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 الممخص:
ضسان السحافطة عمى أفزل أداء وأعمى كفاءة حخارية أغمب محصات التػليج في الػشغ العخبي يتخكد عسميا عمى  إن

السمػثة لمبيئة. في ىحا البحث تع دراسة تأثيخ نػعيغ مغ الػقػد  غازاتالانبعاث دتػى ات دون الشطخ بججية عمى ملمغبلي
وىسا الغاز الصبيعي والديت الثقيل وىسا الشػعان السدتخجمان في محصة تػليج الذخكة الميبية لمحجيج والرمب في مرخاتة, 

حيث تدداد االنبعاث مع ازدياد ندبة استخجام حيث اتزح الفخق الكبيخ بيغ استخجام الغاز الصبيعي عغ الديت الثقيل, 
الػقػد الثقيل, خاصة عشج تذغيل كافة الػحجات, وقج يعػد الدبب الخئيدي الستخجام الديت الثقيل بالسحصة إلى عجم وفخة 

 تيصبيعي وعسل وحجالغاز ال% مغ 07إلى  الثقيل % مغ الديت17الغاز الصبيعي في الطخوف الحالية, مع استخجام ندبة 
شغ في الداعة وعشج عسل كافة  380.17بحجود  الكخبػن  أكديج ثاني انبعاثتكػن  (MWH 537)بقجرة  (3750)تػليج 

شغ  ..171.8إلى  الكخبػن  أكديج ثاني انبعاث( قج ترل كسية MWH 400بقجرة ) (3771) وحجات التػليج الخسدة
تقل ندبة االنبعاث ( MWH 400عشج الحسل الكامل) ضعف, ولػ تع استخجام الغاز فقط 3.1بالداعة أي بديادة مقجارىا

يػرو لمػقػد  70334شغ بالداعة. قج ترل تكمفة ضخيبة االنبعاث بالداعة الػاحجة كحج أدنى  351.8بذكل كبيخ إلى 
يػرو بالداعة الػاحجة لمغاز الصبيعي فقط. إن ىحه الشدب كانت قياسية لعجم وجػد قخاءات دقيقة  03571السخمػط و 

وحجات التػليج قج تزخب ىحه القيع بسعامبلت تكبيخ تديج مغ حجع السذكمة التي  متقادبعاث مدجمة لجى الذخكة ومع لبلن
 بالديت العسل استسخار إنتدببيا استخجام الديت الثقيل خاصة مع عجم إجخاء أي معالجات واقعية لمبيئة السجاورة لمسحصة. 

 .سػاء حج عمى واإلنداني الشباتي الغصاء عمى خاصة بالسجسع صةالسحي البيئة عمى كبيخة تأثيخات لو الثقيل

 .الكربهن  أكديدنبعاث الغازات، تأثير غاز ثاني كممات مفاتيح: محطات التهليد، أنهاع الهقهد، كفاءة التهليد، ا
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 :المقدمة .1
 تحققيا أن الػاجب مغ ادةع تعتبخ التي واإلجخاءات األداء مدتػيات والدبلمة والرحة البيئة بذأن اإلرشادات تتزّسغ

 فً والسالمة والصحة البٌئة بشأن اإلرشادات تطبٌك ٌنطوي وقج ,معقػلة بتكمفة الججيجة السخافق في الحالية التكشػلػجيات

 والخػاص الكيسيائي التخكيب يؤدي .(IFC 2007)محددة بموالع خاصة وغاٌات أهداف وضع على الجدٌدة المرافك
 ونػعية كسية ولتقييع. ونػعيتيا االحتخاق عغ الشاجسة السمػثات كسية تحجيج في أساسيا دورا ومذتقاتو الخام لمشفط الفيديائية

 .(3771  الستحجة)والفيديائية الكيسائية خرائرو عمى الجقيق التعخف يتصمب الػقػد أنػاع مغ أي عغ الرادرة االنبعاثات
 ,الػقػد أنػاع الختبلف وفقا  في محصات التػليج  الػقػد تخجامواس تخديغ و تجاول و بشقل السختبصة التمػث مرادر تختمف
 بالغاز الدائل الػقػد باستبجال تقزي شاممة شاقػية استخاتيجية معالع رسع عمى سشػات مشح أغمب الجول عسمتلحلظ 

 الجدائخي  تخوليالب السجسع أشمق حيث ,(3757 لصاقة)اتمػثا   األقل لمصاقة مرجران وىسا السدال, البتخول وغاز الصبيعي
 عمى الحفاظ بيجف( دوالر بميػن ) جدائخي  ديشار بميػن  35 قيستيا بمغت ضخسة استثسارات م3757 سشة خبلل «سػناشخاك»

 الجػي  لمغبلف السمػثة الغازات مغ والحج اإلنتاجية, الػحجات مختمف مغ الغازات انبعاث بسخاقبة يتعمق ما سيسا ال البيئة,
 لمبيئة, صجيقة بأخخى  واستبجاليا القجيسة اإلنتاج وحجات تججيج االستثسارات ىحه تذسل ,األوزون  بقةش عمى سمبا   تؤثخ والتي

 سكيكجة والية في البيئة لسخاقبة وششي مخكد إنجاز كسذخوع ,3751 سشة مصمع الذخكة ستباشخىا أخخى  مذاريع جانب إلى
 انبعاث مخاقبة ضسان عمى وسيعسل ,3751 سشة الخجمة حيد سيجخل نػعو مغ األول السخكد وىحا ,الجدائخ العاصسة شخق 

 الغبلف عمى السؤثخة الغازات وانبعاث التمػث حجة تقميز وبالتالي البخ, أو الجػ أو البحخ في سػاء السمػثة والسػاد الغازات
 يكثخ والتي الػقػد مغ مختمفة أنػاع ثبلثة استخجام تع دراسة أقيست العخاق في .(3757 شعباني)الحخاري  واالحتباس الجػي 

 والغاز( Heavy Fuel Oil) الثقيل الػقػد وزيت( Crude Oil) الخام الشفط الحخارية وىي السحصات في استخجاميا
 الستغيخات بعس  دراسة شخيق عغ السخجل في االحتخاق عسمية تحديغ إلى يجفيوكان البحث  (Natural Gas)الصبيعي
 العادم غازات أن إلى, حيث تػصل البحث السخجل كفاءة عمى الػقػد إلى اليػاء وندبة التام غيخ االحتخاق وتأثيخ التذغيمية

 حيث الزعيف, الخمط حالة في إال االحتخاق نػاتج في نطخيا األوكدجيغ ال يحتػي عمى الػقػد مغ مختمفة ألنػاع الجافة
 القخن تػاجو تحج كبيخ في  الكيخباء صشاعة .(3778 وضاح)الػقػد حاجة عغ تديج األوكدجيغ مغ فائزة كسية ىشاك يكػن 

 السحظ, عمى االستثسار مغ الكثيخ مع, والتشسية السدتجامة فعالةالو  شطيفةال والصاقة القترادلمتػافق بيغ ا الػاحج والعذخون 
 لتشطيع واضح مدار دون  مغ ذلظ, ومع. صعبا سيكػن  الكخبػن  مشخفس شاقة نطام إلى االنتقال لجعع ىيكمة وإعادة

 في ىام مشعصف في نجمذ نحغ وبالتالي ,وتكمفة صعػبة أكثخ الستدايج االستثسار متصمبات سيجعل اليقيغ وعجم أفزل,
 .(3757 نيمدػن )الكيخباء إمجادات مدتقبل

 

 :الكهرباء لتهليد األساسية األنذطة بفعل الناتجة بعاثاتاإلن .2
 مغ كبيخة كسية إشبلق االحتخاق عسمية خبلل يتعو  ,ػقػدالعمى مدتػى وتخكيب  الػقػد احتخاق عغ الشاتجة اإلنبعاثات تعتسج

 الييجروجيغ مغ كجع/جػل كيمػ 573777 و السحتخقة الكخبػن  مادة مغ كجع/جػل كيمػ 03877 إلى ترل الحخارة
 تػافخ عجم عغ يشتج قج الحي الفاقج تقميز مع الحخارية الصاقة ىحه كل إشبلق إلى األمثل االحتخاق ييجف و ,السحتخق 
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 العادم غازات أن الييجروكخبػنات احتخاق عغ الكيسيائية السعمػمات تػضح  .(3773 انفايخونكذ)لبلحتخاق السشاسبة ذخوطال
 عغ يشتج الحي األكدجيغ إلى باإلضافة الكبخيت أكديج ثاني و الشيتخوجيغ الساء, الكخبػن, أكديج ثاني: عمى أساسا   تحتػي 
 .العزػية لمغازات ضئيمة آثار و الشيتخوجيغ ألكاسيج آثار العادم غازات في أيزا   تطيخ كسا ,لبلحتخاق البلزم الدائج اليػاء

, نطخا  لتاثيخه الدمبي الكبيخ الشطيفة لمصاقة األولػية ىي األحفػري  الػقػد محصات انبعاثات الكخبػن مغ أكديج ثانيان ندبة 
ولد  ،أخرىوعوامل  الولود أكسدة كفاءةنوع الولود و على ٌعتمد (CO2) الكربون سٌدكأ انبعاث ثانً معدلإن  عمى البيئة والرحة.

 (1كما هو مبٌن بالجدول رلم )  ((RFO 0.8165Kg/KWH الثمٌلوللنفط   NG (0.5489 Kg/KWH)حدد للغاز الطبٌعً 

http://www.eia.gov)).  انبعاثو عمى يج الصاقة وكحلظ الكخبػن مغ تػل ديجأكانبعاثات ثاني  إحراءات( 5)الذكل بيغ يو
 (.C D I A C)( Carbon Dioxide Information Analysis Center )في العالعحدب نػع الػقػد لعجة مشاشق 

 

 .2115بيانات محدثة في مارس  ( ألهم أنهاع الهقهدCO2معدل انبعاث ثاني أكديد الكربهن )( 1جدول)

   

 

 

 

 

 

 

 بمختمف مرادره CO2  غاز( االنبعاث العالمي ل1شكل )

Fuel Pounds of CO per Million Btu Heat rate (Btu per kWh)  Pounds of CO2 per kWh 

  Bituminous 205.300 10,089 2.07 

  Sub-bituminous 212.700 10,089 2.15 

  Lignite 215.400 10,089 2.17 

Natural gas 117.080 10,354 1.21 

Distillate oil (No. 2) 161.386 10,334 1.67 

Residual oil (No. 6) 173.906 10,334 1.80 

http://www.eia.gov/
http://www.eia.gov/
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 :بمحطات التهليد الناتجة CO2العهامل المؤثرة عمى ندبة انبعاث  .3

اا مثالي اا االحتخاق يكػن  وقج وضػء, حخارة مشو يشتج لمػقػد سخيعة أكدجة ىػ االحتخاق  أو الػقاػد ماغ جادء أي يتبقاى ال عشاجما تام 

ا احتخاق ا يكػن  أو , العادم غازات في األوكدجيغ  احتخاق اا أو العاادم, غازات في األوكدجيغ مغ قدع مثاليا  عشجما يتبقى غيخ تام 

ا غيخ  يحجث ال وقج نطخي  أساس عمى يعتسج الترشيف وىحا .دمالعا غازات في السحتخق  غيخ الػقػد مغ كسية تتخمف عشجما تام 

 أكداجة عشاصاخ عسمياة فاي تذاارك أن دون  العاادم غاازات ماع تخاخج األوكداجيغ جديئات بعس إن إذ كثيخة أحيان في الػاقع في

 إن .( (http://cdiac.ornl.govالعاادم غاازات فاي أوكدجيغ وجػد مع محتخق  غيخ وقػد عمى الحرػل يتع ذاك وعشج الػقػد,

 تديج األوكدجيغ مغ فائزة كسية ىشاك يكػن  حيث الزعيف, الخمط حالة في إال االحتخاق نػاتج في يػجج ال نطخيا األوكدجيغ

 الغشاي طالخما مشصقتاي فاي لؤلوكداجيغ اثاخ يػجاج فاناو عسمياا أماا االحتاخاق, ناػاتج فاي حاخ بذاكل يطياخ لاحلظ الػقاػد حاجاة عاغ
 تمتقاي ال فقاج لاحلظ, السداتغخق  والادمغ االحتاخاق عسمياة أثشااء لمخمايط يحرال الاحي صخاباالضا ماجى إلاى يعاػد وىاحا والراحيح

انبعااث  كسياة ماغ خفاعت االضاصخاب ضاخوف إن الخمايط, فاي االثشايغ وجاػد ماع التأكداج ليحرل الػقػد بجديئة األوكدجيغ جديئة
CO2 أن حٌثث لالحتراق، المضافة الهواء لكمٌة تبعا تاًما غٌر أو تاما الولود احتراق ٌكون أنويسكغ  .الػقػد أنػاع ولكافة 

 .(Gill 2010) اآلتٌة المعادلة فً تعطى أن ٌمكن النظرٌة الناحٌة من تاما احترالا الولود لحرق الالزمة الهواء كمٌة

(A/F)sto. = 4.31[(8C/3) + 8H + S - O]                                          (1) 

 : أن حٌث
.(Stoichiometric )  الصحٌحةنسبة خلط الهواء إلى الولود  : (A/F)sto. 

ولودال فًلألوكسجٌن والكبرٌت والهٌدروجٌن والكربون  ةوٌالمئالنسب  .  C,H,S,O :تمثل 

 :اآلتٌة بالعاللة والمتمثلة ( φ) المكافئة النسبة أما

 φ = (A/F)stoichiometric/(A/F) actual                                  (2) 

ً  أو ضعٌفاً  أو غنٌاً  والولود الهواء خلٌط كان إذا فٌما لبٌان عادة تستخدم  :وكاالتً صحٌحا
φ  =1 معتاد أو صحٌح ولود :خلٌط 
φ  غنً ولود : خلٌط 1اكبر من 
φ  ضعٌف ولود : خلٌط1الل من 

 .تام احتراق حصول لضمان ضعٌفة الخلط نسبة تكون أن دائما وٌفضل

 

 

http://cdiac.ornl.gov/
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 محطة تهليد الذركة الميبية لمحديد والرمب مرراتة: .8

تجيياد الصاقاة الكيخبائياة محصة التػليج والتحمية لسجسع الحجيج والرمب الراشاعي ,ىاي محصاة تػلياج بخارياة تعسال عماى  إن
)وحاجات تػلياج( معاجل تػربيشياة البلزمة لتذغيل السعامل والسخافاق السمحقاة باالسجسع حياث تحتاػي السحصاة عماى سات مػلاجات 

 لكااال وحاااجة ويسكاااغ أن تعصاااي ىاااحه الػحااااجات فاااي الحااااالت الصارئاااة حسااال بحاااجود  MWH 87لياااا  التراااسيسية القاااجرة

MWH771 , جودومعجل أعمى حسل معتااد بحا MWH 777  أداء , ويجياد ماغ خساذ وحاجات تػلياج , مخبػشاة فاي نطاام
عماى الاخغع ماغ أن السحصاة يسكاغ أن تعسال باجون الاخبط ماع شابكة الكيخبااء الميبياة إال أنياا عشاج العسال الصبيعاي تكاػن  واحج

 األحساالىاحه  أىاعباخ ماغ الرايخ تعت أفاخانالسختمفاة ولكاغ  األحساليحتػي السجسع عمى العجيج مغ  .مخبػشة مع ىحه الذبكة
لكاال فااخن  MW01القااػس الكيخبااائي( بحساال أفااخانصاايخ الحجيااج ) أفااخانحيااث يحتااػي السجسااع عمااى ساات  تااأثيخلسااا ليااا مااغ 

في نفذ  األفخانتذغيل  يتع البجاية التذغيل( وقتي عمى السشطػمة لحلظ  )مفاجئ تأثيخمختبة لبجاية العسل بالتجرج وىي ذات 
الستدامشاااة  اآلالتوخاصاااة السفاجئاااة مشياااا ىاااي ساااخعة  األحساااالبتغياااخ  الستاااأثخةالعػامااال  أىاااع إن.( 3770العيدااااوي )المحطاااة

 األحساالفرال  إجاخاءاتىاحه القايع تتخاح  زماا تجااو  وإذابايغ قايع مداسػح بياا  يتاأرجحتخدد السشطػمة الحي  أولػحجات التػليج 
لدج حاجة  يال يكفاالت التي يكػن فييا التػليج الستػفخ والسدتيمكيغ في نفذ الػقت.وكحلظ في الح واألحساللحساية الذبكة 

شخفس يا أنماغ السسكاغ  لآلالتفأن الدخعة السشخفزة  ىختدالصمب فأن التخدد سػف ييبط وإذا ىبط التخدد بأكثخ مغ واحج 
  .مػاقف خصخة محققة السحصة مغ التػليج وسػف تبخز خخج

 :النتائج .5
 الػقاػد زياتوىساا  محصة التػليج والتحمية لسجساع الحجياج والرامب الراشاعيخجم في سجمت نتائج البحث لشػعي الػقػد السدت

م 3750م و3771, وكاحلظ تسات السقارناة بايغ نتاائج عاامي (Natural Gas) الصبيعاي والغااز( Heavy Fuel Oil) الثقيال
حصااة التػليااج لسجسااع لس كسيااة الصاقااة السشتجااة( 0و)( 3ذااكل )الويعااخ   السحصااة.مااغ خاابلل القااخاءات الستحراال عمييااا مااغ 

 .3771و 3750في سشة  الحجيج والرمب الرشاعي

 .5101في سنة  حطة التهليد لمجمع الحديد والرمب الرناعيمل( كمية الطاقة المنتجة 5شكل )



 5102 ديسمبر  51-51                                                     زليتن -البيئة لعلوم الثبني المؤتمر
 

6 

 

 
 .5110في سنة  حطة التهليد لمجمع الحديد والرمب الرناعيمل( كمية الطاقة المنتجة 1شكل )

كانااات حياااث , 3750و 3771بااايغ عاااامي ( فاااان إنتااااج الصاقاااة انخفاااس بذاااكل كبياااخ 0(و)3كساااا ىاااػ مبلحاااع ماااغ الذاااكميغ)
إلاى  3750أعماى قاخاءة عاام إلاى ( في حيغ انخفزات  400MWH)بقجرة  3771عام  السحصة تعسل بحجود الحسل الكامل

(120MWH ( عمساااا إن أعماااى قاااجرة مقششاااو لمسحصاااة ىاااي ,)400MWH ).خ  يعااا والاااحي كانااات تعسااال باااو لفتاااخات شػيماااة
ماااغ خااابلل نداااب الػقاااػد السداااتيمكة وتاااع الحراااػل عماااى الذاااكميغ  أسااابػعكااال ل CO2 غااااز انبعااااث كسياااة( 1( و)7الذاااكل)

  .(5ججول)السبيغ بال (CO2) الكخبػن  أكديج انبعاث ثاني معجلعمى واعتسادا  والسدجمة لمسحصة لكل أسبػع 

 .2117قيل النتاج الطاقة سنة المنبعثة من استخدام الغاز الطبيعي والزيت الث CO2( كمية4شكل )

ماغ الداشة )الذايخ الداابع( وكانات  38تحاجث فاي األسابػع انبعااث  ندابة اكباخ إن نبلحع 3771( الخاص بعام 7مغ الذكل)
, حيااث يبلحاع الفاارق الكبياخ فاي ندااب بالشدابة لمغااز الصبيعاي شاغ(35777)( بالشدابة لمػقاػد الثقياال و شاغ01777)قيستياا 

  تكػن كسية اإلنبعاثات عالية.الػقػد الثقيل  إنػقػد, حيث االنبعاث بيغ نػعي ال

االنبعااث براػرة عاام  إن نبلحاع 3750لعاام  السشبعثاة ماغ اساتخجام الغااز الصبيعاي والديات CO2كسياة( الخااص ب1الذكل) 
شة مااغ الداا 71تحااجث فااي األساابػع انبعاااث  نداابة اكبااخانخفزاات بداابب انخفااا  الصاقااة اإلنتاجيااة لمسحصااة وكااحلظ تكااػن 

 بالشدبة لمغاز الصبيعي.شغ(3777)بالشدبة لمػقػد الثقيل و  شغ(30777)( وكانت قيستيا 53)الذيخ 
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 .2113المنبعثة من استخدام الغاز الطبيعي والزيت الثقيل النتاج الطاقة سنة  CO2( كمية5شكل )

 

 االستنتاجات: .6
 اليػاء وجػد في الػقػد لسكػنات التام االحتخاق لزسان و لبلحتخاق السشاسبة الذخوط تػافخ عجم جعش اإلنبعاثاتتدداد ندبة 

 الدمغ تػفيخ, و باليػاء الػقػد مكػنات كافة باختبلط يدسح االضصخابي الجفق مغ مشاسب مدتػى  تػفيخ خاعىي أن يجب
 عسػما   .لبلحتخاق القابمة الػقػد مكػنات كافة إلشعال مشاسبة و عالية حخارة درجة تػفيخ , واالحتخاق عسمية إلتسام الكافي
 نوإف عسميا أما االحتخاق, نػاتج في حخ بذكل يطيخ لحلظ الػقػد حاجة عغ تديج األوكدجيغ مغ فائزة كسية ىشاك يكػن 
 لحلظ, السدتغخق  والدمغ االحتخاق عسمية أثشاء لمخميط يحرل الحي االضصخاب مجى إلى يعػد وىحا لؤلوكدجيغ اثخ يػجج

إن خمط اليػاء مع الػقػد  .الخميط في االثشيغ وجػد مع التأكدج ليحرل الػقػد بجديئة غاألوكدجي جديئة تمتقي ال فقج
مع  الكخبػن. بب الخئيذ لػجػد انبعاثات ثاني أكديجعشرخ اساسي لمحرػل عمى كفاءة عالية لبلداء وبشفذ الػقت ىػ الد

 (MWH 537)( بقجرة 3750تػليج ) % مغ الغاز الصبيعي وعسل وحجتي07إلى  الثقيل % مغ الديت17استخجام ندبة 
( بقجرة 3771شغ في الداعة وعشج عسل كافة وحجات التػليج الخسدة ) 380317بحجود  الكخبػن  أكديج ثاني انبعاثتكػن 

(400 MWH قج ترل كسية )ضعف,  331شغ بالداعة أي بديادة مقجارىا 1713788إلى  الكخبػن  أكديج ثاني انبعاث
 شغ بالداعة. 35138( تقل ندبة االنبعاث بذكل كبيخ إلى MWH 400عشج الحسل الكامل) ولػ تع استخجام الغاز فقط

 Shaneb et alاألوربي)يػرو حدب االتحاد  3338بة انبعاثات تجفعيا الذخكة لمصغ الػاحج يضخ  أدنى أنوعمى فخ  

ػرو بالداعة الػاحجة لمغاز ي 03571يػرو لمػقػد السخمػط و  70334كحج أدنى لكانت تجفع بالداعة الػاحجة  ( 2012
وحجات  متقادنبعاثات مدجمة لجى الذخكة ومع ياسية لعجم وجػد قخاءات دقيقة لئل. ان ىحه الشدب كانت قالصبيعي فقط

التػليج قج تزخب ىحه القيع بسعامبلت تكبيخ تديج مغ حجع السذكمة التي تدببيا استخجام الػقػد الخفيف خاصة مع عجم 
  اقعية لمبيئة السجاورة لمسحصة.معالجات و  أياجخاء 
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