
الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

تاريخ 5 /2015/20اإلصدار: تاريخ 830/ 2015 )(EUالالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

1.2اإلصدار: 10 /2017/19المراجعة: 

التعهد  /والشركةالمخلوط   /المادةتحديد األول: القسم

1.1

المنتجشكل

المادةاسم

الكيميائياالسم

األوروبيةالمفوضية فهرس رقم

EC.ال-
CAS.رقم

REACHال تسجيل
المرادفات

المنتجمعرف

:

:

:

:

:

:

:

:

مستوى

الزنكفوسفات

أورثوفوسفات )6-00-011-030

bis ) trizinc
231-944-3

7779-90-0

XXXX01-2119485044-40-

II() الزنكفوسفات   /الزنكفوسفات   /الزنكحمض فوسفات   /32بيضاء  صبغةD4( / ) 4 M )D2M( / Delaphos
 2D2( / Delaphos) 2 Delaphos/   32 بيضاء صبغةCI/   77964CI

الصلة ذات المحددة واالستخدامات المخلوط أو للمادة الصلة ذات المحددة االستخدامات1.2

الصلةذات المحددة باالستخدامات  .1.2.1

الرئيسيةاالستخدام فئة

استخدام المخلوط   /المادةاستخدام

المخلوط  /المادة

:

:

:

الصناعىاالستخدام

التآكلمثبطات للتآكل المضادة الطالءات صناعة في تستخدم

توجد ال باالستخداماتينصح 1.2.2.

متاحةإضافية معلومات 

السالمةبيانات صحيفة مورد تفاصيل 1.3

Ltd Holdings JPE
AR 2WV11

1922477354  )0(44 +فاكس - 475055 1922  )0(44 +هاتف

stevenbirch@delaphos.co.uk

1.4

الطوارئرقم

الطوارئهاتف رقم

:+ 44)0(  1922475055

المخاطرتحديد 2: القسم

الخليطأو المادة تصنيف2.1.

][1272CLP /2008رقم  )األوروبيةالمفوضية (لالئحة وفقاً التصنيف
المائيةالبيئة على خطرة

البيئة على الخطرة 1 ، الفئة الحادة ، الخطورة -

المائية

1الفئة المزمن ، الخطر -

H400

H410

16القسم انظر -: Hوالبيانات المخاطر لفئات الكامل النص

للحياة السمية شديدة والبيئةاإلنسان وصحة الضارة والكيميائية الفيزيائية اآلثار

األمد.طويلة تأثيرات مع المائية 

الوسمعناصر2.2.

التوضيحية الصور ][1272CLP /2008رقم  )(ECلالئحة وفقاً العالمات وضع

:)(CLPللمخاطر 
لعرضهاإضافية  )تصنيفات(تصنيف لعرض إضافية ملصقات

GHS09

)(CLPإشارة كلمة
البيانات  )(CLPالمخاطر بيانات

)(CLPالتحذيرية 

:

:

:

تحذير

H410- األمد طويلة تأثيرات مع المائية للحياة السمية .شديد
في إطالقه  .تجنب P391- االنسكاب .تجميع

P273- البيئة 
واإلقليمية المحلية للوائح وفقاً الخاصة ، أو الخطرة النفايات تجميع نقطة إلى والحاوية المحتويات من .تخلص

P501- الدولية أو   /ووالوطنية 

2.3

متاحةإضافية معلومات توجد ال

األخرىاألخطار
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830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

المكوناتعن معلومات   /التركيب3: القسم

مواد3.1

٪المنتجمعرفاسم

CAS( 7779-90-0100رقم (الزنكفوسفات

231-944-3 )األوروبيةالمفوضية رقم (

030-011-00-6 )األوروبيةالمفوضية فهرس رقم (

no( 01-2119485044-40-XXXX-REACH)

16القسم انظر : Hلتصريحات الكامل النص

3.2

ينطبقال

مخاليط

األوليةاإلسعافات تدابير 4: المادة

4.1

اإلسعافات تدابير األولية اإلسعافات تدابير

تدابير االستنشاق بعد العامة األولية 

تدابير الجلد مالمسة بعد األولية اإلسعافات 

تدابير العين مالمسة بعد األولية اإلسعافات 

االبتالعبعد األولية اإلسعافات 

األوليةاإلسعافات تدابير وصف

:

:

:

:

:

الطبية.المشورة فاطلب بتوعك ، شعرت إذا

بكمية الجلد اغسل للتنفس. راحته على وحافظ النقي الهواء إلى الشخص انقل

الماء.من كبيرة 

احترازي.كإجراء بالماء العين اشطف

بتوعك.شعرت إذا الطبيب أو السموم بمركز اتصل القيء. بتحريض تقم ال

اآلثار  /األعراضالمتأخرةأو الحادة سواء والتأثيرات األعراض أهم 4.2

  /األعراضاالستنشاق بعد اآلثار   /األعراض

اآلثار   /األعراضالجلد مالمسة بعد اآلثار 

بعد اآلثار   /األعراضالعين مالمسة بعد 

االبتالع

:

:

:

:

:

العادي. االستخدام ظل في شيء ال العادي. لالستخدام المتوقعة الظروف ظل في كبيراً خطراً يمثل أن يتُوقع ال

طفيفا.تهيجا يسبب قد 

في شيء ال طفيفا. تهيجا يسبب قد العادي. االستخدام ظل في شيء ال

ظل في شيء ال طفيفا. تهيجا يسبب قد العادي. االستخدام ظل 

طفيفا.تهيجا يسبب قد العادية. الظروف 

األعراض.عالج مطلوبخاص وعالج فورية طبية عناية أي إلى اإلشارة 4.3

الحرائقمكافحة إجراءات الخامس: القسم

5.1

إطفاء وسائط مناسبة إطفاء وسائط

مناسبةغير 

اإلطفاءوسائل

:

:

أكسيد ثاني النفاثة. المياه تستخدم ال وبركاته. الله ورحمة عليكم السالم

.)(CO2الكربون 

الحريقخطر المخلوطأو المادة عن الناشئة الخاصة األخطار 5.2

االنفجارخطر

:

:

:

لالشتعال.قابل غير

أبخرة إطالق يتم قد متفجر. غير المنتج

سامة. حريقنشوب حالة في الخطرة التحلل منتجات

5.3

تعليمات االحترازية اإلجراءات

أثناء الحماية الحرائق مكافحة 

الحرائقمكافحة 

االطفاءلرجال نصيحة

:

:

:

تسمح ال بذلك. للقيام آمن إذا تسرب وقف كيماوي. حريق أي مكافحة عند الحذر توخى

المياه.مجاري أو المصارف بدخول الحرائق مكافحة عن الناتج السطحي للجريان 

كاملة.واقية مالبس مستقل. تنفس جهاز المناسبة. الحماية معدات بدون إجراء اتخاذ تحاول ال

سامة.غازات وتطلق تتحلل أن يمكن عالية ، حرارة لدرجة التعرض عند:أخرىمعلومات

العرضياإلطالق إجراءات 6: القسم

6.1

عامةتدابير

الطوارئوإجراءات الحماية ومعدات الشخصية االحتياطات

الغبار.تكون تجنب :

الطوارئحاالت في العاملين لغير 6.1.1.

اجهزةحماية

الطوارئإجراءات

الغبارإطالق حالة في تدابير

:

:

:

االنسكاب.منطقة تهوية المناسبة. الحماية معدات بدون إجراء اتخاذ تحاول ال

المعتمدة.التنفسي الجهاز حماية معدات استخدم مفرط ، غبار حدوث عند

الطوارئحاالت في للمستجيبين 6.1.2.

ضوابط "8: القسم إلى الرجوع يرجى المعلومات ، من لمزيد المناسبة. الحماية معدات بدون إجراء اتخاذ تحاول ال:اجهزةحماية

."الشخصيةالحماية   /التعرض
الغبار.تكون تجنب:الطوارئإجراءات

للبيئة.إطالق تجنب البيئيةاالحتياطات 6.2
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830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

6.3

لالحتواء

المعلومات تنظيف طرق

األخرى

والتنظيفاالحتواء ومواد طرق

:

:

:

االنسكاب.جمع

ميكانيكياً.المنتج استعادة

به.مصرح موقع في الصلبة المخلفات أو المواد من تخلص

أيضاً انظر األخرىاألقسام إلى الرجوع 6.4

13.و 8 القسمين 

والتخزينالمناولة 7: القسم

7.1

احتياطات معالجتها عند إضافية مخاطر

النظافةتدابير مع اآلمن للتعامل 

اآلمنللتعامل االحتياطات

:

:

:

لمحطة جيدة تهوية وجود من التأكد العادي. لالستخدام المتوقعة الظروف ظل في كبيراً خطراً يمثل أن يتُوقع ال

الشخصية.الحماية معدات ارتد ِالعمل. 

المنتج.مع التعامل بعد دائماً يديك اغسل المنتج. هذا استخدام عند تدخن أو تشرب أو تأكل ال

الفنيةالتدابير التوافقعدم أي ذلك في بما اآلمن، التخزين شروط7.2

التخزينشروط

:

:

المحصورة.المناطق في وخاصة الكافية، التهوية ضمان

حافظ التهوية. جيد مكان في مئوية درجة 50 من أقل حرارة درجة في بالعبوة احتفظ اهدء. التهوية. جيد مكان في يخزن

االستعمال.قيد تكون ال عندما مغلقة الحاوية على 

متوافقةغير منتجات

التخزينحرارة درجة

:

:

0-50 قوية. قواعد قوية. أحماض

مئويةدرجة 

ال محددةنهائية استخدامات 7.3.

خاصة.متطلبات يوجد 

الشخصیةالحمایة   /التعرضضوابط 8: القسم

السيطرةالمعلمات8.1

)7779-90-0(الزنك فوسفات
DNEL  /( DMELعمال)

يوم  /الجسموزن من كجم   /مجم83جلديةجهازية ، تأثيرات - الطويل المدى على

مكعبمتر   /مجم5استنشاقجهازية ، تأثيرات - الطويل المدى على

DNEL  /( DMELالسكانعامة )
يوم  /الجسموزن من كجم   /مجم0.83الفمطريق عن جهازية ، تأثيرات - الطويل المدى على

مكعبمتر   /مجم2.5استنشاقجهازية ، تأثيرات - الطويل المدى على

يوم  /الجسموزن من كجم   /مجم83جلديةجهازية ، تأثيرات - الطويل المدى على

( PNECماء)
لتر  /ملجمPNEC0.0206 )عذبةمياه (أكوا

لتر  /ملجمPNEC0.0061 )بحريةمياه (أكوا

( PNECالرواسب)
الساكنالوزن من كجم   /ملجم117.8)العذبةالمياه ( PNECرواسب

الساكنالوزن من كجم   /ملجم56.5)بحريةمياه ( PNECرواسب

( PNECالتربة)
الساكنالوزن من كجم   /ملجمPNEC35.6التربة

PNEC )STP(
لتر  /ملجمPNEC0.052الصحي الصرف مياه معالجة محطة

8.2

تهوية وجود من التأكد المناسبة:الهندسية الضوابط

الشخصية:الحماية معدات العمل.لمحطة جيدة 

مواد الغبار.من الواقية المالبس القفازات. الضروري. غير التعرض كل تجنب

اليد:حماية مناسبةواقية مالبس ارتد الواقية:المالبس 

الكيميائية.للمواد مقاومة واقية قفازات ارتد ِ

التعرضضوابط

اساسياختراق)مم(سمكنفاذيةمادةنوع

كلورايدفينيل البولياالستخدامإلعادة قابلة قفازات

)بك(
374EN

30/3( ENاإلنجليزية)2017/8/12



الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة
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العين:حماية

حمايةنظارات

واقية مالبس ارتد والجسم:الجلد حماية

التنفسي:الجهاز حماية مناسبة

للتنفسمالئمة معدات ارتدي التهوية، كفاية عدم حالة في

اساسيشرطفلترنوعجهاز

قابل قناع نصف منه ، التخلص يمكن قناع نصف

االستخدامإلعادة 

143ENالغبارحمايةP3النوع  ، P2النوع  ، P1اكتب

إطالق تجنب البيئي:التعرض ضوابط

للبيئة.

والكيميائيةالفيزيائية الخصائص 9: القسم

9.1

الفيزيائيةالحالة

خارجيمظهر

لون

رائحة

الرائحةعتبة

الهيدروجينيالرقم

الهيدروجينياألس محلول

نقطة  )1 =أسيتات بوتيل (النسبي التبخر معدل

االنصهار

التجمدنقطة

الغلياننقطة

مضيئةنقطة

درجة الذاتي االشتعال حرارة درجة

(لالشتعال القابلية التحلل حرارة 

البخارضغط  )غازصلب ، 

درجة 20 عند النسبية البخار كثافة

النسبيةالكثافة مئوية 

كثافة

الذوبان

األساسيةوالكيميائية الفيزيائية الخصائص عن معلومات

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

صلب

مسحوق.

وايت.أوف

الرائحة.عديم

بياناتتتوافر ال

بياناتتتوافر ال

وزن  /وزن10٪ 6-8

بياناتتتوافر ال

مئويةدرجة 912

ينطبقال

بياناتتتوافر ال

ينطبقال

ينطبقال

بياناتتتوافر ال

لالشتعال.قابل غير

باسكالهكتو 1 <

بياناتتتوافر ال

ينطبقال

مكعبسم   /جم3.7 - 3.3

الماء.في يتحلل ال

0.01٪<الماء:

األسرىسجل

الحركيةاللزوجة

وديناميكيةلزوجة

التفجيريةالخواص

مؤكسدةخصائص

التفجيرحدود

:

:

:

:

:

:

بياناتتتوافر ال

ينطبقال

بياناتتتوافر ال

متفجر.غير المنتج

ال األوروبية. المجموعة لمعايير وفقاً مؤكسدة غير مادة

ينطبق

أخرىمعلومات 9.2.

متاحةإضافية معلومات توجد ال

والتفاعلاالستقرار 10: القسم

.10.1

العادية.والنقل والتخزين االستخدام ظروف ظل في تفاعلي غير المنتج

التفاعلية

مستقر الكيميائياالستقرار 10.2.

العادية.الظروف ظل في 

30/4( ENاإلنجليزية)2017/8/12



الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

.10.3

العادية.االستخدام ظروف ظل في معروفة خطيرة فعل ردود توجد ال

الخطرةالتفاعالت إمكانية

تجنبهايجب شروط 10.4.

.)7القسم انظر (بها الموصى والمناولة التخزين شروط تحت شيء ال

توجد ال المتوافقةغير المواد 10.5.

متاحةإضافية معلومات 

الخطرةالتحلل منتجات 10.6.

خطرة.تحلل منتجات إنتاج ينبغي ال العادية ، واالستخدام التخزين ظروف ظل في

السموممعلومات 11: القسم

.11.1

الحادةالسمية

السميةالتأثيرات عن معلومات

مصنفغير :

)7779-90-0(الزنك فوسفات
كجم  /مجمLD50<  5000الفئران الفم طريق عن

خطير تهيج   /الجلد.تلفتهيج   /تآكل

بالعين

السرطنة

:

:

:

:

:

مصنفغير

مصنفغير

مصنفغير

مصنفغير

مصنفغير

اإلنجابيةسمية

STOTالتعرض واحد
:

:

مصنفغير

مصنفغير

STOTالمتكرر التعرض

االستنشاقخطر

:

:

مصنفغير

مصنفغير

البيئيةالمعلومات 12: القسم

.12.1

عام- البيئة علم

تسمم

األمد.طويلة تأثيرات مع المائية للحياة السمية شديدة:

)7779-90-0(الزنك فوسفات
لتر  /مجم10.14سمكة 50 المميت التركيز

لتر  /ملجم1EC500.04 دافنيا

لتر  /مجمh 72EC500.136 )1(الطحالب

للتحللوالقابلية الثبات12.2.

)7779-90-0(الزنك فوسفات
بيانات.تتوافر الللتحللوالقابلية الثبات

األحيائيالتراكم إمكانية12.3.

)7779-90-0(الزنك فوسفات
يثبت.لماألحيائيالتراكم إمكانية

التربةفي التنقل12.4.

)7779-90-0(الزنك فوسفات
يثبت.لمالتربة- البيئة علم

.12.5

متاحةإضافية معلومات توجد ال

vPvBو  PBTتقييم نتائج

.12.6

متاحةإضافية معلومات توجد ال

األخرىالضارة اآلثار

التخلصاعتبارات 13: القسم

.13.1

من التخلص توصيات  )النفايات(اإلقليمية التشريعات

العبوات  /المنتجات

النفاياتمعالجة طرق

:

:

الرسمية.للوائح وفقاً منها التخلص يتم أن يجب

واإلقليمية المحلية للوائح وفقاً الخاصة ، أو الخطرة النفايات تجميع نقطة إلى الحاوية   /المحتوياتمن تخلص

الدولية.أو   /ووالوطنية 

للبيئة.إطالق تجنب:النفايات- البيئة علم
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

النقلمعلومات 14: القسم

ADN/  IATA/  IMDG/  RID/  ADRلـ وفقاً

ADRIMDGالدوليالجوي النقل اتحادADNيتخلص

المتحدةاألمم رقم14.1.

30773077307730773077

المتحدةلألمم الصحيح الشحن اسم14.2.

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات )

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات )

بيئيا

خطرة،مادة

زنك(رقم صلب ،

)فوسفات

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات )

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات )
النقلمستند وصف

3077المتحدة األمم رقم

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات ، )
الثالث9 ،

3077المتحدة األمم رقم

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات ، )
البحريةالثالث ، 9 ،

ملوث

مادة 3077 المتحدة األمم رقم

بيئيا ً،خطرة 

زنك(رقم صلب ،

الثالث9 ،  ، )الفوسفات

3077المتحدة األمم رقم

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات ، )
الثالث9 ،

3077المتحدة األمم رقم

بيئيا

خطير

صلبةمادة

( NOSالزنكفوسفات ، )
الثالث9 ،

النقلخطر  )فئات(فئة14.3.

99999

التعبئةمجموعة14.4.

ثالثاثالثاثالثاثالثاثالثا

بيئيخطر14.5.

علىخطير

نعمالبيئة:

علىخطير

نعمالبيئة:

نعمالبحرية: الملوثات

علىخطير

نعمالبيئة:

علىخطير

نعمالبيئة:

علىخطير

نعمالبيئة:

متاحةتكميلية معلومات توجد ال

للمستخدمخاصة احتياطات14.6.

البريالنقل -

 )(ADRخاصة أحكام  )(ADRالتصنيف كود
الكميات  )(ADRمحدودة كميات 

(ADRالتعبئة تعليمات  )(ADRالمستثناة 
أحكام  )(ADRالخاصة التعبئة أحكام  )

)(ADRالمختلطة التعبئة 

:

:

:

:

:

:

:

:

7م 

، 274 ، 335 ، 375 601 5

كجم

1ه 

B3 ، PP12 R001 ، LP02 ، 

IBC08 ، P002
MP10

BK3 ، BK2 ، BK1 ، T1 )(ADRالسوائب وحاويات المحمول الخزان تعليمات

وحاويات المحمول للصهريج الخاصة األحكام

)(ADRالسوائب 
:TP33

)(ADRالخزان كود
النقل فئة صهاريج لنقل مركبة

ADR)(

:

:

:

:

LGBV ، SGAV
في

3

V13 )(ADRالحزم - للنقل خاصة أحكام

:)(ADRالسائبة - للنقل خاصة أحكام

:

VC2 ، VC1
CV13 والمناولة والتفريغ التحميل - للنقل خاصة أحكام

ADR)(
:برتقاليةلوحات  )Kemlerرقم (الخطر تعريف رقم

:

90

EAC:Z2كود
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

 )(IMDGخاصة أحكام البحريالنقل -
الكميات  )(IMDGالمحدودة الكميات 

التعبئة تعليمات  )(IMDGالمستثناة 

IMDG)(  الخاصة التعبئة أحكامIMDG)( 
  )IBC )IMDGبـالخاصة التعبئة تعليمات 

تعليمات   )IBC )IMDGلـخاصة أحكام 

)(IMDGالخزان 

IMDG)( No-EmSبالخزان خاصة أحكام
)النارإطالق (. 

-EmS )االنسكاب(ال.
التستيف  )(IMDGالتستيف فئة

)(IMDGوالمعالجة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

، 274 ، 335 ، 966 ، 967 969 5

كجم

1ه 

LP02 ، P002
PP12
IBC08

3ب 

TP33 BK3 ، BK2 ، BK1
 ، T1

FA
سادس

أ

SW23

الجويالنقل -

الخماسي األنيسول من المستثناة الكميات

)إياتا(محدودة كميات  PCA )إياتا(الكلور 

PCA )IATA(  تعبئةتعليماتIATA( ) محدودة  بكمية

PCAالقصوى الصافية الكمية 
  )PCA )IATAلـالقصوى الصافية الكمية

 net maxالتعبئة تعليمات 

CAO )IATA( CAO  الكميةIATA)( 
)(IATAخاصة أحكام 

 )ERG )IATAكود

:

:

:

:

:

:

:

:

:

1ه 

Y956
كجم30

956

كجم400

956

كجم400

L 9A197 ، A179 ، A158 ، 

A97

 )(ADNالتصنيف رمز الداخليالمائي النقل -
 )(ADNمحدودة كميات  )(ADNخاصة أحكام 

المطلوبة المعدات  )(ADNالمستثناة الكميات 

ADN)(  األضواء  ء /الزرقااألقماع عددADN)( 
)(ADNالمالحظات   /اإلضافيةالمتطلبات 

:

:

:

:

:

:

:

7م 

، 274 ، 335 ، 375 601 5

كجم

1ه 

أب ،

0

السائب.النقل حالة في فقط  * **7.1.4.1. أيضاً انظر السائب ، للنقل  **المنصهرة. الحالة في فقط  *

الحديديةبالسكك النقل -

 )(RIDخاصة أحكام  )(RIDالتصنيف كود
الكميات  )(RIDمحدودة كميات 

 )(RIDالتعبئة تعليمات  )(RIDالمستثناة 
أحكام  )(RIDالخاصة التعبئة شروط 

)(RIDالمختلطة التعبئة 

:

:

:

:

:

:

:

:

7م 

، 274 ، 335 ، 375 601 5

كجم

1ه 

B3 ، PP12 R001 ، LP02 ، 

IBC08 ، P002
MP10

BK2 ، BK1 ، T1 )(RIDالسوائب وحاويات المحمول الخزان تعليمات

وحاويات المحمول للصهريج الخاصة األحكام

)(RIDالسوائب 
:TP33

فئة   )RID )RIDلخزاناتالخزان أكواد

)(RIDالنقل 
:

:

:

LGBV ، SGAV
3

W13 )(RIDالحزم - للنقل خاصة أحكام

:)(RIDالسائبة - للنقل خاصة أحكام

:

VC2 ، VC1
CW31 ، CW13 والمناولة والتفريغ التحميل - للنقل خاصة أحكام

RID)(
RID() الخطرتعريف  رقمRID( ( ) الطرود

Express ) Colisالسريعة
:

:

CE11
90

ينطبقال Code IBCو  Marpolمن الثاني للملحق وفقاً كبيرة بكميات النقل 14.7.
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

التنظيميةالمعلومات 15: القسم

.15.1

.15.1.1

األوروبياالتحاد لوائح - المخلوط أو بالمادة الخاصة والبيئة والصحة السالمة تشريعات   /تشريعات  /لوائح

عشرالسابع الملحق قيود تصل ال

الزنك فوسفات . REACHقائمة في مدرجاً ليس الزنك فوسفات

عشرالرابع بالملحق  REACHقائمة في مدرجاً ليس 

توجد ال الوطنيةاللوائح 15.1.2.

متاحةإضافية معلومات 

.15.2

الكيميائيةالسالمة تقييم إجراء تم

الكيميائيةالسالمة تقييم

أخرىمعلومات 16: القسم

إقتصارات:و اختصارات

الحادةالسمية تقديرأكل

ADNالداخليةالمائية الممرات عبر الخطرة للبضائع الدولي بالنقل المتعلقة األوروبية االتفاقية

ADRبراًالخطرة للبضائع الدولي بالنقل المتعلقة األوروبية االتفاقية

BCFاألحيائيالتركيز عامل

CLP2008/1272رقم  )األوروبيةالمفوضية (الئحة العالمات ؛ ووضع والتغليف التعبئة تصنيف الئحة

DNELتأثيرمستوى بدون مشتق

EC50الفعالالتركيز متوسط

IATA- الدولي الجوي النقل اتحاد
vPvBجداًبيولوجياً ومتراكم الثبات شديد

STPالمجاريمياه معالجة نبات

WGK- المياه مخاطر فئة
PNECتأثيروجود عدم المتوقع التركيز

LD50المتوسطةالقاتلة الجرعة

IMDGالدوليةالبحرية الخطرة البضائع

CAS #- الكيميائي الملخص خدمة رقم

:EUHو  Hلبيانات الكامل النص

1الفئة شديدة ، خطورة - المائية البيئة على خطرة1الحادة المائية

1الفئة مزمن ، خطر - المائية البيئة على خطير1المائية المزمنة

H400المائية.للحياة السمية شديدة

H410األمد.طويلة تأثيرات مع المائية للحياة السمية شديدة

II( - Annex EU )REACH SDSلويلين

للمنتجمحددة خاصية أي تضمن أنها على تفسيرها ينبغي ال لذلك فقط. البيئية والمتطلبات والسالمة الصحة ألغراض المنتج وصف إلى وتهدف الحالية معرفتنا إلى المعلومات هذه تستند
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

السالمةبيانات لصحيفة مرفق

المنتجتعرض  )سيناريوهات(سيناريو

ESعنوانESنوع

احتمال مع البدء ومواد مذيب ، في أو الجاف أو التام الخلط طريق عن المستحضرات صياغة في  Zn3 )PO4( 2لمادة الصناعي االستخدامعامل

التعبئة.ذلك يتبع وربما والتلبيد ، والتكوير الضغط 

معالجة طرق خالل من أخرى عضوية غير أو عضوية زنك مواد تصنيع في -  Zn3 )PO4( 2تركيبات أو الزنك ألكسيد الصناعي االستخدامعامل

والتعبئةوالتكليس التجفيف احتمالية مع مختلفة ، 

التوليفأو للتحليل عضوي ، أو مائي وسط في نشط معمل ككاشف  Zn3 )PO4( 2لـ والمهني الصناعي االستخدامعامل

الحقةأخرى الستخدامات والمصفوفات الصلبة الخلطات لتصنيع كمكون -  PO4( 2( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4لصيغ الصناعي االستخدامعامل

المبلمرةأو اللزجة المواد من ذلك غير أو المعاجين أو المشتتات لتصنيع كمكون -  PO4( 2( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4لصيغ الصناعي االستخدامعامل

Zn3 )PO4( 2من وزن   /وزن25٪ من أقل على تحتوي التي الصلبة للركائز والمهني الصناعي االستخدامعامل
Zn3 )PO4( 2من وزن   /وزن25٪ من أقل على تحتوي التي المبلمرة والركائز والمعاجين للمشتتات والمهني الصناعي االستخدامعامل
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

Zn3 )PO4( 2-1 GESالتعرض سيناريو 1.

صياغة في  Zn3 )PO4( 2لمادة الصناعي االستخدام
أو الجاف أو التام الخلط طريق عن المستحضرات 

والتكوير الضغط احتمال مع البدء ومواد مذيب ، في 
التعبئة.ذلك يتبع وربما والتلبيد ، 

1Zn3 )PO4( 2 ES: GES- مرجع
عامل: ESنوع

1.0.2اإلصدار:

2017/10/19اإلصدار: تاريخ

SU10 ، SU3الواصفاتاستخدم
PROC26 ، PROC22 ، PROC15 ، PROC14 ، PROC13 ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، 

PROC3 ، PROC2 ، PROC1
ERC2 ، ERC1

المباشر باالستخدام متبوعاً البداية ، لمواد التام الخلط طريق عن المستحضرات تصنيع في  Zn3 )PO4( 2يستخدمالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

هذه جميع تغطية يتم لذلك المختلفة. الصناعية االستخدامات من بالعديد العملية هذه تتميز المستحضر. لتعبئة 

هذا.العام التعرض سيناريو بواسطة الصناعية االستخدامات 

صياغة

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

)ERC2) ، ERC1البيئي التعرض في التحكم في المساهمة السيناريو2.2

بشكل أو دفعات على الخلط يحدث الخلط. خزان في األخرى الكواشف مع ويغذى جرعات ويوضع الصومعة من يستخرج التسليم ؛ بعد صوامع في وتخزينه العبوة من إزالته يتم

من لمزيد تعبئتها أو النحو هذا على  ))معجون  /مذيب(الرطبة أو الجافة (التحضير مصفوفة استخدام يتم مغلقة. ؛ غرفة   /خزانفي الخلط يحدث العملية. إليصال وفقاً مستمر ، 

االستخدام.  /المعالجة

ERC1الموادصنع

ERC2المستحضراتصياغة

المنتجخصائص

مسحوقللمنتجالمادي الشكل

٪80 >المنتجفي المادة تركيز

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

أسبوع  /أيام7المستمراالفراجاالستخدامومدة تواتر

أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترض

االستخدام يكون أن الممكن من حالة. 

كذلكليس 

في يؤخذ أن يجب هذا مستمر؛

التعرض.تقدير عند االعتبار 

يوم  /مكعبمتر 18000 السطحية المياه تدفق استقبالالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

داخلياستخدامتؤثرالتي األخرى التشغيلية الظروف

البيئيالتعرض
عند المثال سبيل على (معالجة مياه وجود عدم حالة في حتى

المعالجةغير المياه بعض تكون أن يمكن  ، )بالكاملالعملية تجفيف 

)التنظيفمن المثال سبيل على (الزنك على يحتوي متولد
الزنك.على المحتوية المخلفات جميع تدوير إعادة يتم

المخاطرإدارة تدابير

مغلقة.أنظمة داخل العمليةالعمليةمستوى على والتدابير الفنية الشروط

االفراجلمنع  )المصدر(
الغباريحدث قد حيث محلي عادم باستخدام يوصى

منع   /لتجميعاألحواض في السوائل كميات احتواء

العرضياالنسكاب 

التصريفات من الحد أو لتقليل الموقع في الفنية والتدابير الظروف

التربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات 

الصحي الصرف مياه إلى المذابة غير المواد تصريف منع

منهااالستعادة أو بالموقع 

الموقع في الصحي الصرف مياه معالجة تقنيات تطبيق يمكن

المثال: سبيل على  )أمكنإن (الماء في اإلطالقات لمنع 

90-99.98الكفاءة (والترشيح والترسيب الكيميائي الترسيب 

(٪.

تنقية جهاز مثل (الهواء انبعاثات من للحد مناسبة أنظمة استخدام

تجاوز عدم لضمان  )المحلي STPأو الجاف أو الرطب الغاز 

المحليةاللوائح بواسطة المحددة االنبعاثات مستويات 

الكيسكيس استخدام طريق عن الهواء انبعاثات في التحكم يتم
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

مثل الهواء انبعاث لتخفيف أخرى أجهزة أو   /والمرشحات

 ، )الكفاءةمن 99٪ إلى تصل ( )الكيسيةأو (النسيجية المرشحات 

خلق إلى هذا يؤدي قد . ٪)50-99كفاءة (الرطب الغسل أجهزة 

المبنى.في عام سلبي ضغط 

اإلطالقعمليات تقليل على النشطاء تدريب من تأكدمناإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

موقع
العملومنطقة للمعدات المنتظم التنظيف

توجد ال . )(STPالصحي الصرف مياه معالجة محطة حجمالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

إضافيةمعلومات 

النفايات من والتخلص الخارجية المعالجة تتوافق أن يجبمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

بهاالمعمول الوطنية أو   /والمحلية اللوائح مع 

الخارجية التدوير وإعادة االستعادة عمليات تتوافق أن يجبللنفاياتالخارجي باالسترداد المتعلقة والتدابير الشروط

بهاالمعمول الوطنية أو   /والمحلية اللوائح مع للنفايات 

2.1
PROC26( ، PROC22 ، PROC15 ، PROC14

 ،PROC13) ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، PROC3 ، PROC2 ، PROC1العمال تعرض في يتحكم الذي المساهم السيناريو

من بالعديد العملية هذه تتميز المستحضر. لتعبئة المباشر باالستخدام متبوعاً البداية ، لمواد التام الخلط طريق عن المستحضرات تصنيع في  Zn3 )PO4( 2يستخدم

المختلفة.الصناعية االستخدامات 

هذا.العام التعرض سيناريو بواسطة الصناعية االستخدامات هذه جميع تغطية يتم لذلك

PROC1للتعرضاحتمال يوجد ال مغلقة ، عملية في استخدم

PROC2العرضيةللرقابة التعرض مع ومستمرة مغلقة عملية في استخدم

PROC3الصياغةأو التوليف (المغلقة الدفُعات عملية في تستخدم(

PROC4للتعرضفرصة تظهر حيثما  )توليف(أخرى وعملية دفعات على استخدم

PROC5مهمةمالمسة أو   /والمراحل متعددة (والمواد المستحضرات لصياغة دفعية عمليات في المزج أو الخلط(

PROC8bمخصصةمرافق في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC9الوزنذلك في بما مخصص ، تعبئة خط (صغيرة حاويات في التحضير أو المادة نقل(

PROC13والسكببالغمس األصناف معالجة

PROC14والتكويروالبثق والضغط األقراص على بالطباعة األصناف أو المستحضرات إنتاج

PROC15معملككاشف استخدم

PROC22صناعيةبيئة في مرتفعة حرارة درجات عند مغلقة تكون أن يحتمل معادن   /معادنمعالجة عمليات

PROC26الغرفةحرارة درجة في العضوية غير الصلبة المواد تداول

المنتجخصائص

أو زجاجي  )بمسحوق ، شكل في يكون أن يمكن صلبة ، حالة في المستحضر يكون عندما سائلة ، أو صلبةللمنتجالمادي الشكل

الفي حبيبات. شكل على  )ج

الحاالت.أسوأ في الشديد بالغبار يتسم أن يمكن مسحوق ، شكل في

25٪ >حتى٪5  =<المنتجفي المادة تركيز

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

يوم  /ساعات8 <التعرضمدةاالستخدامومدة تواتر

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

)مئويةدرجة 100  = (~مرتفعة حرارة درجات تحدث أن يمكنالعمالعلى تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف
مكشوف

محصورة.منطقة في الداخلية العمليات جميع

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

الطبيعية التهوية فيها تكون التي الحاالت في أو الداخلية العمليات أثناء

النقاط في مكانه في المحلي العادم تهوية يكون أن يجب كافية ، غير 

ليس  LEVالطلق ، الهواء في االنبعاثات. فيها تحدث أن يمكن التي 

عام.بشكل مطلوباً 

منع   /لتجميعاألحواض في السوائل كميات احتواء

العرضياالنسكاب 

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

90-95٪عن تقل ال كفاءة - محلية عادم تهوية

(70-90٪ الكفاءة: : )الغبارانبعاثات لتقليل (الفالتر   /الفالتر
المرحلة (85-95٪  ، )الغبارمرشحات (50-80٪  ، )األعاصير

)الكاسيتمرشحات المزدوجة ، 
  /التكليس  /التجفيفوحدات في خاصة العملية ، حاوية

)مغبرةتكون أن يحتمل (التعبئة 
الغبار في الموجود والزنك الغبار قياس يجب الغبار: في التحكم

الوطنية.للوائح وفقاً  )فرديأو ثابت (العمل مكان هواء في 

من نظيفة عمل بيئة على والحفاظ العام للتأسيس خاصة رعاية

المثال:سبيل على خالل 

العمليةتنظيف

العملوورشة المعدات

سبيل على مخصصة ، مناطق في المعبأ الزنك منتج تخزين

المثال:
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

العامة ، الصناعية النظافة ممارسة هذا اإلدارة نظام سيشملوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

المثال:سبيل على 

على العمال وتدريب معلومات

الحوادث.  /التعرضمن الوقاية 

التعرض في التحكم إجراءات

التنظيف . )النظافةتدابير (الشخصي 

واألرضيات ،للمعدات المنتظم 

إجراءات العمال. تعليمات تمديد

والعملية مراقبة 

شخصيصيانة. اعمال

)أدناهانظر (الحماية تدابير

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

2Zn3 )PO4( 2 GES- التعرض سيناريو 1.

-  Zn3 )PO4( 2أو الزنك ألكسيد الصناعي االستخدام
عضوية غير أو عضوية زنك مواد تصنيع في تركيبات 

احتمالية مع مختلفة ، معالجة طرق خالل من أخرى 
والتعبئةوالتكليس التجفيف 

2Zn3 )PO4( 2 ES: GES- مرجع
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

SU15 ، SU14 ، SU10 ، SU9 ، SU8 ، SU3 ، SU0الواصفاتاستخدم
PROC26 ، PROC23 ، PROC21 ، PROC15 ، PROC13 ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، 

PROC3 ، PROC2 ، PROC1
AC7 ، AC2 PC39 ، PC29 ، PC24 ، PC21 ، PC20 ، PC19 ، PC14

 ، PC7
ERC6a ، ERC5 ، ERC2 ، ERC1

يغطي األخرى. العضوية وغير العضوية الزنك مركبات من العديد لتصنيع أولية كمواد  Zn3 )PO4( 2يستخدمالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

التصنيع.عمليات جميع الحالي السيناريو 

صناعة

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

)ERC6a) ، ERC5 ، ERC2 ، ERC1البيئي التعرض في التحكم في المساهمة السيناريو2.2

التعرض:سيناريو يغطيها التي العمليات   /األنشطةوصف

التفاعلخزان في الخام المواد تحمل -  PO4( 2( Zn3أو المحتوية ، الصيغة -  2 )PO4( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4استقبال -

.)التهويةتكييف (الحاجة عند الضغط ، مرشح على والترشيح التنقية لخطوات للكواشف المتسلسلة اإلضافة -
العادم.غطاء تحت الماء بتبخر التركيز -

التبريد.سير على السكب إمكانية -

المملوءة البراميل أو األكياس إغالق ذلك بعد يتم العملية. وتحريك وتعديلها التفريغ أنبوب تحت األسطوانة أو الكيس وضع العمال على يجب المنتجة. الزنك مركبات وتعبئة تفريغ -

التخزين.منطقة إلى ونقلها 

براميل.أو أكياس في الصلبة المواد تعبأ  ؛ )3م 1 سعة (وسيطة سوائب حاويات في المحاليل تعبأ المسحوق. تعبئة أثناء للغبار التعرض يحدث أن يمكن -

الصيانةأنشطة -

ERC1الموادصنع

ERC2المستحضراتصياغة

ERC5مصفوفةفي أو في التضمين إلى أدى مما الصناعي االستخدام

ERC6aوسيطةمواد استخدام (أخرى مادة تصنيع عن الناتج الصناعي االستخدام(

المنتجخصائص

مسحوقللمنتجالمادي الشكل

٪99 >المنتجفي المادة تركيز

الحل.في أو

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

ت75 <السنوية:الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

اليوم في  Zn3 )PO4( 2تحويل يتم

مكافئ Znمركب إلى 

أسبوع  /أيام7المستمراالفراجاالستخدامومدة تواتر

أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترض

االستخدام يكون أن الممكن من حالة. 

كذلكليس 

في يؤخذ أن يجب هذا مستمر؛

التعرض.تقدير عند االعتبار 

د  /مكعبمتر 18000العام:للسيناريو االفتراضيالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

ذلكخالف ذكر يتم لم ما

يليها  )التنقيةالترشيح ، الترشيح ، (الرطبة العملياتالبيئيالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

والتعبئة )الطحنإمكانية (التجفيف 

محصورة.منطقة في الداخلية ، العمليات جميع

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

استخدامهاحالة في للتآكل المسببة والمحاليل األحماض استخدام على الحرص
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

لجمع  ioوالمرشحات الخزانات تحت الحوض احتواء توفير يتم

عرضيانسكاب أي 

وجه على المعالجة مياه معالجة يجب االقتضاء ، عند

إطالقهاقبل التحديد 

خاصتهوية غطاء تحت والتعبئة الجرعات عمليات تحدث

المبنىخارج إطالقه قبل العملية هواء ترشيح يتم

التصريفات من الحد أو لتقليل الموقع في الفنية والتدابير الظروف

التربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات 

 )وجدتإن (الموقع في الصحي الصرف مياه معالجة تقنيات
الترسيب ، الكيميائي ، الترسيب المثال: سبيل على 

.٪)90-99.98الكفاءة (الترشيح 

منع   /لتجميعاألحواض في السوائل كميات احتواء

العرضياالنسكاب 

المرشحات استخدام طريق عن الهواء انبعاثات في التحكم يتم

مثل الهواء انبعاثات لتخفيف أخرى أجهزة أو   /والكيسية 

 )الكفاءةمن 99٪ إلى تصل ( )الكيسيةأو (النسيجية المرشحات 
إلى هذا يؤدي قد . ٪)50-99بنسبة كفاءة (الرطب الغسل وأجهزة 

الهواء انبعاثات رصد يتم المبنى. في عام سلبي ضغط خلق 

باستمرار.

تطبيق خالل من ومنعها االنبعاثات في التحكم يتم عام ، بشكلالموقعمن اإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

أو  X 1400ISOسلسلة أو  9000ISO مثل متكامل إدارة نظام 

لالتفاقية االمتثال خالل من االقتضاء ، وعند سواء ، حد على 

النباتات.لوقاية الدولية 

الصحة ممارسات على هذا اإلدارة نظام يشتمل أن يجب

المثال:سبيل على العامة ، الصناعية 

العاملينوتدريب إعالم -

واألرضياتللمعدات المنتظم التنظيف -

وصيانتهاالعمليات مراقبة إجراءات -

غازات وتدفقات الخارجي للهواء اإلطالقات ومراقبة معالجة

الوطنية.اللوائح وفق  )والنظافةالعملية (العادم 

أمكنإن  ، 2SEVESO مع التوافق

لم ما االفتراضي ، الحجم ذلك: عليها ينطبق التي الحاالت فيالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

ذلك.خالف على ينص 

مقاولين بواسطة الخطرة النفايات جميع معالجة تتم وجدت ، إنمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

والوطنية.األوروبي االتحاد لتشريعات وفقاً معتمدين 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

الرطبة.العملية من المخلفات جميع تدوير إعادة يتمالخارجيبالتعافي المتعلقة والتدابير الشروط

النفايات
قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

2.1
PROC26( ، PROC23 ، PROC21 ، PROC15

 ،PROC13) ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، PROC3 ، PROC2 ، PROC1العمال تعرض في يتحكم الذي المساهم السيناريو

PROC1للتعرضاحتمال يوجد ال مغلقة ، عملية في استخدم

PROC2العرضيةللرقابة التعرض مع ومستمرة مغلقة عملية في استخدم

PROC3الصياغةأو التوليف (المغلقة الدفُعات عملية في تستخدم(

PROC4للتعرضفرصة تظهر حيثما  )توليف(أخرى وعملية دفعات على استخدم

PROC5مهمةمالمسة أو   /والمراحل متعددة (والمواد المستحضرات لصياغة دفعية عمليات في المزج أو الخلط(

PROC8bمخصصةمرافق في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC9الوزنذلك في بما مخصص ، تعبئة خط (صغيرة حاويات في التحضير أو المادة نقل(

PROC13والسكببالغمس األصناف معالجة

PROC15معملككاشف استخدم

PROC21األصنافأو   /وبالمواد المرتبطة للمواد الطاقة منخفضة معالجة

PROC23مرتفعةحرارة درجات عند المعادن   /للمعادنالمفتوحة والتحويل المعالجة عمليات

PROC26الغرفةحرارة درجة في العضوية غير الصلبة المواد تداول

المنتجخصائص

مسحوقللمنتجالمادي الشكل
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

٪100 ≈المنتجفي المادة تركيز

الحل.في أو

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

ت25 <:)يوم  /كجم(للموقع اليومية القصوى الحمولةالمستخدمةالكميات

ورديةلكل طن

يوم  /ساعات8 <التعرضمدةاالستخدامومدة تواتر

األسوأالحالة

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

محصورة.منطقة في الداخلية العمليات جميعالعمالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات

الغبار توليد إمكانية مع المحلية العادم تهوية عمل مناطق

وإزالتهالغبار التقاط وتقنيات واألبخرة 

منع   /لتجميعاألحواض في السوائل كميات احتواء

العرضياالنسكاب 

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

90-95٪عن تقل ال كفاءة - محلية عادم تهوية

(70-90٪ الكفاءة: : )الغبارانبعاثات لتقليل (الفالتر   /الفالتر
المرحلة (85-95٪  ، )الغبارمرشحات (50-80٪  ، )األعاصير

)الكاسيتمرشحات المزدوجة ، 
  /التكليس  /التجفيفوحدات في خاصة العملية ، حاوية

)مغبرةتكون أن يحتمل (التعبئة 
الغبار في الموجود والزنك الغبار قياس يجب الغبار: في التحكم

الوطنية.للوائح وفقاً  )فرديأو ثابت (العمل مكان هواء في 

من نظيفة عمل بيئة على والحفاظ العام للتأسيس خاصة رعاية

المثال:سبيل على خالل 

العمليةتنظيف

العملوورشة المعدات

سبيل على مخصصة ، مناطق في المعبأ الزنك منتج تخزين

المثال:

العمل مكان في المتكاملة اإلدارة أنظمة تنفيذ يتم عام ، بشكلوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

سواء ، حد على أو  13100ICS-ISO أو  9000ISO مثل 

االقتضاء.عند  IPPCمع ومتوافقة 

العامة ، الصناعية النظافة ممارسة هذا اإلدارة نظام سيشمل

المثال:سبيل على 

الوقاية على العمال وتدريب معلومات

تدابير الحوادث.   /التعرضمن 

. )أدناهانظر (الشخصية الحماية 

التعرض في التحكم إجراءات 

إجراءات . )النظافةتدابير (الشخصي 

والعملية مراقبة 

المنتظم التنظيف صيانة. اعمال

تعليمات واألرضيات ، للمعدات 

الممتدةالعمال 

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

90 = >الكفاءة(إلزامي الواقية والمالبس القفازات ارتداء

(٪.

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
اختياريةالسالمة نظاراتعيون

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

Zn3 )PO4( 2-3 GESالتعرض سيناريو 1.

ككاشف  Zn3 )PO4( 2لـ والمهني الصناعي االستخدام
أو للتحليل عضوي ، أو مائي وسط في نشط معمل 

التوليف

-3Zn3 )PO4( 2 GES المرجع: ES
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

SU24 ، SU22 ، SU10 ، SU3الواصفاتاستخدم
PC39 ،PC28 ،PC21 ،PC19 PROC15 ،PROC9، PROC8b، PROC8a ،PROC5 ،PROC4 ،PROC3 

،PROC2 ،PROC1
ERC8f ، ERC8d ، ERC8c ، ERC8a ، ERC6b ، ERC6a ، ERC4 ، ERC2 ، ERC1

الصناعىاالستخدامالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

المهنياالستخدام

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

)ERC8f)، ERC8d، ERC8c، ERC8a، ERC6b، ERC6a ،ERC4 ،ERC2 ،ERC1البيئي التعرض في يتحكم مساهم سيناريو2.2

الرقائقي ، التدفق مثل (التهوية تحت التالعبات تكون ما عادة التركيب: أو الكواشف ؛ في أو العينة في موجودة المادة : )سائلةأو صلبة (العينة تحضير أو معالجة التحليل:

المادة:استخدام يتم  ؛ )التهويةغطاء 

المياهومعالجة الهواء في للتحكم الصناعية المنشآت في الصناعي ، المستوى على -

المعاملقبل من المهني المستوى على -

ERC1الموادصنع

ERC2المستحضراتصياغة

ERC4السلعمن جزءاً تصبح ال والمنتجات ، العمليات في المعالجة لمساعدات الصناعي االستخدام

ERC6aوسيطةمواد استخدام (أخرى مادة تصنيع عن الناتج الصناعي االستخدام(

ERC6bالتفاعليةالمعالجة لمساعدات الصناعي االستخدام

ERC8aالمفتوحةاألنظمة في المعالجة لمساعدات واسع نطاق على مشتت داخلي استخدام

ERC8cمصفوفةفي أو في التضمين إلى يؤدي واسع مشتت داخلي استخدام

ERC8dالمفتوحةاألنظمة في المعالجة لمساعدات واسع مشتت خارجي استخدام

ERC8fمصفوفةفي أو في التضمين إلى يؤدي واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪80<المنتجفي المادة تركيز

معتادة ٪)95 (>العليا الدرجات

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5 <المستخدمةالكميات

الصناعيالنطاق

سنة  /طن0.5 <

احترافيمقياس

أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترضاالستخدامومدة تواتر

االستخدام يكون أن الممكن من حالة. 

كذلكليس 

في يؤخذ أن يجب هذا مستمر؛

التعرض.تقدير عند االعتبار 

ذلكخالف ذكر يتم لم مايوم  /مكعبمتر 18000 السطحية المياه تدفق استقبالالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

تدوير إعادة يتم محصورة ، منطقة في الداخلية ، العمليات جميعالبيئيالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

الزنك.على المحتوية المخلفات جميع 

المخاطرإدارة تدابير

مغلقة.أنظمة داخل العمليةالعمليةمستوى على والتدابير الفنية الشروط

االفراجلمنع  )المصدر(
وإزالته الغبار التقاط تقنيات تطبيق يتم مناسباً ، ذلك كان إذا

الغسل ، أجهزة المركزية ، المعالجة (المحلي العادم تهوية على 

 ، ...)المرشحات
النفاياتمجاري لتجميع السائلة الكميات احتواء

التصريفات من الحد أو لتقليل الموقع في الفنية والتدابير الظروف

التربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات 

في الصحي الصرف مياه معالجة ستتم الصناعي ، المستوى على

يمكن والتي الموقع في الصحي الصرف مياه معالجة تقنيات 

المثال: سبيل على  )أمكنإن (المياه إلى التسرب لمنع تطبيقها 

الكيميائي ،الترسيب 

.٪)90-99.98كفاءة (والترشيح الترسيب

االنبعاثاتمعالجة تتم المهني ، المستوى على
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

لمعالجة المهنية الخدمات استخدام سيتم . STPطريق عن عادة

الصلبة المواد الستعادة المثال سبيل على النفايات ، مجاري 

الحمضية المحاليل مثل واستعادة  ، )التدويرإلعادة (المعدنية 

المادة.على تحتوي التي 

  /والمرشحات استخدام طريق عن الهواء انبعاثات في التحكم يتم

النسيجية المرشحات مثل الهواء انبعاثات لتخفيف أخرى أجهزة أو 

(الرطب الغسل وأجهزة  )الكفاءةمن 99٪ إلى تصل ( )الكيسيةأو (
المختبر.في عام سلبي ضغط إلى هذا يؤدي قد . ٪)50-99كفاءة 

تطبيق خالل من ومنعها االنبعاثات في التحكم يتم عام ، بشكلالموقعمن اإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

أو  X 1400ISOسلسلة أو  9000ISO مثل متكامل إدارة نظام 

لالتفاقية االمتثال خالل من االقتضاء ، وعند سواء ، حد على 

النباتات.لوقاية الدولية 

الصحة ممارسات على هذا اإلدارة نظام يشتمل أن يجب

المثال:سبيل على العامة ، الصناعية 

العاملينوتدريب إعالم -

واألرضياتللمعدات المنتظم التنظيف -

وصيانتهاالعمليات مراقبة إجراءات -

غازات وتدفقات الخارجي للهواء اإلطالقات ومراقبة معالجة

الوطنية.اللوائح وفق  )والنظافةالعملية (العادم 

لم ما االفتراضي ، الحجم ذلك: عليها ينطبق التي الحاالت فيالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

ذلك.خالف على ينص 

مقاولين بواسطة الخطرة النفايات جميع معالجة تتم وجدت ، إنمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

والوطنية.األوروبي االتحاد لتشريعات وفقاً معتمدين 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

وفقاً ونقلها معها التعامل أو المخلفات جميع تدوير إعادة يتمللنفاياتالخارجي باالسترداد المتعلقة والتدابير الشروط

النفايات.لتشريعات 

2.1
PROC15(

 ،PROC9) ، PROC8b ، PROC8a ، PROC5 ، PROC4 ، PROC3 ، PROC2 ، PROC1العمال تعرض في يتحكم الذي المساهم السيناريو

PROC1للتعرضاحتمال يوجد ال مغلقة ، عملية في استخدم

PROC2العرضيةللرقابة التعرض مع ومستمرة مغلقة عملية في استخدم

PROC3الصياغةأو التوليف (المغلقة الدفُعات عملية في تستخدم(

PROC4للتعرضفرصة تظهر حيثما  )توليف(أخرى وعملية دفعات على استخدم

PROC5مهمةمالمسة أو   /والمراحل متعددة (والمواد المستحضرات لصياغة دفعية عمليات في المزج أو الخلط(

PROC8aمخصصةغير منشآت في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC8bمخصصةمرافق في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC9الوزنذلك في بما مخصص ، تعبئة خط (صغيرة حاويات في التحضير أو المادة نقل(

PROC15معملككاشف استخدم

المنتجخصائص

الصلبةالسائلللمنتجالمادي الشكل

٪80 >المنتجفي المادة تركيز

معتادة ٪)95 (>العليا الدرجات

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

الغبارعالية صلبةالغبار

حبيبات.شكل على  )جأو زجاجي  )بمسحوق ، شكل في يكون أن يمكن صلبة ، حالة في المستحضر يكون عندمااألخرىالمنتج خصائص

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

الصناعيالنطاق

سنة  /طن0.5 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولة

احترافيمقياس

االستخدام أن يفُترض ولكن متقطعاً االستخدام يكون ما عادةاالستخدامومدة تواتر

غير االستخدام يكون أن الممكن من حالة. أسوأ هو المستمر 

التعرض.تقدير عند االعتبار في يؤخذ أن يجب هذا مستمر ؛ 

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

المحميةالمناطق في المرتفعة الحرارة درجات خطوات تحدث أن يمكنالعمالعلى تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

)الدخانخزانات (مكشوف
ذلك في بما محصورة ، منطقة في الداخلية العمليات جميع

الخطرة.المواد خزانات 

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات

الغبار توليد إمكانية مع المحلية العادم تهوية عمل مناطق

وإزالتهالغبار التقاط وتقنيات واألبخرة 

خاصةدوائر في والتجميع السوائل أحجام احتواء

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

على الحاجة عند المحلية العادم تهوية أنظمة توفير يتم

الدخان.وخزائن المقاعد 

صلةذات كانت إذا العملية مرفقات

الغبار في الموجود والزنك الغبار قياس يجب الغبار: في التحكم

الوطنية.للوائح وفقاً  )فرديأو ثابت (العمل مكان هواء في 

من نظيفة عمل بيئة على والحفاظ العام للتأسيس خاصة رعاية

المثال:سبيل على خالل 

العمليةتنظيف

والمختبراتالمعدات

سبيل على مخصصة ، مناطق في المعبأ الزنك منتج تخزين

المثال:

الخطرةالمواد

خزائن

العمل مكان في المتكاملة اإلدارة أنظمة تنفيذ يتم عام ، بشكلوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

سواء ، حد على أو  13100ICS-ISO أو  9000ISO مثل 

االقتضاء.عند  IPPCمع ومتوافقة 

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

٪)90 = >الكفاءة(إلزامي الواقية المالبس ارتداء

خطر هناك كان إذا األحيان بعض في القفازات استخدام يمكن

المادة.مع المباشر االتصال من 

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
ولكنها اختيارية األمان نظارات تعتبرعيون

"عاديةمخبرية ممارسة "تعُتبر ما عادة ً

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

4Zn3 )PO4( 2 GES- التعرض سيناريو 1.

-  PO4( 2( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4لـ الصناعي االستخدام
الصلبة الخالئط لتصنيع كمكون تركيبات 

الحقةأخرى الستخدامات والمصفوفات 

4Zn3 )PO4( 2 ES: GES- مرجع
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

SU20 ، SU16 ، SU14 ، SU13 ، SU12 ، SU11 ، SU10 ، SU9 ، SU8 ، SU6a ، SU5 ، SU4 ، SU3 ، SU1 ، SU0الواصفاتاستخدم
PROC22 ، PROC15 ، PROC14 ، PROC13 ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، PROC3 ، 

PROC2 ، PROC1
ERC11a، ERC10b، ERC10a ،ERC7 ،ERC5 ،ERC4 ،ERC3 ،ERC2 ،ERC1 PC32 ،PC29 ،PC26 ،PC21 

،PC20 ،PC18 ،PC15 ،PC14 ،PC12، PC9c، PC9b، PC9a ،PC1
التحبيب ، أو الضغط ذلك يتبع وربما البداية ، لمواد التام الخلط طريق عن الجافة المستحضرات تصنيع .فيالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

أو  PO4( 2( Zn3- على المحتوية المستحضرات تستخدم  2 )Zn3 )PO4( 2 )PO4- المستحضر تعبئة وأخيرا ً

Zn3 )PO4( 2

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

)ERC11a) ، ERC10b ، ERC10a ، ERC7 ، ERC5 ، ERC4 ، ERC3 ، ERC2 ، ERC1البيئي التعرض في للتحكم المساهم السيناريو2.2

اختيارياً:خليط   /تحضيرعلى المحتوي  )Znمركب  Zn3 )PO4( 2 /)يكون الموصوفة ، العملية في

عاليةحرارة درجة عند فريكها أو تلبيدها   /ضغطهاوإعادة طحنها أو  ، )مئويةدرجة 1000  (>عالية حرارة درجة على الضغط -

زجاجيةكمواد ذلك بعد ويصب  )مئويةدرجة 500  (>عالية حرارة درجة عند مصهور -

منخفضةحرارة درجة عند وتكويرها ضغطها يتم -

االستخدام  /المعالجةمن مزيد في النحو ، هذا على استخدامها أو تعبئتها ، يتم ذلك وبعد

ERC1الموادصنع

ERC2المستحضراتصياغة

ERC3الموادفي صياغة

ERC4السلعمن جزءاً تصبح ال والمنتجات ، العمليات في المعالجة لمساعدات الصناعي االستخدام

ERC5مصفوفةفي أو في التضمين إلى أدى مما الصناعي االستخدام

ERC7المغلقةاألنظمة في للمواد الصناعي االستخدام

ERC10aالمنخفضاإلطالق ذات العمر طويلة والمواد لألشياء واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام

ERC10bالكاشطةالمعالجة ذلك في بما (المقصود أو المرتفع اإلطالق ذات العمر طويلة والمواد للسلع واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام(

ERC11aالمنخفضاإلطالق ذات والمواد الطويل العمر ذات للمواد النطاق واسع مشتت داخلي استخدام

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25<المنتجفي المادة تركيز

5٪<عادة

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترضاالستخدامومدة تواتر

االستخدام يكون أن الممكن من حالة. 

كذلكليس 

في يؤخذ أن يجب هذا مستمر؛

التعرض.تقدير عند االعتبار 

ذلكخالف ذكر يتم لم مايوم  /مكعبمتر 18000 السطحية المياه تدفق استقبالالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

حتى معالجة. مياه ال األنحاء ، جميع في الجافة العمليات جميعالبيئيالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

)الوقتطوال جافة عملية مع (عملية مياه حدوث عدم حالة في 
(الزنك على المحتوية العملية غير المياه بعض إنشاء يمكن  ، 

)التنظيفمن المثال سبيل على 
ممكنة.العالية الحرارة درجات

محصورة. منطقة في الداخل في العمليات جميع تنفيذ يتم

جميع تدوير إعادة يتم ممكنة. العالية الحرارة درجات 

الزنك.على المحتوية المخلفات 

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

يحتمل التي األخرى العمل ومناطق األفران في محلية عادم تهوية

غبار.عنها يتولد أن 

وإزالته.الغبار التقاط تقنيات تطبيق يتم
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات

التصريفات من الحد أو لتقليل الموقع في الفنية والتدابير الظروف

التربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات 

المياه في المحتملة االنبعاثات فإن لذا معالجة ، مياه توجد ال

بالعملية.مرتبطة وغير محدودة 

الموقع في الصحي الصرف مياه معالجة تقنيات تطبيق يمكن

المثال: سبيل على  )أمكنإن (الماء في اإلطالقات لمنع 

90-99.98الكفاءة (والترشيح والترسيب الكيميائي الترسيب 

(٪.

المرشحات استخدام طريق عن الهواء انبعاثات في التحكم يتم

مثل الهواء ، انبعاث تخفيف أجهزة من غيرها أو   /والكيسية 

قد الرطب. الغسل وأجهزة الكيسية ، أو النسيجية المرشحات 

المبنى.في عام سلبي ضغط خلق إلى هذا يؤدي 

تطبيق خالل من ومنعها االنبعاثات في التحكم يتم عام ، بشكلالموقعمن اإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

أو  X 1400ISOسلسلة أو  9000ISO مثل متكامل إدارة نظام 

لالتفاقية االمتثال خالل من االقتضاء ، وعند سواء ، حد على 

النباتات.لوقاية الدولية 

الصحة ممارسات على هذا اإلدارة نظام يشتمل أن يجب

المثال:سبيل على العامة ، الصناعية 

العاملينوتدريب إعالم -

واألرضياتللمعدات المنتظم التنظيف -

وصيانتهاالعمليات مراقبة إجراءات -

غازات وتدفقات الخارجي للهواء اإلطالقات ومراقبة معالجة

الوطنية.اللوائح وفق  )والنظافةالعملية (العادم 

أمكنإن  ، 2SEVESO مع التوافق

لم ما االفتراضي ، الحجم ذلك: عليها ينطبق التي الحاالت فيالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

ذلك.خالف على ينص 

مقاولين بواسطة الخطرة النفايات جميع معالجة تتم وجدت ، إنمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

والوطنية.األوروبي االتحاد لتشريعات وفقاً معتمدين 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

وفقاً ونقلها معها التعامل أو المخلفات جميع تدوير إعادة يتمللنفاياتالخارجي باالسترداد المتعلقة والتدابير الشروط

النفايات.لتشريعات 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

2.1
PROC22( ، PROC15 ، PROC14

 ،PROC13) ، PROC9 ، PROC8b ، PROC5 ، PROC4 ، PROC3 ، PROC2 ، PROC1العمال تعرض في يتحكم الذي المساهم السيناريو

والتغليف والتعبئة والتلبيد والتكوير الضغط إمكانية مع األخرى ، البدء مواد مع الزنك لمركبات التام الخلط طريق عن الجافة المخاليط   /للمستحضراتصناعية صياغة

المخاليط  /للمستحضرات

PROC1للتعرضاحتمال يوجد ال مغلقة ، عملية في استخدم

PROC2العرضيةللرقابة التعرض مع ومستمرة مغلقة عملية في استخدم

PROC3الصياغةأو التوليف (المغلقة الدفُعات عملية في تستخدم(

PROC4للتعرضفرصة تظهر حيثما  )توليف(أخرى وعملية دفعات على استخدم

PROC5مهمةمالمسة أو   /والمراحل متعددة (والمواد المستحضرات لصياغة دفعية عمليات في المزج أو الخلط(

PROC8bمخصصةمرافق في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC9الوزنذلك في بما مخصص ، تعبئة خط (صغيرة حاويات في التحضير أو المادة نقل(

PROC13والسكببالغمس األصناف معالجة

PROC14والتكويروالبثق والضغط األقراص على بالطباعة األصناف أو المستحضرات إنتاج

PROC15معملككاشف استخدم

PROC22صناعيةبيئة في مرتفعة حرارة درجات عند مغلقة تكون أن يحتمل معادن   /معادنمعالجة عمليات

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25<المنتجفي المادة تركيز

5٪<عادة

باسكالهكتو 1 <البخارضغط
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

الغبارعالية صلبةالغبار

أن يمكن ذلك ، ومع الغبار ؛ من منخفض بمستوى يكون ما وعادة الصلبة ، الحالة في المستحضر يكوناألخرىالمنتج خصائص

حالةكأسوأ العالي الغبار استخدام يتم وبالتالي المسحوق ، أشكال تحدث 

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

ت15 <:)يوم  /كجم(للموقع اليومية القصوى الحمولة

T  /يوم
ت5 <

ورديةلكل طن

كنقطة  )افتراضيةحالة أسوأ (ساعات 8 نوبات تكون أن يفترضاالستخدامومدة تواتر

أن يمكن للتعرض الحقيقية المدة أن على التأكيد تم انطالق ؛ 

التعرض.تقدير عند االعتبار في يؤخذ أن يجب هذا أقل. تكون 

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

مياه ال العملية ؛ طوال الجافة التشغيل ظروف الجافة: العملياتالعمالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

عملية

عاليةحرارة درجة خطوات تحدث أن يمكن

محصورةمنطقة في الداخلية العمليات

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

الغبار توليد إمكانية مع المحلية العادم تهوية عمل مناطق

وإزالتهالغبار التقاط وتقنيات واألبخرة 

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

العمليات ومرفقات المحلية العادم تهوية أنظمة تطبيق يتم

عامبشكل 

70٪ الكفاءة : )الغبارانبعاثات لتقليل (المرشحات   /األعاصير

٪)50-80(الغبار مرشحات  ؛ )األعاصير(-٪90 
84LEV الكفاءة العمل: منطقة  ٪في (LEVالعام )

العمل مكان في المتكاملة اإلدارة أنظمة تنفيذ يتم عام ، بشكلوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

سواء ، حد على أو  13100ICS-ISO أو  9000ISO مثل 

االقتضاء.عند  IPPCمع ومتوافقة 

العامة ، الصناعية النظافة ممارسة هذا اإلدارة نظام سيشمل

المثال:سبيل على 

على العمال وتدريب معلومات

الحوادث.  /التعرضمن الوقاية 

التعرض في التحكم إجراءات

التنظيف . )النظافةتدابير (الشخصي 

واألرضيات ،للمعدات المنتظم 

إجراءات العمال. تعليمات تمديد

والعملية مراقبة 

شخصيصيانة. اعمال

)أدناهانظر (الحماية تدابير

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

٪)90 = >الكفاءة(إلزامي الواقية المالبس ارتداء

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
اختياريةالسالمة نظاراتعيون

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

5Zn3 )PO4( 2 GES- التعرض سيناريو 1.

 PO4( 2( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4لـ الصناعي االستخدام
أو المعاجين أو المشتتات لتصنيع كمكون تركيبات - 

المبلمرةأو اللزجة المواد من ذلك غير 

Zn3 )PO4( 2-5 ES: GESمرجع
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

SU20 ، SU10 ، SU9 ، SU8 ، SU4 ، SU3 ، SU0الواصفاتاستخدم
PC29 ،PC21 ،PC20 ،PC12، PC9b PROC15 ،PROC14 ،PROC13 ،PROC9، PROC8b ،PROC5 ،PROC4 ،

PROC3 ،PROC2 ،PROC1
ERC12b ، ERC11a ، ERC10b ، ERC10a ، ERC5 ، ERC3 ، ERC2

عن السائلة المستحضرات تصنيع في  PO4( 2( Zn3أو  2 )Zn3 )PO4على المحتوية المستحضرات تستخدمالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

معجون.أو مشتت أو محلول على للحصول مذيب مع بدقة البداية مواد خلط طريق 

الصناعىاالستخدام

التصنيع

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

)ERC12b)، ERC11a، ERC10b، ERC10a ،ERC5 ،ERC3 ،ERC2البيئي التعرض في يتحكم مساهم سيناريو2.2

هو:الخليط   /المستحضرعلى المحتوي الزنك فوسفات يكون الموصوفة ، العملية في

صوامعفي وتخزينها تفريغها -

العملية.إليصال وفقاً مستمر ، بشكل أو دفعات على الخلط ، خزان في األخرى المذيبات أو   /وبالكواشف وتغذيتها جرعاتها وتقطير الصومعة من استخالصها يتم -

االستخدام.  /المعالجةمن لمزيد تعبئتها ، أو مباشرة ،  )معجونمشتت ، محلول ، (ملح على المحتوي الناتج الزنك خليط معالجة تتم -

ERC2المستحضراتصياغة

ERC3الموادفي صياغة

ERC5مصفوفةفي أو في التضمين إلى أدى مما الصناعي االستخدام

ERC10aالمنخفضاإلطالق ذات العمر طويلة والمواد لألشياء واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام

ERC10bالكاشطةالمعالجة ذلك في بما (المقصود أو المرتفع اإلطالق ذات العمر طويلة والمواد للسلع واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام(

ERC11aالمنخفضاإلطالق ذات والمواد الطويل العمر ذات للمواد النطاق واسع مشتت داخلي استخدام

ERC12bالعالياإلطالق (الكشط بتقنيات للسلع الصناعية المعالجة(

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25 >المنتجفي المادة تركيز

5٪<عادة

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترضاالستخدامومدة تواتر

االستخدام يكون أن الممكن من حالة. 

كذلكليس 

في يؤخذ أن يجب هذا مستمر؛

التعرض.تقدير عند االعتبار 

ذلكخالف ذكر يتم لم مايوم  /مكعبمتر 18000 السطحية المياه تدفق استقبالالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

عند المثال سبيل على (معالجة مياه وجود عدم حالة في حتىالبيئيالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

المعالجةغير المياه بعض تكون أن يمكن  ، )بالكاملالعملية تجفيف 

)التنظيفمن المثال سبيل على (الزنك على يحتوي متولد
محصورة.منطقة في الداخلية ، العمليات جميع

الزنك.على المحتوية المخلفات جميع تدوير إعادة يتم

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

التي األخرى العمل ومناطق الخلط خزانات في محلية عادم تهوية

غبار.عنها يتولد أن يحتمل 

وإزالته.الغبار التقاط تقنيات تطبيق يتم

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات

رطبةعملية خطوات العمليات معظم تتضمنأولتقليل الموقع في التقنية والتدابير الظروف
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

لجمع  ioوالمرشحات الخزانات تحت الحوض احتواء توفير يتمالتربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات التصريفات من الحد

عرضيانسكاب أي 

الموقع في الصحي الصرف مياه معالجة تقنيات تطبيق يمكن

المثال: سبيل على  )أمكنإن (الماء في اإلطالقات لمنع 

90-99.98الكفاءة (والترشيح والترسيب الكيميائي الترسيب 

(٪.

المرشحات استخدام طريق عن الهواء انبعاثات في التحكم يتم

مثل الهواء ، انبعاث تخفيف أجهزة من غيرها أو   /والكيسية 

قد الرطب. الغسل وأجهزة الكيسية ، أو النسيجية المرشحات 

المبنى.في عام سلبي ضغط خلق إلى هذا يؤدي 

تطبيق خالل من ومنعها االنبعاثات في التحكم يتم عام ، بشكلالموقعمن اإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

أو  X 1400ISOسلسلة أو  9000ISO مثل متكامل إدارة نظام 

لالتفاقية االمتثال خالل من االقتضاء ، وعند سواء ، حد على 

النباتات.لوقاية الدولية 

الصحة ممارسات على هذا اإلدارة نظام يشتمل أن يجب

المثال:سبيل على العامة ، الصناعية 

العاملينوتدريب إعالم -

واألرضياتللمعدات المنتظم التنظيف -

وصيانتهاالعمليات مراقبة إجراءات -

غازات وتدفقات الخارجي للهواء اإلطالقات ومراقبة معالجة

الوطنية.اللوائح وفق  )والنظافةالعملية (العادم 

أمكنإن  ، 2SEVESO مع التوافق

لم ما االفتراضي ، الحجم ذلك: عليها ينطبق التي الحاالت فيالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

ذلك.خالف على ينص 

مقاولين بواسطة الخطرة النفايات جميع معالجة تتم وجدت ، إنمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

والوطنية.األوروبي االتحاد لتشريعات وفقاً معتمدين 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

وفقاً ونقلها معها التعامل أو المخلفات جميع تدوير إعادة يتمللنفاياتالخارجي باالسترداد المتعلقة والتدابير الشروط

النفايات.لتشريعات 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

2.1

المنتجخصائص

العمالتعرض على السيطرة في المساهمة السيناريو

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25<المنتجفي المادة تركيز

5٪<عادة

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

بمستوى أخرى ، مبلمرة أو لزجة مادة أو مشتت أو كعجينة السائلة ، الحالة في المستحضر يكوناألخرىالمنتج خصائص

متوسط   غبار تطبيق يتم لذلك مسحوق ، أشكال تحدث أن يمكن ذلك ، ومع الغبار ؛ من منخفض 

حالةكسوء 

التشغيليةالظروف

سنة  /طن5000 <:)سنة  /طن(السنوية الموقع حمولةالمستخدمةالكميات

 T 7= d/  T  /التطبيقحسب التحول
20

كنقطة  )افتراضيةحالة أسوأ (ساعات 8 نوبات تكون أن يفترضاالستخدامومدة تواتر

أن يمكن للتعرض الحقيقية المدة أن على التأكيد تم انطالق ؛ 

التعرض.تقدير عند االعتبار في يؤخذ أن يجب هذا أقل. تكون 

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

الرطبةالعملياتالعمالعلى تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

مكشوف
محصورة.منطقة في الداخلية العمليات جميع

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

ومناطق واألفران الخلط خزانات في الموضعي العادم تهوية

التقاط وأساليب غبار ، عنها يتولد أن يحتمل التي األخرى العمل 

وإزالتهالغبار 

االقتضاء.عند المرفقات شبه أو العبوات عمليات
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

العمليات ومرفقات المحلية العادم تهوية أنظمة تطبيق يتم

عامبشكل 

70٪ الكفاءة : )الغبارانبعاثات لتقليل (المرشحات   /األعاصير

٪)50-80(الغبار مرشحات  ؛ )األعاصير(-٪90 
84LEV الكفاءة العمل: منطقة  ٪في (LEVالعام )

العمل مكان في المتكاملة اإلدارة أنظمة تنفيذ يتم عام ، بشكلوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

سواء ، حد على أو  13100ICS-ISO أو  9000ISO مثل 

االقتضاء.عند  IPPCمع ومتوافقة 

للمعدات المنتظم التنظيف

تعليمات كتيبات واألرضيات ، 

الممتدة.العمال 

وصيانتها. العملية مراقبة إجراءات

الشخصيةعلى للسيطرة إجراءات 

معلومات . )النظافةتدابير (التعرض

من الوقاية على العمال وتدريب 

الحماية تدابير الحوادث.   /التعرض

)أدناهانظر (الشخصية 

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

٪)90 = >الكفاءة(إلزامي الواقية المالبس ارتداء

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
يتعلق عندما الخصوص ، وجه على

يوصى  ، 7PROC 11 ، 19 ، األمر 

التنفسيالجهاز بحماية 

اختياريةالسالمة نظاراتعيون

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

6Zn3 )PO4( 2 GES- التعرض سيناريو 1.

التي الصلبة للركائز والمهني الصناعي االستخدام
من وزن   /وزن25٪ من أقل على تحتوي 

Zn3 )PO4( 2

6Zn3 )PO4( 2 ES: GES- مرجع
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

الواصفاتاستخدم

االستخدام العام. السيناريو بهذا تتعلق استخدامات أي تحديد يتم لمالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

الصناعى

المهنياالستخدام

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

3.1

3.2

الصحة

بيئة

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

Zn3 )PO4( 2-7 GESالتعرض سيناريو 1.

والمعاجين للمشتتات والمهني الصناعي االستخدام
25٪ من أقل على تحتوي التي المبلمرة والركائز 

Zn3 )PO4( 2من وزن   /وزن

Zn3 )PO4( 2-7 ES: GESمرجع
عامل: ESنوع

1.1.2اإلصدار:

SU19 ، SU18 ، SU17 ، SU16 ، SU15 ، SU10 ، SU9 ، SU8 ، SU3الواصفاتاستخدم
PC18 ،PC15 ،PC14، PC9c، PC9b، PC9a ،PC1 PROC19 ،PROC13 ،PROC10 ،PROC9

، PROC8b ،PROC7 ،PROC5 ،PROC4
AC0

ERC12b  وERC12a  وERC11a  وERC10b  وERC10a  وERC8f  وERC8d  وERC8c  وERC8a
الصناعىاالستخدامالمغطاةواألنشطة والمهام العمليات

المهنياالستخدام

المخاطرإدارة وتدابير التشغيل ظروف 2.

2.2
ERC12b(

،ERC12a)، ERC11a، ERC10b، ERC10a، ERC8f، ERC8d، ERC8c، ERC8aالبيئي التعرض في يتحكم مساهم سيناريو

 Zn3 )PO4( 2على المحتوي الخليط   /المستحضرمعالجة تتم الموصوفة ، العملية في المهني. واالستخدام الصناعي النطاق عمليات من كال ًالسيناريو هذا يغطي

المحتملة:التالية الخطوات ذلك في بما أكبر ، بشكل 

الموادتفريغ   /استقبال-

السلعة.أو النهائي المنتج إنتاج أو الدمج أو الرش أو النهائي التطبيق -

ERC8aالمفتوحةاألنظمة في المعالجة لمساعدات واسع نطاق على مشتت داخلي استخدام

ERC8cمصفوفةفي أو في التضمين إلى يؤدي واسع مشتت داخلي استخدام

ERC8dالمفتوحةاألنظمة في المعالجة لمساعدات واسع مشتت خارجي استخدام

ERC8fمصفوفةفي أو في التضمين إلى يؤدي واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام

ERC10aالمنخفضاإلطالق ذات العمر طويلة والمواد لألشياء واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام

ERC10bالكاشطةالمعالجة ذلك في بما (المقصود أو المرتفع اإلطالق ذات العمر طويلة والمواد للسلع واسع نطاق على مشتت خارجي استخدام(

ERC11aالمنخفضاإلطالق ذات والمواد الطويل العمر ذات للمواد النطاق واسع مشتت داخلي استخدام

ERC12aالمنخفضاإلطالق (الكشط بتقنيات للسلع الصناعية المعالجة(

ERC12bالعالياإلطالق (الكشط بتقنيات للسلع الصناعية المعالجة(

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25<المنتجفي المادة تركيز

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

التشغيليةالظروف

من أصغر مرة 10-50 هي السيناريو هذا في المتضمنة الكمياتالمستخدمةالكميات

.٪)25(<أقل الزنك مادة تركيز أن كما  ؛ )5GES 4-GES (المزج 

(y/  T 50هي والمهنية الصناعة من لكل النموذجية الكميات
.)الصناعيةالظروف في (y/  T 500أقصى بحد  ، )نموذجي

يكون أن الممكن من حالة. أسوأ هو المستمر اإلنتاج أن يفُترضاالستخدامومدة تواتر

يكونأن يجب هذا مستمر ؛ غير االستخدام 

التعرض.تقدير عند االعتبار في يؤخذ

ذلكخالف ذكر يتم لم مايوم  /مكعبمتر 18000 السطحية المياه تدفق استقبالالمخاطربإدارة تتأثر ال التي البيئية العوامل

وغير العمليات مياه جميع تدوير إعادة يجب الرطبة. العملياتالبيئيالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

مياه حدوث عدم حالة في حتى حد. أقصى إلى داخلياً المعالجة 

على المحتوية المعالجة غير المياه بعض إنشاء يمكن عملية ، 

)التنظيفمن المثال سبيل على (الزنك 

في العمليات جميع تنفيذ يتم والمهنية ، الصناعية البيئة في

المحتوية المخلفات جميع تدوير إعادة يتم محصورة. منطقة 

الزنك.على 

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

عند المغلقة شبه أو العبوات عملياتيلي:ما ينطبق والمهنية الصناعية البيئة في

االقتضاء.
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الزنكفوسفات
السالمةبيانات ورقة

830/2015 )األوروبياالتحاد (الالئحة تعديلها مع  )(1907REACH /2006رقم  )(ECلالئحة وفقاً

ومناطق األفران في محلية عادم تهوية

يتولد أن يحتمل التي األخرى العمل 

التقاط تقنيات تطبيق يتم غبار. عنها 

وإزالته.الغبار 

األحواض في السوائل كميات احتواء

العرضياالنسكاب منع   /لتجميع

التصريفات من الحد أو لتقليل الموقع في الفنية والتدابير الظروف

التربةفي واإلطالقات الهوائية واالنبعاثات 

والمهنية ، الصناعية البيئة في

يلي:ما ينطبق 

الماء ، في الزنك انبعاثات حالة في -

مياه معالجة تقنيات تطبيق يمكن 

لمنع الموقع في الصحي الصرف 

على  ، )أمكنإن (الماء إلى التسربات 

الكيميائي الترسيب المثال: سبيل 

الكفاءة (والترشيح والترسيب 

99.98-90(٪.

المتوقع من التعرض ، نمذجة خالل من

y/  T ، 100 >كمياتاستخدام عند أنه 

التحسينيتم 

للمياه التعرض تقييم إجراء يجب

التعرض(والرواسب 

المقاسة البيانات أساس على التقييم

قد . )المحليةوالمعلمات الحقيقية 

معالجة إلى حاجة هناك تكون 

هذه ظل في الماء في االنبعاثات 

التعرض تقدير "انظر (الظروف 

.)"المخاطروتوصيف 

الهوائية االنبعاثات في التحكم يتم -

المرشحات استخدام طريق عن 

وسائل من غيرها أو   /والكيسية 

مثل الهواء ، انبعاث تخفيف 

الكيسية ، أو النسيجية المرشحات 

هذا يؤدي قد الرطب. الغسل وأجهزة 

المبنى.في عام سلبي ضغط خلق إلى 

تطبيق خالل من ومنعها االنبعاثات في التحكم يتم عام ، بشكلالموقعمن اإلطالق من الحد   /لمنعالمنظمة تدابير

ذلك:يشمل قد مناسب. إدارة نظام 

على العمال وتدريب معلومات

الحوادث.   /التعرضمن الوقاية 

للمعدات المنتظم التنظيف 

تعليمات كتيبات واألرضيات ، 

الممتدة.العمال 

وصيانتهاالعملية مراقبة إجراءات

غازات وتدفقات الخارجي للهواء اإلطالقات ومراقبة معالجة

الوطنية.اللوائح وفق  )والنظافةالعملية (العادم 

أمكنإن  ، 2SEVESO مع التوافق

لم ما االفتراضي ، الحجم ذلك: عليها ينطبق التي الحاالت فيالصحيالصرف مياه معالجة بمحطة المتعلقة واإلجراءات الشروط

ذلك.خالف على ينص 

مقاولين بواسطة الخطرة النفايات جميع معالجة تتم وجدت ، إنمنهاللتخلص للنفايات الخارجية بالمعالجة المتعلقة والتدابير الشروط

والوطنية.األوروبي االتحاد لتشريعات وفقاً معتمدين 

قنوات تفضيل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

االفتراضيعمرها انتهى التي للمنتجات التدوير إعادة 

النفايات تقليل والزنك الزنك مركبات مستخدمي على يجب

من والتخلص التدوير ، إعادة طرق وتعزيز الزنك ، على المحتوية 

النفايات.للوائح وفقاً المتبقية النفايات مجاري 

وفقاً ونقلها معها التعامل أو المخلفات جميع تدوير إعادة يتمللنفاياتالخارجي باالسترداد المتعلقة والتدابير الشروط

النفايات.لتشريعات 

)PROC19) ، PROC13 ، PROC10 ، PROC9 ، PROC8b ، PROC7 ، PROC5 ، PROC4العمال تعرض في يتحكم الذي المساهم السيناريو2.1

PROC4للتعرضفرصة تظهر حيثما  )توليف(أخرى وعملية دفعات على استخدم

PROC5مهمةمالمسة أو   /والمراحل متعددة (والمواد المستحضرات لصياغة دفعية عمليات في المزج أو الخلط(

PROC7الصناعيالرش

PROC8bمخصصةمرافق في الكبيرة الحاويات   /السفنإلى   /من )التفريغ  /الشحن(التحضير أو المادة نقل

PROC9الوزنذلك في بما مخصص ، تعبئة خط (صغيرة حاويات في التحضير أو المادة نقل(

PROC10بالفرشاةالتنظيف أو األسطوانة تطبيق
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PROC13والسكببالغمس األصناف معالجة

PROC19الشخصيةالحماية معدات فقط ومتوفر الحميم التالمس مع اليدوي االختالط

المنتجخصائص

صلبللمنتجالمادي الشكل

٪25<المنتجفي المادة تركيز

باسكالهكتو 1 <البخارضغط

الغبارمنخفضة صلبةالغبار

حالة.أسوأ تعتبر  "الحلحالة "فإن ولذلك المعاجين ؛ أو الحلول استخدام العمليات معظم تتضمناألخرىالمنتج خصائص

التشغيليةالظروف

من أصغر مرة 10-50 هي السيناريو هذا في المتضمنة الكمياتالمستخدمةالكميات

.٪)25(<أقل الزنك مادة تركيز أن كما  ؛ )5GES 4-GES (المزج 

( 50y/  T هي والمهنية الصناعة من لكل النموذجية الكميات
0.15shift/  T  ، 0.05day/  T أو  ، )نموذجيبشكل 

shift( /  T ، 0.5d/  y )1.5T/  T 500هواالستخدام لكمية األقصى الحد

الصناعية.اإلعدادات في 

كنقطة  )افتراضيةحالة أسوأ (ساعات 8 نوبات تكون أن يفترضاالستخدامومدة تواتر

أن يمكن للتعرض الحقيقية المدة أن على التأكيد تم انطالق ؛ 

التعرض.تقدير عند االعتبار في يؤخذ أن يجب هذا أقل. تكون 

الوجه )محتمل(المكشوفة:الجسم أجزاءالمخاطربإدارة تتأثر ال البشرية العوامل

في داخلية كلها رطبة ، عملياتمهني:  /صناعيالعمالتعرض على تؤثر معينة أخرى تشغيلية ظروف

محصورةمنطقة 

المخاطرإدارة تدابير

لمنع  )المصدر(العملية مستوى على الفنية واإلجراءات الشروط

اإلطالق

مع المحلية العادم تهوية عمل مناطقمهني:  /صناعي

والغبارواألبخرة الغبار توليد احتمال 

واإلزالةااللتقاط

معالجةالتقنيات.

االقتضاء.عند مرفقات شبه أو حاويات

من التشتت على للسيطرة الفنية واإلجراءات الشروط

العاملنحو المصدر 

العادم تهوية وعملية أنظمةمهني:  /صناعي

المحلي

عام. بشكل العبوات تطبيق يتم

انبعاثات لتقليل (الفالتر   /الفالتر

-90٪70٪ كفاءة : )الغبار

. ٪)50-80(الغبار فالتر  ؛ )األعاصير(

LEV  84٪ الكفاءة العمل: منطقة في

LEV) العام(
ممارسات تشمل وهي اإلدارة ؛ أنظمة تنفيذ يتم عام ، بشكلوالتعرضوالتشتت اإلطالقات من الحد   /لمنعتنظيمية تدابير

المثال:سبيل على العامة الصناعية النظافة 

للمعدات المنتظم التنظيف

تعليمات كتيبات واألرضيات ، 

الممتدة.العمال 

وصيانتها. العملية مراقبة إجراءات

الشخصيةعلى للسيطرة إجراءات 

معلومات . )النظافةتدابير (التعرض

من الوقاية على العمال وتدريب 

الحماية تدابير الحوادث.   /التعرض

)أدناهانظر (الشخصية 

والنظافة الشخصية بالحماية المتعلقة والتدابير الشروط

الصحيوالتقييم 

٪)90 = >الكفاءة(إلزامي الواقية المالبس ارتداء

التنفسي الجهاز لحماية ضرورة توجد ال العادية ، المناولة مع

  /DNELلتجاوز خطر هناك كان إذا . )التنفسجهاز (الشخصي 

OEL ،  المثال:سبيل على فاستخدم

75كفاءة ( P1قناع نصف الغبار مرشح

كفاءة ( P2قناع نصف الغبار مرشح . ٪)

( P3قناع نصف الغبار مرشح . ٪)90
القناع - الغبار مرشح . ٪)95كفاءة 

- الغبار مرشح . ٪)75كفاءة ( P1الكامل 

مرشح . ٪)90كفاءة ( P2الكامل القناع 

P3الكامل القناع - الغبار 

٪)97.5كفاءة (
اختياريةالسالمة نظاراتعيون

مصدرهإلى واإلشارة التعرض تقدير 3.

الصحة3.1
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بيئة3.2

ESوضعها التي الحدود داخل يعمل كان إذا ما لتقييم المصب لمستخدم إرشادات 4.

الصحة4.1

بيئة4.2
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