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ملحق رقم ()1
املتطلبات واالشتراطات الخاصة بإنشاء املحطات التحويلية للنفايات البلدية الصلبة في اململكة

1

الهدف
يهدف هذ امللحق إلى تنظيم اإلجراءات الخاصة بإقامة وإنشاء وتأهيل منشآت املحطات التحويلية ضمن منظومة قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في املدن
والبلديات ،ومراعاة الحد األدنى من االشتراطات واملواصفات الفنية املتعلقة بمكونات املحطة التحويلية من بنية تحتية وأنظمة ومعدات وغيرذلك ،والتي تضمن
تطبيق أفضل املمارسات املحلية والعاملية بما يحقق رفع كفاءة تحويل النفايات ومنع املكاره الصحية وحماية البيئة والصحة والسالمة العامة.

2

الوظائف واالختصاص

2.1

ّ
تعرف املحطة التحويلية أو الوسيطة أو االنتقالية للنفايات بأنها هي املوقع الذي يتم نقل النفايات البلدية الصلبة غير الخطرة له بواسطة اآلليات املستخدمة
لجمع ونقل النفايات من أجل التجميع املؤقت أو الفرز أو الكبس الهيدروليكي ،ومن ثم ترحيلها بواسطة وسائل نقل أخرى معتمدة للحموالت الكبيرة ملسافات
بعيدة نحو مو اقع املعالجة أو التخلص النهائي.

2.2

يتم إقامة املحطات التحويلية ضمن منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة في املدن والبلديات لتعمل كحلقة وصل بين مناطق جمع النفايات ومو اقع املعالجة
أو التخلص النهائي ،والتي تنشأ في مو اقع قريبة نسبيا من مصادر انتاج النفايات أو مراكز املدن بهدف تقليل تكاليف نقل النفايات ملسافات طويلة باستخدام
املركبات الصغيرة.
ويجب أن تتوفر في هذه املحطات بنية تحتية ووظيفية خاصة تقوم من خاللها اآلليات الصغيرة لجمع ونقل النفايات بتفريغ حموالتها ضمن أنظمة مناسبة
ّ
املجمعة ملسافات بعيدة نحو مو اقع املعالجة أو التخلص
لضغط النفايات وكبسها وإعادة تحميلها في شاحنات ذات حموالت كبيرة ،والتي تقوم بترحيل النفايات
النهائي.

2.3

وقد تتيح البنية التحتية والوظائف املختصة لبعض أنظمة املحطات التحويلية بأن يتم تخزين النفايات مؤقتا ضمن املوقع لغايات تنظيم عملية ترحيل النفايات
فقط ،وال يجوزأن يحدث تخزين طويل األجل للنفايات ضمن املوقع ،ويجب التعامل معها وتجميعها وترحيلها وفق أفضل املمارسات املتبعة.

2.4

يتم عند التخطيط إلقامة وإنشاء املحطات التحويلية للنفايات ضمن نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة مراعاة ما يلي:
تحقيق كلفة اقتصادية مقبولة لترحيل النفايات بحموالت كبيرة وملسافات بعيدة نحو مو اقع املعالجة أو التخلص النهائي مقارنة بكلف النقل املباشر
2.4.1
للنفايات بواسطة إسطول آليات النظافة وجمع ونقل النفايات العامل في املدن والبلديات.

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

تحسين كفاءة الجمع ضمن نظام إدارة النفايات الصلبة في البلديات واملدن وخفض كلفة جمع النفايات وزيادة العمرالتشغيلي لآلليات الصغيرة.
أن توفر املحطة مساحات مناسبة قد تتيح ممارسة أنشطة مختلفة لفصل وفرز النفايات القابلة للتدوير وفقا ألفضل املمارسات والتطبيقات املتبعة،
وتتيح للمواطن إمكانية التخلص من نفاياته ذات الطبيعة الخاصة (مثل األثاث وغيرذلك) بدال من التخلص العشوائي.
خفض الكثافة واألحمال املرورية داخل منشآت مو اقع املعالجة أو التخلص النهائي (مكبات النفايات).
حماية البيئة والسالمة العامة ومنع املكاره الصحية وتطايرالنفايات و إنتشارالروائح ومصادرالضجيج والتخلص العشوائي من النفايات.

يتم تحقيق الجدوى االقتصادية والتشغيلية من وراء إقامة وتشغيل املحطات التحويلية للنفايات في املدن والبلديات عند اعتبارعوامل مؤثرة كما يلي:
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

أن مو اقع التخلص من النفايات (املكبات الرسمية) تكون بعيدة عن مراكز املدن والبلديات بمسافة تق ّدر بما ال تقل عن  30كيلومتر أو أي مسافة أخرى
تحقق نقطة التعادل ما بين كلفة النقل املباشرللنفايات وكلفة تحويل النفايات.
وجود كلف عالية مترتبة على عملية نقل النفايات مباشرة نحو املكب بواسطة آليات جمع ونقل النفايات ،خاصة في املدن الرئيسية والبلديات الكبرى،
وتؤثرسلبا على إدامة تقديم الخدمات باملستوى املطلوب.
طرق
جمع ونقل النفايات الصلبة ،عدد مرات تقديم الخدمة،
مراعاة طبيعة النظام املتبع في املدينة أو البلدية والخاص بإدارة النفايات الصلبة من حيث
كمية النفايات ،ونظام الحاويات البلدية املستخدم .
مراعاة البعد السكاني للمدينة أو البلدية من حيث التعداد والكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي والتقديرات املستقبلية بهدف تحديد النطاقات الرئيسية
ّ
لتولد النفايات واملو اقع األكثرإنتاجا للنفايات (البؤرالساخنة) ضمن الحدود االدارية أو البلدية.
انتشار مظاهر التخلص ا لعشوائي من النفايات في البلديات واملناطق النائية خاصة نتيجة بعد املسافة عن مو اقع التخلص من النفايات (املكبات
الرسمية)
مراعاة الظروف املحلية والطبيعة الحضرية للمدن والبلديات من حيث املناخ السائد والجغر افيا والتضاريس الطبيعية خاصة في املناطق الجبلية ذات
الطبوغر افيا املنحدرة.
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3
3.1

حجم املحطة والقدرة التشغيلية
بغض النظر عن النوع وطبيعة النظام املستخدم في املحطة التحويلية للنفايات ،ينبغي أن يكون التصميم هندسيا بحيث يتناسب حجم املحطة والقدرة
التشغيلية لها مع متطلبات الحاجة الحالية للبلدية وخطط التوسعة املستقبلية للمحطة ،وذلك يتم من خالل اعتبارالعوامل التالية عند التصميم:





















3.2

مدخالت النفايات الواردة إلى املحطة من حيث األنواع والكميات واملصادر
ّ
التقديرات املستقبلية لتولد النفايات لفترة ال تقل عن  20سنة
ّ
املصرح باستقبالها في املحطة) الواردة في الجدول ()1
أنواع النفايات املقبولة والنفايات املرفوضة (غير
طبيعة النظام والتكنولوجيا املستخدمة في املحطة التحويلية
القدرة على الضغط أو الكبس (السعة التشغيلية)  /نسبة الضغط ،على سبيل املثال ال الحصر)5:1(/)4:1(/)3:1(/)2:1(/)1:1( :
الحد األقص ى للضغط أو الكبس لنظام املحطة التحويلية
أيام العمل وساعات التشغيل (أوقات وساعات الذروة)
سعات التحميل لجميع آليات وشاحنات التحويل في املحطة وحجم الحموالت (تحديدالعدد الالزم توفيره )
القدرة التخزينية املؤقتة للمحطة التحويلية (تحديد عدد حاويات التحميل املغلقة الالزم توفيرها)
نطاق الخدمة ومناطق االختصاص للمحطة التحويلية (بلدية واحدة أو عدة بلديات مستفيدة)
الزمن الالزم لتفريغ الحمولة ملركبات جمع ونقل النفايات (آليات النظافة)
العدد املتوقع لتفويج مركبات جمع ونقل النفايات خالل أوقات الذروة
الحجم والسعة اإلجمالية لجميع مركبات نقل وجمع النفايات الواردة إلى املحطة
املساحة املتاحة لساحة إصطفاف املركبات الواردة إلى املحطة
وجود نظام أو خطط في املحطة تتعلق بفصل وفرزالنفايات أو معالجتها
حيازة األراض ي ،امللكية واالستمالك
عدد األيام /الساعات املرغوبة للتخزين املؤقت للنفايات في املحطة التحويلية
األحمال املرورية وشبكة الطرق الحالية والوصول إلى املوقع
املسافة إلى موقع التخلص (مكب النفايات) وساعات القيادة في الرحلة الواحدة ذهابا وإيابا
العمرالتشغيلي للمعدات واملنشآت واألنظمة في املحطة التحويلية أن ال يقل عن  20عاما باستثناء اآلليات واملركبات

يجب أن تتضمن املواصفات العامة للمحطات التحويلية للنفايات معاييرتصميمية للبناء واإلنشاء واملعالجة للمكونات التالية كحد أدنى:



















املدخل ومنطقة االستقبال :وأن تحتوي كحد أدنى بوابة دخول ،وحدة توزين ّ
(قبان) ،طرق داخلية ومسارب دخول وخروج آلليات جمع ونقل النفايات
وشاحنات تحويل النفايات ،ومساحة كافية لساحة حجزاملرفوضات/النفايات املشتعلة.
ساحة أرضية ذات مستوى علوي (مناسيب وميول مرتفعة) :تكون مخصصة الستقبال واصطفاف آليات جمع ونقل النفايات الواردة إلى املحطة
التحويلية ،وفيها تنتهي مسارات التفويج إلى املكان املخصص لتفريغ النفايات في املحطة (مبنى نظام التحويل).
ى
مبنى رئيس ي يضم نظام املحطة التحويلية ومنطقة داخلية للتفريغ :ويكون هذا املبنى مكون من طابقين بشكل متناسب مع مستو الساحات األرضية
العلوية والسفلية في املحطة ،ويكون موصول بالجدران االستنادية للساحة العلوية .ويكون هذا املبنى مغطى بسقف معدني وجوانب معدنية من جميع
الجهات عدا جهة دخول املركبات.
ساحة أرضية ذات مستوى منخفض (مناسيب وميول منخفضة) :ويكون موقعها خلف املبنى الرئيس ي ،ومخصصة الصطفاف وتحميل شاحنات التحويل
والحاويات املغلقة.
ساحة التخزين املؤقت :وهي جزء إضافي من الساحة األرضية املنخفضة والتي تكون مخصصة لوضع الحاويات الفارغة واملممتلئة بالنفايات بشكل مؤقت
لغايات تنظيم عملية التحميل والتحويل والترحيل نحو موقع التخلص النهائي.
مبنى إلدارة املحطة يضم مكاتب إدارية وقاعة اجتماعات ومر افق خدماتية للعاملين في املحطة
مبنى هنجر مخصص لورشة صيانة اآلليات واملعدات واملستودع
مبنى هنجرمخصص لغسيل املركبات واالليات
ساحة وقوف ومبيت لشاحنات التحويل في املحطة :وتكون مساحتها تتناسب مع عدد اآلليات واملسافات اآلمنة للدوران واالصطفاف
رمبة طوارئ خاصة ضمن الساحة العلوية تكون مناسبة لتفريغ وتحميل النفايات في الظروف غيراالعتيادية.
مساحة إضافية من الساحات األرضية في املحطة قد تتيح ممارسة فصل وفرزالنفايات القابلة للتدوير ،في حال وجود أنظمة أو خطط تتعلق بذلك.
نظام ّ
فعال لتصريف مياه األمطاروتدابيرحماية املحطة من السيول والفيضانات
نظام ّ
فعال لتصريف املياه العادمة ضمن شبكة الصرف الصحي أو حفرة امتصاصية محكمة.
نظام ّ
فعال لتجميع عصارة النفايات والتخلص منها
نظام لإلنارة الخارجية والداخلية في موقع املحطة التحويلية
نظام إطفاء حريق يناسب وطبيعة املحطة التحويلية ووظائفها
حزام أخضروسياج معدني خارجي حول موقع املحطة التحويلية
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4
4.1

مساحات عازلة وارتدادات مناسبة في املوقع وإجراءات لحماية البيئة والنظافة العامة ومنع تطاير النفايات وتراكمها وتقليل انبعاث الغبار وانتشار
الروائح والقوارض في املحطة
توفرالخدمات األساسية في موقع املحطة من طرق وكهرباء ومياه واتصاالت وغيرها
مساحات إضافية في املوقع تصلح للتوسعة املستقبلية
قبان للتوزين ،محقان قمعي ّ
املعدات واألنظمة الثابتة في املحطة :وهي على سبيل املثال ال الحصر ّ
مثبت أعلى نظام التحويل (مكبس هيدروليكي) وله ر افعة
ثابتة أو كرين وكماشة انتزاع جراب (سلطعونية الشكل) ،نظام تحكم ميكانيكي لتبديل وتحميل الحاويات ،أنظمة تحكم كهربائية ،مولد كهربائي احتياطي،
محقان قمعي الشكل ومجرى معدني للتفريغ على رمبة الطوارئ ،معدات ورش الصيانة والغسيل،إلخ....
املعدات املتنقلة واآلليات في املحطة  :وهي على سبيل املثال ال الحصر شاحنات التحويل بأنواعها املختلفة(قاطرة ومقطورة مفتوحة من األعلى ،قاطرة
ومقطورة مغلقة مثبت عليها مكبس ثابت ،شاحنة ونش لتحميل حاويات الكبس املحمولة (نظام مغلق) ،لودر/جر افة تحميل ذو عجالت ودلو تحميل
ْ
أمامي ،مجموعة من حاويات الكبس املحمولة (نظام مغلق) ،قالب تحميل مفتوح ،مشغل صيانة متنقل ،شاحنة مقطورة أو صهريج لنقل مياه العصارة،
إلخ....

املوقع واملكان
نظرا لطبيعة ووظيفة املحطة التحويلية للنفايات في املدن والبلديات يجب عند اختيار موقع ومكان املحطة اعتباراشتراطات ومعاييرخاصة كما يلي:
 4.1.1مراعاة التعليمات واألنظمة والتشريعات املعمول بها في اململكة ذات الصلة بتنظيم واستعماالت األراض ي وحدود التنظيم وصفة االستعمال واملسافات
اآلمنة واملقررة عن التجمعات السكانية واملنشآت الحساسة سواء كان املوقع داخل التنظيم أو خارج حدود التنظيم في املدن والبلديات ،والحصول على
املو افقات الصادرة عن وزارة البيئة والجهات ذات العالقة.
 4.1.2مراعاة متطلبات منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة القائمة في املدينة أو البلدية وطبيعة الظروف املحلية واملمارسات املتبعة في التعامل مع النفايات
الصلبة من حيث الجمع والنقل والترحيل واملعالجة والتخلص .
 4.1.3يفضل أن يكون املوقع واملكان في نفس االتجاه املؤدي إلى موقع التخلص النهائي وليس عكس االتجاه الذي تتخذه جميع آليات نقل وجمع النفايات في
رحلتها عند التوجه نحو موقع التخلص النهائي.
 4.1.4مراعاة كلفة نقل الطن من النفايات عند التخلص منها بحيث يكون املوقع أقرب إلى مناطق تجميع النفايات في البلديات -قدر اإلمكان -منه إلى موقع
التخلص النهائي ومراعاة نفس االتجاه لتحقيق كلفة أكثر فاعلية و اقتصادية لتحويل النفايات وترحيلها ملسافات بعيدة نحو مو اقع التخلص النهائي.
ّ
 4.1.5أن يوفر املكان واملوقع املقترح املقدار الكافي واملناسب من حيث املساحة والتضاريس والطبوغر افيا والجيومترية واالرتدادات اآلمنة ،والتي تضمن القدرة
على تطبيق أفضل املمارسات في إنشاء وبناء وتأهيل وتشغيل املحطات التحويلية للنفايات ومراعاة تحقيق فاعلية الكلفة والكفاءة والجدوى االقتصادية.
 4.1.6يجب أن يوفر املوقع مساحة إضافية تتيح إمكانية التوسعة املستقبلية للمنشأة في نفس املكان ،لكن دون التعدي على االرتدادات اآلمنة ومسافات الحماية
املقررة.
 4.1.7أن تتوفر إمكانية وصول جيدة لآلليات والشاحنات إلى املوقع ،وأن تتوفر شبكة طرق ومواصالت تناسب مع متطلبات األحمال املرورية واملحورية املقررة في
اململكة.
ن
ن
 4.1.8أن يكو املوقع واملكان املقترح أقرب ما يكو إلى شبكة الخدمات األساسية من كهرباء ومياه واتصاالت وشبكة صرف صحي تتناسب مع طبيعة ومتطلبات
العمليات الوظيفية للمحطة التحويلية.
 4.1.9يراعى أن تقام منشآت املحطات التحويلية للنفايات البلدية ضمن مو اقع املكبات العشوائية القديمة واملغلقة التي تقع بالقرب من املدن والبلديات ،أو
داخل التنظيم على أطراف املدن والبلديات من جهة املكب أو ضمن مناطق التنظيم الصناعي أو املناطق الحرفية بحيث يراعى املسافات اآلمنة واملقررة عن
أقرب التجمعات السكانية واملنشآت الحساسة.
 4.1.10في حال اختيار املوقع ضمن مو اقع املكبات العشوائية القديمة واملغلقة يجب مراعاة عمل تحسينات هندسية للقواعد واألساسات اإلنشائية لتجنب
الهبوطات واإلنهيارات األرضية.
 4.1.11مراعاة االحتياجات املرورية واألحمال املحورية للمحطة التحويلية و تنظيم حركة اآلليات الداخلة والخارجة لتجنب اإلزدحامات و االختناقات املرورية
والضجيج خاصة خالل ساعات الذروة.
 4.1.12مراعاة كافة اإلجراءات والحلول املوص ى بها في دراسات األثر البيئي واالجتماعي بما يتعلق باختيار املوقع واملكان ،وحماية البيئة والسالمة العامة والتأثيرات
االجتماعية املختلفة خاصة تلك االعتراضات املحتملة والتي قد تصدرمن املجاورين للمحطة خالل أوقات العمل الرسمي.
 4.1.13مراعاة تخفيف اآلثارالبيئية املحتملة للمحطة التحويلية للنفايات والحد منها من خالل ما يلي:
 تجنب املناطق املنخفضة واألودية ومجاري السيول واملو اقع التاريخية واألثرية واملعالم السياحية والغابات واملحميات ومواطن الحياه البرية.
 حماية مصادراملياه السطحية والجوفية
 خفض التأثيرات املحتملة على الصحة والسالمة العامة
 تجنب تطايرالنفايات وتراكمها والتخلص العشوائي
 تجنب تصاعد الغباروانتشارالروائح املزعجة وعدم تجاوز نسب الضجيج املسموح بها
 مر اقبة جودة الهواء في املناطق املجاورة للمحطة واإلنبعاثات الغازية الصادرة من اآلليات والشاحنات واملركبات
 مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة في املوقع مثل الكالب والطيور
ّ
تسرب مياه عصارة النفايات من املكابس والتخلص غيرالسليم في املوقع

 انسكاب الزيوت والسوائل وتجمعات مكشوفة ملياه األمطار في املوقع
 تجنب تشويه املنظرالعام واملحافظة على الطابع الحضاري والجمالي للمنطقة
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5.1

أنواع املحطات التحويلية للنفايات والحد األدنى من متطلبات األرض واملساحة
تصنف املحطات التحويلية للنفايات وفقا لطرق التفريغ والكبس والتحميل والتحويل التي يمكن إقامتها على النحو التالي ويبين الجدول رقم( )2ايجابيات
وسلبيات هذه األنواع من املحطات:
 5.1.1منشأة تحويلية ثابتة بدون أنظمة كبس للنفايات (النظام الفاتح) وتتم فيها عملية التفريغ املباشر للنفايات في شاحنات مفتوحة من األعلى ذات
حموالت كبيرة بدون كبس من خالل ما يلي:
ّ
 التفريغ املباشر وتحميل الشاحنات من خالل محقان قمعي الشكل ومجرى معدني مثبت على رمبة ذات مقطع أرض ي بارتفاعين مختلفين
 التفريغ املباشر ضمن ساحة أرضية وتقوم جر افة/لودرعلى دفع النفايات وتحميلها مباشرة في شاحنات مفتوحة من األعلى
ّ
وغالبا ما يتم استخدام هذا النوع من املحطات على نحو مصغر في البلديات ذات الكثافة السكانية املنخفضة والتجمعات املتباعدة للسكان ،والتي ال
تتجاوزفيها مسافة النقل املباشرنحو مو اقع التخلص النهائي القريبة ( 20كيلومتر و أقل).
 5.1.2منشأة تحويلية ثابتة مزودة بأنظمة مكبس هيدروليكي ،ويتم فيها تفريغ النفايات باستخدام محقان ومكبس يقوم بضغط حجم النفايات هيدروليكيا
بنسب ضغط معينة وتقليله لتحسين كفاءة النقل والتحويل وذلك من خالل ما يلي:
 الكبس والتحميل ضمن شاحنات /مقطورات مغلقة من األعلى
 الكبس والتحميل ضمن حاويات مغلقة /محمولة بونشات خاصة
وغالبا ما يتم استخدام هذا النوع من املحطات على نحو ّ
موسع في البلديات واملدن الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاطات االقتصادية والتجارية
(مناطق نفايات كبيرة) ،والتي تتجاوزفيها مسافة النقل املباشرنحو مو اقع التخلص النهائي البعيدة ( 30كيلومتر وأكثر).
 5.1.3منشأة تحويلية ثابتة مزودة بأنظمة متعددة (نظام مكبس هيدروليكي ونظام تفريغ مباشر ) ،وغالبا ما يتم استخدام هذا النوع في حالة أن املحطة
تعد مركزية على مستوى املدينة أو تستقبل النفايات من ّ
عدة بلديات وتتعامل مع حجم كبير من النفايات (عمليات واسعة النطاق) وتعمل على مدار
الساعة.
 5.1.4التحويل من خالل أنظمة محمولة /متنقلة لكبس النفايات ،ويتم تفريغ النفايات من خالل قاطرة/ومقطورة متنقلة أو حاوية مجهزة بنظام تفريغ
واستقبال ومكبس هيدروليكي.
ويصلح هذا النوع من املحطات في املناطق النائية واملجتمعات الريفية ذات معدالت تولد نفايات منخفضة وتكون بعيدة جدا عن مو اقع التخلص النهائي
(مسافة النقل املباشر للنفايات تتجاوز 75كيلومتر عن أقرب موقع تخلص) .وتعتبر هذه األنظمة املتنقلة الخيار األفضل ملمارسة تحويل النفايات على نطاق
ّ
مصغرفي املناطق البعيدة جدا والتي ال يتوفرفيها بنية تحتية للتخلص النهائي.

5.2

مراعاة املعاييرالتالية عند اختيار النوع املناسب من املحطات التحويلية للنفايات:
النوع األنسب من املحطات التحويلية
التشغيل /العمليات
محطة تحويلية تستقبل النفايات بواسطة آليات جمع النفايات من املناطق رمبة تفريغ مباشر ,أنظمة املكابس الثابتة
السكنية
محطة تحويلية تستقبل النفايات بواسطة آليات جمع النفايات من املناطق رمبة تفريغ مباشر ,أنظمة املكابس الثابتة سواء الكبس والتحميل ضمن
شاحنات /مقطورات مغلقة من األعلى أو الكبس والتحميل ضمن حاويات
السكنية والتجارية
مغلقة /محمولة بونشات خاصة
استقبال النفايات من جميع املصادر البلدية وغير البلدية مع رحالت قصيرة التفريغ املباشر من خالل محقان ،رمبة التفريغ املباشر ،التحميل ضمن
شاحنات /مقطورات مفتوحة من األعلى (النظام الفاتح)
للنقل املباشر نحو موقع التخلص
استقبال النفايات من جميع املصادر البلدية وغير البلدية مع رحالت طويلة أنظمة املكابس الثابتة ،الكبس والتحميل ضمن حاويات مغلقة /محمولة
بونشات خاصة
للنقل املباشر نحو موقع التخلص
رمبة التفريغ املباشر ،الكبس والتحميل ضمن حاويات مغلقة /محمولة
كمية قليلة من فصل وفرز النفايات
بونشات خاصة
جميع األنواع
كمية كبيرة من فصل وفرز النفايات
محطات تحويلية مركزية وتستقبل النفايات من مدينة كبيرة أو عدة بلديات أنظمة متعددة للمكابس الثابتة سواء الكبس والتحميل ضمن شاحنات/
مقطورات مغلقة من األعلى أو الكبس والتحميل ضمن حاويات مغلقة
(نطاقات نفايات كبيرة)
/محمولة بونشات خاصة
ً
استقبال النفايات من مناطق نائية ومجتمعات بعيدة جدا عن مراكز املدن أنظمة محمولة /متنقلة لكبس النفايات ذات قدرات تشغيلية صغيرة ال تزيد
ً
والبلديات تمتاز بقلة كمية النفايات ورحالت طويلة جدا للنقل املباشر نحو عن  30متر مكعب
موقع التخلص
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لضمان أفضل املمارسات والتشغيل السليم للمحطة التحويلية للنفايات ،يجب أن تتوفر في موقع املحطة مساحة كافية لتحقيق متطلبات املواصفات
العامة واملعاييراملدرجة في هذه التعليمات كما يلي:
أن ال تقل مساحة األرض عن ( )8دونم إلقامة املحطات التحويلية للنفايات التي تصل قدرتها التشغيلية إلى  200طن في اليوم أو أقل
أن ال تقل مساحة األرض عن ( )10دونم إلقامة املحطات التحويلية للنفايات التي ال تقل قدرتها التشغيلية عن  200طن/اليوم وال تزيد عن  500طن/اليوم
أن ال تقل مساحة األرض عن ( )15دونم للمحطات التحويلية للنفايات والتي ال تقل قدرتها التشغيلية عن  500طن/اليوم وال تزيد عن  1000طن/اليوم
أن ال تقل مساحة األرض عن ( )25دونم للمحطات التحويلية للنفايات والتي ال تقل قدرتها التشغيلية عن  1000طن/اليوم وال تزيد عن  3000طن/اليوم

الحد األدنى من املواصفات التفصيلية للمحطة التحويلية للنفايات البلدية الصلبة

يجب أن تتضمن املواصفات التفصيلية للمحطة التحويلية للنفايات معاييرتصميمية للبناء واإلنشاء واملعالجة للمكونات التالية كحد أدنى:
6.1
متطلبات البنية التحتية
املكونات
الوصول ،املدخل ومنطقة
 الوصول إلى املوقع
االستقبال
 بوابة الدخول وأمن املوقع
 وحدة التوزين (القبان) :حيث يتم وزن األحمال الواردة والصادرة ويتم تحصيل الرسوم  /اإلبالغ عنها
 طرق داخلية ومسارب دخول وخروج آلليات جمع ونقل النفايات وشاحنات تحويل النفايات
 مساحة كافية لساحة حجزاملرفوضات/النفايات املشتعلة.
املبنى الرئيس ي لنظام
 ساحة أرضية ذات مستوى علوي مخصصة الستقبال واصطفاف آليات جمع ونقل النفايات الواردة إلى املحطة التحويلية،
املحطة التحويلية
 مبنى رئيس ي يضم نظام املحطة التحويلية ومنطقة داخلية للتفريغ :ويكون هذا املبنى مكون من طابقين يحتوي على محقان قمعي
ومنطقة التفريغ
الشكل لتفريغ النفايات ونظام مكبس هيدروليكي
 سقف وجوانب معدنية للمبنى من جميع الجهات عدا جهة دخول املركبات .
 ساحة أرضية ذات مستوى منخفض خلف املبنى الرئيس ي ومخصصة الصطفاف وتحميل شاحنات التحويل والحاويات املغلقة.
 ساحة التخزين املؤقت لوضع الحاويات الفارغة واملممتلئة بالنفايات بشكل مؤقت
 نظام تهوية مناسب للمبنى
 نظام فعال لتجميع عصارة النفايات والتخلص منها يحتوي على خزان تجميعي تحت األرض من الخرسانة املسلحة
 خزان تجميعي للمياه النظيفة
 جدران استنادية ورمبة طوارئ خاصة تكون مناسبة لتفريغ وتحميل النفايات في الظروف غيراالعتيادية.
مبنى إدارة املحطة
 مبنى إداري يضم مكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وقاعة تدريب
 مر افق خدماتية للعاملين في املحطة (غرف استراحة ووحدات صحية وغسيل) ومستودع لتخزين قطع الغيار
 مو اقف سيارات للعاملين والزوار
 الربط مع شبكات الخدمات األساسية (املياه ،الكهرباء ،االتصاالت ،الصرف الصحي)
 توفيرنظام إدارة املباني ( )BMSللمر اقبة والتحكم في حالة املحطات املركزية ذات حجم عمليات كبيرجدا
املر افق واألنظمة األخرى
 مبنى هنجر مخصص لورشة صيانة اآلليات واملعدات واملستودع
 مبنى هنجرمخصص لغسيل املركبات واالليات
 ساحة وقوف ومبيت لشاحنات التحويل في املحطة :وتكون مساحتها تتناسب مع عدد اآلليات واملسافات اآلمنة للدوران واالصطفاف
 مساحة إضافية في املحطة قد تتيح ممارسة فصل وفرزالنفايات القابلة للتدوير
 سياج معدني خارجي حول موقع املحطة التحويلية للحماية والتحكم بالدخول والخروج
 حزام أخضرمن األشجارحول موقع املحطة التحويلية
 مساحات عازلة وارتدادات مناسبة في املوقع وإجراءات لحماية البيئة والنظافة العامة ومنع تطاير النفايات وتراكمها وتقليل انبعاث
الغباروانتشارالروائح والقوارض واآلفات في املحطة
 مساحات إضافية في املوقع تصلح للتوسعة املستقبلية
 مصدرللمياه ونظام مضخات مناسب
 نظام فعال لتصريف مياه األمطاروتدابيرحماية املحطة من السيول والفيضانات
 نظام فعال لتصريف املياه العادمة ضمن شبكة الصرف الصحي أو حفرة امتصاصية محكمة.
 نظام لإلنارة الخارجية والداخلية في موقع املحطة التحويلية
 نظام إطفاء حريق يناسب وطبيعة املحطة التحويلية ووظائفها
 مولد كهربائي احتياطي ولوحة توزيع كهربائية ( ثالث فاز) في حال انقطاع التيارالكهربائي عن املحطة
 خزان مناسب للمحروقات والزيوت
املعدات املتنقلة
املعدات الثابتة
املعدات الثابتة واملتنقلة
ّ 
 لودر/جر افة تحميل ذو عجالت ودلو تحميل أمامي ( ال يقل
قبان الكتروني للتوزين (  100- 80طن)
عن قوة  100كيلو واط)
 نظام توزين الكتروني مع برمجة حاسوبية مناسبة
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محقان قمعي الشكل لتفريغ النفايات
نظام مكبس هيدروليكي ثابت
حاويات الكبس املحمولة (نظام مغلق)
ر افعة ثابتة أو كرين وكماشة انتزاع جراب (سلطعونية الشكل)
رمبة الطوارئ مثبت عليها محقان قمعي الشكل ومجرى معدني
للتفريغ
نظام تحكم ميكانيكي لتبديل وتحميل الحاويات
أبواب منزلقة
مولد كهربائي احتياطي ( ثالث فاز) ولوحة توزيع كهربائية
نظام مضخات للمياه










جر افة جنزير مع دلو كماشة انتزاع جراب (سلطعونية
الشكل) لدفع وتحميل النفايات في الشاحنات
شاحنة ونش لتحميل حاويات الكبس املحمولة
شاحنات الترحيل (قاطرة ومقطورة مفتوحة من األعلى،
قاطرة ومقطورة مغلقة ّ
مثبت عليها مكبس ثابت)
قالب تحميل مفتوح
شاحنة مقطورة أو صهريج لنقل مياه العصارة
مشغل متنقل للصيانة
حفارباكو
تراكتورزراعي وتنك رش صغير

 6.1.1تحضيراألرض وأعمال الحفروفحوصات التربة
 6.1.1.1يجب أن تكون أعمال تحضير األرض في املوقع مهيأة إلجراء مناسيب وميول وارتفاعات كافية لتوفير مستويين مختلفين من الساحات (رمبات) واملبنى الرئيس ي
لنظام املحطة التحويلية.
 6.1.1.2يجب أن تشمل الساحة األرضية كحد أدنى املدخل ومنطقة االستقبال ،ساحة اصطفاف املركبات الواردة ،منطقة لتفريغ النفايات ونظام محقان قمعي،
مسارات لدخول ولخروج اآلليات ،ورمبة طوارئ خاصة تكون مناسبة لتفريغ وتحميل النفايات في الظروف غير االعتيادية.
 6.1.1.3يجب أن تكون الساحة األرضية ذات املستوى السفلي خلف املبنى الرئيس ي ومع مستوى طابق التسوية وتكون مخصصة الصطفاف وتحميل شاحنات التحويل
والحاويات املغلقة ،وساحة للتخزين املؤقت تسمح بوضع الحاويات الفارغة واملممتلئة بالنفايات بشكل مؤقت على األرض.
ً
 6.1.1.4ينبغي أن تكون جميع الساحات املفتوحة في املحطة ّ
معبدة وذات مناسيب وميول مالئمة وتوفر األبعاد واالرتدادات الكافية وفقا ملتطلبات كل من أشكال
حركة املرور ،دوران املركبات ،االصطفاف املؤقت في املوقع ،تفريغ النفايات ،مواقف املركبات بأنواعها ،االرتدادات ومسافات التهوية اآلمنة ،والتخزين املؤقت
والتوسعة املستقبلية.
ي
ل
 6.1.1.5مراعاة اتجاه الرياح وأنماط الهطو املطر السائدة في املوقع لتقليل آثارها خالل تشغيل املحطة التحويلية عند تصميم االتجاه واملحاذاه واالستقامات لجميع
مكونات ومرافق املنشأة واسقاطاتها املوقعية ضمن املخططات الهندسية واالنشائية.
 6.1.1.6ينبغي مراعاة حسابات األحمال املرورية ونتائج فحوصات التربة عند تصميم أعمال تحضير األرض وأعمال الحفر والقواعد واألساسات في املوقع.
 6.1.1.7مراعاة تهذيب األرض والساحات في املوقع لتوفير مناسيب وميول أرضية وأماكن مالئمة لتسهيل تصريف مياه األمطار والفيضانات السطحية بسالسة وحسب
اتجاه ميول األرض الطبيعية في املوقع.
 6.1.2الوصول ،املدخل ومنطقة االستقبال
ً
ً
ل
 6.1.2.1يجب أن يكون الوصول إلى املوقع جيدا وكافيا للسماح للمركبات الطويلة (قاطرة ومقطورة) بالدخو والخروج من املوقع وبشكل يضمن انسيابية الحركة
املرورية.
يجب أن توفر الطرق الرئيسية والداخلية في املوقع انسيابية جيدة للحركة املرورية في املوقع ويتم تصميمها على أساس حسابات األحمال املرورية املطلوبة.
 6.1.2.2يجب أن تكون جميع الطرق والساحات في املحطة التحويلية ذات أرضية مصمتة و ّ
معبدة (االسفلت أو الخرسانة) وذلك لتقليل الضجيج وتصاعد الغبار نتيجة
حركة اآلليات واملركبات في املوقع.
 6.1.2.3يجب توفر بوابة دخول للموقع لتنظيم حركة الدخول والخروج للجهات املصرح لها ،على أن ال يقل عرض مدخل املحطة عن  6متر بحيث تتيح التحكم
بمسربين لدخول وخروج املركبات ،وتوفر نقطة حراسة وتفتيش ثابتة عند املدخل.
ّ
 6.1.2.4يجب توفير وحدة توزين املركبات (قبان) في مكان مناسب عند مدخل املحطة التحويلية ،وتتألف وحدة التوزين بحد أدنى قبان توزين مركبات بقدرة 100 – 80
طن ،غرفة تحكم القبان ،حفظ السجالت املحوسبة وأنظمة تشغيل البطاقات .في املحطات املركزية يجب أن تحتوي وحدة التوزين على قبانات الكترونية عدد
اثنين على األقل ،وتكون غرفة التحكم في مكان مناسب بينهما.
ن
 6.1.2.5يجب أن يكون املوقع محاط بسياج حماية خارجي مع إشارات تحذيرية ،ويفضل أن يكو شبك شيك معدني وبارتفاع ال يقل  2.5متر ملنع تطاير النفايات إلى
خارج املوقع.
 6.1.2.6أن تتوفر في املوقع ساحة عزل صغيرة عند مدخل املحطة ( 120 – 90متر مربع) وذلك إلدارة الحموالت املرفوضة أو النفايات املشتعلة والواردة إلى املوقع.
 6.1.3الرمبات والجدران االستنادية
يجب عمل ساحات ارضية بمستويات ذات ارتفاعات علوية وسفلية حسب متطلبات تشغيل املحطة التحويلية للنفايات على النحو التالي:
 6.1.3.1إقامة جدران استنادية باتجاه مدخل املبنى الرئيس ي لنظام املحطة التحويلية ّ
املكون من طابقين على أن تمتد بطول ال يقل عن  30متر لتشكيل الساحة
األرضية ذات املستوى العلوي ،وترتفع الجدران اإلستنادية عن مستوى الساحة األرضية السفلية ( )6.00- 5.45متر كحد أقص ى ،مع مراعاة تحقيق ميول
أرضية مالئمة ( )5:1للساحة العلوية تضمن انسيابية دخول وخروج املركبات واآلليات من املبنى الرئيس ي للنظام.
ّ
وفي حال استخدام شاحنات /نصف مقطورة لتوريد النفايات في املحطة يجب أن ال يقل طول الجدران االستنادية أعاله واملكونة للرمبة عن  45متر.
 6.1.3.2يجب أن يتم تشييد الجد ان االستنادية في املحطة التحويلية ً
وفقا للمقاطع املعتمدة من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان.
ر
 6.1.3.3مراعاة إنشاء رمبة طوارئ في مكان مناسب ضمن الساحة األرضية العلوية أو على جانب مدخل املبنى الرئيس ي لنظام املحطة ليتم استخدامها في حالة انقطاع
التيار الكهربائي أو حاالت طوارئ الصيانة الرئيسية ،تسمح لآلليات بالصعود نحو محقان قمعي الشكل (نسبة ضغط  )1 :1ومجرى معدني ّ
مثبت عليها
للتفريغ.
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 6.1.4مبنى نظام املحطة التحويلية ومنطقة التفريغ
يجب أن تتضمن املحطة التحويلية للنفايات مبنى محدد للنظام ومنطقة التفريغ ( توفربيئة عمل محكمة) مع توفر مواصفات فنية تفصيلية كحد أدنى كما يلي:
 6.1.4.1أن يكون املبنى ّ
مكون من طوابق (طابق أرض ي وطابق سفلي/تسوية) وموصول بالجدران االستنادية للساحة األرضية العلوية ،بحيث يراعي تصميم
تسليح القواعد واألعمدة في املبنى أن تكون امتداداتها وتوزيعها متالئمة مع متطلبات نظام املكبس الهيدروليكي الذي سيتم تركيبه في طابق التسوية.
 6.1.4.2أن يرتفع سقف املبنى من  6إلى  8متر وبعمق مناسب يوفر املسافة واالرتفاع اآلمن الستيعاب مركبات جمع ونقل النفايات ،ويتألف السقف من هيكل
ً
معدني وألواح معدنية مموجة مطلية مسبقا مع جوانب معدنية للمبنى من جميع الجهات عدا جهة دخول املركبات.
 6.1.4.3يجب أن ال تقل مساحة املبنى عن  300متر مربع لكل طابق.
 6.1.4.4يجب أن يوفر مدخل املبنى العرض املناسب ملسربين دخول على األقل ملركبات يبلغ ارتفاعها  6أمتار كحد أدنى.
 6.1.4.5يجب أن يوفر املبنى منطقة تفريغ بطول  15 – 12متر توفر مسربين دخول للتفريغ ويجب أن تكون أرضيتها من الخرسانة املسلحة بسماكة مناسبة
ويضاف إليها مواد مقاومة ويتم تسويتها وتنعيم السطح النهائي لها .ويجب توفير عوارض مقلوبة أو ألواح حواجز ضمن بالطة الطابق األرض ي لحماية
هيكل املحقان من التلف عند رجوع املركبات للقيام بالتفريغ داخله.
ً
 6.1.4.6يجب أن يتوفر في املبنى ساللم أو درج كمخرج طوارئ من مستوى الطابق األرض ي نزوال نحو أرضية املبنى.
 6.1.4.7مراعاة أن يكون مستوى الطابق السفلي أو التسوية في املبنى متالئم مع منسوب األرض الطبيعية والساحة السفلية في املحطة بشكل يسمح لنظام
املحطة التحويلية بتحميل النفايات ضمن الحاويات واملقطورات املغلقة وحركة انسيابية لشاحنات التحويل.
ّ
 6.1.4.8يجب أن يتوفر في املبنى غرفة تحكم ملشغل نظام املحطة (بحد أدنى  9أمتار مربعة) مع توفير ساللم صعود/مخارج هروب بحيث يوفر موقعها رؤية
جيدة من جميع الجهات لكافة األنظمة وحركة اآلليات واملعدات العاملة في املبنى.
 6.1.4.9يجب تزويد املبنى بنظام فعال للتهوية الجيدة ،على سبيل املثال ال الحصر املراوح والنوافذ.
 6.1.4.10مراعاة توفير مناسيب وميول ألرضية منطقة التفريغ في املبنى لتسهيل تصريف املياه والسوائل بسالسة نحو أنظمة التجميع الخاصة بها.
 6.1.4.11يجب تزويد املبنى بنظام فعال لتجميع مياه عصارة النفايات والخارجة من نظام املكبس الهيدروليكي في املحطة ،ويتألف هذا النظام بحد أدنى نظام
مناسب للجمع والتصريف ينتهي بخزان تجميعي ّ
مصمت من الخرسانة ويكون تحت مستوى سطح األرض أسفل املبنى.
 6.1.4.12أن يتوفر في املبنى خزان تجميعي للمياه النظيفة مع نظام مضخات مناسب.

 6.1.5مبنى إدارة املحطة التحويلية
 6.1.5.1يجب أن يكون هنالك مبنى مخصص إلدارة املوقع في املحطة التحويلية  ،بحيث ال تقل مساحته عن  200متر مربع.
 6.1.5.2يجب توفر مرافق خدماتية للموظفين والعاملين في املبنى ،على سبيل املثال ال الحصر مكاتب إدارية ،وقاعة اجتماعات ،وقاعة تدريب ،وغرفة استراحة
وصالة طعام ،ووحدات صحية وغسيل ومستودع لقطع الغيار.
 6.1.5.3يجب توصيل الخدمات األساسية للمبنى حسب األصول (كهرباء ،مياه ،اتصاالت ،صرف صحي  ،مواقف سيارات ،الخ)...

 6.1.6املر افق واألنظمة األخرى في املحطة التحويلية للنفايات
يجب أن تتضمن املحطة التحويلية للنفايات مر افق أخرى وبمواصفات فنية تفصيلية كحد أدنى كما يلي:
 6.1.6.1أن يضم موقع املحطة التحويلية مبنى /هنجر معدني مخصص لورشة صيانة اآلليات واملعدات واملستودع بمساحة ال تقل عن  100متر مربع وال تزيد
عن  150متر مربع ،وبارتفاع مناسب يسمح بدخول آليات ومركبات يبلغ ارتفاعها  6أمتار كحد أدنى.
 6.1.6.2أن يضم موقع املحطة التحويلية مبنى /هنجر معدني مخصص لغسيل املركبات واآلليات بمساحة ال تقل عن  80متر مربع وال تزيد عن  120متر مربع،
وبارتفاع مناسب يسمح بدخول آليات ومركبات يبلغ ارتفاعها  6أمتار كحد أدنى.
يجب أن تتضمن املحطة التحويلية للنفايات ساحات أرضية أخرى وبمواصفات فنية تفصيلية كحد أدنى كما يلي:
6.1.6.3
6.1.6.4
6.1.6.5
6.1.6.6
6.1.6.7

ساحة وقوف ومبيت لشاحنات التحويل تكون مساحتها تتناسب مع عدد الآلليات واملسافات اآلمنة للدوران واالصطفاف
مساحة إضافية في املحطة قد تتيح ممارسة فصل وفرز النفايات القابلة للتدوير
حزام أخضر من األشجار حول موقع املحطة التحويلية
مساحات عازلة وارتدادات مناسبة في املوقع وإجراءات لحماية البيئة والنظافة العامة ومنع تطاير النفايات وتراكمها وتقليل انبعاث الغبار وانتشار
الروائح والقوارض في املحطة
مساحات إضافية في املوقع تصلح للتوسعة املستقبلية

يجب أن تتضمن املحطة التحويلية للنفايات بأنظمة أخرى وبمواصفات فنية تفصيلية كحد أدنى كما يلي:
 6.1.6.8نظام فعال لتصريف مياه األمطار وتدابير حماية املحطة من السيول والفيضانات
 6.1.6.9نظام فعال لتصريف املياه العادمة ضمن شبكة الصرف الصحي أو حفرة امتصاصية محكمة.
 6.1.6.10نظام إطفاء حريق يناسب وطبيعة املحطة التحويلية ووظائفها

18 / 8

 6.1.6.11نظام فعال لتجميع مياه العصارة والتخلص منها
ّ 6.1.6.12
محول كهربائي من الشبكة العامة يوفر الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل املحطة ( 3فاز)
 6.1.6.13مولد كهربائي احتياطي ولوحة توزيع كهربائية ( ثالث فاز) في حال انقطاع التيار الكهربائي عن املحطة
 6.1.6.14نظام لإلنارة الخارجية والداخلية في موقع املحطة التحويلية
 6.1.6.15خزان مناسب للمحروقات والزيوت
 6.1.6.16تأثيث الطرق بمتطلبات السالمة العامة وتوفير الشواخص االرشادية والتحذيرية في املوقع
 6.1.6.17نظام كاميرات مراقبة في املوقع
 6.1.6.18مصدر للمياه ونظام مضخات

 6.1.7املعدات الثابتة واملتنقلة
 6.1.7.1يجب تزويد املحطة التحويلية للنفايات باملعدات الثابتة واآلليات واملركبات من أجل القيام بالتشغيل على نحو سليم ،على سبيل املثال ال الحصر،
أنظمة املكابس الهيدروليكية ،محقان استقبال النفايات ،شاحنات التحويل (رأس جرار ومقطورات) ّ
وقبان التوزين ومعدات أخرى.
 6.1.7.2يجب أن تكون البنية التحتية للمحطة التحويلية متوافقة مع وظائف ومتطلبات املعدات الثابتة واآلليات الضرورية للعمليات التشغيلية والتعامل مع
النفايات في املوقع.
 6.1.7.3يجب مراعاة متطلبات السوق األردني والظروف املحلية عند تصميم واختيار املعدات واألنظمة بحيث تتحقق الغاية العملية منها ،ويفضل أن ال تكون
بطبيعتها معقدة الوظائف ومتكررة الصيانة واألعطال وصعوبة في توفير قطع الغيار.

مالحظة :ال بد من مراعاة المعايير البيئية الرئيسية التي يجب مراقبتها خالل مرحلة تشغيل المحطات التحويلية للنفايات البلدية الواردة في
الجدول (.)3
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الجدول ( )1قائمة النفايات املقبولة واملرفوضة في املحطات التحويلية للنفايات البلدية
النفايات املقبولة واملسموح استقبالها في املحطة التحويلية للنفايات البلدية الصلبة
اإلجراء املناسب
األنواع
النفايات الصلبة البلدية بمختلف أنواعها من القطاعات املنزلية والتجارية والحرفية
النفايات القابلة إلعادة التدوير سواء مفصولة من املصدر أو تم تجميعها بشكل منفصل

يسمح باستقبالها
يسمح باستقبالها

النفايات املرفوضة واملمنوع استقبالها في املحطة التحويلية للنفايات البلدية الصلبة
اإلجراء املناسب
األنواع
النفايات املشتعلة واملواد الحارقة واملواد القابلة لالشتعال السريع
النفايات الصلبة البلدية الخطرة الناتجة من القطاعات املنزلية والتجارية والحرفية
النفايات الخطرة (النفايات الطبية والصناعية والكميائية والدوائية واملشعة)
النفايات السائلة واملواد الكيماوية والحوامض واملركبات القاعدية واملبيدات
النفايات الكهربائية واإللكترونية
نفايات الحدائق وتقليم األشجار واألغصان ذات الحجم الكبير
نفايات البناء والهدم (قطع الحجارة ومواد البناء اإلنشائية والرمل واالتربة) ونفايات املقالع والتعدين
نفايات الحيوانات النافقة التي تم طرحها من مزارع الثروة الحيوانية والصناعات املرتبطة بها
النفايات الخاصة مثل الزيوت املستهلكة وقطع السيارات الكبيرة واالطارات والقطع الصلبة والحادة
نفايات املسالخ ونتافات الدواجن وبقايا الدم
نفايات الصرف الصحي والحمأة الجافة الواردة من محطات املعالجة املنزلية
اإلتالفات الحكومية لألغذية واملواد العضوية (ما عدا إتالفات السوائل).
النفايات الحيوانية (مثل الروث والحيوانات النافقة) وغيرها من املواد غير الخطرة طبيعية املنشأ والتي
يمكن استخدامها لألغراض الزراعية
نفايات األقمشة وباالت املالبس واملواد املطاطية وما شابه
نفايات اإلطارات املستعملة (الكاوشوك) وبقايا قطع السيارات
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رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
يسمح باستقبالها
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول
رفض استقبالها وإجراء الالزم حسب األصول

الجدول ( )2إيجابيات وسلبيات األنواع الشائعة للمحطات التحويلية للنفايات البلدية
السلبيات
اإليجابيات
ملخص
نوع املحطة التحويلية
التفريغ املباشر
منشأة تحويلية ثابتة
 املحطة التحويلية ال يمكن أن تستقبل النفايات ما لم يتم بساطة في التشغيلبدون أنظمة كبس
للنفايات (النظام
الفاتح) وتتم عملية
التفريغ املباشر
للنفايات في شاحنات
مفتوحة من األعلى ذات
حموالت كبيرة بدون
كبس

يتم تفريغ النفايات مباشرة
من مركبات الجمع الصغيرة
في شاحنات مفتوحة من
األعلى.

-

احتمال ضئيل لتعطل املعدات
َ
تكاليف البناء ورأس املال قليلة نسبيا
تكاليف التشغيلية والصيانة قليلة
تحتاج إلى عدد قليل من الكوادر
ال حاجة للتزويد الكهربائي
قبول جميع أنواع وفئات النفايات

-

يتم تفريغ النفايات في
ساحة/حفرة ومن ثم
تحميلها في شاحنات
مفتوحة من األعلى
باستخدام لودر أو الجرافة
منشأة تحويلية ثابتة
مزودة بأنظمة مكبس
هيدروليكي ومحقان
قمعي

يتم التفريغ من شاحنات
الجمع خالل املحقان ومن
ثم ضغط النفايات باملكبس
ضمن حاويات أو مقطورات
مغلقة

منشأة تحويلية ثابتة
مزودة بأنظمة متعددة
(نظام مكبس هيدروليكي
ونظام تفريغ مباشر )،

 محقان قمعي (هوبر) مع -شاحنات مغلقة
هوبر ضمن -
 محقانحاويات مغلقة
 التفريغ املباشر من خاللالرمبة أو ضمن شاحنات -
مفتوحة من األعلى (فقط -
في حاالت الطوارئ /
التعطل الكهربائي )
-

-

واسعة االستخدام
كفاءة عالية في ضغط النفايات
والتقليل من حجمها.
ممكن تخزين النفايات في الحاويات في
حال تعطل املركبات
إمكانية استخدام مقطورات صغيرة أو
ً
نصف مقطورة بدال من الشاحنات
املفتوحة من األعلى.

-

يوفر خدمات التحويل بشكل مركزي -
لعدد كبير من البلديات  /املدن
ً
يوفر مزيجا من كبس النفايات -
والتفريغ املباشر في طريقة التعامل مع -
النفايات.
زيادة فرصة السترجاع واستعادة املواد
يوفر تخزين النفايات خالل أوقات
الذروة
ً
تخزين النفايات مؤقتا في الحاويات
ممكن في حالة تعطل شاحنات
التحويل
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وضع شاحنة الستقبال النفايات (ال تعمل في حالة تعطل
الشاحنات)
ال يوجد تخزين مؤقت على املدى القصير الستيعاب تدفق
املركبات خالل أوقات الذروة
ً
حموالت منخفضة نسبيا في املقطورات (بدون كبس)
وبالتالي تحتاج إلى عدد كبير من املقطورات
خطر السقوط وانخفاض ظروف سالمة العمل
تأثيرات بيئية عالية من حيث الروائح واإلزعاج
محدودية القدرة على فرز وإزالة النفايات غير املقبولة
واملرفوضة
ال توجد فرصة لتحويل النفايات أو استرجاع املواد
يمكن أن يسبب التفريغ املباشر للمواد الثقيلة تلف
جسيم في املقطورات
طلب معدات متنقلة مثل اللوادر األمامية واملقطورات
الكبيرة املفتوحة
في حالة الرمبة ستكون هناك حاجة إلى تكلفة رأس املال
أعلى للهيكل االنشائي واملعدات.

في حالة تعطل املكبس ،ال توجد وسيلة لتحميل النفايات
ضمن الشاحنات املغلقة
تكلفة رأس املال عالية خاصة لشاحنات املكبس والبنية
التحتية
تكلفة عالية عند البناء
توقف العمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي
ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة
إزعاج ورائحة أقل في املوقع
الحاجة إلى الصيانة الدورية للمعدات أو في حالة الطوارئ
قد ال تكون قدرة املكبس كافية خالل أوقات الذروة
يحتاج إلى عدد كبير من الكوادر والفنيين
يحتاج إلى مساحة لزيادة سعة التخزين املؤقت وإنشاء
رمبة للطوارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي
تكلفة رأس املال والبنية التحتية مرتفعة
تحتاج إلى عدد كبير من الكوادر والفنيين
تحتاج إلى صيانة دورية للمعدات أو في حالة الطوارئ
تحتوي على عدد كبير من املعدات الثابتة واملتنقلة
تحتاج إلى مساحة كبيرة الستيعاب األنظمة الثالث من
املحطة التحويلية واملعدات والشاحنات املتنقلة.

الجدول ( )3املعايير البيئية الرئيسية التي يجب مر اقبتها خالل مرحلة تشغيل املحطات التحويلية للنفايات البلدية
املعايير
إدارة األخطار والحوادث
تدني مستوى النظافة العامة
وتطاير النفايات في املوقع
ّ
تولد الضجيج /اإلزعاج
انبعاث الروائح املزعجة

انتشار الغبار

فشل  /انقطاع نظام املكبس أو
املحطة التحويلية

نشوب الحرائق وانبعاث
الغازات

التأثير على صحة وسالمة
العاملين
حركة املرور نتيجة تشغيل
املحطة
جودة املياه
مياه العصارة
الطابع العام واملنظر الجمالي

انتشار القوارض والحشرات
واآلفات في املوقع

تدابيرتخفيف اآلثارالسلبية
 لن يتم التعامل مع أي نوع من أنواع النفايات الخطرة أو النفايات املرفوضة كجزء من سياسة العمليات في املحطة التحويليةً
 يجب السيطرة على تسرب املواد الكيميائية والسوائل والزيوت تجنبا لإلنزالقات واإلصابات الجسدية التركيز على خطط النظافة اليومية ورفع النفايات وعدم تكشفها وتطايرها بشكل عشوائي ،وضرورة الحفاظ على إدامة تشغيلً
نظام املكبس وتفريغ النفايات مباشرة بصورة منظمة في املحقان وتخزين النفايات مؤقتا في املوقع ضمن حاويات مغلقة
 تحديد األنشطة التي تسبب ضجيج خالل التشغيل وعدم تجاوز النسب املسموح بها تحديد أوقات وساعات العمل في املحطة التحويلية وتركيب أنظمة لضبط الضجيج والحد من اإلزعاج. منع تراكم وتكدس النفايات وتطبيق حازم لخطط النظافة اليومية وتنظيف املعدات وغسيل اآلليات واملركبات وعدم استقبالالنفايات في حاالت التعطل
 عدم ترك النفايات مكشوفة في ساحات املحطة تنظيف أو غسل الحاويات وأرض التفريغ باستخدام نظام مضخات عالية الضغط تطبيق خطط النظافة اليومية بما في ذلك توفير معدات التنظيف الغسيل اليومي لآلليات. إزالة جميع النفايات من منطقة االستقبال في نهاية كل يوم عمل و تنظيف تلك املناطق إلزالة املخلفات املتبقية. جميع عمليات تفريغ وتحميل النفايات تتم داخل مبنى نظام املحطة التحويلية يجب أن تؤخذ في عين االعتبار الظروف الجوية السائدة (خاصة األجواء الحارة و العاصفة واملاطرة) اختيار الوقود البديل أو املعدات املحمولة منخفضة االنبعاثات. منع حرق النفايات في املوقع والذي يمكن أن يسبب انبعاث الغازات في الهواء. استخدام الطرق املعبدة وتقليل حدود السرعة على الطرق غير املعبدة يجب أن تكون الشوارع والساحات معبدة داخل املحطة التحويلية. يجب إجراء حمالت تنظيف إلزالة الغبار واألتربة من الساحات املفتوحة والشوارع في املوقع.ً
 العمل وفقا لتعليمات وارشادات الشركة الصانعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية توفير مصدر كهربائي بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائيً
 تخصيص عدد من الحاويات املغلقة لحاالت الطوارئ لتخزين النفايات فيها مؤقتا. تفريغ النفايات بشكل مباشر من خالل رمبة الطوارئ (بدون كبس) توفيروتخزين ما يكفي من أكوام الرمل في املوقع الستخدامه في حالة نشوب حرائق كبيرة. منع استقبال النفايات املشتعلة من مصدرها وتطبيق خطط اطفاء مناسبة في ساحة النفايات املرفوضة. منع استخدام املواد القابلة لالشتعال ومنع التدخين ومصادر االشعال املختلفة العمل ضمن ظروف تهوية جيدة ملنع تراكم الغازات املنبعثة من النفايات خاصة في أوقات الصيف والحر الشديد. تطبيق حازم الجراءات العمل السليمة وإستخدام معدات الحماية الشخصية املناسبة لطبيعة العمل من قبل العاملين والزوار توفير خدمات اإلسعاف األولي في حالة االصابات أو الحوادث توفير عيادة طبية في املوقع إن أمكن يجب التحكم وتنظيم في حركة مركبات الجمع لتجنب ازدحام و حوادث املرور داخل وخارج املوقع يجب أن يكون لدى املحطة أماكن الصطفاف شاحنات التحويل في املوقع و الكابسات الواقعة في انتظار التفريغّ ً
دا بنسبة ً ٪100
تقريبا لتقليل حدوث أي تلوث للمياه الجوفية.
 يجب أن يكون املوقع معب توفير نظام تجميع وتصريف مياه األمطار في املحطة التحويلية. يجب أن يتضمن املوقع نظام جمع وتخزين العصارة في مبنى نظام املحطة التحويلية يجب أن تحتوي املحطة على شاحنة مقطورة متنقلة لتصريف مياه العصارة والتخلص منها حسب األصول. يجب أن يكون لدى املحطة التحويلية خطة لتطوير املوقع بما في ذلك التخطيط الجيد والتنظيم بما يتماش ى مع طبيعة العملياتالتشغيلية التي يتعين ممارستها في املحطة.
 مراعاة طبيعة املنطقة املحيطة وطابعها الخاص عند تصميم املباني وتنسيق املساحات داخل املحطة تفادي تدهور الطابع العام واملنظر الجمالي في املوقعً
ً
مناسبا لألمراض  /الحوادث التي تسببها ناقالت ومسببات األمراض (الحشرات ،الكالب
 عدم وجود عمليات مناسبة توفر مكاناالضالة ،القوارض ،الذباب ،مسببات األمراض ،إلخ.)...
 ينبغي ممارسة تدابير وتبيق خطط مبرمجة ملكافحة ناقالت األمراض املختلفة في املحطة التحويلية القضاء على املناطق التي يحدث ّتجمع للمياه أو برك مياه مكشوفة في املوقع
 ينبغي تطبيق تدابير مبرمجة ملكافحة اآلفات والحد من املخاطر واألمراض الصحية في املوقع18 / 12

ملحق رقم ()2
متطلبات إنشاء محطة نفايات تحويلية للنفايات البلدية الصلبة– مكبس هيدروليكي مع محقان ثابت
نظام مكبس ضمن حاويات مغلقة ومحمولة
)(Roll-on Roll-off compaction press system
1

الوصف

1.1

يتم استخدام املحطة التحويلية لنقل النفايات من سيارات الجمع "الضاغطات" إلى حاويات مغلقة ذات سعة أكبر ،وهذا يقلل بشكل كبير من
تكلفة النقل املباشر للمركبات الجمع "الضاغطات" .وتقلل املحطة التحويلية من حجم النفايات من خالل ضغطها بنسبة تقريبية ( )5:1يتكون هذا
النوع من املحطات عادة من محقان استقبال مثبت على مكبس هيدروليكي وحاويات متصلة ونظام نقل .بعد الكبس ،يتم ترحيل النفايات إلى
مو اقع التخلص النهائي (منشآت املكبات املر اقبة).

1.2

يعتبر نظام املكبس الهيدروليكي الثابت هو األكثر إستخداما في البلديات ومجالس الخدمات املشتركة في اململكة وذلك إما عن طريق نظام املكبس
ضمن شاحنات مغلقة أو نظام املكبس داخل حاويات مغلقة محمولة.

1.3

يأتي الهدف من هذه الوثيقة إلى إقامة وإنشاء منشأة تحويلية للنفايات تكون ثابتة ومزودة بأنظمة مكبس هيدروليكي للكبس ضمن حاويات مغلقة
تستوعب ( )750طنا لفترتين عمل في اليوم لكل منها  8ساعات من النفايات الصلبة البلدية التي يتم توليدها يوميا من املوارد املنزلية والتجارية على
مستوى البلدية ،والتي يتم تجميعها ونقلها من خالل إسطول من آليات النظافة املختلفة (ضاغطات ،طاحنات ،شاحنات قالب صغيرة ،شاحنات
قالب كبيرة) ،حيث أن متوسط كثافة النفايات النفايات الصلبة العادية تقدربحوالي  200كغ/م. 3

1.4

الغاية من إنشاء هذه املحطة التحويلية هو رفع كفاءة ترحيل النفايات إلى موقع التخلص النهائي وجعل كلفة النقل أكثر اقتصادية وتخفيض حركة
املرور على شبكة الطرق املؤدية إلى موقع التخلص النهائي ،واملساهمة في تعزيز كفاءة جمع ضمن املناطق البلدية وتقليل النفقات التشغيلية
املرتبطة بها.

1.5

يجب أن توفر املنشأة تطبيق أفضل املمارسات املتبعة في تحميل النفايات داخل نظام مكبس هيدروليكي وكبسها ضمن حاويات مغلقة ذات سعة
أكبر وكثافة نفايات أعلى من خالل رمبات أرضية بمستويات علوية وسفلية حيث سيتم فيها إنشاء منطقة التفريغ ضمن مبنى محكم لتقليل اآلثار
البيئية السلبية من حيث الروائح والعصارة والغبار والضوضاء واملظهرالعام.

2

2.1

نطاق العمل
يشمل نطاق العمل إنشاء محطة تحويلية للنفايات البلدية الصلبة والتي تتكون من املكونات التالية:
املكون (أ) :تحضيراألرض وأعمال الحفروفحوصات التربة
 2.1.1الرفع املساحي واملسوحات الطبوغر افية للموقع
 2.1.2مسوحات التربة والفحوصات
 2.1.3أعمال الحفريات وتهيئة املناسيب وامليول واالرتفاعات
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2.2

املكون (ب) :أعمال إنشاء الطرق والساحات
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

2.3

املكون (ج) :املباني وأعمال البنية التحتية
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11

2.4

مبنى رئيس ي يضم نظام املحطة التحويلية ومنطقة داخلية للتفريغ
مبنى إداري ومر افق خدمية
مبنى هنجر مخصص لورشة صيانة اآلليات واملعدات واملستودع
مبنى هنجرمخصص لغسيل املركبات واآلليات
الجدران االستنادية ورمبة الطوارئ
بوابة الدخول ووحدة التوزين (القبان)
نظام تهوية للمبنى الرئيس ي
نظام فعال لتصريف مياه األمطاروتدابيرحماية املحطة من السيول والفيضانات
نظام خزان للمياه في املبنى الرئيس ي
نظام فعال لتصريف املياه العادمة ضمن شبكة الصرف الصحي أو حفرة امتصاصية محكمة.
نظام لإلنارة الخارجية والداخلية في موقع املحطة التحويلية

املكون (د) :األعمال امليكانيكية والكهربائية
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

2.5

الوصول إلى املوقع
طرق داخلية ومسارب دخول وخروج اآلليات
ساحة أرضية ذات مستوى علوي مخصصة الستقبال واصطفاف اآلليات الواردة
ساحة أرضية ذات مستوى منخفض خلف املبنى الرئيس ي ومخصصة الصطفاف وتحميل شاحنات التحويل والحاويات املغلقة.
ساحة التخزين املؤقت لوضع الحاويات الفارغة واملممتلئة بالنفايات بشكل مؤقت
ساحة وقوف ومبيت لشاحنات التحويل في املحطة :وتكون مساحتها تتناسب مع عدد اآلليات واملسافات اآلمنة للدوران واالصطفاف
مساحة إضافية في املحطة قد تتيح ممارسة فصل وفرزالنفايات القابلة للتدوير
مساحات عازلة وارتدادات مناسبة في املوقع
حزام أخضرمن األشجارحول موقع املحطة التحويلية
مساحات إضافية في املوقع تصلح للتوسعة املستقبلية

توريد وتركيب وتشغيل ّ
قبان الكتروني للتوزين (  100- 80طن)
توريد وتركيب وتشغيل نظام توزين الكتروني مع برمجة حاسوبية مناسبة
توريد وتركيب وتشغيل محقان قمعي الشكل ومجرى معدني مثبت على رمبة الطوارئ
توريد وتركيب وتشغيل مولد كهربائي احتياطي ( ثالث فاز) ولوحة توزيع كهربائية
توريد وتركيب وتشغيل نظام مضخات للمياه
توريد وتركيب وتشغيل نظام تهوية مناسب في مبنى نظام املحطة
توريد وتركيب نظام إطفاء حريق يناسب وطبيعة املحطة التحويلية ووظائفها
توريد وتركيب نظام الشبكات الكهربائية وأنظمة التوزيع
توريد وتركيب نظام كاميرات مر اقبة في املوقع
توريد وتركيب وتشغيل أنظمة ومعدات أخرى

املكون (ت) :نظام تحويل مع مكبس هيدروليكي ثابت (الكبس ضمن حاويات مغلقة ونظام سحب او نقل الحاويات)
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

توريد وتركيب وتشغيل محقان قمعي الشكل لتفريغ النفايات
توريد وتركيب وتشغيل نظام مكبس هيدروليكي ثابت
توريد وتركيب وتشغيل حاويات الكبس املحمولة (نظام مغلق)
توريد وتركيب وتشغيل ر افعة ثابتة أو كرين وكماشة انتزاع جراب (سلطعونية الشكل)
توريد وتركيب وتشغيل نظام تحكم ميكانيكي لتبديل وتحميل الحاويات
توريد وتركيب وتشغيل أبواب منزلقة
توريد وتركيب وتشغيل أنظمة وحساسات تحكم
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2.6










3
3.1

املكون (ث) :توريد املعدات واآلليات املتنقلة
توريد لودر/جر افة تحميل ذو عجالت ودلو تحميل أمامي ( ال يقل عن قوة  100كيلو واط)
توريد جر افة جنزيرمع دلو كماشة انتزاع جراب (سلطعونية الشكل) لدفع وتحميل النفايات في الشاحنات
توريد شاحنة ونش لتحميل حاويات الكبس املحمولة
توريد شاحنات الترحيل (قاطرة ومقطورة مفتوحة من األعلى ،قاطرة ومقطورة مغلقة ّ
مثبت عليها مكبس ثابت)
توريد قالب تحميل مفتوح
توريد شاحنة مقطورة أو صهريج لنقل مياه العصارة
توريد مشغل متنقل للصيانة
توريد حفارباكو
توريد تراكتورزراعي وتنك رش صغير

املواصفات والشروط التفصيلية وجداول الكميات
املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (أ) :تحضيراألرض وأعمال الحفروفحوصات التربة

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية

3.2

املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (ب) :أعمال بناء الطرق والساحات

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية

3.3

املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (ج) :املباني وأعمال البنية التحتية

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية

3.4

املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (د) :األعمال امليكانيكية والكهربائية.

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية

3.5

املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (ت) :نظام تحويل مع مكبس هيدروليكي ثابت (الكبس ضمن حاويات مغلقة ونظام سحب او نقل
الحاويات).

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية

3.6

املواصفات والشروط التفصيلية ل ّ
لمكون (ث) :توفيراملعدات الثابتة واآلليات املتنقلة

يتم إعدادها عند إعداد وثائق التصميم التفصيلية واملخططات االنشائية
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3.5
3.5.1

3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1.7
3.5.1.8
3.5.1.9
3.5.1.10
3.5.2

املكون (ت) :نظام تحويل مع مكبس هيدروليكي ثابت (الكبس ضمن حاويات مغلقة ونظام سحب او نقل الحاويات).
املتطلبات العامة

نوع املحطة التحويلية :نظام كبس ضمن حاويات مغلقة ونظام سكة حاويات سعة  30م.)DIN 30722( 3
نظام النقل مناسب لكبس النفايات الصلبة غير الخطرة في حاويات مغلقة ،والتي سيتم نقلها عن طريق شاحنات بجهاز خلفي إلى مواقع التخلص.
قدرة املعالجة التشغيلية 750 :طن  /يوم (فترتان عمل في اليوم) ( 16ساعة عمل).
عدد الحاويات املغلقة ( ، )8مثبتة على سكة (الحجم  30م.)3
يتميز نظام كبس املكبس باإلنشاءات الفوالذية امللحومة ومجهز بحزمة طاقة هيدروليكية خارجية مع نظام كهربائي منفصل باإلضافة جك دفاش من النوع
الذي ال يتطلب سوى الحد األدنى من الصيانة.
الدفاش نفسه واملنطقة التي يتحرك بهما مصنوعة من ألواح شديدة املقاومة للتآكل .األلواح واألجزاء الفوالذية ملحومة بالكامل.
تتكون حجرة الحاويات ومبنى املكبس من تأسييسات صلبة ً
وفقا ملعيار ( )DIN17135 St 40ووحدة الطاقة الهيدروليكية تقع خلف املكبس ويكون الصندوق
الكهربائي بجانب املكبس.
تتحقق أعلى دقة إنتاج من خالل استخدام تقنية اللحام اآللي األكثر حيث يضمن حركة سلسة ومباشرة للدفاش الذي ال يحتاج الى صيانة ،وبالتالي يوفر
حماية للبراغي واألسطوانات الهيدروليكية وقضبان التوجيه وأرضية غرفة املكبس.
موافقة ومطابقة إعالن املطابقة .EC
سيتم تثبيت النظام بأكمله في مبنى النقل في املوقع فوق مستوى تفريغ املحقان واملستوى األدنى من الطابق السفلي .سوف تكون كابينة التشغيل بأعلى
الهنجر .وبذلك توفر غرفة التحكم للمشغل رؤية جيدة.
املواصفات الفنية لبعض نماذج املحطات التحويلية املتوسطة الحجم ( )500-400طن/يوم

املحقان وحجرة التحميل واملحرك
3.5.2.1
املعيار
الحجم الكلي ملحقان املكبس
سعة املحقان
حجم راس الدفاش
طول جك الدفاش
أقص ى تمدد داخل الحاوية
أقص ى ضغط للنظام الهيدروليكي
الضغط الطبيعي املطبق على راس الدفاش
قوة املحرك
جهد املحرك
قدرة املضخة الهيدروليكية الرئيسية
سماكة الصندوق

مواد الصفيحة
نوع الدهان
قدرة الطاقة – الكبس
سحب الحاويات
دورة الكبس
عدد العربات
ارضية صندوق املكبس
3.5.2.2
سماكة الصفيحة
مواد الصفيحة
نوع الدهان

املواصفات الفنية
 6م طول  1.4 Xم ارتفاع  2 Xم عرض
 16م 2ومع ارتفاع ال يقل عن  2.8م
 2مم (عرض)  1,4 Xمم أرتفاع
مع ميل  10سم عن الحواف العليا
مسافة التخليص  2-1سم من جميع الجهات
ال يقل عن  7.5م
ال يقل عن  700مم
من  250بار –  320بار
 180-150بار
 30كيلو واط  2فاز 1450دورة بالدقيقة
 380فولت  3 /فاز 50 /هيرتز /واي دلتا ”“Star-delta
 230لتر /دقيقة ملكبس املضخة
 8مم مع املسافة بين األضالع  60-50سم من الداخل للحصول على
نفس املسافة  15مم للقضيبين (سمك  20سم أنبوب  10ملم  15 -ملم)
لالربع قضبان على جانبي صندوق املكبس ،اثنين على كل جانب.
قساوة 400
 C3او ما يعادلها من انواع دهانات
املحرك مع صندوق التروس "املسننات"  0.5كيلو واط لكل حاوية
ال تزيد عن  56ثانية
8
 15مم
صالبة  450او 500
 C3او ما يعادلها من انواع دهانات
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3.5.2.3
3.5.2.3.1

الحاويات املغلقة
يمكن رفع الحاويات املغلقة من خالل شنكل الخطاف ،الذي يقع في الجزء األمامي من الحاويات  ،ويتم وضع األضالع في جميع أنحاء الحاويات،
وجميع طبقات اللحام ملحومة بالكامل ،وثاني أكسيد الكربون هو نوع اللحام وسيتم طالء الحاويات بلون من نوع واحد (أخضر) والذي يمتلك
جودة .C3

3.5.2.3.2

يجب أن يتميز املكبس بهيكل فوالذي ملحوم (نوع اللحام ثاني أكسيد الكربون مع أحدث التقنيات في آالت اللحام) ومجهز بحزمة طاقة هيدروليكية
خارجية ونظام كهربائي منفصل وكذلك دفاش خالي من االلتواء ال يتطلب سوى حد أدنى اعمال صيانة.

يتم وضع األضالع في جميع أنحاء صندوق املكبس ،وجميع طبقات اللحام ملحومة بالكامل ،وثاني أكسيد الكربون هو نوع اللحام ،وسيتم طالء
3.5.2.3.3
صندوق املكبس بلون من نوع واحد (أخضر) والذي يمتلك جودة .C3
ال يقل عن  6مم
سماكة الحاوية
القساوة 400
مواد الصفيحة
ال يقل عن  26.5م3
حجم الحاوية
ال يقل عن  3500كغ
الوزن األجمالي
يجب ان ال تقل املسافة بين األضالع عن  50مم
األضالع
3.5.2.3.4

الحاوية مع مفصل جانبي يمكن رفعها ،نقلها وإفراغها بواسطة شاحنات مع جهاز رفع خلفي؛
ً
ً
ومزودا بجهاز غلق إلغالق فتحة باب الحاوية تلقائيا؛
باب الحاوية :يجب أن يكون الباب الخلفي الجانبي مناسب لحجم رأس الدفاش

3.5.2.3.6

الحاوية ممتلئة :يتم تفعيل الحاوية املمتلئة بواسطة مفتاح الضغط أثناء الضربة "الدفشة" األمامية لقضبان الدفاش وارضية الحاوية.
ً
مناسبا لوزن الحاوية  10مم سماكته من نوع الذراع ( )Iمع صفيحة فوالذية تكون منحنية (سماكة الصفيحة  6مم)
يجب أن يكون الهيكل الصلب

3.5.2.3.5
3.5.2.3.7

و 4عجالت (قطر املحور  60مم)  /قاعدة الحاوية؛
3.5.2.3.8
3.5.2.4
3.5.2.4.1

3.5.2.5

طول الكابل ال يقل عن  25م مع بكرة كابل تلقائي.
نظام نقل الحاويات
نظام أوتوماتيكي بالكامل :يجب أن يكون نظام النقل ً
مزودا بـ ( )5عربات متحركة مدعومة بمحركات تروس التي لديها قوة (ال تقل عن  0.50كيلو
واط لكل عربة) مع قطر عجلة ال يقل عن  12مم ،ويجب أن تحمل هذه العربات الحاويات ،الوزن االسمي للحاويات الفارغة ال يقل عن  3500كغ،
ً
ً
يتم التحكم بالعربات مسبقا من كهربائيا.
صفيحة الباب الجرار

3.5.2.5.1

أبعاد األسطوانة :نصف القطر=  70/100مم (اثنتين) مثبتين على جانب صندوق املكبس مناسبة أثناء شبكها مع شاحنة نصف مقطورة

3.5.2.5.2

أسطوانة شوط 1700 = H :مم

3.5.2.5.3

جهاز ربط للمقطورات أو أي نظام آخر ً
وفقا ملركبات النفايات العاملة (العربات نصف املقطورة).

3.5.2.5.4

أبعاد اسطوانة

3.5.2.5.5

دفشة االسطوانة

3.5.2.5.6

ابعاد اسطوانة

3.5.2.5.7

اسطوانة الشوط:

3.5.2.5.8

أبعاد األسطوانة

3.5.2.5.9

ارتفاع=  360مم
اسطوانة الشوط:
يتحرك الباب لألعلى ولألسفل ً
يدويا ،ويوجد قفل ملنع سقوط الباب في حالة حدوث أي عطل في النظام الهيدروليكي.

3.5.2.5.10

الربط :نصف القطر=  70/100مم (لالثنتين)
ارتفاع=  1700مم
الدوران :نصف القطر=  70/100مم (لالثنتين)
ارتفاع=  260مم
االسفين :نصف القطر=  70/100مم (لالثنتين)
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اسطوانات هيدروليكية
3.5.2.6
عدد االسطوانات الهيدروليكية
حجم تجويف
ضغط العمل
نوع املضخة
ضغط املضخة

1
 180لتر 144مم ارتفاع  4000الى  5000مم
ال يقل عن  150بار
يوجد مكبس عدد  2يعمالن معا في نفس الوقت للوصول دورة الوقت
ال يقل عن  250بارمع نظام امان
حمل تقديري
ال يقل عن  100لتر
مع حساس درجة حرارة ملبرد الزيت ترموستات I
مفتاح ضغط
مفتاح ومنبه ملستوى الزيت

تنك هيدروليكي

3.5.2.6.1

نوع صمام هيدروليكي متناسب مع صمامات هيدروليكية آمنة.

3.5.2.6.2

هناك حاجة إلى أنابيب الضغط العالي وينبغي أن تكون متناسبة مع النظام الهيدروليكي.

3.5.2.6.3

مدة الدورة ال تزيد عن  56ثانية.

3.5.2.6.4

يجب تشغيل املكبس من قبل كال املحركين في وقت واحد في ظروف التشغيل العادية ،من أجل تحقيق الوظائف املثالية للمكبس.

ومع ذلك ،في حاالت تعطل أحد املحركات ،يمكن استخدام املحرك اآلخر بمفرده لتشغيل املكبس بقيود.
3.5.2.6.5
جك الدفاش
3.5.2.7
القساوة  400او  450او 500
املواد
ال يقل عن  20مم و  5م طول
سماكة سطح الصفيحة
ال يقل عن  19مم و 5م طول
سماكة اعلى الصفيحة
ال يقل عن  15مم و 5م طول
سماكة جانب الصفيحة
ثاني اكسيد الكربون او 9018
نوع اللحام
C3
نوع الدهان

3.5.2.8
3.5.2.8.1












نظام وحدة التحكم البرمجية – غرفة التحكم
ً
يجب التحكم في كل حركة للمكبس بواسطة نظام وحدة التحكم بالبرمجة في غرفة التحكم ،والتي يجب أن تتضمن أزرارا ملا يلي:
التحكم ببوابة فتح الحاوية (لوحة االنزالق ألعلى  /ألسفل)
مصابيح ألي خلل
ً
التحكم في جهاز السحب  -النقل (تغيير اختيار جهاز السحب مسبقا)
أعطال املكبس.
اآللة جاهزة للعمل.
حاوية ممتلئة.
املحرك الهيدروليكي (يعمل).
خلل في برودة الزيت.
الدفاش الى األمام او الخلف.
شبك الجهاز مفتوح  /مغلق.
يجب أن تكون أي أزرار أو مصابيح موجودة في غرفة التحكم.

مالحظة :في حال تم اختيارنماذج ملحطات تحويلية أخرى يتم اعتماد املواصفات العاملية الخاصة بذلك واملعتمدة من قبل مؤسسة املواصفات واملقاييس
األردنية.
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