام الكربون المنشط أو 

خفض سمية النفايات السائلة ) 3( الكيميائية المتقدمة، واألآاسيد

مثل التناضح العكسي، والتبادل (باستخدام تقنية مالئمة 

 ).اآليوني، والكربون المنشط، إلى آخره

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتناقش 

آيفية التعامل مع المياه المستعملة الناتجة عن العمليات 

ويتعين على المرافق، من  . وأمثلة لمقتربات المعالجةالصناعية

خالل استخدامها لهذه التكنولوجيات وأساليب الممارسة 

الصحيحة المتعلقة بكيفية التعامل مع المياه المستعملة، أن تفي 

بالقيم اإلرشادية المعنية بتصريف المياه المستعملة والمبينة 

 .ع الصناعة هذا من وثيقة قطا2بالجدول ذي الصلة بالقسم 

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

توجيهات حول آيفية التعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة 

الناتجة عن العمليات التي تتم في المرافق الصناعية، ومياه 

ويجب توجيه  .صرف الصحيالعواصف غير الملوثة، ومياه ال

مجاري المياه المستعملة الملوثة إلى نظام معالجة المياه 

اإلرشادات وتقدم  .المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية
 توصيات لخفض العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

استهالك المياه، ال سيما في األماآن التي تكون فيها المصادر 

  .الطبيعية محدودة

 لمواد الخطرةا
قد تستخدم الراتنجات بكميات آبيرة في صناعة منتجات 

قد تحتوي  .األلواح واألخشاب الحبيبية خالل عمليات التصنيع

وتعد  .تلك الراتنجات على مجموعة من المرآبات السامة

الفورمالدهايد من المكونات الشائعة لهذه الراتنجات غير أن 

فات والفطريات يمكن المواد السامة األخرى آمبيدات اآل

تمثل هذه المواد الكيميائية خطورة  .تضمينها في المنتج النهائي

محتملة في حالة انسكابها، آما قد تمثل خطورة على الصحة 

وقد  .والسالمة المهنية ما لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح

تمت مناقشة توصيات تحقيق األمان عند استخدام المواد 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة تخزينها في الخطرة ونقلها و
 .والصحة والسالمة
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 النفايات الصلبة
تشتمل النفايات الصلبة في هذا القطاع على فضالت األخشاب 

عن عمليات معالجة  2 ، والنفايات الناتجة)آفضالت األلواح(

 .المياه، والرماد الناتج عن إحراق فضالت األخشاب

 :يهالتقليل النفايات والسيطرة عل

يجب تخزين الرماد في منطقة محاطة مضادة للريح إلى  •

ويمكن إعادة الرماد إلى الغابة أو إلى . أن يبرد بالكامل

موقع آخر لدفنه في التربة آمادة مخصبة وحسنة للتربة 

بعد تقييم التأثير المحتمل الذي قد يمثله على التربة والمياه 

 3الجوفية تبعًا لترآيب الرماد؛

فضالت األلواح عن طريق التحكم في أبعاد يجب تقليل  •

األلواح المضغوطة والتقليل التدريجي للزوائد التي سيتم 

ويمكن إعادة استخدام الفضالت المتبقية  .تشذيبها

آمدخالت في صناعة األخشاب الحبيبية، وتستخدم آقلب 

لأللواح المصمتة، أو يتم إحراقها في أنظمة إحراق 

 فضالت األخشاب؛

 النفايات الصلبة الناتجة عن عمليات معالجة يجب إحراق •

المياه المستعملة ومن بينها الرواسب المحتجزة في 

المرسب اإللكتروستاتي الرطب، بشرط اتباع الوسائل 

المناسبة للسيطرة على تلوث الهواء أو التخلص منها 

اإلرشادات العامة بشأن آنفايات خطرة، حسبما ورد في 
 .البيئة والصحة والسالمة

                                                 
 سوف يؤدي حرق فضالت األخشاب في مصنع آبير لصناعة األلواح إلى 2

وما لم يتم تخزين هذا الرماد بالشكل . وجود آميات آبيرة من الرماد
ل سببًا الندالع الصحيح بمجرد خروجه من المحارق واألفران، فإنه قد يمث

حرائق جسيمة وذلك ألنه خفيف ويمكن بسهولة النفخ في جمراته عن طريق 
  .الريح

 يجب تقييم الرماد الناتج عن إحراق فضالت األلواح المغطاة بطبقة 3
المطلية بالورنيش الحتمال احتوائها على ملوثات عضوية /المغراة/خارجية

  . وغير عضوية

 الضوضاء
تتسبب مصانع إنتاج األلواح واألخشاب الحبيبية قدرًا ملحوظًا 

من الضوضاء ينتج في األساس من اسطوانات نزع لحاء 

وهي التي (األشجار وماآينات تحويل األخشاب إلى رقاقات 

، وعمليات التفكيك )تحدث الجانب األآبر من الضوضاء

آينات الصنفرة الميكانيكي المستخدمة مع األشجار الخام، وما

  .والقطع

يوصى بالتدابير التالية لمنع الضوضاء والحد منها والسيطرة 

 :عليها

إتمام أعمال نزع لحاء األشجار وتحويل الجذوع إلى  •

 رقاقات خشبية داخل بنايات مغلقة؛

صيانة الماآينات المتسببة في حدوث الضوضاء بصفة  •

 دورية وفقًا لمواصفات الشرآة المصنعة؛

افق مناولة جذوع األشجار في أماآن تساعد توطين مر •

 على خفض الضوضاء؛

ترآيب أرضيات خافضة للصوت أو حواجز عاآسة  •

 .حسب الحاجة

 الصحة والسالمة المهنية 1.2

تتماثل اآلثار المترتبة على الصحة والسالمة المهنية أثناء إنشاء 

مصانع منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية وإيقاف تشغيلها مع 

ائرها في أغلب المرافق الصناعية الكبرى وقد تمت مناقشة نظ

اإلرشادات العامة بشأن البيئة طرق منعها والسيطرة عليها في 
 .والصحة والسالمة

تشمل المخاطر المحتملة على الصحة والسالمة المهنية 

المتضمنة في عمليات صناعة منتجات األلواح واألخشاب 

 : يليالحبيبية في المقام األول على ما
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 المخاطر البدنية •

 التعرض للضوضاء •

 استنشاق الغبار •

 التعرض للكيماويات •

 الحرائق/ االنفجارات  •

 المخاطر البدنية
عادًة ما ُتعزَى أآثر حاالت التعرض لإلصابات الشديدة في هذا 

يجب  .الحماية/ القطاع إلى وجود خلل في أنظمة اإلغالق 

لقوية بصفة الحماية ا/ وضع وممارسة إجراءات اإلغالق 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة دورية وفقًا لما هو وارد في 
 .والصحة والسالمة

 سالمة اآلالت
تحتوي معظم مصانع تجهيز األلواح واألخشاب الحبيبية على 

بعض أنواع آالت القطع، آمعدات تحويل األخشاب إلى رقاقات 

ة باإلضاف .أو قشور، والمضارب، والمناشير ومعدات الصنفرة

إلى ذلك، قد تتسبب اآلالت المستخدمة في العمليات آالمكابس 

 .متعددة الفتحات وأنظمة الدفع في حدوث مخاطر االحتجاز

وتؤدي اإلصابات الناتجة عن هذا النوع من اآلالت في أغلب 

غالبًا ما تقع الحوادث  .األحوال إلى فقد األطراف أو األصابع

 .ناء الصيانة والتنظيفعند تشغيل اآلالت بشكل غير مقصود أث

تشمل التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة اإلصابات الناتجة 

 :عن معدات القطع ما يلي

تزويد جميع معدات القطع بحواجز واقية لها القدرة على  •

 منع الوصول إلى شفرات القطعة أثناء حرآتها؛

تدريب جميع العاملين على االستخدام اآلمن لمعدات  •

 القطع؛

ات الترقيق بحواجز واقية تمنع إدخال أعضاء تجهيز معد •

 الجسم إليها؛

احتواء آافة معدات القطع بالشكل الكافي لمنع طرد شظايا  •

 الشفرات في حالة تحطمها؛

إحاطة التروس المتحرآة والسالسل والسيور والبكرات  •

 .بالكامل

 أنشطة مناولة جذوع األشجار
ت السكك تفرغ حمولة جذوع األشجار بصورة عامة من عربا

الحديدية والشاحنات الثقيلة وتكدس بواسطة آالت قبل نقلها إلى 

 .ناقالت جذوع األشجار لنقلها إلى آالت نزع اللحاء والترقيق

تشيع اإلصابات الناتجة عن تحرك المرآبات في أفنية جذوع 

األشجار، باإلضافة إلى اإلصابات الناجمة عن تدحرج أو 

ة أو انفصالها عن أماآن سقوط الجذوع من معدات المناول

 .التكديس

ويوصى بالتدابير التالية لمنع اإلصابات في أفنية تكديس جذوع 

4:األشجار، والحد منها والسيطرة عليها

الميكنة الكاملة ألنشطة أفنية جذوع األشجار لتقليل التعامل  •

 البشري مع الجذوع أثناء أنشطة المناولة والتكديس؛

أفنية جذوع األشجار بوضوح تعيين حدود طرق النقل في  •

 والتحكم في حرآة المرآبات بعناية؛

عدم تجاوز ارتفاع تكدس جذوع األشجار عن الحد اآلمن  •

الذي ينص عليه تقييم المخاطر والذي يجب أن يأخذ بعين 

االعتبار الظروف الخاصة بالموقع بما في ذلك طريقة 

 التكديس؛

شخاص قصر الوصول إلى أفنية جذوع األشجار على األ •

 المرخص لهم،

                                                 
ت الخاصة باستالم ومناولة جذوع األشجار يمكن اإلطالع على التقنيا  4

 ، المتاحة على)2003(لدى اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 
osha.www://http-: المواقع التالية

html.receive/sawmills/etools/SLTC/gov.slc 
-osha.www://http

html.convey/sawmills/etools/SLTC/gov.slc

http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/receive.html
http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/receive.html
http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/convey.html
http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/convey.html
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احتواء أسطح حمل جذوع األشجار على حواجز أو  •

سالسل أو واقيات أخرى لمنع جذوع األشجار من 

 التدحرج والسقوط من هذه األسطح؛

تدريب العاملين على إجراءات العمل اآلمن في مناطق  •

أسطح حمل وتكديس جذوع األشجار، بما في ذلك تجنب 

  ق الهروب؛جذوع األشجار الساقطة وتخطيط طر

تزويد العاملين بأحذية طويلة واقية مغطاة بالصلب من  •

الخارج وخوذات صلبة وسترات سهلة الرؤية ومنظار 

 لحماية العين وجوارب؛

تجهيز جميع المعدات المتنقلة بأنظمة إنذار صوتي عند  •

 .الرجوع إلى الخلف

 الحروق
خن تعتبر اإلصابات الشديدة الناتجة عن البخار أو الزيت السا

أو الماآينات الساخنة من المخاطر الواردة بكافة مصانع 

األلواح وقد تقع نتيجة لمالمسة األسطح الساخنة بشكل غير 

مقصود أو نتيجة إلطالق مواد ساخنة إلى مكان العمل دون 

تشمل التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة وقوع  .قصد

 اداإلصابات بسبب خطوط أنابيب البخار وغيرها من المو

 :الساخنة ما يلي

عزل آافة خطوط أنابيب البخار والسوائل الحرارية  •

 وفحصها بصفة دورية؛

جعل اتجاه فتحات تنفيس البخار وصمامات تفريغ الضغط  •

 بعيدًا عن األماآن التي يطرقها العمال؛

 المناولة اآللية للسوائل الساخنة والراتنج؛ •

س بِشباك إحاطة جميع األماآن مرتفعة الحرارة من المكاب •

 .لمنع دخول أعضاء الجسم

 الضوضاء
تصدر اآلالت التي تقوم بمعظم أعمال الطحن والنشر مستويات 

في العديد من الحاالت يؤدي ذلك إلى  .ضوضاء تضر بالسمع

 .فقد دائم لحدة السمع حتى مع التعرض لفترات قصيرة نسبيًا

" البيئة"يجب اتباع منهجيات خفض الضوضاء الواردة في قسم 

بهذه الوثيقة، مع توفير معدات حماية السمع إذا أخفقت تلك 

 85التدابير في خفض مستويات الضوضاء عن أقل من 

وعلى األرجح سيلزم توفير حماية لألذن في  ).A(ديسيبل 

المناطق المحيطة بآالت الترقيق والطحن وتصنيف الرقاقات 

 .وفي غرف المرافق بالمصنع

 الغبار
ر األخشاب وخاصة المواد الجسيمية قد يتسبب استنشاق غبا

)PM10 ( في اإلصابة بتهيج أو ربو أو الحساسية أو السرطان

. األنفي البلعومي لدى العاملين في مجال تجهيز األخشاب

ويشتمل الغبار الناتج من بعض األلياف البديلة المستخدمة في 

صناعة األلواح على آثار صحية خاصة تؤدي إلى اإلصابة 

على سبيل المثال، تحدث اإلصابة . ة محددةبأمراض مهني

بالُسَحار الثفلي عن طريق الحساسية لبويغات الفطريات 

الشعاعية الموجودة بقصب السكر المتعفن بينما تحدث اإلصابة 

قد تؤدي . بالُسَحار القطني عن طريق جسيمات القطن أو الكتان

يكون ربما . هاتين الحالتين إلى حدوث العجز الدائم أو الوفاة

مسحوق الميالمين الذي قد يستخدم لتغطية األلواح من المواد 

المسببة للسرطان وقد يكون له آثار مهيجة للعينين والبشرة 

يجب منع ومكافحة التعرض للغبار من خالل . والقناة التنفسية

لالستخراج والترشيح وصيانتها على  5 االستعانة بأنظمة فعالة

                                                 
 يمكن االطالع على عدد من ضوابط تنفيس العادم المحلية بالنسبة للعديد 5

مة المهنية من اآلالت والمعدات في دليل اإلدارة األمريكية للصحة والسال
 :وهو متاح من خالل الموقع التالي. 2003

 -osha.www://http
html.dust/sawmills/etools/SLTC/gov.slc

http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/dust.html
http://www.osha-slc.gov/SLTC/etools/sawmills/dust.html


  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  
  منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية  الخاصة ب

    

 
   10 2007 نيسان، /يلأبر 30

 مجموعة البنك الدولي     

أعاله وإآماله باستخدام معدات " البيئة"النحو الوارد بقسم 

 .الحماية الشخصية آاألقنعة والكمامات

 المواد الكيماوية
في األماآن التي يستخدم فيها الغراء والراتنجات التي تقوم 

على الفورمالدهايد آمواد تجميع وربط، قد يحدث تعرض 

وفي أماآن تجفيف األخشاب أو  .مضاعف لبخار الفورمالدهايد

 حرارة مرتفعة، عادًة ما تتصاعد ضغطها عند درجات

يجب السيطرة على التعرض  .المرآبات المتطايرة لألخشاب

لتلك المواد الكيماوية باتباع التدابير المذآورة أعاله في قسم 

من هذه الوثيقة، إلى جانب اإلرشادات الواردة في " البيئة"

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 استخدام المادة الالصقة ثنائي أيزوسيانات ثنائي غالبًا ما يتم

قد  .في صناعة ألواح الجدائل المنسقة) MDI(فينيل الميثيلين 

يتسبب هذا المرآب في إلحاق ضرر جسيم بالجهاز التنفسي في 

حالة استنشاقه ويتطلب احتياطات خاصة عند االستخدام تقوم 

 .بتحديدها جهة التوريد المسؤولة عن تلك المادة

 الحرائق واالنفجارات
قد تتسبب االنفجارات في مخاطر جسيمة بالمناطق التي يوجد 

وتكون  .بها آميات آبيرة من الغبار الناعم القابل لالحتراق

الخطورة عالية بشكل خاص في المطاحن التي تستخدم درجات 

حرارة عالية لتجفيف الرقاقات والقشور الممزوجة بالشمع أو 

 التحكم بالغبار التي تعمل على رفع الغبار الراتنج، وفي معدات

وقد تتغطى األنابيب  .الجاف الناتج عن الصنفرة والمناشير

المخصصة لسحب األبخرة من حول المكابس بمواد قابلة 

لالحتراق وبالتالي فإنها تعتبر من المخاطر المحتملة الندالع 

يجب خفض مخاطر االنفجارات باتباع تدابير منع  .الحرائق

من " البيئة"افحة تراآم الغبار على النحو الوارد في قسم ومك

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تشتمل تدابير منع  .هذه الوثيقة

ومكافحة مخاطر الحرائق واالنفجارات المرتبطة بالغبار على 

 :ما يلي

تنفيذ أعمال النظافة الدورية لضمان إزالة الغبار من  •

يف نصف سنوية المرفق، بما في ذلك إجراء عملية تنظ

مثل (لتنظيف المرفق بالنفخ أو بالمكانس الكهربائية 

 ؛)العوارض الخشبية للسقف

استخدام األلواح المخففة آلثار االنفجارات بكافة معدات  •

 إزالة الغبار في المجففات والمباني؛

آيب والصيانة الدورية لوسائل اآتشاف الشرر وأنظمة التر •

 غمر االندالع ومعدات السيطرة على الغبار؛

القضاء على جميع مصادر االشتعال في بيئة العمل، بما  •

 :في ذلك ما يلي

o  استخدام المعدات الكهربائية التي ال يقل تصنيفها عن

IP64 

o  القضاء على مصادر اللهب المكشوف آلهب المواقد

ات اللحام والقطع وأعواد الثقاب والقداحات ولمب

 والسخانات

o  مراقبة األسطح الساخنة مثل محرآات االحتراق

الداخلي الدائرة والشرر الناتج عن االحتكاك 

واألسالك الساخنة والمعادن المتوهجة ومحامل 

 الكريات التي ارتفعت حرارتها لدرجة آبيرة؛

o السيطرة على المعدات المحمولة التي تعمل 

بالبطاريات آأجهزة الالسلكي والهواتف المحمولة، 

 .إلى آخره

o  االستخدام اآلمن لبعض المواد الكيماوية مثل منتجات

التقسية بالبيروآسيد التي قد ترتفع حرارتها ذاتيًا أو 

 تتسبب في حدوث اشتعال ذاتي

o  تأريض الوصالت الكهربية للناقالت وأنظمة التحكم

 باء االستاتيكيةفي الغبار لمنع تسريب الكهر
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تدريب العاملين على إجراءات اإلخالء في حاالت  •

 .الطوارئ والمبادئ األولية ألساليب مكافحة الحريق

 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها 1.3

تتماثل التأثيرات الواقعة على صحة المجتمع المحلي وسالمته 

أثناء إنشاء مصانع منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية مع 

أثيرات المشابهة في معظم المرافق الصناعية الكبرى، وقد تم الت

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة تناولها بالمناقشة في 
وتشتمل قضايا صحة المجتمع المحلي وسالمته  .والسالمة

المرتبطة بمصانع األلواح في األساس على التعرض للغبار 

يجب على  .اءواالنبعاثات األخرى في الهواء الجوي والضوض

الشرآات العاملة في هذا المجال التأآد من أن وسائل التخفيف 

من هذه الوثيقة تضمن عدم " البيئة"من اآلثار الواردة في قسم 

  .وقوع آثار عكسية على المجتمع المحلي

 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة 2.1

 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات 2 و 1يقدم الجدوالن 

 الخاصة اإلرشادية القيم وتشرح .السائلة لهذا القطاع

 هذا في العمليات عن الناتجة السائلة والنفايات باالنبعاثات

 هي آما الجيدة الدولية الصناعية الممارسة بوضوح القطاع

 يةتنظيم أطر لديها التي للبلدان الصلة ذات المعايير في واردة

آما يمكن تطبيق هذه اإلرشادات في ظروف  .بها معترف

التشغيل العادية داخل المرافق المصممة والمشغلة على نحو 

مالئم من خالل تطبيق أساليب منع التلوث والسيطرة عليه 

 .والتي تم تناولها بالمناقشة في األقسام السابقة من هذه الوثيقة

، فيما ال يقل عن وينبغي تطبيق هذه المستويات بدون تخفيف

 في المائة من وقت تشغيل المصنع أو الوحدة، بعد حسابها 95

ويجب تبرير عدم تطبيق  .آنسبة من ساعات التشغيل السنوية

هذه المستويات بالنسبة ألوضاع مشروع محلي محدد في التقييم 

 .البيئي

تنطبق اإلرشادات بشأن النفايات السائلة على عمليات 

نفايات السائلة المعالجة في المياه السطحية التصريف المباشر لل

يمكن تحديد مستويات التصريف  .من أجل االستخدام العام

الخاصة بالموقع بناء على مدى توفر وظروف استخدام 

األنظمة العامة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي أو، إن 

آان تصريفها يتم مباشرة على المياه السطحية، عندئذ يتم تحديد 

ستويات بناء على نظام تصنيف استخدام المياه المستقبلة آما الم

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة هو موضح في 
 .والسالمة

إن اإلرشادات المعنية بانبعاث الملوثات تنطبق على االنبعاثات 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتعالج  .الناتجة عن العمليات
لخاصة بانبعاث الملوثات من  اإلرشادات اوالصحة والسالمة

مصادر االحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية 

 50والكهربائية من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن 

ميغاواط؛ أما انبعاثات مصادر الطاقة األآبر فتعالجها 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل الطاقة 
دات العامة بشأن البيئة والصحة اإلرشاآما تقدم  .الحرارية
 إرشادًا حول اعتبارات البيئة المحيطة استنادًا إلى والسالمة

  .إجمالي حمل االنبعاثات
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 إرشادات بشأن االنبعاثات في الهواء من أجل: 1الجدول 
 منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية

  القيمة اإلرشادية الوحدة  الملوثات

 الجسيمات
 

م/ملليغرام
كعب تر م

 عادي

 )MDFألواح  (20
آالت تجفيف  (20

 )األخشاب
 )مصادر أخرى (50

مرآبات عضوية 
متطايرة قابلة 

 للتكثف

 
م/ملليغرام

تر مكعب 
 عادي 

في صورة (
 )آربون

130 

 فورمالدهايد
 

م/ملليغرام
تر مكعب 
 عادي

آالت تجفيف  (20
 )األخشاب

 )مصادر أخرى (5

 

سائلة من أجل منتجات إرشادات بشأن النفايات ال: 2الجدول 
  األلواح واألخشاب الحبيبية

  القيمة اإلرشادية  الوحدة  الملوثات
األس 

 الهيدروجيني
وحدة 
 9 - 6 معيارية

حاجة حيوية 
آيميائية 
 5لألآسجين

/ ملليغرام 
  50 لتر

حاجة آيميائية 
 لألآسجين

/ ملليغرام 
 150 لتر

مجموع المواد 
 الصلبة المعلقة

/ ملليغرام 
 50 لتر

/ ملليغرام  فورمالدهايد
 10 لتر

 أ3< مئوية درجة الحرارة
 :مالحظات

عند حافة منطقة مزج مثبتة علميًا يتم فيها مراعاة نوعية المياه أ 
المحيطة، واستخدام المياه المستقبلة، والمستقبالت المحتملة 

 والسعة التماثلية

  استغالل الموارد
لموارد بالنسبة للطاقة  أمثلة لمؤشرات استهالك ا3يقدم الجدول 

ويتم إتاحة القيم  .والمياه والمواد الخامة في هذا القطاع

المعيارية للصناعة بغرض المقارنة فقط وعلى المشروعات 

 .الفردية أن تستهدف التحسين المستمر في هذه المجاالت

  استهالك الموارد والطاقة: 3الجدول 

المدخالت حسب وحدة 
 المنتج

وحدة إجمالي 
 الحمل

المعيار 
اإلرشادي 
 للصناعة
 

55% 
90% 

 آفاءة التحويل
  األخشاب الرقائقية-
 األلواح الليفية متوسطة -

 الكثافة
  أخرى-

 3م/  منتج 3م
 %95 خشب

 
260 
280 

 استخدام الكهرباء
 األلواح الليفية متوسطة -

 الكثافة
  األخشاب الرقائقية-
  أخرى-

 
آيلوواط 
 3م/ساعة

150 

 
1000 

 استخدام الحرارة
 األلواح الليفية متوسطة -

 الكثافة
  أخرى-

 630 3م/ميغاجول

 
300 

 استعمال المياه
 األلواح الليفية متوسطة -

 الكثافة
  أخرى-

 3م/ مياه3م
 100 منتج
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  الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

ر آبيرة محتملة مع جميع األنشطة التي تم تحديد أنها ذات آثا

 .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

ير بيانات تمثيلية يجب أن يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوف

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

ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة 

ية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات ومقارنتها بالمعايير التشغيل

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة  .تصحيحية الزمة

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

 الصحة والسالمة المهنية 2.2

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

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

(ACGIH)،6  للمخاطر الكيميائية المنشورة ودليل الجيب

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

                                                 
 TLV/org.acgih.www/:/http/: الموقعين التاليين متاح على 6 
/store/org.acgih.www://http

(NIOSH)،7  وحدود التعرض المسموح بها)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

(OSHA)،8  والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني

 9في االتحاد األوروبي،المنشورة من قبل الدول األعضاء 

  .أو ما يشابهها من مصادر

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

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

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

لى فقدان وقت العمل، أو سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إ

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

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع في البلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر 

مكتب الواليات المتحدة : على سبيل المثال(المنشورة 

الصحة والسالمة بالمملكة إلحصائيات العمل وإدارة 

   10).المتحدة

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

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

آجزء من برنامج رصد الصحة  11متخصصين معتمدين 

حتفاظ بسجالت آما يجب على المنشآت اال .والسالمة المهنية

                                                 
npg/niosh/gov.cdc.www://http/: متاح على الموقع التالي 7 
: متاح على الموقع التالي 8 

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

: متاح على الموقع التالي 9 
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.ropeeu://http

 :الموقعين التاليين متاح على 10
 iif/gov.bls.www://http 

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http   
 يشتمل المهنيون المعتمدون على أخصائيي الصحة الصناعية  يمكن أن11

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
  .المعتمدين أو من يكافئهم

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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 .عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

.اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 
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وصف عام ألنشطة الصناعة :)أ(ملحقال
يشتمل قطاع صناعة منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية على 

صناعة األخشاب والمواد ذات األصول النباتية التي يتم 

تجميعها سويًا باستخدام مواد الصقة أو مواد تجميع وربط في 

تشتمل هذه اإلرشادات على  .ظل وجود الحرارة والضغط

ناعة منتجات األلواح واألخشاب الحبيبية معلومات تتصل بص

مثل ألواح الخشب الحبيبي وألواح الجدائل المنسقة واأللواح 

آما  ).األبلكاج(الليفية متوسطة الكثافة واألخشاب الرقائقية 

تشتمل على المصانع التي تنتج األلواح من مواد خام أخرى 

 .مثل لباب قصب السكر، أو القش أو الكتان

  ةأنشطة الصناع
 العمليات النموذجية التي تتم في صناعة 1-يوضح الشكل أ

  .األلواح

تتنوع المواد الخام المستخدمة في العمليات تبعًا لتنوع 

ضرورية ) أي الجذوع(فاألخشاب المستديرة  .المنتجات

ويمكن  .لصناعة ألواح الجدائل المنسقة واألخشاب الرقائقية

افة واألخشاب الحبيبية عند صناعة األلواح الليفية متوسطة الكث

استخدام الجذوع ويمكن أيضًا استخدام فضالت المناشير مع 

ازدياد معالجة األخشاب المستعملة آمادة خام في صناعة ألواح 

وتكون األخشاب المرنة هي أآثر األخشاب  .األخشاب الحبيبية

المستخدمة في هذه الصناعة، ومع ذلك فإن قشور األخشاب 

زيين األخشاب الرقائقية والمنتجات المعدة الصلبة تستخدم في ت

  .لالستخدام في البيئات البحرية

  تجهيز المواد
يتم تجهيز المواد الخام المدخلة عن طريق نزع لحاء األشجار 

وتحويل األخشاب إلى رقاقات وقشور وتقشيرها أو تحويلها إلى 

قد يتم تحويل األخشاب إلى  .شرائح وفقًا لمتطلبات المنتج

خارج الموقع حيث تكون المدخالت عبارة عن فضالت رقاقات 

وعلى وجه  .ناتجة عن عمليات أخرى لتجهيز األخشاب

الخصوص في صناعة األلواح الليفية متوسطة الكثافة، قد يتم 

  .غسل الرقاقات الخشبية قبل إدخالها إلى مرحلة التصنيع

في األلواح (وبعد الخفض المبدئي للحجم، يتم تصنيف الحبيبات 

حسب الحجم ) في ألواح الجدائل المنسقة(أو القشور ) لحبيبيةا

في صناعة األلواح الليفية  .قبل إدخالها إلى آالت التجفيف

متوسطة الكثافة، يتم تنعيم الرقاقات عن طريق طبخها في 

 .المياه ثم إدخالها آلة تكرير حيث يتم اختزالها إلى ألياف مفردة

أآثر العمليات شيوعًا عند وتعتبر عملية التقشير الدوار هي 

إنتاج قشور األخشاب الرقائقية، وحسب األنواع، يسبق تلك 

العملية تبخير الجذوع لزيادة محتواها من الرطوبة ولضمان 

 .ثبات الرقاقات التي تم تقشيرها

  التجفيف
في صناعة ألواح الجدائل المنسقة واألخشاب الحبيبية، سيتم بعد 

ر في آالت تجفيف دوارة متعددة القشو/ ذلك تجفيف الرقاقات 

ويتم تجفيف األلياف المستخدمة في صناعة األلواح  .المسارات

الليفية متوسطة الكثافة في هواء ساخن يمر داخل أنبوب 

طويل، في حين يتم تجفيف القشور المستخدمة في صناعة 

األلواح الرقائقية على شكل صحائف في مجفف قشور يشبه 

تجفيف إلى قدر آبير من الطاقة تحتاج عملية ال .الفرن

المستخدمة وفرص آفاءة الطاقة، ويصدر عنها قدر ملحوظ من 

  .االنبعاثات في الهواء الجوي

  التجميع والمواد الالصقة
يتم تشكيل المنتجات عبر إضافة المواد الالصقة واألربطة 

يتم تحديد  .لأللياف والرقاقات والقشور أو الحصائر الصفائحية

واح وسمكها بوجه عام عند هذه المرحلة والتي خصائص األل
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قد تشتمل على استخدام طبقات مختلفة من الرقاقات مختلفة 

 . األحجام، والمواد واالتجاهات

  المعالجة/ الكبس 
يتم بعد ذلك آبس األلواح ومعالجتها تسخينها والضغط عليها 

وتتوفر  .بدرجات حرارة متوسطة إلى مرتفعة حسب المنتج

 من المكابس، بما في ذلك المكابس متعددة الفتحات عدة أنواع

التي تنتج أآداس من األلواح الصغيرة، والمكابس ذات الفتحة 

الواحدة المستخدمة لصناعة األلواح الكبيرة التي يتم تقطيعها 

 .إلى مقاسات بعد ذلك، ومكابس البكرات مستمرة الدوران

  إضافة التحسينات
إدخالها على منتجات األلواح أو قد تشتمل التحسينات التي يتم 

األخشاب الرقائقية األولية على تغطيتها بقشرة تزيين، أو 

دهانات مقاومة للمياه ومعمرة ميكانيكيًا مثل الميالمين أو 

  .المنتجات الخاصة آإطارات النوافذ

بعد تصنيع األلواح الخام، تكون هناك عمليات تجهيز آالصنفرة 

  .يف بغرض النقل إلى نقطة البيعوالمناولة النهائية والتغل

 أنواع المنتجات
األخشاب الرقائقية المغطاة بقشرة خارجية، األلواح الصفائحية 

 واأللواح المصمتة
تترآب ألواح األخشاب الرقائقية المغطاة بقشرة خارجية من 

عدة طبقات من القشرة التي يتم فردها في نفس االتجاه على أن 

رة، بينما تصنع األلواح الصفائحية تتعامد مع الطبقات المتجاو

يتم  .والمصمتة من لب محاط بطبقة قشرة واحدة من الخارج

ويتم تشكيل  .لصق الطبقات العديدة سويًا بالمواد الالصقة

األلواح في مكبس، ويختلف هذا المكبس تبعًا لنوع الغراء 

  .المستخدم فإما يكون مكبس ساخن أو بارد وهو نادر الحدوث

 شاب الحبيبيةألواح األخ
يتم ترآيب هذه األلواح عادًة من رقاقات األخشاب المرنة التي 

ويتم  .يتم جمعها سويًا باستخدام مواد الصقة راتنجية أو مالط

  .تشكيل اللوح عن طريق الكبس بين أسطوانتين ساخنتين

 )OSB( ألواح الجدائل المنسقة
دة من بدأت صناعة ألواح الجدائل المنسقة في األساس لالستفا

ولصناعة تلك األلواح  .أخشاب األشجار ذات األقطار الصغيرة

يتم قطع جدائل األخشاب بطول تجزع األلياف ولكن في اتجاه 

مختلف، ثم تغطى هذه الجدائل بمادة الصقة راتنجية ثم يتم 

   .آبسها بين أسطوانتين ساخنتين لصناعة األلواح

 األلواح الليفية المعالجة على الجاف
زال األشجار التي تم تبخيرها إلى ألياف ليتم تجفيفها بعد يتم اخت

يتم خلط تلك األلياف بمادة الصقة وتشكيلها على هيئة  .ذلك

وينتج عن ذلك  .حصيرة ثم ضغطها بين أسطوانتين ساخنتين

 ).MDF(منتجات تعرف باسم األلواح الليفية متوسطة الكثافة 

ة الكثافة لصنع قوالب وغالبًا ما ُتستخدم األلواح الليفية متوسط

زخرفية لالستخدام المعماري آما قد تغطى بعدد متنوع من 

 .دهانات الصقل

  األلياف األخرى المستخدمة في صناعة األلواح
يتم استخدام عدد متنوع من المواد الخام بخالف األخشاب 

 .والمواد الالصقة بخالف الراتنج لصناعة منتجات األخشاب

لواح لباب القصب المصنوعة من ويشتمل ذلك على صناعة أ

قش قصب السكر، وألواح القش المصنوعة من قش القمح، 

وتعد تكلفة تخزين  .وألواح الكتان المصنوعة من الكتان

الكميات الكبيرة من المواد الخام في خالف أوقات مواسم 

حصادها التي قد تصل مع معظم المواد إلى تسعة أشهر هي 

ويعتبر المالط  .إنتاج هذه المنتجاتأهم العوامل اللوجيستية في 
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