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   مجموعة البنك الدولي

  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
صناعة المنسوجاتب الخاصة

 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.(1ثر من  وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أآ

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

رشادات اإلالصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع وثيقة 
، 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 . المعنّيةقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 
وقد . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

ون من ذوي المهارات والخبرة تشمل األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّي
العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة 

 مستويات مختلفة من – على سبيل المثال ال الحصر –ألحد المشروعات 
تدهور البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من 

  .الجدوى 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 

 . د جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، مع اعتما

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

لطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى وا

 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 

تويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن المس

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 

ر إلى  يحتاج األم– 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
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   مجموعة البنك الدولي

  التطبيق
تتضمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

 منشآتجات معلومات ذات صلة بمشاريع وصناعة المنسو

صناعة المنسوجات من األلياف الطبيعية، واأللياف الترآيبية 

، واأللياف المحولة )المصنوعة بالكامل من مواد آيميائية(

المصنوعة من مواد طبيعية عن طريق معالجة هذه المواد (

وال تتضمن هذه الوثيقة إنتاج ). للحصول على نسيج ليفي

 )أ( ويحتوي الملحق ،بوليمارية والمواد الخام الطبيعيةالمواد ال

  .على وصف آامل ألنشطة الصناعة في هذا القطاع

  :وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

  اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها: 1.0القسم 
  مؤشرات األداء ورصده : 2.0القسم 
  ضافيةاإلمصادر ال وجعثبت المرا: 3.0القسم 

   وصف عام ألنشطة الصناعة–)أ(الملحق 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
  وآيفية التعامل معها

يعرض القسم التالي ملخصًا للقضايا ذات الصلة بالبيئة 

والصحة والسالمة المرتبطة بصناعة المنسوجات والتي تحدث 

ات المتعلقة بكيفية خالل مرحلة التشغيل، هذا فضًال عن التوصي

وتجدر اإلشارة إلى أن التوصيات المتعلقة . التعامل معها

بالتعامل مع قضايا البيئة والصحة والسالمة الشائعة في غالبية 

 الصناعية الكبرى خالل مرحلة اإلنشاء وإيقاف منشآتال

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة التشغيل واردة في 
  . والسالمة

  البيئة  1.1

تتضمن القضايا البيئية التي تحدث أثناء مرحلة التشغيل في 

  : قطاع صناعة المنسوجات القضايا الرئيسية التالية

   المواد الخطرةالتعامل مع •

  المياه المستعملة  •

   االنبعاثات الهوائية •

 استهالك الطاقة •

  النفايات الصلبة والسائلة •

  

  المواد الخطرةالتعامل مع  
  ة واستخدامها انتقاء المواد الكيماوي

قد تتضمن أنشطة تصنيع المنسوجات استخدام مواد آيماوية 

خطرة في عمليات المعالجة المسبقة، والصباغة، والعمليات 

األخرى لكي تضفي على المنتج النهائي الخصائص الوظيفية 

وتتضمن التوصيات المتعلقة بتجنب . والبصرية المطلوبة

نها حيثما يكون تجنبها استخدام المواد الخطرة، أو اإلقالل م

   :غير ممكنًا ما يلي

استبدال المواد ذات الفاعلية السطحية التي تشكل مخاطر  •

قابلة لإلزالة / محتملة بمرآبات قابلة للتحلل الحيوي 

  الحيوية ال ينشأ عنها مستقلبات قد تكون سامة؛

تجنب استخدام مواد ذات فاعلية سطحية ومواد مرآبة  •

يوي واإلزالة الحيوية في عمليات غير قابلة للتحلل الح

على سبيل المثال، (المعالجة المسبقة وعمليات الصباغة 

انتقاء مرآبات أقل خطورة أو إجراء تعديالت على 

  ؛)العمليات بما يسمح بإزالة آاتيونات الحديد والقلويات

تجنب استخدام مؤخرات الحرائق غير الدائمة والمواد  •

وي على مستويات عالية من ذات الترابط المختلط التي تحت

   الفورمالدهيد؛

استبدال آيماويات المحافظة على المنسوجات سواء  •

على سبيل (العضوية وغير العضوية السامة الثابتة 

المثال، المرآبات التي تحتوي على بروم والمرآبات التي 
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) تحتوي على آلور، والديلدرين، والزرنيخ، والزئبق

وتغطية ظهر السجاد، المستخدمة في مكافحة العثة، 

   وعمليات التجهيز األخرى، بمواد قابلة للتحلل الحيوي؛

تجنب استخدام المواد المضادة للرغوة التي يمكن أن يكون  •

لها آثار أو اإلقالل منها، عن طريق إعادة التدوير أو منع 

قابلة / تدوير القماش أو انتقاء مواد قابلة للتحلل الحيوي 

   .لإلزالة الحيوية

  :غي تجنب المواد الكيماوية التاليةينب

 المواد الكيماوية التي تحظر استخدامها المواصفة •

Oeko-Tex Standard 10002 ؛  

مرآبات البنزين الثقيل المستخدمة في مرآزات  •

  االستحالب بعملية الطباعة بالخضاب؛

ثنائي الكرومات آمواد مؤآسدة ما لم يكن هناك بد  •

اش ومتطلبات ثبات الستخدامها نظرًا لخصائص القم

  األلوان؛

المذيبات المكلورة والمذيبات الفلورية الكلورية في  •

  .األنظمة المفتوحة

  

  المياه المستعملة
  المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية

ترتبط النفايات السائلة اآلتية مع المياه المستعملة في هذا القطاع 

الل المراحل المختلفة من بالعمليات الرطبة التي يتم إجرائها خ

وعادة ما تكون المياه المستعملة . عملية صناعة المنسوجات

الناتجة عن صناعة المنسوجات قلوية وتحتوي على أحمال 

 إلى 700ما بين (تتطلب حاجة حيوية آيميائية لألآسجين 

                                                 
 Oeko-Tex Association من معيار 6.2.1ي القسم يحتو 2

Standard 1000) Oeko-Tex Association, 2006c ( على
 .قائمة بالمواد الكيماوية المحظور استخدامها

وتتضمن . وحاجة آيميائية لألآسجين) لتر/ ملليغرام 2000

فايات السائلة للمنسوجات المواد الملوثات التي تظهر في الن

على سبيل المثال، المواد (الصلبة العالقة، والزيوت المعدنية 

المضادة للرغوة، والشحوم، وزيوت الغزل، والمواد ذات 

الفاعلية السطحية الغير قابلة للتحلل الحيوي أو المنخفضة 

ألكيل فينول ايثوآسيالت، ونونيل فينول [التحلل الحيوي 

، والمرآبات العضوية األخرى، بما في ذلك ]ايثوآسيالت

على سبيل (الفينوالت الناشئة عن عمليات التجهيز الرطبة 

، والمرآبات العضوية المهلجنة الناتجة عن )المثال، الصباغة

وعادة ما تكون تيارات . استخدام المذيبات في عملية التبييض

اخنة النفايات السائلة الناتجة عن عمليات الصباغة تيارات س

وملونة وقد تحتوي على ترآيزات عالية من المعادن الثقيلة 

على سبيل المثال، الكروم، أو النحاس، أو الزنك، أو (

  ). الرصاص، أو النيكل

وقد تحتوي المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية 

لمعالجة األلياف الطبيعية على مبيدات اآلفات التي استخدمت 

على سبيل المثال، زراعة القطع (هيز المسبق في عمليات التج

، وملوثات ميكروبيولوجية محتملة )وإنتاج األلياف الحيوانية

على سبيل المثال، البكتيريا، والفطريات، ومسببات األمراض (

على سبيل المثال، صبغة وسم (، وملوثات أخرى )األخرى

وينطبق هذا بشكل آبير وخاص على ). الخراف، والقطران

وفيما يلي أدناه مناقشة .  معالجة األلياف الحيوانيةعملية

للتوصيات الخاصة بإدارة التيارات النوعية للمياه المستعملة في 

  . قطاع صناعة المنسوجات

) وخاصة الصوف(تتضمن عملية تنظيف األلياف : التنظيف

استخدام المياه الساخنة والمنظفات الصناعية إلزالة الطين، 

والملوثات األخرى ) الالنولين(الشحوم وبقايا الخضروات، و

وعادة ما يستخدم في عملية تنظيف . المصاحبة لأللياف

الصوف المياه ومواد قلوية، وبرغم ذلك يمكن إجراء عملية 
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 ومن شأن عملية .التنظيف باستخدام أحد المذيبات العضوية

التنظيف باستخدام مواد قلوية انحالل الزيوت الطبيعية والمواد 

 .فاعلية السطحية وترك الشوائب معلقة في الحوضذات ال

وتعتبر النفايات السائلة لعمليات التنظيف نفايات شديدة القلوية 

آما أن هذه العمليات هي المسؤولة عن األحمال الكبيرة التي 

تتطلب حاجة حيوية آيميائية لألآسجين لمدة خمسة أيام وحاجة 

 وتتضمن. اتآيميائية لألآسجين في قطاع صناعة المنسوج

  :األساليب الموصى بها لمنع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

تصميم أنظمة التنظيف بمستوى يتيح باستمرار إزالة  •

المواد الصلبة الثقيلة القابلة للترسب؛ وزيادة مستوى 

؛ واستعادة الحرارة الناتجة عن )لبيعها(استرجاع الشحوم 

؛ ومراقبة شأةمنالنفايات السائلة النهائية اآلتية من ال

   3استخدام المياه؛

مواد ذات فاعلية سطحية قابلة / استخدام منظفات صناعية  •

. للتحلل الحيوي بسرعة على أال ينتج عنها مستقلبات سامة

على سبيل المثال، استبدال ألكيل فينول ايثوآسيالت (

  ؛ )بااليثوآسيالت الكحولية

اء عملية ضبط العملية الميكانيكية إلزالة المياه قبل إجر •

  التجفيف؛ 

 مذيبات غسولة منخفضة البعث للمرآبات العضوية اعتماد •

  . في الماءالقابلة للذوبانالمتطايرة من أجل إزالة الزيوت 

فيما يتعلق بعملية تنظيف الصوف التي يستخدم فيها الماء، من 

استرجاع الشحوم / شأن الدورات المغلقة إلزالة األوساخ 

آجم من الصوف الذي /  لتر 4-2( استهالك المياه خفض

واإلقالل من الحمل العضوي في النفايات ) يحتوي على شحوم

  . السائلة

                                                 
 يعد نظام التنظيف الشامل الذي وضعته المنظمة النيوزيالندية ألبحاث 3

بات، ، وهو أحد األشكال المعدلة للتنظيف بالمستحل)WRONZ(الصوف 
  . مثاًال لهذا النهج

 65درجة الحرارة المثلى هي (ضبط درجة حرارة المياه إن 

وضبط رطوبة جهاز التجفيف أوتوماتيكيًا ) درجة مئوية

باستخدام مستشعرات عادة ما تؤدي إلى خفض استهالك 

  .الطاقة

اء عملية تنظيف الصوف باستخدام مذيبات من شأن إجرو

عضوية خفض استهالك الطاقة والتوصل إلى إزالة شبه آاملة 

لمبيدات اآلفات من الصوف، وبرغم ذلك، قد تنشأ انبعاثات 

هاربة ومياه ملوثة بالمذيبات وهو األمر الذي يتطلب إجراء 

  .معالجة

رطبة تتضمن عمليات التجهيز أو التشطيب ال: عمليات التجهيز

العمليات الرئيسية لتحضير األقمشة، أي إزالة النشا والتبييض 

. والمرسرة والصباغة والطباعة والمعالجات النوعية األخرى

وفي هذه المراحل تتم معالجة األقمشة في أحواض تحتوي على 

مواد آيماوية وسوائل وآثيرًا ما تتطلب العديد من خطوات 

 الذي ينشأ عنه آميات الغسل والشطف والتجفيف، وهو األمر

  .آبيرة من النفايات السائلة في المياه المستعملة

 األساليب الموصى بها لمنع التلوث الناتج عن خطوات تتضمن

  :المعالجة المسبقة في مرحلة التجهيز والسيطرة عليه ما يلي

اختيار زيوت لألقمشة المنسوجة تكون قابلة للذوبان في  •

بدًال من الزيوت المعدنية الماء وقابلة للتحلل الحيوي 

  وغسلها بالمياه؛ 

قابلة الاستخدام مذيبات عضوية غسولة للزيوت غير  •

  للذوبان في الماء؛ 

. إجراء خطوة التثبيت الحراري قبل إجراء خطوة الغسل •

 الناتجة عن ماآينات تجفيف االنبعاثات الهوائيةومعالجة 

وجمع . على الجافاألقمشة بواسطة مرشحات آهربائية 

  الزيت الذي تم فصله للحد من تلوث النفايات السائلة؛ 
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اإلقالل من السوائل المتبقية عن طريق خفض الكميات  •

المستخدمة، وخفض الكميات التي توضع في الصهاريج 

   وإعادة تدوير سوائل الغمر؛

استخدام معدات ميكانيكية لنزع المياه من أجل خفض ما  •

خفض استهالك ماآينة تحتويه األقمشة الواردة من المياه و

  .تجفيف القماش من الطاقة

قد ينشأ عن عمليات إزالة النشا نفايات سائلة : إزالة النشا

تحتوي على ترآيزات عالية من المواد العضوية والمواد 

ويمكن أن تتطلب األحمال الناتجة عن عمليات إزالة . الصلبة

يام لألآسجين لمدة خمسة أآبيرة النشا حاجة حيوية آيميائية 

 في 50 إلى 35ما بين (لألآسجين آبيرة وحاجة آيميائية 

لتر / ملليغرامألف  20، وقد تنشأ ترآيزات تصل إلى )المائة

وتتضمن األساليب  4.تتطلب حاجة آيميائية لألآسجين

  :الموصى بها لمنع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

على سبيل (اختيار مواد خام يضاف منها آميات قليلة  •

   ؛)، الترطيب المسبق لخيوط السداءالمثال

اختيار مواد تنشية تتميز بالمزيد من قابلية اإلزالة الحيوية  •

على سبيل المثال، النشا المعدل، ومواد نشوية معينة، (

   5؛)وآحول عديد الفينيل، وبولي أآريالت معينة

إزالة النشا باإلنزيمات أو المواد المؤآسدة في حالة  •

ن النشا أو النشا المعدل، على أن استخدام مواد تنشية م

  يعقب ذلك اإلدخال في أنظمة للغسل؛ 

التنظيف والتبييض في خطوة / جمع عمليات إزالة النشا  •

على سبيل المثال، (واحدة لخفض تولد النفايات السائلة 

                                                                                                 
  2003b المفوضية األوروبية، 4
 في المائة بعد سبعة أيام 80> ينبغي أن تصل درجة اإلزالة الحيوية إلى 5

 التي وضعتها المواصفات القياسية B 302حسب ما أثبتته طريقة االختبار 
 لصناعة IPPC BREFاألوروبية، والموصى بها في الوثيقة المرجعية 

  ). 2003bالمفوضية األوروبية،  (المنسوجات

إعادة استخدام مياه شطف المبيضات في عملية إزالة 

  ؛)النشا

 من مواد التنشية  وإعادة استخدام أنواع معينةاسترجاع •

على سبيل المثال بولي (الترآيبية القابلة للذوبان في الماء 

فينيل الكحول، وبولي أآريالت، وآاربوآسي ميثيل 

  . عن طريق الترشيح الفائق) سيليلوز

تتضمن مواد التبييض الشائعة بيروآسيد : التبييض

الهيدروجين، وهيبوآلوريت الصوديوم، وآلوريت الصوديوم، 

ويعتبر بيروآسيد الهيدروجين أشيع . اني أآسيد الكبريتوغاز ث

مواد التبييض المستخدمة للقطن وعادة ما يستخدم مع محاليل 

وقد ينشأ عن استخدام مبيضات الكلور هالونات عضوية . قلوية

وظهور ترآيزات عالية من )  للتفاعالت الثانويةانظر(

ثي الهالونات العضوية القابلة لالمتزاز ، وخاصة ثال

ويشكل استخدام . آلوروميثان، في المياه المستعملة

، للمخاوفهيبوآلوريت الصوديوم آمادة مبيضة أآبر مصدر 

وقد تنشأ مستويات منخفضة من الهالونات العضوية القابلة 

. آلوريت الصوديوم آمادة مبيضةلالمتزاز في حالة استخدام 

موصى بها وتتضمن األساليب ال. وتصبح المياه المستعملة قلوية

  :لمنع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

 الهيدروجين آمادة مبيضة، بدًال من بيروآسيداستخدام  •

   مبيضات الكلور وغاز ثاني أآسيد الكبريت؛

  ؛ 6خفض استخدام هيبوآلوريت الصوديوم •

ضبط المثبتات المستخدمة، باستخدام منتجات قابلة للتحلل  •

المنتجات التي الحيوي حيثما يكون ذلك ممكنًا وتجنب 

تحتوي على مواد مرآبة ذات قابلية ضعيفة لإلزالة 

 
 ينبغي استخدام هذه المادة فقط مع األلياف الكتانية أو األلياف اللحائية التي 6

يتعذر تبييضها بمادة بيروآسيد الهيدروجين وإجراء عملية التبييض 
باستخدام مادة بيروآسيد الهيدروجين على خطوتين إلزالة الشوائب التي قد 

ت عضوية قابلة لالمتزاز، ثم إجراء عملية التبييض تؤدي إلى تكون هالونا
 . بعناصر خالية من الكلور
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على سبيل المثال، حمض إيثيلين ثنائي أمين (الحيوية 

رباعي الخليك، وحمض ثنائي إيثيلين ثالثي أمين خماسي 

  ). الخليك

خالل عملية المرسرة، تتفاعل األلياف القطنية مع : المرسرة

حلول الصودا الكاوية من محلول صودا آاوية، ثم تتم إزالة م

وتتم معادلة . األلياف بمعالجتها عن طريق غسلها بماء ساخن

محلول الصودا الكاوية المتبقي في األلياف باستخدام أحماض، 

أما . يعقبها عدد من عمليات الشطف إلزالة هذه األحماض

المياه المستعملة الناتجة عن عملية المرسرة فتكون شديدة 

 األساليب تتضمن. حتوائها على صودا آاويةالقلوية، نظرًا ال

إعادة استعادة والموصى بها لمنع التلوث والسيطرة عليه 

استخدام المواد القلوية التي تحتوي عليها النفايات السائلة 

الناتجة عن عملية المرسرة، وخاصة ماء الشطف، حسب 

درجات األلوان التي قد يتم استخدامها للقماش الممرسر 

  . خيوط مصبوغةالمنسوج من

قد تحتوي المياه المستعملة الناتجة عن عملية : الصباغة

خاصة صبغات النيلة (الصباغة على خضاب، وهالونات 

، ومعادن )الزرقاء، والصبغات المشتتة، والصبغات التفاعلية

على سبيل المثال، النحاس، والكروم، والزنك، والكوبالت، (

اآلزوية تحت ظروف تنتج عن الصبغات (، وأمينات )والنيكل

في الصبغات المستهلكة، ومواد آيماوية أخرى ) اختزال

على سبيل (مستخدمة آمواد مساعدة في تكوين الصبغات 

وخالل عملية ) المثال، مواد التشتيت والمواد المضادة للرغوة

/ على سبيل المثال، قلويات، وأمالح، ومواد اختزال (الصباغة 

لة الناتجة عن عملية الصباغة بأن وتتسم النفايات السائ). أآسدة

قيمها في الحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين والحاجة 

الكيميائية لألآسجين تعتبر مرتفعة نسبيًا، وعادة ما تزيد القيمة 

  5000الخاصة بالحاجة الكيميائية لألآسجين على 

على سبيل (وتتراوح ترآيزات األمالح فيها . لتر/ملليغرام

ما بين ) الح الناتجة عن استخدام صبغات تفاعليةالمثال، األم

 األساليب وتتضمن. 7 جزء في المليون3000 إلى 2000

  :الموصى بها لمنع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

استخدام أنظمة أوتوماتيكية لتحديد آميات الصبغات  •

  وتوزيعها؛

حيثما يكون ذلك مطبقًا، اتباع عمليات الصباغة المستمرة  •

مستمرة لخفض استهالك المياه مقارنة بالعمليات أو شبه ال

  التي تتسم بالمزيد من التقليدية للصباغة على دفعات؛

على سبيل المثال، آالت نفاثة (استخدام أنظمة تبييض  •

لصباغة النسيج وآالت صباغة أآوان الغزل وأساليب 

من شأنها خفض نسب السوائل إلى ) الغمر بنظام الدفعات

  األنسجة؛

آالت مزودة بعناصر تحكم أوتوماتيكية في درجة استخدام  •

   حرارة دورة الصباغة وبارامتراتها؛

ضبط مقاسات اآلالت على مقاسات قطع األنسجة الجاري  •

  تجهيزها؛

استخالص السوائل ميكانيكيًا لخفض ارتحال سوائل  •

  الصباغة وتحسين آفاءة الغسل؛ 

اعتماد دورات وإجراءات محسنة للعمليات من أجل خفض  •

مدة الدورة؛ وإعادة استخدام مياه الشطف في عمليات 

الصباغة الالحقة، أو إجراء الشطف في دورة مغلقة 

باستخدام آالت مستمرة؛ وإعادة تكوين واستخدام أحواض 

  الصباغة؛

استبدال المواد التقليدية الحاملة للصبغات ومواد التجهيز  •

ل بمرآبات أقل سمية تحتوي على بنزيل بنزوات وإن ألكي

وتجنب استخدام المواد الحاملة التي تحتوي على . إفثاليميد

  مرآبات عضوية مكلورة، وفينيالت، وفينيالت ثنائية؛

                                                 
 عادة ما يستخدم في عمليات صباغة دفعات القطن آميات من الملح 7

  . في المائة من وزن األنسجة المصبوغة80 و20تتراوح ما بين 
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استخدام ألياف من عديد اإلستر قابلة للصباغة بدون مواد  •

  حاملة؛

إجراء عمليات الصباغة بدرجات حرارة عالية وبدون  •

  استخدام مواد حاملة؛

ديوم بمواد اختزال تحتوي استبدال ثنائي ثيونيت الصو •

  على مشتقات حمض السلفونيك؛ 

استبدال الصبغات المسحوقة التقليدية والصبغات الكبريتية  •

السائلة بصبغات مستقرة غير مختزلة مسبقًا وال تحتوي 

على آبريت أو بترآيبات صبغات سائلة مختزلة مسبقًا يقل 

   ؛ في المائة1محتواها الكبريتي عن 

دابير من شأنها استهالك أقل آمية مطلوبة اعتماد أنظمة وت •

  من المواد المختزلة الختزال مواد الصباغة؛

استخدام صبغات مشتتة يمكن تصفيتها في وسط قلوي عن  •

  طريق اإلذابة بالتحليل المائي بدًال من االختزال؛ 

استخدام ترآيبات صبغية تحتوي على مواد مشتتة ذات  •

سبيل المثال، المواد التي على (قابلية عالية للتحلل الحيوي 

تحتوي على إسترات أحماض دهنية أو أحماض سلفونيك 

  ؛ )عطرية معدلة

وتجنب . استبدال صبغات الكروم بصبغات تفاعلية •

استخدام الصبغات اآلزوية التي تحتوي على بينزيدين، 

والصبغات التي تحتوي على معادن ثقيلة، والصبغات التي 

ام الصبغات اآلزوية وتجنب استخد. تحتوي على آلور

  التي قد ينتج عنها أمينات عطرية مسببة للسرطان؛

اعتماد أساليب الصباغة التي يستخدم فيها نسب منخفضة  •

  من الملح، وخاصة مع الصبغات التفاعلية؛

اعتماد عملية التجفيف التي يتحكم خاللها في األس  •

استخدام أحماض وصبغات قاعدية يمكن (الهيدروجيني 

أسها الهيدروجيني بما يسمح بضبط األس التحكم في 

   ؛)الهيدروجيني

معالجة المياه المستعملة الناتجة عن عمليات الصباغة في  •

وحدات المعالجة التي تتبع األساليب الشائعة المتاحة، مثل 

التحليل الكهربائي، والترشيح الفائق والتناضح العكسي، 

   .االختزال/والحمأة المنشطة، واألآسدة

 تتألف مكونات معاجين الطباعة من ألوان مرآزة، :الطباعة

وتحتوي مرآزات األلوان على . ومذيبات، وراتينجات الصقة

وتستخدم المذيبات . أو صبغات) جزيئات قابلة للذوبان(خضاب 

وتستهدف المواد المزيلة للرغوة . العضوية مع الخضاب فقط

باعة وقد ينشأ عن حصائر الط. والراتينجات زيادة ثبات اللون

مواد مساندة لألقمشة تمتص الزائد من (أو األقمشة المساندة 

، التي يتم غسلها بالمياه قبل التجفيف، مياه )معاجين الطباعة

المرآبات  مستعملة ذات مظهر زيتي ومستويات عالية من

) الكحوليات المعدنية(العضوية المتطايرة الناتجة عن المذيبات 

 األساليب الموصى وتتضمن. المستخدمة في معاجين الطباعة

  :بها لمنع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

خفض فقد معاجين الطباعة في نظام الطباعة بالدريئة  •

الدوارة عن طريق اإلقالل من آمية معجون الطباعة 

   واستعادته وإعادة تدويره بعد آل إمرارة؛

إعادة استخدام مياه الشطف المتبقية من تنظيف سير  •

  الطباعة؛

ام أسلوب الطباعة بالنقل الحراري لأللياف الترآيبية استخد •

وآالت الطباعة الرقمية بالحبر النفاث إلنتاج أمدية قصيرة 

   من األقمشة؛

تجنب استخدام اليوريا عن طريق اإلضافة المراقبة  •

  للرطوبة أو بطرق الطباعة على مرحلتين؛

استخدام معاجين الطباعة التي ال ينبعث منها مرآبات  •

على (متطايرة أو ينبعث منها آميات منخفضة عضوية 

المعاجين التي تحتوي على ماء، والمعاجين / سبيل المثال



    أن البيئة والصحة والسالمةإرشادات بش 
       صناعة المنسوجاتالخاصة ب

       

 
  8    2007 نيسان، /أبريل 30

  
   مجموعة البنك الدولي

الخالية من ألكيل فينول ايثوآسيالت، ومعاجين الطباعة 

   ).ذات المحتوى المنخفض من األمونيا

قد تحتوي مواد مكافحة العثة على بيرميثرين : مكافحة العثة

ة أخرى وهي تعتبر مرآبات شديدة وسيفلوثرين ومبيدات حيوي

 األساليب الموصى بها لمنع وتتضمن. السمية لألحياء المائية

  :التلوث والسيطرة عليه ما يلي

تنفيذ إجراءات للتداول أثناء رش ونقل مرآزات مواد  •

  مكافحة العثة لإلقالل من االنسكابات داخل المصبغة؛ 

نقل المواد (تنفيذ أساليب تشغيل لضمان تحقيق أعلى آفاءة  •

وأقل آمية متبقية من ) المقاومة للحشرات إلى األلياف

المواد الفعالة في سائل الصباغة المستخدم ومياه الشطف، 

   :مثل

o  4.5ضمان الوصل إلى أس هيدروجيني أقل من 

إذا تعذر تحقيق ذلك، ينبغي و. درجة في نهاية العملية

، استخدام المادة المقاومة للحشرات في مرحلة مستقلة

  وإعادة استخدام الحوض،

o  على سبيل (تجنب استخدام مواد الصباغة المساعدة

التي يمكن أن تؤخر من ) المثال، مواد التسوية

  . امتصاص المواد المكافحة للعثة

  معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات

نظرًا ألن منشآت صناعة المنسوجات تستخدم عددًا آبيرًا من 

 هذا فضًال عن تعدد العمليات، ،المواد الكيماويةالمواد الخام و

فقد تتطلب معالجة المياه المستعملة استخدام وحدات عمليات 

وتتضمن أساليب  .نوعية لكل عملية من عمليات التصنيع

معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية في هذا 

رات المياه القطاع الفصل عند المصدر والمعالجة المسبقة لتيا

األآسدة الكيميائية للتيارات ذات ) 1: (المستعملة وفقًا لما يلي

والتي ) التي تتطلب حاجة آيميائية لألآسجين(األحمال العالية 

خفض ) 2(تحتوي على مرآبات غير قابلة للتحلل الحيوي، 

المعادن الثقيلة باستخدام تقنية الترسيب الكيميائي، والتخثير 

معالجة التيارات التي تحتوي على ) 3(ك، ووالتغليظ، ونحو ذل

آميات آبيرة من األلوان أو التيارات التي يبلغ إجمالي موادها 

. الصلبة الذائبة مبلغًا آبيرًا باستخدام تقنية التناضح العكسي

: تتضمن الخطوات المعتادة لمعالجة المياه المستعملة ما يليو

زيت عن الماء مصائد الشحوم، أو الكاشطات أو أجهزة فصل ال

لفصل المواد الصلبة العائمة؛ والترشيح لفصل المواد الصلبة 

القابلة للترشيح؛ ومعادلة التدفق والحمل؛ والترسيب للتقليل من 

المواد الصلبة العالقة باستخدام المصفيات؛ والمعالجة 

البيولوجية، والتي عادة ما تكون الهوائية، لخفض المواد 

؛ )حاجة حيوية آيميائية لألآسجين (العضوية القابلة للذوبان

وإزالة المغذيات البيولوجية للتقليل من نسبة النيتروجين 

والفوسفور؛ وآلورة النفايات السائلة في حالة الحاجة إلى 

التطهير؛ وإزالة الماء والتخلص من المخلفات في المدافن 

وقد يتطلب األمر استخدام . المخصصة للنفايات الخطرة

رفع مستوى إزالة ) 1(إضافية من أجل ضوابط هندسية 

المعادن باستخدام تقنية الترشيح الغشائي أو التقنيات األخرى 

إزالة المواد العضوية ) 2(الكيميائية، و/للمعالجة الفيزيائية

العنيدة، وبقايا مبيدات اآلفات والمواد العضوية المهلجنة 

) 3(دمة، وباستخدام الكربون المنشط أو األآسدة الكيميائية المتق

مثل (خفض سمية النفايات السائلة باستخدام تقنية مالئمة 

التناضح العكسي، والتبادل اآليوني، والكربون المنشط، وغير 

خفض إجمالي المواد الصلبة الذائبة باستخدام ) 4(، و)ذلك

احتواء ومعادلة الروائح ) 5(التناضح العكسي أو التبخير، و

   .الكريهة

 عامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات الوتناقش 

 المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية التعامل مع

، من خالل منشآتويتعين على ال. وأمثلة ألساليب المعالجة
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استخدامها لهذه التقنيات وأساليب الممارسة الصحيحة المتعلقة 

ادية بكيفية التعامل مع المياه المستعملة، أن تفي بالقيم اإلرش

المعنية بتصريف المياه المستعملة والمبينة بالجدول ذي الصلة 

  .  من وثيقة قطاع الصناعة هذا2بالقسم 

  تيارات المياه المستعملة األخرى 

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

توجيهات حول آيفية التعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة 

 الصناعية، ومياه منشآتيات التي تتم في الالناتجة عن العمل

ويجب توجيه .  غير الملوثة، ومياه الصرف الصحياألمطار

التيارات الملوثة إلى نظام معالجة خاص للمياه المستعملة 

  . الناتجة عن العمليات الصناعية

  استهالك المياه

الستهالك المياه في قطاع صناعة المنسوجات أثرًا بيئيًا آبيرًا، 

/ يث االحتياج إلى المياه العذبة، وإنتاج المياه المستعملة من ح

اإلرشادات وتقدم . الحمأة، والطاقة المستخدمة في التسخين
 توصيات لخفض العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

استهالك المياه، ال سيما في األماآن التي تكون فيها المصادر 

بهذا القطاع ما وتتضمن التوصيات الخاصة  .الطبيعية محدودة

  :يلي

  إعادة استخدام أحواض الصبغات؛ •

اعتماد الغساالت األفقية المستمرة والغساالت الرأسية  •

الرذاذة أو الغساالت الرأسية حيث تتصل آل غسالتين 

  ؛ ببعضبعضهما

على سبيل (اعتماد الغسل بالتدفق المتعاآس االتجاه  •

جة عن عملية المثال، إعادة استخدام المياه األقل تلوثًا النات

  ؛ )الغسل األخيرة في عملية الغسل التالية

استخدام أجهزة التحكم في تدفق المياه لضمان تدفق المياه  •

  فقط إلى العملية في حالة االحتياج إليها؛

  .إعادة استخدام مياه التحضير والتجهيز •

  

  االنبعاثات الهوائية
 تتضمن عمليات صناعة المنسوجات التي قد ينشأ عنها مصادر

على سبيل المثال، (آبيرة لملوثات الهواء عمليات التجهيز 

وتتضمن المصادر الكبيرة األخرى ). عمليات التكسية والطباعة

 في عمليات المنسوجات التجفيف، االنبعاثات الهوائية

. والطباعة، وتحضير األقمشة، وبقايات معالجة المياه المستعملة

التجهيز بالمعالجة، / ةوقد تنبعث المذيبات جراء عمليات التكسي

. وأفران التجفيف، والتجفيف والتقسية بدرجات حرارة عالية

وتتضمن االنبعاثات المحتملة األخرى الفورمالديهايد، 

، والمرآبات المتطايرة )خاصة حمض الخليك(واألحماض 

األخرى، مثل المواد الحاملة والمذيبات، التي تنبعث أثناء 

وقد تحتوي . ة المياه المستعملةإجراء عمليات التجفيف ومعالج

أبخرة المذيبات على مرآبات سامة مثل األسيتالديهيد، 

والكلورو فلورو آربون، وثنائي آلوروبنزين، وأسيتات 

   .اإليثيل، وميثيل نافثالين، وآلوروتوليون، وغيرها من مرآبات

  الغبار 

تحدث انبعاثات الغبار المرتبطة بصناعة المنسوجات أثناء 

أللياف الطبيعية واأللياف التيلية الترآيبية وتصنيع تجهيز ا

خاصة (وتعتبر عمليات تداول األلياف وتخزينها . الغزل

. أحد مصادر الغبار، وخاصة داخل مناطق العمل) القطن

وتتمثل المصادر الرئيسية لالنبعاثات في منجدات الباالت، 

قالت والمغذيات األوتوماتيكية، وأجهزة الفصل والتفتيح، والنا

. الميكانيكية، وأجهزة تنظيف األلياف، وأجهزة تسريح األلياف

وتتضمن الطرق الموصى بها لمنع هذه المصادر الرئيسية 

  :النبعاثات الغبار والسيطرة عليها ما يلي
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تغليف المعدات الباعثة للغبار، واستخدام وسائل تهوية  •

  موضعية للعادم؛

ويره إلزالة استخدام أنظمة استخالص الغبار وإعادة تد •

  الغبار من مناطق العمل؛

   .ترآيب مرشحات قماشية لمنع خروج االنبعاثات •

ولم يعد استخدام ألياف األسبستوس آمصدر لأللياف الطبيعية 

  . في تصنيع األلياف التيلية ممارسة صناعية جيدة وينبغي تجنبه

  ملوثات الهواء الناتجة عن تصنيع األلياف
والبوليمرات ) الفسكوز(ف المحولة تنطوي عمليات إنتاج األليا

على احتمالية انبعاث ) النايلون وألياف األآريليك(الترآيبية 

على سبيل المثال، الكربون ثنائي الكبريت، (مواد آيماوية 

وآبريتيد الهيدروجين، وسداسي ميثيلين ثنائي أمين، وحمض 

تتضمن التدابير الموصى بها لمنع التلوث والسيطرة و). النتريك

  :ليه ما يليع

نقل الهواء المأخوذ من العمليات بواسطة وسائل التهوية  •

  الخاصة بالعادم إلى أحد أنظمة االسترجاع؛

على سبيل (استخدام أساليب السيطرة على االنبعاثات  •

  ).المثال، الشفط والغسل بالطريقة الكيميائية

  

  المرآبات العضوية المتطايرة والسحب الزيتية
رآبات العضوية المتطايرة باستخدام ترتبط انبعاثات الم

المذيبات العضوية في أنشطة مثل عمليات الطباعة، وتنظيف 

على (األقمشة، وتنظيف الصوف وعمليات المعالجة بالحرارة 

ومن ). سبيل المثال، التثبيت الحراري، والتجفيف، والتقسية

المصادر األخرى لالنبعاثات هناك التبخير أو اإلحالل 

اد الكيماوية التي تستخدم على مواد المنسوجات الحراري للمو

على سبيل المثال، المواد المضادة للرغوة التي تحتوي على (

وغالبًا ما تتضمن ). زيوت، والملدنات، ومواد التجهيز

المصادر الرئيسية ماآينات التجفيف التي تستخدم لتجفيف 

 المواد األخرى المستخدمة في عمليات الطباعة ومن. األقمشة

والتي يحتمل آثيرًا أن ينشأ عنها انبعاث ملوثات في الهواء 

هناك األمونيا، والفورمالديهايد، والميثانول والكحوليات 

األخرى، واإلسترات، والهيدروآربونات الدهنية، والعديد من 

   .المونمرات

  :وتتضمن أساليب منع التلوث والسيطرة عليه ما يلي

  المذيبات؛ ترآيب وتعديل معدات لخفض استخدام  •

اعتماد الطرق المائية إلزالة الزيوت والشحوم من األقمشة  •

  بدًال من استخدام المذيبات العضوية؛

استبدال مذيبات التنظيف بمذيبات أقل سمية، وخاصة  •

  المذيبات المكلورة؛

استعادة المرآبات العضوية المتطايرة بواسطة وحدات  •

 تمامًا، الستعادة البخار، واستخدام نظام مغلق الحلقة

وخاصة إذا تعذر تجنب التنظيف باستخدام المذيبات 

على سبيل المثال، األقمشة التي تحمل (العضوية المهلجنة 

  ؛)الكثير من زيوت السليكون

على (مالئمة للسيطرة على االنبعاثات استخدام تقنيات  •

 أو انبعاثات المداخن إلى المراجل؛سبيل المثال، تحويل 

تخدم فيها طين يحتوي على ترآيب أجهزة للغسل يس

آربون منشط؛ أو ترآيب أجهزة امتصاص بالكربون 

المنشط؛ أو حرق األبخرة المستخلصة في أحد أنظمة 

  ).االحتراق

  غازات العادم

مصادر احتراق لتوليد الطاقة يتطلب قطاع الصناعة هذا وجود 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتقدم . وإجراء عمليات التسخين
 إرشادًا حول إدارة منتجات االحتراق  والسالمةوالصحة

 50الناتجة عن مصادر تصل طاقتها الحرارية اإلجمالية إلى 
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أما اإلرشادات . االنبعاثات الهوائيةبما في ذلك معايير ميغاواط 

 ميغاواط 50المنطبقة على مصادر االنبعاثات األآبر من 

ة من أجل اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمفتتناولها 
   .الطاقة الحرارية

  الروائح
قد ينشأ عن قطاع صناعة المنسوجات روائح، وخاصة أثناء 

إجراء عمليات الصباغة والتجهيز األخرى، واستخدام الزيوت، 

وأبخرة المذيبات، والفورمالديهايد، ومرآبات الكبريت، 

وتتضمن أساليب منع الروائح اآلتية من هذه . واألمونيا

  : قالل منها ما يليالمصادر أو اإل

استبدال المواد ذات الروائح المرآزة بمرآبات أقل تأثيرًا  •

على سبيل المثال، الصبغات التي تحتوي على آبريت (

ومواد االختزال مع الصبغات الخالية من الكبريتيد الغير 

مختزلة مسبقًا؛ وثنائي ثيونيت الصوديوم في الصباغة بعد 

يك الدهنية القصيرة المعالجة بمشتقات حمض السلفون

   ؛)السلسلة

ترآيب وتعديل معدات لخفض استخدام المواد الكيماوية  •

  ذات الرائحة؛ 

على سبيل (التقاط واستعادة الغازات الناتجة عن العمليات  •

  ؛)المثال، ترآيب أنظمة الستعادة الحرارة

 الروائحتوجيه انبعاثات المداخن إلى المراجل لخفض  •

  .المنبعثة

  قةاستهالك الطا
قد تنطوي صناعة المنسوجات على استخدام آثيف لمصادر 

إذ تستهلك عمليات التجفيف والتقسية وأنشطة المعالجة . الطاقة

وباإلضافة إلى . الرطبة بشكل خاص الكثير من الحرارة

التدابير الخاصة بالمحافظة على الطاقة آما تم تناولها بالمناقشة 

، فيما يلي صحة والسالمةاإلرشادات العامة بشأن البيئة والفي 

  : أساليب معنية بهذا القطاع

اعتماد أسلوب الصباغة الذي تكون فيه النسبة بين وزن  •

محلول الصبغة في حوض الصباغة ووزن القماش 

على سبيل المثال، اآلالت (المغمور في الحوض منخفضة 

) النفاثة لصباغة النسيج وآالت صباغة أآوان الغزل

  . بناء على أحجام األحواضلخفض استهالك الطاقة،

) على البارد(استخدام أسلوب صباغة الدفعات بالغمر  •

للقطن، والريون، واألمزجة للمحافظة على الطاقة والمياه 

  ). والصبغات والمواد الكيماوية(

مراعاة آفاءة ضم العمليات، مثل التنظيف والتبييض  •

  .للمحافظة على الطاقة والمياه

مستمر بدًال من آالت التبييض استخدام آالت التبييض ال •

  بنظام الدفعات؛ 

التبييض / استخدام الحرارة المستعادة من آالت الصباغة  •

المستمر للتسخين المسبق للمياه الواردة واستعادة الحرارة 

عن طريق إعادة استخدام مياه التبريد ومبادلة حرارة 

النفايات السائلة الساخنة اآلتية من آالت الصباغة بنظام 

  . دفعاتال

  

  النفايات
التجارب والحوافي تتضمن النفايات في صناعة المنسوجات 

والقصاصات وقطع األقمشة والغزل والصبغات المستخدمة 

والخضاب ومعاجين الطباعة والحمأة الناتجة عن عمليات 

معالجة المياه المستعملة والتي تحتوي على ألياف وشحوم 

  . بصورة أساسية

نفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن وينبغي إعادة تدوير ال

صناعات المنسوجات بفعالية أو إعادة استخدامها داخليًا أو 
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 نفايات األلياف، إعادة تدويرعلى سبيل المثال، يمكن (خارجيًا 

والقطع، والقصاصات آمواد خام لعمليات أخرى، منها 

المنتجات المنخفضة الدرجة، واألقمشة غير المنسوجة، 

وينبغي إدارة النفايات الخطرة ). سج األرضيةوالعزل، والن

والنفايات غير الخطرة والتخلص منها طبقًا لإلرشادات الواردة 

   .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

  الصحة والسالمة المهنية  1.2
تتضمن مخاطر الصحة والسالمة المهنية التي تبرز أثناء 

منسوجات المخاطر مرحلة تشغيل مشروعات صناعة ال

  : الرئيسية التالية

  المخاطر الكيماوية •

  المخاطر البدنية •

  الحرارة •

  الضوضاء •

   اإلشعاع المؤين وغير المؤين •

  المخاطر الكيماوية
  لجهاز التنفسي واالتصال الجلدي مخاطر تواجه ا

يرتبط التعرض للجسيمات الدقيقة ارتباطًا رئيسيًا : الغبار

صناعة الغزل المبينة في القسم باأللياف الطبيعية وعمليات 

وينشأ غبار القطن أثناء تداول القطن أو .  من هذه الوثيقة1.1

تجهيزه وقد يحتوي على ألياف قطنية وملوثات آيميائية 

على سبيل المثال، بكتيريا، وفطريات، (وميكروبيولوجية 

ويمكن أن يؤدي التعرض  ).ومبيدات آفات، ومبيدات أعشاب

على سبيل المثال، (دوث مشاآل تنفسية لغبار القطن إلى ح

السحار القطني في صناعة األقطان، والتهاب الشعب الهوائية 

  ).المزمن، والربو، واالنتفاخ الرئوي

تتضمن طرق منع مخاطر الصحة والسالمة المهنية المتعلقة 

   :بالغبار الناتج عن األلياف الطبيعية والسيطرة عليها ما يلي

 الغبار، وإعادة تدويره وأنظمة ترآيب معدات الستخالص •

للتهوية إلزالة الغبار من مناطق العمل، وخاصة في 

   محالج القطن؛

بالهواء " الكنس"تنظيف األسطح بالشفط بدًال من أساليب  •

  المضغوط؛

تنفيذ إجراءات التنظيف على الدوام، خاصة في منطقة  •

  ".التجميع"

  ته؛استخدام الطرق الميكانيكية لتداول القطن ونفايا •

استخدام معدات الحماية الشخصية للعمال الذين يتعرضون  •

 ه وأجهزة التنفس، وفقًا لما تقتضيإلى الغبار، مثل األقنعة

  . الضرورة

يمثل التعرض لغبار األسبستوس داخل مكان العمل أثناء إنتاج 

َوَرُم (األلياف أحد المخاطر المعروفة لإلصابة بسرطان الرئة 

وتجدر اإلشارة إلى أن . ة القصبة الهوائيةوإصاب) الُمَتَوسَِّطة

 وينبغي 8.استخدام ألياف األسبستوس قد أصبح محظورًا

 التي منشآتتنفيذ األنظمة المالئمة الستخالص الغبار داخل ال

على سبيل (يتم فيها تجهيز األلياف الطبيعة غير العضوية 

   ).المثال، المرشحات المزودة بشعيرات دقيقة

يرتبط التعرض النبعاثات : ة المتطايرةالمرآبات العضوي

المرآبات العضوية المتطايرة باستخدام المذيبات في عمليات 

طباعة المنسوجات، وتنظيف األقمشة، والمعالجات الحرارية 

). على سبيل المثال، التثبيت الحراري، والتجفيف، والتقسية(

وقد يؤدي تعرض العمال للمرآبات العضوية المتطايرة إلى 

آما يمكن أن ينتج عن التعرض . جلدية وتنفسيةات إصاب

                                                 
 ال يعتبر استخدام األسبستوس ممارسة صناعية جيدة وقد أدرج على قائمة 8
  .لمواد المحظورة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدوليةا
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على سبيل المثال، الكربون ثنائي الكبريت (لمرآبات معينة 

تأثيرات سامة آبيرة، بما في ذلك ) خالل تصنيع الريون

  .أمراض الجهاز العصبي والقلب

وتتضمن أساليب المنع والسيطرة لخفض مخاطر التعرض 

   :يللمرآبات العضوية المتطايرة ما يل

   استخدام أغطية ومعدات مغلفة؛ •

استخدام غرف جيدة التهوية ذات ضغط إيجابي خفيف،  •

   لمراقبي العمليات، وآاستراحات للعمال؛

تطبيق إستراتيجيات تبديل وتناوب العمل بين العمال  •

  لإلقالل من تعرضهم للمرآبات العضوية المتطايرة؛

الة ترآيب أنظمة لالستخالص وإعادة تدوير الهواء إلز •

المرآبات العضوية المتطايرة من مناطق العمل باستخدام 

على سبيل المثال، أجهزة الغسل (للتخفيف تقنيات مالئمة 

أو ) التي يستخدم فيها ماصات مزودة بكربون منشط

   توجيه األبخرة المستخلصة إلى نظام االحتراق؛

استخدام معدات الوقاية الشخصية، مثل أجهزة التنفس،  •

   . الضرورةحسبما تقتضي

  

يعتبر الكروم أحد األسباب الرئيسية اللتهاب الجلد : الكروم

التالمسي التحسسي بين عمال المصابغ والعمال الذين يقومون 

بإجراء عمليات الصباغة وتداول الصبغات التي تحتوي على 

وتتضمن أساليب منع هذا الخطر المحتمل والسيطرة . آروم

ذوبان في الصبغات واستخدام عليه خفض نسبة الكروم القابل لل

معدات الحماية الشخصية المالئمة للوقاية من التالمس الجلدي، 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة آما هو مبين في 
   .والسالمة

  االنفجار
يعتبر الغبار العضوي، بما في ذلك غبار القطن، مادتين قابلتين 

وتعد التدابير . لالشتعال وقد تشكالن خطرًا محتمًال لالنفجار

الخاصة بمنع تراآم الغبار المبينة أعاله أآثر الطرق فعالية في 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة . السيطرة على هذا الخطر

آافة المصادر المحتملة لالشتعال من األماآن التي قد يتراآم 

وقد يؤدي استخدام المرآبات . فيها الغبار أو يشكل سحبًا

ة، مثل المذيبات، إلى تكون أمزجة قابلة العضوية المتطاير

لذا يجب ضبط المعدات الكهربائية . ار في الهواءجلالنف

  . الموجودة في هذه المناطق لمنع االشتعال

  المخاطر البدنية
قد يتعرض العاملون أثناء تنفيذ األنشطة المتعلقة بصيانة 

على سبيل المثال، وحدات (المعدات المستخدمة في هذا القطاع 

إلى ) لتسريح، وآالت الغزل، واألنوال، وآالت التجفيفا

إصابات بدنية، وخاصة مع تعرضهم لألسطح الساخنة 

وتتضمن وسائل الوقاية من هذه . والمعدات المتحرآة

على (اإلصابات والسيطرة عليها تنفيذ التدابير العامة للوقاية 

سبيل المثال، تأمين اآلالت وأنظمة إجراءات اإلغالق ووضع 

اإلرشادات العامة بشأن ، آما تم تناولها بالمناقشة في )لالفتاتا
   .البيئة والصحة

  الحرارة
تحدث أآبر مخاطر التعرض للحرارة والرطوبة العالية أثناء 

إجراء العمليات الرطبة وعمليات التجهيز الجافة نظرًا 

وفي هذا الشأن تقدم . الستخدام سوائل ساخنة في هذه العمليات

 توصيات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات 

   .لمنع التعرض لهذه المخاطر والسيطرة عليها
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  الضوضاء
ترتبط المصادر الرئيسية للضوضاء في مصانع المنسوجات 

) على سبيل المثال، التنسيج والفتل والزوي(بتجهيز الغزل 

شأن اإلرشادات العامة بوتناقش . وإنتاج األقمشة المنسوجة
الضوضاء، بما في التعامل مع  طرق البيئة والصحة والسالمة

  .ذلك استخدام وسائل حماية السمع الشخصية

  اإلشعاع المؤين وغير المؤين
تستخدم في بعض األحيان محطات األشعة السينية من أجل 

المراقبة المستمرة لسمك الرغوة في آالت الصباغة المستمرة 

ويتعين على . زاناتختويات الغوة وأنظمة التحكم في مسبالر

تباع التدابير الخاصة إمشغلي هذه المعدات وقاية أنفسهم ب

بالوقاية من اإلشعاع المؤين للحد من جرعات التعرض، آما 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة هي مبينة في 
  . والسالمة

  صحة المجتمعات المحلية وسالمتها  1.3

ة المجتمع المحلي وسالمته أثناء تتماثل اآلثار الواقعة على صح

إنشاء وإيقاف تشغيل مصانع المنسوجات مع تلك التي تحدث 

 الصناعية، وقد تم تناولها بالمناقشة في منشآتفي معظم ال

   .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

وتتضمن اآلثار النوعية المحتملة أثناء إجراء العمليات الروائح 

 العديد من المصادر في قطاع صناعة التي تنشأ عن

 جراء أنشطة الصباغة  منوعادة ما تتولد الروائح. المنسوجات

وعمليات التجهيز األخرى واستخدام الزيوت، وأبخرة 

لذا . المذيبات، والفورمالديهايد، ومرآبات الكبريت، واألمونيا

ينبغي السيطرة عليها واحتوائها بصورة آافية، آما هو مبين 

  . ، وذلك لتجنب إيذاء المجتمعات المحلية1.1سم في الق

ويعتبر استخدام المواد الكيماوية ومخاطرها المحتملة على 

صحة المستهلكين الذين يشترون األلبسة أو المنسوجات 

المنزلية التي ينتجها هذا القطاع أحد القضايا األخرى المتعلقة 

 االهتمام لذا ينبغي إيالء. بصحة المجتمعات المحلية وسالمتها

. بشكل خاص لضمان سالمة هذه المنتجات لالستخدام اآلدمي

ويتعين على الشرآات المصنعة تجنب استخدام الصبغات 

المسببة للحساسية والصبغات التي ينتج عنها مرآبات مسببة 

آما ينبغي إجراء اختبارات آافية لألس . للسرطان

 والفينوالت الهيدروجيني، والمعادن الثقيلة، والفورمالديهايد،

المكلورة، والمواد الحاملة العضوية التي تحتوي على آلور، 

ومواد التجهيز النشطة بيولوجيًا وذلك لتقييم خصائص 

المنسوجات طبقًا للظروف المعتادة الستخدامها قبل طرحها 

   9.باألسواق

                                                 
) 2006a ،2006b ،2006c( وهي Oeko-Tex تقدم معايير 9

  .إرشادات نوعية في هذا الشأن
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  مؤشرات األداء ورصده  2.0

  البيئة  2.1

  لة إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائ
 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات 2 و1يقدم الجدوالن 

وتشرح القيم اإلرشادية الخاصة . السائلة في هذا القطاع

باالنبعاثات والنفايات السائلة الناتجة عن العمليات في هذا 

القطاع الممارسة الصناعية الدولية الجيدة آما هي واردة في 

يها أطر تنظيمية معترف المعايير ذات الصلة للبلدان التي لد

آما يمكن تطبيق هذه اإلرشادات في ظروف التشغيل . بها

 المصممة والمشغلة على نحو مالئم من منشآتالعادية داخل ال

خالل تطبيق أساليب منع التلوث والسيطرة عليه والتي تم 

وينبغي . تناولها بالمناقشة في األقسام السابقة من هذه الوثيقة

 في 95ات بدون تخفيف، فيما ال يقل عن تطبيق هذه المستوي

المائة من وقت تشغيل المصنع أو الوحدة، بعد حسابها آنسبة 

ويجب تبرير عدم تطبيق هذه . من ساعات التشغيل السنوية

المستويات بالنسبة ألوضاع مشروع محلي محدد في التقييم 

  . البيئي

تنطبق اإلرشادات بشأن النفايات السائلة على عمليات و

صريف المباشر للنفايات السائلة المعالجة في المياه السطحية الت

يمكن تحديد مستويات التصريف و. من أجل االستخدام العام

الخاصة بالموقع بناء على مدى توفر وظروف استخدام 

األنظمة العامة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي أو، إن 

تحديد عندئذ  آان تصريفها يتم مباشرة على المياه السطحية، يتم

المستويات بناء على نظام تصنيف استخدام المياه المستقبلة آما 

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

 اإلرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من المةوالصحة والس

مصادر االحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية 

والكهربائية من مصادر لها طاقة حرارية إجمالية تساوي أو 

 ميغاواط؛ أما انبعاثات مصادر الطاقة األآبر 50تقل عن 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل فتعالجها 
اإلرشادات العامة بشأن البيئة آما تقدم . لطاقة الحراريةا

إرشادًا حول اعتبارات البيئة المحيطة والصحة والسالمة 

   .استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

  د في قطاع المنسوجاتاالنبعاثات الهوائية مستويات - 1جدول 

  القيمة اإلرشادية  الوحدة  الملوثات

متر /ملليغرام   مرآبات عضوية متطايرة
  مكعب عادي

2 / 20 / 50 / 75 / 
  أ ب 150 / 100

متر / ملليغرام  الكلورين
  مكعب عادي

5  

متر / ملليغرام  فورمالدهايد
  مكعب عادي

20  

متر / ملليغرام  أمونيا
  مكعب عادي

30  

متر / ملليغرام  جسيمات
  مكعب عادي

  ج50

متر / ملليغرام  آبريتيدهيدروجين
  مكعب عادي

5  

متر / ملليغرام   ت الكربونثاني آبري
  مكعب عادي

150  

  :مالحظات
  . محسوبًا على أساس إجمالي الكربونأ
  :تطبيق القيم اإلرشادية.  دقيقة النبعاث المداخن30 متوسط ب
متر مكعب عادي للمرآبات العضوية المتطايرة المصنفة / ملليغرام 2 -

 10أو يساوي آمسببات للسرطان أو الطفرات والتي يزيد إجمالي تدفقها 
  ساعة؛ /غرام

رآبات العضوية المهلجنة متر مكعب عادي لتصريفات الم/ ملليغرام 20 -
  ساعة؛/ غرام100 إجمالي تدفقها أو يساوي تجاوزالتي ي

متر مكعب عادي للغازات العادمة الناتجة عن عمليات / ملليغرام 50 -
  ؛ )عام/ طن15>استهالك مذيبات يبلغ (التجفيف في المنشآت الكبيرة 

متر مكعب عادي لعمليات التكسية في المنشآت الكبيرة / ملليغرام 75 -
   ؛)عام/ طن15>استهالك مذيبات يبلغ (
استهالك (متر مكعب عادي في المنشآت الصغيرة / ملليغرام100 -

  ).عام/ طن15<مذيبات يبلغ 
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متر مكعب عادي، إذا تمت استعادة المذيب / ملليغرام 150 القيمة الحدية -
  .من االنبعاثات وأعيد استخدامه

  . دقيقة النبعاث المداخن30 متوسط ج
>  تنطبق القيم اإلرشادية على المنشآت التي يبلغ استهالك المذيبات فيها د

   .عام/ طن5
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  استخدام الموارد
 أمثلة لمؤشرات استهالك الموارد 3 و2يقدم الجدوالن 

ويتم إتاحة القيم . والطاقة، وتولد النفايات في هذا القطاع

 أن المعيارية بغرض المقارنة فقط وعلى المشروعات الفردية

  .تستهدف التحسين المستمر في هذه المجاالت

   17  

  

  أالمنسوجات   مستويات النفايات السائلة في قطاع صناعة- 2جدول 

  القيمة اإلرشادية  الوحدة  الملوثات

 9 – 6  --  ي األس الهيدروجين

الحاجة الحيوية الكيماوية 
 30  لتر/ ملليغرام  لألآسجين

الحاجة الكيميائية 
  160  لتر/ ملليغرام  لألآسجين

هالوجينات عضوية قابلة 
  1  لتر/ ملليغرام  لالمتزاز

إجمالي المواد الصلبة 
  50  لتر/ ملليغرام  العالقة

  10  لتر/ ملليغرام  زيوت وشحوم

 ب 0.10-0.05  لتر/ ملليغرام  مبيدات آفات

  0.02  لتر/ ملليغرام  آادميوم

  0.5  لتر/ ملليغرام  )إجمالي(آروم 

  0.1  لتر/ ملليغرام  )سداسي التكافؤ(آروم 

  0.5  لتر/ ملليغرام  آوبالت

  0.5  لتر/ ملليغرام  نحاس

  0.5  لتر/ ملليغرام  نيكل

  2  لتر/ ملليغرام  زنك

  0.5  لتر/ ملليغرام  فينول

  1  لتر/ ملليغرام  آبريتيد

  2  لتر/ ملليغرام  فوسفور آلي

  10  لتر/ ملليغرام  أمونيا

  10  لتر/ ملليغرام  نيتروجين آلي

  ألوان

m-1  7) 436 ،غير معدني 
  )أصفر

 غير معدني، 525 (5
  )أحمر

 غير معدني، 620 (3
  )أزرق

  T.U. 96h 2  السمية على بيض السمك

  3<  درجة مئوية   زيادة درجة الحرارة

جراثيم (لونية البكتريا القو
  )سلبية الغرام

العدد األآثر 
 100/ احتماًال

  ملليلتر

400  

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

ثناء المبيدات الفوسفورية باست(لتر إلجمالي مبيدات اآلفات / ملليغرام 0.05 ب
  .لتر للمبيدات الفوسفورية العضوية/ ملليغرام 0.10؛ )العضوية

  أ استهالك الموارد والطاقة - 3جدول 

  العملية

طاقة 
  آهربائية

آيلو واط (
  )آجم/ساعة

  طاقة حرارية
ميغا (
  )آجم/جول

  استهالك المياه
  ) آيلوغرام/ لتر (

  6–2  3.5  0.3  تنظيف الصوف

  120–70  –  –  تجهيز الغزل

  )صباغة (30–15  16–13  1.1–0.8  صباغة الغزل
  )شطف (50–30

صباغة األلياف 
  )صباغة (15–4  14–4  0.4 –0.1  السائبة

  )شطف (20–4

تجهيز األقمشة 
  120–70  )2(60–10  6–1  المحاآة

تجهيز األقمشة 
  100–50  )3(70–30  1.5–0.5  المنسوجة

تجهيز األقمشة 
المنسوجة 
  المصبوغة

–  –  >200  

المعايير " الحصول على بيانات تم). 2003b(المفوضية األوروبية أ 
  .من قبل عدد محدود من المنشآت" اإلرشادية للصناعة

  .تعود القيم الكبيرة إلى المحالج التي لديها أقسام للغزل ولفهب 
  . تعود القيم الكبيرة إلى المحالج التي لديها أقسام للغزل والفتل واللفج
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  أ. تولد النفايات- 4جدول 

  الوحدة   منتجاإلنتاج لكل وحدة
المعيار اإلرشادي 

  للصناعة

  المياه المستعملة
  ب 6–2  آيلوغرام/ لتر   تنظيف الصوف

  مياه مستعملة
  تجهيز الغزل 

  صوف
  45–35   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز الغزل 

  قطن
  120–100   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز الغزل 
  ألياف ترآيبية

  85–65   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المحاآة

  صوف
  70–60   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المحاآة 

  قطن
  135–60   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المحاآة 

  ألياف ترآيبية
  80–35   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المنسوجة 

  صوف
  140–70   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المنسوجة 

  قطن
  70–50   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
طباعة األقمشة + تجهيز 

  المنسوجة 
  قطن

  80–150   آيلوغرام/لتر

  مياه مستعملة
  تجهيز األقمشة المنسوجة 

  ألياف ترآيبية
  180-100   آيلوغرام/لتر

  الحمأة
الناتجة عن معالجة المياه 

  المستعملة

متر /ام آيلوغر
مكعب مياه 
 مستعملة معالجة

  ج 5–1

  ).2002b( المفوضية األوروبية أ
 من الصوف الذي يحتوي على  آيلوغرام/ لتر4–2 أفضل أسلوب متوفر هو ب

عام من الصوف الذي يحتوي / طن15000(شحوم للمحالج المتوسطة والكبيرة 
  . للمحالج الصغيرة آيلوغرام/ لتر6و) على شحوم

متر مكعب / آيلوغرام 5 إلى 1الحمأة الناتجة بعد نزع الماء من  تتراوح آمية ج
  .من المياه المستعملة

  
  الرصد البيئي

يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

مع جميع األنشطة التي تم تحديد أنها ذات آثار آبيرة محتملة 

. ر المواتيةعلى البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف غي

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة 

وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه لالنبعاثات 

   .والنفايات السائلة واستخدام الموارد

يجب أن يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوفير بيانات تمثيلية و

رصد أفراد ويجب أن يقوم بعمليات ال. 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 

ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات 

ضافية عن الطرق المطبقة وتتوفر إرشادات إ. تصحيحية الزمة

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

  الصحة والسالمة المهنية   2.2

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

 على سبيل المثال، قيمة التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(10 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

 للصحة والسالمة المهنية من قبل المعهد الوطني األمريكي

                                                 
 :الموقعين التاليين  متاح على10
 /TLV/org.acgih.www://http 
/store/org.acgih.www://http  

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
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)NIOSH(11 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(12 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 13المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

  .أو ما يشابهها من مصادر

  ادث والوفياتمعدالت الحو
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

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

.  وفياتوقوعحتى إلى إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو 

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع بالبلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل : على سبيل المثال(

   .14)وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

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

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

متخصصين معتمدين آجزء من برنامج رصد الصحة 

 االحتفاظ بسجالت منشآتآما يجب على ال. والسالمة المهنية

عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث 

                                                 
npg/niosh/gov.cdc.www://http/:  متاح على الموقع التالي11
: متاح على الموقع التالي 12

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

:  متاح على الموقع التالي13
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.europe://http   

 :الموقعين التاليين  متاح على14
 /iif/gov.bls.www://http  

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

اإلرشادات العامة بشأن البيئة  وتتوفر من خالل 15.لخطرةا
 إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والصحة والسالمة

  .والسالمة المهنية

  

                                                 
 يمكن أن يكون من بين المهنيين المعتمدين خبراء الصحة الصناعية 15

مدون، أو الخبراء المسجلون المعنيون بممارسة المهن، أو المهنيون المعت
  . المعتمدون المعنيون بالسالمة، أو األفراد المماثلون

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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  وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق
تتضمن صناعة المنسوجات إنتاج الغزل واألقمشة والسلع 

تستقبل مصانع المنسوجات األلياف الخام حيث يتم و. الجاهزة

أو خيوط أو شرائط منسوجة؛  وتحويلها إلى غزل ،تحضيرها

ويحول الغزل إلى أقمشة؛ وتصبغ وتجهز وتجمع هذه المواد 

وتتضمن المواد الخام المستخدمة . في مراحل اإلنتاج المختلفة

العضوية أو غير (في صناعة المنسوجات األلياف الطبيعية 

والمواد واأللياف الكيميائية واأللياف الصناعية ) العضوية

   16).1-انظر الجدول ألف. (اه والطاقةالكيماوية والمي
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  تحضير األلياف/ تصنيع 
، يستخدم في صناعة المنسوجات فئتين عامتين من األلياف

وتتضمن األلياف . وهي األلياف الطبيعية واأللياف االصطناعية

الطبيعة، التي يطلق عليها األلياف التيلية عند حصادها، األلياف 

                                                 
، 11اإلصدار " مصطلحات وتعاريف المنسوجات" يتوافر في مسرد 16

  .  المصطلحات والتعاريف الخاصة بقطاع صناعة المنسوجات2002

على سبيل المثال، القطن والحرير (النباتية واأللياف الحيوانية 

وقبل غزل هذه األلياف إلى خيوط، يتم إجراء ). والصوف

ها الحلج، والتفتيح، والمزج، سلسلة من مراحل التحضير، من

وهناك ألياف . والتنظيف، والتسريح، والتمشيط، والسحب

سواء الفتل المستمرة (معدنية طبيعة منها األلياف البازلتية 

األلياف  وتتضمن). ألياف تيلية(واألسبستوس ) واأللياف التيلية

االصطناعية المواد العضوية الترآيبية التي يتم تصنيعها في 

على سبيل المثال، ألياف عديد األميد، (البتروآيماويات معامل 

، واأللياف العضوية )وعديد اإليستر، وعديد األولفينات

فسكوز (الطبيعية المحولة، بما في ذلك ألياف السيليلوز المحول 

، وألياف أسيتات السيليلوز، وألياف ثالثي أسيتات )وآوبرو

تجهيز األلياف ويمكن . السيليلوز المصنعة من ألياف الخشب

 وتتضمن. إلى خيوط أو ألياف طويلة التيلة لتسهيل الغزل

األلياف االصطناعية غير العضوية األلياف الزجاجية 

وتستخدم . والكربونية، التي تعتبر فتائل مستمرة وألياف تيلية

. األلياف التيلية لهاتين المادتين في صناعة اللبائد والمرآبات

ية المستمرة بالغزل، والفتل، ويتم تصنيع الخيوط الزجاج

ويتم إنتاج الخيوط الكربونية المستمرة عن طريق . والتنشية

  . الحل الحراري

  تصنيع الغزل
واأللياف ومنها األلياف الطبيعية، (تحول األلياف التيلية 

غزل من خالل  إلى) ، واأللياف االصطناعيةالطبيعية المحولة

لياف األخرى من خالل ويتم تجهيز األ. عمليتي التجميع والفتل

 وتتضمن عمليات التصنيع المعتادة للغزل .عمليات الغزل

  :العمليات التالية

الحلج، ومزج األلياف، والتسريح، : األلياف النباتية •

الغزل الحلقي والغزل ذو الطرف (والتمشيط، والغزل 

  ، والفتل )المفتوح

   ألياف المنسوجات1 -الجدول ألف 

  أمثلة  فئات فرعية/ فئات 

  ألياف نباتية
  قطن 

  آتان، قنب
  عضوية  جوت، سيزال، لزان 

  صوف  ألياف حيوانية
  حرير

  ألياف طبيعية 

غير 
  ألياف معدنية  عضوية

  بازلت
  أسبستوس

  ية محولةألياف طبيعية عضو

  سيليلوز محول
  فسكوز
  آوبرو

  أسيتات السيليلوز
ثالثي أسيتات 

  السيليلوز 

  بوليمرات ترآيبية عضوية

  عديد األميد
  عديد اإلستر

  عديد األولفينات
  عديد األآريليك

  ألياف اصطناعية
  

  زجاج  ألياف غير عضوية
  آربون
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التنظيف، ومزج األلياف، والتسريح، : األلياف الحيوانية •

  ، والفتل)الغزل الحلقي(والتمشيط، والغزل 

  الغزل، والفتل، والتنشية: األلياف المعدنية •

التسريح، والتمشيط، والغزل :  المحولةاأللياف الطبيعية •

  ، والفتل)الغزل الحلقي(

الغزل (التسريح، والتمشيط، والغزل : االصطناعية األلياف •

  ، والفتل)الحلقي أو الغزل ذو الطرف المفتوح

تستخدم الخيوط المستمرة مباشرة أو بعد إجراء العمليات وقد 

  : التالية

  الفتل): على سبيل المثال، الحرير(األلياف الطبيعية  •

  الغزل والفتل:  المحولةاأللياف الطبيعية •

  الغزل، والفتل، والتنسيج: االصطناعية األلياف •

أو الحل ) األلياف الزجاجية(الغزل : األلياف غير العضوية •

  ، والفتل، والتنشية)األلياف الكربونية (الحراري

  إنتاج األقمشة
  اللّف

تتضمن عملية اللف نقل الخيوط الملفوفة على مخروط ذو حجم 

. معين إلى مخروط آخر لتسهيل عمليات التجهيز الالحقة

وتستخدم أجهزة اللف الدقيقة بصورة أساسية للخيوط وإنتاج 

 اسطوانات وتستخدم أجهزة لف. مخاريط على هيئة أقماع

  . الخيوط الكبيرة بصورة أساسية للخيوط المغزولة

  التسدية
تتضمن عملية التسدية لف جزء من إجمالي عدد أطراف خيوط 

  . السداة بالعرض على مطواة خلفية

  التسدية الجزئية
تتم عملية التسدية الجزئية باستخدام آالت لتحضير السداء على 

ى أجزاء فوق بكرة وتتضمن العملية لف السداء عل. مطواة

   .ونقل السداء بالكامل من البكرة إلى مطواة السداء

  اللف على مطواة
تتم عملية اللف على المطواة أثناء إعداد السداة حيث يتم لف 

األطراف المسحوبة من حامل بكرة السداة على مطواة بطول 

ويتوافر العديد من المطاوي . يبلغ أضعاف طول سداة النول

إلجمالي عدد ) لق عليها مجموعة المطاوي الخلفيةيط(المتماثلة 

وعادة ما تتم عملية اللف على . األطراف في السداة المنسوجة

وتعتبر عملية . المطاوي لإلنتاج الكبير من السداة غير المجهزة

  . اللف المباشر على المطاوي عملية خاصة أحادية المرحلة

  التنشية 
قة على خيوط السداة تستخدم في عملية التنشية مرآبات الص

لربط أسطح األلياف مع بعضها البعض وحماية الخيوط من 

وتتضمن مرآبات التنشية الرئيسية النشا، . التآآل أثناء نسجها

مثل (والجيالتين، والزيت، والشمع، والبوليمرات المصنعة 

آحول عديد الفينيل، وعديد اإلستاْيرين، وحمض عديد 

   ).األآريليك، وعديد األسيتات

وفي عملية التنشية من مطواة إلى أخرى يتم نقل السداة من 

ثم تجفف السداة التي تم تنشيتها . مطواة السداة إلى مطواة النول

بواسطة الهواء الساخن أو بمالمستها السطوانات مسخنة 

  . بالبخار أثناء نقلها إلى مطواة النول

  تصنيع األقمشة
ين في صناعة تعتبر عمليتا النسيج والحياآة أهم طريقت

أي مجموعة من (وتتم عملية النسيج باستخدام أنوال . األقمشة

). األجهزة التي تسمح بشد السداة وتكوين نسيج بواسطة دالئل

وهناك العديد من أنواع األنوال منها األنوال المكوآية، وأنوال 
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ويستخدم في . القذيفة، وأنوال الرابير، وأنوال الدفع بالسوائل

آية جهاز إلدخال اللحمة عن طريق دفع خيوط األنوال المكو

ويستخدم في أنوال . خيوط السداة) فوق وتحت(الملء على 

القذيفة وحدات قذف تقوم بإيصال اللحمة من خالل النسيج 

أما أنوال الرابير فتقوم . وتترك ورائها سلسلة من الخيوط

بإيصال خيوط اللحمة من أآوان الخيوط الثابتة من خالل 

وتعتبر أنوال الرابير أنوال أبسط وأآثر تعددًا في . النسيج

استخدامها من األنوال ذات المكوك الوهمي، إال أن سرعتها في 

وبالنسبة ألنوال . النسيج برغم ذلك تعتبر أبطأ من أنوال الرابير

ن هما أنوال الدفع بالهواء وأنوال االدفع بالسوائل فهناك نوع

   .الدفع بالماء

 لتحويل الخيوط إلى أقمشة عبر تكوين عقد والحياآة هي طريقة

ن من تقنيات اوهناك نوع. متداخلة من الخيوط باستخدام اإلبر

حيث تستخدم مع المواد ( حياآة اللحمة هما اآلالت المسطحة 

وتتضمن تقنيات حياآة . واآلالت الدائرية) ذات الثخانة الكبيرة

لتريكو على سبيل المثال، الدانتيل، وا(السداة آالت تشين 

على سبيل المثال، الدانتيل، والمخمل، (، وراشيل )الخفيف

على سبيل المثال، األقمشة (، والكروشيه )واألقمشة الصناعية

   ).الصناعية

. أما عقد الخصل فهي العملية التي تستخدم لصناعة السجاد

منسوجة بواسطة آالت الربط الويتم إنتاج األقمشة غير 

ويعد التضفير . ، والربط بالهواءالميكانيكي، والربط بالماء

إحدى تقنيات المشابكة حيث يتم نسج مجموعتين من األلياف 

  . المستمرة بشكل متماثل حول محور

  عمليات التجهيز
ال يتم عادة تجهيز األقمشة المنسوجة أو المحاآة إلى مالبس أو 

مصبوغة وغير السلع جاهزة إلى أن تخضع األقمشة غير 

 من مراحل التجهيز الرطبة التي تستخدم مجهزة إلى العديدال

وفي هذه العمليات يتم تحويل هذه . فيها آميات آبيرة من المياه

األقمشة إلى أقمشة مجهزة، فضًال عن تحسين مظهرها، وقوة 

وتتضمن عمليات التجهيز أو . تحملها، وصالحيتها لالستخدام

التشطيب الرطبة العمليات الرئيسية لتحضير األقمشة، أي 

وفي هذه . لصباغة، والطباعة، والمعالجات النوعية األخرىا

المراحل تتم معالجة األقمشة في أحواض تحتوي على مواد 

آيماوية وسوائل وآثيرًا ما تتطلب العديد من خطوات الغسل، 

  .والشطف، والتجفيف

  التحضير
تتكون عملية تحضير األقمشة المصبوغة أو المطبوعة أو 

من سلسلة ) يها أيضًا المعالجة المسبقةالتي يطلق عل(المجهزة 

األهمية بالغة  وهي خطوات ،من خطوات المعالجة والشطف

واعتادت . في نتائج عمليات التجهيز الالحقة للمنسوجات

المحالج على إزالة الشوائب الطبيعية أو آيماويات التجهيز التي 

. يمكن أن تدخل في عمليات الصباغة والطباعة والتجهيز

مليات المعالجة التحضيرية المعتادة إزالة النشا وتتضمن ع

على سبيل المثال، (والتنظيف والتبييض وعمليات أخرى 

لتعديل الخصائص ) المعالجة بالغاز، وحرق الوبرة، والمرسرة

وقد تنشأ بعض الملوثات خالل . الكيميائية أو الفيزيائية لألقمشة

 سبق هذه المرحلة نتيجة إزالة آيماويات التجهيز التي

آما يمكن أن تحتوي المياه . استخدامها والبقايا الزراعية

المستعملة على معادن ومواد عضوية وفوسفور آانت محتواة 

  .في المواد ذات الفاعلية السطحية والمنظفات الصناعية

  إزالة النشا
تعتبر عملية إزالة النشا خطوة تحضيرية إلزالة مواد التنشية 

األلياف االصطناعية يتم  وبما أن. التي استخدمت قبل النسيج

تنشيتها عامة بمواد تنشية قابلة للذوبان في الماء، لذا عادة ما 

تتم إزالة مواد التنشية بغسل هذه األلياف بماء ساخن حالل 

وغالبًا ما تتم تنشية األلياف الطبيعية بنشا أو . عملية التنظيف
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وآثيرًا . أمزجة من النشا ومواد أخرى قابلة للذوبان في الماء

ما يتم إجراء عملية إزالة النشا باستخدام أنزيمات من شأنها 

وتزال بعد . تحويل النشا إلى سكريات قابلة للذوبان في الماء

  . ذلك السكريات بغسلها قبل تنظيف األقمشة

  المعالجة بالغاز أو حرق الوبرة 
تتضمن عملية المعالجة بالغاز أو حرق الوبرة تمرير األلياف 

ئة من الخيوط أو األقمشة فوق لهب أو صفائح نحاسية النات

   .ساخنة إلزالتها بالحرق

  الغزل
عملية الغزل هي العملية التي يتم فيها تكوين الخيوط من مواد 

وتعتبر عملية الغزل المضغوط أو المكثف تعديًال . خام ليفية

تباعها تنخفض نفايات األلياف، ويزداد إلعملية الغزل الحلقي وب

ها، ويتحسن مظهرها، وينخفض محتوى الشعر في تماسك

  .الخيوط المغزولة

  المرسرة
في عملية المرسرة تتم معالجة ألياف المنسوجات السيلولوزية 

. بمحلول مرآز من القلويات الكاوية) سواء الخيوط أو األقمشة(

وتؤدي عملية المعالجة هذه إلى انتفاش األلياف وزيادة قوة 

وُتأتي العمليات البديلة التي يتبع فيها . ات وقابليته للصبغنسيجال

  . المعالجة باألمونيا السائلة بعض تأثيرات المرسرة

  التبييض
من شأن عملية التبييض تحسين بياض مواد المنسوجات، 

وعادة ما يستخدم فيها مبيضات تحتوي على آلور 

أو بيروآسيد ) هيبوآلوريت الصوديوم وآلوريت الصوديوم(

ي بعض األحيان يتم تبييض األلياف الترآيبية وف. الهيدروجين

على (التي يتعذر تبييضها باستخدام بيروآسيد الهيدروجين 

   .باستخدام حمض البيراسيتيك) سبيل المثال، عديد األميد

  الصباغة
تتضمن عملية الصباغة وضع وتثبيت الصبغات على المواد 

ة ويستخدم في قطاع صناعة المنسوجات عد. المراد صباغتها

على سبيل المثال، صباغة أآوان الخيوط، (أساليب للصباغة 

) وصباغة القطع، والصباغة بالرش، وصباغة الخامات والشلل

على سبيل المثال، اآلالت ذات األوعية، واآلالت ذات (وآالت 

النفاثات، واآلالت ذات المجاديف، واآلالت ذات التدفق 

وتتم عملية . لصباغة األقمشة باستخدام السوائل) العلوي

  . مصانع متخصصةالصباغة داخل مصانع المنسوجات أو في 

وتصبغ المنسوجات باستخدام مجموعة آبيرة من المواد 

وعادة ما تكون الصبغات على هيئة . الكيماوية والصبغات

جزيئات ترآيبية وتباع آمساحيق وحبيبات ومعاجين ومشتتات 

الدفعات أو ويمكن إجراء عملية الصباغة إما بنظام . سائلة

ففي عملية الصباغة بنظام الدفعات، يتم . بالنظام المستمر

تحميل آمية من المنسوجات داخل آلة الصباغة حيث يصبح 

وتستخدم في ذلك مواد . هناك تالمس بينها وبين سائل الصباغة

. آيماوية مساعدة ومكيفات لألحواض للتعجيل بإجراء الصباغة

أو بمواد آيماوية، ثم /  و وبعد ذلك ُتثبت الصبغة بالحرارة

تغسل ألياف المنسوجات أو األقمشة الجاري صباغتها إلزالة 

وتعتبر نسبة . الصبغات والمواد الكيماوية التي لم يتم تثبيتها

نسبة الوزن بين إجمالي المادة الجافة وإجمالي (السائل في اآللة 

وتتراوح . مؤشرًا هامًا في عملية الصباغة المستمرة) السائل

تقل نسبة المياه المطلوبة مقابل  (1 إلى 3هذه النسبة ما بين 

هذه  (1 إلى 50إلى أآثر من ) وزن آل وحدة من مادة النسيج

النسبة معتادة مع الصبغات ذات القابلية المنخفضة للمادة التي 

يجري صباغتها وعمليات الصباغة األقل آفاءة أو األآثر 

ت األوعية وآالت صباغة وتستخدم في آالت الصباغة ذا). طلبًا

الشلل نسب أعلى مما هو مستخدم في آالت الصباغة بالرش 

وفي عمليات . وصباغة األآوان، وصباغة الدفعات بالغمر
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الصباغة المستمرة يتم إدخال المنسوجات في آلة الصباغة حيث 

تصبغ المنسوجات في أحواض، وتثبت الصبغات بمواد 

وجات وذلك على سرعات آيماوية أو بالحرارة، وتغسل المنس

   . مترًا من القماش في الدقيقة250 إلى 50تتراوح من 

  الطباعة
في عملية الطباعة يتم وضع تصميمات أو أشكال على األقمشة 

وذلك باستخدام ملون أو آاشف آخر، وعادة ما يكون في 

وتتضمن األساليب المستخدمة في الطباعة . معجون أو حبر

حيث يضغط معجون (حريرية أسلوب الطباعة بالشاشة ال

، )الطباعة من خالل شبكة مالمسة للمادة المراد طبعها

حيث تستخدم الصبغات (والطباعة بنقل الصبغات بالحرارة 

  .، والطباعة بالحبر النفاث)التي ُتنقل سريعًا بالحرارة

   التجفيف

في عملية التجفيف يتم فرد وتجفيف المنتجات بالهواء الساخن، 

   .لعرض المطلوب للمنتجات الجاهزةوالحصول على ا

  التكسية والتقوية بالرقائق
تتضمن عملية التكسية وضع مادة شبه سائلة على أحد وجهي 

 يومن شأن عمليت. المادة المنسوجة أو على آال الوجهين

تجفيف وتقسية مادة التكسية، حسبما يكون ذلك ضروريًا، لصق 

متبعة هناك التكسية ومن األساليب ال. مادة التكسية على القماش

على سبيل المثال، توزيع مادة التكسية باستخدام (المباشرة 

على سبيل المثال، تمرير (؛ أو التكسية باستخدام درافيل )سكين

؛ والتكسية بالنقل )القماش المراد تكسيته بين درافيل دوارة

على سبيل المثال، وضع مادة التكسية على مادة حاملة مؤقتة (

الصقة، الطبقة الرابطة، وهي الطبقة التي تسمح وإضافة طبقة 

ويشيع ). بنقل مادة التكسية إلى المادة المطلوب تكسيتها

استخدام أسلوب التقوية بالرقائق باستخدام اللهب حيث يتم 

على سبيل (تعريض لوح رغوي رقيق من اللدائن الحرارية 

لمحرقة ذات شعلة عريضة موضوعة ) المثال، عديد اليوريثان

   .ام لفات الرقائقأم

تعود أآبر آميات من االنبعاثات والنفايات داخل منشآت 

وإضافة إلى ذلك، . صناعة المنسوجات إلى العمليات الرطبة

تتطلب عمليات تسخين وتبريد األحواض وتجفيف األقمشة 

وتتفاوت الطرق المستخدمة . والخيوط آميات آبيرة من الطاقة

ات، والممارسات الصناعية حسب المنتجات النهائية والتطبيق

إذ عادة ما تتطلب األلياف . الخاصة بالموقع، ونوع األلياف

الطبيعية المزيد من خطوات التجهيز عما تتطلبه األلياف 

وقد تختلف خطوات التجهيز حسب الخصائص . الترآيبية

النهائية المطلوبة، مثل قوة الشد، والمرونة، واالتساق، 

   .واللمعان

رسال المنسوجات المصنعة من مصانع وعادة ما يتم إ

المنسوجات إلى ورش الصباغة والتجهيز إلجراء عمليات 

التجهيز الرطبة، وبرغم ذلك قد يكون لدى مصانع المنسوجات 

   .الكبيرة وحدات متكاملة للتجهيز الرطب داخل منشآتها

  تصنيع المنتجات النهائية
 األقمشة تتضمن عملية تصنيع منتجات النسيج النهائية تزيين

النهائية، مثل التطريز وتجميع المالبس والديكورات المنزلية 

. الداخلية واالستخدامات الصناعية األخرى لألقمشة الجاهزة

 أخرى تزيين األقمشة أو تزيين مواد فنوالتطريز هو 

 باستخدام الغزل أو الخيوطاف  في أليمغروزةبتصميمات 

 الشرائطوقد يستخدم في التطريز أيضًا مواد أخرى مثل . اإلبر

ويعتبر نشاط تجميع . موادال وغيرها من والآللئالمعدنية 

  .ة العمالفةألنشطة آثيامن المالبس 


