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 اإلهداء

 إلى من رآنا قلبها قبل عينها 

 إلى من منحتنا الحب  

 إليك أمي...

 إلى الظل الذي آوي إليه كل حين 

 إلى من منحني اإلرادة وقدوتي األولى 

 أبي... إليَك 

 أخوتنا الذين منحونا السند والدعم 

 زرعوا التفاؤل على دربنا الذينإلى أصدقائنا و

 الطموح لنا معنى اإلخالص و جسدواو

 نسطر لهمعثرت الكلمات حينما حاولنا أّّن إلى من تب

 عبارات الثناء واالمتنان أساتذتنا ...

 وإثرائه بالمعلومات كبر يي إنااز ذذا البح الفضل األ يإلى صاحب

 األستاذ بالل الرياعيو دي قمرياالدكتور 

  وإلى كل من له الفضل يي إنااز ذذا العمل
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 الملخص
 

لصباغة ل منشأة النوروذي  ،  تطبيق المراقبة البيئية عملياً على بيئة صناعيةتم يي ذذا البح   

 اقتراح الحلولو ،اياابيات وسلبيات الوضع البيئي للمصبغة للكشف عن ريف دمشقيي  والتحضير

مثالياً  اً ذجلتكون نموو ،المناسبة على إدارة المصبغة للحصول على بيئة عمل أقرب للمثالية البيئية

رف على زيارة ميدانية للتع بتوزيع استبيانات لإلدارة والعمال ييتمت المراقبة غ األخرى. وللمصاب

واقع العمل والعمال، ومعاينة المكان واآلالت وآلية سير العمل ويي النهاية أخذ عينات من المياه 

ة آمنة قالناتاة عن الصباغة وتحليلها ومن ثم معالاتها بثالثة طرائق مختلفة للتخلص منها بطري

 ناعية.ت الصداء المنشآيقها بشكل عام لتحسين أبيئياً. واختتم البح  بماموعة توصيات لتطب
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 الفصل األول

 الرقابة والتفتيش البيئي

Control and environmental inspection 

ر عن عبّ حيّة التي تالحيّة وغير الكائنات جميع ال تحوي كونها ،الحياة أساستعتبر البيئة  :مقدمة -1

ها من حمايتومواردذا من االستنزاف،  جميععلى  بالمحايظةالبيئة بوتكمن العناية  ،مفهوم البيئة

وعدم ذدر تلك الموارد سواًء المتاددة منها وغير المتاددة، يقد أدَّت النشاطات  ،أشكاله باميعالتلوث 

اط ارتفاع مستويات النشاةً نتي يومعد يوماً بنسب التلّوث  ياددزاالبشريّة المتنوعة حديثاّ إلى 

الذي أّدى إلى ظهور األمر  ،وارتفاع نسب استهالك الوقود األحفوري بمختلف أنواعه ،الصناعي

التي شملت تعّرض اإلنسان و ،الحيوان والنباتو صّحة اإلنسانالسلبيّة على  اآلثارالعديد من 

 ة، أمراض القلب وغيرذا.لإلصابة بالعديد من األمراض أبرزذا: السرطان، األمراض التنفسيّ 

 ت مدىالتي بينتزايد االذتمام بنظم إدارة الرقابة البيئية نتياة الدراسات واألبحاث المتنوعة و   

والحاجة لتنظيم العالقة بين الموارد المحدودة ومستويات  ،االرتفاع الهائل يي نسب التلّوث البيئي

األوضاع بما يحقق مصالح اإلنسان  بطلضالنشاط البشري وضرورة التّوصل إلى صيغة مناسبة 

لول لتّوصل للحل كأساس   الحلول العلميةوذلك من خالل اللاوء إلى  ،دون اإلضرار بالبيئة ومواردذا

والصيغ المناسبة لخفض نسب التلّوث واالنبعاثات المتنوعة والتحّكم يي عناصر اإلخالل بالنظام 

قيق األذداف المرجوة من العمل البيئي من خالل اتخاذ البيئي، وتساعد إدارة الرقابة البيئية على تح

يئي الرسمية المختصة بشأن العمل الب يي الاهاز البيئي الحكومي والاهات العديد من الصور المتمثلّة

رقابة  عموتنظيم اللوائح المنظّمة للحفاظ على موارد الدولة البيئية لكشف األخطاء ومحاسبة ياعليها، 

الامعيات  هودوج ،للنشاطات البيئية المتنوعة العامةالشعبي تتمثل يي مراقبة بيئية على المستوى 

البيئية وقوى الضغط السياسي واالجتماعي ووسائل اإلعالم التي لها دور ذام يي التوعية بأذمية 

 البيئة، الرقابة عليها وحمايتها.

تنفيذ  ى البيئة لإلشراف علىونتياة لذلك قامت العديد من المؤسسات باستقطاب خبراء الرقابة عل   

ستراتيايات اللمنظومة الرقابة البيئية  تطابقوالتحقق من  ،مختلف البرامج المرتبطة بالعمل البيئي

باإلضاية إلى المتابعة والتطبيق الميداني المستمر للتحقق من االلتزام  ،واألذداف العامة للدولة

ئية من ري وتنظيم مسألة التمويل لبرامج الرقابة البيبشروط وقوانين البيئة ومتابعة نتائج األداء البش

خالل التوعية البيئية المستمرة وتوزيع االذتمام على مختلف القطاعات المرتبطة بالعمل البيئي بما 

 يحقق التكاملية يي عملية الرقابة البيئية.

عقد اي الخامس عشر المنتبنّت األجهزة العليا للرقابة خالل مؤتمر االنكوس: إدارة الرقابة البيئية -2

والذي عكس اتفاقاً  ”The Environmental Control“بالقاذرة تعريفاً إلطار عمل الرقابة البيئية 

 :يي الرأي لدى األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وتضمن

 العليا.قابة الرأجهزة الرقابة العادية التي تمارسها  الرقابة البيئية بشكل جوذري عنال تختلف  .1

زام ورقابة رقابة االلتو الرقابة؛ كالرقابة المالية أشكالمل الرقابة البيئية كايّة ن الممكن أن تشم .2

الفعاليّة والكفاءة، أّما ييما يتعلق بتبنّي العنصر و، لتغطية كامل الاوانب االقتصاديةاألداء 

البيئية  اتاسالسيوييعتمد إلى حد كبير على صالحية الاهاز األعلى للرقابة  ،ع وذو البيئةابالر

 التي تتبعها حكومته.
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جزءاً من التعريف يقط إذا كان جزءاً من سياسة  مفهوم التنمية المستدامة من الممكن أن يكون .3

 الحكومة و/أو البرنامج الذي سيتم تدقيقه.

ال تدخل ضمن أنشطة ماموعة العمل الفحوص البيئية ذات الطابع األكثر تقنيّة والتي تُمارس  .4

مؤسسات يي كل من القطاعين العام والخاص وكذلك الرقابة على مؤسسات القطاع من قبل ال

 [4] الخاص

تبار أنَّ باع ،تسعى الرقابة البيئية إلى دعم وتعزيز كل من البيئة والصحة العامة: الرقابة البيئية -3

لذا ، اإلنسان ة، وإنَّما على صحلتلوث الناتج عن المنشآت الصناعية تأثير ضار ليس يقط على البيئةل

يإنَّ كثيراً من اإلجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف اآلثار البيئية الضارة تؤدي 

اطنين الموويي نفس الوقت إلى تخفيف اآلثار التي تمثّل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة، 

إنَّ ياعلية عملية ي نشآت، وبناًء عليهات الصادرة من تلك المالمقيمين يي المناطق التي تتأثر باالنبعاث

  .الصحة العامةوالعمال و الصناعية تؤدي إلى حماية البيئة الرقابة على المنشآت

ط، : التخطيتشملوتتضمن عملية الرقابة البيئية جوانب عديدة مرتبطة ببعضها البعض و   

اع ة بأنولاهاز شؤون البيئة بالرقاباإلجراءات التنفيذية والاانب المعلوماتى، كما تقوم الاهات التابعة 

 [3]  نتياة شكوى دوريةأو  مختلفة مثل رقابة شاملة

The main تبرز األذداف الرئيسة من الرقابة الميدانية : األهداف الرئيسة من الرقابة الميدانية -4

objectives of the field control :من خالل 

 بيئة ولوائحه التنفيذية حتى ال تؤثر على صحةالتحقق من التزام المنشآت بالنظام العام لل .1

 العاملين ييها بشكل خاص وعلى اآلخرين بشكل عام.

البح  عن أيّة مشاكل بيئية يي أّي موقع للتأّكد من سالمة البيئة المااورة للمنشآت  .2

 الصناعية.

 سمىوأنَّ ذديها األ ،العامة لألرصاد وحماية البيئة تعريف المنشآت بمهام وأنشطة الهيئة .3

 من الملوثات البيئية وآثارذا الخطيرة. العامة صحةالذو الحفاظ على 

استقبال الشكاوى والبالغات عن التااوزات التي تقوم بها بعض المنشآت بشكل خفي  .4

 لها. الفوريةواالستاابة 

تقديم يد العون واإلجابة على االستفسارات ييما يخّص األمور المتعلقة باإلجراءات  .5

 يئية.واألنظمة الب

الوقوف بالمرصاد لاميع المستهترين بالصّحة العاّمة وعدم تطبيقهم لألنظمة من خالل  .6

 .[7] مخالفتهم ومتابعتهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم البيئية وإعادة تأذيل ما تم تخريبه

 Environmentalتضمن اختصاص المراقب البيئي )ي: مجاالت اختصاص الُمراقب البيئي  -5

Controllerتي:( اآل 

دخول المنشآت والمتابعة الدورية لسااّلت بيانات تأثير أنشطة المنشأة على البيئة وأخذ  .1

 العيّنات الالزمة وإجراء االختبارات.

يالتحقّق من التحقق من عدم استعمال المواد الخطرة أثناء العملية الصناعيّة، وإن وِجَدت  .2

 وتقييم الخطر الناتج عنها. التخلّص الّسليم منها
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اية البيئة المائية؛ من خالل يرض معايير ومواصفات لنسب الملوثات المسموح تواجدذا حم .3

 يي المياه العذبة والمالحة.

ضبط انبعاث الغازات الضاّرة والعمل مع المتسبب بالضرر على تخفيض نسب وكميّة  .4

 الغازات الضاّرة.

م خلّص اآلمن منها وعدتال طريقة ات الُصلبة يتحقق المراقب البيئييي حالة وجود المخلّف .5

 حرقها أو التخلّص منها يي غير مكانها المناسب.

حماية بيئة العمل بالتأّكد من سالمة بيئة العمل وُخلّوذا من المخاطر بالتعاون مع وزارة  .6

 العمل.

ة للُمراقبينالمعايير  -6  اآلتي: تتضمن المعايير العامة للمراقبين :العامَّ

قابي على أنَّهما مستقالَّن وموضوعيّان يي تنفيذ المراقب ياب أن يُْنظَر إلى  .1 والّاهاز الرَّ

وعليهما أن يكونا منصفين يي إعداد التقارير المتعلِّقة  العمليّات الرقابيَّة المتعلِّقَة بالبيئة،

 بنتائِج العمليّة الَرقابيَّة. 

لتي تمس ا ينبغي أن يتوير يي يريق المراقبة أكثر من اختصاص لتغطية أغلب القضايا .2

 العمليّة الرقابيّة.

إذا كان يريق المراقَبة يستعين باختصاصيين خارجيين يياب التأّكد من أذليتهم وقدرتهم  .3

 على الحياديّة يي قراءة النتائج.

 إضايةً إلى ذلك ينبغي على مدير يريق المراقبة أن:

 وسة.يدرس التكاليف الحقيقية والمحتملة وكذلك آثار القضايا البيئية المدر .1

لواجب ا والتقنيةأن يؤّكد التغييرات القائمة أو المحتملة يي الشروط القانونية أو غيرذا  .2

 .للحد من الضرر البيئي اعتمادذا

وينبغي أن تنطلق عملية الرقابة التي يقوم بها الاهاز الرقابي من التقييم البيئي الذي تاريه الاهات    

 :ئيّة الُمحتملَة ويمكن للاهاز الَرقابي أن يقوم بمراجعةالمسؤولة عن ذلك )إن وجدت( لآلثَار البي

 توصيف البَرناِمج أو النَشاط َوبيئته والظروف المحيطة به. .1

ف َعليها.  .2 ئيسة الَّتي تَمَّ التَعرُّ  َماموعة اآلثار الرَّ

 البَيَانَات الُمستَعَملَة لتَقدير احتَِمال اآلثار َونِطَاقَها الُمتََوقَّع.  .3

 ات بخصوص اإلجَراَءات الُممكن اتَِخاَذذا لمواجهة تلك اآلثار أو تَخفيفَها.الُمقتََرحَ  .4

ن المخاطر م بيئة عمل خالية من المخاطر، ولكن تتفاوت درجاتال توجد : إدارة المخاطر البيئية -7

ة، والبعض اآلخر أقل خطور ،تصنيف بعض المخاطر بأنّها عالية الخطورة يمكنناحي  بحي  الشّدة 

عّد تقييم المخاطر يي مختلف البيئات )بيئات العمل( جزء أساسي من اإلدارة الايدة لتلك كذلك ي

ييم تق ويتوقف ،المخاطرمختلف تبدأ إدارة المخاطر يي بيئة العمل من خالل تقييم  إذالمخاطر، 

يهمها وتصنيفها لتسهيل  من خالل ليها والتعامل معهاالتعرف عبالمخاطر على قدرة ذوي الخبرة 

على موارد بيئة العمل المادية أو  ذاالتقليل أو الحد من آثارو ،ومحاولة السيطرة عليها هالتعامل معا

 البشرية.

وتتضمن إدارة المخاطر أيضاً العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة وإصالح األخطاء حال    

 ،لدعم الفني المستمرير الصيانة وامن خالل المراجعة الدائمة لمكونات بيئة العمل وتقار ظهورذا
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عاً المخاطر تب والتعامل مع ،وما تسفر عنه من نتائج مع الحرص على تويير عدة بدائل لإلصالح

 ،ال تقتصر إدارة المخاطر على اإلدارة المناسبة للحادث أو المشكلة إذ، تهالتصنيفها ودرجة خطور

تحقق حقق من اتخاذ التدابير الالزمة للإنّما يتسع المعنى ليشمل التفقّد الدائم للحادث بعد وقوعه والت

 .[2] السالمة يي بيئة العملمرة أخرى بما يحقق األمن و همن عدم تكرار

يش يعتقد الكثيرون أن مصطلح المراقبة البيئية ذو نفسه مصطلح التفت :المراقبة والتفتيش البيئي -8

والمراقب البيئي  يالمفتش ي آلية عملهما،جداً يأّن التفتيش والمراقبة البيئية يتشابهان  والواقع ،البيئي

يتبعان نفس خطوات العمل للكشف عن التااوزات البيئية ولكن يكمن االختالف بين الوظيفتين يي 

 (:1النقاط المبينة يي الادول )
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 الفصل الثاني
 

 Dyeing  الصباغة
 

تن ، يمنذ نشأته ايتعملية الصباغةلاذتدى ييه اإلنسان  محدداً  تاريخاً  ال نعرف: لمحة تاريخية -1

يعمل على تقليدذا، يلّون جلود الحيوانات والخامات التي أمكنه اتخاذذا ملبساً بدلكها  بامال الطبيعة

وقشر البصل  الكركمجودة يي بعض النباتات مثل بالثمار الملونة، ثمَّ اكتشف الخالصات الصبغية المو

األصفر ومشتقاته، والنيلة التي تعطي اللون األزرق وقشر الرمان وخشب البرازيل التي تعطي اللون 

 اللون األحمر ومشتقاته ... للحصول على

استعمل يبدأ اإلنسان يي صباغة األقمشة والمواد األخرى منذ ما يعود إلى خمسة آالف عام،    

تبعها  ،ةبات ذذه األصبغعلى ريع درجات ث الصباغون بعض الكيماويات الطبيعية التي تساعد

المحضة أول صباغ صنعي.  بالصديةم 1856اكتشاف عالم الكيمياء اإلناليزي وليم بيركن يي عام 

 هذا الصباغ يي سياقلق عليه اسم )صباغ مويي( األرجواني الباذت، وجاء اكتشاف بيركن لِ طْ يأُ 

 األنيلين، وكانت ألمانيا تُنتج ذيستخراج مادة شبه قلوية من أحد منتاات قَطران الفحم المحاوالته 

، وتوقّف األلمان أثناء ياألصبغة العالم إنتاج م( معظم1918 -14قبل الحرب العالمية األولى )

ت وعلى نحو سريع صناعة األصبغة يي  الحرب عن تزويد الدول األخرى باألصبغة، لذا تطورَّ

ط الصنعية خيواللقرن العشرين العديد من أربعينيات اكما اخترع علماء الكيمياء منذ  ،العديد من الدول

 آالف األصبغة الصنعية المالئمة لها.وطوروا  ،الاديدة

عبارة عن تغطية األلياف أو الخيوط أو النسيج بلون واحد، وتطبّق عادةً بغمر  الصباغة :الصباغة -2

اغ والصبالمواد النسياية يي حوض مائي يحوي الصباغ يطلق عليه اصطالحاً )حمام الصباغة(، 

، على أن تحقق ماموعة شروط من صباغتهامادة ملّونة يمكنها االرتباط بطريقة ما بالمادة المراد 

 أذمها:

 مقبولة واقتصادية للمادة المراد صباغتها. تهاتكون ألفأن  .1

 أن تكون عالية الفعالية وكثيفة اللون. .2

والغسيل  لنورلية مثل الثبات أن تملك درجة ثبات مقبولة تااه بعض العوامل الكيميائية والطبيع .3

 واالحتكاك.

تعد الصباغة عامل ذو أذميّة كبيرة يي إكساب المنتاات رونقاً جميالً يزيد من  :أهمية الصباغة -3

قيمتها الفنية للزيادة من يرص تسويقها يي األسواق، إذ يتأثر المستهلك تأثراً كبيراً باأللوان البديعة 

دأ ، يإن حاز اللون إعاابه، يبللسلعة هي االعتبار األول عند اختيارالخالبة، ييضع اللون الاذاب ي

 ...مور األخرى مثل المقاس، والطرازبتحسس القطعة، يإن شعر بالراحة يي ملمسها يبدأ بتقييم األ

إلخ. وأدرك اإلنسان منذ القدم أذميّة اللون يي حياته يلّون مالبسه، مسكنه، أثاثه، أدواته، أوانيه 

 صبحت حياته ال تخلو من األلوان.وطعامه وأ

األصبغة مواد كيميائية عضوية قادرة على امتصاص وعكس الضوء بأطوال  :Dyes األصبغة -4

موجات انتقائية ضمن الماال المرئي للطيف الكهرطيسي، والصباغ مادة ملونة لها ألفة للمادة الملَونة، 

ء المسيل( ليتمّكن من الهارة يالتغلغل أو التفاعل وغالباً ما يحتاج لوسط سائل من الماء )وحديثاً الهوا
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يي المادة المراد صباغتها، وقد يحتاج إلى مرّسخ لوني لتحسين ثباتية اللون يي األلياف المصبوغة 

حي  ينتج اللون من الصباغ لألقمشة، أو الِخَضاب الذوابة وغير الذوابة بالماء لبعض المواد األخرى 

 [9]اة امتصاصهما لبعض أطوال الموجات الضوئية كالدذان واألحبار...، نتي

ى معظم المركبات نة مع بنالمعقدة نسبياً مقار الكيميائية تعتبر بنى األصبغة من البنى :بنية الصباغ -5

، إاّل أنَّ لها سماتها العاّمة، يمعظم جزيئات الصباغ تحوي عدداً من الحلقات العطرية العضوية

نظام لتتابع طويل متناوب من الروابط األحادية والثنائية بين ذرات  المتصلة بنظام الترايق، وذو

 يقلتحق(، ويميل الشكل الهندسي للازيئات الصباغية لالستواء C=C-C=C-Cالكربون، )مثال: 

الترايق أو جسور الديازو، ما ييسر انتقال الغمامة االلكترونية بسهولة ويسر على كامل الازيء، 

لية، وبذلك يسهل على االلكترونات القفز من سوية طاقية ألخرى بامتصاصها وبالتالي طاقة طنين عا

عكسها بعودتها للسوية الطاقية األصلية، يتتحسس العين  ل معينة من األطوال الموجية ثمَّ لحزمة أطوا

 إن وقع األشعة المنعكسة يي الماال المرئي.

 8000-4000الضوئية يي ماال األطوال ومن الادير بالذكر أنَّ العين البشرية تتحسس األمواج    

سم، ويتوقف أو يرتبط اللون الذي تراه العين بالمصدر الضوئي أوالً كأن يكون  8 -10أنغستروم أو 

ضوء الشمس أو مصباح عادي أم ملون، ومن ثمَّ الشعاع المنعكس عن المادة الملونة والذي تتلقفه 

 أنه برتقالي كان السبب أنّه عكس البرتقالي وامتص العين، يإذا ما سقط لون أبيض على جسم وبدا لنا

 ( اللون الممتص واللون المنعكس بما يُطلق عليهما اللونان المتكامالن:2الباقي، ويظهر الادول )

 
 

 ويمكن استعراض مكونات البنية الكيميائية للصباغ على الشكل اآلتي:

ئية، ومن أذم الكرمويورات: الكرومايور: أو حامل اللون، ومهمته امتصاص الحزمة الضو .1

 النترو، النتروزو، اآلزو، الكربونيل...

األوكسو كروم: أو مساعد اللون، ومهمته إزاحة العصابة الضوئية الممتصة حتى أمواج  .2

أطول ما يؤدي لزيادة عمق اللون، وكثيراً ما يلعب دوراً يي جعل الازيء الصباغي حلوالً 

األلياف عبر تفاعل كيماوي معها، ومن أذم بالماء من جهة، وتثبيت الصباغ على 

 األوكسوكرومات: زمر األمينو، الهيدروكسيل، الكربوكسيل، السلفون...
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الباثوكروم: أو معزز اللون، ومهمته تحوير اللون باتااه الموجة األطول، أي من البنفساي  .3

 نحو األحمر.

وجة األقصر، أي من الهيبسوكروم: مهمته تحوير اللون وانزياح االمتصاص باتااه الم .4

 األحمر إلى البنفساي.

 الكروموجين: وذي الماموعات العطرية التي ترتبط بها الكرومايورات. .5

وتتوضع يي الازء الالبلوري داخل األلياف،  ،مائي صباغيمن حمام تخترق األصبغة األلياف   

 تعزيزباأللياف وتساعد عوامل التسوية على تعزيز تاانس توزع الازيئات الصباغية على مساحة 

بها، وتتباين آلية ارتباط األصبغة باأللياف بحسب نوع الصباغ من تشرضبط سرعات انحاللها و

جهة، وتركيب األلياف من جهة  أخرى، يتتوزع قوى االرتباط ما بين: الروابط الهيدروجينية، أو 

 ..طق الالبلورية.أو التساذمية، أو بالتفاعل المباشر، أو احتباس يي المنا األيونيةالروابط 

تلعب حاوم الازيئات الصباغية دوراً ذاماً يي تحديد خواصها الصباغية وثباتها ييما بعد، يتتمكن    

ثير من بسهولة أكبر بك غزول البوليستر مثالً الصغيرة الحام من االنتشار داخل  المبعثرة األصبغة

ية أكبر داخل األلياف، أي تتحسن ثبات أنّه وكلما كبر الازيء كان احتمالية ثباتهحين الكبيرة، يي 

 الصباغ يي تااه عمليات الغسيل والنور واالحتكاك.

تساعد حاوم الازيئات الصباغية على رصفها بانتظام يي بنى مختلف أنواع الغزول، وبالتالي    

 دطريقة ومبدأ ارتباطها، تحقيقاً ألعلى الثباتيات تااه مختلف الظروف والعوامل السلبية التي ق

 تتعرض لها ييما بعد. 

 تصنّف األصبغة ضمن نوعين، ذما:: األصبغةأنواع  -6

جميع  إذ استخرجت ،حيوانية ويلزيةو تضم أصبغة من مصادر نباتيةو األصبغة الطبيعية: -6-1

 المحار والمعادن. و ومن الحشراتمن النباتات وأزذارذا وجذورذا  1856األصبغة وحتى عام 

التي يتم المعاناة منها مع األصبغة الطبيعية صعوبة تناسخ تراكيزذا وقوتها  ومن أذم اإلشكاالت   

اللونية كونها تتعلق بشروط الزراعة أو العمر وتقنية االستخالص، لذا تتفاوت درجات قوتها اللونية 

 وأخرى. وثباتها بين وجبة  

 ،عالت صناعيةوعات كيميائية يي مفايتم اصطناعها من تفاعل مام األصبغة الصنعية: -6-2

ة، لحصول يي النهاية على منتج متناسخ يي كل وجبل مثالية تقريباً ضبط  لشروطويخضع اصطناعها 

كما يتطلب ضبط شروط العمل واالصطناع تقنيات  دقيقة لكثرة المراحل الواجب تطبيقها للوصول 

 ةً.نسبةً ونوعي للصيغة النهائية للصباغ من جهة، وللمواد المالئة المرايقة للمسحوق ييما بعد

على أنّها ميل  Affinity or chemical gravityاأللفة الكيميائية  تعّرف :األلفة الكيميائية -7

عنصرين أو مادتين لالتحاد أو االرتباط ييما بينهما، كما ذو حال األصبغة مع األلياف، يعند تطبيق 

ان الكمون فهوم الكمون الكيميائي، يإذا كمفهوم التوازن الكيميائي يي العملية الصباغية يإنّنا نستعمل م

الكيميائي للصباغ يي المحلول أعلى منه يي الليف، سينتقل الصباغ إلى الليف وستنخفض قيمة الكمون 

الكيميائي يي المحلول تدرياياّ وتزداد يي الليف حتى الوصول لحالة التوازن التي يكون عندذا الكمون 

 [9]و  الكيميائي يي المحلول والليف متسا

  Applied Classificationالصبّاغون التصنيف التطبيقي يستعمل :التصنيف التطبيقي -8 

لألصبغة، ياألصبغة ذات التطبيق المتشابه تصنف مع بعضها، بغض النظر عن بنيتها الكيميائية، 
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وبناًء على ذلك يإنَّ جميع األصبغة ضمن نفس التصنيف التطبيقي ستصبغ ماموعة معينة من 

لياف، ياألصبغة اآلزوية وأصبغة األنثراكينون يمكن أن توجد يي معظم التصنيفات التطبيقية كما األ

 :(3يي الادول )

 
 وي الشكل التااري التسويقي لألصبغة على مواد بناء أخرى، مثل:يح :مكونات الصباغ التجاري -9

 أمالح أو نشاء. .1

 (.Wetting agentsامل مبللة )وع .2

 (.Dispersing agentsامل مبعثرة )وع .3

 شوائب خالل عملية التصنيع. .4

 (.Anti-dusting agentsتغبير ذات قوام زيتي مثل الغليسرين )انع وم .5

 (.Bufferمنظمات حموضة مثل بعض األمالح الفوسفاتية لألصبغة الفعالة ) .6

  (Stabilizersمثبتات كمضادات األكسدة أو اإلرجاع ) .7

ر معهد شتيرتي للبحوث، ومعهد بحوث السرطان، نش :الخواص المسرطنة لبعض األمينات -10

والمستشفى الملكي للسرطان، ورابطة صنع المواد الكيماوية البريطانية يي بريطانيا أسماء المواد 

نفتيل تيو  – aالكيماوية التالية على أنها، وأمالحها، والمركبات التي تحوي آثارذا أثناء الصنع مثل  

نفتيل األمين، مواد مسرطنة أي مولدة لخاليا سرطانية، وذي خطرة  -ẞالبولة الذي يحوي آثاراً من 

 جداً سواء :

 استنشق غبارذا، أو بخارذا. .1

 امتصت عن طريق الالد. .2

 دخلت آثارذا منها عن طريق الااز الهضمي بسبب تلوث األيدي. .3

 امتصت من ألبسة ملوثة. .4

 [5] انتقلت إلى الاسم بسبب تلوث بعض األدوات .5
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و الخاليا السرطانية بمدة التعرض وتركيز المواد، يكفي لظهور الخاليا السرطانية وتتعلق سرعة نم

 :ذلك ياب اتخاذ االحتياطات اآلتيةالتعرض بضعة أسابيع لتلك المواد أو التلوث بها، ل

قة الزجاجة الحاوية على المادة بأن ذذه المادة مسرطنة، وياب الحذر عند الكتابة على لصا .1

 تداولها.

وخاصةً يي  اوية على ذذه المواد مغلقة دوماً،على كون الزجاجات، أو األوعية الحالتأكيد  .2

 حالة نفتيل األمين ألن انتشارذا يزداد يي الاو بارتفاع درجات الحرارة.

لفت انتباه كل من يستعمل تلك المواد إلى مخاطرذا، وبصورة خاصة خطورة مالمستها  .3

 يدي والبشرة.للالد، وتحذيره من مالمستها للبشرة واأل

غسل مكان المالمسة حاالً بماء حار لمدة خمس دقائق على األقل، وحتى لو كان ذو العينين  .4

 إذا ما حدثت المالمسة صديةً.

 .لمواد تحت ساحبة الغازات المغلقةإجراء أي عملية تفريغ لوعاء يحوي مثل ذذه ا .5

زات مطاطية وغسلها تحت ارتداء العاملين رداء يرسل للغسل بعد كل استعمال، وارتداء قفا .6

 صبيب الماء بعد كل استعمال.

 يي حال انسكابوغسل البشرة ويستحسن االستحمام  نزع اللباس أو الحذاء حاالً وغسلهما، .7

 إحدى ذذه المواد على األلبسة أو األحذية.

 طمر األوعية يارغة التي كانت تحوي على ذذه المواد وعدم رميها. .8

بعد كل استعمال حتى يي حال إتباع االحتياطات المذكورة غسل اليدين بالماء والصابون  .9

أعاله نظراً لخطورة تلك المواد، ونظراً لكثرة استعمالها يي التحليل الكيماوي ككواشف يي 

 مختلف المختبرات.
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 الفصل الثال 

 تقانات معالجة المياه

Water treatment technologies 
 

و النشاطات، ومع ازدياد نم الناجم عن مختلفتلّوث لالسطحية والاويية لتتعرض المياه : مقدمة -1

شاكل ظهور ملأّدى  ما، تقبالت المائية دون معالاة مسبقةالصناعة ازدادت كمية المياه الملقاة يي المس

مة ومنظيي ال خلل  لما يؤدي لك المياه تقتل األحياء المائية ت التي تحملها الكيماوياتتلّوث كبيرة، إذ أنَّ 

المائية، لذا يتوّجب على تقانات المعالاة المستعملة لمختلف أنواع المياه الملّوثة إزالة الملوثات 

مسموح بها، وتختلف ذذه المستويات تبعاً لنوع الملّوث الموجود وتبعاً لتشريعات الكيز الترل وصوالً 

 الدولة المنصوص عليها.

بشكل   تعتمدع الملّوث الموجود وعلى تركيزه، كما لى نووتعتمد الطريقة المتّبعة يي المعالاة ع   

أساسي أيضاً على التكلفة المتوقعة باإلضاية إلى كفايتها نسبةً إلى سرعة تديق السائل المطروح 

 وتركيز الملوثات ييه.

 وتتمثل بـ: :بعض تقانات معالجة المياه العادمة -2

ئق المهّمة يي معالاة المياه العادمة لتخليصها تعد إحدى الطرا: االمتزاز على الفحم الفعال -2-1

من الملوثات المقاومة للمعالاات األخرى باإلضاية إلى ماموعة من الملوثات الالعضوية مثل: 

الملوث من  ويتم يي ذذه الطريقة نقلالمركبات النتروجينية والكبريتية والكلورية والمعدنية الثقيلة، 

 ال حي  تتراكم عليه، وبالنتياة يتم نزعها من الطور المائي.الطور المائي إلى سطح الفحم الفعّ 

وماً كيميائياً ومقا معتدل كون الفحممن محاسن ذذه الطريقة إمكانية استعمالها يي أوساط مختلفة    

 لتأثير األوساط المختلفة باإلضاية إلى إمكانية تنشيطه. 

نية ، وذي تقمهّمة لمعالاة المياه العادمة يةتقنية كهروكيميائ: التخثير والتعويم الكهربائي -2-2

معقدة تتضمن العديد من الظواذر الفيزيائية والكيميائية الناتاة عن استعمال مربطين قابلين لالستنفاذ 

  .باأليوناتلتزويد المياه العادمة 

 ضمن:ة، تتاحل متتابعربائي بعملية تتضمن ثالث مرتنتج المواد المخثرة عن تقنية التخثير الكه   

 تشكيل المخثر بواسطة األكسدة الكهربائية للمصعد الّذواب. .1

كسر قوى االستحالب وإزالة استقرار الملوثات خصوصاً المعلّقة منها، وذلك بتعديل  .2

الناتاة عن االنحالل الكهروكيميائي للمصعد الذّواب  األيوناتشحنتها السالبة بواسطة 

ب زيء الساكن حتى يسمح بنشوء قوى تااذوالتي تنخفض من التناير الكهربائي بين الا

(Van der Waals.بين الدقائق ) 

 تكتّل األطوار غير المستقرة لتشكيل التسبّخات. .3

 ين منفصلين على معدن المصعد:الكمون المطبق بين المسريين لحدوث تفاعلين رئيس ويؤدي

ة إلنتاج سرعة بتفاعالت تلقائيالتي تتحلمه بلمنيوم لتوليد الشوارد المعدنية انحالل الحديد أو األ -أ

 الهيدروكسيدات أو بولي الهيدروكسيدات والتي تعتبر عوامل مخثرة ممتازة.

ينتج تحلل المياه كهربائيا بتفاعل مواز يقاعات صغيرة من غاز االكساين عند المصعد وأخرى  -ب

 سطح.من غاز الهيدروجين عند المهبط، تلتصق ذذه الفقاعات بالندف لتطفو بها إلى ال
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 ومن أبرز العوامل المؤثرة يي عملية التخثير الكهربائي:

 نوع مادة المرابط. .1

 (.pHدرجة الحموضة ) .2

 المساية بين المرابط. .3

 درجة الحرارة. .4

 شدة التيار الكهربائي. .5

 تركيز الملوثات. .6

 الناقلية الكهربائية للماء. .7

 زمن التخثر. .8

ئي، ستقرار الاسيمات الغروية بالتخثر الكيمياإزالة ا تعتمد على التخثير الكيميائي والتندف: -2-3

ر بأنّه تخثائية، ويتّصف الوتتم ذذه العملية باتحاد الدقائق الصغيرة نتياة عمليات ييزيائية وكيمي

 عملية غير معكوسة.

أمالح األلمنيوم أو الحديد أو بعض بعض مادة كيميائية )ك (Coagulantوالمادة المخثرة )   

 بقابليتها لالمتزاز أو تعديل الشحنة.البوليميرات( تتصف 

تج عنها زيادة التنّدف، وينمات غير المستقرة المتخثرة مصطلح للاسي يطلق على التكتل الفيزيائي   

بها، وتتصف ذذه العملية بإمكانية عكسها بعملية تسمى ذذه الاسيمات وبالتالي سهولة ترسأبعاد 

مضاف يي مرحلة المزج السريع الشحنة السطحية التندف، حي  يعّدل المخثر الكيميائي ال نقض

ييزيل قوى التناير بينهما مما يسمح بتماس المواد الصلبة ، (غالباً  للمادة الغروية )التي تكون سالبة

دف ء لتشكيل نالبعض اآلخر يي مرحلة المزج البطي وكذلك باندماج بعضها مع، المعتدلة المعلقة

 ثر.يؤدي لترسبها بسهولة  أك ماالمائية مع الاسيمات الغروية،  كاسيد المعدنيةمؤلفة من ترسبات األ

 وتمر ذذه العملية بمرحلتي مزج: 

 ايد لمكونات المحلول.الج لمزر وضمان اسريع يهدف إلى بدء عملية التخث مزج   -أ

 رسبسهلة التمزج  بطيء يهدف إلى حدوث عمليات االندماج لتشكيل جزيئات  كبيرة  األبعاد   -ب

 ية.بفعل الااذب

 من أبرز العوامل المؤثرة يي عمليتي التخثر والتنّدف الكيميائي:و

 نوع وجرعة المخثر. .1

 سرعة وزمن المزج. .2

 درجة الحرارة. .3

 زمن الترقيد. .4

 (.pHحموضة المحلول ) .5

شكالً من أشكال الكروماتوغراييا  األيونييعد التبادل  :والتناضح العكسي األيونيالتبادل  -2-4

سمح بفصل الكاتيونات واألنيونات الموجودة يي المحلول )الطور المتحرك(، صلب( التي ت -)سائل 

ديد (، وذناك العاأليونيأخرى مرتبطة بطور ثابت )طور المبادل  بأيوناتوذلك عن طريق مبادلتها 

 :(4كما يي الادول )تصنيفها عادة  مويت .ةوالصنعي ةالطبيعي األيونيةمن المبادالت 
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عبارة عن تقنية ترشيح غشائية، يطبّق يبها ضغط مرتفع على يهي تقانة التناضح العكسي  أما   

السائل الحاوي تركيزاً ملحياً أكبر، ثمَّ إجبار ذذا السائل على النفاذ عبر غشاء نصف نفوذ من خالل 

انة التبادل قمسامات شديدة الصغر، وتعتبر تقانة التناضح العكسي تقانة ييزيائية بحتة بالمقارنة مع ت

 .األيوني

تعتمد جميع تقانات األكسدة المتقدمة على توليد جذور  :ك الحفزي الضوئي المؤكسدالتفك -2-5

ياعلها كمؤكسد أقوى من األوزون الذي يمتلك  (V: 2.8) الهيدروكسيل التي تمتلك كمون أكسدة

ات الي تفاعلها مع معظم المركبوبالت ،(، كما تتميز ذذه الاذور بعدم انتقائيتهاV: 2.07كمون أكسدة )

 العضوية.

تعد جذور الهيدروكسيل المتولدة ذات القدرة المؤكسدة القوية المسؤول األول عن أكسدة المركبات    

 العضوية من خالل المشاركة يي التفاعالت التالية:

 سحب الهيدروجين من المركب العضوي. -

 تفاعالت الضم اإللكتروييلية. -

  [6] جذور الهيدروكسيلتفاعل االتحاد بين  -

 Waterاعتمدت لدراسة التلوث المائي :مفاهيم ومصطلحات عامة لدراسة التلوث المائي -3

pollution  :ماموعة من المقاييس الرقمية التي تمكننا من تقدير درجات التلوث 

وذو وزن األكساين الذائب الالزم لتفاعالت  ":C.O.Dالطلب الكيماوي لألكسجين " -3-1

سدة الكيماوية التي تؤدي للتنقية، ويقاس عادة بتخمير ليتر واحد من العينة بوسط من حمض األك

الكبريت الكثيف وزيادة من ثاني كرومات البوتاسيوم ومادة وسيطة بحي  تتأكسد جميع العضويات 

اآلزوت إلى نشادر ليصار ييما بعد إلى تحديد كمية إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، وجميع مركبات 

 p.p.mالبيكرومات المرجعة وبالتالي كمية األكساين الالزمة للتفكك مقدرة بوحدات ج.م.م أي 

 : ملغ/ليتر.ـوالمعادلة ل

وذو كمية األكساين الالزمة  :B.O.Dالطلب البيولوجي أو الكيماوي الحيوي لألكسجين  -3-2

دنة المواد العضوية يي ليتر واحد من الماء الملوث، وقد اتفق على إجراء ذذا للبكتريا من أجل مع

ولمدة خمسة أيام يي الظالم، وبالتالي يإنَّه قد أصبح يرمز لها ويق  م 20ْاالختبار بدرجة حرارة 

 شروطها النظامية على الشكل اآلتي:
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واد الصلبة المعلقة "غير ميليغرامات الم وذي عدد ":T.S.Sالمواد الصلبة المعلقة " -3-3

 المنحلة" يي ليتر واحد من الماء الملوث.

وذي عدد ميليغرامات المواد الصلبة المنحلة يي ليتر  ":T.D.Sالمواد الصلبة المنحلة " -3-4

 واحد من الماء الملوث بعد تافيف عينة مرشحة.

 والمنحلة.وذي ماموع المواد الصلبة المعلقة  ":T.Sالمواد الصلبة الكلية " -3-5

تحدد  :المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات االقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة -4

ذذه المواصفة التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية االشتراطات والخواص التي 

ة الصرف ية إلى شبكياب أن تتواير يي المخلفات السائلة الناتاة عن النشاطات االقتصادية المنته

العامة بهدف الحفاظ عليها، والتشغيل األمثل لمحطات معالاة مياه الصرف والحصول على نواتج 

 آمنة بيئياً.

 تسري أحكام ذذه المواصفة على النشاطات اآلتية:

 الصناعات الكيميائية. .1

 الصناعات الغذائية والورقية. .2

 الصناعات النسياية. .3

 [8] رف مياه ملوثةأي منشأة أو نشاط اقتصادي يص .4

ياب أن : الحدود المقبولة في مياه الصرف الصناعي قبل طرحها إلى شبكة الصرف العامة -5

تتحقق يي مياه الصرف الصناعي التي تصرف من النشاطات المذكورة أعاله إلى شبكة الصرف 

 (.5العامة االشتراطات اآلتية يي الادول )
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 الفصل الرابع
 

 سم العمليالق 

  :معلومات عاّمة عن المشروع -1

 منشأة النور للصباغة والتحضيرالمشروع: 

 نوع المشروع: منشأة لصباغة األقمشة القطنية والممزوجة بالبوليستر.

 ريف دمشق -عنوان: سوريا ال

 تمَّ تقييم المنشأة سابقاً من قبل وزارة البيئة من خالل زيارات دورية لها.

  :عبيانات المشرو -2

، ناء اإلدارةبها بناء المصبغة(، مقّسمة إلى: من %60دونم ) 12(: 1الشكل ) :المساحة الكلية للمنشأة

 .    والمرآبالمخبر، المستودعات  والعمليات اإلنتاجية الالحقة، الصباغة صاالت

 المنتج األساسي: أقمشة قطنية مصبوغة.

 ممزوجة )قطن/بوليستر(.المنتج الثانوي: أقمشة 

  :توصيف بيئة المشروع -3

 درجات تقريباً. 8 بحدود: بارد نسبياً، درجة الحرارة أقل من درجة الحرارة يي دمشق المناخ

 ، وضعيفة الشدة صيفاً.غربية متوسطة الشدة شتاءً  :الرياح

 : شبه صحراوية بسبب قلّة الزراعات شبه الااية.التربة

 أواقل. %50: تقّدر بما يقارب الرطوبة النسبية

: قليل أو شبه معدوم لكون المنطقة صناعية، مع تواجد بضعة أنواع من لتنوع النباتي والحيوانيا

 األعشاب والحشرات والزواحف.

 كم، أّي أنَّها بعيدة نسبياً.15: تبعد المنطقة عن المناطق السكنية حوالي التوزع السكاني

  :البنية األساسية للمنشأة -4

 يوجد نظام معين(. : آبار مرّخصة )المصدر المياه

 : بحالة جيّدة وموصول بشبكة الصرف الصحي العامة.الصرف الصحي

 :ـةالطاق

 أ. الكهرباء متويرة بصعوبة، وبالتالي يتم استعمال مولّدة يي معظم األحيان. 

 ب. الوقود والفيول الالزم لتشغيل اآلالت والمعدات، والمازوت للمولدة.

ن ما بين إداريين، ينيين ( شخص موزعي100إلى 55شأة حوالي ): يتواجد يي المنالموارد البشرية

 وعمال.

يعة حسب طبببناءذا ولكّل منشأة صناعية خصوصيتها يي مساحاتها وأقسامها  :بناء المصبغة -5

 عملها ونوع إنتاجها وسويتها الفنية، وتضمن المصبغة التي تّم زيارتها على األقسام اآلتية:

مكتب صاحب المنشأة، مكاتب العالقات العامة، الموظفين باإلضاية إلى  : يحتويبناء اإلدارة -5-1

قسم أرشيف األلوان المختص بالتسويق والتعامل مع الزبائن، ويشمل ذذا القسم قوائم باميع أسماء 

الزبائن والشركات التي يتم التعامل معها، ومن خالله يختار الزبون اللون المطلوب تبعاً ألرشيفه 

 المصبغة مسبقاً، ومن ثمَّ يتّاه إلى المخبر ليحدد الدرجة المطلوبة. الموجود لدى
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ويان اآلالت والمعدات للتحضير والتاهيز، : عبارة عن قسمين رئيسين، يحصاالت اإلنتاج -5-2

 (.1من مساحة المنشأة المشيّدة، كما ذو مبين بالشكل ) %60ويشغل ما يقارب 

 

: مقّر دراسة األصبغة واأللوان من حي  تنسيقها وتركيبها، وإعداد الوصفات الالزمة خبرالم -5-3

لتحقيق درجات األلوان المطلوبة إلرضاء الزبون وتحقيق رغباته، ويتألّف المخبر من قسمين: 

على  لصباغاييزيائي وكيميائي؛ حي  يتم بالقسم الكيميائي تركيب األلوان، وبالفيزيائي اختبار ثباتية 

 (.2كما ذو مبين بالشكل ) ،والنوراالحتكاك والغسيل 

 
الذي يقوم بقراءة  (pectrophotometer) Sتضم جهاز السبكترويوتومتر: التاهيزات المخبرية

(، باإلضاية إلى تاهيزات للعينات 3) اللون وإعطاء الوصفة المناسبة لتطبيقه، والموضح بالشكل

ضح بعضها الموكرويف للتافيف باألمواج القصيرة والثباتية على الغسيل وماي الصغيرة ولقياس

 (.4) بالشكل
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مستودع األصبغة والمواد الكيميائية  :(5كما ذو واضح يي الشكل ) تشملو :المستودعات -5-4

مستودع األقمشة الخام لتاهيزذا للصباغة  ،مستودع األقمشة الااذزة للتسليم .المساعدة المغلقة

مطبخ لعبوات األصبغة والمواد المساعدة قيد االستعمال، ويحوي موازين دقيقة  ،لموضح بالشكلا

 وعبوات مناسبة للتشغيل.

 

: تتم ييه تنقية المياه الالزمة لتطبيق الحمامات الصباغية من الشوائب قسم تحلية المياه -5-5

أيونات القساوة المعتادة يي المياه الخام، وذو عبارة عن  والملوثات األخرى، عالوة عن التخلص من

 (، وتتألف من:6) الشكليي محطة لمعالاة المياه الخام والمياه العادمة إلعادة تدويرذا، كما 

 والمواد الصلبة )معلقات( والشوائب األخرى.والوبر مرشحات أوليّة للتخلص من العوالق  .1

 ألول بفلترة الثاني والثاني بفلترة الثال  وذكذا.أربعة مرشحات متسلسلة، حي  يقوم ا .2
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 ساعة. 12ماء/  3م 150: يتم ييه معالاة BRAINMEMجهاز أغشية النانو  .3

 
ودير ش تصنع أنابيب :الماء( ا الزيتقسم غالية الزيت )شودير الزيت( وغالية الماء )شودير -5-6

م أو أكثر  200ْاألنابيب، وبحدود من الستانلس ستيل للمحايظة على الزيت ساخناً داخل  الزيت

لتسخين الهواء الالزم لتافيف البضائع الرطبة الخارجة من عمليات الصباغة يي الرام وغيره من 

 تاهيزات التافيف والتثبيت. 

 أّما الغالية المائية يلزوم توليد البخار الالزم لريع درجات حرارة الحمامات الصباغية بحسب نوع   

(، يالبوليستر مثالً يحتاج لدرجة حرارة تطبيق 7) الشكلكما ذو موضح يي  ،الصباغ واأللياف

 60م، يي حين تحتاج حمامات صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة التفاعلية لدرجات حرارة  130ْ

 م. 80ْأو 

 
 تتم ماموعة العمليات الصباغية عبر مراحل أساسية ثالثة: مراحل العمليات الصباغية: -6

  مرحلة اإلنهاءمرحلة اإلنهاء← ← مرحلة الصباغة مرحلة الصباغة ← ←   لتحضير األوليمرحلة ا

تتضمن ذذه المرحلة غلي القماش تتضمن ذذه المرحلة غلي القماش   (: (: PPrreettrreeaattmmeenntt))  مرحلة التحضير األولي للقماشمرحلة التحضير األولي للقماش  --11--66

، وقصره لأللوان الفاتحة، أو غسله غسالً لطيفاً لألقمشة التركيبية ، وقصره لأللوان الفاتحة، أو غسله غسالً لطيفاً لألقمشة التركيبية لأللوان الغامقةلأللوان الغامقةالسيللوزي الخام السيللوزي الخام 

ليات عموماً للتخلص من الزيوت والمركبات الملونة التي ليات عموماً للتخلص من الزيوت والمركبات الملونة التي كالبوليستر والنايلون، وتهدف ذذه العمكالبوليستر والنايلون، وتهدف ذذه العم

تحملها األقمشة السيللوزية والتي تعيق امتصاص األصبغة من جهة، وتحرف اللون عن المطلوب تحملها األقمشة السيللوزية والتي تعيق امتصاص األصبغة من جهة، وتحرف اللون عن المطلوب 

  ( تركيب القطن الخام:( تركيب القطن الخام:66من جهة  أخرى، ويبين الادول )من جهة  أخرى، ويبين الادول )
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على شكل حبال طويلة لنتمكن من تدويرذا يي آالت وتلي ذذه المرحلة خياطة أثواب األقمشة 

 الصباغة.

م وبوسط قلوي م وبوسط قلوي  ْ 8080ْأو أو   6060األلياف السيللوزية عند درجة حرارة األلياف السيللوزية عند درجة حرارة   ةةتتم صباغتتم صباغ  ::عملية الصباغةعملية الصباغة  --22--66

 بوسط معتدل أو قلوي خفيف عند صباغتها  بوسط معتدل أو قلوي خفيف عند صباغتها  ْ 9595ْعند صباغتها باألصبغة التفاعلية، وعند حرارة عند صباغتها باألصبغة التفاعلية، وعند حرارة 

م وبوسط  م وبوسط   ْ 135135ْ--130130عملية صباغة البوليستر عند درجة حرارة عملية صباغة البوليستر عند درجة حرارة باألصبغة المباشرة، يي حين تاري باألصبغة المباشرة، يي حين تاري 

  [[11]]حمضي، مما يتطلب تطبيق حمامي صباغة لألقمشة الممزوجة من البوليستر مع القطن حمضي، مما يتطلب تطبيق حمامي صباغة لألقمشة الممزوجة من البوليستر مع القطن 

ة وجد محطت لذاشطف وغسيل وتثبيت اللون بأحواض خاصة،  حمام الصباغة عملياتتبع وي   

الغسيل والشطف والمياه الناتاة عن عملية الصباغة،  معالاة لخليط المياه العادمة الناتاة عن عمليات

 ( منظر عام آللة الات:9و 8ن )ويبين الشكال
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: تتضمن ذذه المرحلة ماموعة عمليات العصير يالتافيف وتحميل القماش مرحلة اإلنهاء -6-3

 اء المطلوبة وصوالً للمواصفات النهائية له:لمواد اإلنه

يؤخذ القماش المصبوغ بعد االنتهاء من عمليات الصباغة وحمامات الغسيل : العصير -6-3-1

أو بإمرار القماش بين الالحقة لمرحلة العصير بالعصارات الدوارة العاملة على القوة النابذة، 

( يوضح 10الشكل )يوضح ، وء والرطوبةمن أكبر نسبة من الما أسطوانتين ضاغطتين للتخلص

 وأقسام العصارة. منظر عام

 

وعندما يكون القماش محاكاً على اآلالت الدائرية، يكون من الضروري أحياناً شرح القماش، لذا    

ا ييطلق عليها مهن على شكل قرص تتم عملية العصير على عصارة عمودية مزودة بمقص دائري

 ( ينامع من خاللها عمليتي العصير والشرح:11كما يي الشكل ) مصطلح عصارة البالون

 

صبوغة األقمشة الم وكي تافيف من خاللهايتم : ( وتثبيت األبعادDrying) التجفيف -6-3-2

، منّها الطريقة التي تعتمد على األشعة ق للتافيفوتثبيت أبعادذا طوالً وعرضاً، وذناك عّدة طرائ

( أو على 12الساخنة الموضحة يي الشكل ) وطريقة التالمس بأسطوانات التافيف ،تحت الحمراء

 (:13الرام الموضح يي الشكل )
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 الموضحن )الرام( ريق مافف الهواء الساخلكن الطريقة المستعملة يي ذذه المصبغة تتم عن ط

 :(13بالشكل )

 

  أبعادأبعادتثبيت تثبيت على الرام بهدف على الرام بهدف ذنا ذنا   FFiinniisshhiinnggتطبّق عملية اإلنهاء تطبّق عملية اإلنهاء المعالجة بمواد اإلنهاء: المعالجة بمواد اإلنهاء:   --33--33--66

للوزية، وعند للوزية، وعند م لألقمشة السيم لألقمشة السي ْ 140140ْوكي األقمشة المصبوغة وتكون أعلى درجة حرارة مستعملة للكي وكي األقمشة المصبوغة وتكون أعلى درجة حرارة مستعملة للكي 

م على األقل للبوليستر. وترايق ذذه المرحلة المعالاة ببعض مواد اإلنهاء كعوامل التقسية مثل م على األقل للبوليستر. وترايق ذذه المرحلة المعالاة ببعض مواد اإلنهاء كعوامل التقسية مثل  ْ 180180ْ

  الغراء األبيض، أو العوامل المطرية، أو موانع امتصاص الماء )الوتربروف( أو مؤخرات االحتراق.الغراء األبيض، أو العوامل المطرية، أو موانع امتصاص الماء )الوتربروف( أو مؤخرات االحتراق.

لاات خاصة تكميلية مثل : قد تطبق على بعض أصناف األقمشة معاالمعالجات التكميلية -6-3-4

الحتفاظ با الحالقة للحصول على المظهر المخملي، أو التوبير للحصول على المواصفات الصويية

، أو السنفرة للحصول على ملمس ناعم دايئ )خملة الدراق(. ومن ثم ماموعة عمليات بالحرارة

 اللف والتغليف

بين شفرة دوارة على  البشكيرقماش إمرار بعد االنتهاء من الرام ب : تاري ذذه العمليةالحالقة -أ

ماش من سحب القوأسطوانة لشكل لولب أرخميدس ومثبتة على حاملين وسكين مثبتة باتااه  معاكس 

 (، وتمنح عملية الحالقة للقماش ملمسه المخملي ورونقه الاذاب.14الشفرة كما يبين الشكل )
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معالاة أقمشة البشكير على البخار يي مبخر  خاص دعماً الستعادة ويكون من الضروري أحياناً   

الوبرة المطلوب حالقتها توضعها العمودي بعد تعرضها عبر ماموعة العمليات السابقة لبعض 

الضغوط التي تاعلها يي حالة استلقاء قسرية تاعل عملية الحالقة عملية ياشلة، ويطلق على 

 (:15اة البخارية اسم التامبلر كما يي الشكل )الوحدة التي تتم ييها ذذه المعال
 

 

تاري ذذه المرحلة أيضاً بعد الرام بسحب شعيرات البضائع المراد نفشها  التوبير" التنفيش": -ب

عبر أسطوانات من الدبابيس تتناوب مع أسطوانات أخرى بدبابيس وتدور باتااه معاكس بحي  

على  لقماشان متواليتين: نفش يتسريح، وتفيدنا ذذه العملية كثيراً يي دعم قدرة يمكننا تأمين عمليتي

 مخططاً مبسطاً للمنايش. (16)االحتفاظ بالحرارة والملمس الناعم، ونرى يي الشكل 

 

 :ليف بالنايلونآلة التغللتغليف( و: تتم بواسطة آلة لف الثوب )للف القماش وتاهيزه التغليفاللف و -ج

ى مراحل عل كما سبق وذكرنا تطبق عمليات الصباغة :الكيماويات المستعملة في عملية الصباغة -7

أساسية ثالث: عمليات التحضير األولية لتاهيز األقمشة لعملية صباغة سليمة، يعملية الصباغة، 

 ي وتثبيت.يماموعة عمليات اإلنهاء الالحقة للعملية الصباغية من تافيف وك
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تتنوع عمليات التحضير األولية بحسب درجة عمق  :مواد المعالجات األولية لألقمشة الخام -7-1

 اللون ونوع األقمشة المراد صباغتها:

لويات ، وتستعمل ييها القاأللوان الغامقةب صباغتها: وتطبّق على األلياف السيللوزية المراد الغلي

لمنظفات القادرة على استحالب الزيوت المرايقة والعوامل وبخاّصة ذيدروكسيد الصوديوم وبعض ا

 المبللة.

مواد  ، وتستعمل ييهاباأللوان الفاتحة صباغتها: وتطبّق على األلياف السيللوزية المراد القصر

بعض المركبات الكلورية  وأحمامات الغلي باإلضاية للعوامل المؤكسدة مثل الماء األكسايني 

 للخامات وبقايا البذور لتكون األلوان أكثر سطوعاً. للتخلص من اللون المصفر

: ويطبّق على الخامات من األلياف الصنعية )مثل الفيسكوز( والتركيبية )مثل الغسيل العادي

البوليستر والنايلون(، بوجود قلويات لطيفة مثل كربونات الصوديوم وبعض المنظفات القادرة على 

 استحالب الزيوت.

 وتتنوع حسب المادة المصبوغة اآلتي: مامات الصباغية:الحمواد بناء  -7-2

: صباغ، ملح طعام أو كبريتات الصوديوم، صودا آش المنتاات السيللوزية باألصبغة التفاعلية

 )كربونات الصوديوم(، عوامل تحلية لربط أيونات القساوة المحمولة على األلياف السيللوزية.

: صباغ، ملح طعام أو كبريتات الصوديوم، صودا آش أحياناً المنتاات السيللوزية باألصبغة المباشرة

لبعض األلوان الغامقة، عوامل تسوية، عوامل تحلية لربط أيونات القساوة المحمولة على األلياف 

 السيللوزية.

: صباغ، المواد المرجعة )ذيدروسلفيت الصوديوم(، ملح طعام أو ملح كبريتات أصبغة األحواض

 ية. الصوديوم، عوامل تسو

 [1] : صباغ، حمض مثل حمض الخل، مواد تسويةاألصبغة المبعثرة لصباغة البوليستر

 .( أصناف األصبغة وشروط تطبيقها8ويبين الادول )

: وتتضمن معالاات الشطف الالزم للتخلص من مواد بناء الحمام مواد المعالجات الالحقة -7-3

 مواصفات النهائية للنسيج. الصباغي، ومواد المعالاات النهائية للحصول على ال

 مواد إنهاء الحمامات الصباغية: -7-3-1

: يطبّق حّمام غلي مع مواد عزل يمكنها انتزاع األصبغة العالقة إنهاء حمامات األصبغة التفاعلية

 على الخامات دون ارتباط تفاعلي.

قاومة تريع من م اتيونيةك : شطف بارد، ثمَّ حّمام معالاة بمواد مثبتةإنهاء حمامات األصبغة المباشرة

 الصباغ لعمليات الغسيل المنزلية الالحقة.

م بوجود ذيدروسلفيت  70ْ: حّمام غسيل إرجاعي عند حرارة إنهاء حمامات األصبغة المبعثرة

 الصوديوم بوسط قلوي خفيف، أو بوجود بعض العوامل المرجعة التي تعمل بوسط حمضي.
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: قد تحتاج األقمشة المصبوغة لمعالاات خاصة تتناسب مع طرائق المعالجات النهائيةمواد  -7-3-2

ج بمواد تقسية يتعال تحسن من خواص الكي،استعماالتها التالية، ياألقمشة الرجالية تحتاج لمواد تقسية 

، واألقمشة (PVAlل )ينيل األغواڤأو بولي  (PVAc ينيل أسيتات )الغراء األبيضڤمثل البولي 

النسائية تحتاج لبعض العوامل المطرية. وقد تتطلب األقمشة معالاة لتصبح غير نفوذة للماء )وتر 

 ...بروف( أو مقاومة للحريق )مؤخرات االحتراق(.

 : وتشمل المواد اآلتية:المواد الطارئة -7-4

رذا، لصباغي تداركاً لتاّعدذا وتكسّ : تحتاج األقمشة الثقيلة لمواد مزلقة يي الحمام امضادات التكسير

 يطلق عليها اسم مضادات التكسير.

: يعيق وجود الرغوة يي الحمام الصباغي العملية الصباغية أو حسن دوران القماش مضادات الرغوة

 يي اآللة، لذا ال بدَّ من إضاية موانع الرغوة.

رة تطبيق الصباغ بدرجات حرا : وذي مادة مساعدة تضاف لحّمام صباغة البوليستر لتسهيلالكارير

  [1] م عند اللزوم 130ْدون 

 Dyeing process outputsتتضمن مخرجات عمليات الصباغة  :مخرجات عمليات الصباغة -8

 المواد اآلتية:

نفايات غازية كاألبخرة المنطلقة يي الاو الخارجي وجو صاالت اإلنتاج، وذي أبخرة غير   .1

 بها من صاالت العمل عبر مراوح خاصة.ويتم سح ،سامة تتبدد يي الهواء

 درجات حرارة مرتفعة نتياة عمليات الغلي. .2

 روائح متعددة ولكنَّها مقبولة نتياة التهوية الايدة للمصبغة. .3
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 الضايج وذو مقبول بالنسبة إلى مساحة المعمل. .4

اً قنفايات سائلة وتضم الماء العادم الناتج عن عملية الصباغة، وتتم معالاته قبل صريه وي .5

 للقوانين النايذة.

 نفايات صلبة تتضمن ماموعة من:   .6

  .أوراق وكرتون ويتم حرقها كوسيلة للتخلص منها 

 .أكياس نايلون وعبوات بالستيكية ويتم بيعها 

 :أضرار مخرجات عملية الصباغة على البيئة -9 

، الذي الماءتحمل مياه مخلفات المصابغ أطناناً من الملوثات المعدنية والعضوية التي تفسد  .1

 يعد عنصر أساسي يي الري.

 والذي يؤدي إلى ،تلوث التربة والمياه السطحية والاويية نتياة تسّرب ذذه المياه إليهما .2

 تدذور حالة األراضي وبخاصة المااورة ويصبح من الصعب إصالحها.

 يكّون بؤرة لنمو بعض الحشرات والبعوض التي تساعد على نقل األمراض.  .3

عمال ومن يعمل باوارذا، كاألضرار الصحية، التنفسية، صعوبة يي تسبب مشاكل لل .4

 االستنشاق، تحسسية جلدية أو عينية، صداع.

 التأثير السلبي على المنظر الامالي.  .5

  موت الكائنات الحية الموجودة يي التربة أو يي المياه. .6

 :الصباغة، وتمَّ تحديد اآلتي تمَّ أخذ عيّنة مائية ناتاة عن مخلفات عمليةياً: مخبرتحليل المياه  -10

  مل من العينة ووضعت يي بيشرمل من العينة ووضعت يي بيشر  150150خذ خذ أُ أُ : : TTDDSSكمية األمالح الموجودة في العينة كمية األمالح الموجودة في العينة   --11--1010

  ، ثمَّ تمَّ تسخينها حتى تمام التبخر. ، ثمَّ تمَّ تسخينها حتى تمام التبخر. جافجاف

o غ 122.992الفارغ: يشر زن البو 

o غ 123.666: ريوزن البيشر بعد التبخ 

 الفارغلبيشر وزن ا –كمية األمالح = وزن البيشر بعد التبخر 

 غ 0.674=  122.992-123.666 كمية األمالح =

 ( غ أمالح0.674( مل ماء تحوي )150كل )

 ( غ أمالحس( مل ماء تحوي )1000كل )

 غ/ل 4.49( = 150( ÷ )0.674× 1000= ) س

TDS  =4.49  ×1000  =4490 ملغ/ل 

    ::الكثافةالكثافة  --22--1010

 غ. 41.43وزن المقياس المدرج يارغ 

 غ. 143.72( مل: 100)مدرج معبأ وزن المقياس ال

 1.0229=  100( / 41.43-143.72)الحام = الكثاية =  الكتلة/

    ::((ppHHدرجة حموضة الوسط )درجة حموضة الوسط )  --33--1010

  pH = 9 يكانتتمَّ تحديد درجة الحموضة بواسطة ورقة عباد الشمس؛ 
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  MMAAXXλλ : :MMAAXX  ==  555500nnmmλλ  طول الموجة األعظميطول الموجة األعظمي  --44--1010

 :أذمهاالاة العيّنة المأخوذة بعدة طرائق، تّمت مع :طرائق معالجة العينة -10-5

يي بيشر، ثمَّ ُوِضَعت ضمن يي بيشر، ثمَّ ُوِضَعت ضمن   المياه العادمةالمياه العادمةمل من مل من   7575أُِخَذ أُِخَذ : : طريقة التخثير الكهربائيطريقة التخثير الكهربائي  --11--55--1010

أمبير، مع تثبيت جميع أمبير، مع تثبيت جميع   5050يولط، وتيار شدته يولط، وتيار شدته   17.917.9مسريي األلمنيوم وتمَّ تطبيق يرق كمون شدته مسريي األلمنيوم وتمَّ تطبيق يرق كمون شدته 

ي ي كما ذو مبين يكما ذو مبين ي  ترشيح كّل عيّنة وقياس االمتصاصية،ترشيح كّل عيّنة وقياس االمتصاصية،  تمَّ تمَّ ومن ثم ومن ثم الظروف، وتغيير عامل الزمن، الظروف، وتغيير عامل الزمن، 

  (:(:99))  يي الادوليي الادول  كماكما(، وحساب نسبة المعالاة المئوية من خالل ثالثة أطوار (، وحساب نسبة المعالاة المئوية من خالل ثالثة أطوار 1717))  الشكلالشكل
 

 (: نسب المعالاة المئوية يي األطوار الثالثة9الادول )

 نسبة المعالاة المئوية االمتصاصية الزمن: دقيقة

10 0.09 80% 

17 0.03 93% 

20 0.01 97% 

 

مل، وتمَّ وضعها مل، وتمَّ وضعها   150150أُِخَذت ثالث عينات كل منها تساوي أُِخَذت ثالث عينات كل منها تساوي : : طريقة التخثير الكيميائيطريقة التخثير الكيميائي  --22--55--1010

مل للعينة الثانية مل للعينة الثانية   11مل للعينة األولى ومل للعينة األولى و  0.50.5يي بياشر، ثمَّ إضاية مخثر )كبريتات االلمنيوم( بنسبة يي بياشر، ثمَّ إضاية مخثر )كبريتات االلمنيوم( بنسبة 

، وتمَّ ، وتمَّ ((1818))  كما ذو مبين يي الشكلكما ذو مبين يي الشكلبعدذا ُوِضَعت على جهاز جارتيست بعدذا ُوِضَعت على جهاز جارتيست   الثة.الثة.مل للعينة الثمل للعينة الث  1.51.5وو

دورة دورة   2020دقائق، وَ دقائق، وَ   1010دورة / دقيقة خالل دورة / دقيقة خالل   6060ثانية  وَ ثانية  وَ   9090دورة/ دقيقة خالل دورة/ دقيقة خالل   120120ضبط الاهاز علىضبط الاهاز على

  دقيقة.دقيقة.  1515/ دقيقة خالل / دقيقة خالل 

دقيقة  15يل لمدة بعد انتهاء عمل الاهاز تمَّ أخذ عينات من البياشر وتمَّ وضعها يي جهاز التثف  

 ( اآلتي:9وقياس االمتصاصية لكل منها، حسب الادول )
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  تَ تَ يي بيشر، وتمّ يي بيشر، وتمّ   الماء العادمالماء العادممل من مل من   7575أُِخَذ أُِخَذ : : طريقة التخثير باستخدام الفحم الفعالطريقة التخثير باستخدام الفحم الفعال  --33--55--1010

كما ذو مبين بالشكل كما ذو مبين بالشكل دقيقة على جهاز التحريك دقيقة على جهاز التحريك   3030لمدة لمدة   غ من الفحم الفّعال ووضعهمغ من الفحم الفّعال ووضعهم  0.10.1إضاية إضاية 

دقيقة ثمَّ دقيقة ثمَّ   1515العينة، بعد ذلك تمَّ تثفيل العينة لمدة العينة، بعد ذلك تمَّ تثفيل العينة لمدة   (، يلم يالحظ بالعين الماردة أّي تغيير يي لون(، يلم يالحظ بالعين الماردة أّي تغيير يي لون1919))

، والنسبة المئوية للمعالاة = ، والنسبة المئوية للمعالاة = 0.360.36نانومتر، يكانت نانومتر، يكانت   550550تمَّ قياس امتصاصيتها عند طول موجة تمَّ قياس امتصاصيتها عند طول موجة 

21.721.7  %%  
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 الفصل الخامس
 

 النتائج واالقتراحات 
 

  :رنتائج طرائق التخث -1

)الدقائق العشرة األولى( معالاة المياه والتخلص من )الدقائق العشرة األولى( معالاة المياه والتخلص من   يي بداية العمليي بداية العملتم تم : : التخثير الكهربائيالتخثير الكهربائي  --11--11

--  1717مع بقاء القليل من لون الصباغ حتى بعد عملية الترشيح. وبعد مع بقاء القليل من لون الصباغ حتى بعد عملية الترشيح. وبعد   ،،على السطحعلى السطح  بتطويفهابتطويفها  والقوالقالعالع

. وتعد طريقة . وتعد طريقة %%9977دقيقة لُوحظ اختفاء اللون بشكل كامل تقريباً، وذلك بنسبة معالاة وصلت إلى دقيقة لُوحظ اختفاء اللون بشكل كامل تقريباً، وذلك بنسبة معالاة وصلت إلى   2020

التخثير الكهربائي يّعالة جدا ًوذات تكلفة قليلة نسبة للطريقة المستعملة يي المصبغة )األغشية التخثير الكهربائي يّعالة جدا ًوذات تكلفة قليلة نسبة للطريقة المستعملة يي المصبغة )األغشية 

  النانوية( النانوية( 

لُوحظ ظهور ندف على شكل كتل ذالمية يي جهاز جارتست تامعت يي لُوحظ ظهور ندف على شكل كتل ذالمية يي جهاز جارتست تامعت يي : : التخثير الكيميائيالتخثير الكيميائي  --22--11

ة ة اة المرجوة حي  كانت أعلى نسباة المرجوة حي  كانت أعلى نسبأسفل البيشر، ولم تمتز الصباغ بشكل كايي أّي لم تقّدم المعالأسفل البيشر، ولم تمتز الصباغ بشكل كايي أّي لم تقّدم المعال

  ..%%5656للمعالاة ذي للمعالاة ذي 

لم يالحظ بالعين المجردة أي تغيّر في لون العينة، وكانت نسبة لم يالحظ بالعين المجردة أي تغيّر في لون العينة، وكانت نسبة : : التخثير بطريقة الفحم الفعالالتخثير بطريقة الفحم الفعال  --33--11

  ..%%21.721.7المعالجة المعالجة 

وسنعرض  ،استبيان على العاملين واإلداريين يي المصبغة( 16)تم توزيع : نتائج االستبيان -2

( تواجد أجور وحوايز وتأمينات صحية 20االستبيان وتبين من خالل الشكل ) نتياة بعض أسئلة

مان ات إطفاء حريق ومواد إسعاف أولي ومخارج أسطوانورات تاريبية ولباس خاص بالعمل وأود

 بحسب ما ذكره عمال المصبغة.

 

ونظاية مكان ع بتهوية جيدة جداً وإنارة جيدة أن المصبغة تتمت (21) شكلكما تبين من خالل ال   

 مقبولة.  
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 ( أن نسبة الضايج يي المصبغة مرتفعة. 22وتبين من خالل الشكل )

 
 

الاتها ويتم تصريف األخيرة بمع ،( تبين أن أغلبية النفايات كيميائية وسائلة23)شكلين ومن خالل ال

 بحسب ما ذكر العمال. إلى المصارف الصحية العامة وذلك أو بتصريفها

 
 

يي ريف دمشق، وإجراء دراسة  منشأة النور للصباغة والتحضيرتّمت زيارة  :عام للمصبغةتقييم  -3

وتبين أن المصبغة تعمل بشكل جيد يتوايق  ،عاّمة لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية ييها

ات والسلبيات يمع نظام اإلدارة البيئية باستثناء بعض الثغرات التي يمكن تالييها، وتمَّ حصر اإليااب

 :(10)المالحظة من خالل الادول 
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 (10الادول )
 االقتراحات السلبيات اإلياابيات الناحية

 موقع

 المنشأة

بعيد عن المناطق السكنية 

 كم 15والنشاط البشري 
- 

تشاير المنطقة المااورة للبناء وذلك لما 

تملكه األشاار من يوائد لتنقية الهواء 

 للمنشأةوتاميل المظهر العام 

 اإلنارة

 والتهوية

يصل الضوء بشكل جيد 

والنوايذ كبيرة والمعمل مزّود 

أيضاً بفتحات تهوية سقفية 

 ومراوح

- - 

 التنظيم
المستودعات منظّمة حسب 

 أنواع المواد وخطورتها

وجدت بعض عبوات األصبغة  -

والحموض مكشوية وبعض أكياس 

 الملح خارج المستودعات.

قصات وقفازات توجد أكواب شاي وم -

 مبعثرة باوار اآلالت

ترتيب عبوات األصبغة واألحماض بشكل  -

 أكبر.

وضع لوحات متضمنة تعليمات للمحايظة  -

على ترتيب ونظاية المكان وتعميمها يي 

 جميع أقسام المصبغة

 المساحات

 الضائعة

استغالل جيد لمعظم 

 المساحات بالمصبغة
- - 

 النظاية

اية كالمنشأة نظيفة تقريباً ب

أقسامها )المبنى اإلداري 

ومستودع الخامات والمعمل 

 والكراج...(

األرضية يي غرية المرجل مسكوب  -

 عليها بقع زيتية مع وجود حفرة كبيرة.

بعض الادران متسخة بعبارات  -

 ورسوم مختلفة.

ردم الحفرة الكبيرة الموجودة بغرية  -

 المرجل.

تنظيف بقع الزيت الموجودة على األرض  -

التأكيد على إبقائها نظيفة لمنع وقوع أي و

 حادثة )حرائق، انزالقات...(

 - الضوضاء
معظم اآلالت تصدر صوتا عاليا يؤثر 

 سلبيا على العمال داخل المصبغة

ارتداء العمال جهاز يوضع على األذنين 

 -يحميهم من آثار الضايج )آثار عصبية 

كما يمكن أيضا تزويد  أذية سمعية...(.

 أجهزة كاتمة أو مخففة للصوتاآلالت ب

 وضع

 اآلالت

اآلالت حديثة نسبيا وتناسب 

 متطلبات سوق العمل
 - معظم اآلالت يصدر ضاياا

 التديئة

 والتبريد

المصبغة ماهزة بمكيفات 

وشوياجات موزعة بين 

 المبنى اإلداري والمخبر

- - 

 الطاقة

استخدام الطاقة الشمسية  -

 بالمخبر لتسخين الماء.

النوايذ كبيرة بحي  ال معظم  -

تحتاج المصبغة إلى إنارة 

 كهربائية صباحاً 

استخدام المولدة بشكل كبير نسبياً 

 لتكرار انقطاع التيار الكهربائي

إنشاء نظام لإلنارة يعمل على الخاليا 

الشمسية يخزن الطاقة صباحاً ليتم 

 استهالكها ليالً 

تعامل العمال 

مع المواد 

 الخطرة

بالتعامل مع  لدى العمال خبرة

المواد الخطرة وذلك لعملهم 

 الطويل يي ذذا الماال

حدثت سابقاً إصابتين، أدت األولى إلى 

حروق جلدية والثانية إلى أذية يي 

 العيون

ياب إجراء دورات بشكل دوري حول 

أساليب التعامل السليم مع المواد الخطرة 

المستعملة والتي تواكب الحركة المتطورة 

 للعمل والعلم

 وسائل

 الوقاية

 الشخصية
- 

العمال غير متقيدين باللباس المخصص 

للعمل وغير متقيدين بشرب الكميات 

 المطلوبة من الحليب يومياً 

م بارتداء لباس مخصص أثناء االلتزا -

 العمل

التأّكد من شرب كميات الحليب المطلوبة  -

لكل عامل من خالل توزيعها يي أوقات 

 تراحاتالدوام وتناولها أثناء االس

تاهيزات 

 الطوارئ

توير مطايئ الحريق 

وتوزعها بشكل كايي ومنظَّم 

 يي المنشأة

الصيدلية الموجودة ال تلبي احتياجات  -

الحاالت الطارئة كما وأنها بعيدة عن 

 متناول العمال.

عدم توير حساسات حرارية يي كايّة  

 المستودعات

 عدم وجود أجهزة إنذار صوتي -

الت الطوارئ اإلسعاف األولي لحا -

 بوضعها بمكان يسهل وصول الاميع إليها.

تزويد جميع المستودعات بحساسات  -

 حرارية.

وضع أجهزة إنذار صوتي يي جميع أقسام  -

المصبغة. اإلسعاف األولي لحاالت 
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الطوارئ بوضعها بمكان يسهل وصول 

 الاميع إليها.

تزويد جميع المستودعات بحساسات  -

 حرارية.

ذار صوتي يي جميع أقسام وضع أجهزة إن -

 المصبغة.

 إنشاء صيدلية ماهزة بكايّة االحتياجات  -

 جو العمل

يغلب الطابع العائلي واأللفة 

بين رب العمل والموظفين 

 والعمال 

عدم وجود مسمَّى وظيفي لبعض 

 موظفي األقسام
 إنشاء تسمية وظيفية لألشخاص ولألقسام. -

 نقل 

 الموظفين

ة يوجد حايالت نقل خاص

للموظفين تغطي جميع أماكن 

 سكنهم

- - 

 جودة اإلنتاج

غالباً يتّم إرضاء طلبات 

الزبائن باودة ودرجات 

 األلوان المطلوبة

- - 

 التعامل مع

 الزبائن

يتّم التعامل بأسلوب راق مع 

 الزبون الكتساب ثقته
- - 

 مصير األقمشة

 الفائضة

تباع جميعها يي منفذ بيع 

تااري تابع للمصبغة يي 

 منطقة الحريقة

- - 

 معالاة

 المخلفات

يوجد محطة معالاة ماهزة 

 بفالتر ذات أغشية نانوية

حاليا المحطة المذكورة متوقفة عن 

العمل بسبب عدم قدرتها على معالاة 

جميع المياه الناتاة عن عملية 

 الصباغة، وارتفاع تكاليف صيانها

إجراء صيانة للمحطة وتكبير طاقتها  -

 فعيل عملها.االستيعابية وت

استعمال طرائق أخرى لمعالاة المياه  -

)كالتخثير الكهربائي والتخثير الكيميائي( 

 التي تمَّ شرحها مفصالً ييما سبق
 

 بناًء على المراقبة البيئة التي تّمت يي المصبغة وضعت التوصيات اآلتية: :التوصيات -4

 (.والتهوية الايدة، المناطق الخضراء النظايةمية االعتناء بالاوانب البيئية )التشديد على أذ .1

التأكيد على وجود جميع تاهيزات الطوارئ الخاصة بكل منشأة وإجراء يحص دوري للتأكد  .2

 من جاذزيتها دوماً.

 يحص دوري لصحة العّمال والتأكد من تطبيقهم إلجراءات الصحة والسالمة المهنية. .3

 رة.إجراء دورات تدريبية للعمال للتعامل مع المواد الخط .4

تشايع أصحاب العمل على تعيين وظيفة المراقب البيئي واقناعهم بإياابية عمله وسبل  .5

 انعكاسها على أداء العمل.

 تشايع المصابغ على االشتراك يي تأسيس وحدات لتدوير المياه والنفايات الصلبة. .6

 التشايع على استخدام الطاقات النظيفة يي المنشآت الصناعية. .7

 قسم البيئة الكتساب خبرة يي ممارسة الرقابة البيئية يي بيئات مختلفة.تنظيم دورات لخرياي  .8

لزام المنشآت الصناعية على تعيين مراقبين إدولة على استصدار قانون من شأنه حّض ال .9

بيئيين والاهات الحكومية تعيين مفتشين بيئيّن يتشاركان بالهدف من حي  الحفاظ على البيئة 

 العامة.

 والصحة والسالمة المهنية الدوليين. مع معايير نظامي اإلدارة البيئيةاإلجراءات بما يتوايق مالحظة: تطبيق ذذه 
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 مواجهة عدة صعوبات أثناء العمل يي ذذا البح  منها: تتم :الصعوبات -5

إيااد مصبغة ذات إدارة واعية ترغب يي التعامل مع الطالب وتزويدذم بالمعلومات المطلوبة  .1

 إلجراء أبحاثهم.

 ة المواصالت بسبب تواجد المنشآت يي مناطق خارج المدينة.صعوب .2

 الوقود تويرتأخر البدء يي الدراسة الميدانية لخروج المصبغة عن الخدمة بسبب عدم  .3

 الفيول(.المازوت و)
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 المراجع
 

روني لكلية : الموقع االلكتلكيميائي بالل الرياعيا :كيمياء وتقنيات الصباغة والطباعة النسياية .1

 مالعلو

 الهيئة العامة لألرصاد الاوية وحماية البيئة )المملكة العربية السعودية(. .2

 ./http://www.abahe.co.ukاألكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي  .3

                                 ماموعة العمل التابعة لالنتوساي والخاصة بالرقابة على البيئة: .4

http://www.q8control.com/untitled48.html 

 منشورات جامعة دمشق.  –كتاب الكيمياء العضوية الحلقية للدكتور صالح يحياوي  .5

كلية  -جامعة دمشق منشورات  -كتاب عملي مقرر الكيمياء البيئية للدكتور يرانسوا قره بيت  .6

 العلوم.  

                          العربية:  جمهورية مصر -جهاز شؤون الدولة  - وزارة البيئة .7

www.eeaa.gov.eg/ar-eg/القوانين/قانون البيئة.aspx          

 الخاص بشؤون البيئة.  50القانون رقم  .8

مقرر الصباغة للسنة الرابعة يي قسم ذندسة ميكانيك الصناعات النسياية لألستاذ المهندس وليد  .9

 العرجا. 

 

 

 

  

http://www.abahe.co.uk/
http://www.q8control.com/untitled48.html
http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/القوانين/قانون%20البيئة.aspx
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 الملحق

 استبيان داخل المصبغة
 المعلومات الشخصية

 ؟ عاما   العمر

 أنثى –ذكر  الجنس

 مطلق –أرمل  –متزوج  –عازب  الحالة االجتماعية

 :ال –نعم  في حال نعم: ما هي هذه األمراض؟ ي من أمراض مزمنة؟هل تعان

  تاريخ بدء العمل؟

 غير ذلك  -إداري  –مراقب  –فني  –مساعد  –مهندس  طبيعة الوظيفة في المصبغة

 لـات عن العمـمعلوم
 ساعات 8أقل من  –ساعات  8 –ساعات  8أكثر من  ما عدد ساعات العمل؟

 يمكن تحملها –مقبولة  -طويلة  –طويلة جدا   عمل مناسبة؟هل تعتقد أن ساعات ال

 أكثر من ساعة –ساعة كاملة  –حوالي نصف ساعة  –دقيقة  20أقل من  ما الوقت الالزم لوصولك للمصبغة من سكنك؟

 مشيا  على األقدام –من قبل المصبغة  –خاصة  –عامة  كيفية وصولك للمصبغة؟

 األثنين معا    -ذهني   -عضلي  ملك؟ما هي طبيعة الجهد المبذول بع

 ال -نعم  هل هناك حوافز أو أجور إضافية لقاء أعمال إضافية بالمصبغة؟

  ما هو عدد أيام الدوام في األسبوع؟

 ال -نعم  هل اإلجازات والعطل الرسمية مسموح بها؟

 ال -نعم  هل هناك تعاون بين اإلدارة والعمال؟

 ال -نعم  صالح األعطال؟هل تستجيب اإلدارة بسرعة إل

 ال -نعم بتعويض جزئي   -نعم بتعويض كامل  هل تعوض اإلدارة على العامل في حال أي إصابة أثناء العمل؟

 ال -نعم  هل توجد تأمينات صحية لكل عامل؟

 ال -نعم  هل أنت راٍض عن الجو العام للعمل؟

 ةــالصح

 سيئة جدا   –مقبولة  –جيدة  –جيدة جدا   تهوية المكان

 سيء جدا   –مقبول  –جيد  –جيد جدا   دخول الشمس

 سيئة جدا   –مقبولة  –جيدة  –جيدة جدا   نظافة المكان

 ال يوجد –مقبول  –عالي  الضجيج

 انـــــــاألم
 ال -نعم  هل خضعت لدورات تدريبية خاصة بالصحة والسالمة العامة؟

 ال –نعم  هل ترتدي لباس خاص بعملك؟

 ال -نعم  رتدي كمامات أثناء العمل؟هل ت

 ال أعلم –ال  –نعن  هل لباس العمل يحميك من األضرار الممكن التعرض لها أثناء العمل؟

 ال أعلم –ال  –نعم  هل تتعامل مع مواد كيماوية خطرة على صحتك؟

 ال: –نعم  هل تعرضت إلصابة بالعمل؟ وفي حال نعم، ماهي؟

 غير ذلك –مغلفات تغليف  –سائلة  –ورقية  –كيماوية )طبيعية/سامة(  اتجة عن المصبغة؟ما هي طبيعة النفايات الن

 غير ذلك –إتالف  –إعادة تدوير  –رمي بمكبات  كيفية التخلص من النفايات السامة

 كغير ذل –تصريفها بحفر خاصة  –معالجتها  –تحويلها للمصارف العامة  كيفية التخلص من النفايات السائلة

 غير ذلك –مرتين أسبوعيا   –مرة أسبوعيا   –مرتين يوميا   –مرة يوميا   ورة التخلص من النفاياتد

 الطــوارئ
 ال –نعم  هل هناك أسطوانات خاصة إلطفاء الحريق؟

 ال -نعم  هل تتوفر اإلسعافات األولية؟

 هل وسائل األمان موجودة في المصبغة مثل:
  –أجهزة إنذار للتسرب الغازي  -ق أجهزة إنذار حري –قاطع كهرباء 

 غير ذلك –أجهزة إنذار لالنسكابات الكيميائية 

 ال -نعم  هل هناك مخارج أمان )ساللم خارجية مثال (؟

 

 

 

 


