
 م.انعام عبد االمير                                                                                    476ملوثات صناعية ي

 الخطرةالمخلفات 

هيييي مخلمات اييييمومخ ما المييييتمايييييمخنات اييييمومخنةيييي م اويييييمخ م  ييييو م  ييييل  م من ييييممخ م يييي م

اوديييممخناسييية ل منانسيييم مخ مخنوليييمومخ مخنل يييلخ م نيييمننم دييي مخنةييي مل اوييييم ييي خ ندممخ مخنيييةت  م

ايييييماييييمماييييل من يييي مخ مبمييييةمخناوة ييييمومخنو ا م  ييييتمخنة م  ييييتمخ م.بيييي   مخ ة مخييييموم م ييييت

قيييي م خنوم  ييييتمميييييمخنما  ييييمومخن ييييومم تم مةليييي مايييييمخنات اييييمومخنت يييي  ممويييي مخنييييةت  ماودييييمم

مخنىم استمخقسمم:خنات امومخن ومم تمخنت   مم(EPA)تم كمنتم ام تمخنل ئتمقسا

اثييي ممnon point sources ييي مام ويييتمخنيييلخعمام ويييتماييييمخنات ايييموماييييما يييم  م  -1

خنايييييم لمومخناد  ويييييتهم خن، ييييي ماد  ويييييتهم ايييييل مخنة اييييي  مخنود بييييي همالمن ييييي مخنسييييي من  ماييييييم

ضييييايممF اماييييمومخنة ايييي  مخنود بيييي همهييييملمخنات اييييمومخم يييي مندييييمم قيييي م ليييي  مبييييمنل  م

 خنات امومخنت   منلكمنتم ام تمخنل ئت.

اثييي مات ايييموممpoint sourcesخنيييلخعمام ويييتماييييمخنات ايييموماييييما يييم  مام ويييتم -2

خنايي  مايييمخنةييم مايييلخ مخنة ييل يمايييمخ كسييي  مخنويي  ممخل ايي م مخيي يم و  يييتمخناييم مخناييمن ماييييم

ما  يييتم   يييتمخني لييي م ييي مخنةيييم مخنو يييل م  يييسمل سيييةت ممخنة و يييتمخناسيييل تمن ايييم مخنايييمن ماسييية  .م

 ام ييتم يي مخنات اييمومخنت يي  منلكمنييتممK  يينمخنات اييمومخم يي مندييممخنيي ق مخنييملم ليي  مبييمنل  م

 خنل ئت.

ايييلخ مام ويييتم ل يييومبلنديييممايييلخ مثييي    مخنت يييل  ماثييي مخ كسييي  مخنيييي ن  هماييي من  م -3

 .Pخنلل ما لمهمخنااتهمخنةلكسم  ي.م  نمخنات امومخم  مندمم ق م ل  مبل  م

اييييلخ مام وييييتم ميييي  مبلندييييممات اييييموم  يييي  م يييية مخنييييةت  ماودييييممضييييايمخناوة ييييموم -4

ت ايييمومخن  خ يييتهم هيييملم  يييا م خبييي مك ل  ييي مخنو ا م  يييتمخنة م  يييتهم مات ايييمومخل م يييتهم ا

 .Uخنو بل م خلم . .و.م خلكيخ   يم هملمخنات اموم م ىمندمم ق م ل  مبمنل  م

م  ادييييمم خنةييي م صديييي م يييلخ ماثيييي مات ايييموماا يييي م خنةيييي مهييي مات اييييمومنييي م ييية م  -5

 خن مب  تمناثةمملهمخنم  خن تهمخنةامم  تهم خنسا ت.

  يييينمخنات اييييموممListedهيييي مخنات اييييمومخنا   ييييتمم4-1خنات اييييمومخنةيييي م صديييي م يييي مخنو  ييييتم

 سييياىمخنات ايييمومخناا يييي مم5خنام ييييمخنديييمم  ييي  مبسيييل م يييلخ مممايييتهم خنةييي م ييي مخنو  يييتم

Characteristic wastes.م

م

 Characteristic wastesالمخلفات المميزة 

 Ignitabilityالقابلية على االشتعال  -1

مم  مقمب تمناثةمملمخذخمكمنت:م ول مخنا
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%مبييمنل  مايييمخنوليييللم24  يي مميييم  م ن سييتمال ييللماييم  م لةييللمم يييىماييمملاييم -1

مم)من  ييييتمخنييييلا ةمهيييي م   ييييتمخثييييةمملم°60خقييي مايييييممFlash point نيييقمن  ييييتم ايييي ةم

 خنلتم مخناو   (.

ن سييييتماييييم  م قييييم   م لييييتمةيييي   م   ييييتمخنليييي خ  م خنايييي، مخن  مايييي مخ م سييييل م -2

ل ةييييي خامخ مخاة يييييم مخن خلبيييييتمخ مخنة، ييييي مخنو ا يييييم لمخنايييييل لم موييييي مخلثيييييةمملم ييييي لمخ

 خلثةمملم لة امب   م بماةا خ ماسللتم  ل  .

  مزماا،لخمقمب مناثةممل. -3

 اؤكس . -4

 

 Corrosivityالعدوانية  -2

خ مخكليي مم2 سييم لمم pH وييل من اييم  م م يي تمخنم  خن ييتمخذخمكمنييتماييم  منييقم قيي مه يي     و 

خ مخ م وييييل مخناييييم  ماييييم  م ليييي ممخنةاكيييي من  يييي  مباميييي لمخكليييي مايييييمم.12,5ايييييمخ م سييييم لم

مم.°55ا   اة م  مخنمممممو م   تم  خ  مخ ةلم مم6,35

  Reactivityالتفاعلية  -3

مخنات امومخن  لتم ول مندمم لخ م امم  تمخذخمكمنتم اة نمخ  مخنتلخ مخنةمن ت:

 ذخومخل متم   ماسة   م  ل ممندمم ،   مث   مب   مخنا م . -1

  ةامم ما مخنام مب   . -2

  ول م    ماةا  ما مخنام . -3

موييي مخنت ييي ماييي مخنايييم م ويييل م يييمزخومايييماتهمخبتييي  همخ م  يييم مبوا يييتمكم  يييتم  ييي خمم -4

   ل  مم ىمخن لتمخنمماتم م ىمخنل ئت.

 ول  ة يييي م خنةيييي ممويييي مخنةميييي  مناسييييةل مومكلندييييمماييييم  مايييي من  مخ مات اييييموم ما ييييتمن -5

خ مخبتييييي  مخ مخ  ويييييتمديييييممخ م ويييييةمم يييييمزخومايييييماتم اووم12,5م-2 قييييي مه ييييي     و مايييييمب يم

 ومكم  تم   خممض  م    مم ىمخنل ئت.مبوا 

كلنديييممايييم  مقيييم   مم يييىمخ ييي خمم اممييي مخنا يييم مموييي مخنةمييي  مخنيييىما ييي  مخ يييم  م -6

خ م ويييل مقيييم   مم يييىمخلنا يييم مخ مخنةاممييي مموييي م   يييتممقيييللمخ مموييي مخنةسيييت يم ليييتمخنل يييي.

 خنل خ  م خنا، مخن  ما .

 اةا   مخل ممنةم  امومخنو  .بمنام  مخن م  م -7
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مToxicityمالسمية -4

مخنةمييي  مخ  هييي مخنات ايييمومخنةييي م صدييي م يييلخ مخنسيييا تمخل يييممن ييي امخل ةليييم مخن  ماييي تهم

م يييل   خوممييييم اييي مخناةمييي   م اولنم يييقمخنل ئييي مخنوصيييمممم يييىم يييل   خوم لنييي ممخنا ل يييمومنديييمل

مخناييييم  منييييلعمبلسيييي منلم ةدييييمم مثيييي  دمم يييي م تة ييييومخنةييييل   خومهييييملمخل  ييييم مم ييييىم ييييل ت

م:م س مخنام  ماا تمن   مخ م  اويمخنا ل ته

م.Concentrationمخنل ئتم  م  ك يهمم-1

م.Durationمخنةم  م ة  م-2

م.Frecuencyمن ةم  مخلاةا خ م ة  مخ مخنة   م-3

 

  لناتجة عن االنشطة الصناعيةتصنيف المخلفات الخطرة ا

منان  تمخن ومم تمخنى:  وومخنوام مومخنوم  تمخل مم

 خنةيي م اثيي مخن ييي مخن، يي ماسييةما مايييمخناييلخ مخنتييممم خناةل يي مقليي ممالمااداا الخااا  نفايااات  -1

خنما  يييتمخن يييومم تماثييي مب م يييممخنايييلخ مخ ما، ام ديييمم هييي منام يييمومن سيييتمضيييم  مبييي م اوييييم

مخلاةام  م

 يييي مماودييييمم يييي مخلمخن يييي تم ييييومم تمخ يييي اماثيييي مق يييي مخل  ييييم مخ مخلنلاو ييييلممخ مخنل  يييي 

مخن ومممومخنة م سةت ممهملمخنالخ .

 هييي مخنوام يييمومخنةييي م ويييةمماييييمخنو يييمخمخن يييومم م هييي مخايييمم  نفاياااات العملياااة الصاااناعية -2

 مز يييتمخ مايييم  تمخ م ييي لتم هييي م ييي مامصاديييممنام يييمومضيييم  م  يييم مخلايييةام  ماوديييممخ م

م ييييىمموم يييي مخنل ئييييتمم هييييمخمخنوييييلعمهييييلمخلثيييي م  ييييل  م لل  دييييممخنييييىمخلماييييلخ مخ يييي ا

 م ت.خن ل 

 

 تصنيف المصانع طبقا للنفايات الصاارة عنها

م  وومخنا من م   ممن وام مومخن م   مميمخنو مخمخن ومم مندممخنىمخلنلخعمخنةمن ت:

ممن يييتمكث ييي  :ماثييي ما يييمن م    ييي ما يييمن م ويييةممموديييممات ايييمومايييم  تم ليييللمايييلخ م -1

 خنال مخنل  لهما من مخنةملئتم خنة،  وهما من مخنل اهم خنا خبغ.

ا يييمن م ويييةممموديييممات ايييموم ليييللمايييلخ م ييي لتمذخ ليييت:ماثييي ما يييمن مخنو ا م  يييموم -2

  خنا خبغ.

ا ييمن م يي مات ام دييمماييلخ مز ة ييتم م هو ييت:ماثيي م  ييللمخنلةيي  لهم خنايي خبغهم ا،ييمزلم -3

 خن ل هم خنا،ما .
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ايييمات:ماثييي ما يييمن مخن ييي  مخنود بيييم  همخناييي خبغهمامماييي ما يييمن م ييي مات ام ديييممايييلخ م -4

  ا من مخنو ا م  مو.خن مقتمخنم  تهم

هم خن ييييومممومخنا،مايييي م ييييت:ماثيييي مخنايييي خبغهم ا ييييمن مخنوسيييي مها ييييمن مات ام دييييممق ل -5

 خنو ا م  ت.

ا يييييمن مات ام ديييييمم مااييييي ت:ماثييييي ما يييييمن مخنل  ييييي م خن ييييي  هما يييييمن مخن ييييي  م -6

 خنود بم  هم خنا من مخنو ا م  ت.

ا يييييييمن م و  ييييييي م:ماثييييييي مخنيييييييمخ  ما ييييييمن م ييييييي مات ام ديييييييممن ييييييي مبمل كسييييييي  ي -7

 نسو ها من م و   مخنلة  لهما من مخلنلم همخنا خبغهم  وممتمخنوس م.خ

م

 


