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الملخص— ٌهدف البحث إلى تقدٌم معلومات تساهم فً إدارة اقتصاد اإلنتاج
للطاقة بشكل صحٌح وعلمً لمحطة الكهرباء والتحلٌة بالشركة اللٌبٌة للحدٌد
والصلب ،وعرض بٌانات تؤدي إلى حلول لمعالجة مشكلة الهدر فً الطاقة .لقد تم
استخدام المنهج الوصفً والتحلٌلً الذي ٌعتمد على جمع المعلومات والبٌانات
المتوفرة وتفسٌر وتحلٌل هذه البٌانات الخاصة بالوقود المستخدم فً االحتراق
والمتحصل علٌها من المحطة ووضع برمجٌة للمساعدة فً معرفة الوضع األنسب
للتشغٌل .وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن االهتمام بكفاءة
االحتراق ونوع الوقود المستخدم وتطوٌر الكادر والصٌانة واالهتمام بالبٌئة
وغٌرها من اإلجراءات التً تساهم بشكل كبٌر فً تقلٌل التكالٌف وإدارة
اقتصادٌات إنتاج الطاقة ،و ٌمثل تطوٌر أداء فرق الصٌانة أحد العوامل المهمة
للمحافظة على المعدات من التهالك السرٌع وإطالة عمرها والتأكٌد على القٌام
بالصٌانة الدورٌة والوقاٌة مما ٌرجع إٌجابا على التكالٌف الكلٌة إلنتاج الطاقة
بالمحطة ،باعتبار أن الشركة مختصة فً صناعة الحدٌد والصلب لم ٌولى
االهتم ام المطلوب بإنتاج الطاقة المتمثل فً محطة الكهرباء والتحلٌة مما انعكس
سلبا على المعدات وتكالٌف إنتاج الطاقة بها ،ووجد أن كل متر مكعب غاز طبٌعً
ٌنتج  3.67كٌلو وات ،وكل متر مكعب زٌت ثقٌل ٌنتج  3.67مٌجاوات وهذا تم
حسابه فً ظروف المحطة محل الدراسة بناءا على كمٌات الوقود الداخلة فً
االحتراق وكمٌات الطاقة المنتجة وبٌانات من إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة ،
وإن كل  1مٌجا وات ٌتم إنتاجها من حرق الغاز الطبٌعً تنتج  548كٌلو جرام
ثانً أكسٌد الكربون ،بٌنما  1مٌجا وات ناتجة من حرق الزٌت الثقٌل تنتج 815
كٌلو جرام ثانً أكسٌد الكربون ،وهذه القٌم توضح أن استخدام الغاز الطبٌعً فً
االحتراق إلنتاج الطاقة أفضل من الوقود السائل من حٌث التكلفة واالحتراق التام
واالنبعاثات الناتجة عن االحتراق .إن عدم وجود قراءات دقٌقة لالنبعاث المسجلة
لدى الشركة وتقادم وحدات التولٌد تزٌد من حجم المشكلة التً ٌسببها استخدام
الزٌت الثقٌل خاصة مع عدم إجراء أي معالجات واقعٌة للبٌئة المجاورة للمحطة.
الكلمات المفاتٌح— محطات التولٌد ،أنواع الوقود ،كفاءة التولٌد ،انبعاث الغازات،
أنواع هدر الطاقة.

 .1المقدمة
تعتمد نظم الطاقة الحالٌة على حرق الوقود األحفوري الذي ٌشكل %76
من الطاقة ( )fossil fuelاألولٌة فً العالم ،ومع أنَّ الطاقات المتجددة هً
طاقات نظٌفة مقارنة مع الطاقة األحفورٌة؛ إال أنَّ دورها على النطاق
العربً والعالمً كمصدر إلنتاج الطاقة بكمٌات تجارٌة كبٌرة هو دور
محدود ،وسٌظل محدو ًدا لعقود عدٌدة قادمة ،نتٌجة لطبٌعة هذه الطاقات من
جهة ،ولتوافر مصادر الطاقة األحفورٌة بكمٌات كبٌرة ج ًدا واقتصادٌة من
جهة أخرى [ .]1إن اختٌار طرٌقة إنتاج الطاقة الكهربائٌة وجدواها
االقتصادٌة ٌختلف وفقا لحجم الطلب على الكهرباء والمنطقة التً ٌراد
إٌصال الكهرباء إلٌها ،إن محطات الطاقة الكهرومائٌة ومحطات الطاقة
النووٌة ومحطات الطاقة الحرارٌة ومصادر الطاقة المتجددة لها إٌجابٌات
وسلبٌات ،واالختٌار فٌما بٌنها ٌعتمد على متطلبات الطاقة المحلٌة والتقلبات
فً حجم الطلب على الكهرباء[ .]2تعتبر الكهرباء فً المجتمع الحدٌث
أكثر صور الطاقة مناسبة وفائدة فبدونها لن تكون البنٌة التحٌة للمجتمع
الحالً عملٌة على اإلطالق ،االستهالك المتزاٌد للكهرباء فً العالم ٌعكس
مستوى المعٌشة المتنامً [ .]3لقد اجمع مختصون ومسئولون فً المؤتمر
السعودي الدولً للمٌاه والطاقة  2013الذي أقٌم فً جدة على وجود
تحدٌات كبٌرة تواجه إنتاج المٌاه والطاقة فً السعودٌة تتعلق بالتكلفة العالٌة
لإلنتاج ،وعدم استدامة الموارد الطبٌعٌة من مٌاه ووقود أحفوري،
واالستهالك المتنامً للفرد ،وهذا األمر بالطبع ٌمكن تعمٌمه على كافة
الدول العربٌة[.]4
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لقد دفع الطلب على الطاقة فً الدول المستهلكة إلى التحرك على مستوٌٌن،
األول :ترشٌد االستخدامات الحالٌة لمصادر الطاقة خصوصا" البترول والغاز
الطبٌعً والكهرباء ،والثانً :تطوٌر مصادر جدٌدة للطاقة من مصادر غٌر
تقلٌدٌة مثل الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح والطاقة الكهربائٌة الناجمة من انحدار
المٌاه باستغالل فروق المناسٌب ،والتفكٌر فً الطاقة من الرٌاح سٌشكل باكورة
السٌر فً هذا الطرٌق ،الذي نأمل فً أن ٌتعمم وٌتناول مصادر أخرى ،كالطاقة
الشمسٌة ،فنحن ننتمً مناخٌا ً لمنطقة شمسها ساطعةٌ ،مكن استخدام حرارتها
فً تولٌد الطاقة وفً ترشٌد استهالكها[.]5
لعل أهم ما ٌواجه الحضارة فً القرن الحادي والعشرٌن من تحدٌات هو
مشكلة الطاقة ،إن عصر الثورة العلمٌة أساسه الطاقة ،وفً العصر الحدٌث
فان االستهالك العالمً للطاقة أساسه الوقود األحفوري ،والذي ٌشمل:
الفحم ،والبترول ،والغاز الطبٌعً ،والتً تسمى (بالطاقة التقلٌدٌة) ،وٌطلق
على الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح والطاقة المائٌة والمد والجزر وطاقة
الكتلة الحٌوٌة والطاقة النووٌة (الطاقة الغٌر تقلٌدٌة) [.]6
 .2الدراسات السابقة
هدفت دراسة فاندٌال رٌدي  2010إلى تحلٌل الطاقة القصوى الممكن
إنتاجها فً المحطات الكهربائٌة باستخدام نوعٌن من الوقود (الفحم والغاز)،
وكذلك شملت هذه الدراسة كٌفٌة أعادة تدوٌر الطاقة الحرارٌة الغٌر
مستخدمة كالطاقة الحرارٌة الناتجة من أنظمة التبرٌد والمحوالت وحتى
توربٌنات التولٌد ،حٌث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الحدٌثة التً تركز
على كٌفٌة زٌادة كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائٌة باستغالل الطاقة الضائعة
من خالل أعادة تدوٌرها ،وتوصلت الدراسة إلى أن االهتمام العالمً فً
شؤون الطاقة ٌجب أن ٌركز على نواحً التكلفة ،التلوث البٌئً وتلبٌة
الطاقة الكافٌة مع زٌادة األحمال ،حٌث ٌمكن تخفٌض تكلفة اإلنتاج والتلوث
البٌئً الناتج من عملٌة االحتراق بتقلٌل الخسارة الناتجة فً المكثف وكذلك
بإعادة تدوٌر الطاقة الحرارٌة ( ،)Exergyوأجرى الباحث دراسة شاملة
على نوع آخر من المحطات حٌث أظهرت النتائج تحسٌن واضح فً كفاءة
المحطة الحرارٌة وذلك باستخدام الوقود الغازي حٌث تحصل على كفاءة
تشغٌلٌة أعلى من تلك المتحصل علٌها من المحطات التً تعمل بالفحم[.]7
وقدم فٌنكاتا كومار  2012دراسة هدفت هذه الدراسة إلى كٌفٌة تحسٌن
أداء المرجل ( )Boilerوتأثٌره على خفض كمٌة الوقود المستخدم وبالتالً
تحسٌن اقتصادٌات المحطة وكذلك تقلٌل التأثٌر البٌئً وعملٌة الصٌانة فً
التوربٌنات البخارٌة ،وبحثت الدراسة طرق تشغٌل المرجل البخاري
وحددت العوامل المؤثرة فً تحسٌن أداء المرجل وبالتالً تقلٌل كمٌة
الوقود المستخدم وكمٌة ثانً أوكسٌد الكربون الناتج من عملٌة االحتراق،
وأوصى الباحث بتقلٌل قدان غازات المداخن (عملٌة استخراج الحرارة)
واالستخدام السلٌم للطاقة الحرارٌة الناتجة من كل جزء فً المحطة[ .]8اما
جٌلبرتو فرانسٌسكو  2012ركز الباحثون فً هذه الدراسة على إمكانٌة
التشغٌل والموثوقٌة حٌث أن نسبة حدوث الخطأ تؤدي إلى خسارة كبٌرة
من حٌث عملٌة إعادة التشغٌل والصٌانة ،حٌث أن عطل صغٌر فً إي
جزء من المحطة أو عدم كفاءة بعض األجهزة ممكن أن ٌرفع من تكلفة
إنتاج الطاقة للمحطة بشكل مباشر ،وتمت تجربة على محطة بحجم إنتاج
 500مٌغا واط وتم تحدٌد أهم العوامل المؤثرة على إمكانٌة التشغٌل أو دقة
التشغٌل مع زٌادة األحمال ،واقر الباحثون بأنه من أجل زٌادة استخدام
مفاهٌم الموثوقٌة فً محطات الطاقة الحرارٌةٌ ،جب تحلٌل األداء الكامل
ألي محطة كهربائٌة ،فمن المتوقع أن وجود إطار تنظٌمً ٌمكن أن ٌكون
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له تأثٌر حاسم على طرق تقلٌل المخاطر وزٌادة الموثوقٌة[ .]9وركزت
دراسة رافندٌر كومار  2014على األداء الحراري واالقتصادي لمحطة
تولٌد الكهرباء التً تعمل بالفحم  210مٌغاواط فً شمال الهند ،وتم التحلٌل
لحساب معدل استهالك الفحم ،الكفاءة الحرارٌة الكلٌة ،معدل تدفق كتلة
البخار من خالل المرجل وصافً القٌمة المنتجة ( Net present value
” )“NPVللمحطة لكمٌة حمل ثابت ،وأجري تحلٌل كمٌة طاقة الدٌنامٌكا
الحرارٌة المنتجة باستخدام معا دالت الكتلة والطاقة تلٌها دراسة إحصائٌة،
توقع معدل تدفق كتلة البخار ،معدل استهالك الفحم والكفاءة الحرارٌة
تعطً نسبة متوازنة مع بٌانات تشغٌل المحطة ،وكذلك تطرق الباحثون
لحساب تكلفة األنشطة التشغٌلٌة مثلت كلفة المعدات ،تكلفة الوقود وتكلفة
عملٌات الصٌانة واإلٌرادات وصافً القٌمة الحالٌة للمحطة ،وأوصى
القائمون بهذه الدراسة على أن تأثٌر مضخة المكثف لها تأثٌر أكبر من
مضخة الماء المزودة للمرجل حٌث أن هذا التغٌر له تأثٌر على اقتصادٌات
المحطة من ناحٌة تقلٌل كمٌة الوقود المستخدم والحصول على طاقة
حرارٌة أعلى ،والشكل (ٌ )1وضح مخطط عملٌة إعادة تولٌد الطاقة
الحرارٌة[.]10

وهدفت دراسة كٌفٌن اومٌل  2008فً مركز التطوٌر العالمً فً
أسترالٌا ( )Center for Global Developmentلتوضٌح ما ٌمكن
إنتاجه من الطاقة الكهربائٌة باالعتماد على الطاقة الشمسٌة فً األردن
ومناطق الصحراء الكبرى والتً تشمل مناطق المغرب العربً ولٌبٌا،
حٌث أن هذه الطاقة سهلة اإلنتاج بتكلفة اقل بكثٌر من بناء محطات ولٌس
لها أي تأثٌر بٌئً حٌث أنها طاقة متجددة ممكن أن تدوم بعمر األلواح
المستخدمة والتً تستدٌم لما بٌن ( 20إلى  25سنة) ،وكذلك بالنظر إلى
تكلفة الصٌانة فان عملٌة الصٌانة غٌر مكلفة وال تحتاج إلى نفس العدد من
العمال لتشغٌل مقارنة بالمحطات الحرارٌة التقلٌدٌة ،وتشٌر الدراسة إلى انه
تم التوقٌع على اتفاقٌة بٌن دول االتحاد األوربً ودول شمال أفرٌقٌا على
مذكرة تبادل الطاقة وبطاقة إنتاجٌة تقارب  20قٌقاواط بحلول سنة 2020
[ .]13وعرض الباحث فرج هوٌدي  2013الحالة العملٌة والمنظور
المستقبلً إلنتاج الطاقة الكهربائٌة فً لٌبٌا وذلك بدراسة بٌانات إنتاج
ال طاقة الكهربائٌة لجمٌع محطات إنتاج الطاقة فً عموم لٌبٌا ما بٌن عامً
 2005و ،2010وتطرق الباحث إلى دراسة زٌادة انبعاثات ثانً أكسٌد
الكربون الناتج من مصادر الطاقة المختلفة وكفاءة محطات تولٌد الطاقة
الكهربائٌة حٌث تراوحت كفاءة المحطات البخارٌة ما بٌن  %20إلى
 %28وتراوحت كفاءة المحطات الغازٌة ما بٌن  %9إلى  %25حٌث
تعتبر هذه النسبة قلٌل بالنسبة للمقٌاس العالمً ،واستخلص الباحث وكما فً
باقً الدراسات السابقة إلى أن التحدٌث فً منظومة التدوٌر الحراري لها
تأثٌر بشكل كبٌر على كفاءة إنتاج المحطة الكهربائٌة ،وعلى سبٌل المثال
فانه تم تحسٌن كفاءة محطة شمال بنغازي إلنتاج الطاقة الكهربائٌة من
 %25إلى  %46.6وكذلك محطة طرابلس من نسبة  %22إلى  %34ما
بٌن سنة  2008إلى .]14[ 2010
 .3صور استهالك الطاقة

شكل  .1مخطط عملٌة إعادة تولٌد الطاقة الحرارٌة

اما جٌنسٌس مٌرهاوا  2012فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحدٌد مناطق
فقدان الطاقة فً أجزاء المحطة ،وذلك من خالل دراسة كل جزء من
أجزاء محطة الطاقة الحرارٌة ،وكذلك طور الباحثون فً هذه الدراسة على
طرٌقة تخفٌض هذه الخسارة وبالتالً زٌادة كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائٌة،
استند الدارسون على بٌانات مأخوذة من محطة واقعٌة فً زمبابوي حٌث
أن الطاقة المنتجة اقل من طاقة األحمال وتقتصر الحاجة إلى إٌجاد بدائل
لزٌادة اإلنتاج والكفاءة ،ومن الملفت للنظر أن الخسارة الناتجة من الطاقة
الغٌر مستغلة بشكل صحٌح تصل إلى حوالً  %48.92من كامل طاقة
إنتاج ٌصل إلى حوالً ( %81.66أي أكثر من نصف الطاقة المنتجة)،
وأختتم الباحثون هذه الدراسة بجملة من التوصٌات تشمل كافة أجزاء
المحطة [ .]11اما دراسة دان هو  2012هدفت هذه الدراسة لتنفٌذ دارسة
لالستغالل األقصى للطاقة ( )Exergyلمحطة إنتاج الطاقة الكهربائٌة ،وتم
تنفٌذ هذه الدراسة باستخدام تقنٌة الحاسوب ،برنامج آسبن بلص ( Aspen
 ،)Plus softwareتم تقٌم حاالت تشغٌلٌة مختلفة بتغٌر كمٌة األحمال
وتحدٌد نسبة الطاقة الم شتتة من المنظومة ،ركز المنفذون بهذا العمل على
العوامل التالٌة :درجة حرارة االحتراق ،معامل الهواء الزائد ،درجة حرارة
البخار وضغط البخار ،أوضحت النتائج بأن فقدان الطاقة ٌحدث بشكل
رئٌسً فً الغالٌات والتوربٌنات البخارٌة ،حٌث كانت كفاءة المحطة تصل
إلى  %21بنسبة خطأ ال تتعدى نسبة  %10عن المحطة الحقٌقٌة ،فإنه
باإلمكان زٌادة كفاءة المحطة بتعوٌض النقص الحاصل فً الغالٌات نتٌجة
عملٌة النقل الحراري وكذلك زٌادة تحسٌن عمل التوربٌنات البخارٌة من
خالل تعوٌض النقص فً درجة حرارة البخار وضغط البخار .من خالل
التوصٌات السابقة للباحثٌن نرى انه من المجدي مراقبة كل العوامل السابق
ذكرها وتتم معالجة كل جزء بشكل مهنً ودقٌق مع األخذ باالعتبار الطاقة
التحمٌلٌة القصوى لكل جزء من أجزاء المنظومة [.]12

اقتصاد الطاقة فً المفهوم االقتصادي ،تعبٌر ٌقصد به إنتاج الطاقة
واستثمارها واستهالكها والعوائد الناجمة عنها ،وٌشمل ذلك جمٌع الوسائل
واإلجراءات التً تهدف إلى زٌادة مردود استخدام الطاقة وخفض ضٌاعها
إلى الحد األدنى من دون التأثٌر فً معدل النمو االقتصادي ،أي استهالك
أقل مقدار من الطاقة إلنتاج أكبر كمٌة من السلع أو الخدمات من دون
المساس بمواصفاتها ،واستغالل الطاقة االستغالل األفضل بأقل كلفة ممكنة،
كذلك فإن اقتصاد الطاقة ٌهدف من جهة أخرى إلى استخالص أكبر قدر
ممكن من الطاقة من مصادرها األولٌة مع الحفاظ على البٌئة وتقلٌل
اإلضرار بها إلى الحد األدنىٌ .شمل ترشٌد استهالك الطاقة عملٌا ً جملة
اإلجراءات الواجب إتباعها للحد من الهدر فً منظومات الطاقة فً مختلف
مراحلها بدءاً من محطات تولٌد وتحوٌل الطاقة وانتهاء باألجهزة الطرفٌة
المستهلكة للطاقة وهذا ٌنطبق على الطاقة الكهربائٌة فً التولٌد والتوزٌع
وعلى الطاقة المستهلكة من مشتقات النفط إلى المستهلكٌن ،إن التشغٌل
االقتصادي األمثل لمحطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة هً الوسٌلة األكثر
فاعلٌة فً هذا المجال كما أن الحفاظ على جاهزٌة محطات تولٌد الطاقة
الفنٌة والتقٌد الصارم ببرنامج الصٌانة من الوسائل األساسٌة لترشٌد الطاقة
فً المراحل األولى من منظومات الطاقة المتكاملة وتأتً بعد ذلك ما ٌسمى
إدارة األحمال [ .]15وفً العصر الحدٌث فان االستهالك العالمً للطاقة
أساسه الوقود األحفوري ،والذي ٌشمل :الفحم ،والبترول ،والغاز الطبٌعً،
والتً تسمى (بالطاقة التقلٌدٌة) ،وٌطلق على الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح
والطاقة المائٌة والمد والجزر وطاقة الكتلة الحٌوٌة والطاقة النووٌة (الطاقة
الغٌر تقلٌدٌة) و الجدول (ٌ ) 1وضح تقدٌرات استهالك العالم من الطاقة ما
بٌن عامً ( .]16[ )2030 - 2000و تفٌد المعلومات أن نقطة الذروة
إلنتاج زٌت البترول هً فً األعوام بٌن ( 2000إلى  ،)2008كما أن
زٌت البترول هو الهبة الطبٌعٌة التً سمحت لإلنسان باالنتشار على كوكب
األرض وزاد تعداده من ملٌار نسمة إلى  6.5ملٌار نسمة خالل قرنٌن من
الزمان ،فاالستهالك العالمً للغاز الطبٌعً قفز خالل الفترة من (1965
إلى  )2000بمعدل زٌادة  %3.4مقارنة بزٌت البترول  %2.5من نفس
الفترة ،وقد ترتب عن ذلك ارتفاع نصٌبه من االستهالك العالمً خالل تلك
الفترة من  %15.7إلى  %23كما أن هذا االرتفاع متوقع أن ٌستمر خالل
المستقبل المنظور [.]16

اىْسٗة اىعيٍَت األٗىى ىيْٖسست اىنٖطبائٍت ٗاإلىنخطّٗاث (2016 - )EEES

جدول ( )1تقدٌرات استهالك العالم من الطاقة ما بٌن ()2030 - 2000

عام 2232

عام 2222

النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة

الوقود

%24

%2

الفحم

%38
%28
%5
%5

%39
%23
%7
%5

زٌت البترول
الغاز
طاقة نووٌة
طاقة جدٌدة

أكد مجٌد جعفر ،الرئٌس التنفٌذي لشركة نفط الهالل ،بأن حصة النفط
والغاز فً مزٌج الطاقة العالمً ستبقى األكبر مع مواصلة األسواق الناشئة
قٌادة النمو االقتصادي العالمً ،وأضاف جعفر بأن النفط والغاز سٌواصالن
لعب دور رئٌسً فً مزٌج الطاقة خالل الخمسٌن عاما القادمة كحد أدنى،
فٌما سٌبرز الغاز كمصدر ال ٌنضب للطاقة النظٌفة لٌمثل فرصة حقٌقٌة
لترشٌد مٌزانٌات الطاقة ،والحد من االنبعاثات الكربونٌة وتقلٌص نفقات
الوقود ،وأشار جعفر إلى أن الطلب العالمً على الطاقة سٌبقى قوٌاً ،حٌث
ٌبلغ إجمالً استهالك العالم حالٌا ً نحو  250ملٌون برمٌل من النفط المكافئ
ٌومٌا ،تستحوذ الدول المتقدمة صناعٌا على نحو نصف هذه الكمٌة،
وسٌنمو الطلب العالمً على الطاقة األولٌة إلى أكثر من الضعف فٌما لو
تمكنت بقٌة بلدان العالم من االقتراب من مستوٌات استهالك الفرد الواحد
من الطاقة المسجلة فً دول االتحاد األوروبً .والجدول (ٌ )2وضح
مقارنة فً التكالٌف بٌن استخدام الغاز الطبٌعً والوقود الخام فً محطات
التولٌد[.]17
جدول ( )2مقارنة بٌن استخدام الغاز والوقود السائل فً محطات الكهرباء

البٌانات
الوقود ونقله
صٌانة الوحدة
غسٌل الوحدة
الطاقة المنتجة
من الوحدة

الوقود الخام
 49 .37لاير  /مٌجاوات
ساعة
 92 .5لاير  /مٌجاوات
ساعة
عدد ساعات التوقف للوحدة
كل  350ساعة عمل
 6 .48لاير  /مٌجاوات
ساعة

الغاز
 07 .34لاير س /
مٌجاوات ساعة
 95 .3لاير س /
مٌجاوات ساعة
ال تحتاج الوحدات إلى
غسٌل
 1 .5لاير س /
مٌجاوات ساعة

* 1دوالر االمرٌكً =  3.7501لاير السعودي (.)2016/04/11

 .4ترشٌد الطاقة
توجد عدة إشكالٌات لتحقٌق كفاءة أكبر لعملٌات توفٌر الطاقة واستخدامها،
ٌشكل اغلبها أٌضا ً عوائق أمام كفاءة اقتصادٌة أعلى ،واإلشكالٌات الرئٌسٌة
لترشٌد استخدام الطاقة تتمثل فً إشكالٌات اىَؤسسٍت  ،إشكالٌات مالٌة
واقتصادٌة  ،إشكالٌات تقنٌة  ،إشكالٌات وعً.
 1.4اإلشكالٌات المؤسسٌة:
وتتلخص فٌما ٌلً:
 -1محدودٌة المعلومات ،واالفتقار إلى الخبرة فً قطاع الطاقة.
 -2عدم اإللمام بما هو متاح من زاوٌة التكنولوجٌا والخبرة الفنٌة لتعزٌز
الكفاءة.
 -3تشجٌع اإلمداد بالطاقة واستخدامها دون تشجٌع مماثل لتحسٌن الكفاءة.
 -4عدم توافر الرغبة فً الضغط من اجل تسعٌر قائم على التكلفة الفعلٌة.
 -5معارضة الضرائب التً تعزز كفاءة الطاقة من جانب مسئولً
اإلٌرادات العامة.
 -6ضعف الترابط بٌن مرافق الكهرباء والمستخدمٌن ،وكذلك بٌن
المشترٌن والمستخدمٌن.
 -7انعدام الرغبة فً تعزٌز حمالت التوعٌة العامة ،وكشف أوجه انعدام
الكفاءة.

 2. 4اإلشكالٌات المالٌة واالقتصادٌة:
وتتلخص فٌما ٌلً:
 -1التصورات بان التكالٌف تتجاوز المكاسب ،بالرغم من أن بعض
التحسٌنات فً الكفاءة ٌمكن الحصول علٌها ٌما ال ٌتعدى كثٌرا المكاسب.
 -2الصعوبة فٌما ٌتعلق بتوصٌف وبحساب الوفورات على نحو دقٌق.
 -3قٌمة األصول القائمة والعائدات المترتبة علٌها.
 -4المحاسبة المالٌة وأسالٌب وضع المٌزانٌة.
 -5األسعار المنخفضة للطاقة وإشكال الدعم المالً المختلفة.
 3.4اإلشكالٌات التقنٌة:
وتتلخص فٌما ٌلً:
 -1عدم إتاحة تكنولوجٌا أكثر تقدما ً.
 -3عدم إتاحة مواد جدٌدة وبدائل أخرى.
 -4بحوث التطوٌر والتحقق التجرٌبً.

 -2هٌاكل البنٌة األساسٌة.
 -4الخبرة التقنٌة واإلدارٌة.
 -6الثقافة.

 4.4إشكالٌات الوعً:
من بٌن العوائق األكثر أهمٌة والشائعة فً كل مناحً الحٌاة تدنً الوعً
بمدى انعدام الكفاءة فً االستخدام الحالً للطاقة ،والى أي مدى ٌمكن
استخدامها بكفاءة أكثر ،ونقص المعلومات حول التكالٌف المنخفضة للعدٌد
من تحسٌنات الكفاءة ،والمطلوب من زاوٌة إدارة الطاقة لوضع التحسٌنات
موضع التطبٌق [.]18
 .5رفع كفاءة استخدام الطاقة
استناداً إلى األبحاث فً كل من جامعة هارفرد وبرنستون ومعهد مصادر
الطاقة ( )World Resource Institute( )WRIوجد أنه باإلمكان،
ومن الناحٌة التقنٌة تحقٌق اقتصاد حقٌقً فً استهالك الطاقة بنسبة تزٌد
عن  %45بإتباع قواعد وخطوات كفاٌة استخدام الطاقة.
وال ٌقصد هنا أبداً التقنٌن فً استخدام الطاقة بل باستخدام الطاقة بكفاءة،
حٌث أعدت العدٌد من البحوث والدراسات حول موضوع (كفاءة أعلى فً
استخدام الطاقة) لكن عدم االعتماد على أهل االختصاص والكفاءة فً
بالدنا أدخل الموضوع فً نفق الروتٌن ،علما ً أن دوالً غنٌة ومتقدمة حققت
معدالت كبٌرة فً توفٌر الطاقة باعتماد تقنٌات الكفاٌة [.]1
تعززت هذه السٌاسة بإدخال نظام الدورة المركبة فً تولٌد الطاقة
الكهربائٌة الذي أتاحه توافر الغاز الطبٌعً وإحالله ،التحدٌث التكنولوجً
فً استخدام قدرات التولٌد الكهربً الكبٌرة ،فضال عن إجراءات قصدت
بذاتها لدفع الكفاءة من خالل إعادة تأهٌل وتحدٌث اإلجراءات المؤثرة على
كفاءة التولٌد بمحطات الكهرباء مثل نظام االحتراق ونظام تدوٌر غازات
العادم وغٌرها من األنظمة الموجودة فً وحدات التولٌد والتً بتأهٌلها
تساهم بشكل واضح فً رفع كفاءة تولٌد الطاقة.
كذلك تم فً مجال ترشٌد الطاقة جهود ملحوظة فً تنفٌذ إجراءات إدارة
جانب الطلب على الطاقة ،خاصة بالنسبة ألحمال كبار المشتركٌن ،وتقٌٌم
هذه السٌاسة ٌمنحها أولوٌة قصوى ،إذ ٌمكن بحسب التقدٌرات األولٌة
لقطاع الكهرباء فً مصر أن ٌحقق وفرا فً االستهالك المتوقع عام
 2007من خالل تدابٌر ترشٌد الطاقة وتحسٌن الكفاءةٌ ،بلغ ما ال ٌقل عن
 %10وهً نسبة تتماشى مع التقدٌرات الدولٌة فً هذا المضمار ،كما أنها
سٌاسة تتجاوب مع أعلى األولوٌات الحالٌة المطروحة عالمٌا لتوفٌر الطاقة
الكهربٌة على نحو مستدام،وٌمكن العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة
بتنفٌذ برامج رفع كفاءة التولٌد الكهربً فً المحاور األربعة التالٌة:
 إحالل وتجدٌد محطات القوى الكهربٌة المتقادمة. تحوٌل الوحدات الغازٌة للعمل بنظام الدورة المركبة. تحوٌل المحطات البخارٌة للعمل بنظام الوقود المزدوج وإنشاء المحطاتالجدٌدة وفقا لهذا النظام.
 استخدام وحدات تولٌد عمالقة ذات كفاءة عالٌة فً المحطات الجدٌدة.وقد أدت اإلجراءات السابق ذكرها إلى خفض متوسط معدل استهالك
الوقود للمحطات الحرارٌة من  346جم/ك .و .س عام ()1982/1981
إلى  227جم/ك .و .س عام ( ،)1999/98مما وفر الكثٌر التكالٌف فً
عملٌة تولٌد الطاقة [.]19
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 .6محطة الكهرباء والتحلٌة بالشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

 .7تكلفة التولٌد للمحطة محل الدراسة

تم إنشاء المحطة من قبل شركة هٌونداي وهً محطة كهرباء وتحلٌة مٌاه
كاملة ذات سعة قدرها ( 84.65 × 6مٌجا وات) و( 10500 × 3متر
مكعب فً الٌوم) من المٌاه المحالة وتشتمل على اآلتً:
 -1عدد ( ) 6غالٌات ذات أفران تعمل تحت ضغط وتحرق كال من الغاز
الطبٌعً والزٌت الثقٌل ومن النوع الذي تدور فٌه المٌاه دورة طبٌعٌة
باإلضافة للمعدات المصاحبة لها وسعة كل غالٌة  380.268طن/ساعة،
والضغط  91.34بار ودرجة الحرارة  510درجة مئوٌة.
 -2عدد ( )6مولدات توربٌنٌة مكثفة ذات إدارة مباشرة والمعدات
المصاحبة لها وسعة كل مولد تربٌنً  84.65مٌجا وات ومواصفات البخار
 90بار  510درجة مئوٌة.
 -3مجموعة مٌاه التبرٌد الرئٌسٌة والفرعٌة الخاصة بمحطة الكهرباء
وتحلٌة المٌاه والمعدات المصاحبة لها باإلضافة إلى تورٌد مٌاه التبرٌد
لمحطة المٌاه الرئٌسٌة لمجمع الحدٌد والصلب.
 -4المعدات المساعدة المختلفة والتً تشمل الروافع واألوناش والبكرات
والمصاعد ومعدات الهواء المضغوط ومعدات إنتاج المٌاه المنقاة من
المعادن ومعدات مكافحة الحرٌق والوقاٌة منه ومعدات تكٌٌف الهواء
والتهوٌة.
 -5التركٌبات الكهربائٌة التً تشمل الكابالت وملحقاتها واإلنارة الداخلٌة
والخارجٌة ومخارج الكهرباء ومعدات التوصٌل األرضً والوقاٌة ضد
الصدأ والوقاٌة الكاثودٌة ومعدات االتصال الالسلكً ومعدات اإلنذار عن
الحرٌق.
 -6معدات التحكم ومراقبة وتشمل معدات التحكم المحلٌة والمركزٌة لجمٌع
أجزاء المحطة.
 -7مجموعة مولد توربٌنً غازي كامل وقائم بذاته سعة  18مٌجا وات
تستعمل كمولد مساعد للقوى الكهربائٌة ولبدء تشغٌل محطة الكهرباء
والتحلٌة كاملة بجمٌع المعدات والملحقات.
 -8محطة تحلٌة المٌاه والمعدات المصاحبة لها وتشمل  3وحدات تحلٌة
مٌاه مستقلة (مبخرات) من نوع الدورة المتكررة للمحلول والتأثٌر المفرد
والومٌض على مراحل متعددة وتستعمل طرٌقة المعالجة بإضافة المواد
الكٌماوٌة التً فٌها درجة الحرارة االبتدائٌة للمحلول العلوي  91درجة
مئوٌة وكل وحدة تنتج  10500متر مكعب فً الٌوم من المٌاه عند التشغٌل
بدرجة حرارة  91درجة مئوٌة للمحلول العلوي ودرجة حرارة مٌاه البحر
 30درجة مئوٌة.
 -9مجموعة الوقود والمٌاه وتشمل تخزٌن زٌت النفط وشبكة توزٌعه،
وشبكة تورٌد المٌاه المحالة ومعدات تخزٌنها ومعدات توزٌع الغاز
الطبٌعً.
 -10األعمال األرضٌة والهٌاكل الخاصة بمعدات مٌاه التبرٌد والطرق
وساحات االنتظار ونظام صرف مٌاه األمطار والمجاري والخزانات
وأساسات محطة التحلٌة والمداخن ونظام توزٌع مٌاه الشرب وأنفاق الكوابل
وأساسات المحوالت الكهربائٌة وأساسات الغالٌات.
 -11مبنى محطة الكهرباء وتحلٌة المٌاه وٌشمل مبنى تولٌد الكهرباء ومبنى
اإلدارة ومبنى الورشة ومبنى الترفٌه ومبنى التحكم فً محطة التحلٌة
ومبنى المضخات ووحدة الكلور ومبنى مضخة الوقود ومخزن الكٌماوٌات
ومبنى غالٌات التحلٌة والممرات ذات المظالت واإلضاءة الداخلٌة
للحجرات غٌر الصناعٌة.
وتتكون محطة الكهرباء من  6وحدات بخارٌة لتولٌد الطاقة ٌسمى نوع
التوربٌنة فً هذه المحطة بــــ( ،)Reaction Connect typeحٌث
ٌتجه البخار فً هذا النوع من التوربٌنات إلى الرٌش الثابتة والتً بدورها
تعكسه على الرٌش المتحركة وتدور التوربٌنة ،ومن أجزاء التوربٌنة
المكثف الذي ٌقوم بتكثٌف البخار الذي تم استخدامه فً عملٌة تدوٌر
التوربٌنة وٌعاد استخدامه على هٌئة مٌاه ٌتم استخدامها ثانٌة.
ٌوجد عدد اثنان من الخزانات الٌدوٌة الٌومٌة بسعة  1000متر مربع لكل
خزان ٌتم تزوٌده من الخزانات الرئٌسٌة عن طرق مضخة الزٌت الثقٌل
( )RFO Transfer Pumpوٌتم التحكم بمستوي الزٌت عن طرٌق
(ٌ .)Level Control Valveسخن الزٌت بواسطة البخار عن طرٌق
مسخن الزٌت األرضً وكذلك مسخن السحب حٌث ترفع درجة الحرارة
إلى  80درجة مئوٌة بواسطة البخار.
ٌتم التحكم فً ضغط الغاز الطبٌعً عن طرٌق صمام تحكم حٌث ٌتم
توزٌعه بمحطة القدرة والتحلٌة[.]18

فً كل المشروعات الهندسٌة تكون مسألة التكلفة ذات أهمٌة عظٌمة .وهو
الدور الملعوب بواسطة المهندسٌن لتحقٌق النتائج الفنٌة المرغوبة بأقل
التكالٌف والتً ٌمكن تحقٌقها بواسطة شخص غٌر مهندس ولكن بتكالٌف
أكبر ،حٌث فً صناعة إنتاج الطاقة عادة ما ٌكون هناك أكثر من خٌار،
حٌث إما معدات ذات كفاءة عالٌة بتكلفة عالٌة أو معدات بتكلفة منخفضة
وبكفاءة منخفضة ،ففً الحالة األولى ستكون األجور والتكالٌف أعلى بسبب
سعر الفائدة واإلهالك مع فاتورة طاقة أقل بالمقارنة بالحالة الثانٌة،
والمهندس علٌه أن ٌوازن بحٌث ٌكون اإلنفاق السنوي اإلجمالً أقل ما
ٌمكن ،ولهذا ٌجب معرفة تكوٌن اإلنفاق السنوي والعوامل التً توثر علٌه،
حٌث ٌمكن أن ٌقسم هذا اإلنفاق لمحطة قدرة إلى عناوٌن مختلفة.
 1-7التكالٌف الثابتة :وهً التً ال تتغٌر مع سعة المحطة او مع تشغٌلها
أي أنها مستقلة عن حجم إنتاج المحطة وتشمل أساسا أجور العاملٌن
وإٌجارات األرض المعدة للتوسع مستقبال.
 2-7التكالٌف النصف ثابتة :وهً التً تتوقف على السعة المركبة للمحطة
ومستقلة عن خرج الطاقة الكهربٌة للمحطة وتشمل:
أ -سعر الفائدة واإلهالك على التكالٌف الرأسمالٌة للمحطة شبكة النقل
والتوزٌع ،المبانً واألعمال المدنٌة األخرى وغٌرها.
ب -كل أنواع الضرائب والتأمٌنات وكذلك التعوٌضات التً تعطى سنوٌا
للعاملٌن.
ج -أجور األطقم المٌدانٌة للعمالة والتً تتوقف على مساحة المحطة أو
مساحة توزٌع القدرة.
د -اإلٌجار المدفوع لألرض فعلٌا.
 3-7التكالٌف المتغٌرة :تتوقف على عدد ساعات التشغٌل أو عدد الوحدات
الشغالة وتشمل :
أ -تكالٌف الوقود .
ب -أجور أطقم الصٌانة والتشغٌل والمشرفٌن على التشغٌل.
ج -وفً حالة المحطة الحرارٌة تكالٌف إمداد الغالٌة بالمٌاه.
اىشنو (ٌ٘ )2ضح مٍَت اى٘ق٘ز اىصي حٌ اسخرسأٍ فً اىَحطت ٍحو اىسضاست
س٘ا ًء ماُ ظٌج رقٍو أٗ غاظ طبٍعً ىسْت  .]18[ 2007حٍذ ٌَنِ ححٌ٘و
ٕصٓ اىنٍَاث اىى قٌٍ حسب سعط اىْفظ ىيفخطة اىَحسزة.

شكل ( )2كمٌة الغاز الطبٌعً والزٌت الثقٌل المستخدم فً إنتاج الطاقة لسنة 2007

ٗاىشنو (ٌ )3بٍِ مٍَت اىطاقت اىخً حٌ إّخاجٖا ذاله سْت  ٍِ 2007اىعٌج
اىزقٍو ٗاىغاظ اىطبٍعً مو عيى حسا ٗشىل فً اىَحطت ٍحو اىسضاست [.]18
حٍذ ٌَنِ ححٌ٘و ٕصٓ اىنٍَاث اىى قٌٍ حسب سعط اىنٍي٘ ٗاث ساعت .

اىْسٗة اىعيٍَت األٗىى ىيْٖسست اىنٖطبائٍت ٗاإلىنخطّٗاث (2016 - )EEES

1

1KW

10334 Btu

2

252 cal

1Btu

3

2604168 cal

10334 Btu

4

1 KW

2604.168 kcal

شكل ( )4القٌمة الحرارٌة إلنتاج كٌلووات واحد عند حرق الزٌت الثقٌل
شكل ( )3كمٌة الطاقة المنتجة من حرق كل نوع من أنواع الوقود لسنة 2007

 .8حساب تكلفة انبعاثات ( )CO2للمحطة محل الدراسة
ْٕاك ق٘ة زفع ٍخعاٌسة ٍْص عاً  2012باحجآ حسعٍط اّبعاد اىنطبُ٘ٗ ،عسز
مبٍط ٍِ اىخساٗالث ٗاىٍَعاٍّاث حرصص ىخسعٍط اّبعاد اىنطبُ٘ ٍْٖا ٍا حٌ
حْفٍصٕا ٍِٗ اىَقطض ٍضاعفخٖا ٍ 38 -20طةٗ ،حبيغ قٍَخٖا ّح٘ ٍ 50يٍاض
زٗالضٗ،حٌ ح٘ضٍح ٕصا اىخقسً فً اىخقطٌط اىصي أطيقٔ اىبْل اىسٗىً [.]20
إُ حعقب اّبعاد اىنطبُ٘ غٍط اىيغت اىَاىٍت ىخغٍط اىَْاخٗ ،حعقب اىنطبُ٘
ٕ٘ ىٍس ٍِ أجو اىطبح اىَاىً بو فنطة حٖسف إىى حَنٍِ ٍْاخ آٍِ ىس٘ق
طاقت عاىٍَت ٍِ ذاله إجطاءاث ٍاىٍت ٍ٘اءٍت ٍع ٗاقع اىَْاخٗ ،قس حصو
ٍ٘ض٘ع حعقب اّبعاد اىنطبُ٘ عيى جائعة األعَاه اىَسخساٍت اىجاضزٌاُ
ىإلبساع فً اىخ٘اصو ٗاالسخساٍت ٍاٌ٘ ٍٗ 2014اٌ٘ .]21[ 2015
بحساب كمٌات ثانً أكسٌد الكربون المنبعثة من المحطة محل الدراسة
وذلك باستخدام ما هو مسجل من بٌانات لكمٌات إنتاج الطاقة لعدة سنوات
فً المحطة محل الدراسة والتً تمثل تكلفة وتأثٌرا على البٌئة متمثلة فً
غاز ثانً أكسٌد الكربون ،وفً هذه المحطة ٌتم استخدام نوعان من الوقود
فً االحتراق وهما الغاز الطبٌعً ( )N.Gووقود الزٌت الثقٌل ()R.F.O
فً معظم األحٌان ٌتم االحتراق بخلٌط من هذٌن النوعٌن ،ولكً نحسب
كمٌة االنبعاث من ثانً أكسٌد الكربون ٌجب أن نعرف نسبة كمٌة كل من
الغاز الطبٌعً والزٌت الثقٌل التً استخدمت إلنتاج هذه الكمٌات من الطاقة
وبالتالً كمٌة االنبعاث الناتج من احتراق كل نوع من هذٌن النوعٌن من
الوقود ومن الجدول ( ) 3لدٌنا كمٌة الحرارة لكل نوع وما ٌقابلها من إنتاج
الطاقة .

من كتب التشغٌل والصٌانة المعدة من قبل الشركة المصنعة تم الحصول
على أن القٌمة الحرارٌة للزٌت الثقٌل هً ،)10300 kcal/kg( :وبما أن
البٌانات الموجودة لدٌنا بالمتر المكعب للزٌت لذلك ٌتم تحوٌل هذه القٌمة
إلى كٌلو كالوري لكل متر مكعب وذلك باستخدام كثافة الزٌت وعند البحث
3
عن كثافة الزٌت الثقٌل وجد أنها تساوي (  ،)930 kg/mوبالتالً تكون
القٌمة الحرارٌة للزٌت لكل متر مكعب كالتالً:
3

Heat Rate(R.F.O) = 10300 kcal/kg X 930 kg/m
3
= 9579000 kcal/m

والشكل (ٌ )5وضح كٌفٌة إٌجاد حجم الزٌت الثقٌل الذي ٌنتج مٌجاوات
واحدة.
5

9579000 kcal

6

1 KW

7

3.67 MW

9579000 kcal

8

3.67 MW

1 m3

9

1 MW

0.272 m3

الجدول ( )3كمٌة الحرارة لكل نوع وما ٌقابلها من إنتاج الطاقة []22
Pounds
of CO2
per kWh
2.07

Heat
rate Btu
per kWh
10,089

Pounds of
CO per
Million Btu
205.300

2.15

10,089

212.700

2.17
1.21

10,089
10,354

215.400
117.080

1.67

10,334

161.386

1.80

10,334

173.906

Fuel
Bituminous
Subbituminous
Lignite
Natural gas
Distillate
)oil (No. 2
Residual
)oil (No. 6

والشكل (ٌ )4وضح القٌمة الحرارٌة (بالكٌلوكالوري) التً تقابل إنتاج
كٌلووات واحد ،وذلك عند استخدام الزٌت الثقٌل كوقود احتراق عن طرٌق
المعلومات الموجودة فً الجدول (.)3

1 m3
2604.168
Kcal

By 4

شكل ( )5الحجم المطلوب من الزٌت الثقٌل إلنتاج مٌجاوات

والشكل (ٌ )6وضح القٌمة الحرارٌة (بالكٌلوكالوري) التً تقابل إنتاج
كٌلووات واحد ،وذلك عند استخدام الغاز الطبٌعً كوقود احتراق عن
طرٌق المعلومات الموجودة فً الجدول (.)3

10

1KW

11

2609208 cal

12

1 KW

By tab . 10354
Btu
10354
Btu

By2

2609.208 Kcal

شكل ( )6القٌمة الحرارٌة إلنتاج كٌلووات واحد عند حرق الغاز الطبٌعً

من كتب التشغٌل والصٌانة المعدة من قبل الشركة المصنعة تم الحصول
3
على أن القٌمة الحرارٌة للغاز الطبٌعً ،هً،)9368 kcal/m ( :
والشكل (ٌ ) 7وضح كٌفٌة إٌجاد حجم الغاز الطبٌعً المطلوب إلنتاج
مٌجاوات واحدة.

ز .سخاض جابط اىعٍساٗي & ً .سيٌٍ حبطٌشت /اىع٘اٍو اىَؤرطة عيى ميفت إّخاس اىطاقت اىنٖطبائٍت باىشطمت اىيٍبٍت ىيحسٌس ٗاىصيب

13

9368 kcal

)1 m3 (N.G

14

3.6 KW

By 12 1 m3

15

1MW

277.7 m3

شكل ( )7الحجم المطلوب من الغاز الطبٌعً إلنتاج مٌجاوات واحدة

وبعد إجراء هذه الحسابات ٌمكننا معرفة كم كمٌة الزٌت الثقٌل وكذلك كمٌة
الغاز الطبٌعً المستخدمة فً إنتاج الطاقة بالمحطة وذلك طبقا لألرقام
الموجودة فً التقارٌر األسبوعٌة وبٌانات المحطة من إنتاج الطاقة للسنوات
الماضٌة ،ومن ثم حساب كمٌة انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون من الجدول
( )3الذي به معدل انبعاث ثانً أكسٌد الكربون ،والشكل (ٌ )8بٌن وزن
ثانً أكسٌد الكربون من إنتاج كٌلووات واحد ،وأٌضا ً من إنتاج مٌجا وات
واحدة من حرق الزٌت الثقٌل.
16

1.8 Pound CO2

1 KW

17

0.453 kg CO2

1 pound

18

0.815 Kg CO2

1 KW

19

815 Kg C02

1 MW

 -4تغٌرت التكالٌف النصف ثابتة بسبب تقادم شبكة النقل والتوزٌع ،المبانً
واألعمال المدنٌة األخرى وغٌرها.
 -5أما التكالٌف المتغٌرة التً تعتمد على عدد ساعات التشغٌل أو عدد
الوحدات الشغالة وتشمل انخفضت كثٌرا بسبب توقف اغلب وحدات
التشغٌل عن العمل وتقلٌل عدد ساعات عملها.
 -6على الرغم من أن لٌبٌا بلد منتج للنفط فإن تكالٌف الوقودٌ.مكن حسابها
على أساس سعر النفط للفترة التً سجلت فٌها القراءات حٌث ٌمكن تحوٌل
القٌم بالشكل ( )2إلى كلفة مالٌة.
 -7ازدان أجور أطقم الصٌانة والتشغٌل والمشرفٌن على التشغٌل لسببٌن
األول تقادم المرفق والثانً ازدٌاد عدد العاملٌن بهذه الورش للمحطة.
 -8من الشكل (ٌ )3مكن تحوٌل الطاقة المنتجة حسب األسابٌع إلى قٌمة
محسوبة ٌمكن اعتمادها فً المقارنة مع الكلفة اإلجمالٌة.
 -9من المعلومات الموجودة فً الجدول (ٌ )3تضح أن القٌمة الحرارٌة
المتحصل علٌها من الغاز الطبٌعً اكبر من الزٌت الثقٌل ،الشكل ()4
والشكل( )6الخاصة بالمحطة ٌدعمان قٌم الجدول.
 -10الشكل ( )8و الشكل (ٌ )9بٌنان وزن ثانً أكسٌد الكربون الناتج من
إنتاج كٌلووات واحد ،من حرق الزٌت الثقٌل والغاز الطبٌعً حٌث ٌتضح
أن الزٌت الثقٌل ٌسبب تأثٌرات بٌئٌة اكبر.
 -11أن الكلفة المترتبة على الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب بسبب كمٌة
 CO2الناتجة من تولٌد قد تكلفها دفع مبالغ كبٌرة وحسب وعلى فرض أن
أدنى ضرٌبة انبعاثات تدفعها الشركة للطن الواحد ٌ 22.8ورو حسب
االتحاد األوربً[. ]18
المراجع
[ ]1ابراهٌم جاوٌش ،ترشٌد استهالك الطاقة نحو اقتصاد أفضل وبٌئة آمنة،

شكل ( )8كمٌة  CO2الناتجة من تولٌد مٌجاوات واحدة عند حرق الزٌت الثقٌل

والشكل (ٌ ) 9بٌن وزن ثانً أكسٌد الكربون من إنتاج كٌلووات واحد،
وأٌضا ً من إنتاج مٌجا وات واحدة من حرق الغاز الطبٌعً.
20

1.21 Pound CO2

1 KW

21

0.453 kg CO2

1 pound

22

0.548 kg CO2

1 KW

23

548 kg CO2

1 MW

مجلة جامعة دمشق ،المجلد السادس عشر ،العدد األول.2000 ،
[ ]2اقتصادٌات الطاقة فً الوطن العربً ،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،
ندوة فً الشارقة -دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  18-16دٌسمبر .2013
[ ]3وحٌد مصطفى احمد ،النظرٌة والتطبٌق نقل وتوزٌع الطاقة الكهربٌة،
الطبعة األولى ،دار الكتاب العلمٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة.2008 ،
[ ]4التكلفة العالٌة تحد ٌواجه إنتاج المٌاه والطاقة بالسعودٌة ،عربً
اونالٌن 3 ،دٌسمبر .2013
[ ]5شبكة المعلومات الدولٌة:نعٌم محمد قداح،الترشٌد فً استهالك الطاقةة
والعمةةل علةةى تنوٌعهةةا ،موقةةع جمعٌةةة حماٌةةة البٌئةةة والتنمٌةةة المسةةتدامة،
عنوان الرابط:

شكل ( )9كمٌة  CO2الناتجة من تولٌد مٌجاوات واحدة عند حرق الغاز الطبٌعً

 .9االستنتاجات
استدالالً بالجانب النظري للبحث والنتائج التً تم التحصل علٌها بعد تحلٌل
البٌانات الخاصة بمحطة الكهرباء والتحلٌة بالشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب
ٌمكن استنتاج ما ٌلً:
 -1اختٌار طرٌقة إنتاج الطاقة الكهربائٌة وجدواها االقتصادٌة ٌختلف وفقا
لنوع موارد الطاقة المتوفرة فً البلد.
 -2إن لكل من المحطات التً تعتمد على الوقود األحفوري أو التً تعتمد
على مصادر الطاقة المتجددة لها إٌجابٌات وسلبٌات.
 -3على الرغم من أن أجور العاملٌن تعتبر من الكلف الثابتة أال أن زٌادة
عدد العاملٌن بالشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب قد تسبب فً تغٌٌر هاذ العامل
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