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الفهرس
نبذة عن النشاط االقتصادي
التعريفات
املتطلبات واالشتراطات البيئية
 املواد الكيميائية الخطرة االنبعاثات النفايات اشتراطات ممارسات العملّ
الخاصة بالصحة والسالمة املهنية
املتطلبات واالشتراطات
 السالمة والوقاية الشخصية التدريب الحماية من الحريقاألحكام العامة
املراجع
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نبذة عن النشاط االقتصادي
غرف الصبغ بالرش هي غرف تستخدم الحتواء امللوثات املتطايرة الصادرة عن عملية الصبغ وإلنتاج دورة هواء وتنقية جيدة في الغرف مع
تجنب انتشار رذاذ الصبغ ومخاطر الحريق الناتجة عن تركيز مذيبات الصبغ القابلة لالشتعال ،وتنطبق االشتراطات البيئية لغرف الصبغ

بالرش على األنشطة الصناعية التي تتضمن التالي :الرش بالصبغ للسيارات واألثاث واملفروشات واملعادن.

التعريفات
غرف الصبغ :عبارة عن غرفة مغلقة مجهزة بأنظمة سحب وتنقية الهواء لعزل الرذاذ الناتج من عملية الصبغ بالرش عن البيئة
املحيطة والخارجية ،وتستخدم إلجراء عمليات الصبغ بالرش وتخزين معدات الصبغ بالرش.
املرشح املائي :يتكون من سلسلة من الحواجز والخزانات املعدنية التي تجبر الهواء امللوث على املرور عبر عدة ستائر من املاء قبل الوصول
ّ
وتصنع هذه الوحدات من مكونات فوالذية مجلفنة تقاوم التآكل جراء التعرض املستمر لحركة املياه.
إلى مدخنة العادم،

ستائر املياه:

يتم استخدام املياه كوسيط ترشيح حيث يتم جمع رذاذ الصبغ الناتج من عملية الصبغ بالرش وحبسه في ستارة املاء ثم

يتم إسقاطه في خزان التجميع.
املرشح الجاف :يتم استخدام مرشحات ذات طبقات لفصل جزيئات الصبغ عن تيار الهواء الثابت الذي يمر عبر مرشح العادم.
األخطار الكيميائية :األخطار الناتجة عن استخدام مواد كيميائية.
األخطار الفيزيائية :األخطار الناتجة عن استخدام الكهرباء ،واإلشعاع ،والضغط ،والضوضاء ،واالرتفاعات ،واالهتزاز.

املتطلبات واالشتراطات البيئية:
متطلبات الصحة

اشتراطات وإجراءات وقائية تم تحديدها لحماية البيئة من امللوثات الناتجة عن نشاط املنشأة.

والسالمة املهنية :اشتراطات وإجراءات وقائية تم تحديدها لضمان سالمة العاملين واألفراد من املخاطر

الفيزيائية والكيميائية الناتجة عن نشاط املنشأة.
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املتطلبات واالشتراطات البيئية
املواد الكيميائية الخطرة
.1
.2
.3
.4

فصل أنواع املواد الخطرة عن غيرها عند التخزين ً
وفقا لتعليمات كشف بيانات سالمة املادة (.)MSDS
اتباع الطرق اآلمنة في حفظ املواد الكيميائية ومواد الخام مع مراعاة االلتزام بكشف بيانات سالمة املادة (.)MSDS
ً
إلكترونيا لقسم حماية البيئة.
توفير كشوفات للكميات املدخلة واملستهلكة للمواد الكيميائية في املنشأة وتسليمها
ّ
توفير قائمة بأسماء جميع املواد الكيميائية الخطرة وغير الخطرة والفواتير واملعلومات الخاصة باملورد ،وكشف السالمة لكل مادة

كيميائية مستخدمة ،وتقديم هذه املعلومات لقسم حماية البيئة عند الطلب.
وفقا الحتياجات اإلنتاج ّ
 .5يجب أن تكون عملية شراء أي مواد كيميائية ً
لتجنب التخزين غير الضروري للمواد.

االنبعاثات
أنواع االنبعاثات:
املواد العضوية املتطايرة الناتجة من املذيب العضوي.

النفايات
أنواع النفايات:
النفايات الصلبة:
 .1املرشحات املستهلكة والتالفة.
 .2حاويات الصبغ الفارغة والتالفة ومنتهية الصالحية.
 .3أدوات الصبغ املتهالكة وذات االستخدام الواحد.
 .4املالبس الواقية امللوثة املتهالكة وذات االستخدام الواحد.
 .5األوراق املستخدمة في التحديد أثناء عملية الصبغ بالرش.
 .6شرائح البالستيك املستخدمة في التحديد في عملية الصبغ بالرش.
 .7األقمشة امللوثة.

النفايات السائلة:
 .1املياه املعاد تدويرها في ستائر املياه.
 .2املذيب العضوي املستهلك في عملية الصبغ بالرش.
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اشتراطات النفايات:
 .1يجب التخلص من املرشحات املشبعة بطريقة سليمة.
ً
 .2على صاحب املنشأة إعادة تدوير املياه املستخدمة في ستائر املياه أو التخلص منها بطريقة سليمة وفقا لقوانين بلدية مدينة
الشارقة.
 .3يجب االلتزام بتجميع املواد املترسبة من رذاذ الصبغ في حوض التجميع لستائر املياه بطريقة سليمة وبشكل دوري.

اشتراطات ممارسات العمل
 .1توفير مساحة كافية في غرف الصبغ بالرش تتناسب مع حجم املواد التي سيتم طالؤها بحيث يتسنى للعامل أداء العمل والحركة
بأريحية في غرفة الصبغ بالرش للتقليل من األخطار الكيميائية والفيزيائية.
 .2استخدام وحدات اإلضاءة الثابتة فقط كمصدر لإلضاءة عند إضاءة مناطق الرش من خالل األلواح الزجاجية أو غيرها من املواد الشفافة.

.3

يجب إضافة ألواح عازلة غير قابلة لالحتراق بين وحدات اإلضاءة ومنطقة الرش للتقليل من تراكم بقايا رذاذ الصبغ على وحدات اإلضاءة املولدة
للحرارة.

.4
 .5يجب أن تكون أرضية غرف الصبغ بالرش مبطنة بمواد عازلة غير قابلة لالحتراق.
 .6يجب أن تكون غرف الصبغ محكمة اإلغالق على أن يتم توفير وسائل التهوية كمراوح السحب على أن تكون متصلة بنظام معالجة
إلزالة الجزيئات العالقة وأن تكون في الجهة املقابلة للعامل الذي يقوم بعمليات الصبغ بالرش.
يجب أن تكون األسطح الداخلية لغرف الصبغ بالرش ملساء وناعمة وال تسمح بتراكم بقايا رذاذ الصبغ.

 .7توفير أنظمة تهوية قادرة على إنتاج الحد األدنى من حركة الهواء:


 0.3متر  /ثانية لكابينة السحب الكامل.



 0.4متر  /ثانية للرش االلكتروستاتيكي.
 0.5متر  /ثانية ألي كابينة أخرى.


ً
 .8فحص وصيانة أنظمة السحب واملداخن بشكل دوري وتحديد دورية الفحص وفقا لكتيب نظام التشغيل لألجهزة املستخدمة.
 .9تنظيف وتغيير املرشح بشكل دوري ومنتظم وتحديد دورية التغيير ً
وفقا لتعليمات الدليل املرفق مع املرشح.
 .10توفير إضاءة فعالة في منطقة الرش مع األخذ بعين االعتبار تنظيفها بطريقة آمنة من املواد العالقة واملترسبة الناتجة من عمليات
الصبغ بالرش.
 .11االلتزام بالصيانة الدورية لستائر املياه.
 .12يجب استبدال املرشحات بشكل دوري.
 .13يجب توفير مرشحات (مجمعات رذاذ الرش) في نظام املعالجة الحتواء رذاذ الصبغ الناتج من عملية الصبغ بالرش.
 .14يجب توفير املرشح الجاف في أنظمة املعالجة املتصلة بمراوح السحب.
 .15يجب توفير املرشح املائي عن طريق توفير ستائر املياه في نطاق منطقة العمل ،وذلك لتجميع الرذاذ املنتشر من عملية الصبغ بالرش.

Page 5 of 8

SCM-AGE-ENV-WI-08-01

متطلبات الصحة والسالمة املهنية
السالمة والوقاية الشخصية
اإلجراءات:
 .1يجب أال يقف العامل في االتجاه املعاكس لتدفق الهواء لتفادي التعرض لرذاذ الرش.
 .2استخدام مكائن الرش بفوهة طويلة لتفادي التعرض لرذاذ الرش.
 .3استخدام اللوحات اإلرشادية وملصقات التحذير في أماكن واضحة وبلغة مناسبة لجميع
العاملين.

األدوات:
 .4توفير مالبس واقية لكامل الجسم بالخصائص التالية:
-

استخدام املالبس املخصصة لعملية الصبغ ذات االستخدام الواحد (مالبس واقية Disposable Protective -
.)Clothing apron

 .5توفير أحذية واقية بالخصائص التالية:
-

غير ملساء للحد من إمكانية االنزالق أثناء الحركة.

-

غير قابلة لنفاذ أي مواد كيميائية إلى الجلد.

 .6توفير أقنعة واقية لكامل الوجه باستخدام أحد األقنعة التالية:
-

قناع لتغطية الوجه بالكامل مع مخرج لألوكسجين.

-

كمامات كيميائية بمرشحات خاصة للمواد العضوية املتطايرة باإلضافة إلى النظارات الواقية (مع مراعاة تاريخ

الصالحية للمرشحات ونسبة تشبع املرشح).
 .7قفازات مناسبة لطبيعة النشاط ال تسمح بنفاذ أي مواد كيميائية للجلد.

التدريب
 .1على صاحب املنشأة إخضاع العاملين لبرامج تدريب دورية للعاملين تشمل حماية البيئة والصحة والسالمة املهنية وتدريب
ً
استنادا على طبيعة نشاط املنشأة الصناعية.
العاملين عليها
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الحماية من الحريق:
 )1توفير لوحات إرشادية تفيد بمنع التدخين بالقرب من غرف الصبغ أو بداخلها ،وتخصيص مناطق منفصلة للتدخين وتكون بعيدة
عن غرف الصبغ وأماكن تخزين املواد الكيميائية.
 )2إزالة أي مواد كيميائية خطرة غير ضرورية في منطقة العمل وااللتزام بالتخزين السليم.
 )3استخدام بدائل أقل خطورة لتحضير األسطح وتنظيفها قبل عمليات الرش مثل املنظفات ذات القاعدة املائية.
 )4التخلص من مصادر االشتعال غير الضرورية في العمل.
 )5التأكد من مراقبة كافة مصادر االشتعال الالزم استخدامها بما فيها اللهب املفتوح وأي عملية ينتج عنها شرار في املنشأة وعدم
استخدامها بالقرب من غرف الصبغ بالرش بمسافة ال تقل عن  6.08متر.
 )6التأكد من عدم وجود عوائق للوصول إلى طفايات الحريق أو مخرج الطوارئ أو لوحات مخرج الطوارئ أو لوحات الكهرباء.
 )7التأكد من عدم وجود عيب في التوصيالت أو التجهيزات الكهربائية.
 )8التأكد من تخزين املواد الكيميائية واألسطوانات القابلة لالشتعال بطريقة آمنة.

األحكام العامة
 )1تنطبق هذه االشتراطات على غرف الصبغ بالرش للمنشآت الجديدة والقائمة الحاصلة على رخص صادرة من دائرة التنمية
االقتصادية في مدينة الشارقة.
 )2في حال وجود مخالفات لهذه االشتراطات يتم تطبيق الئحة الغرامات عن مخالفات البلدية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم
( )5لسنة  2013بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة.

 )3يحق للبلدية إغالق أو إيقاف املنشأة بالتنسيق مع الجهات املختصة في حال عدم التزامه باإلجراءات التي تتعلق بسالمة العاملين
وحماية البيئة.
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