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 حمطة الرصد البيئي املتنقلة ووحدة الرصد املستمر

 م2013التصديق علي استجالبهما يف العام مت 

الغرض من استجالبهما هو: 

  رصد االنبعاثات اخلارجية لكل جممعات ومصانع اجملموعة ومن مدخنة مصنع احلديد يف

 .جياد

 احلصول علي معلومات دقيقة يف ماخيص التاثري علي البيئة احمليطة جبانب املسؤولية

 .االخالقية واجملتمعية 

 والبيئةتطوير نظام الرقابة البيئية يف ادارة رقابة السالمة. 

استمرار ملبادرات جمموعة جياد يف خمتلف اجملاالت. 



 االجراءات االولية

 متت زيارة الي موقع مؤسسة ابوظيب للخدمات البيئية يف أبوظيب ومت التعرف علي نظامني

نظام املساراملفتوح للضوء ونظام اخر مت استبعاده (خمتلفني ملعدات واجهزة رصد جودة اهلواء 

 (.السباب فنية ختص مواصفات االجهزة

مت اختيار نظام املسار املفتوح للضوء والذي متلكه شركة أوبسيس السويدية  . 

بدأت مرحلة التفاوض وتقديم العروض الفنية واملالية  . 

 

 

 

   

 



 املشاورات بني االطراف ذات الصلة

الصلة ذات االطراف كل فيها شارك اليت املشاورات بعد: 

 .( واملواصفات الفين اجلانب) والبيئة السالمة -1•

 .(والفحص االداري اجلانب) واالداري الفين التفتيش-2•

 .(   اعتماده ثم ومن أبوظيب ومؤسسة اجملموعة بني املربم العقد مراجعة ) القانونية االدارة -3•

 .(به املتعلقة واالجراءات التمويل ) واالستثمار التمويل - 4 •

هذه للتكنولوجيا املالكة السويدية للشركة الوكيل البيئية، للخدمات أبوظيب مؤسسة مع التعاقد مت  

 من عليه التوقيع مت ثم ومن  القانونية االدارة من مراجعته متت مفصل بعقد ( أوبسيس شركة)

 . الطرفني



نبذة عن الشركة املصنعة للمعدات وعن التقنية املستخدمة  

 يف الرصد والقياس



OPSIS Products 



Fibre Optic Cable 

Emitter Receiver 

Analyser 

NO2 

O3 

SO2 

The OPSIS Technique 

Differential 

Optical  

Absorption 

Spectroscopy 



OPSIS vs. Conventional 



The Alternatives! 



 

 فحص املعدات

Inspection 



 

 

 

قبل السويد يف الشركة موقع يف ومعاينتها فحصها مت واالجهزة املعدات جتهيز بعد 

 .للمجموعة ممثلني بواسطة شحنها

 



 أجهزة احملطة قبل شحنها من السويد



 أجهزة احملطة قبل شحنها من السويد



 أجهزة احملطة قبل شحنها من السويد



 أجهزة احملطة قبل شحنها من السويد



 أجهزة احملطة قبل شحنها من السويد







 زيارة ميدانية حملطة مثبتة يف جامعة لوند يف السويد



 استالم االجهزة واملعدات

 

 م واستالم العربة 2015مت استالم املعدات من مطار اخلرطوم نهاية العام

 . م2016احلاملة للمحطة من ميناء بورتسودان يف بداية العام 

 



 

 

 الرتكيب

Installation 



 م 2016مت تركيب احملطة املتنقلة يف بداية العام 

 مت تشغيل احملطة مباشرة بعد الرتكيب كتشغيل جترييب يف مبين

 .الرئاسة

 مت حتريك احملطة بعد ذلك الي مدينة جياد الصناعية يف شهر سبتمرب

 .م وهي تعمل االن هنالك2016

 



بداية تركيب أجهزة احملطة املتنقلة بواسطة خبري من الشركة 

 املصنعة يف السويد



 تركيب أجهزة احملطة املتنقلة



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



 تركيب أجهزة احملطة املتنقلة



 تركيب أجهزة احملطة املتنقلة



 تركيب أجهزة احملطة املتنقلة



 شاشة عرض جهاز رصد اجلزيئات العالقة



تركيب أجهزة احملطة املتنقلة   



 احملطة من الداخل



 أجهزة احملطة املتنقلة 



 شاشة عرض نتائج القياسات داخل احملطة



 أجهزة احملطة املتنقلة  







 احملطة املتنقلةيف مرحلة التشغيل التجرييب



 احملطة املتنقلةيف مرحلة التشغيل التجرييب



 احملطة املتنقلةيف مرحلة التشغيل التجرييب



 وحدةالرصد املستمر

 

 

 

مت تركيب وحدة الرصد املستمر يف مدخنة مصنع احلديد جياد يف شهر 

 .م ومت تشغيلها2016سبتمرب 

 



  جياد -األجهزة الداخلية  لوحدة الرصد املستمر من املدخنة



دجيا -األجهزة اخلارجية لوحدة الرصد املستمر من املدخنة  



جياد -األجهزة اخلارجية لوحدة الرصد املستمر من املدخنة  



جياد -األجهزة اخلارجية لوحدة الرصد املستمر من املدخنة  



 غرفة احلماية لالجهزة الداخلية لوحدة الرصد املستمر



 االجزاءاخلارجية وغرفة محاية االجزاء الداخلية لوحدة الرصد



Giad Proposal for National Air 
Quality Project 



 
:تعريف عام بالمشروع   

 

 يف مجيعها تعمل اجلوي لالرصاد خاصة وحمطات  متنقلة وأخري ثابتة حمطات عن عبارة املشروع•

  ومن املداخن من الضارة واالنبعاثات امللوثات وترصد السودان يف اهلواء جودة لرتصد واحدة شبكة

 . املختلفة الصناعية االنشطة

 االستفادة ميكن حبيث خمتلفة باشكال البيانات هذه تعاجل ملحقة خاصة كمبيوتر بربامج باالستعانة•

 وحتديد اجلديدة للمشاريع البيئي املردود ودراسات اهلواء جودة منذجة مثل متعددة الغراض منها

 العمراني التخطيط يف ذلك من االستفادة وميكن تأثريها من واحلد التحكم يف يساعد مما امللوثات مصادر

 تساعد واليت السودان يف اهلواء جلودة بالنسبة معتمدة بيانات قاعدة لتوفري باالضافة والصناعي

 وعلي البيئة علي اجيابا ينعكس مما املطلوب باملستوي دورها أداء يف الدولة يف الرقابية اجلهات

      . واحليوان االنسان

 



 العناصر املكونة للمشروع

 :أهداف المشروع•
 :اجلدوى من املشروع•

•SWOT Analysis for Monitoring and Modeling Air quality project 

•Monitoring Air Pollution 

•Enviman Software 

•The Air Quality Management as a business model 

•Business Model of the project ( Monitoring & Modeling) 

•Cost of Ownership 

•Pay back time of investment. 
 توزيع احملطات والوحدات املختلفة•

•Proposed Methods for manage the project 
 

 



 
 لكم الشكر أجزله


