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 مهاستخدا عن الناجمة والملوثات خصائصه  :األحفوري الوقود -ألف
  

         الملوثات  ة         تحدید كمی   في       أساسیا     دورا         ومشتقاته      الخام      للنفط           الفیزیائیة        والخواص          الكیمیائي        التركیب     یؤدي
        المعادن        ومركبات               الهیدروكربونیة     وغیر               الهیدروكربونیة        العضویة          فالمركبات .        ونوعیتها        االحتراق   عن        الناجمة

        الكبریت    مثل         العناصر،     لبعض   إن    آما       الخام،      النفط     جودة   في  ا      مباشر  ا      تأثیر     تحدث        العضویة    غیر         والشوائب

   في       مباشرا       تأثیرا        النفطي،       الوقود      تكوین   في        الداخلة          و السیتان           و العطریات        العضویة          والمركبات        والرصاص

     بالغ      تأثیر        الومیض،      ونقطة         واللزوجة        البخاري       والضغط        الكثافة    مثل        الوقود،     خواص     لبعض      وكذلك           االنبعاثات،
       الدقیق       التعرف      یتطلب       الوقود      أنواع   من   أي   عن        الصادرة          االنبعاثات       ونوعیة    میة ك      تقییم  ن ا ك     ولما .         االنبعاثات   في

      والتي         مشتقاته،     وبعض      الخام      النفط      وخواص       مكونات   عن    عرض    یلي     فیما             والفیزیائیة،          الكیمائیة       خصائصه    على

 .  مه      استخدا   عن        الناجمة          والملوثات        الوقود،     جودة      تحدید   في  ا      أساسي  ا    دور     تؤدي   أن      شأنها   من

 مشتقاته وبعض الخام النفط وخواص مكونات - ١
 النفط الخام – أ

        المعادن   من    نسب   مع (   الخ ..        وحلقیة،      مشبعة     وغیر      مشبعة       متنوعة       ربونیة ك      هیدرو     بات ك   مر    من     خلیط   هو

       ویحتوي     آخر،    إلى    حقل   من            والكیمیائیة           الفیزیائیة         مواصفاته      تختلف  ،            األسفلتینات   أو          الراتنجات   و
   . )       احتراقه    عند      سلبیة      آثارا     تحدث     التي        العضویة     وغیر        العضویة        الشوائب    بعض    على
  :       الخام      النفط      نوعیة   في   ا"   سلب     تؤثر      التي    بات ك     المر     أهم    ومن

  )           والعطریات؛             واألستیلینات           األولیفینات        طلیعتها    وفي (       ربونیة، ك        الهیدرو         العضویة    بات ك     المر  -  ١

     سجین ك   واأل            والنیتروجین     بریت   الك    بات ك   مر        وأهمها          كربونیة (        الهیدرو     غیر        العضویة    بات ك     المر   -  ٢
    )        والمعادن

 .        المعدنیة       واألمالح       المیاه    مثل        العضویة    غیر        الشوائب  - ٣

     وهذا        وغیرها،        المعادن     ونسب        الكبریت      ونسبة          الكیمیائي   یب ك     التر     حیث   من      الخام      النفط     خواص       وتختلف
         الكبریت،   یز ك    فتر  .     میتها ك  و     منه         المنبعثة         الملوثات     ونوع       المنتج       الوقود     جودة    على     یؤثر       االختالف

   %)     ١.٧٩ (     على      یحتوي     خفیف     عربي    خام   من       المنتج       الدیزل   في    % )      ١.٠٣      إلى (    یصل  ،    مثال

      یحتوى     برنت    خام   من       المنتج       الدیزل     حالة   في    % )     ٠.١٩ (     إلى       النسبة    هذه      تنخفض    حین   في         الكبریت،   من
   ا"   عبئ     یلقي      خواصه  و       الخام      النفط      نوعیة   في       االختالف   أن  ر ك    بالذ        والجدیر .       الكبریت   من   %)     ٠.٣٨ (     على

     أنظف     وقود      إنتاج    أجل   من        التكریر       عملیات    على        تحسینات      إدخال    عند      وخاصة       النفط،      مصافي    على       كبیرا"

 الغازولین  -ب 
     بین      عددها       یتراوح       ربونیة ك     ذرات    ذات       ربونیة ك      هیدرو     بات ك   مر    من     خلیط    على      یحتوي     نفطي     مقطر   هو
   من    عدد    على          الغازولین       ویحتوي .       الشرارة      بنظام   مل  تع     التي        الداخلي        االحتراق   ات ك    محر    في        ویستخدم  )   ١١- ٥ (

           األولیفینات   و         العطریة،    بات ك      والمر          والكبریت         والبنزین       الرصاص      أهمها       جودته،   في     تؤثر     التي         المكونات

      مقیاس    وهو  ،         البخاري      الضغط       ویعتبر .        واإلضافات     سجین ك   واأل          المتطایرة        العضویة    بات ك      والمر        األلكالت   و



 ٣

        للـتحكم         اقتصـادیة      وسـیلة   هـو        البخـاري      الضـغط       وتخفـیض       جودتـه،   فـي     تـؤثر     التـي       الخـواص    أهـم   من           الغازولین،      تطایر
 .         المتطایرة        العضویة    بات ك     المر    في

 الغاز زیت أو الدیزل -ج
      یحتوي     نفطي     مقطر    وهو     مصر،   في         وبالسوالر       ولبنان        السوریة        العربیة          الجمهوریة   في         بالمازوت     یعرف

    ات كـ    محر    فـي        ویسـتخدم  )   ٣١  و   ١٨  (   بـین      عـددها       یتـراوح       ربونیـة ك     ذرات    ذات       ربونیـة ك      هیدرو     بـات ك   مر    مـن     مـزیج    علـى
       الـدیزل      جـودة       وتتـأثر .      وغیرها         الكهرباء       وتولید        واألبنیة        الصناعة       قطاعات    وفي        الذاتي،        االحتراق      بنظام        العاملة       الدیزل

         والكثافـة   ب       والشـوائ       والمـاء  )       االشـتعال     جودة      مقیاس    وهو (        السیتان   و         العطریات   و        الكبریت      أهمها          المكونات،   من     بعدد
        الصمغیة       المواد       تكوین    على       الوقود        بمقاومة     یقاس     الذي       الوقود         واستقرار  %    ٩٥  -    ٩٠      لنسبة       المقطر      حرارة      ودرجة

  .        للذوبان        القابلة    غیر       سجینیة ك  األ    بات ك      والمر 

 الوقود زیت -د
       بونیة،     الكر          والبقایا         األسفلتین   و         والمعادن        الكبریت   من      عالیة     نسبة    على      یحتوي  ،      ثقیل     نفطي     منتج   هو

        المنـتج    هـذا     جـودة       وتتـأثر .      وغیرهـا         الكهربـاء       وتولیـد        البحریـة       والسـفن         والبـواخر         الصـناعیة       لألغـراض        وقـودا"         ویسـتخدم
   من      اإلقالل      ویفضل .      النوعي       والوزن        االنسكاب      ونقطة       الومیض      ونقطة        اللزوجة    مثل         الخصائص،     ببعض

 .      مرتفعة     تلوث      معدالت   من      یسببه    لما         السكنیة،          والتجمعات      المدن     داخل      وخاصة          استخدامه،

 ومسبباتها الوقود استخدام عن الناجمة الملوثات -٢
   :        الملوثات      تكوین   في      عامالن     یؤثر
    ومـا         التكریـر،        وعملیـات          المسـتخدمة        النفطیـة         الخامـات       بـاختالف       ویختلـف  :        للوقـود          الكیمیـائي   یـب ك     التر    هـو     ل :     األو 

        ومعالجة      تحویل       عملیات   من       یتبعها
    سـید ك أ    أول    مثـل       الكامـل    غیـر        االحتـراق     بسـبب       ملوثـات   مـن      علیهـا      یترتـب    ومـا        الوقـود،        احتـراق     ظـروف            الثـاني : هـو 

       وغیرها          المتطایرة        العضویة    بات ك      والمر         الدقیقة          والجزیئات       ربونیة ك        الهیدرو      بات ك      والمر         الكربون

       احتـراق    إلـى       التوصـل     تتـیح     التـي         اإلجـراءات    أهـم   مـن    بات ك     المر    ات ك    محر        وصیانة      وضبط    فحص   أن  ر ك    بالذ        والجدیر 

  .        الملوثات    خفض   ثم    ومن     أمثل
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  تهاومسببا الوقود حرق من الناتجة الملوثات ألهم موجزا" عرضا ١ الجدول ویتضمن

  المسببات  الملوثات
       الوقود       احتراق     ظروف       للوقود          الكیمیائي   یب ك     التر   

   مـن      خلـیط (        العالقـة        الدقیقـة         الجزیئـات  -
الیروســـوالت،         الصـــغیرة         الجزیئــات  ٕ           وإ
        النشطة،       ربونیة ك   رو      الهید         المركبات

  )   الخ ..      الماء     بخار        األدخنة،        األتربة،

  

        العطریة         المركبات     نسبة       ارتفاع •

       متعـددة      عطریـة       مركبـات     وجـود •
        الحلقات

        البنزین     نسبة       ارتفاع •

     خاصــة            أولیفینیـة،       مركبــات     وجـود •
          والمتعددة   ة       الثنائی

 
  

     كامل    غیر       احتراق •

       وتكسره       للوقود
  

  ة         المتطــایر         العضــویة         المركبــات  -

       ربونیة ك        الهیدرو     بات ك     المر           مخالیط من (

           الكیتونــات،                   النشــطة، األلدهیــدات،
   )   الخ ...                      األولیفینات، الدیوكسین

  

        البنزین     نسبة       ارتفاع •

       جزیئـات    إلـى        الثقیلة         المركبات     تكسر •

      صغیرة
      خفیفـة             هیدروكربونیـة       مركبـات     وجـود •

  C4 H7)  (   
           أولیفینات     وجود   •

      عالیة       احتراق     ظروف

         الحرارة

      أكسید      وثالث     ثاني (        الكبریت     كسید أ -
  )        الحامضیة       األمطار         الكبریت،

          الوقود   في        الكبریت     نسبة       ارتفاع•

      وثـاني    أول (           النیتـروجین      أكسـید   -

       األمطـار            النیتـروجین،      أكسـید        ومتعـدد

   )       السوداء      السحب           الحامضیة،

        الحرارة           النیتروجین     نسبة       ارتفاع   •

  
      عالیة       احتراق     ظروف •

  

         المعادن   ید    اكاس   •        المعادن     -

                       ظروف احتراق غیر كاملة           الكربون      أكسید    أول    -
                                 تفاعـــل المركبــــات العضـــویة المتطــــایرة          السوداء      السحب -

                             اكاســـــید النتــــــروجین مــــــع المركبــــــات    و
                الهیدروكربونیة

  

  ١الجدول رقم 
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  الوقود وزیت والدیزل الغازولین لمواصفات العامة الشروط -باء
 
 الغازولین -١

         العطریات    نسب      زیادة    إلى     لجأت        الرصاص،   من       الخالي          الغازولین      إنتاج   في      النفط   في   مصا     بدأت      عندما

        العضویة         المركبات       انبعاث      زیادة   في     تسبب    مما         األوكتان،    رقم     لرفع          الغازولین       مكونات   في                واإلیزوبارافینات

    علـى      تحتـوي    بـات            واسـتخدام مرك         العطریـات    نسـب   مـن     الحـد    إلـى       االتجـاه     بـروز   ثـم    ومـن        السـامة،         والغـازات          المتطـایرة
        الكربـون      أكسـید    أول                الملوثـات، وخاصـة    خفـض   فـي       وتسـاهم        األوكتـان    رقـم   فـي      زیـادة     تحقـق     أنها     لوحظ   إذ         األكسجین،

   مـع        التوافـق      تحقیـق     بهـدف          الغـازولین            علـى مواصـفات       تعـدیالت      أجریت    وقد   .        والبنزین          المتطایرة        العضویة          والمركبات

   :         التعدیالت    هذه    ومن .       البیئیة       الشروط
           المتطایرة        العضویة         المركبات       انبعاث      تخفیف     بهدف  )       البخاري      الضغط    خفض  -  ( أ 

          والمركبـات       البنـزن       انبعـاث     لخفـض        بـالحجم،       المائـة    فـي   ٢٥    إلـى       المائـة   فـي   ٤٥   مـن   )        العطریـات     نسبة    خفض  - ( ب

        المحرك؛      أجزاء    على        الرواسب     تكون   من      والحد       السامة
     امة   الس         المركبات         تقلیل من ل ل           البنزن )     نسبة    خفض(  -   ج

        المحرك      أجزاء    على        الرواسب     تكون   من       والحد       السامة         المركبات       انبعاث       لتقلیص)           األولیفینات     نسبة    خفض  - (  د

    عـام   في        الملیون   في    جزء    ٥٠٠    إلى     ١٩٩٥     عام    قبل        الملیون   في    جزء     ٢٠٠٠   من   )        الكبریت   یز ك   تر       تخفیض  (  -   هـ 

   ٥٠   مـن    أقـل   یـز ك     التر     هـذا     یصـبح   أن    إلـى     الم   العـ      ویسـعى  ،     ٢٠٠٠    عـام   في        الملیون   في     جزءا    ١٥٠    إلى   ثم  ،     ١٩٩٥

        الملیون   في     جزءا
 )     معدن   أي    على          الغازولین       احتواء    عدم(  -   و

     أیثر       بیوتیل     ثالثي      میثیل  ب ك   مر       وخاصة   )      حوالت ك  و        ایثرات   (   )           األكسجینیة         المركبات         استخدام  (  - ز 

تالفهـا       للبیئـة      ضـررها    ثبـت     التـي       الرصـاص    بـات ك   مر    عـن     بـدال"   MTBE)  (     تـان ك    األو     رقـم     لرفـع          الحفـاز       للمحـول  ٕ      وإ
          الغـازولین    إلـى     وصـوال       الرصاص   من    خال        غازولین      إلنتاج           الثمانینات    منذ    جرت     التي         التطورات   ٢       الجدول       ویتضمن

 .      المعدل

 الدیزل -٢
  :        الدیزل        مواصفات    على        التالیة         التعدیالت      إجراء      یراعى  ،        تلویثا"     أقل     دیزل    على       للحصول

   ٥٨    إلى        البلدان    بعض   في        حالیا"     وصل    وقد    ٥١   من   ثر ك أ    إلى السیتان رقم رفع -

   ١٠   مـن    أقـل    إلـى       تخفیضـه    علـى      العمـل      ویجـري  ،      ب ب م      ٥٠  و    ٥٠٠    بین         لیتراوح الكبریت یزكتر  خفض -

      ب ب م
      أقصى   حد ك        % حجما"    ١٠    إلى العطریة باتكالمر  تخفیض -

      ب ب م     ٢٠    إلى   ١٠        حدود    إلى النیتروجین نسبة تخفیض -

         % حجما"    ١    إلى   ات     الحلق         المتعددة العطریات نسبة تخفیض -
    إلى       الوصول        المتوقع    ومن     ٠.٨٥٥      إلى      مئویة     درجة   ١٥      حرارة     درجة    عند النوعي الوزن تخفیض -



 ٦

 )         المستقبل    في      ٠.٨٢٨

   أن        المتوقـع          مئویـة،ومن     درجـة    ٣٦٠    إلـى       المقطـر   مـن        % حجمـا"    ٩٥     نسـبة اسـترجاع حـرارة درجـة تخفـیض -

         المستقبل   في      مئویة     درجة    ٣٢٥    إلى    تصل

 الوقود زیت - ٣
      مصافي   في        تلویثا"     األقل        البیضاء       الوقود      أنواع       بإنتاج       الخاصة         والتحویل         المعالجة      وحدات     تطور    عكس  ان

       الجهود      تكثیف       یستدعى     وهذا .       احتراقه   من        الناتجة          االنبعاثات   في       وزیادة        الوقود،    زیت      نوعیة    على      سلبا"      النفط

  %   ٠.٢   إلى       المدني         لالستخدام   یه ف        الكبریت   یز ك   تر     خفض    خالل   من     وذلك  ،    ا"    بیئی      مقبوال      وجعله      جودته     لرفع
    بـات ك      والمر            األسـفلتینات      نسـبة       وتخفـیض  ، %    ٤.٥    إلـى       البحـري          ولالسـتخدام  ، %  ٢    إلـى        الصـناعي          ولالسـتخدام  ،

          األلومنیـوم   مـن  ل كـ        ،ومجمـوع      ب ب م    ٢٠    إلـى       النیكـل      وخاصـة          والمعـادن،           النیتـروجین      ونسـبة         الثقیلـة،        العطریـة

    إلـى         المنغنیـز   و        والحدیـد         الفوسـفور   و            الفانـادیوم    مثـل       األخرى،    ادن    المع     نسبة     وخفض  ،      ب ب م      ٨٠    إلى          والسیلكون
     لفصـل   زي كـ     المر       الطـرد         واسـتخدام          والتـداول،       النقـل      أثنـاء       الوقـود    زیـت     ثبـات    علـى      العمـل       یستدعى   ما ك .    ممكن    قدر    أقل

      تخدام   واسـ  ،         االنسـكاب     نقطـة     لخفـض       الـدیزل (     مثـل      لزوجـة    أقـل    بـات ك   مر    مع       والخلط  ،            األسفلتینات   و       والماء        الرواسب

   )         والمرشحات         الترسیب،      وحدات
  الثمانینات منذ الرصاص من الخالي الغازولین مواصفات تحسین تطور  -٢ الجدول

  
   الغازولین نوع

  )اإلنتاج تاریخ(
  تحقیقها الالزم الشروط

            التقلیدي           الغازولین  
                   ( عقد الثمانینات )  

      إنتـاج      وأوقف           االكسجینیة،         المركبات   من %  ٣- ٢     نسبة    على        االحتواء  -
    ٩٥  ١٩    عام    منذ              هذا الغازولین

ــــــوي علــــــى  ــــــازولین المحت                       الغ
    عــام   مــن              األكسـجین( بــدءا

١٩٩٢      (   

  %   ١٥-  ١٠    (مـن          األكسـجین   مـن       %وزنـا"    ٢.٧      نسـبة    علـى        االحتـواء  -
      كاسـید  ا        انبعـاث   مـن      اإلقـالل   مـع                               حجمـا" مـن المركبـات االوكسـجینیة)

            النیتروجین
  
  

          تركیبه       المعدل          الغازولین
   )   ٩٩٢ ١    عام       أولى      مرحلة  (

        بالحجم  %   ٢٥    إلى         العطریات     نسبة    خفض  -
        بالحجم  %   ١    إلى        البنزین     نسبة    خفض  -
          البخاري      الضغط    خفض  -
        المقطر   من       بالحجم   %   ٩٠     نسبة        استرجاع     درجة    خفض  -
           المتطایرة،         العضویة         المركبات    مثل  (        السامة          المركبات       انبعاث    خفض  -

       بالحجم  %   ١٥      بنسبة )          األولیفینات       األرضي،       األوزون

   مـن       بـالوزن  %  ٢         تحقـق     التـي          االكسـجینیة         المركبـات    على        الحتواء ا  -
      أدنى            األكسجین كحد

        بالحجم  %   ٢٥      بنسبة          المتطایرة        العضویة         المركبات       انبعاث    خفض  -  



 ٧

          تركیبه       المعدل          الغازولین
   )    ٢٠٠٠                مرحلة ثانیة عام  (

        بالوزن  %     ٢.٢  -   ١.٨      بنسبة        األكسجین    على        الحتواء ا  -
      مرحلـة (       تركیبـه       المعـدل       األساسـي          الغـازولین   ت       اشـتراطا      ببـاقي        االلتـزام  -

   )    أولى
  

  عالمیا" والدیزل للغازولین القیاسیة المواصفات  -جیم
        والالئحة       الدلیل       بمثابة   هي        وخواصه،       الوقود        بمكونات     خاصة     شروط   من     تشمل    بما          القیاسیة،          المواصفات

      تطویر   في   ا"          شوطا"كبیر          الصناعیة      الدول    طعت ق    وقد    یا"   وفن    یا"   بیئ         المطلوبة         للمعاییر      مطابق     وقود      إلنتاج          التنفیذیة

  .   یلي     فیما     موضح   هو    آما         بالوقود،         المتعلقة         القیاسیة          مواصفاتها
        أوروبا   في        والدیزل          الغازولین        مواصفات -  ١

    هذا        استمرار        المتوقع    ومن     ١٩٩٣    عام    منذ        ملحوظا"       تطورا"       أوروبا   في          الغازولین        مواصفات     شهدت

       الدیزل     وقود        مواصفات     تطور  ٤       الجدول     یوضح       وبینما . ٣       الجدول    ضحه   یو    ما     وهذا  ،     ٢٠٠٩    عام    حتى       التطور

        السیتان    رقم        وارتفاع  ،     ٢٠٠٩    عام    حتى        تدریجیا        الكبریت      تركیز       انخفاض     یتضح  ،     ٢٠٠٩  و     ١٩٩٣     عامي    بین

     كانت;        ألمانیا   أن       بالذكر        والجدیر .      المائة   في   ٩٥      بنسبة       المقطر      حرارة     درجة        وانخفاض        الدیزل،      كثافة        وانخفاض
   مـن      ابتـدأ  م  ف  ج   ١٠   ثـم      ٢٠٠١    عـام   فـي  م  ف  ج   ٥٠     أقصى    حدا     وضعت   إذ          الكبریت ،      تخفیض   في      صرامة     أكثر

   مـن       الـدیزل   فـي        الكبریـت      تركیـز       انخفـاض    إلـى     تشـیر         األمریكیـة          المواصـفات   أن      أیضـا"       بالـذكر        والجـدیر .     ٢٠٠٣    عـام

      ٢٠٠٦    عام    في  م  ف  ج   ٨٠    إلى     ٢٠٠٤    عام   في  م  ف  ج    ٣٠٠
        للوقود        العالمي       التعهد  -  ٢
        بالتعهـد     یسـمى       قـام مـا           المواصـفات،     لتلـك      موحـدة     وقـیم     بنـود        واعتمـاد        عالمیـا"         القیاسـیة          المواصـفات       لتوحید       محاولة   في

      مصنعي      جمعیة :         التعهد هم    هذا       وأطراف        العالم،      مستوى    على       للوقود      موحدة       قیاسیة        مواصفات     بوضع       للوقود        العالمي

       التعهـد    هـذا       واحتـوى .                  السـیارات الیابانیـة      مصنعي       وجمعیة          األوروبیة،         السیارات      مصنعي       وجمعیة          األمریكیة،         السیارات
   فـي       للـتحكم      األدنـى     الحـد            الفئـة األولـى      تتضـمن      فئـات،     أربـع    إلـى      مقسـمة        والـدیزل          للغـازولین         القیاسیة          المواصفات    على

      وجیـات     تكنول      یتطلـب  ا     وقـود              الفئـة الثالثـة       وتتضمن           االنبعاثات،   في       صارما"  ا     تحكم        الثانیة      الفئة       وتتضمن           االنبعاثات،

   مـن  ا     مزیـد      یتطلـب      وقـودا              الفئـة الرابعـة       وتتضـمن  ، )     حالیـا        وتسـتخدم     تصـمم      كـالتي (          االنبعاثـات   فـي       للـتحكم       متقدمـة

    علـى       والـدول         والمنـاطق            مجـاال لألسـواق      األربـع       بفئاتـه       التعهـد    هـذا      وأفسـح .         االنبعاثـات   فـي       للـتحكم         المتقدمـة         التقنیـات
مكانـات     ظـروف  ب   بحسـ       الفئـات    تلـك   مـن   أي    إلـى        لالنضـمام       العـالم      مسـتوى   ٦  و  ٥        الجـدوالن      ویوضـح .       كـل منهـا  ٕ       وإ
  .      التعهد     لهذا      األربع       الفئات

  
  
  
  

  ٢٠٠ و ١٩٩٣ عامي بین أوروبا في الغازولین مواصفات  -٣ الجدول



 ٨

  

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٣ الوحدة البند
 ٠.٠٠٥ ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠١٣  لتر/غرام  الرصاص

  ١  ١  ١  ٥ % حجما"  البنزین
  ٣٥  ٣٥  ٤٢  - حجما"%   العطریة المركبات

  ١٨  ١٨  ١٨  - % حجما"  االولفینات
 ٢.٧ ٢.٧ ٢.٧  ٢.٧ % حجما"  االكسجین

  ٣  ٣  ٣  - % حجما"  المیثانول
  ٥  ٥  ٥  - % حجما"  االیثانول

  ١٠  ١٠  ١٠  - % حجما" Isopropyl alcohol  الكحول
Tert-butyl alcohol "٧  ٧  ٧  - % حجما  
Iso-butyl alcohol "١٠  ١٠  ١٠  - % حجما  

  ١٥  ١٥  ١٥  - % حجما"  + Ethers, C االیثیرات
  ١٠  ١٠  ١٠  - % حجما"  األخرى األكسجینات

  ١٠  ٥٠  ١٥٠  ٥٠٠  .م .ف .ج  الكبریت
  

  ٢٠٠٩ و ١٩٩٣ عامي بین أوروبا في الدیزل مواصفات  -٤ الجدول
  

     ٢٠٠٩     ٢٠٠٥     ٢٠٠٠     ١٩٩٦     ١٩٩٣       الوحدة      البند

    ١٠    ٥٠     ٣٥٠     ٥٠٠      ٢٠٠٠             ج ف م وزنا"   )       حد أقصى(        الكبریت
   )    أدنى   حد         السیتان (

    
    ٥١    ٥١    ٥١    ٤٩    ٤٩       العدد
  -  -  -    ٤٦    ٤٦         القیاسي      الرقم

   فـي   ٩٥      لنسـبة       المقطـر      حـرارة     درجـة
       أقصى)           المائة (حد

    ٣٦٠    ٣٦٠     ٣٦٠     ٣٧٠     ٣٧٠       مئویة     درجة

    ١١    ١١    ١١  -  -   %       أقصى)             المتعددة (حد         العطریات
       ٠.٨٤٥       ٠.٨٤٥       ٠.٨٤٥       ٠.٨٦٠       ٠.٨٦٠     غ/ل   )    أقصى   حد (        الكثافة 

  
  
  
  

  الغازولین لمواصفات العالمي التعهد -٥ الجدول
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  ٤ – فئة  ٣ – فئة  ٢ – فئة  ١ – فئة  الوحدة  البند
  ٩١ غازولین-األوكتان رقم

  )أدنى حد(
 ٩١ ٩١ ٩١  ٩١  – RON بحثي 

 ٨٢.٥ ٨٢.٥ ٨٢.٥  ٨٢.٥  -MON موتور

  ٩٥ غازولین-األوكتان رقم
  )أدنى حد(

 ٩٥ ٩٥ ٩٥  ٩٥  – RON بحثي 

 ٨٥ ٨٥ ٨٥  ٨٥  -MON موتور

  ٩٨ غازولین -األوكتان رقم
  )أدنى حد(

 ٩٨ ٩٨ ٩٨  ٩٨  – RON بحثي 

 ٨٨ ٨٨ ٨٨  ٨٨  -MON موتور

 صفر صفر  صفر  ٠.٤  غ/ل  أقصى) الرصاص (حد

  خالي  ٣٠  ٢٠٠  ١٠٠٠  ج ف م (وزنا")  أقصى) الكبریت (حد
 ٢.٧ ٢.٧ ٢.٧  ٢.٧  % وزنا"  أقصى) األوكسجین (حد

  ١٠  ١٠  ٢٠  هغیر محدد ا"% حجم  أقصى) االولوفینات (حد
  ٣٥  ٣٥  ٤٠  ٥٠ % حجما" أقصى) العطریة (حد المركبات

  ١  ١  ٢.٥  ٥  % حجما" أقصى) البنزین (حد
 ٧٧٠-٧١٥  ٧٧٠-٧١٥ ٧٧٠ -٧١٥  ٧٨٠-٧١٥  ٣كغ/م الكثافة

  الدیزل لمواصفات العالمي التعھد -٦ الجدول
  ٤ – فئة  ٣ – فئة  ٢ – فئة  ١ – فئة  الوحدة  البند

 ٥٥ ٥٥ ٥٣  ٤٨  العدد  )أدنى حد(   السیتان

 ٥٢ ٥٢ ٥٠  ٤٥  رقم القیاسي

 ٠.٨٤٠- ٠.٨٢٠ ٠.٨٤٠- ٠.٨٢٠ ٠.٨٥٠- ٠.٨٢٠  ٠.٨٦٠- ٠.٨٢٠  ٣كغ/م  م ١٥ عند الكثافة

 ٤٠عند الكینماتیكیة اللزوجة
  م

 ٤- ٢ ٤- ٢ ٤- ٢  ٤.٥ - ٢  ستوك سنتي

 خال ٣٠  ٣٠٠  ٥٠٠٠  م ف ج  )أقصى حد(  الكبریت

  العطریة المركبات
  )أقصى حد(

 ١٥ ١٥  ٢٥  غیر محددة  ما"% حج

  العطریة المركبات
 الحلقات متعددة

  )أقصى حد(

 ٢ ٢  ٥ غیر محددة  % حجما"

 لنسبة المقطر حرارة درجة
  )أقصى حد(%٩٠

  ٣٢٠  ٣٢٠  ٣٤٠ غیر محددة  مئویة

 لنسبة المقطر حرارة درجة
  )أقصى حد(% ٩٥

  ٣٤٠  ٣٤٠  ٣٥٥  ٣٧٠  مئویة

  
  بعض البلدان العربیة  في منتجال الوقود لمواصفات الراهن الوضع  -دال



 ١٠

  العالمیة بالمواصفات ومقارنتها
  

  الراهن الوضع -١
 مجموعات، مجموعة ثالث إلى الوقود وزیت والدیزل الغاوزلین مواصفات حیث من العربیة بلدانال تقسیم یمكن

 األعوام المقبلة، لخال تدریجیا" التحول ذاك تنفذ ثانیة ومجموعة األنظف، الوقود إنتاج في كبیرا تحوال أنجزت

  .أنظف وقود إلى للتحول زمنیة برامج بعد تضع لم ثالثة ومجموعة
 األولى المجموعة - أ

  البیئیة مع الشروط تتوافق بحیث الوقود مواصفات بتطویر معظمها اهتم التي الخلیجي التعاون مجلس بلدان تضم
  : یلي ما أنجز الغاوزلین إلى فبالنسبة
 زمنیة ولفترة لتر،/غرام ٠.١٥ عن یزهكتر  یزید ال استخدامه حالة وفي الرصاص یلأیث رابع استخدام عدم -

تان كاألو  رقم لرفع بدیال  سجینیةكاأل باتكالمر  إضافة على االعتماد وجرى منه، للتخلص تمهیدا محدودة
    % وزنا"٢.٧لتكون سجینكاأل لنسبة األقصى بالحد االلتزام مع ، MTBEال  بكمر  مثل

 % حجما" ٤٥ و ٣٥ بین ما إلى الغازولین في العطریات نسبة تخفیض -

 % حجما" في ٢ حوالى إلى البنزین نسبة تخفیض -

 المقطر؛ من % ٩٠ بنسبة االسترجاع حرارة ودرجة البخاري الضغط تخفیض -
  % حجما" ٤.٣ من أقل تكون بحیث األولیفینات  بنسبة االلتزام -

  المعالج ظروف حسب ) م  ب ب ٥٠-٢٠ (إلى الكبریت یزكتر  خفض على العمل -

 وبالنسبة األنظف الغاوزلین إلنتاج البیئیة للشروطا" طبق تسیر بلدانال من المجموعة هذه أن إلى یشیر ذلك لكو 

 ونسبة )% ٥١ من أعلى( السیتان لرقم المطلوبة الشروط الخلیجي التعاون مجلس دول معظم تحقق الدیزل، إلى
 % ٩٥ لنسبة المسترجع حرارة ودرجة )% واحد من أقل( الحلقات المتعددة والعطریات )% ١٠ من أقل( العطریات

) ٥٠٠ -٥٠( حدود في یزكتر  على اإلنتاج أغلب یحتوي الكبریت، حالة وفي ) مئویة درجة ٣٦٠ من أقل(
 یحول اآلخر والبعض قطر، مثل الخلیجي، نالتعاو  مجلس بلدان بعض تستخدمه فال الوقود، زیت إلى وبالنسبة

 في وخاصة یستخدمه، البعض ولكن المختلفة، التكسیر طرق باستخدام متوسطة أو خفیفة مقطرات إلى هثر كأ

 .السعودیة العربیة المملكة مثل الكهرباء، تولید محطات

 الثانیة المجموعة -ب 
 مواصفات لتحسین متنوعة جهودا تبذل وهي ومصر، السوریة العربیة والجمهوریة األردن تضم

 ا"وفق الكاملة إلزالته ا تمهید الرصاص، من الخالي الغازولین من محدودة میاتك ینتج نفاألرد الوقود

 من الخالي الغازولین من جزءا تنتج السوریة العربیة والجمهوریة ؛ ٢٠٠٨ عام في تنتهي تدریجیة لخطة

 تنتج مصرو  ؛ ٢٠٠٦ عام بحلول الرصاص من خالیا" الغازولین إنتاج معظم لیكون العمل ویجري الرصاص،

 .المستقبل في الرصاص من خالیا" لهك یكون ألن وتخطط الرصاص من الخالي الغازولین من المائة في ٩٠ نحو
 تتراوح نسبة الثالثة البلدان لدى الرصاص من الخالي الغازولین من الحالي اإلنتاج في العطریات متوسط ویبلغ



 ١١

 في النسب هذه تزید وقد .بالحجم المائة في ٣ إلى ٢ نحو البنزین میةك ومتوسط بالحجم، المائة في ٤٥ و ٣٥ بین
 مع متوافقا الغازولین لجعل والتحویل، المعالجة وحدات من مزید إقامة المفترض من لكن المصافي، بعض

 یصل للكبریت، مرتفع یزكبتر  تسمح زالت فما البلدان هذه في الدیزل وقود مواصفات أما .العالمیة البیئیة الشروط
 .ثركأ أو بالوزن المائة في دواح إلى

 الثالثة المجموعة - ج
 في ذلك تحقیق على والعمل األنظف الوقود إلى التحول في یرغبان بلدان وهما والیمن، العراق تضم

 عاملة، نفط مصافي لدیهما توجد فال ولبنان، فلسطین أما .معینة زمنیة خطة تحدید غیر من ولكن المستقبل،
  الخارج من احتیاجاتهما ویستوردان

  العالمیة القیاسیة والمواصفات البلدان العربیة في الوقود مواصفات بین التباین  -٢
 الوقود وزیت والدیزل الغازولین لمواصفات الراهن الوضع عن ملخصا" ١٢ و ١١ و ١٠ الجداول تتضمن

 : یلي ما جداولال هذه من ویتبین .العالمیة القیاسیة بالمواصفات مقارنتها مع البلدان العربیة  في

 :التباین هذا معالم ومن العالمیة، القیاسیة والمواصفات البلدان العربیة  في الوقود مواصفات بین تباین وجود - أ 

 من الخالي الدیزل ( إنتاج نحو العالم یتجه وقت ففي ، والدیزل الغازولین من لك في الكبریت یزكتر  ارتفاع  - ١
 إلى ویصل ) ب ب م ٥٠٠٠البلدان العربیة(  من الكثیر في الدیزل يف الكبریت یزكتر  یتجاوز الكبریت،

 الكثیر في ب ب م ) ١٥٠ (یتجاوز الغازولین في الكبریت یزكتر  إن آما منها، بعض في ب ب م ) ١٠٠٠٠(

 (یتجاوز ال یزكتر  إلى القیاسیة المواصفات وتشیر ،ب ب م )   ٥٠٠ ( إلى بعضها في ویصل العربیة بلدانال من
 بعض في تصل العربیة بلدانال في مرتفعة معدالت الوقود زیت في الكبریت یزكتر  یبلغ ذلككو ب ب م )  ،  ٤٠

 القیاسیة؛ القیم ضعف إلى األحیان

 ٥١  من أقل إلى البلدان بعض في الدیزل في السیتان رقم انخفاض - ٢

  للغازولین المائة في ٩٠ و للدیزل المائة في ٩٥ لنسبة المقطر حرارة درجة ارتفاع - ٣

 الحلقات المتعددة  والعطریات الكلیة العطریات نسبة العربیة بلدانال في الدیزل مواصفات معظم تضمن عدم - ٤

ن والبنزین، األولیفیات نسبة الغازولین مواصفات معظم تضمن وعدم والنیتروجین،  شدیدة فتكون تضمنتها  ٕ  وا 

 أنظف وقود إلى التوصل في المحرز التقدم تحدد التي رالعناص أهم من تعتبر باتكالمر  هذه أن مع االرتفاع،

 في ٣٤ حوالى و البلدان من عدد في بالحجم المائة في ٤٠ تتجاوز إذ الغازولین في العطریات نسبة ارتفاع - ٥

 .المائة في ٢٥ القیاسیة القیمة تتجاوز ال بینما أخرى، بلدان في المائة

 وهذا ، ا"جزئی أو لیاك الرصاص على یحتوي الذي ولینالغاز  العربیة بلدانال من عدد یستخدم -ب 
 الغازولین من الرصاص إلزالة العالمي التوجه مع یتعارض

 الكلیة، والعطریات والمعادن األسفلتین نسبة تحدید من العربیة بلدانال معظم في الوقود زیت مواصفات تخلو -ج

 العربیة بلدانال من بیرك عدد انك ولما ، ا"بیئی المنتج قبول مدى تحدید في العناصر تلك أهمیة رغم
 ومواصفاته؛ خواصه وضبط بجودته االرتقاء یجب للطاقة، ا مصدر الوقود زیت على یعتمد



 ١٢

 طبقا" وذلك الواحدة، المصفاة داخل بل أخرى، إلى مصفاة من فقط لیس الوقود، زیت مواصفات اختالف  - د

 مقطرات من المصفاة في یتوفر ما أن عن فضال ومكوناته، دمالمستخ الخام النفط نوع حیث من اإلنتاج، لظروف

 األمر وقود،ك منه لیستفاد الوقود زیت خزانات إلى یضاف فیها، التصرف ویصعب للمواصفات مطابقة غیر نفطیة
 العالم بلدان نعلیها بی متفق معیاریة حدود توجد ال ولذلك الوقود، زیت مواصفات ثبات عدم إلى یؤدي الذي

   الوقود زیت اتلمواصف
 المواصفات مضمون على العربیة بلدانال بعض في المنتج الوقود خصائص بعض م تقد  -هـ 

 یجب ولذلك ومصر، مانعو  السوریة العربیة الجمهوریة في الحال هو آما البلدان، هذه في المعتمدة المحلیة

 الفعلي؛ المنتج فاتمواص على ا"دائم متقدمة تكون بحیث ، ا"دوری المحلیة المواصفات تحدیث

 ومعاییره مواصفاته بلد لكل بل ، العربیة بلدانال بین موحدة ومعاییر مواصفات وجود عدم - و 

 یستلزم وهذا موحدة، مواصفات إلصدار العمل بدأت التي الخلیجي التعاون مجلس بلدان باستثناء الخاصة،
 من االستفادة على والعمل أوروبا بلدان بین سائد هو ما غرار على العربیة بلدانال بین المواصفات لتوحید العمل
  .المجال هذا في البلدان هذه خبرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  
  
  
  

  القیاسیة بالمواصفات مقارنة عربیةال بلدانال في الغازولین لمواصفات الراهن الوضع - ١٠ الجدول
  سوریا  ةالسعودی  البحرین  اإلمارات  األردن  مواصفات الغازولین القیاسیة  البنود

   ٩٠.٥و  ٩٠   ٩٥و ٨٣    ٨٤.١و٩١  ٩٨و٩٥  ٩٨و٩٦  ٩٥             طریقة البحث  –            رقم االوكتان 
  ٨.٥-٥.٥  ١١.٤ -٩  ٩.٧-٩.٦  ٦.٤   ٨.٨- ٦.٥  ٧.١ psig  -                    الضغط البخاري ( رید)

  ٤٥-٣٠  -  -  ٥٠  -  ٢٥         % حجما"  -         العطریات 
  ٥ -١.٥  -  ١.٥-٠.٦  ٣.٥-٣  -  ١         % حجما"  - )C6H6        البنزن (

  ١٨٠-١٥٠  ١٩٠-١٨٥  ١٩٠  ١٨٠  ١٤٩-١٤٣   ١٥٨       مئویة-   %    ٩٠  ر                 درجة حرارة المقط
  ٢٠٠  ٢٢٥  ٢٢٥  ٢٢٥  ٢٠٥  -       مئویة  –              نهایة الغلیان 

  ١.٥  ٢  ٢  ٢  -  -                         الفاقد والمتبقي % حجما"
  ٤٠٠-١٥٥  ١٠٠  ٣١٠  ٥٠٠  ٣٨٠-١٠٠  ٤٠       ج ف م  –        الكبریت 

  ٢>   ٢٠  ٢٧.١  ١٠  -  ٤.٣         % حجما"  -           االولیفینات 
  -  ٢    ٢.٧ -٢  -  ٢.٧ -٢         % وزنا"  -         االوكسجین 
  ٠.٤-٠.٠٠١  ٠.١٣  صفر  ج ف م١١٣  ٠.١٥ – ٠  صفر     غ/ل  –       الرصاص 

  
  
  
  



 ١٤

  
  القیاسیة بالمواصفات مقارنة عربیةال بلدانال في الغازولین لمواصفات الراهن الوضع - ١٠ تابع الجدول

  
  مصر  الكویت  قطر   عمان  العراق  مواصفات الغازولین القیاسیة  البنود

   ٩٠و  ٨٠   ٩٧و٩١    ٩٧و٩١  ٩٧و٩٠  ٧٩و٩٦  ٩٥     بحث        طریقة ال  –            رقم االوكتان 
  ١٠-٩  ١٠.٢ -٦.٥  ٨.٧-٨.٦  ٨  ١١.٢-٧.١  ٧.١ psig  -                    الضغط البخاري ( رید)

  ٢٩.٤-٢٧.٩  -  ٤٣.٢-٢٦.٥  ٤٠>   -  ٢٥         % حجما"  -         العطریات 
  -  -  ٢.٥-١.٣  ٣  -  ١         % حجما"  - )C6H6        البنزن (

  ١٨٠-١٦٥  ١٨٠  ١٥٩-١٥٦  ١٧٣  ١٦٠   ١٥٨       مئویة-   %    ٩٠                  درجة حرارة المقطر 
  -  ٢٠٥  ٢٠٥  ٢٠٥  ١٨٠  -       مئویة  –              نهایة الغلیان 

  -  ٣  ٢  ٢  ٠.٨  -                         الفاقد والمتبقي % حجما"
  ٥٠٠  -  ٢٠-١٤  -  ٤٠  ٤٠       ج ف م  –        الكبریت 

    -  ١.٣٣ -١.٢٤  صفر  -  ٤.٣         % حجما"  -           االولیفینات 
  ٢.٧  ٢.٧ -٢  ٠.٦٥  ١.٢٨  -  ٢.٧ -٢         % وزنا"  -         االوكسجین 
  ٠.٠١٣  ٠.٠١٣  ٠.٠٠٠١  ٠.٠٠٢<   ٠.٢٧ – ٠.٠٧  صفر     غ/ل  –       الرصاص 

  
  ج ف م : جزء بالملیون

  
  
  
  
  



 ١٥

  القیاسیة بالمواصفات مقارنة عربیةال بلدانال في الدیزل لمواصفات الراهن الوضع - ١١ الجدول
  سوریا  السعودیة  البحرین  اإلمارات  األردن  مواصفات الدیزل القیاسیة  البنود

  ٥٦و ٤٦  ٥٠  ٥٣  ٥٠  ٥٢  ٥٨- ٥١  رقم السیتان
  ٧٠٠٠-٦٣٠٠  ١٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠٠  ٥٠٠- ٥٠  ج ف م –بریت الك

  -  -  -  -  ٢٢  ١٠  %حجما" -المركبات العطریة الكلي 
  ٢٢٠  -  -  -  -  ٢٠- ١٠  ج ف م –النتروجین 

  -  -  -  -  -  ١  %حجما"-العطریات المتعددة الحلقات 
  ٠.٨٧- ٠.٨٢٥  ٠.٨٢  ٠.٨٧- ٠.٨٢٥  ٠.٨٧-٠.٨٢  ٠.٨٧-٠.٨٢  ٠.٨٥٥  مئویة ١٥الوزن النوعي عند 

  %٨٥لنسبة٣٦٠  %٨٥لنسبة٣٥٠  ٣٥٧  -  %٩٠لنسبة٣٥٠  ٣٦٠  % مئویة٩٥درجة حرارة المقطر لنسبة 
  

  مصر  الكویت  قطر  عمان  العراق  مواصفات الدیزل القیاسیة  البنود

  ٤٦  ٥١  ٥٩  ٥٦  ٥٦  ٥٨- ٥١  رقم السیتان
  ٦٠٠٠-٥٠٠٠  ٥٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠٠  ٥٠٠- ٥٠  ج ف م –الكبریت 

  -  -  ٣٠  -  ٢٢  ١٠  %حجما" - المركبات العطریة الكلي
  -  -  ٣٠  -  -  ٢٠- ١٠  ج ف م –النتروجین 

  -  -  ٨.١  -  -  ١  %حجما"-العطریات المتعددة الحلقات 
  ٠.٨٧- ٠.٨٢٠  ٠.٨٧-٠.٨٢  ٠.٨٣١  ٠.٨٣٤  ٠.٨٣٣  ٠.٨٥٥  مئویة ١٥الوزن النوعي عند 

  %٨٥لنسبة٣٥٠  -  ٣٤١  %٨٦لنسبة٣٥٠  ٣٥٠  ٣٦٠  % مئویة٩٥درجة حرارة المقطر لنسبة 
  



 ١٦

  القیاسیة بالمواصفات مقارنة عربیةال بلدانال في الوقود زیت لمواصفات الراهن الوضع - ١٢ الجدول
  

  سوریا  السعودیة  البحرین  اإلمارات  األردن  مواصفات الدیزل القیاسیة  البنود
  ٤-٣.٥  ١.٧  -  ٢  ٣.٧  ٢.١  % وزنا" -الكبریت 

  ٢٤٠٠-٢٢٠٠  -  -  -  -  ٤٠٠  ٣ملغرام/م –النتروجین 
  ٠.٥  ٠.٢  -  ١  ٠.٥  ١  % حجما" -والترسبات  المیاه

  ٠.١-٠.٠٤  ٠.١  -  ٠.١٥  ٠.١  -  % وزنا" -الرماد 
  ١٣٠-١٠٠  ٦٦  -  ٦٦  ٦٦  ٦٥  نقطة الومیض (بنسكي مارتن مفلق)

  
  مصر  الكویت  قطر  عمان  العراق  مواصفات الدیزل القیاسیة  البنود

  ٤  ٢  ٣.٤  ٢  ٤.٢-٣.٣  ٢.١  % وزنا" -الكبریت 
  -  -  ج ف م١٠٠٠  -  -  ٤٠٠  ٣م/مملغرا –النتروجین 

  ١  ٠.٥  ١  ٠.٢٥  -  ١  % حجما" -المیاه والترسبات 
  -  ٠.٥  ٠.٠٤  ٠.١  ٠.١  -  % وزنا" -الرماد 

  ٦٥  ٦٦  ٨٥  ٦٢  ٦٦  ٦٥  نقطة الومیض (بنسكي مارتن مفلق)
  
  
  



 ١٧

  
  

  المركبات في الطبیعي الغاز :األنظف األحفوري الوقود أنواع إلى التحول -جیم 
  

 والهیدروجین الطبیعي الغاز البدائل تلك وأهم الملوثات، من الحد في متمیزة نتائج إلى قودالو  بدائل تؤدي

 مهمة واقتصادیة بیئیة بمزایا یتمتع فهوا" استخدام البدائل ثركأ الطبیعي الغاز ویعتبر .واالیثانول والمیثانول

 أو تصدیرها یتیح مما النفطیة، مشتقاتال على االعتماد من یقلل استخدامه إن ماك والدیزل، بالغازولین مقارنة
 المیثان ویعتبر  .النفط مع ا مخلوط یكون أو منفصلة، آبار فيحرا"  الطبیعي ویوجد الغاز .وارداتها من یقلص

(CH 4)  اقتصادیة تحدیات باتكالمر  في الطبیعي الغاز استخدام ویواجه الطبیعي، للغاز الرئیسي  غازللالمكون 

 حجم یحتویها التي الطاقة أن في المشكلة وتكمن .واألفران المراجل في استخدامه یواجهها لتيا التحدیات من بركأ
 الضغط تحت الطبیعي الغاز من ذاته الحجم یحتویها التي الطاقة أضعاف مئات تكافئ السائل الوقود من معین

 بالسیارة، حملها یمكن اناتأسطو  في وتخزینه حجمه لتقلیل بار ٢٠٠ حوالي إلى الغاز ضغط یلزم ولذلك .الجوي

 الطبیعي بالغاز باتكالمر  إلمداد الغاز بضغط تختص محطات إلنشاء االستثمارات توفیر یستدعي الذي األمر
  نظم ثالثة إلى الطبیعي الغاز اتكمحر  وتنقسم .المضغوط

  الطبیعي؛ بالغاز لیعمل ةكالشر  من ومنتج مصمم وهو فقط، بالغاز یعمل محرك - ١
 الغاز أو بالغازولین لیعمل الغازولین محرك تحویل یتم حیث المزدوج، الوقود مبنظا یعمل محرك - ٢

 ذاته؛ الوقت في معا یستخدمان ال ولكن الطبیعي،

 .الدیزل و الطبیعي الغاز من بخلیط لیعمل الدیزل محرك تحویل یتم حیث الثنائي، الوقود محرك - ٣

 ٩٠٠ بین   )غازولین/طبیعي غاز(مزدوجال الوقود نظام إلى الغازولین محرك تحویل لفةك وتتراوح

 بین تتراوح قیمة إلى الطبیعي الغاز الستخدام الدیزل محرك تحویل لفةك تصل بینما دوالر، ١١٠٠ و
 الجهات بین وتنسیقا تعاونا السیارات في الطبیعي الغاز استخدام ویتطلب دوالر ٥٠٠٠ و ٤٠٠٠

 استخدام ومعاییر مواصفات ووضع التحویل؛ لعملیة خطة وضع بهدف للغاز والمستخدمة والموزعة المنتجة

نشاء الغاز خطوط ومد والسالمة؛ األمن معاییر وخاصة بات،كالمر  في الغاز  السیارات؛ وتحویل المحطات  ٕ     وا 
 واالضطالع الغاز؛ ومحطات سیارات واختبار وفحص الغاز؛ سیارات واعتماد ترخیص إجراءات واتخاذ

جرا والتطویر البحث بمشاریع  اعتماد خالل من الفنیة الكوادر وبناء البیئیة؛ والدراسات الجدوى دراسات ء ٕ    وا 

 ا جید ا وقود لیكون صالحا تجعله مزایا بعدة الطبیعي الغاز ویتمتع وغیرها العمل ورشات وتنظیم التدریبیة البرامج
  : ومنها للسیارات

  احتراقه من الناتجة االنبعاثات انخفاض - ١
 امال؛ك احتراقه ألن اتكللمحر  أفضل أداء تحقیق - ٢

 تكالیفها؛ وانخفاض الصیانة سهولة  - ٣

 الحراریة والكفاءة القدرة زیادة إلى یؤدي بحیث الطبیعي، الغاز تانكأو  رقم ارتفاع  - ٤



 ١٨

 الغازولین اتكبمحر  مقارنة الطبیعي الغاز اتكلمحر 

 .والسالمة األمن حیث من الغازولین على التفوق   - ٥

 الطبیعي الغاز إلى التحول من حققتت التي والبیئیة االقتصادیة المكاسب لىع الضوء من ا مزید وسوف نلقي 
 يالغاز الطبیع استخدام على اإلقبال أدى وقد .مصر حالة دراسة خالل من وذلك ،أنظف  أحفوریا وقودا باعتباره

    الطبیعي الغاز اتكمحر  إنتاج نحو عالمیة ةكشر  ١٢ توجه إلى للسیارات ا وقود
  

  األنظف الوقود من البیئیة االستفادة لتعظیم اتكالمحر  بطوض فحص -هاء
  

 وضبطها اتكالمحر  فحص برنامج وعناصر مزایا  -١

 وتقلیل الملوثات، انبعاث من والحد الوقود استهالك ترشید إلى باتكالمر  اتكمحر  وصیانة ضبط یؤدي
 ومن .ضخمة صیانة عمالأل باتكالمر  إخضاع تتطلب وفجائیة جسیمة أعطال حدوث وتجنب الصیانة، آلفة

 .الوقود مواصفات تحسین من االستفادة یعظم ا مهم إجراء اتكالمحر  وصیانة ضبط یعتبر البیئیة، النظر وجهة

 إذا األهمیة هذه وتزداد األنظف، األحفوري الوقود عن الحدیث معرض في وخاصة اإلجراء، هذا أهمیة وتبرز
 من مجموعة باتكالمر  اتكمحر  وضبط فحص برنامج ویشمل .ةمتدنی الفنیة وحالتها باتكالمر  فاءةك انتك

  : أهمها المتكاملة العناصر
  جهة لك مهام تحدید مع بالبرنامج المعنیة الجهات یضم مؤسسي هیكل إنشاء -
 البرنامج لتطبیق الرسمیة الجهات من والمساندة الدعم -

 باتكللمر  الفنیة الحالة مراعاة مع مراحل على البرنامج تنفیذ -

 والفحص لالختبار المالئمة الخطوات ووضع بات،كالمر  وفحص اختبارات زكمرا زتجهی -

 واالختبار الفحص عملیة على القائمین تدریب  -
 باتكالمر  النبعاثات مالئمة قیاسیة ومواصفات معاییر وضع -

 التنفیذ في الخاص القطاع ةكمشار  مع للبرنامج، حكومیة ومراجعة مراقبة -

 .جبالبرنام واإلعالم التوعیة -
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