
 17.8.2017     الجريدة الرسمية لالتحاد         L 212/1 عربي
 

 

 
 

2 

 
 )أعمال غير تشريعية(

 
 
 

 قرارات
 

 2017/1442القرار التنفيذي الصادر عن المفوضية األوروبية )االتحاد األوربي( رقم 

 2017يوليو/حزيران  31بتاريخ 

  EU/75/2010 بموجب التوجيه رقم، (BAT) بشأن تحديد استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة
 للبرلمان األوروبي والمجلس بشأن محطات االحتراق الكبيرة

 (C(2017) 5225)المبلغ بالوثيقة رقم 

 
 المنطقة االقتصادية األوروبية(ب ة)نص ذو صل

 

 

 إن المفوضية األوروبية،
 

مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منها للمعاهدة المنظ ِّ
 

 2010نوفمبر/تشرين ثاني  24الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  EU/75/2010وإذ تأخذ في االعتبار التوجيه رقم 

ث والتحك م به( وتشملبشأن االنبعاثات الصناعية )  ( الخاصة به،5)13، وبشكل خاص المادة 1منع التلو 

 
 حيث أن:

 

للمحطات المشمولة التشغيل ( هي المرجع الذي يعتد به عند وضع شروط منح تصاريح BATاستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة ) (1)

وأن السلطات المختصة يجب أن تضع قيما حدية لالنبعاثات تضمن أال تتجاوز  EU/75/2010بالفصل الثاني من التوجيه رقم 
يات المتاحة كما تم طرحها في استنتاجات أفضل االنبعاثات، في ظروف التشغيل العادية، مستويات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقن

 ؛التقنيات المتاحة
 

المنتدى المؤلف من ممثلي الدول األعضاء، والصناعات المعنية والمنظمات غير الحكومية التي تنادي بحماية البيئة، الذي تأسس  (2)
رأيه حول محتوى  2016ن أول أكتوبر/تشري 20للمفوضية في قدم ، 20112مايو/أيار 16بقرار المفوضية الصادر بتاريخ 

 ؛عن أفضل التقنيات المتاحة بشأن محطات االحتراق الكبيرة. وأتيح هذا الرأي للجمهورالمقترح وثيقة المرجعية ال
 

 ؛وثيقة المرجعية عن أفضل التقنيات المتاحةفي العنصر أهم استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في ملحق هذا القرار هي  (3)
 

 ؛EU/75/2010( من التوجيه رقم 1)75التدابير المنصوص عليها في هذا القرار تتفق مع رأي اللجنة المؤسسة بموجب المادة  (4)

 
 

 قد اعتمدت هذا القرار:
 
 

  

                                                             
1.OJ L 334, 17.12.2010, p. 17  
2.OJ L 334, 17.12.2010, p. 17   
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 1المادة 

 
 ( بشأن محطات االحتراق الكبيرة على النحو المحدد في الملحق.BATتم اعتماد استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة )

 

 2المادة 

 
ه هذا القرار إلى الدول األعضاء.  يوج 

 
 
 .2017يوليو/حزيران  31رر في بروكسل، في ح  

 

 نيابة عن المفوضية

 كارمينو فيال

 عضو المفوضية
 
 
 

  



 17.8.2017     الجريدة الرسمية لالتحاد         L 212/3 عربي
 

 

 

 الملحق
 

 (BATاستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة )

 

 النطاق
 

 :EU/75/2010للتوجيه رقم  1تغطي استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة األنشطة التالية المحددة في الملحق 
 

ميجا وات أو أكثر، عندما ينفذ هذا  50فيها مجموع الدخل الحراري  كون: احتراق أنواع الوقود المختلفة في المصانع التي ي1.1 —

 ميجا وات أو أكثر.  50التي يكون فيها إجمالي الدخل الحراري المعاير  حتراقالنشاط فقط في مصانع اال

 

ميجا وات أو أكثر،  20فيها مجموع الدخل الحراري  يكونفي المصانع التي إلى غاز الوقود األخرى أنواع الفحم أو تحويل :  1.4 —
 وفقط عندما يقترن هذا النشاط مباشرة بمصنع االحتراق.

 

للمخلفات غير طن في الساعة  3فات أو استرجاعها في مصانع حرق المخلفات المشتركة بسعة تزيد عن : التخلص من المخل5.2 —

، وفقط عندما تنفذ هذه األنشطة في مصانع االحتراق المشمولة بالمادة للمخلفات الخطرة طن في اليوم 10أو بسعة تزيد عن الخطرة 

 أعاله. 1.1

 
المرتبطة مباشرة باألنشطة المنوه عنها أعاله بما  المنبع أو المصبالمتاحة بشكل خاص أنشطة وتغطي هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات 

 فيها تقنيات منع االنبعاثات والرقابة المطبقة.
 

بما  ،القابلة لالحتراق مواد الصلبة، السائلة و/أو الغازيةالة في هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة هي جميع دأنواع الوقود الوار
 فيها:

 

 الوقود الصلب )مثل الفحم، الليغنيت، الفحم الخثي(، —
 

 ،(EU) 2010/75( من التوجيه 31)3الكتلة الحيوية )على النحو الوارد في المادة  —

 

 السوالر(،زيت الغاز أو الوقود السائل )مثل زيت النفط الثقيل و —
 

 غاز والغاز التركيبي(،الوقود الغازي )مثل الغاز الطبيعي، الهيدروجين المحتوي على  —
 

 المواد الكيميائية والحديد والصلب(، المنتجات الثانوية من مصانعوقود المصانع )مثل  —
 

( iiiو ) (ii)(a)( 2)42( وعدا المخلفات األخرى الواردة في المادة 39)3المادة  كما حددتهاالمخلفات عدا مخلفات البلدية المختلطة  —

 .EU/2010/75من التوجيه 
 

 ناول استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة هذه ما يلي:وال تت
 

 ميجا وات، 15حرق الوقود في وحدات حيث الدخل الحراري المقدر أقل من  —

 

من التوجيه  35و 33محطات االحتراق التي تستفيد من العمر المحدود أو اإلعفاء الحراري من المدينة على النحو الوارد في المادتين  —

وذلك حتى تنقضي مدة اإلعفاءات المحددة في التصاريح، فيما يتعلق بمستويات االنبعاثات المقترنة بأفضل ، EU/2010/75رقم 

( للملوثات المشمولة باإلعفاء، وكذلك الملوثات األخرى التي من المقدر أن تقل انبعاثاتها بفعل التدابير BAT-AELالتقنيات المتاحة )
 التقنية المستهدفة باإلعفاء،

 

 لوقود إلى غاز، في الحاالت التي ال يكون فيها مرتبط بشكل مباشر باحتراق ما يتولد من غاز تركيبي،تحويل ا —
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 تحويل الوقود إلى غاز ثم حرق الغاز التركيبي المتولد عندما يكون ذلك مرتبط مباشرة بتكرير الزيت المعدني والغاز، —
 

 رق أو تحويل الوقود إلى غاز،بأنشطة الح غير المرتبطة بشكل مباشر المنبع والمصبأنشطة  —
 

 الحرق في أفران المعالجة أو السخانات، —
 

 الحرق في مصانع ما بعد االحتراق، —
 

 اإلشعال، —
 

 استنتاجات غطته النشاط هذا أن حيث والورق، اللباب إنتاج مصانع داخل تماما   الكبريت المنخفضة والمواقد النفايات مراجل في الحرق —
 ،والكرتون والورق اللباب إلنتاج المتاحة التقنيات أفضل

 

حرق الوقود المكرر في محطات التكرير، حيث أن هذا النشاط غطته استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لتكرير الزيت المعدني  —
 والغاز،

 

 و استعادتها في:أالتخلص من النفايات  —
 

 ،((EU/2010/75م ( من التوجيه رق40)3مصانع حرق النفايات )على النحو المحدد في المادة  —

 

 % من الحرارة المتولدة تأتي من النفايات الخطرة،40محطات حرق النفايات المشتركة حيث أكثر من  —

 

نة على األقل محطات حرق النفايات المشتركة التي ال تحرق سوى النفايات، باستثناء الحاالت التي تكون فيها تلك النفايات مكو   —
 ، EU/2010/75من التوجيه رقم  (b()31)3في جزء منها من كتلة حيوية بمعنى المادة 

 
 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق النفايات. هذه األنشطة غطتهاحيث أن 

 
تغطيها هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة األخرى والوثائق المرجعية األخرى ذات الصلة باألنشطة التي 

 المتاحة هي التالية:
 

 (CWW) مهدور/أنظمة اإلدارة في قطاع الكيميائياتاألكثر شيوعا  في معالجة مياه الصرف والغاز ال ألنظمةا —

 

 (.LVOC, etc)الكيميائية سلسلة الوثائق المرجعية  —

 

 (ECM) طوسائ لعدة الشاملة اآلثاروآثار التقنيات االقتصادية  —

 

 (EFS)تخزين االنبعاثات من ال —

 

 (ENE)كفاءة الطاقة  —
 

 (ICS)أنظمة التبريد الصناعية   —

 

 (IS)إنتاج الحديد والصلب  —

 

الرقابة على االنبعاثات في الهواء والماء من المنشآت حسب التوجيه بشأن االنبعاثات الصناعية )التقرير المرجعي حول الرقابة  —
(ROM)) 



 17.8.2017     الجريدة الرسمية لالتحاد         L 212/5 عربي
 

 

 (PP)رق والكرتون إنتاج اللباب والو —

 

 (REF) تكرير الزيت المعدني والغاز —

 

 (WI)حرق النفايات  —

 

 (WT)معالجة النفايات  —

 

 التعاريف
 

 ألغراض هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة، ت ستخدم التعاريف التالية:
 
 

 عريفالت المصطلح المستخدم

 مصطلحات عامة

 .التوربينات الغازية، أفران المعالجة أو السخاناتأي مصنع احتراق عدا المحركات،  مرجل

توربين الغاز المتحد الدورات 
(CCGT) 

 تينحراري تينتوربين الغاز المتحد الدورات هو عبارة عن مصنع احتراق يستخدم دورتين دينامي
الصادرة من حرارة ال)مثل دورات برايتون ورانكن(. في توربين الغاز متحد الدورات، يتم تحويل 

توربين الغاز )الذي يعمل وفق دائرة برايتون إلنتاج الكهرباء( إلى طاقة مفيدة  في المدخنةغاز 
ستخدم لتوليد البخار، الذي يتمدد بعد ذلك في توربين ت  ، (HRSG)استرداد الحرارة بداخل مولد بخار 

 نتاج كهرباء إضافية(.إلالبخار )الذي يعمل وفق دورة رانكن 

االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة، يشمل توربين الغاز المتحد الدورات تشكيالت لغرض هذه 
 (.HRSGاسترداد الحرارة )ببخار المولد  إضافي في بإشعال أو بدون إشعال

. لغرض هذه االستنتاجات الناتجةاستعمال الحرارة من أجل الوقود باألكسجين  يتحد فيهأي جهاز فني  مصنع احتراق
 :المزيج الذي يتشكل منألفضل التقنيات المتاحة، فإن 

عبر مدخنة  المداخنحيث يتم التخلص من غازات  يناحتراق أو أكثر منفصل مصنعين —
 مشتركة، أو

، أو التي قدم 1987مصانع احتراق منفصلة رخصت ألول مرة أو بعد أول يوليو/تموز  —
المشغلون بشأنها طلبا كامال  للحصول على تصريح في هذا التاريخ أو في تاريخ الحق له، 

 ،تسمح بحكم السلطة المختصةوأنشئت بطريقة، مع اعتبار العوامل الفنية واالقتصادية، 
 عبر مدخنة مشتركة،  خنالمداالتخلص من غازات ب

 عتبر مصنع احتراق واحد.ت

ومن أجل حساب الدخل الحراري الكلي المقدر لمثل هذا المزيج، فإن سعات جميع مصانع االحتراق 
 ميجا وات، يمكن أن تجمع 15الفردية المعنية، حيث الدخل الحراري اإلجمالي المقدر على األقل 

 معا .

 

 وحدة احتراق
 

 .مصنع احتراق فردي

 

 قياس مستمر
 

 .القياس بواسطة نظام قياس أوتوماتيكي مركب في الموقع بشكل مستمر

 

 تخلص مباشر
 

 .عند المصبالتخلص )في خزان استقبال الماء( عند نقطة االنبعاث من المحطة بدون معالجة 



 L 212/6    الجريدة الرسمية لالتحاد        17.8.2017 عربي

 

 عريفالت المصطلح المستخدم

 
نظام إزالة الكبريت من غاز 

 ( FGDالمدخنة )

 

خفض مستوى أكاسيد هو هو نظام مكون من تقنية أو أكثر للحد من االنبعاثات الغرض منها 
 .الكبريت المنبعثة من مصنع االحتراق

 
نظام إزالة الكبريت من غاز 

 قائمال -( FGDالمدخنة )

 

 .(FGDإلزالة الكبريت من غاز المدخنة )ليس بجديد هو نظام 

 
نظام إزالة الكبريت من غاز 

 جديد -( FGDالمدخنة )

 

( في مصنع جديد أو نظام إزالة الكبريت من غاز FGDإما نظام إزالة الكبريت من غاز المدخنة )

أو لكي تحل محل كجديدة تم تركيبها  انبعاثاتخفض واحدة ل( يشمل على األقل تقنية FGDالمدخنة )
 التقنيات المتاحة.القديم في مصنع قائم بعد نشر هذه االستنتاجات ألفضل النظام 

 

 زيت الغاز )السوالر(
 

( رقم CNأي وقود سائل مشتق من النفط مشمول بكود المسميات المجمعة للجماعات األوروبية )
2710 19 25، 2710 19 29، 2710 19 47، 2710 19 48، 2710 20 17 ،2710 

20 19. 
حجمه )بما فيه الخسارة( عند درجة من % 65 من وقود سائل مشتق من النفط يكرر أقلأي أو 

حجمه )بما فيه الخسارة( عند درجة حرارة من % 85 األقل علىدرجة مئوية ويكرر  250حرارة 

 .ASTM D86درجة مئوية بطريقة  350

 

 (HFOزيت الوقود الثقيل )

 
( رقم CNأي وقود سائل مشتق من النفط مشمول بكود المسميات المجمعة للجماعات األوروبية )

 .39 20 2710 ،35 20 2710 ،31 20 2710، 68 19 2710إلى  51 19 2710
، الذي بسبب حدود تكريره، يدخل ضمن فئة الزيوت السوالرأو أي وقود سائل مشتق من النفط غير 

حجمه )بما فيه الخسارة( عند درجة حرارة من % 65 أقل من ي يكررذالثقيلة المستخدمة كوقود وال

فإن  ASTM D86. وإن تعذر تحديد التكرير بطريقة ASTM D86ة درجة مئوية بطريق 250
 .إنتاج البترول يدخل أيضا تحت فئة زيت الوقود الثقيل

 
صافي كفاءة الكهرباء )وحدة 
االحتراق والدورة المتكاملة 

 ((IGCC)للتحويل إلى غاز 

 
ناقص  الفلطيةالنسبة بين خرج الكهرباء الصافي )الكهرباء المنتجة في جانب المحول الرئيسي عالي 

باعتبارها الوقود/ مادة التغذية )طاقة مثال  من استهالك األنظمة المساعدة( ودخل  -الطاقة المستوردة 
 .رة معينة من الزمنقيمة التسخين المنخفضة للوقود/مادة التغذية( عند حد وحدة االحتراق على فت

  صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية
 .النسبة بين القدرة الميكانيكية عند تقارن الحمل والقدرة الحرارية الواردة من الوقود

 
صافي اجمالي استعمال الوقود 

)وحدة االحتراق والدورة 
المتكاملة للتحويل إلى غاز 

(IGCC)) 

 
الطاقة )الكهرباء، الماء الساخن، البخار، الطاقة الميكانيكية المنتجة ناقص  إنتاجالنسبة بين صافي 

الطاقة الكهربائية و/أو الحرارية المستوردة )مثال من استهالك األنظمة المساعدة(( ودخل طاقة 
قيمة التسخين المنخفضة للوقود( عند حد وحدة االحتراق على فترة معينة من باعتبارها الوقود )
 الزمن.

 
صافي اجمالي استعمال الوقود 

 )وحدة التحويل إلى غاز(

 
الطاقة )الكهرباء، الماء الساخن، البخار، الطاقة الميكانيكية المنتجة والغاز  إنتاجالنسبة بين صافي 
غاز التركيبي( ناقص الطاقة الكهربائية و/أو الحرارية القيمة تسخين أقل التركيبي )باعتبار 
قيمة باعتبار أقل ك األنظمة المساعدة(( ودخل طاقة الوقود/مادة التغذية )ستهالالالمستوردة )مثال 

 لوقود/مادة التغذية( عند حد وحدة التحويل إلى غاز على فترة معينة من الزمن.اتسخين 

 

 ساعات العمل
 

ويطلق خالله الزمن معبر عنه بالساعات الذي يعمل فيه مصنع االحتراق، بالكامل أو جزئيا ، 
 عدا فترات بدء التشغيل واإليقاف. االنبعاثات في الهواء، 

 

 قياس دوري
 

 على فترات زمنية محددة.وقياس( الكمية المعينة الخاضعة للتحديد القياس )
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 عريفالت المصطلح المستخدم

 

 قائم -مصنع 
 

 .مصنع احتراق ليس مصنع جديد

 

 جديد -مصنع 
 

هو مصنع االحتراق الذي رخص ألول مرة بعد نشر هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة أو 
 ة عقب نشر استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة.قائم على اساساتكبديل كامل لمصنع احتراق 

 

 مصنع ما بعد االحتراق
 

ال يعمل كمصنع احتراق قائم بذاته، مثل نظام  وهو نظام مصمم لتنقية غازات المداخن باالحتراق
 المادة أو المواد الملوثةاألكسدة الحرارية )مثال  محارق الغاز المتخلف(، ويستعمل للتخلص من 

)مثل المركبات العضوية المتطايرة( في غازات المداخن مع استعادة الحرارة المولدة فيها أو بدون 
احتراق داخل غرفة منفصلة،  حل، حيث يتم حصر كل طوراستعادتها. تقنيات االحتراق على مرا
مميزة )مثال  نسبة الوقود للهواء، نمط الحرارة(، تعتبر  خصائصمما قد يؤدي لعملية احتراق ذات 

الناتجة الغازات  يتم أكسدةالحتراق. وبالمثل، عندما ل الحقةجزء من عملية االحتراق وليست مصانع 
أو من عملية حرق أخرى في مصنع احتراق منفصل من أجل استعادة قيمتها  فرنال/السخانمن 

الطاقية )مع أو بدون استخدام وقود مساعد( إلنتاج الكهرباء، البخار، الماء الساخن/الزيت أو الطاقة 
 ما بعد االحتراق.ا  لالميكانيكية، ال يعد األخير مصنع

 
نظام تنبؤي لمراقبة االنبعاثات 

(PEMS) 

 

يستخدم في تحديد درجة تركيز انبعاثات ملوث ما من مصدر انبعاث مستمر، اعتمادا على نظام 
عالقته بمجموعة من معايير خاصة بعملية الرقابة المستمرة )مثال، استهالك غاز الوقود، نسبة 

 .وبيانات جودة الوقود أو مادة التغذية )مثال  محتوى الكبريت( الهواء للوقود(

 
الصناعات  وقود العمليات من

 الكيميائية

 

كيميائية والمستخدمة كوقود (-البترو)الغازية و/أو السائلة الناتجة عن المصانع  الثانوية المنتجات
 .غير تجاري في مصانع االحتراق

 

 أفران أو سخانات المعالجة

 
 يقصد بأفران أو سخانات المعالجة:

مصانع االحتراق التي تستخدم غازات المداخن في المعالجة الحرارية لألغراض أو مواد التغذية  -
عبر نظام تسخين مباشر )مثال القمين الجيري أو األسمنتي، فرن الزجاج، فرن األسفلت، عملية 

 دية(كيميائية، أفران معالجة المعادن الحدي(-)البتروالتجفيف، المفاعل المستخدم في الصناعات 

 أو 

مصانع االحتراق حيث تنقل الحرارة اإلشعاعية و/أو الحرارة التوصيلية لألغراض أو مواد التغذية  -
عبر جدار صلب بدون استعمال سائل وسيط لنقل السخونة )مثال بطاريات أفران فحم الكوك، الكوبر، 

ية مثل فرن التكسير (كيميائ-األفران أو مفاعل عمليات التسخين المستخدم في الصناعات )البترو
( إلى الحالة LNGبالبخار، سخانات المعالجة المستخدمة في إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال )

 الغازية في محطات الغاز الطبيعي المسال(.

كنتيجة لتطبيق أفضل الممارسات الستعادة الطاقة، قد تقترن سخانات/أفران المعالجة بنظام توليد 
تبر ذلك إحدى خواص تصميم سخان/فرن المعالجة المتكامل والتي ال يمكن البخار/الكهرباء. ويع

 بمعزل عن غيرها.النظر إليها 

مواد االحتراق الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن مراحل تصفية أو تحويل تكرير النفط الخام.  وقود المصافي
 زيوت المصافي والكوك النفطي.، الغاز التركيبي، (RFG)ومن أمثلة ذلك غاز وقود المصافي 

 المواد أو األغراض الناتجة عن األنشطة المشمولة في مجال هذه الوثيقة كمخلفات أو منتجات ثانوية. المخلفات

ويقصد بها فترة من عمل المصنع محددة حسب أحكام قرار المفوضية التنفيذي رقم  مرحلة بدء التشغيل أو اإليقاف
2012/249/EU )*( 
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 عريفالت المصطلح المستخدم

 .هي وحدة االحتراق التي ليست بوحدة جديدة قائمة -وحدة 

هي وحدة االحتراق التي رخصت ألول مرة في مصنع االحتراق بعد نشر هذه االستنتاجات ألفضل  جديدة -وحدة 
التقنيات المتاحة أو في سياق االستبدال الكامل لوحدة احتراق موجودة على أساسات مصنع االحتراق 

 االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة.القائم بعد نشر هذه 

 .يعد المعدل الساعي صالح عندما ال توجد صيانة أو عيب في نظام القياس األوتوماتيكي (الساعيصالح )المعدل 

التوجيه رقم بشأن تحديد فترات بدء التشغيل واإليقاف لغرض  2012مايو/أيار  7الصادر في  EU/2012/249)*( قرار المفوضية التنفيذي رقم 
2010/75/EU ( الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بشأن االنبعاثات الصناعيةOJ L 123، 9.5.2012، p. 44.) 

 

 التعريف المصطلح المستخدم

 بارامتراتال الملوثات/

As  بالرمزمجموع الزرنيخ ومركباته، المعبر عنها .As 

3C  لثالثةالهيدروكربونيات ذات رقم كربون مساو. 

+4C الهيدروكربونيات ذات رقم كربون مساو ألربعة أو أكثر. 

Cd  بالرمزمجموع الكادميوم ومركباته المعبر عنها .Cd 

Cd+Tl  بالرمزمجموع الكادميوم، الثاليوم ومركباتها، المعبر عنها .Cd+Tl 

4CH الميثان.  

CO مونوكسيد الكربون. 

COD  كمية األكسجين الالزمة لألكسدة التامة لتحويل المواد العضوية الطبيعية طلب األكسجين الكيميائي. أي
 .إلى ثاني أكسيد الكربون

COS كبريتيد الكربونيل. 

Cr  بالرمزمجموع الكروم ومركباته، المعبر عنها .Cr 

Cu  بالرمزمجموع النحاس ومركباته، المعبر عنها .Cu 

 . الهواء(مجموع المواد الجسيمية )في  األتربة

 –F. بالرمزالفلوريد المذاب، والمعبر عنه  فلوريد

H2S  الهيدروجين)سلفيد( كبريتيد. 

HCl  بالرمزجميع مكونات الكلور الغازي غير العضوية، والمعبر عنها .HCl 

HCN سيانيد الهيدروجين. 

HF  بالرمزجميع مكونات الفلور الغازي غير العضوية، والمعبر عنها .HF 

Hg  بالرمزمجموع الزئبق ومركباته، المعبر عنها .Hg 
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 التعريف المصطلح المستخدم

N2O )أول أكسيد ثنائي النتروجين )أكسيد النتروز . 

NH3 األمونيا. 

Ni  بالرمزمجموع النيكل ومركباته، المعبر عنها .Ni 

NOX ( مجموع أول أكسيد النتروجينNOوثاني أكسيد ال )نتروجين (NO2 المعبر عنها )بالرمز .NO2 

Pb  بالرمزمجموع الرصاص ومركباته، المعبر عنها .Pb 

PCDD/F دة الكلورلبنزين متعداثنائية ت نارافيور ولكلودة البنزين متعداثنائية ت يوكسيناد. 

RCG التركيز الخام لغازات المداخن. درجة تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2 ) في غاز المداخن الخام
الواردة في االعتبارات العامة( عند مدخل نظام خفض أكاسيد  كمعدل سنوي )تحت الظروف القياسية

  .O2% من وزن 6، والمعبر عنها بمحتوى األكسجين المرجعي (SOX) الكبريت

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + 

V 

مجموع األنتيمون، الزرنيخ، الرصاص، الكروم، الكوبالت، النحاس، المنغنيز، النيكل، الفاناديوم 
 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V. بالرمزمركباتها، المعبر عنها و

SO2 ثاني أكسيد الكبريت. 

SO3 ثالث أكسيد الكبريت. 

SOX ( مجموع ثاني أكسيد الكبريتSO2( وثالث أكسيد الكبريت )SO3 المعبر عنه ،)بالرمز .SO2 

-2 بالرمزالسلفات المذاب، المعبر عنه  السلفات
4SO. 

مجموع الكبريتيد المذاب وأنواع الكبريتيد غير المذابة سهلة اإلطالق بعد التحميض، المعبر عنها  الكبريتيد، سهل اإلطالق
 –S2. بالرمز

-2 بالرمزالكبريتيد المذاب، المعبر عنه  كبريتيد
3SO. 

TOC  بالرمزمجموع الكربون العضوي، المعبر عنه C )في الماء(. 

TSS  مجموع تركيز جميع المواد العالقة الصلبة )في الماء(، المقاسة عن طريق . العوالق الصلبةمجموع
 .الترشيح عبر فالتر من الليف الزجاجي وقياس الوزن

TVOC  بالرمزمجموع الكربون العضوي المتطاير، المعبر عنه C )في الهواء(. 

Zn بالرمزومركباته، المعبر عنها  مجموع الزنك .Zn 

 

 االختصارات
 

 ألغراض هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة، تطبق االختصارات التالية:
 

 التعريف االختصار

ASU وحدة مد الهواء. 

CCGT توربين الغاز متحد الدورات، مع أو بدون احتراق إضافي. 

CFB مفترش مميع دوار. 
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 التعريف االختصار

CHP قدرةالحرارة والجمع بين ال.  

COG غاز أفران الكوك. 

COS كبريتيد الكربونيل. 

DLN نتروجينالمحارق الجافة منخفضة أكسيد ال. 

DSI  الماصةالمادة حقن. 

ESP مرسب الكتروستاتيكي. 

FBC االحتراق على مفترش مميع. 

FGD إزالة الكبريت من غازات المداخن. 

HFO زيت وقود ثقيل. 

HRSG مولد بخار استرداد الحرارة. 

IGCC  المتكاملة للتحويل إلى غازالدورة.  

LHV قيمة التسخين المنخفضة. 

LNB نتروجينالمحارق منخفضة أكسيد ال. 

LNG الغاز الطبيعي المسال. 

OCGT دورة التوربين الغازي المفتوحة. 

OTNOC في غير ظروف التشغيل العادية. 

PC احتراق مسحوق الفحم. 

PEMS النظام التنبؤي لمراقبة االنبعاثات. 

SCR االختزال الحفزي االنتقائي.  

SDA الرذاذ الجاف زازامت. 

SNCR االختزال االنتقائي غير الحفزي. 

 
 

 اعتبارات عامة
 

 أفضل التقنيات المتاحة
 

لتأمين  إن التقنيات الواردة مع الشرح في هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة ليست توجيهية وال شاملة. وقد تستعمل تقنيات أخرى
 مستوى مكافئ لحماية البيئة على األقل.

 
 وما لم ي ذكر خالف ذلك، فإن هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة هي التي ت طبق في أغلب األحوال.

 

 ( BAT-AELsة بأفضل التقنيات المتاحة )قترنمستويات االنبعاث الم

 
مختلفة، غير أنه يجب االلتزام بجميع زمنية فترات معدالت ل تمنحبأفضل التقنيات المتاحة  قترنةمستويات االنبعاث المعلى الرغم من أن 
 هذه المستويات. 
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شعال بالوقود إلكما أن مستويات االنبعاث المحددة في هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة قد ال تنطبق على توربينات ومحركات ا
ساعة/عام، عندما يتعارض هذا االستعمال الطارئ مع ما تم تحديده  500االت الطوارئ وتعمل أقل من السائل أو الغاز التي تستخدم في ح

 في مستويات االنبعاث المحددة في هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة.
 

  مستويات االنبعاث في الهواءلاستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة 
 

( فيما يتعلق باالنبعاثات في الهواء الواردة في هذه االستنتاجات BAT-AELsضل التقنيات المتاحة )إن مستويات االنبعاث المقترنة بأف
 ة:ألفضل التقنيات المتاحة تحيل إلى درجات التركيز، معبر عنها بكتلة المادة المنبعثة من حجم غازات المداخن في الظروف القياسية التالي

 وجرام/ر، ميكمتر عادي كيلو باسكال، ومعبر عنها بالوحدات مج/ مكعب 101.3، وضغط كلفن 273.15الغاز الجاف في درجة حرارة 
 .مكعب متر عادي أو نانوجرام مكافئ سمية دولي/مكعب متر عادي 

 
( من حيث االنبعاثات في الهواء ترد في أفضل BAT-AELsالرقابة المقترنة بمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 .4التقنيات المتاحة 
 

( في هذه BAT-AELsالظروف المرجعية لألكسجين المستخدم في التعبير عن مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الوثيقة ترد في الجدول التالي.

 

مستوى األكسجين المرجعي  النشاط
)RO( 

  احتراق الوقود الصلب

 
 باالشتراك مع أنواع الوقود السائل و/أو الغازياحتراق الوقود الصلب  %-حجم  6

 الحرق المشترك للمخلفات

 %-حجم  3 احتراق الوقود السائل و/أو الغازي الذي ال يتم داخل توربين غازي أو محرك

 احتراق الوقود السائل و/أو الغازي الذي يتم داخل توربين غازي أو محرك
 

 %-حجم  15

 المتكاملة للتحويل إلى غازاالحتراق في مصانع الدورة 

 
 معادلة حساب تركيز االنبعاث عند مستوى األكسجين المرجعي هي:

 

𝐸𝑅 −
21 − 𝑂𝑅

21 − 𝑂𝑀
𝑥𝐸𝑀 

 حيث:
 

ER: تركيز االنبعاث عند مستوى األكسجين المرجعي OR ؛  
OR  : ؛- مستوى األكسجين المرجعي حسب الحجم% 
EM: تركيز االنبعاث المقاس؛ 

OM:  ؛- األكسجين المقاس حسب الحجممستوى% 
 

 ، تنطبق التعاريف التالية:معدللفترات حساب ال
 

 التعريف عدلفترة حساب الم

 ساعة للمتوسطات الصحيحة عن كل ساعة تم الحصول عليها بالقياس المستمر 24فترة عن المتوسط  اليومي عدلالم

 كل ساعة تم الحصول عليها بالقياس المستمر المتوسط عن فترة عام للمتوسطات الصحيحة عن السنوي عدلالم
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 (1)دقيقة على األقل  30القيمة المتوسطة لثالث قياسات متتالية كل منها لمدة  معدل فترة أخذ العينة

العينات التي تم جمعها  معدل
 طوال عام واحد

الرقابة متوسط القيم التي تم الحصول عليها طوال عام من فترة القياسات المأخوذة حسب وتيرة 
 المحددة لكل معيار

 
دقيقة غير مناسبة، يتم استخدام فترة العينة المناسبة.  30ألي معيار حيث، لسبب القيود على العينات أو القيود التحليلية، تكون مدة  (1)

 ساعات. 8إلى  6دة الكلور، تطبق فترة عينات من لبنزين متعداثنائية ر والفيورانات لكلودة البنزين متعداثنائية ت يوكسيناللد
 

 
 ضل التقنيات المتاحة ومستويات االنبعاث في الماء استنتاجات أف

 
 االستنتاجات هذه في الواردة الماء في باالنبعاثات يتعلق فيما( BAT-AELs) المتاحة التقنيات بأفضل المقترنة االنبعاث مستويات إن

 لتر،/بالميكروجرام عنها ومعبر الماء حجم كل من المنبعثة المادة بكتلة عنها معبر التركيز، درجات إلى تحيل المتاحة التقنيات ألفضل
اليومية، أي عينات  عدالت( إلى المBAT-AELs. وتحيل مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )لتر/جرام أو لتر/جرام ملي

 قرار التدفق بقدر كاف.ساعة. العينات المركبة بالنسبة للوقت يمكن أن تستخدم بشرط إثبات است 24التدفق المركبة النسبية كل 

 
نبعاثات في الماء ترد في أفضل ( فيما يتعلق باالBAT-AELsالرقابة المشتركة مع مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 .5التقنيات المتاحة 
 
 

 (BAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 
( إلى النسبة بين صافي خرج الطاقة من وحدة االحتراق ودخل BAT-AEELالطاقة المقترن بأفضل التقنيات المتاحة )يحيل مستوى كفاءة 

طاقة وقود/مادة تغذية وحدة االحتراق في تصميم الوحدة الحالي.  ويتم تقدير صافي خرج الطاقة عند حدود وحدة االحتراق، التحويل إلى 
ل إلى غاز، بما في ذلك األنظمة المساعدة )مثل أنظمة معالجة غازات المداخن(، وللوحدة العاملة بكامل غاز، أو الدورة المتكاملة للتحوي

 حملها.
 

 (CHPوفي حالة مصانع جمع القدرة والحرارة )

 

والتي ( إلى وحدة االحتراق العاملة بكامل حملها BAT-AEELيحيل استعمال صافي مجموع الوقود المقترن بأفضل التقنيات المتاحة ) —
 تضبط من أجل الحصول أوال على أقصى إمداد حراري وثانيا القدرة الباقية التي يمكن توليدها،

 

( إلى وحدة االحتراق التي ال تنتج سوى الكهرباء BAT-AEELويحيل صافي الكفاءة الكهربائية المقترن بأفضل التقنيات المتاحة ) —
 عندما تعمل بكامل حملها.

 
( بالنسبة المئوية. ويعبر عن نسبة دخل طاقة BAT-AEELالكهربائية المقترن بأفضل التقنيات المتاحة )ويعبر عن صافي الكفاءة 

( في أفضل التقنيات BAT-AEEL(. وترد الرقابة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )LHVالوقود/مادة التغذية بقيمة التسخين المنخفضة )

 .2المتاحة 

 ب الدخل الحراري اإلجمالي المقدرتصنيف مصانع/وحدات االحتراق حس
 

 النطاق لحد مساو ألغراض استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة، عندما يشار إلى فئة من قيم إجمالي الدخل الحراري المقدر، يجب قراءتها "
لي: مصنع احتراق بدخل ميجا وات حراري تقرأ كالتا 300-100".  مثال ، فئة المصنع األعلى النطاق حد من وأقل منه أكبر أو األدنى

 ميجا وات. 300ميجا وات وأقل من  100حراري كلي مقدر مساو أو أكبر 

 
مداخن عبر ماسورة أو أكثر منفصلة داخل مدخنة واحدة فإنه يعمل أقل من الغازات بصرف جزء من مصنع االحتراق  يقوموعندما 
ألغراض هذه االستنتاجات ألفضل التقنيات المتاحة. ولجميع أقسام هذا الجزء من المصنع بشكل مستقل تناول ساعة/عام، ويمكن  1500

( المتصلة بإجمالي الدخل الحراري المقدر للمصنع. BAT-AELsالمصنع، تسري مستويات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقنيات المتاحة )
 في هذه الحاالت، تخضع االنبعاثات من تلك المواسير لرقابة منفصلة.
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 ضل التقنيات المتاحة العامةاستنتاجات أف -1
 

باإلضافة إلى استنتاجات أفضل التقنيات  7إلى  2استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة بشأن خصائص الوقود الواردة في األقسام تنطبق 
 المتاحة العامة الواردة في هذا القسم.

 

 أنظمة إدارة البيئة 1-1
 

  1أفضل التقنيات المتاحة 
( يشمل جميع الخصائص EMSالبيئي بشكل عام، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في تنفيذ نظام إلدارة البيئة )من أجل تحسين األداء 

 التالية وااللتزام به:

 مشاركة اإلدارة بما فيها اإلدارة العليا؛ (1)

 اإلدارة سياسة للبيئة تشمل التحسين المستمر ألداء المنشأة البيئي؛ أن تحدد (2)

 الالزمة وتحديد األهداف بشكل مرتبط بالخطط المالية واالستثمارية؛تخطيط ووضع اإلجراءات  (3)

 تنفيذ اإلجراءات مع إيالء اهتمام خاصة بما يلي: (4)

 الهيكل والمسؤولية (أ)

 التوظيف والتدريب والتوعية والكفاءة (ب)

 االتصاالت (ت)

 مشاركة العاملين (ث)

 التوثيق (ج)

 الرقابة الفعالة على العمليات (ح)

 وضع خطط برامج صيانة منتظمة (خ)

 تعداد لمواجهة حاالت الطوارئ واالستجابة لهااالس (د)

 الحرص على التوافق مع التشريعات البيئية (ذ)

 مراجعة األداء واتخاذ التدابير التصحيحية، مع إيالء اهتمام خاص بما يلي: (5)

 JRC Reference Report on Monitoring of emissions to air and waterالرقابة والقياس )أنظر أيضا تقرير  (أ)

from IED-installations — ROM) 

 اإلجراءات التصحيحية والوقائية (ب)

 المحافظة على السجالت (ت)

( EMSإجراء مراجعة مستقلة )حيثما أمكن ذلك( داخلية وخارجية من أجل تحديد ما إذا كان نظام إدارة البيئة ) (ث)
 متوافق أم ال مع خطة الترتيبات وأنه ينفذ ومستمر 

 ة البيئة وضمان استمرارية اتفاقه وكفاءته وفعاليته؛مراجعة اإلدارة العليا لنظام إدار (6)

 متابعة تطوير التكنولوجيات النظيفة؛ (7)

 دراسة تأثير سحب المنشأة من الخدمة على البيئة عند مرحلة تصميم المصنع الجديد، وبما فيه طوال عمر عمله؛ (8)

 تفادي بناء المنشآت تحت السطحية (أ)

 إدماج الخصائص التي تسهل عملية الفك (ب)

 ر تشطيبات األسطح التي يسهل إزالة تلوثهااختيا (ت)

 هاأو تنظيف هاتفريغ يسهلتقلل من احتباس المواد الكيميائية وبحيث معدات التهيئة  (ث)

 تصميم معدات مرنة، ذات اكتفاء ذاتي تسمح باإلغالق على مراحل (ج)

 استعمال المواد القابلة للتحلل والتدوير، حيثما أمكن (ح)

 ي على فترات منتظمة؛تطبيق المراجعة والتقييم القطاع (9)
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الوارد شرحها حيثما كان ذلك ولهذا القطاع، من المهم اعتبار الخصائص التالية في نظام إدارة البيئة،  وبشكل خاص
 مناسب في أفضل التقنيات المتاحة ذات الصلة:

ددة تماما برامج ضمان الجودة/الرقابة على الجودة لكي نضمن أن جميع خصائص أنواع الوقود على اختالفها مح (10)
 (؛9وخاضعة للرقابة )أنظر أفضل التقنيات المتاحة 

 

وضع خطة إدارة تسعى لتقليل االنبعاثات في الهواء و/أو الماء خالل ظروف العمل غير العادية، بما في ذلك فترات بدء  (11)
 (؛11و 10التشغيل واإليقاف )أنظر أفضل التقنيات المتاحة 

 

استعمالها، وتدويرها أو استعادتها، بما  ةمن تفادي إنتاج المخلفات، وتحضيرها إلعادضوضع خطة إلدارة المخلفات ت (12)
 (؛16في ذلك استخدام التقنيات الواردة في )أفضل التقنيات المتاحة 

 

وضع طريقة منهجية للتعرف على االنبعاثات المحتملة في البيئة الخارجة عن السيطرة و/أو غير المبرمجة والتعامل  (13)
 معها، وتحديدا :

 

الجوفية الناتجة عن مناولة وتخزين الوقود والمواد المضافة والمنتجات الثانوية االنبعاثات في التربة والمياه  (أ)
 والمخلفات

 

 االنبعاثات المرتبطة بالتسخين الذاتي و/أو اإلشعال الذاتي للوقود في أنشطة التخزين والمناولة (ب)
 

شار االنبعاثات عند تحميل، وضع خطة إدارة األتربة من أجل تفادي أو، حيثما كان ذلك غير ممكن عمليا ، تخفيف انت (14)
 مناولة الوقود والمخلفات واإلضافات؛ تفريغ، تخزين و/أو

 

 وضع خطة إلدارة الضوضاء حيث يتوقع ضرر الضوضاء عند المستقبالت الحساسة أو يستمر، بما في ذلك: (15)
 

 بروتوكول تنفيذ الرقابة على الضوضاء عند حدود المصنع (أ)
 

 برنامج خفض الضوضاء (ب)
 

 تجابة للحوادث المتعلقة بالضوضاء يشمل العمليات المناسبة وجدول زمنيبروتوكول لالس (ت)
 

ألطراف لالمعلومات حول حوادث الضوضاء  تقديممراجعة سجل حوادث الضوضاء، والعمليات التصحيحية و (ث)
 المعنية؛

 

يهة الرائحة، تشمل فيما يتعلق بحرق، التحويل إلى غاز أو الحرق المشترك للمواد كرالكريهة وضع خطة إلدارة الروائح  (16)
 ما يلي:

 

 تنفيذ خطة الرقابة على الروائحلبروتوكول  (أ)
 

 ويتخلص منها أو يخفضهاالكريهة وعند اللزوم، برنامج للتخلص من الروائح يتعرف على انبعاثات الروائح  (ب)
 

 بروتوكول تسجيل الحوادث المتعلقة بالروائح مع اإلجراءات المناسبة والجدول الزمني (ت)
 

، واإلجراءات التصحيحية وإذاعة المعلومات حول الحوادث الكريهة الحوادث المتعلقة بالروائحمراجعة تاريخ  (ث)
 .ذات الصلة بالروائح على األطراف المعنية

 
 يست ضرورية، يتم وضع سجل بالقرار ومسبباته.ل 16إلى  10وعندما يتضح من التقدير أن أي من العناصر الواردة في المواد 
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 قابلية التطبيق

 
)مثال، موحد أو غير موحد( بطبيعة ونطاق ودرجة تعقد ته )مثال، مستوى التفاصيل( وطبيعنظام إدارة األحداث عادة ما يتصل نطاق 

 المنشأة ومستوى التأثير على البيئة الذي قد تشكله.
 

 الرقابة 1-2
 

     2أفضل التقنيات المتاحة 
رباء و/أو صافي إجمالي استعمال الوقود و/أو صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في تحديد صافي كفاءة الكه

(، وبما 1لعملية التحويل لغاز، أو الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز و/أو وحدات الحرق من خالل تنفيذ اختبار أداء عند الحمل الكامل )
ل تعديل من شأنه أن يؤثر بشكل هام على صافي الكفاءة الكهربائية و/أو الوحدة وإجراء كبدء تشغيل يتفق مع المعايير األوروبية، بعد 

 صافي إجمالي استعمال الوقود و/أو صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية للوحدة. وإذا لم تكن المعايير األوروبية متاحة، فإن أفضل التقنيات
 ألخرى التي تضمن تقديم بيانات بنفس مستوى الجودة العلمية.المتاحة تتمثل في استخدام معيار إيزو الوطني أو المعايير الدولية ا

 

للمد إجراء اختبار األداء بينما تعمل الوحدة بكامل حملها  تمنع منفي حالة الوحدات التي تجمع بين الحرارة والقدرة، وألسباب فنية   (1)
 مل الكامل.ب يستخدم بارامترات الحالحرارة، من الممكن استكمال االختبار أو استبداله بحسبا
 
 

    3أفضل التقنيات المتاحة 
 ة أدناه.تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في الرقابة على أهم بارامترات المعالجة ذات الصلة باالنبعاثات في الهواء والماء، بما فيها تلك الوارد

 
 

 الرقابة البارامترات المجرى

 تحديد دوري أو مستمر التدفق غاز المداخن

 قياس دوري أو مستمر األكسجين، الحرارة والضغطمحتوى 

 (1)محتوى بخار الماء 

معالجة غاز  المتخلفة منالمياه 
 المداخن

 قياس مستمر التدفق، األس الهيدروجيني والحرارة

 إذا ما تم تجفيف عينة غاز المداخن قبل تحليلها. ا  القياس المستمر لمحتوى بخار الماء في غاز المداخن ضروريال يعد  (1)
 

 
    4أفضل التقنيات المتاحة 

وبما يتفق مع المعايير األوروبية. وإذا على األقل تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في الهواء بالوتيرة الواردة أدناه 
قنيات المتاحة تتمثل في استخدام معيار إيزو الوطني أو المعايير الدولية األخرى التي لم تكن المعايير األوروبية متاحة، فإن أفضل الت
 تضمن تقديم بيانات بنفس مستوى الجودة العلمية.

 

 وقود/معالجة/نوع مصنع االحتراق المادة/البارامتر

إجمالي الدخل 
 الحراري المعاير

 لمصنع االحتراق

 المعيار 
 (1))المعايير( 

أقل وتيرة 
 (2)رقابة 

 اقتران الرقابة مع

في حالة استعمال االختزال  - (NH3األمونيا )
الحفزي االنتقائي و/أو االختزال 

 االنتقائي غير الحفزي

المعايير  جميع األحجام
األوروبية 

 العامة

( 3)مستمر 

(4) 

 7أفضل التقنيات المتاحة 

أكاسيد النتروجين 
(NOX) 

متفحمة( الفحم والليغنيت )مواد  -
 بما فيه مخلفات الحرق المشترك

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -

المعايير  جميع األحجام
األوروبية 

 العامة

( 3)مستمر 

(5) 

 20أفضل التقنيات المتاحة 

 24أفضل التقنيات المتاحة 

 28أفضل التقنيات المتاحة 
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 وقود/معالجة/نوع مصنع االحتراق المادة/البارامتر

إجمالي الدخل 
 الحراري المعاير

 لمصنع االحتراق

 المعيار 
 (1))المعايير( 

أقل وتيرة 
 (2)رقابة 

 اقتران الرقابة مع

الخثي بما فيه مخلفات الحرق 
 المشترك

األوليفينات الهيدروفلورية   -
HFO)  و/أو مراجل )

 ومحركات اإلشعال بالسوالر
التوربينات الغازية العاملة  -

 بالسوالر
المراجل والمحركات  -

والتوربينات العاملة بالغاز 
 الطبيعي

 غازات عمليات الحديد والصلب -
وقود العمليات من الصناعات  -

 الكيميائية
مصانع الدورة المتكاملة للتحويل  -

 إلى غاز

 32المتاحة أفضل التقنيات 

 37أفضل التقنيات المتاحة 

 41أفضل التقنيات المتاحة 

 42أفضل التقنيات المتاحة 

 43أفضل التقنيات المتاحة 

 47أفضل التقنيات المتاحة 

 48أفضل التقنيات المتاحة 

 56أفضل التقنيات المتاحة 

 64أفضل التقنيات المتاحة 

 65أفضل التقنيات المتاحة 

 73المتاحة أفضل التقنيات 

مصانع االحتراق على المنصات  -
مرة كل عام  EN 14792 جميع األحجام المقامة عرض البحر

(6) 
 53أفضل التقنيات المتاحة 

النتروز  أكسيد
(N2O) 

الفحم و/أو الليغنيت )مواد  -
 مميع دائري متفحمة( في مسبح

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -
 مميع دائري مسبحالخثي في 

مرة كل عام  EN 21258 األحجام جميع
(7) 

 20أفضل التقنيات المتاحة 

 24أفضل التقنيات المتاحة 

 

مونوكسيد الكربون 
(CO) 

الفحم والليغنيت )مواد متفحمة(  -
 بما فيه مخلفات الحرق المشترك

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -
الخثي بما فيه مخلفات الحرق 

 المشترك
الهيدروفلورية األوليفينات  -

(HFO و/أو مراجل ومحركات )
 اإلشعال بالسوالر

التوربينات الغازية العاملة  -
 بالسوالر

المراجل والمحركات  -
والتوربينات العاملة بالغاز 

 الطبيعي
 غازات عمليات الحديد والصلب -
وقود العمليات من الصناعات  -

 الكيميائية
مصانع الدورة المتكاملة  -

 الستخراج الغاز

المعايير  األحجامجميع 
األوروبية 
 EN العامة و

14792 

 (5( )3)مستمر 
 20أفضل التقنيات المتاحة 

 24أفضل التقنيات المتاحة 

 28أفضل التقنيات المتاحة 

 33أفضل التقنيات المتاحة 

 38أفضل التقنيات المتاحة 

 44أفضل التقنيات المتاحة 

 49أفضل التقنيات المتاحة 

 56أفضل التقنيات المتاحة 

 64أفضل التقنيات المتاحة 

 65أفضل التقنيات المتاحة 

 73أفضل التقنيات المتاحة 

 

مصانع االحتراق على المنصات  -
مرة كل عام  EN 15058 جميع األحجام المقامة عرض البحر

(6) 
 54أفضل التقنيات المتاحة 

 أكسيد ثاني
 (SO2الكبريت )

الفحم والليغنيت )مواد متفحمة(  -
 مخلفات الحرق المشتركبما فيه 

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -
الخثي بما فيه مخلفات الحرق 

 المشترك
األوليفينات الهيدروفلورية  -

(HFO و/أو مراجل اإلشعال )

المعايير  جميع األحجام
األوروبية 
 ENالعامة و

14791 

( 8( )3)مستمر 

(9) 
 21المتاحة أفضل التقنيات 

  25المتاحة أفضل التقنيات 

 29أفضل التقنيات المتاحة 

 34أفضل التقنيات المتاحة 
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 وقود/معالجة/نوع مصنع االحتراق المادة/البارامتر

إجمالي الدخل 
 الحراري المعاير

 لمصنع االحتراق

 المعيار 
 (1))المعايير( 

أقل وتيرة 
 (2)رقابة 

 اقتران الرقابة مع

 بالسوالر
األوليفينات الهيدروفلورية  -

(HFO و/أو محركات اإلشعال )
 بالسوالر

التوربينات الغازية العاملة  -
 بالسوالر

 ات الحديد والصلبغازات عملي -
وقود العمليات من مراجل  -

 مصانع الكيميائيات
مصانع الدورة المتكاملة للتحويل  -

 إلى غاز

 39المتاحة أفضل التقنيات 

 50المتاحة أفضل التقنيات 

   57المتاحة أفضل التقنيات 

  66المتاحة أفضل التقنيات 

 67المتاحة أفضل التقنيات 

 74المتاحة أفضل التقنيات 

ثالثي أكسيد 

 (SO3) الكبريت

في حالة استعمال االختزال  -
 معيار ال يوجد األحجامجميع  الحفزي االنتقائي

 أوروبي
 متوفر

 — عام كل مرة

كلوريدات غازية، 
 بالرمزمعبر عنها 

HCl 

 فحم و/أو ليغنيت -
وقود العمليات من مراجل  -

 مصانع الكيميائيات

مرة كل ثالثة  EN 1911 جميع األحجام
( 10( )3)أشهر 

(11) 

 21أفضل التقنيات المتاحة 

 57أفضل التقنيات المتاحة 

الحيوية الصلبة و/أو الفحم الكتلة  -
المعايير  جميع األحجام الخثي

األوروبية 
 العامة

( 12)مستمر 

(13) 
 25أفضل التقنيات المتاحة 

 

 الحرق المشترك للمخلفات -
المعايير  جميع األحجام

األوروبية 
 العامة

( 3)مستمر 

(13) 
 66أفضل التقنيات المتاحة 

 67أفضل التقنيات المتاحة 

الهيدروجين فلوريد 

(HF) 

 فحم و/أو ليغنيت -
وقود العمليات من مراجل  -

 مصانع الكيميائيات

 معيار ال يوجد جميع األحجام
 أوروبي

 متوفر

مرة كل ثالثة 
( 10( )3)أشهر 

(11) 

 21أفضل التقنيات المتاحة 

 57أفضل التقنيات المتاحة 

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -
 معيار ال يوجد جميع األحجام الخثي

 أوروبي

 متوفر

 25أفضل التقنيات المتاحة  مرة كل عام

 الحرق المشترك للمخلفات -
المعايير  جميع األحجام

األوروبية 
 العامة

( 3)مستمر 

(13) 
 66أفضل التقنيات المتاحة 

 67أفضل التقنيات المتاحة 

 األتربة
 فحم و/أو ليغنيت -
الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -

 الخثي
األوليفينات الهيدروفلورية  -

(HFO و/أو مراجل اإلشعال )
 بالسوالر

 غازات عمليات الحديد والصلب -
وقود العمليات من مراجل  -

 مصانع الكيميائيات
مصانع الدورة المتكاملة للتحويل  -

 إلى غاز
األوليفينات الهيدروفلورية  -

(HFO و/أو محركات اإلشعال )
 بالسوالر

التوربينات الغازية العاملة  -

المعايير  جميع األحجام
األوروبية 
 العامة، و 

EN 13284 
-1 
 و

EN 
13284-2 

( 3)مستمر 

(14) 
 22أفضل التقنيات المتاحة 

 26أفضل التقنيات المتاحة 

 30أفضل التقنيات المتاحة 

 35أفضل التقنيات المتاحة 

 39أفضل التقنيات المتاحة 

 51أفضل التقنيات المتاحة 

 58المتاحة أفضل التقنيات 

 75أفضل التقنيات المتاحة 
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 وقود/معالجة/نوع مصنع االحتراق المادة/البارامتر

إجمالي الدخل 
 الحراري المعاير

 لمصنع االحتراق

 المعيار 
 (1))المعايير( 

أقل وتيرة 
 (2)رقابة 

 اقتران الرقابة مع

 بالسوالر
 

 

 الحرق المشترك للمخلفات -
المعايير  جميع األحجام

األوروبية 
 ENالعامة و

13284 -2 

 68أفضل التقنيات المتاحة  مستمر

 69أفضل التقنيات المتاحة 

المعادن وأشباه 
المعادن عدا الزئبق 

 زرنيخ، كادميوم،)
 كوبالت، كروم،

منجنيز،  نحاس،
 رصاص، نيكل،

أنتيمون، سيلينيوم، 
 (، زنكفاناديوم

 فحم و/أو ليغنيت -
الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -

 الخثي
األوليفينات الهيدروفلورية  -

(HFO و/أو مراجل ومحركات )
 اإلشعال بالسوالر

مرة كل عام  EN 14385 جميع األحجام
(15) 

 22أفضل التقنيات المتاحة 

 26أفضل التقنيات المتاحة 

 30التقنيات المتاحة  أفضل

 

 الحرق المشترك للمخلفات -
ميجاوات  300> 

 حراري
EN 14385  مرة كل ستة

 (10)أشهر 
 68أفضل التقنيات المتاحة 

 69أفضل التقنيات المتاحة 

ميجاوات  300≤ 
 حراري

EN 14385  مرة كل ثالثة
( 16)أشهر 

(10)  

مصانع الدورة المتكاملة للتحويل  -
 إلى غاز

ميجاوات  100≤ 
 حراري

EN 14385  مرة كل عام
(15) 

 75أفضل التقنيات المتاحة 

 (Hgالزئبق )
الفحم والليغنيت )مواد متفحمة(  -

 بما فيه مخلفات الحرق المشترك
ميجاوات  300> 

 حراري
EN 13211  مرة كل

ثالثة أشهر 
(10( )17) 

 23أفضل التقنيات المتاحة 

-  
ميجاوات  300≤ 

 حراري

المعايير 
األوروبية 
 ENالعامة و

14884 

( 13)مستمر 

(18) 

الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم  -
 الخثي

مرة كل عام  EN 13211 جميع األحجام
(19) 

 27أفضل التقنيات المتاحة 

الحرق المشترك للمخلفات  -
بالكتلة الحيوية الصلبة و/أو 

 الفحم الخثي

 EN 13211  مرة كل
ثالثة أشهر 

(10) 

 70التقنيات المتاحة أفضل 

مصانع الدورة المتكاملة  -
 الستخراج الغاز

ميجاوات  100≤ 
 حراري

EN 13211  مرة كل عام
(20) 

 75أفضل التقنيات المتاحة 

تركيز المركبات 
العضوية المتطايرة 

TVOC 

األوليفينات الهيدروفلورية  -
(HFO و/أو محركات اإلشعال )

 بالسوالر
وقود العمليات من مراجل  -

 مصانع الكيميائيات

مرة كل ستة  EN 12619 جميع األحجام
 (10)أشهر 

 33أفضل التقنيات المتاحة 

 59أفضل التقنيات المتاحة 
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 وقود/معالجة/نوع مصنع االحتراق المادة/البارامتر

إجمالي الدخل 
 الحراري المعاير

 لمصنع االحتراق

 المعيار 
 (1))المعايير( 

أقل وتيرة 
 (2)رقابة 

 اقتران الرقابة مع

الحرق المشترك للمخلفات  -
بالفحم، والليغنيت، والكتلة 

 الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي

 

 جميع األحجام
 

المعايير 
األوروبية 

 العامة

 

 71المتاحة  أفضل التقنيات مستمر

 فورمالدهيد
الغاز الطبيعي في المحركات  -

التي تعمل بالشرر بخليط فقير 
 والمحركات ثنائية الوقود

 

 جميع األحجام
 معيار ال يوجد
 أوروبي
 متوفر

 

 45أفضل التقنيات المتاحة  مرة كل عام

 (CH4الميثان )
 EN ISO جميع األحجام محركات الغاز الطبيعي -

25139 

مرة كل عام 
 45أفضل التقنيات المتاحة  (21)

الديوكسين/الفيوران 
PCDD/F   

وقود العمليات من مراجل  -
 مصانع الكيميائيات

 الحرق المشترك للمخلفات -

-EN 1948 جميع األحجام
1، 

EN 1948-
2، 

EN 1948-3 

مرة كل ستة 
 59أفضل التقنيات المتاحة  (22( )10)أشهر 

 71أفضل التقنيات المتاحة 

 

 

. المعايير األوروبية للقياسات EN 15267-1، EN 15267-2، EN 15267-3، EN 14181المعايير األوروبية العامة الخاصة بالقياسات المستمرة هي  (1)
 الدورية ترد في الجدول.

 وال تسري وتيرة الرقابة على المصانع التي تعمل فقط لغرض أداء قياس االنبعاثات. (2)

ساعة/عام تكون أقل وتيرة مراقبة مرة كل ستة أشهر على األقل. أما توربينات  1500تعمل > وميجا وات  100> في حالة المصانع ذات دخل حراري مقدر  (3)

وية الصلبة و/أو الفحم %. في حالة الحرق المشترك للمخلفات بالفحم، الليغنيت، الكتلة الحي 70الغاز فيتم تنفيذ الرقابة الدورية مع حمل احتراق المصنع < 
 من توجيه االنبعاثات الصناعية. 6من الملحق  6ؤخذ في االعتبار عند تحديد وتيرة الرقابة الجزء يالخثي، يجب أن 

 قر بالقدر الكافي.مست وفي حالة استعمال االختزال الحفزي االنتقائي، تكون أقل وتيرة مراقبة مرة كل عام على األقل، إذا كان من الثابت أن مستوى االنبعاثات (4)

ساعة/عام، أو في حالة دورة التوربين الغازي المفتوحة  1500ميجا وات وتعمل >  100في حالة توربينات اإلشعال بالغاز الطبيعي بدخل حراري مقدر >  (5)
 ( كبديل.PEMSيمكن استخدام النظام التنبؤي للرقابة على االنبعاثات )

 ( كبديل.PEMSى االنبعاثات )يمكن استخدام النظام التنبؤي للرقابة عل (6)

 %. 70>  % من حمولته والثانية بينما يعمل المصنع بـ 70ت نفذ مجموعتين من القياسات، األولى بينما يعمل المصنع بـ <  (7)

مكن استخدام كبديل للقياس المستمر في حالة مصانع االحتراق بالزيت ذات محتوى كبريت معروف وبدون نظام لتخليص غازات المداخن من الكبريت، ي (8)
ر انبعاثات ثاني القياسات الدورية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل و/أو اإلجراءات األخرى التي تضمن تقديم بيانات بمستوى علمي مكافئ من أجل تقدي

 أكسيد الكبريت. 

الوقود األساسية )أنظر وات حراري بعد تحديد خصائص  ميجا 100في حالة وقود المعالجة من الصناعات الكيميائية، يمكن ضبط وتيرة الرقابة للمصانع >  (9)
االنبعاثات في ب( اعتمادا على تقدير صلة الملوثات الموجودة )مثال التركيز في الوقود، طريقة معالجة غازات المداخن المتبعة( 5أفضل التقنيات المتاحة 

 ئص الوقود أثرا  على االنبعاثات.الهواء، ولكن في جميع الحاالت على األقل كل مرة يكون فيها لتغيير خصا

و/أو المخلفات تأثير  إذا كان من الثابت أن مستوى االنبعاثات مستقر بالقدر الكافي، يمكن تنفيذ القياسات الدورية كل مرة يكون فيها لتغيير مواصفات الوقود (10)
ترك للمخلفات بالفحم، الليغنيت، الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم على االنبعاثات، ولكن في جميع األحوال، مرة كل عام على األقل. في حالة الحرق المش

 من توجيه االنبعاثات الصناعية. 6من الملحق  6الخثي، يجب عند تحديد وتيرة الرقابة أن يؤخذ في االعتبار الجزء 

( اعتمادا على 5تاحة في حالة وقود العمليات من الصناعات الكيميائية، يمكن تعديل وتيرة الرقابة بعد القيام بتحديد خصائص الوقود )أنظر أفضل التقنيات الم (11)
ولكن في جميع الحاالت على األقل  االنبعاثات في الهواء،بتقدير صلة الملوثات الموجودة )مثال التركيز في الوقود، طريقة معالجة غازات المداخن المتبعة( 

 كل مرة يكون فيها لتغيير خصائص الوقود تأثيرا  على االنبعاثات.

ساعة/عام تكون أقل وتيرة مراقبة هي مرة كل سنة على األقل. في حالة  500ميجا وات وتعمل >  100> في حالة المصانع ذات دخل حراري مقدر  (12)

ساعة/عام، يمكن تخفيض وتيرة المراقبة لمرة كل ستة أشهر  1500ساعة/عام و 500وات وتعمل ما بين  ميجا 100> المصانع ذات دخل حراري مقدر 
 على األقل.

و/أو المخلفات تأثير  إذا كان من الثابت أن مستوى االنبعاثات مستقر بالقدر الكافي، يمكن تنفيذ القياسات الدورية كل مرة يكون فيها لتغيير مواصفات الوقود (13)
 االنبعاثات، ولكن في جميع األحوال، مرة كل ستة أشهر على األقل.على 

نبعاثات وفي حالة غازات عمليات مصانع حرق الحديد والصلب، تكون أقل وتيرة مراقبة مرة كل ستة أشهر على األقل إذا كان من الثابت أن مستوى اال (14)
 مستقر بالقدر الكافي.
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( اعتمادا على تقدير 5ووتيرة الرقابة بعد القيام بتحديد أولي لخصائص الوقود )أنظر أفضل التقنيات المتاحة  يمكن تعديل قائمة الملوثات الخاضعة للرقابة (15)
االنبعاثات في الهواء، ولكن في جميع الحاالت على األقل كل مرة بصلة الملوثات الموجودة )مثال التركيز في الوقود، طريقة معالجة غازات المداخن المتبعة( 

 لتغيير خصائص الوقود تأثيرا  على االنبعاثات.يكون فيها 

 ساعة/عام تكون أقل وتيرة مراقبة هي مرة كل ستة أشهر على األقل. 1500في حالة المصانع التي تعمل >  (16)

 ساعة/عام تكون أقل وتيرة مراقبة مرة كل سنة على األقل. 1500في حالة المصانع التي تعمل >  (17)

بالتحليل المتكرر للعينات المتكاملة آنيا ، مثال من خالل طريقة المراقبة الموحدة بالمصيدة الماصة، كبديل للقياس  اترنأخذ العينات المستمر مققد يستخدم  (18)
 المستمر.

كون كل مرة ي إذا كان من الثابت أن مستوى االنبعاثات مستقر بالقدر الكافي بسبب ضعف محتوى الزئبق في الوقود، يمكن تنفيذ القياسات الدورية فقط في (19)
 فيها لتغيير مواصفات الوقود تأثير على االنبعاثات.

 ساعة/عام. 1500وال تسري أقل وتيرة للمراقبة في حالة المصانع التي تعمل >  (20)

 % من حمله. 70بـ المصنع يعمل  االقياسات بينم تجرى (21)

 اء الوقود على مواد مكلورة.في حالة وقود العمليات من الصناعات الكيميائية، ال يتم تنفيذ الرقابة إال في حالة احتو (22)

 

 
   5أفضل التقنيات المتاحة 

ل حسب الوتيرة الواردة فيما بعد وبما قتتمثل أفضل التقنيات المتاحة في مراقبة االنبعاثات في الماء من معالجة غاز المداخن وعلى األ
التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام معيار إيزو الوطني أو يتفق مع المعايير األوروبية. وإذا لم تكن المعايير األوروبية متوفرة، فإن أفضل 
 المعايير الدولية األخرى التي تضمن تقديم بيانات بنفس مستوى الجودة العلمية.

 

 اقتران الرقابة مع أقل وتيرة مراقبة المعيار )المعايير( المادة / البارامتر

 15أفضل التقنيات المتاحة  مرة كل شهر TOC( (1) EN 1484(كربون عضوي كلي 

 (COD) الطلب على األكسجين الكيميائي
)1( 

 ليس هناك معيار أوروبي متاح

 EN 872 (TSS) العالقةصلبة الواد إجمالي الم

 EN ISO 10304–1 (–F) فلوريد

2- (سلفات
4SO(  

EN ISO 10304–1 

 ليس هناك معيار أوروبي متاح (–S2)كبريتيد، سهل اإلطالق 

2- ( كبريتيت
3SO(   EN ISO 10304–3 

 الفلزات وأشباه الفلزات
 زرنيخ

المعايير األوروبية المتنوعة المتاحة 
 ENأو  EN ISO 11885)مثل 

ISO 17294 -2) 
 كادميوم

 كروم

 نحاس

 لنيك

 رصاص

 زنك

المعايير األوروبية المتنوعة المتاحة  زئبق
 ENأو  EN ISO 12846)مثل 

ISO 17852) 

المعايير األوروبية المتنوعة المتاحة  (–Cl)كلوريد 
 ENأو  EN ISO 10304-1)مثل 

ISO 15682) 

— 
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 — EN 12260 نتروجين كلي

هو الخيار المفضل ( كبدائل. مراقبة إجمالي الكربون العضوي COD( والطلب على األكسجين الكيميائي )TOCمراقبة إجمالي الكربون العضوي ) (1)
 ألنه ال يعتمد على استعمال مكونات عالية السمية.

 

 األداء البيئي العام وأداء االحتراق 1-3
 

    6أفضل التقنيات المتاحة 
تقليل انبعاثات أحادي أكسيد الكربون والعناصر غير المحروقة في الهواء، تتمثل ومن أجل تحسين األداء البيئي العام لمصانع االحتراق 

 مناسبة من التقنيات الواردة أدناه.مجموعة التقنيات المتاحة في ضمان نمط الحرق النموذجي واستخدام  أفضل
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 خلط ومزج الوقود -أ
ضمان ظروف احتراق مستقرة و/أو خفض 
انبعاث الملوثات عن طريق مزج نوعيات 

 مختلفة من نفس صنف الوقود

 عام قابلة للتطبيق بشكل

تنفيذ صيانة دورية حسب الخطة الموضوعة  صيانة نظام االحتراق  -ب
 وبما يتفق مع توصيات المورد

 

  -ج
 نظام رقابة متقدم

 
 8.1أنظر الوصف في القسم 

قد ت قيد قابلية التطبيق على مصانع 
االحتراق القديمة بالحاجة إلجراء 
تعديل تحديثي على نظام االحتراق 

 والرقابةو/أو نظام التحكم 

جودة تصميم معدات  -د
 االحتراق

جودة تصميم الفرن، غرف االحتراق، المواقد 
 واألجهزة الملحقة

قابلة للتطبيق بشكل عام على مصانع 
 االحتراق الجديدة

  هـ
 اختيار الوقود

اختيار أو االنتقال بالكامل أو جزئيا  لنوع وقود 
أو أكثر ذو خصائص بيئية أفضل )مثال يحتوي 

نسبة كبريت و/أو زئبق أقل( من بين على 
األصناف المتوفرة، بما في ذلك حاالت بدء 

 التشغيل وعند استعمال الوقود االحتياطي

قابلة للتطبيق في سياق القيود 
المرتبطة بتوفر أصناف الوقود 
المناسبة ذات خصائص بيئية أفضل 
إجماال، وقد يتأثر ذلك بسياسة الطاقة 

، أو بتوازن المتبعة في الدولة العضو
الوقود داخل الموقع في حالة وقود 

 عمليات االحتراق الصناعية. 

وفي مصانع االحتراق القائمة، قد 
يتقيد اختيار نوع الوقود بتهيئة 

 وتصميم المصنع.

 
 
 

    7أفضل التقنيات المتاحة 

( SNCR( و/أو االختزال االنتقائي غير الحفزي )SCRمن أجل خفض انبعاثات األمونيا في الهواء من استعمال االختزال الحفزي االنتقائي )
و في تخفيف انبعاثات أكاسيد النتروجين، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في تحسين التصميم و/أو طريقة االختزال الحفزي االنتقائي و/أ

توزيع الكاشف والحجم المثالي لقطرات  االختزال االنتقائي غير الحفزي )مثال، تحسين نسبة الكاشف إلى أكاسيد النتروجين، اتساق
 الكاشف(.

 
 

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة
 

( الخاصة بانبعاثات األمونيا في الهواء من استعمال االختزال الحفزي BAT-AELمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

أو كمعدل طوال فترة أخذ العينات.  سنويكمعدل  أمونيامج/ 10–3> ( هيSNCRاالنتقائي غير الحفزي )( و/أو االختزال SCRاالنتقائي )
عند استعمال االختزال الحفزي االنتقائي والحد األعلى للنطاق عند استعمال االختزال االنتقائي غير الحفزي  يمكن بلوغ الحد األدنى للنطاق

نع حرق الكتلة الحيوية والعاملة بحموالت مختلفة كما في حالة محركات األوليفينات وبدون تقنيات خفض الرطوبة. في حالة مصا
مج/مكعب  15( و/أو السوالر، فإن الحد األعلى للنطاق في مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو HFOالهيدروفلورية )

 متر عادي.
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    8أفضل التقنيات المتاحة 
استخدام نظم تخفيف  قليل االنبعاثات في الهواء أثناء ظروف العمل العادية، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في ضمانمن أجل تفادي أو ت

 التشغيل والصيانة.و من خالل التصميم المناسب االنبعاث بأقصى طاقتها وتوفرها
 
 

   9أفضل التقنيات المتاحة 
راق و/أو التحويل إلى غاز وتخفيض االنبعاثات في الهواء، فإن أفضل التقنيات المتاحة من أجل تحسين األداء البيئي العام لمصانع االحت

يئة تتمثل في إدماج العناصر التالية في برامج ضمان الجودة / الرقابة على الجودة لجميع أنواع الوقود المستخدمة، كجزء من نظام إدارة الب
 (:1)أنظر أفضل التقنيات المتاحة 

 

ألساسية الكاملة المستخدمة تشمل على األقل البارامترات الواردة فيما بعد وتتفق مع المعايير األوروبية.  ويمكن خصائص الوقود ا (1)
 استخدام معيار إيزو، المعايير الوطنية أو المعايير األخرى الدولية بشرط أن تضمن المد ببيانات بمستوى جودة علمية مكافئة؛

 

أجل التأكد من اتساقه مع الخصائص األساسية وبما يتفق مع مواصفات تصميم المصنع. وتيرة االختبار المنتظم لجودة الوقود من  (2)
الملوثات المنطلقة )مثال درجة تركيز الوقود، صلة االختبار والبارامترات المختارة من الجدول أدناه تعتمد على تنوع الوقود وتقدير 

 طريقة معالجة غاز المداخن المتبعة(؛

عمليا  )مثال إدماج خصائص الوقود المحددة والرقابة في مكن عدادات المصنع بالنحو وفي التوقيت الالزم والمالتعديل الالحق إل (3)
 (.8.1نظام الرقابة المتقدم )أنظر الوصف في القسم 

 
 الوصف

 
قبل المورد، فإنه يمد المشغل  يستطيع المشغل و/أو مورد الوقود تنفيذ الخصائص األساسية المحددة واالختبار المنتظم للوقود. إذا نفذت من

 بجميع النتائج في شكل مواصفات مورد المنتج )الوقود( و/أو الضمان.
 

 المواد / البارامترات موضوع الخصائص المحددة الوقود

الكتلة الحيوية / الفحم 
 الخثي

 القيمة الحرارية الدنيا —

 الرطوبة —

 الرماد —

 الكبريت، البوتاسيوم، الصوديوم، نتروجينالكربون، الكلور، الفلور، ال —

 الفلزات وأشباه الفلزات )الزرنيخ، الكادميوم، الكروم، النحاس، الزئبق، الرصاص، الزنك( —

 القيمة الحرارية الدنيا — فحم و/أو ليغنيت

 الرطوبة —

 المواد المتطايرة، الرماد، الكربون المثبت، الكربون، الهيدروجين، النتروجين، األكسجين، الكبريت —

 فلورالكلور، البروم، ال —

الفلزات وأشباه الفلزات )الزرنيخ، الكادميوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المنجنيز، النيكل،  —
 ، الزنك(فاناديومالرصاص، األنتيمون، التيتانيوم، ال

 الرماد — األوليفينات الهيدروفلورية 

 فاناديومالنيكل، ال، النتروجينكبريت، الكربون، ال —

 الرماد — زيت الغاز

 كبريتالكربون، ال، النتروجين —

 القيمة الحرارية الدنيا — الغاز الطبيعي

 Wobbe الجودة مؤشر النتروجين، الميثان، اإليثان، البروبان، اإليزوبوتان، ثاني أكسيد الكربون، —
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 المواد / البارامترات موضوع الخصائص المحددة الوقود

وقود العمليات من 
 (1)الصناعات الكيميائية 

 كبريتالكسجين، األ، النتروجينهيدروجين، الفلور، الكلور، الكربون، البروم، ال —

الفلزات وأشباه الفلزات )الزرنيخ، الكادميوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المنجنيز، النيكل،  —
 ، الزنك(فاناديومالرصاص، األنتيمون، التيتانيوم، ال

غازات عمليات الحديد 
 والصلب

)لغاز أفران الكوك(، ثاني ، الهيدروكربونات لغاز أفران الكوك()الميثان  القيمة الحرارية الدنيا، —
 Wobbe الجودة أكسيد الكربون، الهيدروجين، النتروجين، الكبريت الكلي، األتربة، مؤشر

 القيمة الحرارية الدنيا — (2)المخلفات 

 الرطوبة —

النتروجين، األكسجين، متطايرة، الرماد، البروم، الكربون، الكلور، الفلور، الهيدروجين، مواد الال —
 الكبريت

الفلزات وأشباه الفلزات )الزرنيخ، الكادميوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المنجنيز، النيكل،  —
 ، الزنك(فاناديومالرصاص، األنتيمون، التيتانيوم، ال

بشكل معقول وجودها في الوقود اعتمادا ومن الممكن اختصار قائمة المواد/البارمترات المحددة الخصائص على تلك التي يتوقع  (1)
 على المعلومات حول المواد الخام وعمليات اإلنتاج.

يتم تحديد تلك الخصائص بدون اإلخالل بتطبيق إجراء ما قبل قبول المخلفات وإجراء قبولها المحددان في أفضل التقنيات المتاحة  (2)
 د/البارامترات األخرى باإلضافة إلى تلك الواردة هنا.)أ(، التي قد تقود إلى تحديد الخصائص و/أو مراجعة الموا60

 

 
   10أفضل التقنيات المتاحة 

، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في وضع (OTNOC)من أجل تخفيض االنبعاثات في الهواء و/أو الماء خالل ظروف العمل غير العادية 

الملوثات المنطلقة التي تشمل العناصر  تتناسب مع أهمية(، 1يات المتاحة أفضل التقن وتنفيذ خطة إدارة كجزء من نظام إدارة البيئة )أنظر
 التالية:

 

على االنبعاثات في  تؤثرظروف العمل غير العادية والتي قد  قد تكون سببا  في حدوثالتصميم المناسب لألنظمة التي  —
الهواء، والماء و/أو التربة )مثال أسس التصميم منخفض الحمل من أجل تقليل حموالت بدء التشغيل الدنيا واإلقفال للحصول 

 على توليد مستقر في التوربينات الغازية(،
 

 وضع وتنفيذ خطة صيانة وقائية خاصة لهذه األنظمة ذات الصلة، —
 

لناتجة عن ظروف العمل غير العادية والظروف ذات الصلة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية مراجعة وتسجيل االنبعاثات ا —
 عند اللزوم،

 

التقدير الدوري لالنبعاثات الكلية خالل ظروف العمل غير العادية )مثال وتيرة تكرار الحوادث، مدتها، قياس كمية االنبعاثات  —
 وتقديرها( وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم.

 
 

  11أفضل التقنيات المتاحة 
 تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في إجراء الرقابة المناسبة على االنبعاثات في الهواء و/أو الماء خالل ظروف العمل غير العادية.

 
 

 الوصف
 

كافئة أو أفضل من حيث تأنها ميمكن تنفيذ عملية الرقابة من خالل القياس المباشر لالنبعاثات أو رصد البارامترات البديلة إذا ما ثبت 
( على أساس قياس SU/SDاالنبعاثات خالل مراحل بدء التشغيل واإليقاف )وقد تقاس جودتها العلمية عن القياس المباشر لالنبعاثات. 

ج هذه القياسات لتقدير على األقل مرة في العام، واستخدام نتائ نموذجيي تم في حالة إجراء بدء التشغيل واإليقاف الذاالنبعاثات التفصيلي ال
 االنبعاثات لكل بدء تشغيل/إيقاف على مدار العام.

 
 

 كفاءة الطاقة 1-4
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  12أفضل التقنيات المتاحة 

 1500≤  من أجل زيادة كفاءة الطاقة في وحدات االحتراق، التحويل إلى غاز و/أو مصانع الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز التي تعمل
 من التقنيات الواردة فيما بعد. ةمناسبمجموعة ساعة/عام، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.2أنظر الوصف في القسم  االحتراق تحسين -أ

تحسين االحتراق يقلل محتوى المواد غير 
بقايا وفي المحترقة في غازات المداخن 

 .االحتراق الصلبة

 قابلة للتطبيق بشكل عام.

تحسين ظروف وسيط  -ب
 العمل

العمل في أعلى مستويات الضغط والحرارة 
الغاز أو البخار، داخل القيود  العمللوسيط 

المرتبطة بها، مثال الرقابة على انبعاثات أكاسيد 
 النتروجين أو

 .خصائص الطاقة المطلوبة

بضغط عادم منخفض للتوربين باستخدام  العمل تحسين دورة البخار -ج
أقل حرارة ممكنة في مكثف تبريد الماء، 

 .وضمن ظروف التصميم

تقليل استهالك الطاقة الداخلية )مثال، كفاءة  تقليل استهالك الطاقة -د
 .أعلى لمضخة التغذية بالماء(

التسخين األولي  -هـ
 لهواء االحتراق

المستعادة من إعادة استخدام جزء من السخونة 
غازات المداخن في التسخين األولى للهواء 

 .المستعمل في عملية الحرق

قابل للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة 
 .بالحاجة للرقابة على انبعاثات أكاسيد النتروجين

 
 -و

 
 التسخين األولي للوقود

 
التسخين األولي للوقود باستخدام السخونة 

 .المستعادة

للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة قابل 
بتصميم الغالية والحاجة للرقابة على انبعاثات 

 .أكاسيد النتروجين

 
 -ز

 
 نظام الرقابة المتقدم

 .8.2أنظر الوصف في القسم 

نظام الرقابة االلكتروني لبارامترات االحتراق 
الرئيسية يسمح بتحسين عملية االحتراق بفعالية 

 .أكثر

قد  للتطبيق بشكل عام على الوحدات الجديدة.قابل 
قابلية التطبيق على الوحدات القديمة بالحاجة تقيد 

إلجراء تعديل تحديثي لنظام االحتراق و/أو نظام 
 .التحكم والرقابة

 
 -ح

 
التسخين األولي لماء 

التغذية باستخدام 
 السخونة المستعادة

 
التسخين األولي للماء القادم من مكثف البخار 
باستخدام السخونة المستعادة قبل استخدامه من 

 مرجل.جديد في ال

على  سال يطبق إال على دوائر البخار ولي
 الساخنة. مراجلال

قابلية تطبيقه على الوحدات القائمة قد يكون 
محدودا بسبب القيود المقترنة بتهيئة المصنع 

 .وكمية السخونة المستعادة

 
 -ط

 
استعادة السخونة بالتوليد 

 (CHPالمشترك )

 
استعادة السخونة )وبشكل اساسي من نظام 
البخار( من أجل إنتاج ماء ساخن/بخار يستخدم 
من جديد في العمليات/األنشطة الصناعية أو في 
الشبكات العامة لتدفئة المدينة. ومن الممكن 

 استعادة سخونة إضافية من:

 غاز المداخن —

 تبريد الموقد —

للتطبيق في سياق القيود المرتبطة بحرارة  قابل
 الموقع والحاجة للقدرة.

وقد تقيد قابلية التطبيق قي حالة ضواغط الغاز 
 .بنمط حرارة تشغيل ال يمكن التنبؤ بها
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 مميع ال المسبح الدائري —

 
 -ي

 
جاهزية استعادة السخونة 

 بالتوليد المشترك 

 
 .8.2أنظر الوصف في القسم 

يكون طبق سوى على الوحدات الجديدة حيث تال 
هناك احتمال واقعي الستخدام السخونة في 

 .المستقبل بجوار الوحدة

 
 -ك

 
 مكثف غاز المداخن

 
 .8.2أنظر الوصف في القسم 

طبق بشكل عام على وحدات استعادة السخونة ت
بالتوليد المشترك بشرط أن يكون هناك طلب كاف 

 .ونة منخفضة الحرارةخعلى الس

 
 -ل

 
 تراكم السخونة

 
طريقة استعادة بتخزين السخونة المتراكمة 
 السخونة بالتوليد المشترك

طبق سوى على مصانع استعادة السخونة تال 
 بالتوليد المشترك فقط.

وقد يقيد التطبيق في حالة الحاجة إلى حمل 
 منخفض الحرارة

 
 -م

 
 المدخنة الرطبة

 
 .8.2أنظر الوصف في القسم 

للتطبيق بشكل عام على الوحدات الجديدة  ةقابل
والقائمة المجهزة بنظام إزالة الكبريت من غازات 

 .المداخن

تفريغ برج  -ن
 التبريد

إطالق االنبعاثات إلى الهواء عبر برج التبريد 
 .وليس عبر مدخنة مخصصة لذلك

ال تطبق سوى على الوحدات المجهزة بنظام إزالة 
حيث إعادة تسخين الكبريت من غازات المداخن 

غازات المداخن ضرورية قبل اإلطالق وعندما 
 .يكون نظام تبريد الوحدة من نوع برج التبريد

 
 -س

 
 التجفيف األولي للوقود

 

تقليل محتوى رطوبة الوقود قبل االحتراق من 
 .أجل تحسين ظروف االحتراق

تطبق على احتراق الكتلة الحيوية و/أو الفحم 
المرتبطة بمخاطر  الخثي في سياق القيود

االحتراق التلقائي )مثال، يتم االحتفاظ بالرطوبة 
% طوال 40الموجودة في الفحم الخثي بأعلى من 

 .سلسلة اإلمداد(

وقد يقيد التعديل التحديثي للمصانع القائمة بالقيمة 
الحرارية الفائقة التي قد تنتج من عملية التجفيف 

بها  وبإمكانيات التحديث المحدودة التي يسمح
 .تصميم بعض أنواع الغاليات أو تهيئة المصنع

 
 -ع

 

 قد الحرارةاتقليل ف
تقليل فاقد الحرارة المتبقية، مثال التي تصدر 
من الخبث أو تلك التي يمكن خفضها بواسطة 

 مصادر إشعاع مواد العزل.

طبق إال على وحدات االحتراق بإشعال الوقود تال 
غاز/الدورة ووحدات التحويل إلى  الصلب

 .المتكاملة للتحويل إلى غاز

 
 -ف

 
 المعدات المتقدمة

معدات المتقدمة التي أثبتت قدرتها الاستعمال 
على مقاومة درجات الحرارة العالية وضغط 
التشغيل المرتفع من أجل تحقيق ارتفاع فعاليات 

 .عملية الحرق/البخار

 .طبق سوى على المصانع الجديدة فقطتال  

 
 -ص

 

 توربين البخارتحديث 
ويشمل ذلك تقنيات مثل رفع حرارة وضغط 

متوسط الضغط، باإلضافة إلى توربين البخار ال
الضغط المنخفض وتعديل هندسة شفرات 

  .محرك التوربين

وظروف البخار  طلبقد تقيد إمكانية التطبيق بال
 .و/أو عمر المصنع المحدود

 
 -ق

 

ظروف البخار فوق 
الحرجة وأكثر من فوق 

 الحرجة

استعمال دورة البخار، بما فيه أنظمة إعادة 
تسخين البخار، التي قد يصل فيها ضغط البخار 

بار وترتفع فيها الحرارة  220.6إلى أكثر من 
درجة مئوية في الحاالت فوق  374عن 

 الحرجة، وأكثر من
 600-580بار وتتجاوز الحرارة  250-300

درجة مئوية في الظروف أكثر من فوق 

 طبق إال على الوحدات الجديدة بقدرةتال 
 4000ميجا وات حراري وتعمل <  600≤ 

 .ساعة/عام

طبق عندما يكون الغرض من الوحدة هو توال 
إنتاج بخار بدرجات حرارة و/أو ضغوط 

 منخفضة في مصانع المعالجة.
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

طبق على توربينات الغاز والمحركات التي توال  .ةالحرج
السخونة بالتوليد تولد الحرارة بطريقة استعادة 

 المشترك.

وبالنسبة للوحدات التي تحرق الكتلة الحيوية قد 
تقيد إمكانية التطبيق باألكسدة عالية الحرارة في 

 حالة بعض أنواع الكتلة الحيوية.

 
 

 استعمال الماء واالنبعاثات في الماء 1-5
 

   13أفضل التقنيات المتاحة 
الملوثة التي يتم التخلص منها، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو من أجل خفض استهالك الماء وحجم مياه الصرف 

 االثنين الواردتين أدناه.
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

المتبقي، بما فيه مياه  يعاد استخدام بخار الماء إعادة تدوير المياه -أ
الصرف السطحي من المصانع ألغراض أخرى.   
وتقيد درجة إعادة التدوير بمتطلبات جودة مجرى 

 .استقبال الماء وتجانس المياه في المحطة

طبق على مياه الصرف من أنظمة التبريد تال 
بسبب وجود المواد الكيميائية لمعالجة المياه و/أو 

 ح في ماء البحر.ارتفاع نسب تركيز األمال

مناولة رماد القاع  -ب
 الجاف

يتساقط الرماد الجاف من قاع الفرن الساخن 
داخل نظام النقل الميكانيكي ثم يبرد بفعل الهواء 

 المحيط. وال يستخدم الماء في هذه العملية.

طبق إال على مصانع االحتراق بالوقود تال 
 الصلب.

تجديدات وقد تكون هناك قيود فنية تمنع من إجراء 
 على مصانع االحتراق القائمة.

 
  14أفضل التقنيات المتاحة 

من أجل تفادي تلوث مياه الصرف غير الملوثة وخفض االنبعاثات في الماء، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في فصل مجاري مياه 
 محتوى الملوثات.حجم الصرف ومعالجتها على حدة، وذلك يتوقف على 

 
 الوصف

 
مجاري المياه السطحية، ماء التبريد، والمياه المهدورة من عمليات معالجة  معالجتها بما فيهاونمطي مجاري مياه الصرف بشكل يتم عزل 

 غازات المداخن.
 

 قابلية التطبيق
 

 قد تقيد إمكانية التطبيق في حالة المصانع القائمة بسبب تهيئة أنظمة الصرف.
 

  15أفضل التقنيات المتاحة 
مناسبة من التقنيات  مجموعةمن أجل تخفيض االنبعاثات في الماء من معالجة غاز المداخن، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام 

 الواردة أدناه، ثم استخدام تقنيات مساعدة تقترب بأقصى ما يمكن من المصدر لتفادي التخفيف.
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 التقنيات األساسية
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

االحتراق المحسن )أنظر أفضل  -أ
( وأنظمة معالجة 6التقنيات المتاحة 

غاز المداخن )مثال االختزال الحفزي 
( و/أو االختزال SCRاالنتقائي )

، (SNCRاالنتقائي غير الحفزي )
 (7أنظر أفضل التقنيات المتاحة 

المكونات العضوية، األمونيا 
(NH3) 

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 (1)التقنيات الثانوية 

 قابلة للتطبيق بشكل عام (Hgالمكونات العضوية، الزئبق ) االمتصاص على الكربون المنشط -ب

، العضوية القابلة للتحلل المكونات المعالجة البيولوجية الهوائية -ج
 )4NH+( األمونيوم

قابلة للتطبيق بشكل عام في معالجة المكونات 
قد ال يمكن تطبيق المعالجة البيولوجية  العضوية.

في حالة تركيزات  )4NH+(الهوائية لألمونيوم 
 جم/لتر(. 10الكلوريد العالية )مثال حوالي 

المعالجة الهوائية بال أكسجين/بال  -د
 هواء

، )3NO-(، النترات )Hg(الزئبق 
 )2NO-(النتريت 

 قابلة لتطبيق بشكل عام

 قابلة لتطبيق بشكل عام الصلبة العالقةالمواد  التخثر والتلبد -هـ

 السلفات أشباه الفلزات،و الفلزات البلورة -و
)-24SO( ، الفلوريد)-F( 

 قابلة لتطبيق بشكل عام

الترشيح )مثال، الترشيح على الرمل،  -ز
 الترشيح الدقيق، الترشيح الفائق(

 قابلة لتطبيق بشكل عام المواد الصلبة العالقة، الفلزات

 قابلة لتطبيق بشكل عام المواد الصلبة العالقة، الزيت الحر الطفو -ح

 قابلة لتطبيق بشكل عام الفلزات تبادل األيون -ط

 قابلة لتطبيق بشكل عام األحماض، القلويات التعادل -ي

 قابلة لتطبيق بشكل عام   )23SO-( ، كبريتيت(2S-)سلفيد  األكسدة -ك

 السلفات الفلزات،أشباه و الفلزات التساقط -ل
)-24SO( ، الفلوريد)-F( 

 قابلة لتطبيق بشكل عام
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 قابلة لتطبيق بشكل عام المواد الصلبة العالقة الترسيب -م

 قابلة لتطبيق بشكل عام (NH3)األمونيا  عريةالت -ن

 8.6يرد وصف التقنيات في القسم  (1)

 

 
عمليات التخلص المباشر في خزان استقبال المياه من النقطة ل( BAT-AELsالمتاحة )تحيل مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 

 التي تغادر منها االنبعاثات المنشأة.
 

 1الجدول 

 
 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 المداخناصة بعمليات التخلص المباشر في خزان استقبال المياه من معالجة غاز خال
 

 

 المادة / البارامتر
مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل 

 التقنيات المتاحة 

 اليومي عدلالم

 (3( )2( )1)مج/لتر  20 -50 (TOC)كربون عضوي كلي 

 (3( )2( )1)مج/لتر  60 -150 (COD)الطلب على األكسجين الكيميائي 

 مج/لتر 10-30 (TSSمواد صلبة عالقة كلية )

 (3)مج/لتر  F( 10-25-(فلوريد 

 (6( )5( )4( )3)جم/لتر  24SO(   3.1 -2.0-( سلفات

 (3)مج/لتر  0.2-0.1 ، سهل اإلطالق(–S2)سلفيد 

    )23SO-( كبريتيت
 (3)مج/لتر  1-20

 ميكروجرام/لتر 50-10 الزرنيخ الفلزات وأشباه الفلزات

 ميكروجرام/لتر 5-2 كادميوم

 ميكروجرام/لتر 50-10 كروم

 ميكروجرام/لتر 50-10 نحاس

 ميكروجرام/لتر 3-0.2 زئبق

 ميكروجرام/لتر 50-10 نيكل

 ميكروجرام/لتر 20-10 رصاص

 ميكروجرام/لتر 200-50 زنك

 

األكسجين طلب على ال( أو TOCيمكن تطبيق إما مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة للكربون العضوي الكلي ) (1)

( ألن الرقابة عليه ال تعتمد على استعمال TOC(. ويفضل تطبيق مستويات انبعاث الكربون العضوي الكلي )CODالكيميائي )
 مكونات عالية السمية.
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 وت طبق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة بعد اقتطاع الحمل الداخل. (2)

قترنة بأفضل التقنيات المتاحة إال على مياه صرف أنظمة التنظيف الرطب إلزالة الكبريت من وال ت طبق تلك المستويات لالنبعاث الم (3)
 (.FGDغاز المداخن )

مكونات الكالسيوم في تستعمل وال ت طبق تلك المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة إال على مصانع االحتراق التي  (4)
 معالجة غاز المداخن.

لحد األعلى للنطاق في مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة في حالة مياه الصرف عالية الملوحة )مثال قد ال ي طبق ا (5)
 جم/لتر( بسبب زيادة احتمال ذوبان سلفات الكالسيوم. 5≤ تركيزات كلوريد 

 في البحر أو خزانات الماء األجاج. لنفاياتمن ا وال تطبق تلك المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على التخلص (6)
 

 

 معالجة المخلفات 1-6
 

    16أفضل التقنيات المتاحة 
لتخلص منها، فإن أفضل التقنيات بغرض ا أو الخفضعمليات االحتراق و/أو التحويل إلى غاز المرسلة من مخلفات المن أجل تقليل كمية 

 دورة العمر: ومن منطلقالمتاحة تتمثل في تنظيم العمليات لتحقيق أقصى مستوى من حيث ترتيب األولوية 

 بأقصى قدر؛ ةتفادي إنتاج المخلفات، مثال زيادة حصة الفضالت التي تظهر كمنتج ثانوي (أ)

 ار الجودة المحددة المطلوبة؛إعداد المخلفات إلعادة استخدامها، مثال بما يتفق مع معي (ب)

 إعادة تدوير المخلفات؛ (ت)

 الطاقة(، استعادةاستعادة المخلفات األخرى )مثال  (ث)
 

 :التالية على سبيل المثال مناسبة من التقنياتمجموعة من خالل تنفيذ 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

توليد الجبس كمنتج  -أ
 ثانوي

على تحسين جودة فضالت التفاعل المعتمد 
الكالسيوم والذي يتولد من أنظمة التنظيف 
الرطب إلزالة الكبريت من غاز المداخن 

(FGD بحيث يمكن استخدامها كبديل لجبس )
المناجم )مثال كمادة خام في صناعة األلواح 

جودة الحجر مع العلم أن  المجصصة(.
الجيري المستخدم في أنظمة التنظيف 

خن الرطب إلزالة الكبريت من غاز المدا
(FGDتؤثر على نقاء الجبس المنتج ). 

قابلة للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة 
بجودة الجبس المطلوبة، ومتطلبات الصحة 
 المقترنة بكل استخدام خاص، وظروف السوق.

تدوير البقايا أو  -ب
استرجاعها في قطاع 

 المباني

سترجاعها )مثال من اتدوير البقايا أو 
الكبريت شبه الجاف، الرماد عمليات إزالة 

المتطاير، رماد قاع الفرن( كمواد بناء )مثال 
في بناء الطرق، أو كبديل للرمل في إنتاج 

 الخرسانة، أو في صناعات األسمنت(.

قابلة للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة 
بجودة المواد المطلوبة )مثال، الخصائص 

ة( المقترنة الفيزيائية، محتوى العناصر الضار
 بكل استخدام خاص، وظروف السوق.

استعادة الطاقة من  -ج
خالل استعمال المخلفات 

 في خليط الوقود

من الممكن استعادة محتوى الطاقة المتبقية 
من رماد غني بالكربون وحمأة ناتجة عن 
احتراق الفحم، الليغنيت، زيت الوقود الثقيل، 

طريق الفحم الخثي أو الكتلة الحيوية عن 
 خلطه مع الوقود.

قابلة للتطبيق بشكل عام في المصانع التي تقبل 
وجود المخلفات في خليط الوقود والقادرة من 
الناحية الفنية على تغذية غرفة االحتراق بهذا 

 الوقود.

إعداد الحفاز المستهلك  -د
 لالستخدام من جديد

إعداد الحفاز المستهلك لالستخدام من جديد 
)مثال حتى أربع مرات في االختزال الحفزي 

( واستعادة جزء أو كل (SCR)االنتقائي 
االداء األصلي، وإطالة عمر الحفاز بضعة 
عقود. إعداد الحفاز المستهلك لالستخدام من 

 .خطة إدارة الحفازات جديد يندمج في

الحفاز الميكانيكية  لةحاقد تتقيد إمكانية التطبيق ب
واألداء المطلوب فيما يتعلق بالرقابة على انبعاثات 

 أكاسيد النتروجين واألمونيا.
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 الضوضاء انبعاثات 1-7
 

   17أفضل التقنيات المتاحة 
 التقنيات الواردة فيما بعد. من مجموعةمن أجل تقليل انبعاثات الضوضاء، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 وتشمل: التدابير التشغيلية -أ

 التفتيش المحسن وصيانة المعدات —

قفل األبواب والنوافذ في المناطق  —
 المغلقة، بقدر اإلمكان

تشغيل المعدات بمعرفة عمالة ذات  —
 خبرة

تفادي األنشطة عالية الضجيج في  —
 الليل، إذا أمكن

أحكام التحكم في الضوضاء خالل  —
 عمليات الصيانة

 قابلة للتطبيق بشكل عام

معدات منخفضة  -ب
 الضوضاء

وقد يشمل ذلك ماكينات الضغط، 
 واالسطوانات. المضخات واألقراص

قابلة للتطبيق بشكل عام في حالة المعدات الجديدة 
 .أو المستبدلة

من الممكن تخفيف انتشار الضوضاء بوضع  تخفيف الضوضاء -ج
عوائق بين مصدر الضوضاء ومستقبله ومن 
بين العوائق المناسبة، جدران الحماية، 

 حواجز الرديم والمباني 

قابلة للتطبيق بشكل عام في المصانع الجديدة. في 
نقص المساحة حالة المصانع القائمة، قد يقيد 

 العوائق.عملية إدماج 

التحكم معدات  -د
 في الضوضاء

 وتشمل:

 مخفضات الضوضاء —

 عزل المعدات —

 حصر المعدات كثيرة الضوضاء —

 عزل األصوات في المباني —

 .وقد تتقيد إمكانية التطبيق بنقص المساحة

توزيع المعدات والمباني  -هـ
 بالشكل المناسب

من الممكن خفض مستوى الضوضاء بزيادة 
ومستقبله  الضوضاء المسافة بين مصدر

 واستخدام المباني كحواجز صوت.

قابلة للتطبيق بشكل عام في المصانع الجديدة. في 
حالة المصانع القائمة، قد يقيد عملية إعادة توزيع 
المعدات ووحدات اإلنتاج نقص المساحة أو 

 .التكاليف الباهظة
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 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الوقود الصلب -2
 

 أفضل التقنيات المتاحة لحرق الفحم و/أو الليغنيتاستنتاجات  2-1
 

ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على محارق الفحم 
 وردت في القسم األول. و/أو الليغنيت. كما أنها تطبق أيضا  على االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي

 

 األداء البيئي العام 2-1-1
 

    18أفضل التقنيات المتاحة 

، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة 6من أجل تحسين األداء البيئي العام لمحارق الفحم و/أو الليغنيت، وباإلضافة إلى أفضل التقنيات المتاحة 
 في استخدام التقنية الواردة فيما بعد.

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

عملية االحتراق المتكاملة تضمن  -أ
فعالية عالية للغاليات وتشمل 

التقنيات األساسية لتخفيض أكاسيد 
 )مثال طور الهواء، النتروجين

طور الوقود، مواقد منخفضة 
( و/أو LNBأكاسيد النتروجين )

 إعادة تدوير غاز المداخن(

عمليات االحتراق مثل الحرق بالرذاذ، 
مميع أو إزالة شبكات  بمسبححتراق اال

 اإلشعال تسمح بهذا االندماج

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 

 كفاءة الطاقة 2-1-2
 

    19أفضل التقنيات المتاحة 
التقنيات الواردة في أفضل  من مجموعةمن أجل رفع كفاءة الطاقة عند احتراق الفحم و/أو الليغنيت، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 .وما يليه 12التقنيات المتاحة 

 

قابلية  الوصف التقنية
 التطبيق

يتساقط الرماد الجاف من قاع الفرن الساخن  مناولة رماد القاع الجاف -أ
داخل نظام النقل الميكانيكي ثم بعد إعادة 
توجيهه للفرن كي يحرق مرة ثانية، يبرد 
بفعل الهواء المحيط. وتستعاد الطاقة المفيدة 

الرماد المحترق من جديد والرماد كل من من 
 المبرد على السواء.

وقد تكون هناك قيود فنية تمنع من 
تجديدات على مصانع االحتراق  إجراء
 القائمة.

 
 

 2الجدول 

 
 مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة الحتراق الفحم و/أو الليغنيت

 
 

 
 نوع وحدة االحتراق

مستويات كفاءة الطاقة المقترنة 

 (2( )1)بأفضل التقنيات المتاحة 

)%( صافي إجمالي استخدام الوقود  (3))%( صافي كفاءة الكهرباء 
(3( )4( )5) 

 وحدة جديدة أو قائمة (8( )6)الوحدة القائمة  (7( )6)صافي الوحدة 

ميجا وات  1000≤ الفحم المحترق، 
 حراري

45 – 46 33.5 – 44 75 – 97 

ميجا  1000≤ الليغنيت المحترق، 
 وات حراري

42 – 44 (9) 33.5 – 42.5 75 – 97 
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ميجا وات  1000>  المحترق،الفحم 
 حراري

36.5 – 41.5 (10) 32.5 – 41.5 75 – 97 

ميجا  1000الليغنيت المحترق، > 
 وات حراري

36.5 – 40 (11) 31.5 – 39.5 75 – 97 

 ساعة/عام. 1500وال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على الوحدات التي تعمل > (1)

اثنين، إما صافي كفاءة الطاقة المقترن بأفضل التقنيات  أحدنطبق سوى يفي حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال  (2)
م الوحدة )مثال إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد يالمتاحة أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب تصم

 الحرارة(.

نقاط مئوية( من نوع نظام التبريد  4األدنى للنطاق الحاالت التي تتأثر فيها كفاءة الطاقة المنتجة سلبيا  )حتى  قد يناسب الحد (3)
 المستخدم في الوحدة أو موقعها الجغرافي.

 تلك المستويات قد ال يمكن الوصول إليها إذا كان طلب الحرارة المحتمل منخفض جدا . (4)

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هذه على المصانع التي ال تولد سوى كهرباء.وال تنطبق مستويات كفاءة الطاقة  (5)

في مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة في حالة ظروف الطقس غير الحد األدنى للنطاق ويمكن تحقيق  (6)
 (.1985التي دخلت الخدمة قبل المؤاتية، وفي وحدات إشعال الليغنيت من نوعية منخفضة، و/أو لوحدات القديمة )

ويمكن تحقيق الحد األعلى للنطاق في مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة مع قيم البخار المرتفعة )الضغط،  (7)
 الحرارة(.

الستخدام أفضل ويتوقف تحسين الكفاءة الكهربائية على نوعية الوحدة، ولكن زيادة بأكثر من ثالثة نقاط مئوية تعتبر انعكاس  (8)
 التقنيات المتاحة في الوحدات القائمة، اعتمادا على تصميم الوحدة األصلي وما تم بالفعل من تجديدات عليها.

ميجا جول/كج، يكون الحد األدنى للنطاق في مستويات  6وفي حالة وحدات اإلشعال بالليغنيت ذات قيمة حرارية منخفضة أقل من  (9)

 %.41.5التقنيات المتاحة كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل 

% في حالة الوحدات التي تكون 46وقد يصل الحد األعلى للنطاق في مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة إلى  (10)

 ميجا وات حراري وتستخدم ظروف البخار فوق الحرجة وأكثر من فوق الحرجة. 600≤قدرتها 

% في حالة الوحدات التي تكون 44ت كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة إلى وقد يصل الحد األعلى للنطاق في مستويا (11)

 ميجا وات حراري وتستخدم ظروف البخار فوق الحرجة وأكثر من فوق الحرجة. 600≤قدرتها 

 

 أكسيد النتروز وأول أكسيد الكربون في الهواء انبعاثات أكاسيد النتروجين، 2-1-3
 

    20أفضل التقنيات المتاحة 
أول أكسيد الكربون وأكسيد النتروز في الهواء من  انبعاثاتمن أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض 

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعةاحتراق الفحم و/أو الليغنيت، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.3أنظر الوصف في القسم  تحسين االحتراق -أ

تستخدم بشكل عام باالقتران مع التقنيات 
 .األخرى

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 
 -ب

 
مزج التقنيات األساسية األخرى فيما 

يتعلق بخفض أكاسيد النتروجين 
 )مثال طور الهواء، طور الوقود،

إعادة تدوير غاز المداخن، المواقد 
 ((LNB)منخفضة أكاسيد النتروجين 

 
لكل تقنية على  8.3أنظر الوصف في القسم 

 حدة.

مجموعة من  اختيار تقنية أوقد يتأثر 
التقنيات األساسية المناسبة وتحديد أداءها 

 .بتصميم المرجل أو الغالية
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 
 -ج

 
االختزال االنتقائي غير الحفزي 

(SNCR) 

 
. يمكن 8.3أنظر الوصف في القسم 

تطبيقه مع انسياب االختزال الحفزي 
 (SCRاالنتقائي )

 
قد يقيد التطبيق في حالة المراجل ذات 
مساحة مقطع عرضي كبيرة مما 
يعوق اتساق خليط األمونيا وأكاسيد 

 النتروجين.
وقد يقيد التطبيق في حالة مصانع 

 1500>  االحتراق التي تعمل بطاقة
م وبأحمال مراجل شديدة ساعة/عا
 التفاوت.

ال يطبق على مصانع االحتراق التي  8.3أنظر الوصف في القسم  (SCRاالختزال الحفزي االنتقائي ) -د
 تعمل بطاقة

 > ميجا وات حراري و 300> 
 ساعة/عام. 500

ال يطبق عموما  على مصانع االحتراق 
ميجا وات  100التي تعمل بطاقة >

 حراري.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية 
عند إجراء تجديدات على مصانع 
االحتراق التي تعمل بطاقة تتراوح ما 

 1500ساعة/عام و 500بين 
 ساعة/عام 

ومصانع االحتراق القائمة التي تعمل 
>  ميجا وات حراري و 300 ≤بطاقة 
 ساعة/عام. 500

 
 -هـ

 
التقنيات المركبة لخفض أكاسيد 

 وأكاسيد الكبريتالنتروجين 

 
 8.3أنظر الوصف في القسم 

 
قابلة للتطبيق على أساس كل حالة على 
حدة، وحسب عملية االحتراق 

 وخصائص الوقود المحددة.

 
 

 3الجدول 
 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الفحم و/أو الليغنيتالخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق 

 
 

 
 

صافي الدخل الحراري المقدر 
 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  االنبعاثمستويات 

 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

 العينات أخذ فترة عدلاليومي أو م عدلالم السنوي معدلال

 (3( )2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 100–150 100–270 155–200 165–330 

 

100–300 

 

50–100 

 

100–180 

 

80–130 

 

155–210 

 
، مراجل احتراق بالفحم و/أو 300≤ 

مميع ومراجل االحتراق  مسبحبالليغنيت 
 بمسحوق الفحم وإشعال الليغنيت 

 

50 – 85 

 
 <85 – 
150 (4( )5) 

 

80 – 125 

 

140 – 165 (6) 
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، مراجل االحتراق بمسحوق 300≤ 
 الفحم

 

65 – 85 

 

65 – 150 

 

80 – 125 

 

 <85 – 165 (7) 

 ساعة/عام. 1500وال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

على األكثر، والتي تعمل  1987يوليو/حزيران في حالة مصانع مراجل االحتراق بمسحوق الفحم التي دخلت الخدمة في أول  (2)

، (SNCR)( و/أو االختزال الحفزي غير االنتقائي SCRساعة/عام والتي ال ينطبق عليها االختزال الحفزي االنتقائي ) 1500>

 مج/ مكعب متر عادي 340يكون الحد األعلى للنطاق 

 ة ال غير.ساعة/عام، تكون هذه المستويات للدالل 500للمصانع التي تعمل > (3)

 ومن الممكن بلوغ الحد األدنى للنطاق عند استخدام تقنية االختزال الحفزي االنتقائي.  (4)

يناير/كانون ثاني  7مميع التي دخلت الخدمة في  بمسبحمج/مكعب متر عادي لمراجل االحتراق  175الحد األعلى للنطاق هو  (5)

 غنيت.على األكثر ومراجل االحتراق بمسحوق الفحم وإشعال اللي 2014

يناير/كانون ثاني  7مميع التي دخلت الخدمة في  بمسبحمج/مكعب متر عادي لمراجل االحتراق  220 وهالحد األعلى للنطاق  (6)

 على األكثر ومراجل االحتراق بمسحوق الفحم وإشعال الليغنيت. 2014

مج/ مكعب  200الحد األعلى للنطاق هو على األكثر، فإن  2014يناير/كانون ثاني  7وفي حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (7)

 ساعة/عام. 1500مج/مكعب متر عادي للمصانع التي تعمل > 220ساعة/عام، و 1500≤متر عادي للمصانع التي تعمل 

 
ساعة/عام، أو لمصانع االحتراق  1500≤وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث أول أكسيد الكربون في مصانع االحتراق القائمة التي تعمل 

 جديدة عادة ما تكون كالتالي:ال
 

 صافي الدخل الحراري المقدر لمصنع االحتراق 

 )ميجا وات حراري(

 مستوى انبعاث أول أكسيد الكربون االسترشادي

 )ميجا وات حراري(

 <300  <30–140 

ومراجل االحتراق  بمسبح مميع، مراجل احتراق بالفحم و/أو الليغنيت 300≤ 
 بمسحوق الفحم وإشعال الليغنيت

 <30–100 (1) 

 (1) 100–5>  ، مراجل االحتراق بمسحوق الفحم300≤ 

مراجل المج/ مكعب متر عادي في حالة القيود التي يفرضها تصميم المرجل، و/أو في حالة  140قد يصل الحد األعلى للنطاق إلى  (1)
 غير المجهزة بتقنيات الخفض المساعدة لخفض انبعاثات أكاسيد النتروجين. بمسبح مميع

 

 انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء 2-1-4
 

   21أفضل التقنيات المتاحة 
اء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت، من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهو

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعةتتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

حقن مادة ماصة في المرجل  -أ
 )في الفرن أو القاعدة(

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.4أنظر الوصف في القسم 

ماصة في المجرى حقن مادة  -ب
(DSI) 

 .8.4أنظر الوصف في القسم 

التقنية للتخلص من هذه من الممكن استخدام 
كلوريد الهيدروجين /فلوريد الهيدروجين في 
حالة عدم تنفيذ أية تقنية إلزالة الكبريت من 

 غاز المداخن في نهاية الماسورة.

امتصاص التجفيف بالرش  -ج
(SDA) 

 8.4أنظر الوصف في القسم 
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

بمسبح تنظيف الجاف ال -د
 (CFB) دائري مميع

 .8.4أنظر الوصف في القسم  التنظيف الرطب -هـ

من الممكن استخدام التقنية إلزالة كلوريد 
الهيدروجين /فلوريد الهيدروجين في حالة 
عدم تنفيذ أية تقنية إلزالة الكبريت من غاز 

 المداخن في نهاية الماسورة.

إلزالة التنظيف الرطب  -و
الكبريت من غاز 

 (wet FGDالمداخن )

ال ت طبق على مصانع االحتراق التي تعمل  8.4أنظر الوصف في القسم 
 ساعة/عام. 500>

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند 
تنفيذ التقنية على مصانع االحتراق التي 

ميجا وات حراري،  300تعمل بطاقة >
وعند إجراء تجديدات على مصانع 

 500التي تعمل ما بين  االحتراق القائمة
 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و

التنظيف بماء البحر إلزالة  -ز
 الكبريت من غاز المداخن

التقنيات المركبة لخفض  -ح
أكاسيد النتروجين وأكاسيد 

 الكبريت

قابلة للتطبيق على أساس كل حالة على 
حدة، وحسب عملية االحتراق وخصائص 

 المحددة.الوقود 

استبدال او فك السخان  -ط
غاز في نهاية المجرى -غاز

في نظام التنظيف الرطب 
إلزالة الكبريت من غاز 

 المداخن

غاز في اتجاه المصب -استبدال السخان غاز
في نظام التنظيف الرطب إلزالة الكبريت 
من غاز المداخن بجهاز استخراج متعدد 

عبر األنابيب، أو فك وتفريغ غاز المدخنة 
 برج التبريد أو المدخنة الرطبة.

ال تطبق إال عند الحاجة لتغيير المبدل 
الحراري أو استبداله في مصانع االحتراق 
المجهزة بنظام تنظيف رطب إلزالة 

غاز -الكبريت من غاز المدخنة وسخان غاز
 في اتجاه المصب.

 .8.4أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -ي

الكبريت )مثال استخدام وقود منخفض 
% من الوزن، الجاف(، 0.1تخفيض حتى 

 والكلور والفلور.

 

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر 
مختلف أنواع الوقود والذي قد يتأثر بسياسة 
الطاقة المتبعة في الدولة العضو. وقد تقيد 
إمكانية التطبيق بالقيود التي يمليها التصميم 

التي تحرق في حالة مصانع االحتراق 
 أنواعا خاصة جدا  من الوقود المحلي.

 
 

 4الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت
 
 

 
 

صافي الدخل الحراري 
 المقدر لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

المقترنة  االنبعاثمستويات 
بأفضل التقنيات المتاحة 

 مكعب متر عادي(/مج)

فترة أخذ معدل اليومي أو  المعدل اليومي المعدل السنوي المعدل
 العينات بالكامل

مصنع  مصنع جديد
 (1)قائم 

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 150–200 150–360 170–220 170–400 

100–300 80–150 95–200 135–200 135–220 (3) 
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، مراجل االحتراق بمسحوق 300≤ 
 الفحم

10–75 10–130 (4) 25–110 25–165 (5) 

 220–50 110–25 180–20 75–20 (6)، القاعدة المسيلة الدائرية 300≤

 ساعة/عام. 1500وال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500للمصانع التي تعمل > (2)

على األكثر، فإن الحد األعلى للنطاق في مستويات كفاءة  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (3)

 مج/ مكعب متر عادي. 250الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو 

تصميمات أنظمة التنظيف الرطب  بأكثرل للحد األدنى للنطاق في حالة استخدام الوقود منخفض الكبريت مقترنا ويمكن الوصو (4)
 تقدما .

مج/مكعب متر عادي في حالة المصنع التي  220الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (5)
في حالة المصانع القائمة التي دخلت   ساعة/عام.1500على األكثر، والتي تعمل > 2014يناير/كانون ثاني  7دخلت الخدمة في 

على األكثر، فإن الحد األعلى في نطاق مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات  2014يناير/كانون ثاني  7الخدمة في 

 مج/ مكعب متر عادي. 250المتاحة هو 

دوراني مميع، بلوغ الحد األدنى للنطاق باستخدام جهاز تنظيف رطب إلزالة الكبريت  بمسبحيمكن عند استعمال المراجل المجهزة  (6)
 ويمكن تحقيق الحد األعلى للنطاق باستخدام تقنية حقن مادة ماصة في قاعدة المرجل.  من غاز المدخنة عالي األداء.

 
المصمم خصيصا  لحرق أنواع من وقود الليغنيت المحلي ميجا وات،  300وفي مصنع االحتراق بصافي الدخل الحراري المقدر أعلى من 

ألسباب فنية واقتصادية،  4قدر على تحقيق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة الواردة في الجدول رقم يأنه لن  يثبتي ذوال

ال يطبق عليه، كما أن الحد األعلى للمعدل  4دول جالفإن المعدل اليومي لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة المحدد في 
 السنوي للنطاق في مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة يكون كالتالي:

 

مج/مكعب متر  200بحد أقصى  0.01 × نسبة التركيز الخام لغازات المداخن ألنظمة إزالة الكبريت من غاز المدخنة الجديدة: (1)
 عادي.

 

مج/مكعب متر  320بحد أقصى  0.03×نسبة التركيز الخام لغازات المداخن إزالة الكبريت من غاز المدخنة القائمة:ألنظمة  (2)
 عادي؛

حيث نسبة التركيز الخام لغازات المداخن تمثل تركيز ثاني أكسيد الكبريت في غاز المداخن الخام كمعدل سنوي )تحت الظروف 
ة( عند مدخل نظام خفض أكاسيد الكبريت، والمعبر عنها بمحتوى األكسجين المرجعي لستة القياسية الواردة في االعتبارات العام

 % األكسجين.-أحجام 

وإذا ما تم استخدام تقنية حقن مادة ماصة بالمرجل كجزء من نظام إزالة الكبريت من غاز المدخنة، يمكن تعديل نسبة التركيز  (3)
نسبة التركيز الخام لغاز   ، على النحو التالي:)BSIη (بريت الخاص بهذه التقنيةالخام لغاز المدخنة بحساب نقص كفاءة أكسيد الك

 .(ηBSI-1)المدخنة )المعدلة( = نسبة التركيز الخام لغاز المدخنة )المقاسة(/ 
 

 
 5الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 فلوريد الهيدروجين في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت/الخاصة بانبعاثات كلوريد الهيدروجين 

 
 
 

 المادة الملوثة

 
صافي الدخل الحراري 
 المقدر لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

 )مج/مكعب متر عادي(

 العينات المتحصل عليه طوال العام معدلالسنوي أو  لمعدلا

 (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 (2) 10–2 6–1 100 > كلوريد الهيدروجين

≥ 100 1–3 1–5 (2( )3) 
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 (4) 6–1>  3–1>  100 > فلوريد الهيدروجين

≥ 100  <1–2  <1–3 (4) 

قد تكون صعبة التحقيق في حالة المصانع المجهزة بأنظمة  الحد األدنى لنطاقات مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة (4)
 غاز في اتجاه المصب.-تنظيف رطبة إلزالة الكبريت من غاز المدخنة وسخان غاز

مج/مكعب متر عادي في الحاالت التالية: مصانع  20الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (5)

ساعة/عام؛ مراجل  1500مج/كج )جاف( أو أكثر؛ المصانع التي تعمل >  1000حيث معدل محتوى الكلور  االحتراق بالوقود

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500االحتراق على قاعدة مميعة. بالنسبة للمصانع التي تعمل > 

غاز في اتجاه المصب، فإن الحد -المدخنة وسخان غاز في حالة المصانع المجهزة بأنظمة تنظيف رطبة إلزالة الكبريت من غاز (6)
 مج/ مكعب متر عادي. 7األعلى للنطاق في مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو 

المصانع مج/مكعب متر عادي في الحاالت التالية:  7الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (7)

 1500غاز في اتجاه المصب؛ المصانع التي تعمل > -المجهزة بأنظمة تنظيف رطبة إلزالة الكبريت من غاز المدخنة وسخان غاز

ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال  500ساعة/عام؛ مراجل االحتراق على قاعدة مميعة.  بالنسبة للمصانع التي تعمل > 
 غير.

 

 وجزيئات المعادن المقيدة للهواء انبعاثات األتربة 2-1-5
 

    22أفضل التقنيات المتاحة 
حة من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة وجزيئات المعادن المقيدة في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت، تتمثل أفضل التقنيات المتا

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعةفي استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

المرسبات الكهروستاتيكية  -أ
(ESP) 

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.5أنظر الوصف في القسم 

 الفلتر النسيجي -ب

 حقن مادة ماصة بالمراجل -ج

 )في الفرن أو في القاعدة(

 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنيات أساسا  في الرقابة على 
الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو أكاسيد 

  .فلوريد الهيدروجين

أنظمة التنظيف الجافة أو  -د
شبه الجافة إلزالة 

 الكبريت من غاز المدخنة

التنظيف الرطب إلزالة  -هـ
الكبريت من غاز المداخن 

(wet FGD) 

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات 
 21المتاحة 

 
 6الجدول 

 ( BAT-AELsاالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات 
 الخاصة بانبعاثات األتربة في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت

 
 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

المقترنة  االنبعاثمستويات 
بأفضل التقنيات المتاحة )ملي 
 جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي عدلالم
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 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 2–5 2–18 4–16 4–22 (3) 

100–300 2–5 2–14 3–15 4–22 (4) 

300–1 000 2–5 2–10 (5) 3–10 3–11 (6) 

 ≥1000 2–5 2–8 3–10 3–11 (7) 

 ساعة/عام. 1500الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > وال تسري مستويات كفاءة (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

صانع التي دخلت مج/مكعب متر عادي في حالة الم 28الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (3)

 على األكثر. 2014يناير/كانون ثاني  7الخدمة في 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  25الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (4)

 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7الخدمة في 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  12اث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو الحد األعلى لنطاق مستويات االنبع (5)
 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7الخدمة في 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  20الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (6)

 على األكثر. 2014يناير/كانون ثاني  7 الخدمة في

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  14الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (7)

 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7الخدمة في 

 

 

 انبعاثات الزئبق في الهواء 2-1-6
 

   23أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات الزئبق في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيت، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعة
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 الملوثات األخرىالمنافع المشتركة من التقنيات المستخدمة أساسا  في خفض انبعاثات 

المرسبات الكهروستاتيكية  -أ
(ESP) 

 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تحقيق كفاءة إزالة الزئبق في درجات حرارة 
 درجة مئوية. 130غاز المداخن أقل من 

تستخدم هذه التقنية أساسا  في التحكم في 
 األتربة.

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 .8.5القسم أنظر الوصف في  الفلتر النسيجي -ب

تستخدم هذه التقنية أساسا  في التحكم في 
 األتربة.

أنظمة التنظيف الجافة أو  -ج
شبه الجافة إلزالة 

 الكبريت من غاز المدخنة

 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنيات أساسا  في الرقابة على 
أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو 

 فلوريد الهيدروجين.
التنظيف الرطب إلزالة  -د

الكبريت من غاز المداخن 
(wet FGD) 

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات 

 21المتاحة 



 17.8.2017     الجريدة الرسمية لالتحاد         L 212/39 عربي
 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

االختزال الحفزي االنتقائي  -هـ
(SCR) 

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

ال تستخدم إال بجانب التقنيات األخرى 
لتحسين أو تخفيض أكسدة الزئبق قبل التقاطه 

نظام إزالة الكبريت من غاز الحقا  في 
 المداخن أو نظام إزالة األتربة.

تستخدم هذه التقنية أساسا  في التحكم في 
 أكاسيد النتروجين.

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات 
 20المتاحة 

 تقنيات خاصة بخفض انبعاثات الزئبق

حقن المواد الماصة للكربون  -و
)مثال الكربون المنشط أو 

الكربون النشط المهلجن( في 
 غاز المدخنة

 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم بشكل عام إلى جانب المرسبات 
الكهروستاتيكية / الفلتر النسيجي. وقد 
يتطلب استخدام هذه التقنية تنفيذ مراحل 
معالجة إضافية لعزل جزيئات الكربون 
المحتوية على الزئبق قبل إعادة استخدام 

 المتطاير.الرماد 

 قابلة للتطبيق بشكل عام

استخدام مواد مضافة مهلجنة  -ز
في الوقود أو بحقنها في 

 الفرن

قابلة للتطبيق بشكل عام في حالة احتواء  8.5أنظر الوصف في القسم 
 الوقود على نسبة منخفضة من الهالوجين

غسل الوقود، الخلط والمزج من أجل الحد  المعالجة األولية للوقود -ح
من/تقليل محتوى الزئبق أو تحسين حبس 

 الزئبق بمعدات التحكم في التلوث.

تخضع قابلية التطبيق لبحث مسبق حول 
تحديد خصائص الوقود وتقدير كفاءة التقنية 

 المحتملة.

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  8.5أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -ط
والتي قد تتأثر بسياسة مختلف انواع الوقود 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

 
 

 7الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 زئبق في الهواء من احتراق الفحم و/أو الليغنيتالالخاصة بانبعاثات 

 
 
 

صافي الدخل الحراري المقدر 
 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

المقترنة  االنبعاثمستويات 
 بأفضل التقنيات المتاحة 

 )ميكرو جرام/مكعب متر عادي(

 العينات المتحصل عليه طوال العام عدلالسنوي أو م معدلال

 (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 ليغنيت فحم ليغنيت فحم

 <300  <1–3  <1–5  <1–9  <1–10 

 ≥300  <1–2  <1–4  <1–4  <1–7 

 تحقيق حد النطاق األدنى في مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة مع التقنيات الخاصة بتقليل الزئبق.يمكن  (1)

 

 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي 2-2
 

الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على محارق الكتلة ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة 
 .الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول

 كفاءة الطاقة .2.2.1
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 8الجدول 

 المتاحة لحرق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثيمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات 
 

 
 

 نوع وحدة االحتراق

مستويات كفاءة الطاقة المقترنة 
 (2) (1)بأفضل التقنيات المتاحة 

  (5( )4))%( صافي إجمالي استخدام الوقود  (3))%( صافي كفاءة الكهرباء 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة الوحدة القائمة (6)الوحدة الجديدة 

 99–73 99–73 38–28 38إلى <  - 3.5 الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي

 ساعة/عام. 1500ال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على حالة الوحدات التي تعمل > (1)

واحد من مستويين كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات في حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى  (2)
المتاحة، إما صافي كفاءة الطاقة أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب تصميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد المشترك )مثال 

 إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد الحرارة(.

نقاط مئوية( من نوع نظام التبريد  4دنى مع الحاالت التي تتأثر فيها كفاءة الطاقة المنتجة سلبيا  )حتى قد يتناسب حد النطاق األ  (3)
 المستخدم في الوحدة أو موقعها الجغرافي.

 وقد ال يمكن الوصول لتلك المستويات إذا كان طلب الحرارة المحتمل منخفض جدا . (4)

 ل التقنيات المتاحة هذه على المصانع التي ال تولد سوى كهرباء.وال تنطبق مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفض (5)

ميجا وات حراري وتعمل بحرق  150>  % في حالة الوحدات التي تكون قدرتها32ومن الممكن خفض حد النطاق األدنى إلى  (6)
 وقود الكتلة الحيوية عالية الرطوبة.

 

 في الهواءانبعاثات أكاسيد النتروجين، أكسيد النتروز وأول أكسيد الكربون  .2.2.2
 

    24أفضل التقنيات المتاحة 
أول أكسيد الكربون وأكسيد النتروز في الهواء من  انبعاثاتمن أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةاحتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  تحسين االحتراق -أ

مواقد خفض أكاسيد  -ب
 (LNBالنتروجين )

 طور الهواء -ج

 طور الوقود -د

 إعادة تدوير غاز المداخن -هـ

االختزال االنتقائي غير  -و
 (SNCRالحفزي )

. يمكن 8.3أنظر الوصف في القسم 

تطبيقه مع انسياب االختزال الحفزي 

 (SCRاالنتقائي )

على مصانع االحتراق التي تعمل ال ت طبق 
ساعة/عام بأحمال مراجل عالية  500>

 التفاوت.

وقد يقيد التطبيق في حالة مصانع االحتراق 
 1500ساعة/عام و 500التي تعمل ما بين 

 ساعة/عام وبأحمال مراجل عالية التفاوت.

وتقبل التطبيق في مصانع االحتراق القائمة 
الحرارة في سياق القيود المرتبطة بنافذة 

المطلوبة ومدة بقاء المواد المتفاعلة 
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 المحقونة.

االختزال الحفزي االنتقائي  -ز
(SCR) 

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

قد يحتاج استخدام أنواع الوقود ذات 
المحتوى القلوي المرتفع )مثل القش( 
لتركيب نظام اختزال حفزي انتقائي في اتجاه 

 مصب نظام تخفيف الغبار.

على مصانع االحتراق التي تعمل  ت طبقال 
 ساعة/عام. 500>

وقد تكون هناك قيود اقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق التي تعمل 

 ميجا وات حراري. 300بطاقة > 

ال يطبق عموما  على مصانع االحتراق 
ميجا وات  100القائمة التي تعمل بطاقة >

 حراري.

 
 

 9الجدول 

 ( BAT-AELsالمقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث 
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي

 
 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

المقترنة  االنبعاثمستويات 
بأفضل التقنيات المتاحة )ملي 
 جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العيناتمعدل اليومي أو  المعدل السنوي عدلالم

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

50–100 70–150 (3) 70–225 (4) 120–200 (5) 120–275 (6) 

100–300 50–140 50–180 100–200 100–220 

 ≥300 40–140 40–150 (7) 65–150 95–165 (8) 

 ساعة/عام. 1500ال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

 300كج )جاف( أو أكثر، و/أو معدل محتوى الصوديوم /مج 2000محتوى البوتاسيوم بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل  (3)

 مج/مكعب متر عادي. 200مج/كج أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 300ر، و/أو معدل محتوى الصوديوم مج/كج )جاف( أو أكث 2000بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل محتوى البوتاسيوم  (4)
 مج/مكعب متر عادي. 250مج/كج أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 300معدل محتوى الصوديوم  مج/كج )جاف( أو أكثر، و/أو 2000بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل محتوى البوتاسيوم  (5)

 مج/مكعب متر عادي. 260أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  مج/كج أو

 2000على األكثر، وتحرق الوقود بمعدل محتوى بوتاسيوم  2014يناير/كانون ثاني  7بالنسبة للمصانع التي دخلت الخدمة في  (6)

مج/كج أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات االنبعاث المقترنة  300م معدل محتوى الصوديو مج/كج )جاف( أو أكثر، و/أو

 مج/مكعب متر عادي. 310بأفضل التقنيات المتاحة 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي  160الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (7)

 على األكثر. 2014ثاني يناير/كانون  7دخلت الخدمة في 
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مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي  200الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (8)

 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7دخلت الخدمة في 

 

 
 كالتالي: وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث أول أكسيد الكربون السنوية عادة ما تكون

 

 1500≤ ميجا وات حراري و 100-50مج/مكعب متر عادي لمصانع االحتراق القائمة التي تعمل بطاقة  250–30>  —

 ميجا وات حراري، 100-50ساعة/عام، أو مصانع االحتراق الجديدة بطاقة 

 

 1500≤ حراري وميجا وات  300-100مج/مكعب متر عادي لمصانع االحتراق القائمة التي تعمل بطاقة  160–30>  —

 ميجا وات حراري، 300-100ساعة/عام، أو مصانع االحتراق الجديدة بطاقة 
 

 1500≤ ميجا وات حراري و 300≤ مج/مكعب متر عادي لمصانع االحتراق القائمة التي تعمل بطاقة  80–30>  —

 ميجا وات حراري، 300≤ ساعة/عام، أو مصانع االحتراق الجديدة بطاقة 

 

 في الهواءالكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين انبعاثات أكاسيد  .2.2.3
 

   25أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة 

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعةستخدام تقنية أو و/أو الفحم الخثي، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في ا
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

حقن مادة ماصة في المرجل  -أ
 )في الفرن أو القاعدة(

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.4أنظر الوصف في القسم 

حقن مادة ماصة في المجرى  -ب
(DSI) 

 (SDA) جافة امتصاص مادة رش -ج

بمسبح دائري مميع التنظيف الجاف  -د
(CFB) 

 التنظيف الرطب -هـ

 مكثف غاز المداخن -و

التنظيف الرطب إلزالة الكبريت من  -ز
 (wet FGDغاز المداخن )

على مصانع االحتراق التي تعمل  ت طبقال 
 ساعة/عام. 500>

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند 
االحتراق التي  إجراء تجديدات على مصانع
ساعة/عام  500تعمل بطاقة تتراوح ما بين 

 .ساعة/عام 1500و

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  اختيار الوقود -ح
مختلف انواع الوقود والتي قد تتأثر بسياسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

 
 10الجدول 

 ( BAT-AELsالمتاحة )مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 
 الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في الهواء 
 من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي
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صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لثاني أكسيد  االنبعاثمستويات 
 الكربون )ملي جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي عدلالم

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 15–70 15–100 30–175 30–215 

100–300  <10–50  <10–70 (3)  <20–85  <20–175 (4) 

 ≥300  <10–35  <10–50 (3)  <20–70  <20–85 (5) 

 ساعة/عام. 1500ال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

% من الوزن )جاف( أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات  0.1الوقود حيث معدل محتوى الكبريت بالنسبة لمصانع حرق  (3)

 مج/مكعب متر عادي. 100االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

مستويات % من الوزن )جاف( أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى ل 0.1بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل محتوى الكبريت  (4)
 مج/مكعب متر عادي. 215االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

% من الوزن )جاف( أو أكثر، يكون حد النطاق األعلى لمستويات  0.1بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل محتوى الكبريت  (5)

ب متر عادي إذا كانت تلك المصانع قد مج/مكع 215مج/مكعب متر عادي أو  165االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 مميع. بمسبحو/أو كانت تحتوي على مراجل احتراق فحم خثي  2014يناير/كانون ثاني  7دخلت الخدمة على األكثر في 

 

 
 11الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء 

 من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي
 
 

 
 
صافي الدخل الحراري 

المقدر لمصنع 
االحتراق )ميجا وات 

 حراري(

المقترنة بأفضل التقنيات  االنبعاثمستويات 
 (2( )1)المتاحة )ملي جرام/مكعب متر عادي( 

الطاقة المقترنة بأفضل  االنبعاثمستويات 
التقنيات المتاحة فلوريد الهيدروجين )ملي 

 جرام/مكعب متر عادي(

 معدلالسنوي أو  معدلال
العينات المتحصل عليه 

 طوال العام

فترة  معدلاليومي أو  معدلال
 أخذ العينات بالكامل

 عن فترة أخذ العينة معدلال

مصنع 
 جديد

( 3)مصنع قائم 

(4) 
مصنع قائم  مصنع جديد

(5) 
 (5)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 1–7 1–15 1–12 1–35  <1  <1.5 

100–300 1–5 1–9 1–12 1–12  <1  <1 

 ≥300 1–5 1–5 1–12 1–12  <1  <1 

المشترك للكتلة % من الوزن )جاف( أو أكثر، أو مصانع الحرق  0.1≤ بالنسبة لمصانع حرق الوقود حيث معدل محتوى الكلور  (1)
وريد القلوي )مثل الكبريت لالحيوية مع الوقود الغني بالكبريت )مثل الفحم الخثي( أو التي تستخدم مواد إضافية محولة للك

 15العنصري(، يكون حد النطاق األعلى للمعدل السنوي لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة للمصانع الجديدة 
ادي، ويكون حد النطاق األعلى للمعدل السنوي لمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة للمصانع مج/مكعب متر ع

وال ينطبق المعدل اليومي لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على تلك  مج/مكعب متر عادي. 25القائمة 
 المصانع.
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 ساعة/عام. 1500ستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >وال ينطبق المعدل اليومي لنطاق م (2)

ساعة/عام  1500نوي للمصانع التي تعمل > سالحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة للمعدل ال

 مج/مكعب متر عادي. 15هو 

 ساعة/عام. 1500الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >وال تنطبق هذه المستويات لكفاءة  (3)

الحد األدنى لنطاقات مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة قد تكون صعبة التحقيق في حالة المصانع المجهزة بأنظمة  (4)
 اتجاه المصب.غاز في -تنظيف رطبة إلزالة الكبريت من غاز المدخنة وسخان غاز

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (5)

 

 

 انبعاثات األتربة وجزيئات المعادن المقيدة في الهواء .2.2.4
 

    26أفضل التقنيات المتاحة 
في الهواء من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي، تتمثل  متجمعةمن أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة وجزيئات المعادن ال

 التقنيات الواردة أدناه. من مجموعةأفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

المرسبات الكهروستاتيكية  -أ
(ESP) 

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.5أنظر الوصف في القسم 

 الفلتر النسيجي -ب

 -ج
 

أنظمة التنظيف الجافة 
أو شبه الجافة إلزالة 
الكبريت من غاز 

 المدخنة

 8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنيات أساسا  في الرقابة على 
أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو 

 .فلوريد الهيدروجين

 -د
 

التنظيف الرطب إلزالة 
الكبريت من غاز 

 (wet FGDالمداخن )

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات المتاحة 

25 

 8.5أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -هـ
 

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر 
مختلف انواع الوقود والتي قد تتأثر بسياسة الطاقة 

 المتبعة في الدولة العضو.

 
 12الجدول 

 ( BAT-AELsالمقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث 
 الخاصة بانبعاثات األتربة في الهواء من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي

 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لألتربة  االنبعاثمستويات 
 جرام/مكعب متر عادي()ملي 

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 2–5 2–15 2–10 2–22 

100–300 2–5 2–12 2–10 2–18 
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 ≥300 2–5 2–10 2–10 2–16 

 ساعة/عام. 1500بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >وال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)
 

 

 انبعاثات الزئبق في الهواء .2.2.5
 

  27أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات الزئبق في الهواء من احتراق الكتلة الحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةاستخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 تقنيات خاصة بخفض انبعاثات الزئبق

ماصة للكربون )مثل مادة حقن  -أ
الكربون  الكربون المنشط أو

المنشط المهلجن( في غاز 
 المدخنة

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.5أنظر الوصف في القسم 

استخدام المضافات المهلجنة  -ب
 في الوقود أو حقنها في الفرن

قابلة للتطبيق بشكل عام في حالة احتواء  
 الوقود على نسبة منخفضة من الهالوجين

قابلة للتطبيق في سياق القيود المرتبطة   اختيار الوقود -ج
بتوفر مختلف أنواع الوقود التي قد تتأثر 
 بسياسة الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

 االستفادة المشتركة من التقنيات المستخدمة أساسا  في خفض انبعاثات الملوثات األخرى
 

المرسبات الكهروستاتيكية  -د
(ESP) 

 .8.5الوصف في القسم أنظر 

تستخدم هذه التقنيات أساسا  في التحكم في 
 األتربة.

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 الفلتر النسيجي -هـ

  

أنظمة التنظيف الجافة أو  -و
شبه الجافة إلزالة 

 الكبريت من غاز المدخنة

 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنيات أساسا  في الرقابة على 
الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو  أكاسيد

 فلوريد الهيدروجين.

 

التنظيف الرطب إلزالة  -ز
الكبريت من غاز المداخن 

(wet FGD) 

 

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات 
 25المتاحة 

 
 

احتراق الكتلة الحيوية الصلبة ( الخاص بانبعاثات الزئبق في الهواء من BAT- AELمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنيات المتاحة )

 عادي كمعدل طوال مدة العينة. ميكرو جرام/ مكعب متر 5–1و/أو الفحم الخثي هو > 
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 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الوقود السائل -3
 

ت البحرية؛ حيث أن القسم على المنصاالمقامة استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم ال تسري على مصانع االحتراق 
 قد استوفاها بالمعالجة. 4.3

 ( و/أو السوالرHFOمراجل اإلشعال باألوليفينات الهيدروفلورية ) 3-1

 
ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على احتراق 

و/أو السوالر في المراجل. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت األوليفينات الهيدروفلورية 
 في القسم األول.

 

 كفاءة الطاقة 3-1-1
 

 13الجدول 

 ( BAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 في المراجل الحتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

مستويات كفاءة الطاقة المقترنة 
 (2( )1)بأفضل التقنيات المتاحة 

 ( 3))%( صافي إجمالي استخدام الوقود  صافي كفاءة الكهرباء )%( 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

مراجل اإلشعال باألوليفينات 
 ( و/أو السوالرHFOالهيدروفلورية )

 >36.4 35.6–37.4 80–96 80–96 

 ساعة/عام. 1500ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >  (1)

الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات في حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى واحد من مستويين كفاءة  (2)
المتاحة، إما صافي كفاءة الطاقة أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب تصميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد المشترك )مثال 

 إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد الحرارة(.

 الحرارة المحتمل منخفض جدا . وقد ال يمكن الوصول لتلك المستويات إذا كان طلب (3)

 

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواء 3-1-2
 

   28أفضل التقنيات المتاحة 
أول أكسيد الكربون في الهواء من احتراق األوليفينات  انبعاثاتمن أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض 

من التقنيات الواردة  مجموعة( و/أو السوالر في المراجل، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو HFOالهيدروفلورية )
 أدناه.

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  طور الهواء -أ

 طور الوقود -ب

إعادة تدوير غاز  -ج
 المداخن

مواقد خفض أكاسيد  -د
 (LNBالنتروجين )

إضافة  -هـ
 الماء/البخار

 يمكن تطبيقها في سياق القيود المتعلقة بتوفر الماء.
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

االختزال االنتقائي غير  -و
 (SNCRالحفزي )

 500ال ت طبق على مصانع االحتراق التي تعمل > 
 عام بأحمال مراجل عالية التفاوت./ساعة

حالة مصانع االحتراق التي تعمل وقد يقيد التطبيق في 
ساعة/عام وبأحمال 1500ساعة/عام و 500ما بين 

 مراجل عالية التفاوت.

االختزال الحفزي  -ز
 (SCRاالنتقائي )

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ت طبقال  8.3أنظر الوصف في القسم 
 ساعة/عام. 

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة 

 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و 500تتراوح ما بين 
ال يطبق عموما  على مصانع االحتراق التي تعمل 

 ميجا وات حراري. 100بطاقة >

 نظام رقابة متقدم -ح
 

قابل للتطبيق بشكل عام على مصانع االحتراق 
االحتراق  الجديدة.    قابلية التطبيق على مصانع

القديمة قد تتقيد بالحاجة إلجراء تعديل تحديثي على 
 نظام االحتراق و/أو نظام التحكم والرقابة.

 اختيار الوقود -ط
 

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر مختلف 
أنواع الوقود والتي قد تتأثر بسياسة الطاقة المتبعة في 

 الدولة العضو.

 
 

 14الجدول 

 ( BAT-AELsاالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات 
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء 

 من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر بالمراجل
 
 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 ت المتاحة بأفضل التقنيا المقترنة االنبعاثمستويات 
 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 75–200 150–270 100–215 210–330 (3) 

 ≥100 45–75 45–100 (4) 85–100 85–110 (5( )6) 

 ساعة/عام. 1500لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >ال تنطبق هذه المستويات  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

لى األكثر، والتي ع 2003نوفمبر/تشرين الثاني  27بالنسبة للمراجل الصناعية ومصانع تدفئة المدينة التي دخلت الخدمة في  (3)
، (SNCR)( و/أو االختزال الحفزي غير االنتقائي SCRساعة/عام وال ينطبق عليها االختزال الحفزي االنتقائي ) 1500>تعمل 

 مج/ مكعب متر عادي 450يكون الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي  110المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث (4)

على  2014يناير/كانون ثاني  7ميجا وات حراري التي دخلت الخدمة في  300≤ ميجاوات حراري و 300-100تعمل بطاقة 
 األكثر.

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي  145هو الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  (5)
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على  2014يناير/كانون ثاني  7دخلت الخدمة في وميجا وات حراري  300≤ ميجاوات حراري و 300-100تعمل بطاقة 
 األكثر.

 27 ميجا وات حراري والتي دخلت الخدمة في 100وبالنسبة للمراجل الصناعية ومصانع تدفئة المدينة التي تعمل بطاقة <  (6)
( SCRساعة/عام وال ينطبق عليها االختزال الحفزي االنتقائي ) 1500على األكثر، والتي تعمل > 2003نوفمبر/تشرين الثاني 

 مج/ مكعب متر عادي 365، يكون الحد األعلى للنطاق (SNCR)و/أو االختزال الحفزي غير االنتقائي 

 

 
 السنوية عادة ما تكون كالتالي:وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث أول أكسيد الكربون 

 

 1500≤ ميجا وات حراري و 100مج/مكعب متر عادي لمصانع االحتراق القائمة التي تعمل بطاقة >  30–10  —

 ؛ميجا وات حراري 100ساعة/عام، أو مصانع االحتراق الجديدة بطاقة >

 

 1500≤ ميجا وات حراري و 100≤ مج/مكعب متر عادي لمصانع االحتراق القائمة التي تعمل بطاقة  10-20 —

 .ميجا وات حراري 100≤ ساعة/عام، أو مصانع االحتراق الجديدة بطاقة 

 

 انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء 3-1-3
 

  29أفضل التقنيات المتاحة 
الهيدروجين في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية  من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةو/أو السوالر بالمراجل، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

حقن مادة ماصة في  -أ
 (DSIالمجرى )

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.4أنظر الوصف في القسم 

 امتصاص مادة رش -ب
 (SDA)جافة 

 مكثف غاز المداخن -ج

التنظيف الرطب  -د
إلزالة الكبريت من 

 غاز المداخن

(wet FGD) 

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند تنفيذ التقنية 
ميجا  300على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة >

 وات حراري.

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ت طبقال 
 ساعة/عام.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة 

 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و 500تتراوح ما بين 

التنظيف بماء البحر  -هـ
إلزالة الكبريت من غاز 

 المداخن

واقتصادية عند تنفيذ التقنية وقد تكون هناك قيود فنية 
ميجا  300على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة >

 وات حراري.

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ت طبقال 
 ساعة/عام.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة 

 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و 500تتراوح ما بين 
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر مختلف  اختيار الوقود -و
أنواع الوقود والتي قد تتأثر بسياسة الطاقة المتبعة في 

 الدولة العضو.

 
 

 15الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر بالمراجلالخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 
 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لثاني أكسيد الكربون  االنبعاثمستويات 
 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <300 50–175 50–175 150–200 150–200 (3) 

 ≥300 35–50 50–110 50–120 150–165 (4( )5) 

 

 ساعة/عام. 1500تعمل >ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

على األكثر وتعمل  2003نوفمبر/تشرين الثاني  27وبالنسبة للمراجل الصناعية ومصانع تدفئة المدينة التي دخلت الخدمة في  (3)

 .مج/ مكعب متر عادي 400لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  ساعة/عام، يكون الحد األعلى لنطاق مستويات 1500>

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  175الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (4)

 على األكثر. 2014يناير/كانون ثاني  7الخدمة في 

 على األكثر، والتي تعمل 2003نوفمبر/تشرين الثاني  27الصناعية ومصانع تدفئة المدينة التي دخلت الخدمة في بالنسبة للمراجل  (5)

ال ينطبق عليها التنظيف الرطب إلزالة الكبريت من غاز المداخن، يكون الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث وساعة/عام  1500>

 مكعب متر عادي مج/ 200المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 

 

 انبعاثات األتربة وجزيئات المعادن المقيدة في الهواء 3-1-4
 

    30أفضل التقنيات المتاحة 
ل، من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة وجزيئات المعادن المقيدة في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر بالمراج

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةاستخدام تقنية أو تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

المرسبات الكهروستاتيكية  -أ
(ESP) 

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.5أنظر الوصف في القسم 

 
 -ب

 
 الفلتر النسيجي
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 
 -ج

 
 التعدد اإلعصاري

 
 .8.5أنظر الوصف في القسم 

من الممكن استخدام تقنية التعدد اإلعصاري 
 .تقنيات أخرى إلزالة األتربة بجانب

 
 -د

 
أنظمة التنظيف الجافة أو 
شبه الجافة إلزالة الكبريت 

 من غاز المدخنة

 
 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنية أساسا  في الرقابة على 
أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو 

 .فلوريد الهيدروجين

 
 -هـ

 
التنظيف الرطب إلزالة 

الكبريت من غاز المداخن 
(wet FGD) 

 
 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنية أساسا  في الرقابة على 
أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين و/أو 

 .فلوريد الهيدروجين

 
أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات المتاحة 

29 

 
 -و

 
 اختيار الوقود

 
 8.5أنظر الوصف في القسم 

 
قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر 
مختلف أنواع الوقود والتي قد تتأثر بسياسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

 
 16الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 األتربة في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر بالمراجلالخاصة بانبعاثات 

 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لألتربة  االنبعاثمستويات 
 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

 فترة أخذ العينات معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <300 2–10 2–20 7–18 7–22 (3) 

 ≥300 2–5 2–10 7–10 7–11 (4) 

 ساعة/عام. 1500ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500التي تعمل > بالنسبة للمصانع  (2)

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  25الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (3)

 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7الخدمة في 

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت  15االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو الحد األعلى لنطاق مستويات  (4)

 على األكثر. 2014يناير /كانون ثاني  7الخدمة في 
 

 

 ( و/أو محركات اإلشعال بالسوالرHFOاألوليفينات الهيدروفلورية ) 3.2

لمتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على احتراق ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات ا
احة األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر في المحركات الترددية. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المت

 التي وردت في القسم األول.
 

( و/أو محركات اإلشعال بالسوالر، قد ال تطبق تقنيات التخفيف أكاسيد النتروجين، ثاني HFO)فيما يتعلق باألوليفينات الهيدروفلورية 

، (2)أو منظومة دقيقة معزولة  (1)أكسيد الكبريت واألتربة على المحركات في الجزيرة التي تكون جزء من منظومة صغيرة معزولة 
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التحتية، قد يتعلق توصيلها بشبكة الكهرباء الرئيسية أو بمورد الغاز الطبيعي.  وبالنظر إلى القيود الفنية االقتصادية واللوجستية/البنى 
مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لهذه المحركات تطبق فقط على المنظومة الصغيرة المعزولة والمنظومة الدقيقة 

 للمحركات القائمة. 2030لجديدة، وابتداء من أول يناير/كانون الثاني للمحركات ا 2025المعزولة ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 

 

 كفاءة الطاقة 3-2-1
 

     31أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل رفع كفاءة الطاقة عند احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر في المحركات الترددية، فإن أفضل التقنيات تتمثل في 

 .وما يليه 12نيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة من التق مجموعةاستخدام 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 تطبق بشكل عام على الوحدات الجديدة التي تعمل 8.2أنظر الوصف في القسم  الدورة المركبة -أ
 ساعة/عام. 1500≤

ويمكن تطبيقها على الوحدات القائمة في سياق القيود 
 البخار وتوفر المساحة الكافية.المقترنة بتصميم دورة 

 1500ال تطبق على الوحدات القائمة التي تعمل >
 ساعة/عام.

 
 17الجدول 

 ( BAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الحتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر في المحركات الترددية

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

 (1)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 (2))%( صافي كفاءة الكهرباء 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

( و/أو المحركات HFOاألوليفينات الهيدروفلورية )
 دورة واحدة —الترددية باإلشعال بالسوالر

41.5–44.5 (3) 38.3–44.5 (3) 

 

 .EC/2009/72من التوجيه رقم  2من المادة  26النقطة على النحو المحدد في  (1)

 .EC/2009/72من التوجيه رقم  2من المادة  27على النحو المحدد في النقطة  (2)

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

 (1)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 (2))%( صافي كفاءة الكهرباء 

 القائمةالوحدة  الوحدة الجديدة

( و/أو المحركات HFOاألوليفينات الهيدروفلورية )
 دورة مركبة —الترددية باإلشعال بالسوالر

ال توجد مستويات كفاءة الطاقة  (4) 48< 
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

 ساعة/عام. 1500> ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على الوحدات التي تعمل  (1)

وتطبق صافي كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك التي يتجه تصميمها نحو  (2)
 توليد القدرة والوحدات التي ال تولد سوى القدرة. 

 ف المساعدة ذات الطاقة المكثفة.وقد يصعب الوصول لتلك المستويات في حالة المحركات المجهزة بتقنيات التخفي (3)

دياتير( كنظام تجفيف في المناطق الجغرافية اوقد يصعب الوصول لهذا المستوى في حالة المحركات التي تستخدم نظام التبريد )ر (4)
 الجافة والساخنة.

 

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة في الهواء 3-2-2
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   32التقنيات المتاحة أفضل 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر في المحركات 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالترددية، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 ية التطبيققابل الوصف التقنية

 مبدأ االحتراق  -أ
 قليل أكاسيد النتروجين 
 في المحركات الديزل

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم 

 (EGRتدوير غاز العادم ) -ب
 

 .طبق على المحركات رباعية األشواطتال 

 إضافة الماء/البخار -ج
 

يمكن تطبيقها في سياق القيود المتعلقة بتوفر 
 الماء.

قد يقيد التطبيق في حالة عدم توفر باقة    
 التعديالت الالحقة.

االختزال الحفزي االنتقائي  -د
(SCR) 

 
طبق على مصانع االحتراق التي تعمل ت  ال 
 ساعة/عام. 500>

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند    
إجراء تجديدات على مصانع االحتراق التي 

ساعة/عام  500ما بين تعمل بطاقة تتراوح 
 ساعة/عام. 1500و

مصانع االحتراق القائمة التي خضعت    
 لتجديدات قد تقيد بسبب توفر الحيز الكافي.

 
   33أفضل التقنيات المتاحة 

ة من أجل منع أو خفض انبعاثات أول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة في الهواء الناتجة عن احتراق األوليفينات الهيدروفلوري
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةو/أو السوالر في المحركات الترددية، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 تحسين االحتراق -أ
 

 .قابلة للتطبيق بشكل عام

طبق على مصانع االحتراق التي تعمل ت  ال  8.3أنظر الوصف في القسم  حفازات األكسدة -ب
 ساعة/عام. 500>

 .وقد يقيد التطبيق بمحتوى الكبريت في الوقود

 
 

 18الجدول 

 ( BAT-AELsالتقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل 
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية 

 و/أو السوالر في المحركات الترددية
 

 
 

صافي الدخل الحراري المقدر لمصنع 
 االحتراق

 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  االنبعاثمستويات 
 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

فترة أخذ  معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال
 العينات

 (3( )2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد
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 ≥50 115–190 (4) 125–625 145–300 150–750 

ساعة/عام أو التي ال  1500المصانع التي تعمل > هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة ال تنطبق على  (1)
 يمكن تجهيزها بتقنيات التخفيف المساعدة.

 1500مج/ مكعب متر عادي للمصانع التي تعمل >  1900-1150مستوى كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (2)
 ساعة/عام أو التي ال يمكن تجهيزها بتقنيات التخفيف المساعدة.

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500ة للمصانع التي تعمل > بالنسب (3)

ميجا وات حراري لحرق األوليفينات الهيدروفلورية، يكون حد النطاق  20بالنسبة للمصانع التي تشمل وحدات تعمل بطاقة >  (4)

 مج/كعب متر عادي. 225تلك الوحدات هو األعلى لمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة الذي يطبق على 

 

 
ساعة/عام، أو مصانع  1500≤ وكاسترشاد، بالنسبة لمصانع االحتراق القائمة التي ال تحرق سوى األوليفينات الهيدروفلورية وتعمل 

 :االحتراق الجديدة التي ال تحرق سوى األوليفينات الهيدروفلورية
 

 مج/مكعب متر عادي. 175-50كسيد الكربون السنوية بشكل عام من يكون المعدل السنوي لمستوى انبعاث أول أ —

 

 40-10( بشكل عام من TVOCفترة عينات مستويات انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ) عنويكون المعدل  —
 مج/مكعب متر عادي.

 
 

 انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء 3-2-3
 

  34قنيات المتاحة أفضل الت
 من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية

 ناه.من التقنيات الواردة أد مجموعةو/أو السوالر في المحركات الترددية، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  8.4أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -أ
مختلف أنواع الوقود والذي قد يتأثر بسياسة الطاقة 

 المتبعة في الدولة العضو.

 -ب
 

حقن مادة ماصة في 
 (DSIالمجرى )

 

حالة مصانع  وقد تكون هناك قيود فنية في
 االحتراق القائمة.

 500طبق على مصانع االحتراق التي تعمل >ت  ال 
 ساعة/عام.

 -ج
 

التنظيف الرطب 
إلزالة الكبريت من 

 wetغاز المداخن )

FGD) 

قد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند تنفيذ 
التقنية على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة 

 ميجا وات حراري. 300>

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ت طبقال 
 ساعة/عام.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق التي تعمل بطاقة 

 1500ساعة/عام و 500تتراوح ما بين 
 ساعة/عام.

 
 19الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
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 الخاصة بانبعاثات أكاسيد الكبريت في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية 
 و/أو السوالر في المحركات الترددية

 

 
صافي الدخل الحراري المقدر لمصنع 

 االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لثاني أكسيد الكربون  االنبعاثمستويات 
 ب متر عادي()ملي جرام/مكع

فترة أخذ  معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال
 العينات

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 (3) 235–105 110–60 (3) 200–100 100–45 جميع األحجام

 ساعة/عام. 1500تعمل >ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

مج/مكعب متر عادي في الحاالت التي يتعذر  280الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (3)

 % من الوزن )جاف(.0.5محتوى الكبريت في الوقود  ويمثل ذلك  فيها تطبيق تقنية التخفيف المساعدة.

 

 

 انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء 3-2-4
 

    35أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر في 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمحركات الترددية، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  8.5أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -أ
مختلف أنواع الوقود والذي قد يتأثر بسياسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

المرسبات الكهروستاتيكية  -ب
(ESP) 

على مصانع االحتراق التي تعمل تطبق ال  
 ساعة/عام. 500>

 النسيجيالفلتر  -ج

 
 

 20الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات األتربة في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية 

 و/أو السوالر في المحركات الترددية

 

 
صافي الدخل الحراري المقدر لمصنع 

 االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لألتربة  االنبعاثمستويات 
 )ملي جرام/مكعب متر عادي(

فترة أخذ  معدلاليومي أو  معدلال السنوي معدلال
 العينات

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 ≥50 5–10 5–35 10–20 10–45 

 ساعة/عام. 1500المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل >ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)
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 التوربينات الغازية العاملة بالسوالر 3.3

ي هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على احتراق السوالر ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة ف
 في توربينات الغاز.  كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول.

 

 كفاءة الطاقة 3-3-1
 

   36أفضل التقنيات المتاحة 
من التقنيات الواردة  مجموعةمن أجل رفع كفاءة الطاقة عند احتراق السوالر في توربينات الغاز، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 .وما يليه 12في أفضل التقنيات المتاحة 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

الوحدات الجديدة التي تطبق بشكل عام على  8.2أنظر الوصف في القسم  الدورة المركبة -أ
 ساعة/عام. 1500≤ -تعمل

ويمكن تطبيقها على الوحدات القائمة في سياق 
القيود المقترنة بتصميم دورة البخار وتوفر 

 المساحة الكافية.

ال تطبق على الوحدات القائمة التي تعمل > 
 ساعة/عام. 1500

 
 21الجدول 

 

 (BAT-AEELsالمتاحة )مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات 
 في التوربينات الغازية بإشعال السوالر 

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

مستويات كفاءة الطاقة المقترنة 

 (1)بأفضل التقنيات المتاحة 

 (2))%( صافي كفاءة الكهرباء 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

 35.7–25 33<  التوربين الغازي ذو الدورة المفتوحة العامل بالسوالر

 44–33 40<  التوربين الغازي ذو الدورة المركبة العامل بالسوالر

 ساعة/عام. 1500ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على الوحدات التي تعمل >  (1)

السخونة بالتوليد المشترك التي يتجه تصميمها يطبق صافي كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على وحدات استعادة  (2)
 نحو توليد القدرة والوحدات التي ال تولد سوى القدرة.

 

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواء 3-3-2
 

   37أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق السوالر في التوربينات الغازية، تتمثل أفضل التقنيات 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 قد يقيد التطبيق بمدى توفر الماء. 8.3القسم أنظر الوصف في  إضافة الماء/البخار -أ
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مواقد خفض أكاسيد  -ب
 (LNBالنتروجين )

 
طبق إال على نماذج التوربينات التي تال 

تتوفر لها مشاعل منخفضة أكاسيد 
 النتروجين في السوق.

االختزال الحفزي االنتقائي  -ج
(SCR) 

 
على مصانع االحتراق التي تعمل  ال ت طبق

 ساعة/عام. 500>
وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند    

إجراء تجديدات على مصانع االحتراق التي 
ساعة/عام  500تعمل بطاقة تتراوح ما بين 

 ساعة/عام. 1500و
مصانع االحتراق القائمة التي خضعت    

 لتجديدات قد تقيد بسبب توفر الحيز الكافي.

 
   38أفضل التقنيات المتاحة 

ة من أجل منع أو خفض انبعاثات أكسيد الكبريت في الهواء الناتج عن احتراق السوالر في التوربينات الغازية، تتمثل أفضل التقنيات المتاح
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةفي استخدام تقنية أو 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  االحتراقتحسين  -أ

على مصانع االحتراق التي تعمل  ال ت طبق حفازات األكسدة -ب
 ساعة/عام. 500>

وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع 
 االحتراق القائمة بسبب توفر الحيز الكافي.

 
أكاسيد النتروجين في الهواء من حرق السوالر في توربينات الغاز التي تعمل بنوعين وكاسترشاد، فإن مستوى االنبعاث الخاص بانبعاثات 

 مج/مكعب متر عادي كمعدل يومي أو كمعدل طوال فترة العينات. 250-145ساعة/عام، عادة ما يكون  500وقود لالستخدام الطارئ >

 
 

 انبعاثات أكاسيد الكبريت واألتربة في الهواء 3-3-3
 

    39المتاحة أفضل التقنيات 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت واألتربة في الهواء الناتجة عن احتراق السوالر في التوربينات الغازية، تتمثل أفضل 

 التقنيات المتاحة في استخدام التقنية الواردة أدناه.
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  8.4أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -أ
مختلف أنواع الوقود والذي قد يتأثر بسياسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

 
 22الجدول 

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت واألتربة في الهواء
 من احتراق السوالر في التوربينات الغازية بما فيها توربينات الغاز ثنائية الوقود. 

 
 
 
 

 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة  االنبعاثمستويات 
 )مج/مكعب متر عادي(

 األتربة ثاني أكسيد الكبريت
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  نوع مصنع االحتراق
 (1)المعدل السنوي 

المعدل اليومي أو معدل 
 العيناتفترة أخذ 
 (2)بالكامل 

 
 (1)المعدل السنوي 

المعدل اليومي أو معدل 
فترة أخذ العينات 

 (2) بالكامل

 10–2 5–2 66–50 60–35 المصانع الجديدة أو القائمة

 ساعة/عام. 1500ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500للمصانع القائمة التي تعمل > بالنسبة  (2)
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 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الوقود الغازي -4
 

 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الغاز الطبيعي 4-1
 

ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على محارق الغاز 
الطبيعي. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول. وال تنطبق على مصانع 

 قد استوفاها بالمعالجة. 4.3على المنصات البحرية؛ حيث أن القسم لمقامة ااالحتراق 

 

 كفاءة الطاقة  4-1-1
 

    40أفضل التقنيات المتاحة 
من التقنيات الواردة في أفضل  مجموعةمن أجل رفع كفاءة الطاقة عند احتراق الغاز الطبيعي، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 .يليهوما  12التقنيات المتاحة 

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

تطبق بشكل عام على توربينات الغاز الجديدة والمحركات  8.2أنظر الوصف في القسم  الدورة المركبة -أ
 ساعة/عام. 1500عدا في حالة العمل > 

ويمكن تطبيقها على توربينات ومحركات الغاز القائمة في 
البخار وتوفر المساحة سياق القيود المقترنة بتصميم دورة 

 الكافية.

ال ت طبق على توربينات ومحركات الغاز القائمة التي تعمل 
 ساعة/عام. 500 1> 

التي  الميكانيكيةال ت طبق على توربينات الغاز ذات الحركة 
تعمل بشكل غير مستمر وبأحمال متفاوتة مع بدء تشغيل 

 وإيقاف متكرر.

 ال ت طبق على المراجل.و

 

 23الجدول 

 ( الحتراق الغاز الطبيعيBAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 

 

 
 نوع وحدة االحتراق

مستويات كفاءة الطاقة المقترنة 

 (2) (1)بأفضل التقنيات المتاحة 

 (3)صافي كفاءة الكهرباء )%( 
 

صافي إجمالي 
استخدام الوقود 

 )%((3( )4)  

صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية 
 )%((4( )5) 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة
 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

كفاءة الطاقة لال توجد مستويات  (6) 85–56 (6) 44–35 (6) 44–39.5 محرك غازي
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة.

كفاءة الطاقة لال توجد مستويات  95–78 40–38 42.5–39 مرجل إشعال غازي
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة.

دورة التوربين الغازي 
 المفتوحة

 ميجا وات حراري 50≤ 

كفاءة لال توجد مستويات  41.5–33 41.5–36
الطاقة المقترنة بأفضل 

 التقنيات المتاحة

36.5–41 33.5–41 

  (CCGTدورة التوربين الغازي المركبة )
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التوربين الغازي دورة 
ميجا وات  600-50المركبة، 
 حراري

ال توجد مستويات كفاءة  54–46 58.5–53
الطاقة المقترنة بأفضل 

 التقنيات المتاحة

ال توجد مستويات لكفاءة الطاقة 
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

دورة التوربين الغازي 
ميجا وات  600≤ المركبة، 
 حراري

توجد مستويات كفاءة ال  60–50 60.5–57
الطاقة المقترنة بأفضل 

 التقنيات المتاحة

ال توجد مستويات لكفاءة الطاقة 
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

دورة التوربين الغازي 
المركبة في وحدات استعادة 
السخونة بالتوليد المشترك 

 ميجا وات حراري 50-600

الطاقة  ال توجد مستويات لكفاءة 95–65 54–46 58.5–53
 المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

دورة التوربين الغازي المركبة 
في وحدات استعادة السخونة 

 600≤ بالتوليد المشترك، 
 ميجا وات حراري

مستويات لكفاءة الطاقة ال توجد  95–65 60–50 60.5–57
 بأفضل التقنيات المتاحةالمقترنة 

 ساعة/عام. 1500المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على الوحدات التي تعمل > ال تنطبق هذه المستويات لالنبعاث  (1)

في حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى واحد من مستويين كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات  (2)
صميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد المشترك المتاحة، إما صافي كفاءة الكهرباء أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب ت

 )مثال إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد الحرارة(.

وقد ال يمكن تحقيق مستوى صافي االستخدام الكلي للوقود المحدد في كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة إذا كان طلب  (3)
 .الحرارة المحتمل منخفض جدا  

 وال تنطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي ال تولد سوى الكهرباء. (4)

 وتطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على الوحدات المستخدمة في التطبيقات العاملة ميكانيكيا . (5)

مج/مكعب متر  190لة المحركات المعايرة لتحقيق مستويات أكاسيد كبريت أقل من وقد يصعب تحقيق تلك المستويات في حا (6)
 عادي.

 

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية والميثان في الهواء 4-1-2
 

   41أفضل التقنيات المتاحة 
في الهواء الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي في المراجل، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة  من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةفي استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.3أنظر الوصف في القسم  الهواء و/أو الوقودأطوار  -أ

خفض غالبا ما يقترن طور الهواء بمواقد 
 أكاسيد النتروجين.

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 8.3أنظر الوصف في القسم  إعادة تدوير غاز المداخن -ب

 -ج
 

مواقد خفض أكاسيد 
 (LNBالنتروجين )

 .8.3أنظر الوصف في القسم  نظام الرقابة المتقدم -د

تقنيات  بجانبغالبا ما تستخدم هذه التقنية 
أخرى أو وحدها في مصانع االحتراق التي 

 ساعة/عام. 500تعمل > 

قابلية التطبيق على مصانع االحتراق قد تتقيد 
القديمة بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام 

 .االحتراق و/أو نظام التحكم والرقابة
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خفض درجة حرارة  -هـ
 هواء االحتراق

بشكل عام في سياق القيود المرتبطة  قابلة للتطبيق 8.3أنظر الوصف في القسم 
 باحتياجات العملية.

االختزال االنتقائي غير  -و
 (SNCRالحفزي )

على مصانع االحتراق التي تعمل >  ال ت طبق
 ساعة/عام بأحمال مراجل عالية التفاوت. 500

وقد يقيد التطبيق في حالة مصانع االحتراق التي 
ساعة/عام 1500وساعة/عام  500تعمل ما بين 

 وبأحمال مراجل عالية التفاوت.

االختزال الحفزي االنتقائي  -ز
(SCR) 

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ال ت طبق
 ساعة/عام.

طبق عموما  على مصانع االحتراق التي تعمل تال 
 ميجا وات حراري. 100بطاقة >

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
على مصانع االحتراق القائمة التي تعمل تجديدات 

 1500ساعة/عام و 500بطاقة تتراوح ما بين 
 ساعة/عام.

 
  42أفضل التقنيات المتاحة 

من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي في توربينات الغاز، تتمثل أفضل التقنيات 
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتاحة في استخدام تقنية أو 

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.3القسم  أنظر الوصف في نظام الرقابة المتقدم -أ

تقنيات  بجانبغالبا ما تستخدم هذه التقنية 
أخرى أو وحدها في مصانع االحتراق التي 

 ساعة/عام. 500تعمل > 

قابلية التطبيق على مصانع االحتراق قد تتقيد 
القديمة بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام 

 .االحتراق و/أو نظام التحكم والرقابة

 قد يقيد التطبيق بمدى توفر الماء. 8.3أنظر الوصف في القسم  إضافة الماء/البخار -ب

 
 -ج

مواقد خفض أكاسيد 
النتروجين الجافة 

(DLN) 

قد يقيد التطبيق في حالة التوربينات التي ال تكون 
فيها مجموعة التجديدات متاحة أو المجهزة 

 بأنظمة إضافة الماء/البخار.

 
 -د

مفهوم تصميم الحمل 
 المنخفض

الرقابة على العملية والمعدات ذات تكييف 
الصلة من أجل المحافظة على كفاءة احتراق 
جيدة عندما يكون الطلب على الطاقة متفاوت، 
مثال من خالل تحسين إمكانيات الرقابة على 
دفق دخول الهواء أو تقسيم عملية االحتراق إلى 

 مراحل احتراق منفصلة.

 
 وقد يقيد التطبيق بتصميم توربين الغاز.

 
 -هـ

 
مواقد خفض أكاسيد 

 (LNBالنتروجين )

 
 8.3أنظر الوصف في القسم 

تطبق بشكل عام على اإلشعال اإلضافي الستعادة 
( في حالة مصانع HRSGsبخار المولدات )

االحتراق التي تستخدم دورة التوربين الغازي 
 (.CCGTالمركبة )
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 -و

 
االختزال الحفزي االنتقائي 

(SCR) 

 500مصانع االحتراق التي تعمل >ال ت طبق على 
 ساعة/عام.

طبق عموما  على مصانع االحتراق القائمة تال 
 ميجا وات حراري. 100التي تعمل بطاقة >

وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع االحتراق 
 القائمة بسبب توفر الحيز الكافي.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
الحتراق القائمة التي تعمل تجديدات على مصانع ا
 1500ساعة/عام و 500بطاقة تتراوح ما بين 

 ساعة/عام.

 
 

   43أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي في المحركات، تتمثل أفضل التقنيات 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.3أنظر الوصف في القسم  نظام الرقابة المتقدم -أ

غالبا ما تستخدم هذه التقنية مقترنة مع تقنيات 
أخرى أو وحدها في مصانع االحتراق التي 

 ساعة/عام. 500تعمل > 

القديمة قد يتقيد قابلية التطبيق على مصانع االحتراق 
بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام االحتراق و/أو 

 نظام التحكم والرقابة

 
 -ب

 
مفهوم خليط االحتراق 

 الفقير

 
 .8.3أنظر الوصف في القسم 

يستخدم بشكل عام مقترنا  مع االختزال 
 الحفزي االنتقائي

 ال تطبق إال على محركات اإلشعال الغازي الجديدة.

المتقدم لخليط المفهوم  -ج
 االحتراق الفقير

8.3أنظر الوصف في القسم  ال تطبق إال على محركات اإلشعال بشمعة  
 الشرر)اإلشعال(.

االختزال الحفزي  -د
 (SCRاالنتقائي )

وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع االحتراق  
 القائمة بسبب توفر الحيز الكافي.

 500>ال ت طبق على مصانع االحتراق التي تعمل 
 ساعة/عام.

وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 
تجديدات على مصانع االحتراق القائمة التي تعمل 

 1500ساعة/عام و 500بطاقة تتراوح ما بين 
 ساعة/عام.

 
 

    44أفضل التقنيات المتاحة 
الغاز الطبيعي في المحركات، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة من أجل منع أو خفض انبعاثات أكسيد الكربون في الهواء الناتجة عن احتراق 

 في ضمان تحسين االحتراق و/أو استخدام محفزات األكسدة.
 

 الوصف
 

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

 
 24الجدول 
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 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 من احتراق الغاز الطبيعي في توربينات الغازالخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء 

 
 
 

 نوع مصنع االحتراق

صافي الدخل الحراري 
 المقدر لمصنع االحتراق

)ميجا وات 
 حراري(

المقترنة بأفضل  االنبعاثمستويات 
التقنيات المتاحة )ملي جرام/مكعب متر 

 (2( )1)عادي( 

المعدل اليومي أو  (4( )3)المعدل السنوي 
أخذ معدل فترة 

 العينات

 (5( )6)( OCGTsدورة التوربين الغازي المفتوحة )

 

 50–25 35–15 50≤  مصنع جديد

مصنع قائم بدورة توربين غازي مفتوحة )عدا 
جميعها  —التوربينات المخصصة لعمليات ميكانيكية( 

 ساعة/عام. 500سوى المصانع العاملة > 

 ≥50 15–50 25–55 (7) 

 (5( )8)( CCGTsالمركبة )دورة التوربين الغازي 

 40–15 30–10 50≤  مصنع جديد

مصنع قائم بدورة توربين غازي مركبة بصافي استخدام 
 % 75الوقود الكلي > 

 ≥600 10–40 18–50 

مصنع قائم بدورة توربين غازي مركبة بصافي استخدام 
 % 75≤ الوقود الكلي 

 ≥600 10–50 18–55 (9) 

غازي مركبة بصافي استخدام مصنع قائم بدورة توربين 
 % 75الوقود الكلي > 

50–600 10–45 35–55 

مصنع قائم بدورة توربين غازي مركبة بصافي استخدام 
 % 75≤ الوقود الكلي 

50–600 25–50 (10) 35–55 (11) 

 دورة التوربينات الغازية المفتوحة والمركبة

نوفمبر/تشرين  27توربين الغاز الذي دخل الخدمة في 
على األكثر أو توربين الغاز القائم  2003الثاني 

 ساعة/عام. 500لالستعمال الطارئ ويعمل > 

ال توجد مستويات  50≤ 
انبعاث مقترنة بأفضل 

 التقنيات المتاحة

60–140 (12( )13) 

جميعها سوى  —توربين الغاز القائم للتطبيقات الميكانيكية 
 ساعة/عام. 500المصانع العاملة > 

 ≥50 15–50 (14) 25–55 (15) 

 

( الواردة في هذا القسم تسري أيضا  على احتراق الغاز الطبيعي BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة ) (1)
 في توربينات اإلشعال بنوعين وقود.

مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات ( تسري DLNوفي حالة التوربين الغازي المجهز بنظام خفض أكاسيد النتروجين الجافة ) (2)
 المتاحة فقط في حالة تشغيل عملية خفض أكاسيد النتروجين الجافة.

 ساعة/عام. 1500وال تنطبق مستويات االنبعاث هذه المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي تعمل > (3)

ن قد تقود لمستويات انبعاث مونوكسيد الكربون عند الحد األعلى للنطاق تحسين عمل التقنية القائمة لخفض انبعاثات أكاسيد الكربو (4)
 االسترشادي النبعاثات مونوكسيد الكربون الواردة فيما بعد هذا الجدول.

تي وال تنطبق مستويات االنبعاث هذه المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على التوربينات القائمة لالستخدامات الميكانيكية أو المصانع ال (5)
 ساعة/عام. 1500تعمل >

%، يطبق معامل تصحيح على الحد األعلى للنطاق، يكافئ ]الحد 39أما فيما يتعلق بالمصانع حيث صافي كفاءة الكهرباء أعلى من  (6)

هو صافي كفاءة الكهرباء أو صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية للمصنع والمحددة وفق شروط الحمل  EE، حيث EE/39× األعلى[ 
 لمعيار إيزو. القاعدي

على  2003نوفمبر/تشرين الثاني  27مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  80الحد األعلى للنطاق هو  (7)

 ساعة/عام.1500و 500األكثر، والتي تعمل ما بين 
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الحد األعلى لنطاق مستوى  %، يطبق معامل تصحيح على 55( أعلى من EEأما فيما يتعلق بالمصانع حيث صافي كفاءة الكهرباء ) (8)

هو صافي كفاءة الكهرباء للمصنع والمحددة  EE، حيث EE/55× االنبعاث المقترن بأفضل التقنيات المتاحة، يكافئ ]الحد األعلى[ 
 وفق شروط الحمل القاعدي لمعيار إيزو.

الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن على األكثر، فإن  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (9)

 مج/ مكعب متر عادي. 65بأفضل التقنيات المتاحة هو 

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (10)

 مج/ مكعب متر عادي. 55بأفضل التقنيات المتاحة هو 

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  في (11)

 مج/ مكعب متر عادي. 80بأفضل التقنيات المتاحة هو 

لكربون مع مواقد خفض أكاسيد يمكن تحقيق حد النطاق األدنى في مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لخفض أكاسيد ا (12)
 (.DLNالنتروجين الجافة )

 هذه المستويات استرشادية ال غير. (13)

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (14)

 مج/ مكعب متر عادي. 60بأفضل التقنيات المتاحة هو 

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7المصانع التي دخلت الخدمة في في حالة  (15)

 مج/ مكعب متر عادي. 65بأفضل التقنيات المتاحة هو 

 

 
ساعة/عام لكل  1500≤  وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون السنوية لكل نوع من مصانع االحتراق القائمة والعاملة

 نوع من مصانع االحتراق الجديدة عادة ما يكون كالتالي:
 

مج/مكعب متر عادي. للمصانع حيث صافي  40–5ميجا وات حراري: >  50≤ التوربين الغازي الجديد بدورة مفتوحة وطاقة  —
، حيث EE/39× ئ ]الحد األعلى[ % يطبق معامل تصحيح على الحد األعلى للنطاق، يكاف39 ( أعلى منEEكفاءة الكهرباء )

EE .هو صافي كفاءة الكهرباء أو صافي كفاءة الطاقة الميكانيكية للمصنع والمحددة وفق شروط الحمل القاعدي لمعيار إيزو 

 

 ة(:ميجا وات حراري )عدا التوربينات المخصصة للعمليات الميكانيكي 50≤ بدورة مفتوحة الذي يعمل بطاقة القائم التوربين الغازي  —

مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع القائمة التي  80الحد األعلى لهذا النطاق عادة ما يكون  مج/مكعب متر عادي. 40–5> 

 مج/مكعب متر عادي لمصانع التي تعمل بحمل منخفض. 50ال يمكن تجهيزها بتقنيات جافة لخفض أكاسيد النتروجين، أو 

 

مج/مكعب متر عادي. للمصانع حيث صافي  30–5ميجا وات حراري: >  50≤ وطاقة التوربين الغازي الجديد بدورة مفتوحة  —

، حيث EE/55× ]الحد األعلى[  % يطبق معامل تصحيح على الحد األعلى للنطاق، يكافئ 55 ( أعلى منEEكفاءة الكهرباء )

EE .هو صافي كفاءة الكهرباء للمصنع والمحددة وفق شروط الحمل القاعدي لمعيار إيزو 
 

الحد األعلى لهذا النطاق مج/مكعب متر عادي.  30–5>  ميجا وات حراري: 50≤ التوربين الغازي القائم بدورة مفتوحة وطاقة  —

 مج/مكعب متر عادي في حالة المصانع التي تعمل بحمل منخفض. 50عادة ما يكون 

 

مج/مكعب متر  40–5>  خدامات الميكانيكية:ميجا وات حراري ذات االست 50≤ التوربينات الغازية القائمة التي تعمل بطاقة  —
 مج/مكعب متر عادي عندما تعمل المصانع بحمل منخفض. 50الحد األعلى لهذا النطاق عادة ما يكون عادي. 

 
( تقابل هذه المستويات االسترشادية حالة تشغيل عملية DLNوفي حالة التوربين الغازي المجهز بنظام خفض أكاسيد النتروجين الجافة )

 فض أكاسيد النتروجين الجافة.خ
 

 25الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق الغاز الطبيعي في المراجل والمحركات

 
 
 

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 )مج/مكعب متر عادي(
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 نوع مصنع االحتراق
 المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ العينات (1)المعدل السنوي 

 (3)مصنع قائم  مصنع جديد (2)مصنع قائم  مصنع جديد

 110–85 85–30 100–50 60–10 المرجل

 (5) 110–55 85–55 100–20 75–20 (4) 48المحرك 

تحسين التقنية القائمة لخفض انبعاثات أكاسيد الكربون لمستويات انبعاث مونوكسيد الكربون عند الحد األعلى للنطاق قد يقود  (1)
 االسترشادي النبعاثات مونوكسيد الكربون الواردة بعد هذا الجدول.

 ساعة/عام. 1500تعمل >وال تنطبق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي  (2)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (3)

تنطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على محركات اإلشعال بشمعة الشرر)اإلشعال( وبنوعين من  (4)
 الديزل.-الوقود. وال تنطبق على محركات الغاز

ساعة/عام التي ال تطبق تقنية العمل بخليط فقير واالختزال الحفزي االنتقائي  500حالة المحركات التي تعمل للطوارئ > وفي (5)

(SCR) مج/مكعب متر عادي. 175، فإن الحد األعلى للنطاق الدليلي هو 
 

 
 وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون السنوية عادة ما تكون كالتالي:

 ساعة/عام، 1500≤مج/مكعب متر عادي للمراجل القائمة التي تعمل  5-40> —

 مج/مكعب متر عادي للمراجل الجديدة، 5-15> —

 ساعة/عام والمحركات الجديدة. 1500≤مج/مكعب متر عادي للمحركات القائمة التي تعمل  30-100 —
 

  45أفضل التقنيات المتاحة 

( في الهواء الناتجة عن احتراق CH4( والميثان )NMVOCوية المتطايرة غير الميثانية )من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العض
الغاز الطبيعي في المحركات الغازية التي تعمل بإشعال شمعة الشرر وبخليط فقير، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في ضمان تحسين 

 االحتراق و/أو استخدام محفزات األكسدة.
 

 الوصف
 

 أربع.  محفزات األكسدة ليست فعالة في خفض انبعاثات الهيدروكربونات المشبعة التي تحتوي على أقل من 8.3القسم أنظر الوصف في 
 ذرات كربون.

 
 26الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات الفورمالدهيد والميثان في الهواء من احتراق الغاز الطبيعي 

 في المحركات الغازية التي تعمل بإشعال شمعة الشرر وبخليط فقير
 

 
 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق 
 )ميجا وات حراري(

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 تر عادي()مج/مكعب م

 ميثان فورمالدهيد

 عن فترة أخذ العينة معدلال

 مصنع قائم مصنع جديد المصانع الجديدة أو القائمة

 ≥50 5–15 (1) 215–500 (2) 215–560 (1( )2) 

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (1)

 في العمليات بكامل الحمل. Cمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة يعبر عنها بحرف  (2)
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 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق الغازات في عمليات الحديد والصلب 4-2
 

طبيق بشكل عام على حرق الغازات ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للت
في عمليات الحديد والصلب )غاز الفرن العالي، غاز فرن الكوك، غاز فرن األكسجين القاعدي(، كل على حدة، أو مجتمعة أو في وقت 

التي وردت في  واحد مع أنواع وقود أخرى غازية و/أو سائلة. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة
 القسم األول.

 

 كفاءة الطاقة 4-2-1
 

    46أفضل التقنيات المتاحة 
من التقنيات  مجموعةمن أجل رفع كفاءة الطاقة عند احتراق غازات عمليات الحديد والصلب، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 .وما يليه 12الواردة في أفضل التقنيات المتاحة 

 
 

 التطبيققابلية  الوصف التقنية

نظام إدارة غاز  -أ
 العمليات

التي يمكن تطبيقها على عمليات  العمليات على قاصر 8.2أنظر الوصف في القسم 
 الصلب المتكاملة.

 
 

 27الجدول 

 ( BAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 لحرق الغازات في مراجل عمليات الحديد والصلب

 

 
 االحتراق نوع وحدة

 (2( )1)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

صافي كفاءة الكهرباء )%( 
(3) 

صافي إجمالي استخدام 
 ( 3))%( الوقود 

 84–50 40–30 قائم بإشعال متعدد الوقود غازي مرجل 

 

 (4)جديد بإشعال متعدد الوقود غازي مرجل 

 

36–42.5 

 

50–84 

 ساعة/عام. 1500مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على حالة الوحدات التي تعمل >وال تسري  (1)

في حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى واحد من مستويين كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات  (2)
الوقود اإلجمالي، حسب تصميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد المشترك )مثال  المتاحة، إما صافي كفاءة الطاقة أو صافي استخدام

 إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد الحرارة(.

 وال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي ال تولد سوى الكهرباء. (3)

لكفاءات الطاقة في وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، يعتمد بشكل واسع على الطلب المحلي على الكهرباء  النطاق الواسع (4)
 والسخونة.

 

 
 

 28الجدول 

 ( BAT-AEELsمستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 عمليات الحديد والصلب( في CCGTلحرق الغازات في توربينات الغاز المتحدة الدورات )

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

 (2( )1)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

صافي إجمالي استخدام الوقود  (3)صافي كفاءة الكهرباء )%( 
 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة ( 3))%( 
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توربين غاز جديد متحد الدورات في 
بالتوليد  وحدات استعادة السخونة

 المشترك

 >47 40–48 60–82 

 

 توربين غاز جديد متحد الدورات
 

 >47 

 

40–48 

 

ال توجد مستويات انبعاث 
مقترنة بأفضل التقنيات 

 المتاحة

 ساعة/عام. 1500ال تسري مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على حالة الوحدات التي تعمل > (1)

استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى واحد من مستويين كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات في حالة وحدات  (2)
المتاحة، إما صافي كفاءة الطاقة أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب تصميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد المشترك )مثال 

 أو نحو توليد الحرارة(. إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء

 ال تنطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي ال تولد سوى الكهرباء. (3)
 

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواء 4-2-2
 

   47أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق الغازات في مراجل عمليات الحديد والصلب، تتمثل 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةأفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

مواقد خفض أكاسيد  -أ
 (LNBالنتروجين )

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

مواقد خفض أكاسيد النتروجين المصممة بشكل 
خاص بعدة أصفف لكل نوع وقود أو التي تشمل 
خصائص إشعال أنواع وقود مختلفة )مثال، 
فوهات متعددة مخصصة إلشعال أنواع وقود 

 .أنواع وقود مخلوطة مسبقا ( مختلفة أو تشمل

 قابلة للتطبيق بشكل عام

 

 -ب
 

 طور الهواء
 

 8.3أنظر الوصف في القسم 

 

 -ج
 

 طور الوقود

 

 -د
 

إعادة تدوير غاز 
 المداخن

 

 -هـ
 

نظام إدارة غاز 
 العمليات

 

 .8.2أنظر الوصف في القسم 
 

قابلة للتطبيق بشكل عام في سياق القيود 
 المرتبطة بتوفر مختلف أنواع الوقود.

 

 -و
 

 نظام الرقابة المتقدم
 

 .8.3الوصف في القسم أنظر 

تستخدم هذه التقنية باالقتران مع التقنيات 
 األخرى

 
قابلية التطبيق على مصانع االحتراق قد تتقيد 

القديمة بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام 
 .االحتراق و/أو نظام التحكم والرقابة

 

 -ز
 

االختزال االنتقائي غير 
 (SNCRالحفزي )

 

 8.3أنظر الوصف في القسم 
 

على مصانع االحتراق التي تعمل  ال ت طبق
 ساعة/عام. 500>



 17.8.2017     الجريدة الرسمية لالتحاد         L 212/67 عربي
 

 

 

 -ح
 

االختزال الحفزي 
 (SCRاالنتقائي )

 
على مصانع االحتراق التي تعمل  ال ت طبق

 ساعة/عام. 500>

ال يطبق عموما  على مصانع االحتراق التي 
 ميجا وات حراري. 100تعمل بطاقة >

االحتراق وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع 
القائمة بتوفر الحيز الكافي وبتهيئة مصنع 

 االحتراق.

 
   48أفضل التقنيات المتاحة 

من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق غازات عمليات الحديد والصلب في توربينات الغاز 
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتحدة الدورات، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة  8.2أنظر الوصف في القسم  إدارة غاز العملياتنظام  -أ
 بتوفر مختلف أنواع الوقود.

 .8.3أنظر الوصف في القسم  نظام الرقابة المتقدم -ب

تستخدم هذه التقنية باالقتران مع التقنيات 
 األخرى.

االحتراق القديمة قد تتقيد قابلية التطبيق على مصانع 
بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام االحتراق و/أو 

 نظام التحكم والرقابة.

إضافة  -ج
 الماء/البخار

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

في توربينات الغاز مزدوجة الوقود التي 
تعمل بأكاسيد النتروجين المنخفضة الجافة 
لحرق غازات عمليات الحديد والصلب، 

بإضافة الماء/البخار عند  عادة ما يستعان
 حرق الغاز الطبيعي.

 قد يقيد التطبيق بمدى توفر الماء.

مواقد خفض  -د
أكاسيد النتروجين 

 (DLNالجافة )

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

تختلف مواقد خفض أكاسيد النتروجين 
الجافة التي تحرق غازات عمليات الحديد 
والصلب عن تلك التي تحرق الغاز الطبيعي 

 فقط.

قابلة للتطبيق في ظل القيود المقترنة بتفاعل غازات 
 عمليات الحديد والصلب مثل عاز فرن الكوك.

قد يقيد التطبيق في حالة التوربينات التي ال تكون فيها 
مجموعة التجديدات متاحة أو المجهزة بأنظمة إضافة 

 الماء/البخار.

مواقد خفض أكاسيد  -هـ
 (LNBالنتروجين )

ال تطبق إال على اإلشعال اإلضافي الستعادة بخار  8.3في القسم  أنظر الوصف
( في حالة مصانع االحتراق التي HRSGsالمولدات )

 (.CCGTتستخدم التوربين الغازي متحد الدورات )

االختزال الحفزي  -و
 (SCRاالنتقائي )

وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع االحتراق القائمة 
 الكافي.بسبب توفر الحيز 

 
 

    49أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض مونوكسيد الكبريت في الهواء الناتج عن احتراق غازات عمليات الحديد والصلب، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةفي استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  االحتراقتحسين  -أ
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طبق سوى على التوربينات الغازية متحدة تال  حفازات األكسدة -ب
 الدورات.

وقد يقيد التطبيق بعدم توفر الحيز الكافي، أو 
 متطلبات الحمل ومحتوى الكبريت في الوقود

 
 

 29الجدول 

 ( BAT-AELsالتقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل 
 % من غازات عمليات الحديد والصلب100الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق 

 

 
 نوع مصنع االحتراق

 
مستوى األكسجين 
الكلي المرجعي 

 %(-)حجم

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 (1))ملي جرام/مكعب متر عادي( 

المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ  المعدل السنوي
 العينات

 100–22 65–15 3 مرجل جديد

 (5( )4( )2) 110–22 (3( )2) 100–20 3 مرجل قائم

 50–30 35–20 15 توربين غاز جديد متحد الدورات

 (6( )5) 55–30 (3( )2) 50–20 15 توربين غاز قائم متحد الدورات

 

ميجا جول/مكعب متر عادي في أعلى  20المصانع التي تحرق خليط الغاز بمكافئ القيمة الحرارية الدنيا < من المتوقع أن تبعث  (1)
 حد لنطاقات أفضل التقنيات المتاحة.

 ومن الممكن بلوغ الحد األدنى لنطاق أفضل التقنيات المتاحة عند استخدام تقنية االختزال الحفزي االنتقائي. (2)

 ساعة/عام، ال تطبق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة. 1500> بالنسبة للمصانع التي تعمل  (3)

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (4)

قد يتم تجاوز الحد األعلى لنطاق أفضل التقنيات المتاحة مج/ مكعب متر عادي. عالوة على ذلك،  160بأفضل التقنيات المتاحة هو 
%( 50في حالة استخدام قسط عالي من غاز أفران الكوك )مثال، <كذلك إذا ما تعذر استخدام تقنية االختزال الحفزي االنتقائي و

على لنطاق مستويات االنبعاث و/أو عندما يتم حرق غاز أفران الكوك بمستوى عال من الهيدروجين. في هذه الحالة، يكون الحد األ
 مج/مكعب متر عادي. 220المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو 

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (5)

مستوى االنبعاث المقترن على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (6)

 مج/ مكعب متر عادي. 70بأفضل التقنيات المتاحة هو 

 

 
 وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون السنوية عادة ما تكون كالتالي:

 

 ساعة/عام، 1500≤مج/مكعب متر عادي للمراجل القائمة التي تعمل  5-100 > —

 

 الجديدة،مج/مكعب متر عادي للمراجل  5-35 > —

 

ساعة/عام أو توربينات الغاز  1500≤مج/مكعب متر عادي لتوربينات الغاز القائم متحدة الدورات التي تعمل  5-20 > —
 متحدة الدورات الجديدة.

 

 انبعاثات أكاسيد الكبريت في الهواء 4-2-3
 

    50أفضل التقنيات المتاحة 
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حتراق غازات عمليات الحديد والصلب، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في من أجل منع أو خفض أكاسيد الكبريت في الهواء الناتجة عن ا
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةاستخدام تقنية أو 

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

نظام إدارة غاز العمليات  -أ
 واختيار الوقود المساعد

 .8.2أنظر الوصف في القسم 

به أعمال وبالمدى الذي تسمح من المنصوح به 
الحديد والصلب، زيادة استخدام ما يلي بأكبر قدر 

  ممكن:

القسم الغالب من غاز الفرن العالي منخفض  —
 محتوى الكبريت في التغذية بالوقود،

 معدل محتوى كبريتبمزيج من الوقود  —
، مثال أنواع الوقود الفردي للعمليات منخفض

 منخفض محتوى الكبريت جدا ، مثل:

 10بمحتوى كبريت >  غاز الفرن العالي —
 مج/مكعب متر عادي

 300غاز فرن الكوك بمحتوى كبريت >  —
 مج/مكعب متر عادي

 وأنواع الوقود المساعدة مثل: —

 الغاز الطبيعي، —

 الوقود السائل بمحتوى كبريت —
 % )في المراجل( 0.4≥ 

محتوى  عالياستخدام كميات محدودة من الوقود 
 الكبريت

سياق القيود قابلة للتطبيق بشكل عام في 
 المرتبطة بتوفر مختلف أنواع الوقود.

العالج األولي لغاز فرن  -ب
الكوك في أعمال الحديد 

 والصلب

 استخدام إحدى التقنيات التالية:

 إزالة الكبريت بواسطة أنظمة االمتصاص، —

 .إزالة الكبريت بواسطة تقنية األكسدة الرطبة —

ال تطبق سوى على مصانع احتراق 
 .غاز فرن الكوك

 
 30الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 % من غازات عمليات الحديد والصلب100الخاصة بانبعاثات أكاسيد الكبريت في الهواء من احتراق 

 

 

 نوع مصنع االحتراق

 

مستوى األكسجين الكلي 
 المرجعي )%(

المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لثاني أكسيد  االنبعاثمستويات 
 الكربون )ملي جرام/مكعب متر عادي(

المعدل اليومي أو معدل فترة  (1)المعدل السنوي 
 (2)أخذ العينات 

 (3) 200–50 150–25 3 المراجل الجديدة أو القائمة

توربينات الغاز متحدة الدورات 
 الجديدة أو القائمة

15 10–45 20–70 

 ساعة/عام، ال تطبق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة. 1500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (2)

%(.  في 50خدام قسط عالي من غاز أفران الكوك )مثال، <من الممكن بلوغ الحد األعلى لنطاق أفضل التقنيات المتاحة عند است (3)

 مج/مكعب متر عادي. 300هذه الحالة، يكون الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 

 انبعاثات األتربة في الهواء 4-2-4
 

  51أفضل التقنيات المتاحة 
الناتجة عن احتراق غازات عمليات الحديد والصلب، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في  من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة في الهواء
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 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةاستخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

استخدام مزيج من غازات العمليات والوقود  اختيار الوقود/اإلدارة -أ
األتربة المساعد بمعدل محتوى منخفض من 

 أو الرماد

قابلة للتطبيق بشكل عام في سياق القيود المرتبطة 
 بتوفر مختلف أنواع الوقود.

العالج األولي لغاز الفرن  -ب
العالي في أعمال الحديد 

 والصلب

أجهزة إزالة  مجموعةأو  جهازم ااستخد
األتربة الجافة )مثال، الحارفات، التقاط 
األتربة، التنظيف اإلعصاري، أجهزة 
الترسيب الكهروستاتية( و/أو تقليل األتربة 
الالحق )غساالت فنتوري، غساالت من نوع 
الحواجز، غساالت بفراغ حلقي، الترسيب 

 .الكهروستاتي الرطب، أجهزة التفتيت(

 .حرق غاز الفرن العاليطبق إال في حالة تال 

العالج األولي لغاز فرن  -ج
األكسجين القاعدي في 
 أعمال الحديد والصلب

استخدم تقنية جافة )مثال، المرسبات 
، أو الفلتر النسيجي( (ESPالكهروستاتيكية )

أو الجافة )مثال المرسبات الكهروستاتية 
الرطبة أو الغسيل(. يرد وصف واف في 

المتاحة المرجعية وثيقة أفضل التقنيات 
 لقطاع الحديد والصلب.

طبق إال في حالة حرق غاز فرن األكسجين تال 
 القاعدي.

المرسبات الكهروستاتيكية  -د
(ESP) 

مصانع االحتراق التي تحرق كمية في طبق إال تال  8.5أنظر الوصف في القسم 
كبيرة من الوقود المساعد بمحتوى عال من 

 .الرماد
 الفلتر النسيجي -هـ

 
 

 31الجدول 

 (BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 % من غازات عمليات الحديد والصلب100الخاصة بانبعاثات األتربة في الهواء من احتراق  

 

 

 نوع مصنع االحتراق

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لألتربة 
 عادي()ملي جرام/مكعب متر 

المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ  (1)المعدل السنوي 
 (2)العينات 

 10–2 7–2 المراجل الجديدة أو القائمة

 5–2 5–2 توربينات الغاز متحدة الدورات الجديدة أو القائمة

 

 بأفضل التقنيات المتاحة.ساعة/عام، ال تطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة  1500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (1)

 .ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير 500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (2)

 
 

 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة لحرق أنواع الوقود الغازي و/أو السائل في المنصات المقامة عرض البحر 4-2-5
 

التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على احتراق أنواع ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل 
الوقود الغازي و/أو السائل في المنصات المقامة عرض البحر. كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة 

 التي وردت في القسم األول.
 

    52أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل تحسين األداء البيئي العام عند حرق أنواع الوقود الغازي و/أو السائل في المنصات المقامة عرض البحر، تتمثل أفضل التقنيات 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتاحة في استخدام تقنية أو 
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 قابلية التطبيق الوصف التقنية

تقليل متطلبات القدرة تحسين العملية بهدف  تحسين العملية -أ
 .الميكانيكية

 قابلة للتطبيق بشكل عام

تحسين أنظمة المداخل والعادم والمحافظة عليها  التحكم في فقد الضغط -ب
بحيث يتم إبقاء فقد الضغط عند أدنى مستوياته بقدر 

 .اإلمكان

تشغيل مجموعة من المولدات أو الضواغط المعايرة  التحكم في الحمل -ج
 .حمل تضمن تقليل االنبعاثات على نقاط

تقليل "احتياطي  -د
 الدوران"

احتياطي الدوران ألسباب فعالية التشغيل، بعند العمل 
ينخفض عدد التوربينات اإلضافية، عدا في ظروف 

 .استثنائية

 اختيار الوقود -هـ
التغذية بغاز الوقود من أعلى نقطة في عمليات الغاز 

أدنى نطاق في بارامترات والزيت من شأنها أن تؤمن 
احتراق غاز الوقود، مثال القيمة السعرية، وأقل نسب 
تركيز للمركبات الكبريتية من أجل تقليل تكوين ثاني 

فيما يتعلق بأنواع الوقود السائل  أكسيد الكبريت.
 .المقطر، يتجه التفضيل نحو الوقود منخفض الكبريت

 .حركاتتحسين توقيت الحقن في الم توقيت الحقن -و

استخدام حرارة عادم التوربين/المحرك الغازي في  استعادة السخونة -ز
 .تدفئة المنصة

للتطبيق بشكل عام على مصانع  ةقابل
 االحتراق الجديدة.

في مصانع االحتراق القائمة، قد يقيد التطبيق 
بمستوى الحرارة المطلوب وتهيئة مصنع 

 االحتراق )الحيز الكافي(.

القدرة في حقول اندماج  -ح
الغاز/حقول النفط 

 المتعددة

استخدام مصدر القدرة المركزية لتغذية عدد من 
المنصات المشتركة الموزعة في حقول غاز/حقول 

 نفط مختلفة.

قد يقيد التطبيق حسب موقع حقول الغاز/حقول 
النفط المختلفة وأسلوب تنظيم المنصات 
المشتركة، بما في ذلك اتساق برامج التوقيت 
في برنامج الخطط، بدء التشغيل وتوقف 

 اإلنتاج.

 
 

   53أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء الناتجة عن احتراق أنواع الوقود السائل و/أو الغازي من المنصات المقامة 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةفي عرض البحر، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلية التطبيق على مصانع االحتراق قد تتقيد  8.3أنظر الوصف في القسم  نظام الرقابة المتقدم -أ
القديمة بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام 

 .االحتراق و/أو نظام التحكم والرقابة
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 -ب

 
مواقد خفض أكاسيد 
النتروجين الجافة 

(DLN) 

 

تنطبق على توربينات الغاز الجديدة )معدات 
قياسية( في سياق القيود المقترنة بتنوعات جودة 

 الوقود.

وقد يقيد التطبيق على توربينات القائمة بسبب: 
توفر مجموعة التجديدات )لعمليات الحمل 
المنخفض(، مدى تعقد تنظيم المنصة والحيز 

 .المتاح

 
 -ج

 
مفهوم خليط االحتراق 

 الفقير

سوى على محركات اإلشعال بالغاز  ت طبقال 
 .الجديدة

 
 -د

 
مواقد خفض أكاسيد 

 (LNBالنتروجين )

 

 سوى على المراجل. ال ت طبق

 
 

   54أفضل التقنيات المتاحة 
 من أجل منع أو خفض انبعاثات مونوكسيد الكربون في الهواء الناتجة عن احتراق أنواع الوقود السائل و/أو الغازي من التوربينات الغازية

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةفي المنصات المقامة عرض البحر، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  تحسين االحتراق -أ

 
 -ب

 
 حفازات األكسدة

 500على مصانع االحتراق التي تعمل > ال ت طبق
 ساعة/عام.

وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع االحتراق 
 القائمة بسبب توفر الحيز الكافي وقيود الوزن.

 
 32الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق الوقود الغازي في توربينات الغاز

 ذات الدورة المفتوحة في المنصات المقامة عرض البحر 

 
 

 نوع مصنع االحتراق
مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 

 (1)المتاحة )ملي جرام/مكعب متر عادي( 

 عن فترة أخذ العينة معدلال

 (3) 50–15 (2)توربين الغاز الجديد الذي يحرق أنواع وقود غازي 

 (4) 350–50>  (2)توربين الغاز القائم الذي يحرق أنواع وقود غازي 

 % من قدرة الحمل األساسي المتاحة في اليوم. 70لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على < تعتمد هذه المستويات  (1)

 ويشمل ذلك توربينات الغاز التي تستخدم وقود واحد أو اثنين. (2)

دام مج/مكعب متر عادي في حالة عدم استخ 250الحد األعلى لنطاق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة هو  (3)

 ( DLNمواقد خفض أكاسيد النتروجين الجافة )

يمكن تحقيق حد النطاق األدنى في مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة مع مواقد خفض أكاسيد النتروجين الجافة  (4)
(DLN.) 
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 :وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون طوال فترة العينات عادة ما تكون كالتالي

في عرض المقامة مج/مكعب متر عادي لتوربينات الغاز القائمة التي تعمل بإشعال الوقود الغازي على المنصات  100>  —

 ساعة/عام، 1500≤  البحر التي تعمل

في عرض المقامة مج/مكعب متر عادي لتوربينات الغاز الجديدة التي تعمل بإشعال الوقود الغازي على المنصات  75>  —
 البحر.
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 وقود أنواع بعدة اإلشعال بمصانع الخاصةاستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة  -5
 

 الكيميائية الصناعات من العمليات وقود أنواع احتراق بشأناستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة  5-1
 

بشكل عام على حرق الوقود في  ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق
مصانع الكيميائيات، كل على حدة، أو مجتمعة أو في وقت واحد مع أنواع وقود أخرى غازية و/أو سائلة. كما أنها تطبق أيضا  بجانب 

 االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول.
 

 األداء البيئي العام 5-1-1
 

    55المتاحة أفضل التقنيات 
 مجموعةمن أجل رفع األداء البيئي العام عند احتراق وقود العمليات في مراجل مصانع الكيميائيات، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 .وما يليه 6من التقنيات المناسبة الواردة في أفضل التقنيات المتاحة 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

لوقود  المعالجة األولية -أ
العمليات من الصناعات 

 الكيميائية

تنفيذ المعالجة األولية للوقود في و/أو خارج 
موقع مصنع االحتراق من أجل تحسين 

 األداء البيئي للمصنع.

قابلة للتطبيق في سياق القيود المرتبطة 
بخصائص وقود العمليات وتوفر الحيز 

 الكافي. 

 

 كفاءة الطاقة 5-1-2
 

 33الجدول 

 ( BAT-AEELsالطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات كفاءة 
 لحرق وقود العمليات من مراجل مصانع الكيميائيات

 
 
 

 نوع وحدة االحتراق

 (2( )1)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

  (4( )3))%( صافي إجمالي استخدام الوقود  (3)صافي كفاءة الكهرباء )%( 

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

المراجل التي تستخدم وقود العمليات السائل من 
الصناعات الكيميائية، بما في ذلك أنواع الوقود 
الممزوج باألوليفينات الهيدروفلورية، زيت الغاز 

 )السوالر( و/أو أنواع أخرى من الوقود السائل

 >36.4 35.6–37.4 80–96 80–96 

المراجل التي تستخدم وقود العمليات الغازي من 
الصناعات الكيميائية، بما في ذلك أنواع الوقود 
الممزوج بالغاز الطبيعي و/أو أنواع أخرى من 

 الوقود الغازي

39–42.5 38–40 78–95 78–95 

 

 ساعة/عام. 1500الوحدات التي تعمل > ال تنطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على  (1)

في حالة وحدات استعادة السخونة بالتوليد المشترك، ال ينطبق سوى واحد من مستويين كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات  (2)
شترك )مثال المتاحة، إما صافي كفاءة الطاقة أو صافي استخدام الوقود اإلجمالي، حسب تصميم وحدة استعادة السخونة بالتوليد الم

 إذا كانت أكثر توجها نحو توليد الكهرباء أو نحو توليد الحرارة(.

 وقد ال يمكن تحقيق تلك المستويات إذا كان طلب الحرارة المحتمل منخفض جدا . (3)

 ال تنطبق هذه المستويات لكفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة على المصانع التي ال تنتج سوى الكهرباء. (4)

 

 

 نبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواءا 5-1-3
 

   56أفضل التقنيات المتاحة 
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من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض إنبعاثات مونوكسيد الكربون في الهواء من احتراق وقود 
 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالعمليات من الصناعات الكيميائية، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 

 
 

 التطبيق قابلية الوصف التقنية

مواقد خفض أكاسيد  -أ
 (LNBالنتروجين )

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم 

 
 -ب

 
 الهواء طور

 
 -ج

 
 الوقودطور 

 
 .8.3أنظر الوصف في القسم 

تطبيق تقنية طور الوقود عند استخدام 
خليط الوقود السائل قد يحتاج لمشاعل 

 .بتصميم خاص

 
 -د

 
 غاز المداخنإعادة تدوير 

 
 8.3أنظر الوصف في القسم 

 
 قابلة للتطبيق بشكل عام في مصانع االحتراق الجديدة.

وتطبق على مصانع االحتراق القائمة في سياق القيود 
 المقترنة بأمان المنشأة الكيميائية.

 
 -هـ

 
 إضافة الماء/البخار

 
 قد يقيد التطبيق بمدى توفر الماء.

 
 -و

 
 اختيار الوقود

 
قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر مختلف 

 انواع الوقود و/أو االستخدام البديل لوقود العمليات

 نظام الرقابة المتقدم -ز

 

قد تتقيد قابلية التطبيق على مصانع االحتراق القديمة 
بالحاجة إلجراء تجديدات على نظام االحتراق و/أو 

 نظام التحكم والرقابة.

 

 -ح
 

االختزال االنتقائي غير 
 (SNCRالحفزي )

 

ت طبق على مصانع االحتراق القائمة في سياق القيود 
  المقترنة بأمان المنشأة الكيميائية.

 500ال ت طبق على مصانع االحتراق التي تعمل > 
 ساعة/عام.

وقد يقيد التطبيق في حالة مصانع االحتراق التي تعمل 
ساعة/عام، بتغيير 1500وساعة/عام  500ما بين 

 متكرر للوقود وبتفاوت متكرر للحمل.

 

 -ط
 

االختزال الحفزي االنتقائي 
(SCR) 

 

ت طبق على مصانع االحتراق القائمة في سياق القيود 
المقترنة بتشكيلة المواسير، والحيز المتاح وأمان 

 المنشأة الكيميائية.
 500ال ت طبق على مصانع االحتراق التي تعمل > 

 ساعة/عام. 
وقد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء 

تجديدات على مصانع االحتراق القائمة التي تعمل ما 
 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و 500بين 

ال ت طبق عموما  على مصانع االحتراق التي تعمل 
 ميجا وات حراري. 100بطاقة >

 
 

 34الجدول 
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 (BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء من احتراق األوليفينات الهيدروفلورية و/أو السوالر بالمراجل 

 
 

 
 

طور الوقود المستخدم في مصنع 
 االحتراق

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 )مج/مكعب متر عادي(

 المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ العينات المعدل السنوي

 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 (3) 330–100 110–50 (3) 290–80 85–30 خليط غازات أو سوائل

 

 غازات فقط
 

20–80 
 

70–100 (4) 
 

30–100 
 

85–110 (5) 

 ساعة/عام، ال تطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة. 1500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

على  2003نوفمبر/تشرين الثاني  27وات حراري، والتي دخلت الخدمة في  ميجا 500≥ في حالة المصانع القائمة بطاقة  (3)

% من الوزن، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث 0.6األكثر، وتستخدم أنواع وقود سائل بمحتوى نتروجين أعلى من 

 مج/ مكعب متر عادي. 380المقترن بأفضل التقنيات المتاحة يكون 

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث  2014يناير/كانون ثاني  7لتي دخلت الخدمة في في حالة المصانع القائمة ا (4)

 مج/ مكعب متر عادي. 180المقترن بأفضل التقنيات المتاحة هو 

االنبعاث  على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى 2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع القائمة التي دخلت الخدمة في  (5)

 مج/ مكعب متر عادي. 210المقترن بأفضل التقنيات المتاحة هو 

 

 
ساعة/عام، ولمصانع  1500≤وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون السنوية في مصانع االحتراق القائمة التي تعمل 

 ر عادي.متمج/مكعب  30–5االحتراق الجديدة عادة ما تكون > 
 
 

 في الهواءانبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين  5-1-4
 

   57أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء من احتراق وقود العمليات في مراجل 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةمصانع الكيميائيات، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

قابلة للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر  8.4أنظر الوصف في القسم  اختيار الوقود -أ
مختلف أنواع الوقود و/أو كبديل استخدام وقود 

 العمليات

 
 -ب

 
حقن مادة ماصة في المرجل 

 )في الفرن أو القاعدة(

 
طبق على مصانع االحتراق القائمة في سياق ت  

المواسير، والحيز المتاح القيود المقترنة بتشكيلة 
 وأمان المنشأة الكيميائية.

التنظيف الرطب والتنظيف بماء البحر إلزالة 
الكبريت من غاز المداخن ال يطبق على مصانع 

 ساعة/عام. 500>  االحتراق التي تعمل

 
 -ج

 
حقن مادة ماصة في المجرى 

(DSI) 
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 -د

 
 جافة امتصاص مادة رش
(SDA) 

قد تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند تنفيذ 
التنظيف الرطب أو التنظيف بماء البحر إلزالة 

بريت من غاز المداخن على مصانع االحتراق الك
ميجا وات حراري،  300>  التي تعمل بطاقة

حتراق التي خضعت للتجديد وتعمل ومصانع اال
ساعة/عام بتقنية  1500ساعة/عام و 500ما بين 

التنظيف الرطب أو التنظيف بماء البحر إلزالة 
 .الكبريت من غاز المداخن

 
 -هـ

 
 الغسل الرطب

 

 .8.4أنظر الوصف في القسم 

تستخدم طريقة الغسل الرطب إلزالة كلوريد 
الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في حالة 
عدم تطبيق التنظيف الرطب إلزالة أكاسيد 

 .الكبريت من غاز المداخن

 
 -و

 
التنظيف الرطب إلزالة 

الكبريت من غاز 
 (wet FGDالمداخن )

 

 8.4أنظر الوصف في القسم 

 
 -ز

 
التنظيف بماء البحر إلزالة 
 الكبريت من غاز المداخن

 
 

 35الجدول 

 (BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 % 100الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في الهواء من احتراق  

 وقود العمليات في مراجل مصانع الكيميائياتمن 

 
 

 
 نوع مصنع االحتراق

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 )مج/مكعب متر عادي(

 (2)المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ العينات  (1)المعدل السنوي 

 200–90 110–10 المراجل الجديدة أو القائمة

 ساعة/عام، ال تطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة. 1500القائمة التي تعمل > بالنسبة للمصانع  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع القائمة التي تعمل >  (2)

 
 

 36الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء 

 من احتراق وقود العمليات في مراجل مصانع الكيميائيات
 

 
 

صافي الدخل الحراري المقدر 
 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 )مج/مكعب متر عادي(

 فلوريد الهيدروجين الهيدروجينكلوريد 

 العينات التي تم جمعها طوال عام واحد معدل

 (1)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <100 1–7 2–15 (2)  <1–3  <1–6 (3) 
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 ≥100 

 
1–5 

 
1–9 (2) 

 
 <1–2 

 
 <1–3 (3) 

 المستويات للداللة ال غير.ساعة/عام، تكون هذه  500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (1)

ساعة/عام، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنيات المتاحة هو  1500في حالة المصانع التي تعمل >  (2)

 مج/ مكعب متر عادي. 20

التقنيات المتاحة هو ساعة/عام، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل  1500في حالة المصانع التي تعمل >  (3)

 مج/ مكعب متر عادي. 7
 

 

 انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء 5-1-5
 

    58أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل خفض انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة وآثار األصناف في الهواء من احتراق وقود العمليات في مراجل مصانع 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالكيميائيات، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

الكهروستاتيكية  المرسبات -أ
(ESP) 

 قابلة للتطبيق بشكل عام 8.5أنظر الوصف في القسم 

 
 -ب

 
 الفلتر النسيجي

 
 -ج

 
 اختيار الوقود

 
 .8.5أنظر الوصف في القسم 

استخدام مزيج من وقود العمليات من مصانع 
منخفض الكيميائيات والوقود المساعد بمعدل 

 .محتوى األتربة أو الرمادمن 

 
للتطبيق في ظل القيود المرتبطة بتوفر قابلة 

مختلف أنواع الوقود و/أو كبديل استخدام وقود 
 .العمليات

 
 -د

 
أنظمة التنظيف الجافة 
أو شبه الجافة إلزالة 
الكبريت من غاز 

 المدخنة

 
 .8.5أنظر الوصف في القسم 

تستخدم هذه التقنية أساسا  في الرقابة على 
الهيدروجين و/أو أكاسيد الكبريت، كلوريد 

 .فلوريد الهيدروجين

 
أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات المتاحة 

57. 

 
 -هـ

 
التنظيف الرطب إلزالة 

الكبريت من غاز 
 (wet FGDالمداخن )

 
 

 37الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 بانبعاثات األتربة في الهواء من احتراق خليط الغازات والسوائلالخاصة 

 % من وقود العمليات في مراجل مصانع الكيميائيات100التي تكون  

 

 
صافي الدخل الحراري المقدر 

 لمصنع االحتراق
 )ميجا وات حراري(

 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لألتربة 
 )مج/مكعب متر عادي(

المعدل اليومي أو معدل فترة أخذ  المعدل السنوي
 العينات
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 (2)مصنع قائم  مصنع جديد (1)مصنع قائم  مصنع جديد

 <300 2–5 2–15 2–10 2–22 (3) 

 ≥300 2–5 2–10 (4) 2–10 2–11 (3) 

 بأفضل التقنيات المتاحة.ساعة/عام، ال تطبق هذه المستويات لالنبعاث المقترنة  1500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (1)

 ساعة/عام، تكون هذه المستويات للداللة ال غير. 500بالنسبة للمصانع التي تعمل >  (2)

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث المقترن  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع التي دخلت الخدمة في  (3)

 متر عادي.مج/ مكعب  25بأفضل التقنيات المتاحة هو 

على األكثر، فإن الحد األعلى لنطاق مستوى االنبعاث  2014يناير/كانون ثاني  7في حالة المصانع القائمة التي دخلت الخدمة في  (4)

 مج/ مكعب متر عادي. 15المقترن بأفضل التقنيات المتاحة هو 

 

 

 ر في الهواءلكلودة امتعد لبنزيناثنائية ت وفيورانات يوكسيناانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ود 5-1-6
 

    59أفضل التقنيات المتاحة 
ر في الهواء من احتراق وقود لكلودة البنزين متعداثنائية ات وفيورانات يوكسينمن أجل خفض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ود

من التقنيات الواردة في أفضل  مجموعةالعمليات في مراجل مصانع الكيميائيات، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 .وما يليه 6حة التقنيات المتا

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

ينطبق فقط على مصانع االحتراق التي تستخدم  8.5أنظر الوصف في القسم  حقن الكربون المنشط -أ
أنواع الوقود المشتقة من العمليات الكيميائية التي 

 تدخل فيها مواد مكلورة.

فيما يتعلق بقابلية تطبيق االختزال الحفزي 
( واإلسقاء السريع أنظر أفضل SCR)االنتقائي 

 .57وأفضل التقنيات المتاحة  56التقنيات المتاحة 

اإلسقاء السريع بواسطة  -ب
الغسل الرطب/مكثف 

 غاز المداخن

أنظر وصف تقنية الغسل الرطب/مكثف 
 8.4غاز المداخن في القسم 

االختزال الحفزي االنتقائي  -ج
(SCR) 

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

نظام  نظام االختزال الحفزي التلقائي هو
متكيف وأوسع من نظام االختزال الحفزي 
التلقائي الذي يستخدم خفض أكاسيد 

 النتروجين فقط.

 
 

 38الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 رلكلودة البنزين متعداثنائية والفيورانات ات يوكسينالخاصة بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة والد

 % من وقود العمليات في مراجل مصانع الكيميائيات100في الهواء من احتراق  
 

 

 المادة الملوثة

 

 الوحدة
 مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة

 عن فترة أخذ العينة معدلال

الديوكسين/الفيوران 
PCDD/F(1)   

مكافئ السمية -نانوجرام
ng I-TEQ/ مكعب متر

 عادي

 <0.012–0.036 

تركيز المركبات العضوية 
 المتطايرة 

 12–0.6 مج/مكعب متر عادي

تنطبق هذه المستويات لالنبعاثات المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة فقط على مصانع االحتراق التي تستخدم أنواع الوقود المشتقة  (1)
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 الكيميائية التي تدخل فيها مواد مكلورة.من العمليات 
 

 
 المشتركة المخلفات لحرقاستنتاجات أفضل التقنيات المتاحة  -6
 

ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على حرق المخلفات 
 ا تطبق أيضا  بجانب االستنتاجات العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول.المشتركة في مصانع االحتراق. كما أنه

 
ق مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم على كل كمية بعندما ت حرق أنواع مشتركة من المخلفات، تنط

 غاز المدخنة المولد.
 

، ت طبق أيضا  مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 2ت حرق المخلفات معا  بأنواع الوقود المشمولة في القسم عالوة على ذلك، عندما 

( على كمية غاز المدخنة الناتج عن احتراق أنواع الوقود المشمولة 2كمية غاز المدخنة المولد و) ( كل1على ) 2المتاحة الواردة في القسم 

، حيث مستويات االنبعاث EU/2010/75( من التوجيه رقم 4)جزء  4تخدم قاعدة تركيبة الخلط الواردة في الملحق في هذا القسم والتي تس

 .61المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة لكميات غاز المدخنة الناتجة عن حرق المخلفات تحسب على أساس أفضل التقنيات المتاحة 
 
 

 األداء البيئي العام 6-1-1
 

    60احة أفضل التقنيات المت
من أجل رفع األداء البيئي العام عند حرق أنواع مختلفة من المخلفات في مصانع االحتراق، وضمان ظروف الحرق المستقرة، وخفض 

من  مجموعةالواردة أدناه عالوة على  60)أ( كمية االنبعاثات في الهواء، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام أفضل التقنيات المتاحة 

 و/أو التقنيات األخرى أدناه. 6ات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة التقني

 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

القبول األولي وقبول  -أ
 المخلفات

جراء لقبول أية مخلفات في مصنع اإلتنفيذ 
االحتراق بما يتفق مع أفضل التقنيات المتاحة 
المقابلة من الوثيقة المرجعية ألفضل التقنيات 
المتاحة لمعالجة المخلفات.  تم تحديد شروط قبول 
البارامترات الحرجة مثل القيمة الحرارية ومحتوى 
الماء، الرماد، الكلور والفلور، الكبريت، 
النتروجين، المركبات ثنائية الفنيل متعددة الكلور، 
الفلزات )المتطايرة مثل الزئبق، التيتانيوم، 

ر المتطايرة الرصاص، الكوبالت، السيلنيوم( وغي
، النحاس، الكادميوم، الكروم، فاناديوممثل ال

النيكل(، الفوسفور والقلويات )عند استخدام 
 منتجات ثانوية حيوانية(.

حمل مخلفات كل تطبيق نظام ضمان الجودة على 
من أجل ضمان خصائص المخلفات المحترقة معا  
والرقابة على قيم البارامترات الحرجة المحددة 

على الوقود المستعاد من حرق  EN 15358)مثال 
  .المخلفات الصلبة غير الخطرة(

 قابلة للتطبيق بشكل عام

تدفق الكتلة نمط اختيار نوع المخلفات بعناية و اختيار/تقييد المخلفات -ب
بجانب تقييد نسبة المخلفات األكثر تلوثا  التي يمكن 
حرقها معا . الحد من نسبة الرماد، الكبريت، الفلور، 
الزئبق و/أو الكلور في المخلفات التي تدخل مصنع 

 االحتراق.

 .الحد من كمية المخلفات التي تحرق معا  

قابلة للتطبيق في سياق القيود المرتبطة 
بسياسة إدارة المخلفات المتبعة في الدولة 

 العضو
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خلط الملوثات  -ج
 بالوقود األساسي

 ،الخلط الفعلي للمخلفات والوقود األساسيقد يؤثر 
أو  الرديءخليط الوقود المتباين أو  مجرىك

على اإلشعال واالحتراق في  ،التوزيع المتفاوت
 .المرجل وينبغي تفاديه

ال ينبغي إجراء الخلط إال إذا كان سلوك طحن 
الوقود األساسي والمخلفات متشابه أو عندما 
تكون كمية المخلفات صغيرة جدا  مقارنة 

 .بالوقود األساسي

إجراء تجفيف أولي للمخلفات قبل إدخالها في غرفة  المخلفاتتجفيف  -د
االحتراق، مع اعتبار المحافظة على أداء المرجل 

 العالي.

قد يقيد التطبيق بسبب عدم كفاية الحرارة 
المستعادة من هذه العملية، وشروط االحتراق 
 المطلوبة أو محتوى الرطوبة في المخلفات.

المعالجة األولية  -هـ
 للمخلفات

أنظر التقنيات الوارد شرحها في الوثيقة المرجعية 
ألفضل التقنيات المتاحة لمعالجة المخلفات وحرق 
المخلفات، بما فيها الطحن، االنحالل الحراري، 

 التحويل إلى غاز.

أنظر قابلية التطبيق في الوثيقة المرجعية 
ألفضل التقنيات المتاحة لمعالجة المخلفات 

المرجعية ألفضل التقنيات المتاحة والوثيقة 
 لحرق المخلفات.

 
    61أفضل التقنيات المتاحة 

ئمة من أجل تفادي زيادة االنبعاثات من حرق المخلفات المشتركة في مصانع االحتراق، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في اتخاذ التدابير المال
مشترك للمخلفات عن تلك الناتجة من تطبيق الحتراق االات المدخنة الناتج عن لضمان عدم زيادة انبعاثات المواد الملوثة في قسم غاز
 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة بشأن حرق المخلفات. 

 
     62أفضل التقنيات المتاحة 

من أجل تخفيف أثر الحرق المشترك للمخلفات على تدوير البقايا في مصانع االحتراق، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في المحافظة على 
نوعية جيدة من الجبس والرماد والخبث وكذلك البقايا األخرى، بما يتفق مع المتطلبات المحددة لتدويرها في حالة المصنع الذي ال يحرق 

و/أومن خالل تقييد الحرق المشترك لقسم  60من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة  مجموعةكة، باستخدام تقنية أو مخلفات مشتر
 المخلفات الذي تتشابه فيه تركيزات الملوثات مع أنواع الوقود األخرى المحروق.

 
 

 كفاءة الطاقة 6-1-2
 

    63أفضل التقنيات المتاحة 
من التقنيات المناسبة الواردة في  مجموعةمن أجل رفع كفاءة الطاقة عند حرق المخلفات المشترك، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام 

 ، بحسب نوع الوقود األساسي المستخدم وتهيئة المصنع.19و 12أفضل التقنيات المتاحة 

 
الخاص بالحرق المشترك للمخلفات بالكتلة  8( ترد في الجدول BAT-AEELs)مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 

 الخاص بالحرق المشترك للمخلفات بالفحم و/أو لليغنيت. 2الحيوية و/أو الفحم الخثي والجدول 

 
 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواء 6-1-3
 

   64أفضل التقنيات المتاحة 
مونوكسيد الكربون وأكسيد النتروز في الهواء من  انبعاثاتبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض من أجل منع أو خفض ان

من التقنيات الواردة في  مجموعةحرق المخلفات المشترك بالفحم و/أو الليغنيت، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 
 .20أفضل التقنيات المتاحة 

 
   65لتقنيات المتاحة أفضل ا

مونوكسيد الكربون وأكسيد النتروز في الهواء من  انبعاثاتمن أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض 
التقنيات من  مجموعةحرق المخلفات المشترك بالكتلة الحيوية و/أو الفحم الخثي، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 

 .24الواردة في أفضل التقنيات المتاحة 
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 في الهواءانبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين  6-1-4
 

   66أفضل التقنيات المتاحة 
مشترك بالفحم من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء من حرق المخلفات ال

 .21من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة  مجموعةو/أو الليغنيت، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

   67أفضل التقنيات المتاحة 
المخلفات المشترك بالكتلة  من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في الهواء من حرق

من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات  مجموعةالحيوية الصلبة و/أو الفحم الخثي، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 .25المتاحة 

 
 

 انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء 6-1-5
 

    68أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء من حرق المخلفات المشترك بالفحم و/أو الليغنيت، تتمثل 

 .22من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة  مجموعةأفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 
 39الجدول 

 ( BAT-AELsالمقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث 
 الخاصة بانبعاثات الفلزات في الهواء من حرق المخلفات المشترك بالفحم و/أو الليغنيت

 

 
صافي الدخل الحراري 
المقدر لمصنع االحتراق 

 )ميجا وات حراري(

مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 
 المتاحة

 
 فترة حساب المتوسط

+  زرنيخ+  أنتيمون
 كوبالت+  كروم+  رصاص

 نيكل+  منجنيز+  نحاس+ 
)مج/مكعب متر  فاناديوم+ 

 عادي(

+  كادميوم
تيتانيوم 

)ميكروجرام/مكع
 ب متر عادي(

 عن فترة أخذ العينة معدلال 12–5 0.5–0.005 300> 

 العينات التي تم جمعها طوال عام واحد معدل 6–5 0.2–0.005 300≤ 

 
    69التقنيات المتاحة أفضل 

من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء من حرق المخلفات المشترك بالكتلة الحيوية و/أو الفحم 
 .26من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة  مجموعةالخثي، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 

 
 40الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 الخاصة بانبعاثات الفلزات في الهواء من حرق المخلفات المشترك بالكتلة الحيوية و/أو الفحم الخثي

 
 المتاحةمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات 

 العينات التي تم جمعها طوال عام واحد( معدل)
 

+  نيكل+  منجنيز+  نحاس+  كوبالت+  كروم+  رصاص+  زرنيخ+  أنتيمون
 )مج/مكعب متر عادي( فاناديوم

 )ميكروجرام/مكعب متر عادي( يومنتيتا+  كادميوم

0.075–0.3  <5 
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 انبعاثات الزئبق في الهواء 6-1-6
 

   70أفضل التقنيات المتاحة 
 من أجل منع أو خفض انبعاثات الزئبق في الهواء من حرق المخلفات المشترك بالكتلة الحيوية / الفحم الخثي، الفحم و/أو الليغنيت، تتمثل

 .27وأفضل التقنيات المتاحة  23من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة  مجموعةأفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو 
 

 ر في الهواءلكلودة البنزين متعداثنائية ت وفيورانات يوكسيناانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ود 6-1-7
 

  71أفضل التقنيات المتاحة 
الهواء من حرق المخلفات  ر فيلكلودة البنزين متعداثنائية ت وفيورانات يوكسينامن أجل خفض انبعاثات المركبات العضوية الطيارة ود

من التقنيات  مجموعةتلة الحيوية، الفحم الخثي، الفحم و/أو الليغنيت، تتمثل أفضل التقنيات المتاحة في استخدام تقنية أو المشترك بالك
 .وما يليه 26وأفضل التقنيات المتاحة  6الواردة في أفضل التقنيات المتاحة 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .8.5القسم أنظر الوصف في  حقن الكربون المنشط -أ

تعتمد هذه العملية على امتصاص جزيئات 
 .الملوثات بواسطة الكربون المنشط

 قابلة للتطبيق بشكل عام

اإلسقاء السريع بواسطة  -ب
الغسل الرطب/مكثف 

 غاز المداخن

أنظر وصف تقنية الغسل الرطب/مكثف غاز 
 .8.4المداخن في القسم 

االختزال الحفزي االنتقائي  -ج
(SCR) 

 .8.3الوصف في القسم  أنظر

نظام متكيف  نظام االختزال الحفزي التلقائي هو
وأوسع من نظام االختزال الحفزي التلقائي الذي 

 يستخدم خفض أكاسيد النتروجين فقط.

أنظر قابلية التطبيق في أفضل التقنيات 
وأفضل التقنيات المتاحة  20المتاحة 

24. 

 
 41الجدول 

 (BAT-AELsبأفضل التقنيات المتاحة )مستويات االنبعاث المقترنة 
 ر في الهواء لكلودة البنزين متعداثنائية ات والفيورانات يوكسينالخاصة بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة والد 

 من احتراق المخلفات المشتركة بواسطة الكتلة الحيوية، الفحم الخثي، الفحم و/أو الليغنيت

 
 

 
 نوع مصنع االحتراق

 االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة مستويات

ي ثنائالديوكسين/الفيوران 
ر لكلود البنزين متعدا

 ngمكافئ السمية -)نانوجرام
I-TEQ/)مكعب متر عادي 

 تركيز المركبات العضوية المتطايرة 
 )مج/مكعب متر عادي(

 المعدل اليومي المعدل السنوي عن فترة أخذ العينة معدلال

االحتراق بإشعال الكتلة مصانع 
الحيوية، الفحم الخثي، الفحم و/أو 

 الليغنيت

 <0.01–0.03  <0.1–5 0.5–10 
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 استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة للتحويل إلى غاز -7
 

جميع مصانع ما لم ينص على ما خالف ذلك، فإن استنتاجات أفضل التقنيات المتاحة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق بشكل عام على 
ات التحويل إلى غاز المرتبطة مباشرة بمصانع االحتراق ومصانع الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز.  كما أنها تطبق أيضا  بجانب االستنتاج

 العامة ألفضل التقنيات المتاحة التي وردت في القسم األول.
 

 كفاءة الطاقة 7-1-1
 

    72أفضل التقنيات المتاحة 
 مجموعةاقة الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز ووحدات التحويل إلى غاز، فإن أفضل التقنيات تتمثل في استخدام من أجل رفع كفاءة ط

 .وما يليه 12من التقنيات الواردة في أفضل التقنيات المتاحة 

 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

استعادة السخونة من عملية  -أ
 التحويل إلى غاز

التركيبي يحتاج للتبريد قبل بما أن الغاز 
تنظيفه، من الممكن استعادة الطاقة من أجل 
إنتاج كميات بخار إضافية تضاف إلى دورة 
البخار في التوربين، مما يسمح بإنتاج قدرة 

 كهربائية إضافية.

ال تطبق إال على وحدات الدورة المتكاملة 
للتحويل إلى غاز ووحدات التحويل إلى غاز 

بالمراجل التي تتم فيها معالجة  المرتبطة مباشرة
أولية للغاز التركيبي وتحتاج لتبريد الغاز 

 التركيبي

دمج عمليات التحويل إلى  -ب
 غاز واالحتراق

يمكن تصميم الوحدة بنظام دمج كامل لوحدة 
( وتوربين الغاز، مع ASUالتغذية بالهواء )

مد مجموع الهواء لوحدة التغذية بعد 
 توربين الغاز.استخراجه من ضاغط 

يقيد التطبيق على وحدات الدورة المتكاملة 
للتحويل إلى غاز بمرونة احتياجات المصنع 
المتكامل بتغذية الشبكة بالكهرباء عندما ال تكون 

 محطة الطاقة المتجددة متاحة.

نظام التغذية الجاف بمادة  -ج
 التغذية

استخدام النظام الجاف لتغذية وحدة التحويل 
بالوقود، من أجل تحسين كفاءة طاقة لغاز 

 عملية التحويل إلى غاز.

 .طبق إال على الوحدات الجديدةتال 

التحويل لغاز بالحرارة  -د
 العالية والضغط 

استخدام تقنية التحويل إلى غاز ببارامترات 
تشغيل بالحرارة المرتفعة والضغط من أجل 

 زيادة كفاءة طاقة التحويل ألقصى قدر.

 .إال على الوحدات الجديدةطبق تال 

 تحسينات التصميم، مثل: تحسينات التصميم -هـ

عمل تعديالت على محول الغاز  —
 الحراري و/أو نظام التبريد،

تركيب نظام تمديد من أجل استرجاع  —
الطاقة من هبوط ضغط الغاز التركيبي 

 .قبل االحتراق

للتطبيق بشكل عام على وحدات الدورة  ةقابل
  .المتكاملة للتحويل إلى غاز

 
 

 42الجدول 

 مستويات كفاءة الطاقة المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة
 لوحدات التحويل إلى غاز ووحدات الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز 

 
 

 

 
المقترنة بأفضل التقنيات  كفاءة الطاقةمستويات 

 المتاحة
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صافي كفاءة الكهرباء )%( في  نوع تهيئة وحدة االحتراق
وحدة الدورة المتكاملة للتحويل 

 إلى غاز

صافي استخدام الوقود اإلجمالي )%( 
في وحدة التحويل إلى غاز القائمة أو 

 الجديدة

 الوحدة القائمة الوحدة الجديدة

وحدة التحويل إلى غاز المرتبطة مباشرة بالمرجل 
 وبدون معالجة أولية للغاز التركيبي

ال توجد مستويات انبعاث مقترنة 
 بأفضل التقنيات المتاحة

 >98 

 

وحدة التحويل إلى غاز المرتبطة مباشرة بالمرجل 
 وبمعالجة أولية للغاز التركيبي

 

ال توجد مستويات انبعاث مقترنة 
 بأفضل التقنيات المتاحة

 

 >91 

 

 للتحويل إلى غازوحدة الدورة المتكاملة 
 

ال توجد 
مستويات انبعاث 
مقترنة بأفضل 
 التقنيات المتاحة

 

34–46 
 

 >91 

 
 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين ومونوكسيد الكربون في الهواء 7-1-2
 

   73أفضل التقنيات المتاحة 
مونوكسيد الكربون في الهواء من وحدة الدورة  انبعاثاتمن أجل منع و/أو خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين في الهواء بجانب خفض 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةالمتكاملة للتحويل إلى غاز، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

 .قابلة للتطبيق بشكل عام 8.3أنظر الوصف في القسم  تحسين االحتراق -أ

 

 -ب
 

 إضافة الماء/البخار
 

 .8.3أنظر الوصف في القسم 

تستخدم بعض أنواع البخار بضغط متوسط 
  .من التوربين البخاري لهذا الغرض

 

طبق سوى على التوربين الغازي كجزء من تال 
 وحدة الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز.

 قد يقيد التطبيق بمدى توفر الماء.

 

 -ج
 

مواقد خفض أكاسيد 
النتروجين الجافة 

(DLN) 

 

 8.3أنظر الوصف في القسم 
 

طبق سوى على التوربين الغازي كجزء من تال 
 وحدة الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز.

قابلة للتطبيق بشكل عام على وحدات الدورة 
 المتكاملة للتحويل إلى غاز الجديدة.

تطبق على مصانع الدورة المتكاملة للتحويل إلى 
مة كل حالة على حدة، وحسب توفر غاز القائ

مجموعة التجديدات. ال تطبق على الغاز التركيبي 
 %. 15بمحتوى هيدروجين < 

 

 -د
 

تخفيف الغاز التركيبي 
بالنتروجين المتخلف من 

وحدة التغذية بالهواء 
(ASU.) 

 

وحدة التغذية بالهواء األكسجين عن تفصل 
النتروجين في الهواء من أجل مد نظام 
التحويل إلى غاز بأكسجين عالي الجودة. 
ويعاد استخدام النتروجين المتخلف من وحدة 
التغذية بالهواء لخفض درجة حرارة 
االحتراق في توربين الغاز، من خالل خلطه 
في مرحلة مسبقة مع الغاز التركيبي قبل 

 .االحتراق

 

طبق إال في حالة استخدام وحدة التغذية بالهواء تال 
 .تحويل إلى غازفي عملية ال
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االختزال الحفزي  -هـ
 (SCRاالنتقائي )

 8.3أنظر الوصف في القسم 
ال ت طبق على مصانع الدورة المتكاملة للتحويل إلى 

 ساعة/عام. 500غاز التي تعمل > 
وقد يقيد عمل التجديدات على مصانع الدورة 
المتكاملة للتحويل إلى غاز القائمة بسبب توفر الحيز 

 الكافي.
تكون هناك قيود فنية واقتصادية عند إجراء وقد 

تجديدات على مصانع الدورة المتكاملة للتحويل إلى 
 500غاز القائمة التي تعمل بطاقة تتراوح ما بين 

 ساعة/عام. 1500ساعة/عام و

 
 

 43الجدول 

 ( BAT-AELsمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )
 النتروجين في الهواء من احتراق مصانع الدورة المتكاملة الستخراج الغازالخاصة بانبعاثات أكاسيد 

 
 

 

صافي الدخل الحراري المقدر لمصنع 
 الدورة المتكاملة الستخراج الغاز 

 )ميجا وات حراري(

مستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة 
 )مج/مكعب متر عادي(

معدل فترة أخذ المعدل اليومي أو  المعدل السنوي
 العينات

 مصنع قائم مصنع جديد مصنع قائم مصنع جديد

 ≥100 10–25 12–45 1–35 1–60 

 
 

للمصانع الجديدة عادة وساعة/عام،  1500≤وكاسترشاد، فإن مستويات انبعاث مونوكسيد الكربون السنوية في المصانع القائمة التي تعمل 

 عادي. مج/مكعب متر 30–5ما تكون > 

 
 

 في الهواءانبعاثات أكاسيد الكبريت  7-1-3
 

  74أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع و/أو خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت في الهواء من وحدات الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز، فإن أفضل التقنيات المتاحة 

 تتمثل في استخدام التقنية الواردة أدناه.
 
 

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

تتم إزالة مكونات الكبريت من الغاز التركيبي من  إزالة الغاز الحمضي -أ
مادة تغذية عملية التحويل إلى غاز بواسطة إزالة 
الغاز الحمضي، مثال بما فيه كبريتيد الكربونيل 
)وسيانيد الهيدروجين( في مفاعل التحلل المائي 
 وامتصاص كبريتيد الهيدروجين بواسطة مذيب

الكبريت  ل أمين إيثانول. ثم يغطىمثل ثنائي ميثي
بعد ذلك سواء بسائل أما بكبريت قاعدي صلب 
)مثال عبر وحدة كالوس(، أو حامض الكبريتيك، 

 حسب الطلب في السوق.

قد تقيد إمكانية التطبيق في حالة مصانع 
الدورة المتكاملة للتحويل إلى غاز بالكتلة 
الحيوية بسبب ضعف محتوى الكبريت الشديد 

 كتلة الحيوية.في ال

 
( الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في الهواء من مصانع الدورة BAT- AELمستويات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة )

 مج/ مكعب متر عادي، معبر عنها حسب المعدل السنوي.  16-3ميجا وات حراري هي  100≤ المتكاملة للتحويل إلى غاز بطاقة 
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 انبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة واألمونيا والهالوجين في الهواء 7-1-4
 

    75أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل منع و/أو خفض األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة واألمونيا والهالوجين في الهواء من وحدات الدورة المتكاملة للتحويل إلى 

 من التقنيات الواردة أدناه. مجموعةغاز، فإن أفضل التقنيات المتاحة تتمثل في استخدام تقنية أو 
 

 
 

 44الجدول 

 ( BAT-AELsاالنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحة ) مستويات
 الخاصة بانبعاثات األتربة والجسيمات المعدنية المتجمعة في الهواء من مصانع الدورة المتكاملة الستخراج الغاز

 
 

 
 
 
 

  

 قابلية التطبيق الوصف التقنية

إزالة األتربة بواسطة فالتر تجميع الرماد المتطاير  الغاز التركيبيترشيح  -أ
بنظام إعصاري، المرشحات النسيجية، المرسبات 
الكهروستاتيكية و/أو المرشحات الشمعية الحلقية 
إلزالة الرماد المتطاير والكربون غير المحول. 
وتستخدم المرشحات النسيجية والمرسبات 

درجة حرارة الغاز الكهروستاتيكية عندما تصل 
 درجة مئوية. 400التركيبي إلى 

 قابلة للتطبيق بشكل عام

إعادة تدوير رماد وقير  -ب
الغاز التركيبي للمحول 

 الغازي

يعزل القير والرماد بمحتوى كربون عالي الناتج من 
الغاز التركيبي الخام في األجهزة اإلعصارية ثم يعاد 

الغاز تدويره في محول الغاز، وذلك في حالة 
التركيبي ذو درجة حرارة منخفضة في مخرج 

 درجة مئوية(. 1100المحول الغازي )>

يمر الغاز التركيبي في جهاز غسل بالماء، أسفل  غسل الغاز التركيبي -ج
مجرى تقنيات إزالة األتربة األخرى، حيث يتم فصل 

 الكلوريدات واألمونيا والجسيمات والهاليدات.

 
صافي الدخل الحراري المقدر 
لمصنع الدورة المتكاملة 

 الستخراج الغاز
 )ميجا وات حراري(

 االنبعاث المقترنة بأفضل التقنيات المتاحةمستويات 

أنتيمون + زرنيخ + رصاص + كروم + 
كوبالت + نحاس + منجنيز + نيكل + 

 )مج/مكعب متر عادي( فاناديوم
 )المعدل عن فترة أخذ العينة(

زئبق 
)ميكروجرام/مكعب متر 
 عادي( )المعدل عن فترة 

 أخذ العينة(

األتربة )مج/مكعب 
متر عادي( )معدل 

 سنوي(

 ≥100  <
0.025 

 <1  <2.5 
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 وصف التقنيات -8
 

 التقنيات العامة 8-1
 
 

 الوصف التقنية

استخدام نظام أوتوماتيكي معتمد على الكمبيوتر في مراقبة كفاءة االحتراق ودعم عمليات تفادي  نظام الرقابة المتقدم
 األداء.و/أو خفض االنبعاثات. ويشمل ذلك أيضا  استخدام أنظمة رقابة عالية 

ويقصد به مجموعة التدابير التي تتخذ لرفع كفاءة تحويل الطاقة ألقصى مدى، مثال في  تحسين االحتراق
الفرن/المرجل، بينما تخفض كمية االنبعاثات )وخاصة أكسيد الكربون(. ويتم تحقيق ذلك من خالل 

ودة خلط الوقود مجموعة تقنيات تشمل جودة تصميم معدات االحتراق، تحسين الحرارة )مثال ج
 وهواء االحتراق( وزمن المكوث في منطقة االحتراق، واستخدام نظام الرقابة المتقدم.

 

 تقنيات زيادة كفاءة الطاقة 8-2
 

 الوصف التقنية

 8.1أنظر القسم  نظام الرقابة المتقدم

جاهزية استعادة السخونة بالتوليد 
 المشترك

السماح الحقا  بتصدير كمية مفيدة من الحرارة إلى مجموعة التدابير التي تتخذ بهدف ويقصد بها 
% من استخدام الطاقة األولية 10حمل حراري خارج الموقع بطريقة تسمح بتوفير ما ال يقل عن 

مقارنة بالتوليد المنفصل للحرارة والقدرة المنتجة. ويشمل ذلك تحديد الممرات وحجزها إلى نقاط 
اج البخار منها، وكذلك إتاحة الحيز الكافي للسماح الحقا  معينة في نظام البخار التي يمكن استخر

بتركيب العناصر مثل شبكة أنابيب التوصيل، المبدالت الحرارية، قدرة إزالة المعادن اإلضافية من 
الماء، مصنع المرجل االحتياطي وتوربينات الضغط االرتدادي. أنظمة تجانس المياه في المحطة 

(BoPوأجهزة الرقابة/القيا )  في مرحلة س والتحكم مناسبة للتعلية والتحديث. ومن الممكن أيضا
 توصيل توربينات الضغط االرتدادي.الحقة، 

الجمع ما بين دورتين ديناميكية حرارية أو أكثر، مثال دورة برايتون )توربين غاز/محرك هي  الدورة المركبة
لحرارة من غاز المداخن بالدورة احتراق( مع دورة رانكن )توربين بخاري/مرجل(، لتحويل فاقد ا

 األولى إلى طاقة نافعة في المراحل التالية.

 8.1أنظر القسم  تحسين االحتراق

هو مبدل حراري يتم فيه تسخين الماء مسبقا  بغاز المداخن قبل تسخينه في مكثف البخار. يتم بالتالي  مكثف غاز المداخن
يستخدم مكثف غاز المداخن في و تبريده بماء التسخين.تكثف محتوى البخار في غاز المداخن عند 

زيادة كفاءة الطاقة في وحدة االحتراق وأيضا  في إزالة الملوثات مثل األتربة، أكاسيد الكبريت، 
 كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين من غاز المداخن.

والصلب التي يمكن استخدامها كوقود )مثال غازات  هو نظام يسمح بتوجيه غازات عمليات الحديد نظام إدارة غاز العمليات
الفرن العالي، فرن الكوك، فرن األكسجين القاعدي( إلى مصانع االحتراق، حسب توفر أنواع الوقود 

 تلك ونوع مصانع االحتراق في أعمال الصلب المتكاملة.

استعمال دورة البخار، بما فيه أنظمة إعادة تسخين البخار، التي قد يصل فيها ضغط البخار إلى أكثر  ظروف البخار فوق الحرجة
 درجة مئوية.  540 <بار وترتفع فيها الحرارة عن  220.6من 
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ظروف البخار أكثر من فوق 
 الحرجة

إلى أكثر من  استعمال دورة البخار، بما فيه أنظمة إعادة التسخين، التي قد يصل فيها ضغط البخار
 درجة مئوية. 660-580بار وترتفع فيها الحرارة عن  300- 250

تصميم المدخنة بحيث تسمح بتكثف بخار الماء من غاز المداخن المشبع وبالتالي تفادي استخدام  المدخنة الرطبة
 سخان غاز المداخن بعد التنظيف الرطب إلزالة الكبريت من غاز المدخنة.

 

 انبعاثات أكاسيد النتروجين و/أو مونوكسيد الكربون في الهواءتقنيات خفض  8-3
 

 الوصف التقنية

 8.1أنظر القسم  نظام الرقابة المتقدم

خلق مناطق احتراق عديدة في غرفة االحتراق وبمحتويات أكسجين مختلفة بهدف خفض انبعاثات  طور الهواء
وتتكون التقنية من منطقة احتراق أولى دون  أكاسيد النتروجين وضمان احتراق عالي المستوى.

االتحاد العنصري )مثال نقص الهواء( ثم منطقة احتراق ثانية )تعمل بفائض الهواء( من أجل تحسين 
 لخفض القدرة من أجل توفير حيز لطور الهواء. بعض المراجل القديمة والصغيرةقد تحتاج االحتراق. 

التقنيات المركبة لخفض أكاسيد 
 النتروجين وأكاسيد الكبريت

استخدام تقنيات مركبة ومتكاملة للخفض المشترك ألكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت وغالبا ، 
للملوثات األخرى من غاز المداخن، مثال الكربون المنشط وعمليات فصل أكاسيد النتروجين وثاني 

ن تطبيقها منفصلة أو مشتركة مع يمك.  DESONOXأكسيد الكبريت من غاز المدخنة المعروفة باسم 
 التقنيات األساسية األخرى في مراجل االحتراق بمسحوق الفحم.

 8.1أنظر القسم  تحسين االحتراق

مواقد خفض أكاسيد النتروجين 
 (DLNالجافة )

 مراجل توربين الغاز التي تحتوي على نظام خلط أولي للهواء والوقود قبل دخول منطقة االحتراق.
بخلط الهواء والوقود قبل االحتراق، يمكن تحقيق توزيع حراري متسق وحرارة شعلة أقل انخفاضا، 

 مما يقلل من انبعاثات أكاسيد نتروجين.

إعادة تدوير غاز المداخن أو 
 (FGR/EGRغاز العادم )

الطازج، إعادة تدوير جزء من غاز المداخن إلى حجرة االحتراق كبديل جزء من هواء االحتراق 
يكون له تأثير مزدوج يتمثل في تبريد درجة الحرارة والحد من محتوى األكسجين في أكسدة النتروجين 

ويفترض ذلك المد بغاز المداخن من الفرن إلى الشعلة  وبالتالي الحد من توليد أكاسيد النتروجين.
 لتخفيض محتوى األكسجين وبالتالي درجة حرارة الشعلة. 

صة من المحارق أو إمدادات أخرى يعتمد على التدوير الداخلي لغازات االحتراق استخدام أنواع خا
 التي تبرد جذر الشعلة وتقلل محتوى األكسجين في أكثر أجزاء الشعلة سخونة.

 اختيار أنواع الوقود قليلة محتوى النتروجين. اختيار الوقود

قاط الساخنة من خالل خلق عدة مناطق نتحديد مكان التعتمد التقنية على خفض درجة حرارة الشعلة أو  طور الوقود
احتراق في حجرة االحتراق بمستويات حقن مختلفة للوقود والهواء.  وقد يكون التجديد أقل فعالية في 

 المصانع الصغيرة عن المصانع األكبر حجما .

مفهوم خليط االحتراق الفقير 
والمفهوم المتقدم لخليط االحتراق 

 الفقير

التحكم في ذروة حرارة الشعلة من خالل ظروف خليط االحتراق الفقير يمثل مقترب االحتراق 
األساسي من أجل خفض تكوين أكاسيد النتروجين في المحركات الغازية. خليط االحتراق الفقير يقلل 

ي الشعلة نسبة الوقود للهواء في المناطق حيث تتولد أكاسيد النتروجين وبالتالي تكون ذروة الحرارة ف
تحسين هذا المفهوم أقل من مكظوم تكافؤ حرارة الشعلة، مما يقلل تكوين أكاسيد النتروجين الحراري. 

 يطلق عليه "المفهوم المتقدم لخليط االحتراق الفقير".
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 الوصف التقنية

مواقد خفض أكاسيد النتروجين 
(LNB) 

المتقدمة( على مبادئ خفض تعتمد التقنية )بما فيها المواقد فائقة خفض أكاسيد النتروجين أو المواقد 
محارق المراجل مصممة بحيث تؤجل االحتراق بينما تحسنه وتزيد  درجات الحرارة في ذروة الشعلة؛

ويخفض حرارة  من نقل الحرارة )زيادة بث الشعلة(.  خلط الهواء والوقود يقلل من توفر األكسجين
يد نتروجين وتكوين أكاسيد النتروجين ذروة الشعلة، مما يؤجل تحول نتروجين الوقود المثبت إلى أكاس
وقد يقترن مع تصميم معدل لغرفة  الحرارية، وفي نفس الوقت يحافظ على كفاءة احتراق مرتفعة.

( يشمل طور االحتراق ULNBsتصميم المواقد فائقة خفض أكاسيد النتروجين ) احتراق الفرن.
قد يتأثر أداء هذه التقنية بتصميم  لي(.)هواء/وقود( وتدوير غازات الفرن )تدوير غاز المداخن الداخ

 المرجل عند إجراء التجديدات على المصانع القديمة.

مبدأ االحتراق منخفض أكاسيد 
 النتروجين في المحركات الديزل

تتكون هذه التقنية من مجموعة من التعديالت الداخلية على المحرك، مثال تحسين نظام االحتراق 
الشديد لزمن حقن الوقود وفي نفس الوقت الغلق المبكر لصمام دخل الهواء(، وحقن الوقود )التأجيل 

 الشحن التوربيني أو دورة ميلر.

الديوم أو البالتين( ألكسدة مونوكسيد ااستخدام الحفازات )التي عادة ما تحتوي على معادن ثمينة مثل الب حفازات األكسدة
باألكسجين من أجل تكوين ثاني أكسيد الكربون وبخار الكربون والهيدروكربونات غير المحترقة 

 الماء.

خفض درجة حرارة هواء 
 االحتراق

استخدام هواء االحتراق بدرجة حرارة المحيط.  ال يتم تسخين هواء االحتراق مسبقا في مسخن هواء 
 باالسترجاع.

االختزال الحفزي االنتقائي 
(SCR) 

تعتمد التقنية على اختزال  باألمونيا أو اليوريا مع وجود المحفز.االختزال االنتقائي ألكاسيد النتروجين 
أكاسيد النتروجين إلى نتروجين داخل قاعدة حفز بالتفاعل مع األمونيا )عادة ما يكون محلول مائي( 

درجة مئوية. ومن الممكن تطبيق عدة طبقات محفز.  450-300في درجة حرارة نموذجية حوالي 
يمكن أن يكون  ن عامل الحفز.يمكن تحقيق خفض أعلى ألكاسيد النتروجين باستخدام عدة طبقات م

تصميم التقنية قابل للتعديل، كما يمكن استخدام محفزات معينة و/أو بتسخين مسبق للتعامل مع األحمال 
القليلة أو مع نافذة أكثر اتساعا لدرجات حرارة غاز المداخن. "داخل المجرى" أو "االنزالق" هي 

حفزي غير االنتقائي واالختزال الحفزي االنتقائي تقنية اختزال حفزي انتقائي تجمع بين االختزال ال
 عند المصب التي تقلل من انزالق األمونيا من وحدة االختزال االنتقائي غير الحفزي.

 

االختزال االنتقائي غير الحفزي 
(SNCR) 

تعتمد التقنية  هو االختزال االنتقائي ألكاسيد النتروجين باألمونيا أو اليوريا ولكن بدون مادة محفزة.
 على اختزال أكاسيد النتروجين إلى نتروجين بتفاعل األمونيا أو اليوريا في درجات حرارة عالية.

 درجة مئوية للحصول على تفاعل نموذجي. 1000و 800ونحافظ على نافذة حرارة التشغيل ما بين 

في توربينات الغاز، والمحركات أو المراجل  يستخدم الماء أو البخار كمذيب لخفض حرارة االحتراق إضافة الماء/البخار
يمكن بعد ذلك إما خلطه مع الوقود قبل حرقه )مستحلب  وبالتالي تكوين أكاسيد النتروجين الحراري.

 الوقود، الترطيب أو التشبع( أو حقنه مباشرة في غرفة االحتراق )حقن الماء/البخار(.

 

 الهيدروجين و/أو فلوريد الهيدروجين في الهواءتقنيات خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، وكلوريد  8-4
 
 

 الوصف التقنية

حقن مادة ماصة في المرجل 
 )في الفرن أو القاعدة(

الحقن المباشر للمادة الماصة الجافة في غرفة االحتراق، أو إضافة مواد ماصة من الماغنيسيوم أو 
يتفاعل سطح جزيئات المادة الماصة مع ثاني أكسيد  الكالسيوم إلى قاعدة المرجل في مسبح مميع.

 غالبا ما تستخدم بجانب تقنية خفض األتربة. الكبريت في غاز المداخن أو في المرجل في مسبح مميع.
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 الوصف التقنية

 

التنظيف الجاف بالقاعدة 
 (CFBالمسيلة الدائرية )

بالقاعدة المسيلة يدخل غاز المدخنة من مسخن المرجل األولي في جهاز امتصاص التنظيف الجاف 
الدائرية من القاعدة ثم يصعد عموديا  عبر مقطع فنتوري حيث تحقن مادة ماصة جافة وماء كل على 

 حدة في مجرى غاز المدخنة. غالبا ما تستخدم بجانب تقنية خفض األتربة.

التقنيات المركبة لخفض أكاسيد 
 النتروجين وأكاسيد الكبريت

 8.3أنظر القسم 

في المجرى  حقن مادة ماصة
(DSI) 

حقن مسحوق ماص جاف ونشره في مجرى غاز المدخنة. تتفاعل المادة الماصة )مثال ربونات 
الصوديوم، بيكربونات الصوديوم، جير مطفأ( مع الغازات الحامضية )مثال أنواع الكبريت الغازي 

لتر نسيجي أو مرسبات وكلوريد الهيدروجين( لتكون مادة صلبة يمكن إزالتها بتقنيات إزالة األتربة )ف
 ماصة في المجرى بجانب الفلتر النسيجي.المادة الكهروستاتية(. غالبا ما تستخدم تقنية حقن 

 8.2أنظر القسم  مكثف غاز المداخن

 اختيار أنواع الوقود قليلة محتوى النتروجين، الكلور و/أو الفلور. اختيار الوقود

 

 8.2أنظر القسم  نظام إدارة غاز العمليات

التنظيف بماء البحر إلزالة 
 الكبريت من غاز المداخن

ستخدم قلوية ماء البحر الطبيعية يي ذنوع خاص من التنظيف الرطب غير االسترجاعي ال وه
 تطلب خفض األتربة في المنبع.يالمتصاص المكونات الحمضية في غاز المداخن. عادة ما 

 

االمتصاص الجاف بالرش 
(SDA) 

إدخال مفاعل قلوي مستعلق/مذاب في مجرى غاز المداخن ثم نشره. تتفاعل المواد تتلخص التقنية في 
مع أنواع الكبريت الغازي فتشكل مادة صلبة يمكن إزالتها بتقنيات إزالة األتربة )فلتر نسيجي أو 

 مرسبات كهروستاتية(. غالبا ما تستخدم تقنية االمتصاص الجاف بالرش بجانب الفلتر النسيجي.

 

الرطب إلزالة الكبريت  التنظيف
 (wet FGDمن غاز المداخن )

هي تقنية أو مجموعة تقنيات تنظيف يتم فيها إزالة أكاسيد الكبريت من غاز المدخنة باستخدام عمليات 
 متنوعة عادة ما تستخدم مادة قلوية ماصة اللتقاط ثاني أكسيد الكبريت الغازي وتحويله لمادة صلبة.

م إذابة المكونات الغازية في سائل مناسب )ماء أو محلول قلوي(.   ومن في عملية الغسل الرطب، تت
المكونات الصلبة والغازية.  الغسل الرطب عند المصب،  الممكن في نفس الوقت تحقيق التخلص من

حيث تتشبع غازات مدخنة الفرن بالماء، ويحتاج األمر لفصل القطرات قبل تفريغ غاز المدخنة. ي رسل 
من عملية الغسل الرطب لمحطة معالجة ماء الصرف وت جمع المواد غير الذوابة عن  السائل الناتج

 طريق الترسيب أو الترشيح.

 

استخدام سائل، عادة ما يكون ماء أو محلول مائي، اللتقاط المكونات الحامضية من غاز مدخنة الفرن  الغسل الرطب
 باالمتصاص.

 

 ر في الهواءلكلود البنزين متعدي اثنائبما فيها الزئبق و/أو الديوكسين/الفيوران تقنيات خفض انبعاثات األتربة والمعادن  8-5
 
 

 الوصف التقنية

من نسيج صوف مسامي أو نسيج لباد تعبره الغازات لتتخلص من  كياسالفالتر النسيج أو األتصنع  الفلتر النسيجي
مالئم لخصائص غازات مدخنة الفرن ختيار نوع نسيج الالجزيئات.  يحتاج استخدام الفلتر النسيجي 

 وأقصى درجات حرارة التشغيل.

 

حقن مادة ماصة في المرجل )في 
 الفرن أو القاعدة(

 . هناك منافع مشتركة في صيغة خفض انبعاثات األتربة والمعادن.8.4أنظر الوصف العام في القسم 
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 الوصف التقنية

 

حقن المواد الماصة للكربون 
)مثال الكربون المنشط أو 

النشط المهلجن( في غاز الكربون 
 المدخنة

ر بمواد ماصة كربونية مثل لكلود البنزين متعدي اثنائامتصاص الزئبق و/أو الديوكسين/الفيوران 
الكربون المنشط )المهلجن( بجانب أو بدون معالجة كيميائية. ومن الممكن تحسين نظام حقن المادة 

 الماصة بإضافة فلتر نسيج إضافي.

 

الجافة أو شبه أنظمة التنظيف 
الجافة إلزالة الكبريت من غاز 

 المدخنة

، حقن مادة ماصة في (SDA)أنظر الوصف العام لكل تقنية )مثال االمتصاص الجاف بالرش 

هناك منافع . 8.4 في القسم (CFB)التنظيف الجاف بالقاعدة المسيلة الدائرية  (،(DSIالمجرى 
 دن.مشتركة في صيغة خفض انبعاثات األتربة والمعا

 

المرسبات الكهروستاتيكية 
(ESP) 

تتسم وتعمل المرسبات الكهروستاتيكية من خالل تحميل وفصل الجزيئات بفعل حقل كهربائي. 
المرسبات الكهروستاتيكية بإمكانيات عمل في ظروف شديدة التنوع. وعادة ما تتوقف كفاءة الخفض 

وأجهزة إزالة الجزيئات من المنبع. على عدد الحقول، وزمن المكوث )الحجم(، وخصائص المحفز، 
وعادة ما تشمل المرسبات الكهروستاتيكية ما بين حقلين وخمس حقول. المرسبات الكهروستاتيكية 

 األكثر حداثة )عالية األداء( تعد ما يصل إلى سبع حقول.

 اختيار أنواع الوقود قليلة محتوى الرماد أو المعادن )مثل الزئبق(. اختيار الوقود

ة الطاردة المركزية، حيث يتم عزل الجزيئات من  التعدد اإلعصاري مجموعة أنظمة مراقبة األتربة، تعتمد على القو 
 الغاز الحامل، ثم تجميعها في حاوية أو عدة حاويات.

استخدام مواد مضافة مهلجنة في 
 الوقود أو حقنها في الفرن

البروم( في الفرن ألكسدة الزئبق القاعدي إضافة مكونات مهلجنة )مثل مواد مضافة متحدة مع 
 ألنواع قابلة للذوبان أو حبيبية، مما يحسن إزالة الزئبق في أنظمة اإلزالة عند المصب.

التنظيف الرطب إلزالة الكبريت 
 (wet FGDمن غاز المداخن )

 لمعادن.. هناك منافع مشتركة في صيغة خفض انبعاثات األتربة وا8.4أنظر الوصف العام في القسم 

 

 تقنيات خفض االنبعاثات في الماء  8-6
 

 الوصف التقنية

وتتمثل في حجز الملوثات القابلة للذوبان فوق سطح من الجزيئات الصلبة، أو شديدة المسامية  االمتصاص على الكربون المنشط
)وتسمى مادة االمتصاص(. وعادة ما يستخدم الكربون المنشط في امتصاص المكونات العضوية 

 والزئبق. 

جين باالستعانة باستقالب الكائنات الدقيقة. في األكسدة البيولوجية للملوثات العضوية المذابة باألكس المعالجة البيولوجية الهوائية
تتمعدن المكونات العضوية في شكل  -الذي يحقن كهواء أو أكسجين نقي  -وجود األكسجين المذاب 

وفي ظروف معينة، تحدث  ثاني أكسيد الكربون والماء أو تتحول لمستقلبات أخرى أو كتلة حيوية.
ثم  )2NO-(إلى نتريت وسيط  )4NH+(قيقة بأكسدة األمونيوم النترنتة الهوائية حيث تقوم الكائنات الد

 .)3NO-(أكسدته الحقا  إلى نترات 

المعالجة البيولوجية بنقص 
 األكسيجين/نقص الهواء

تنخفض حتى  )3NO-(خفض الملوثات بيولوجيا  باستخدام استقالب الكائنات الدقيقة )مثل النترات 
تنخفض حتى مستوى الزئبق  أنواع من الزئبق المؤكسدمستوى النتروجين الغازي القاعدي، 

 القاعدي(.

عادة ما تتم معالجة مياه الصرف بنقص األكسجين ونقص الهواء بواسطة أنظمة الخفض الرطبة 
 داخل مفاعالت بيولوجية بغشاء ثابت باستخدام الكربون المنشط( كحامل.

 الزئبق تطبق بجانب التقنيات األخرى. المعالجة البيولوجية بنقص األكسيجين/نقص الهواء إلزالة
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تستخدم تقنيات التخثر والتلبد لفصل المواد الصلبة العالقة من ماء الصرف وعادة ما ت نفذ على  التخثر والتلبد
خطوات متتابعة. ت نفذ عملية التخثر بإضافة مواد تخثر بحموالت مضادة لتلك الموجودة في المواد 

التلبد بإضافة البوليميرات، وبالتالي عندما تلتحم كتل الجزيئات الدقيقة الصلبة العالقة. تتم عملية 
 تقفز وتكون كتال أكبر.

تتمثل هذه التقنية في إزالة الملوثات األيونية من ماء الصرف عن طريق بلورتها )إنتاج بلورات(  البلورة
 فوق مادة مطهرة مثل الرمال أو المعادن، بداخل حوض بقاعدة مسيلة.

 المقصود بالترشيح هو فصل المواد الصلبة من ماء الصرف بتمريرها عبر وسيط مسامي. ويشمل الترشيح
 عدة أنواع من التقنيات، مثل الترشيح الرملي، الترشيح الدقيق والترشيح الفائق.  الترشيح

عات غاز ويقصد به فصل الجزيئات الصلبة أو السائلة من مياه الصرف من خالل التصاقها بفقا الطفو
دقيقة، عادة ما يكون الطفو بالهواء. تتراكم الجزيئات الملتصقة وتطفو على سطح الماء بحيث يسهل 

 جمعها وكشطها.

ويقصد به احتجاز الملوثات األيونية من ماء الصرف واستبدالها بأيونات مقبولة أكثر باستخدام  تبادل األيون
 ثم تحرر داخل سائل االسترجاع أو الغسيل العكسي.راتنج تبادل األيون.  تحتجز الملوثات مؤقتا  

 7ويقصد به ضبط رقم األس الهيدروجيني لماء الصرف على مستوى األس الهيدروجيني المحايد ) التعادل
أو هيدروكسيد  (NaOH)عادة ما يستخدم هيدروكسيد الصوديوم  تقريبا ( بإضافة مواد كيميائية.

، حمض  (H2SO4) لزيادة األس الهيدروجيني بينما يستخدم حامض الكبريتيك   (Ca(OH)2)الكالسيوم 
وقد يحدث تساقط  لخفض األس الهيدروجيني.  (CO2)( أو ثاني أكسيد الكربون HClكلور الماء )

 بعض الملوثات أثناء عملية المعادلة.

أجهزة مثل نظام معهد النفط األمريكي، إزالة الزيت الحر من ماء الصرف بفعل الثقل باستخدام  الماء-فصل الزيت
الماء -وهو عبارة عن نظام فواصل مموجة أو فواصل بألواح متوازية. وعادة ما يتبع فصل الزيت

عملية طفو، مدعومة بتقنية الترويب/التنديف. وفي بعض الحاالت، يحتاج األمر النحالل المستحلب 
 قبل فصل الزيت عن الماء.

تحويل الملوثات باستعمال عوامل األكسدة الكيميائية إلى مكونات شبيهة أقل خطرا  و/أو ويقصد بها  األكسدة
في حالة الماء المهدور من استخدام أنظمة التخفيف الرطبة، قد يستخدم الهواء في  أسهل تخفيضا .
2-( أكسدة الكبريتيت

3SO(  إلى سلفات)-2
4SO(. 

هو تحويل الملوثات المذابة داخل مكونات غير قابلة للذوبان بإضافة مرسبات كيميائية.  يتم فصل  التساقط
المواد المتساقطة الصلبة بطريقة الترسيب، الطفو أو الترشيح. المواد الكيميائية التي غالبا ما تستخدم 

ات الصوديوم، في تساقط المعادن هي الجير الحي، الدولوميت، وهيدروكسيد الصوديوم، وكربون
أمالح الكالسيوم )غير الجير( لترسيب وتستخدم وكبريتيد الصوديوم والكبريتيدات العضوية. 

 السلفات أو الفلوريد.

 هو فصل المواد الصلبة العالقة بفعل الجاذبية. الترسيب

تيار غاز هي إزالة الملوثات القابلة للتطهير )مثل األمونيا( من ماء الصرف عن طريق مالمسة  التعرية
عالي التدفق من أجل تحويلها إلى طور الغاز. تزال الملوثات من غاز التعرية خالل مرحلة المعالجة 

 عند المصب وقد يعاد استخدامها.
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