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 صفحة التعديالت 

 

بهدف التحقق من احتواء كل نسخة من هذه املعايير الفنية )معايير أبوظبي الفنية( على سجل كامل من التعديالت، يتم تحديث صفحة 

 يقومذلك، و التعديالت وإصدارها مع كل مجموعة من الوثائق املراجعة/ الجديدة. تعتبر هذه الوثيقة قابلة للتحديث والتعديل متى لزم 

مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة بإجراء ما يلزم لجعلها متاحة للجميع وأن يقوم بجمع جميع املالحظات حال ورودها واإلعداد لعقد 

ملناقشة املالحظات الواردة على الوثيقة لغايات التحديث   ،االسمنتية )الخرسانه(الصناعات  –االنبعاثات الغازية ملجموعة عمل  اجتماع 

 .والتعديل

 

 التعديل
 

 الُملغى
 

 الجديد

 
 الرقم

 
 التاريخ

 
 األقسام التي تم تغييرها*

 
 الصفحات

 
 رقم اإلصدار

 
 الصفحات

 
 رقم اإلصدار

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 
 
 

3 

 واملطابقةنبذة عن مجلس أبو ظبي للجودة 

، الصادر من صاحب السمو  2009لعام  3تأسس مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة بموجب القانون رقم 

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة مسؤولية تطوير جودة البنية التحتية إلمارة أبوظبي من خالل تمكين  يتحمل

م واملهن واعتمادها 
ُ
قطاع الصناعة والجهات التنظيمية من التحقق من إجراء عمليات االختبار للمنتجات والُنظ

ٍّ سواء. 
 ملواصفات دولة اإلمارات وللمواصفات الدولية على حد 

ً
 وفقا

فيد بأن 
ُ
يتم تخصيص عالمة أبوظبي للثقة للمنتجات التي يعتمدها مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة، والتي ت

 يطابق كافة معايير السالمة واألداء التي تحددها الجهات التنظيمية في أبوظبي.  
ً
 معينا

ً
 أو نظاما

ً
 منَتجا

 

  مقدمة -1

على  أبوظبي -وتعمل هيئة البيئة . لصحة العامةحماية ال االساسيةمن األمور املحيط جودة الهواء تحسين عد ي

تحسين جودة الهواء املحيط من خالل العديد من البرامج واملشاريع ويعتبر وضع معايير للتحكم في االنبعاثات 

 من املصادر أحد هذه البرامج .

 في امارة أبوظبي حاليا ضمن املواصفات املحددة املحيط جودة الهواء  يقع مؤشر 
ً
باستثناء تراكيز  اتحاديا

وقد تم وضع مستهدفات لجودة الهواء املحيط ضمن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء وتركيز غاز االوزون 

 رؤية االمارات 
ً
من عدد أيام السنة ضمن  %90وتقض ي للوصول الى ان تكون  2030خطة االمارة وأيضا

 ي الهواء املحيط.الحدود املسموح بها مللوثات الهواء األساسية ف

لزيادة تراكيز امللوثات الهواء املحيط الى زيادة االنبعاثات من املصادر الرئيسية والتي  الرئيسة املسببات تتلخصو 

 يشكل قطاع الصناعة أحداها.
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 الهدف -2

لالنبعاثات  )حدود قصوى( وضع معايير من خالل  الهواء تلوث مكافحة املعايير يكمن في هذه من الغرض

   داخل إمارة أبوظبي.الناتجة عن مصانع الصناعات االسمنتية  املرئية

 

  شكر وتقدير  – 3
 

 

 يود مجلس أبو ظبي للجودة واملطابقة أن يتقدم بالشكر ألعضاء فريق العمل املذكورين أدناه.

 

 اإلسم املؤسسة

 1 فاطمه الحوسني مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة
 2 سعيد عادل الزعابي والمطابقةمجلس ابوظبي للجودة 

 3 عبدهللا محمد الرميثي هيئة البيئة
 4 راشد الكعبي هيئة البيئة
 5 محمد سعدات العالم هيئة البيئة
 6 رقية محمد هيئة البيئة
 7 انول توكسيدو هيئة البيئة
 8 احمد العلي هيئة البيئة

 9 د.جينز تمسون هيئة الصحه
 10 دارين جوبنت هيئة الصحه
 11 اريج الحاج هيئة الصحه

 12 فاطمه الحمادي وزارة البيئة والتغيير المناخي
 13  خواجه حسن دائرة التنميه االقتصاديه
 14 متسم كباشي دائرة التنميه االقتصاديه

 15 فاطمه الوحشي هيئة مياه وكهرباء ابوظبي
 16 مبارك محمد هيئة مياه وكهرباء ابوظبي

Zonescorp  17 خلفانخالد 
 18 خالد يوسف شركة العين للتوزيع
 19 حسنه الصيعري شركة العين للتوزيع

 
 
 
 

 املجال- 4

   .العاملة في إمارة أبوظبيوالجديدة  القائمةالكونكريت )الخرسانة( مصانع على  هذه املعايير تسري 
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 والتعريفات املصطلحات-5

 

 التعريف املصطلح

 حسبحد االنبعاثات 

 التركيز 

املنظمة املسموح بها في الغازات الهواء  ملوثاتلتركيز املسموح به الحد األقص ى 

  .العادمة الصادرة من أحد املصادر

االشتراط القانوني املتعلق بالحد االقص ى من انبعاث ملوثات الهواء الى الهواء  معايير االنبعاثات

ر عن معايير االنبعاثات بصور مختلفة منها ثات حدود انبعاثات امللو  الجوي وقد ُيعبَّ

 .، أو معايير املعداتحسب تركيزها، أو ممارسات العمل

اشتراط تركيب و/أو تشغيل معدة معينة لخفض انبعاث أحد ملوثات الهواء  معيار املعدات

 الى الغالف الجوي. للمعايير الخاضعة 

  بةستسر االنبعاثات امل
ً
ملوث الهواء والخارج إلى الهواء الجوي من مصدر غير الجهاز املصمم خصيصا

الحتجاز امللوثات املتكونة في املصدر وإرسالها إلى مجاري املواسير وطردها إلى جهاز 

التحكم أو الهواء الجوي باستخدام التهوية امليكانيكية. وقد تنطلق االنبعاثات 

ب وفتحات التهوية ومداخل املباني أو تنطلق إلى املتسربة من خالل النوافذ واألبوا

الهواء الجوي من خالل أنظمة أخرى للتهوية العامة باملبنى أو أنظمة العوادم غير 

 . املعنية املخصصة الحتجاز ملوثات الهواء 

بما في ذلك رصد  مصنع،وتسجيل أنشطة واحتساب أي نظام يستخدم لقياس  أنظمة الرصد

عن تسريبات املرشحات كشف الاملستمرة، وأنظمة  املؤشراترصد  و النبعاثات، ا

    .الكيسية

 على االنتقال الضوء قدرةملوثات الهواء من  اتانبعاثالتي تخفض بها درجة ال العتامة

  .وتحجب بها رؤية اجسام موجودة في الخلفية

 الكونكريت )الخرسانه(مصنع  املصنع

ذات الجسيمات الدقيقة 

 10 القطر االاقل من

 (10PMتر )ميكرومي

 ومتطايرة في الهواء بأو غازية مادة صلبة أو سائلة  ةأي
ً
 دقيقا

ً
طر قمقسمة تقسيما

 ميكرومتر. 10إيروديناميكي أصغر من 

طريقة الااللتزام بحدود االنبعاثات، يشمل مصطلح "مدى ألغراض تحديد   الطريقة املرجعية

  :هاوتحليلمن أخذ العينات  ةقيرجعية" طر امل

  املتبعة في وكالة حماية البيئة االمريكية  22الطريقة رقم(US EPA, 40 

CFR Part 60 املتبعة في وكالة حماية البيئة االمريكية  9( والطريقة رقم

(US EPA, 40 CFR Part 60.والخاصة باالنبعاثات املرئية ) 

 ( أو الكثافة العتامةمالحظات االنبعاثات ) حد االنبعاثات املرئية
ً
املتبعة في  22لطريقة ل البصرية وفقا

  وتجاوزها الحد األدنى لفترة معينة. وكالة حماية البيئة األمريكية
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 التعريف املصطلح

 ىالامللوثات الجوية انبعاث وصف مكتوب لكيفية أداء مهمة أو عملية للحد من  ممارسة العمل

 الغالف الجوي.

 

 املتطلبات-6

  .1االنبعاثات ذات الصلة املبينة في الجدول  بمعايير مالك و / أو مشغل املصنع لتزم ييجب أن 
 

 للمصانع. معايير االنبعاثات 1الجدول 

 معيار االنبعاثات طريقة االلتزام ملوث الهواء  املصدر 

 التيالطرق الداخلية للمصنع والساحات 

 تخضع لحركة مرور املركبات

 ةدقيق اتجسيم

 

خطة مطبقة للسيطرة على   ممارسة عمل

ود وال وج االنبعاثات املتسربة

النبعاثات مرئية خارج موقع 

 املصنع.

)على سبيل  االولية التعامل مع املواد

االقشطة الناقلة ونقاط التحول في املثال، 

التحميل والتفريغ( االقشطة ومناطق 

 ومناطق التخزين.

 ةدقيق اتجسيم

 

  ممارسة عمل

 

خطة مطبقة للسيطرة على 

ود وال وج املتسربةاالنبعاثات 

النبعاثات مرئية خارج موقع 

 املصنع.

وتشمل على  االسمنت،نقل وتخزين 

سبيل املثال صوامع االسمنت ومناطق 

 عمليات الخلط.

أجهزة ومعدات وتمرير جميع  معيار للمعدات جسيمات دقيقة

التسريبات الناتجة عن 

الصوامع الى أجهزة تحكم 

 بالجسيمات الدقيقة.

 ةدقيق اتجسيم واملواد األساسية.سمنت صوامع اال 

 

حدود 

لالنبعاثات 

 املرئية

ال وجود النبعاثات مرئية 

 15دقائق في أي  6ألكثر من 

وحسب الطريقة  دقيقة

 .املرجعية

 ةدقيق اتجسيم .خلطوأجهزة ال معدات

 

تجميع كل االنبعاثات  معيار للمعدات

وتمريرها على أجهزة تحكم 

 بالجسيمات الدقيقة
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