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الجريدة الرسمية
تعليمات املتطلبات الفنية والبيئية إلنشاء

وتشغيل احملطات التحويلية للنفايات يف اململكة لسنة 2021

الصادرة مبوجب احكام املادة ( )7من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم  27لسنة 2005

المادة ( :)1
تسمى هذه التعليمات (المتطلبات الفنية والبيئية إلنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في
المملكة لسنة  )2021ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (:)2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ماا
لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانــــــــــــــــــــــــــــــــــون  :قانون حماية البيئة.
النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  :نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ.
الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة البيئة .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير البيئة .
المحطات التحويلية للنفايات  :المكان المعزول الذي يتم فيه تجميع النفاياات غيار الخطارة للقياام
بااابعم عملياااات ادارة النفاياااات تمهيااادا لنقلهاااا الاااى المنشااا ت
المخصصة لذلك .
المادة (:)3
تقااوم الجهااات ذات العالقااة بتطبياا المتطلبااات الفنيااة والبيئيااة عنااد إنشاااء وتشااغيل المحطااات
التحويلية للنفايات في المملكة وفقا للملحقين رقم ( )1و ( )2المرفقين بهذه التعليمات وبماا
يتعارم مع التشريعات ذات العالقة
المادة (:)4
للوزير بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
وزيـر البيئـــــــة

نبيــل مصـــاروه
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ملحق رقم ( )1االشرتاطات العامة

أ -يكون للكلمات والعبارات التالية ييثما وردت ي ه ه المتطلبات المعاني المصةةة لها ادناه
ما لم هدل القرينة على غير ذلك :
صالن ايااات القابلااة للتحلااه ييويااغص هعنااي أي نااوا ن ايااات قابلااة للتحلااه سااواء أكانا هحتااوي علااى
كائنات هعيش بالهواء أو ال هوائية مثه ضالت األ عمة أو مصل ات الحدائت والورق والكرهون.
صالن ايات الحيوية :هعني مصل ات الحدائت والمتنزهات و ضالت األ عمة والمطابخ سواء أكان
المنزلية أو المطاعم وشركات هزويد الطعام والن ايات المماثلة الناهجة عن مةانع التةنيع
الغ ائي القابلة للتحله.
صالتجميع :هعني عملية جمع الن ايات بما يها عملية ال رز األولي وعملية هصزين الن ايات األولية
لغايات النقه إلى مكب معالجة الن ايات.
الرص)
الرص :هعني نسبة الكثا ة األولية إلى الكثا ة النهائية (بعد
صدرجة
ّ
ّ
صالن ايات الصاملة :هعني هلك الن ايات التي ال هصضع ألي هحويالت يزيائية أو كيميائية أو
بيولوجية جوهرية .إن الن ايات الصاملة ال ه وب أو هحترق أو هت اعه يزيائيا أو كيميائيا بأي
شكه خر ،كما ال هتحله أو هؤثر سلبا على أي مادة أخرى هصتلل بها بأي ريقة مما يؤدي إلى
هسرب العُةارة ونسبة
زيادة هلوث البيرة أو إضرار بةحة اإلنسان .وبالتالي سيكون إجمالي
ّ
سميّة على البيرة ومحتوى التلوث ي يدوده الدنيا ،وعلى وجا الصةوص عدم اإلضرار بجودة
ال ُ
المياه السطحية و/أو الجو ية.
لوثا ضمن
صالعُةارة  :Leachateهعني أي سائه ينساب عبر الن ايات وينبعث منها أو يةبن ُم ّ ٍّ
المكب أو أي مر ت خر إلدارة الن ايات الةلبة.
صالن ايات السائلةص هعني هلك الن ايات بالشكه السائه بما يها مياه المصل ات باستثناء الحمأة
.sludge
صالن ايات المنزليةص هعني هلك الن ايات التي هنتج ي المنازل إضا ة إلى أي ن ايات أخرى هكون،
بسبب بيعتها أو هكوينها ،شبيهة بالن ايات المنتجة ي المنازل.
صالن ايات غير الصطرةص هعني أي من الن ايات األخرى غير الم كورة ي هعري ات الن ايات
الصطرة الواردة ي التشريعات
مكب إدارة ن ايات صلبة بموجب
صال ُمشغّه :يعني أي شصص بيعي أو اعتباري مسؤول عن
ّ
التشريعات الو نية .ويجوز أن يتبدل ه ا الشصص من مريلة التحضير إلى مريلة الرعاية
الاليقة.
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زودة بالمعدات الضرورية
صالمحطة التحويلية المتنقلةص هعني الشاينة أو أي مركبة أخرى ُم ّ
(الرص أو الحزم ي باالت وغيرها) بحيث هسمن للتعامه مع
لعمليات التعامه مع الن ايات
ّ
غ
الن ايات ي مواقع خارج مكان المحطة التحويلية وقد هكون المحطة التحويلية المتنقلة جزءا من
محطة هحويلية ثابتة.
صجمع مستقهص هعني جمع الن ايات وي ظها بشكه مستقه يسب نوعها و بيعتها وذلك لتسهيه
عمليات المعالجة الصاصة.
مكب محدد.
صمنطقة الصدمة :هي المنطقة  /اإلقليم  /البلديات التي يصدمها
ّ
ص المحطة التحويلية الثابتة :هي المحطة التحويلية التي يتم يها جميع عمليات مناولة الن ايات
ضمن يدود مكان  /موقع المحطة التحويلية وذلك من أجه نقلها إلى مكان التصلص النهائي.
صصمناولة الن ايات :ضمن عمليات محطات التحويه هعني هوضيب الن ايات ووضعها سواء أكان
ي ياويات (مع أو بدون استصدام معدات الرص  /الكابسات الثابتة) أو ي باالت باستصدام
رص عالية القدرة .إن النوا األول من التوضيب يحتاج شاينات مغلقة من أجه نقه هلك
معدات
ّ
الن ايات ،بينما يجوز استصدام شاينات مكشو ة لنقه النوا الثاني من الن ايات.
ب -هعتمد التعاريف والمعاني المصةةة لها الواردة ي قانون يماية البيرة والقانون اال اري
الدارة الن ايات والتشريعات ذات العالقة بتطبيت ه ه المتطلبات ييثما ورد عليها النص ي ه ه
المتطلبات .
أوالغ :النطاق
نطاق ه ه المتطلبات ال نية هو وصف األمور ال نية لتةميم وإنشاء وهشغيه محطات هحويه
الن ايات ي المملكة .

ثانياغ :اشترا ات إقامة وإدارة المحطة التحويلية .
أ -يجب على الجهات ذات العالقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية هطبيت التشريعات
النا ة والةادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى يما يتعلت باختيارالموقع المناسب
إلقامة المحطة و بنوا هقييم األثر البيري ال ي يجب إعداده.
ب -يجب على الجهات ذات العالقة باالشراف على اقامة المحطات التحويلية أن هراعي ما يلي
عند إقامتها :
 -1أن يكون موقع المحطة قريبا من المنا ت التي يتم جمع الن ايات منها.
 -2أن هكون الطرق المؤدية للمحطة من منا ت جمع الن ايات والطرق المؤدية من المحطة
للمكب واسعة وهسمن بمرور مركبات النقه الكبيرة.
 -3أن هكون مسايتها مناسبة لتستوعب هنةيب ميزان محوري يها لوزن الن ايات المستقبلة.
 -4أن يتو ر يها مساية لإلدارة ومساية ل رز الن ايات.
 -5أن يتوا ر يها نظام لتحديد كميات ونوعيات الن ايات الواردة للمحطة.
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ج -يسمن ب قامة المحطات التحويلية و قا غ لألسباب التالية:
 -1أن هكون هكل ة الت ري ي المحطة ثم النقه الى المكب اقه من هرييه الن ايات من الميدان
الى المكب مباشرة .
 -2الزمن المةروف ي استصدام المحطة لت ري الن ايات اقه من الزمن المةروف ي النقه
مباشرة الى المكب .
 -3اذا كان انشاء المحطة سوف يؤدي الى استعمال سيارات نقه أقه و هو ير هكل ة شراء
سيارات نقه جديدة.
د -هلتزم الجهات ذات العالقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية بتقديم المواص ات ال نية
له ه المحطات للوزارة والجهات ذات العالقة لدراستها قبه إنشائها ،على أن هشمه ه ه
المواص ات ما يلي:
 -1الدراسات واألسس إلقامة المشروا.
 -2األعمال ال نية المقرر إهباعها ضمن المشروا.
 -3المعدّات واآلليات المستصدمة.
 -4شرح ه ةيلي عن األعمال التشغيلية للمحطة (أعمال البناء ،عمليات التشغيه ،عمليات
الةيانة).
 -5شرح ه ةيلي عن رق التعامه مع الن ايات وهةري ها وأنواا مركبات النقه المعدّة لتحميه
الن ايات.
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أوالغ :الن ايات التي يتم استقبالها ي المحطات التحويلية
إن الن ايات الةلبة المنزلية التاي ياتم هوليادها اي المناازل والشاركات والمؤسساات والةاناعة
التااي يااتم اسااتقبالها ااي المحطااات التحويليااة غالباا غ مااا هضاام الن ايااات الةاالبة والمنزليااة و أنااواا
مصتل ااة ماان المااواد بمااا ااي ذلااك مااواد التعبرااة والتغليااف ون ايااات األ عمااة والمنتجااات الورقيااة،
وهشمه الن ايات الةلبة المنزلية مزيجا غ من المواد المت سصة (قابلة للتحلاه بساهولة) وماواد غيار
مت سصة (خاملة) وهشمه:
 -1ن ايااات السااايات (الن ايااات الصضااراء) وهتضاامن عااادة أوراق وأغةااان الشااجر وبقايااا
صاها وهغطياة الترباة
األعشاب وما شابهها ،ويتم عادة هحويه ن ايات السايات مان أجاه ر ّ
بها بدال من التصلص منها.
 -2المواد القابلاة للتادوير وهشامه الماواد المطروياة والتاي يمكان إعاادة هادويرها وهةانيعها
لتكااون منتجااات جدياادة ،إن مثااه هلااك المااواد عااادة مااا هشاامه الااورق ،والةااحف ،والمااواد
المعدنياااة ،والبالساااتيك ،والماااواد الزجاجياااة ،وعباااوات األلمنياااوم ،وزياااوت المحركاااات،
واإل ارات.
يُبايّن الجاادول التااالي أنااواا الن ايااات التااي يمكاان اسااتقبالها والمر وضااة ااي المحطااات التحويليااة،
إضا ة إلى اإلجراءات المتص ة المناسبة التي يتم اهباعها.
الجدول  :1قائمة الن ايات المقبولة والن ايات المر وضة ي المحطات التحويلية
أنواا الن ايات التي يتم استقبالها ي المحطات التحويلية للن ايات
اإلجراءات
األنواا
الن ايات الةلبة المنزلية غير الصطارة التاي ياتم الموا قاااة عناااد المااادخه ثااام االساااتمرار صاااوب
جمعهاااا مااان المسااااكن والمتااااجر اااي مناااا ت منطقة التجميع
البلديات
الن ايااات القابلااة للتاادوير التااي يااتم رزهااا ااي الموا قة عند المدخه ثم خزنها بشكه مؤق ي
ساااية محااددة ماان أجااه إجااراءات عمااه أخاارى
المةدر وجمعها بشكه من ةه
اليقة
غالبااا مااا يااتم هحويااه ن ايااات الساااية بحيااث يااتم
رصااها أو هكساايرها باادال ماان عمليااة الااتصلص
ن اياااات السااااية (الن اياااات الصضاااراء) هشاااتمه
منها.
عااادة علااى أوراق وأغةااان الشااجر ومصل ااات
األشجار واألعشاب.
أنواا الن ايات المر وضة
األنواا
الن ايات الةلبة المنزلية المحترقة

اإلجراءات
خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.
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الن ايات المت كلة والقابلة لالشتعال وااليتراق
الن ايات الصطرة من مةادر منزلية وهجارية
الن ايات الصطرة (ن ايات بية وصناعية
وكيميائية ودوائية و ُمشعّة)
ن ايات سائلة وكيميائية وأيماض ومركبات
قاعدية ومبيدات.
الن ايات الكهربائية وااللكترونية واإل ارات
ضالت الحدائت ومصل ات األعشاب وج وا
الشجر
ن ايات اإلنشاءات والطمم (ن ايات بقايا
الحجارة ،ومواد اإلنشاءات ،واألهربة،
والحجارة) ون ايات المقالع والمحاجر
ضالت المسالخ ومتبقيات ال بن
بقايا الةرف الةحي والحمأة الجا ة من
محطات معالجة مياه الةرف الةحي
ن ايات خاصة مثه الزيوت العادمة وقطع
السيارات الكبيرة
ضالت الحيوانات (مثه السماد وجيف
الحيوانات) ومواد غير خطرة أخرى ذات منشأ
بيعي يمكن استصداما ي أغراض الزراعة
ن ايات األلبسة والنسيج ،وباالت األلبسة،
والن ايات المطا ية
ن ايات اإل ارات المستعملة (مطا ) والن ايات
ضصمة الحجم مثه األجهزة والمعدات وقطع
األثاث وأجزاء السيارات الضصمة والشجر
وج وعها
اللويات الكهربائية ،وبطاريات السيارات،
والمواد ال ُمشعّة.
الن ايات ضصمة الحجم التي قد هتسبّب ي
إضرار الشاينات أو المعدات أثناء عمليات
هحميه الن ايات.
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يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
مكب
المعنية .ويجوز االستمرار اليقا إلى
ّ
خاص إلعادة التدوير  /المعالجة.
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.
يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية

يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
مكب خاص
المعنية ،ويجوز نقلها اليقا غ إلى
ّ
إلعادة التدوير  /المعالجة.
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.

يُمنع دخولها ،ثم إبالغ الجهات المعنية
يتم خزنها ي ساية محددة ،ثم إبالغ الجهات
المعنية.
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ومن الم ضه أن يتم إجراء معالجة مسبقة للن ايات من أجه:
 هقليه يجمها وكتلتها. هقليه مستوى الت اعه ي موادها ،وخ و وجود المواد الضارة يها.ثانياغ :هةنيف المحطات التحويلية
والرص والتحميه
يتم هةنيف المحطات التحويلية للن ايات و قا غ للطرق المستصدمة ي الت ري
ّ
والنقه على النحو التالي:
)1

نوا المنش ت
أ.

محطة هحويلية صثابتةص

ب .محطة هحويلية صمتنقلةص
)2

ريقة االستالم  /التصزين المؤق
أ .صالتصلص المباشرص إلى شاينة التحويه (بدون هصزين مؤق ).
ب .صعلى أرضية قالبص قبه التحميه على شاينة التحويه.
ج .ص ي ي رة التجميعص قبه التحميه على شاينة التحويه.

)3

الرص
ريقة
ّ
رص (هحميه علوي على شاينة التحويه).
أ .دون
ّ
الرص باستصدام:
ب .مع
ّ
الرص.
 -1قا رات ذاهية
ّ
الرص)
رص ثابتة (سابقة
 -2معدات
ّ
ّ
 -3كابسات رزم (يازمات)

كما يمكن هةنيف المحطة التحويلية و قا لقدرهها الكلية كما يلي:
-

قدرة صصغيرة جداص ≤  50ن  /يوم

-

قدرة صصغيرةص ما بين  150 – 50ن  /يوم

-

قدرة صمتوسطةص ما بين  500 – 150ن  /يوم

-

وقدرة صكبيرةص ≥  500ن  /يوم

الجريدة الرسمية
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ييث أن التةنيف أعاله هم وضعا و قا غ للمعايير المتعارف عليها عالمياغ ،ل لك يؤخ بعين
االع تبار بيعة إدارة الن ايات ي المملكة والمواقع التي يتم اختيارها إلقامة المحطات التحويلية
الموا ت عليها من قبه الجهات ذات العالقة ،وعند التصطيل إلقامة محطة هحويلية ي المملكة
نا يؤخ بعين االعتبار التشريعات الناظمة الختيار مواقع ه ه المحطات والقدرة التشغيلية لها.
و ي يال كان هناك انحراف عن المتطلبات ال نية الواردة ي ه ه التعليمات ،يجب أن يُثب
التةميم ال ني المقدّم أن التكنولوجيا المصتارة ههدف إلى هحقيت الغرض من االستصدام بشكه
ُمكا ئ أو أ ضه ،كما يجب أال هتعارض مع التشريعات ذات العالقة.
ثالثاغ :المتطلبات العامة للمحطات التحويلية يسب نوعها
إن المتطلبات العامة لألنواا المصتل ة للمحطات التحويلية للن ايات موضحة على النحو التالي:
-1

المحطات التحويلية الثابتة

المحطات التحويلية صالثابتةص هي هلك المحطات التي هتم جميع اإلجراءات الالزمة لرص
وصهوضيبص الن ايات داخه مرا ت ثابتة (مبان).
هكون المحطات الثابتة مزودة عادة بالشبكات والنظم والمنش ت واألعمال التالية:
 بوابة دخول وغر ة يارل
 شبكة رق داخلية
 سياج خارجي
 جسر هوزين وغر ة مراقبة
 مبنى اإلدارة مع يمامات وغرف استراية ومكاهب وغيرها
 مبنى التحويه وال ي يحتوي جميع المنش ت الثابتة للمحطة التحويلية مثه:
 أرضية وسقف وجدران جانبية صناعية أرضية قالب أو ي رة هجميع ( ي يال استصدامها) را عة قوسية مع غارف ي ر ( ي يال استصدامها) منحدرات (رامب) هقريب صناديت قُ ْمعية الشكهرص ثابتة ( ي يال استصدامها)
 معداتّ
 -ضاغطات هحزيم ( ي يال استصدامها)
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 يجرات لقا رات التحويه النشطة شبكات الصدمات :الكهرباء والماء ومكا حة الحريت والهواء المضغوهةريف العُةارة ومعالجتها،

(إن لزم)،

 أنظمة هحكم :هكييف الهواء ،التهوية ،الروائن

منا ت انتظار الشاينات



مواقف سيارات



أنظمة الوقاية من الحريت للمنا ت الصارجية



معدات متنقلة :جرا ات ،را عات شوكية ،جرار صندوقي ،وغيرها.
كما يعتمد مستوى التعقيد والتطوير ي المحطات التحويلية الثابتة على العديد من
العوامه مثه :قدرة التةميم ،الظروف المحلية ،هو ر مساية األرض ،هو ر المال،
وغيرها.

الرص (التحميه على السطن إلى قا رة التحويه)
 1-1المحطات التحويلية الثابتة بدون
ّ
رص الطريقة األسهه لتحويه الن ايات ،مع ذلك هي الطريقة
يعتبر التحميه على السطن دون
ّ
األقه عالية .و ت ه ه الطريقة ،يتم نقه الن ايات الةلبة المنزلية مباشرة إلى قا رات النقه
الم توية (المكشو ة).
رص متصةةة ،ويتم استصدام الطريقتين
ال يوجد ي ه ا النوا من محطات التحويه معدات
ّ
التاليتين:
.1

هحميه الطمر  /العزل المباشر (يحتاج أداة ر ع لية ومزالق) .هتم عملية ه ري شاينات
التجميع من األعلى إلى الحاويات المكشو ة أو بواسطة أدوات ر ع إلى أنواا أخرى من
الحاويات .يجوز أن هكون الحاوية عادية (مكشو ة وذات بوابة ه ري ) أو أن هتضمن
رص ذاهي أو أرضية متحركة مزودة بأنظمة يركة متعاكسة االهجاه ،وعالميا غ ن
معدات
ّ
ه ا النوا من المحطات التحويلية م ضه لدى البلديات ذات أعداد السكان القليلة وذلك
بسبب بسا تها إضا ة إلى أن المسا ة ال اصلة ما بين التحميه المباشر وموقع التصلص
من الن ايات عادةغ ال يزيد على  20كيلومتر (مكان التصلص غير بعيد).

.2

هحميه الح رة الدا عة :ويحتاج إلى معدات متنقلة (مثه جرا ة مدولبة ،وجرا ات
مجنزرة ،وي ارات وغيرها) .يتم ه ري الن ايات على مسايات أرضيات كتيمة (غير
للرص باستصدام المعدات المتنقلة .ويتم هحميه
نا ة) سواء من أجه التصزين المؤق أو
ّ
الن ايات ي ياويات مكشو ة السطن .و ي يال هعزيز مثه ه ا النوا من المرا ت
للرص ،يجوز هحقيت قدرات أكبر ،إضا ة إلى
بمستوى متوسل وغر ة مصةةة
ّ
استيعاب أنواا محددة من الن ايات ضصمة الحجم.
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إن الشر األساسي هو أن هكون قطعة األرض المنوي إقامة المحطة التحويلية عليها على
مستويين مصتل ين مع وجود ريت مناسب للوصول ي كال المستويين بحيث هقوم شاينات
الن ايات بت ري يمولتها من المستوى األعلى إلى الحاويات الموجودة ي المستوى األدنى أو
الت ري على األرض ومن ثم هقوم الجرا ات بنقلها.
و ي المستوى األدنى ،هكون وضعيات هعبرة الحاويات ضمن جدار اسمنتي مسلن ذي اره اا
مناسب يسمن للشاينات الت ري مباشرة يها .هستصدم الشاينات منةة للوصول إلى الجزء
العلوي.
الرص يجب أن يتم من قبه شاينات المحطة التحويلية  ،عندئ يجب بناء مستوى
و ي يال أن
ّ
ثالث بشكه يسمن للشاينات الت ري من المستوى العلوي إلى المستوى المتوسل ،ييث هعمه
الرص بت ري الحاويات الموجودة ي المستوى الس لي.
الرص .ثم هقوم شاينات
شاينات
ّ
ّ
الرص
يجب أن هكون كا ة األسطن المالمسة للن ايات (خةوصا المستوى المتوسل ي يال أن
ّ
يتم من قبه المعدات  /الشاينات) غير نا ة مع انحدارات نحو مواقع هجميع العُةارة بحيث ال
هرشن أو هدلف العُةارة أو سوائه الغسيه إلى األرض أو إلى األسطن الصارجية للمحطة
التحويلية.
ويجب أن هكون كا ة األسطن ال ُمعبّدة التي هسير عليها الشاينات صلبة مقاومة لالهتراء
واالستهالك.
يجب أن هتم عمليات الت ري ي منا ت مغطاة أو داخه مبان صناعية بحيث أن أعمال الترسيب ال
هصتلل مع الن ايات والعُةارة الناهجة .ويجب أن هكون المباني  /المظالت أو الهناجر معدنية
الةنع مع وجود ألواح مطلية بأكسيد األلمنيوم أو أي مادة شبيهة للوقاية من الةدأ ،وأن يتم
بناء قواعد اسمنتية مسلحة يول األجزاء الس لية.
و ي يال كان المحطة قريبة من األماكن السكنية أو التجارية أو غيرها بحيث قد هتسبّب ب زعاج
نتيجة الروائن أو األغبرة الناهجة ،يجب هزويد المباني المغلقة بمعدات مراقبة الروائن (أجهزة
قيال الضغل السلبي و ُمة ّيات الهواء مع الهر ييوية).
2-1

الرص الهيدروليكية
محطات التحويه الثابتة مع أنظمة
ّ

رص الن ايات ي قا رة التحويه،
الرص الثابتة مكبسا هيدروليكيا من أجه
هستصدم معدات
ّ
ّ
الرص) ،يوجد كابس هيدروليكي يتحرك إما بشكه
و ي العديد من الحاالت العادية (أنظمة مسبقة
ّ
قـُطري أو أسطواني داخه الحجرة من أجه إيجاد صسجهّص كثيف ومزديم للن ايات .يتم د ع ه ا
السجه نحو القا رة التي هستصدم هكنولوجيا صأرضية متحركةص للت ري أو هرهكز إلى قالب
لت ري الن ايات ي المكب ب عه الجاذبية.
الرص على ويدهين على األقه إيداهما ايتيا وذلك ي يال
هشتمه غالبية المنش ت مسبقة
ّ
لزم إصالح إيدى الويدهين ،ييث أن الكل ة الرأسمالية للتشغيه مره عة نسبيا ،لكن القدرة العالية
هعوض الكلف األولية ال ُمستثمرة ي محطات التحويه عالية القدرة لنقه الن ايات إلى
ي العمه ّ
مسا ات ويلة.
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رص
رص عالية القدرة ثابتة ييث يتم
يحتوي ه ا النوا من محطات التحويه على معدات
ّ
ّ
الن ايات ي يزم أو هحميلها مباشرة ي الحاويات.
يشتمه ه ا النوا من محطات التحويه على نوعين رعيين:
 .1هقوم الشاينات بت ري الن ايات مباشرة من المستوى العلوي إلى شاينة الر ع التي هعمه
الرص (مستوى قدرة متوسل)
على هوجيا الن ايات ي أداة
ّ
 .2هقوم الشاينات بت ري الن ايات ي ي رة (ربما باالستعانة بجرا ة) ثم باستصدام معدات لية
الرص.
متصةةة (يزام ناقه ،غار ة  /كماشة أهربة ،وغيرها) يتم هوجيا الن ايات إلى لة
ّ
وه ه العملية هزيد من قدرة المنشأة بشكه واضن.
يعتبر ه ا النوا من المحطات التحويلية م ضالغ يسب التجارب العالمية لدى البلديات والمدن
الكبيرة (التي يوجد يها هجمعات ن ايات متوسطة وكبيرة الحجم) والتي هزيد كميات الن ايات
الواردة للمحطة عن  70 – 60ن  /ساعة ،والمسا ة للنقه المباشر هزيد على  30كيلومتر
(موقع المكب بعيد).
و ي ه ا النوا من المحطات التحويلية ،يتم ه ري شاينات هجميع الن ايات مباشرة ي معدات
رص .ثم يتم نقه الن ايات ي
الرص الثابتة .يجوز لشاينة وايدة قل ه ري يمولتها ي كه لة
ّ
ّ
الحاويات.
الرص مما يلي:
هتكون لة
ّ
ّ
 .1قادول (مغر ة) هزويد
 .2يجرة يتم منها د ع الن ايات إلى الحاوية (أسطوانة هيدروليك مع ص يحة كبس)
 .3الجزء األمامي ُملحت بالحاوية
 .4استنادا غ إلى التكنولوجيا المستصدمة ن نظام الهيدروليك يجعه الحاوية هتحرك بشكه لي
الرص
 .5يوجد نظام مضصة هيدروليك للتحكم بعملية
ّ
 .6معدات هحكم لية
 .7لويات ودوائر كهربائية ،ومعدات إضا ية أخرى.
يجوز أن يرهبل بالنظام نظام لي يسمن باستبدال الحاويات عند امتالئها.
على كا ة األنظمة (اآللية وغير اآللية) ضمان سالمة وصحة الموظ ين ،إضا ة إلى خ و
التسرب العرضي للن ايات والسوائه.
معدالت
ّ
والرص بشكه ال يؤثر على عملية ه ري شاينات التجميع ييث
ويجب هقليه عمليات الجرف
ّ
هكون ممتلرة وبالتالي يتم خ و ترات انتظار الشاينات.
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يجب هزويد جميع المغارف بأنظمة عدم ايتجاز وذلك ي يالة وجود جسم ضصم عالت ي النظام.
ويجب هةميم القادول بشكه يبقيا عموديا ما أمكن وذلك لتال ي التةاق الن ايات بالجدران
سرب اليقاغ.
وبالتالي يدوث ه ّ
الرص.
التسرب أثناء
الرص بة يحة  /ش رة معدنية وذلك لتال ي
كما يجب هزويد لية
ّ
ّ
ّ
وبعد امتالء كه ياوية ،يجب وجود جهاز إن ار صوهي وبةري لتنبيا ال ُمشغّه.
يجب هركيب نظام سالمة وذلك لص و عدد ياالت وقوا يوادث أثناء عملية ةه مقابو
الحاويات وبالتالي هقليه المصا ر.
الرص كبيرة الحجم ،ويجوز هركيب يزام ناقه من الح رة وذلك لتوزيع
يجوز أن هكون أنظمة
ّ
رص مصتل ة مما يسمن للعديد من الشاينات التحميه ي ن وايد ،وبالتالي
الن ايات على ليات
ّ
يزيد من القدرة .عالوة على ما سبت ،يجوز بناء خزان  /ي رة مما يساعد على الموازنة بين
الحموالت الواردة يوميا واختال اهها وأسلوب التعامه معها.
على أية يال ،يجب على كه محطة هحويلية من ه ا النوا أن:
 هضمن قيام شاينتين على األقه بالت ري

ي ن وايد.

 يتو ر يها كه المعدات الضرورية لمواءمة الن ايات الواردة وخ و أوقات االنتظار.
 يتم هةميمها بطريقة همنع هجميع الن ايات ي منا ت الت ري .
 هحتوي على معدات هضمن الت ري الكامه لكا ة الن ايات.
(الرص الهيدروليكي والتصلص المباشر)
 3-1محطات التحويه الثابتة مع أنظمة مشتركة
ّ
يكون ه ا النوا ُم ضالغ عندما يكون موقع المحطة قريبا من منطقة سكنية أو ضمنها ( ي ه ه
الحالة ال هتم هلبية كا ة المعايير االستثنائية) ،وهستقبه الن ايات من عدة بلديات  /مدن (عمليات
بأيجام كبيرة) ،وهعمه على مدار الساعة.
-2

محطات التحويه المتنقلة

هتكون من أي نوا من الشاينات أو
عرف المحطات التحويلية المتنقلة أنها هلك المحطات التي
ّ
هُ ّ
لرص الن ايات دون هد ّخه أي
القا رات ،وهحمه المعدات المناسبة ،ويتو ر يها الهياكه العلوية
ّ
رص ثابتة.
مرا ت
ّ
الرص األخرى ال ُمركبة على المركبات ،سواء أكان شاينات
هعتبر الحاويات الكابسة أو معدات
ّ
ه ري مباشر أو ييث يقوم الموا نون ب لقاء الن ايات يها مباشرة ،خيارا غ م يدا غ جدا غ للمنا ت
البعيدة والنائية أو للتجمعات السكانية ي األرياف ييث كميات الن ايات المنتجة قليلة أو أليياء
محددة ي المدن الكبيرة التي ينقةها مسايات أراض ارغة.

110

الجريدة الرسمية

رص .ي يال
عموماغ ،هعتمد المحطة التحويلية المتنقلة ريقة صالتصلص المباشرص ،مع أو بدون
ّ
الرص .وهكون محطات التحويه المتنقلة مزودة عادة بشبكة
الرص ،نا يتم داخه قا رات
هطبيت
ّ
ّ
رق داخلية مناسبة ،ومنةة (منحدر) معدنية أو اسمنتية من أجه اقتراب الشاينات إليها،
وقادول وسياج مناسب.
هستصدم المحطات التحويلية المتنقلة عادة ي المرا ت صغيرة الحجم (<  150ن /يوم) مع
هو ر موارد مالية محدودة ،إضا ة إلى أنها هلبي ايتياجات مستعجلة .وه ا مردّه إلى متطلباهها
االستثمارية القليلة والوق القةير الالزم إلنشائها.

-3

رص متنقلة
أعمال هحويه أخرى باستصدام أنظمة
ّ

غالبا غ ما يُستصدم مثه ه ا النوا ي المنا ت النائية والتجمعات ي األرياف والتي هتةف بض لة
كميات الن ايات ال ُمنتجة وبُ ْعدها عن مواقع التصلص من الن ايات (هزيد مسا ة النقه المباشر على
 75كيلومتر) .هعتبر النماذج المتنقلة هي الصيار األمثه لتطبيقات التحويه صغير الحجم ،وهي
عالة وم يدة ي خ و كميات الن ايات ال ُملقاة بشكه عشوائي ي المنا ت النائية.
-4

التصلص المباشر إلى قا رة النقه

يمكن التصلص من الن ايات بشكه مباشر إما بوضعها ي قا رات هحويه مكشو ة (الشكه  )1أو
من خالل قادول  /منحدر نحو قا رات هحويه مغطاة.

الشكه  :1التصلص المباشر من الن ايات ي قا رة مكشو ة

ي يال إهباا ه ه الطريقة ،يجب أن هكون يمولة القا رات الكبيرة ممتلرة ،وذلك ألن الن ايات
غير مرصوصة .ه ه الطريقة بسيطة وال هستند إلى بنية هحتية معقدة أو معدات متطورة (مثه
رص أو هحزيم) ،مما يجعلها خيارا م ضال للعمليات منص ضة القدرة.
معدات
ّ
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التصلص على أرضية القالب

ي ه ه الطريقة ،يتم التصلص من الن ايات على أرضية قالب لبناء محطة هحويلية (الشكه أدناه)
رص
بحيث يسمن استرداد المواد والكشف على الن ايات قبه د عها إلى المنش ت التالية (أداة
ّ
ثابتة أو قا رة هحويه)

الشكه  :2التصلص من الن ايات على أرضية قالب قبه هحميلها ي القا رة
-6

التصلص ي ي رة هجميع

ي رة التجميع هي خطوة متوسطة هستصدم عادة ي المرا ت الكبيرة لصزن التد قات اليومية من
الن ايات وذلك من أجه زيادة القدرة االستيعابية المؤقتة ،وخ و عدد قا رات التحويه المطلوبة،
وزيادة يجم الحموالت .ويقترن عادة مع ه ا اإلجراء استصدام قا رات مكشو ة أو أنظمة مسبقة
لرص
الرص .ي الحالة األولى ،يتم استصدام جرار هحميه مجنزر (لودر) ي ي رة التجميع
ّ
ّ
الن ايات قبه التحميه ومن ث ّم هحميلها ي القا رات .و ي الحالة الثانية ،هعمه معدات مسبقة
الرص كبديه عن استصدام جرار التحميه المجنزر .الشكه التالي يوضن ه ا األسلوب.
ّ

الشكه  :3التصلص من الن ايات ي يجرة هجميع قبه هحميلها ي القا رة
ونظرا غ ألن الن ايات غالبا ما يتم التصلص منها مباشرة ي ي رة التجميع ،ن ه ه الطريقة همنع
التعرف على مكونات الن ايات.
استرداد المواد وك لك هعيت جهود
ّ
إن استصدام يجرة التجميع يساعد ي التعامه مع الن ايات ذات األيجام الكبيرة بمعدالت أعلى،
وبالتالي يزيد من قدرة المحطة التحويلية  ،خةوصا ي ساعات ال روة .ل لك ،يجب نقه الن ايات
من يجرة التجميع إلى قا رة النقه .ويتم ذلك و ت البدائه الم كورة أدناه.
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الرص
قا رات ذاهية
ّ

إن أبسل ريقة للتعامه مع رص الن ايات ي المحطة التحويلية هي باستصدام قا رات هحويه
مزودة بنظام رص ذاهي .هستصدم ه ه الطريقة عادة ي محطات التحويه المتنقلة أو ي المرا ت
رص ثابتة .ولمـّا كان القا رات
برر استصدام معدات
ّ
الةغيرة أو متوسطة الحجم التي ال ه ُ ّ
ُمةم ّمة بشكه يقاوم قوى الضغل ،نها هكون ُمةنّعة من ال والذ ال ُمة ّن .يعمه كه من وزن
القا رة الثقيه و وزن الكابس المنةوب على القا رة على خ و يجم الحمولة المتاية للن ايات.
-8

محطات هحويه مع معدات هحزيم (يازمات)

الحازمات هي ويدات هعمه على كبس الن ايات إلى يزم كثي ة مستقلة ذاهياغ .يجوز استصدام
أسالك هربيل لتثبيتها .ويتم نقلها عادة باستصدام را عات شوكية على قا رات ذات سطن دون
يواف يواجز (سطحات).
رص عالية 850
ويجوز هعزيز كا ة أنواا المرا ت وذلك ب ضا ة معدات هحزيم هضمن قدرات
ّ
كيلوغرام  /متر مكعب ،وهغليف من باستصدام أغطية نايلون وأربطة  /أسالك معدنية .كما يجوز
أن يكون مر ت التحزيم مستقه ذاهياغ.
ويجوز هغليف ونقه والتصلص من الحزم ي مرا ت التحزيم .هتشكه الحزمة ليا غ ي لة التحزيم.
يجب أن هشتمه لة التحزيم على:
 .1قادول هزويد
الرص (النوا المكشوف أو المغلت)
 .2يجرة
ّ
الرص.
 .3المعدات الضرورية لتربيل وهغليف الحزمة وهي هصرج من يجرة
ّ
هعتبر ويدات التحزيم مثالية للمواد الجا ة القابلة للتدوير مثه الورق والبالستيك والمعادن،
لكنها ليس عالة جدا للن ايات الةلبة المنزلية الر بة وذلك بسبب العُةارة الناهجة وصعوبة
أعمال إعادة التدوير الاليقة .وهكون كميات الحموالت عالية ،وك لك المةاريف الرأسمالية.
مع ذلك ،و ي بعو الحاالت الطارئة عندما يتطلب التصزين المؤق للن ايات الةلبة المنزلية
ل ترات زمنية قةيرة بغياب مكان نهائي من (مكب أو ويدة معالجة) ،نا يمكن استصدام بديه
التحزيم باالشتراك مع التربيل المناسب ومر ت التصزين المؤق ) .إضا ة إلى ما سبت ،ن
الممارسة النهائية ال ُمثلى هتطلب عادة معدات خاصة ( تاية يزم) عند مستوى االستقبال األخير،
كما يمكن استصدام ه ه الطريقة ي عمليات نقه ن ايات مشتقات الوقود.
رابعاغ :االختيار من بدائه المحطات التحويلية
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اعتمادا غ على يجم المحطة التحويلية

من الموصى با أن يتم اهباا أي من البدائه التالية عند اختيار المحطات التحويلية اعتمادا على
يجم المحطة ،مع مراعاة التشريعات واالشترا ات ذات العالقة.
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 محطة هحويلية صغيرة جدا (≤  50ن  /يوم)


رص (هحميه على السطن) على
محطة هحويه متنقلة مع إمكانية التصلص المباشر دون
ّ
قا رات التحويه ،وذلك ي ياالت محدودية الموارد المالية أو لاليتياجات الطارئة ،و



رص (هحميه على السطن) على
محطة هحويه ثابتة مع إمكانية التصلص المباشر دون
ّ
قا رات التحويه ،وذلك ي ياالت محدودية الموارد المالية و الحاجة للبحث عن يلول
دائمة.

 محطة هحويلية صغيرة الحجم (  50ــ  150ن  /يوم)
الرص،
 محطة هحويلية متنقلة مع إمكانية التصلص المباشر إلى قا رات هحويه ذاهية
ّ
وذلك ي ياالت محدودية الموارد المالية أو لاليتياجات الطارئة ،و
الرص ،وذلك
 محطة هحويلية ثابتة مع إمكانية التصلص المباشر إلى قا رات هحويه ذاهية
ّ
ي ياالت محدودية الموارد المالية و الحاجة للبحث عن يلول دائمة.
 • محطة هحويلية متوسطة الحجم (  150ــ  500ن  /يوم)
الرص ،وذلك ي
 محطة هحويلية ثابتة مع أرضية قالب للتصلص إلى قا رات هحويه ذاهية
ّ
رص ثابتة ومحدودية
ياالت أن كميات الن ايات الةلبة المنزلية ال هبرر استصدام معدات
ّ
هد قات الن ايات ي ساعات ال روة،
رص ثابتة قبه نقلها إلى
 محطة هحويلية ثابتة مع أرضية قالب للتصلص إلى معدات
ّ
قا رات هحويه ،وذلك ي ياالت أن كميات الن ايات الةلبة المنزلية هبرر استصدامها مع
محدودية هد قات الن ايات ي ساعات ال روة،
رص ثابتة قبه نقلها إلى
 محطة هحويلية ثابتة مع أنظمة ي رة هجميع للتصلص إلى معدات
ّ
قا رات ،وذلك ي ياالت هد قات كميات ن ايات كبيرة.
 محطة هحويلية كبيرة الحجم ( ≥  500ن  /يوم)
رص ثابتة قبه نقلها إلى
 محطة هحويلية ثابتة مع أرضية قالب للتصلص إلى معدات
ّ
القا رات ،وذلك ي ياالت محدودية هد قات الن ايات ي ساعات ال روة ،و
رص ثابتة قبه نقلها إلى
 محطة هحويلية ثابتة مع أنظمة ي رة هجميع للتصلص إلى معدات
ّ
قا رات ،وذلك ي ياالت هد قات كميات ن ايات كبيرة.
أما أسلوب التحزيم نا من ال ُمقترح استصداما قل ي ياالت الن ايات القابلة للتدوير غير
الم روزة مسبقا (الورق والكرهون المقوى والبالستيك والمعادن) قبه نقلها إلى المنش ت
الةناعية .وال يجوز استصدام أسلوب التحزيم بالنسبة لبقايا الزجاج التي ال يمكن هحزيمها.
-2
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يُبيّن الجدول التالي المعايير المستندة إلى عمليات الن ايات الواجب مراعاهها عند اختيار أ ضه
نظام  /هكنولوجيا هحويه ن ايات مع ضرورة االلتزام بما ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة
وهي:
الجدول  :2المعايير الرئيسية الواجب مراعاهها عند اختيار نوا المحطة التحويلية
عمليات الن ايات
النقه من سيارات التجميع من المساكن

نوا المحطة المناسب
الرص الثابتة
محطات ي رة الد ع ،أنظمة
ّ

النقه من سيارات التجميع من المساكن
والمتاجر

الرص ،والحاويات
محطات ي رة الد ع ،أنظمة
ّ
القابلة للر ع

التصلص ي المنا ت العامة مع مسا ات هوقف
قةيرة

لرص
الطمر المباشر ،محطات ي رة الد ع ،ا
ّ
باستصدام أشباه قا رات

التصلص ي المنا ت العامة مع مسا ات هوقف
ويلة

رص ثابتة
ياويات قابلة للر ع ،ومعدات
ّ

كمية قليلة من ن ايات ال رز

ياويات قابلة للر ع ،محطات ي رة د ع

كمية كبيرة من ن ايات ال رز

كا ة األنواا

محطة هحويلية مركزية هستقبه ن ايات من
بلديات  /مدن عديدة (هجمعات كبيرة للن ايات)

رص ثابتة مشتركة (ياويات قابلة للر ع
أنظمة
ّ
والرص باستصدام أشباه قا رات) هصلص
ّ
مباشر

النقه من منا ت نائية وهجمعات ري ية (بعيدة
جدا عن المدن والبلديات) ذات قدرة هوليد
ضعي ة على هوليد الن ايات من مسا ات بعيدة
جدا

رص متنقلة ذات قدرات عمليات قليلة
أنظمة
ّ

خامساغ :اختيار المكان
-1

معايير اختيار المكان

يجب مراعاة المعايير المعتمدة االشترا ات التالية كحد أدنى عند اختيار مكان إنشاء محطات
هحويه الن ايات:
 االلتزام التام بكا ة األ ر التشريعية والتنظيمية والشرو التي هحكم استصدام األرض
والمصططات التنظيمية البلدية ي المملكة والتشريعات البيرية ذات العالقة ،وشرو
الموا قة على إقامة المحطات التحويلية.
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 االلتزام التام بنوا وقدرة إدارة الن ايات الةلبة المنزلية النا ي المدينة أو البلدية،
إضا ة إلى الممارسات المشتركة ي مناولة الن ايات الةلبة المنزلية (الجمع والنقه
والتصلص).
 االلتزام التام بتوصيات دراسات هقييم األثر البيري واالجتماعي.
 الجدوى االقتةادية يما يتعلت بكل ة نقه الطن كيلومتر المباشرة .وبالتالي ،يجب أن
المكب
يكون الموقع اقرب ما يكون إلى مركز منا ت التجميع ،و ي االهجاه صوب موقع
ّ
وذلك لضمان أقةى جدوى اقتةادية و عالية لشحنات الن ايات بعيدة المسا ة نحو مواقع
التصلص البعيدة.
 هو ر مرا ت الصدمات العامة والوصول الجيد إليها .
 هو ر مسايات مناسبة إلنشاء محطات هحويه إضا ة إلى التوسع المستقبلي .هكون
المنا ت الري ية القريبة من المنا ت الةناعية أو من المكبات  /مواقع الطمر المغلقة
خيارا مناسبا إلقامة محطات هحويه .و ي يال أن المكان هو مكب مغلت ،يكون مطلوبا
إنشاء هحسينات هندسية ألساسات إضا ية وذلك لص و ايتمالية نشوء مستو نات
سكانية أو نزوح مستقبال للمنطقة.
 انسياب مرين لوسائه النقه للسيارات القادمة والمغادرة ،مع هقليه ايتمالية االزديام
والضجيج.
 نقه الن ايات الةلبة المنزلية إلى مسا ات ضمن قطر ≥  30كيلومتر من المكبات أو على
بُ ْعد ≥  40كيلو متر على التوالي .باستثناء:
 إذا كان عدد سكان البلدية يزيد على  400ألف نسمة ( ي المنا ت الحضرية
الرئيسية) ،يجوز خ و المسا ة لتكون بحدود ≤  15كيلو متر.
يوضن الجدول  3أدناه قائمة بالمعايير التي هشتمه على النوايي ال نية والبيرية واالجتماعية
واالقتةادية الواجب مراعاهها عند إنشاء محطات هحويلية جديدة بحسب بيعة المنطقة ،مع
ضرورة االلتزام بما ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة وهي:
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الجدول  :3المعايير الواجب مراعاهها عند إنشاء محطات هحويه جديدة
معايير أساسية
ع ُْمت مستوى المياه الجو ية
البُ ْعد عن المنا ت الحضرية
البُ ْعد عن البحيرات والينابيع والسدود واألنهار
منحدر
البُ ْعد عن الطرق الرئيسية
البُ ْعد عن خطو الكهرباء
استصدامات األراضي (غابات ،مياه ،أشجار واكا مروية ،أشجار مروية غير متساقطة ،محاصيه
وخضروات مروية)
البُ ْعد عن المواقع األثرية
البُ ْعد عن خطو السكك الحديدية
البُ ْعد عن منا ت المحميات البيرية
أيواض المياه المحمية
المنا ت الزلزالية
اآلبار
البُ ْعد عن الجامعات ،المستش يات
البُ ْعد عن المطارات
البُ ْعد عن المةانع (األغ ية ،المياه ،األدوية)
ويوضن الجدول  4مساية األرض المقترية الالزمة إلنشاء محطات هحويه ن ايات عليها
مقارنة مع القدرة التشغيلية للمحطة ،وهي:
الجدول  :4مساية األرض للمحطات التحويلية يسب القدرة التشغيلية
القدرة التشغيلية
≤  200ن يوميا

مساية األرض
≥  8000متر مربع

أكثر من  200وأقه من  500ن يوميا

≥  10000متر مربع

أكثر من  500وأقه من  1000ن يوميا

≥  15000متر مربع

أكثر من  1000وأقه من  3000ن يوميا

≥  25000متر مربع
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إجراءات اختيار الموقع

يتم إنشاء محطات هحويه الن ايات على مريلتين:
 .1يتم ه قد المواقع المقترية ومقارنتها مع المعايير الرئيسية الم كورة ي الجدول ،3
ويجب التأكد من أن المسا ات واالشترا ات األخرى هتوا ت مع التشريعات واأل ر
التنظيمية الو نية ذات الةلة ،وعلى وجا الصةوص:
 التشريعات واألنظمة والتعليمات الو نية بشأن استصدامات األراضي والمصططات
التنظيمية ي البلديات ي المملكة.
 .2يتم إجراء مقارنات بين المواقع المقترية (هحليه متعدد المعايير) واختيار الموقع األمثه
من قبه الجهة المشغلة للمحطة.
ك لك يمكن استصدام المسا ات النسبية للمعايير المعتمدة كدرجات لتطبيت الطريقة،
وباإلضا ة إلى ما سبت ،نا يمكن استصدام المعايير التالية إلجراء مقارنات بين المواقع
المقترية مع ضرورة االلتزام بما ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة:
 ن اذية أساسات أرضية الموقع،
 ع ُْمت يوض المياه واستصداماها،
 شدة الرياح وعدد المرات واالهجاه،
 شدة أثر الغطاء النباهي والحيواني الموجودة
 األنشطة القريبة،
 اإلع اء ال ُم ضّه،
 كل ة استمالك األرض.
سادساغ :اعتبارات التةميم
-1

وجهات التةميم العامة

عموماغ ،يتطلب هةميم المحطة التحويلية مراعاة اعتبارات مناسبة هتعلت بالموقع ومصطل
ال منشأة وهصطيل المسار ويركة السير ،إضا ة إلى دمج الموقع ي البيرة المحيطة .ومن جانب
خر ،ن هشغيه المحطة التحويلية يركز على النوايي اللوجستية للشاينات القادمة والقا رات
الرص وهحويه الن ايات.
المغادرة ،عملية الوزن وإصدار الوثائت المناسبة ،أعمال
ّ
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يجب أن يراعي هةميم المحطة التحويلية المعايير التالية مع ضرورة االلتزام بما ورد ي
الدراسات البيرية ذات العالقة:
 االستغالل األمثه لألماكن ــ منا ت الصدمات ،الطرق البديلة
 المصططات الرئيسية الحالية
 الكل ة اإلجمالية إلدارة الن ايات الم كورة ي منطقة الدراسة
 الكميات التقديرية وأنواا الن ايات الواردة
 التوقعات المستقبلية للن ايات بعد  20سنة
 أنواا الن ايات التي سيتم نقلها (الصةائص ال يزيائية والكيميائية)
 نظام النقه والتكنولوجيا المعتمدة
الرص
 قدرة  /معدل
ّ
 القدرة القةوى للتحميه
 أيام وساعات وق التشغيه (ساعات ال روة)
 قدرة هحميه شاينة التحويه (العدد المتو ر)
 قدرة التصزين المؤق ي المحطة التحويلية (عدد الحاويات المتحركة)
 وق الت ري من شاينات التجميع
 عدد الشاينات المتوقع مشاركتها بما ي ذلك أوقات ال روة
 يجم وقدرة شاينات التجميع المستصدمة للمحطة التحويلية
 المساية المتو رة لوقوف ابور الشاينات
 عمليات رز الن ايات أو أي عمليات هةنيع يمكن إجراؤها ي الموقع
 استمالك األرض
 عدد األيام  /الساعات المرغوبة للن ايات المصزنة مؤقتا ي المحطة التحويلية
 يموالت الشاينات وشبكات النقه الموجودة والوصول إلى الموقع
 ترة يياة هةميم المحطة والمعدات (ال هقه عن  20سنة)
 المسا ة إلى موقع التصلص وعدد ساعات زمن الريلة
 معيار الجدوى االقتةادية.
التةميم الهندسي
-2
يشمه التةميم ال ني ألي نوا من أنواا محطات التحويه األمور التالية مع ضرورة االلتزام بما
ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة:
 هةميم العمليات  /التشغيه ،المصطل العام ،واختيار المعدات
 هةميم أعمال الوقاية من ال يضانات
 إدارة العُةارة
 هةميم شبكة رق داخلية والربل مع شبكة الطرق الصارجية
 دراسة السير
 التةميم المعماري لألبنية والهياكه
 أعمال التحقت الجيولوجي والجيو ني
 هةميم المزروعات
 خطة اإلدارة البيرية والةحة والسالمة
 الكل ة التقديرية لإلنشاءات
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سابعاغ :المتطلبات ال نية
إن الكثير من المتطلبات ال نية الواردة ي ه ه التعليمات قد هم هكيي ها لتناسب نوا المحطة
التحويلية الثابتة ،وللجهات المسؤولة عن إنشاء المحطة التحويلية أن هصتار وهطبّت ي كه مرة
هلك المتطلبات التي هناسب الصةائص ال نية والوظي ية المحددة للمحطة التحويلية المحددة ،و ي
يال أن البدائه التكنولوجية المقترية من قبه ه ه الجهات هصتلف عن المتطلبات الم كورة ي
ه ه التعليمات ،يجب إثبات أن التةميم ال ني المقدّم أن التكنولوجيا المصتارة ههدف إلى هحقيت
الغرض من االستصدام بشكه ُمكا ئ أو أ ضه ،كما يجب أال هتعارض مع التشريعات ذات العالقة.
 -1هجهيز الموقع ،أعمال األرض و حوصات التربة
-

يجب هجهيز األرض بحيث يكون هناك هغييرات كا ية ي االره اا الستيعاب سايات
بمستويين وموقع بناء نظام هحويه ي المكان.

-

يجب أن هشتمه ساية المستوى العلوي كحد أدنى مدخال ،ومنطقة استقبال ،ومنطقة قالب،
وقادول استالم ،ومنحدر ي رة د ع للحاالت الطارئة .ويجب أن هشتمه ساية المستوى
رص التحويه ،وساية لوقوف قا رات التحويه ،وياويات متحركة،
الس لي على هسوية
ّ
وهصزين مؤق للحاويات المتحركة ي الموقع.

-

يجب أن هو ر السايات المكشو ة ي المحطة التحويلية مسايات مناسبة هتوا ت مع
المتطلبات التالية :أنما يركة السير ،الدوران ،االصط اف بالطابور ي الموقع ،وقوف
الشاينات ،الت ري  ،منا ت عازلة ،منا ت هصزين مؤق وهوسع مستقبلي.

-

يجب أن يراعي إنشاء المحطة وهوجيا المعدات ي الموقع اهجاه الرياح السائد ي المنطقة
وذلك من أجه خ و ثار الرياح أثناء العمليات.

-

يجب أن هراعي أعمال اإلنشاء و حوصات التربة يسابات يموالت الشاينات ي الموقع.
 -2إدارة مياه المطر

إن األهداف الرئيسية إلنشاءات أعمال الوقاية من ال يضانات هي ما يلي:
 ه ادي هد قات مياه المطر إلى المواقع التي هتم يها مناولة الن ايات ،وبالتالي خ و
إنتاج العُةارة.
 ه ادي هد قات مياه المطر إلى الموقع والتي قد هُسبّب مشكالت ي التشغيه.
هتكون إنشاءات أعمال الوقاية من ال يضانات ما يلي:
يجوز أن ّ
 خنادق محيطية لتةريف مياه المطر (عرض العُ ْمت  30سنتمتر كحد أدنى إما بشكه
متعامد أو منحرف) وهكون ُمدعّمة باالسمن المسلّن (سماكة  10سنتمتر كحد أدنى).
همتد ه ه الصنادق ي جميع منطقة عمليات المحطة التحويلية وهمنع هد قات السطن من
دخول الموقع.
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 شبكة أخاديد  /مجاري  /خنادق  /مةارف  /أنابيب  /مناهه لجمع مياه المطر من األسطن
المصتل ة  /مواقع المنشأة ( رق ،مبان ،وغيرها).
ومن أجه هقدير كميات مياه المطر ،يمكن االستعانة بالبيانات اإليةائية للهطول المطري
للسنوات السابقة .ويتم يساب هةميم أعمال الوقاية من ال يضانات  /نظام إدارة هةريف مياه
المطر بنا ّء على منحنيات الكثا ة والمدة وعدد المرات ل ترة عشر سنوات سابقة .ويمكن إجراء
الحسابات المائية و ت أي ريقة علمية دولية مثبتة (منحنيات الويدة التركيبية ،الطريقة
الرشيدة ،وغيرها) .وغالبا غ ما هكون سرعة الجريان القةوى ي الصنادق واألنابيب اإلسمنتية
ال ُمبطنة  6متر  /ثانية و ي غير ال ُمبطنة  1,5متر  /ثانية.
 -3إدارة العُةارة
يجب أن هكون كا ة األسطن المالمسة للن ايات ُمبطنة بالصرسانة وسهلة الغسيه.
وهكون وظي ة نظام جمع العُةارة وإزالتها هي هجميع العُةارة الناهجة من المواقع المصتل ة ي
المحطة التحويلية وخزنها بشكه من يتى وق هحويلها للمعالجة.
ويجب اهصاذ التدابير المناسبة يما يتعلت بصةائص المحطة والظروف الجوية وذلك من أجه:
 السيطرة على مياه الترسيب عند مالمستها الن ايات (مثه عمليات المياه التي هتم هح
السقف).
 جمع المياه الملوثة والعُةارة.
 معالجة المياه الملوثة والعُةارة ال ُمج ّمعة لتكون و ت المعايير المناسبة لتةري ها مع
ضرورة االلتزام بما ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة.
كما يمكن معالجة المياه المستصدمة ي غسيه أسطن األرض أو السيارات ومعاملتها كعُةارة.
 -4المنحدرات العلوية وجدران التثبي
يتم إنشاء اره اعات السايتين العلوية والس لية بشكه يضمن إجراء عمليات الموقع المناسبة
وذلك ب نشاء جدران هثبي منحدرات علوية و قا غ للمواص ات التالية:
 بناء جدران هثبي اسمنتية ُمدعّمة أمام مبنى المحطة التحويلية مما يُشكّه ساية منمستويين .ويجب أن يمتد المنحدر لمسا ة  30متر على األقه أمام بوابات مبنى التحويه
ولمسا ة  45متر أو يزيد ي يال أن أشباه قا رة ومقطورة هستصدم المحطة وهقوم
بالت ري ي منطقة القالب .ويكون االره اا الموصى با للمنحدر العلوي عن مستوى
سطن األرض الس لي هو ( 6 – 5,45متر) كحد أقةى.
 يجب بناء جدران التثبي اإلسمنتية المدعمة ي المحطة التحويلية و قا لألقسام المعتمدةمن قبه وزارة األشغال العامة واإلسكان األردنية.
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 إضا ة إلى ذلك ،يجب هشييد منحدر ي رة د ع للحاالت الطارئة مع معدات ميكانيكيةرص  )1:1وهركيبها ي المنطقة المجاورة لمبنى التحويه أمام األبواب
مره عة (معدل
ّ
وذلك الستصدامها ي يال يدوث أعطال كهربائية أو أي يالة صيانة كبرى ارئة.
 -5مبنى نظام التحويه ومنطقة القالب
يتم هشييد مبنى محدد لنظام التحويه مع منطقة القالب (هو ر بيرة عمه مغلقة) يسب المواص ات
ال نية التالية كحد أدنى:
-

يجب أن يكون مبنى نظام التحويه من نوا الطوابت (أرضي وهسوية  /ياجز) وأن يكون
متةال مع جدران التثبي لمنحدرات المستوى العلوي ومع األساسات المدعمة والعمود،
الرص والتكنولوجيا التي سيتم هركيبها ي
ويجب أن يراعي هةميم االهساا متطلبات نظام
ّ
مستوى التسوية.
سقف علوي معدني باره اا  6إلى  8متر (هيكه معدني وص ائن ُمضلّعة معدنية مسبقة
الرص.
ع ْمقا يسمن باستيعاب القا رة وأداة
الطالء) .يُعطي السقف العلوي متسعا عموديا و ُ
ّ

-

ي ضه أال هق ّه مساية المحطة التحويلية عن  300متر مربع لكه من الطابت األرضي و ابت
التسوية.

-

يجب أن هكون أبواب المدخه عريضة هسمن بدخول شاينة باره اا  6متر كحد أدنى.

-

ع ْمت أرضية القالب نحو  15 -12متر يسمن باستيعاب مسربين لت ري الشاينات
يكون ُ
الرص .هكون أرضية القالب ُمشيّدة من االسمن ال ُمدعّم مع قةارة
ونظام استقبال مواد
ّ
قوي السطن مع مالج ين .ويجب هشييد أعمدة معكوسة أو مةا ب هةوينة /
ملساء و ُم ّ
يواجز إسمنتية ُمدعّمة لحماية جانب مدخه القادول من الجزء الصل ي للشاينة.

-

يجب إنشاء درج ألرضية القالب من مستوى التسوية.

-

يجب ر ع مستوى ابت التسوية ضمن اره اعات مستوى األرضي الطبيعي ومستوى
الساية الس لية وذلك لتسهيه هحميه الن ايات المرصوصة ي نظام شاينة التحويه.
يجب هشييد غر ة هحكم و ُمشغّه داخلي (مساية  9متر مربع كحد أدنى) مع درج خارجي
للدخول والصروج مع هكييف هواء وإ اللة خارجية شاملة.

-

يجب هزويد مبنى التحويه بنظام ههوية مناسب دون أن يقتةر على مراوح ش ل ونوا
للتحكم بالهواء.

-

أرضية قالب منحدرة لتةريف المياه ،ونظام هجميع مياه المطر ،ونظام هةريف مياه
الةرف الةحي.

-

الرص ببنية هحتية يتألف من نظام هجميع وهةريف
هزويد نظام إدارة العُةارة من نظام
ّ
وخزان اسمنتي أرضي لتصزين العُةارة.

-

هزويد خزان ماء ضمن مبنى نظام التحويه.

-

-
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بوابة الدخول ،منطقة التوزين ،ومنطقة االستقبال

1-6

بوابة الدخول

إن الهدف من إنشاء بوابة الدخول هو منع الدخول غير ال ُمر ّخص إلى المحطة وإيكام السيطرة
على الدخول والصروج .يوجد عند بوابة الدخول الرئيسية يجرة من البناء الجاهز الستصدام
موظف األمن ي الموقع وذلك للمراقبة والت تيش والسماح بالدخول.
هكون البوابة مةنوعة من الحديد المقاوم للةدأ أو أي مادة مشابهة ويكون اره اعها متران
وعرضها خمسة أمتار.
2-6

السياج

هكون مرا ت المحطة التحويلية محا ة بالكامه بسياج يضمن سالمة الجمهور ويمنع دخول غير
المرخص لهم.
يكون السياج باره اا  2,5متر على األقه مع الحديد الشائك ال ُمغل ن ال ي ال يةدأ بسماكة 3
مليمتر على األقه ،وقوائم معدنية بمسا ة اصلة قدرها  3متر كحد أقةى .وهكون القوائم ُمدعّمة
بقواعد اسمنتية أبعادها  0,40 × 0,40 × 0,40ودعامات من الحديد ال ُمغل ن .ويكون الجزء
العلوي من السياج مواجها إلى الصارج بزاوية  30درجة .وهكون األسالك الشائكة ي الجزء
الس لي مغروسة ي اإلسمن بأبعاد .0,30 × 0,30
3-6

يا طة المعلومات

يتم هركيب يا طة معلومات عند مدخه المحطة هتضمن المعلومات التالية:
 نوا المحطة
 ال ُمشغّه
 معلومات االهةال مع ال ُمشغّه (أرقام هواهف)
 المالك
 ساعات التشغيه
4-6

منطقة االنتظار

يتم هصةيص منطقة هكون قريبة من جسر الميزان وذلك لتمكين الشاينات القادمة من االنتظار
يها وه قدها قبه دخولها المحطة .يجب أن هكون ه ه المنطقة سيحة بحيث هستوعب عددا كبيرا
من الشاينات خالل ساعات ال روة وال هؤدي إلى االزديام واصط اف وابير من الشاينات
خارج مدخه المحطة وبالتالي عدم إعاقة يركة السير على الطريت العام.
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مرا ت التوزين

يجب هوزين جميع الشاينات القادمة إلى المحطة والمغادرة منها من أجه هسجيه كميات ومةدر
الحموالت .هكون معدات التوزين مطلوبة ،خةوصا ّ ي محطات التحويه الكبيرة ،ويجب هركيبها
عند مدخه المحطة.
هتكون معدات التوزين من جسر ميزان بقدرة  50 – 40ن ،وغر ة هحكم ،سجه لي ،ونظام
ّ
بطاقات .ويكون هناك عادة ميزانان على األقه ي محطات التحويه الكبيرة .ويتم هركيب سجه
الكتروني ي غر ة الحارل ،وهتم باعة نسصة من بيانات الوزن وهسليمها إلى السائت.
6-6

منطقة أخ العينات

يجوز هشييد منطقة أخ عينات ي المحطات الكبيرة عند منطقة مدخه المحطة ،اعتمادا على
مساية منطقة الصدمة ،بحيث هستطيع الشاينات ه ري يمولة كاملة من أجه الت تيش البةري
وأخ عينات .سوف هستصدم ه ه المنطقة خةيةا للشاينات القادمة من مةادر مجهولة أو
للحموالت التي يوجد شكوك بشأنها أنها ال هلتزم بمعايير استقبال الن ايات ،يتم هعبيد المنطقة
سواء أكان باالسمن أو بطبقتين من االس ل بحيث همنع العُةارة أو السوائه األخرى أن هرشن
إلى جوف األرض .ويتم جعه ه ه المنطقة منحدرة نحو المركز وذلك من أجه هجميع العُةارة
ضمن مجرى موصول مع شبكة إدارة العُةارة.
7-6

ساية التصزين

يجب هو ير ساية هصزين صغيرة (بمساية  120 – 90متر مربع) عند منطقة المدخه وذلك
إلدارة يموالت الن ايات الممنوعة  /الن ايات المحترقة.
 -7هكييف الهواء ــ التهوية ال عالة ومراقبة الروائن
يجب ههوية جميع المنا ت المغلقة ي المحطة بشكه مناسب وذلك ي يال االضطرار للعمه ي
ظروف يرارة مره عة.
و ي يال كان المحطة قريبة من منا ت سكنية أو أي منا ت يساسة أخرى يجب هركيب نظام
مراقبة الروائن مع الضغل السلبي وال ُمة يات  /ال الهر البيولوجية.
 -8مبنى اإلدارة
مكون من ابقين إلدارة الموقع واستيعاب مكاهب الموظ ين وقاعة
يلزم بناء مبنى لإلدارة
ّ
اجتماعات وقاعة هدريب وغر ة استراية العمال وصالة مطعم وغر ة غسيه وهغيير مالبس
وغر ة يارل .كما يجب هو ير مستودا قطع الغيار.
يجب ربل مبنى اإلدارة بشبكة الصدمات العامة (كهرباء ،مياه ،هاهف ،صرف صحي ،مواقف
سيارات ،وغيرها).
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 -9شبكة الطرق والربل
يجب ضمان الوصول إلى المحطة التحويلية عبر ريت اس لتي بعرض ستة أمتار على األقه
وبمسربيْن ذهابا وإيابا .يتم هشييد الطريت و قا غ للمواص ات المعتمدة ي التشريعات النا ة ويربل
المحطة مع شبكة الطرق العامة.
إن إنشاء ريت الوصول إلى المحطة يجب أن يضمن انسيابا سلسا لحركة السير ي الموقع ،وأن
يتم هةميما و قا غ لحساب يموالت السير.
يجب أن هكون الطرق والسايات ي المحطة التحويلية ُمعبّدة (باإلس ل أو الصرسانة) من أجه
خ و يدّة الضجيج والغبار ي الموقع.
ويجب أن هتو ر على شبكة الطرق الداخلية والصارجية إشارات السير التح يرية الضرورية و قا غ
لدراسة هةميم الطريت.
-10

وسائه مكا حة الحريت

هكون إجراءات ومعدات مكا حة الحريت إجبارية ي كه أنواا محطات التحويه ،إضا ة إلى ما
يلي:
 هركيب خزان لمكا حة الحريت وشبكة ضغل مكا حة الحريت ي الموقع.
 هركيب يا طات هح يرية بشأن منع التدخين.
 هو ير

ايات يريت ي كه منا ت ومباني الموقع.

 هو ير خطة مكا حة الحريت ي المكان ،وهدريب جميع موظ ي المحطة عليها .ك لك
هو ير أدلة مكا حة الحريت.
مكون من موظ ي المحطة ُمنظمين وجاهزين للتعامه مع
 هو ير ريت مكا حة الحريت ّ
يوادث الحريت قبه انتشاره.
 هرهيب إقامة همارين مكا حة الحريت سنوياغ.
عرض الئحة أرقام الهواهف بشكه واضن ي أرجاء كا ة مباني المحطة لالستعمال ي

ْ
ياالت الطوارئ.
-11

يزام أخضر ُمحيطي

يُنةن بزراعة محيل المحطة باألشجار والنباهات المالئمة لبيرة المنطقة .إن الهدف من وجود ه ا
الحزام األخضر هو هص يف يدّة التلوث البةري إضا ة إلى خ و يدة انتشار ال ضالت ب عه
الرياح وهناثر الغبار والضجيج والروائن.
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 -12األعمال الكهروميكانيكية
يتم إنشاء األعمال الكهروميكانيكية و قا غ لما هقتضيا التشريعات الو نية .يجب أن هشتمه المحطة
التحويلية على األنظمة التالية كحد أدنى وهي:
الرص الثابتة.
 .1مةدر كهرباء  3از لتشغيه المعدات مثه معدات
ّ
 .2مولد كهرباء ايتيا ولوية هوزيع كهرباء للتزويد بالطاقة ي ياالت الطوارئ وانقطاا
الكهرباء من المةدر الرئيسي.
 .3ربل هاهف وانترن .
 .4إنارة كا ية ي منطقة مدخه المحطة و ي القسم األمامي لمنطقة العمه ي يال لزم العمه
ليال أو ي يال مواجهة يادث ما.
 -13شبكة هزويد المياه وخدمة الةرف الةحي
يجب أن يتو ر ي المحطة شبكة مستقلة لتزويد مياه الشرب إلى المكاهب ،إضا ة إلى هزويد
المياه للحمامات واالستحمام واستصدام الموظ ين.
و ي يال هع ّر ربل المحطة بشبكة هزويد المياه ،يجب هركيب خزان للمياه النظي ة.
 -14اآلليات والمركبات
يجوز استصدام األنواا التالية من المركبات ي المحطة التحويلية .كما يُقترح استصدام مزيج من
ه ه األنواا استنادا غ إلى قدرهها وإلى خةائص هةميم كه محطة .يجب أن هتقيّد جميع المركبات
بالتشريعات الو نية ومتطلبات وزارة النقه.
 1-14شاينات  3أو  4محاور
يجب أال يزيد الحد األقةى للوزن المسموح با على  26ن للشاينة ذات ثالثة محاور وعن 33
ن للشاينة ذات أربعة محاور خالل العمه .يجوز أن هبل سعة الحاويات من  20إلى  30متر
مكعب.
 2-14أنواا الشاينات
يجوز استصدام قا رات ويلة الهيكه أو قا رات جرارة ي المحطات كبيرة الحجم ،ييث يجب أال
هزيد الحمولة القةوى على  38ن ،كما يمكن هحميه ياويتيْن أو ثالث ياويات بسعة 30 – 20
مترا مكعبا لكه ياوية ،وبالنسبة للقا رات الجرارة ،يجوز استصدام شاينات م ردة أكبر يجما
رص عليها.
بسعة  60 – 45مترا مكعبا مع هركيب معدات
ّ
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 3-14الحاويات
يجب التقيّد بمواص ات اإلنشاءات بموجب التشريعات الو نية إضا ة إلى المواص ات الدولية
للجودة والسالمة .يجب على الحاويات أن:
أ .هكون متوا قة مع المحطة التي ستستصدم يها.
ب .هضمن التحميه المتناغم ،كما يجب أن يكون مركز الجاذبية ي الحاوية قريبا من مركز
جاذبية الشاينة التي سيتم هحميه الحاوية عليها.
ج .هم هةميمها بشكه هكون التدخالت اليدوية ي يدها األدنى.
د .هكون مانعة لتسرب المياه والسائه.
ه .هكون ُمةم ّمة بطريقة همنع هناثر الن ايات على األرض.
يجوز أن هكون الحاويات من ةلة أو مثبتة على هيكه الشاينة.
عادة ما هكون الحاويات المن ةلة أصغر يجما بحدود  30مترا مكعبا (إنما ال هزيد على  42مترا
مكعبا بأي يال من األيوال) .وهستصدم لتصزين الحموالت مؤقتا عندما يكون هناك نقص ي
الشاينات أو من أجه هعدد االستعمال إلى عمليات التحويه.
أما الحاويات المثبتة على هيكه الشاينة نها هشتمه على:
 أسطوانة هيدروليكية متداخلة هستصدم لد ع الحمولة أ قيا
 أو قاعدة متحركة لت ري الحمولة لمحطات التحويه المتنقلة.
 4-14معدات ه ري وهحميه الحاويات
هكون ه ه المعدات مثبتة عادة على هيكه شاينة المحطة التحويلية  ،وهستصدم لت ري وهحميه
الحاويات على الشاينات أو لت ري الن ايات من الحاوية ي موقع المكبّ.
يجب هن ي العمليات التالية بأمان و بقا أليكام التشريعات ،ودليه السالمة والةحة ،وهعليمات
هةميم المحطة:
 .1شبك وهحميه ياوية ممتلرة من األرض على ن س الشاينة التي هم هحميلها عليها .إذا
كان الشاينة قادرة على يمه أكثر من ياوية ،يجب أن هكون ه ه المعدات قادرة على
هحريكها وهي على سطن الشاينة إلى وضعية مصتل ة.
 .2العمه على قلب الحاوية لت ري يمولة الن ايات على األرض .ييث يجب عدم انقالب
الشاينة  ،ويجب هركيب وسيلة إن ار مالئمة.
 .3هحريك الحاويات من وإلى وضعيات مصتل ة ي المحطة.
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 5-14معدات التحميه
والرص والعمليات األخرى لمناولة الن ايات ي المحطة
هاليا أنواا المعدات المستصدمة للتحميه
ّ
وهي:
 جرا ة  /لودر يمالة أمامية وخل ية
 جرا ة غار ة
 جرا ة يمالة خل ية (باكهو)
 جرا ة بلدوزر
 را عة خطاف
 شاينات قالب م توية
 شاينات خزان صرف العُةارة
 جرارات زراعية
رش
 خزانات ّ
يجب أن يتقيّد جميع المعدات بالتشريعات الو نية والمواص ات الدولية لمثه ه ا النوا من
اآلليات.
 6-14ليات مساعدة
يجوز استصدام ليات مساعدة إضا ية مثه:
 .1شاينة صغيرة لنقه معدات أخرى وقطع غيار.
 .2شاينة را عة لتحميه  /ه ري ياويات صغيرة  /صناديت أو الستصدامها ألغراض
الةيانة.
 .3مكنسة لية لتنظيف المنا ت المصتل ة ي المحطة.
-15

التشغيه

يجب هشغيه مرا ت المحطة و قا أليكام التشريعات البيرية الو نية ،والمتطلبات القانونية لتشغيه
مرا ت صناعية مشابهة ،وجميع األيكام المتعلقة بسالمة وصحة الموظ ين والجمهور القا نين
أو الموجودين ي المنطقة المحيطة.
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قبه بدء هشغيه المحطة ،يجب على ال ُمشغّه هقديم الوثائت التالية للموا قة عليها وإقرارها من قبه
السلطة الحكومية المعنية .ويجب أن هكون الوثائت ُمحدّثة بانتظام ،وهي:
.1

برنامج التشغيه (يومي ،أسبوعيُ ،ربْع سنوي ،سنوي) .هتم مراعاة ه اصيه موظ ي
المحطة ،واالعتبارات الموسمية الصاصة (التشغيه خالل شهور الةيف أو الشتاء ،إجازات
الموظ ين ،وغيرها) .ويتم إجراء هقييم كميات الن ايات الواردة يوميا ،ويتم هقديم هوضين
يول كي ية إدارة الت اوت ي الكميات .صيانة الشاينات وغسيلها.

.2

خطل األيداث الم اجرة وغير المتوقعة .التصطيل للعديد من األيداث مثه :كميات كبيرة
غير معتادة من الن ايات الواردة ،الحرائت ،ظروف جوية خطيرة ،يوادث ،أعطال المعدات
 /اآلليات ،وغيرها.

و ي يال الت ري المباشر للشاينات ي الحاويات المكشو ة أو على األرض ،يجب اهصاذ هدابير
خاصة لحماية منطقة الت ري من الرياح وذلك لتجنّب هناثر الن ايات ي المنا ت المحيطة .ويجب
هغطية الحاويات المكشو ة الموضوعة على الشاينات مباشرة بعد هحميلها.
كما يجب إيالء اعتبارات خاصة للتصلص و/أو التص يف من اآلثار البيرية الناهجة عن العُةارة
والروائن والغبار وانبعاثات ال رات الدقيقة ،والتأكد أنها ال هتجاوز الحدود الدنيا الم كورة ي
التشريعات الو نية .عالوة على ذلك ،يجب هةميم شرو العمه وهشغيه المعدات واآلليات
المستصدمة ي المحطة التحويلية بطريقة هراعي صحة وسالمة الموظ ين ويمايتهم من جميع
الحوادث الممكنة أو اآلثار العكسية ي المحطة التحويلية.
على ُمشغّه المحطة ر ع هقرير سنوي يول نتائج مراقبة األعمال إلى السلطة البيرية ال ُمشر ة.
ومكوناهها .كما يجب أن يتضمن هقرير الحالة ألي نوا من
يتضمن التقرير سجالت هسليم الن ايات
ّ
أنواا محطات التحويه أية معلومات إضا ية مثه الشكاوى والحوادث الطارئة (يرائت ،خله
المنحدر) وأية يوادث مشابهة.
يُبيّن الجدول التالي أبرز المعايير الهامة وهدابير التص يف المناسبة الواجب مراقبتها مع ضرورة
االلتزام بما ورد ي الدراسات البيرية ذات العالقة وهي:
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الجدول  :5المراقبة البيرية خالل هشغيه المحطة التحويلية للن ايات
المعايير البيرية
إدارة المصا ر والحوادث
انتشار ال ضالت والن ايات
وهدهور مستوى النظا ة العام

-

ثار الضجيج

-

ثار الروائن

-

هدابير التص يف
عدم جمع ن ايات خطرة عمدا كجزء من العمليات
مراقبة انسكاب المواد الكيميائية والسوائه
مراعاة أثر الرياح خالل العمليات وذلك لتجنب هناثر
ال ضالت
ه ري الن ايات ي منطقة استقبال الشاينات
عرضة للهواء ل ترات ويلة
عدم هرك الن ايات ُم ّ
أنشطة نظا ة الموقع اليومية هشتمه على مراقبة
ال ضالت وغسيه الشوارا
التأكد من وضع غطاء الحمولة لص و معدالت التناثر من
شاينات الن ايات
منع الت ري العشوائي للن ايات ي الموقع
منع أعمال التنقيب العشوائي ي الن ايات من قبه جامعي
القمامة ي الموقع
كا ة أعمال ه ري وهحميه الن ايات هتم ضمن المباني
المصةةة و ي منا ت العمه ي الموقع
يجب مراعاة هدابير لص و الضجيج أثناء هشييد المحطة
التحويلية
هكون ساعات العمه خارج معايير ضجيج صوق الليهص
(بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات)
عدد ريالت الشاينات غير كبير إنما يجب مراقبة سلوك
السائقين وال ُمشغّلين لت ادي ثار الضجيج.
منع هراكم الن ايات أو هصزينها ل ترات ويلة (إزالة
الن ايات ال ُم ّ
صزنة ي المواعيد المحددة)
مراعاة أثر الرياح خالل عمليات الموقع .هتم عمليات
ي رة الد ع ضمن بيرات المباني المغلقة.
غسيه أو هنظيف الحاويات وأرضيات قالب باستصدام
معدات ضخ مياه مضغو ة.
ر و الن ايات شديدة الروائن
هن ي أنشطة هنظيف يومية بما ي ذلك معدات هنظيف
وسيارات غسيه يومية
إزالة جميع الن ايات من منطقة االستقبال ي نهاية كه
يوم عمه ،ثم هنظيف هلك المنا ت إلزالة ال ضالت
المتبقية.
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-

الرص أو
عطه  /هوقف نظام
ّ
المحطة التحويلية

-

يرائت الن ايات وانبعاثات
الغازات

-

اآلثار على صحة العاملين
وسالمتهم

-

جميع عمليات ه ري وهحميه الن ايات هتم ضمن مبنى
المحطة التحويلية عمليات الموقع هراعي يالة الطقس
والظروف الجوية (أجواء يارة نهارا ورياح)
اختيار وقود بديه أو معدات متنقلة قليلة االنبعاثات.
منع يرق الن ايات ي الموقع لمنع انبعاثات الغازات ي
الهواء.
استصدام مانعة انتشار الغبار
استصدام الطرق المعبّدة وخ و السرعة على الطرق غير
المعبّدة.
هعبيد الطرقات والسايات ي ييّز المحطة باالس ل أو
الصرسانة
إجراء يمالت نظا ة إلزالة ال ضالت واألهربة من
السايات الم توية والطرقات ي الموقع.
إنشاء يزام أخضر محيل بالمحطة لتحسين جودة الهواء
وخ و ثار األهربة.
العمه بموجب هعليمات الةانع
هن ي خطل صيانة دورية و ارئة
هو ير مةدر كهرباء بديه ي يال عطه المةدر الرئيسي
هصةيص عدد من الحاويات المغلقة للطوارئ لصزن
الن ايات بها
التصلص من الن ايات عبر التحميه على منحدر ي رة
رص
الد ع دون
ّ
الرص الواردة من منا ت الصدمة بشأن
ماليظة شاينات
ّ
الطوارئ وابالغهم هوجيا السحب إلى موقع التصلص.
منع استقبال الن ايات المحترقة من مةدرها.
مراقبة استعمال المواد قابلة لالشتعال ومنع التدخين
ومةادر االشتعال األخرى
هو ير نظام إدارة الحريت ي يال وارئ الحريت
هصةيص ساية خاصة لمناولة الن ايات المحترقة
الواردة.
هو ير أكيال رمه كا ية ي الموقع لالستصدام ي يال
الحرائت الكبرى.
التطبيت الدقيت إلجراءات العمه المناسبة وارهداء معدات
الوقاية الشصةية
هو ير خدمات اإلسعاف األولي ي ياالت اإلصابات أو
الحوادث
هو ير التدريب ومعدات السالمة والمطاعيم
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السير والحوادث

-

نوعية المياه

-

العُةارة leachate

-

اآلثار البةرية

-

مكا حة انتشار الحشرات واآل ات -

-
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مراقبة مسير شاينات جمع الن ايات لت ادي يوادث السير
داخه الموقع وخارجا
يوجد ي المحطة خطة وقوف شاينات التحويه
وللكابسات القادمة بانتظار الت ري
الموقع ُمعبّد وبالتالي ايتمالية هلوث المياه الجو ية أو
نظام مياه المطر هكون ي يدها األدنى.
هو ير نظام جمع و هةريف مياه المطر ي المحطة.
هو ير هدابير لمواجهة ال يضانات ي المحطة.
هو ير نظام جمع وهصزين العُةارة ي مبنى التحويه ي
موقع المحطة.
وجود صهريج متنقه لتةريف مياه الن ايات السائلة.
وجود خطة هطوير الموقع هتضمن خطة ُمحكمة هتوا ت
مع بيعة العمليات ي المحطة.
المباني والمسايات الصضراء المحيطة هراعي بيعة
هطوير الموقع
هجنّب هدهور المسايات الصضراء ي الموقع.
قلة العمليات المناسبة المؤدية إلى وجود بيرة مواهية
النتشار األمراض واألوبرة بسبب ناقلي العدوى
(الحشرات والقوارض وال باب والةراصير والحيوانات
ناقلة العدوى)
اهصاذ هدابير لمكا حة انتشار الحشرات واآل ات ي
المحطة التحويلية
القضاء على أماكن هج ّمع المياه ي الموقع.
اهصاذ هدابير لمكا حة القوارض للتقليه من المصا ر
الةحية وانتشار األمراض
إنشاء سياج مره ع محيل بالمحطة لمنع دخول ييوانات
نبّش ال ضالت.

