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 القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة

 2014أكتوبر/تشرین األول  9بتاریخ 
للبرلمان  EU/75/2010)، بموجب التوجیھ رقم (BATبشأن تحدید استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 

 االنبعاثات الصناعیة من محطات تكریر الزیت المعدني والغازاألوروبي والمجلس بشأن 

 )(C(2014) 7155(المبلغ بالوثیقة رقم  

 (نص ذو صلھ بوكالة البیئة األوروبیة) 

)2014/738/EU( 

 إن المفوضیة األوروبیة،
مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

 24الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ  EU/75/2010وإذ تأخذ في االعتبار التوجیھ رقم 
بشأن االنبعاثات الصناعیة (الدمج المتكامل بین منع التلّوث والتحّكم بھ) ، وبشكل خاص  2010نوفمبر/تشرین الثاني 

 ) الخاصة بھ،5(13المادة 
 حیث أن:

المعلومات بشأن االنبعاثات تبادل  تھیب باللجنة تنظیم EU/75/2010) من التوجیھ رقم 1(13المادة  ) 1(
والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة التي تدعو إلى حمایة الصناعیة بینھا وبین الدول األعضاء، 

) على النحو المحدد في المادة BAT(البیئة بغیة تسھیل إعداد الوثائق المرجعیة عن أفضل التقنیات المتاحة 
 ) من ذلك التوجیھ.11(3

الغرض من تبادل المعلومات ھو ، فإن EU/75/2010) من التوجیھ رقم 2(13وبما یتفق مع نص المادة  ) 2( 
والطویل، حیث االنبعاثات، معبراً عنھا حسب المعدالت على األجل القصیر تقییم أداء المنشآت والتقنیات من 

الك المواد الخام وطبیعتھا، واستھالك المیاه، واستھحیثما كان ذلك مناسبا، والظروف المرجعیة المرتبطة، 
المشتركة بین وتولید النفایات والتقنیات المستخدمة، ونظم الرقابة المرتبطة، واآلثار واستخدام الطاقة 

الصلة، وأفضل التقنیات المتاحة والتقنیات المستجدة الوسائط، والجدوى االقتصادیة والفنیة والتطورات ذات 
 من ذلك التوجیھ.) 2(13علیھا بعد دراسة المسائل الواردة في النقاط (أ) و(ب) من المادة ف التي تم التعر

) من توجیھ االتحاد األوروبي 12(3تُعتبر "استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة" على النحو الوارد في المادة  ) 3(
تقنیات المتاحة ال سیما أنھا تطرح للوثائق المرجعیة عن أفضل الالعنصر الحیوي  EU/75/2010رقم 

تقییم مدى تطبیقھا ومستویات استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة، وتقدم وصفاً لھا، وتعرض معلومات حول 
االستھالك المرتبطة بھا وحیثما كان االنبعاث المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة، ونظم الرقابة ومستویات 

 الصلة.المواقع ذات ذلك مناسبا، تدابیر استصالح 
، فإن استنتاجات أفضل EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 3(14وبما یتفق مع نص المادة  ) 4(

من  -2ستكون المرجع لوضع شروط منح التصریح للمنشآت المشمولة بالفصل ) BATالتقنیات المتاحة (
 ذلك التوجیھ.

بالسلطة المختصة وضع قیم حدیة  EU/75/2010یھ االتحاد األوروبي رقم ) من توج3(15وتھیب المادة  ) 5(
بأفضل االنبعاثات، في ظروف التشغیل العادیة، مستویات االنبعاث المرتبطة لالنبعاثات تضمن أال تتجاوز 

) 5(13لمادة التقنیات المتاحة المنوه إلیھا في االتقنیات المتاحة كما تم طرحھا في قرارات استنتاجات أفضل 
 .EU/75/2010من التوجیھ رقم 

اإلعفاءات من الشروط المحددة في  EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 4(15وتحدد المادة  ) 6(
مستویات االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات ) فقط عندما تفوق التكالیف المقترنة بتحقیق 3(15المادة 

المواصفات بشكل غیر متكافئ نظراً للموقع الجغرافي، أو ظروف البیئة المحلیة أو البیئیة  المتاحة الفوائد
 الفنیة للمنشأة المعنیة.
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أن متطلبات الرقابة في على  EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 1(16وتنص المادة  ) 7(
) من التوجیھ یجب أن تعتمد على االستنتاجات بشأن 1(14(ج) من المادة التصریح المشار إلیھ في النقطة 

 وصفھا في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة.الرقابة كما تم 
ففي غضون أربع أعوام من  EU/75/2010) من توجیھ االتحاد األوروبي رقم 3(21وبما یتفق مع المادة  ) 8(

المتاحة، ینبغي على السلطة المختصة أن تعید النظر و، عند التقنیات نشر القرارات بشأن استنتاجات أفضل 
 تلك الشروط المحددة للتصریح.اللزوم، تقوم بتحدیث كافة شروط منح التصاریح وتضمن أن المنشأة تلبي 

المفوضیة منتدى مؤلف من ممثلي الدول األعضاء، والصناعات المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة قد شكلت  ) 9(
الذي أسس منتدى لتبادل  2011مایو/أیار 16نادي بحمایة البیئة، بموجب القرار الصادر بتاریخ التي ت

بشأن االنبعاثات  EU/75/2010من توجیھ االتحاد األوروبي رقم  13المعلومات بما یتفق مع المادة 
 الصناعیة.

ي المنتدى، للذي أنشئا بموجب ، حصلت المفوضیة على رأEU/75/2010) من التوجیھ 4(13وفقًا للمادة  ) 10( 
، حول المحتوى المقترح للوثیقة المرجعیة ألفضل التقنیات المتاحة 2011مایو/آیار  16القرار الصادر في 

 واتاحتھا للجمھور. 2013سبتمبر/أیلول  20بشأن تكریر الزیت المعدني والغاز في 
) من 1(75اللجنة التي أنشئا بموجب المادة  وإن التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار تتفق مع رأي ) 11(

 ؛EU/75/2010التوجیھ رقم 
 

 قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة  
 القرار، تم تبنیھا.استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لتكریر الزیت المعدني والغاز كما وردت في ملحق ھذا 

 2المادة 
 یوّجھ ھذا القرار إلى الدول األعضاء.

 2014أكتوبر/تشرین األول  9كسل في ٌحرر في برو

 نیابة عن المفوضیة 
 جانیز بوتوشنیك 
 عضو المفوضیة 
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 النطاق 
 

 1من الملحق  1.2تغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة بعض األنشطة الصناعیة المحددة في القسم 
 وتحدیداً:، EU/75/2010للتوجیھ رقم 

 
 صناعات الطاقة: تكریر الزیت المعدني والغاز. 1.2  •

 
 وتغطي ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة بشكل خاص العملیات واألنشطة التالیة: 

 

 النشاط
 األنشطة الفرعیة أو العملیات المشمولة

 في النشاط

حامض الكبریتیك ، (HF)جمیع عملیات الأللكلة: حامض الھیدروفرولیك  األلكلة
)4SO2Hوالحامض الصلب ،( 

نزع األسفلت، استخراج العطریات، معالجة الشمع وتجھیز زیت التشحیم  إنتاج الزیت الخام
 بالھیدروجین

 جمیع التقنیات، بدءا من التخزین إلى مضافات المنتج النھائي  إنتاج البیتومین

 وحدات التكسیر المحفًز مثل وسیط الحفز الكیمیائيجمیع أنواع  التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي

 التھذیب التحفیزي المستمر، الدوري وشبھ المتجدد التھذیب بالوسیط الكیمیائي

 عملیات التكویك المتأخر والسائل التكلیس  التفحیم

 تقنیات التبرید المستخدمة في محطات التكریر  التبرید

 تحلیة الزیت الخام إزالة الملح

وحدات االحتراق التي تحرق الوقود في المصافي، باستثناء الوحدات   وحدات االحتراق إلنتاج الطاقة 
 التي ال تستخدم سوى أنواع الوقود التقلیدیة أو التجاریة

 المعالجة باألثیر 
إنتاج المواد الكیمیائیة (مثل الكحول واألثیر كمیثیل ثالثي بوتیل األثیر 

(MTBE) أثیر إیثیل ثالثي البوتیل ،(ETBE) ثالثي أمیل میثیل األثیر ،
TAME)التي تستخدم كمضافات لوقود المحركات ( 

فصل جزیئات خفیفة من الزیت الخام، مثل غاز الوقود في المصفاة   فصل الغاز 
(RFG)) غاز النفط المسال ،LPG( 

، التصفیة الھیدروجینیة، المعالجة عملیات التكسیر الھیدروجیني عملیات تستخدم الھیدروجین 
 الھیدروجینیة، التحویل بالھیدروجین، الھدرجة، المعالجة بالھیدروجین

األكسدة الجزئیة، التعدیل بالبخار، التعدیل بالغاز الساخن وتنقیة  إنتاج الھیدروجین
 الھیدروجین

 6Cو  5Cو  4Cمصاوغة مركبات الھیدروكربونات  التصاوغ 

 ) بما فیھا تسییل الغاز الطبیعيNGمعالجة الغاز الطبیعي ( محطات الغاز الطبیعي  

 البلمرة، الدیمرة والتكثیف البلمرة

 التقطیر الفراغي والجوي  التقطیر األولي
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 التحلیة ومعالجات المنتج النھائي معالجات المنتج 

 اد التكریرتخزین، خلط، تحمیل وتفریغ مو تخزین ومناولة مواد التكریر

خفض اللزوجة وعملیات التحویل الحراریة 
 المعالجات الحراریة مثل خفض اللزوجة أو معالجة زیت الغاز بالحرارة  األخرى

 تقنیات خفض أو منع االنبعاثات في الھواء  معالجة الغاز العادم

 تقنیات معالجة میاه الصرف قبل إطالقھا معالجة میاه الصرف الصحي

 التقنیات التي تمنع أو تخفض تولید النفایات المخلفاتإدارة 

 
 األنشطة أو العملیات التالیة:وال تتناول ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة  

 
 استكشاف وإنتاج الزیت الخام والغاز الطبیعي؛  •
 نقل الزیت الخام والغاز الطبیعي؛ •
 تسویق وتوزیع المنتجات. •
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 الوثائق المرجعیة األخرى ذات الصلة باألنشطة التي تغطیھا ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة ھي التالیة: 

 

 الموضوع الوثیقة المرجعیة 

األنظمة األكثر شیوعاً في معالجة میاه الصرف والغاز 
 لمیاه المستعملةتقنیات معالجة وإدارة ا )CWWالمھدور/أنظمة اإلدارة في قطاع الكیمیائیات (

 عملیات التبرید )ICSأنظمة التبرید الصناعیة (

 آثار التقنیات االقتصادیة والوسائط المتقاطعة )ECMتأثیرات االقتصاد والوسائط المتعددة (

 تخزین، خلط، تحمیل وتفریغ مواد التكریر )EFSاالنبعاثات من التخزین (

 التكریر المتكاملةكفاءة الطاقة وإدارة  )ENEكفاءة الطاقة (

 محطات حرق أنواع الوقود التقلیدیة والتجاریة )LCPمصانع الحرق الكبیرة (

األمونیا، األحماض  -مصانع الكیماویات غیر العضویة  
 التعدیل بالبخار وتنقیة الھیدروجین ) LVIC–AAFالصناعي والمخصبات الكبیرة (

 )LVOCصناعة الكیماویات العضویة بأحجام كبیرة (
عملیات المعالجة باألثیر (الكحول واألثیر كمیثیل ثالثي 

، أثیر إیثیل ثالثي البوتیل (MTBE)بوتیل األثیر 
(ETBE) ثالثي أمیل میثیل األثیر ،TAME)( 

 حرق النفایات )WIحرق النفایات (

 معالجة النفایات )WTمعالجة النفایات (

 الھواء والماء مراقبة االنبعاثات في )MONأسس الرقابة العامة ( 

 

 اعتبارات عامة
 

التقنیات الواردة مع الشرح في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة لیست توجیھیة وال حصریة. وقد تستعمل تقنیات 
 لحمایة البیئة.أخرى لتؤمن على األقل مستوى مكافئ 

 
 وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة ھي التي تُطبق في أغلب األحوال. 

 

 الفترات المتوسطة والظروف المرجعیة لالنبعاثات في الھواء 
 

النبعاثات ) فیما یتعلق باBAT-AELsوما لم یُذكر خالف ذلك، فإن مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (
في الھواء الواردة في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تحیل إلى درجات التركیز، معبر عنھا بكتلة المادة المنبعثة من 

كیلو  101.3كلفن، الضغط  273.15كل حجم غازات المداخن في الظروف القیاسیة التالیة: الغاز الجاف، درجة الحرارة 
 باسكال
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 تمرةللقیاسات المس 
تحیل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة إلى قیمة المعدالت الشھریة،  

 وھي قیم متوسطات جمیع المعدالت الساعیة الصحیحة التي تم قیاسھا على فترة شھر.
 

تحیل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة إلى قیمة متوسط ثالث عینات   للقیاسات الدوریة 
 دقیقة على األقل. 30عشوائیة كل منھا كل 

 
ولوحدات االحتراق، وعملیات التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي ووحدات استرجاع الغاز العادم، فإن الظروف المرجعیة 

 .1 الجدوللألكسجین ترد في 

 
 الھواءالظروف المرجعیة لمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة المتعلقة باالنبعاثات في  : 1 الجدول 

 ظروف األكسجین المرجعیة وحدة ةاألنشط 

غرف االحتراق التي تستخدم أنواع الوقود السائلة أو 
 الغازیة باستثناء توربینات الغاز والمحركات

مج/مكعب 
 % أكسجین من الحجم3 متر عادي

مج/مكعب   غرف االحتراق التي تستخدم أنواع الوقود الصلبة
 % أكسجین من الحجم6 متر عادي

(بما فیھا توربین الغاز المتحد الدورات  توربینات الغاز
)CCGTوالمحركات ( 

مج/مكعب 
 % أكسجین من الحجم15 متر عادي

مج/مكعب  عملیات التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي (المسترجع)
 % أكسجین من الحجم3 متر عادي

 % أكسجین من الحجم3 3مجم/نانومتر )1( وحدة استرجاع الغاز العادم

 .58في حالة تطبیق أفضل التقنیات المتاحة  )1(

 

 تحویل تركیز االنبعاثات إلى مستوى األكسجین المرجعي
 

 ) ھي التالیة:1 الجدولمعادلة حساب تركیز االنبعاثات عند مستوى األكسجین المرجعي (أنظر  

 

RE=  
21 – RO 
21 – MO 

×ME 

 
 حیث:

 
RE (جم/مكعب متر عادي):  ویحیل تركیز االنبعاثات إلى مستوى األكسجین المرجعيRO 
RO  :(الحجم %) مستوى األكسجین المرجعي 

ME (مج/مكعب متر عادي):  ویحیل تركیز االنبعاثات المقاس إلى مستوى األكسجین المقاسMO 
MO .(% الحجم): مستوى األكسجین المقاس 
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 الفترات المتوسطة والشروط المرجعیة لالنبعاثات في المیاه 
 

النبعاثات ) فیما یتعلق باBAT-AELsمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة (وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن  
في الماء الواردة في ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة تحیل إلى درجات التركیز( كتلة المواد المنبعثة لكل حجم ماء) 

 ومعبر عنھا بملي جرام/لتر.

 
النبعاثات تحدد وما لم یُذكر خالف ذلك، فإن متوسط الفترات المرتبطة بمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ل 

 على النحو التالي:

 

ساعة التي تسحب كعینة مركبة متناسبة التدفق، أو بافتراض إثبات  24المتوسط عن فترة أخذ العینة   المعدل الیومي 
 استقرار التدفق بالقدر الكافي، من عینة متناسبة الزمن

 متوسط جمیع المتوسطات الیومیة التي تم الحصول علیھا خالل شھر/سنة، مقاسة حسب التدفقات الیومیة.  المعدل السنوي/الشھري

 

 التعاریف
 

 لغرض ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات المتاحة، فإن التعاریف التالیة ھي التي یؤخذ بھا: 

 

 التعریف التعبیر المستخدم 

 تنفیذ عملیة معالجة معینةجزء/قسم من المنشأة حیث یتم فیھ  وحدة

المتاحة ھو مصنع اشتغل ألول مرة في موقع المنشأة بعد نشر ھذه االستنتاجات ألفضل التقنیات  وحدة جدیدة
 االستنتاجات.أو لكي یحل بالكامل محل مصنع موجود على أساسات المنشأة بعد نشر ھذه 

 ھي وحدة التي لیست بوحدة جدیدة. وحدة قائمة

جمع الغاز المتولد من عملیة والذي یحتاج للمعالجة، مثال في وحدة إزالة الغاز الحمضي ووحدة  از العادممعالجة غ
 ).SRUاسترجاع الكبریت (

غاز العادم الخارج من الوحدة بعد خطوة األكسدة، وعادة ما یكون االحتراق (مثال، المسترجع،  غاز المداخن
 تقنیة "كلوس" السترجاع الكبریت). 

االسم الشائع لغاز العادم الخارج من وحدة استرجاع الكبریت (عادة بتقنیة "كلوس" السترجاع  متخلف غاز
 الكبریت).

المركبات العضویة المتطایرة  
)VOC( 

) من التوجیھ 45(3المركبات العضویة المتطایرة على النحو المعرف بھ في المادة 
2010/75/EU 

المركبات العضویة المتطایرة غیر 
 المركبات العضویة المتطایرة عدا المیثان المیثانیة

انتشار انبعاثات المركبات 
 )VOCالعضویة المتطایرة (

) بدون قنوات أي أنھا ال تنطلق من نقاط VOCھي انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة (
مصادر "النقطة" انبعاث معینة مثل المداخن. وقد تنتج عن مصادر "المنطقة" (مثال الخزانات) أو 

 (مثال شفة األنبوب).

أكاسید النتروجین المعبر عنھا 
 2NOبصیغة 

) المعبر عنھا بالرمز 2NO) وثاني أكسید النتروجین (NOمجموع أول أكسید النتروجین (
2NO 
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 التعریف التعبیر المستخدم 

أكاسید الكبریت المعبر عنھا برمز 
2SO 

وثالث أكسید الكبریت ) 2SO): وھي مجموع ثاني أكسید الكبریت (XSOأكاسید الكبریت (
)3SO 2)، المعبر عنھ بالرمزSO 

S2H  .كبریتید الھیدروجین. ال تشمل كبریتید الكربونیل والمركبتان 

كلورید الھیدروجین، المعبر عنھ 
 HClجمیع الكلوریدات الغازیة، المعبر عنھا بصیغة  HClبصیغة 

فلورید الھیدروجین، المعبر عنھ 
 HFالفلوریدات الغازیة، المعبر عنھا بصیغة جمیع  HFبصیغة 

وحدة التكسیر المحفز بالوسیط 
 )FCCالكیمیائي (

التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي: عملیة تحویل لترقیة الھیدروكربونات الثقیلة، وتستخدم فیھا 
 الحرارة والمحفز لتكسیر جزیئات الھیدروكربون الكبیرة إلى جزیئات أصغر.

SRU  1.20.3وحدة استرجاع الكبریت. أنظر التعریف في القسم 

 وقود المصافي
یر النفط ھي مواد االحتراق الصلبة أو السائلة أو الغازیة الناتجة عن مراحل تصفیة أو تحویل تكر

 الخام.

 ، الغاز التركیبي وزیوت المصافي والكوك النفطي.)RFGومن أمثلة ذلك غاز وقود المصافي ( 

RFG .غاز وقود المصافي: الغازات العادمة من وحدات التكریر أو التحویل وتستخدم كوقود 

وقود غرفة احتراق التكریر منفرد أو مع أنواع وقود أخرى من أجل إنتاج الطاقة في موقع   وحدة احتراق
 التكریر، مثل الغالیات (عدا غالیات مونوكسید الكربون)، األفران وتوربینات الغاز.

االنبعاثات ) أو نظام الرقابة المستمرة على AMSالقیاس باستخدام نظام القیاس األوتوماتیكي (  قیاس مستمر 
)CEMS.المركب في الموقع بشكل دائم ( 

 تحدید القیمة المقاسة عند فترات زمنیة محددة باستخدام طرق مرجعیة یدویة أو أوتوماتیكیة. قیاس دوري 

الرقابة غیر المباشرة على  
 االنبعاثات في الھواء

ة مجموعة مناسبة من تقدیر تركیز انبعاثات المواد الملوثة في غاز المداخن الذي یتم بواسط
قیاسات المعاییر البدیلة (مثل محتوى األكسجین، محتوى الكبریت أو النتروجین في 
التغذیة/الوقود)، الحسابات وقیاس غاز المداخن الدوري. استخدام متوسط االنبعاث على أساس 

الرقابة  محتوى الكبریت في الوقود من بین األمثلة على الرقابة غیر المباشرة. ومثال آخر على
 غیر المباشرة ھو استخدام نظام الرقابة التنبؤي على االنبعاثات.

نظام الرقابة التنبؤي على 
 )PEMSاالنبعاثات (

ھو نظام یُتبع في تحدید درجة تركیز انبعاثات ملوث ما من مصدر االنبعاث اعتمادا على عالقتھ 
(مثال، استھالك غاز الوقود، نسبة الھواء بمجموعة من المعاییر الخاصة بعملیة الرقابة المستمرة 

 للوقود) وبیانات جودة الوقود أو مادة التغذیة (مثالً محتوى الكبریت).

مركبات الھیدروكربون السائل 
 المتطایر

كیلو باسكال، مثل النافتا  4) أكثر من RVPمشتقات النفط ذات ضغط البخار بمقیاس راید (
 والعطریات.

المركبات العضویة المتطایرة غیر المیثان التي تسترد من التیارات المنقولة إلى وحدة نسبة  معدل االسترجاع
 ).VRUاسترجاع البخار (

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة العامة لتكریر الزیت المعدني والغاز 1.1
 

تطبق بجانب استنتاجات أفضل  1.19إلى  1.2الخاصة باستنتاجات أفضل التقنیات المتاحة الواردة في األقسام  -العملیات  
 التقنیات المتاحة العامة الواردة في ھذا القسم.
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 أنظمة إدارة البیئة  1.1.1
 

1 BAT. تكریر الزیت المعدني والغاز، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة  من أجل تحسین األداء البیئي الشامل لمحطات
 ) یشمل جمیع الخصائص التالیة:EMSفي تنفیذ وااللتزام بنظام إلدارة البیئة (

 
 المشاركة في اإلدارة بما فیھا اإلدارة العلیا؛ .1
 أن تحدد اإلدارة سیاسة للبیئة تشمل التحسین المستمر ألداء المنشأة البیئي؛ .2
 ووضع اإلجراءات الالزمة وتحدید األھداف بشكل مرتبط بالخطط المالیة واالستثماریة؛تخطیط  .3
 تنفیذ اإلجراءات مع إیالء اھتمام خاصة بما یلي: .4

 
 الھیكل والمسؤولیة  )أ(
 التوظیف والتدریب والتوعیة والكفاءة )ب(
 االتصاالت )ج(
 مشاركة العاملین )د(
 التوثیق )ه(
 الرقابة الفعالة على العملیات )و(
 الصیانةبرامج  )ز(
 االستعداد لمواجھة حاالت الطوارئ واالستجابة لھا )ح(
 الحرص على التوافق مع التشریعات البیئیة  )ط(

 
 مراجعة األداء واتخاذ التدابیر التصحیحیة، مع إیالء اھتمام خاص بما یلي:  .5

 
 General Principlesالرقابة والقیاس (أنظر أیضا الوثیقة المرجعیة حول قواعد المراقبة العامة )أ(

of Monitoring( 
 اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة )ب(
 صیانة السجالت )ج(
إجراء مراجعة مستقلة (حیثما أمكن ذلك) داخلیة وخارجیة من أجل تحدید ما إذا كان نظام إدارة البیئة  )د(

)EMS متوافق أم ال مع خطة الترتیبات وأنھ ینفذ بشكل جید ویحظى بعنایة مستمرة؛ ( 

 
 دارة العلیا لنظام إدارة البیئة وضمان استمراریة اتفاقھ وكفاءتھ وفعالیتھ؛مراجعة اإل .6
 متابعة تطویر التكنولوجیات النظیفة؛ .7
 دراسة تأثیر سحب المنشأة من الخدمة على البیئة عند مرحلة تصمیم المصنع الجدید، وطوال عمر عملھ؛ .8
 تطبیق المراجعة والتقییم القطاعي على فترات منتظمة؛ .9

 
 قابلیة التطبیق

عادة ما یتصل نطاق نظام إدارة البیئة (مثال، مستوى التفاصیل) وطبیعتھ (مثال، موحد أو غیر موحد) بطبیعة وحجم ودرجة 
 المنشأة ودرجة تأثیرھا على البیئة.تعقد 

 

 كفاءة الطاقة  1.1.2
 

2 BAT. موعة مناسبة من التقنیات من أجل استخدام كفاءة الطاقة، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام مج
 الواردة فیما بعد.
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 الوصف  التقنیة 

 تقنیات التصمیم .1

منھجیة معتمدة على الحساب المنھجي األھداف الدینامیكیة الحراریة من أجل  تقلیل استھالك الطاقة  )أ(
 تقلیل استھالك الطاقة للعملیات. وتستخدم كأداة لتقییم تصامیم النظام بشكل عام.

 الحرارةتضمین   )ب(
تضمین حرارة أنظمة العملیات یضمن المد بنسبة كبیرة من الحرارة الضروریة 
للعملیات المختلفة من خالل تبادل الحرارة بین التیارات التي تحتاج للتسخین 

 وتلك التي تحتاج للتبرید.

 استرداد الحرارة والقدرة )ج(

 استخدام أجھزة استرداد الطاقة مثل:

 المھدورةمراجل تُسخن بالحرارة  •
حلقات توسیع/استرداد القدرة في وحدة التكسیر المحفز بالوسیط  •

 )FCCالكیمیائي (
 استخدام الحرارة المھدورة في تسخین المدینة •

 تقنیات الرقابة على العملیات والصیانة .2

رقابة االحتراق األوتوماتیكیة بغیة خفض استھالك الوقود لكل طن تغذیة  تحسین المعالجة )أ(
 وغالبا ما تقترن بتضمین الحرارة لزیادة فعالیة الفرن.معالجة، 

التخطیط المنھجي ألنظمة صمام الصرف من أجل خفض استھالك البخار  إدارة وخفض استھالك البخار )ب(
 وتحسین استخدامھ.

المساھمة في تصنیف ومعایرة األنشطة من أجل تحقیق التحسین المستمر  استخدام معیار الطاقة  )ج(
 أفضل الممارسات.واالستفادة من 

 تقنیات اإلنتاج الموفر للطاقة .3

ً  )أ( نظام مصمم لإلنتاج المشترك (أو التولید المشترك) للحرارة (مثال البخار)  استخدام الحرارة والقدرة معا
 والقدرة الكھربائیة من وقود واحد

 الدورة المتكاملة للتحویل إلى غاز )ب(

 )IGCC( 
(اختیاري) والقدرة الكھربائیة من أنواع تقنیة تسعى إلنتاج البخار، الھیدروجین 

 وقود مختلفة (مثل زیت الوقود الثقیل أو الكوك) وبفعالیة تحویل عالیة

 
 تخزین ومناولة المواد الصلبة  1.1.3

 
3 BAT.  ،من أجل تفادي أو، حیثما یتعذر التطبیق، خفض انبعاثات األتربة من نقاط التخزین ومعالجة المواد المتربة

 المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة:تتمثل أفضل التقنیات 
 

 تخزین المواد المسحوقة السائبة في صوامع مغلقة ومجھزة بنظام تقلیل الغبار (مثال، مرشح نسیجي)؛  .1
 تخزین المواد الناعمة في حاویات مغلقة أو أكیاس ملحومة؛ .2
 بمواد قشریة أو حفظھا في أكوام مغطاة؛ االحتفاظ بأكوام المواد المتربة المرطبة، وتثبیت السطح  .3
 استخدام عربات تنظیف الطرق. .4

 
 مراقبة االنبعاثات في الھواء وأھم معاییر العملیة  1.1.4

 
4 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في الھواء بواسطة تقنیات الرقابة وعلى األقل

ر األوروبیة. وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات المتاحة بالوتیرة الواردة أدناه وبما یتفق مع المعایی
تتمثل في استخدام معیار إیزو، المعاییر الوطنیة أو المعاییر الدولیة األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى الجودة 

 العلمیة.
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 تقنیة الرقابة  الوتیرة الدنیا وحدة الوصف 

أكاسید الكبریت وأكاسید انبعاثات  .1
 النتروجین واألتربة

التكسیر المحفًز بالوسیط  
 قیاس مباشر )1.2مستمرة (  الكیمیائي

 وحدات احتراق

 )3میجا وات ( 100≥  

 ووحدات تكلیس 

 )4قیاس مباشر ( )1.2مستمرة (

  وحدات احتراق

 )3میجا وات ( 100إلى  50من 
قیاس مباشر أو رقابة  )1.2مستمرة (

 غیر مباشرة

 وحدات احتراق

 )3میجا وات ( 50<  
مرة كل عام وبعد عملیات 

 )5تغییر الوقود الھامة (
قیاس مباشر أو رقابة 

 غیر مباشرة

وحدات استرجاع الكبریت  
)SRU( 

مستمرة ألكاسید الكبریت 
 فقط 

قیاس مباشر أو رقابة  
 )6( غیر مباشرة

 انبعاثات األمونیا .2

المجھزة بتقنیات جمیع الوحدات 
االختزال الحفزي االنتقائي 

)SCR أو االختزال االنتقائي (
 )SNCRغیر الحفزي (

 قیاس مباشر مستمرة

انبعاثات مونوكسید الكربون  .3
)CO( 

وحدات التكسیر المحفًز بالوسیط  
 الكیمیائي ووحدات االحتراق

 )3میجا وات ( 100≥  
 قیاس مباشر مستمرة

 قیاس مباشر )5مرة كل ستة أشھر ( وحدات االحتراق األخرى

، )(Niانبعاثات الفلزات: النیكل   .4
)، الفانادیوم Sb) (7األنتیمون (

V)( 

 

التكسیر المحفًز بالوسیط 
مرة كل ستة أشھر وبعد   الكیمیائي

إجراء تغییرات ھامة في 
 )5الوحدة (

القیاس المباشر أو التحلیل 
المعتمد على محتوى 

 المعادن في رماد المحفز
 )8وحدات احتراق ( والوقود

ن یوكسیانبعاثات ثنائي بنزود  .5
متعدد الفلور/ وثنائي بنزو 

ر لكلود امتعدفیوران 
)PCDD/F( 

مرة كل عام أو عن  التھذیب بالوسیط الكیمیائي
 قیاس مباشر  التجدید، أیھما أطول

ما یمكن ) یمكن استبدال القیاس المستمر النبعاثات ثاني أكسید الكبریت بالحساب على أساس قیاس محتوى الكبریت في الوقود أو مواد التغذیة؛ حیث1(
 إثبات الحصول على نفس مستوى الدقة. 

الكبریت فال یقاس إال دوریاً (مثال خالل معایرة نظام  ) فیما یتعلق بأكاسید الكبریت، یقاس ثاني أكسید الكبریت فقط بشكل مستمر، بینما ثالث أكسید2(
 الرقابة على ثاني أكسید الكبریت).

 ) یحیل إلى إجمالي الدخل الحراري المقدر لجمیع وحدات االحتراق المتصلة بالمدخنة التي تخرج منھا االنبعاثات.3(

 ) أو القیاس غیر المباشر ألكاسید الكبریت.4(

 وتیرة الرقابة إذا ما دلت سالسل البیانات بوضوح إلى مستوى استقرار كاف، بعد فترة سنة.) من الممكن تكییف 5(

یعتمد توفیر ) یمكن إحالل قیاس انبعاثات ثاني أكسید الكبریت من وحدة استرجاع الكبریت بموازنة مستمرة للمواد أو رقابة قیم العملیة ذات الصلة، و6(
 ع الكبریت على اختبارات أداء المصنع الدوریة (التي تقاس مرة كل عامین).القیاس المناسب لفعالیة وحدة استرجا

 ) فقط في وحات التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي عندما یتم حقن االنتیمونیا ضمن العملیة (مثال إلبطال تأثیر الفلزات).Sb) تُراقب االنتیمونیا (7(

 قود الغازي.) باستثناء وحدات االحتراق التي تعمل فقط بالو8(

 

5 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في مراقبة معاییر العملیة المتصلة بانبعاثات الملوثات، في وحدات التكسیر
 المحفًز بالوسیط الكیمیائي ووحدات االحتراق باستخدام التقنیات المناسبة وعلى األقل بالوتیرة المحددة أدناه. 
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 الوتیرة الدنیا الوصف 

رقابة المعاییر المتصلة بانبعاثات الملوثات، مثال محتوى  
األكسیجن في غاز المداخن، ومحتوى النتروجین 

 )1والكبریت في الوقود أو التغذیة (

 مستمرة في حالة محتوى األكسجین.

بالنسبة لمحتوى النتروجین والكبریت، تكون الرقابة دوریة بوتیرة  
 ي الوقود/التغذیة.تحدد على أساس التغییرات الھامة ف

ت بشكل ) قد ال تكون رقابة محتوى النتروجین والكبریت في الوقود أو التغذیة ضروریة عند قیاس انبعاثات أكاسید النتروجین وثاني أكسید الكبری1( 
 مستمر عند المدخنة.

 
6 BAT.  ) تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على انبعاثات المواد العضویة المتطایرةVOC في الھواء من (

 الموقع بشكل عام باستخدام جمیع التقنیات التالیة:
 

 طرق االستنشاق المقترنة بمنحنیات التالزم للمعدات الرئیسیة؛ .1
 تقنیات تصویر الغاز الضوئي؛ .2
ن حساب االنبعاثات المزمنة على أساس معامالت االنبعاثات، والتي تعتمد دوریاً (مرة كل عامین على سبیل المثال) م .3

 خالل القیاسات.

 
مسح وتحدید كمیة االنبعاثات من المنشأة من خالل حمالت دوریة باستخدام تقنیات معتمدة على امتصاص الضوء، مثل كشف  

 ، تكون مفیدة كتقنیة تكمیلیة.)(SOF) أو حجب الجسیمات الشمسیة DIALوتحدید مدى امتصاص الضوء التفاضلي (

 
 الوصف 

 1.20.6أنظر القسم 

 
 تشغیل أنظمة معالجة الغاز العادم  1.1.5

 
7 BAT.  من أجل تفادي أو خفض االنبعاثات في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تشغیل وحدات إزالة الغاز

 وحدات استرجاع الكبریت وجمیع أنظمة معالجة الغاز العادم األخرى ذات اإلتاحیة العالیة وأقصى سعة.الحمضي، و
 

 الوصف
 یمكن تحدید العملیات الخاصة لظروف التشغیل غیر العادیة، وبشكل خاص:

 
 خالل عملیات بدء التشغیل وإیقاف التشغیل؛ .1
األنظمة بشكل صحیح (مثال، أعمال الصیانة العادیة وغیر العادیة، خالل ظروف التشغیل األخرى التي قد تؤثر على عمل  .2

 وعملیات تنظیف الوحدات، و/أو نظام معالجة الغازات العادمة؛
 في حالة عدم تدفق الغازات العادمة أو الحرارة بشكل كاف مما یمنع استخدام نظام معالجة الغاز العادم بكامل قدرتھ. .3

 
8 BAT. 3ونیا (من أجل منع وخفض انبعاثات األمNH في الھواء عند تنفیذ تقنیات االختزال الحفزي االنتقائي (
)SCR أو االختزال االنتقائي غیر الحفزي (SNCR)( تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في المحافظة على ظروف التشغیل ،

، )SNCRقائي غیر الحفزي () أو االختزال االنتSCRالمناسبة ألنظمة معالجة الغاز العادم في االختزال الحفزي االنتقائي (
 ) غیر المنشطة.3NHبھدف الحد من انبعاثات األمونیا (

 
 .2 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:
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) في الھواء في وحدة 3NHمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات األمونیا ( : 2 الجدول 
) أو االختزال االنتقائي SCRاالحتراق أو المعالجة عند استخدام تقنیات االختزال الحفزي االنتقائي (

 )SNCRغیر الحفزي (

 المعیار 
 المقترن بأفضل التقنیات المتاحةمستوى االنبعاث 

 (المعدل الشھري)

 مج/مكعب متر عادي

األمونیا ویعبر عنھا 
 )3NH  >5 – 15 )1) (2بصیغة 

) تقترن نھایة النطاق العظمى بأعلى نسب تركیز دخول أكاسید النتروجین، وأعلى نسب خفض أكاسید 1(
 النتروجین وعمر المحفز.

 باستخدام تقنیة االختزال الحفزي االنتقائي.) تقترن نھایة النطاق الدنیا 2(

 
9 BAT.  من أجل منع وخفض االنبعاثات في الھواء عند استخدام وحدة تجرید المیاه الحامضة، تتمثل أفضل التقنیات

 المتاحة في توجیھ انبعاثات الغازات الحامضة من ھذه الوحدات إلى نظام استرجاع الكبریت أو أي نظام لمعالجة الغاز مكافئ.
 
 تعد من أفضل التقنیات المتاحة الحرق المباشر لغازات وحدات تجرید المیاه الحامضة. الو 

 
 مراقبة االنبعاثات في الماء  1.1.6

 
10 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في الرقابة على االنبعاثات في المیاه باستخدام تقنیات الرقابة وعلى األقل

) وبما یتفق مع المعاییر األوروبیة. وإذا لم تكن المعاییر األوروبیة متوفرة، فإن أفضل التقنیات 3 الجدولبالوتیرة الواردة في 
األخرى التي تضمن تقدیم بیانات بنفس مستوى المتاحة تتمثل في استخدام معیار إیزو، المعاییر الوطنیة أو المعاییر الدولیة 

 الجودة العلمیة.
 

 االنبعاثات في الماء  1.1.7
 

11 BAT.  من أجل خفض استھالك الماء وكمیة المیاه الملوثة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام جمیع التقنیات
 الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق  الوصف التقنیة 

 تضمین التیار المائي .1

ماء العملیة المنتج على مستوى الوحدة قبل تقلیل 
التصریف من خالل استخدام تیارات الماء من 
ً مثال من نظام التبرید، المكثفات،  جدید داخلیا

 وخاصة لالستعمال في تحلیة الزیت الخام.

قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات الجدیدة. 
في الوحدات القائمة، قد یحتاج التطبیق إعادة 

 امل للوحدة أو المنشأة.بناء ك

الماء ونظام   .2
الصرف لفصل تیارات 

 المیاه الملوثة

تصمیم الموقع الصناعي بحیث یضمن إدارة  
الماء بشكل مثالي، وحیث تتم معالجة كل تیار 
بالشكل المناسب، مثال توجیھ الماء الحامض 
المنتج (من وحدات التقطیر والتكسیر والطبخ، 
إلخ) إلى وحدات المعالجة األولیة الصحیحة مثل 

 وحدة التجرید.

لجدیدة. قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات ا
في الوحدات القائمة، قد یحتاج التطبیق إعادة 

 بناء كامل للوحدة أو المنشأة.

فصل تیارات المیاه   .3
غیر الملوثة (مثال مرة 
واحدة من خالل التبرید، 

 میاه األمطار).

تصمیم الموقع بحیث یمنع إرسال المیاه غیر 
الملوثة إلى نظام معالجة المیاه المستعملة العام 

لى إطالق منفصل بعد احتمال والحصول ع
 إعادة استعمال ھذا النوع من التیار.

 قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات الجدیدة.

في الوحدات القائمة، قد یحتاج التطبیق إعادة 
 بناء كامل للوحدة أو المنشأة.

منع االنسكاب  .4
 والتسرب 

ممارسات تشمل استعمال إجراءات معینة و/أو  
حافظة على األداءات عندما معدات مؤقتة للم

یحتاج األمر إلدارة ظروف خاصة مثل 
 االنسكاب أو تسرب المواد الملوثة، إلخ...

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
12 BAT.  من أجل خفض انبعاث حمل الملوثات في مصارف المیاه المستعملة إلى كیان استقبال الماء، تتمثل أفضل

 القابلة للذوبان أو غیر القابلة للذوبان باستخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.التقنیات المتاحة في إزالة الملوثات 
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

إزالة المواد غیر القابلة للذوبان بالزیت  .1
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.21.2أنظر القسم   المسترجع

إزالة المواد غیر القابلة للذوبان باسترداد  .2
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.21.2أنظر القسم   المواد الصلبة العالقة والزیت المتناثر

إزالة المواد القابلة للذوبان بما فیھا المعالجة  .3
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.21.2أنظر القسم  األحیائیة والترویق

 
 .3 الجدولأنظر مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة: 

 
13 BAT.   عندما یحتاج األمر للتخلص اإلضافي من المواد العضویة أو النتروجین، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل

 .1.21.2في إجراء خطوة معالجة إضافیة على النحو الوارد في القسم 
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رة من محطات مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للمیاه المستعملة التي تصرف مباش : 3 الجدول 
 )1تكریر الزیت المعدني والغاز ووتیرة الرقابة ذات الصلة بأفضل التقنیات المتاحة (

  المعیار 
 وحدة

مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 التقنیات المتاحة
 (المعدل السنوي)

وأسلوب التحلیل  )2وتیرة الرقابة (
 (المعیاري)

  مؤشر الزیت الھیدروكربوني
 2.5– 0.1 مج/ل

 ً  یومیا

2 -9377 EN )3( 

ً  25 – 5  مج/ل )TSSمواد صلبة عالقة كلیة (  یومیا

الحاجة الكیمیائیة لألكسجین 
)COD)(4( 125 – 30 مج/ل  ً  یومیا

طلب األكسجین األحیائي 
ال توجد مستویات انبعاث مقترنة بأفضل  مج/ل )5BODالكیمیائي (

ً  التقنیات المتاحة  أسبوعیا

)، معبر عنھ 5النتروجین الكلي(
ً  )6( 25 – 1 مج/ل Nبصیغة   یومیا

الرصاص، ویعبر عنھ بصیغة  
Pb كل أربع أشھر 0.030 – 0.005  مج/ل 

الكادمیوم، ویعبر عنھ بصیغة 
Cd كل أربع أشھر 0.008 – 0.002 مج/ل 

 كل أربع أشھر 0.100 – 0.005  مج/ل Niالنیكل، ویعبر عنھ بصیغة 

 كل أربع أشھر 0.001 – 0.0001 مج/ل Hgالزئبق، معبر عنھ بصیغة 

ال توجد مستویات انبعاث مقترنة بأفضل  مج/ل فانادیوم
 كل أربع أشھر  التقنیات المتاحة

ال توجد مستویات انبعاث مقترنة بأفضل  مج/ل مؤشر الفینول
 التقنیات المتاحة

 ً  شھریا

EN 14402 

البنزین، التولوین، إیثیل  
 مج/ل )BTEXالبنزین؛ والزیلین (

 0.050 – 0.001البنزین: 

ال توجد مستویات انبعاث مقترنة بأفضل 
التقنیات المتاحة للتولوین، إیثیل البنزین؛ 

 والزیلین

 

 ً  شھریا

 ) لیست وتیرة كل المعاییر وأخذ العینات قابلة للتطبیق على النفایات السائلة من مواقع تكریر الغاز.1(

 ساعة، أو العینة المتناسبة الزمن بافتراض إثبات استقرار التدفق بالقدر الكافي. 24التدفق على فترة  ) تحیل إلى العینة المركبة متناسبة2(

 قد یحتاج لفترة تأقلم. EN 9377-2) االنتقال من الطریقة الحالیة إلى 3(

وینبغي تحدید ). TOC( وي الكلي) بالكربون العضCOD) عندما یكون التالزم في الموقع متاح، یمكن إحالل طلب األكسجین الكیمیائي (4(
التالزم بین طلب األكسجین الكیمیائي والكربون العضوي الكلي لكل حالة على حدة. یجب أن تكون مراقبة الكربون العضوي الكلي الخیار 

 المفضل ألنھا ال تعتمد على استعمال مكونات عالیة السمیة.

 ) والنترات والنتریت.TKNالكلي ( ) حیث النتروجین الكلي ھو حاصل جمع نتروجین كلداھل5(

 مج/ل. 15) عند استعمال تقنیات النترتة/إزالة النترات، یمكن بلوغ مستویات أقل من 6(
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 تولید وإدارة النفایات  1.1.8
 

14 BAT.   من أجل منع أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض كمیة المخلفات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تبني
وتنفیذ خطة إلدارة المخلفات تؤمن، حسب ترتیب األولویات إعداد المخلفات من أجل استخدامھا من جدید أو إعادة تدویرھا 

 أو استرجاعھا.
 

15 BAT.  و ترسل ألماكن التخلص من المخلفات، تتمثل أفضل التقنیات من أجل خفض كمیة الحمأة التي تُعالج أ
 المتاحة في استخدام واحدة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

المعالجة األولیة  .1
 للحمأة

قبل المعالجة النھائیة (مثال في المحارق ذات المفترش الممیع)، یزال  
الماء من الحمأة و/أو یزال الزیت (مثال بواسطة المصافي بالطرد 
المركزي أو المجففات بالبخار) من أجل خفض حجمھا واستعادة 

 الزیت من الملوثات بالمعدات.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

استخدام الحمأة  .2
في من جدید 

 وحدات المعالجة

بعض أنواع الحمأة (مثال الحمأة الزیتیة) یمكن أن تُعالج في الوحدات 
 (مثال الطبخ) كجزء من التغذیة بالنظر إلى محتواھا من الزیت.

ویقید التطبیق على أنواع الحمأة 
التي تلبي متطلبات المعالجة في 
 الوحدات بأنماط معالجة مناسبة.

 
16 BAT.  مخلفات المحفزات الصلبة المستھلكة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام واحدة من أجل خفض تولید

 أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
 

 الوصف التقنیة 

إدارة المحفزات  .1
 الصلبة المستھلكة

برمجة ومناولة المواد المستخدمة كمحفزات بشكل آمن (مثال بواسطة المتعھدین) من أجل استردادھا  
 أو إعادة استخدامھا في منشآت خارج الموقع. وتتوقف ھذه العملیات على نوع المحفزات والعملیة.

إزالة المحفزات  .2
 من زیت الطین

) قد (FCC)حمأة الزیت المصبوبة من وحدات المعالجة (مثل وحدة التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي 
تحتوي على بقایا محفزات ناعمة عالیة التركیز. ھذه البقایا الناعمة تحتاج للفصل قبل أن یعاد استعمال 

 زیت الطین كمادة تغذیة.

 
 الضوضاء 1.1.9

 
17 BAT.   من أجل منع أو خفض الضوضاء، فإن أفضل التقنیات المتاحة تتمثل في استخدام تقنیة أو مجموعة من

 التقنیات الواردة فیما بعد:
 

 إجراء تقییم لمستوى الضوضاء المحیط وإعداد خطة إلدارة الضوضاء على النحو المناسب للبیئة المحلیة؛ .1
 یكل/وحدة منفصلة؛احتواء المعدات/العملیات المثیرة للضوضاء في ھ .2
 استخدام حواجز لحجب مصدر الضوضاء؛ .3
 استخدام الجدران الواقیة من الضوضاء. .4
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 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة إلدارة محطات التكریر المتكاملة 1.1.10
 

18 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تطبیق
 التقنیات التالیة.

 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة

التقنیات المتعلقة بتصمیم  .1
 المصنع

الحد من عدد مصادر االنبعاث  .1
 المحتملة

زیادة خصائص االحتواء المتصل  .2
 قدربالعملیة بأقصى 

اختیار المعدات ذات مستوى األمان  .3
 العالي

تسھیل أنشطة الرقابة والصیانة من  .4
خالل ضمان الوصول للعناصر التي 

 یحتمل حدوث تسرب بھا

 قد یقید التطبیق في الوحدات الحالیة. 

التقنیات المتصلة ببناء  .2
 المصنع وسحبھ من الخدمة

اإلجراءات المحددة جیداً للبناء  .1
 والتجمیع

ضمان سحب المصنع من الخدمة   .2
وتسلیمھ وفق إجراءات قویة ومتفقة 

 مع متطلبات التصمیم. 

 قد یقید التطبیق في الوحدات الحالیة.

التقنیات المتعلقة بتشغیل  .3
 المصنع

استخدام برنامج مخاطر معتمد على  
) LDARكشف التسرب وإصالحھ (

للتعرف على العناصر التي قد یحدث بھا 
 التسرب عند وقوعھ.تسرب وإصالح 

 1.20.6أنظر القسم  

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة األلكلة 1.2
 

 الھیدروفرولیكعملیة الأللكلة بحامض  1.2.1
 

19 BAT. ) من أجل منع انبعاثات حامض الھیدروفرولیكHF ،إلى الھواء من عملیة الأللكلة بحامض الھیدروفرولیك (
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام الكشط الرطب بمحلول قلوي لمعالجة تیارات الغاز غیر القابلة للتكثیف قبل التنفیس 

 للتوھج.
 

 الوصف
 1.20.3أنظر القسم 

 
 قابلیة التطبیق

 یجب مراعاة االعتبارات األمنیة بالنظر إلى الطبیعة الخطرة لحامض الھیدروفرولیك. .ھذه التقنیة قابلة للتطبیق بشكل عام

 
20 BAT.  االنبعاثات في الماء من عملیة الأللكلة بحامض الھیدروفرولیك، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة من أجل خفض

 في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

خطوة  .1
التساقط/إبطال 

 المفعول

التساقط (على سبیل المثال مع مضافات مكونة من الكلسیوم 
أو األلومینیوم) أو إبطال المفعول (حیث یتم إبطال مفعول 

 ))KOH(النفایات السائلة بھیدروكسید البوتاسیوم 

 قابلة للتطبیق بشكل عام

یجب مراعاة االعتبارات األمنیة  
بالنظر إلى الطبیعة الخطرة لحامض 

 الھیدروفرولیك.

 خطوة الفصل .2
تُفصل المكونات غیر القابلة للذوبان التي أنتجت في الخطوة 

) أو فلورید 2CaFاألولى (مثل فلورید الكالسیوم (
 في خزان ترویق على سبیل المثال. ))3AlFاأللومینیوم (

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 
 عملیة الأللكلة بحامض الكبریت  1.2.2

 
21 BAT.   من أجل خفض االنبعاثات في الماء من عملیة الأللكلة بحامض الكبریت، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في

خفض استخدام حامض الكبریت من خالل إعادة تجدید الحامض المستھلك وإبطال مفعول میاه الصرف الذي تولد خالل ھذه 
 العملیة قبل توجیھھ إلى وحدة معالجة میاه الصرف.

 

 تاجات أفضل التقنیات المتاحة لعملیات إنتاج الزیت الخاماستن 1.3
 

22 BAT.  ألجل منع وخفض انبعاثات المواد الخطرة في الھواء والماء من عملیات إنتاج الزیت الخام، تتمثل أفضل
 أدناه.التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة 

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

العملیة المغلقة باسترجاع  .1
 المادة المذیبة

عملیة یتم خاللھا استرجاع المادة المذیبة التي استخدمت 
في تصنیع الزیت الخام (في وحدات االستخراج وإزالة 

 الشمع) من خالل خطوات التقطیر والتجرید.

 1.20.7أنظر القسم  

 قابلة للتطبیق بشكل عام

عملیة االستخراج متعدد  .2
 اآلثار باستخدام مادة مذیبة

تشمل عملیة استخراج المذیب عدة مراحل تبخر (مثال  
 مزدوج أو ثالثي األثر) من أجل تقلیل فقد المادة الملوثة.

قابلة للتطبیق بشكل عام على 
 الوحدات الجدیدة.

استعمال عملیة ثالثیة األثر قد  
یقتصر على مخزون التلقیم غیر 

 الفاسد.

عملیات وحدة االستخراج   .3
 باستخدام مواد أقل خطورة

تصمیم (المصانع الجدیدة) أو تنفیذ تعدیالت (على 
المصانع القائمة) بحیث یشغل المصنع عملیة استخراج 

خطورة: مثال تحویل عملیة المذیب باستخدام مذیب أقل 
مثیل -استخراج الفورفورال أو الفینول إلى عملیة ن

 ).NMPالبیرولیدون (

قابلة للتطبیق بشكل عام على 
 الوحدات الجدیدة.

تحویل الوحدات الحالیة إلى  
معالجة معتمدة على المذیب 
بخصائص فیزیائیة وكیمیائیة 
مختلفة قد یتطلب تعدیالت 

 جوھریة.

عملیات تحفیزیة معتمدة   .4
 على المعالجة بالھیدروجین

تعتمد العملیات على تحویل المركبات غیر المرغوبة عبر 
 التحفیز باستخدام الھیدروجین المشابھ للمعالجة المائیة.

 (المعالجة المائیة) 1.20.3أنظر القسم 

قابلة للتطبیق بشكل عام على 
 الوحدات الجدیدة
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 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیات إنتاج البیتومین 1.4
 

23 BAT.  من أجل منع وخفض االنبعاثات في الھواء من عملیات إنتاج البیتومین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في
 معالجة الطبقة الغازیة العلویة باستخدام إحدى التقنیات التالیة.

 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

األكسدة الحراریة للغازات  .1
 عادة ما تُطبق على وحدة نفخ البیتومین 1.20.6أنظر القسم   درجة مئویة 800العلویة التي تفوق 

 عادة ما تُطبق على وحدة نفخ البیتومین 1.20.3أنظر القسم   الغسل الرطب للغازات العلویة .2

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لعملیة التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي 1.5
 

24 BAT.  التكسیر المحفًز بالوسیط من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء الناتجة عن عملیات
 الكیمیائي (المسترجع)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 
 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل:  .1

 
 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة

 المضافاتتحسین المعالجة واستخدام المواد المتفاعلة أو 

 تحسین المعالجة  .1

مجموعة من ظروف التشغیل أو الممارسات التي تھدف 
لتقلیل تكون أكاسید النتروجین، مثال بخفض األكسجین 
الزائد في غاز المداخن في طریقة االحتراق الكامل، مرحلة 
الھواء في غالیة مونوكسید الكربون في طریقة االحتراق 

مونوكسید الكربون بشكل الجزئي، بشرط تصمیم غالیة 
 مناسب.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

مواد تفعیل أكسدة  .2
مونوكسید الكربون 
منخفضة أكاسید 

 النتروجین

استعمال مادة تساعد بشكل انتقائي في احتراق مونوكسید  
الكربون فقط وتمنع أكسدة النتروجین الذي یحتوي على 
 أكاسید النتروجین الوسیطة: مثال مواد تفعیل بدون بالتین.

ال تُطبق إال في طریقة االحتراق الكامل 
الستبدال مفعالت مونوكسید الكربون 

 البالتینیة.

لتوزیع الھواء بشكل وقد یحتاج األمر  
مناسب في المسترجع للحصول على الفائدة 

 القصوى.

مضافات خاصة  .3
لخفض أكاسید 

 النتروجین

استعمال أنواع معینة من المواد المضافة لزیادة خفض 
 أكسید النتروجین بواسطة مونوكسید الكربون.

ال تُطبق إال في طریقة االحتراق الكامل 
قابل وبتصمیم مناسب وبفائض أكسجین 

للتحقیق. إمكانیة استعمال المواد المضافة 
المخفضة ألكاسید النتروجین المحتویة 

 على النحاس قد تقید بسعة ضاغط الغاز.

 
 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة، مثل:  .2
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

االختزال الحفزي االنتقائي  .1
)SCR(   1.20.2أنظر القسم 

لتفادي احتمال تلوث التیار الھابط، قد نحتاج إلجراء ترشیح 
 إضافي عند التیار الصاعد لالختزال الحفزي االنتقائي.

 یق بالمساحة المتاحة.في الوحدات القائمة، قد یقید التطب 

االختزال االنتقائي غیر  .2
 1.20.2أنظر القسم   )SNCRالحفزي (

لالحتراق الجزئي في وحدة التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي  
)FCC بغالیات مونوكسید الكربون، یحتاج األمر لمدة مكوث (

 كافیة في درجة حرارة مناسبة.

میائي لالحتراق الكلي في وحدة التكسیر المحفز بالوسیط الكی 
)FCC بدون غالیات مساعدة، قد نحتاج لحقن وقود إضافي (

 (مثال الھیدروجین) للتوافق مع نافذة حرارة أقل.

 1.20.2أنظر القسم   األكسدة مع خفض الحرارة  .3

 الحاجة لقدرة الكشط اإلضافیة.

یجب معالجة تولید األوزون وإدارة المخاطر المقترنة بشكل  
صحیح. قد یقید التطبیق بالحاجة لمعالجة إضافیة لمیاه الصرف 
وما یرتبط بھا من آثار متقاطعة (مثل انبعاثات النترات) وبالتغذیة 

 غیر الكافیة باألكسجین السائل (لتولید األوزون).

 ة.قد یقید تطبیق التقنیة بنقص المساح 

 
 .4 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء من مسترجع  : 4 الجدول 

 عملیة التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي

 الوحدة/طریقة االحتراقنوع  المعیار 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي 

أكاسید النتروجین 
 ویعبر عنھا

  2NOبالرمز 

 وحدة جدیدة/جمیع طرق االحتراق
>30 – 100 

 

 )1( 300 – 100< وحدة قائمة/طریقة االحتراق الكامل 

 )1( 400 – 100 االحتراق الجزئيوحدة قائمة/طریقة 

مج/مكعب متر عادي. ویمكن  700) إلبطال تأثیر المعدن، قد ترتفع مستویات أكاسید النتروجین لتصل إلى Sb) عندما یستخدم حقن األنتیمونیا (1(
 بلوغ الحد األدنى للنطاق باستخدام تقنیة االختزال الحفزي االنتقائي.

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  

 
25 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات األتربة والمعادن في الھواء الناتجة عن عملیات التكسیر المحفًز بالوسیط

 الكیمیائي (المسترجع)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
 

 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل:  .1
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 استخدام محفز مقاوم لالحتكاك .1
اختیار مادة تحفیز قادرة على مقاومة 
االحتكاك والتكسیر من أجل خفض انبعاثات 

 الغبار.

قابلة للتطبیق بشكل عام بشرط كفایة النشاط 
 التحفیز.وقابلیة اختیار مادة 

استخدام مادة تغذیة منخفضة  .2
الكبریت (مثال اختیار مادة التغذیة 

 أو معالجة التغذیة بالھیدروجین)

اتجاه اختیار مادة التغذیة نحو تفضیل المواد 
منخفضة الكبریت من بین المصادر المختلفة 

 للمعالجة داخل الوحدة.

تھدف المعالجة بالھیدروجین خفض  
تروجین والمعدن في محتویات الكبریت، الن

 التغذیة.

 1.20.3أنظر القسم  

تتطلب توفر مواد التغذیة قلیلة الكبریت 
بالكمیات الكافیة، وإنتاج الھیدروجین وقدرة 

) S2Hمعالجة كبریتید الھیدروجین (
 (وحدات األمین و"كالوس").

 
 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة، مثل: .2

 
 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة

المرسبات االلكتروستاتیة  .1
)ESP(  في الوحدات القائمة، قد یقید التطبیق  1.20.1أنظر القسم

 بالمساحة المتاحة.

أنظمة الفصل اإلعصاریة متعددة  .2
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.1أنظر القسم  المراحل

 قابلیة التطبیق قد تكون مقیدة 1.20.1أنظر القسم  مرشح ارتداد المرحلة الثالثة .3

 1.20.3أنظر القسم  الغسل الرطب  .4

قد یقید التطبیق في المناطق القاحلة وفي 
حاالت استحالة استخدام المنتجات الثانویة 
الناتجة عن المعالجة (بما فیھا میاه الصرف 
عالیة الملوحة) من جدید أو التخلص منھا 

 بالشكل المناسب.

مة، قد یقید التطبیق في الوحدات القائ 
 بالمساحة المتاحة.

 
 .5 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات الغبار في الھواء من مسترجع عملیة  : 5 الجدول 

 التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي

 نوع الوحدة المعیار 
 )1االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة (المعدل الشھري) (مستوى 

 مج/مكعب متر عادي 

 الغبار
 25 – 10 وحدة جدیدة

 )2( 50 – 10 وحدة قائمة

 یستثنى من ذلك نفخ السخام في مرجل مونوكسید الكربون وعبر نظام التبرید بالغاز.) 1(

 مرسبات الكتروستاتیة رباعیة الحقول.) یمكن بلوغ الحد األدنى للنطاق باستخدام 2(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  
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26 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء الناتجة عن عملیات التكسیر المحفًز بالوسیط
 الكیمیائي (المسترجع)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل:  .1
 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

استخدام مواد مضافة محفزة  .1
 لتخفیض أكاسید الكبریت

استخدام مادة تنقل الكبریت المقترن بالكوك من  
 المسترجع رجوعاً إلى المحفز.

 1.20.3أنظر الوصف في الفقرة  

قد یقید التطبیق بتصمیم ظروف عملي 
 المسترجع.

تحتاج لقدرة خفض كبریتید  
الھیدروجین مناسبة (وحدة استرجاع 

 الكبریت).

استخدام مادة تغذیة منخفضة  .2
الكبریت (مثال اختیار مادة 
التغذیة أو معالجة التغذیة 

 لھیدروجین).با

اتجاه اختیار مادة التغذیة نحو تفضیل المواد 
منخفضة الكبریت من بین المصادر المختلفة 

 للمعالجة داخل الوحدة.

تھدف المعالجة بالھیدروجین خفض محتویات  
 الكبریت، النتروجین والمعدن في التغذیة.

 1.20.3أنظر الوصف في الفقرة  

تتطلب توفر مواد التغذیة قلیلة الكبریت 
بالكمیات الكافیة، وإنتاج الھیدروجین 
وقدرة معالجة كبریتید الھیدروجین 

)S2H.("وحدات األمین و"كالوس) ( 

 
 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة، مثل: .2

 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 عملیة الغسل غیر المتجددة .1
 الغسل الرطب أو الغسل بمیاه البحر 

 1.20.3أنظر القسم 

قد یقید التطبیق في المناطق القاحلة وفي 
حاالت استحالة استخدام المنتجات الثانویة 
الناتجة عن المعالجة (بما فیھا میاه الصرف 
عالیة الملوحة) من جدید أو التخلص منھا 

 بالشكل المناسب.

مة، قد یقید التطبیق في الوحدات القائ 
 بالمساحة المتاحة.

 عملیة الغسل المتجددة .2

استخدام مادة متفاعلة امتصاص خاص  
ألكاسید الكبریت (مثال محلول امتصاص) 
یسمح عادة باسترداد الكبریت كمنتج ثانوي 
خالل دورة التجدد عندما یستخدم المادة 

 المتفاعلة.

 

 1.20.3أنظر القسم  

قد یقتصر التطبیق على حالة احتمال بیع 
 المنتج الثانوي المتجدد.

بالنسبة للوحدات القائمة، قد یقید التطبیق  
ً بالقدرة الحالیة على استرداد الكبریت وأ  یضا

 المساحة المتوفرة. 

 

 .6 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:
 

مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من مسترجع  : 6 الجدول 
 عملیة التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي
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 الوحدة/الطریقةنوع  المعیار 

مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 التقنیات المتاحة
 (المعدل الشھري)

 مج/مكعب متر عادي

 )2SOثاني أكسید الكبریت (

 300≤  وحدات جدیدة

 )1( 800 – 100< وحدات قائمة/طریقة االحتراق الكامل

 )1( 1 200 – 100 وحدات قائمة/طریقة االحتراق الجزئي

% وزن/وزن) (أو العالج بالھیدروجین) و/أو تطبیق الغسیل، لجمیع طرق االحتراق: تكون 0.5تغذیة منخفضة الكبریت (مثال <  ) عند اختیار1(
 مج/مكعب متر عادي. 600≤ النھایة العظمى للنطاق في استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة 

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
27 BAT.  ) من أجل منع أو خفض انبعاثات مونوكسید الكربونCO في الھواء الناتجة عن عملیات التكسیر المحفًز (

 بالوسیط الكیمیائي (المسترجع)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
 
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.5أنظر القسم  االحتراقمراقبة عملیة  .1

 عادة ما تطبق فقط في طرق االحتراق الكامل 1.20.5أنظر القسم  التحفیز بمفاعالت أكسدة مونوكسید الكربون .2

عادة ما تطبق فقط في طرق االحتراق  1.20.5أنظر القسم  مرجل مونوكسید الكربون  .3
 الجزئي

 
 .7 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة: 

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات مونوكسید الكربون في الھواء من  : 7 الجدول 

 الجزئي مسترجع عملیة التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي في طریقة االحتراق

 طریقة االحتراق المعیار

مستوى االنبعاث المقترن 
 بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 

 مج/مكعب متر عادي

مونوكسید الكربون، المعبر عنھ 
 )1( 100≤  طریقة االحتراق الجزئي COبصیغة 

 حمولتھ.) قد ال یمكن بلوغھا في حالة عدم تشغیل مرجل مونوكسید الكربون بكامل 1(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لعملیة التھذیب بالوسیط الكیماوي 1.6 
 

28 BAT. ر لكلود امتعدن متعدد الفلور/ وثنائي بنزو فیوران یوكسیمن أجل منع أو خفض انبعاثات ثنائي بنزود
)PCDD/Fالتھذیب بالوسیط الكیمیائي، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو  ) في الھواء الناتجة من وحدة

 مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 اختیار مادة تفاعل المحفز .1

اختیار مادة تفاعل المحفز بھدف تقلیل تكون  
ن متعدد الفلور/ وثنائي یوكسیثنائي بنزود

) PCDD/Fر (لكلود امتعدبنزو فیوران 
 أثناء إعادة التولید.

 1.20.7أنظر القسم  

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 معالجة تجدد غاز المداخن .2

تجدد حلقة دورة الغاز بمفترش   )أ(
 امتصاص

تتم معالجة الغاز العادم الناتج عن مرحلة 
التجدد إلزالة المكونات المكلورة (مثال 

 الدیوكسینات)

قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات 
 الجدیدة.

في الوحدات القائمة، قد یتوقف التطبیق  
 على تصمیم وحدة التجدد الحالیة.

ال تطبق على وحدات اإلصالح شبھ  1.20.3أنظر القسم  الغسل الرطب )ب(
 المتجددة

ال تطبق على وحدات اإلصالح شبھ  1.20.1أنظر القسم  )ESPالمرسبات االلكتروستاتیة ( )ج(
 المتجددة
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 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیات التفحیم 1.7
 

29 BAT.   من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الھواء من عملیات إنتاج فحم الكوك، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة
 في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه:

 
 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل: 

 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

إعادة  جمع بقایا الكوك الناعمة أو .1
 استعمالھا

الجمع المنتظم لبقایا الكوك الناعمة المتولدة خالل  
عملیة معالجة الكوك بالكامل (التثقیب، المناولة، 

 التكسیر، التبرید، إلخ) وإعادة تدویرھا
 قابلة للتطبیق بشكل عام

مناولة وتخزین الكوك بما یتفق  .2
 قابلة للتطبیق بشكل عام .BAT 3أنظر  BAT 3مع 

 قابلة للتطبیق بشكل عام نظام قمع لتخفیف الضغط من دارات الكوك استخدام نظام تصریف مغلق .3

استرجاع الغاز (بما فیھ التنفیس  .4
قبل فتح الدارة على الجو 
 الخارجي) كعنصر في غاز وقود

 )RFGالمصافي (

عمل منفس من دارة الكوك إلى ضاغط الغاز  
 السترجاع غاز وقود المصافي بدال من التوھج. 

، یحتاج األمر إلجراء Flexicoking"في عملیة "
خطوة تحویلیة (لتحویل كبریتید الكربونیل 

)COS إلى كبریت ثنائي الھیدروجین ()S2H( (
 قبل معالجة الغاز من وحدة التكویك.

الوحدات القائمة، قد یقید تطبیق في 
 التقنیات بالمساحة المتاحة.

 
30 BAT.  من أجل خفض انبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من عملیة تفحم الكوك األخضر، تتمثل أفضل التقنیات

 ).SNCRالمتاحة في استخدام تقنیة االختزال االنتقائي غیر الحفزي (
 

 الوصف
 1.20.2أنظر القسم 

 
 قابلیة التطبیق

تطبیق تقنیة االختزال االنتقائي غیر الحفزي (خاصة باعتبار مدة المكوث والنافذة الحراریة) قد یقید نظراَ للطبیعة 
 التفحم.الخاصة لعملیة 

 
31 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من عملیات تفحم الكوك األخضر، تتمثل أفضل

 التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 عملیة الغسل غیر المتجددة .1

 الغسل الرطب أو الغسل بمیاه البحر 

 

 1.20.3أنظر القسم  

قد یقید التطبیق في المناطق القاحلة وفي 
حاالت استحالة استخدام المنتجات الثانویة 
الناتجة عن المعالجة (بما فیھا میاه الصرف 
عالیة الملوحة) من جدید أو التخلص منھا 

 بالشكل المناسب.

في الوحدات القائمة، قد یقید التطبیق  
 بالمساحة المتاحة.

 عملیة الغسل المتجددة .2

استخدام مادة متفاعلة امتصاص خاص ألكاسید  
الكبریت (مثال محلول امتصاص) یسمح عادة 
باسترداد الكبریت كمنتج ثانوي خالل دورة 

 التجدد عندما یستخدم المادة المتفاعلة.

 

 1.20.3أنظر القسم  

قد یقتصر التطبیق على حالة احتمال بیع 
 المنتج الثانوي المتجدد.

بالنسبة للوحدات القائمة، قد یقید التطبیق  
بالقدرة الحالیة على استرداد الكبریت وأیضاً 

 بالمساحة المتوفرة.

 
32 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات الغبار في الھواء من عملیات تفحم الكوك األخضر، تتمثل أفضل التقنیات

 دناه.المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أ
 
 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة

المرسبات االلكتروستاتیة  .1
)ESP(  1.20.1أنظر القسم 

في الوحدات القائمة، قد یقید التطبیق بالمساحة 
 المتاحة.

إلنتاج الجرافیت والكوك المصعد، قد یقید التطبیق 
 نظراً لشدة مقاومة جزیئات الكوك.

أنظمة الفصل اإلعصاریة متعددة  .2
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.1أنظر القسم  المراحل

 
 

 .8 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات الغبار في الھواء من وحدة تفحیم الكوك  : 8 الجدول

 األخضر

 المعیار 

مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات 
 المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي

 )2, 1( 50 – 10  الغبار

 ) یمكن بلوغ الحد األدنى للنطاق باستخدام مرسبات الكتروستاتیة رباعیة الحقول.1(

 مج/مكعب متر عادي. 150) في حالة تعذر تطبیق المرسبات االلكتروستاتیة، قد تصل القیم إلى 2(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة   
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 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة إزالة الملح 1.8
 

33 BAT.  من أجل منع أو خفض استھالك المیاه واالنبعاثات في المیاه من عملیات إزالة الملح، تتمثل أفضل التقنیات
 تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه. المتاحة في استخدام

 

 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

إعادة استعمال  .1
المیاه وتحسین عملیة 

 التحلیة

مجموعة من ممارسات التحلیة تھدف لزیادة فعالیة التخلص من 
الملوحة وخفض استعمال ماء الغسیل، مثال باستخدام ماكینات 

الماء المنخفض. وتشمل إدارة خلط القص المنخفض، وضغط 
معاییر الغسیل الرئیسیة (مثل الخلط الجید) وخطوات الفصل 
(مثل األس الھیدروجیني، الكثافة، اللزوجة، طاقة الحقل 

 الكھربائي من أجل االلتحام).

 قابلة للتطبیق بشكل عام

التحلیة متعددة  .2
 المراحل

والتجفیف، وتكرار ھذه تتم التحلیة متعددة المراحل بإضافة الماء 
الخطوات عبر مرحلتین أو أكثر حتى الحصول على فعالیة فصل 

 أفضل وبالتالي أقل أكسدة في العملیات التالیة.
 تُطبق في الوحدات الجدیدة

خطوة الفصل  .3
 اإلضافیة

خطوة فصل الزیت/الماء والصلب/الماء محسنة مصممة من  
أجل خفض حمولة الزیت في مصنع معالجة المیاه المستعملة 
وإعادة استعمالھ في العملیات. وتشمل على سبیل المثال، دارة 
 الترسیب، واستخدام أنظمة رقابة على البینیة من أعلى مستوى.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 

 

 أفضل التقنیات المتاحة لوحدات االحتراقاستنتاجات  1.9
 

34 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء المتولدة من وحدات االحتراق ، تتمثل أفضل
 التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 
 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل:  .1
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 اختیار نوع الوقود أو معالجتھ .1

استخدام الغاز كبدیل  )أ(
 للوقود السائل

عادة ما یحتوي الغاز كمیة نتروجین أقل من  
السائل كما أن حرقھ یولد انبعاثات أكاسید 

 نتروجین بمستوى أقل.

 1.20.3أنظر القسم  

 

قد تتقید قابلیة التطبیق بالقیود المتعلقة بتوفر أنواع  
الوقود المنخفضة المحتوى الكبریتي والتي قد تتأثر 

 بسیاسة الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

استخدام نوع زیت  )ب(
وقود المصافي القلیل 

) RFOالنتروجین (
مثال من خالل اختیار 
زیت وقود المصافي 

معالجتھ  أو
 بالھیدروجین.

اختیار نوع زیت وقود المصافي ینحى إلى  
تفضیل أنواع الوقود السائل قلیل النتروجین من 

 بین الموارد المحتملة االستعمال في الوحدة.

تھدف المعالجة بالھیدروجین خفض محتویات  
 ین والمعدن في الوقود.الكبریت، النتروج

 1.20.3أنظر القسم  

یتقید التطبیق بتوفر الوقود السائل قلیل النتروجین،  
وإنتاج الھیدروجین وقدرة معالجة كبریتید الھیدروجین 

)S2H.("وحدات األمین و"كالوس) ( 

 تعدیل نظام االحتراق .2

 االحتراق المرحلي: )أ(
 مرحلة الھواء •
 مرحلة الوقود •

مرحلة الوقود لخلط أو حرق السائل قد تحتاج لتصمیم  1.20.2أنظر القسم 
 خاص للمحارق.

تحسین عملیة   )ب(
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.2أنظر القسم  االحتراق

إعادة تدویر غاز  )ج(
 1.20.2أنظر القسم  المداخن

قابلة للتطبیق من خالل استعمال أنواع محارق خاصة 
 بإعادة تدویر داخلي لغاز المداخن.

قابلیة التطبیق قد تقصر تجدید إعادة تدویرغاز  
المداخن الخارجي على الوحدات التي تعمل بطریقة 

 السحب المستحث/القصري.

قابلة للتطبیق بشكل عام في توربینات الغاز حیثما تتوفر  1.20.2أنظر القسم  حقن المذیب  )د(
 أنواع المذیبات الخاملة المناسبة.

استخدام محارق  )ه(
خفض أكاسید 

 )LNBالنتروجین (
 1.20.2أنظر القسم 

قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات الجدیدة التي 
تأخذ في االعتبار الحدود الخاصة بالوقود (مثل تلك 

 المتصلة بالزیت الثقیل).

في الوحدات القائمة، قد یتقید التطبیق بالتعقید المتصل  
ل موقع، ومنھا على سبیل المثال بالظروف الخاصة لك

 تصمیم الفرن، واألجھزة المحیطة.

وفي حاالت خاصة جداً، قد یحتاج التطبیق إلجراء  
 تعدیالت ھامة.

قابلیة التطبیق قد تكون مقیدة في األفران في عملیة  
التكویك المؤجل نظرا الحتمال تكون الكوك في 

 األفران.

یق على أنواع في توربینات الغاز، قد یقتصر التطب 
 %). 10الوقود منخفضة الھیدروجین (عامة < 

 
 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة، مثل: .2
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 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

االختزال الحفزي  .1
 1.20.2أنظر القسم  )SCRاالنتقائي (

 قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات الجدیدة.

في الوحدات القائمة، قد یتقید التطبیق بسبب شروط توفر المساحة 
 الكبیرة وحقن أكبر قدر من المواد المتفاعلة.

االختزال االنتقائي غیر  .2
 1.20.2القسم أنظر   )SNCRالحفزي (

 قابلة للتطبیق بشكل عام على الوحدات الجدیدة.

في الوحدات القائمة، قد یقید التطبیق بسبب شرط نافذة الحرارة 
 بحقن المادة المتفاعلة.وزمن المكوث الذي یجب تحقیقھ 

األكسدة مع خفض   .3
 1.20.2أنظر القسم   الحرارة

قد یتقید التطبیق بالحاجة إلى طاقة غسیل إضافیة وبالنظر إلى أن 
 اجة إلدارة المخاطر المقترنة بشكل صحیح.تولید األوزون والح

قد یقید التطبیق بالحاجة لمعالجة إضافیة لمیاه الصرف وما یرتبط 
بھا من آثار متقاطعة (مثل انبعاثات النترات) وبالتغذیة غیر 

 الكافیة باألكسجین السائل (لتولید األوزون).

 حة.في الوحدات القائمة، قد یقید تطبیق التقنیة بالمساحة المتا

تقنیة أكاسید النتروجین  .4
 1.20.4أنظر القسم  وأكاسید الكبریت المركبة

تُطبق فقط في حالة ارتفاع تدفق غاز المداخن (مثال 
مكعب متر عادي/ساعة) وعندما یحتاج األمر  000 800 >

 للجمع ما بین خفض أكاسید النتروجین وأكاسید الكبریت.

 
 .11 الجدولو 10 الجدول، 9 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة: 

 
) في الھواء XNOیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین (مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقن : 9 الجدول 

 من التوربین الغازي

 نوع المعدات المعیار

مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات 
 )1المتاحة (

 (المعدل الشھري)
مج/مكعب متر عادي عند نسبة أكسجین 

15% 

أكاسید النتروجین المعبر عنھا بصیغة 
2NO 

فیھ توربین الغاز توربین الغاز (بما 
) وتوربین CCGTالمتحد الدورات (

الدورة المتكاملة للتحویل إلى غاز 
(IGCC).( 

 40 – 120 

 (توربین حالي) 

20 – 50 

 )2(توربین جدید) (

في غالیة االسترجاع، ) یحیل مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة إلى االنبعاثات المجمعة من توربین الغاز واالحتراق اإلضافي 1(
 عند وجوده.

 مج/مكعب متر عادي. 75%)، تكون النھایة العظمى للنطاق 10) في حالة الوقود مرتفع محتوى الھیدروجین (أي ما یزید عن 2(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  
 
المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء من وحدة مستویات االنبعاث  : 10 الجدول 

 االحتراق العاملة بالغاز، باستثناء توربینات الغاز
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 نوع االحتراق المعیار 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي

أكاسید النتروجین  
 ویعبر عنھا

  2NOبالرمز 
 اإلشعال بالغاز 

30 – 150 

 )1للوحدة القائمة (

30 – 100 

 للوحدة الجدیدة

درجة مئویة) أو بمحتوى ھیدروجین في غاز الوقود  200) في الوحدة القائمة التي تستخدم التسخین المسبق المرتفع للھواء (أي > 1( 
مج/مكعب متر عادي حسب مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات  200النھایة العظمى للنطاق %، تكون 50أعلى من 

 المتاحة.

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  
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النبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء من وحدة مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة  : 11 الجدول 
 االحتراق متعددة وقود اإلشعال، باستثناء توربینات الغاز

 نوع االحتراق المعیار 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي

 

 أكاسید النتروجین ویعبر عنھا 

  2NOبالرمز 

 االحتراق متعددة وقود اإلشعالوحدة 
 30 – 300 

 )2) (1للوحدة القائمة (

% أو  50% (وزن/وزن) أو بإشعال بالسائل > 0.5میجا وات بإشعال بزیت الوقود بمحتوى نتروجین أعلى من  100) للوحدات القائمة بقدرة < 1(
 مج/مكعب متر عادي. 450التي تستخدم التسخین المسبق للھواء، قد تصل القیم ألعلى من 

 ) ویمكن بلوغ القیمة الدنیا للنطاق باستخدام تقنیة االختزال الحفزي االنتقائي.2(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  

 
35 BAT.  من أجل منع أو خفض انبعاثات الغبار والمعدن في الھواء من وحدات االحتراق، تتمثل أفضل التقنیات

 استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.المتاحة في 
 

 التقنیات األساسیة أو المرتبطة بالمعالجة، مثل: .1

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 
 اختیار نوع الوقود أو معالجتھ .1

استخدام الغاز كبدیل للوقود  )أ(
 السائل

الغاز بدالً من االحتراق بالسائل یقود  
 النخفاض انبعاثات الغبار

 1.20.3أنظر القسم  

قابلة للتطبیق في ظل القیود المرتبطة بتوفر 
أنواع الوقود المنخفضة المحتوى الكبریتي 
مثل الغاز الطبیعي، والتي قد تتأثر بسیاسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

استخدام نوع زیت وقود  )ب(
المصافي القلیل الكبریت 

)RFO مثال من خالل اختیار (
زیت وقود المصافي أو معالجتھ 

 بالھیدروجین.

اختیار نوع زیت وقود المصافي ینحى إلى  
تفضیل أنواع الوقود السائل قلیل الكبریت 
من بین الموارد المحتملة االستعمال في 

 الوحدة.

تھدف المعالجة بالھیدروجین خفض  
محتویات الكبریت، النتروجین والمعدن في 

 الوقود.

 1.20.3أنظر القسم  

یتقید التطبیق بتوفر أنواع الوقود السائل 
منخفض الكبریت، وإنتاج الھیدروجین 

) S2Hوقدرة معالجة كبریتید الھیدروجین (
 (وحدات األمین و"كالوس").

 تعدیل نظام االحتراق .2

قابلة للتطبیق بشكل عام في جمیع أنواع  1.20.2أنظر القسم   تحسین عملیة االحتراق )أ(
 االحتراق

 تذریة الوقود السائل )ب(

استعمال الضغط العالي لتقلیص حجم 
 قطرات الوقود السائل.

تصامیم المحارق المحسنة الحدیثة عادة ما  
 تتضمن نظام التذریة بالبخار

قابلة للتطبیق بشكل عام لإلشعال بالوقود 
 السائل
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 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة، مثل: .2

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

في الوحدات القائمة، قد یقید التطبیق بالمساحة  1.20.1أنظر القسم  )ESPالمرسبات االلكتروستاتیة ( .1
 المتاحة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.1أنظر القسم  مرشح ارتداد المرحلة الثالثة .2

 1.20.3أنظر القسم  الغسل الرطب .3

قد یقید التطبیق في المناطق القاحلة حیثما ال یمكن 
استخدام المنتجات الثانویة الناتجة عن المعالجة (بما 
فیھا میاه الصرف عالیة الملوحة) من جدید أو 
التخلص منھا بالشكل المناسب. في الوحدات القائمة، 

 قد یقید تطبیق التقنیة بالمساحة المتاحة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.1أنظر القسم   الغساالت بالطرد المركزي  .4

 
 .12 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات الغبار في الھواء من وحدة االحتراق  : 12 الجدول 

 متعددة وقود اإلشعال، باستثناء توربینات الغاز

 حتراقنوع اال المعیار

مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 التقنیات المتاحة
 (المعدل الشھري)

 مج/مكعب متر عادي 

 اإلشعال متعدد الوقود  الغبار

5 – 50 

 )2) (1للوحدة القائمة (

5 – 25 

میجا  50<  للوحدة الجدیدة بقدرة 
 وات

 تقنیات نھایة المدخنة.) یمكن بلوغ نھایة النطاق الدنیا في الوحدات التي تستخدم 1(

 ) تحیل نھایة النطاق العظمى الستخدام نسبة زیت إشعال مرتفعة وفي الحاالت التي تطبق فیھا التقنیات األساسیة فقط.2(

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 
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36 BAT.  الھواء المتولدة من وحدات االحتراق ، تتمثل أفضل من أجل منع أو خفض انبعاثات أكاسید الكبریت في
 التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 
 التقنیات األساسیة أو التقنیات المتصلة بالعملیة المعتمدة على اختیار أو معالجة الوقود، مثل:  .1

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

كبدیل للوقود استخدام الغاز  .1
 1.20.3أنظر القسم  السائل

قابلة للتطبیق في ظل القیود المرتبطة بتوفر 
أنواع الوقود المنخفضة المحتوى الكبریتي 
مثل الغاز الطبیعي، والتي قد تتأثر بسیاسة 

 الطاقة المتبعة في الدولة العضو.

معالجة غاز وقود المصافي  .2
)RFG( 

نسب تركیز كبریت ثنائي تتوقف 
) المتبقیة على معاییر S2Hالھیدروجین (

 عملیة المعالجة، مثال ضغط غسیل األمین.

 1.20.3أنظر القسم 

یحتوي على  بالنسبة للغاز قلیل الحرارة الذي
، مثال من )(COSكبریتید الكربونیل 

وحدات التكویك، قد یحتاج األمر تركیب 
محول قبل الشروع في إزالة الكبریت ثنائي 

 الھیدروجین.

استخدام نوع زیت وقود   .3
المصافي القلیل الكبریت 

)RFO مثال من خالل اختیار (
زیت وقود المصافي أو معالجتھ 

 بالھیدروجین.

اختیار نوع زیت وقود المصافي ینحى إلى  
تفضیل أنواع الوقود السائل قلیل الكبریت 
من بین الموارد المحتملة االستعمال في 

 الوحدة.

تھدف المعالجة بالھیدروجین خفض  
محتویات الكبریت، النتروجین والمعدن في 

 الوقود.

 1.20.3أنظر القسم  

یتقید التطبیق بتوفر أنواع الوقود السائل 
منخفض الكبریت، وإنتاج الھیدروجین 

) S2Hوقدرة معالجة كبریتید الھیدروجین (
 (وحدات األمین و"كالوس").

 

 
 التقنیات الثانویة أو في نھایة المدخنة: .2

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

 عملیة الغسل غیر المتجددة .1
 الغسل الرطب أو الغسل بمیاه البحر 

 1.20.3أنظر القسم  

قد یقید التطبیق في المناطق القاحلة وفي 
حاالت استحالة استخدام المنتجات الثانویة 
الناتجة عن المعالجة (بما فیھا میاه الصرف 
عالیة الملوحة) من جدید أو التخلص منھا 

 بالشكل المناسب.

مة، قد یقید تطبیق التقنیة في الوحدات القائ 
 بالمساحة المتاحة.

 عملیة الغسل المتجددة .2

استخدام مادة متفاعلة امتصاص خاص ألكاسید  
الكبریت (مثال محلول امتصاص) یسمح عادة 
باسترداد الكبریت كمنتج ثانوي خالل دورة 

 التجدد عندما یستخدم المادة المتفاعلة.

 1.20.3أنظر القسم  

قد یقتصر التطبیق على حالة احتمال بیع 
 المنتج الثانوي المتجدد.

قد یتقید تجدید الوحدات القائمة بقدرة 
 استرجاع الكبریت الموجودة.

في الوحدات القائمة، قد یقید تطبیق التقنیة  
 بالمساحة المتاحة.

تقنیة أكاسید النتروجین  .3
 1.20.4أنظر القسم  وأكاسید الكبریت المركبة

تُطبق فقط في حالة ارتفاع تدفق غاز المداخن 
مكعب متر  000 800 (مثال >

عادي/ساعة) وعندما یحتاج األمر للجمع ما 
بین خفض أكاسید النتروجین وأكاسید 

 الكبریت.
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 .14 الجدول و 13 الجدولأنظر  المتاحة: مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات 

 
تقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من وحدة مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل ال : 13 الجدول 

 ، باستثناء توربینات الغاز)RFGاالحتراق بغاز وقود المصافي (

 المعیار 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي

 )2SO( 5 – 35 )1ثاني أكسید الكبریت (

التشكیلة الخاصة بمعالجة غاز وقود المصافي بضغط غسیل منخفض وبغاز وقود المصافي بنسبة مولیة ھیدروجین/كربون أعلى ) في 1(
مج/مكعب متر  45، قد تكون النھایة العظمى للنطاق في مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة مرتفعة حتى 5من 

 عادي.

 .4ل التقنیات المتاحة الرقابة ذات الصلة توجد في أفض 

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من وحدات  : 14 الجدول 

 االحتراق متعددة وقود اإلشعال، باستثناء توربینات الغاز ومحركات الغاز المستقر
 

المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة لمعدل االنبعاثات الموزونة من وحدات االحتراق متعددة وقود تحیل مستویات االنبعاث 
 اإلشعال داخل محطة التكریر، باستثناء توربینات الغاز ومحركات الغاز المستقر

 المعیار
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي 

 2SO( 35 – 600ثاني أكسید الكبریت (

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة 

 
 

37 BAT.  ) من أجل منع أو خفض انبعاثات مونوكسید الكربونCO في الھواء الناتجة عن وحدات االحتراق ، تتمثل (
 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مراقبة عملیة االحتراق.

 
 الوصف

 1.20.5أنظر القسم 
 

 .15 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة: 

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات مونوكسید الكربون في الھواء من وحدة  : 15 الجدول 

 احتراق
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 المعیار
 المتاحةمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات 

 (المعدل الشھري) 
 مج/مكعب متر عادي

 CO   ≥100مونوكسید الكربون، المعبر عنھ بصیغة 

 .4الرقابة ذات الصلة توجد في أفضل التقنیات المتاحة  

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة المعالجة باألثیر 1.10
 

38 BAT.  المعالجة باألثیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في ضمان من أجل خفض االنبعاثات في الھواء من عملیة
 إجراء المعالجة المناسبة لعملیة الغازات العادمة من خالل توجیھھا لنظام تكریر غاز الوقود.

 
39 BAT.   من أجل منع اضطراب المعالجة اإلحیائیة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام صھریج تخزین وإدارة

بشكل مناسب للتحكم في محتوى المواد السامة المذابة (مثل المیثانول، حامض الفورمیك، أنواع األثیر خطة إنتاج الوحدة 
 المختلفة) في تیار المیاه المستعملة قبل الشروع في المعالجة النھائیة.

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة المصاوغة 1.11
 

40 BAT.  المكلورة في الھواء، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تحسین استخدام من أجل خفض انبعاثات المركبات
المركبات العضویة المكلورة التي تستخدم للمحافظة على النشاط الحفزي عندما یستعان بھذه العملیة أو استخدام أنظمة 

 التحفیز غیر المكلورة.
 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة للغاز الطبیعي 1.12
 

41 BAT. فض انبعاثات ثاني أكسید الكبریت في الھواء من مصانع الغاز الطبیعي، یجب تطبیق أفضل من أجل خ
 .BAT 54التقنیات المتاحة 

 
42 BAT.  ) من أجل خفض انبعاثات أكاسید النتروجینXNO في الھواء من مصانع الغاز الطبیعي، یجب تطبیق (

 .BAT 34أفضل التقنیات المتاحة 
 

43 BAT. أفضل التقنیات المتاحة في إزالة  من أجل منع انبعاثات الزئبق عندما یتواجد في الغاز الطبیعي الخام، تتمثل
 الزئبق واسترداد الحمأة التي تحتوي على الزئبق تمھیداً للتخلص منھا كمخلفات.

 
 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة التقطیر 1.13

 
44 BAT.   من أجل منع أو خفض تولید دفق المیاه المستعملة من عملیة التقطیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في

 استخدام مضخات تفریغ السائل الحلقیة أو مكثفات السطح.
 

 قابلیة التطبیق
اء مقترنة قد ال تقبل التطبیق في بعض حاالت التجدید. في الوحدات الجدیدة، قد یحتاج األمر لمضخات الخواء، سو

ملم زئبق). كما یجب توفیر مضخة احتیاطیة استعدادا الستبدال  10أم ال بقاذفات البخار، لتحقیق أداء تفریغ عالي (
 مضخة الخواء العاطلة.



  

 37 

 
45 BAT.   من أجل منع أو خفض تلوث الماء من عملیة التقطیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في توجیھ الماء

 الحامض إلى وحدة التجرید.
 

46 BAT.   من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الھواء من وحدات التقطیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في ضمان
المعالجة المناسبة لغازات المداخن، وخاصة انبعاثات الغازات غیر القابلة للتكثیف، من خالل التخلص من الغاز الحمضي قبل 

 االستعمال الحقاً.
 

 قابلیة التطبیق
بشكل عام في وحدات تقطیر الخام والخواء. قد ال تقبل التطبیق قي محطات تكریر مواد التشحیم قابلة للتطبیق 

طن/یوم. في تشكیالت محطات تكریر خاصة، قد یقید  1المستقلة والبیتومین التي تبعث مركبات كبریتیة أقل من 
 لألمین.التطبیق بسبب الحاجة مثال لمواسیر أوسع، أجھزة ضغط أو قدرة معالجة إضافیة 

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لعملیة معالجة المنتجات 1.14
 

47 BAT.   من أجل خفض االنبعاثات في الھواء من عملیة معالجة المنتجات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في ضمان
من خالل توجیھھا التخلص بشكل مناسب من الغازات المنبعثة، وخاصة ذات الرائحة الكریھة الصادرة من وحدات التحلیة، 

 للتدمیر بالحرق على سبیل المثال.
 

 قابلیة التطبیق
قابلة للتطبیق بشكل عام في عملیات معالجة المنتجات عندما یمكن معالجة أبخرة الغاز بأمان في وحدات التدمیر. 

 قد ال تقبل التطبیق في وحدات التحلیة لدواعي أمنیة.
 

48 BAT.  ستھلكة عند تنفیذ عملیة معالجة للمنتجات باستعمال مواد كاویة، من أجل خفض تولید المخلفات والمیاه الم
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استعمال محلول كاو متساقط كالشالل وإدارة شاملة للمادة الكاویة المستھلكة، بما فیھ إعادة 

 التدویر بعد المعالجة بالطریقة المناسبة، مثال من خالل التجرید.
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 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لعملیات التخزین والمناولة 1.15
 

49 BAT.  من أجل خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة في الھواء من تخزین مركبات الھیدروكربون السائل
مجھزة بعناصر عازلة عالیة الكفاءة أو المتطایر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام صھاریج تخزین بأسطح عائمة 

 صھریج بسقف ثابت متصل بنظام استرجاع البخار.
 

 الوصف 
عناصر العزل عالیة الكفاءة ھي أنظمة خاصة تساعد على تقلیل فاقد البخار، مثال من خالل تحسین العازلیة  

 األساسیة، أو بالعزل المتعدد اإلضافي (ثانوي او ثالثي) (حسب الكمیة المنبعثة).
 

 قابلیة التطبیق 
 ت الثالثیة في الصھاریج القائمة.قابلیة تطبیق أنظمة العزل عالیة الكفاءة قد تقید بفعل تجدید العازال 

 
50 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة في الھواء الناتجة عن تخزین مركبات

 الھیدروكربون السائل المتطایر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.
 

 ة التطبیققابلی الوصف التقنیة 

1.  ً تنظیف خزان الزیت یتم بمعرفة عمال یدخلون  تنظیف خزان الزیت الخام یدویا
 الخزان ویزیلون الحمأة یدویاً.

 قابلة للتطبیق بشكل عام

 

 استخدام نظام تصریف مغلق الحلقة .2

للتفتیش الداخلي، یتم تفریغ الخزانات دوریاً، 
وتنظیفھا ثم تسلیمھا خالیة من الغاز. عملیة 
النظافة بھذه الطریقة تشمل إذابة قاع الخزان. 
األنظمة مغلقة الحلقة یمكن أن تقترن بتقنیات الحد 
من نھایة األنبوب لمنع أو خفض انبعاثات 

 المركبات العضویة المتطایرة.

قد یقید التطبیق بسبب البقایا،  
وطریقة بناء سقف الخزان أو 
 مواد الخزان على سبیل األمثلة.
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51 BAT.  من أجل منع أو خفض االنبعاثات في التربة والمیاه الجوفیة الناتجة عن تخزین مركبات الھیدروكربون
 السائل المتطایر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 
 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

برنامج صیانة یشمل مراقبة   .1
 التأكسد والوقایة والتحكم

برنامج إدارة یشمل التعرف على التسرب  
والرقابة على التشغیل من أجل تفادي 
االمتالء المفرط، ومراقبة الجرد وإجراءات 
فحص الخزانات المعتمد على المخاطر 
على دورات منتظمة لضمان اكتمالھا، 

االحتوائیة. والصیانة لتحسین قدرة الخزان 
ً نظام استجابة لعواقب  كما تشمل أیضا
االنسكاب یضمن التصرف قبل أن تطال 
المواد المنسكبة المیاه الجوفیة. یحتاج لدعم 

 خاص خالل فترات الصیانة.

 قابلة للتطبیق بشكل عام 

 

قاع ثاني غیر منفذ یؤمن حمایة من   خزانات مزدوجة القاع .2
 التسرب من القاع األول.

للتطبیق بشكل عام في الخزانات قابلة 
راء ترمیم شامل للخزانات الجدیدة أو بعد إج

 )1( الحالیة

حاجز وقایة مستمر من التسرب أسفل  بطانات غشاء غیر منفذة .3
 السطح السفلي للخزان بالكامل

قابلة للتطبیق بشكل عام في الخزانات 
راء ترمیم شامل للخزانات الجدیدة أو بعد إج

 )1( الحالیة

 خزان احتواء مزرعة كاف  .4

خزان احتواء المزرعة یصمم بحیث  
یحتوي التسربات الضخمة التي قد تحدث 
عند انقطاع الحاجز أو فرط االمتالء 
(ألسباب بیئیة وأمنیة على السواء). الحجم 
وقواعد البناء ذات الصلة عادة ما تحدد 

 حسب األنظمة المحلیة

 قابلة للتطبیق بشكل عام

قد ال تطبق بشكل عام عندما تكون الخزانات مخصصة للمنتجات التي تحتاج للتسخین لمناولة السوائل (مثل البیتومین)، وحیثما ال  3و 2ن ) التقنیتا1(
 یحتمل التسرب بسبب التصلب.
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52 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة في الھواء الناتجة عن عملیات تحمیل وتفریغ
مركبات الھیدروكربون السائل المتطایر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة 

 ل.% على األق95أدناه للحصول على معدل استرجاع بواقع 
 

 )1قابلیة التطبیق ( الوصف  التقنیة

 استرجاع البخار بواسطة:
 التكثیف .1
 االمتصاص  .2
 االمتزاز  .3
 فصل الغشاء  .4
 األنظمة الھجینة  .5

 1.20.6أنظر القسم 

قابلة للتطبیق بشكل عام في عملیات 
 التحمیل/التفریغ حیث اإلنتاج السنوي 

متر مكعب/سنة ال تقبل التطبیق  000 5> 
في عملیات التحمیل/التفریغ في السفن التي 

ملیون  1تجوب البحار بإنتاجیة سنویة < 
 سنة /متر مكعب

مستحیل ) یمكن استعمال وحدة تدمیر البخار (مثال عن طریق الحرق) عوضا عن وحدة استرجاع البخار، إذا كان استرجاع البخار ال یكون مأموناً أو 1(
 فنیاً بسبب حجم البخار الراجع.

 
 .16 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة: 

 
مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة للمركبات العضویة المتطایرة غیر المیثان وانبعاثات  : 16 الجدول 

 زین إلى الھواء من عملیات تحمیل وتفریغ مركبات الھیدروكربون السائل المتطایرالبن

 المعیار
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة

 )1المعدل الساعي)( 

 )3) (2( جم/مكعب متر عادي 10 – 0.15 المركبات العضویة المتطایرة غیر المیثانیة

 مج/مكعب متر عادي 1< )3( البنزین

 .EC/94/63 حسب التوجیھ األوروبي رقم ) القیم الساعیة للعمل المستمر معبر عنھا ومقاسة1(

 ) أقل قیم یمكن تحقیقھا بأنظمة ھجینة على مرحلتین. القیمة العلیا القابلة للتحقیق بنظام أو غشاء امتزاز على مرحلة واحدة.2(

 انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة غیر المیثان عند الحد األدنى للنطاق.) قد ال یحتاج األمر لمراقبة البنزین في حالة 3(

 

استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة المتعلقة بعملیة خفض اللزوجة والعملیات الحراریة  1.16
 األخرى

 
53 BAT.  ضل من أجل خفض االنبعاثات في الماء من عملیة إزالة اللزوجة والعملیات الحراریة األخرى، تتمثل أف

 .BAT 11التقنیات المتاحة في ضمان المعالجة الصحیحة لتیارات المیاه المستعملة من خالل تطبیق تقنیات 
 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة لمعالجة غاز الكبریت المتخلف 1.17
 

54 BAT.   من أجل منع أو خفض انبعاثات الكبریت في الھواء من الغازات المنبعثة التي تحتوي على كبریتیدات
 قنیات المتاحة في استخدام تقنیة أو مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.، تتمثل أفضل الت)S2Hالھیدروجین (
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 )1قابلیة التطبیق ( الوصف  التقنیة 

إزالة الغاز الحمضي مثال، معالجة  .1
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.3أنظر القسم  األمین

وحدة استرجاع الكبریت، مثال بعملیة   .2
 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.3أنظر القسم  كالوس

وحدة معالجة غاز المداخن   .3
)TGTU(  1.20.3أنظر القسم 

عند ترمیم وحدات استرجاع الكبریت القائمة، قد 
یقید التطبیق بحجم وحدة االسترجاع وتشكیلة 

 الوحدات ونوع عملیة استرجاع الكبریت الحالیة.

 طن/سنة. 1البیتومین المستقلة التي تطلق مركبات كبریتیة أقل من ) قد ال یمكن تطبیقھا في محطات تكریر مواد التشحیم أو 1( 

 
 .17 الجدولأنظر  ):BAT-AEPLأفضل التقنیات المتاحة المقترنة بمستویات األداء البیئي (

 
 )S2H(أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بمستویات األداء البیئي لنظام استرجاع كبریت الغاز المستعمل  : 17 الجدول 

أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بمستوى األداء  
 (المعدل الشھري)البیئي 

 إزالة الغاز الحمضي

) في غاز وقود S2Hإزالة كبریتیدات الھیدروجین (
المصافي من أجل تحقیق إشعال الغاز حسب مستوى 
االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المتصل 

 BAT 36ب 

 )1كفاءة استرجاع الكبریت ( 
 % 99.9>  – 99.5وحدة جدیدة: 

 % 98.5≥ وحدة قائمة: 

حیث أن أجزاء الكبریت ) تُحسب كفاءة استرجاع الكبریت بطول سلسلة المعالجة (بما فیھا وحدة استرجاع الكبریت ووحدة معالجة غاز المداخن) 1( 
 في التغذیة التي یتم استرجاعھا في تیار الكبریت توًجھ إلى حفرة التجمیع.

الكبریت وعندما ال تشمل التقنیة المستخدمة استرجاع الكبریت (مثال الغسل بماء البحر)، فإنھا تحیل إلى كفاءة إزالة الكبریت، والمقصود بھا %  
 ل.المزال في سلسلة المعالجة بالكام

 .BAT 4الرقابة ذات الصلة توجد في  

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة للتوھج 1.18
 

55 BAT.   من أجل خفض االنبعاثات في الھواء من عملیات التوھج، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في قصر استعمال
 التوھج على الدواعي األمنیة أو ظروف التشغیل غیر العادیة (مثال، بدء التشغیل، القفل).

 
56 BAT.  من استخدام  من أجل منع أو خفض االنبعاثات في الھواء من عملیة التوھج عندما ال یكون ھناك مفر

 التوھج، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام التقنیات التالیة.
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 قابلیة التطبیق الوصف  التقنیة 

 1.20.7أنظر القسم   التصمیم الصحیح للمصنع .1
 تُطبق في الوحدات الجدیدة.

نظام استرداد غاز الشعلة یمكن أن یُرمم  
 داخل الوحدات القائمة

 قابلة للتطبیق بشكل عام 1.20.7أنظر القسم   إدارة المصنع .2

 تُطبق في الوحدات الجدیدة 1.20.7أنظر القسم   تصمیم أجھزة التوھج بشكل صحیح .3

 شكل عامقابلة للتطبیق ب 1.20.7أنظر القسم   الرقابة ورفع التقاریر .4

 

 استنتاجات أفضل التقنیات المتاحة إلدارة االنبعاثات المتكاملة 1.19
 

57 BAT.   من أجل تحقیق خفض شامل النبعاثات أكاسید النتروجین في الھواء من وحدات االحتراق ووحدات التكسیر
المحفز بالوسیط الكیمیائي، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة اإلدارة المتكاملة لالنبعاثات كبدیل لتطبیق 

BAT 24 وBAT 34. 
 

 الوصف
وحدات االحتراق ووحدات التكسیر المحفز  تتلخص التقنیة في إدارة انبعاثات أكاسید النتروجین من بعض أو جمیع

بالوسیط الكیمیائي في موقع محطة التكریر بشكل متكامل، من خالل تنفیذ وتشغیل أكثر تركیبة مناسبة من أفضل 
التقنیات المتاحة عبر مختلف الوحدات المعنیة ومراقبة فعالیتھا، بحیث یكون ناتج االنبعاثات الكلیة مساو أو أقل من 

ت التي كان یمكن تحقیقھا من خالل تطبیق مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة المشار إلیھا االنبعاثا
 لكل وحدة على حدة. 34وأفضل التقنیات المتاحة  24في أفضل التقنیات المتاحة 

 
 بشكل خاص محطات تكریر الزیت: وتالئم التقنیة

 االحتراق والمعالجة المترابطة من حیث مواد التغذیة واإلمداد بالطاقة؛المعروفة بتعقد الموقع، وتعدد وحدات  •
 التي تتكرر فیھا عملیات الضبط حسب جودة الخام المستلم؛ •
ذات حاجة فنیة الستخدام جزء من بقایا العملیة كوقود داخلي، مما یسبب عملیات ضبط متكررة لخلیط الوقود حسب  •

 متطلبات العملیة التي یجب تنفیذھا.
 
 

 .18 الجدولأنظر  مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة:
 

) جدیدة مشمولة بنظام إدارة FCCعالوة على ذلك، ولكل وحدة احتراق جدیدة أو وحدة التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي ( 
 قابلة للتطبیق. BAT 34و BAT 24االنبعاثات المتكامل، تظل مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في 

 
) في الھواء XNOمستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین ( : 18 الجدول

 BAT 57عند تطبیق 
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، معبر عنھا BAT 57مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین من الوحدة المعنیة بـ
بالمج/مكعب متر عادي كقیمة شھریة متوسطة، تساوي أو تقل عن المعدل المقاس لتركیزات أكاسید النتروجین (المعبر عنھا بمج/ 

من ھذه التقنیات في الوحدات عملیاً والتي كانت  مكعب متر عادي كمعدل شھري) التي كان من المفروض بلوغھا بتطبیق كل
 لتساعد الوحدات المعنیة في تحقیق ما یلي:

(أ) في وحدات عملیات التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي (المسترجع): نطاق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة 
 )؛BAT 24( 4 لالجدوالمحدد في 

ع وقود أخرى: تكون نطاقات مستویات االنبعاث (ب) في وحدات االحتراق التي تعمل بوقود المصافي فقط أو مجموعا ألنوا
 ).34(أفضل التقنیات المتاحة  11، و10، و9المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ھي الواردة في الجداول 

 
 مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة یعبر عنھ بالمعادلة التالیة: 

 
Σ (معدل تدفق غاز المداخن في الوحدة المعنیة)]x [(تركیز أكاسید النتروجین التي یمكن بلوغھ في ھذه الوحدة) 

Σ (معدل تدفق غاز المداخن في جمیع الوحدات المعنیة) 
 

 
 مالحظات:

 .1الظروف المرجعیة القابلة للتطبیق بالنسبة لألكسجین ھي تلك الواردة في الجدول  .1
االنبعاث في الوحدات الفردیة یتم على أساس معدل تدفق غاز المداخن في الوحدة المعنیة، یعبر وزن مستویات  .2

عنھ كقیمة معدل شھري (مكعب متر عادي/ساعة)، وھو ما یمثل التشغیل العادي لھذه الوحدة داخل موقع محطة 
 ).1التكریر (مع تطبیق الظروف المرجعیة الواردة في المالحظة 

ییرات جوھریة وھیكلیة في الوقود من شأنھا أن تؤثر على مستوى االنبعاث المقترن بأفضل في حالة حدوث تغ .3
التقنیات المتاحة للوحدة أو تغییرات أخرى جوھریة وھیكلیة في طبیعة الوحدات المعنیة وتشغیلھا، أو في حالة 

لوسیط الكیمیائي، ینبغي استبدال تلك الوحدات أو توسیعھا أو إضافة وحدات احتراق أو وحدة تكسیر محفز با
 .18 الجدولإجراء الضبط المناسب لمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة المحدد في 
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 BAT 57المراقبة المقترنة بـ 
 

 ي سیاق تقنیة إدارة االنبعاث المتكاملة ھي الواردة فيأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید النتروجین ف
BAT 4:ویكملھا اآلتي ، 

 
وتیارات المنبع (المنتجات، خطة رقابة تشمل وصف العملیات التي تخضع للرقابة، وقائمة بمصادر االنبعاث  -

والغازات العادمة) الخاضعة للرقابة لكل عملیة ووصف المنھجیة (الحسابات، القیاسات) المستعملة والفرضیات 
 الضمنیة ومستویات الثقة المقترنة بھا.

االستعانة بوسیلة  الرقابة المستمرة لمعدالت تدفق غاز المداخن في الوحدات المعنیة، سواء من خالل القیاس المباشر أو -
 مشابھة؛

نظام إدارة البیانات لجمع، ومعالجة، ورفع التقریر حول كافة البیانات الالزمة للرقابة لتحدید االنبعاثات من المصادر  -
 المشمولة بتقنیة إدارة االنبعاثات المتكاملة.
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58 BAT.  تراق ووحدات التكسیر من أجل تحقیق خفض شامل النبعاثات أكاسید الكبریت في الھواء من وحدات االح
المحفز بالوسیط الكیمیائي ووحدات استرجاع الكبریت من غاز المداخن، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام تقنیة 

 .BAT 54و BAT 36و BAT 26اإلدارة المتكاملة لالنبعاثات كبدیل لتطبیق 
 

 الوصف
تتلخص التقنیة في إدارة انبعاثات أكاسید الكبریت من بعض أو جمیع وحدات االحتراق ووحدات التكسیر المحفز 

متكامل، من خالل بالوسیط الكیمیائي ووحدات استرجاع الكبریت من غاز المداخن في موقع محطة التكریر بشكل 
تنفیذ وتشغیل أكثر تركیبة مناسبة من أفضل التقنیات المتاحة عبر مختلف الوحدات المعنیة ومراقبة فعالیتھا، بطریقة 
تجعل ناتج االنبعاثات الكلیة مساو أو أقل من االنبعاثات التي كان یمكن تحقیقھا من خالل تطبیق مستویات االنبعاث 

لكل وحدة  36وأفضل التقنیات المتاحة  26لمتاحة المشار إلیھا في أفضل التقنیات المتاحة المقترنة بأفضل التقنیات ا
 .54على حدة وكذلك مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في أفضل التقنیات المتاحة 

 
 خاص محطات تكریر الزیت:وتالئم التقنیة بشكل 

 د وحدات االحتراق والمعالجة المترابطة من حیث مواد التغذیة واإلمداد بالطاقة؛المعروفة بتعقد الموقع، وتعد •
 التي تتكرر فیھا عملیات الضبط حسب جودة الخام المستلم؛ •
ذات حاجة فنیة الستخدام جزء من بقایا العملیة كوقود داخلي، مما یسبب عملیات ضبط متكررة لخلیط الوقود حسب  •

 فیذھا.متطلبات العملیة التي یجب تن
 
 

 .19 الجدولأنظر  مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة:
 

عالوة على ما سبق، وفي كل وحدة احتراق جدیدة، أو وحدة تكسیر محفز بالوسیط الكیمیائي جدیدة أو وحدة  
النبعاث استرجاع الكبریت من غاز المداخن جدیدة ومشمولة في نظام إدارة االنبعاثات المتكامل، تظل مستویات ا

وكذلك مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل  BAT 36و BAT 26المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في 
 قابلة للتطبیق. 54التقنیات المتاحة الواردة في أفضل التقنیات المتاحة 

 
) في الھواء عند 2SOحة النبعاثات أكاسید الكبریت (مستویات االنبعاث المقترنة بأفضل التقنیات المتا : 19 الجدول

 BAT 58تطبیق 
، معبر عنھا BAT 58مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید الكبریت من الوحدات المعنیة بــ

بالمج/مكعب متر عادي كقیمة شھریة متوسطة، تساوي أو تقل عن المعدل المقاس لتركیزات أكاسید الكبریت (المعبر عنھا بمج/ 
مكعب متر عادي كمعدل شھري) التي كان من المفروض بلوغھا بتطبیق كل من ھذه التقنیات في الوحدات عملیاً والتي كانت 

 الوحدات المعنیة في تحقیق ما یلي: لتساعد
(أ) في وحدات عملیات التكسیر المحفًز بالوسیط الكیمیائي (المسترجع): نطاق مستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات المتاحة 

 )؛BAT 26( 6 الجدولالمحدد في 
أخرى: تكون نطاقات مستویات االنبعاث  (ب) في وحدات االحتراق التي تعمل بوقود المصافي فقط أو مجموعا ألنواع وقود

 )؛ وBAT 36( 14 الجدولو  13 الجدول المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ھي الواردة في
(ج) في وحدات استرجاع الكبریت من غاز المداخن: نطاقات مستوى األداء البیئي المقترن بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في 

 ).54(أفضل التقنیات المتاحة  17الجدول 
 

 التقنیات المتاحة یعبر عنھ بالمعادلة التالیة:مستوى االنبعاث المقترن بأفضل 
 

Σ (معدل تدفق غاز المداخن في الوحدة المعنیة)]x [(تركیز أكاسید الكبریت التي یمكن بلوغھ في ھذه الوحدة) 
Σ (معدل تدفق غاز المداخن في جمیع الوحدات المعنیة) 

 

 
 مالحظات:

 .1ھي تلك الواردة في الجدول  الظروف المرجعیة القابلة للتطبیق بالنسبة لألكسجین .1
وزن مستویات االنبعاث في الوحدات الفردیة یتم على أساس معدل تدفق غاز المداخن في الوحدة المعنیة، یعبر  .2

عنھ كقیمة معدل شھري (مكعب متر عادي/ساعة)، وھو ما یمثل التشغیل العادي لھذه الوحدة داخل موقع محطة 
 ).1ة الواردة في المالحظة التكریر (مع تطبیق الظروف المرجعی

في حالة حدوث تغییرات جوھریة وھیكلیة في الوقود من شأنھا أن تؤثر على مستوى االنبعاث المقترن بأفضل  .3
التقنیات المتاحة للوحدة أو تغییرات أخرى جوھریة وھیكلیة في طبیعة الوحدات المعنیة وتشغیلھا، أو في حالة 

إضافة وحدات احتراق أو وحدة تكسیر محفز بالوسیط الكیمیائي أو وحدة  استبدال تلك الوحدات أو توسیعھا أو
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استرجاع الكبریت من غاز المداخن، ینبغي إجراء الضبط المناسب لمستوى االنبعاث المقترن بأفضل التقنیات 
 .19 الجدولالمتاحة المحدد في 

 
 58الرقابة المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة 

 
 ،BAT 4أفضل التقنیات المتاحة النبعاثات أكاسید الكبریت في سیاق تقنیة إدارة االنبعاث المتكاملة ھي الواردة في 

 ویكملھا اآلتي:
 

خطة رقابة تشمل وصف العملیات التي تخضع للرقابة، وقائمة بمصادر االنبعاث وتیارات المنبع (المنتجات،  -
والفرضیات والغازات العادمة) الخاضعة للرقابة لكل عملیة ووصف المنھجیة (الحسابات، القیاسات) المستعملة 

 الضمنیة ومستویات الثقة المقترنة بھا.
الرقابة المستمرة لمعدالت تدفق غاز المداخن في الوحدات المعنیة، سواء من خالل القیاس المباشر أو االستعانة بوسیلة  -

 مشابھة؛
د االنبعاثات من المصادر نظام إدارة البیانات لجمع، ومعالجة، ورفع التقریر حول كافة البیانات الالزمة للرقابة لتحدی -

 المشمولة بتقنیة إدارة االنبعاثات المتكاملة.
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 مسرد المصطلحات:
 

 وصف تقنیات منع االنبعاثات في الھواء أو التحكم فیھا 1.20
 

 الغبار 1.20.1
 

 الوصف التقنیة

 )ESPالمرسبات االلكتروستاتیة (

كھربائي. تتسم المرسبات تعمل المرسبات االلكتروستاتیة بتحمیل وفصل الجزیئات بفعل حقل 
 االلكتروستاتیكیة بقدرتھا على العمل في ظروف شدیدة التنوع.

وعادة ما تتوقف كفاءة الخفض على عدد الحقول، وزمن المكوث (الحجم)، وخصائص  
 المحفز، وأجھزة إزالة الجزیئات من المنبع.

تستخدم المرسبات ، عادة ما )FCCفي وحدات التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي ( 
 االلكتروستاتیة ثالثیة الحقول والمرسبات االلكتروستاتیة رباعیة الحقول,

ومن الممكن استعمال المرسب االلكتروستاتي بالطریقة الجافة أو بحقن األمونیا لزیادة أداء  
 جمع الجزیئات.

اط الجزیئات بالنسبة لتفحیم الكوك األخضر، قد تقل كفاءة المرسب االلكتروستاتي في التق 
 بسبب صعوبة شحن جزیئات الكوك بالكھرباء.

أنظمة الفصل اإلعصاریة متعددة 
 المراحل

جھاز الجمع اإلعصاري أو النظام المركب حسب مرحلتین أعاصیر. عادة ما یعرف بفاصل 
المرحلة الثالثة، التشكیلة الشائعة تتمثل في وعاء واحد یحتوي على عدة أعاصیر تقلیدیة أو 

في التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي، یتوقف   ة بتكنولوجیا محسنة بأنبوب دوار.مجھز
األداء بشكل خاص على تركیز جزیئات التحفیز وحجم التوزیع ھبوطاً ألعاصیر المسترجع 

 الداخلیة.

بالماء، مثال غسالة تجمع الغساالت بالطرد المركزي بین مبدأ اإلعصار والتالمس المكثف  الغساالت بالطرد المركزي
 فنتوري.

 مرشح ارتداد المرحلة الثالثة
مرشح تدفق عكسي فخاري أو من المعدن المتكلس، تحجز فیھ المواد الصلبة على السطح 
في شكل كعكة، ثم تخلخل من مكانھا بإطالق التدفق العكسي. المواد الصلبة التي تخلخلت من 

 مكانھا تصفى من نظام الفلتر.

 



  

 48 

 )XNOأكاسید النتروجین ( 1.20.2
 

 الوصف التقنیة

 تعدیل نظام االحتراق

 االحتراق المرحلي
یتضمن اإلشعال دون التكافؤ كخطوة أولى ثم إضافة الھواء أو  -الھواء المرحلي  •

 األكسجین المتبقي في الفرن لتكملة االحتراق.
یتم تكوین شعلة أولى ضعیفة الدفع في عنق الحامل؛ تلیھا شعلة  -الوقود المرحلي   •

 ثانیة تغطي قاعدة الشعلة األولى وبالتالي تخفض درجة حرارة المركز.

 إعادة تدویر غاز المداخن

إعادة حقن غاز العادم من الفرن إلى الشعلة لتخفیض محتوى األكسجین وبالتالي درجة 
 حرارة الشعلة.

المحارق الخاصة تستخدم التدویر الداخلي لغازات االحتراق التي تبرد قاعدة الشعلة وبالتالي  
 تقلل محتوى األكسجین في أكثر أجزاء الشعلة سخونة.

استخدام محارق خفض أكاسید  
 )LNBالنتروجین (

رجات تعتمد التقنیة (بما فیھا المحارق منخفضة أكاسید النتروجین الفائقة) على أسس خفض د
حرارة شعلة الخبث، وتأجیل وال سیما تكملة االحتراق وزیادة انتقال الحرارة (زیادة انبعاثیة 
الشعلة). وقد یقترن مع تصمیم معدل لغرفة احتراق الفرن. تصمیم المحارق فائقة خفض 

) یشمل طور االحتراق (ھواء/وقود) وإعادة تدویر غاز ULNBأكاسید النتروجین (
) تستخدم في توربینات DLNBمنخفضة أكاسید النتروجین الجافة ( المداخن. المحارق

 الغاز.

 تحسین عملیة االحتراق
تعتمد على الرقابة المستمرة لمعاییر االحتراق المالئمة ( مثال، األكسجین، محتوى مونوكسید 
الكربون، نسبة الوقود/الھواء (أو األكسجین)، المكونات التي لم تحترق)، وتستخدم ھذه 

 قنیة تكنولوجیا التحكم من أجل تحقیق أفضل ظروف االحتراق.الت

مواد مذیبة خاملة، مثل غاز المداخن، البخار، الماء، النتروجین تضاف إلى معدات االحتراق  حقن المذیب
 فتخفض حرارة الشعلة وبالتالي تركیز أكاسید النتروجین في غازات المداخن.

 )SCRاالختزال الحفزي االنتقائي (

تعتمد التقنیة على اختزال أكاسید النتروجین إلى نتروجین داخل مفترش حفز بالتفاعل مع 
-300األمونیا (عادة ما یكون محلول مائي) في درجة حرارة تشغیل نموذجیة تتراوح من 

 درجة مئویة. 450

ومن الممكن تطبیق طبقة أو طبقتین محفز. یمكن تحقیق خفض أعلى ألكاسید النتروجین  
 دام كمیات أكبر من عامل الحفز (طبقتین).باستخ

االختزال االنتقائي غیر الحفزي  
)SNCR( 

تعتمد التقنیة على اختزال أكاسید النتروجین إلى نتروجین بتفاعل األمونیا أو الیوریا في 
 درجات حرارة عالیة.

 درجة مئویة للحصول 1050و 900وینبغي المحافظة على نافذة حرارة التشغیل ما بین  
 على تفاعل نموذجي.

أكسدة أكاسید النتروجین مع خفض 
 الحرارة

عملیة األكسدة مع خفض الحرارة تتلخص في حقن األوزون في بخار غاز المدخنة بدرجة 
درجة مئویة، ألكسدة أكسید النتروجین وثاني أكسید النتروجین  150حرارة مثالیة أقل من 

الي اإلذابة. ویزال اكسید النیتروجین الخماسي غیر المذاب إلى اكسید النیتروجین الخماسي ع
بالغسیل الرطب عن طریق تشكیل ماء مستعمل محتوي على حامض النتریك المذاب الذي 
یمكن استخدامھ في عملیات المصنع أو إبطال مفعولھ تمھیداً لإلطالق وقد یحتاج لتنفیذ إزالة 

 إضافیة للنتروجین.
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 )XSOالكبریت (أكاسید   1.20.3
 

 الوصف التقنیة

 )RFGمعالجة غاز وقود المصافي (

بعض غازات وقود المصافي قد تكون من المنبع خالیة من الكبریت (مثال من عملیات إعادة  
التشكیل بمادة تحفیز أو المصاوغة) غیر أن اغلب العملیات األخرى تنتج غازات محتویة 
على الكبریت (مثال الغازات النبعثة من وحدات إزالة اللزوجة، المعالجة المائیة أو التكسیر 

لوسیط الكیمیائي). تیارات الغاز ھذه تحتاج لمعالجة مناسبة لتخلیص الغاز من المحفًز با
إلزالة الكبریت ثنائي الھیدروجین) قبل  -أنظر أسفلھ  -الكبریت (مثال بإزالة الغاز الحمضي 

 إطالقھ نحو نظام غاز وقود المصافي.

) RFOتخلیص غاز وقود المصافي (
 من الكبریت بالمعالجة بالھیدروجین

عالوة على اختیار الخام منخفض الكبریت، یمكن تحقیق تخلیص الوقود من الكبریت من 
خالل عملیة المعالجة بالھیدروجین (أنظر أسفلھ) حیث تتم تفاعالت الھدرجة وتقود إلى 

 خفض محتوى الكبریت.

 استخدام الغاز كبدیل للوقود السائل

زیت وقود ثقیل محتوي على كبریت  تقلیل استعمال وقود المصافي السائل (عادة ما یكون
) في الموقع أو غاز وقود LPGونتروجین وفلزات، إلخ) باستبدالھ بغاز النفط المسال (

) أو بوقود غازي مورد من الخارج (مثل الغاز الطبیعي) بمستوى قلیل RFGالمصافي (
ة، في من الكبریت والمواد األخرى غیر المرغوبة. وعلى مستوى وحدات االحتراق الفردی

ظل اإلشعال متعدد الوقود، یكون أقل مستوى إشعال بالسائل ضروري لضمان استقرار 
 الشعلة.

استخدام مواد مضافة محفزة لتخفیض 
 أكاسید الكبریت

استخدام مادة (مثال محفز أكسید المعدن) تنقل الكبریت المقترن بالكوك من المسترجع رجوعاً 
طریقة االحتراق الكامل عن طریقة االحتراق الجزئي  إلى المحفز. وھي تعمل بكفاءة أكبر في

 العمیق.

مالحظة: مضافات الحفز المخفضة ألكاسید الكبریت قد یكون لھا تأثیر ضار على انبعاثات  
الغبار إذ أنھا تزید فواقد الحفز نتیجة االحتكاك، وعلى انبعاثات أكاسید النتروجین إذ أنھا 

) إلى ثالث 2SOجانب أكسدة ثاني أكسید الكبریت (تساھم في نشر مونوكسید الكربون، ب
 ).3SOأكسید الكبریت (

 المعالجة بالھیدروجین

تعتمد على تفاعالت الھدرجة، تسعى المعالجة بالھیدروجین أساسا إلى إنتاج أنواع وقود  
جزء في الملیون بنزین ودیزل) وتحسین تشكیلة العملیة (تحویل  10منخفضة الكبریت (مثال 

البقایا الثقیلة والحصول على نواتج تقطیر متوسطة). كما تخفض محتویات الكبریت، 
ي التغذیة. وبما أن ھذه العملیة تحتاج للھیدروجین، فبالتالي نحتاج لقدرة النتروجین والمعدن ف

) في S2Hإنتاج كافیة. وبما أن التقنیة تنقل الكبریت من التغذیة إلى كبریتید الھیدروجین (
غاز المعالجة، وبالتالي قد تشكل قدرة المعالجة (مثال وحدات األمین و"كالوس") عقبة 

 إضافیة.

الحمضي مثال، معالجة إزالة الغاز 
 األمین

فصل الغاز الحمضي (وفي األساس كبریتید الھیدروجین) من غازات الوقود بإذابتھ في 
محلول كیمیائي (االمتزاز). المواد المذیبة األكثر استعماال ھي األمینات. وتعد ھذه عادة 

ترجاع الخطوة األولى للمعالجة الالزمة قبل استرجاع الكبریت األساسي في وحدة اس
 الكبریت.

 )SRUوحدة استرجاع الكبریت (

ھي وحدة خاصة، عادة ما تتمثل في عملیة كالوس إلزالة الكبریت في تیارات الغاز الغنیة 
 ) من وحدات معالجة األمین ووحدات نزع الملوحة من المیاه.S2Hبكبریتید الھیدروجین (

) للتخلص من TGTUلمداخن (وعادة ما تتبع وحدة استرجاع الكبریت وحدة معالجة غاز ا 
 كبریتید الھیدروجین المتبقي.

 )TGTUوحدة معالجة غاز المداخن (

عائلة تقنیات، تضاف إلى وحدة استرجاع الكبریت من أجل تحسین إزالة مركبات الكبریت. 
 ویمكن توزیعھا على أربع فئات حسب األسس المطبقة:

 األكسدة المباشرة إلى كبریت  •
 س" (ظروف أقل من نقطة التكثف)مواصلة تفاعل "كالو •
 األكسدة إلى ثاني أكسید الكبریت واسترجاع الكبریت من ثاني أكسید الكبریت •
) واسترجاع الكبریت من الكبریت S2Hاالختزال إلى ثاني كبریت ثنائي الھیدروجین (  •

 ثنائي الھیدروجین (مثال عملیة األمین)
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 الوصف التقنیة

 الغسل الرطب

المركبات الغازیة في سائل مناسب (ماء أو محلول قلوي).  في عملیة الغسل الرطب، تتم إذابة
ومن الممكن في نفس الوقت تحقیق التخلص من المكونات الغازیة. الغسل الرطب عند 
المصب، حیث تتشبع غازات مدخنة الفرن بالماء، ویحتاج األمر لفصل القطرات قبل تفریغ 

المیاه المستعملة والمواد غیر الذائبة  غازات المدخنة. السائل المتبقي یحتاج لمعالجة بعملیة
 یتم جمعھا بالترسیب أو الترشیح.

 حسب نوع محلول الغسیل، قد تكون:

 تقنیة غیر متجددة (باستخدام الصودیوم أو المغنیسیوم على سبیل المثال)  •
 تقنیة متجددة (باستخدام األمین أو محلول الصودا) •

 المختلفة إلى:حسب طریقة االتصال، قد تحتاج التقنیات 

 فنتوري مستخدما الطاقة من غاز المدخل برش سائل فوقھ  •
 أبراج محشوة، أبراج مسطحة، غرف رذاذ.  •

یستخدم الغسیل الرطب أساسا إلزالة أكاسید الكبریت، ویحتاج األمر لتصمیم مناسب یضمن  
 التخلص بكفاءة من الغبار.

 %.98-85كفاءة إزالة أكاسید الكبریت النموذجیة الداللیة تندرج في نطاق  

 عملیة الغسل غیر المتجددة

یُستخدم محلول من الصودیوم أو المغنیسیوم كعامل تفاعل قلوي المتصاص أكاسید الكبریت 
 كالسلفات بشكل عام. وتعتمد التقنیات مثال، على:

 الحجر الجیري الرطب •
 محلول مائياألمونیا في  •
 ماء البحر (أنظر أدناه) •

ھي نوع خاص من الغسل غیر المتجدد یستخدم فیھ قلویة ماء البحر كمذیب. عادة ما تتطلب   الغسل بماء البحر
 خفض الغبار في المنبع

استخدام مادة متفاعلة امتصاص خاص ألكاسید الكبریت (مثال محلول امتصاص) یسمح  عملیة الغسل المتجددة
 سترداد الكبریت كمنتج ثانوي خالل دورة التجدد عندما یستخدم المادة المتفاعلة.عادة با

 
 التقنیات المركبة (أكاسید الكبریت، أكاسید النتروجین، والغبار) 1.20.4

 

 1.20.3أنظر القسم  الغسل الرطب

تقنیة أكاسید النتروجین وأكاسید 
 الكبریت المركبة

) ESPھي تقنیة مجمعة إلزالة أكاسید الكبریت وأكاسید النتروجین والغبار حیث یتم إزالة الغبار (
استرجاع مركبات الكبریت في شكل كمرحلة أولى تتبعھا بعض عملیات التحفیز الخاصة. یتم 

 حامض كبریتید مركز من الدرجة التجاریة، بینما تختزل أكاسید النتروجین إلى نتروجین.

 %. 96.6 – 94اإلزالة العامة ألكاسید الكبریت تكون داخل النطاق: 

 % 90 – 87اإلزالة العامة ألكاسید النتروجین تكون داخل النطاق: 

 
 )CO( مونوكسید الكربون  1.20.5
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 الوصف التقنیة

 مراقبة عملیة االحتراق
زیادة انبعاثات مونوكسید الكربون نتیجة تطبیق تعدیالت على عملیة االحتراق (التقنیات 
األولیة) لخفض انبعاثات أكاسید النتروجین یمكن حدھا من خالل رقابة دقیقة لبارامترات 

 التشغیل.

التحفیز بمفاعالت أكسدة مونوكسید 
 الكربون

استخدام مادة تعمل بشكل انتقائي على تعزیز عملیة أكسدة مونوكسید الكربون إلى ثاني 
 أكسید الكربون (االحتراق)

 مرجل مونوكسید الكربون

جھاز خاص الحق لالحتراق حیث یستھلك مونوكسید الكربون الموجود في غاز المداخن 
 نزوالً في مسترجع التحفیز السترجاع الطاقة.

یستخدم فقط في وحدات التكسیر المحفز بالوسیط الكیمیائي ذات االحتراق وھو عادة ما 
 الجزئي.
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 )VOCالمركبات العضویة المتطایرة ( 1.20.6
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 استرجاع البخار 

انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة من عملیات تحمیل وتفریغ أغلب المنتجات المتطایرة، وخاصة النفط الخام 
 والمنتجات األخف، یمكن خفضھا من خالل تقنیات متنوعة، ومن بینھا مثال:

االمتصاص: تذاب جزیئات البخار في محلول امتصاص مناسب (مثل جزیئات الغلیكوالت أو الزیوت  •
المعدنیة مثل الكیروسین أو تصحح). محلول الغسیل المحمول یذاب بالتسخین في خطوة الحقة. أما الغازات 

إما تكثف، ثم تعالج، وتحرق أو یعاد امتصاصھا في تیار مناسب (مثال كمنتج ثانوي للمنتج الملفوظة ف
 المسترجع).

االمتزاز: تحتجز جزیئات البخار بواسطة مواقع منشطة على سطح مواد االمتزاز الصلبة، مثال الكربون  •
ص في تیار دائري للمنتح الذي تم المنشط أو الزیولیت. ویتم دوریاً تجدید مادة االمتزاز. الناتج الملفوظ یمت

 استرجاعھ في عمود الغسیل الھابط. الغاز المتبقي من عمود الغسیل یرسل للمعالجة اإلضافیة.
: یتم معالجة جزیئات البخار عبر أغشیة فرز تقوم بفصل خلیط البخار/الماء في مرحلة غشاء فصل الغاز •

 متص، في مرحلة مستنفدة للھدروكربون (حاجزة).غنیة بالھیدروكربون (نفاذة)، ثم تُكثف الحقاً أو ت
: عند تبرید خلیط البخار/الماء تتكثف جزیئات البخار ثم تُفصل في شكل التبرید/التكثیف على مرحلتین •

سائل. وبما أن الرطوبة تقود لزیادة التثلج في المبدل الحراري، یحتاج األمر لتنفیذ عملیة التكثیف على 
 مرحلتین لتناوب التشغیل.

 : مزیج من التقنیات المتاحة.األنظمة الھجینة •

 : عملیات االمتصاص واالمتزاز ال تخفض انبعاثات المیثان بشكل ملحوظ.مالحظة 

 تدمیر البخار

 األكسدة التحفیزیة(الحرق) أو  األكسدة الحراریةیمكن تحقیق تدمیر المركبات العضویة المتطایرة من خالل 
 عندما یصعب االسترجاع. ونحتاج لمتطلبات أمنیة (مثال أنظمة حجز الشعلة) لتفادي االنفجار.

: تحدث عادة في الغرفة الواحدة، أنظمة األكسدة بالتبطین الحراري المجھزة بحارق غاز األكسدة الحراریة
 180التسخین األولي تحت  ومدخنة. في حالة وجود البنزین، تقید كفاءة المبدل الحراري وتُحفظ درجات حرارة
 870درجة مئویة إلى  760درجة مئویة لتقلیل مخاطر االشتعال. نطاق درجات حرارة التشغیل یتراوح من 

درجة مئویة وزمن المكوث عادة ما یكون ثانیة واحدة. إذا لم یكن المحرق الخاص متاح لھذا الغرض، یمكن 
 زمن المكوث.استعمال الفرن الموجود للمد بالحرارة الالزمة و

: تحتاج لمحفز من أجل تسریع معدل األكسدة من خالل امتزاز األكسجین والمركبات العضویة األكسدة التحفیزیة
الطیارة الموجودة على سطحھ. یساعد المحفز على تحقیق تفاعل األكسدة في درجات حرارة أقل من التي تملیھا 

درجة مئویة. وتنفذ عملیة تسخین أولي  540یة وحتى درجة مئو 320األكسدة الحراریة: عادة ما تكون عند 
(بالكھرباء أو الغاز) للوصول إلى الحرارة الالزمة لبدء تأكسد محفز المركبات العضویة الطیارة. وتحدث خطوة 

 التأكسد عندما یمر الھواء عبر مفترش من المحفزات الصلبة.

برنامج كشف 
التسرب وإصالحھ 

)LDAR( 

) الشاردة من خالل التعرف على VOCلتقلیل انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة ( ھو برنامج منظم یھدف
العناصر التي حدث بھا التسرب ثم إصالحھا أو استبدالھا. في الوقت الحالي، تتوفر طرق االستنشاق (یرد وصف 

 ) والتصویر الغازي الضوئي للتعرف على التسربات.EN 15446لھا في المعیار األوروبي 

: المرحلة األولى تتمثل في التعرف باستخدام أجھزة محمولة لتحلیل المركبات العضویة یقة االستنشاقطر
المتطایرة وقیاس التركیز المجاور للمعدات (مثال من خالل استخدام محلل تأین اللھب أو التأین الضوئي). وتتمثل 

عند مصدر االنبعاث. وأحیانا ما یستعاض  المرحلة الثانیة في تعبئة المركبات في أكیاس من أجل إجراء قیاس
عن ھذه المرحلة الثانیة برسم منحنیات الترابط الریاضي المشتقة من النتائج اإلحصائیة التي تم الحصول علیھا 

 من عدد كبیر من القیاسات السابقة التي تمت على نفس المركبات.

ات صغیرة الحجم وخفیفة الوزن محمولة : تستخدم طریقة التصویر الضوئي كامیرطرق تصویر الغاز الضوئي
تسمح برؤیة تسربات الغاز مباشرة، وتظھر التسربات في شكل "دخان" في مسجل فیدیو بجانب الصورة العادیة 
للعنصر المعني، لكي یتم بسرعة وسھولة تحدید موقع تسربات المركبات العضویة المتطایرة. األنظمة النشطة 

حت الحمراء مبعثر في الخلفیة تنعكس على المركب والمنطقة المحیطة بھ. أما تمد بصورة بضوء لیزر األشعة ت
 األنظمة الخاملة فتعتمد على اإلشعاع تحت األحمر الطبیعي للمعدات والمنطقة المحیطة بھا.

الرقابة على 
االنبعاثات المشتتة 
للمركبات العضویة 

 المتطایرة

المنشأة وتحدید كمیاتھا من خالل مجموعة مناسبة من الطرق التكمیلیة، یمكن إجراء المسح الكامل لالنبعاثات من 
) أو كشف الضوء وتحدید مداه بامتصاص الضوء التفاضلي SOFمثال حمالت حجب الجسیمات الشمسیة (

)DIAL ویمكن استخدام ھذه النتائج لتقدیر االتجاه على مدار الزمن، المراجعة المتقاطعة وتحدیث/اعتماد .(
 كشف التسرب وإصالحھ المستمر.برنامج 

تعتمد ھذه التقنیة على تسجیل مقیاس طیف محلل تحویل فورییر لنطاق  :)SOF(حجب الجسیمات الشمسیة  
عریض لألشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجیة / طیف ضوء الشمس المرئي بطول مسار جغرافي محدد، مع 

 المركبات العضویة المتطایرة. ور التجاه الریح وتقاطع عبر خطوطعب

تعتمد ھذه التقنیة على اللیزر لكشف الضوء : )DIAL( كشف الضوء وتحدید مداه بامتصاص الضوء التفاضلي
) باستخدام االمتزاز التفاضلي، وھو النظیر البصري للرادار المعتمد على الموجات LIDARوتحدید مداه (

نبضات حزمة اللیزر في الخلفیة بالرذاذات الجویة، ثم تحلیل خصائص الرادیویة. تستند ھذه التقنیة على تشتیت 
 أطیاف الضوء العائد الذي یتم جمعھ بالتلسكوب.
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المعدات ذات 
مستوى األمان 

 العالي

 المعدات ذات مستوى األمان العالي تشمل ما یلي كأمثلة:

 صمامات بحشوات عزل مزدوجة؛  •
 المغناطیسي؛مضخات/مكابس/رجاجات تعمل بالدفع  •
 مضخات/مكابس/رجاجات مجھزة بأنظمة عزل میكانیكیة بدال من الحشوات؛ •
 موانع تسرب عالیة السالمة (مثل الحشوات الملفوفة حلزونیا، أو الوصالت الحلقیة) لالستعماالت الحساسة. •
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 تقنیات أخرى 1.20.7
 

تقنیات تمنع أو تخفض االنبعاثات من 
 التوھج

: ویشمل نظام استرجاع غاز اإلشعال بقدرة كافیة، واستخدام لتصمیم الصحیح للمصنعا
صمامات عالیة األمان لتنفیس الضغط واإلجراءات األخرى لقصر استعمال التوھج كنظام 

 أمان في ظروف التشغیل غیر العادیة (مثال، بدء التشغیل، القفل، الطوارئ).

والرقابة لتقلیل حوادث التوھج من خالل موازنة نظام  : وتشمل تدابیر التنظیمدارة المصنعإ
 ، باالستعانة بالرقابة المتقدمة على العملیات، إلخ.RFG)غاز وقود المصافي (

: وتشمل االرتفاع، الضغط، المعاونة بالبخار، والھواء أو الغاز، جودة تصمیم أجھزة التوھج
لبخار وإجراء العملیات الموثوقة نوع أغطیة الشعلة، إلخ...وتسعى للسماح بالقضاء على ا

 وضمان كفاءة احتراق الغازات الفائضة من العملیات غیر الروتینیة.

: الرقابة المستمرة (قیاس معدالت تدفق الغاز وتقدیر المعاییر األخرى) الرقابة ورفع التقاریر
ومحتوى  للغاز المرسل لإلشعال المداخن والمعاییر ذات الصلة باالحتراق (خلیط تدفق الغاز

رفع تقریر  از التصریف، انبعاثات الملوثات).الحرارة، نسبة الدعم، السرعة، معدل دفق غ
بالحوادث ذات الصلة بالتوھج یساعد على استخدام معدل التوھج كشرط وإدماجھ في نظام 

 ) وتفادي األحداث في المستقبل.EMSإلدارة البیئة (

بالنظر من خالل شاشات تلیفزیونیة باأللوان  من الممكن أیضاً تنفیذ رقابة التوھج عن بعد
 خالل حوادث التوھج.

اختیار مادة تفاعل المحفز لتفادي تكوین 
 الدیوكسینات

خالل تجدد تشكیل المحفز، یتكون الكلورید العضوي ویحتاج ألداء فعال لتھذیب المحفز 
بالشكل السلیم).  (إلعادة تصحیح میزان الكلورید الصحیح في المحفز وضمان انتشار المعادن

االختیار الصائب للمركبات المكلورة یكون لھ تأثیر على إمكانیة انبعاثات الدیوكسینات 
 والفیورانات.

استرجاع المذیب لالستعمال في عملیات 
 إنتاج الزیت الخام.

من خطوة تقطیر حیث یتم استرجاع المذیبات من تیار الزیت  استرجاع المذیبتتألف وحدة 
 وخطوة تجرید (باستخدام البخار أو الغاز الخامل) في وحدة التكسیر.

) DCEثنائي كلورید اإلیثان ( -1,2) بنسبة DiMeالمذیبات المستخدمة قد تكون تركیبة (
 ).DCMوثنائي كلورید المیثان (

اع المذیب (مثال لثاني كلورید اإلیثان) من خالل نظامین: في وحدة معالجة الشمع، یتم استرج
األول للشمع الخالي من الزیت والثاني للشمع اللین. والنظامین یتمان بالحرارة المدمجة في 
التقطیر الومضي والخواء بالتعریة. تیارات الزیت المنزوع الشمع والشمع المنتجة تُعرض 

 متبقیة.للتعریة لتخلیصھا من آثار المذیبات ال
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 وصف تقنیات منع االنبعاثات في المیاه أو التحكم فیھا 1.21
 

 المعالجة التمھیدیة لمیاه الصرف  1.21.1
 

المعالجة التمھیدیة لتیارات المیاه 
 القلویة قبل استخدامھا أو معالجتھا.

التكویك) إلى وحدة المعالجة إرسال المیاه القلویة المتولدة (مثال من وحدات التقطیر، التكسیر، 
 التمھیدیة المناسبة (مثال وحدة التعریة).

المعالجة التمھیدیة لتیارات میاه 
 للمحافظة على أداء المعالجة، قد یحتاج األمر لتنفیذ مرحلة معالجة تمھیدیة.  الصرف األخرى قبل معالجتھا

 
 معالجة میاه الصرف الصحي 1.21.2

 

للذوبان إزالة المواد غیر القابلة 
 بالزیت المسترجع.

 تتضمن ھذه التقنیات عادة: 

 )APIsأنظمة فصل حسب معاییر معھد البترول األمریكي ( •
 )CPIsفواصل ألواح مضلعة ( •
 )PPIsفواصل ألواح متوازیة ( •
 )TPIsفواصل ألواح مائلة ( •
 أحواض حجز و/أو موازنة •

إزالة المواد غیر القابلة للذوبان 
العالقة  باسترداد المواد الصلبة

 والزیت المتناثر

 تتضمن ھذه التقنیات عادة:

 )DGFتعویم الغاز المذاب ( •
 )IGFتعویم الغاز المستحث ( •
 الترشیح بالرمل •

إزالة المواد القابلة للذوبان بما فیھا 
 المعالجة األحیائیة والترویق

 تقنیات المعالجة األحیائیة قد تشمل: 

 أنظمة المفترش الثابت •
 المعلق.أنظمة المفترش  •

 

من أنظمة المفترش المعلق األكثر استعماال في مصافي محطات معالجة المیاه المستعملة ھي 
 عملیة الحمأة المنشطة. وقد تشمل أنظمة المفترش الثابت فلتر بیولوجي أو فلتر تقطیر.

 خطوة معالجة إضافیة
سابقة مثال لزیادة ھي خطوة معالجة خاصة للمیاه المستعملة بھدف تكملة خطوات المعالجة ال

خفض مركبات النتروجین أو الكربون. وعادة ما تستخدم عندما توجد متطلبات محلیة خاصة 
 للمحافظة على الماء.
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