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 ( IMS) نظام اإلدارة المتكامل 
تبنت الشركة السودانية للتوليد الحراري نظام اإلدارة المتكامل    

Integrated Management System( IMS  ) والذي يجمع بين: 

    Quality Management System  (QMS) ISO 9001:2008لجودة إدارة انظام .1 

 Environmental Management System   (EMS)-   ISO البيئية     اإلدارة نظام . 2 
14001:2004    . 

    OHSAS   18001:2007  Occupational Health andالمهنيةوالصحة السالمة نظام  .3 

Safety Management System        م2012في عام 

يشتمل النظام على عمليات وتعليمات تضمن تخطيط األعمال وتنفيذها ومتابعتها •

 .ورقابتها ووضع الخطط المستقبلية لها

من ضمن العمليات المستخدمة بالنظام عملية تحديد وتقييم والسيطرة على المخاطر •

 .واآلثار البيئية 

لعملية احتراق الوقود والتي تدخل ضمن عمليات ( IMPACT)ولتحديد اآلثار البيئية •

(  ASPECT) توليد الكهرباء البد من معرفة مدخالت العملية و معرفة المظاهر البيئية

 المصاحبة والغير مرغوب فيها خالل مراحل تنفيذ العملية



 انواع الوقود المستخدمة بمحطات التوليد

• Gas Oil – جاز أويل 

• Diesel Oil – الديزل    

• Heavy fuel oil (HFO)-  الفيرنس 

• Crude oil (CO)   -الوقود الخام  

• Heavy cock gas oil (HCGO)   -الجازولين الثقيل  

• Petroleum sponge cock   -الفحم البترولي األسفنجي 



 

 نتائج تحليل وقود الفيرنس لمحطة الشهيد الحرارية



 : من المخاطر التي تهدد البيئة•

 :تلوث الهواء 
لقد احتفظ الهواء على طول األزمنة بتركيبته الثابتة فاإلنسان و 

الحيوان يستهلكان كميات كبيرة منه و يقومان بطرح ثاني أكسيد 

الكربون و النباتات تقوم بعملية معاكسة تستهلك ثاني أكسيد الكربون و 

تطرح نظيرتها األوكسجين، و فائض ثاني أكسيد الكربون يذوب في 

المسطحات المائية و يتفاعل مع أمالح الكالسيوم الذائبة و يترسب 
 .على صورة كربون الكالسيوم

و مع تزايد النشاط الصناعي و تطور وسائل النقل تعرض الهواء 
 والزال يتعرض ألنواع كثيرة من التلوث 

و عموما تلوث الهواء له آثار سلبية متعددة و متنوعة على االنسان 

 .و الحيوان و النباتات و الممتلكات

 
 



 :مصادر ملوثات الهواء 

 
الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود العضوي مثل النفط 1.

 والفحم ومنتجاتها

 الملوثات الناجمة عن المخلفات الصناعية. 2

الملوثات الناجمة عن حرق أو أعادة استخدام النفايات . 3

 الصناعية 

 استخدام المبيدات وملطفات الهواء داخل المنزل. 4

 



 أساليب وتقنيات الحد من التلوث

 الهواء تلوث من الحد وتقنيات أساليب

 :االتي خالل من االنبعاثات من الحد يمكن

 boiler tune-up : الغاليات ضبط .1

 واضح خفض وبالتالي البخار توليد تعاظم الى تؤدي الوقود احتراق كفاءة

 غير االحتراق غرفة في الزائد الهواء نسبة إرتفاع بينما االنفاق في

 المدخنة، عبر الحرارة من كبير قدر فقدان الى يؤدي ألنه فيه مرغوب

 غير احتراق حدوث الى الزائد الهواء نسبة انخفاض يؤدي وبالمقابل

 لذلك العادم، غازات في الكربون اكسيد أول تركيز بسببه يرتفع تام

 مؤشر يعطي العادم غازات في الكربون اكسيد أول تركيز رصد فان
 .تام الغير االحتراق لحدوث جيد



 وضع عملية اإلحتراق في الوضع اآللي بمحطة الشهيد

 



بمحطة الشهيد( 5)شاشة التحكم للوحدة   

 



 مبنى التحكم بمحطة الشهيد

 



 Low Nox)استخدام حوارق أكاسيد النيتروجين المنخفضة .2
Burners) 

يتم ذلك في مرحلة خلط الهواء بالوقود مما يؤدي الى انخفاض تركيز •

 أكاسيد النيتروجين في غازات العادم

 :بدائل الوقود . 3

 استخدام الغاز الطبيعي بديال للوقود السائل ، ويستهلك الغاز

 الطبيعي قدرا اقل من الهواء الزائد اثناء االحتراق وبالتالي يزيد

 من كفاءة الغالية ، كما تقل فرصة تكون أول اكسيد الكربون

 .واكاسيد النيتروجين

 أو% 10احتراق الغاز الطبيعي مع نسبة هواء زائد تصل الى 

يمنع تكون السناج والجسيمات %  3 – 2مع تركيز اكسجين يصل الى 

 في المدخنة



 الحد من انبعاث أكاسيد الكبريت. 4

توجد عدة خيارات ذات الكفاءات المتفاوتة للسيطرة على انبعاث اكاسيد •

 الكبريت 

  70 – 30يؤدي الحقن بمادة ماصة قبل المرسبات الكهروستاتيكية الى إزالة •

من اكاسيد الكبريت ، اما الحقن بعد المرسبات الكهروستاتيكية بمادة %
 من اكاسيد الكبريت بضعف التكلفة ، %  90 – 70ماصة فيؤدي الى إزالة  

غير (  wet gas scrubbers)يمكن استخدام أجهزة غسل الغاز الرطبة •

مياه الصرف ، الحمأة )ان هذا النوع يؤدي الى ظهور شكل آخر من التلوث 

 إال اذا تم استخدامها ضمن نظام متكامل للتحكم في الملوثات( 

 FGD(  Flue Gas Desulphurization)استخدام وحدة تنقية الغازات•



 بمحطة الشهيد(  FGD) وحدة تنقية الغازات 

 



 :الحد من انبعاث الجسيمات . 5

تستخدم في إزالة :  ( -Cyclonesالمدومات )السيكلونات •

الجسيمات من تيار غازات العادم ، وهي فعالة في عمليات 

التنظيف األولية حيث تصل كفاءتها في ازالة الجسيمات  الى 

بالنسبة لكافة احجام الجسيمات واقل بالنسبة %90أقل من 
 (  PM10)ميكرون فأقل  10للجسيمات التي حجمها 

تصل كفاءتها في ازالة الجسيمات الى  :المرشحات الجرابية •

 لكافة الجسيمات بمختلف احجامها 99.9%

أو % 99.9تصل كفاءتها الى  :المرسبات الكهروستاتيكية •

 اكثر بالنسبة للجسيمات من كآفة األحجام



 بمحطة ام دباكر( ESP)المرسبات الكهروستاتيكية 



 بمحطة ربك( ASH)التخلص من الرماد 



 مواصفات التصريفات الغازية
Parameter البيان Unit  Target  Result  

Carbon monoxide (CO) أول اكسيد الكربون mg/m3 500 

Carbon Dioxide (CO2) ثاني اكسيد الكربون % - 

Nitrogen oxides (Nox) اكاسيد النايتروجين mg/m3 460 

Sulphur dioxide (SO2) ثاني اكسيد الكبريت mg/m3 2000> 

Organic Components المركبات العضوية µg/m3 )annual mean)  5 

Lead الرصاص µg/m3 annual mean)  0.5) 

Arcenic زرنيخ µg/m3 0.1 

Mercury زئبق µg/m3 0.05 

Particulate Matter (PM) عناصر ثقيلة mg/m3 (units ≥ 50 Mwe)  50 

(units  < 50 Mwe)  

100 

Total suspended 

particulates(TSP) 

 mg/m3 200 االجسيمات الكلية العالقة
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 واخيرا تقبل هللا منا ومنكم

 لقمان  عالءالدين ميرغني . م: إعداد

 مدير قسم البيئة


