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“The telemetry system for monitoring 

the industrial facilities' emissions”



Background

• In 1990s the air quality in the south of Cairo 
(Helwan) has suffered some degradation due 
to increase of the particulate emissions from 
different sources.

• Many complaints  has been raised from the 
community against the cement factories (3 
cement factories).

• The government had to initiate measures to 
protect the health of the residents.





• Air pollution in south of Cairo ,1996..

Cont. Background



• 1996 CEM installed by cement companies (TSP 
emission) as a result of EEAA and public 
pressure.

• Network ( EEAA , CEMs ) established 1998.

• Based on simple communication system (PC 
LAN).

background



Advantage :

• Online environmental compliance monitoring.

Disadvantage :
• Controlled by companies .

• No data-base .

• data analysis not available.

• No legal enforcement.

background



Started 2007 ( technically , legally ).

Legal frame:

• Amendment of the law (executive regulation ) : legal commitment of  

CEMs and  data transfer to EEAA .

• Commitment include cement, power plants, fertilizers ,…….

Technical frame:

• Two guidelines issued and disseminated ( monitoring techniques & 

communication and data transfer requirements to EEAA  ).

System development and upgrade
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• Cover 24 cement companies.

• Based on data's storage (in-site) and transfer through 
communication system to the central server in EEAA.

Advantage :

• Environmental compliance monitoring.( even in case 
of communication lost ……..).

• Companies have no control.

• Online alarm system included.

• Development of Data base. 

• data analysis available. 

• Legal frame for enforcement developed.

System development and upgrade









products of  the telemetry 
network 

1-Monitoring :

– Environmental 
Compliance.

– Real  Emission load 
calculation.

– Statistical analysis

2- Review : 

– Emission limits.

– Environmental 
Impact Assessment.

Statistical analysis of 

source type



products of  the

telemetry network 

2- Review : 

– Emission limits.

– Environmental 

Impact Assessment.



54 companies
224 stacks

Present situation



Results
• Changing to the most 

powerful dust control.

• Two De-NOx systems were 
installed in cement 
facilities.

• Power tool for monitoring 
environmental action plan.

• The social responsibility of 
the facilities to the 
community has increased. 0
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مشروع مكافحة تلوث الهواء بالرصاص

Lead Air Pollution

Mitigation



:التوسع في إنتاج و تسويق البنزين الخالي من الرصاص

 إلى افالمض الرصاص إلستبدال خطة بتنفیذ البترول وزارة قامت 1998 عام منذ•
 البنز%ن جم,ع 1999 عام منذ ,عتبر و األخر*  المر()ات ب)عض البنز%ن وقود

 و رصاصال إضافات من تماماً  خالي ال)حر6  الوجه و الكبر*  القاهرة في المسوق 
.)الرصاص التلوث مصادر من هام مصدر إزالة في النجاح تم )التالي



 تلوث الهواء بالرصاصمع  متكاملة للتعاملالخطة ال

.طة بهاش�ل یوضح مواقع مسا�ك الرصاص الكبر� �منطقة شبرا الخ�مة و المناط� المح�
ور(ة صورة توضح أحد أكبر مسا�ك الرصاص في جمه
برا مصر العر.�ة �عد نقله من موقعه الساب� �ش

ة الخ�مة و تطو(ره من الناح�ة الصناع�ة و إضاف
.همعدات التح�م في إن�عاثات الرصاص الصادرة من



 تطهير مواقع التربة الملوثة بالرصاص في منطقة شبرا
:الخيمة

 الخ,مة شبرا قةمنط في الواقعة الرصاص مسا)ك تأثیر ل)حث تمت التي ال)حث,ة و العلم,ة الدراسات أظهرت•
 الهواء نوع,ة على ,قتصر لم الرصاص خاصة و منها الصادرة الملوثات تأثیر أن إلى الكبر*  القاهرة )شمال
E,ة ل,شمل أمتد بل المحGة و المسا)ك لتلك الحاملة الترGالتر Hوأثبتت حتأوض حیث  بها المح,طة المناط 
 قد سنوات 7 من أقل األطفال من % 48.9 ، النساء من % 63.4 ، الرجال من % 66.7 أن النتائج
.د,سلتر / م,(روجرام 10 وهو )ه المسموح الحد بدمائهم الرصاص نس)ة تعدت

 مناطH هیربتط وذلك الخ,مة شبرا منطقة ألهالي الببیئ,ة الحالة تحسین هو المرحلة هذه من الهدف (ان•
 عدد تطهیر تم حیث ،) مرGع متر 7984 إلى وصلت المسا)ك لتلك أجمال,ة )مساحة ( الرصاص مسا)ك

 في تقعان تینلمدرس وموقعین للرصاص ثانو,ة (مسا)ك سا)قاً  تستخدم (انت )الرصاص ملوثة مواقع س)ع
 )منطقة الصحي المر(ز (ذلك و )مرGع متر 9174 قدرها إجمال,ة )مساحة( المسا)ك هذه إن)عاثات نطاق

.أخر*  مرة اآلمن لالستخدام تأهیلها إعادة تم حیث الكابالت

أحد المدارس التي تم إعادة تأهیلها و تنظیف موقعها من الرصاص الناتج عن إن�عاثات المسا�ك القد�مة للرصاص قبل نقلها
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الحد األقصى قانوًنا

منصوص ش�ل یوضح إنخفاض نسب الرصاص في الهواء الجو= المح�> �ش�ل ملحو; و �قل عن الحدود القصو� ال
علیها قانونًا نتیجة للجهود التي تمت في مجال م�افحة تلوث الهواء �الرصاص



اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 
المستدامة



اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

.التزام وطني•

.أهداف محددة•

).لبة الجسيمات الص( المحاور البيئية لخفض تلوث الهواء •

.المؤشرات•




