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  VOC's  المركبات العضوية المتطايرة (إختصار علمي)
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  لخصالم

الثقيل  الوقود بنوعيه حتراقإنتاج لعملية الملوثة للبيئة هي الصناعية غلب االنبعاثات الغازية أن إ

 الناجمة الغازية اإلنبعاثاتهذه  تقليللللبحث عن طرق  عالمي توجه هنالكفإن  لذلك ،والخفيف والغاز الطبيعي

 وخصوصاً  إقتصاديًا، منها واالستفادة هذه اإلنبعاثات سترجاعال طرق عن للبحث إضافة، حتراقاإل عمليات نع

لملوثات من اإزالة  عملية هيعلى نطاق واسع تخدمة المسُ ، ومن هذه الطرق منها الكبريتيةالملوثات 

 ستجابةإكوصحية آمنة توفير بيئة نظيفة لتراق وذلك إلحاقبل عملية  والغاز الطبيعي ومشتقاته النفط

. من هذه المشاريع المقامة في ليبيا والتي تهدف إلزالة مسببات التلوث لالشتراطات البيئية الصناعية

من شوائب والمتمثلة  هالذي يقوم بتنقية الغاز الطبيعي وٕازالة ما يحتويو يته ل جمع مم لغاز الطبيعيمن ا

في المركبات الكبريتية لُينتج الغاز الطبيعي النقي الخالي من الملوثات كمنتج نهائي والذي يتم إستخدام 

 الغير مرغوب بها الثانوية المنتجات من العديدكما ينتج ألوروبا، جزء األكبر منه جزء منه كوقود ويصدر ال

 بصورة تخزينه يتم والذي الكبريت استرجاع وحدة من الناتجلب العنصري الحر الص لكبريتا التي من أهمهاو 

 وحده من والناتجة النهائية الغازية المخلفاتإضافًة إلى  به، التصرف لحين مؤقته خزانات في ناعم مسحوق

   .الجوي الهواء الى طردها يتم والتي )SO2, CO2( الحمضية للغازات عالية تراكيز تحوي والتي المعالجة

مكانية إستخدام كميات الكبريت الناتجة بنقاوة عالية (إهتمت الذا  % وزنًا) 99.99لدراسة بالتحقق من إ

ومن خالل مراحل % وزنًا)، 99.5من عملية تنقية الغاز الطبيعي كمادة أولية إلنتاج حمض الكبريتيك المركز (

(الوضع  معمل مليتهلتجات الجانبية تحديد المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن المنالدراسة التي تم فيها 

كوسيلة الحالي)، وكذلك إجراء الدراسات الفنية والبيئية واإلقتصادية لمشروع إنشاء معمل إلنتاج حمض الكبريتيك 

لية تنقية الغاز الطبيعي المتمثلة في الكبريت الصلب،  النتائج أشارت إقتصادية للتخلص من مخلفات عم

التي يتم إنتاجها في مجمع مليته تعتبر كمية ذات جدوى المتحصل عليها إلى أن كمية  الكبريت العنصري الصلب 

% وزنًا) وبطاقة إنتاجية 99.5يمكن إستخدامها كمادة اولية إلنتاج حمض الكبريتيك بنقاوة عالية (و اقتصادية 

اإلنبعاثات لدراسة البيئية بأن نتائج ابينت . كما إستخدام طريقة التالمس الثنائيطن/يوم، ب 1,617قدرها 

مثل أي تهديد على البيئة المحيطة، حيث أن كمية اإلنبعاثات تمعمل إنتاج حمض الكبريتيك ال الناجمة من 

كجم (ثاني أكسيد  0.065الغازية الناجمة عنه هي في أقل قيمها مقارنة بالمعايير العالمية حيث لم تتجاوز 

ائج الدراسة االقتصادية ومؤشرات الجدوى االقتصادية بأن  كما، الكبريت)/طن من حمض الكبريتيك أكدت نت

المشروع سوف يسترد قيمة رأس المال خالل الخمس سنوات األولى من عمر المشروع، كما أنه بنهاية العمر 

  .دينار ليبي 54,053,164سنوات) سيحقق ربحًا إجماليًا صافيًا قـــــــــــــــدره  10االفتراضي للمشروع (
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Abstract 

Most of the gas emissions of industrial pollutants are the product of the 
burning process of heavy/light fuel oils or natural gas, so there are global trend to 
look for ways to reduce these emissions resulting from combustion processes, as 
well as to look for ways to recover these emissions and economically benefit, 
especially sulfur pollutants. such that of the main methods used are the process of 
removing contaminants from oil and its derivatives, and natural gas before 
combustion process so as to provide a safe and healthy clean environment in 
response to industrial environmental requirements. From these projects set up in 
Libya, which aims to remove the causes of pollution of natural gas is a Mellitah 
complex, which working to sweetening a natural gas by remove the contents of 
impurities (sulfur compounds) to produce a pure natural gas (free of 
contaminants) as an end product, which is used part of it as fuel and export the 
bulk of it to Europe, this process producing  many undesired secondary products, 
most important by-products of the sulfur recovery unit is a free solid sulfur, 
which is stored as a fine powder in temporarily storage tanks while disposed of, 
in addition to the final gaseous waste resulting from the processing unit, that 
contain high concentrations of acid gases (SO2, CO2), which are emit to the 
atmosphere.  

So, the study interest to verify the possibility of using a free solid sulfur 
(resulting with high-purity (99.99% by weight) of natural gas sweetening 
process) as a raw material for the production of concentrated sulfuric acid (99.5% 
by weight), through stages of study in which identification the environmental and 
health risks posed by the by-products of Mellitah plant (the current situation), as 
well as a technical, environmental and economic studies for the construction of a 
plant for the production of sulfuric acid as an economical means to get rid of the 
remnants of the hard-sulfur. Results indicated that the amount of solid free sulfur 
that is produced in Mellitah complex is the amount economically feasible and 
can be used as a raw material for the production of high purity sulfuric acid 
(99.5% by weight) with a production capacity of 1,617 tons/day, using the double 
contact process. Also, the environmental study results showed that the emissions 
resulting from sulfuric acid production plant does not represent any threat to the 
surrounding environment, where the amount of greenhouse gas emissions 
resulting from it are less values compared to global standards in terms did not 
exceed 0.065 kg of (sulfur dioxide)/produced tons of sulfuric acid. The economic 
indicators and the economic feasibility of the project that will recover the capital 
value during the first five years of the project life, as it is the end of the project 
life (10 years) will achieve a total net profit of 54,053,164 Libyan dinars. 
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  لفصل األولا                                         

  اإلطار العام للدراسة 

  مقدمة 1.1

الوقود  احتراقالناجمة عن عملية  االنبعاثاتتشير األبحاث العلمية حول العالم إلى أن 

بنوعيه الثقيل والخفيف والغاز الطبيعي تتسبب في تأثيرات سلبية على الصحة العامة وتؤدي إلى 

ي مستوى البيئة المحيطة. ُتعزى عدة أمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان والحساسية تدن

   التركيب الكيميائي للغازات المنبعثة من المداخن الصناعية.إلى 

المداخن في الهواء يتأثر بالظروف المناخية إذ تقوم الرياح بتصريف الملوثات  انبعاثات انتشارإن 

الجوي كلما  االستقرارحالة عدم  ازدادتها في الهواء في محيط المداخن. فكلما الغازية وتقليل تركيز 

الجوي والتي  االستقرارتقلص تركيز الملوثات فوق المناطق القريبة من المصدر. أما في حاالت 

الغازية محدودة تكون البيئة القريبة والمحيطة بمصدر  االنبعاثات انتشارعملية عندها تكون 

  .]1[ ضًة لتراكيز أعلى من الملوثات مما يزيد من أثارها السلبيةُعر  االنبعاث

تختلف تراكيز الغازات الُمنبعثة من المداخن حسب نوع العمليات الصناعية ونوع الوقود   

) وأكاسيد H2S) وكبريتيد الهيدروجين (SO3, SO2,SOالـُمستخدم، وتشتمل على أكاسيد الكبريت (

) والمركبات العضوية المتطايرة CO, CO2كاسيد الكربون () وأNO, NO2, N2Oالنيتروجين (

)VOC's.(  إن كماSO  وNO  هي غازات متحولة إلىSO2  وNO2  على الترتيب، أماH2S 

ويتحول  االنبعاثاتوُيفترض عدم وجودها في  االحتراقفهو ملوث ثانوي يحدث كنتيجة لسوء عملية 

SO2العالية إلى  االحتراقتحت تأثير درجة حرارة 
 ]2[.  
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 االحتراقمن عمليات  الناجمةالغازية  االنبعاثاتفإن هناك توجه عالمي نحو تقليل  على ذلك بناءً 

مكانية إوينعكس ذلك من خالل عدد الدراسات العلمية حول هذا الموضوع باإلضافة للبحث عن 

  .]3[، وخصوصًا الغازات الكبريتية اقتصاديامنها  واالستفادةاسترجاعها 

الملوثــة للبيئــة هــي مــن مصــادر احتــراق الــنفط الصــناعية الغازيــة  االنبعاثــاتغلــب أوبمــا أن 

ذا فإن هناك توجه صناعي نحو إزالة هذه الملوثـات مـن الثقيل والخفيف ومشتقاته والغاز الطبيعي ، ل

للمتطلبــات البيئــة وتــوفيرًا لبيئــة نظيفــة وصــحية  اســتجابةً الــنفط ومشــتقاته قبــل عمليــة احتراقــه وذلــك 

الغـاز الطبيعـي منة. ومن هذه المشـاريع المقامـة فـي ليبيـا والتـي تهـدف إلزالـة مسـببات التلـوث مـن آو 

 هيحتويـ الـذي يقـوم بتنقيـة الغـاز الطبيعـي وٕازالـة مـا يته للغاز الطبيعـيل مجمع م إستخدامه كوقودقبل 

مـن الملوثـات كمنـتج  من شوائب والمتمثلة في المركبات الكبريتية لُينتج الغاز الطبيعي النقـي الخـالي

نهائي، باإلضافة إلى إنتـاج كميـات كبيـرة مـن الكبريـت العنصـري الصـلب بصـورة نقيـة كمنـتج ثـانوي 

عـام للدراسـة والـذي نتنـاول فيـه مشـكلة الدراســة وفيمـا يلـي غيـر مرغـوب بوجـوده.  نسـتعرض اإلطــار ال

  كونة لهيكلية الدراسة. وفرضياتها وأهدافها وأهميتها ومنهجية الدراسة وحدودها والعناصر الم

  

  مشكلة الدراسة 2.1

نظرًا لوجود مجمع مليته للغاز الطبيعي والذي يعد من أكبر مشاريع معالجة الغاز في   

، والذي يعمل على إزالة المركبات الكبريتية الملوثة للغاز ]1[عالم وأحدثها من النواحي التقنيةال

ملوثة وفقًا للطبيعة صاحب العملية إنبعاثات صلبة، ويالطبيعي بصورة كبريت عنصري حر بصورة 

إنتاج كميات كبيرة من الدراسة تتحدد في أنه يتم لذا فإن مشكلة  ،لصناعية للمجمعاإلنتاجية ا

بصورة منتج جانبي غير مرغوب بوجوده  % وزنًا)99.99كبريت العنصري الصلب بصورة نقية (ال

ين التخلص منه كمحاولة للتقليل من أثاره في المجمع ويتم تخزينه في مستودعات مؤقته إلى ح
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البيئية على بالمجمع وبالمناطق المجاورة (يتم منحه للدول المجاورة بصورة مجانية وذلك للتخلص 

  .  ]4[منه)

  

  فرضيات الدراسة  3.1

  تم إجراء الدراسة بناًء على الفرضيات التالية:

بصورة في ليبيا  مليتهمجمع من سنويًا الناتج  الصلب من الكبريتات كبيرة كميهناك  )1

  .بالمنطقة بيئية ل مشكلةمثاألمر الذي يُ منتج جانبي غير مرغوب فيه، 

 يوهلعملية تنقية الغاز الطبيعي قتصاديًا من أهم المنتجات الجانبية استفادة الكن ايم )2

) كمادة أولية إلنتاج مواد كيميائية ذات طابع اقتصادي يلبي الصلب مادة (الكبريت

للمشروع تأثير سلبي على  دون أن يكونحمض الكبريتيك وهي  السوق المحلية احتياجات

  البيئة.

 الجدوى االقتصادية من تنفيذه.يحقق المشروع المقترح  )3

 

  الهدف من الدراسة 4.1

  :ة أساسًا إلىتهدف الدراس

إلنشاء  أوليةكمادة الكبريت العنصري الصلب المتواجده بالمجمع  اإلستفادة من كميات )1

 .(المشروع المقترح إنشاؤه) معمل إلنتاج حمض الكبريتيك بطريقة التالمس الثنائي

  .بطريقة التالمس الثنائي تحديد المواصفات الفنية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيك )2
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تنقية  عمليةالناتجة عن منتجات جانبية) صناعية/خلفات (ملوثات مكمية ونوع ال تحديد )3

المقترحة (معمل إنتاج حمض الكبريتيك)  الصناعيةوالعملية الغاز الطبيعي بالمعمل 

  .معملالن إقامة الناجمة عالبيئية األثار ومقارنتها بالمعايير الدولية لتحديد مدى 

 االقتصادية للمشروع المقترح. مؤشراتالتحقق من ال )4

  

  أهمية الدراسة 5.1

بغض حيث أنه ، يكإنتاج حمض الكبريت معملمشروع  أهمية تنفيذ اإلشارة إلىتجدر 

 بالمنطقة في حل مشكلة بيئية هامةيكمن ره الهام دو فإن  النظر عن المؤشرات المالية التي يحققها،

كبريت الصلب بطريقة المتمثلة في ال عملية تنقية الغاز الطبيعي مخلفاتالتخلص من من خالل 

 االقتصاديوالنمو دم استهالك حمض الكبريتيك ُيستخدم كمؤشر لمدى التق اقتصادية. حيث أن

في العديد من الصناعات الكيميائية والصناعات  كمادة أساسية الستخدامه له المستخدمةلدول ل

ئل القوية على مدى قوة النشاط ة معدل انتاج هذا الحمض من الدالكما يعتبر زياد ،التقليدية األخرى

سنة مضت  250لي ن هذه المادة ظلت تستخدم منذ حواإ. حيث للدول المنتجة له اعيالصن

   .]5[ة وتجارية كبيرة حول العالموالزالت ذات أهمية اقتصادي

  

 منهجية الدراسة  6.1

ن عالصادرة و ستنادًا إلى البيانات المتاحة في هذه الدراسة إالفنية والبيئية الجوانب تم إعداد 

ى اللقاءات تم الحصول عليها من أرشيف الشركة باإلضافة الوالتي  مجمع مليته للنفط والغاز

للشركات العالمية البيانات الصناعية إضافة إلى بعض  ،الشخصية مع بعض المسؤولين بها

االسترشاد ببعض المعلومات المتحصل تم كذلك ، مجال صناعة حمض الكبريتيكالمتخصصة في 
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بعض البيانات و باإلضافة إلى  ،عليها من بعض المصانع القائمة في العديد من دول العالم

  الموضوع.المصادر العلمية المعتمدة في هذا  ومات التي تم الحصول عليها منالمعل

عن  ادي للدراسة حسب الطريقة المتبعة بالدليل الصادرتم إعداد الجانب االقتصكما 

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الخاص بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات 

  ة المتعارف عليها عالميًا.الصناعية باعتبارها الطريق

  

  اق وحدود الدراسةنط 7.1

العمليـة اإلنتاجيــة تتركـز الدراسـة بشــكل أساسـي فــي إبـراز الجوانـب البيئيــة المتعلقـة بمخــاطر 

االقتصــادية المتعلقــة بتقيــيم جــدوى مشــروع إقامــة البيئيــة و النــواحي الفنيــة و إضــافة إلــى عمــل مليتــه، بم

  :فإن عليه بناءً  الكبريتيك بغرب ليبيا. ومعمل إنتاجي متكامل لتصنيع حمض 

  : مشروع غاز غرب ليبيا، معمل مليته بمجمع مليته للنفط والغاز.للدراسة الحد المكاني

  .2014-2013: للدراسة الحد الزماني

  

  هيكلية الدراسة 8.1

  :وذلك على النحو التالي بما فيها المقدمة فصول خمسةتنقسم الدراسة إلى 

وأهدافها و بعنوان اإلطار العام للدراسة وتناول المقدمة، مشكلة الدراسة وفرضياتها وه الفصل األول:

  .وأهميتهاومنهجية الدراسة ونطاقها 

 للنفط والغاز همجمع مليتلمشروع غرب ليبيا عمومًا و الخلفية العلمية  عرضوفيه تم  :الثانيالفصل 

 مليته،  عملية تنقية الغاز الطبيعي بمعملتفاصيل إضافًة لخصوصًا من النواحي الفنية واإلنتاجية، 

العلمية لعملية إنتاج حمض الكبريتيك وطرق إنتاجه العالمية إضافة لبيانات  كما تم عرض األسس
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والمتعلقة بإنتاج السابقة الدراسات بعض العالمية، كما تم عرض  استخداماتهإنتاجه واستهالكه واهم 

  .حمض الكبريتيك

عمل إنتاج حمض الكبريتيك وينقسم الفصل البيئية لمالفنية و الدراسة لى شتمل عإ و : الفصل الثالث

  وهما: لجزأين

الدراسة الفنية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيك، حيث تناول شرحًا تضمن  :الجزء األول

  .بطريقة التالمس الثنائي الحرالصلب حمض من الكبريت النتاج إللمراحل الصناعية ل

  سة البيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيك.تناول الدرا الجزء الثاني:

ض تكاليف اإلنشاء استعر إتم حيث للمشروع، قتصادية الا ةالدراسعلى  ملتشإ و  :الفصل الرابع

معدل العائد على تقدير المؤشرات االقتصادية المختلفة مثل إستظهار وتكاليف اإلنتاج ومن ثم 

  ذلك. االستثمار، صافى القيمة الحالية، نقطة التعادل وغير

  .والتوصيات المتعلقة بالدراسةاالستنتاجات وتضمن  :الخامسالفصل 



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 الخلفية العلمية والدراسات السابقة
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  لفصل الثانيا

  الخلفية العلمية والدراسات السابقة

  مشروع غاز غرب ليبيا 1.2

 هطوير والذي تم ت )،1.2ليبيا والمبين بالشكل (دولة مشروع في الجانب الغربي لاليقع 

عددًا مشروع اليضم و  اإليطالية. )Eniإيني ( كمشروع مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة

، منصة صبراته، و حقل الوفاء) للنفط والغاز از والنفط وهي (مجمع مليتهمن معامل معالجة الغ

لتقوم بمعالجة الغاز هذه المعامل  صممت ).2.2الشكل (الجغرافي في  توزيعها والمبين

يقع  الذي(الصحراوي من حقل الوفاء ستخراجها تم إي والتي والنفط الخامالغازية والمكثفات  الطبيعي

ة طرابلس ويمتد على طول الحدود الليبية الجزائرية ديننوب غرب مم جك 540حوالى على بعد 

- 30 الذى يغطي المنطقة ما بين( وحقل بحر السالم )عن الساحل الليبي مك 500ويبعد بحوالى 

  .]6[تحت سطح البحر) متر 350- 70 ابينكم من مياه الساحل الليبي بعمق يتراوح م 350

  

  ]7[امشروع غاز غرب ليبي): 1.2الشكل (
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  ]6[مشروع غاز غرب ليبياب وخطوط النقل تغذيةال حقول): 2.2الشكل (

  

الغاز الطبيعي والمكثفات والنفط الخام والبروبان  نتج المشروع العديد من المنتجات وهييُ 

مايقارب من  ث يتم تصدير المشروع هو الغاز الطبيعي حي منتجاتأهم من . و والبيوتان والكبريت

الطبيعي تغطي السوق المحلية من الغاز  3بليون م 2مايقارب  و إلى إيطاليا سنوياً  3مبليون  8

   .]6[سنويًاا

  

  مجمع مليته للنفط والغاز 2.2

ة زوراة ويضم المجمع مساحة تبلغ حوالى نيكيلومتر شرقي مد 22مليته حوالى  قع مجمعي

الخام والمنتجات السائلة  لنفطلك خزانات لتخزين ام مرافق معالجة النفط والغاز وكذهكتار تض 355

ربينات البخارية و الت  ذلك فيوجميع المرافق الالزمة بما  مرافق التصدير باإلضافة إلى ،خرىألا

  :]6[يتكون مجمع مليته أساسُا من .والغازية لتوليد الطاقة
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  معمل الوفاء الساحلي.  1.2.2

ثم يتم تخزينها  الصحراوي وفاءويضم وحدات الفصل ومعالجة للمنتجات السائلة المنتجة من حقل ال

البيوتان تتم تنقيتها إلى درجة تجارية ومن بعد . أما البروبان و المكثفاتلنفط الخام/اخزانات  في

  .خزانات خاصة فيتخزينها 

  معمل مليته للغاز. 2.2.2

 والمكثفات المنتجة من حقل بحر السالم ويضم وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي ويقوم بمعالجه الغاز

كما يضم وحدات لمعالجة . تصديرال اتالذى يتم تصديره إلي إيطاليا من خالل محط الطبيعي

يتم فيها إنتاج والتي  وحدة إنتاج الكبريت ، كما يضم  (LPG) والغاز المسال اتوفصل المكثف

ت كبريت السائل ومنها إلى وحدة التحبيب إلنتاج الكبريالالكبريت بتحويل ثاني أكسيد الكبريت إلى 

  .الصلب

  مرافق تصدير المنتجات. 3.2.2

المنتجة من عمليات  المكثفات/لتصدير النفط الخام )SPMوتضم عدد إثنان نقاط رسو أحادية (

اإلنتاج. و نقطة رسو أحادية لتصدير النفط الخام المورد من الصحراء من حقل الفيل (والمبينة 

نقل النفط الخام من حقل الفيل بالجنوب ) والذي يمثل خط أنابيب ل1.2باللون األخضر بالشكل (

لتصدير  (Jetty) رصيف نفطي عدد إثنان إلى نقطة التصدير على الميناء الساحلي بمليته). و 

  الصلب. والكبريت لغاز المسالا

باإلضافة لوجود محطة شركة الدفق األخضر والتي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي النقي إلى   

بوصة (المبين  32كم وقطر  520ممتد من مليته إلى صقلية بطول إيطاليا عبر الخط البحري ال
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)). ومحطة شركة سرت للنفط والغاز والتي تمتد على طول الساحل البري الليبي 2.2بالشكل (

) والممتدة من مليته إلى مدينة سرت مرورًا بطرابلس وبقية 1.2(المبينة باللون األحمر بالشكل (

  ى).المدن الساحلية الليبية األخر 

  

  مجمع مليته للنفط والغازالمنتجات الرئيسية ل 3.2

  : ]9،8[يتم إنتاج عدة منتجات وهي كالتالي

 1.5يقارب من  للتصدير للخارج، وما 3بليون م 8.75: يتم إنتاجه بمعدل الطبيعيغاز ال - 

 .للسوق المحلية 3بليون م

 .مكافئفط ألف برميل ن 273لحدود الطاقة اإلنتاجية  : وصلتمزيج النفط الخام - 

الف برميل يوميًا و  1.6 لحواليحيث وصل معدل إنتاج البروبان : LPG) ( الغاز المسال - 

 .الف برميل يومياً  1.8 لحوالي  معدل إنتاج البيوتان

 . طن يومياً  530وصل معدل اإلنتاج إلى حوالى الصلب:  الكبريت - 

 

  الغاز الطبيعي و استخالص الكبريتمعالجة ل مليته معمل 4.2

معالجة الغاز الطبيعي الخام المغذي لمعمل مليته والقادم من منصة صبراتة البحرية  يتم

  :]11، 10، 6[)3.2بالشكل ( ةمبينوال التالية األساسية الصناعيةمراحل الب

 ) وذلك بهدف تقليل الحمل على معدات التنقية.CO2, H2Sإزالة الغازات الحمضية وهي ( - 

 H2Sالها لوحدة استرجاع الكبريت، بهدف تحويل غاز يتم معالجة الغازات الحمضية بإرس - 

 إلى كبريت واستخالصه.
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 طرحها للهواء الجوي بصورة آمنة. الغازات الذيلية المتبقية، بهدف معالجة - 

مخلفات ، تهدف لتحويل المكربنات الكبريتيه المعقدة والهيدروكربونات إلى صورة حارقةال - 

 .)CO2, CO, SO2من ( اً غازية تتكون أساس

  
 ستخالص الكبريتامعالجة الغاز الطبيعي و  عام لعملية): مخطط 3.2الشكل (

  

  

  وحدة إزالة الغازات الحمضية .1.4.2

) في المرحلة CO2 ،H2Sيتم إزالة جميع محتوى الغاز الطبيعي الخام من الغازات الحمضية (

 ختصاراً اويكتب (ميثيل داي إيثيل أمين)  بواسطة استخدام المذيب ألولى من عملية امتصاصٍ ا

MDEAوتتكون الوحدة أساسًا من برج امتصاص والذي يستخدم فيه مادة .MDEA   بوصفه

، الغاز "Sweet Gas"(الغاز الحلو من أعلى البرج وأسفله مذيب، ليتم الحصول على المنتجات

يتم  اً جافللحصول عليه الغاز الحلو فيزيائيًا تجفيف حيث يتم  على التوالي. )"Acid Gas"الحمضي

التي ُتطبق على الغاز الحلو بهدف تحسين خصائص و طريق عملية نزع الماء عن  عليه الحصول

  الندى (التكثيف) الخاصة بالغاز، ومن ثم يرسل إلى وحدات تصدير الغاز.

كمنتج علوي ) ُترسل أوًال إلى برج لنزع اإليثان عن بقية القطفة C3+الغازات الثقيلة المتبقية (قطفة 

البيوتان بهدف  زع، بينما ُترسل المنتجات السفلية من البرج الى برج نليتم استخدامه كوقودٍ من البرج 
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C5الحصول على قطفة 
 .البرج والتي يتم تكثيفها ومن ثم إرسالها لوحدة تثبيت المكثفات لمن أسف +

والذي ) LPGكون أساسًا من غاز البترول المسال (تبينما المنتج العلوي من برج نزع البيوتان ي

  .]11، 10[ُيرسل لوحدة الفصل في معمل الوفاء الساحلي

  

  وحدة استرجاع الكبريت .2.4.2

يبين مراحل  )4.2الشكل (، ويتم تغذيتها بالغاز الحمضي الناتج من وحدة إزالة الغازات الحمضية

  :]10،11[نم أساساً  ، وتتكون وحدة استرجاع الكبريتسترجاع الكبريت ومعالجة الغازات الذيليةاعملية 

من الغاز الحمضي بصورة غاز  CO2وحدة امتصاص تعمل بضغط منخفض لفصل  −

تهدف عملية االمتصاص إلى الحد من الحمل الهيدروليكي على عملية و حمضي أميني، 

  .المغذي للمفاعل التحويلي الحراريفي المجرى  H2Sكالوس ولزيادة تركيز غاز 

اري والمحوالت المحفزة، والتي تعمل على وحدة  كالوس الذي تحتوي على المفاعل الحر  −

لى كبريت على التوالي في ثالث مراحل.  في هذه إومن ثم  SO2إلى  H2Sتحويل غاز 

  ٪.97.5العملية يتم الوصول إلى نسبة استرجاع للكبريت تصل إلى 

يتم إرسال الغازات الناتجة عن وحدة  كالوس والغير مرغوب بها والتي تدعى بالغازات  −

 لوحدة معالجة الغازات الذيلية. الذيلية
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  ]11[): مراحل إستخالص الكبريت ومعالجة المخلفات الغازية4.2الشكل (

  وحدة معالجة الغازات الذيلية .3.4.2

المتبقي من عملية  SO2في هذه الوحدة حيث يتم تحويل المركبات الكبريتية الجانبية المتكونة و

ج امتصاص أميني، وبنهاية هذه المرحلة يتم ، حيث يسهل امتصاصه في بر H2Sكالوس إلى 

%. الوصول إلى نسبة االسترجاع هذه  99.8لى إالوصول لنسبة استرجاع للكبريت بقيمة تصل 

  .]11، 10[تقلل من االنبعاثات الغازية إلى الحد األدنى وبشكل مقبول بيئياً 

  

  رقةاالح .4.4.2

مرغوب بها من الوحدات السابقة. يتم الغير تي تحوي المخلفات يتم فيها تجميع جميع التدفقات ال

حرق مكونات هذه التدفقات، ويتم تحويل المركبات الكبريتية المعقدة والهيدروكربونات إلى صورة  

  .]CO2, CO, SO3, SO2, H2O, N2(] 10 ،11نواتج ذات تأثير أقل ضررًا بالبيئة والصحة وهي (
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  صناعة حمض الكبريتيك  5.2

  صناعة حمض الكبريتيك. مراحل تطور 1.5.2

تم إنتاج حامض الكبريتيك ألول مرة في القرن التاسع عن طريق تحلل األمالح الكبريتية 

المعدنية الطبيعية ومن ثم تكثيف األبخرة المتصاعدة من عملية االنحالل والممثلة بالمعادالت 

   :]12 ,13[الكيميائية التالية

               …..(2.1) 

                                                …..(2.2) 

                       …..(2.3) 

 

وقد تم إجراء هذه العملية في ذلك الوقت على مرحلتين في معوجة السيراميك (داخل الفرن) يليها 

. وكان من أهم اءأو تبخير المالمكثف (خارج الفرن). حيث تم تعديل تكوين األحماض بإضافة 

النقش الزخرفي ، فصل الذهب والفضةهي ( ات حمض الكبريتيك في ذلك الوقتاستخدام

 .]14[)للمعادن

ظلت عملية التحلل (االنحالل) الحراري ألمالح الكبريتيات مستخدمة حتى القرن التاسع 

   :]15[العملية كالتاليوتلخص  ،% من حمض الكبريتيك90عشر حيث يتم عن طريقها إنتاج حوالي 

 ) باستخدام الهواء الجوي.2FeSبأكسدة خام البيريت ( SO2Fe)4(3يتم إنتاج  - 

وفقًا  3O2Feو  3SOفي معوجة من الفوالذ إلنتاج  SO2Fe)4(3حراريًا يتم انحالل  - 

 للمعادلة التالية:

                      …..(2.4) 

 لى الماء بشكل فقاعات ليتكون حمض الكبريتيك:عالناتج  3SOيتم إمرار غاز ثم  - 
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                                   …..(2.5) 

هذه العملية بطيئة ومكلفة ماديًا، ولكنها الطريقة الوحيدة التي كانت معروفة آنذاك إلنتاج حمض 

اغ والمواد الكيميائية %، والتي كانت ضرورية لتصنيع األصب90كبريتيك بنقاوة تصل إلى أكثر من 

  .2SOاألخرى. إلى أن تم اكتشاف طريقة األكسدة المحفزة لغاز 

في القرن الثامن عشر، تم إنتاج حمض الكبريتيك صناعيًا بحرق الكبريت في وجود نترات 

وبخار الماء. الحقًا تم تطوير هذه  ))3KNOالبوتاسيوم الطبيعية (نترات البوتاسيوم الطبيعية (

ى ما ُيعرف بعملية القيعان الرصاصية والبرج، حيث استخدمت أكاسيد النيتروجين لتكوين الطريقة إل

  :]16[أكسيد الكبريت باألكسدة المحفزة. تمثل المعادلة التالية هذه العملية محلول ثاني

             …..(2.6) 

قوة  ، غير أنشرين أيضاً مستعملة في القرن الع طريقة القيعان الرصاصية والبرج كانتظلت 

التراكيز التي أعلى من كما أن % وزنًا. 70حمض الكبريتيك الناتج محدودة وتصل إلى تركيز 

% تحوي شوائب مثل كبريتات الهيدروجين النيتروجينية والتي تجعل من الحمض غير مستقر 70

  للعديد من االستخدامات.

ئي بطريقة رصاصية تدريجيًا وبشكل نهاخالل القرن العشرين تم استبدال طريقة القيعان ال

أكثر اقتصاديه إلنتاج وحمض الكبريتيك. هذه العملية  3SO وعملية التالمس، المحفزة 2SOكسدة أ

تيك بتراكيز عالية. أستخدم البالتين كعامل مساعد وذلك حتى عقد الثالثينيات، حمض الكبري

وتاسيوم، الصوديوم، السيزيوم، ثاني أكسيد ناديوم، الباأستبدل الحقًا بعوامل حفازة أخرى مثل الف

  السيليكون.
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  . اإلنتاج واإلستهالك العالمي لحمض الكبريتيك2.5.2

، حيث )5.2مبين بالشكل ( )2015-2006بالفترة (الكبريتيك العالمي إنتاج حمض 

مليون طن عام  260م إلى 2006عام  مليون طن 200الحظ أن معدل اإلنتاج إزداد من ي

مليون  172مليون طن إلى  125الستهالك العالمي من ذي صاحبه ازدياد في معدل اوال م2015

  . ]17[)6.2نفس الفترة كما هو مبين بالشكل ( طن في

تها ُقدرت قيموالتي ، م3120في العام  العالميةنسبة اإلنتاج توزيع ) 7.2كما ُيبين الشكل (

  .]17[مليون طن 052بحوالي  اإلجمالية

  

  
  ]17[2015- 2006لحمض الكبريتيك بالفترة معدل اإلنتاج العالمي ): 5.2الشكل (
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  ]17[2015-2006لحمض الكبريتيك بالفترة : معدل االستهالك العالمي )6.2الشكل (

  

  
  حواليحيث قدرت بـ م3201عام  ل العالم: معدل إنتاج حمض الكبريتيك حو)7.2الشكل (

  ]17[مليون طن 052 
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  بريتيكاستخدامات حمض الك .5.23.

 حيث أنه يستخدم كمؤشر، يعتبر من المركبات الصناعية ذات األهمية الكبيرةحمض الكبريتيك 

حمض يقاس تقدم األمم بحجم إنتاجها لعلى درجة التقدم الصناعي األمم، حيث 

) لحمض الكبريتيك يكون يالعالماالستهالك من تقريبًا % 60( االستخدام الرئيسي .]18[الكبريتيك

إنتاج  ، وكذلكالفوسفاتية األسمدة ، الذي يستخدم في صناعةحمض الفوسفوريك في إنتاج

لحمض الكبريتيك كما أن المستخدم في صناعة المنظفات.  فوسفات ثالثي الصوديوم مركب

تبر مستوى فهو يدخل بشكل ما في معظم المواد المصنوعة تقريبًا ويع أخرى استخدامات عديدة

 إنتاجه دليًال على القدرة الصناعية ألي بلد وتعود وفرة استخدامه إلى رخصه وتنوع تأثيره الكيميائي

  :]19[ما يليبيمكن تلخيص استخدامات حمض الكبريت 

 كمادة مؤكسدة ونازعة للماء - 

 إنتاج االسمدة الكيمائية - 

 صناعة الصابون والمطاط - 

 إنتاج األصباغ والكحوالت والبالستيك - 

 صناعة الحديد والنحاس والمنظفات - 

 صناعة بطاريات السيارة - 

من  كنسب مئوية م2013 مات العالمية لحمض الكبريتيك عام) ُيبين أهم االستخدا1.2الجدول (

  .]19[مليون طن 255حجم اإلنتاج اإلجمالي والتي ُسجلت بحوالي 
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  ]19[3120): أهم استخدامات حمض الكبريتيك في العالم لسنة 1.2جدول (

  النسبة من معدل االستهالك السنوي%  االستخدام

  60  إنتاج األسمدة الفوسفاتية

  11  إنتاج المواد الكيميائية

  10  إنتاج سماد كبريتات األمونيوم

  7  إستخالص المعادن من خاماتها

  5  عوامل حفازة بعمليات تكرير النفط

  3  إنتاج المطاط واللدائن

  2  نيومإنتاج صبغة ثاني أكسيد التيتا

  2  إنتاج لب الورق/الورق

  

  

  حمض الكبريتيكالعالمي ل سعرال .4.5.2

بالدوالر األمريكي  الكبريتيك خالل السنوات الماضية ) يبين تغير سعر بيع حمض8.2الشكل (

  :]19[أساسية في الشكل وهيعدة نقاط الحظ للطن، حيث ي

 م.2007لى م إ2003السعر متوازن نوعًا ما خالل الفترة الممتدة منذ  - 

 م.2008حدوث تضخم كبير بالسعر في عام  - 

 م.2009عام  السعرإنهيار شديد بحصول  - 

 م حيث ُسجلت2103م وصوًال لعام 2010حدوث تصاعد مستمر وبشكل مستقر منذ عام  - 

 دوالر أمريكي للطن. 150بـ

  م كنتيجة إلى:2008يعود السبب وراء حدوث التضخم بالسعر عام 

الزيادة الحادة في الطلب على المعادن والكيمياويات بالصين، والتي يحتاج إنتاجها بدوره  - 

 إلى حمض الكبريتيك كمادة خام للتصنيع.
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 عدم قدرة الُمنتجين الدوليين على تلبية الطلبات المتزايدة للمستهلكين.  - 

  

  ]19[0132-2003مض الكبريتيك بالفترة ): تغير سعر البيع العالمي لح8.2الشكل (

 

م حدث اإلنهيار المفاجئ بالسعر بسبب تناقص الطلب الصيني على المعادن 2009بينما في العام 

والمواد الكيميائية والذي أدى بدوره إلى تناقص الطلب على حمض الكبريتيك مما أدى إلى وفرة 

  العرض والذي أدى لتناقص السعر.

- 2003أمريكي للطن بالفترة  دوالر 50بشكل عام فإن متوسط السعر العالمي كان   

م والذي تناقص بدوره حتى 2008دوالر أمريكي عام  400م، وتصاعد السعر إلى قيمة 2007

متغير وبشدة من عام ألخر، بسبب حيث يالحظ أن السعر  م،2013دوالر أمريكي عام  150قيمة 

يرة من الحمض عدم التوازن بين معدل اإلنتاج والطلب، إضافة لعدم إمكانية تخزين كميات كب

 لفترات طويلة.

دوالر للطن  45وصل سعر الطن الواحد من حمض الكبريتيك إلى  م2014حاليًا خالل عام 

  .]20[الواحد
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  كحمض الكبريتيإنتاج الُمستخدمة في الصناعية طرق ال .5.25.

يتم استخدامه لصنع األسمدة واستخالص الخامات  حمض الكبريتيك هو سائل رائق كثيف.

  يتم استهالك ما يقارب  .وتكرير النفط وتصنيع عدد ال يحصى من المواد الكيميائية المعدنية

المادة الخام األساسية لتصنيع  .]21[حول العالم مليون طن من حامض الكبريتيك سنويا 180

المبينة في الجدول  ةوالذي يتم الحصول عليه من المصادر الثالث SO2حمض الكبريتيك هو غاز 

  . )9.2بالشكل (ين تخطيطها العام ب، والم)2.2(

  ]19[): المصادر المستخدمة صناعياً إلنتاج غاز ثاني أكسيد الكبريت 2.2الجدول (

  % نسبة التغذية  المصدر

  70  كبريت حر، ناتج من عملية تنقية الغاز الطبيعي

  20  تحميص و صهر المعادن غير الحديدية

  10  تحلل المحفزات الكبريتية النفطية

  

  

) فإن عملية تصنيع حمض الكبريتيك تمر بثالث مراحل 9.2الشكل (خطط المبين بمالًء على بنا

  :]19[وهي) Continuous Processبالنظام المستمر (عند اإلنتاج أساسية 

  2SOالمرحلة األولى: إنتاج غاز 

  بإحدى الطرق التالية:  SO2تتمحور عملية إنتاج حمض الكبريتيك في عملية إنتاج غاز

 الكبريت الحر بوجود الهواء.حرق  )1

 .الصهر والتحميص الفلزي للمعادن الكبريتيه )2

 االنحالل الحراري لحمض الكبريتيك المستنفذ (الُمستخدم كحفاز). )3

كما هو تختلف عن األخرى الُمنتج من كل عملية من المصادر الثالث   SO2تركيز غازحيث أن 

  :)3.2مبين بالجدول (
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  ]19[مراحل إنتاج حمض الكبريتيك صناعيًا من مصادره المختلفة ُيبينمخطط  :)9.2الشكل (
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  ]19[المستخدم لتصنيع حمض الكبريتيك صناعياً  SO2مكونات غاز ): 3.2الجدول (

  صهر وتحميص المعادن الكبريتية  حرق الكبريت الحر  مكونات الغاز
االنحالل الحراري لحمض 

  الكبريتيك

SO2 11  10  9  

O2 10  11  11  

N2 79  79  80  

  

  3SOالمرحلة الثانية: إنتاج غاز 

الخليط الناتج من المرحلة حيث يتفاعل في مفاعل تحويلي محفز  SO3إنتاج غاز يتم 

  غاز األكسجين.مع األولى 

  المرحلة الثالثة: إنتاج حمض الكبريتيك

الناتج من المرحلة الثانية مع الماء المحمض بحمض الكبريتيك  SO3حيث يتفاعل غاز 

   % وزنًا.99.5- 99% وزنًا ليتم إنتاج حمض الكبريتيك السائل بتركيز 98.5بتركيز 

ُتشير البيانات الصناعية العالمية بأن الكبريت الحر الناتج كمنتج جانبي غير مرغوب به 

) اليزال هو المصدر Desulfurization processمن عمليات تنقية النفط الخام والغاز الطبيعي (

  . ]19[% مقارنة بالمصادر األخرى70لكبريتيك بنسبة األساسي إلنتاج حمض ا
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  الدراسات السابقة 6.2

مليته الساحلي، وبالرغم من محدودية هذه  م إجراء عدد من الدراسات حول مجمعت

أو التأثيرات الصحية المتوقعة  جمعنبعاثات الناجمة عن المالأساسًا على اكزت والتي ر الدراسات 

النتائج المتحصل عليها من خالل هذه  إال أن طق المجاورة للمجمعنبعاثات على المنااللهذه ا

ثار اآللى إضافة إالدراسات ُتشير إلى وجود تجاوز للمعايير الدولية من حيث كمية الملوثات، 

  .جمعناجمة عن المالسلبية البيئية ال

 مجمع كسيد الكبريت منأعاثات ثاني نبادراستهم حول التحكم في  في ]10[أشار حسن وأخرون

النظيف للتصدير  نتج الغاز الطبيعيوالذي ي مليتهمعمل موقع ركزت الدراسة على مليته، حيث 

(بنقاوة عالية تصل إلى  من غاز كبريتيد الهيدروجين بصورة كبريت حر اً وزن٪ 99.8واستعادة 

 ،لبةللتخزين في المرحلة الص ُيجففالطور السائل ثم بيتم إنتاج الكبريت ، حيث % وزنًا)99.99

التحكم جدودة تم تحسين وأشارت الدراسة إلى أنه  .ويتم تصدير الكبريت الصلب إلى السوق الدولية

وحيث أن . في العالم وفقا ألحدث التقنيات المتاحةعليها مليته والسيطرة  جمعم مناالنبعاثات ب

يحوي تقريبًا على  والذي ،العملية هو الغاز النظيف تماماً مراحل هذه لجميع كوقود الغاز المستخدم 

الناتج عن حتراق الا اتاز تكون غ  لذلك من كبريتيد الهيدروجينجزء في المليون  10أقل من 

ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء   ن خليطم أساساً متكونه الوحدات الصناعية 

ذا تم مقارنة إثاني أكسيد الكبريت. وأشارت الدراسة إلى أنه ضئيلة من  باإلضافة إلى كميات

ه في يشبهمعمل صناعي في ليبيا أو أي في مليته مع أي مجمع آخر  يهكبريتالالغازات نبعاثات ا

ت الدراسة إلى أن انبعاث شار أكما  دنى.األ ها في مليته تكونخر من العالم لوجدنا أناأي مكان 
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أوصت اجه المعمل و األساسية التي تو المشكلة  اني أكسيد الكربون بكميات كبيرة تعتبر هيغاز ث

  الهواء الجوي.إلى طريقة لمعالجته قبل طرحه  الدراسة بالتركيز عليها والبحث عن

وكمي نوعي تم التركيز فيها على تقدير والتي  ]4[شارت الدراسة المقدمة من المشرقي وأخرونأبينما 

للعديد الحقلية اءات قر العديد من ال الدراسة تقدم ، حيثلالنبعاثات الغازية الناتجة من المجمع ككل

من المداخن العاملة بالمجمع، وتم إجراء هذه القياسات باستخدام تقنيات حديثة وفقًا للمواصفات 

نبعاثات ضارة افي هذا المجال. أشارت النتائج المتحصل عليها إلى عدم وجود  تمدةالدولية المع

بأغلب الوحدات الصناعية  حددةنبعاثات يقع ضمن المعايير الدولية المالللبيئة كما أن كم هذه ا

طالق حيث على اإل ةغير منطقي اإلنبعاثات الُمسجلة بها أن قيم حيث ُوجدرقة احلا العاملة ما عدا

، جداً  يز ثاني كبريتيد الهيدروجين ضئيلثاني أكسيد الكبريت منعدم وأن تركغاز لوحظ أن تركيز 

ية كبيرة جدًا وذلك لتخفيف تركيز ستخدام هواء زائد بكموأرجع الباحثون السبب في ذلك ال

كما تؤدي  بسرعة رقةاحيلعب دورًا أساسيًا في إهالك ال رقة والذياحال نبعاثات الناجمة من مدخنةالا

درجة مئوية،  750لم تتجاوز  االشتعاللتكون أكاسيد النيتروجين والتي لوحظ تكونها رغم أن حرارة 

فترات منتظمة للوقوف على الكم الحقيقي الفعلي  وصت الدراسة بإجراء قياسات دورية وعلىألذا 

ظهرت نتائج الدراسة إلى أن رقة خصوصًا. كما أالغازات الصادرة من المداخن كافة ومدخنة الحل

وث المناطق المجاورة للمجمع المعمل هو سبب تلب ةمحيطالمناطق الغبار الكبريت والمنتشر في 

كبيرة وغير مؤقته ) في مستودعات اللون صفرأ اعممسحوق نبصورة صلبة ( اتم تخزينهي لكون أنه

 اتجاه، مما يجعله عرضة للتطاير مع الرياح على حسب مغلقة بإحكام لحين شحنه وتصديره للخارج

في  جمع، إلى أن وجود الم]22[ومن النواحي الصحية أشارت الدراسة المقدمة من األربش .هبوبها

سواء بالمنطقة  إلنسان والحيوان والنبات على حدة اوصح حد ذاته يمثل تهديدًا حقيقيًا للبيئة
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ويجدر بدرجات مختلفة، ويختلف التأثير الفسيولوجي على حسب نوع الملوث وتركيزه.  المحيطة

 ومراجع علمية من دراسات ةمستسقا تهدراسوالمعلومات في البيانات اإلشارة هنا إلى أن 

 لمدى وطويلة المدى تمت لمناطق تقع فيعمال متابعة قصيرة المدى ومتوسطة اأحصائيات و إ و 

مع  تطابقياً  تتشابه تشابهاً والتي والغازات والسوائل النفطية  نطاق مشاريع معالجة الغاز الطبيعي

   .مجمع مليته

في معمل مليته/  وبكميات كبيرة بهغير مرغوب  نتج جانبيمتوافر كم الحر أن الكبريت بما

إستخدامه كمادة  على تركز لذلك فإن هذه الدراسة ، وزناً  %99.99وبنقاوة عالية تصل إلى  ليبيا

المادة الكيميائية . حيث يعتبر حمض الكبريتيك تصنيع حمض الكبريتيكعملية  في )خامأولية (

كمية اإلنتاج وكمية اإلستهالك كمادة خام في العديد من األولى عالميًا من حيث الغير عضوية 

الجوانب الفنية حول العالم العديد من الدراسات العلمية اولت تن .]23[الصناعات التحويلية األخرى

بخصوص االنبعاثات الناجمة  البيئية االشتراطاتإلنشاء معامل إلنتاج حمض الكبريتيك مع مراعاة 

لتحسين كفاءة  اً طرقالدراسات األخرى التي إستعرضت بعض باإلضافة إلى  ،عن هذه الصناعة

  يراتها البيئية على المناطق المجاورة لها.ثوتقليل تأإنتاج المصانع القائمة حاليًا 

قام حول مقترح إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة الفوسفاتية الثالثية في نيوزيلندا  دراسةفي 

بإستعراض الجوانب الفنية والبيئية لهذه الصناعة، حيث  ]24[ (.Simpson et al)سمبسون وأخرون

بالمصنع، للوحدات الصناعية ية نفاتية والمواصفات الفالدراسة آلية تصنيع األسمدة الفوس بينت

تاج حمض الكبريتيك (وهي المادة وأوصت الدراسة بإنشاء المصنع على وحدتين، الوحدة األولى إلن

، حيث يتم الحصول على الكبريت وسفاتية) بطريقة التالمساألساسية إلنتاج األسمدة الف األولية

ن السوق العالمية والمتوفر كمنتج جانبي غير مرغوب به من الالزم إلنتاج الحمض م الحر الصلب
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عمليات تنقية الغاز الطبيعي في بعض الدول المجاورة، والوحدة الثانية من المصنع إلنتاج األسمدة 

الفوسفاتية الثالثية بتفاعل حمض الكبريتيك المركز الذي تم إنتاجه من الوحدة األولى مع صخور 

رأس ماله  سيستردالمشروع لكن ، و إقامة المصنع سيكون مكلفاً إلى أن  الفوسفات. أضافت الدراسة

على هذا النوع من األسمدة نظرًا إلتساع الرقعة الزراعية  لطلب المتزايدا بسببزمنية قصيرة بفترة 

لمنطقة (نيوزيلندا وأستراليا). كما عرضت الدراسة عددًا من مراعي باإلضافة إلى  المواشي با

التي قد تصاحب هذه الصناعة والمتمثلة أساسًا في اإلنبعاثات الغازية الهاربة من  المخاطر البيئية

  المصنع كنتيجة لسوء التشغيل أو الظروف الطارئة وعرضت طرق تالفيها والوقاية منها.

الحر بإستخدام الكبريت الثنائي في دراسة أخرى على إنتاج حمض الكبريتيك بطريقة التالمس 

بإجراء محاكاة لمصنع إنتاج حمض الكبريتيك قائم  ]Kiss, et al.(]25ون (قام كيس وأخر  الصلب

مقترحات تكامل حرارية بين الوحدات الصناعية بهدف  الدراسة بشكل أساسي قدمتفعليًا باليونان. 

وخصوصًا غاز تقليل إستهالك الطاقة وبالتالي تقليل اإلنبعاثات الناجمة عن عملية حرق الوقود 

نتائج الالدراسة إلى ان  خلصتمن آثار بيئية محتملة. عليها  بوما يترتبريت ثاني اكسيد الك

توافق مع القراءات الحقلية بنسبة خطأ ال تتجاوز تالمقترح المحاكاة نموذج صل عليها من حالمت

%، وبتغيير مجموعة من المتغيرات التشغيلية للمصنع (كمية التغذية، درجة حرارة الفصل ببرج 1

بتقليل  هذه التعديالت ساهمللوحدات العاملة حيث ت تحديد أفضل ظروف تشغيلية اإلمتصاص) تم

  % مقارنة بالوضع القائم.40إنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمقدار 

نشاء مصنع إلنتاج حمض بإجراء دراسة إل ]Sultana & Amin ]26)قام كال من سلطانة وأمين (

كأحد البدائل ، الصلب الحر بإستخدام الكبريت الثنائي % وزنًا بطريقة التالمس98الكبريتيك بتركيز 

المقترحة لمصانع حمض الكبريتيك القديمة والمتهالكة في بنغالديش والتي تعمل بتقنية التالمس 
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 مناطقإضافة ألثارها البيئية السلبية على ال ،وتستهلك كميات كبيرة من الطاقةبعمود واحد فقط 

أكسيد الكبريت عبر المدخنة والناجم عن عملية التحول الغير  المحيطة كنتيجة لتصاعد غاز ثاني

تم إجراء الحسابات الخاصة بموازنات الكتلة والطاقة بإستخدام  .(المحول) كاملة للغاز ببرج التحول

) إستنادًا إلى البيانات الحقلية للتغذية لمصنع إنتاج Aspen Hysysبرنامج أسبن هايسيس (

 Rupgonj) والتي تقع بمدينة .WATA Chemical LTDشركة (حمض الكبريتيك قائم يتبع 

ببنغالديش. وبمقارنة نتائج الدراسة بواقع المصنع القائم ُوجد ان المصنع المقترح إنشاؤه يعطي كمية 

% وزنًا وأن كمية الفاقد في العملية قليل جدًا، كما 98كبيرة من المنتج (حمض الكبريتيك) بتركيز

  كثيرًا واإلنبعاثات الناجمة قليله نسبيًا مقارنة بالمصنع القائم. أن إستهالك الطاقة أقل

في دراسته حول استراتيجيات تطوير عمليات إنتاج حمض  ]Grzesiak(]27قام جرزيسياك (

في بولندا، أشار إلى أنه يجب األخذ بعين  صناعيًا بإستخدام الكبريت الحر الصلبالكبريتيك 

بهدف تحسين كفاءة اإلنتاج وتقليل األضرار البيئية التي قد تنجم عدد من النقاط الهامة  االعتبار

هذه الصناعة، وتتركز توصياته بشكل أساسي في أنه يجب تغيير كل المحوالت في المصانع  عن

على أن يتم إستبدال العامل الحفاز المستخدم  لى ثالث طبقات كحد أدنىلة إلى نظام محول عالعام

أن يتم تركيب إشترط ٕاعادة تنشيطه ليتم إستخدامه مرة أخرى، كما في المحوالت بصورة دورية و 

  اإلنتاجية بداخل المصنع. المشاكل  وحدات مراقبة وتحكم باإلنبعاثات الغازية الناتجة عن

حول تطوير العوامل الحفازة المستخدمة في محوالت  ةدراسبإجراء  ]Nagaraj(]28ناجراج (قام كما 

. أثبتت زيادة نسبة التحول داخل المحولبهدف صانع حمض الكبريتيك بمغاز ثاني أكسيد الكبريت 

) بدال من العوامل الحفازة Monolithمن نوع أحادي المسار ( ةإستخدام عوامل حفاز الدراسة أن 

زيادة اإلنتاج إلى  اؤدي بدورهت والذي ةاإلعتيادية (الكروية، اإلسطوانية،..) تعطي نسب تحول عالي
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الغير متفاعل، وبالتالي تقليل اإلنبعاثات الغازية ث غاز ثاني أكسيد الكبريت وتقليل كمية انبعا

عالي حيث تعطي مساحة  امن الحفازات أن أداءه الخارجة من المصنع. ومن مزايا هذا النوع

سطحية كبيرة للتفاعل، إضافة إلى التقليل في الهبوط بالضغط على طرفي المحول مما يزيد من 

ا توصي الدراسة بتغيير الحفازات المستخدمة بالمصانع حاليًا إلى النوع أحادي ، لذإنتاجية المصنع

   المسار.
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  الفصل الثالث

  إنتاج حمض الكبريتيك لمعمل والبيئة فنيةالدراسة ال

  

  الدراسة الفنية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيك 1.3

  لكبريت الحر الصلب التغذية (المادة األولية) من اكمية .  1.1.3

البيانات الصناعية العالمية بأن الكبريت الحر الناتج كمنتج جانبي غير مرغوب به  أشارت

) اليزال هو المصدر Desulfurization processمن عمليات تنقية النفط الخام والغاز الطبيعي (

الحر  أن الكبريت بما. و % مقارنة بالمصادر األخرى70األساسي إلنتاج حمض الكبريتيك بنسبة 

وبنقاوة عالية  في معمل مليته/ ليبيا به وبكميات كبيرةغير مرغوب  نتج جانبيمتوافر كم الصلب

 على تركز )، لذلك فإن هذه الدراسة 5.5.2في الجزء تم عرضها % وزنًا (99.99تصل إلى 

وهي الثنائي بطريقة التالمس  تصنيع حمض الكبريتيكعملية  إستخدامه كمادة أولية (خام) في

  ).  6.2في الدول المنتجة للحمض (تم عرضها في الجزء واألوفر إقتصاديًا ر شيوعًا الطريقة األكث

كبريت كمية ال) يبين بعض القراءات الُمسجلة في معمل مليته والتي تمثل 1.3الجدول (

بالفترة  من خالل وحدتي تحلية الغاز منتجة يوميًا بالمعمل والتي تم تسجيلها بالمعملالالصلب 

بسبب تغير معدل ضخ الغاز  ، ويالحظ أنها متغيرة)2014إلى شهر فبراير  2013(شهر سبتمبر 

  .الصناعية لتنقية الغاز الطبيعيأثناء العملية لوحدة تحلية الغاز الطبيعي 

  

  ]9[): بعض القراءات المسجلة لكمية الكبريت الصلب المنتج بمعمل مليته1.3الجدول (

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  القراءات

  القيمة

  يوم)/(طن
494  532  530  528  502  490  
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  .]9[طن/يوم 528أي أن متوسط معدل إنتاج العملية = 

  %.5) للتأكد من متوسط معدل اإلنتاج عند مستوى المعنوية Tبإجراء إختبار التحليل اإلحصائي (

  طن/يوم Ho  :  (µ=528فرض العدم (

  طن/يوم H1  :(µ ≠ 528البديل (الفرض 

  :]29[وبالتعويض بالقانون اإلحصائي

�� =
�����

�

√�

                              ………………………………… (3.1) 

 حيث ان:

  طن/يوم).  512.6667المتوسط الحسابي لمعدالت اإلنتاج اليومية (=   : ��

  طن/يوم).  528قيمة الفرض اإلحصائي لمعدالت اإلنتاج اليومية (=  : ��

  ). 19.418قيمة التباين لمعدالت اإلنتاج اليومية (=  : �

  ). 6عدد قراءات معدالت اإلنتاج اليومية (=  : �

�� =
��	.


���	�

��.���

√	

= 	−1.934                               

  %) نجد أن:5اصة بالفروق المعنوية () الخTومن خالل قراءات الجدول (

        ����,

�
� = ���,�.�	�� = 2.57058 

        −����,

�
� = −���,�.�	�� = −2.57058 

�−وبالمقارنة نجد أن (���,

�
�>��  >����,


�
) أي أنها تقع في منطقة القبول، وبناًء على هذه �

%) ونرفض الفرض البديل 5مستوى المعنوية () عند Hoالنتيجة فإننا ال نرفض فرض العدم (

  ).، بأ- (تفاصيل الحسابات مبينة بالملحق
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    باستخدام الكبريت العنصري الحرإنتاج حمض الكبريتيك  آليةالمواصفات الفنية و . 2.1.3

) المستخدم في تصنيع حمض Elemental Free Sulfurالكبريت العنصري الحر (إن 

، %99.99الكبريتيك الناتج من عملية تنقية الغاز الطبيعي والنفط الخام تصل درجة نقاوته إلى 

ويحتوي على شوائب ضئيلة جدًا بصورة كربون كشوائب ناتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي. 

درجة انصهاره على تركيبه درجة مطلقة (كلفن)، وتعتمد  393- 388نصهار الكبريت اتتراوح درجة 

 Pressurized steamالبلوري، عمومًا يمكن صهره بسهولة بوجود أنابيب بخار ماء مضغوط (

pipes.(  كما أن لزوجة مصهور الكبريت العنصري الحر هي دالة في درجة الحرارة بشكل كبير

صل قيمتها حتى مطلق، وت 430جدًا حيث تقل اللزوجة لتصل إلى أقل قيمة لها عند درجة حرارة 

يعود السبب في زيادة اللزوجة لهذه ، و مطلق 430على من أبزيادة درجة الحرارة  االالفرات عش

) حيث يتحول من صورة Transition Phaseالقيمة  نتيجة تحول الكبريت إلى الطور االنتقالي (

 .]S(]30( يت) إلى صورة سلسلة طويلة جدًا من جزيئات الكبر S8جزيئات كبريت ثماني الحلقات (

مطلق عن طريق تدويره في مسخنات  420لذا يتم الحفاظ على مصهور الكبريت بدرجة حرارة 

فوق سطح األرض  ةت تحت سطح األرض أو خزانات معزولبخار الماء ويتم وضعه في خزانا

   مطلق. 420بهدف المحافظة على درجة حرارة المصهور عند 

لكبريت والماء أكسيد اثالث طريقة التالمس الثنائي (التالمس: يقصد به تالمس غازي  وبإستخدام

ويطلق عليهما إسم  برجينالعامل الحفاز، ويقصد بالثنائي أي أن التالمس يحدث في  حعلى سط

عن عملية استخدام برج تالمس واحد (إستخدام برجين للتالمس) تمتاز هذه العملية محولين). 

  :]19[بالتالي

 .وزنًا) %99-99.5يتم إنتاج كمية أكبر من حمض الكبريتيك المركز السائل ( - 
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 الغازية الملوثة أقل للمحيط. SO2نبعاثات ا - 

  

  ) (Melting & Burning of Sulfurالمرحلة األولى: صهر وحرق الكبريت . 1.2.1.3

حيث يتم شحن الكبريت وهو بصورة حبيبات صلبة أو قشور مكسورة من موقع إنتاجه، 

يحوي بعض الشوائب أثناء عملية شحنه وتخزينه. يتم بدء عملية تصنيع حمض الكبريتيك بصهر 

مفاعل أنبوبي من  . يتم صهر الكبريت في]31[الكبريت الصلب وترشيحه قبل البدء في عملية حرقه

بغالف يحوي بخار الماء حيث يتم تحويله إلى مصهور. مصهور الكبريت (بدرجة  حاطالفوالذ م

، يتم ضخ 3كجم/م 1.8 كجم/م.ث، وكثافة قدرها 0.01واليمطلق) لزوجته ح 420ارة حر 

 submerged impeller( ةــمضخة دفع غاطس المصهور من خزانات الصهر بواسطه

(pump]32[.  حرق الكبريت كما هو مبين بالعملية يلي ذلك) 1.3شكل.(  

  

  ]19[حرق مصهور الكبريتإنتاج حمض الكبريتيك عن طريق  : يبين عملية)1.3الشكل (

  

  ويمكن تلخيص هذه المرحلة بالنقاط التالية:

 ترذيذ مصهور الكبريت في فرن ساخن ومن ثم حرقه مع كمية زائده من الهواء الجاف. - 

 تبريد المنتجات الغازية الناتجة في غالية ثم حماصة بخار. - 

 



  دراسة الفنية والبيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالالثالث: الفصل 
  
  
 

38 
 

  )Sulfur Atomizer & Sulfur Burning Furnaceالكبريت (مرذاذ الكبريت وأفران حرق  أ)

يتم ترذيذ مصهور الكبريت ورشه بصورة قطرات داخل الفرن الساخن، مع ضخ هواء جاف 

مطلق. حيث أن القطرات الصغيرة والهواء الجاف تعمل على تبخير  390ساخن بدرجة حرارة 

األكسدة لبخار الكبريت بواسطة  الكبريت السائل بسرعة داخل الفرن، كما تساعد على سرعة

  :]19[أكسجين الهواء الجوي وفقًا للتفاعالت الكيميائية التالية

���� 		
					���	�						
�������� 		��	� �	�
�	�

		
											
����	��
�	� � 	300

��

	����	��	����
          ......(3.2) 

على نهاية قاذف أفقي كما هو مبين بالشكل يتم ترذيذ الكبريت المنصهر باستخدام فوهة ترذيذ ثابتة 

كما أن ضغط الدخول يكون منخفض  ة،ى أجزاء متحركعدم احتوائه علب). يتميز هذا المرذاذ 2.3(

   ].33[جدًا وتكّون قطرات رذاذ صغيرة

   

  ]33[مرذاذ الكبريت المنصهر :)2.3لشكل (ا

  

مطلق، يتكون  1400الغالية بدرجة حرارة يتم خروج الغازات المتكونة من الفرن وتدخل إلى أنابيب 

). هذه األنابيب محاطه بالماء حيث يتم تبريد الغازات الناتجة حتى درجة SO2،O2،N2أساسًا من (

مطلق، ويتم في نفس الوقت تكوين بخار الماء والذي يتم االستفادة منه في مراحل أخرى  700

  .]33[(لتوليد التيار الكهربائي، وتشغيل المراوح)
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  )Dried Air Supplyهواء التغذية الجاف (ب) 

هواء احتراق الكبريت من خالل نسيج قماشي ثم يجفف، ومن ثم يتم نفخه في فرن حرق يتم ترشيح 

الكبريت. يتم نفخه في الجزء األخير من مرذاذ الكبريت لزيادة التالمس بين الهواء وقطرات 

 0.05تيك المركز إلزالة بخار الماء حتى الكبريت. يتم إجراء التجفيف باستخدام حمض الكبري

). يسمح هذا التجفيف في منع تكون حمض 3.3من الهواء كما هو مبين بالشكل ( 3جم/م

الكبريتيك السائل ومنع حوادث التآكل بعد عملية اإلنتاج الحفازي يسمح هذا التجفيف في منع تكون 

  .SO3تاج الحفازي لـحمض الكبريتيك السائل ومنع حوادث التآكل بعد عملية اإلن

  

  ]19[):  عملية تجفيف الهواء المستخدم في حرق الكبريت3.3شكل (ال

  

  )Main Blowerالمروحة األساسية (ج) 

يتم ضخ الهواء في فرن حرق الكبريت باستخدام مروحة المصنع األساسية من نوع الطرد 

إلى فرن حرق الكبريت بضغط المركزي تعمل ببخار الماء أو التيار الكهربائي. يتم ضخ الهواء 

يلزم لحرق الكبريت طاقة  طن من حمض الكبريتيك يومياً  2000بار. صناعيًا إلنتاج  0.5- 0.3

  كيلوات للمروحة الرئيسية. 4500-4000كهربائية بمقدار 
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  )Furnaceالفرن (د) 

سم موضوعة بداخل 2من الفوالذ بسمك  أنبوبيةأفران حرق الكبريت تتكون من صدفة 

سم. يتم ترذيذ الكبريت المنصهر والهواء من نهاية واحدة.  40- 30طوب حراري معزولة بسمك 

) ومن ثم إلى حماصة Boiler) إلى الغالية (N2و  O2ــــمختلطًا ب SO2تغادر الغازات الساخنة ( 

  .]33[)4.3) المبينة بالشكل (Superheaterالبخار (

  

  ]33[مدخل الغازات إلى الغالية  :)4.3الشكل (

  

) تعمل على تكوين مسارات متعرجة بحيث تسمح Bafflesحتوي الفرن من الداخل على قواطع (ي

كبر بين الكبريت والهواء الجوي حتى يحدث االحتراق التام للكبريت ويمنع ترسب أبحدوث تالمس 

  رذاذ الكبريت في أسفل الفرن.

  ) GasProductالغازات الناتجة (هـ) 

  مطلق ينتج خليط الغازات بالتركيب الكيميائي التالي: 1400نتيجة لحرق الكبريت بظروف 
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 SO2% حجمًا 11∽

  O2% حجمًا 10∽

  N2% حجمًا 79∽

مطلق باستخدام الغالية وحماصة البخار وهي درجة الحرارة  700ومن ثم يتم تبريدها حتى 

  .SO3المالئمة إلجراء تفاعل تكوين 

  

  SO3المرحلة الثانية: إنتاج  .2.2.1.3

 الناتج يتم أكسدته بإرسال الخليط الناتج من المرحلة األولى  خالل عوامل حفازة SO2كل غاز 

). ويطلق على هذه األعمدة 5.3عمدة كما هو مبين بالشكل (أتظهر بصورة حشوات موجودة داخل 

وفقًا للتفاعل الكيميائي  SO3إلى  SO2) حيث يتم تحويل غاز Convertorsالمحوالت (ب

  :]19[التالي

��
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�	

�



�


�	�
		
					�������	�						
������������	����	� � 	100

��

	����	��	���
         …… (3.3) 

 

  

م، موضوعة بداخل 0.01بداخل المحول (الحشوات بقطر  : يبين  قطع العوامل الحفاز)5.3الشكل (

  ]33[)م1-0.5واحد حوالي ِمهاد،  سمك طبقة المهد ال 4م، يحوي عدد 12م وقطره 15محول ارتفاعه 
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  )Catalystالعامل الحفاز (أ) 

مطلق على طبقة الحفاز المغلفة  900-700عند درجة الحرارة  SO2كسدة أتحدث عملية 

. يتكون الحفاز أساسأ من طبقة مغلفة رقيقة من أمالح الكبريتات الفوقية لـ (الفاناديوم، الرقيقه

. SiO2البوتاسيوم، الصوديوم، السيزيوم) المحملة على هيكل من ثاني أكسيد السيليكون (السيليكا) 

بسرعة لُتنتج غاز   SO2 , O2حيث تمتاز هذه الطبقة  الرقيقة المغلفة بأنها تمتص غازي 

SO3
]34[.  

يبين أشكال العوامل الحفازة المستخدمة في عملية التصنيع. حيث أنه وفقًا للعملية  )6.3الشكل (

مطلق حيث أن هذه  900- 680الصناعية فقد ُوجد أن أفضل ظروف تشغيلية لعمل الحفاز 

ني الظروف تفعل الطبقة المغلفة للحفاز وتجعلها في حالة نشطة والتي بدورها تساعد في تحول ثا

  . ]35[أكسيد الكبريت إلى ثالث اكسيد الكبريت

  

  ]36[)مم 20): أشكال عوامل الحفازة المستخدمة في المحول (اقطارها الخارجية ال تتجاوز 6.3الشكل (

  

يكون التركيب الكيميائي للعامل أساسا من مجموعة من العناصر األمالح الفلزية النشطة 

  :]35[كالتالي

  V2O5%      خامس أكسيد الفاناديوم 9 – 4 - 

  )SO4/S2O7%  كبريتات/كبريتات فوقية للبوتاسيوم (20 – 15 - 

  كبريتات/كبريتات فوقية للصوديوم %  5  –  2 - 
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  %  كبريتات/كبريتات فوقية للسيزيوم15  – 5 - 

 .%  هيكل تركيبي من السيليكا70 – 55 - 

  

  ) Thickness & diameterCatalyst Bedسمك طبقة الحفاز وقطرها (ب) 

  طبقات من الحفاز بداخل المحول، حيث ُسجل سمك كل منها كالتالي: 3صناعيًا يتم استخدام 

  م 0.62  الطبقة األولى   - 

  م 0.72  الطبقة الثانية - 

  م 0.84  الطبقة الثالثة - 

ن سمك الطبقة الثانية أكبر من األولى وذلك لكي يسمح بزمن استبقاء أكبر للغاز على إحيث 

 اً (ألن التغذية للطبقة الثانية تحوي تراكيز  SO3العامل الحفاز مما يزيد من فرصة زيادة نسبة إنتاج 

ن ). كما أSO2ــــ، مما يؤدي لتقليل تفاعل األكسدة لSO3أعلى من  اً وتراكيز  SO2, O2أقل من 

سمك الطبقة الثالثة أكبر من الطبقتين األولى والثانية لنفس السبب . يتم استخدام حشوات ُحبيبية أو 

مم، لكي يتم تقليل زمن االستبقاء والذي ُسجلت قيمته  12- 10) قطرها 6.3حلقية المبينة بالشكل (

  .]36[ثانية 2- 1.5بين  ما

الصناعية يعتمد قطرها على معدل الضخ الحجمي للتغذية الداخلة  غلب المحوالت الحفازيةأكما أن 

م. حيث يزداد القطر المستخدم  16- 8للطبقة الحفازية األولى في المحول، تتراوح هذا القيمة مابين 

  .]36[بزيادة معدل الضخ للغاز الداخل

  2SOاألكسدة الحفازية لـ ج) 

حيث أن المجرى المندفع الناتج ، SO2من تفاعل األكسدة المباشرة لـ SO3يتم إنتاج غاز 

مطلق تقريبًا يتم  700) بدرجة حرارة SO2, O2, N2من المرحلة األولى والذي يحوي خليط (



  دراسة الفنية والبيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالالثالث: الفصل 
  
  
 

44 
 

) لتحدث األكسدة الجزئية لغاز 7.3بين بالشكل (ضخها خالل الطبقة الحفازية (المهد) كما هو م

SO2  وينتج غازSO3 ) 3.3وفقًا للمعادلة.(  

  

SO3إلى  SO2): طبقة الحفاز (مهد) الحفاز ألكسدة 7.3الشكل (
]19[  

  

يتم  SO2نتيجة أن تفاعل اكسدة ثاني اكسيد الكبريت هي اكسدة جزئية لذا فإن عملية أكسدة 

 SO2طبقات من الحفاز بهدف الوصول إلى أكسدة كل غاز  5-3إنجازها صناعيًا باستخدام 

  :]19[) والتي تتم فيها عملية األكسدة كما يلي9.3و  8.3ين (الموجود كما هو مبين بالشكل

) %79 ,11 ,10) بالنسب الحجمية (SO2, O2, N2يندفع الخليط الغازي الذي يحوي ( - 

األولى (المهد األول)  مطلق نزوًال خالل طبقة الحفاز 690على التوالي وبدرجة حرارة 

) بنسبة تحول قدرها 8.4فيتفاعل كًال من ثاني أكسيد الكبريت واألكسجين وفقًا للمعادلة (

% منتجًا غاز ثالث اكسيد الكبريت وترتفع درجة حرارة الغازات الناتجة المندفعة 69∽

 مطلق. 890خروجًا من المهد األول إلى حوالي 
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 710ودفعه إلى مبرد لتقليل درجة الحرارة لتصل إلى يتم إخراج الخليط الغازي الناتج  - 

مطلق دون تغيير التركيب الكيميائي للخليط الغازي ومن ثم يتم إرسالها إلى طبقة المهد 

  الثاني.

 SO2يتم في طبقة الحفاز الثانية (المهد الثاني) حدوث تفاعل األكسدة لما تبقى من غاز  - 

وترتفع درجة حرارة الخليط الغازي  SO3غاز % وينتج المزيد من 94∽بنسبة تحول قدرها 

  مطلق. 770 ∽لتصل إلى 

 700يتم إخراج الخليط الغازي الناتج ودفعه إلى مبرد لتقليل درجة الحرارة لتصل إلى  - 

مطلق دون تغيير التركيب الكيميائي للخليط الغازي ومن ثم يتم إرسالها إلى طبقة المهد 

  الثالث.

 SO2الثالثة (المهد الثالث) حدوث تفاعل األكسدة لما تبقى من غاز  يتم في طبقة الحفاز - 

وترتفع درجة حرارة الخليط الغازي  SO3% وينتج المزيد من غاز 99∽بنسبة تحول قدرها 

اقل مايمكن وبالمقابل يصبح  SO2مطلق، حيث يصبح تركيز غاز  721∽لتصل إلى 

  أعلى ما يكون. SO3تركيز غاز 
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SO3): المحول المستخدم إلنتاج 8.3الشكل (
]19[  

  

SO3): المحول الحفازي المستخدم إلنتاج 9.3الشكل (
]36[  
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  )Product Gasالغازات الناتجة (د) 

نتج خليط ليثالث مراحل على التوالي ب هااؤ والتي تم إجر  SO2نتيجة لعملية األكسدة الحفازية لغاز 

  غازي بالتركيب الكيميائي التالي:

         SO3حجمًا   11%∽832.

 SO2% حجمًا 0.688∽

    O2حجمًا   % 3.78∽

  N2حجمًا   % 83.7∽

مطلق وهي درجة الحرارة  480ومن ثم يتم تبريدها باستخدام مبادالت حرارية حتى درجة حرارة 

  .بالمرحلة الثالثة المالئمة إلجراء تفاعل تكوين حمض الكبريتيك في أبراج التالمس

  

  إنتاج حمض الكبريتيك :الثالثةمرحلة ال .3.2.1.3

الناتج من عملية األكسدة الحفازية (الناتج من المرحلة الثانية) مع حمض الكبريتيك  SO3يتفاعل 

المركز إلنتاج حمض الكبريتيك المركز بطريقة التالمس الحفازي المباشر وفقًا للتفاعل الكيميائي 

  :]19[التالي
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      …… (3.4) 

 

ينتج من هذا التفاعل حمض كبريتيك شديد التركيز ألنه يستهلك كل الماء الموجود إلنتاج حمض 

) Saddlesالكبريتيك المركز بشدة. يتم هذا التفاعل خالل مهد ثابت يحوي حشوات سرجية (

بحمض  ا التفاعل هو تفاعل الماء المحمض)، أساس هذ10.3مصنوعة من السيراميك (الشكل 

 SO3% وزنًا من الماء) مع غاز 1.5حمض الكبريتيك و من % وزنًا 98.5الكبريتيك  السائل (
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% وزنًا والذي يتم تخفيفه 99.5∽99الناتج من المرحلة الثانية، حيث ينتج حمض الكبريتيك بتركيز 

)، والجزء األخر ينتج كمنتج 11.3منه حسب الحاجة باستخدام الماء كما هو مبين بالشكل (جزء 

  .]19[% وزنًا)99.5∽99نهائي ليتم تسويقه بتركيز (
  

  

  ]33[برج االمتصاص لتصنيع حمض الكبريتيكالجزء العلوي من ): 10.3(الشكل 

  

  )Residence Timeزمن االستبقاء  (أ) 

  التالي:لشكل تصنيع حمض الكبريتيك بامتصاص برج اتكون أبعاد 

  م 9- 7قطر البرج  - 

  م 4- 2سمك طبقة الحشوات  - 

  ثانية 600- 300زمن االستبقاء  - 

 .%99.9إلى حمض كبريتيك هي  SO3بهذه الظروف تعطي نسبة تحول  - 

 

  )Acid Temperatureدرجات حرارة الحمض (ب) 

  .مطلق 350 % وزنًا)98.5( بتركيز درجة حرارة دخول الحمض المتفاعل - 

 مطلق. 380 % وزنًا)99.5∽99(بتركيزدرجة حرارة خروج الحمض الناتج  - 
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  ]19[تصنيع حمض الكبريتيك بطريقة التالمس الثنائي عملية ): مخطط11.3لشكل (ا

  

  )Gas Temperatureدرجة حرارة الغاز (ج) 

لتصنيع حمض الكبريتيك بدرجة تدخل الغازات الناتجة من المرحلة الثانية لبرج االمتصاص  - 

مطلق. وهي باردة كفاية لمنع تكون قطرات الحمض بين المرحلتين  500- 450حرارة 

 350الثانية والثالثة. بينما يخرج ناتج التفاعل وهو حمض الكبريتيك السائل بدرجة حرارة 

وم مقاللتآكل بشكل كبير جدًا لذا يفضل صنع المعدات من الفوالذ ال مسبب ومطلق، وه

  .للتآكل
  

  (Double Contacting Process)عملية التالمس الثنائي د) 

) فإن عملية التصنيع باستخدام التالمس الثنائي يمكن توضيحها 11.3( شكلكما هو مبين بال

  :]19[كالتالي

       إلنتاج حمض الكبريتيك السائل بتركيز األول يتم حدوث التالمس في برج االمتصاص - 

 .SO3 ـــــ% لـ99.9% وزنًا بنسبة تحول قدرها 99.5- 99
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 بعض SO3باإلضافة إلى يتم فصل الغازات عن السائل من أعلى البرج والتي تحوي  - 

الموجودة في غازات التغذية الناتجة من المرحلة الثانية، يتم تسخينها  SO2الشوائب وهي 

 SO2تحويل غاز  لدرجة حرارة مالئمة ويلي ذلك دخولها إلى طبقة حشوات حيث يتم

إلى برج االمتصاص  الخليط رسليُ ثم % حجمًا، 99بنسبة تحول قدرها  SO3المتبقي إلى 

من  إلنتاج حمض الكبريتيك السائل المذكورة سابقاً نفس التفاعالت الكيميائية لتحدث الثاني 

SO3% حجمًا لــــــ99.9ونسبة تحول قدره  % وزناً 99- 98.7بتركيزالمحول الثاني 
]19[. 

  

  إنتاج حمض الكبريتيك لمعملالطاقة التصميمية . 3.1.3

التفاعالت ، وبمعرفة إستنادًا إلى معرفة كمية التغذية المستخدمة في إنتاج حمض الكبريتيك

لمعمل التصميمية  ةالطاق حسابيًا تقدير يمكن الكيميائية التحويلية لمصنع إنتاج حمض الكبريتيك

  كما يلي: حمض الكبريتيك إنتاج

  

  2SOوٕانتاج  حرق الكبريت العنصريالمرحلة األولى: 

���� 		
					���	�						
�������� 		��	� + 	�
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        …… (3.2) 

  كجم مول/ساعة) 687.5كجم/ساعة ( 22,000= داخلكمية الكبريت السائل ال

  .]19[حجماً  %100الكبريت إلى ثاني أكسيد الكبريت  نسبة تحول

  كجم/ساعة) 44,000كجم مول/ساعة ( 687.5= ة غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتجكمي

  3SOإنتاج المرحلة الثانية: 
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  مول/ساعة) كجم 687.5كجم/ساعة ( 44,000= داخلغاز ثاني أكسيد الكبريت ال كمية
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   ]19[حجماً % 9999.لكبريت إلى ثالث أكسيد الكبريت ثاني أكسيد ااإلجمالي بالمرحلتين ل تحولالنسبة 

  كجم/ساعة) 54,994.48كجم مول/ساعة ( 687.431= ة غاز ثالث أكسيد الكبريت الناتجكمي

  إنتاج حمض الكبريتيكالمرحلة الثالثة: 

	����	�
+ 	�
����

					�������	�						
������������	�
������ + 	130

��
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        …… (3.4) 

  كجم مول/ساعة) 687.431كجم/ساعة ( 54,994.48= داخلالكبريت الكمية غاز ثالث أكسيد 

  ]19[ حجماً % 99.999 ثالث أكسيد الكبريت إلى حمض كبريتيكاإلجمالي بالمرحلتين ل تحولالنسبة 

  كجم/ساعة) 67,367.552كجم مول/ساعة ( 687.424كمية حمض الكبريتيك الناتج = 

  طن/يوم 1,617 ≅كمية حمض الكبريتيك المنتجة 

         و ــــــــبطاقــة إنتاجيـة تبلـغ نح يكونسـحمــض الكبريتيـك  إنتـاج فــإن مصـنع ه النتـائجبموجـب هـذ

طن/الســـنة مـــن حمـــض الكبريتيـــك، وذلـــك علـــى  485,100طن/يـــوم، أي مـــا يعـــادل إنتـــاج  1,617

  .يوم عمل/السنة 300ساعات للوردية الواحدة، و 6أساس اربعة ورديات عمل/اليوم، وبمعدل 

  

  دراسة البيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكال 2.3

   ات النفط والغازملوثات البيئية الناجمة عن مجمع. ال1.2.3

تسبب مجمعات النفط والغاز عددًا من المشاكل الصحية المترتبة عن الغازات المنبعثة 

 استناداً  وذلك لها حاذيةلقاطنين في المناطق الموالتي تؤثر بشكل مباشر على صحة السكان ا ،منها

ى الدراسات واإلحصائيات والتجارب التي ُأجريت على المناطق السكنية المجاورة لمجمعات الغاز إل

يعانون  نجاورها حول العالم نجد أن أهالي هذه المناطق عانوا وال يزالو  ومعامل تكرير النفط وما

مراض والسرطانات المختلفة والمتاعب الصحية وعدم االستقرار النفسي بسبب االنبعاثات ألويالت ا



  دراسة الفنية والبيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالالثالث: الفصل 
  
  
 

52 
 

نابيب ألالغازية والملوثات الناتجة عنها وعن التسربات واالنفجارات والحرائق الناجمة عن خطوط ا

 أثبتت اإلحصائياتحيث  .]37[صابات المسببة لهاإلضرار واألالناقلة للغاز والمواد النفطية، وا

المناطق التي تقع في نطاق مشاريع معالجة الغاز الطبيعي والغازات والسوائل  الدراسات علىو 

مع مجمع مليته، أنها تتعرض للعديد من الملوثات والتي يمكن  تطابقياً  النفطية والتي تتشابه تشابهاً 

  :]38، 37[تصنيفها كالتالي

  االنبعاثات الغازية .1.1.2.3

السكان، ولها مخاطر كبيرة على يستنشقها وهي االنبعاثات الملوثة للهواء الجوي والذي 

      الصحة العامة، والتي تشمل المناطق المحيطة بنقطة االنبعاثات، والواقعة في نطاق يتراوح

من المركز الذي يقع به مصدر االنبعاث، وتتوقف مسافة التأثير الفعال على  مك 50و 35 بين

  :]38، 37[ىلإوتنقسم ، رضألاع نقطة االنبعاث من سطح ارتفا

  االنبعاثات الهاربةأ) 

هي االنبعاثات الغازية المتسربة من األنابيب والصمامات والوصالت والربطات والتغليف 

والخطوط المفتوحة وخزانات السطح العائمة، والمضخات وأقفال معدات ضغط الهواء وأنظمة نقل 

الغاز، وصمامات تخفيف الضغط، والصهاريج أو األحواض المفتوحة، وعمليات تعبئة وتفريغ 

ات. وتشمل المصادر والملوثات الرئيسية التي تبعث على القلق االنبعاثات الناجمة عن الهيدروكربون

المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من صهاريج التخزين أثناء ملئها وأيضًا الناجمة عن تهوية 

الصهاريج، وفواصل اإلغالق على األسطح في حالة صهاريج التخزين على األسطح العائمة، 

عالجة مياه الصرف، ووحدات تحسين المنتج. وتشمل هذه الغازات عادة غاز الميثان، ووحدات م
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وأول أكسيد الكربون والهيدروجين، وغاز ثاني أكسيد الكربون المتسرب من وحدات غسيل الغاز 

  الحمضي، والناجم أيضًا وبشكل أساسي من كل عمليات االحتراق.

  غازات العادمب) 

خرى من الوقود أنواع أ وأدم الناتجة عن احتراق الغاز تشكل انبعاثات غازات العا

جهزة ضغط الغاز، والمضخات ومحركات أخرى لتوليد أات، والغاليات و ـالهيدروكربوني في التوربين

الطاقة والحرارة مصدرًا مهمًا لالنبعاثات الهوائية المتصاعدة من منشآت معالجة الغاز الطبيعي. كما 

انوية المؤكسدة في منشآت إنتاج الغاز المسال غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج عن حرق المنتجات الث

  وانبعاثات من أكاسيد النيتروجين.

  غازات التفريغ والحرقج) 

التفريغ والحرق هو إجراء مهم للتشغيل والسالمة، يستخدم في منشآت معالجة الغاز 
  ائيـــاع التيار الكهربـــالطوارئ أو انقطة في حاالت ــص من الغاز بطريقة آمنــــالطبيعي لضمان التخل

و توقف اآلالت أو حدوث أي ظرف قد يحل بالمنشأة. ويتم التخلص أيضًا من المواد والغازات أ 

لكن ال يجب تفريغ الغاز الفائض بل ينبغي بدًال  ،الثانوية التي لم تتفاعل من خالل التفريغ والحرق

 غاز.من ذلك استخدام نظام فعال للتخلص من ال

  ةدالمياه العادمة المستنف .2.1.2.3

 ىهي المياه المستعملة في الصناعة أو أي مياه مستعمله أخرى قد تحتوي عل

هيدروكربونات مذابة ومركبات مؤكسدة في وحدة معالجة المياه المستعملة بالموقع. وتتضمن 

الخطوات المعتادة لمعالجة المياه المستعملة ما يلي: مصائد الشحوم، كاسحات الزيوت، تعويم 
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ة، الهواء المذاب، أجهزة فصل الزيت/الماء والمواد الصلبة الطافية، والترشيح لفصل الشوائب الصلب

ومعادلة التدفق والتحميل، والترسيب للحد من الشوائب الصلبة العالقة باستخدام أجهزة الترشيح 

والمعالجة البيولوجية للحد من المواد العضوية السائلة، وٕازالة مواد التغذية بالطرق الكيميائية 

الكلور عند طلب وجية لتقليص مستويات النيتروجين والفسفور، ومعالجة التدفقات الزائدة بلوالبيو 

  التعقيم، وتجفيف والتخلص من المخلفات في المدافن الخطرة.

  المواد الخطرة. 3.1.2.3

تقوم منشآت معالجة الغاز الطبيعي باستخدام وتصنيع كميات كبيرة من المواد الخطرة، بما 

فيها المواد الخام (الغاز الطبيعي المحتوي على ملوثات كبريتية)، والمنتجات الوسطية (كالمركبات 

)، 312.الكبريت الصلب (المبين في الشكل () والنهائية (كالكبريت السائل، ،..الكبريتية المكربنة

، المحفزات ) والثانوية (كالمحلول األميني المستخدم في عمليات التنقية،...الغازات الذيلية

). ويتعين إدارة مناولة وتخزين ونقل هذه المواد بالشكل المناسب لتجنب أو تقليص ،....المستنفذة

  االثار البيئية الناجمة عن هذه المواد الخطرة.

  

  ]6[الكبريت الناتج من العملية الصناعية): يبين تجمعات 321.الشكل (
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  الضوضاء .4.1.2.3

ت التدوير آالتشمل المصادر الرئيسية للضوضاء في منشآت معالجة الغاز الطبيعي 

الكبيرة على سبيل المثال أجهزة ضغط الهواء، التوربينات، المضخات، المحركات الكهربائية، 

كما أنه أثناء تخفيف الضغط في حالة الطوارئ ربما مبردات الهواء، السخانات التي تعمل بالشعلة، 

تحدث ضوضاء عالية صادرة خالل تفريغ الغازات عالية الضغط لحرقها أو إلطالق البخار إلى 

  الغالف الجوي.

  لنفط والغازات االناجمة عن مجمعوالغبار  يةالغاز للملوثات  البيئيةالصحية و التأثيرات  .2.2.3

ُوجد أن االنبعاثات الغازية لها أكبر  ]39، 4[أجريت في هذا المجالمن خالل الدراسات التي 

 األثر على الصحة العامة بالمناطق المجاورة للمجمع مقارنة بأنواع المخاطر األخرى (كالضوضاء

الموقع الصناعي، المياه العادمة المستنفذة  التي يمكن الحد منها باستخدام عوازل للصوت داخل

في وحدات المعالجة المتعددة داخل المجمع). يليها في درجة التأثير على والتي يتم معالجتها 

المناطق المجاورة هو وجود المواد الخطرة التي تنتج عن العملية الصناعية كمنتجات ثانوية غير 

مرغوب بها مثل الكبريت السائل والذي يتم تحويله إلى صورة كبريت صلب والذي يتطاير مع 

تعانيه حاليًا المناطق المأهولة بالسكان  تلوثًا للمناطق المجاورة للمجمع وهذا ماالهواء الجوي مسببًا 

ى بالعين المجردة بصورة غبار أصفر متراكم على المحيطة بمجمع مليته والتي يمكن أن ترُ 

  السيارات والنباتات في تلك المناطق.
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  األثار الصحية السلبية للملوثات على صحة اإلنسان  .1.2.2.3

الغازات المنبعثة من مجمع معالجة الغاز الطبيعي تؤثر بشكل أساسي على صحة جسم إن 

لدورة الدموية والغدد اإلنسان وبشكل مباشر تؤثر في نظام النمو بالجسم والنظام التناسلي وا

نظام الجلد و والجهاز العصبي والجهاز التنفسي و  والمسالك البولية جهاز المناعة والكلىو  الهرمونية

   .]38، 37[اسالحو 

  ثار البيئية الضارة للملوثات على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانيةأل ا .2.2.2.3

في الهواء تتسبب في تدني معدالت  SO2ُتبرهن الدراسات العلمية على أن ارتفاع معدالت 

إنتاج المحاصيل الزراعية وتؤدي إلى موت بعض النباتات في مراحل مبكرة وذلك حسب نوع 

بعد  3ميكروجرام/م 1,850ثار اإلصابات على النباتات عند تراكيز في حدود االنبات. تظهر 

هذا وتتأثر األشجار  .]40[طوال موسم النمو 3ميكروجرام/م 40تعرضها لمدة ثماني ساعات أو 

بحسب نوعها بتراكيز مختلفة من ثاني أكسيد الكبريت فمثًال تعُرض أشجار غابات الصنوبر 

وعلى مدى عشرة سنوات يترك أضرارًا ملموسة  ،3ميكروجرام/م 44لمتوسط تراكيز في حدود 

  .]38[عليها

على النباتات واألشجار يعتمد على نوع التربة وصنف النبات و الحالة  SO2ن تأثيرات كما أ

بين الدراسات التي ُأجريت على الحيوانات ان تعرض  الجوية وتعدد أنواع الحشرات وعوامل أخرى. ُت

 1,880لفترات تتراوح من عدة أسابيع إلى عدة شهور بتراكيز في حدود  NO2الحيوانات لـــ

ات سلبية على اداء الرئتين وُيحدث بها تغيرات كيموحيوية. لقد ُوِجد أن له تأثير  3ميكروجرام/م

ولمدة ستة أشهر  NO2من  3ميكروجرام/م 990الحيوانات التي تتعرض إلى تراكيز تصل إلى 
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ُتعاني من تمزق في جدار الحويصالت الهوائية وازدياد في إصابات الجهاز التنفسي بالتهابات 

  .]41، 38[بكتيرية 

على اإلنسان والحيوان ُتعزى لتلقي جرعات من  NO2يانات توضح إن التأثيرات الفسيولوجية لـإن الب

وتطال كثر من جرعات تراكمية على امتداد فترات طويلة أتراكيز عالية خالل فترات زمنية قصيرة 

الثروة الحيوانية والدواجن والطيور وبنفس الكيفية  يضاً أاألضرار الصحية التي تصيب اإلنسان 

كما تلحق أضرارا بالبيئة وبالنباتات والمزارع على المدى الطويل، وخاصة بسبب الهباء الذي  .تقريباً 

يتكون من مركبات نفطية غير كاملة االحتراق وكذلك بسبب غبار الكبريت المتطاير بالهواء 

حماض توثر أت التي تتحول في وجود الرطوبة والضباب الى الجوي، أيضًا بسبب أكاسيد الكبري

شجار، وربما حتى تلويث ثمارها من الداخل والخارج ال تقل خطورة عن التعرض المباشر ألعلى ا

  .]37[ صفرار لونها وقلت خصوبتهاإ لها، وتؤدي إلى ذبولها و 

  

  اإلنسانيعلى المعادن والمباني والتراث . األثار البيئية الضارة 3.2.2.3

كل وُتغّير الخصائص آالتأثيرات الرئيسية لملوثات الهواء على المعادن هي الصدأ والت

الكهربائية للمعادن. أما العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدل صدأ المعادن فهي الرطوبة 

اني واألمطار ونوع الملوث ودرجة الحرارة. إن وجود الكبريتات ُيعجل من صدأ المعادن إذ ُيعد ث

أكسيد الكبريت من ُمسببات صدأ طبقة الزنك المستخدمة في جلفنه الحديد والحماية من الصدأ، 

إذ أن سبائك  ،وعلى الرغم من مقاومة األلمونيوم للصدأ في وجود ثاني أكسيد الكبريت في الهواء

لكبريت إال أن األلمونيوم ُتكّون طبقة سطحية للحّد من تمّكن الصدأ منها عند تعرضها لثاني أكسيد ا

جزء في المليون) تتسبب في صدأ  280التجارب العملية ُتشير إلى أن تراكيز عالية في حدود (

% وتكون بودرة بيضاء من كبريتات األلمونيوم. كما أن 70األلمونيوم عند مستويات رطوبة تفوق 
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الكهربائية مما يؤدي تعرض النحاس في المفاتيح الكهربائية لكبريتيد الهيدروجين يزيد من مقاومتها 

  .]38[إلى فاقد في الطاقة الكهربائية أثناء انتقالها عبر األسالك النحاسية 

تأثير التلوث على الصخور الداخلة في مواد البناء يتمثل في تآكل الصخور الجيرية 

والرخام وهذا يتسبب في تدني مستوى التراث اإلنساني من معالم معمارية قديمة وأثار تاريخية 

حضارات القديمة (آثار صبراتة). يحدث التآكل تحت تأثير الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد لل

) CaCO3الكبريت، إذ يتفاعل ثاني أكسيد الكبريت والرطوبة في الهواء مع الصخور الجيرية (

تذوب في الماء  ). هذه الكبريتاتCaSO4.2H2O) وجبس (CaSO4لُتكّون كبريتات الكالسيوم (

مما ُيسبب تآكل في كتل البناء والمونة الـُمستخدمة في تماسك ُكتل البناء. وتستطيع كبريتات 

الكالسيوم أن تتخلل مسامات الصخور الجيرية وتتبلور من جديد وتتمدد لُتسبب مزيدًا من التآكل 

الكربونيك الذي  وُتّضِعف الصخور. ويتحول ثاني أكسيد الكربون في وجود الرطوبة إلى حمض

بدوره ُيحّول الصخور الجيرية إلى بيكربونات والتي تذوب في الماء وتنجرف بفعل األمطار. هذه 

  .]38[العمليات الكيميائية تتسبب أيضًا في تآكل التماثيل واألعمدة الرخامية 

ري وله يعتبر من الغازات المتسببة في ظاهرة االحتباس الحرا CO ومن الناحية البيئية فإن غاز

 CO تفوق كميات انبعاث CO2 ال أن كميات انبعاثإ CO2تأثير سلبي على البيئة يفوق تأثير 

  .]38[ا حقيقيًا على الغالف الجويالمرات لذلك ال يشكل خطرَ  بماليين

  

  (الوضع الحالي) الناتجة من معمل مليته للغاز والغبار الملوثةالغازية نبعاثات ال كمية ا .3.2.3

كل المنتجات الغازية  . فإن)4.2جزء (العملية معالجة الغاز المبينة في  على تفاصيل بناءً 

رقة بهدف حرقها بوجود األكسجين والوقود بهدف احلمرغوب بها يتم توجيهها إلى االغير الجانبية 

متحول وتحويلها إلى الغير سرطنة وغاز كبريتيد الهيدروجين إزالة المركبات الكبريتية المكربنة الم
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) والذي يبين خطوط 13.3(يد الكربون، كما هو مبين بالشكل غاز ثاني اكسيد الكبريت وثاني اكس

يات كل من هذه الخطوط مكونات وكميبين ) 3∽1.3ول (االجد ل.التغذية للمحرقة النهائية بالمعم

  .رقةاحالمغذية لل

  

  رقةالحمن ا): مخطط ُيمثل نقاط التغذية والمنتجات 313.الشكل (

  .)14.3رقة كما هو مبين في الشكل (الحُتغذي هذه النقاط ا

  

  

  رقةا): نقاط التغذية والمنتجات للح314.الشكل (

 وقود

 ھواء مضغوط

 غازات عادمة
 

 المحرقة
غازات جانبية 

 مرغوبهغير 
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  ]11[رقةاللحمرغوبة المغذية الغير ): كميات الغازات الجانبية 2.3(جدول 

  المكونات

  كمية المدخالت للُمجمع للخلط

  (كجم/ساعة)

كمية الخارج من 
  الُمجمع

 (كجم/ساعة)

  71مجرى   65مجرى   62مجرى   54مجرى 
  مجرى

 Vent Gases 

H2S 8.553 18.197 0.0 3.067 29.817  

SO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0000  

H2 11.124 0.0 0.0 0.0 11.124  

H2O 1418.095 2552.974 689.312 848.691 5509.084  

N2 17833.272 0.7 679.315 848.514 19361.814  

CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

CO2 30079.134 117605.627 0.0 0.0 147684.761  

COS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0000  

CH4 0.0 50.535 0.0 0.0 50.535  

C2H6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

C3H8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

nC4H10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

nC5H12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

C6H14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

O2 0.0 0.0 206.272 256.6 462.876 

Sliq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C2S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SO3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 173110.011 1955.872 1574.899 120228.033 49350.178 اإلجمالي



  دراسة الفنية والبيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالالثالث: الفصل 
  
  
 

61 
 

  ]11[رقةاحلل مكونات التغذية الُمدخلة): 3.3جدول (

  المكونات

  كمية المدخالت للُمجمع للخلط

  (كجم/ساعة)

  كمية الخارج من الُمجمع

 (كجم/ساعة)

 Fuelمجرى   63مجرى   61مجرى   60مجرى 

H2S 0.0 23 0.0 23.001  

SO2 0.0 0.0 0.0 0.0  

H2 0.0 0.0 0.0 0.0  

H2O 14.052 0.0 0.0 14.052  

N2 40.339 64.682 107.289  212.311  

CO 0.0 4.453 0.0 4.454  

CO2 55.452 21.037 34.768  111.257  

COS 0.0 0.0 55.264  55.264  

CH4 718.08 1060.949 1740.173  3519.203  

C2H6 65.853 272.975 452.251  791.079  

C3H8 51.594 63.191 104.951  219.735  

nC4H10 0.0 32.433 0.0 32.433  

nC5H12 0.0 11.472 0.0 11.472  

C6H14 0.0 0.0 0.0 0.0 

O2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sliq 0.0 0.0 0.0 0.0 

C2S 0.0 0.0 19.794 19.794 

SO3 0.0 0.0 0.0 0.0 

 5014.055 2514.49 1554.192 945.37 اإلجمالي



  دراسة الفنية والبيئية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالالثالث: الفصل 
  
  
 

62 
 

  ]11[رقةااالحتراق والمُغذية للحالمستخدمة في عملية هواء المكونات  ةكمي): 34.جدول (

  المكونات

  رقةاكمية التغذية للح

  (كجم/ساعة)

 Air مجرى

H2O 2721.271  

N2 76439.411  

O2 23211.328 

 102372.01 اإلجمالي

  

 ) هو ناتج من خلطVent Gasesمرغوب بها الُمغذية للمحرقة (الغير مجرى الغازات الجانبية 

  :]11[المجمعة من مراحل معالجة الكبريت المختلفة كالتاليمجموعة من نقاط التغذية  

  : مخلفات غازية ناتجة من وحدة معالجة الغازات الذيلية  54المجرى  −

 )Vent Gases( ناتجة من وحدة االمتصاص باألمين : مخلفات غازية62المجرى  −

  : مخلفات غازية متبخرة من خزانات الكبريت السائل.65المجرى  −

  مخلفات غازية ناتجة من وحدة نزع الغازات من الكبريت السائل قبل التخزين: 71المجرى  −

) هو مجرى ناتج من تجميع مجموعة من نقاط التغذية Fuelبينما مجرى التغذية بالوقود (

  ساسًا الغاز الطبيعي.أوي تبالوقود والذي يح

: غازات ناتجة من عملية الفصل في وحدة إزالة الغازات الحمضية تحوي 60المجرى  −

  ساسًا غاز الميثان.أ

: غازات ناتجة من عملية الفصل في وحدة إزالة الغازات الحمضية تحوي 61المجرى  −

  أساسًا غاز الميثان.

  : الوقود األساسي المُغذي لشعالت المحرقة.63المجرى  −
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من الهواء الجوي المحيط وضغطه لكي يصل للظروف المالئمة الشتعال كما يتم سحب الهواء 

  م 750o حدث تفاعالت االحتراق عند درجةت ).314.شعالت المحرقة كما هو مبين بالشكل (

كيلوباسكال بوجود وفرة من األكسجين، حيث يتم تحويل جميع المركبات الكبريتية  102.6وضغط 

) CO2SO ,2يتم تكوين غازات (، وثاني كبريتيد الهيدروجين إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت المكربنة

درجة حرارة لوصول  رقة. ونتيجةً اوثات الناتجة من الحوهي أهم المل ،)COوكميات ضئيلة من (

م، لذا فإن غازات أكاسيد النيتروجين بأنواعها 1000oم وهي أقل من 750oاالحتراق بالمحرقة إلى 

)NOx .كمية نواتج عملية االحتراق من ) ُيبين 5.3جدول (ال) لن تتكون أثناء عملية االحتراق

  .]11[تسجيلها بأجهزة رصد اإلنبعاث حقليًا رقة والتي تم احال

2SO استخدام المحارق في المصانع فإن القلق األساسي يكون من نواتج انبعاث غاز عند

المصانع استخدام محارق للغازات الحمضية الذيلية ذات حيث يفضل دائمًا في مثل هذا النوع من 

تكون درجة حرارة االحتراق  يجب أنأيضًا  ،مداخن مرتفعة لطرد الدخان الناتج لطبقات الجو العليا

، كما أن استخدام درجات حرارة 2SOإلى  S2H% لغاز 100بها عالية بما ويحقق نسبة تحول 

كامل أحيانًا للهيدروكربونات خصوصًا عند ارتفاع  م يؤدي لحدوث احتراق غير750oالتتجاوز 

نسبة الرطوبة بالهواء الجوي المستخدم في عملية االحتراق مما يؤدي أيضًا لتشكل غاز أول أكسيد 

الكريون والذي يكون ذو تأثير قاتل على صحة العاملين بالمعمل خصوصًا في حاالت سكون 

ات أكاسيد النيتروجين سوف لن تتكون بأي حال من الهواء الجوي، كما تجدر اإلشارة إلى أن غاز 

الملوث األساسي ذو االثار ، فإن بشكل عام .]42، 4[األحوال نظرًا النخفاض درجة حرارة االحتراق

كجم/ساعة  97البيئية الضارة الناتج عن الحارقة هو غاز ثاني اكسيد الكبريت حيث تتولد كمية 

  وهي كمية كبيرة نسبيًا.
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  ]11[رقةاحكمية االنبعاثات الناتجة من ال): 5.3جدول (

  المكونات
  66المجرى 

  )كجم/ساعة(

H2S 0.0  

SO2 97  

H2 6  

H2O 18300  

N2 96024  

CO 292  

CO2 160478  

COS 0.0  

CH4 0.0  

C2H6 0.0  

C3H8 0.0  

nC4H10 0.0  

nC5H12 0.0  

C6H14 0.0  

O2 5314  

Sliq 0.0  

C2S 0.0  

SO3 2.4  

  280513.4 اإلجمالي
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غبار الكبريت المتطاير من مناطق تجميع الكبريت الصلب (المبينة بالشكل كما أن   

المناطق المجاورة للمجمع، عالوة على ضارة على وصحية ) بمعمل مليته له أثار بيئية 12.3

صحة العاملين بالمعمل خصوصًا في حاالت حركة الرياح حيث أنه اليمكن تقدير كميات الكبريت 

ب المتطاير ألنها تعتمد على سرعة الرياح، بينما تجدر اإلشارة إلى أن متوسط معدل اإلنتاج الصل

  طن يوميًا، وأن هذا الرقم ُمرشح للزيادة كنتيجة لزيادة معدل إنتاج الغاز النقي. 528يساوي 

  

  الناجمة عن مصنع حمض الكبريتيك ملوثاتكمية ال . تقدير4.2.3

  :]43[بطريقة التالمس هي صناعة حمض الكبريتيكعملية  المتولدة عن ملوثاتإن أهم ال

 3SOغاز ثاني أكسيد الكبريت وبخار حمض الكبريتيك بصورة تضمن وت :ملوثات غازية - 

 محمل مع بخار الماء.

 .د بالعملية الصناعيةمن الماء الصناعي المستنف ملوثات سائلة: تتكون اساساً  - 

 الشوائب المرتبطة بالكبريت وبقايا العامل الحفاز. تمثل فيملوثات صلبة: وت - 

وبخار  2SOإن الملوثات الغازية هي المعضلة الناجمة عن هذه الصناعة وهي غاز 

بكميات كبيرة هو  مذابًا في بخار الماء، والسبب األساسي في إنبعاثهما 3SOالحمض بصورة 

حدوث خلل في العملية اإلنتاجية والمتمثلة في نقص كفاءة التحويل للعامل الحفاز أو كنتيجة لسوء 

 والماء. 3SOالتشغيل في برج التالمس ومايصاحبها من سوء في عملية اإلمتصاص بين غازي 

التوالي إلنتاج  وبشكل عام كنتيجة إلستخدام تقنية التالمس الثنائي (التالمس في برجين على

الحمض) فإن فرصة حدوث إنبعاثات أعلى من المستوى المسموح به هي فرصة ضعيفة وذلك 

بإستخدامها بالعديد من الدراسات وى هذا النوع من العمليات والتي تم التوصية بسبب كفاءة وجد

  تلبيًة لإلشتراطات البيئية الدولية.) 6.2(المبينة في الجزء العلمية 
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  ):3.1.3الحسابات المبينة بالجزء (وبناًء على 

  كجم مول/ساعة 3SO  =0.069إلى  2SO يالغير متحولة في محول 2SOكمية 

  كجم/ساعة) 4164.= (                 

  يوم/طن 1,617كمية الحمض الكبريتيك الناتجة من العملية الصناعية = 

  طن/ساعة) 67.375= (    

  )/طن (حمض كبريتيك)2SOكجم ( 0.0655الناتجة عن المصنع=  2SOأي أن كمية غاز 

  

 المذاب في بخار الماء 3SO ما تبقى من غاز) فإن Mistنتيجة إلستخدام فاصل غشائي (وك

(المتكونة أساسًا من األكسجين وغاز يتم فصلها عن مجرى الغازات الخارجة كجم/ساعة)  0.56(=

مع بخار  الماء وغاز ثالث اكسيد الكبريت)، ويتم إرجاعها النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت، وبخار

اليخرج مع غازات العادم  3SOإنتاجية التفاعل، ولذلك فإن غاز  إلى منطقة التفاعل لزيادة الماء

. تتكون غازات العادم فقط من (غاز ثاني أكسيد الكبريت، األكسجين، من مدخنة المصنع

  .النيتروجين)

بإستخدام تقنيات التبادل األيوني للتخلص  اهيتم إعادة تنقيتف دالمستنفالماء  مخلفاتبالنسبة ل

مرة  ا، ويتم إعادة إستخدامهؤثر على كفاءة العوامل الحفازةحتى الت من المواد الصلبة الذائبة فيه

كذلك  أخرى سواء في عملية اإلنتاج بتفاعلها مع غاز ثالث أكسيد الكبريت او في توليد بخار الماء.

حيث ان الكبريت المنتج في مليته تصل نقاوته إلى المذكورة اعاله الصلبة  المخلفات الجةمعيتم 

حيث يتم في عملية إنتاج الحمض وهي نسبة نقاوة عالية فيتم إستخدامه مباشرة  وزناً  99.99%

بينما  ،إحراق الشوائب الكربونية وتتحول لصورة ثاني اكسيد الكربون في مرحلة صهر الكبريت

  حراريًا ليتم إعادة إستخدامها مرة اخرى. االعوامل الحفازة يتم إعادة تنشيطه
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  المعايير القياسية الخاصة بتلوث الهواء .5.2.3

تصدر االنبعاثات الغازية من عدة مصادر بعضها طبيعية وأخرى صناعية، بعض 

أن  ادر متحركة، حيثاالنبعاثات الصناعية تصدر من مواقع ثابتة والبعض األخر تصدر من مص

لمحافظة على جودة الهواء هو الحفاظ على صحة اإلنسان من خالل مراقبة الهواء لالهدف األهم 

الذي يستنشقه والحد من وصول الملوثات إلى سلسلة الغذاء وهذا يتطلب الحفاظ على سالمة 

على األضرار الناجمة عن  عالوةً  ،ات وسالمة الكائنات الحية األخرىالمحاصيل الزراعية والنبات

كل  .باإلضافة إلى تدني الرؤية كتآكل المباني والمنشآت األثرية تدهور البيئة المحيطة باإلنسان

در الصناعية الثابتة تتطلب وضع قيم حدية للتحُكم في معدالت االنبعاثات من المصاذلك 

  نسان والبيئة التي يقطنها.هناك قيم حدية لتقييم جودة الهواء في محيط اإلكما أن والمتحركة، 

الحدود القياسية النبعاثات المنشآت الصناعية والحدود القياسية لجودة الهواء غير موحدة دوليًا إن 

ولكن ُتعد الحدود الخاصة بالدول المتقدمة أكثر محافظة من غيرها، بل إن بعض دول العالم ليس 

ت وجودة الهواء. إن من أهم اللوائح والقوانين لها أي ضوابط حدية وال لوائح قانونية تنظم االنبعاثا

الصادرة والخاصة بالدول المتقدمة هي اللوائح األمريكية واألوروبية. القيم الحدية لالنبعاثات ُتعد 

أجود  ُمـتغيرة عبر السنوات وذلك لتقدم تقنيات التحكم في السيطرة على االنبعاثات واستخدام أنواعٍ 

  .]38[من الوقود واستخدام وسائل للطاقة البديلة

  

  (الوضع الحالي) عن معمل مليته بالمعايير العالميةناتجة الالملوثة  . مقارنة اإلنبعاثات1.5.2.3

مقارنة بين االنبعاثات الناجمة عن االحتراق والحدود القياسية األكثر  بحثنضع في هذا ال

) والمفوضية األوروبية USEPAحداثة و األكثر صرامة لكل من: وكالة حماية البيئة األمريكية (

  .لُمستخدمة بجمهورية مصر العربية)، إضافة إلى القيم الحدية اECEللبيئة (
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روبية يستند إلى المستوى الرفيع للخبرة التراكمية التي أنتجت تلك المقارنة مع الدول األمريكية واألو 

 لمصر مواقع الجغرافيبأن واقع اليمكن تبريره  المصريةالحدود أما مقارنة القياسات مع القيم الحدية 

مشابهة لبيئتنا المحلية ذات الطابع الصحراوي والتي يساهم الغبار الرياحي بنصيب في التأثير على 

  .بشكل عام واء فيها وتشابه الظروف المناخية للدول العربيةجودة اله

ثاني أكسيد الكبريت  لكل منة ُيسمح بها لالنبعاثات الغازية قدم أحدث قيم حديي) 6.3الجدول (

)SO2 () وأكاسيد النيتروجينNOx (.لوحدات توليد الطاقة الكهربائية والغاليات واألفران والمحارق  

  

الحدية النبعاثات مداخن وحدات توليد الطاقة الكهربائية والغاليات واألفران ): القيم 6.3جدول (ال
  والمحارق حسب بعض اللوائح الدولية

  المعيار           

  نوع االنبعاث

 المصري[46]  األوروبي[45] األمريكي[44]

  ثاني أكسيد الكبريت

)SO2(  

0.449  

  كجم/ميجاوات.ساعة

300  

  من العادم 3مجم/م

2500  

  من العادم 3مجم/م

  أكاسيد النيتروجين

)NOx(  

0.59  

 كجم/ميجاوات.ساعة

 وقود ثقيل  200

  غاز طبيعي  150

  من العادم 3مجم/م

3000  

  من العادم 3مجم/م

  

) لتقييم معدالت االنبعاث من الموقع 6.3بالقيم الحدية الـُمدرجة في الجدول ( ستداللالسيتم ا

بمقارنة النتائج المتحصل عليها مع المعايير الحدية الـُمستهدف من حيث مطابقته للمعايير الدولية. 

 تتجاوز المعايير األمريكيةها ) نجد أن7.3العالمية للتلوث بثاني أكسيد الكبريت والمبينة بالجدول (

بنسبة ها اقل بالمعايير األوروبية والمصرية نجد أنبينما عند مقارنتها %. 135.47 بنسبة

  % على التوالي.94.34، 52.86%
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  بالمعايير العالمية للتلوث بمعمل مليته مقارنة انبعاث ثاني أكسيد الكبريت :)7.3جدول (ال

 المعايير األمريكي األوروبي المصري

من العادم 3مجم/م من العادم 3مجم/م  القياسوحدة  كجم/ميجاوات.ساعة   

 القيمة المعيارية الحدية 0.449 300 2500

 القيم الحقلية 61.276 141.41 141.41

 نسبة انحراف القيم الحقلية% 135.47+ 52.86- 94.34-

  

 ًا نسبياً ) نجد أن معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت يعتبر مرتفع7.3بناًء على الجدول (

خصوصًا مع استخدام التقنيات الحديثة بداخل المعمل والتي تعمل على الحد من هذه الملوثات 

رقة وٕاعادته لوحدة كالوس احالناتج من ال 2SOالكبريتية، حيث لوحظ عدم وجود وحدة إزالة غاز الـ

 160,298حيث تصل إلى  2COلزيادة نسبة اإلنتاج. إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز 

االستفادة منها في ال يتم مع الغازات العادمة و  الجوي إلى الهواء أيضاً  طرحهايتم التي جم/ساعة و ك

غازات هو أحد أن غاز ثاني أكسيد الكربون تعارف عليه بأخرى. ومن المأو عمليات صناعات 

  . الدفيئة

كميات من مصادر التلوث األخرى الصادرة عن المعمل والتي ُذكرت سابقًا هي أنه كما 

إضافة  عملغبار الكبريت المتطاير مع الرياح والتي تؤثر بشكل مباشر على العاملين بداخل الم

والتي اليمكن تقديرها حسابيًا ألنها قيم متغيرة على حسب سرعة و  إلى المناطق المجاورة للمعمل

  .إتجاه الرياح
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   لمعايير العالميةالكبريتيك با إنتاج حمضعن معمل ناتجة الالملوثة  . مقارنة اإلنبعاثات2.5.2.3

بما أن الملوث الرئيسي والذي يتم طرحه للبيئة المحيطة هو غاز ثاني أكسيد الكبريت كما تم   

) يبين المعايير القياسية العالمية الخاصة 8.3)، عليه فإن الجدول (4.2.3توضيحه في الجزء (

  بالحد األقصى المسموح بطرحها للهواء الجوي.

 حسب بعض اللوائح الدولية مصانع حمض الكبريتيكالقيم الحدية النبعاثات مداخن  :)8.3جدول (ال

  ]43[المعايير العالمية المسموح بها 

  الدولة
  القيمة القصوى

  )%100≈≈≈≈بتركيز  / طن من الحمضSO2كجم (

  4  الھند

  1  اليابان

  3.3  المملكة المتحدة

  2  الو�يات المتحدة

  

  نجد أن:) 4.2.3وبمقارنة النتيجة المتحصل عليها في الجزء (

  )/طن (حمض كبريتيك)2SOكجم ( 0.0655الناتجة عن المصنع=  2SOكمية غاز 

). وبناًء على ذلك فإن إنشاء مصنع 8.3وهذه القيمة هي أقل من كل المعايير المبينة بالجدول (

إلنتاج حمض الكبريتيك يعتبر غير ضار بالبيئة المحيطة، حيث أن معدل اإلنبعاثات منه أدنى من 

 المعايير العالمية بالخصوص. إضافة إلى كون إنشاء المصنع سوف ُيخلصنا من كميات الكبريت

  الصلب الغير مرغوب بها والموجودة بالمعمل بكميات كبيرة.

 



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  معمل إنتاج حمض الكبريتيكاالقتصادية لة الدراس
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  الفصل الرابع

  معمل إنتاج حمض الكبريتيكل االقتصادية ةالدراس

  

  حمض الكبريتيكعمل إنتاج منشاء إل  المقترح  موقعال 1.4

مصانع يتم إنشاء المصانع الكيميائية عادة في مناطق المجمعات الصناعية. لكن أغلب 

حمض الكبريتيك المتواجدة حاليًا هي قريبة من مناطق استخدامها النهائي فمثًال تكون قريبة من 

مصافي تكرير النفط والسبب  مصانع إنتاج األسمدة الفوسفاتية، أو مناطق استخالص النيكل، أو

. لذا من تكلفة نقل حمض الكبريتيك المركز الصلبفي ذلك يعود إلى رخص تكلفة نقل الكبريت 

وبناًء على هذه األسس العلمية وما هو متواجد حاليًا فيوصى ببناء مصنع إنتاج حمض الكبريتيك 

، نظرًا لقرب الموقع الجغرافي من معمل مليته إضافة الستخدامه في عملية تكرير مليتهفي شركة 

  النفط وقربها من ميناء التصدير الدولي على ساحل البحر األبيض المتوسط.

بطاقــة  حمــض الكبريتيــك يكــون إنتــاج فــإن مصــنع)، 3.1.3الحســابات المبينــة فــي الجــزء (بموجــب 

ــــغ نح ـــــإنتاجيــــة تبل ــــوم، أي مــــا يعــــادل إنتــــاج  1,617و ـــــ طن/الســــنة مــــن حمــــض  485,100طن/ي

 300سـاعات للورديـة الواحـدة، و 6الكبريتيك، وذلك على أساس اربعة ورديات عمل/اليوم، وبمعـدل 

  .يوم عمل/السنة

  

  طن/يوم 1,617نشاء المصنع بطاقة المالية إل تكلفة ال  2.4

على العالقة  بناءً  2005طن/يوم لسنة  1,617بطاقة  كلفة إنشاء المصنعتيمكن حساب 

  :]47[ستنادًا إلى معرفة تكلفة إنشاء المصنع في ذلك العام) ا1.4(

          A[(0.7المصنع ( )/سعةB)*[سعة المصنع (A)=كلفة إنشاء المصنع (Bكلفة إنشاء المصنع (ت

... )1.4(  
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بطريق التالمس  تكلفة إنشاء مصنع إلنتاج حمض الكبريتيك من حرق الكبريت الحرحيث أن 

  .]19[مليون دوالر 75طن/يوم هي  4,400بسعة  2005سنة  الثنائي

  

  A[(0.7)/سعة المصنع (B)*[سعة المصنع (A)=كلفة إنشاء المصنع (Bكلفة إنشاء المصنع (ت

  0.7)1,617/4,400*(75,000,000الجديد =  )B( إنشاء المصنع كلفة

  )2005دوالر أمريكي  (سنة   37,217,004=                                            

  

ستنادًا إلى معرفة معامالت التكلفة بين سنتي ا 2014ويمكن حساب تكلفة إنشاء المصنع لسنة 

  :]48[)2.4وفقًا للمعادلة ( 2014و  2005

  )]2005)/معامل التكلفة (2014)*[معامل التكلفة (2005كلفة إنشاء المصنع (ت)=2014كلفة إنشاء المصنع (ت

                                                       )...2.4(  

   468.2=  ]49[2005معامل تكلفة المصانع الكيميائية لسنة 

  564.7= ]49[ 2014معامل تكلفة المصانع الكيميائية لسنة 

  )564.7/468.2* ( 37,217,004) = 2014كلفة إنشاء المصنع سنة (ت

  دوالر أمريكي 44,887,744=                                   

  ]50[دينار ليبي  1.30دوالر امريكي =  1، 2014وبمعلومية متوسط معامل الصرف لسنة 

  )1.30/1* ( 44,887,744) = 2014كلفة إنشاء المصنع سنة (ت

  دينار ليبي 58,354,067=                 
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  الدراسة المالية للمشروع  3.4

  تقدير التكاليف اإلستثمارية للمشروع. 1.3.4

ثمانية ( ينار ليبيد 58,354,067ع بنحو و ر شُيقدر إجمالي التكاليف اإلستثمارية للم

حسب ما هو )، موزعة ينارًا ليبياً د ًا وسبع وستونألفالثمئة وأربع وخمسون مليونًا وثوخمسون 

  :]48[)2-1.4موضح بالجداول (

  

  ): التوزيع اإلجمالي لتكاليف المشروع1.4جدول (

  ]48[(%) النسبة  )ينار ليبيالقيمة (د  البند

  80 46,683,254  إستثمار رأس المال الثابت

  20 11,670,813  إستثمار رأس المال العامل

  100 58,354,067  اإلجمالي
  

  

  

  ): التوزيع اإلجمالي لتكاليف رأس المال الثابت2.4جدول (

  ]48[النسبة (%)  )القيمة (دينار ليبي  البند

  65 30,344,115  التكاليف المباشرة

  35 16,339,139  التكاليف غير المباشرة

  100  46,683,254  اإلجمالي

  

  ): توزيع التكاليف ببنود التكاليف المباشرة3.4جدول (

  ]48[النسبة (%)  )ينار ليبيالقيمة (د  تكاليف بند

 22 6,675,705  األجهزة والمعدات شاملة الطالء و العوازل وتثبيت شراء

 20 6,068,823  جهزة السيطرة والتحكم األلي "شاملة التركيب"أ

 21 6,372,264  األنابيب "شاملة التركيب"

 25 7,586,029  التوصيالت الكهربائية  "شاملة التركيب"

 5 1,517,206  "البناء وملحقاته" لألجهزة األعمال المدنية

 4 1,213,765  باتالتشطيالتجهيزات و المرافق الخدمية و 

 3 910,323  شراء األرض

  100  30,344,115  اإلجمالي
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  ): توزيع التكاليف ببنود التكاليف غير المباشرة4.4جدول (

  ]48[النسبة (%)  )القيمة (دينار ليبي  تكاليف بند

 40 6,535,656 تكلفة الهندسة واإلشراف        

 35 5,718,699 تكلفة نفقات البناء ورسوم المقاول       

 25 4,084,785 تكلفة الطوارئ والضرائب       

  100 16,339,139  اإلجمالي

  

  تقدير تكاليف التشغيل السنوية للمشروع. 2.3.4

  :]51[سنويًا والتي تشتمل على البنود التاليةيتم تقدير قيم التكاليف الالزمة لتشغيل المصنع 

  مباشرةالتكاليف ال. 1.2.3.4

  .المرافق الخدمية) لعمالة، تكاليف المواد الخام، تكاليف(تكاليف اعلى مل توتش

  أ) تكاليف العمالة

حتساب وتم ا (ستة عشر) شخصًا، 16تم تقدير عدد العمالة الالزمة لتشغيل المصنع بنحو 

بالمؤسسة الوطنية للنفط ونظام الشراكة  متعارف عليه بالمجال الصناعي ومرتباتهم على أساس ماه

د.ل. للفني الماهر  2,240د.ل. للمهندسين و  2,880كون تبحيث ، ]52[للشركات األجنبية 

  .السنوية العمالةتكاليف  تفاصيل )5.4ماهر، ويبين الجدول (الد.ل. للفني غير  1,600و

  

  بالمشروع لعمالةاتكاليف تفاصيل ): 5.4الجدول (

العمالةنوع   العدد 
الراتب 
 الشھري
 (د.ل.)

        مجموع
 الرواتب الشھرية

  (د.ل.)

 عدد الشھور/
 سنة

    مجموع 
  الرواتب السنوية

  (د.ل.)
 138,240 12 11,520 2,880 4 مھندس

 107,520 12 8,960 2,240 4  ماھر فني
 153,600 12 12,800 1,600 8 فني غير ماھر

 399,360 -- 33,280 -- 16 المجموع
  

ينار د 399,360 ) فإن تكاليف العمالة السنوية هي 5.4تأسيسًا على الحسابات المبينة بالجدول (

  .ليبي
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 ب) تكاليف المواد الخام

السوق العالمية هي  بناًء على المعلومات المتوفرة بخصوص سعر المادة الخام وفقًا آلسعار

 على ذلك فإن التكاليف السنوية للموادو ، د.ل.) 26(أي مايعادل  ]20[دوالر أمريكي للطن الواحد 20

  ).6.4دينار ليبي كما هو مبين بالجدول ( 4,118,400الخام هي 

  

  ): تفاصيل تكاليف المواد الخام بالمشروع6.4الجدول (

 الخام

الكمية 

 (الطن/يوم)

 السعر

/طن).ل.(د  

  التكاليف السنوية التكاليف اليومية

/يوم).ل.(د  )ينار ليبي(د  (يوم/سنة) 

 4,118,400 300 13,728 26 528  الكبريت الحر

  

 تكاليف المرافق الخدميةج) 

م تقدير تكاليف الخدمات المقدمة من المرافق الخدمية وهي المياه والكهرباء، حيث أن ت  

، وتأسيسًا ]53[ميجاوات/يوم 150/يوم، 3م 200المستهلكة بالمصنع يوميًا هي كمية المياه والكهرباء 

/كيلووات) دينار ليبي 0.06/لتر، وينار ليبيد 0.025على األسعار المحلية للمياه والكهرباء وهي (

مبين بالجدول  /سنويًا كما هوينار ليبيد 4,200,000تساوي  المقدرة السنوية  فإن التكاليف

)7.4.(  

  ): تفاصيل تكاليف المرافق الخدمية7.4الجدول (

  اليومية الكمية  المرفق
سعر 
 الوحدة
 (د.ل.)

 التكاليف اليومية
  التكاليف السنوية

/يوم).ل.(د  )ينار ليبي(د  (يوم/سنة) 

 1,500,000 300 5,000 0.025 )لتر( 200,000 المياه
 2,700,000 300 9,000 0.06 (كيلووات) 150,000 الطاقة

 4,200,000 -- -- -- --   المجموع
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  التكاليف الغير مباشرة. 2.2.3.4

التهالكات ين، تكاليف مصاريف اإلداريعلى (تكاليف  غير مباشرةالكاليف وتشتمل الت

  .]51[)ارالسنوية، تكاليف الصيانة وقطع الغي

 ينمصاريف اإلداريأ) 

 على ما المرتبات الشهرية لهم بناءً  رتم تقدير عدد اإلداريين الالزمين إلدارة المصنع وتقدي

  ).8.4هو متعارف عليه بالسوق المحلية كما هو موضح بالجدول (
  

   اإلداريين ): تفاصيل تكاليف8.4الجدول (

 العدد اإلداريين

  المرتب الشهري

 (شهر/سنة) (د.ل.)

  المرتب السنوي

  (د.ل.)

 49,920 12 4,160 1  مدير

 44,160 12 3,680 1 حسابات

 14,400 12 1,200 1 خدمات

 108,480 -- -- 3 المجموع

  

 ب) تكاليف اإلهالكات

ألصول  يالتقدير العمر  كات السنوية بالمشروع إستنادًا إلىهالحتساب تكاليف اإلتم ا

لخردة لمباني المشروع وخردة )، حيث أن قيمة ا9.4هو موضح بالجدول ( ع حسب ماو المشر 

كات السنوية هي هالوعليه فإن القيمة اإلجمالية لإل .]51[% على التوالي10و  2.5تبلغ  تاآلال

  .ينار ليبيد 5,545,212حوالي 
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  كات السنوية لألصول الثابتة بالمشروعهال إل): ا9.4الجدول (

 القيمة البيان

 58,354,067  ، (دينار ليبي)رأس المال المستثمر للمشروع

 10 (سنة) ،عمر المشروع

 231,666 (دينار ليبي) ،%2.5قيمة الخردة للمباني  

 2,670,282 (دينار ليبي) ،%10الالت  لقيمة الخردة 

 2,901,948 (دينار ليبي) ،مجموع قيمة الخردة

 5,545,212  (دينار ليبي)، ةالسنوي اتكهالاال

 

 تكاليف الصيانة وقطع الغيارج) 

عدات الم% من قيمة 5واقع حتساب تكاليف قطع الغيار والصيانة السنوية بتم ا
 سنويًا. ينار ليبيد 1,517,206، وقدرت بقيمة ]51[تواآلال

  

  

فإن تكاليف التشغيل السنوية هي مجموع التكاليف المباشرة والغير  السابقة، على الحسابات بناءً 
  :]51[كالتاليمباشرة 

  

  )3.4........( السنوية = التكاليف المباشرة + التكاليف الغير مباشرةلتشغيل تكاليف ا
  7,170,898+  8,717,760=  السنوية تكاليف التشعيل        

  ينار ليبيد 15,888,658=                               
  
  قتصاديةاالالمؤشرات دراسة   4.4

يمكن اآلن إيجاد أهم فتراضات المشار إليها آنفًا، ات واألسس واالير ناًء على التقدب

قتصادية كما الجدوى من إقامة المشروع من الناحية االقتصادية التي تبين مدى المؤشرات اال

  :]51[يلي

 . سعر بيع المنتج1.4.4

عتماد سعر أقل طلوبة هي عالقة عكسية. لذلك فإن اة الميبما أن العالقة بين السعر والكم

موضوع الدراسة، يشجع على زيادة الكميات المطلوبة بما يخلقه من وضع تنافسي جيد للمشروع 
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متاحة، غير أنه من جهة أخرى فإن ستغالل أفضل للطاقات اإلنتاجية الثم يساعد على ا نوم

فتراض سعر أقل قد يقود إلى تدني عوائد المشروع إلى مستوى يمكن أن يجعل المشروع غير ذي ا

. وحيث أن سعر البيع العالمي لحمض الكبريتيك يتغير بناًء على الطلب، ولكي يكون ]51[جدوى

   وضع تنافسي في السوق العالمية تم تقدير سعر البيع بنفس قيمة السوق العالمية وهي المنتج في 

دينار ليبي للطن  59(أي مايعادل ،  ]20[ًا ب% وزنًا تقري99.5أمريكي للطن الواحد بنقاوة  دوالر 45

  .الواحد)

  

  مؤشرات الجدوى اإلقتصادية. 2.4.4

  للمشروعاألرباح السنوية الصافية تقديرات . 1.2.4.4

  :]51[يمكن حساب صافي الدخل السنوي  مصاريف السنوية ومعرفة سعر البيعبعد حساب ال
  

  قيمة الضرائب السنوية –المصاريف السنوية  –السنوية  اإليراداتلدخل السنوي = قيمة صافي ا

                                                                         ............)4.4(  
  

وحيث أنه وفقًا لقانون الضرائب المتعامل به للمصانع في ليبيا فإنه يتم إعفاء أي مشروع إنتاجي 

  .]54[صناعي من دفع الضرائب خالل السنوات الخمس األولى من بدء اإلنتاج

  :)10.4مبينة بالجدول ( إذًا فإن قيمة صافي الدخل السنوي

  ينار ليبيد  12,489,692خالل الخمس سنوات األولى من عمر المشروع =          

  ينار ليبيد  9,991,754خالل الخمس سنوات األخيرة من عمر المشروع =          

  

من بدء التشغيل وفقًا للتدفق النقدي  خامسةوعليه فإن المشروع سوف يسترجع تكاليفه في السنة ال

  .)10.4والمبين بالجدول ( السنوي التراكمي للمشروع



 رابع: الدراسة ا�قتصادية لمعمل إنتاج حمض الكبريتيكالفصل ال

  
 

80 
  

من خالل دراسة وتحليل عناصر تكاليف اإلنتاج السنوية تم حساب نقطة التعادل للمشروع كما 

وتقدير عناصر التكاليف الثابتة (الغير مباشرة)، وكذلك تقدير عناصر التكاليف المتغيرة (المباشرة). 

  :]51[سنة من سنوات التشغيلادل في كل نقطة التع احتسابوتستخدم المعادلة التالية في 

  

  )5.4..... (  %   100×التكاليف  المتغيرة)]  –نقطة التعادل = [التكاليف الثابتة/(اإليرادات 

  

) بأن المشروع يحقق ربحًا يقدر بـــــحوالي 10.4ُتظهر النتائج المبينة بالجدول (

% 100سنوات) بكفاءة عمل كاملة ( 10خالل فترة عمر المشروع ( ينار ليبيد 54,053,164

  طيلة المدة).
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بالدينار الليبي للمشروع ةحسابات صافي الدخل السنوي): 10.4الجدول (

 السنة

 المصاريف السنوية
 الدخل السنوي

 

الدخل قبل  صافي

 الضرائب

 

%20الضريبة   

 

 صافي الدخل

 

 صافى التدفقات

 التراكمية
 التكاليف المباشرة  التكاليف الغير مباشرة نقطة التعادل

0 -- -- -- -- -- --  58,354,067 -- 

1 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 -- 12,489,692 45,864,375 36.47 

2 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 -- 12,489,692 33,374,683 36.47 

3 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 -- 12,489,692 20,884,990 36.47 

4 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 -- 12,489,692 8,395,298 36.47 

5 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 -- 12,489,692 4,094,394- 36.47 

6 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 2,497,938.46 9,991,754 14,086,148- 36.47 

7 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 2,497,938.46 9,991,754 24,077,902- 36.47 

8 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 2,497,938.46 9,991,754 34,069,656- 36.47 

9 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 2,497,938.46 9,991,754 44,061,410- 36.47 

10 7,170,898 8,717,760 28,378,350 12,489,692 2,497,938.46 9,991,754 54,053,164- 36.47 
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  صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي لإلستثمار. 2.2.4.4

) بأن المشروع يحقق ربحًا يقدر بـــــحوالي 10.4ُتظهر النتائج المبينة بالجدول (

. لكن حين األخذ في عمل كاملةرة عمر المشروع بكفاءة خالل فت ينار ليبيد 54,053,164

بنهاية % فإن المشروع سوف يسترد رأس المال 8الحالية للنقود وبمعدل خصم قدره  عتبار القيمةاال

كما هو مبين بالجدول  ينار ليبيد 18,664,958ويحقق ربحًا قدره فتراضية عمر المشروع اال

يعتبر المشروع مشجعًا ف المؤشراتبناًء على هذه و  .بناًء على قيمة النقود المتغيرة )11.4(

  لإلستثمار وفقًا لهذه المعايير.
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  ):  صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي لإلستثمار11.4الجدول (

 السنة
معامل الخصم % 

8=Df  

تكاليف التشغيل 

 المتغيرة

تكاليف التشغيل 

 الثابتة
 اإليرادات السنوية

صافي الدخل قبل  

 الضرائب
 %20الضريبة 

صافي 

 )NPVالدخل(

صافي التدفقات 

  التراكمية

0 1 -- 1 -- -- -- -- 58,354,067 

1 0.925925926 8,072,000 6,639,720.08 26,276,250 11,564,530 -- 11,564,530 46,789,537 

2 0.85733882 7,474,074 6,147,888.97 24,329,861 10,707,898 -- 10,707,898 36,081,639 

3 0.793832241 6,920,439 5,692,489.78 22,527,649 9,914,720 -- 9,914,720 26,166,919 

4 0.735029853 6,407,814 5,270,823.87 20,858,934.4 9,180,297 -- 9,180,297 16,986,622 

5 0.680583197 5,933,161 4,880,392.48 19,313,828.2 8,500,275 -- 8,500,275 8,486,347 

6 0.630169627 5,493,668 4,518,881.92 17,883,174.23 7,870,625 1,574,124.95 6,296,500 2,189,848 

7 0.583490395 5,086,729 4,184,149.93 16,558,494.66 7,287,616 1,457,523.10 5,830,092 3,640,245- 

8 0.540268885 4,709,934 3,874,212.90 15,331,939.50 6,747,792 1,349,558.43 5,398,234 9,038,479- 

9 0.500248967 4,361,050 3,587,234.16 14,196,240.28 6,247,956 1,249,591.14 4,998,365 14,036,843- 

10 0.463193488 4,038,010 3,321,513.11 13,144,666.92 5,785,144 1,157,028.83 4,628,115 18,664,958- 
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  خامسالفصل ال

  ستنتاجات والتوصياتالا

  ستنتاجات الا 5.1

ئية والصحية الناجمة عن تحديد المخاطر البيوالتي تم فيها  راحل الدراسةمنتائج من خالل 

إجراء الدراسات وبعد ، وكذلك (الوضع الحالي) من معمل مليتهالناتجة والمنتجات الجانبية الملوثات 

كوسيلة إقتصادية للتخلص إنشاء معمل إلنتاج حمض الكبريتيك الفنية والبيئية واإلقتصادية لمشروع 

كبريت الصلب، وٕانتاج حمض الكبريتك المتمثلة في ال عملية تنقية الغاز الطبيعي مخلفاتمن 

  :نستنتج مايليالمركز ذو اإلستخدامات اإلقتصادية الهامة 

بر كمية ذات جدوى كمية الكبريت العنصري الصلب التي يتم إنتاجها في مجمع مليته تعت •

حمض الكبريتيك بنقاوة عالية إلنتاج حيث يمكن إستخدامها كمادة اولية  ،اقتصادية

 لثنائيإستخدام طريقة التالمس اطن/يوم، ب 1,617% وزنًا) وبطاقة إنتاجية قدرها 99.5(

 وفقًا للشروط البيئية بالخصوص.

الراهن هي  اوضعباالنبعاثات الغازية الناجمة عن تنقية الغاز الطبيعي في معمل مليته إن  •

، أكاسيد النيتروجين H2S)في أدنى حدودها بالنسبة لغازات ثاني كبريتيد الهيدروجين (

)NOx) وغاز أول أكسيد الكربون (COات ُجسيمية ). إضافًة إلى أنه التوجد انبعاث

) ناجمة عن عمليات االحتراق، أما غاز ثاني أكسيد الكبريت VOCxهيدروكربونية (

)SO2 العالمية بهذا الخصوص، كما  عاييرالمبعض ) فإن معدل انبعاثه مرتفع جدًا ويفوق

) المنبعثة كبيرة جدًا ويتم تصريفها للهواء الجوي CO2أن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون (
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كما أظهرت  .، باإلضافة إلى التلوث الناجم عن غبار الكبريت المتطايردون معالجة

دراسة البيئية بأن معمل إنتاج حمض الكبريتيك المقترح إنشاؤه اليمثل أي تهديد على ال

البيئة المحيطة، حيث أن كمية اإلنبعاثات الغازية الناجمة عنه هي في أقل قيمها مقارنة 

كجم (ثاني أكسيد الكبريت)/طن من حمض  0.065اوز بالمعايير العالمية حيث لم تتج

% تقريبًا)، باإلضافة إلى كونه وسيلة إقتصادية للتخلص من 99.5الكبريتيك (بتركيز 

 الكبريت الصلب بالمجمع.

سوف معمل إنتاج حمض الكبريتيك بأن مشروع إنشاء قتصادية االالجدوى مؤشرات ُتشير  •

 سنوات األولى من عمر المشروع، كما أنه بنهايةيسترد قيمة رأس المال خالل الخمس 

دره ـــــــــــــــقصافيًا سنوات) سيحقق ربحًا إجماليًا  10(للمشروع  االفتراضيعمر ال

  .دينار ليبي 54,053,164

  لتوصيات ا 2.5

  التوصيات هي:أهم بناًء على نتائج الدراسة الحالية فإن 

إلى  اقبل طرحهبمعمل مليته رقة احمدخنة المعالجة للغاز الخارج من يجب إضافة وحدات  - 

وهي وحدات اإلمتصاص إلزالة غازي ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد  ،الهواء الجوي

 الكبريت.

نشاء مصنع إلنتاج حمض الكبريتيك يعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة مشروع إبما أن  - 

ن عالمنتج الجانبي الرئيسي الناتج من  بصورة آمنة وٕاقتصادية والتي تضمن التخلص

مؤشرات تحقيقه لل، باإلضافة عملية تنقية الغاز الطبيعي وهو الكبريت العنصري الصلب
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هامة  ةليبيا ليمثل دعاممجمع مليته/ وصي بإقامة هذا المعمل فيألذا ، اقتصادية جيدة

 ئية.الإلقتصاد الوطني في مجال الصناعات البتروكيمي
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  أ –لحق الم

التحليل اإلحصائي إلختبار متوسط معدل إنتاج الكبريت العنصري حساب المتوسط الحسابي والتباين إلجراء 

  )Tالصلب (إختبار 

�� =
�� − ��

�
√�

 

  ):��حساب المتوسط الحسابي لمعدالت اإلنتاج اليومية (

�� =
∑ 	�

�

���

�
 

  n  =6وحيث أن 

�� =

494 + 532 + 530 + 528 + 502 + 490�

6
= 512.6667 

    : Sلحساب التباين 

(X-��)2 X-�� X 
-18.6666667 348.4444 494 
19.33333333 373.7778 532  
17.33333333 300.4444 530  
15.33333333 235.1111 528  
-10.6666667 113.7778 502  
-22.6666667 513.7778 490  

  المجموع 0 1885.333
  

�� =
∑ (	� − 	̅)�

���

� − 1
 

�� =
1885.333

5
= 377.066 

� = 19.418 
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  ب-ملحقال

  ]T ]29جدول التوزيع اإلحصائي 

 

 


