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 مقدمة - ٔ
 غرض الوثيقة ٔ-ٔ

بأفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية ؼبساعدة األطراؼ على الوفاء بالتزاماهتا  ةاؼبتعلق اتتقدِّـ ىذه الوثيقة التوجيه
، اليت تتعلق بالضبط والتخفيض، حيثما “(االتفاقية”من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق )ويشار إليها أدناه باسم  ٛدبوجب اؼبادة 

اعبوي من اؼبصادر الثابتة اليت تندرج يف فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق  أمكن، النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق يف الغالؼ
  .ٛداؿ لالتفاقية. ومت إعداد ىذا التوجيو واعتماده وفقاً ؼبتطلبات اؼبادة 

 اتىيكل التوجيه ٕ-ٔ
حكاـ االتفاقية، يف سبعة فصوؿ. وىذا الفصل التمهيدي يشمل معلومات عامة عن ربديات الزئبق وأ اتالتوجيه هىذمت ترتيب 

أيضاً بعض اؼبعلومات الشاملة، دبا يف ذلك االعتبارات اؼبنطبقة قدِّـ يو وخاصة تلك األحكاـ اؼبتصلة بإطالقات الزئبق يف اؽبواء. 
 يف اختيار وتنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية.

إلطالقات اؼبنطبقة عمومًا على صبيع فئات اؼبصادر اليت تغطيها ضبط الالشائعة تقنيات المعلومات عامة عن  ٕويقدِّـ الفصل 
 معلومات عن العناصر اؼبشًتكة يف ضبط إطالقات الزئبق يف الغالؼ اعبوي من ىذه اؼبصادر.  ٖ، ويقدِّـ الفصل ٛاؼبادة 

 فصل مستقل، رغم أف إذل فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ. ويتم عرض كل فئة منها يف ٚو ٙو ٘و ٗوتتطرؽ الفصوؿ 
الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ترد يف فصل واحد، نظرًا ألوجو التشابو  اؼبراجلالتوجيو اؼبتعلق دبرافق الطاقة العاملة حبرؽ الفحم و 

 يف العمليات ووسائل الضبط اؼبنطبقة.
دراسات ال تشكِّل جزءًا من معلومات إضافية يف شكل دراسات حاالت، رغم أف ىذه الأيضًا يف وثيقة منفصلة وتتوفر 
 .ةالرظبي اتالتوجيه

 األشكال الكيميائية للزئبق ٖ-ٔ
ومركبات الزئبق،  الزئبق النقيالزئبق ىو عنصر من العناصر، ولكن يبكن أف قبده يف أشكاؿ كيميائية ـبتلفة. وتتناوؿ االتفاقية 

. وعلى سبيل اؼبثاؿ، تشمل مركبات (ٔ)للزئبق ومركباتو.ولكن ذلك وبدث فقط يف حالة االنبعاثات واإلطالقات البشرية اؼبنشأ 
 الزئبق النقي كل منإذل  “ الزئبق”، يشَت اتالتوجيه هىذالزئبق غَت العضوي األكاسيد أو الكربيتيدات أو الكلوريدات. ويف 

بشأف  ٛادة ومركبات الزئبق ما دل يتضح من السياؽ أف اؼبقصود ىو شكل ؿبدند من الزئبق. ويتفق ذلك مع نطاؽ اؼب
األحياف  االنبعاثات، اليت تتناوؿ الضبط والتخفيض، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق، ويشار إليها يف كثَت من

 “.الكلي الزئبق”بعبارة 
الزئبق و ويتباين الشكل الكيميائي النبعاثات الزئبق من الفئات الواردة يف اؼبرفق داؿ حسب نوع اؼبصدر وحسب عوامل أخرى. 

(. ٖٕٔٓالغازي ىو أكثر األشكاؿ شيوعاً من االنبعاثات البشرية اؼبنشأ يف الغالؼ اعبوي )برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،  النقي
وتأخذ االنبعاثات الباقية شكل الزئبق اؼبؤكسد الغازي أو الزئبق اؼبلتصق جبزيئات منبعثة. وفًتات بقاء ىذه األشكاؿ يف الغالؼ 

الغازي وتًتسنب على األرض أو اؼبسطحات اؼبائية بسرعة أكرب بعد إطالقها )برنامج  الزئبق النقيمن فًتات بقاء اعبوي أكثر 
يف الغالؼ اعبوي بعملية ربوؿ ليصبح زئبقاً  الزئبق النقي(. ويبكن أف يبر ٖٕٓٓاألمم اؼبتحدة للبيئة، التقييم العاؼبي للزئبق، 

 مؤكسداً يًتسب بسهولة أكرب.

                                                           
 .ٕو ٔانظر نص االتفاقية، اؼبادتاف   (ٔ)
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مثل ميثيل أو إثيل الزئبق، ونبا من أكثر األشكاؿ ظبية. واؼبركبات العضوية من  -أيضاً أف قبد الزئبق يف مركبات عضوية  ويبكن
أو اؼبؤكسد يبكن، بعد ترسيبهما، أف يتحوال يف  الزئبق النقيمن االتفاقية، ولكن  ٛالزئبق ال تنبعث من مصادر تشملها اؼبادة 

 ة بسبب البكتَتيا يف البيئة.بعض الظروؼ إذل مركبات عضوي
 لماذا نشعر بالقلق بسبب انبعاثات الزئبق؟ ٗ-ٔ

لُنظم مت اإلقرار بأف الزئبق مادة كيميائية تثَت انشغااًل عاؼبيًا بسبب انتقاؽبا البعيد اؼبدى يف اعبو، وقدرهتا على الًتاكم بيئيًا يف ا
 .(ٕ)البيئةاإليكولوجية وآثارىا السلبية الكبَتة على صحة اإلنساف و 

ويتسم الزئبق بالُسمية على اعبهاز العصيب اؼبركزي والطريف يف حالة الًتكيزات الكبَتة سواء كاف يف شكلو األونرل أو يف أشكالو 
العضوية، ويبكن أف ينتج عن استنشاؽ خبار الزئبق آثار سيئة على األجهزة العصبية واؽبضمية واؼبناعية، وعلى الرئتُت والكليتُت. 

لو كانت مركبات الزئبق العضوية بًتكيزات أقل فإهنا يبكن أف تؤثر على األعضاء يف مرحلة النمو، مثل اعبهاز العصيب  وحىت
ومت قياس مستويات مرتفعة من الزئبق يف العديد  -اعبنيٍت. ويوجد الزئبق أيضاً على نطاؽ واسع يف كثَت من الُنظم اإليكولوجية 

واألظباؾ البحرية يف كل أكباء العادل. ويًتاكم الزئبق إحيائيًا ولذلك يوجد بًتكيزات أكرب يف من أنواع أظباؾ اؼبياه العذبة 
  عرض البشري من خالؿ تناوؿ السمك.. ووبدث معظم الت(ٖ)الكائنات العضوية يف قمة سلسلة الغذاء

 اؽبواء، ولكن الزئبق يتسرب أيضًا من على الصعيد العاؼبي من خالؿ االنبعاثات يف البشرية اؼبنشأوتأيت أىم إطالقات الزئبق 
ـبتلف اؼبصادر بصورة مباشرة إذل اؼباء واألراضي. وبعد أف يدخل الزئبق يف البيئة فإنو يصبح ثابتًا وينتشر يف أشكاؿ ـبتلفة بُت 

ًا إذل التجميع العاؼبي اؽبواء واؼباء والرواسب والًتبة والكائنات اغبّية. وتضيف االنبعاثات واإلطالقات من أي مصدر ؿبلي تقريب
للزئبق الذي يتواصل حشده وترسيبو على األرض ويف اؼباء، مث إعادة حشده مرة أخرى. وسُبثل التيارات النهرية واحمليطية أيضاً 
د وسائط للنقل الطويل اؼبدى. وحىت البلداف اليت تشهد اغبد األدىن من انبعاثات الزئبق واؼبناطق البعيدة عن النشاط الصناعي ق

بعيدًا عن مصادر أي  ،(ٗ)تتأثر تأثرًا سلبيًا أيضاً. وعلى سبيل اؼبثاؿ، لوحظت مستويات عالية من الزئبق يف القطب الشمارل
 انبعاثات كبَتة.

ويبكن أف نتوقع من تنفيذ تدابَت ضبط أو زبفيض انبعاثات الزئبق ربقق فوائد واضحة من ناحية الصحة العامة والبيئة. وىذه 
، ولكن يصعب (٘)طوي على قيمة اقتصادية. وقد مت وضع تقديرات كمية يف بعض البلداف واؼبناطق غبجم ىذه الفوائدالفوائد تن

 جداً وضع تقدير عاؼبي ؽبذه الفوائد بقيمة نقدية. ولكن من اؼبرجح أف تكوف قيمة ىذه الفوائد كبَتة.
على قدر من التكلفة. وقد تكوف ىذه التكلفة إما ومع ذلك فإف تنفيذ تدابَت ضبط انبعاثات الزئبق سوؼ تنطوي عادة 

تكاليف رأظبالية إلنشاء تكنولوجيات الضبط أو تكاليف متزايدة لتشغيل اؼبرافق وصيانتها أو كال التكلفتُت. وتتضمن الفصوؿ 
ات اؼبوثوقة. ولكن اؼبتعلقة بكل فئة من فئات اؼبصادر أمثلة ؽبذه التكاليف بالنسبة ؼبنشآت ؿبدندة، يف حالة توفر اؼبعلوم

التكاليف الفعلية تتوقف على األرجح على الظروؼ احملدندة اليت ربيط بكل مرفق؛ وىكذا فإف األرقاـ اؼبذكورة ينبغي أف تؤخذ 
باعتبارىا مؤشراً عريضاً فقط غبجم التكاليف اؼبرجح. وبالنسبة ألي حالة ؿبدندة، سيتعُتن اغبصوؿ على معلومات ؿبدندة للمرفق 

                                                           
 يف ديباجة االتفاقية، على سبيل اؼبثاؿ.  (ٕ)

 يبكن االطالع على مزيد من اؼبعلومات عن اآلثار الصحية للزئبق يف اؼبوقع:  (ٖ)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en. 

 التقييم العاؼبي للزئبق. (ٖٕٔٓبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة )  (ٗ)

 K. Sundseth, J.M. Pacyna, E.G. Pacyna M. Belhaj and S. Astrom. (2010). Economic benefits fromعلى سبيل اؼبثاؿ،   (٘)

decreased mercury emissions: Projections for 2020. Journal of Cleaner Production. 18: 386–394. 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

5 

دند اؼبعٍت. ومن اؼبعًتؼ بو أف ىذه التكاليف سوؼ تقع عمومًا على مشغِّل اؼبرفق احملدند، يف حُت أف اؼبزايا اؼبوصوفة أعاله احمل
 تعود إذل اجملتمع عموماً.

 مصادر انبعاثات الزئبق التي يغطيها ىذا التوجيو ٘-ٔ
دىا )فاؼبصادر اؼبوجودة طبيعياً، مثل الرباكُت، تندرج خارج نطاؽ تتعلق االتفاقية بانبعاثات وإطالقات الزئبق البشرية اؼبنشأ وح

طبس فئات ؿبدندة للمصادر ويرد بياهنا يف اؼبرفق داؿ لالتفاقية. وتتضمن القائمة األونلية منشآت  ٛاالتفاقية(، وتتناوؿ اؼبادة 
لصهر والتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت الصناعية العاملة حبرؽ الفحم وعمليات ا اؼبراجلالطاقة العاملة حبرؽ الفحم و 

ىذه العمليات بالتفصيل.  ٚو ٙو ٘و ٗظبنت. وتصف الفصوؿ ال، ومرافق ترميد النفايات ومرافق إنتاج آجر ا(ٙ)اغبديدية
حبة أو يف ويبكن أف ينبعث الزئبق من ىذه اؼبصادر إذا كاف موجودًا يف الوقود واؼبواد اػباـ اؼبستخدمة يف العمليات اؼبصا

 النفايات احملروقة يف منشآت الًتميد.
مثل التعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب،  -وتنشأ االنبعاثات يف اعبو أيضًا من مصادر أخرى غَت مذكورة يف اؼبرفق داؿ 

عملية، كعامل الذي قد يكوف أكرب مصدر وحيد لالنبعاثات، أو من العمليات الصناعية اليت يستعمل فيها الزئبق يف إطار ال
 .اتالتوجيه هغطيها ىذتحفاز على سبيل اؼبثاؿ. وتتناوؿ مواد أخرى يف االتفاقية ىذه اؼبصادر، وىي مصادر ال 

تقديرات النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ يف  ٖٕٔٓويقدِّـ التقييم العاؼبي للزئبق الصادر عن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف عاـ 
 الفئات اؼبستعملة يف ىذا التقييم ال تناظر سباماً الفئات اؼبعروضة يف اؼبرفق داؿ. الغالؼ اعبوي. ولكن

 األحكام ذات الصلة في اتفاقية ميناماتا ٙ-ٔ
 دراسة أحكامها ككل. يتعُتن لزئبق من مصدر بشري، و اتتناوؿ االتفاقية صبيع جوانب دورة حياة 

و؛ واؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق وعمليات التصنيع اليت تستخدـ الزئبق؛ فهناؾ أحكاـ بشأف مصادر إمداد الزئبق واالذبار في
والتعدين اغبريف والصغَت النطاؽ للذىب؛ واالنبعاثات واإلطالقات؛ والتخزين اؼبؤقت السليم بيئيًا للزئبق؛ ونفايات الزئبق؛ 

جانب األطراؼ وتبادؿ اؼبعلومات واؼبعلومات  واؼبواقع اؼبلوثة. وىناؾ أيضًا أحكاـ بشأف الضبط وسجالت اعبرد واإلبالغ من
العامة والوعي والتثقيف والبحوث والتطوير والرصد واعبوانب الصحية. وىناؾ أيضًا أحكاـ تتصل باؼبوارد اؼبالية وبناء القدرات 

 واؼبساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
 ؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية:ضل التقنيات االتعاريف التالية للزئبق ومركبات الزئبق، وأف ٕوتقدِّـ اؼبادة 
تعٍت التقنيات األكثر فعالية يف منع، وحيثما يكوف ذلك غَت عملي، يف اغبد من ‘ أفضل التقنيات اؼبتاحة’ ب(”)

انبعاثات وإطالقات الزئبق يف اؽبواء واؼباء واألراضي وأثر تلك اإلطالقات واالنبعاثات على البيئة ككل، مع مراعاة 
 العتبارات االقتصادية والتقنية لطرؼ ما أو ؼبرفق ما موجود على أراضي ذلك الطرؼ. ويف ىذا السياؽ:ا

 يعٍت األكثر فعالية يف ربقيق مستوى عاـ مرتفع من ضباية البيئة ككل؛‘ أفضل”’
ت اليت ، فيما يتعلق بطرؼ معُتن ومرفق معُتن على أراضي ذلك الطرؼ، تعٍت التقنيا‘التقنيات اؼبتاحة”’

تستخدـ على نطاؽ يبكِّن من التنفيذ يف قطاع صناعي ذي صلة يف ظل ظروؼ صاغبة اقتصادياً وتقنياً، مع 
أخذ التكاليف والفوائد يف االعتبار، سواء استخدمت تلك التقنيات أو مت استحداثها، أو دل تستخدـ أو 

 رفق وفقاً ؼبا وبدده ذلك الطرؼ؛ تستحدث، على أراضي الطرؼ اؼبعٍت، بشرط أف تكوف متاحة ؼبشغِّل اؼب

                                                           
 إذل الرصاص والزنك والنحاس األضبر والذىب الصناعي.“ اؼبعادف غَت اغبديدية”شَت ؽبذه األغراض، ت  (ٙ)
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تعٍت التكنولوجيات اؼبستخدمة واؼبمارسات التشغيلية والطرائق اليت ُتصمنم هبا اؼبنشآت وتُبٌت ‘ التقنيات”’
 وتصاف وهبري تشغيلها وإخراجها من اػبدمة؛

 البيئي؛ تعٍت تطبيق أنسب خليط من تدابَت واسًتاتيجيات التحكم ‘ أفضل اؼبمارسات البيئية’ ج(”)
 (؛Hg(0), CAS No. 7439-97-6) الزئبق النقييعٍت ‘ الزئبق’ د(”)
 ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى اليعٍت أي مادة تتكوف من ذرات من الزئبق ‘ مركب الزئبق’ ىػ(”)

 “.إالّ من خالؿ تفاعالت كيميائيةيبكن فصلها إذل مركبات ـبتلفة 
 من االتفاقية واؼبرفق داؿ.  ٛمن اؼبادة  ٙذل إ ٔنص الفقرات من وفيما يلي 

 ٛالمادة 
 االنبعاثات

تُعٌت ىذه اؼبادة بالضبط والتخفيض، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق اؼبشار إليها غالبًا بعبارة  - ٔ
ر الثابتة اليت تندرج يف ، يف الغالؼ اعبوي، من خالؿ تدابَت هتدؼ إذل ضبط االنبعاثات من اؼبصاد“الزئبق الكلي”

 فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ.
 ألغراض ىذه اؼبادة: - ٕ

 تعٍت انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق يف الغالؼ اعبوي؛ “ االنبعاثات” )أ(
يعٍت مصدرًا يندرج يف فئة من فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ، وهبوز ألي “ اؼبصدر ذو الصلة” )ب(

ا ما اختار ذلك أف يضع معايَت لتحديد اؼبصادر اؼبشمولة بفئة للمصادر مدرجة يف اؼبرفق داؿ طاؼبا طرؼ إذ
 يف اؼبائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة؛ ٘ٚاشتملت اؼبعايَت اؼبتعلقة بأي فئة على نسبة 

ؼبرفق داؿ، بدأ بناؤه أو إجراء يعٍت أي مصدر ذي صلة يندرج يف فئة واردة يف ا“ اؼبصدر اعبديد” )ج(
 تعديالت كبَتة عليو قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ: 

 دخوؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت؛ أو ‘ٔ’
دخوؿ تعديل على اؼبرفق داؿ حيِّز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت ليصبح اؼبصدر خاضعاً ألحكاـ  ‘ٕ’

 لك التعديل ال غَت؛ىذه االتفاقية دبقتضى ذ
يعٍت إجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنو زيادة كبَتة يف االنبعاثات، باستثناء “ تعديل كبَت” د()

 أي تغيَت يف االنبعاثات الناصبة عن اسًتداد منتج فرعي. وُيًتؾ للطرؼ أمر البت فيما إذا كاف التعديل كبَتاً أو ال؛
 ر ذي صلة ال يُعترب مصدراً جديداً؛ يعٍت أي مصد“ اؼبصدر القائم” )ىػ(
تعٍت وضع حد لًتكيزات الزئبق أو ؼبركبات الزئبق أو كتلتها أو معدؿ “ القيمة اغبدية لالنبعاثات” )و(

ُعربن عنها غالباً بعبارة 
 “.الزئبق الكلي”انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات، واؼب

 لضبط االنبعاثات وهبوز لو أف يقـو بإعداد خطة وطنية ربدِّد التدابَت يتخذ أي طرؼ لديو مصادر ذات تدابَت - ٖ
اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات والغايات واألىداؼ والنتائج اؼبتوخاة منها. وتُعرض أي خطة على مؤسبر األطراؼ يف 

خطة تنفيذ عمالً غضوف أربع سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ. وإذا وضع طرؼ 
 ، هبوز للطرؼ أف يضمنها اػبطة اؼبعدنة عماًل هبذه الفقرة.ٕٓباؼبادة 
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فيما يتعلق باؼبصادر اعبديدة لكل طرؼ، يشًتط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات  - ٗ
العملية، حبيث ال يتجاوز طبسة  البيئية لضبط االنبعاثات وزبفيضها، وحيثما أمكن، يف أقرب وقت فبكن من الناحية

أعواـ من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ. وهبوز للطرؼ أف يستخدـ قيمًا حدية لالنبعاثات 
 تتسق وتطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة.

بَت التالية وأف يُنفذ ما يُدرج كل طرؼ، فيما يتعلق دبصادره القائمة، يف أي خطة وطنية تدبَتًا أو أكثر من التدا - ٘
يلي، مراعيًا يف ذلك ظروفو الوطنية واعبدوى االقتصادية والتقنية للتدابَت ومالءمة تكاليفها، وذلك يف أقرب وقت فبكن 

 من الناحية العملية، ولكن يف موعد أقصاه عشرة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو:
 ثما أمكن، ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ىدؼ كّمي لضبط، وحي )أ(
 القيم اغبدية لالنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ )ب(
 استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ )ج(
 وثات اؼبتعددة يبكن أف توفِّر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛ اسًتاتيجية لضبط اؼبل )د(
 تدابَت بديلة ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة. )ىػ(

هبوز لألطراؼ أف ُتطبِّق نفس التدابَت على صبيع اؼبصادر القائمة ذات الصلة، أو هبوز ؽبا أف تعتمد تدابَت ـبتلفة  - ٙ
ُطبنقة من جانب الطرؼ إحراز تقدِّـ معقوؿ يف خفض وفقًا لفئات اؼبصادر اؼب

ختلفة. ويكوف اؽبدؼ من تلك التدابَت اؼب
 االنبعاثات مع مرور الوقت.

 المرفق دال
 قائمة بالمصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ومركباتو في الغالف الجوي

 فئة المصادر الثابتة:
 يت تعمل بالفحم اغبجري؛ؿبطات توليد الطاقة ال

 راجل الصناعية اليت تعمل بالفحم اغبجري؛اؼب
 /ٔاؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية؛ لتحميصواعمليات الصهر 

 مرافق ترميد النفايات؛
 )الكلنكر( ظبنتالمرافق إنتاج خبث ا

_____________________ 
 س والذىب الصناعي.إذل الرصاص والزنك والنحا“ اؼبعادف غَت اغبديدية”ألغراض ىذا اؼبرفق، تشَت / ٔ
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 اعتبارات في اختيار أفضل التقنيات المتاحة وتنفيذىا ٚ-ٔ
أعاله، أساسًا لقياـ أي  ٙ-ٔمن االتفاقية، واؼبعروض يف القسم  ٕالوارد يف اؼبادة “ أفضل التقنيات اؼبتاحة”يشكِّل تعريف 

 طرؼ بتحديد أفضل التقنيات اؼبتاحة ألي مرفق يف داخل أراضيو.
فضل التقنيات اؼبتاحة من أجل اغبد والتخفيض، حيثما أمكن، من االنبعاثات أمر مطلوب بالنسبة للمصادر واستخداـ أ

وىو واحد من عدة تدابَت يبكن أف يلجأ إليها الطرؼ الستعماؽبا  ٛ)ج( من اؼبادة  ٕاعبديدة على النحو احملدند يف الفقرة 
. وهبوز ألي طرؼ أف يُطبِّق نفس التدابَت على صبيع ٛ)ىػ( من اؼبادة  ٕالفقرة بالنسبة للمصادر القائمة، على النحو احملدند يف 

اؼبصادر القائمة ذات الصلة أو أف يعتمد تدابَت ـبتلفة يف صدد فئات ـبتلفة من اؼبصادر. ويهدؼ ىذا القسم إذل دعم 
 األطراؼ يف اختيار وتنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة.

 ة اختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة وتنفيذىا اػبطوات العامة التالية.ويبكن أف نتوقع أف تشمل عملي
  ربديد اؼبعلومات عن اؼبصدر أو فئة اؼبصدر. وقد يشتمل ذلك، دوف أف يقتصر، على معلومات بشأف ٔاػبطوة :

ا يف ذلك كمية العمليات أو اؼبواد الداخلة أو اؼبواد األونلية أو الوقود، وعن مستويات النشاط الفعلي اؼبتوقع، دب
الناتج. ويبكن أف تشمل اؼبعلومات األخرى ذات الصلة العمر اؼبتوقع للمرفق، واليت يرجح أف تتسم بأنبية خاصة 

 يف حالة النظر يف مرفق قائم، وأي متطلبات أو خطط للحد من اؼبلوثات األخرى.

  عات ىذه اػبيارات اليت تتسم بأنبية : تعيُت اؼبدى الكامل ػبيارات تقنيات اغبد من االنبعاثات وؾبمو ٕاػبطوة
للمصدر موضع النظر، دبا يف ذلك التقنيات اؼبوصوفة يف فصوؿ ىذا التوجيو بشأف التقنيات الشائعة وفئات 

 اؼبصادر احملدندة.

  من بُت ىذه اػبيارات، تعيُت اػبيارات اجملدية تقنياً، مع إيالء النظر إذل التقنيات اؼبنطبقة على نوع ٖاػبطوة :
 اؼبرفق داخل القطاع، وكذلك على أي ربديدات مادية قد تؤثر على اختيار بعض التقنيات.

  من ىذه اػبيارات، يتم اختيار تقنيات الضبط اليت تتسم بأكرب قدر من الفعالية للحد من انبعاثات ٗاػبطوة :
وللتوصل إذل مستوى عاـ  ،اتالتوجيه هىذالزئبق وزبفيضها إف أمكن، مع مراعاة مستويات األداء اؼبذكورة يف 

 مرتفع من ضباية صحة اإلنساف والبيئة ككل.

  ربديد تلك اػبيارات اليت يبكن تنفيذىا يف ظروؼ ؾبدية اقتصادياً وتقنياً، مع مراعاة التكاليف والفوائد ٘اػبطوة :
ت اليت يقع عليها وما إف كاف يبكن ؼبشغِّل اؼبرفق الوصوؿ إليها حسبما يرى الطرؼ اؼبعٍت. ويالحظ أف اػبيارا

االختيار قد زبتلف يف حالة اؼبرافق اعبديدة واؼبرافق القائمة. وينبغي أيضًا إيالء االعتبار إذل ضرورة الصيانة 
 السليمة واؼبراقبة التشغيلية للتقنيات، وكذلك اغبفاظ على األداء اؼبتحقق مع مرور الوقت.

 مستويات األداء ٛ-ٔ
ة من فئات اؼبصادر معلومات عن مستويات األداء اليت ربققت يف اؼبرافق اليت تقـو بتشغيل تشمل الفصوؿ اؼبنفردة عن كل فئ

تقنيات التحكم اؼبوصوفة يف ىذه الفصوؿ، يف حالة توفر ىذه اؼبعلومات. وليس اؼبقصود ىو تفسَت ىذه اؼبعلومات باعتبارىا 
باعتبارىا  ٛ)و( من اؼبادة  ٕيف الفقرة “ ية لالنبعاثاتالقيمة اغبد”توصيات بشأف القيمة اغبدية لالنبعاثات. ويرد تعريف 

وضع حد لًتكيزات الزئبق أو مركبات الزئبق أو كتلتها أو معدؿ انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات واؼبعربن عنها ”
خدـ قيمًا حدية لالنبعاثات من ىذه اؼبادة على أنو هبوز ألي طرؼ أف يست ٗوتنص الفقرة ‘“. الزئبق الكلي’غالبًا بعبارة 

من ىذه اؼبادة القيم  ٘تتسق وتطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة من أجل ضبط االنبعاثات وزبفيضها، حيثما أمكن. وُتدرج الفقرة 
وإذا اغبدية لالنبعاثات يف قائمة التدابَت اليت هبوز للطرؼ أف ىبتار واحدًا أو أكثر منها لتطبيقها على اؼبصادر القائمة لديو. 
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اختار أي طرؼ أف يستعمل القيم اغبدية لالنبعاثات فينبغي لو أف ينظر يف العوامل اؼبشاهبة لتلك اؼبوصوفة يف القسم السابق 
 أفضل التقنيات اؼبتاحة وتطبيقها.فيما يتعلق باختيار 

ع القيم اغبدية لالنبعاثات ويبكن االطالع على التوجيو بشأف الطريقة اليت يبكن هبا لألطراؼ أف ربدِّد األىداؼ وأف تض
توجيو بشأف توفَت الدعم لألطراؼ يف تنفيذ التدابَت ”بالنسبة للمصادر القائمة دبوجب االتفاقية يف وثيقة منفصلة عنواهنا: 

عداد يف )كانت موضع اإل“ ، وخاصة يف ربديد األىداؼ ويف وضع قيم اغبدود القصوى لالنبعاثات٘الواردة يف الفقرة 
 (.ٕ٘ٔٓ أيلوؿ/سبتمرب

 أفضل الممارسات البيئية ٜ-ٔ
 “ تطبيق أنسب خليط من تدابَت واسًتاتيجيات التحكم البيئي”بأهنا تعٍت “ أفضل اؼبمارسات البيئية”تُعرِّؼ االتفاقية 

عاملُت والصيانة اعبيدة للمرافق ومعدات القياس تُعترب أمرًا ىامًا يف التشغيل الفعاؿ لتقنيات الضبط والرصد. وال غٌت عن ال
اؼبدرنبُت تدريبًا جيدًا الذين يدركوف ضرورة إيالء االىتماـ إذل العمليات، وذلك من أجل كفالة األداء اعبيد. والتخطيط الدقيق 
وااللتزاـ من صبيع اؼبستويات داخل اؼبنظمة اليت تقـو بتشغيل اؼبرفق ستساعد أيضًا على اغبفاظ على األداء، وكذلك عمليات 

 رية وغَت ذلك من فبارسات إدارة اؼبرفق.اؼبراقبة اإلدا
 وترد اؼبعلومات اؼبتعلقة بأفضل اؼبمارسات البيئية اؼبتصلة بكل فئة من فئات اؼبصادر يف الفصل اؼبتعلق بالفئة اؼبعنية.

 التأثيرات بين الوسائط ٓٔ-ٔ
 هىذداـ التقنيات اؼبوصوفة يف يبكن ضبط أو زبفيض انبعاثات الزئبق من فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ باستخ

. وترد يف الفصوؿ اؼبعنية اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتأثَتات فيما بُت الوسائط يف صدد كل فئة من فئات اؼبصادر. أما فيما اتالتوجيه
اؼبتطاير أو  وذلك مثاًل يف اؼبراحل الصلبة مثل الرماد -يتعلق بالزئبق الذي يتم إزالتو من غازات اؼبداخن فيظهر يف مكاف آخر 

رماد القاع أو اؼبراحل السائلة أو اؼبراحل اؼبختلطة بُت الصلب والسائل مثل اغبمأة. ونظراً ألف الزئبق يًتكز بدرجة أكرب يف ىذه 
اؼبواد عنو يف اؼبواد اؼبدخلة، لذا ينبغي االىتماـ بتجنب إمكانية إطالؽ الزئبق من خالؿ النض أو عمليات النقل بُت الوسائط 

ن استخدامها كعناصر مكوِّنة يف عمليات عالتخلص من ىذه الًتسيبات، أو  والناذبة عنذلك من اؼبكونات موضع القلق  وغَت
أخرى. وينبغي أف يضع اؼبنظموف ىذه العوامل يف االعتبار عند تعريف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية. ويبكن 

 .ٔٔيف شأف نفايات الزئبق، وخاصة اؼبادة  أف تكوف بعض اؼبواد األخرى ذات أنبية
 تقنيات ضبط الملوثات المتعددة ٔٔ-ٔ

توجد تقنيات يبكن استخدامها لضبط انبعاثات ؾبموعة من اؼبلوثات مثل اعبسيمات الدقيقة واؼبلوثات العضوية وثاين أكسيد 
مزايا استخداـ التقنيات اليت يبكن هبا ضبط  يفي النظر النيًتوجُت وثاين أكسيد الكربيت واؼبعادف الثقيلة، دبا فيها الزئبق. وينبغ

عدة ملوثات يف وقت واحد من أجل اغبصوؿ على فوائد مشًتكة مع ضبط الزئبق. ويف تقييم ىذه التقنيات ينبغي أيضًا النظر 
يف إطار النظاـ يف عوامل مثل كفاءة ضبط الزئبق وضبط اؼبلوثات األخرى وأي عواقب معاكسة ؿبتملة، مثل تقليل الكفاءة 

 ل للتأثَتات الشاملة لعدة وسائط.الشام
استخداـ اسًتاتيجية لضبط اؼبلوثات اؼبتعددة يبكن أف توفِّر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق  ٛمن اؼبادة  ٘وتتضمن الفقرة 

 االنبعاثات من اؼبصادر القائمة. باعتبارىا خياراً إلدارة
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 االتفاقات الدولية األخرى ٕٔ-ٔ
قد تكوف األطراؼ يف االتفاقية أطرافًا أيضًا يف اتفاقات بيئية أخرى عاؼبية أو إقليمية متعددة األطراؼ ذات صلة وقد يتعُتن 
وضع ىذه االتفاقات األخرى يف االعتبار إذل جانب اتفاقية ميناماتا. وعلى سبيل اؼبثاؿ، تغطي أحكاـ اتفاقية استكهودل اؼبتعلقة 

الثابتة كثَتًا من نفس فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ التفاقية ميناماتا، ولذلك سيتعُتن على البلداف باؼبلوثات العضوية 
 .(ٚ)األطراؼ يف االتفاقيتُت أف تأخذ أيضاً يف االعتبار أي أحكاـ ذات صلة من تلك االتفاقية

اتا أطرافًا فيهما أيضًا ونبا اتفاقية بازؿ اؼبتعلقة وىناؾ اتفاقاف يتصالف هبذا اؼبوضوع وقد تكوف بعض أطراؼ اتفاقية مينام
بالتحكم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلص منها عرب اغبدود واتفاقية التلوث اعبوي البعيد اؼبدى عرب اغبدود، اليت اعُتمدت يف 

 إطار عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألوروبا.
 ايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدوداتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النف ٔ-ٕٔ-ٔ

هتدؼ اتفاقية بازؿ إذل ضباية صحة اإلنساف والبيئة من اآلثار الضارة الناصبة عن توليد وإدارة ونقل النفايات اػبطرة وغَتىا من 
 النفايات والتخلص منها عرب اغبدود.

يف نطاؽ ندرج تتتسم باػبطورة. ومعاعبة ىذه النفايات ويبكن أف يولِّد تنفيذ تدابَت ضبط وتقليل انبعاثات الزئبق نفايات قد 
من اتفاقية ميناماتا اليت تقتضي من األطراؼ إدارة نفايات الزئبق بطريقة سليمة بيئياً، على أف تؤخذ يف  ٔٔمن اؼبادة  ٖالفقرة 

فاقية بازؿ عدـ نقل نفايات الزئبق االعتبار االلتزامات واؼببادئ التوجيهية اؼبوضوعة دبوجب اتفاقية بازؿ، وتقتضي من أطراؼ ات
اليت  ،عرب اغبدود الدولية إاّل لغرض التخلص السليم بيئيًا منها طبقًا لتلك اؼبادة والتفاقية بازؿ. وتتصل اؼببادئ التوجيهية التقنية

ط الزئبق من اؼبصادر بإدارة اغبمأة وغَت ذلك من النفايات الناصبة عن التقا ،وضعت دبوجب اتفاقية بازؿ بشأف إدارة النفايات
ذات الصلة، ويبكن أف تكوف ذات قيمة كبَتة يف التقليل من اآلثار الشاملة لعدة وسائط اليت قد تنجم عن سوء إدارة ىذه 

 .(ٛ)النفايات
 اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود ٕ-ٕٔ-ٔ

غبد من تلوث اؽبواء وخفضو تدرهبيًا بقدر اإلمكاف ومنعو دبا يف هتدؼ اتفاقية التلوث اعبوي البعيد اؼبدى العابر للحدود إذل ا
ذلك التلوث بعيد اؼبدى عرب اغبدود الذي ينشأ عن ؾبموعة من اؼبلوثات. ودبوجب ىذه االتفاقية، مت اعتماد بروتوكوؿ اؼبعادف 

الربوتوكوؿ ثالثة معادف:  . ويستهدؼ ىذآٖٕٓيف آرىاوس، الدامبرؾ، ودخل حيز النفاذ يف عاـ  ٜٜٛٔالثقيلة يف عاـ 
الكادميـو والرصاص والزئبق. وفئات اؼبصادر الثابتة اليت يغطيها الربوتوكوؿ تشمل اؼبصادر ذات الصلة اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ 

 التفاقية ميناماتا.
عاثاهتا من ىذه اؼبعادف ويتمثل أحد االلتزامات األساسية اليت يضطلع هبا األطراؼ يف بروتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة يف زبفيض انب

(. ويهدؼ الربتوكوؿ إذل ٜٜ٘ٔو ٜ٘ٛٔ)أو أي سنة بديلة يف الفًتة بُت عامي  ٜٜٓٔالثالثة إذل أدىن من مستوياهتا يف عاـ 
تقليل انبعاثات الكادميـو والرصاص والزئبق من اؼبصادر الصناعية )صناعة اغبديد والصلب وصناعة اؼبعادف غَت اغبديدية 

الصناعية( وترميد  اؼبراجلنت وصناعة الزجاج وصناعة الكلور والقلويات( وعمليات االحًتاؽ )توليد الطاقة و ظبالوصناعة ا
النفايات. ويفرض الربوتوكوؿ قيمًا حدية صارمة النبعاثات اؼبصادر الثابتة ويشَت بأفضل التقنيات اؼبتاحة ؽبذه اؼبصادر. ومت 

                                                           
يبكن االطالع على توجيو تفصيلي بشأف استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية للوفاء دبتطلبات تلك   (ٚ)

 .http://chm.pops.int/Implementation/BATandBEP/Overview/tabid/371/Default.aspxاالتفاقية يف اؼبوقع: 

 توجد اؼببادئ التوجيهية التقنية يف اؼبوقع:  (ٛ)
 http://www.basel.int/Implementation/Publications/TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspx. 
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، وخاصة البلداف من أوروبا جديدةمرونة من أجل تسهيل انضماـ أطراؼ  لتطبيق أوجو ٕٕٔٓتعديل الربوتوكوؿ يف عاـ 
مت أيضًا اعتماد وثيقة توجيو بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة من أجل ضبط  ٕٕٔٓالشرقية والقوقاز ووسط آسيا. ويف عاـ 

 انبعاثات اؼبعادف الثقيلة من فئات اؼبصادر اليت يغطيها الربتوكوؿ.
 المية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئةشراكة الزئبق الع ٖٔ-ٔ

دعا ؾبلس إدارة برنامج البيئة إذل إقامة شراكات بُت اغبكومات وأصحاب اؼبصلحة اآلخرين كوسيلة للحد من اؼبخاطر اليت 
يت نشأت عن ذلك . واؽبدؼ الشامل لشراكة الزئبق العاؼبية ال(ٜ)تتعرض ؽبا صحة البشر والبيئة نتيجة إلطالقات الزئبق يف البيئة

ىو ضباية صحة البشر والبيئة العاؼبية من انبعاثات الزئبق ومركباتو من خالؿ اغبد من االنبعاثات العاؼبية من الزئبق الناجم عن 
 استخدامات بشرية يف اؽبواء واؼبياه واألراضي، والقضاء بصورة هنائية على ىذه االنبعاثات حيثما يكوف ذلك فبكناً.

الشراكة يف الوقت اغباضر شباين أولويات ؿبدندة للعمل )أو ؾباالت شراكة(، منها أربع أولويات تتصل بصورة وتندرج يف ىذه 
: أي ضبط الزئبق الناتج عن حرؽ الفحم؛ وإدارة نفايات الزئبق؛ وإمدادات وزبزين الزئبق؛ وزبفيض اتالتوجيه ههبذخاصة 

 ظبنت.الالزئبق الناشئ عن صناعة ا
اػبربات اؼبكتسبة داخل ىذه اجملاالت يف إطار الشراكة، إذل جانب التوجيو اؼبتصل الذي وضع يف إطار  وقد مت النظر يف

 الشراكة، عند النظر يف صياغة ىذه اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية.
 ويبكن االطالع على مزيد من اؼبعلومات يف:

 http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx 

                                                           
 .ٜ/ٖٕقرار ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة   (ٜ)

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx
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 المرفق الثاني
 التقنيات الشائعة

 اتالتقنيات الشائعة لتخفيض االنبعاث
يقػػدـ ىػػذا الفصػػل معلومػػات عامػػة عػػن تقنيػػات الضػػبط اؼبنطبقػػة علػػى صبيػػع فئػػات اؼبصػػادر الثابتػػة اؼبدرجػػة يف اؼبرفػػق داؿ. ويبكػػن 

 يف الفصل اؼبتعلق بالقطاع اؼبعٍت. بأي قطاع بالتحديداالطالع على معلومات إضافية تتصل 
النظػر يف كػال التقنيػات الشػائعة اؼبوصػوفة  أف يػتم موضػع االىتمػاـصبيع اػبيػارات احملتملػة اؼبتصػلة بالقطػاع من الضروري لدراسة و 

 كل قطاع.ليف ىذا القسم والتقنيات احملددة اؼبوصوفة 
وعمومػاً تطبػق معظػم تقنيػات تنظيػف  .التقػاط انبعاثػات الزئبػق اؼبػرتبط باعبسػيماتيتباين مدى قدرة أجهزة تنظيف الغبار على و 

كػاف الزئبػق مؤكسػداً أو   مػا إفرجػة ضػبط الزئبػق علػى اغبالػة الكيميائيػة وشػكل الزئبػق، أي القطاعػات. وتتوقػف دصبيع الغبار يف 
مػن خػالؿ أكسػدة إلزالة الزئبق يف أجهزة تنظيف الغبار: ويبكن تعزيز كفاءة ىذه األجهزة  الزئبق النقيلياً. ويتم التقاط معظم أوّ 

 .(ESP)وستاتيكية لكهر اواؼبرسبات رشحات األكياس مالزئبق الغازي. وأكثر التقنيات شيوعاً لتخفيف الغبار ىي 
ومن التقنيات الشائعة عرب القطاعػات إلزالػة الزئبػق بالتحديػد اسػتعماؿ الكربػوف اؼبنشػط، سػواء مت حقنػو يف تيػار غػاز اؼبدخنػة أو 

ثاًل يف تيػار غػاز اؼبدخنػة يف طبقة الًتشيح. ولتحسُت كفاءة اإلزالة يف الكربوف اؼبنشط يبكن استعماؿ عوامل األكسدة )حبقنها م
 أو تكثيفها على الكربوف اؼبنشط(.

 اؼبرشحات القماشية
تستخدـ مرشحات األكياس )اؼبرشحات القماشية واؼبرشحات النسيجية( عملية الًتشيح لفصل جسيمات الغبار عػن الغػازات. 

مػن  تفػوؽالتكػاليف، ويبكػن أف ربقػق كفػاءة صبػع اؼبتوفرة عبمع الغبار كفػاءة وربقيقػاً لفعاليػة  الوسائلوىي سبثل واحدة من أكثر 
تدخل الغازات جهػاز الًتشػيح وسبػر يف األكيػاس القماشػية. ويبكػن صػنع األكيػاس و يف اؼبائة للجسيمات الدقيقة جداً.  ٜٜ,ٜٜ

 نة.من مواد ـبتلفة )مثل القطن اؼبنسوج أو اؼبلبد أو اؼبواد الًتكيبية أو األلياؼ الزجاجية( حسب خصائص غاز اؼبدخ
ولتحسُت القدرة على ترشػيح الغبػار وزيػادة العمػر يػتم يف كثػَت مػن األحيػاف تبطػُت مػادة اؼبرشػح. وأكثػر اؼبػواد شػيوعاً ىػي اغبجػر 
(. إذ أنو يزيد كفاءة صبع الغبار عن طريق تكوين ما يسمى ُكسػب اؼبرشػح. ووبسِّػن   اعبَتي اػبامل كيميائياً )كربونات الكالسيـو

. وبدوف التبطُت الساحجةاعبسيمات الدقيقة ويوِّفر اغبماية ؼبادة اؼبرشح نفسها من الرطوبة أو اعبسيمات  التقاطُكسب اؼبرشح 
اؼبسػػبق فػػإف مػػادة اؼبرشػػح تسػػمح للجسػػيمات الدقيقػػة بػػأف تتسػػرب مػػن خػػالؿ نظػػاـ اؼبرشػػح الكيسػػي، وخاصػػة يف بدايػػة العمليػػة، 

عمليػػة الًتشػػيح ويػػًتؾ األجػػزاء األكثػػر دقػػة لُكسػػب اؼبرشػػح الػػذي يعػػزز نظػػراً ألف الكػػيس ال يسػػتطيع أف يقػػـو إالّ جبػػزء فقػػط مػػن 
 عمل اؼبرشح.

كيسي. ولذلك ينبغػي مػن أجػل زيػادة كفػاءة العمليػة ربويػل الزئبػق الغػازي إذل شػكل  مرشِّحويبر الزئبق الغازي أساساً من خالؿ 
يسي يبكن أف تزيػد بتػدابَت ـبتلفػة، مثػل االقػًتاف الك اؼبرشحمؤكسد بقدر اؼبستطاع، حبيث يبكن أف يلتصق باعبسيمات. وكفاءة 

 باغبقن اعباؼ أو شبو اعباؼ )التجفيف بالرشح( وتوفَت ترشيح إضايف وتركيب سطح تفاعلي على كسب اؼبرشح.
 اؼبرسبات الكهروستاتيكية

فق الغازات احملمنلة بالغبار تستعمل اؼبرسبات الكهروستاتيكية القوى الكهروستاتيكية لفصل ذرات الغبار عن غازات العادـ. وتتد
مػػن خػػالؿ اؼبمػػر الػػذي يتشػػكل بػػإلكًتودات التصػػريف والتجميػػع. وتتلقػػى اعبسػػيمات احملمولػػة جػػواً شػػحنة سػػالبة مػػع مرورىػػا مػػن 

بُت اإللكًتودات. وىذه اعبزيئات اؼبشحونة تنجذب إذل إلكًتود أرضي أو مشحوف إهبابياً وتلتصق بػو. ويػتم  اؼبؤيننخالؿ اجملاؿ 
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زالة اؼبادة اؼبتجمعة على اإللكًتودات هبز أو ذبذبة إلكًتودات التجميع، سواء بصورة مستمرة أو يف فًتات ؿبددة سلفاً. ويبكن إ
 عادة تنظيف اؼبرسبات بدوف وقف تيار اؽبواء.

وزيػػع حجػػم اعبزيئػػات. والعوامػػل الرئيسػػية الػػيت تػػؤثر علػػى كفػػاءة اعبمػػع يف اؼبرسػػبات الكهروسػػتاتيكية ىػػي اؼبقاومػػة الكهربائيػػة وت
والعوامل األخرى اليت تؤثر على ىذه الكفاءة ىي درجات اغبرارة ومعدؿ تدفق غاز اؼبدخنة وؿبتوى الرطوبة وعوامل التكييف يف 

 تيار الغاز أو زيادة سطح التجميع.
(. وىذه اؼبرسبات الرطبة تستعمل ويعمل اؼبرسب الرطب بتيارات ىوائية مشبعة ببخار اؼباء )نسبة رطوبة نسبية تبلغ مائة يف اؼبائة

بصػػورة شػػائعة إلزالػػة قطػػرات السػػوائل مثػػل رذاذ حػػامض الكربيػػت مػػن تيػػارات الغػػاز يف العمليػػات الصػػناعية. وتسػػتعمل اؼبرسػػبات 
الرطبػة بصػػورة شػػائعة أيضػػاً عنػدما ربتػػوي الغػػازات علػػى نسػبة رطوبػػة مرتفعػػة أو ربتػػوي علػى جسػػيمات دقيقػػة قابلػػة لالشػػتعاؿ أو 

 ات لزجة بطبيعتها.جسيم
 أجهزة التنظيف الرطبة

يوجد نوعاف ـبتلفاف من أجهزة التنظيف الرطبة اؼبستعملة، أحدنبا يستعمل أساساً إلزالة الغبار ويستعمل اآلخػر إلزالػة اؼبركبػات 
 الغازية اغبمضية.

زي وبتػوي علػى جسػيمات الغبػار. وينػتج ويف اؼبنظفات الرطبة إلزالة الغبار يتالمس سائل التنظيف )وىو اؼباء عادة( مػع تيػار غػا
عػػن االتصػػاؿ القػػوي لتيػػار الغػػاز والسػػائل كفػػاءة عاليػػة يف إزالػػة الغبػػار. وتػػؤدي عمليػػة الًتطيػػب إذل ذبمػػع اعبسػػيمات الدقيقػػة فبػػا 

تكػوف كفػاءة يسهِّل صبعها. ومن أمثلة أجهزة التنظيف اؼبذكورة أجهزة فينتوري أو أجهزة ثيسُت أو أجهزة رادياؿ فلو. ويبكن أف 
 ٘يف اؼبائػة، ولكػن الًتكيػز النهػائي للغبػار يكػوف مرتفعػاً نسػبياً )أكثػر مػن  ٜٛإزالة الغبار اليت تتسم هبا ىذه الوحػدات أكثػر مػن 

 ملغ/للمًت اؼبكعب العادي(.
ش( تزيل اؼبلوثػات مثػل واؼبنظفات الرطبة اؼبخصصة أساساً إلزالة اؼبركبات الغازية اغبمضية )وىي غالباً منظفات من نوع أبراج الر 

. ويستخدـ سائل المتصاص اؼبركبات. وىػي كثػَتاً مػا تنظػف الغػاز الػذي مت  ثنائي أكسيد الكربيت وكلوريد اؽبيدروجُت واؽبافنيـو
 تنظيف الغبار منو بالفعل.

اؼبػاء أمػا مػن تيػار الغػاز.  نوعي أجهزة التنظيف سبر عادة مػن خػالؿ مزيػل الػرذاذ إلزالػة قطػرات اؼبيػاه بواسطة“ اؼبنظنفة”والغازات 
 يتم تنظيفو وتصريفو أو إعادة تدويره يف جهاز الغاز.فالناتج من نظاـ التنظيف 
بإضػػػافة مركبػػػات الكربيػػػت أو الكربػػػوف اؼبنشػػػط لسػػػائل جهػػػاز التنظيػػػف )ميللػػػر وآخػػػروف،  الزئبػػػق النقػػػيويبكػػػن ربسػػػُت امتصػػػاص 

ٕٓٔٗ.) 
الزئبق اؼبؤكسد من مياه التنظيف. ويبكن أف تعمل مركبات الكربيت كعامل للتلبد، والتهاطل ىو تدبَت آخر يستخدـ كثَتاً إلزالة 

عنػػد إضػػافتها إذل ميػػاه الغسػػل لتحويػػل الزئبػػق القابػػل للػػذوباف بكفػػاءة إذل مركػػب غػػَت قابػػل للػػذوباف. وىنػػاؾ احتمػػاؿ آخػػر لػػربط 
 (.ٕٗٔٓنشط إذل مياه التنظيف )بيتيغ، الزئبق مباشرة بعد ربويلو يف مرحلة السيولة ويتمثل يف إضافة الكربوف اؼب

ويبكن أف ربدث إعادة انبعاث الزئبػق يف حالػة وجػود مركبػات االختػزاؿ مثػل الكربيػت يف ميػاه التنظيػف. ويف ىػذه اغبالػة، يبكػن 
(. ويبكػػن ذبنػػب ذلػػك مػػن خػػالؿ كفالػػة وجػػود ٕٗٔٓربويػػل الزئبػػق مػػرة أخػػرى إذل زئبػػق أّورل وإعػػادة إطالقػػو )تيسػػر وآخػػروف، 

 يونات يبكن أف يتفاعل معها الزئبق ليكوف مركبات مثل الفلوريد أو الكلوريد أو الربوميد أو اليوديد.أ
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 ملخص أجهزة تنظيف الغبار
 معلومات عن أداء أجهزة تنظيف الغبار ٔدوؿ يقدـ اعب

 أداء أجهزة تنظيف الغبار معبرًا عنو بمتوسط تركيزات الغبار في الساعة ٔالجدول 
 (ٖغبار بعد التنظيف )ملغ/ـتركيزات ال 

 اؼبرشحات النسيجية
 اؼبرشحات النسيجية، النوع الغشائي

 اؼبرسبات الكهروستاتيكية اعبافة
 اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة

 أجهزة تنظيف الغبار عالية الكفاءة

 <ٔ – ٘ 
 <ٔ 
 <٘ – ٔ٘ 
 <ٔ – ٘ 
 <ٕٓ 

اؼبتاحػػة لضػػبط انبعاثػػات اؼبعػػادف الثقيلػػة ومركباهتػػا مػػن فئػػات اؼبصػػادر اؼبػػذكورة يف اؼبرفػػق الثػػاين لربوتوكػػوؿ اؼبصػػدر: أخػػذ مػػن وثيقػػة التوجيػػو بشػػأف أفضػػل التقنيػػات 
 (ٓٔ)(ECE/EB.ALR//116, 2013اؼبعادف الثقيلة )

 عوامل اإلذابة واألكسدة
 قبػل دخػػوؿاز اؼبػػداخن الكربػوف اؼبنشػط مػػذيب فعػاؿ اللتقػاط الزئبػػق مػن غػػاز اؼبػداخن. ويبكػن حقػػن الكربػوف اؼبنشػػط يف تيػار غػ

أجهزة تنظيف الغبار أو اؼبرشحات الكيسية أو اؼبرسبات الكهروستاتيكية أو يبكن توزيع غاز اؼبداخن يف كل أجزاء طبقػة ترشػيح  
 مػادة ماصػة. وفعالية الكربوف اؼبنشط لضبط الزئبق تتوقف على درجة اغبرارة. وبالتحديد فإف التقاط الزئبق أو قػدرة إزالػة كربونية

تتزايػػد مبطيػػاً مػػع البفػػاض درجػػة حػػرارة غػػاز اؼبدخنػػة. وتتحػػدد درجػػة حػػرارة غػػاز اؼبدخنػػة أساسػػاً بتصػػميم اؼبنشػػأة وعوامػػل  اعينهػػب
التشغيل. وحسب خصائص اؼبنشأة، مثل العناصر اليت يتكوف منها غاز اؼبدخنة وتشغيل جهاز ضػبط الغبػار، تكػوف إزالػة الزئبػق 

مػػواد ماصػػة مػػن درجػػة مئويػػة مػػع اسػػتخداـ الكربػػوف اؼبنشػػط اؼبعيػػاري. وتوجػػد  ٘ٚٔعػػن  فعالػػة نسػػبياً عنػػد درجػػات حػػرارة تقػػل
درجػػة مئويػػة وتصػػل  ٘ٚٔنشػػط خاصػػة لػػدرجات اغبػػرارة العاليػػة مػػن أجػػل التقػػاط الزئبػػق يف درجػػات حػػرارة تزيػػد عػػن اؼبكربػػوف ال

 درجة مئوية. ٖٓ٘عموماً حىت 
ابلػػة لالشػػتعاؿ الػػذايت وقابلػػة لالنفجػػار يف ظػػروؼ معيننػػة. وتتوقػػف ـبػػاطر وصبيػػع أنػػواع الكربػػوف اؼبنشػػط قابلػػة لالشػػتعاؿ، وىػػي ق

النػػَتاف واالنفجػػار علػػى خصػػائص االحػػًتاؽ واالنفجػػار يف اؼبنػػتج اؼبسػػحوؽ، وكػػذلك علػػى العمليػػات اؼبسػػتعملة وأحػػواؿ اؼبنشػػأة. 
قػػل مػػن ـبػػاطر النػػَتاف واالنفجػػار وينطػػوي علػػى درجػػة أ ىبضػػع لقػػدر كبػػَت مػػن عمليػػات التجهيػػزفػػالكربوف اؼبنشػػط بنوعيػػة جيػػدة 

نخفضػة. ولكػن أنػواع الكربػوف اؼبنشػط جزئيػاً يبكػن أف تنطػوي علػى ـبػاطرة عاليػة وقػد تتطلػب اؼبنوعية الالكربوف من  باؼبقارنة مع
ـ اسػػػتخداللتعامػػػل، دبػػػا يف ذلػػػك  ةاؼبناسػػػب اتحسػػػب التوجيهػػػ ابعنايػػػة واسػػػتخدامه اؼبػػػادة اؼباصػػػةتعػػػاماًل خاصػػػاً. وينبغػػػي اختيػػػار 

معدات منع النَتاف واالنفجار )مثل ذبنب تيػارات اؽبػواء منخفضػة السػرعة عػن طريػق طبقػات الًتشػيح وذبنػب الًتسػيبات الكبػَتة 
اغبجػػم يف العمليػػة مػػن خػػالؿ اسػػتمرار التصػػريف مػػن القػػواديس ورصػػده مػػن أجػػل ذبنػػب ـبػػاطر النػػَتاف، وجػػودة الصػػيانة الروتينيػػة 

إمكانيػػة االنفجػػار. ويف التطبيقػػات الػػيت يضػػاؼ فيهػػا الكربػػوف  يكػػبحدبػػواد خاملػػة يبكػػن أف لتنظيػػف التنػػاثر(. وزبفيػػف الكربػػوف 
غػَت  واد ماصػةدبػاؼبنشط إذل تدفقات الغاز اليت تنطوي على كميات قليلة من غاز العمليات قػد يكػوف مػن اؼبفيػد خلػط الكربػوف 

 (.ٕٛٓٓ؛ ديرين وآخروف، ٕٚٓٓقابلة لالشتعاؿ )ليكاتا وآخروف، 
تعزيػػز التقػػاط الزئبػػق بإضػػافة عوامػػل األكسػػدة )مثػػل اؽبالوجينػػات( إذل غػػاز اؼبدخنػػة أو اسػػتخداـ الكربػػوف اؼبنشػػط احملقػػوف ويبكػػن 

باؽبالوجُت أو الكربيت. ويرد وصف ىذه التقنيات دبزيد مػن التفصػيل يف الفصػوؿ اػباصػة بالقطاعػات. وىنػاؾ خطػر ؿبتمػل مػن 
                                                           

عن كمية التخفيف اغباصل، وينبغي القياـ دبزيد من  للتمثيلستويات األكسجُت اؼبستعملة يالحظ وجود خالؼ بشأف م  (ٓٔ)
 البحث.
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ذلػك، وخاصػػة يف اؼبنتجػػات الثانويػػة، مثػػل الرمػاد واغبمػػأة. وينبغػػي أف يؤخػػذ ذلػػك يف  إمكانيػة ظهػػور الديوكسػػُت والفيػػوراف نتيجػػة
 االعتبار.

 .معموؿ هبا)نفايات الزئبق( ووفقاً ألي لوائح وطنية  ٔٔوينبغي التعامل مع نفايات الكربوف اؼبنشط وفقاً للمادة 
 جل إزالة الزئبق.اؼبتوقع لتقنيات الكربوف اؼبنشط من أاألدىن األداء  ٕويوضح اعبدوؿ 

 المتوقع لتقنيات الكربون المنشط إلزالة الزئبق معبرًا عنو بمتوسط تركيزات الزئبق في الساعةاألدنى األداء  ٕالجدول 
 (ٖؿبتوى الزئبق بعد التنظيف )ملغ/ـ 

 مرشح كربوين
 بالكربيت ؿبقوفمرشح كربوين 

 كربوف + فصل الغبارالحقن 
 فصل الغبار حقن الكربوف اؼبنشط اؼبربـو +

 <ٓ,ٓٔ 
 <ٓ,ٓٔ 
 <ٓ,ٓ٘ 

ٓ,ٓٓٔ 

ؼبرفػػق الثػػاين لربوتوكػػوؿ اؼبصػػدر: أخػػذ مػػن وثيقػػة التوجيػػو بشػػأف أفضػػل التقنيػػات اؼبتاحػػة لضػػبط انبعاثػػات اؼبعػػادف الثقيلػػة ومركباهتػػا مػػن فئػػات اؼبصػػادر اؼبػػذكورة يف ا
 (ECE/EB.AIR/116, 2013اؼبعادف الثقيلة )

)على سبيل اؼبثاؿ، ما إف كاف الزئبق  ووشكللزئبق لإذل حد كبَت على اغبالة الكيميائية  ٕدوؿ وتتوقف درجة ضبط الزئبق يف اعب
 أكثػػر أنبيػػة ويكػػوفتطبيػػق ىػػذه التػػدابَت علػػى العمليػػات احملػػددة يتوقػػف و مؤكسػػداً أو مرتبطػػاً جبسػػيمات(، وعلػػى الًتكيػػز األّورل. 

التقنيػػػػات أو فػػػػرادى من وثػػػػائق القطاعػػػػات أمثلػػػػة ؼبسػػػػتويات أداء عنػػػػدما تكػػػػوف تركيػػػػزات الزئبػػػػق يف غػػػػاز اؼبدخنػػػػة مرتفعػػػػة. وتتضػػػػ
 ؾبموعات التقنيات.
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 المرفق الثالث
 الرصد

 رصد انبعاثات الزئبق
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 مقدمة - ٔ
انبعاثػػات الزئبػػق ىػػي عنصػػر مكػػوف رئيسػػي لتمكػػُت أي طػػرؼ مػػن تقيػػيم أداء التػػدابَت الػػيت يطبقهػػا. ولػػذلك يصػػف ىػػذا الفصػػل 

نظر الطػرؼ يف تطبيقهػا لرصػد االنبعاثػات. وباإلضػافة إذل ذلػك، هبػري تنػاوؿ تقنيػات رصػد االنبعاثػات التقنيات العامة اليت قد ي
التزامػات  ٛ. وال تشػمل اؼبػادة اتالتوجيهػ هىػذاػباصة بفئات اؼبصادر الثابتة اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ يف الفصوؿ ذات الصػلة مػن 

ؼبادة تقضي بػأف ربقػق التػدابَت الػيت يطبقهػا أي طػرؼ تقػدماً معقػواًل يف من ىذه ا ٙؿبددة بشأف رصد االنبعاثات. ولكن الفقرة 
( عػن فعاليػة ٕٔبػأف يبلػغ كػل طػرؼ )عمػاًل باؼبػادة  ٔٔخفض االنبعاثات مع مرور الوقت. وباإلضافة إذل ذلك، تقضي الفقػرة 

من اؼبصادر الثابتة اؼبندرجػة يف فئػات  التدابَت اليت ازبذىا يف سبيل ضبط، وحيثما أمكن، خفض انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق
 اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ.
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 نظرة عامة - ٕ
يبثػل رصػد انبعاثػات الزئبػق جانبػػاً جوىريػاً يف التنفيػذ الشػامل ألفضػػل التقنيػات اؼبتاحػة وأفضػل اؼبمارسػػات البيئيػة مػن أجػل ضػػبط 

من كفػاءة تشػغيل تقنيػات التخفيػف اؼبسػتعملة. وينبغػي أف هبػري  انبعاثات الزئبق يف البيئة ومن أجل اغبفاظ على مستوى مرتفع
بيانػػات سبثيليػػة وموثوقػػة  وتلػػـزرصػػد انبعاثػػات الزئبػػق وفقػػاً ألفضػػل اؼبمارسػػات العامػػة مػػع اسػػتعماؿ أسػػاليب معتمػػدة أو مقبولػػة. 

 ؼبستعملة يف أي مرفق.وسريعة عن رصد انبعاثات الزئبق من أجل تقييم وكفالة فعالية تقنيات ضبط انبعاثات الزئبق ا
قائمػػػة وينبغػػػي أف تضػػػطلع صبيػػػع مصػػػادر انبعاثػػػات الزئبػػػق ذات الصػػػلة برصػػػد االنبعاثػػػات. ويف حػػػُت أف ىػػػذه اؼبقدمػػػة تتضػػػمن 

شػار إليهػا يف ، والػيت يمػن أجػل الرصػد بوجػو خػاصالتقنيات فإف كل مصدر معٍت يبكن أف يتخذ التقنيات واؼبمارسات اؼبنطبقػة 
 .اتالتوجيه هىذ تألف منهاتالفصوؿ اليت  فرادى

 الخطوات العامة في إجراء رصد انبعاثات الزئبق ٔ-ٕ
اػبطػػوة األوذل يف إجػػراء رصػػد انبعاثػػات الزئبػػق ىػػي إنشػػاء خػػط أسػػاس لػػألداء، سػػواء مػػن خػػالؿ أخػػذ قياسػػات مباشػػرة لًتكيػػزات 

رفػػق. وبعػػد ذلػػك، يؤخػػذ مزيػػد مػػن القياسػػات يف الزئبػػق يف تيػػارات الغػػاز أو اسػػتخداـ القياسػػات غػػَت اؼبباشػػرة لتقػػدير انبعاثػػات اؼب
فػػًتات زمنيػػة ؿبػػددة )يوميػػاً أو أسػػبوعياً أو شػػهرياً علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ( لتوصػػيف تركيػػز الزئبػػق يف الغػػاز أو انبعاثػػات الزئبػػق يف ذلػػك 

داء التشػػغيل. وإذا الوقػػت. وعندئػػذم يػػتم الرصػػد بتجميػػع وربليػػل بيانػػات قيػػاس االنبعاثػػات ؼبالحظػػة االذباىػػات يف االنبعاثػػات وأ
أشارت القياسات إذل وجود أشياء تبعث على القلق، مثل زيادة تركيزات الزئبق مع مرور الوقػت أو فػًتات ذروة النبعاثػات الزئبػق 

 بعض عمليات اؼبنشأة فعندئذم ينبغي ازباذ إجراء سريع من جانب اؼبرفق لتصحيح اغبالة.تصاحب 
 الرصد اعتبارات في اختيار نهج القياس أو ٕ-ٕ

ينبغي أف يبدأ اختيار هنج القياس أو الرصد ببحث النتائج اؼبرجوة. ويبكن القياـ بقياسػات دوريػة قصػَتة األجػل، يف فػًتات زمنيػة 
لتحسػُت العمليػة إذل اغبػد األمثػل. والقياسػات مردود سريع من اؼبعلومات قصَتة مثل ساعة واحدة أو يـو واحد، من أجل توفَت 

القياسػات الػيت ذبػري علػى مػدى عػدة أشػهر أو علػى مػدى سػنة، مػع اسػتعماؿ معػدات تقػاـ بصػورة دائمػة  الطويلة األجل، مثػل
على أساس شبو مستمر، قد تكوف مرغوبة من أجل التبليغ عن جرد االنبعاثات. والرصد اؼبستمر لالنبعاثات الذي هبري تنفيػذه 

إذا كانػػت انبعاثػػات الزئبػػق تتبػػاين تباينػػاً كبػػَتاً، وذلػػك علػػى  يف الوقػػت اغباضػػر يف بعػػض البلػػداف يبكػػن اسػػتخدامو لضػػبط العمليػػة
 .األولية سبيل اؼبثاؿ بسبب التغَت السريع يف مستوى الزئبق يف مواد التغذية

وضػػع اػبصػػائص احملػػددة للموقػػع يف االعتبػػار عنػد اختيػػار أكثػػر أسػػاليب الرصػػد مالءمػػة وزبطػػيط ضبلػػة  يلػػـزوباإلضػافة إذل ذلػػك، 
سػػب العمليػػػات اؼبسػػتخدمة يبكػػن أف يوجػػػد الزئبػػق يف شػػكل زئبػػق ملتصػػػق باعبسػػيمات أو زئبػػق أّورل غػػػازي أخػػذ العينػػات. وح

(Hg
أو خبليط من ىذه األشكاؿ. وقد تكػوف الفواصػل متباينػة إذل حػد كبػَت  ‘ٕ’ Hgأو  ‘ٔ’ Hg( أو يف شكلو الغازي اؼبؤين، 0

قػد يكػوف مػن اؼبفيػد قيػاس ىػذه األنػواع اؼبختلفػة مػن الزئبػق بصػورة بُت اؼبرافق اليت تقػـو بعمليػات متشػاهبة. ويف بعػض العمليػات 
 فردية، وذلك مثاًل بتوفَت ُمدخالت تساعد يف ازباذ قرارات بشأف تكنولوجيات الضبط الفعالة أو إجراء تقييمات للمخاطرة.

سػػالمة اؼبهنيتػػُت وأف تفػػي وينبغػػي أف تكػػوف نقطػػة صبػػع العينػػات يف مكػػاف يسػػهل الوصػػوؿ إليػػو وأف تفػػي باشػػًتاطات الصػػحة وال
أف تسػتخدـ نفػس نقػاط صبػع العينػات يف اغبمػالت  ومػن األمثػلباالشًتاطات التنظيمية وأف تسمح باستعادة العينات التمثيلية. 

التالية عبمع العينات من أجل كفالة إمكانية اؼبقارنة بُت النتائج. وؼبنع زبفيف العينات وذبنب الوصوؿ إذل نتػائج منخفضػة زائفػة 
ينبغي أال يتسرب اؽبواء احمليط إذل نقاط العينػة. ويفضػل أف توضػع مالمػح تػدفق سػرعة الغػاز يف االعتبػار عنػد تعيػُت موقػع العينػة 
من أجل ذبنب اؼبناطق اليت تتسم باضطراب التدفق، فبا يؤثر على الصفة التمثيلية للعيِّنة. وتتوافر معلومات تفصيلية عن تصػميم 
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ات اشػًتاط -الثابتػة در اقيػاس انبعاثػات اؼبصػ -نوعيػة اؽبػواء : (ٔٔ) EN 15259: 2007التوجيػو األورو   وإنشػاء نقػاط القيػاس يف
وينطبػػق ىػػذا التوجيػػو علػػى القياسػػات اؼبسػػتمرة وكػػذلك القياسػػات غػػَت “.أقسػػاـ ومواقػػع القيػػاس وىػػدؼ وخطػػة وتقريػػر القيػػاس

 اؼبستقرة.
لعينػة ومػدهتا وتكرارىػا مػن خػالؿ دراسػة عػدة بػارامًتات، تشػمل أسػلوب وللحصوؿ علػى بيانػات سبثيليػة، ينبغػي ربديػد توقيػت ا

 توضػػيحلاػباصػػة بػػاؼبوقع، شػػًتاطات االو القيػػاس والرصػػد اؼبسػػتعمل، وموقػػع القيػػاس، وظػػروؼ تشػػغيل اؼبرفػػق، والتباينػػات العمليػػة 
العمليػػات العاديػػة للمرفػػق. وإذا   االمتثػػاؿ دبوجػػب العمليػػة التنظيميػػة اؼبنطبقػػة. وينبغػػي أف تؤخػػذ العينػػات يف ظػػروؼ سبثػػلمػػدى 

كانػػت االنبعاثػػات متباينػػة إذل حػػد كبػػَت أو إذا كانػػت االنبعاثػػات تؤخػػذ مػػن عمليػػة متقطعػػة فينبغػػي اسػػتعماؿ عينػػة ذات مػػدة 
أطوؿ أو صبع مزيد من العينات )مثل العينات اؼبأخوذة عرب اجملموعػة اؼبتقطعػة بأكملهػا( مػن أجػل اغبصػوؿ علػى متوسػط قيػاس 

وثوؽ بو. وباإلضػافة إذل ذلػك قػد يسػتلـز البفػاض تركيػزات الزئبػق يف تيػار العينػة فػًتات أطػوؿ مػن أجػل تػوفَت كتلػة عينػة يبكن ال
أكثػػر مػػن  -إصباليػػة تزيػػد عػػن حػػد الكشػػف اؼبسػػتخدـ يف األسػػلوب اؼبطبػػق. وباإلضػػافة إذل ذلػػك، تػػوفر العينػػات اؼبركبػػة الدوريػػة 

نتػػػائج سبثيليػػػة بدرجػػػة أكػػػرب مقارنػػػة بالعينػػػات اؼبػػػأخوذة بصػػػورة  -يل اؼبثػػػاؿ سػػػاعة علػػػى سػػػب ٕٗسػػػاعة أو  ٕٔنصػػػف سػػػاعة أو 
 عشوائية.

ويبكن أف تتباين انبعاثات الزئبق بصػورة ىامػة داخػل اؼبرفػق الواحػد مػع مػرور الوقػت أو بػُت اؼبرافػق الػيت تقػـو بعمليػات مشػاهبة، 
تتغػَت تركيػزات الزئبػق بصػورة سػريعة يف الوقػود أو اؼبػواد اػبػاـ  بسبب تبػاين ؿبتػوى الزئبػق يف اؼبػواد الداخلػة يف العمليػة. ويبكػن أف

أو اؼبػػدخالت األخػػػرى مثػػػل النفايػػػات. وأثنػػػاء إجػػػراء قيػػػاس االنبعاثػػػات ينبغػػػي أيضػػػاً توثيػػػق ؿبتػػػوى الزئبػػػق يف مػػػدخالت العمليػػػة 
لعمليػة يف ظػروؼ سبثيليػة للمساعدة علػى ضػماف اعبػودة. وهبػب أثنػاء صبػع العينػات اغبػرص بقػدر اإلمكػاف علػى كفالػة تشػغيل ا

اإلقػالؿ إذل أدىن حػد مػن االنبعاثػات اؽباربػة. علػى العاديػة، و لتغذيػة ا ؼبػواد وأف تكوف تركيزات الزئبق يف تيػارات اؼبػدخالت فبثلػة
 وإذا دل تكن ظروؼ التشغيل مبطية فإف االستقراء اػبارجي لبيانات العينة قد يتيح نتائج هبامش أكرب من اػبطأ.

يػػق ظػػروؼ التشػػغيل طػػواؿ ضبلػػة صبػػع العينػػات. وينبغػػي القيػػاـ بتسػػجيل دقيػػق للبػػاراميًتات احملػػددة، مثػػل معػػدؿ تػػدفق وينبغػػي توث
وذلػػك ، (ٕٔ)الغػاز اغبجمػي ودرجػة حػرارة الغػاز وؿبتػوى خبػار اؼبػػاء يف الغػاز والضػغط االسػتاتيكي ألنبػوب الغػاز والضػغط اعبػوي

ضػػػغط جػػػوي، ؿبتػػػوى  ٔإذل ظػػػروؼ مرجعيػػػة معياريػػػة )صػػػفر درجػػػة مئويػػػة، مػػػن أجػػػل ربويػػػل تركيػػػزات الزئبػػػق الػػػيت يػػػتم قياسػػػها 
األكسجُت اؼبقاس أو اؼبرجعي وعلى قاعدة غاز جافة(. ويبكن ربديد كمية الزئبق اليت هبري إطالقها بضرب تركيز الزئبق يف غاز 

 العادـ وقسمتو على معدؿ تدفق الغاز اغبجمي الذي يبر من اؼبدخنة، على النحو التارل:
 ى سبيل اؼبثاؿ:عل

EHg = CHg × F × T 
 حيث:

EHg)االنبعاثات الثانوية للزئبق )كغ/سنة = 
CHg(ٖ= تركيز الزئبق يف تيار الغاز )كغ/ـ 

Fساعة(ٖ= معدؿ التدفق اغبجمي لتيار الغاز )ـ/ 
T)وقت التشغيل سنوياً )ساعة/سنة = 

                                                           
اشًتاطات أقساـ ومواقع  –: نوعية اؽبواء، قياس انبعاثات اؼبصادر الثابتة EN 15259: 2007”اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي   (ٔٔ)

 :ٕٚٓٓآب/أغسطس  ٛٔ، “القياس وىدؼ وخطة وتقرير القياس

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22623&cs=106F3444821A456A90F21590F3BFF8582 

(ٕٔ)EU IPPCB, NFM BREF Draft   ص ٖٕٔٓ، شباط/فرباير ،ٙٚ. 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22623&cs=106F3444821A456A90F21590F3BFF8582
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22623&cs=106F3444821A456A90F21590F3BFF8582


UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

20 

نات عند مصدر ثابت، مثل أنبوب اؼبدخنة. وال هبػري عػادة وتعتمد األساليب األكثر مباشرة يف رصد االنبعاثات على أخذ العي
طيػاً قياس االنبعاثات اؼبنتثرة، دبا فيها االنبعاثات اؽباربة، يف العػادة، واؼبنهجيػات اؼبوجػودة فعػاًل لقيػاس االنبعاثػات اؼبنتثػرة تػؤدي مب

ئج رصد االنبعاثػات مػن اؼبصػادر الثابتػة قػد إذل نتائج تنطوي على درجة كبَتة من عدـ التأكد. وىكذا، ينبغي أف يالحظ أف نتا
 ال تقدـ بيانات كاملة عن ؾبموع انبعاثات الزئبق من اؼبرفق.

وينبغػػي أف يسػػتند اختيػػار أسػػػلوب الرصػػد إذل عػػدة عوامػػل، مثػػػل خصػػائص اؼبوقػػع وؿبػػددات العمليػػػة وتأكػػد القيػػاس واعتبػػػارات 
نػة انبعاثػات الزئبػق مػن اؼبرفػق مػع مػرور الوقػت، ينبغػي اسػتعماؿ أسػاليب التكلفة واؼبتطلبػات التنظيميػة ومتطلبػات الصػيانة. وؼبقار 

 متسقة ألخذ العينات يف السنوات الالحقة.
 أساليب القياس المباشر ٖ-ٕ

تعترب أساليب القياس اؼبباشر عموماً أكثر التقنيات موثوقية لرصد انبعاثات الزئبػق. وعنػد إجػراء ىػذه األسػاليب بطريقػة صػحيحة 
 أف توفر بيانات سبثيلية موثوقة تؤدي إذل قياس أكثر دقة النبعاثات الزئبق الفعلية من اؼبرفق. فإهنا يبكن

 القياسات قصيرة األجل ٔ-ٖ-ٕ

 أخذ العينات بجهاز االرتطام ٔ-ٔ-ٖ-ٕ
وج مثػػل تؤخػذ عينػػات انبعاثػػات الزئبػػق جبهػػاز االرتطػػاـ مػن مصػػدر ثابػػت بالقيػػاـ يػػدوياً جبمػػع عينػػة مػن غػػاز العػػادـ مػػن فتحػػة خػػر 

اؼبدخنػػة أو اجملػػرى بنظػػاـ اؼبعاينػػة اؼبتسػػاوية اغبركػػة، حيػػث يكػػوف تيػػار غػػاز العينػػة الػػذي يػػتم اسػػتخراجو بػػنفس سػػرعة التيػػار نبػػوب أ
الرئيسػػي. وتأخػػذ اؼبعاينػػة اؼبتسػػاوية اغبركػػة يف االعتبػػار التغػػَتات يف معػػدؿ تػػدفق الغػػاز وربميػػل بعػػض اعبسػػيمات يف الغػػاز. ولكػػن 

 مناسباً يف حالة الغازات اليت ربمل اعبسيمات بصورة كثيفة.ىذا األسلوب ليس 
ويتطلػػب ىػػذا األسػػػلوب اسػػتعماؿ قطػػار معاينػػػة معقػػد السػػتعادة الزئبػػػق مػػن تيػػار الغػػػاز يف شػػكل ؿبلػػوؿ يػػػتم إرسػػالو بعدئػػػذم إذل 

ضػوراً مسػتمراً أثنػاء فػًتة التحليل يف اؼبخترب. ويف حُت أف ىذا األسلوب يسمح بدقػة جيػدة يف قيػاس تركيػز الزئبػق فإنػو يتطلػب ح
صبػػع العينػػة. ومػػن مزايػػا ىػػذا األسػػلوب أف االسػػتعادة تكػػوف فبكنػػة يف حػػاليت وجػػود الزئبػػق يف شػػكل غػػازي ويف وجػػود الزئبػػق أو 
ملتصػػقاً جبسػػيمات دقيقػػة. وبسػػبب تعقػػد ىػػذا اإلجػػراء يتجػػو إجػػراء اختبػػار اؼبصػػدر إذل أف يكػػوف يف فػػًتات دوريػػة فقػػط )مػػرة أو 

سنة على سبيل اؼبثاؿ(. وعموماً، تعُت اؼبرافق خرباء استشاريُت متخصصُت يف اختبار اؼبصدر من أجل أخػذ العينػات مرتُت يف ال
 وإجراء التحليل.

ويػػتم إدخػػاؿ مسػػبار وصػػنبور عينػػة يف ؾبػػرى الغػػاز اػبػػارج السػػتخراج عينػػة سبثيليػػة يف فػػًتة زمنيػػة ؿبػػددة. ونظػػراً ألف أخػػذ العينػػات 
مرات يف السػنة كحػد أقصػى فػإف العينػات ينبغػي أف تؤخػذ عنػد تشػغيل العمليػة يف حالػة  بضعةإال  عادةري ال هب جبهاز االرتطاـ

ثناءىػا امستقرة للسماح لالستقراء اػبارجي للبيانات خالؿ سنة تشغيل. وينبغي توثيق ظروؼ التشغيل قبل ضبلػة أخػذ العينػات و 
يف أخػػذ ثػػالث عينػػات جبهػػاز الػػًتاطم، سبتػػد كػػل منهػػا لعػػدة سػػاعات يف  وبعػػدىا. ويف الواليػػات اؼبتحػػدة، تتمثػػل اؼبمارسػػة العامػػة

ظروؼ تشغيل مبطية، وحسػاب متوسػط النتػائج للتوصػل إذل قيمػة الًتكيػز النهائيػة. والدقػة يف ذبهيػز جهػاز االرتطػاـ والتعامػل مػع 
ثػَت مػن األحيػاف بضػياع الزئبػق مػػن احملاليػل بعػد ذلػك تتسػم بأنبيػة حاظبػة لنجػاح أسػاليب االرتطػػاـ. وتتصػل أخطػاء القيػاس يف ك
 بصورة مضللة.منخفضة احملاليل. ولذلك فمن اعبوىري ذبنب أي ضياع للعينة نظراً ألف ذلك سيسبب نتائج اختبار 

ونظراً ألف ىذا األسلوب ليس من أساليب الرصد اؼبستمر لالنبعاثات فإف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها ال تقدـ بيانػات بشػأف 
الزئبق أثناء األنشطة غَت اؼبنتظمة، مثػل التأرجحػات الواسػعة يف اإلنتػاج وبػدء العمليػات أو إغػالؽ اؼبنشػأة أو اضػطراب  انبعاثات

العمل فيها. وينبغي أف يالحػظ أف انبعاثػات الزئبػق اؼبتولػدة أثنػاء ىػذه األحػداث يبكػن أف تكػوف أعلػى أو أقػل بدرجػة كبػَتة عػن 
 ظروؼ التشغيل العادية.
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حىت يف ظروؼ األحواؿ اؼبستقرة العادية أف وبدث تباين كبَت يف أحجاـ الزئبق اؼبنبعثة عندما يتذبذب ؿبتػوى الزئبػق ولكن يبكن 
ظبنػػت الػػيت اليف الوقػػود أو مػػواد التغذيػػة األّوليػػة يف فػػًتات قصػػَتة مػػن الوقػػت. وبالتحديػػد، قػػد وبػػدث يف مرافػػق ترميػػد النفايػػات وا

وباؼبثػػل، قػػد يتغػػَت الزئبػػق يف تغػػذيات  بػػؤ دبحتػػوى الزئبػػق الػػذي يػػدخل النظػػاـ أو اؼبرفػػق.التن يصػػعبتسػػتخدـ وقػػود الفضػػالت أف 
زات اليت هبري ذبهيزىا، يف حالة قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية. ويف ىذه اغباالت، فإف النتائج اؼبتجمعة األفراف بسرعة حسب اؼبركن 

يف حالة استقراءىا خارجياً يف فًتة طويلة من الوقت )مثل اؼبتوسطات  من أخذ العينات جبهاز االرتطاـ قد ال توفر بيانات سبثيلية
الثانوية(. وىكذا، فإف زيادة عدد مرات أخذ العينات )على سبيل اؼبثاؿ زيادهتا إذل ثالثة قياسات يف السنة طواؿ سنوات كثَتة( 

 يبكن أف يوفر فهماً أفضل النبعاثات اؼبصدر الفعلية مع مرور الوقت.
لػى القيمػة القصػوى وأغػراض االسػػتثمار ينبغػي إجػراء اختبػار انبعاثػات الزئبػػق يف اؼبصػدر أثنػاء ضبػالت أكثػر اتسػػاعاً وللحصػوؿ ع

عبمع العينات للملوثات اؽبوائية مثل اعبسيمات الدقيقة وأكاسيد النًتوجُت وثنائي أكسيد الكربيت واؼبركبات العضوية اؼبتطػايرة. 
إجراء ىذه اغبمالت األكثر اتساعاً ألخذ عينات اؼبلوثات اؽبوائية إذل زيادة تكاليف تشغيل  وقد تؤدي إضافة اختبار الزئبق عند

العينػات وعػدد مػرات اؼبعاينػة وخػدمات الػدعم وأسػاليب  أخػذ اؼبرفق. وتتوقف التكاليف الفعلية على عوامػل ـبتلفػة مثػل أسػلوب
 التحليل وذبهيز اؼبوقع.

 األساليب المرجعية الموجودة:
  األسػلوبEN13211:2001/AC: 2005-  األسػلوب اليػدوي إلصبػارل تركػز ؾبمػوع  -انبعاثػات اؼبصػادر الثابتػة -نوعيػة اؽبػواء

(ٖٔ)الزئبق
 

ىذا ىو األسلوب اؼبرجعي اؼبستعمل يف أوروبا لقياس ؾبموع الزئبق. وينطبق ىذا األسلوب على مدى تركيزات ؾبمػوع الزئبػق مػن 
باسػتعماؿ ؿبلػوؿ مػائي  الكلػي أسػلوب يػدوي لتحديػد تركيػز الزئبػق والعمليةالعادـ.  يف غازات ٖمللي غراـ/ـ ٘,ٓإذل  ٔٓٓ,ٓ

عينة الزئبق يف طور البخار مػع اسػتخداـ مرشػح ورقػي أخذ من أجل ضبضي من برمنغنات البوتاسيـو أو ثاين كرومات البوتاسيـو 
 قيقة وساعتُت.د ٖٓعبمع الزئبق اؼبلتصق باعبسيمات. وينبغي أف يكوف زمن أخذ العينة بُت 

  ٜٕوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األسلوب- (USEPA Method 29) - انبعاثات اؼبعادف من اؼبصادر الثابتة(ٔٗ)
 

يف ىػػذا األسػػلوب يػػتم صبػػع انبعاثػػات اعبزيئػػات بطريقػػة متسػػاوية اغبركػػة يف اؼبسػػبار وعلػػى مرشػػح سػػاخن، مث يػػتم صبػػع االنبعاثػػات 
ي مائي من بَتوكسيد اؽبيدروجُت )بعد ربليلو الكتشاؼ صبيع اؼبعادف دبا فيها الزئبق( وؿبلوؿ ضبضي مائي الغازية يف ؿبلوؿ ضبض

مػػن برمنغنػػات البوتاسػػيـو )بعػػد ربليلػػو للزئبػػق فقػػط(. ويػػتم ىضػػم العينػػات الػػيت سبػػت اسػػتعادهتا وربليػػل أجػػزاء مالئمػػة الكتشػػاؼ 
متػػزاز الػػذري بالبخػػار ا اؼبعػػادف األخػػرى ـبتلػػف الكتشػػاؼ و ( CVAASلبػػارد )ويشػػار إليهػػا أيضػػاً باسػػم الزئبػػق بواسػػطة مطيافيػػة اال 

(. وىػذا األسػلوب يناسػب قيػاس تركيػزات ICP-MSباستخداـ اؼبطيافية الكتلية البالزمية اؼبقرونة باغبث )ويشار إليها أيضاً باسػم 
سػػلوب هبمػػع الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف ؿبلػػوؿ بَتوكسػػيد . ونظػػراً ألف ىػػذا األٖميكروغػػراـ/ـ ٓٓٔإذل  ٕ,ٓالزئبػػق الػػيت تػػًتاوح بػػُت قرابػػة 

 اؽبيدروجُت فإنو يالئم ربديد ـبتلف أنواع الزئبق.
 ،وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة(US EPA SW-846 Method 0060) - ربديد اؼبعادف يف انبعاثات اؼبداخن(ٔ٘)

 

                                                           
األسلوب اليدوي  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة -نوعية اؽبواء : EN 13211:2001/AC:2005اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي،   (ٖٔ)

 .ٕ٘ٓٓشباط/فرباير  ٘ٔ، إلصبارل تركز ؾبموع الزئبق
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A

731C45504F6F2FB2. 

 “االنبعاثات اؼبعدنية من اؼبصادر الثابتة -ٜٕسلوب األ”وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية،   (ٗٔ)
http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method29.html. 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A731C45504F6F2FB2
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A731C45504F6F2FB2
http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method29.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method29.html
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ن مػػن وحػػػدات ترميػػد النفايػػػات اػبطػػرة وعمليػػػات االحػػػًتاؽ ز اؼبعػػػادف يف انبعاثػػات اؼبػػػداخيػػيسػػتعمل ىػػػذا األسػػلوب لتحديػػػد ترك
اؼبشاهبة. ويف ىذا األسلوب، يتم سحب عينة من تيار غاز اؼبدخنة بطريقة متساوية اغبركة من خالؿ مسػبار نظػاـ ترشػيح. ويػتم 

 ويكػوفدة. رتطػاـ اؼبػربن على مرشح ساخن وصبع االنبعاثات الغازية يف سلسلة مػن أجهػزة االو صبع انبعاثات اعبسيمات يف اؼبسبار 
ؿبلػػوؿ مػػائي مػػن حػػامض النيًتيػػك اؼبخفػػف مقًتنػػاً علػػى منهػػا ف اآخػػر جهػػازاف  بينمػػا وبتػػوي، ُتفػػارغ جهػػازاف مػػن أجهػػزة االرتطػػاـ

وبتػػوي يف حػػُت ؿبلػػوؿ مػػن برمنغنػػات البوتاسػػيـو اغبمضػػي،  علػػىجهػػازا ارتطػػاـ آخػػراف  ووبتػػويبَتوكسػػيد اؽبيػػدروجُت اؼبخفػػف، 
 ألخَت على ؾبفف.جهاز االرتطاـ ا

. ويبكػػن ربليػػل األجػػزاء الباقيػػة CVAASويػػتم ىضػػم العينػػات اؼبسػػًتجعة وربليػػل أجػػزاء مالئمػػة الكتشػػاؼ الزئبػػق بواسػػطة مطيافيػػة 
أو مطيافيػػة االمتػػزاز الػػذري اللهػػيب  (ICP-AES)الكتشػػاؼ اؼبعػػادف األخػػرى دبطيافيػػة االنبعاثػػات الذريػػة البالزميػػة اؼبقرونػػة باغبػػث 

(FLAA) اؼبطيافية الكتلية أو ICP - MS. 
  اعبمعية األمريكية لالختبارات واؼبواد األسلوبASTM D6784-02 -  أسلوب االختبار  –( ٕٛٓٓ)اعتمد مرة أخرى يف

واؼبؤكسد واعبسيمي وؾبموع الزئبق يف غاز اؼبداخن اؼبولندة من مصادر ثابتة تعمل حبرؽ الفحػم  الزئبق النقياؼبوحد بشأف 
 (ٙٔ)يو ىيدرو()طريقة أونًت 

يف ىذا األسلوب يتم سحب عينة من تيار غاز اؼبدخنة بطريقة متساوية اغبركة من خالؿ مسبار ونظاـ ترشػيح مػع اغبفػاظ علػى 
درجػػة مئويػػة أو درجػػة حػػرارة غػػاز اؼبدخنػػة )أيهمػػا أكػػرب(، وبعػػد ذلػػك يػػتم اسػػتخداـ سلسػػلة مػػن أجهػػزة  ٕٓٔدرجػػة حػػرارة تبلػػغ 

صبع الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات يف النصف األمامي مػن قػاطرة أخػذ العينػة. ويػتم صبػع الزئبػق اؼبؤكسػد  االرتطاـ يف ضباـ ثلج. ويتم
 يف أجهزة ارتطاـ ربتوي على ؿبلوؿ كلوريد البوتاسيـو اؼبائي اؼبربد.

مػػن بَتوكسػػيد رتطػػاـ علػػى ؿبلػػوؿ ضبضػػي مػػائي مػػربد واحػػد مػػن أجهػػزة االيف أجهػػزة ارتطػػاـ تاليػػة )وبتػػوي  الزئبػػق النقػػيويػػتم صبػػع 
(. ويػتم اسػتعادة العينػات وىضػمها مث ربليلهػا  اؽبيدروجُت وربتػوي ثالثػة أجهػزة علػى ؿباليػل مائيػة مػربدة مػن برمنغنػات البوتاسػيـو

(. وينطبق نطاؽ ىػذا األسػلوب CVAFSأو مطيافية الفلورة الذرية بالبخار البارد ) CVAASالكتشاؼ الزئبق باستخداـ مطيافية 
مػن مصػادر ثابتػة تعمػل بػالفحم بًتكيػزات تػًتاوح  الكلػي واؼبؤكسػد والعػالق باعبسػيمات والزئبػق الزئبق النقػيثات على ربديد انبعا

 .ٖميكروغراـ/ـ ٓٓٔإذل  ٕ,ٓمن قرابة 
 األسػػلوب - اؼبعػػايَت الصػػناعية اليابانيػػة k0222  ربديػػد الزئبػػق يف غػػاز اؼبػػداخن )أسػػلوب االمتػػزاز  أسػػاليب -( ٔ) ٗ)اؼبػػادة

 (ٚٔ)بالبخار البارد( ذريمتزاز الالرطب واال
يسػػتخدـ ىػػذا األسػػلوب اؼبرجعػػي مػػن اليابػػاف لقيػػاس ؾبمػػوع الزئبػػق يف طػػور البخػػار يف غػػاز العينػػة. ويف ىػػذا األسػػلوب، يػػتم صبػػع 
زئبق طور البخار يف ؿبلوؿ ضبضي مائي من برمنغنات البوتاسيـو )أخػذ عينػات غػَت ؿبػدودة بطريقػة متسػاوية اغبركػة(. ويػتم صبػع 

: JIS Z 8808الغبػػػار الػػػذي وبتػػػوي علػػػى الزئبػػػق اؼبلتصػػػق باعبسػػػيمات يف غػػػاز اؼبدخنػػػة علػػػى مرشػػػح وفقػػػاً لألسػػػلوب اؼبرجعػػػي 
وربليػػل أجػػزاء مالئمػػة الكتشػػاؼ  اؼبسػػتعادةالعينػػات  ىضػػمويػػتم “. أسػػاليب قيػػاس تركيػػز الغبػػار يف غػػاز اؼبدخنػػة” (ٛٔ)ٖٕٔٓ

 .بالبخار البارد الذريالزئبق دبطيافية االمتزاز 
                                                                                                                                                                                              

 “خنربديد اؼبعادف من انبعاثات اؼبدا -Method 0060”وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة،   (٘ٔ)
.http://www.epa.gov/wastes/hazard/testmethods/sw846/pdfs/0060.pdf. 

واؼبؤكسد واعبسيمي وؾبموع الزئبق  الزئبق النقيأسلوب االختبار اؼبوحد بشأف ( ”ASTMاعبمعية األمريكية لالختبارات واؼبواد )  (ٙٔ)
. ٕٛٓٓ؛ “أونًتيو ىيدرو(يف غاز اؼبداخن اؼبولندة من مصادر ثابتة تعمل حبرؽ الفحم )طريقة 

http://www.astm.org/Standards/D6784.htm. 

 .ٜٜٚٔآب/أغسطس  ٕٓ، “؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخنٜٜٚٔ؛ JIS K0222”رابطة اؼبعايَت اليابانية،   (ٚٔ)

 .ٖٕٔٓآب/أغسطس  ٕٓ، “: أساليب قياس تركيز الغبار يف غاز اؼبدخنةٖٕٔٓ: JISZ8808”رابطة اؼبعايَت اليابانية،   (ٛٔ)

http://www.astm.org/Standards/D6784.htm
http://www.astm.org/Standards/D6784.htm
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 أخذ العينات بالمصائد الماّصة ٕ-ٔ-ٖ-ٕ
ز الزئبػق علػى مػدى فػًتة أخػذ العينػات بطريقػة تشػبو أسػاليب أجهػزة االرتطػاـ. وباإلضػافة يػتوفر اؼبصائد اؼباّصة قياسػاً ؼبتوسػط ترك

فبػا يسػمح بأخػذ العينػات لزئبق وبروتوكواًل أكثر بساطة ألخذ العينات، باحتفاظ استقراراً أكرب لالإذل ذلك، توفر اؼبصائد اؼباّصة 
 .الزمنمن  طويلةدوف حضور أحد على مدى فًتات 

وتسػػػتعمل اؼبصػػػائد اؼباّصػػػة لقيػػػاس انبعاثػػػات الزئبػػػق مػػػن مصػػػادر ثابتػػػة ذات تركيػػػزات منخفضػػػة مػػػن اعبسػػػيمات. وعمومػػػاً، تؤخػػػذ 
 اعبسيمات.ب يلي جهاز التحكمالعينات يف أي موقع 

تيػار الغػاز. وىػذه اؼبسػابر ربتػوي علػى مصػائد ماّصػة، تعمػل  تُػدخل إذلعماؿ مسػابر ومبطيػاً، يػتم اسػتخراج عينػات مزدوجػة باسػت
علػػى تركيػػز الزئبػػق مػػن الغػػاز. وتتكػػوف اؼبػػادة اؼباّصػػة أساسػػاً مػػن كربػػوف ُمهلجػػن. وهتػػدؼ اؼبصػػائد اؼباصػػة العاديػػة إذل قيػػاس الزئبػػق 

 ربتػوي علػى زئبػق يف اؼبصػائد اؼباّصػة. ويػتم الغازي، ولكػن بسػبب تشػغيل أسػلوب أخػذ العينػات، يبكػن سػحب اعبسػيمات الػيت
. ومػػع الكلػػي ربليػػل ىػػذه اعبسػػيمات ويضػػاؼ اؼبقػػدار الػػذي مت قياسػػو إذل مقػػادير القاعػػدة الكربونيػػة للحصػػوؿ علػػى قيمػػة الزئبػػق

ؼبلتصػػػق لػػػيس أسػػلوباً دقيقػػاً لقيػػػاس الزئبػػق ا فهػػوذلػػك فػػإف أسػػػلوب اؼبصػػيدة اؼباصػػة ال هبمػػػع اعبسػػيمات بطريقػػة متسػػػاوية وؽبػػذا 
باعبسيمات. ورغم ذلك، ونظراً ألنو من اؼبنتظر أف تقـو اؼبرافػق اؼبعنيػة بتشػغيل أجهػزة فعالػة لضػبط اعبسػيمات فالبػد وأف يوجػد 

 حد أدىن من الزئبق الذي ربملو اعبسيمات يف ؾبرى الغاز.
وإذا كانػت  اّصػة اؼبسػتعملة ؼبعرفػة ؿبتػوى الزئبػق.وهبػري ربليػل اؼبصػائد اؼبيػدوياً ويف هناية فًتة أخذ العينة يتم تغيَت اؼبصائد اؼباصػة 

مدى ؿبدد فعندئػذم يػتم حسػاب متوسػط النتيجتػُت للحصػوؿ علػى القيمػة النهائيػة. متوافقتُت ضمن األنبوب اؼباّص  ربليلينتائج 
راري الصػغَتة، الػيت يبكػن أف وتشمل األساليب التحليلية حملتوى الزئبق األساليب الكيميائية الرطبة التقليدية أو أنظمة االنتػزاز اغبػ

توفر نتائج فورية. ومن اؼبزايا الواضحة ؽبذا األسلوب أنو يبكن بسرعة تدريب القائمُت بتشغيلو على إجراء أخذ العينات. وتتمثل 
بار ال يزاؿ يكوف القائم باالخت عندما تُعرؼ يبكن أفميزة أخرى يف أف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من ربليل االنتزاز اغبراري 
اختبػارات الدقػة النسػبية لرصػد يف التػدقيقات اؼبتعلقػة بيف اؼبيداف. ويفيػد ذلػك يف االختبػارات اؽبندسػية ذات الظػروؼ اؼبتباينػة أو 

 الزئبق.
 وتػػوفِّر اؼبصػػائد اؼباّصػػة درجػػة جيػػدة مػػن اغبساسػػية والدقػػة للزئبػػق عػػرب ؾبموعػػة واسػػعة مػػن الًتكيػػزات. ولكػػن يلػػـز معرفػػة الًتكيػػزات
اؼبتوقنعة حبديها األدىن واألقصى يف غاز اؼبدخنة لكي يبكن اختيار اؼبصيدة اؼباّصة الصحيحة وزمن اختيار العينة الصحيح. وعلى 
سبيل اؼبثاؿ، إذا كاف الًتكيز كبَتاً للغاية أو كاف وقت أخذ العينة طػوياًل للغايػة فقػد يكػوف ذلػك أكثػر مػن قػدرة امتصػاص الزئبػق 

قػيم أقػل عػن تركيػز الزئبػق الفعلػي. ومػن ناحيػة أخػرى، عنػدما يكػوف  إبػالغة. ويؤدي ذلك يف حالة حدوثػو إذل يف اؼبصيدة اؼباصّ 
وقت أخذ العينة من غاز اؼبدخنة قصَتاً مع البفاض شديد يف تركيزات الزئبق، فػإف ذلػك يبكػن أف يػؤدي إذل التقػاط قػدر ضػئيل 

 ى دقة ربليل اؼبصيدة.للغاية يف اؼبصائد، وىو ما يبكن أف يؤثر سلباً عل
 األساليب المرجعية الموجودة:

  30وكالػػة ضبايػػػة البيئػػة يف الواليػػػات اؼبتحػػػدة، األسػػلوبB -  البخػػار مػػػن مصػػػادر  طػػػوريف  ؾبمػػوع الزئبػػػقربديػػػد انبعاثػػػات
 (ٜٔ)باستخداـ اؼبصائد اؼباصة بالفحماالحًتاؽ العاملة 

طػػور البخػػار مػػن مصػػادر احػػًتاؽ تعمػػل بالفعػػل باسػػتخداـ عينػػات  لقيػػاس ؾبمػػوع انبعاثػػات الزئبػػق يف عمليػػةىػػذا األسػػلوب ىػػو 
سػػتعماؿ يف ظػػروؼ االلبفػػاض وىػػذا األسػػلوب مصػػمم حصػػراً لالاؼبصػػائد اؼباصػػة والتقنيػػات التحليليػػة االستخالصػػية أو اغبراريػػة. 
يسػػتخدـ يف ىػػو أسػػلوب مرجعػػي  B 30ضػػبط التلػػوث(. واألسػػلوب النسػػيب للجسػػيمات )مثػػل أخػػذ العينػػات بعػػد صبيػػع أجهػػزة 

البخػػار ونظػػػم  حالػػةيف لزئبػػق ا (CEMS)لػػنظم الرصػػد اؼبسػػتمر النبعاثػػػات  (RATAs)الدقػػة النسػػػبية  اتاختبػػار  مراجعػػةتػػدقيقات 
                                                           

 .B ،http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/Meth30B.pdf 30وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، األسلوب   (ٜٔ)

http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/Meth30B.pdf
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. ويف اؼبراجػلاليت تعمل حبرؽ الفحػم وىػو مالئػم أيضػاً الختبػار انبعاثػات الزئبػق يف ىػذه  اؼبراجليف  اؼبركنبةاؼبصائد اؼباّصة برصد ال
قد توجد فيهػا كميػات كبػَتة مػن الزئبػق العػالق باعبسػيمات ينبغػي اسػتخداـ أسػلوب متسػاوي اغبركػة ألخػذ عينػات  اغباالت اليت

 الزئبق.
  الصػناعية اليابانيػة اؼبعايَتJIS K0222  أسػاليب ربديػد الزئبػق يف غػاز اؼبػداخن )ملغمػة الػذىب وأسػلوب  -( ٕ) ٗ)اؼبػادة

 (ٕٓ)االمتزاز الذري بالبخاري البارد(
Hgيف طػور البخػار ) الزئبػق النقػيىذا األسلوب اؼبرجعي من الياباف مادة ماصة ربتوي على الذىب ويقيس تركيػز  يستعمل

( يف 0
Hgغػػاز اؼبػػداخن. وبعػػد غسػػل عينػػة الغػػاز باؼبػػاء وإزالػػة الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف طػػور البخػػار )

زئبػػق ال( مػػن العينػػة الغازيػػة، يػػتم حػػبس +2
نة بواسطة اؼبادة اؼباّصة كملغمة ذىب. ويتم تسخُت اؼبادة اؼباّصة ويقاس خبار الزئبػق دبطيافيػة يف طور البخار يف غاز العياؼبوجود 

 االمتزاز الذري بالبخار البارد.

 االختبار اآللي ٖ-ٔ-ٖ-ٕ
ا يبكن استعماؿ االختبار اآلرل من أجل القياسات القصَتة األجل لًتكيزات الزئبق يف طور البخار اؼبوجود يف الغاز. ويف ىذ

والزئبق اؼبؤكسد  الزئبق النقياألسلوب، يتم استخالص عينة غازية بصورة مستمرة ونقلها إذل جهاز ربليل متنقل يقـو بقياس 
(Hg

Hgو 0
، سواء بصورة منفصلة أو يف نفس الوقت. ويستعمل جهاز التحليل اؼبتنقل تقنية قياس تشبو التقنية اؼبستعملة يف (+2

 أدناه(. ٗ-ٕنظر الفرع الرصد اؼبستمر لالنبعاثات )ا
  30األسلوب  -وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدةA- يف طور البخار من مصادر ثابتة  الكلي ربديد انبعاث الزئبق

 (ٕٔ))إجراء التحليل اآلرل(
ؿ جهاز باستعماو من مصادر ثابتة ، وذلك خباراؼبوجود على شكل  الكلي لقياس انبعاثات الزئبق عمليةىو  A 30األسلوب 

 مراجعة تدقيقات وتنفيذاالنبعاثات  اتاختبار  إلجراء. وىذا األسلوب مناسب بصورة خاصة ي يستخدـ اؼبعدات اآلليةربليل
يف مصادر االحًتاؽ العاملة بالفحم. ويشمل  اؼباصةاؼبصيدة برصد الاختبار الدقة النسبية لنظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ونظم 

 ات ضماف اعبودة ومراقبة اعبودة.ىذا األسلوب على اشًتاط
 القياسات الطويلة األجل ٕ-ٖ-ٕ

 نظم رصد المصائد الماّصة ٔ-ٕ-ٖ-ٕ
تستعمل نظم رصد اؼبصائد اؼباّصة لرصد انبعاثات الزئبق من مصادر تتسم بالبفاض تركيزات اعبسيمات. ويتم إنشاء ىذه 

اؼبصائد اؼباّصة لتوفَت عينات متسنقة وسبثيلية. وبعكس  النظم بصورة دائمة يف نقطة مالئمة عبمع العينات، مع استخداـ
اؼبصائد اؼباصة برصد الاستعماؿ اؼبصائد اؼباّصة ألغراض القياسات القصَتة األجل يف فًتة قصَتة من الوقت، يتم تشغيل نظم 

ؿ على عينات بًتكيز يومًا للحصو  ٗٔ، أو حىت (ٕٕ)ساعة ٛٙٔو ٕٗعلى أساس دائم يف فًتات زمنية ؿبددة، قد تًتاوح بُت 
زئبقي منخفض. وكما وبدث يف األساليب االستخالصية األخرى ينبغي اختيار موقع نقطة العينة بعناية من أجل توفَت بيانات 

 سبثيلية ومفيدة.

                                                           
 .ٜٜٚٔآب/أغسطس ٕٓ، “؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخنٜٜٚٔ؛ JIS K0222ابطة اؼبعايَت اليابانية، ر   (ٕٓ)

 .30A ،http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/Meth30A.pdfوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، األسلوب   (ٕٔ)

 .http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html .ٖٔ، ص 12Bوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، مواصفة األداء   (ٕٕ)

http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/Meth30A.pdf
http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html
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دوالر. وباستخداـ بيانات الواليات اؼبتحدة من عاـ  ٓ٘ٔ ٓٓٓوتقدنر تكلفة إنشاء نظاـ رصد باؼبصائد اؼباّصة حبوارل 
دوالر  ٕٙ ٓٓٓاؼبصائد اؼباصة ؼبنشآت الطاقة العاملة بالفحم بُت بتًتاوح تكاليف التشغيل السنوية لنظاـ رصد  ٕٓٔٓ

 .(ٖٕ)دوالر ٖٙ ٓٓٓدوالر و ٕٔ ٓٓٓدوالر وتًتاوح تكاليف العمالة السنوية للتشغيل بُت  ٖٙ ٓٓٓو
 األساليب المرجعية الموجودة

 حػػدة وكالػػة ضبايػػة البيئػػة يف الواليػػات اؼبتPS-12b  مواصػػفة األداء(12b)-  اؼبواصػػفات وإجػػراءات االختبػػار لرصػػد انبعاثػػات
  (ٕٗ)ؾبموع الزئبق يف طور البخار من اؼبصادر الثابتة باستعماؿ نظاـ رصد مصائد ماصة

لة لرصػػد نُظػػم الرصػد باؼبصػائد اؼباصػػة اؼبسػتعممػدى قبػوؿ تقيػػيم لو  مسػتويات مرجعيػػة لػألداءتسػتعمل مواصػفة األداء ىػػذه لوضػع 
. وىػػذا األسػػلوب مناسػػب لقياسػػات ةثابتػػالدر اصػػمػػن اؼبيف طػػور البخػػار يف تيػػارات غػػاز اؼبػػداخن  الكلػػي اؼبوجػػود انبعاثػػات الزئبػػق

 يوماً من أجل رصد اؼبستويات اؼبنخفضة من انبعاثات الزئبق. ٗٔزمن صبع العينة فيها إذل صل يالزئبق الطويلة األجل اليت 
 القياسات المستمرة ٗ-ٕ
 نُظم الرصد المستمر لالنبعاثات ٔ-ٗ-ٕ

تسػػتعمل نُظػػم الرصػػد اؼبسػػتمر لالنبعاثػػات مػػن أجػػل رصػػد االنبعاثػػات الغازيػػة مػػن اؼبصػػادر الثابتػػة علػػى مػػدى فػػًتات طويلػػة. وال 
ة يقيس ىذا األسلوب الرصدي الزئبػق العػالق باعبسػيمات. ويف إطػار ىػذا األسػلوب اآلرل يػتم أخػذ عينػات سبثيليػة بصػورة مسػتمر 
أو يف فًتات زمنيػة ؿبػدندة باسػتعماؿ مسػبار يوضػع يف تيػار الغػاز. ولػذلك فػإف ىػذه الػُنظم مفيػدة للرصػد غػَت اؼبنقطػع النبعاثػات 

. وعلػى واد الكاشػفةالزئبق، اليت يبكن أف تتباين يف فًتات زمنية قصَتة بسبب تغػَت  تركيػزات الزئبػق يف اؼبػواد اػبػاـ أو الوقػود أو اؼبػ
يبكن أف تكوف نُظم الرصد اؼبستمر مفيدة أثناء الًتميد اؼبشًتؾ للنفايات كوقػود بسػبب التغػَت  السػريع حملتػوى الزئبػق  سبيل اؼبثاؿ،

يف النفايات. وقد أّدت اشًتاطات الرصد والتبليغ حسب اللوائح إذل تزايد استعماؿ ىذا األسػلوب يف الواليػات اؼبتحػدة واالربػاد 
أف تكلفػة اإلنشػاء والتشػغيل قػد تكػوف مرتفعػة  وعلػى الػرغم مػنمدى السنوات العشر األخػَتة.  األورو  بُت بعض اؼبصادر على

مقارنة باألساليب األخرى فإف نُظم الرصد اؼبستمر تػوفِّر أكػرب قػدر مػن البيانػات الػيت يػتم توليػدىا يف الوقػت الفعلػي عػرب ـبتلػف 
 .اتالعمليليات التشغيل وتقلب سَت أنواع عم

موقع نقطة العيِّنة بدقة من أجل اغبصوؿ على بيانات سبثيلية ومفيدة. ويف أي مرفق معقند يضم العديد من وينبغي اختيار 
اؼبخارج اليت وبتمل أف ينبعث منها الزئبق قد تكوف تكلفة إنشاء نُظم رصد مستمر يف كل ـبرج مرتفعة. وباستخداـ بيانات 

لعامة إلنشاء نظاـ جديد للرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق يف منشأة طاقة ، تُقدنر التكلفة إٓٔٓالواليات اؼبتحدة من عاـ 
دوالر ألغراض النظاـ، دبا يف ذلك بدء التشغيل، والتدريب ونُظم  ٕٓٓ ٓٓٓدوالر، منها  ٓٓ٘ ٓٓٓتعمل بالفحم حبوارل 
كبَت يف الُنظم األحدث، .وتنخفض التكاليف إذل حد  (ٕ٘)دوالر إلعداد اؼبوقع ٖٓٓ ٓٓٓو ٕٓٓ ٓٓٓاؼبعايرة، وما بُت 

                                                           
قرير رابطة الشماؿ الشرقي لتنسيق إدارة )ت NESCAUM Report( ٕٓٔٓب. أمار، وس. سينيور و ر. ألفونسو وج. شتودت )  (ٖٕ)

 Technologies for Control and Measurement of Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants in the“ استخداـ اؽبواء(

United States: A 2010 Status Report” الصفحات ٕٓٔٓ، سبوز/يوليو ،ٕ-ٕٕ .http://www.nescaum.org/activities/major-

reports. 

 . 12B .http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.htmlمواصفة األداء  -وكالة ضباية البيئية يف الواليات اؼبتحدة   (ٕٗ)

)تقرير رابطة الشماؿ الشرقي لتنسيق إدارة  NESCAUM Report( ٕٓٔٓمار، وس. سينيور ور. ألفونسو وج. شتودت )ب. أ  (ٕ٘)
 Technologies for Control and Measurement of Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants in the“ استخداـ اؽبواء(

United States: A 2010 Status Report.”الصفحاتٕٓٔٓوز/يوليو ، سب ، ٕ-ٚ http://www.nescaum.org/activities/major-

reports. 

http://www.nescaum.org/activities/major-reports
http://www.nescaum.org/activities/major-reports
http://www.nescaum.org/activities/major-reports
http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html
http://www.nescaum.org/activities/major-reports
http://www.nescaum.org/activities/major-reports
http://www.nescaum.org/activities/major-reports
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حيث ال يتطلب األمر أعماؿ معايرة يومية. وتشَت اؼبعلومات األخَتة من أحد مقدمي معدات قياس الزئبق يف االرباد األورو  
دوالر( تشمل النظاـ نفسو والبنية التحتية الالزمة واإلنشاء، وتوفَت  ٓٚٔ ٓٓٓيورو ) ٓ٘ٔ ٓٓٓإذل تكلفة تبلغ حوارل 

 .(ٕٙ)الصحة والتحقق منؼبعايرة، اػبدمات، وا
تعددة واليت تكوف فيها نُظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ؾبدية اقتصػادياً وتقنيػاً، وتنػتج أيضػاً معلومػات اؼب اؼبداخن ذاتويف اؼبرافق 

 مػن انبعاثاتػو يف منها معظم انبعاثػات الزئبػق أو الكميػة األكػرب زبرجنُظم الرصد اؼبستمر يف اؼبخارج اليت  توضعمفيدة، ينبغي أف 
أف نُظم الرصد اؼبستمر لن توفِّر يف ىذه اغباالت معلومات من صبيع ـبػارج الغػاز فػإف البيانػات اؼبتجمعػة  وعلى الرغم مناؼبرفق. 

 قد توفِّر إشارة مفيدة يف الوقت اغبقيقي الذباىات أداء العملية وكفاءة ضبط الزئبق.
الزئبػق، يػتم ترشػيح العينػػة اؼبستخلصػة إلزالػة اعبسػيمات الدقيقػػة وبعػد ذلػك يػتم توجيػػو وبالنسػبة لػُنظم الرصػد اؼبسػتمر النبعاثػػات 

عينة البخػار الناصبػة عػن ذلػك إذل جهػاز لتحليػل الزئبػق. وعمومػاً، ينبغػي أف تظػل أجهػزة ربليػل نُظػم الرصػد اؼبسػتمر لالنبعاثػات 
ية واكبراؼ النتائج. وينبغي أف يالحظ أف ىػذه األجهػزة خاضعة للتحكم اؼبستمر يف درجة اغبرارة من أجل ذبنب األخطاء األدائ

Hg)التحليلية ال تكتشف الزئبق إالّ يف طور البخػار 
0

Hg)و (
2+

، وأي زئبػق عػالق باعبسػيمات يف العينػة سػيتم حبسػو يف اؼبرشػح. (
ىنػػػاؾ تركيػػػزات كبػػػَتة مػػػن ولكػػػن نظػػػراً ألف اؼبرافػػػق اؼبعنيػػػة ينبغػػػي أف تعمػػػل بػػػأجهزة فّعالػػػة لضػػػبط اعبسػػػيمات الدقيقػػػة فلػػػن تكػػػوف 

اعبسيمات يف االنبعاثات النهائية للمداخن وبالتارل لن يكوف ىناؾ الكثػَت مػن الزئبػق العػالق باعبسػيمات يف تيػار الغػاز النهػائي. 
ويبكن استعماؿ نُظم الرصد اؼبستمر ألخذ عينات غاز اؼبداخن اعباؼ أو غاز اؼبداخن اؼبشبنع باؼبػاء، كمػا وبػدث بعػد اسػتعماؿ 
جهاز غسيل رطب. ولكن نُظم الرصد اؼبستمر اؼبستعملة لرصد الغػاز اؼبشػبنع باؼبػاء تتطلػب مسػبار ترشػيح ثابػت خػاص لتجنػب 
االنسدادات بسبب تكثف اؼبػاء. وينبغػي أف يالحػظ أف بعػض نُظػم الرصػد اؼبسػتمر يبكػن أيضػاً أف تعػاين مػن التػداخل مػن مػواد 

 أخرى يف تيار الغاز.
Hg) الزئبق النقياؼبستمر النبعاثات الزئبق بقياس غاز وتقـو أنظمة الرصد 

 (CVAA)( باسػتعماؿ االمتػزاز الػذري بالبخػار البػارد 0
Hg. وبنػاًء علػػى ذلػك، هبػػب اختػزاؿ الزئبػػق اؼبؤكسػد الغػػازي )(CVAF)أو الفلػورة الذريػػة بالبخػار البػػارد 

( يف غػاز العينػػة ليصػػبح +2
Hg

خلية  عربغاز العينة سواء  سبريرعملية باسم ربويل غاز العينة. ووبدث االختزاؿ عند قبل أف يبكن قياسو. ويشار إذل ىذه ال 0
 لة مثل الكلوريد.جهاز ارتطاـ وبتوي على مادة كيميائية ـبتز   عربأو  يف درجة حرارة عالية اختزاؿ حراري

بصػورة مسػتمرة، أو علػى مػدى فػًتات زمنيػة انبعاثات الزئبق  عن بياناتالويبكن استخداـ نُظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات لتوفَت 
ؿبددة، أي كل نصف ساعة أو كػل سػاعة علػى سػبيل اؼبثػاؿ. واعبػدير باؼبالحظػة أف البيانػات اؼبػأخوذة مػن نُظػم الرصػد اؼبسػتمر 

 ليػةضػبط العم لتوضيح اذباىات تشغيل مرتدة تأثَتات حلقةيبكن إرساؽبا على أساس مستمر إذل نظاـ مراقبة العملية من خالؿ 
 لمساعدة يف اغبفاظ على ذروة كفاءة التشغيل.وليف الوقت الفعلي 

وهبب معايرة نُظم الرصد اؼبستمر معايرة صحيحة لكفالة دقة البيانات. ويتحقق ذلك دبقارنة القراءات مع العينات اليت تؤخذ يف 
اؼبصػدر اليدويػة ذات الصػلة. وقػد تتػوفر  اليت يتم ربليلها بعػد ذلػك بأسػاليب اختبػارو  ،نفس الوقت من نفس نقطة صبع العينات

القيػاـ بػإجراءات الصػيانة ومراقبػة  بعض معايَت غاز اؼبعايرة ويف ىذه اغبالة يبكن استخدامها ؼبعايرة األداء بصػورة مباشػرة. وينبغػي
راؼ البيانػات يػل اكبػاعبودة بصورة منتظمة حسػب اؼبواصػفات الػيت تضػعها السػلطة اؼبعنيػة أو جهػة التصػنيع، وذلػك مػن أجػل تقل

 إذل أدىن حد.
 األساليب المرجعية الموجودة:

  وكالػػػة ضبايػػػة البيئػػػة يف الواليػػػات اؼبتحػػػدة- PS-12a  12))مواصػػػفة األداءa -  اؼبواصػػػفات وإجػػػراءات االختبػػػارات لػػػنُظم
 .(ٕٚ)الرصد اؼبستمر جملموع انبعاثات الزئبق يف طور البخار يف اؼبصادر الثابتة

                                                           
 .ٕ٘ٔٓؼ. غَتتر وأ. ج. سيك، أؼبانيا، رسالة شخصية. أيلوؿ/سبتمرب   (ٕٙ)
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الػػيت تقػػاـ يف اؼبصػػادر ، و يف طػػور البخػػار الكلػػي اؼبوجػػود لزئبػػقلذه لتقيػػيم مقبوليػػة نُظػػم الرصػػد اؼبسػػتمر ىػػمواصػػفة األداء تسػػتعمل 
وفػق اؼبقتضػيات التنظيميػة. وتقػيس نُظػم الرصػد اؼبسػتمر ؾبمػوع تركيػز  ربػدد ذلػكوكلمػا ه بقليػل، اإلنشػاء أو بعػد يف وقتالثابتة 

، وتسجل النتائج يف الظروؼ اؼبعتادة على اؼبواصفاتطور البخار، بغض النظر عن لزئبق يف لكعب اؼبًت اؼبالزئبق باؼبيكروغراـ يف 
 أساس رطب أو جاؼ. وىذا األسلوب ال يقيس الزئبق اؼبلتصق باعبسيمات.

 EN 14884:2005 -  نُظم القياس األوتوماتيةالكلي ربديد الزئبق -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -نوعية اؽبواء :(ٕٛ)  
يف غػػاز  الكلػػي ار األورو  إجػػراءات ضػػماف النوعيػػة اؼبتصػػلة بػػُنظم القيػػاس اؼبسػػتمر لالنبعاثػػات لتحديػػد الزئبػػقيصػػف ىػػذا اؼبعيػػ

أو التشػػػريعات الوطنيػػػة أو غػػػَت ذلػػػك مػػػن باالشػػػًتاطات اؼبتعلقػػػة بعػػػدـ اليقػػػُت الػػػيت تػػػنص عليهػػػا اللػػػوائح  تلبيػػػةاؼبػػػداخن مػػػن أجػػػل 
ى ىػػػذا اؼبعيػػػار مػػػع اؼبعيػػػار العػػػاـ بشػػػأف ضػػػماف نوعيػػػة نُظػػػم القيػػػاس اؼبسػػػتمر بشػػػأف القػػػيم الػػػيت يػػػتم قياسػػػها. ويتمشػػػاالشػػػًتاطات 
 (. (ٜٕ)ضماف نوعية نُظم القياس األوتوماتية -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  - EN14181:2014لالنبعاثات )

، علػػى QAL1)الءمػػة ختبػػار اؼبالنُظػم القيػػاس اؼبسػػتمر لالنبعاثػات  اجتيػػازُمصػػمنم لكػػي يسػتعمل بعػػد  EN 14181:2014واؼبعيػار 
EN 15267النحو احملدند يف 

 EN14181:2014( إلثبات مالءمة النظاـ للغػرض اؼبقصػود قبػل إنشػائو يف اؼبوقػع. ويصػف اؼبعيػار (ٖٓ)
إجراءات ضػماف النوعيػة اؼبطلوبػة لكفالػة قػدرة نظػاـ القيػاس اؼبسػتمر لالنبعاثػات علػى الوفػاء دبقتضػيات عػدـ اليقػُت بشػأف القػيم 

 قياسها، على النحو احملدند يف تشريعات االرباد األورو  أو التشريع الوطٍت. اليت يتم 
  األسػػلوبEN 13211:2001/AC: 2005 -  األسػػلوب اليػػدوي لتحديػػد تركيػػز  -انبعاثػػات اؼبصػػادر الثابتػػة  -نوعيػػة اؽبػػواء

  (ٖٔ)الكلي الزئبق
يػػز كتلػػة الزئبػػق يف غػػازات العػػادـ مػػن األنابيػػب واؼبػػداخن. وىػػذا ىػػو وبػػدِّد ىػػذا اؼبعيػػار األورو  أسػػلوباً مرجعيػػاً يػػدوياً لتحديػػد ترك

-ٔاألسلوب اؼبرجعي للقياسات اؼبقارنة ؼبعايرة نُظم القياس اؼبستمر النبعاثػات الزئبػق. وقػد سػبق إدراج ىػذا األسػلوب يف الفػرع 
 هاز االرتطاـ. أخذ العينات جببشأف  ٔ-ٔ-ٕ-ٔ
 JIS K0222  د الزئبق يف غاز اؼبداخن )أسلوب الرصد اؼبستمر(أساليب ربدي -( ٖ)ٗ)اؼبادة(ٖٕ)  

                                                                                                                                                                                              

 .12A .http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.htmlاء وكالة ضباية البيئة يف الواليات، مواصفة األد  (ٕٚ)

ربديد ؾبموع الزئبق: نُظم  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -نوعية اؽبواء  :EN 14884:2005 ”اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي،   (ٕٛ)
 .ٕ٘ٓٓشرين الثاين/نوفمرب ت ٕٛ، “القياس األوتوماتية

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22225&cs=1D527AD08718E6354287EA554A53ADF

26. 

، “ضماف نوعية نُظم القياس األوتوماتية -: انبعاثات اؼبصادر الثابتة EN 14181:2014 ”اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي،   (ٜٕ)
 ٕٗٔٓتشرين األوؿ/أكتوبر  ٔٔ

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:33416&cs=1D563C09742AECB59945D4E1D645A5D

CB. 

(ٖٓ)  EN 15267-1  اؼببادئ العامة، ٔاعبزء  -شهادة صالحية نُظم القياس األوتوماتية  -نوعية اؽبواء :EN 15267-2 نوعية اؽبواء :
: التقييم األونرل لنظاـ إدارة النوعية لصانع نظاـ القياس األوتومايت واؼبراقبة بعد ٕاعبزء  -اس األوتوماتية شهادة صالحية نُظم القي -

: معايَت ٖاعبزء  -شهادة صالحية نُظم القياس األوتوماتية  -: نوعية اؽبواء EN 15267-3إصدار شهادة الصالحية لعملية التصنيع، 
 القياس األوتوماتية لرصد االنبعاثات من اؼبصادر الثابتة. األداء وإجراءات االختبار لُنظم 

األسلوب اليدوي  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -: نوعية اؽبواء EN 13211:2001/AC:2005 ”اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي،   (ٖٔ)
 ،ٕ٘ٓٓشباط/فرباير  ٘ٔ، “لتحديد تركيز ؾبموع الزئبق

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A

731C45504F6F2FB2. 

 .ٜٜٚٔآب/أغسطس  ٕٓ، “؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخنJIS K0222;1997 ”ة، رابطة اؼبعايَت الياباني  (ٕٖ)

http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22225&cs=1D527AD08718E6354287EA554A53ADF26
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22225&cs=1D527AD08718E6354287EA554A53ADF26
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:33416&cs=1D563C09742AECB59945D4E1D645A5DCB
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:33416&cs=1D563C09742AECB59945D4E1D645A5DCB
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A731C45504F6F2FB2
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A731C45504F6F2FB2
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يقيس ىذا األسلوب اؼبرجعي من الياباف ؾبموع الزئبق يف طور البخار من مصادر ثابتة على أساس مستمر باستعماؿ مطيافية 
Hg. ويف ىذا األسلوب، يتم اختزاؿ الزئبق اؼبؤكسد يف طور البخار )داالمتصاص الذري بالبخار البار 

 غاز العينة إذل زئبق ( يف+2
Hgأونرل )

 لوريد الصفيح.ك عربغاز العينة  سبرير( من خالؿ 0

 أساليب القياس غير المباشر ٘-ٕ
أساليب القياس غَت اؼبباشر اؼبوصوفة أدناه تساعد يف تقدير انبعاثات الزئبق من عملية أو من مرفق. وعموماً، ال تعترب معظم 

تقنيات موثوقة ودقيقة مثل تقنيات القياس اؼبباشر لرصد انبعاثات الزئبق. وبعكس أساليب أساليب القياس غَت اؼبباشر عادة 
 القياس اؼبباشر ال تتيح أساليب القياس غَت اؼبباشر معلومات عن تركيزات الزئبق يف غازات اؼبداخل أو معدالت االنبعاث

جراءات االختبار الصحيحة فإف ىذه األساليب توفِّر بيانات أساليب القياس اؼبباشر اليت سبق ذكرىا وفقاً إلتنفيذ . وعند الكلية
أكثر سبثيلية النبعاثات الزئبق عن معظم أساليب القياس غَت اؼبباشر. ومع ذلك، فإف األساليب اؽبندسية اليت ال تستعمل يف 

ئبق. وألغراض التبليغ، يبكن الز  زبفيضالقياس تفيد كأدوات للتحري والفحص من أجل رصد أداء العملية عموماً وتقدير كفاءة 
استخداـ أساليب القياس غَت اؼبباشر اؼبذكورة لتوفَت تقدير عاـ لالنبعاثات على مستوى اؼبرفق إذا كانت أساليب القياس اؼبباشر 

 غَت متوافرة أو غَت منطبقة.

 توازن الكتلة ٔ-٘-ٕ
ل أي مرفق أو عملية أو ُمعػدنة(. ويف مثػل ىػذا النظػاـ توازف الكتلة من خالؿ تطبيق قانوف حفظ الكتلة على أي نظاـ )مث ىهبر 
أو النػػػواتج الثانويػػػة أو  اؼبنتجػػػاتعػػػن طريػػػق هبػػػب أف ىبػػػرج أو اإلضػػػافات أو الوقػػػود األوليػػػة التغذيػػػة  مػػػوادأي زئبػػػق يػػػدخل يف فػػػ

اؼبػدخل واؼبخػرج والػًتاكم النفايات أو االنبعاثات واإلطالقات. ولذلك يتم ربديد انبعاثات وإطالقات الزئبق حبساب الفارؽ بُت 
 .(ٖٖ)واالستنزاؼ. واؼبعادلة العامة ألي توازف كتلة ىي على النحو التارل:

Min = Mout + Maccumulated/depleted 
 حيث:

Min .كتلة الزئبق الداخل إذل اؼبرفق يف اؼبواد األونلية أو الوقود أو اإلضافات، إخل = 
Mout  اؼبنتجات النهائية واؼبنتجات الثانوية والنفايات واالنبعاثات واإلطالقات= كمية الزئبق اػبارج من اؼبرفق يف 

(Mout = Mproduct + Mby-product + Mwaste + Memissions + Mreleases)  
Maccumulated/depleted كمية الزئبق اؼبًتاكم أو اؼبستنزؼ داخل اؼبرفق = 

، ينبغي تتبع تركيزات الزئبق ومعدالت تدفق الكتلة يف صبيع التيارات الكتلةوغبساب انبعاثات الزئبق يف نظاـ يستخدـ توازف 
اغبمأة( وتسجيلها على مدى فًتة ؿبدندة. ويتم حساب و النفايات السائلة، و اؼبنتجات الثانوية، و األخرى )مثل اؼبنتجات، 

نة واحدة مثالً(. ومن مزايا استعماؿ أسلوب بيانات كتلة الزئبق بضرب تركيز الزئبق يف معدؿ تدفق كتلة التيار والفًتة الزمنية )س
توازف الكتلة أنو هبعل من اؼبمكن تقدير انبعاثات الزئبق بالنسبة لكال اؼبصادر الثابتة وغَت الثابتة )دبا يف ذلك االنبعاثات 

 اؼبتسرِّبة(، إذا كاف الطرؼ يرغب يف تقدير االنبعاثات من مصادر غَت ثابتة أيضاً.
ر انبعاثات متعددة وبيانات ؿبدودة من مداخن أو أنابيب اؼبخرج، يبكن أف يوفِّر هنج توازف الكتلة ويف نظاـ يشمل مصاد

معلومات مفيدة وسبثيلية بشأف تدفقات الزئبق على مدى فًتة طويلة من الوقت، أي سنة على سبيل اؼبثاؿ. ويف العمليات اليت 
                                                           

)دليل تقدًن التقارير إذل  Guide for Reporting to the National Pollutant Release Inventory (NPRI) ”ىيئة البيئة يف كندا،   (ٖٖ)
. ٛٔ ، الصفحةٖٕٔٓ، (“CEPA 1999) ٜٜٜٔية البيئة الكندي، قانوف ضبا and 2013 2012القائمة الوطنية إلطالؽ اؼبلوثات( 

https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=28C24172-1. 

https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=28C24172-1
https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=28C24172-1
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ور الوقت، فإف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من توازف كتلة سنوي كامل قد يبكن أف تتباين االنبعاثات فيها تباينًا كبَتًا مع مر 
توفِّر بيانات أكثر سبثياًل لالنبعاثات عن القياسات اؼبباشرة اؼبضبوطة زمنياً، مثل اختبار اؼبداخن السنوي. وعلى سبيل اؼبثاؿ، 

استعماؿ أساليب القياس اؼبباشر بسبب ارتفاع درجة عدـ ظبنت يف االرباد األورو  قراءات غَت موثوقة نتيجة الواجهت مرافق ا
اليقُت يف قياس حجم االنبعاثات عند اؼبدخنة. وبالنسبة ؽبذه اؼبرافق، أّدى استعماؿ أسلوب توازف الكتلة إذل البفاض درجة 

 مقارنة بأساليب القياس اؼبباشر. عدـ اليقُت النسيب يف تقدير انبعاثات الزئبق
أو مواد التغذية. وباإلضافة إذل الوقود من نواع اؼبتباينة األالقياسات الدقيقة التمثيلية حملتوى الزئبق يف  قربقيقد يصعب ولكن 

ذلك، ينبغي، يف اغباالت اليت تشهد إعادة تدوير ضبوالت الزئبق الداخلي يف العملية )كما وبدث يف حالة اؼبخزونات 
َت وجود الزئبق يف ىذه التيارات. وقد يصعب التوصل إذل أرقاـ هنائية لتوازف واؼبنتجات الوسيطة واغبمأة(، مراعاة اغبرص لتفس

 أو عندما تكوف البيانات تقديرية.الكتلة يف العمليات اؼبعقدة اليت تشهد تدفقات عديدة من اؼبدخالت واؼبخرجات، 

 نُظم رصد االنبعاثات المتوقعة ٕ-٘-ٕ
أوجو الًتابط بُت بارامًتات تشغيل العملية  بإنشاءباسم الرصد البارامًتي، وتعمل يشار إذل نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة أيضًا 

باستعماؿ الرصد اؼبستمر للبارامًتات البديلة وعوامل االنبعاثات واختبار اؼبصدر. ويبكن أف يكوف  ،عاثات الزئبقبومعدالت ان
قيقي. وال يوجد يف الواقع صبع مستمر لعينات الزئبق يف ىذا األسلوب مفيدًا يف الداللة على كفاءة ضبط الزئبق يف الوقت اغب

ىذا األسلوب. ويف اؼبرافق اغبديثة، هبري مبطيًا رصد بارامًتات مثل استعماؿ الوقود ودرجة حرارة األفراف وضغط الغاز ومعدؿ 
األنواع من اؼبؤشرات قد التدفق على أساس مستمر باستعماؿ نُظم ضبط العملية لضماف الكفاءة التشغيلية. ويف حُت أف ىذه 

تكوف نقاط بداية مفيدة فإف اختيار البارامًتات ذات الصلة والًتابطات اؼبناظرة ؼبعدالت انبعاثات لزئبق ستكوف فريدة على 
 األرجح يف كل عملية أو مرفق.

غَت ذلك من التيارات اؼبدخلة، ويف بعض أنواع العمليات حيث ال يوجد تباين كبَت يف ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد األونلية والوقود و 
يبكن أف تتيح ُنظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة وسيلة مفيدة بتقدًن دالئل عن اذباىات انبعاثات الزئبق. وعلى سبيل اؼبثاؿ، تقـو 

 ضغط تتبع قياساتبعض اؼبرافق يف قطاع الذىب الصناعي يف الواليات اؼبتحدة برصد كفاءة أجهزة تنظيف كلوريد الزئبق مع 
 يف احمللوؿ اػبارج من جهاز التنظيف. (II)احمللوؿ اؼبدخل يف جهاز التنظيف ودرجة حرارة الغاز اؼبدخل وتركيز كلوريد الزئبق 

ولكن نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة قد ال تكوف أسلوبًا موثوقًا لرصد انبعاثات الزئبق يف التطبيقات اليت يبكن أف يتباين فيها 
وقود أو اؼبواد األونلية تبايناً كبَتاً يف فًتات قصَتة من الوقت. وعلى سبيل اؼبثاؿ، قبد يف مرافق ترميد النفايات ؿبتوى الزئبق يف ال

اليت تستعمل وقود النفايات أف ؿبتوى الزئبق الداخل يف النظاـ أو اؼبرفق يكوف عادة غَت قابل للتنبؤ بو. ويف ظبنت إلاومرافق 
ات يف ؿبتوى الزئبق يف الفحم. وباؼبثل، قبد يف منشآت الطاقة اليت تعمل بالف حم يبكن أف تتباين انبعاثات الزئبق استجابة للتغَت 

قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية أف الزئبق يف مواد تغذية األفراف يبكن أف يتغَتن بسرعة حسب الًتكيزات اليت ذبري معاعبتها. 
ات يف أنواع الزئبق. وباإلضافة إذل ذلك، يبكن أف تتباين انبعاثات الزئ بق يف عمليات كثَتة بسبب تقلبات درجة اغبرارة والتغَت 

ونتيجة لذلك، فإف إنشاء الًتابط بُت الباراميًتات البديلة وانبعاثات الزئبق قد ال يؤدي إذل نتائج سبثيلية. ويف حالة التفكَت يف 
عدـ التيقن يف األسلوب على أساس كل حالة على مدى لتحديد نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة ينبغي أواًل القياـ بتحليل دقيق 

حدة وينبغي مقارنة ىذه الُنظم بانتظاـ مع أسلوب اختبار مرجعي. وعندما يبكن إنشاء ؾبموعة كافية وشاملة من البيانات 
ن نوعية البيانات اؼبتوفرة من اؼبرجعية لتوفَت قاعدة كبَتة لصياغة خوارزمية نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة يبكن عندئذ توقع ربس

 خالؿ ىذه الُنظم.
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 عوامل االنبعاثات ٖ-٘-ٕ
يف حُت أف استعماؿ عوامل االنبعاثات ال يبثل أسلوب رصد حبد ذاتو فإف ىذه التقنية اؽبندسية يبكن استعماؽبا لتوفَت تقدير 

 عاـ مفيد النبعاثات الزئبق من أي نظاـ أو مرفق.
وضع تقدير لنوعية االنبعاثات اليت يتم إطالقها من أحد اؼبصادر على أساس اؼبستويات النمطية وتستعمل عوامل االنبعاثات ل

لالنبعاثات من ذلك النشاط. ويف حالة الزئبق، يبكن التعبَت عن عوامل االنبعاثات باعتبارىا كتلة الزئبق اليت يتم إطالقها 
 لة أو حجم مواد اؼبخرجات اؼبتولدة.مقسومة على: كتلة أو حجم مواد اؼبدخالت اؼبستهلكة؛ أو كت

ويبكن أف نتوقع من عوامل االنبعاثات اػباصة لكل موقع، اليت تضعها اؼبرافق على أساس بيانات اختبار االنبعاثات الفعلية 
 ومعلومات نشاط اؼبصدر، أف توفِّر تقديرات أكثر دقة عن عوامل االنبعاثات العامة اؼبنشورة. وسيتطلب األمر وضع عوامل
انبعاثات خاصة بكل موقع من خالؿ االختبار أثناء فًتات التشغيل العادي، بغرض توفَت سبثيل أفضل للمعدؿ اؼبتوسط 
النبعاثات الزئبق من عملية بعينها أو مرفق بعينو. وعندما تتوفر بيانات قياس كل موقع بالتحديد فسيكوف من األفضل استعماؿ 

  مت قياسها بدالً من استعماؿ العوامل اؼبنشورة العامة.اغبسابات اؼبستندة إذل ىذه القيم اليت
وعندما ال تتوفر عوامل االنبعاثات اػباصة بكل موقع فإف عوامل االنبعاثات اؼبنشورة قد تستخدـ لتوفَت تقديرات تقريبية 

الزئبق. ولكن ينبغي أف لالنبعاثات. وقد تتوافر عوامل االنبعاثات اؼبنشورة عن العملية الشاملة أو عن جهاز بعينو لضبط 
 تقديرات لالنبعاثات تنطوي على درجة عالية من عدـ التأكد. تقدـيالحظ أف ىذه العوامل العامة 
العمليات اليت قد تنطوي على تباين يف ؿبتوى الزئبق يف الوقود أو اؼبواد األولية، قد ال توفِّر  بأنو يفوبعد ما سبق، يبكن القوؿ 

ت موثوقة النبعاثات الزئبق. وعلى سبيل اؼبثاؿ، فإف ؿبتوى الزئبق يف الوقود قد يتباين تباينًا كبَتًا يف تقديراعوامل االنبعاثات 
 اليت تستعمل وقود النفايات.ظبنت اإلغضوف فًتات قصَتة يف ترميد النفايات يف صناعة 

 لي:واؼبعادلة العامة لتقدير انبعاثات الزئبق باستعماؿ أحد عوامل االنبعاثات ىي ما ي
EHg = BQ × CEFHg or 

EHg = BQ × EFHg × (100 – CEHg)/100 

 حيث:
EHg )انبعاثات الزئبق )كيلوغراـ أو غَت ذلك من وحدات الكتلة = 
BQ )معدؿ النشاط أو الكمية األساسية )وحدة الكمية األساسية = 

CEFHg ( عوامل انبعاثات الزئبق اؼبضبوطة =kg/BQحسب نوع جهاز ضبط االنبعاث[ )]ات الذي مت تركيبو 
EFHg ( عوامل انبعاثات الزئبق غَت اؼبضبوطة =kg/BQ) 
CEHg )كفاءة ضبط انبعاثات الزئبق الشاملة )النسبة اؼبئوية = 

 التقديرات الهندسية ٗ-٘-ٕٖ
ة والفيزيائيػػة يبكػػن أيضػػاً اغبصػػوؿ علػػى تقػػديرات عامػػة النبعاثػػات الزئبػػق باسػػتعماؿ اؼببػػادئ اؽبندسػػية ومعرفػػة العمليػػات الكيميائيػػ

 ومعرفة اػبصائص اليت يتمينز هبا كل موقع على حدة. اؼبعنيةذات الصلة وتطبيق القوانُت الكيميائية والفيزيائية 
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 وعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن تقدير االنبعاثات السنوية للزئبق من استعماؿ الوقود على النحو التارل:
EHg = QF × % Hg × T 

 حيث
EHg نوية للزئبق )كغ/سنة(= االنبعاثات الس 
QF )معدؿ استعماؿ الوقود )كغ/ساعة = 

% Hg النسبة اؼبئوية للزئبق يف الوقود، بالوزف = 
T )وقت التشغيل )ساعة/سنة = 

وال ينبغي النظر يف استعماؿ التقديرات اؽبندسية إاّل باعتبارىا تقريبًا عامًا سريعًا ينطوي على درجة عالية من عدـ التأكد. 
دقة ىذه التقديرات، ينبغي مقارنة النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من التقديرات اؽبندسية دوريًا مع البيانات اليت يتم ولتحسُت 

اغبصوؿ عليها من أساليب القياس اؼبباشر. وعندما تتوفر اؼبعلومات اػباصة بكل موقع على حدة فمن اؼبنتظر أف توفِّر ىذه 
وف األفضل من ناحية فهم معدالت انبعاثات اؼبصدر الفعلية. والتقديرات اؽبندسية ىي البيانات معلومات أكثر فائدة وستك

 اؼبالذ األخَت عندما ال توجد بيانات عن االنبعاثات أو عوامل االنبعاثات.

 التبليغ عن االنبعاثات ٘-٘-ٕ
 .التبليغ عن االنبعاثات يبثل جزءاً جوىرياً من دورة رصد االنبعاثات على مستوى اؼبرفق

وعندما يكوف من الواجب إثبات االلتزاـ بتدبَت قانوين أو تنظيمي فإف اؼبشغِّل يضطلع عمومًا باؼبسؤولية عن التبليغ عن نتائج 
االنبعاثات  جرد الرصد إذل السلطة اؼبختصة. وباإلضافة إذل ذلك، تشكِّل البيانات على مستوى اؼبرفق عنصرًا جوىريًا يف قوائم

ميعها باستعماؿ هنج صاعد من أسفل إذل أعلى. وحىت إذا دل يكن التبليغ عن االنبعاثات مطلوباً صراحة فإنو الوطنية اليت يتم ذب
 يعترب من أفضل اؼبمارسات لتقاسم البيانات بصورة طوعية مع السلطات اؼبعنية ومع اعبمهور اؼبعٍت.

، مثل ضماف اعبودة وأساليب بذلكومات اؼبتصلة والتبليغ عن رصد االنبعاثات ينطوي على تلخيص وعرض نتائج الرصد واؼبعل
ضبط اعبودة، بطريقة فعالة، وفقاً الحتياجات اعبمهور اؼبقصود. وينبغي أف يكوف التقرير واضحًا وشفافًا ودقيقاً. وينبغي عرض 

 النتائج يف نسق مفيد يوضح اؼبعلومات.
بالنسبة الزئبق اؼبنبعثة  كتلةتالية: تركيز الزئبق يف الغاز اػبارج؛  وينبغي التعبَت عن انبعاثات الزئبق بطريقة أو أكثر من الطرؽ ال

 كمية الناتج الذي يتم إنتاجو )عامل االنبعاث(؛ وكتلة انبعاثات الزئبق يف فًتة زمنية معيننة )يومياً أو سنوياً على سبيل اؼبثاؿ(.ل
يف التقرير. وباإلضافة إذل ذلك، ينبغي تقدًن نتائج  نتائجوال والتحليلوينبغي مناقشة اعتبارات النوعية اؼبتصلة بأخذ العينات 

 ئبق مع بارامًتات تشغيل العملية.القياس يف نسق يبكِّن من مضاىاة انبعاثات الز 
وينبغي توفَت الوضوح بشأف األسلوب اؼبستعمل )على سبيل اؼبثاؿ، اؼبعايَت اؼبستعملة ألخذ العينات وربليلها( والظروؼ اليت 

يف  العيناتأثناء أخذ  األعطاؿصبع البيانات، مثل: ظروؼ العملية؛ ومعدؿ اإلنتاج أثناء أخذ العينة؛ واغبوادث أو  ربيط بعملية
 عملية اإلنتاج أو نُظم التخفيف؛ والتباينات يف اؼبواد اؼبدخلة.
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 المرفق الرابع
 الصناعية العاملة بحرق الفحم المراجلمنشآت الطاقة العاملة بحرق الفحم و 

منشآت الطاقة العاملة انبعاثات الزئبق من  و بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبطتوجي
 الصناعية العاملة بحرق الفحم المراجلو  بحرق الفحم

 موجز
انبعاثات  الصناعية العاملة حبرؽ الفحم مصدرًا كبَتًا وىامًا من مصادر اؼبراجلتشكِّل منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم و 

جاء من الزئبق يف كل أكباء العادل، و  اً طن ٘ٚٗ، كاف حرؽ الفحم سببًا يف انبعاثات قرابة ٕٓٔٓالزئبق يف اعبو. ويف عاـ 
يف اؼبائة  ٓٗأ(. ويُبثل ذلك حوارل ٖٕٔٓالصناعية )برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،  اؼبراجلمعظمها من توليد الطاقة واستعماؿ 

كميات نزرة من على  يف كل أكباء العادل  لإلحراؽ ةالفحم اؼبستعملأنواع توي ربات العاؼبية البشرية اؼبنشأ. و من ؾبموع االنبعاث
 .الغالؼ اعبوي إذل ضبطهايف حالة عدـ الزئبق اليت تنبعث 

مكن، النبعاثات ويقدِّـ ىذا الفصل توجيهًا بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية للضبط، والتخفيض حيثما أ
 الصناعية العاملة حبرؽ الفحم اليت يغطيها اؼبرفق داؿ لالتفاقية. اؼبراجلالزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم و 

. لتوفَت التدفئةومعظم منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم ىي منشآت كبَتة إلنتاج الطاقة الكهربائية، وبعضها يعمل أيضًا 
 فيو. أنشئتحتياجات اؼبرفق الذي لتلبية ا ذُبهِّز البخارالصناعية اغبرارة أو  اؼبراجلوتوفِّر 

العاملة حبرؽ الفحم بعدد من اؼبتغَتات، منها تركيز الزئبق وأنواعو يف الفحم؛ ونوع  االحًتاؽوتتأثر انبعاثات الزئبق من منشآت 
ضبط التلوث القائمة. ولكن تكنولوجيات ضبط انبعاثات ؛ وكفاءة الضبط يف نُظم االحًتاؽالفحم وتكوينو؛ ونوع تكنولوجيا 

اليت تعمل حبرؽ الفحم بغض النظر عن تطبيقها يف منشآت الطاقة أو اؼبرافق  اؼبراجلالزئبق تتشابو بصورة عامة يف حالة صبيع 
 الصناعية.

ت ملوثات اؽبواء التقليدية خالؼ وتستعمل بالفعل نُظم ضبط تلوث اؽبواء على نطاؽ واسع يف عدد من البلداف لتقليل انبعاثا
الزئبق، مثل اعبسيمات وأكسيدات النيًتوجُت وثاين أكسيد الكربيت. وحىت عندما تكوف ىذه الُنظم غَت مصممة يف اؼبقاـ 

ق من مشًتكة من ناحية تقليل انبعاثات الزئبق، نظرًا ألهنا تستطيع أف تلتقط بعض الزئب منفعةاألوؿ اللتقاط الزئبق فإهنا توفِّر 
غازات اؼبداخن. وقد استحدثت تقنيات ـبصصة لضبط الزئبق وهبري تطبيقها يف عدد من البلداف لتوفَت ضبط إضايف للزئبق 

 للزئبق.  ةوموثوق زبفيضات كافيةتوفَت  مناؼبشًتكة  اؼبنافعفيها تقنيات  ال تتمكنيف اغباالت اليت 
اؼبستعملة لضبط الزئبق ويوفِّر معلومات إرشادية بشأف أدائها من ناحية ويناقش ىذا الفصل ؾبموعة من أفضل التقنيات اؼبتاحة 

االنبعاثات وتكاليفها التقديرية. ويصف أيضًا العناصر اؽبامة يف أفضل اؼبمارسات البيئية لتشغيل اؼبرافق العاملة حبرؽ الفحم. 
ثات الزئبق ويناقش رصد انبعاثات الزئبق يف السياؽ وأخَتاً، يقدِّـ ىذا الفصل ؾبموعة ـبتارة من التقنيات الناشئة لضبط انبعا

 احملدند للمنشآت العاملة حبرؽ الفحم.
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 مقدمة -ٔ

، ذلك كلما أمكن والتخفيضأفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية للضبط، التوجيهات اؼبتعلقة بـ ىذا الفرع يقد  
الصناعية العاملة حبرؽ الفحم، اليت يغطيها اؼبرفق داؿ  اؼبراجلالنبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم و 

 لالتفاقية.
الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ىي مصدر كبَت من مصادر االنبعاثات احمللية  اؼبراجلحبرؽ الفحم يف  ومنشآت الطاقة العاملة

من الزئبق يف أكباء العادل )برنامج األمم اؼبتحدة  اً مًتي اً طن ٓٗٚواإلقليمية والعاؼبية للزئبق يف اعبو، حيث ينبعث منها أكثر من 
أثناء عملية يف كل أكباء العادل يتضمن كميات نزرة من الزئبق اليت تنبعث  اؽاالحًت أ(. والفحم اؼبستعمل يف ٖٕٔٓللبيئة، 
 يف حالة عدـ ضبطها.)مع ملوثات أخرى(  اغبرؽ

ومعظم منشآت الطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم ىي منشآت كبَتة إلنتاج الكهرباء؛ وبعضها يوفِّر أيضًا التدفئة )منشآت ذبمع 
الصناعية التدفئة أو خبار العملية الالـز لإلنتاج احمللي  اؼبراجلإخل(. وتوفِّر  األحياء السكنيةة وتدفئة بُت التدفئة والطاقة الكهربائي

اؼبقامة يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم مبطياً كميات أكرب من  اؼبراجل. وتستهلك اؼبراجليف اؼبرفقات اليت تقاـ فيها ىذه 
 اؼبراجلاملة حبرؽ الفحم، مع احتماؿ زيادة انبعاثات الزئبق. ومع ذلك، فإف عدد الصناعية الع اؼبراجلالفحم عن معظم 

يف ىي منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم  مراجلالصناعية يزيد عادة عن عدد منشآت الطاقة. وىناؾ فارؽ آخر وىو أف 
من أجل مصممة يف كثَت من األحياف الصناعية العاملة حبرؽ الفحم  اؼبراجلتعمل بوقود واحد يف حُت أف  مراجلاألغلب 
والنفايات واألخشاب( باإلضافة إذل  الثانويةالوقود  نواتجمن ـبتلف أنواع الوقود وتستخدمها )مثل  أكثر تنوعاً خليط  استعماؿ

 (.ٕٛٓٓالفحم )أمار وآخروف، 
العاملة حبرؽ  اؼبراجلئبق من صبيع ومن منظور اعبدوى التقنية، يبكن استخداـ نفس التكنولوجيات للسيطرة على انبعاثات الز 

بُنظم بالفعل مزودة الصناعية الكبَتة  اؼبراجلتزويد منشآت الطاقة و  تكوفالفحم، أيًا كانت وظائفها. ويف عدد من البلداف، 
فإهنا  ضبط تلوث اؽبواء نتيجة السياسات اؼبتبعة بشأف تلوث اؽبواء. وحىت عندما تكوف ىذه الُنظم غَت مصممة اللتقاط الزئبق

اؼبنافع ما يسمى وىو ما يؤثر مباشرة على تقليل انبعاثات الزئبق يف اعبو ) االحًتاؽن عالناتج التقاط بعض الزئبق  قادرة على
الصناعية األصغر العاملة حبرؽ  اؼبراجلُنظم ضبط تلوث اؽبواء(. ومن ناحية أخرى، ال تكوف  اؼبشًتكة اليت تنتج للزئبق من

جهزة فعالة لضبط االنبعاثات، وسيؤثر ذلك على دراسة كيفية معاعبة انبعاثات الزئبق من ىذه اؼبنشآت. الفحم عادة ؾبهزة بأ
ماثلة من الفحم. وتشمل ىذه تشاهبة ربرؽ كميات متوتؤثر عدة عوامل على مقدار الزئبق الذي قد ينبعث من منشآت م

 العوامل ما يلي:
 تركيز الزئبق يف الفحم 

  نوع الفحم وتكوينو 

  ع تكنولوجيا االحًتاؽنو 

  تلوث اؽبواء وكفاءة قيامها بإزالة الزئبقضبط وجود نُظم 
وستكوف العوامل اؼبذكورة أعاله موضع الدراسة يف بقية ىذه الوثيقة بتفصيل أكرب يف سياؽ ربديد أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل 

 اؼبمارسات البيئية.
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الصناعية العاملة بحرق الفحم،  المراجلبحرق الفحم و العمليات المستعملة في منشآت الطاقة العاملة  -ٕ
 العملياتوسلوك الزئبق في  ةمواد المدخلالبما في ذلك دراسة 

 خصائص الفحم ٔ-ٕ
. وتتحدند نوعية عرؽ اؼبنجمنفس من الفحم مورد معقند من موارد الطاقة ويبكن أف يتباين إذل حد كبَت يف تكوينو حىت ولو كاف 

درجة ربوؿ مادة النبات األصلية إذل كربوف. وتعرِّؼ اعبمعية  إذلالفحم  ربديد رتبةتواه من الطاقة. ويستند بتكوينو وؿبالفحم 
اعبمعية ) (الصلباألنثراسيت )و  ،والقَتي ،ودوف القَتي ،األمريكية لالختبارات واؼبواد أربعة أنواع أساسية من الفحم: الليغنيت

، “الفحم البٍتِّ ”ويف بعض البلداف، يسمى فحم الليغنيت والفحم دوف القَتي باسم ( D388األمريكية لالختبارات واؼبواد 
وسوؼ تستخدـ تسميات اعبمعية األمريكية لالختبارات واؼبواد يف  “. الفحم القاسي”ويسمى الفحم القَتي والصلب باسم 

  كل أجزاء ىذه الوثيقة.
وبتوي على أقل مقدار من الطاقة )أقل من و )وزنًا بوزف(  ثابتاليف اؼبائة من الكربوف  ٖ٘-ٕ٘مبطيًا  الليغنيتويتضمن 
 اؼبناجم. الواقعة بالقرب منميغاجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية(. ويستعمل عموماً لتوليد الكهرباء أو تدفئة اؼبناطق  ٕٙ,ٜٔ
 ٕٙ,ٜٔاوح قيمة التدفئة بُت )وزنًا بوزف( وتًت  الثابتيف اؼبائة من الكربوف  ٘ٗ-ٖ٘على مبطيًا  الفحم غير القيريووبتوي 

  الصناعية. اؼبراجلميغاجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية. ويستعمل على نطاؽ واسع لتوليد الكهرباء وكذلك يف  ٓٛ,ٕٙو
 ٙٙ,ٕٖو ٓٛ,ٕٙ)وزنًا بوزف( وتًتاوح قيمتو اغبرارية بُت  الثابتيف اؼبائة من الكربوف  ٙٛ-ٕ٘على الفحم القيري ووبتوي 

يمة حرارية إصبالية. وىذا الفحم القَتي، مثلو مثل الفحم دوف القَتي، يستعمل على نطاؽ واسع لتوليد ميغاجوؿ/كغ ق
 الصناعية. اؼبراجلالكهرباء ويف 
يف اؼبائة )وزنًا بوزف(. وىو أصلب أنواع الفحم  ٜٚ-ٙٛيصل إذل  الثابتمقداًر كبَتًا جدًا من الكربوف  األنثراسيتويتضمن 

ولكنو أصعب أنواع وقود الفحم  ,كيلوجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية(  ٙٙ,ٕٖاغبرارة عند حرقو )أكثر من  ويعطي أكرب قدر من
 يف اغبرؽ بسبب البفاض احملتوى اؼبتطاير. 

 ٔ(. وكما يتضح من ذلك الشكل ٕٗٔٓاالستخداـ النمطي ؼبختلف أنواع الفحم )رابطة الفحم العاؼبية،  ٔويعرض الشكل 
الصناعية  اؼبراجل أف الفحم بنوعيو القَتي ودوف القَتي اؼبستعمل يف منشآت توليد القوى الكهربائية ويف تشَت التقديرات إذل
 يف اؼبائة من احتياطيات الفحم اؼبعروفة يف كل أكباء العادل. ٓٛيشكل أكثر من 

 (.ٕٗٔٓاستعمال مختلف رُتب الفحم )مؤسسة الفحم العالمية  - ٔالشكل 

 الطاقة في الفحممحتوى الكربون أو محتوى 

 محتوى الماء في الفحم

% 
الم

 الع
ات

اطي
حتي

ن ا
م

 
ات

دام
ستخ

اال
 

 الفحم البنِّي

ٗٚ% 

 دون القيري
ٖٓ% 

 الليغنيت 
ٔٚ% 

 الفحم الصلب

 القيري
ٕ٘% 

 األنثراسيت
ٔ% 

 فحم الطهو المراجليستخدم في 

 فحم البخار

 توليد الطاقة الكهربائية توليد الكهرباء
 سمنتالمصانع ا
 الصناعية المراجل

االستخدامات المنزلية  صناعة الصلب
 “بدون أدخنة”والصناعية 
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، الذي مت تعديلو ٔق أحد اؼبعادل الرئيسية اليت تؤثر على مقدار انبعاثات الفحم غَت اؼبضبوطة. ويقدِّـ اعبدوؿ ؿبتوى الزئبيبثل و 
 البيانات اؼبتاحة علناً بشأف ؿبتوى الزئبق يف الفحم.(“ ٕٓٔٓتيوالت وآخروف )”من 

 محتوى الزئبق في أنواع الفحم )مغ/كغ( -ٔالجدول 

 نوع الفحم البلد
متوسط جميع 

 لعيناتا
 المرجع المدى

 Nelson, 2007; Tewalt et al., 2010 ٖٔ,ٓ-ٔٓ,ٓ ٘ٚٓ,ٓ قَتي أسًتاليا

 Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010 (ٛ) ٜٙ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٜٔ,ٓ قَتي األرجنتُت

 Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010 (ٕٛ) ٘ٔ,ٓ-ٗٓ,ٓ ٓٔ,ٓ قَتي بوتسوانا

 الربازيل
 قَتي

 دوف قَتي

ٓ,ٕٓ 

ٓ,ٖ 

ٓ,ٓٗ-ٓ,ٛٔ (ٕٖ) 

ٓ,ٓٙ-ٓ,ٜٗ (ٗ٘) 
Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010 

 Tewalt et al., 2010 (ٕٔ) ٕٔ,ٓ-ٖٖٓ,ٓ ٛ٘ٓ,ٓ  كندا

 شيلي
 قَتي

 دوف قَتي

ٓ,ٕٔ 

ٓ,ٖٖٓ 

ٓ,ٖٓ-ٕ,ٕ (ٜٔ) 

ٓ,ٕٕٓ-ٓ,ٓ٘ٚ (ٗ) 
Tewalt et al., 2010 

 Zhang et al., 2012; UNEP, 2011 (ٕٛٗ) ٕٛٗ,ٕ-ٔٓ,ٓ ٚٔ,ٓ قَتي/دوف قَتي الصُت

 Finkelman, 2004 (ٙٔ) ٚٔ,ٓ-ٕٓ,ٓ<  ٜٙٓ,ٓ دوف قَتي كولومبيا

 اعبمهورية التشيكية
 ليغنيت

 قَتي

ٓ,ٖٖٛ 

ٓ,ٕٔٙ 

<ٓ,ٖٓ-ٓ,ٜٚ (ٔٙ) 

ٓ,ٖٓ-ٓ,ٖٛ (ٕٔ) 

Finkelman, 2003 

Tewalt et al., 2010 

 Tewalt et al., 2010 (ٕٗ) ٖٚ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٕٔ,ٓ قَتي مصر

 Tewalt et al., 2010 (ٖ) ٔٚٓ,ٓ-ٖٓ,ٓ ٗٗٓ,ٓ قَتي فرنسا

 أؼبانيا
 قَتي

 ليغنيت

 

ٓ,ٓ٘ 

ٓ,ٚ-ٔ,ٗ 

ٓ,ٜٓ  

Pirrone et al., 2001 

MUNLV 2005 

 ىنغاريا

 قَتي

 دوف قَتي

 ليغنيت

ٓ,ٖ٘ٗ 

ٓ,ٖٔٛ 

ٓ,ٕٕٗ 

ٓ,ٜٓٔ-ٔ,ٕ (٘) 

ٓ,ٓٗ-ٓ,ٖٔ (ٜٔ) 

ٓ,ٓٚ٘-ٓ,ٗٗ (ٕٔ) 

Tewalt et al., 2010 

 اؽبند
 قَتي

 ليغنيت

ٓ,ٔٓٙ 

ٓ,ٓٚٔ 

ٓ,ٕٓ-ٓ,ٛٙ (ٜٜ) 

ٓ,ٖٓ٘-ٓ,ٜٖٓ (ٛ) 
Tewalt et al., 2010;UNEP, 2014 

 Finkelman, 2003; Tewalt et al., 2010 (ٛ) ٜٔ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٔٔ,ٓ ليغنيت إندونيسيا

 US EPA, 2002 (ٛٚ) ٘ٓ,ٓ-ٔٓ,ٓ ٖٓ,ٓ دوف قَتي 

 Tewalt et al., 2010 (ٚ٘) ٖٚ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٛٙٔ,ٓ قَتي إيراف

 Ito et al., 2004 (ٙٛ) ٕٔ,ٓ-ٔٓ,ٓ ٗ٘ٗٓ,ٓ قَتي الياباف

 Tewalt et al., 2010 (٘ٔ) ٗٔ,ٓ-ٖٓ,ٓ> ٛٓ,ٓ قَتي كازاخستاف

 نيوزيلندا
 قَتي

 دوف قَتي

ٓ,ٖٓٚ 

ٓ,ٕٓٛ 

ٓ,ٖٓ-ٓ,ٔ (٘) 

ٓ,ٕٓٙ-ٓ,ٖٔ (ٜ) 
Tewalt et al., 2010 

 Tewalt et al., 2010 (ٖٙ) ٕٕ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٜٚٓ,ٓ قَتي منغوليا

 Finkelman, 2004 (٘ٔ) ٖٙ,ٓ-ٗٓ,ٓ ٕٚ,ٓ +قَتيأنثراسيت بَتو

 Finkelman, 2004 ٔ,ٓ-ٗٓ,ٓ> ٗٓ,ٓ دوف قَتي الفلبُت

 Bojkowska et al., 2001 ٖٙٔ,ٓ-ٖٔٓ,ٓ ٘ٛٓ,ٓ قَتي بولندا

 Finkelman, 2004 (ٔٔ) ٙٗ,ٓ-ٚٓ,ٓ ٕٔ,ٓ دوف قَتي+ليغنيت رومانيا

 UNEP, 2013b (ٖٕ) ٕ٘,ٓ-ٕٓ,ٓ> ٕٔ,ٓ /قَتي روسيا
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 نوع الفحم البلد
متوسط جميع 

 لعيناتا
 المرجع المدى

 Romanov et al., 2012 دوف قَتي

 اعبمهورية السلوفاكية
 قَتي

 ليغنيت

ٓ,ٓٛ 

ٓ,ٓ٘ٚ 

ٓ,ٖٓ-ٓ,ٖٔ (ٚ) 

ٓ,ٖٕٓ-ٓ,ٔٗ (ٛ) 

Finkelman, 2004 

Tewalt et al., 2010 

 Leaner et al., 2009; Tewalt et al,, 2010 (ٓٗ) ٔ,ٓ-ٖٕٓ,ٓ ٚ٘ٔ,ٓ  جنوب أفريقيا

 Finkelman, 2004 (٘ٚ) ٕٕ,ٓ-ٖٓ,ٓ ٕٔ,ٓ قَتي تنزانيا

 Tewalt et al., 2010 (ٖٕ) ٙ,ٓ-ٕٓ,ٓ ٖٚٔ,ٓ غنيتلي تايلند

 Tewalt et al., 2010 (ٜٗٔ) ٙٙ,ٓ-ٖٓ,ٓ ٕٔ,ٓ ليغنيت تركيا

 Tewalt et al., 2010 (ٗٛ) ٙ,ٓ-ٕٔٓ,ٓ ٕٙٔ,ٓ قَتي اؼبملكة اؼبتحدة

 US EPA, 1997 (ٓٗٙ) ٓ,ٛ-ٔٓ,ٓ ٔ,ٓ دوف قَتي الواليات اؼبتحدة األمريكية

 US EPA, 1997 (ٖٛٔ) ٓ,ٔ-ٖٓ,ٓ ٘ٔ,ٓ ليغنيت 

 US EPA, 1997 (ٕٖٚ٘) ٖ,ٖ-ٔٓ,ٓ> ٕٔ,ٓ قَتي 

 US EPA, 1997 (ٕ٘) ٖٓ,ٓ-ٙٔ,ٓ ٖٕ,ٓ أنثراسيت 

 Tewalt et al., 2010 (ٙ) ٖٗ-ٓ-ٕٓ,ٓ> ٖٛٗ,ٓ أنثراسيت فييت ناـ

 Tewalt et al., 2010 (ٗٔ) ٙ,ٖ-ٖٓ,ٓ> ٙ,ٓ قَتي زامبيا

 Tewalt et al., 2010 (ٙ) ٘ٔ,ٓ-ٖٓ,ٓ> ٛٓ,ٓ قَتي زمبابوي

تبايناً مالحظة: ينبغي توخي اغبذر عند تفسَت معلومات تركيزات الزئبق الواردة أعاله، نظرًا ألف ؾبموعات عينات الفحم ؼبختلف البلداف تتباين 
بلغ عنها ت

ُ
ستند إذل الفحم اعباؼ أو أرقاـ واسعاً. وباإلضافة إذل ذلك، فإف اؼبعلومات غَت متوافرة عاؼبيًا لتوضيح ما إف كانت تركيزات الزئبق اؼب

عدد “ اؼبدى”يف عمود  الرقم اؼبوضوع بُت قوسُتالفحم كما وردت. وىذه البيانات قد ال سُبثِّل الفحم من منظور حرؽ الفحم الفعلي. ويوضح 
 العينات.

 تحوالت الزئبق أثناء حرق الفحم ٕ-ٕ
 هتما.ونرل واؽبيدروجُت ومركباالعناصر الرئيسية القابلة لالشتعاؿ يف الفحم ىي الكربوف األ

لتحوالت الفيزيائية والكيميائية اليت يبر هبا الزئبق أثناء حرؽ ـبططًا توضيحيًا ل (ٕٓٓٓ)غالربيث وزيغارليك،  ٕيبثل الشكل و 
أشَت إذل  ويرتبط الزئبق أساسًا بالعناصر اؼبعدنية غَت العضوية يف الفحم، رغم أنو .الناتجغاز اؼبدخنة  يفذلك  وبعدالفحم، 

؛ غروين وكريغ، ٜٜٓٔيف شكل مركبات عضوية زئبقية )سوين، اؼبوجودة وجود رابطة بُت الزئبق والعناصر العضوية يف الفحم 
( ىو اؼبعدف الغالب الذي يستضيف الزئبق يف الفحم. ويف FeS2لبَتيت )ا(. وبناًء على ذلك فإف ٜٜٗٔ؛ وفينكلماف، ٜٜٗٔ

 ٕٕٔٓ؛ كولكر، ٕٙٓٓ( )كولكر وآخروف، HgSللزئبق قد يوجد أيضًا كربيتيد الزئبق ) حاالت نادرة من التخصيب الشاذ
درجة  ٓٓٗٔ <عضوية( للزئبق تتحلنل أثناء االشتعاؿ )الزئبقية الواؼبراجع اؼبذكورة فيو(. ونظرًا ألف اؼبستقبالت اؼبعدنية )وردبا 

Hgمئوية(، فإف الزئبق يتطونر ليصبح زئبقًا أونليًا )
األونرل  االحًتاؽربوؿ طريقة وجود الزئبق يف الفحم على آلية ال تؤثر و (. 0

 اؼبذكور.
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 (ٕٓٓٓ)غالبريث وزيغارليك،  االحتراقوما بعد  االحتراقتحوالت الزئبق المحتملة أثناء  - ٕالشكل 
Hgالغازي ) الزئبق النقيؿ: اليت تعمل حبرؽ الفحم إذل ثالثة أشكا اؼبراجلويبكن تصنيف انبعاثات الزئبق من 

د ( والزئبق اؼبؤكس  0
Hgالغازي )

( الذي قد يكوف زئبقًا أّوليًا أو مؤكسداً. والكميات النسبية ؽبذه األشكاؿ Hgp( والزئبق العالق باعبسيمات )+2
ة الزئبق ىي اآللية الغالبة الزئبق. ومن اؼبفًتض أف برومة أو كلور  تنوعاتالرئيسية الثالثة للزئبق يف غازات اؼبداخن ىي ما يسمى 

اآلليات احملتملة األخرى على تفاعالت الزئبق مع أسطح تنطوي و الزئبق.  تنوعاتللتحوؿ الكيميائي للزئبق اليت تؤثر على 
زئبق إذل  الزئبق النقيوالعوامل احملفِّزة ومواقع االمتزاز النشط لتحويل  اؼبتفاعلةجسيمات الرماد حيث تتوفر األنواع الكيميائية 

 (. ٕٓٓٓ، غالربيث وزيغارليكواؼبؤكسد إذل زئبق عالق باعبسيمات ) الزئبق النقيمؤكسد، وكذلك ربويل 
وربدث مرحلة األكسدة يف الطور الغازي أساسًا عن طريق أنواع الكلور اؼبوجودة أصاًل يف الفحم، مع البفاض حرارة الغازات 

سبق للهواء وأجهز  اؼبارة عرب
ُ
ة ضبط التلوث. ويتوقف مدى أكسدة الزئبق يف الطور الغازي إذل حد كبَت على أجهزة التسخُت اؼب

اؽبواء إذل الوقود ودرجة اغبرارة(. وعلى سبيل  نسبة)مثل  اؼبراجلالفحم وتركز الكلور اؼبوجود يف الفحم وظروؼ تشغيل  رتبة
يف  ٜ٘إذل  ٖٓلفحم إذل وجود نسبة تًتاوح من نظاماً ـبتلفاً غبرؽ ا ٗٔالزئبق من  اتتنوع قياساتاؼبثاؿ، توصلت دراسة عن 
، يف اؼبرحلة السابقة ألاؼبائة من الزئبق اؼبؤكسد  (. وأظهرت دراسة استقصائية ٜٜ٘ٔجهزة ضبط تلوث اؽبواء )بريستبو وبلـو

ؤكسد من يف اؼبائة، حيث يأخذ الشكل اؼب ٓٛ-٘ٗأساساً يف نطاؽ  تًتاوحأف أكسدة الزئبق  للمؤلفات ذات الصلة باؼبوضوع
أو إشعاؿ الفحم  إحراؽ(. وتستخدـ أشكاؿ ـبتلفة من ٕٗٓٓالزئبق يف معظم األحياف شكل كلوريد الزئبق )سينيور وآخروف، 

 الصناعية. وىذه األساليب تشمل:  اؼبراجليف منشآت الطاقة و 
 اإلشعاؿ اؼبعلنق للفحم اؼبسحوؽ )إشعاؿ الفحم اؼبسحوؽ(  •
 عاؿ من حاملة وقود ثابتة أو تتحرؾ ببطء(اد )أي اإلشاإلشعاؿ بالوقّ  •
 (دوارة فبينعةأو قاعدة  شكل وبدث الفقاعات)سواء يف  على قاعدة فبينعةاإلشعاؿ  •
 اإلشعاؿ اإلعصاري للفحم اجملروش •

يةز األكسدة التحفي  

 الكلورة

 التبخُّر

 تكوين الرماد

 الفحم االحتراق حتراقما بعد اال

 االمتزاز

 Hg(p)الزئبق  أنواع
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ل عمي الذي اؼبرج لكبَت يف منشآت الطاقة من خالؿ إشعاؿ الفحم اؼبسحوؽ. ويف على نطاؽ   اؼبتولدينتج معظم البخار و 
منفردة حيث ىبتلط  ؿبارؽبالفحم اؼبسحوؽ يتم سحق الفحم اؼبطحوف جيدًا ليصبح مسحوقًا ناعمًا ويتم ضخو مباشرة إذل 

إلنتاج البخار  االحًتاؽيف شكل ؽبب. وتستعمل طاقة التسخُت الناذبة عن عملية  إحراقويتم تسخينو، مث  سبق إحراؽهبواء 
 اؼبراجلتتباين بشدة بُت  التنوعاتإلنتاج الكهرباء. وتوضح االختبارات اؼبيدانية أف صورة  اً ؾبهِّز  اً توربيني اً دفع مولِّديالذي 
ة   (.ٕٓٔٓاليت تعمل بالفحم اؼبسحوؽ )وانغ وآخروف، اؼبخترب 

د يبر الصغَتة. ويف نظاـ اإلشعاؿ بالوقا اؼبراجلواإلشعاؿ جبهاز الوقاد ال يزاؿ يستعمل يف بعض أجزاء العادل، وذلك أساسًا يف 
اؽبواء الساخن يف اذباه صاعد من خالؿ فتحات يف حاملة الوقود. وتوضع أجهزة ترطيب يف اؼبناطق الواقعة أسفل حاملة الوقود 

الشبكة اغباملة النار )أي اؽبواء الذي يضاؼ فوؽ  فوؽ اإلحراؽمن أجل الوصوؿ إذل التوجيو الصحيح لتدفق اؽبواء. ويضيف 
بشكل  يشتعللوقود ويوفِّر اؽبواء اؼبطلوب عبزء الوقود الذي اغباملة لالشبكة للغازات الصاعدة من  باالضطرا( مزيداً من لوقودل

مقارنة بإشعاؿ  أكربنتج جسيمات ت. وعموماً، تنتج الوقادات كمية أقل من اعبسيمات لكل وحدة من الوقود اؼبشتعل و معلنق
 بدوف انتقاؿ كميات كبَتة من الرماد إذل غازات العادـ.وقود ساكنة  طبقةالفحم اؼبسحوؽ، ألف اإلشعاؿ وبدث يف 

أجل التعامل مع أنواع الفحم من نوعية منخفضة )دوف حاجة إذل التجفيف(. ويف  خصيصاً يففبينعة مفيد  طبقةواإلشعاؿ على 
رأسي إلنشاء سطح ، يتم تنظيم حجم جسيمات الفحم وسرعة اؽبواء الالفقاعاتفبينعة من نوع طبقة  ذي قاعدةجهاز إشعاؿ 

. واآللية األساسية لضبط الواقع فوقهاالتدفق اؼبسحوب من الفرف اؼبفتوح  عنالنشطة  الطبقة فصليعمل على  منفصلأفقي 
 مرج لقاعدة  سطحوإذل أي سطح تسخُت مغمور يف  االحًتاؽالسفلى ونقل اغبرارة إذل جدراف جهاز  الطبقةدرجة حرارة 

اؼبمينعة يف  قاعدةذي ال االحًتاؽاؼبواد الصلبة. ويبكن التحكم يف درجة حرارة جهاز  موجوداتن يف اؼبمينعة ىي التباي الطبقة
نوع الزئبق ىو أف زئبق اعبسيمات دوارة فبينعة  قاعدةذي  مرج لاؼبوقع من  اؼبأخوذة يفنطاؽ ضيق. ويوضِّح قياس تركيزات الزئبق 

 (.ٕٓٔٓ)دواف وآخروف،  اؼبرج لالغالب يف غاز مدخنة 
تدور بسرعة ربت درجات حرارية  احًتاؽويف اإلشعاؿ اإلعصاري، يتم حرؽ الفحم اجملروش )ولكن غَت اؼبسحوؽ( يف غرفة 

رارة اغبتدخل الغازات الساخنة إذل الفرف حيث تشع  بعد ذلكعالية، وربوِّؿ معظم اؼبادة اؼبعدنية يف الفحم إذل خبث سائل. 
اإلعصارية  اؼبراجلإذل البخار اؼبتولِّد، الذي يدفع مولدًا توربينيًا ؾبهزًا إلنتاج الكهرباء. وتولِّد إذل جدراف الفرف وربمل اغبرارة 

الفحم اؼبسحوؽ لكل وحدة من الفحم احملروؽ، ألف معظم اؼبادة  مراجلرمادًا متطايرًا يقل عن الرماد اؼبتطاير الصادر عن 
 اإلعصاري.  االحًتاؽئل يتم صبعو من قاع غرفة اإلعصاري يتحوؿ إذل خبث سا اؼبرج لاؼبعدنية يف 
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 قائمة تقنيات تخفيض انبعاثات الزئبق -ٖ
يصف ىذا القسم هُنج التعامل مع زبفيض انبعاثات الزئبق وتكنولوجيات الضبط اليت يبكن النظر فيها لتحديد أفضل التقنيات 

فحم والفوائد اؼبشًتكة مع إزالة الزئبق والتقنيات اؼبخصصة أدناه(. وتشمل معاعبة ال ٘اؼبتاحة ألي طرؼ أو مرفق )انظر القسم 
 إلزالة الزئبق.

 غسل الفحم ٔ-ٖ
(. ويف حُت أف ٕٚٓٓ)ساتياموريت،  اؼبراجلالرماد ووبسِّن قيمة التسخُت وىو ما يزيد من كفاءة من توى احمليقلِّل غسل الفحم 

وى الكربيت يف الفحم فإنو يبكن أف يقلل أيضًا من ؿبتوى الزئبق غسل الفحم يستهدؼ يف اؼبقاـ األوؿ التقليل من الرماد وؿبت
يف الفحم، ووبدث ذلك بالفعل يف بعض اغباالت. ويتضمن الفحم اػباـ شوائب معدنية مثل الصخور والصلصاؿ اليت يشار 

توى من الرماد وزيادة قيمة إليها باعتبارىا من الرماد. وينبغي حسب االقتضاء معاعبة ىذا الفحم اػباـ )أو تنظيفو( لتقليل احمل
التسخُت وتقليل اعبسيمات والكربيت وكذلك احتماؿ تقليل احملتوى من الزئبق للوصوؿ يف هناية اؼبطاؼ إذل انبعاثات أقل عند 

 . وباإلضافة إذل ذلك، فإف إزالة الشوائب اؼبعدنية يقلل أيضًا تكاليف التشغيل والصيانة ويبطئ تدىوراؼبرج لحرؽ الفحم يف 
ة )مؤسس ةغسل الفحم التقليدي ال تتقبل أساليب. ولكن ينبغي أف يالحظ أف معظم أنواع اللغنيت والفحم البٍت اؼبرج لنظاـ 

 (.ٜٜٚٔاؼبهندسُت الكيميائيُت، 
إف ويبكن أيضاً أف تزيل أساليب غسل الفحم التقليدية بعض الزئبق اؼبصاحب للمواد اؼبعدنية غَت القابلة لالشتعاؿ. ومع ذلك ف

ىذه األساليب لن تقـو مبطياً بإزالة الزئبق اؼبصاحب ؽبيكل الكربوف العضوي يف الفحم )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، 
نطاؽ مقدار اتساع أظهرت َتي من الواليات اؼبتحدة قعينة فحم  ٕٙ اختبارالت ببيانات (. وتستشهد إحدى اجملٕٕٓٓ

(. وقد تأكد ىذا االذباه بدراسة أخرى ٜٜٚٔلفحم )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، غسل ابالزئبق الذي سبت إزالتو 
(، خلصت إذل أف غسل الفحم يتصف بالفعالية يف تقليل تركيزات ٕٗٔٓ)مؤسسة الواليات اؼبتحدة للمسح اعبيولوجي، 

يف اؼبائة  ٖٚتوسطًا للزئبق على أساس الطاقة بنسبة لكن دراسة أخرى تذكر البفاضًا مو يت مثل الزئبق. َت العناصر اؼبصاحبة للب
 (.ٜٜٜٔأونيل وآخروف،  -)تووؿ

الفحم  ورتبةنوع العملية اؼبستعملة لغسل نوع معُتن من الفحم تابعًا لوالتباين يف البفاضات الزئبق اؼبذكورة أعاله قد يكوف 
من الفحم أمر فبكن يف حالة استخداـ األساليب التقليدية  وطبيعة الزئبق يف مصفوفة الفحم. وباختصار، فإف إزالة بعض الزئبق

لغسل الفحم. ولكن فعالية إزالة الزئبق أثناء غسل الفحم بالطريقة التقليدية تتباين بصورة واسعة حسب مصدر الفحم وطبيعة 
 الزئبق اؼبوجود فيو. 

 اآلثار الشاملة لعدة وسائط نتيجة غسل الفحم
الزئبق. وىناؾ احتماؿ لتلوث الًتبة أو اؼبياه اعبوفية يف حالة عدـ إدارة مالط  احملتوية علىالنفايات  يولِّد غسل الفحم مالطاً من
 غسيل الفحم بطريقة آمنة. 

 إزالة الزئبق فيمساىمة نُظم ضبط تلوث الهواء  ٕ-ٖ
على جُت أو اعبسيمات الدقيقة نُظم ضبط تلوث اؽبواء اليت تقاـ أساسًا لضبط ثنائي أكسيد الكربيت أو كلوريد اؽبيدرو  تعمل

من معدات ضبط  الزئبق. وتتحقق اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبقإزالة الزئبق من غاز اؼبداخن. ويسمى ذلك اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة 
الكربيت من تلوث اؽبواء غَت الزئبقية يف معظم األحياف بطريقتُت أساسيتُت: إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف جهاز تنظيف رطب إلزالة 

ضبط اعبسيمات الدقيقة، مثل اؼبرسِّب الكهروستاتيكي أو لغاز اؼبداخن وإزالة الزئبق العالق باعبسيمات الدقيقة يف جهاز 
بالرش. ويبكن ربقيق كميات  االمتصاص اجملففةاؼبرشح النسيجي. واؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق يبكن أف تتحقق أيضًا بأجهزة 

؛ اؼبكتب ٕٙٓٓ)سريفاستافا وآخروف،  ٕالزئبق حسب تشكيلة معدات مكافحة التلوث. ويتضمن اعبدوؿ  متباينة من إزالة
حملة عامة عن حجم اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق بالنسبة لتشكيالت  (ٖٕٔٓاألورو  للمكافحة اؼبتكاملة للتلوث ومنعو، 
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تتباين حسب  ٕافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق كما ترد يف اعبدوؿ وينبغي أف يالحظ أف اؼبن ـبتلفة من نظم ضبط تلوث اؽبواء.
 خصائص الفحم والباراميًتات التشغيلية لُنظم ضبط تلوث اؽبواء.

 المنافع المشتركة إلزالة الزئبق في نُظم ضبط تلوث الهواء عنعامة  لمحة - ٕالجدول 

 التقاط الزئبق النوعي معدات الضبط الموجودة

ESPc الكلور عن أنواع اؼبرتفع أنواع الفحم أفضل من يد للزئبق العالق باعبسيمات؛ التقاط التقاط ج فقط
 الفحم اؼبنخفضة اعبودة

ESPh التقاط منخفض فقط 

FF  التقاط جيد للزئبق اؼبؤكسد فقط 

ESPc + wet FGD وباف قابل للذالكلور بفضل وجود زئبق مؤكسد  ةأنواع الفحم اؼبرتفعمن ، التقاط جيد بوجو عاـ
إعادة يبكن أف تؤدي . و اعبودة أنواع الفحم اؼبنخفضةن ميف غاز اؼبدخنة. والتقاط سيئ نسبياً 

 مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة. إذل زبفيض  الزئبق النقيانبعاث 

ESPh + wet FGD بفضل وجود الزئبق اؼبؤكسد القابل  .الكلور ةأنواع الفحم اؼبرتفع من، التقاط جيد بوجو عاـ
أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة. ويبكن أف  منيف غاز اؼبدخنة. والتقاط سيئ نسبيًا للذوباف 

الزئبق ويبكن أف يتأكسد  اؼبشًتكة. مقدار اؼبنافعإذل زبفيض  الزئبق النقيتؤدي إعادة انبعاث 
 النسيجي ويتم التقاطو يف جهاز التنظيف الرطب.اؼبرشح عرب  النقي

SDA + FF اؼبنافع اؼبشًتكةتقل من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور. ويُنتظر أف ، التقاط جيد بوجو عاـ 
 من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة. لاللتقاط

FF + Wet FGD التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل وجود زئبق مؤكسد قابل للذوباف بوجو عاـ ،
ؼبنخفضة اعبودة. ويبكن أف تؤدي إعادة الفحم ا يف غاز اؼبدخنة. والتقاط سيئ نسبياً من أنواع

عرب  الزئبق النقيإذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة. ويبكن أف يتأكسد  الزئبق النقيانبعاث 
 النسيجي ويتم التقاطو يف جهاز التنظيف الرطب.اؼبرشح 

SCR + ESPc  ع الكلور عن أنواع الفحم اؼبرتفمن التقاط جيد للزئبق العالق باعبسيمات، والتقاط أفضل
 األنواع اؼبنخفضة اعبودة.

SCR + ESPh التقاط منخفض 

SCR + ESPc + wet FGD  كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف   زيادةالكلور بفضل  ةأنواع الفحم اؼبرتفعمن التقاط جيد
أنواع الفحم  منااللتقاط  ويتحسنغاز اؼبدخنة الذي يدعمو االختزاؿ اغبفزي االنتقائي. 

اؼبنخفض اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف غاز اؼبدخنة. ويبكن أف 
والتقاط جيد للزئبق العالق اؼبشًتكة.  اؼبنافع إذل زبفيض مقدار الزئبق النقيإعادة انبعاث  تؤدي

 باعبسيمات 

SCR + HEX + LLT-ESP +  

wet FGD 

رتفعة الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل التقاط مرتفع جدًا من أنواع الفحم اؼب
االلتقاط من أنواع ويتحسن للذوباف يف غاز اؼبدخنة الذي يدعمو االختزاؿ اغبفزي االنتقائي. 

الفحم اؼبنخفض اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف غاز اؼبدخنة. 
واعبمع بُت إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة.  نقيالزئبق الويبكن أف تؤدي إعادة انبعاث 

عزِّز التقاط الزئبق يُ شديدة االلبفاض اؼببادؿ اغبراري واؼبرسب الكهروستاتيكي بدرجة حرارة 
 العالق باعبسيمات والزئبق يف طور البخار.

SCR + SDA + FF  ًاألنواع اؼبنخفضة اعبودة. الكلور ويقل االلتقاط يف ةأنواع الفحم اؼبرتفع منالتقاط جيد عموما 
إذل زئبق مؤكسد، نظراً  الزئبق النقيااللتقاط حيث يؤكسد ويُعزِّز االختزاؿ اغبفزي االنتقائي 
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 التقاط الزئبق النوعي معدات الضبط الموجودة

 لتوفر الكلور يف غاز اؼبدخنة

SCR + ESPh + wet FGD  الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف ةاؼبرتفع الفحمأنواع جيد من التقاط 
غاز اؼبدخنة الذي يدعمو االختزاؿ اغبفزي االنتقائي ويتحسنن االلتقاط يف حالة أنواع الفحم 
اؼبنخفضة اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف غاز اؼبدخنة. ويبكن أف 

 اؼبنافع اؼبشًتكة. مقدارإذل زبفيض  الزئبق النقيتؤدي إعادة انبعاث 

SCR + FF + wet FGD  الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف  ةاؼبرتفعالفحم أنواع من التقاط جيد
أنواع الفحم  منويتحسنن االلتقاط  .غاز اؼبدخنة الذي يدعمو االختزاؿ اغبفزي االنتقائي

ويبكن أف اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذوباف يف غاز اؼبدخنة.  ةاؼبنخفض
والتقاط جيد للزئبق العالق  .اؼبنافع اؼبشًتكة مقدارإذل زبفيض  الزئبق النقيتؤدي إعادة انبعاث 

 باعبسيمات

 اؼبفتاح:
ESP  ،اؼبرسِّب الكهروستاتيكي =ESPc  اؼبرسب الكهروستاتيكي يف اعبانب البارد؛ =ESPh اؼبرسب الكهروستاتيكي يف اعبانب الساخن؛ =FF =

الرطب = جهاز  FGDبالرش )جهاز التنظيف اعباؼ(؛  التجفيف امتصاص= جهاز  SDA= االختزاؿ اغبفزي االنتقائي؛  SCRيجي؛ اؼبرشح النس
 شديدة االلبفاضالكهروستاتيكي بدرجة حرارة  اؼبرسِّب= LLT-ESPاغبراري؛  التبادؿ=  HEX؛ من غاز اؼبدخنة تنظيف الرطب إلزالة الكربيتال

الضبط بنسبة “ معتدؿ”يف اؼبائة، وتعٍت  ٓٚأكثر من الضبط بنسبة ، وتعٍت مرتفع/جيد ةيف اؼبائ ٖٓأقل من  ط بنسبةالضب وتعٍت صفة منخفض
 يف اؼبائة. ٓٚإذل  ٖٓ

ويرد  .أدناه ٖيف الشكل ( بصورة زبطيطية SCR+ESPc+FGD) ٕيف اعبدوؿ اؼبعروضة وترد تشكيالت نُظم ضبط تلوث اؽبواء 
يف الياباف كفاءة يف إزالة الزئبق دبتوسط من األجهزة (. وعلى سبيل اؼبثاؿ، حققت ىذه اجملموعة ٕٙٓٓأدناه )إيتو وآخروف، 

 (. ولذلك يبكن أف تضبط تقنيات اؼبنافع اؼبشًتكة ملوثات اؽبواء اؼبتعددة، دبا فيها الزئبق.ٕٙٓٓيف اؼبائة )إيتو وآخروف،  ٗٚ

Coal-Fired 

Boiler Electrostatic 

Precipitation (ESP*1)

Selective Catalytic 

Reduction
(SCR)

Flue Gas 

Desulfurization
(FGD*2)

Air Heater

(AH)

Stack

Flue Gas

to the Atmosphere

*1: ESP  includes ESPc, ESPh, Low Low Temp ESP.

*2: FGD includes Wet FGD and Moving bed of activated coke.

 ( )منقَّح(ٕٙٓٓقة تعمل بحرق الفحم في اليابان )إيتو وآخرون، رسم تخطيطي لتشكيلة نمطية من منشآت طا -ٖالشكل 

يف ويبكن أف يتحقق مستوى مرتفع من اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق جبمع االختزاؿ اغبفزي االنتقائي واؼبرسبات الكهروستاتيكية 
مع بُت ىذه التقنيات أمر مبطي سبامًا يف . واعب(FGD)زالة الكربيت من غاز اؼبدخنة إلتنظيف الوأجهزة  (ESPc)عبانب البارد ا

اؼبنشآت اؼبتقدمة للطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم يف بعض البلداف ويستعمل على نطاؽ واسع يف الياباف على سبيل اؼبثاؿ، كما 
كما   نةاالختزاؿ اغبفزي االنتقائي واؼبرسب الكهروستاتيكي وإزالة الكربيت من غاز اؼبدخ. واعبمع بُت ٗيتضح يف الشكل 

يف اؼبائة يف  ٜٜيف اؼبائة يف حالة أكاسيد النيًتوجُت وأكثر من  ٜٓ-ٓ٘يتضح من ىذه األمثلة يبكن أف وبقق كفاءة إزالة تبلغ 

 إذل اعبو

 غاز اؼبدخنة

ٔ :ESP  تشملESPcو ،ESPhو ،Low Low Temp ESP. 
ٕ :FGD  تشملFGD القاع اؼبتحرؾ من الكوؾ النشط.و  الرطب 

إزالة الكربيت من 
 غاز اؼبدخنة
ٕ
(FGD) 

ٔترسيب كهروستاتيكي
 اختزاؿ حفزي انتقائي 

 مسخِّن ىواء اؼبدخنة

حبرؽ  يعمل مرج ل
 الفحم
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لزئبق ازالة إليف اؼبائة يف حالة ثنائي أكسيد الكربوف، إذل جانب كفاءة عالية  ٜٛ-ٙٚحالة اعبسيمات الدقيقة العالقة و
من تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة يف ىذا اؼبثاؿ. وباإلضافة إذل ذلك،  ٖ/ـميكروغراـ ٕ,ٔويؤدي ذلك إذل يف اؼبائة،  ٗٚدبتوسط 

، الذي تبلغ درجة حرارة االختزاؿ اغبفزي االنتقائي واؼبرسب الكهروستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض فإف اعبمع بُت
يبكن أف وبقق كفاءة إزالة للزئبق دبستوى مرتفع إذل حد  زالة الكربيت إلالرطب  باإلضافة إذل التنظيفوية ئدرجة م ٜٓتشغيلو 

من تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة يف ىذه اغبالة بالتحديد.  ٖ/ـميكروغراـ ٛٛ,ٓيف اؼبائة، فبا يؤدي إذل  ٚٛكبَت يصل إذل 
سِّن ضبط اعبسيمات من خالؿ وبة، تطلب تربيد غاز اؼبدخنالذي ي شديدة االلبفاض،واؼبرسب الكهروستاتيكي بدرجة حرارة 

الرطوبة تزاز الرطوبة للرماد اؼبتطاير، وزيادة مأكسيد الكربيت واثالثي تقليل حجم الغاز وزبفيض مقاومة الرماد بسبب تكثِّف 
ًا إذل الرماد اؼبتطاير بسبب البفاض درجة حرارة غاز اؼبدخنة. ويؤدي ذلك أيضيف الزئبق امتصاص كما يزيد للرماد اؼبتطاير،  

. ويف الرطب أنبوب اؼبدخنةاليت يتطلبها ذبنب التكاليف اؼبصاحبة إلعادة تسخُت غاز اؼبدخنة أو عمليات التعديل الرجعي 
 اؼبرج لف اغبرارة اؼبستعادة يبكن استخدامها يف إلزالة الكربيت فإالرطب  التنظيفاغباالت اليت ال تتطلب إعادة تسخُت عادـ 

، وأيواتسوكي وآخروف، ٕٙٓٓاكاياما وآخروف، نحسُت كفاءة الوحدة، فبا يؤدي إذل زيادة صايف الناتج )أو التوربُت البخاري لت
ٕٓٓٛ.) 
 تعطي. ويرجع ذلك إذل أف ىذه الوحدات تشمل وحدات أقدـ أو أصغر تركيزات الزئبقنطاؽ اتساع  ٗالشكل  ويظهر

وىي (، ٕٓٔٓلكوؾ النشط )بيًتز، من ا ةمتحرك بطبقةالف  تعمُتالًتكيزات األعلى. ومن ناحية أخرى، فإف الوحدتُت اللت
زالة الكربيت. جهاز التنظيف الرطب إللكربيت من غاز اؼبدخنة، يوضح أداًء أكثر ارتفاعًا عن اإلزالة جهاز التنظيف اعباؼ 

وجهاز  ديدة االلبفاضشواألداء يف ىذه اغبالة أكثر ارتفاعًا عن اجملموعة اليت تشمل اؼبرسب الكهروستاتيكي بدرجة حرارة 
لكربيت من غاز اؼبدخنة )معهد البحوث اؼبركزي لصناعة الطاقة الكهربائية وارباد شركات الطاقة ا التنظيف الرطب إلزالة
 (.ٕٕٔٓالكهربائية يف الياباف، 
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 LLT-ESPو ESPh ،ESPcيشمل  ESPhيشمل  SCE+ESP+FGDؾبموعة الكهروستاتيكي يف  اؼبرسب ملحوظة:
 LLT-ESPدرجة مئوية يف  ٓٓٔ-ٜٓو ESPcدرجة مئوية يف  ٓٛٔ-ٖٓٔدرجة مئوية و ٓٓٗ-ٖٓٓتبلغ  ESPhارة التشغيل يف درجة حر 
 SCR+ESP+FGDتركيز الزئبق في غاز المدخنة من منشآت الطاقة التي تعمل بحرق الفحم باستعمال مجموعة  - ٗالشكل 

 SCR+LLT-ESP+FGDومجموعة 
يف  أنو الزئبق ألجهزة ضبط تلوث اؽبواء يف منشآت حرؽ الفحم يف الصُت. ويتضح من اعبدوؿكفاءة إزالة  ٖ ويلخص اعبدوؿ 
اعبمع بُت اؼبرسبات الكهروستاتيكية واإلزالة الرطبة للكربيت من غاز اؼبدخنة كفاءة يف إزالة الزئبق تصل وبقق بعض اغباالت 

الكهروستاتيكية واإلزالة الرطبة للكربيت، وىي ؾبموعة  رسباتواؼبيف اؼبائة. واعبمع بُت االختزاؿ اغبفزي االنتقائي  ٛٛإذل 
تستعمل بصورة واسعة يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت، يبكن أف وبقق كفاءة أكرب إلزالة الغاز، تصل على 

 ٔ,ٔاكبراؼ معياري: 

كيز  ٘,ٔاكبراؼ معياري: 
تر

ب اؼب
أنبو
از 
يف غ

بق 
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ٖ/ـ )
 

 أدىن اؼبتوسط األقصى

 وحدة ٙٗ
 ٕ، اإلزالة اعبافة: ٗٗاإلزالة الرطبة للكربيت: 

 وحدة ٘ٔ
 كل اغباالت()إزالة الكربيت الرطبة يف 
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 واؼبرشحاتاالنتقائي ي ز اغبفختزاؿ كفاءة إزالة الزئبق يف حالة اعبمع بُت االارتفاع  يف اؼبائة. ولوحظ أيضًا  ٜ٘سبيل اؼبثاؿ إذل 
 لكربيت من غاز اؼبدخنة.إلزالة ا التنظيف الرطبالنسيجية و 

كفاءة إزالة الزئبق حسب المجموعات النمطية ألجهزة ضبط تلوث الهواء في الصين )بالنسب المئوية(   - ٖالجدول 
 (ٕ٘ٔٓجانغ وآخرون، 

 عدد االختبارات االنحراف المعياري الحد األقصى ىالحد األدن المتوسط مجموعة أجهزة ضبط تلوث الهواء

 ٛ ٛٔ ٜ٘ ٚ ٖٕ التنظيف الرطب للجسيمات العالقة 

 ٗٙ ٜٔ ٖٛ ٔ ٜٕ البارديف اعبانب اؼبرسِّبات الكهروستاتيكية 

 ٓٔ ٖٓ ٕٜ ٜ ٚٙ اؼبرشحات النسيجية

البارد + يف اعبانب اؼبرسبات الكهروستاتيكية 
من غاز  لكربيتإلزالة ا الرطبالتنظيف 
 اؼبدخنة 

ٕٙ ٖٔ ٛٛ ٕٕ ٜٔ 

إلزالة  الرطباؼبرشحات النسيجية + التنظيف 
 لكربيت من غاز اؼبدخنةا

ٛٙ ٚٚ ٜٚ ٔٓ ٖ 

االختزاؿ اغبفزي االنتقائي + اؼبرسبات 
إلزالة  الرطبالكهروستاتيكية + التنظيف 

 لكربيت من غاز اؼبدخنةا
ٜٙ ٖٙ ٜ٘ ٕٗ ٗ 

رشحات االختزاؿ اغبفزي االنتقائي + اؼب
لكربيت إلزالة ا الرطبالنسيجية + التنظيف 

 من غاز اؼبدخنة
ٜٖ ٛٙ ٜٜ ٜ ٕ 

اؼبرسبات الكهروستاتيكية الباردة + القاعدة 
الرطب إلزالة التنظيف  -اؼبسينلة الدائرية 

+ اؼبرشحات من غاز اؼبدخنة لكربيت ا
 النسيجية

ٙٛ ٙٛ ٙٛ  ٔ 

زئبق ؼبختلف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم، اليت مت التوصل إليها من خالؿ اؼبنافع اؼبشًتكة أدناه قيم قياس انبعاثات ال ٗويوضح اعبدوؿ 
اؼبنافع اؼبشًتكة ربقق يف بعض اغباالت تركيزات منخفضة  ذات ضبطاللوسائل ضبط التلوث. واألمثلة اؼبختارة يف ىذا اعبدوؿ توضِّح أف تقنيات 

 .من الزئبق يف غاز اؼبدخنة

مستويات االنبعاثات المتحققة من خالل تقنيات المنافع المشتركة )بيانات جمعها الفريق العامل للزئبق  - ٗالجدول 
 (ٕ٘ٔٓالصفري، 

مستوى االنبعاثات  نوع الفحم المنشأة
( )التسوية ٖ)مغ/متر عادي

 (O2% من محتوى ٙإلى 

 المرَجلحجم 
)ميغاواط 
 حراري(

تقنية معالجة غاز 
 المدخنة

 Federico II - فحم صلب برينديسي، إيطاليا ٓ,ٜٙ ٚٓٓ ٔ ESP+SCR+wFGD 

Torrevaldaliga Nordفحم صلب ، إيطاليا ٓ,ٜٜ ٕٗٓ ٔ FF+SCR+wFGD 

Impianto termoelettrico di Fusinaفحم صلب ، إيطاليا ٓ,ٛ ٖٗٔ FF+SCR+wFGD 

Heydenفحم صلب ، أؼبانيا ٓ,٘ ٔ٘ٓ ٕ ESP+SCR+wFGD 

FHKW Mellachفحم صلب ، النمسا ٓ,٘ ٖ٘ٗ FF+SCR+wFGD 

Brindisi BR III & BR IIفحم صلب ، إيطاليا ٓ,٘ ٛ٘ٚ ESP+SCR 

Krefeld, Currenta( مرجل صناعي، أؼبانيا) فحم صلب ٓ,ٕ ٔٓ٘ FF 

Salem Harbourفحم صلب ، الواليات اؼبتحدة األمريكية ٓ,ٕ – ٓ,ٗ ٖٓٓ ESP 

Power plant Tusimice، لغنيت اعبمهورية التشيكية ٕ,ٙ ٜٛٓ ESP+wFGD 

Neurath, A and Fلغنيت ، أؼبانيا ٖ,ٓ ٛ٘٘ ESP+wFGD 

Teplarna Taborلغنيت ، اعبمهورية التشيكية ٖ,ٖ ٜٜٔ ESP 

عن ىي ، اليت تستند قيمتها إذل رصد مستمر لالنبعاثات. والبيانات الواردة Salem Harbourملحوظة: تستند صبيع القيم إذل عينات دورية باستثناء 
 .ٕٓٔٓسنة 
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 أجهزة ضبط الجسيمات ٔ-ٕ-ٖ
يوجد نوعاف رئيسياف من أجهزة ضبط اعبسيمات وتشمل اؼبرسبات الكهروستاتيكية واؼبرشحات النسيجية. وتستخدـ أجهزة 

 العاملة حبرؽ الفحم. اؼبراجلللجسيمات أيضاً يف  الرطبالتنظيف 
 المرسبات الكهروستاتيكية ٔ-ٔ-ٕ-ٖ

يف اؼبائة من الكفاءة يف صبع اعبسيمات، رىنًا دبختلف العوامل  ٜٜلكهروستاتيكية مبطيًا لتحقيق أكثر من ُتصمنم اؼبرسبات ا
الكهروستاتيكية سُبثل أيضًا دالة على احملتوى الكربييت يف  اؼبرسباتاؼبعروضة يف القسم التمهيدي. وكفاءة صبع اعبسيمات يف 

حم الذي وبتوي على مقادير متوسطة إذل مرتفعة من الكربيت ينتج رماداً فر. فالالفحم، الذي يؤثر على مقاومة الرماد اؼبتطاي
متطايرًا يسهل صبعو. أما الفحم الذي وبتوي على كربيت منخفض فينتج رمادًا متطايرًا دبقاومة أعلى وتزداد صعوبة صبعو. 

يف قبل دخوؽبا  عبسيماتاؼبرسبات أو بتكييف مة الرماد اؼبتطاير من خالؿ تقليل درجة اغبرارة يف او مقايبكن أيضًا تغيَت و 
 (. NH3أو الصوديـو أو النشادر ) أو اؼباء (H2SO4( أو حامض الكربيت )SO3اؼبرسب بثالثي أكسيد الكربيت )

فحم تكوف كفاءة صبع اعبسيمات يف اؼبرسب دالة على حجم اعبسيمات. فاعبسيمات اليت الرماد متطاير من ألي وبالنسبة 
يقًتب يف اؼبائة. ولكن اعبسيمات اليت  ٜ,ٜٜإذل  ٜ٘يتم صبعها مبطيًا بكفاءات تبلغ  ميكرومًت ٛ - يكرومًتم ٔتزيد عن 
 (. ٜٜٙٔيف اؼبائة )لوليس،  ٜ٘-ٓٛيف منطقة ربميل سيئة تقلل كفاءة اعبمع لتصل إذل  تدخل ميكرومًت ٖ,ٓمن  حجمها

ومرسب  (ESPc)“ اعبانب البارد”: ما يسمى مرسب اؼبرج لنظاـ ويبكن استعماؿ اؼبرسب الكهروستاتيكي يف أحد موقعُت يف 
مسخِّن اؽبواء )درجة حرارة غاز اؼبدخنة تًتاوح خروج ذباه ا. ويتم تركيب مرسب اعبانب البارد يف (ESPh)“ اعبانب الساخن”

واء )تًتاوح درجة حرارة ؼبسخِّن اؽب اؼبنبعدرجة مئوية(. ويتم تركيب مرسب اعبانب الساخن يف  ٓٛٔدرجة مئوية و ٖٓٔبُت 
درجة مئوية( ويبكِّن ذلك من االستفادة من البفاض مقاومة الرماد اؼبتطاير يف  ٓٓٗدرجة مئوية و ٖٓٓغاز اؼبدخنة بُت 

درجات اغبرارة األعلى. ويتسم ذلك بأنبية خاصة يف الوحدات اليت تعمل حبرؽ فحم منخفض الكربيت، فبا يؤدي إذل رماد 
ىو نوع جديد من اؼبرسبات ويتسم بكفاءة أعلى عبمع  الرطبهربائية أعلى. واؼبرسب الكهروستاتيكي متطاير دبقاومة ك

(. ولكن دل يتم بعد القياـ بقياسات يف اؼبوقع بشأف ٖٕٓٓوستايل وآخروف،  ٕٔٓٓ)ألتماف وآخروف،  الدقيقة اعبسيمات
 . الرطبداخل اؼبرسب  الزئبقإزالة 
إف كاف اؼبرسب  على ماالة الزئبق يف اؼبرسبات الكهروستاتيكية. ويتوقف مستوى إزالة الزئبق لوحظت مستويات متباينة من إز و 

، وعوامل أخرى مثل ؿبتوى اؼبرج لنوع الفحم احملروؽ، ونوع على الكهروستاتيكي يف اعبانب البارد أو يف اعبانب الساخن، و 
طاير. واؼبرسب يف اعبانب الساخن يكوف عمومًا أقل فعالية يف الكربيت يف الفحم ومستوى الكربوف غَت احملروؽ يف الرماد اؼبت

بلًّغ عنه فعلى الرغم منإزالة الزئبق عن اؼبرسب اؼبقاـ يف اعبانب البارد. وعلى سبيل اؼبثاؿ، 
ُ
 باستعماؿ اأف مستوى إزالة الزئبق اؼب

يف  ًٓٙتاوح بُت صفر إذل حوارل ياؼبقاسة  اإلزالة نطاؽيف اؼبائة فإف  ٖٓ تبلغمرسب كهروستاتيكي يعمل على الفحم القَتي 
ؼبرسب يف حالة ازالة الزئبق، وخاصة إلاؼبقاس دى اؼب(. وقد يكوف ٕٔٓٓاؼبائة )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، 

نفهم أداء  الكهروستاتيكي، دالة على إمكانية ربسُت التقاط الزئبق نتيجة زيادة كفاءة أداة ذبميع اعبسيمات. ومن اؼبهم أف
 صبع اعبسيمات يف أي جهاز نظراً ألف ذلك يؤثر بدوره على قدرة اعبهاز على تقليل انبعاثات الزئبق.

ظروؼ ال، حىت يف قد تؤدي تلةكالانتقاؿ  تقييداتوتشَت النمذجة األساسية إلزالة الزئبق يف اؼبرسبات الكهروستاتيكية إذل أف 
 ٕٙٓٓعلى اإللكًتودات يف اؼبرسب الكهروستاتيكي )كالؾ،  اؼبتجمعةزئبق باعبسيمات إمكانية التقاط الإذل تقييد ثالية، اؼب

 ىذا الزئبق العالق( فقط يف عملية صبع اعبسيمات. و HgP(. فاؼبرسبات تقـو بإزالة الزئبق العالق باعبسيمات )ٜٕٓٓوكالؾ، 
غَت العضوية )الرماد اؼبتطاير( ىي قدرة منخفضة مبطياً  تفضيليًا بالكربوف غَت احملروؽ. وقدرة امتزاز الزئبق يف اعبزئياتيرتبط 

باؼبقارنة بالكربوف غَت احملروؽ يف الرماد اؼبتطاير. وقد لوحظت عالقة بُت كمية الكربوف غَت احملروؽ وإزالة الزئبق عرب اؼبرسبات 
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 ٘تضح ىذا السلوؾ يف الشكل (. ويٕٛٓٓالكهروستاتيكية يف حالة الرماد اؼبتطاير من الفحم القَتي )سنيور وجونسوف، 
الذي يوضح النسبة اؼبئوية لاللتقاط )النسبة اؼبئوية للزئبق الداخل إذل اؼبرسب( كدالة على مقدار الكربوف غَت احملروؽ. ويف 

التقاط أف وكما نرى فإف الشكل يبُت (. LOI، يتم التعبَت عن الزئبق غَت احملروؽ باعتباره فاقداً مقاساً عند االشتعاؿ )٘الشكل 
يف اؼبائة من الكربوف غَت احملروؽ. ومع  ٘يف اؼبائة يف مرسِّب يلتقط رماداً متطايراً وبتوي على حوارل  ٓٗو ٕٓالزئبق يًتاوح بُت 

يف اؼبائة؛ وىو ما وبتمل أف يكوف دالة  ٓٛنسبة يصل إذل التقاط الزئبق نرى أف ارتفاع ؿبتوى الكربوف غَت احملروؽ، يبكن أف 
 (.ٖٕٓٓوآخروف، جينات اؼبوجودة )فوستُت على اؽبالو 

 
 

 

 

 

 

 

 

إزالة الزئبق بالمرسب الكهروستاتيكي كدالة على مقدار الكربون غير المحروق )النسبة المئوية للفاقد عند  - ٘الشكل 
 (ٕٛٓٓ( في الرماد المتطاير )سنيور وجونسون، الالشتعا

ص الكربوف غَت احملروؽ، مثل مساحة السطح وحجم اعبسيمات خصائ فإفوباإلضافة إذل مقدار الكربوف غَت احملروؽ، 
(. وتوصلت ٕٚٓٓكهروستاتيكي )لو وآخروف، الرسب اؼبعلى مقدار الزئبق اؼبلتقط يف قد تؤثر واؼبسامية والًتكيب الكيميائي 

م اعبسيمات فإف ؿبتوى مع البفاض حج يتناقصىذه الدراسة إذل أنو يف حُت ؿبتوى الكربوف غَت احملروؽ يف الرماد اؼبتطاير 
تزايد عمومًا مع البفاض حجم اعبسيمات. وباإلضافة إذل ذلك، تبُتن أف حجم اعبسيمات يف يالزئبق من الكربوف غَت احملروؽ 

اط الكربوف غَت احملروؽ كاف عامالً كبَتاً يؤثر على امتزاز الزئبق. وىكذا فإف زيادة كفاءة اؼبرسب والزيادة الناذبة عن ذلك يف التق
الرماد اؼبتطاير الدقيق والكربوف غَت احملروؽ الدقيق سيسبب على األرجح البفاضًا يف انبعاثات الزئبق. ولكن ينبغي أف يالحظ 

 أف معظم كتلة الكربوف غَت احملروؽ ىي يف اعبسيمات الكبَتة جداً. 
إزالتو بعد ذلك من غاز اؼبدخنة( وىي نوع تتم الذي وىناؾ عوامل أخرى ربكم مقدار الزئبق اؼبلتقط يف الرماد اؼبتطاير )و 

اؼبرسب اؼبستعمل )مرسب يف اعبانب البارد أو اعبانب الساخن( واستعماؿ ثالثي أكسيد الكربوف كعامل يف تكييف غاز 
يتسم اليت تعمل حبرؽ فحم  اؼبراجلونوع الفحم. ويالحظ ارتفاع التقاط الزئبق مبطيًا يف اؼبرسبات اؼبقامة على  ،اؼبدخنة

تشكيل  ىذاف العامالفحتويات أعلى من اؽبالوجُت وينتج مستويات أعلى من الكربوف غَت احملروؽ يف غاز اؼبدخنة. ويدعم دب
. وينشأ عن الزئبق النقيالزئبق اؼبؤكسد والزئبق العالق باعبسيمات، ونبا أكثر سهولة يف االلتقاط يف اؼبرسب الكهروستاتيكي عن 

ء اؼبرسب فسيكوف من اؼبمكن إزالة مقدار إضايف من الزئبق من غاز اؼبدخنة. وستكوف كمية ىذا ذلك أنو إذا أمكن ربسُت أدا
الُنهج اؼبنخفضة يبكن استخداـ اؼبزاؿ دالة على مقدار اعبسيمات اليت سبت إزالتها باؼبرسب الكهروستاتيكي. و اإلضايف الزئبق 

ربسُت كفاءة من أجل وإزالة التسريبات الداخلية، بُت هُنج أخرى،  رؽ،التكلفة مثل التوازي الدقيق للصفائح وتعديل مبط الطن 
(. ودرجات اغبرارة اؼبنخفضة يف نظاـ جهاز ٕٛٓٓ؛ داي واليبن، ٕٗٓٓصبع اعبسيمات يف اؼبرسبات )زيكوؼ وآخروف، 

شديدة االلبفاض ة رار اغبذات درجة  استخدمت اؼبرسباتقد و  ،درجة مئوية( تُعزِّز أيضًا ضبط الزئبق ٓ٘ٔالضبط )أقل من 

 دي فيتو وآخروف
 سيوسًتـو وآخروف
 اؼبنشأة جيم
 اؼبنشأة داؿ
 اؼبنشأة ىاء

بيانات  حسبمعدؿ  PC/CESP 

 وقاد

 يف اعبانب الساخن بمرسن  إعصاري
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 (LOIعاؿ )تشالالنسبة اؼبئوية للفاقد عند ا
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أيضًا يف الياباف لتحقيق كفاءة عالية يف إزالة الًتاب والزئبق )معهد البحوث اؼبركزي لصناعة الطاقة الكهربائية وارباد شركات 
 (.ٕٕٔٓة الكهربائية يف الياباف، الطاق

أكسيد  ثالثي تنافسجزئيًا  بلهايقاأكسيد الكربيت على التقاط اعبسيمات قد  لثالثيوينبغي أف يالحظ أف اآلثار اإلهبابية 
 االمتصاص يف الرماد اؼبتطاير.  علىالكربيت مع الزئبق 

 المرشحات النسيجية ٕ-ٔ-ٕ-ٖ
وال سيما بالنسبة  الكهروستاتيكيةاؼبرسبات مع توفِّر اؼبرشحات النسيجية كفاءة عالية يف إزالة اعبسيمات الدقيقة باؼبقارنة 

 لجزيئات دوف اؼبيكرونية.ل
اؼبرسبات الكهروستاتيكية. واؼبرشحات النسيجية أكثر  منها يفعمومًا أعلي النسيجية  اؼبرشحاتيف أف إزالة الزئبق  ولوحظ

اؼبرسبات الكهروستاتيكية، وىي  من( ، وىو األمر األكثر أنبيةفعالية يف إزالة اعبسيمات الدقيقة )اعبسيمات دوف اؼبيكرونية
اؼبرسبات. وباإلضافة إذل طوؿ وقت االتصاؿ فإف اؼبرشحات تزيلو  عماطور الغازي الئبق تتجو عمومًا إذل إزالة قدر أكرب من ز 

ح الُكسب(. ونتيجة طاؼبرسبات )حيث يبر الغاز على س منالنسيجية توفِّر اتصااًل أفضل )حيث ىبًتؽ الغاز ُكسب الفلًت( 
يف حالة استعماؿ الفلًت النسيجي. وعلى سبيل وربويلو إذل شكل يبكن التقاطو  يالغاز  الزئبق النقيأكسدة  تًتجحذلك ل

اؼبثاؿ، أظهرت دراسة قارنت بُت التقاط الزئبق يف اؼبرسبات الكهروستاتيكية واؼبرشحات النسيجية يف منشآت الطاقة اليت تعمل 
ؼبرشحات )جانغ يف اؼبائة يف ا ٕٜو ٜيف اؼبائة يف اؼبرسبات وبُت  ٖٖإذل  ٔحبرؽ الفحم يف الصُت نسبة التقاط تًتاوح من 

(. ويبلغ متوسط كفاءات إزالة الزئبق يف اؼبرسبات واؼبرشحات يف منشآت الطاقة الصينية العاملة حبرؽ الفحم ٕ٘ٔٓوآخروف، 
 (. ٕ٘ٔٓيف اؼبائة على التوارل )جانغ وآخروف،  ٚٙيف اؼبائة و ٜٕ

مرشحات، وىو ما هبري -صبح مرسباتويبكن أيضًا أف تتكامل اؼبرشحات النسيجية مع اؼبرسبات الكهروستاتيكية لت
اؼبرشحات -استخداـ اؼبرشحات النسيجية. وتبلغ كفاءة إزالة الزئبق يف اؼبرسبات لنطاؽ مشابو نطاؽ علىاستخدامو يف الصُت 

ؿ يف اؼبائة يف اؼبتوسط عند استعما ٖٗبُت كفاءة اؼبرسبات وكفاءة اؼبرشحات. ويبكن ربقيق إزالة الزئبق بنسبة متوسطة درجة 
 (.ٕ٘ٔٓاؼبرشحات )جانغ، -اؼبرسبات

 أجهزة التنظيف الرطب للجسيمات ٖ-ٔ-ٕ-ٖ
الصناعية الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم يف الصُت ؾبهنزة بأجهزة تنظيف رطب للجسيمات من أجل تقليل انبعاثات  اؼبراجلمعظم 

التنظيف الرطب للكربيت مع نظَتهتا يف نظاـ جهاز التنظيف الرطب للجسيمات وتتشابو العمليات الكيميائية يف اعبسيمات. 
إعادة انبعاث  فبا هبعلللجسيمات تستعمل اؼباء فقط كمادة ماصة، التقليدية من غاز اؼبدخنة. ولكن أجهزة التنظيف الرطب 

عند ة( يف اؼبائ ٜ٘و ٚيف اؼبائة )بُت  ٖٕكبَتة. وأوضحت القياسات يف اؼبوقع كفاءة إزالة الزئبق دبتوسط يبلغ   الزئبق النقي
 الصناعية العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت. اؼبراجلأجهزة التنظيف الرطب للجسيمات يف  استعماؿ

( ىي نوع خاص من أجهزة التنظيف الرطب للجسيمات لإلزالة اؼبتزامنة للجسيمات IMSوأجهزة التنظيف الرخامية اؼبتكاملة )
يف منشآت الطاقة حبرؽ الفحم يف الصُت ألهنا اقتصادية من  وثنائي أكسيد الكربيت، وتستعمل على نطاؽ يتزايد اتساعاً 

كمادة ماصة، وىو أكثر فعالية يف التقاط الزئبق اؼبؤكسد،   اً قلوي ؿبلوالً الناحية التكنولوجية. وتستعمل أجهزة التنظيف الرخامية 
أف تكوف أعلى من أجهزة التنظيف للكربيت. وكفاءة أجهزة التنظيف الرخامية يف إزالة الزئبق يبكن  الرطبويشبو التنظيف 

 قياسات يف اؼبوقع.ذبر  بعد التقليدية للجسيمات نتيجة قدرهتا على ضبط ثنائي أكسيد الكربيت، ولكن دل  الرطب
 الوسائط ألجهزة ضبط اعبسيمات عربالتأثَتات 

زئبق يف الرماد اؼبتطاير إذا مت الوسائط تنطبق على أجهزة ضبط اعبسيمات. ويبكن أف يعاد انبعاث ال عربتوجد آثار ؿبتملة 
يف أجهزة ضبط اعبسيمات أثناء إعادة االستخداـ. وعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن إطالؽ الزئبق اؼبتجمِّع تسخُت الرماد اؼبتطاير 

اد الزئبق من الرم أف يرشح. وىناؾ أيضًا احتماؿ ظبنتاإلالرماد اؼبتطاير يف اؽبواء إذا استخدـ كمادة خاـ يف فرف العالق ب
 يف أجهزة ضبط اعبسيمات. اؼبتجمِّعسليمة للرماد اؼبتطاير الدارة وتلـز اإل. اعبوفيةاؼبياه إذل اؼبتطاير 
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 أجهزة ضبط ثنائي أكسيد الكبريت ٕ-ٕ-ٖ
لكربيت من ا التنظيف الرطب إلزالةرئيسيتاف تستعمالف لتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربيت: األوذل ىي  فاتترد أدناه تقني

 لكربيت من غاز اؼبدخنة، أو جهاز التنظيف اعباؼ.إلزالة ااعباؼ التنظيف اؼبدخنة والثانية ىي  زغا
 غاز المدخنةمن لكبريت اإلزالة التنظيف الرطب  ٔ-ٕ-ٕ-ٖ

ؿ زيادة اؼبشًتكة لإلزالة من خال اؼبنافعلكربيت من غاز اؼبدخنة يبكن زيادة مقدار بالتنظيف الرطب إلزالة ايف اؼبنشآت اجملهنزة 
(. ٜٕٓٓأو من خالؿ ربسُت فعالية ضبط اعبسيمات )سلوس،  الكلي لغاز اؼبدخنة الزئبقؿبتوى جزء الزئبق اؼبؤكسد يف 

زة )أمار اويبكن ربقيق زيادة جزء الزئبق اؼبؤكسد بإضافة مركبات كيميائية )عوامل مؤكسدة( أو بأكسدة الزئبق على العوامل اغبفن 
يوضع العامل اغبفناز يف غاز اؼبدخنة لغرض وحيد وىو أكسدة الزئبق أو يبكن إقامتو لغرض آخر  (. ويبكن أفٕٓٔٓوآخروف، 

يتطلب إنشاء  الكربيتإلزالة  الرطب)مثاًل لضبط انبعاثات أكاسيد النيًتوجُت( وبالتارل توفَت منافع مشًتكة. وتشغيل التنظيف 
 (.ٕٔٓٓخنة )سريفاستافا ويوسفتس، لة الكربيت من غاز اؼبدإلزا الرطبجهاز التنظيف  عند منبعجهاز لضبط اعبسيمات 

تستطيع وكما ذكرنا من قبل، تتسم اؼبركبات الغازية للزئبق اؼبؤكسد عمومًا بأهنا قابلة للذوباف يف اؼباء، وؽبذا فإنو من اؼبتوقع أف 
الزئبق (. ولكن ٜٜٜٔيتو وروسنهوفر ؛ وديفٜٜٜٔبكفاءة )ريدينغر وآخروف،  التقاطهاإلزالة الكربيت  الرطبتنظيف النُظم 
إلزالة الكربيت. ويتضح من البيانات اؼبأخوذة الرطب قابل للذوباف يف اؼباء وبالتارل ال يبتص يف ضبأة التنظيف غَت الغازي  النقي

يف نُظم التنظيف يف اؼبائة(  ٖٜو ٚٙيف اؼبائة بُت ) ٘ٚمن اؼبرافق الفعلية أنو يبكن أف نتوقع التقاط الزئبق اؼبؤكسد دبتوسط 
؛ ووانغ ٜٕٓٓ؛ وكيم وآخروف، ٕٚٓٓإلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة على أساس الكالسيـو )شُت وآخروف،  الرطب

غَت موات  ئيكيمياتوازف  (، رغم وجود حاالت حدث فيها قياس التقاط أقل بكثَت نتيجة ٕ٘ٔٓ؛ وسلوس، ٕٓٔٓوآخروف، 
 (. ٕٗٓٓيف جهاز التنظيف )مكسا وفوجي وارا، 

إلزالة الكربيت من  الرطبوقد مت إثبات أف الزئبق اؼبؤكسد قد يتم اختزالو يف بعض الظروؼ إذل زئبق أونرل يف أجهزة التنظيف 
لمنافع لاؼبثلى سًتاتيجية اال(. وىكذا فإف الوصوؿ إذل ٖٕٓٓغاز اؼبدخنة، ويبكن بعد ذلك إعادة انبعاثو )موالف وآخروف، 

الزئبق اؼبؤكسد يف النظاـ من أجل  كميةإلزالة الكربيت، على   الرطب، يف حالة التنظيف اغبفاظ حيافيف بعض األعٍت ياؼبشًتكة 
إلزالة  الرطبمنع إعادة انبعاث الزئبق. وقد ربدث إعادة انبعاث الزئبق عند امتصاص الزئبق اؼبؤكسد يف ضبأة التنظيف 

 طور الغازي للخروج من جهاز التنظيف.الكربيت، وربويلو إذل زئبق أونرل، ونقلو بعد ذلك إذل ال
إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة.  الرطبإزالة الزئبق بواسطة التنظيف  البفاض مستوى ىوواألثر الصايف إلعادة االنبعاث 

ة إلزال الرطبتنظيف للكيميائية اػبواص الإلزالة الكربيت على  الرطبحدوث ومدى إعادة انبعاث الزئبق من التنظيف يتوقف و 
(. ويبدو أيضًا أف ىناؾ إمكانية متزايدة إلعادة انبعاث الزئبق يف التنظيف الرطب إلزالة ٕٗٓٓالكربيت )ريننغر وآخروف، 

(. ويف بعض اغباالت، يتعُتن إضافة عوامل  ٕٛٓٓالكربيت مع حدوث تركيزات كبَتة للزئبق يف مرحلة السيولة )شانغ وآخروف، 
 ائل التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من أجل ضبط إعادة االنبعاث.كيميائية أو كربوف منشنط إذل س
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 التنظيف الجاف إلزالة الكبريت من غاز المدخنة ٕ-ٕ-ٕ-ٖ
درجات على  احملتويفحم الربرؽ اليت صادر اؼبتستعمل ؾبففات الرش مبطيًا لضبط انبعاثات ثنائي أكسيد الكربيت من 

يف اؼبائة  ٜ٘ كبونشآت األصغر اليت تعمل حبرؽ الفحم. ويبكن إزالة ما يصل إذل اؼب يف كربيت، أومنخفضة إذل متوسطة من ال
العاملة حبرؽ  اؼبراجلالرش واؼبرشحات النسيجية يف بأجهزة امتصاص التجفيف  تتألف منؾبموعات  باستخداـمن الزئبق 

امتصاص ( يف الوحدات العاملة بأجهزة يف اؼبائة ٕ٘للزئبق بدرجة أقل كثَتًا )حوارل  التقاطالفحم القَتي. ولكن يالحظ 
العاملة حبرؽ اللغنيت أو غَته من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة ذات ؿبتوى  اؼبراجلالرش واؼبرشحات النسيجية يف ب التجفيف

ا الرش قد هبعل عملية األكسدة ومب امتصاص التجفيف(. وتنظيف أنواع اؽبالوجُت يف أجهزة ٕٓٓٓالكلور اؼبنخفض )سنيور، 
ؼبرشح النسيجي أقل فعالية. ا عند ـبرجيف شكل زئبق أونرل من ىذه األنواع من الفحم(  معظمويليها من التقاط الزئبق )

ودة بواسطة اؼبرشحات النسيجية وحدىا أعلى فبا يتحقق يف اعبمع بُت اعبوأحياناً، يكوف التقاط الزئبق من الفحم اؼبنخفض 
 (.ٕٙٓٓشحات النسيجية )سريفستافا وآخروف، الرش واؼبر امتصاص التجفيف بأجهزة 

األخَتة يف منشآت حرؽ الفحم، وىي  اآلونةوىناؾ تكنولوجيا ألجهزة التنظيف اعباؼ إلزالة الكربيت تزايد استعماؽبا يف 
بالرش فإف أجهزة التنظيف اعباؼ الدوارة  امتصاص التجفيفأجهزة التنظيف اعباؼ الدوارة. وكما وبدث يف حالة أجهزة 

أجهزة التنظيف اعباؼ الدوارة ىي  اليت سبيزصفة الو ربتوي على غرفة تفاعل ومرشح نسيجي اللتقاط اؼبنتجات الثانوية والرماد. 
تدخل إذل غرفة التفاعل يتم ربويلها إذل سائل يف غرفة التفاعل قبل أف سبر إذل اؼبرشح النسيجي. ويستخدـ اليت مواد التفاعل أف 

تفاعل ىي اعبَت الرطب ومواد صلبة أعيد الرفة التفاعل من أجل ضبط درجة حرارة اؼبفاعل. ومواد غ أرضيةرش اؼبياه على 
امتصاص تدويرىا من اؼبرشح النسيجي. ويوجد يف أجهزة التنظيف اعباؼ الدوارة تركيزات صلبة تزيد عن ما يوجد يف أجهزة 

حده زبفيض مع قارنة باؼبيف اؼبائة،  ٜٛتصل إذل بنسب زبفيضات لثنائي أكسيد الكربوف  وبقق األمر الذيبالرش  التجفيف
بالرش. وباإلضافة إذل ذلك فإف أجهزة التنظيف الدوارة يبكن أف تعاجل  امتصاص التجفيفيف اؼبائة ربققو أجهزة  ٜ٘األقصى 

ألف التقاط ثنائي  بالرش امتصاص التجفيفأجهزة  اهأعلى من تلك اليت تعاعبكربيت وبتوي نسبة  فحم الناتج عن غاز اؼبدخنة 
 (.ٜٕٓٓللحمأة )إيك،  ربدده حسابات التكافؤ الكيميائيأكسيد الكربيت ال 

امتصاص منظفات أجهزة التقاطو يف  يشابو من حيث اغبجمشًتكة اؼبنفعة اؼب الدوارة يف سياؽوالتقاط الزئبق يف أجهزة التنظيف 
ؼبؤكسد. وبناًء على ذلك، يبكن ربقيق درجة أعلى بكثَت من اؼبنافع من التقاط الزئبق ا اً كبَت   اً بالرش اليت ربقق قدر  التجفيف

اؼبشًتكة اللتقاط الزئبق يف حالة أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور عما وبدث يف حالة أنواع الفحم اؼبنخفضة الكلور )بابكوؾ باور، 
ٕٕٓٔ .) 

 ي أكسيد الكربيت الشاملة لعدة وسائطئانآثار أجهزة ضبط ث
يف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة يتطّلب االحتفاظ بالزئبق من خالؿ نظاـ التنظيف الرطب معاعبة نظاـ التنظيف 

  .الزئبق من اؽبواء إذل اؼباءلن يقتصر على ؾبرد انتقاؿ التأثَت عالية اعبودة ؼبياه الفضالت واغبمأة للتأكد من أف 
احتماؿ إعادة انبعاث الزئبق الذي وبتويو ىذا اعببس. ولدى  ينشأُت، الكربيت إلنتاج ألواح التبط إزالةولدى استخداـ جبس 

احتماؿ ن ّض الزئبق من الرماد اؼبتطاير اؼبتجمِّع يف اؼبرشِّح  ينشأاستخداـ نظاـ امتصاص التجفيف بالرش مع اؼبرشنح النسيجي 
 ؼبتجّمع يف اؼبرّشحات النسيجية.اؼبياه اعبوفية. ولذلك تقـو اغباجة إذل اإلدارة السليمة بيئياً للرماد ا إذل

 آثار أجهزة ضبط ثاين أكسيد الكربيت الشاملة لعدة وسائط )غَت اؼبتصلة بالزئبق(
 يف اؼبائة. ٘يؤّدي تشغيل نظاـ إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة عموماً إذل زيادة استهالؾ الطاقة، وىذه الزيادة تبلغ مبطياً 
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 ضبط أكاسيد النيتروجيناالختزال الحفزي االنتقائي ل ٖ-ٕ-ٖ
كاسيد ألعزنز حفزيًا اؼبتفاعل الأكاسيد النيًتوجُت من خالؿ تقليل من أجل  ،ت تكنولوجيا االختزاؿ اغبفزي االنتقائيمُصمِّ 

(، فبا يؤّدي إذل اختزاؿ أكاسيد النيًتوجُت إذل اؼباء والنيًتوجُت. ووبدث ىذا التفاعل على NH3النيًتوجُت مع غاز النشادر )
 اتحّفازات االختزاؿ اغبفزي االنتقائي تغَتِّ تنو عأف  تبُتن تفاعل. ويف ظروؼ معيننة، بوب نأطح اغبّفاز، الذي يوض ع يف س

حالة الفحم اؼبرتفع الكلور. وينبغي أف يالح ظ أف يف د، وخاصة س  إذل زئبق مؤك الزئبق النقيحيث تدعم أكسدة الزئبق 
يزيل الزئبق. وبداًل من ذلك، فإف ىذا االختزاؿ يؤّدي، من خالؿ زيادة مقدار الزئبق  الاالختزاؿ اغبفزي االنتقائي نفسو 

اؼبؤكس د، إذل ربسُت التقاط الزئبق يف أجهزة ضبط اعبسيمات وأنظمة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة، فبا 
 (.ٖٕٔٓ؛ فافاؿ وآخروف، ٕٗٓٓيؤّدي إذل تعزيز إزالة الزئبق )شو، 

حجم قاعدة و التشغيلية لالختزاؿ اغبفزي االنتقائي )مثل درجة اغبرارة وتركيز غاز النشادر يف غاز اؼبدخنة  الػُمعام التنظراً ألف و 
نطوي على أفضل الذي ي الػُمعاملاغبّفاز وعمر اغبّفاز( ستتحّدد عمومًا دبوجب اسًتاتيجية ضبط أكاسيد النيًتوجُت، فإف 

ثلى للزئبق احتماؿ للوصوؿ إذل اإلزا
ُ
اؼبتعّلق خبلط الفحم  الوارد أدناه ؿبتوى الكلور يف الفحم. وكما يرد يف القسم ىولة اؼب

إذل زئبق مؤكس د تزيد يف حالة الفحم القَتي عنها يف  الزئبق النقيالذي يستند إذل بيانات من الواليات اؼبتحدة، فإف أكسدة و 
ى من اؼبنافع اؼبشًت كة لألنظمة اغبالية لالختزاؿ اغبفزي االنتقائي قد تتحّقق حالة الفحم دوف القَتي. وىكذا فإف اغبّد األقص
(. وهبري تصميم حّفازات االختزاؿ ٕٙٓٓ)فوستُت وآخروف،  يدالربوم إضافية من خالؿ اػبلط الصحيح للفحم أو من خالؿ

 سدة الزئبق.اغبفزي االنتقائي للوصوؿ إذل اغبّد األمثل من كال إزالة أكاسيد النيًتوجُت وأك
واستخداـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي يزيد من مدى أكسدة الزئبق والتقاطو، وخاصة مع زيادة جزء الفحم القَتي يف اػبليط 
الذي هبمع بُت نوعي الفحم القَتي ودوف القَتي. وأثبتت دراسة ميدانية يف منشأة مرافق كبَتة تعمل حبرؽ خليط من الفحم 

بنظاـ عمل يا ممتشاهبُت )واحد منه مرج لُتيف اؼبائة من الفحم القَتي يف  ٓٗ إذلالفحم دوف القَتي  يف اؼبائة من ٓٙبنسبة 
يف اؼبائة يف حالة عدـ وجود  ٖٙبو( وجود زيادة يف نسبة الزئبق اؼبؤكس د من عمل يال  واآلخراالختزاؿ اغبفزي االنتقائي 

 حالة وجود ىذا االختزاؿ. وعموماً، ترتفع أكسدة الزئبق يف نظم االختزاؿ يف اؼبائة يف ٜٚاالختزاؿ اغبفزي االنتقائي لتصل إذل 
الفحم القَتي ودوف القَتي. وعلى سبيل اؼبثاؿ، يف من أي خليط يف اغبفزي االنتقائي مع زيادة النسبة اؼبئوية للفحم القَتي 

)من  نقطة مئوية ٜٗاالرتفاع دبقدار  كافمن الفحم القَتي   ٖ٘من الفحم دوف القَتي إذل  ٘ٙحالة خليط من الفحم بنسبة 
يف  ٕٓإذل  ٙمن أي )، فقط نقطة مئوية ٗٔ، كانت الزيادة ٜٚ:ٕٔحالة خليط بنسبة يف يف اؼبائة(. ولكن  ٕٙإذل  ٖٔ

 (.ٕٛٓٓخروف، آاؼبائة( )سَت و 
 بُتاالنتقائي نسبة تًتاوح الفحم دوف القَتي غَت اؼبخلوط يف وحدة ال تعمل بنظاـ االختزاؿ اغبفزي  ومن اؼبمكن أف وبقق

(. ويف دراسة ميدانية أخرى، أظهرت االختبارات ٕٓٔٓيف اؼبائة من الزئبق اؼبؤكّسد )معهد شركات اؽبواء النظيف،  ٓٗو صفر
 ٜٓإذل  بنسبة تصلاالنتقائي،  اغبفزيللزئبق عرب االختزاؿ  أكسدة ،يف ثالث منشآت تعمل حبرؽ الفحم القَتي اليت أجريت

يف اؼبائة مع تشغيل  ٗٛإذل  ٕٜ تًتاوح من التالية ة وأكثر. وكانت إزالة الزئبق الناذبة عن ذلك يف أجهزة التنظيف الرطبيف اؼبائ
يف اؼبائة بدوف تشغيل ىذا االختزاؿ. ولكن اؼبنشآت العاملة حبرؽ  ٔ٘-ٖٗنظاـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي مقارنة بنسبة 

اً   (.ٕٕٓٓالزئبق عرب مفاعالت االختزاؿ اغبفزي االنتقائي )الوداؿ،  اتضئياًل يف تنو عالفحم دوف القَتي أظهرت تغَت 
داخل نظاـ  الزئبق النقيف معّدؿ أكسدة أوأظهرت القياسات اؼبوقعية يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت 

الكلور يف الفحم ومعدؿ حقن و  الكلي الزئبق ىدبحتو يف اؼبائة، وتأثّرت  ٘ٛ-ٖٗاالختزاؿ اغبفزي االنتقائي كانت يف نطاؽ 
 .(ٖٕٔٓغاز النشادر يف نظاـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي )جانغ وآخروف، 

 آثار أجهزة ضبط أكاسيد النيًتوجُت الشاملة لعدة أوساط
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تطاير واعببس الناجم عن مع أكسدة الزئبق باستخداـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي ينشأ احتماؿ لزيادة ؿبتوى الزئبق يف الرماد اؼب
الكربيت من غاز اؼبداخن. واغبفاز اؼبستخدـ يف عملية االختزاؿ قد يكوف خطرًا بطبيعتو. وحفاز عملية االختزاؿ ينبغي  إزالة

 توليده أو التخلص منو بطريقة سليمة بيئياً. إعادة 
 زئبق(آثار أجهزة ضبط أكاسيد النيًتوجُت الشاملة لعدة وسائط )غَت اؼبتصلة بال

 يف اؼبائة.  ٖيؤدي تشغيل نظاـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي عموماً إذل زيادة استهالؾ الطاقة وىذه الزيادة تبلغ مبطياً 

 مشتركةالمنافع التقنيات تعزيز  ٖ-ٖ
وصفها  شًتكة من خالؿ خلط الفحم أو مضافات الفحم أو بعدد من التقنيات األخرى اليت يرداؼبنافع اؼبيبكن ربقيق تعزيز 

 أدناه.

 خلط الفحم ٔ-ٖ-ٖ
 دود انبعاثات ثاين أكسيد الكربيتهتدؼ إذل تلبية ح( يف منشآت الطاقة يف إطار اسًتاتيجية تبديلويستعمل خلط الفحم )أو 

(SO2) شريطة أف يكوف خلط الفحم متوافقًا مع تصميم منشأة الطاقة. ومبطياً، يتم خلط أنواع  ،بطريقة ربقق منافع مشًتكة
حم القَتي اؼبرتفعة الكربيت بأنواع فحم دوف قَتي منخفضة الكربيت لتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت. ومن اآلثار الف

وبذلك تقل  تغَتن تالزئبق قد  اتضبط انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت أف تنوع الرامية إذلاعبانبية غَت اؼبرغوبة ؽبذه االسًتاتيجية 
الواقعة يف الكربيت من غاز اؼبدخنة  إزالة نُظم، وىو ما يضر بالتقاط الزئبق يف الزئبق النقيكمية   كمية الزئبق اؼبؤكسد وتزيد

اإلضافة إذل احملتوى من وبلزيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة. أيضًا قد يستخدـ  الفحم. ولكن خلط اؼبرحلة التالية
إزالة الزئبق من ناحية نبية تتسم باألالقلوي، احملتوى كلور والربـو أو بعض خصائص الفحم، مثل احملتوى من ال فإف ،الزئبق

وينبغي أف تكوف معروفة. والفحم القَتي ينتج مبطيًا جزءًا أكرب من الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة عما ينتجو الفحم دوف 
لكربيت من ا التنظيف الرطب إلزالةلتقاط يف نُظم اللالقَتي. ونظرًا ألف الزئبق اؼبؤكسد قابل للذوباف يف اؼباء فإنو أكثر سهولة 

لكربيت من غاز اؼبدخنة تتوقف إذل حد كبَت ا التنظيف الرطب إلزالةغاز اؼبدخنة. وبالتارل فإف كفاءة التقاط الزئبق يف نُظم 
 (. ٕٙٓٓ)ميالر وآخروف،  التنظيف الرطبعلى جزء الزئبق اؼبؤكسد يف مدخل نظاـ 

يوضح و . الواقعة يف اؼبرحلة التالية معدات ضبط تلوث اؽبواء يفلتحسُت إزالة الزئبق  اؼبستخدـط الفحم ويناقش أدناه مثاؿ ػبل
منغ، الواليات و ( بيانات بشأف خصائص الفحم دوف القَتي النمطي )من والية ويٕٓٔٓاعبدوؿ )برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، 

ترد  ٘ات اؼبتحدة(. وينبغي أف يالحظ أف اػبصائص اليت يتضمنها اعبدوؿ اؼبتحدة( والفحم القَتي )من والية إيلينوي، الوالي
 ألغراض التوضيح فقط وستتباين حسب مصدر الفحم.

 مقارنة خصائص الفحم دون القيري والفحم القيري - ٘الجدول 

 المحتوى
 الفحم دون القيري

 النسبة المئوية من الوزن
 الفحم القيري 

 النسبة المئوية من الوزن

 ٕٓ,ٓ ٙٓٓٓ,ٓ أـورب ال
أالكلور

 ٓ,ٖٓٓ ٓ,ٔٓٓ 
أالكربيت

 ٓ,ٖٚ ٗ,ٓٓ 
 ٖٗ,ٖ ٚٙ,ٕٙ (CaOأكسيد الكالسيـو )
 ٚٓ,ٖ ٖٓ,٘ (MgOأكسيد اؼبغنيسيـو )
 ٓٙ,ٓ ٛٙ,ٔ (Na2Oأكسيد الصوديـو )

 ٔ,ٓ ٔ,ٓ ( جزء من اؼبليوفHgالزئبق )
 التحليل النهائي، كما ورد، النسبة اؼبئوية من الوزف. أ
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جزء من اؼبليوف  ٔ,ٓ ال يتغَتن ويصل إذلأنو رغم أف ؿبتوى الزئبق يف ىذه البيانات اؼبتوسطة  ٘أف يالحظ من اعبدوؿ وينبغي 
يف اؼبائة من الوزف يف حالة الفحم دوف القَتي ليصل  ٖٓٓ,ٓيف كال نوعي الفحم فإف ؿبتوى الكلور يتباين بصورة كبَتة من 

( يتباين من يف اؼبائة من الفحم القَتي.  ٔ,ٓإذل   ٖٗ,ٖوباإلضافة إذل ذلك فإف ؿبتوى اؼبادة القلوية )مثل أكسيد الكالسيـو
يف اؼبائة يف الفحم القَتي حسب الوزف. ويوضح ذلك أف البفاض ؿبتوى  ٚٙ,ٕٙيف اؼبائة يف الفحم دوف القَتي ليصل إذل 

ة للزئبق األونرل. وخلط الفحم القَتي بالفحم دوف القَتي الكلور قد يؤدي إذل البفاض أكسدة الزئبق وبالتارل ارتفاع النسبة اؼبئوي
يوفِّر مزايا مزدوجة من ارتفاع تركيز الكلور والبفاض القلوية. ويف سياؽ ضبط الزئبق، سيكوف ىدؼ خلط الفحم ىو زيادة 

 اؼبنشأة. يف لذي قد يستعمل احملتوى العارل نسبياً من اؽبالوجُت بالفحم اؼبنخفض اؽبالوجُت ا ذيتركيز اؽبالوجُت خبلط الفحم 
اعباؼ  التنظيف) اؼبدخنةاعباؼ إلزالة الكربيت من غاز  التنظيفويوضح الشكل أدناه اذباه زيادة التقاط الزئبق يف نظاـ 

دوف القَتي )برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، -اؼبرشح النسيجي( مع زيادة جزء الفحم القَتي يف خليط الفحم القَتي باإلضافة إذل
يف اؼبائة. ومرة  ٓٛ(. ويبكن أف نرى أف خلط الفحم ينطوي على إمكانية زيادة التقاط الزئبق بنسبة تصل إذل قرابة ٕٔٔٓ
أف القيم اإلضافية إلزالة الزئبق ىي ذات طابع توضيحي وأف القيم اإلضافية الفعلية إلزالة الزئبق قد هبدر باؼبالحظة أخرى، 

 يف اػبلط.تتباين حسب مصدر الفحم اؼبستخدـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاف إلزالة الكبريت من غاز المدخنة التنظيفاألثر المحتمل لخلط الفحم على التقاط الزئبق في نظام  - ٙالشكل 
ينطوي على زيادة أكسدة الزئبق يف اؼبنشآت اليت ربرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور واؼبرتفع  يبكن أف الفحموىكذا فإف خلط 

. وخصائص أنوا  الزئبق. وىذا بدوره يبكن أف يؤثر تأثَتًا ىائالً  اتتؤدي دورًا رئيسيًا يف ربديد تنوع اؼبختلفةع الفحم الكالسيـو
. وقد يكوف اؼبدخنةالكربيت من غاز  إزالةعلى مقدار الزئبق الذي يتم التقاطو يف األجهزة القائمة لضبط التلوث مثل ُنظم 

 كما سيناقش أدناه.الختزاؿ اغبفزي االنتقائي  األثر أكثر وضوحاً يف اؼبنشآت اجملهزة بُنظم ا

 المواد المضافة ألكسدة الزئبق ٕ-ٖ-ٖ
ُلتػ ق ط عمومًا مع زيادة مقدار اؽبالوجينات يف الفحم. وبالتارل يتم إضافة ىالوجينات إضافية مثل أمالح 

تزيد كمية الزئبق اؼب
نواع الفحم اليت ربتوي على تركيزات ىالوجُت منخفضة. وقد يف أ االلتقاطالربـو أو الكلور يف كثَت من األحياف لدعم زيادة 

العال ق الزئبق اؽبالوجُت تكوين الزئبق اؼبؤكس د و  مضافات. وتدعم (NH4Cl) ـوأو كلوريد األموني (HCl)يضاؼ كلوريد اؽبيدروجُت 
اؽبالوجُت مفيدة بصفة  مضافاتف . وقد تكو عند ـبارج ىذه العمليةيف األجهزة اؼبقامة أكرب سهولة الذي يلتقط بباعبسيمات، 

على الفحم أو  اؼبواد اؼبضافةخاصة لتحسُت إزالة الزئبق يف الوحدات اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض اؽبالوجُت. فيمكن رش 
 .اؼبرج لهاز سحق الفحم أو حقنها يف يف اؼبرحلة السابقة عب إماإضافتها كمواد صلبة لتّيار الفحم 
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 الواليات المتحدة من غربللفحم القيري النسبة المئوية 
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؛ ٕٕٓٓالربـو )فوستُت وآخروف،  منتمينز عن الكلور من ناحية أنو يتفاعل بصورة أكثر نشاطًا مع الزئبق ويُعتػ ق د أف الربـو ي
(. ومن اؼبعتػ ق د ٕ٘ٓٓج؛ بومشاؿ وآخروف، ٖٕٓٓب؛ فوستُت وآخروف، ٖٕٓٓ؛ فوستُت وآخروف، ٖٕٓٓفوستُت وآخروف، 

دخنة الناتج عن حرؽ الفحم رغم أف ؿبتوى الكلور يف اؼبتجانس يتسم باألنبية يف ظروؼ غاز اؼبغَت أف مسار األكسدة 
، فوستُت ٕٛٓٓ، سينيور وآخروف، ٕٛٓٓب، ريٍت وفوستُت، ٕٙٓٓالفحم يزيد مبطيًا عن ؿبتوى الربـو )فوستُت وآخروف، 

اؼبائة يف  ٕ٘ بنسبةالكالسيـو  يدبروم مائي وبتوي على(. وُأجريت اختبارات كاملة النطاؽ باستخداـ ؿبلوؿ ٕٓٔٓوآخروف 
نسبة  بذلك زادت، و معادؿ الفحم دبستوىجزء من اؼبليوف  ٕ٘بًتكيز بنسبة  حًتاؽلالسابقة  كمادة مضافة ، وذلكمن الوزف

ميغاواط تعمل حبرؽ الفحم القَتي وؾبهنزة بنظاـ اختزاؿ  ٓٓٙوحدة بقوة يف يف اؼبائة  ٜٚإذل  ٘٘زبفيض انبعاث الزئبق من 
(. وأثبتت االختبارات الكاملة النطاؽ ٜٕٓٓمن غاز اؼبدخنة )ريٍت وفوستُت،  الة الكربيتحفزي انتقائي وتنظيف رطب إلز 

وحدة تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور أف أكثر من  ٗٔاليت قاـ هبا معهد حبوث الطاقة الكهربائية يف الواليات اؼبتحدة يف 
جزء من اؼبليوف يف الفحم )شانغ  ٖٓٓ-ٕ٘دبا يعادؿ  يدمإضافات الربو ترجع إذل يف اؼبائة من أكسدة زئبق غاز اؼبدخنة  ٜٓ

 (. ٕٛٓٓوآخروف، 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

الفحم )الفحم دون القيري من حوض نهر  أصنافالكلور مع القائمة على أداء اإلضافات القائمة على البروم و  - ٚالشكل 
 ((NDL) الغربية ؛ فحم اللغنيت من والية داكوتا(TxL) ؛ فحم اللغنيت من تكساس(PRB)باودر 

العاملة حبرؽ الفحم اليت ربرؽ أنواعًا ـبتلفة من الفحم؛  اؼبراجليف  اؼبواد اؼبضافة الربومية والكلوريةويوضح الشكل مقارنة ألداء 
عدؿ إضافة اؽبالوجُت )معهد حبوث الطاقة كتابع ؼب الزئبق النقيوىذه اؼبقارنة تقدِّـ النسبة اؼبئوية لتخفيض خط أساس 

بالنسبة ألي مقدار ف(. وكما يبكن أف نرى يف الشكل، ٕٛٓٓ؛ شانغ وآخروف، ٕٙٓٓ؛ فستُت ولنداو، ٕٙٓٓائية، الكهرب
يف تقليل مقدار زئبق خط األساس. وأمكن ربقيق زبفيض الكلور من ـ أكثر فعالية بكثَت و من إضافات اؽبالوجُت كاف الرب 

.  اؼبضافاتجزء من اؼبليوف من  ٕٓٓضافة أقل من يف خط األساس بإ الزئبق النقييف اؼبائة يف  ٓٛبنسبة  القائمة على الربـو
( لتحقيق نفس اؼبستوى من مضاعفة تقريباً )قيمة  القائمة على الكلوراؼبواد اؼبضافة يتطلب األمر مقدارًا أكثر بكثَت من و 

 .الزئبق النقيزبفيض خط أساس 
 كسدة الزئبقألاؼبواد اؼبضافة اآلثار الشاملة لعدة وسائط الناصبة عن 

وُنظم ضبط تلوث اؽبواء واالنبعاثات وقياس االنبعاثات.  اؼبرج لأكسدة الزئبق على آثار ؿبتملة على  مضافاتينطوي استخداـ 
يؤدي إذل زيادة إمكانية التآكل يف أجهزة التسخُت اؼبسبق للهواء ونُظم التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة فهو 

الربـو أو الكربوف اؼبنشنط اؼبربـو إذل زيادة الربـو يف الرماد اؼبتطاير  تؤدي مضافات(. و ٖٕٔٓوديهن، )سريٍت فاساف 
(. ويبكن أف ٕٓٔٓ، ICRالفحم من أنبوب اؼبدخنة ) إذلاؽبالوجينات اؼبضافة قد تنبعث و (. ٕٛٓٓ)دومربوفسكي وآخروف، 

الكربيت  إزالةاؼبدخنة. وىناؾ أيضًا إمكانية تصريف الربـو يف نظاـ تكوف قياسات الزئبق عسَتة جدًا يف وجود الربـو يف غاز 
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 معدؿ إضافة اؽبالوجُت )جزء يف اؼبليوف من الفحم، اعباؼ(
عدؿ إضافة اؽبالوجُت )جزء يف اؼبليوف من الوزف يف الفحم، جاؼ(م  
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من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم اؼبصب طهَت يف منشآت مياه الشرب يف اذباه نواتج فرعية للتمن غاز اؼبدخنة ليشكل 
والوثيقة  ٕٚٓٓدسوف وآخروف، ؛ وريتشار ٕٗٔٓوإمكانية التأثَت على اؼبلوثات األخرى مثل السلينيـو )ماؾ تيغ وآخروف، 

العلمي اؼبصاحب النبعاثات اؼبلوثات  التيقن(. وال يزاؿ النطاؽ الكامل ألوجو عدـ ٖٕٔٓاؼبرجعية ألفضل التقنيات اؼبتاحة، 
 من إضافات الربـو غَت واضح.

 جهاز التنظيف الرطب لضبط إعادة انبعاث الزئبق المواد المضافة إلى ٖ-ٖ-ٖ
مث ؼبنافع اؼبشًتكة اليت توفرىا أجهزة التنظيف الرطب لثاين أكسيد الكربيت يف امتصاص الزئبق اؼبؤكسد يتمثل أساس مسانبة ا

د يف حالة سائلة. ومع ذلك، فهناؾ الكثَت من اغباالت اؼبوثنقة اليت دل تتمكن فيها أجهزة التنظيف سهبذا الزئبق اؼبؤك االحتفاظ
لزئبق األونرل اػبارج من أعلى ل اً تركيز باعتبارىا  ه اغبالةقاس ىذتو لذي مت امتصاصو. من االحتفاظ بكل الزئبق يف الطور السائل ا

 (. ٕٗٔٓ)كيزر وآخروف، “ إعادة انبعاث الزئبق” االكمية الداخلة إذل اعبهاز ويُطلق عليهباؼبقارنة مع جهاز التنظيف 
ين القابل للذوباف إذل شكل أونرل غَت قابل للذوباف، ويف إعادة انبعاث الزئبق من جهاز تنظيف رطب يتم اختزاؿ الزئبق األيو 

وينتج عن ذلك إطالقو مرة أخرى يف غاز اؼبدخنة. ويوضح الشكل أدناه اؼبسار الكيميائي الذي يبكن أف وبدث من خاللو 
 االمتصاص وإعادة االنبعاث.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعادة انبعاث الزئبق، ومت تسويق عدد منها ذبارياً. ومن  نتجات من أجل ذبنباؼبو وقد بُذلت جهود كثَتة لتطوير التقنيات 
هبري ذلك ناحية اؼببدأ، تستند صبيع ىذه التقنيات إذل أسلوب تقليل ؿبتوى الزئبق القابل للذوباف يف سائل جهاز التنظيف. و 

 (. ٕٗٔٓخروف، أو ترسيب الزئبق األيوين من السائل )شيثاف وآ اتسواء من خالؿ امتصاص الزئبق األيوين يف جسيم
ط. ويضاؼ الكربوف اؼبنشنط إذل سائل جهاز التنظيف سواء مباشرة يف ويف تقنية االمتصاص يتم امتصاص الزئبق بالكربوف اؼبنشن 

الكربوف اؼبنشنط من جهاز التنظيف  تتم إزالةجهاز التنظيف. و  يف منبعجهاز التنظيف أو حبقنو يف غاز اؼبدخنة  ؿبلوؿخطوط 
 إزالة اؼبياه.  عن طريق خطوة

ُت عدد من عوامل الًتسيب وىذه العوامل يبكن ذبميعها يف طبس فئات: الفئة األوذل ىي الكربيتيدات غَت العضوية؛ يومت تع
والثانية الكربيتيدات العضوية؛ والثالثة اؼبركبات العضوية اليت ربتوي على النيًتوجُت والكربيت؛ والرابعة اؼبركبات العضوية اليت 

ئي اؼبنخفض اليت ربتوي على الكربيت )كيزر يذات الوزف اعبز  البوليمراتعلى األكسجُت والكربيت؛ واػبامسة ىي ربتوي 
 (.ٕٗٔٓوآخروف، 
 فات أجهزة التنظيف الرطب الشاملة لعدة وسائطاآثار مض

 يف جهاز التنظيف. اؼبضافة اؼبادةأو اؼبرحلة الصلبة، حسب  ةرحلة السائلاؼبىبرج الزئبق اؼبلتقط من جهاز التنظيف سواء يف 

أنبوب غاز 
 اؼبدخنة

مائي عبهاز تنظيف الكربيت  ؿبلوؿ
 من غاز اؼبدخنة

مدخل جهاز تنظيف 
الكربيت رطب إلزالة 

 من غاز اؼبدخنة

(g) ،اغبالة الغازية =(aq)اغبالة اؼبائية = 

الكبريت من غاز رطب إلزالة رسم يوضح امتصاص/امتزاز زئبق غاز المدخنة عبر جهاز تنظيف  - ٛالشكل 
 (ٕٗٔٓالمدخنة )كيزر وآخرون، 
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 ألكسدة الزئبقالحفاز االنتقائي  ٗ-ٖ-ٖ
العاملة حبرؽ  اؼبراجلاؼبنبعث من  الزئبق النقيمن اؼبعروؼ للجميع أف ؿبفزات االختزاؿ اغبفزي االنتقائي تستطيع أف تؤكسد 

ق على حفاز االختزاؿ اغبفزي (. ولكن معدؿ أكسدة الزئبٕٕٓٓالفحم يف حالة غازية ويف شكل جسيمات )لوداؿ وآخروف، 
أكسيد الكربيت، ويبكن أف يسبب  يثنائي أكسيد الكربيت الذي يشكل ثالثلومعدؿ التحويل مع أكسدة  يتناسباالنتقائي 

 بوب اؼبدخنة.نيف أ ةواضح سحب دخافوإحداث وتآكل أنبوب اؼبدخنة تسخُت اؽبواء الرائحة الكريهة يف جهاز 
حفاز االختزاؿ وبقق درجة عالية من أكسدة الزئبق ودرجة عالية من إزالة أكاسيد النيًتوجُت ولذلك مت تطوير نوع خاص من 

ألكسدة  االنتقائيأكسيد الكربيت إذل ثالثي أكسيد الكربيت )ويعرؼ باسم اغبفاز  ثنائييف الوقت نفسو ربوؿ ينخفض فيو و 
ُنظم  عن طريقبعد ذلك  إلتاحة إزالة الزئبق اؼبؤكسد قيالزئبق النالزئبق(. وأساس ىذا النهج ىو أكسدة أكرب قدر فبكن من 

 (.ٖٕٔٓ)فافاؿ وآخروف،  الواقعة يف ـبرج اغبفازضبط تلوث اؽبواء 
قـو بزيادة معدؿ أكسدة الزئبق مع اغبفاظ على وتستخدـ من أجل أكسدة الزئبق، ة اػباصة اليت تاالنتقائياالختزالية  اتفاز اغبو 

 يف(. ويف بعض اؼبنشآت القائمة ٖٕٔٓشًتكة )برتوؿ، ج.، اؼب ات اؼبنافعقنييف تعزِّز إزالة الزئبق تُ ؿ الختزاعلى ااألصلية  اقدرهت
اختزاؿ ربقق أكسدة مرتفعة  اتحل ؿبلها حفاز تاؼبستعملة يف االختزاؿ ل اتاغبفاز  التخلي عنأمريكا الشمالية مت بالفعل 

 (.ٖٕٔٓفِّض تركيز الزئبق يف غاز أنبوب اؼبدخنة )فافاؿ وآخروف، للزئبق. وتأكد أف االستبداؿ اعبزئي يبكن أيضاً أف ىب
 آثار حفاز أكسدة الزئبق االنتقائي الشاملة لعدة وسائط

 إزالةمن احملتمل أف استعماؿ حفاز أكسدة الزئبق االنتقائي يؤدي إذل زيادة ؿبتوى الزئبق يف الرماد اؼبتطاير وجبس نظاـ 
 إعادة توليد اغبفاز اؼبستخدـ أو التخلص منو بطريقة سليمة بيئياً. الكربيت من غاز اؼبدخنة. وينبغي

 لزئبقالمخصص للضبط لحقن الكربون المنشَّط  ٗ-ٖ
تم تطبيق حقن يها من أجل التوصل إذل إزالة الزئبق. و نقد تستخدـ اؼبواد اؼباصة اؼبعاعبة كيميائيًا أو غَت اؼبعاعبة كيميائيًا غبق

يف أؼبانيا منذ تسعينيات القرف اؼباضي  اؼبراجلالعاملة حبرؽ الفحم من أجل ضبط الزئبق يف  اؼبراجلنة اؼبواد اؼباصة يف غاز مدخ
؛ أمار ٜٕٓٓ( ومت تنفيذه يف الواليات اؼبتحدة يف أكثر من مائة نظاـ كامل )مكتب مساءلة اغبكومة، ٕٓٓٓ)ويرلنغ، 
كربوف اؼبنشنط ُتطبنق ذباريًا يف الواليات اؼبتحدة )معهد ظلت تكنولوجيا حقن ال ٕ٘ٓٓ(. ومنذ حوارل عاـ ٕٓٔٓوآخروف، 

ىذه التكنولوجيا يف منشأة طاقة   توضيح(. وباإلضافة إذل ذلك، مت ٕٓٔٓوأمار وآخروف،  ،إٔٓٔٓشركات اؽبواء النظيف، 
، ظل حقن ٕٚٓٓاـ (. ومنذ عٕٗٔٓكهربائية روسية تعمل حبرؽ الفحم الروسي )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، 

ونيوجَتسي وكونيتيكت،  يف عدد من الواليات اؼبتحدة األمريكية، مثل ماساتشوسيتس بشكل روتيٍت الكربوف اؼبنشنط ُيستعمل
القائمة العاملة حبرؽ الفحم وتستخدـ الفحم القَتي أو دوف القَتي، وذلك للوفاء بالقيم اغبدية التنظيمية  اؼبراجليف كثَت من 
يف اؼبائة من الضبط(. وقد مت إثبات االمتثاؿ  ٜ٘-٘ٛساعة )أو ما يبثل -غراـ لكل جيغاواط ٖ.ٖ-ٔ.ٔيف مدى  لالنبعاثات

ت أو أساليب اؼبصائد اؼباصة )إدارة ثاعابمن خالؿ قياسات باستخداـ نُظم الرصد اؼبستمر لالناغبدية التنظيمي ؽبذه القيم 
ورود تقارير مشاهبة من إدارات اغبماية يف والييت نيوجَتسي وكونيتيكت(. ؛ مع ٕ٘ٔٓضباية البيئة يف والية ماساتشوسيتس، 

 . اؼبرحلة الالحقة من النظاـويستدعي حقن الكربوف اؼبنشنط وجود جهاز ضبط جسيمات يف 
أدناه قيم انبعاثات أربع منشآت للطاقة تعمل حبرؽ الفحم وُتطبِّق تقنيات ـبصصة لتخفيض الزئبق يف  ٙويوضح اعبدوؿ 
 الواليات اؼبتحدة.
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 مستويات انبعاثات منشآت الطاقة العاملة بحرق الفحم التي ُتطبِّق حقن الكربون المنّشط - ٙالجدول 

 االسم

مستوى االنبعاثات  نوع الفحم
بعد تسويتو 

 (ٖغراـ/مًتعاديللي)م
 %ٙبعد تسويتو إذل 
 O2من ؿبتوى 

فًتة ربديد 
 اؼبتوسط

 اؼبرج لحجم 
تقنية معاعبة غاز 

 دخنةاؼب

Oak Grove ،اؼبرج ل ٔ 
 الواليات اؼبتحدة

 اللغنيت
 ٓٚٛ شهرياً/مستمر ٕٕٔٓيف  ٓٛ,ٓ <

FF+SCR+FGD 

+ ACI 

PPI Montana Corette  الواليات(
 اؼبتحدة األمريكية(

 ٖٙٔ مستمر ٜ,ٓ دوف القَتي
ACI مع C-PAC + 

ESP 

Brayton Point ٕو ٔ، الوحدات 
، ماساتشوسيتس)ؾبتمعة(،  ٖو

 ات اؼبتحدة األمريكيةالوالي

 القَتي
ٓ,ٕ 

سنوياً، متوسط 
 ٕٔمتجدد كل 

 شهراً 
ٖ٘ٓ ٔ 

ACI+ 

SCR+ESP+SD

A 

Bridgeport Harbor ، الوحدة رقم
، الواليات اؼبتحدة كونيتيكت، ٖ

 األمريكية

 قَتي
 ACI + ESP ٓٓٗ دورياً  ٘,ٓ-ٕ,ٓ

 . Oak Groveباستثناء  ٕٓٔٓة ظبنت؛ البيانات عن سن: كربوف منشنط مسحوؽ موافق لإلC-PACملحوظة: 

 حقن المادة الماصة بدون معالجة كيميائية ٔ-ٗ-ٖ
اػبصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة اؼباصة،  ،لتقاط الزئبقبالنسبة الالعوامل اليت تؤثر على أداء أي مادة ماصة بعينها تشمل 

ة وتركيزات أنواع اؽبالوجُت وتركيز ثالثي أكسيد الكربيت( غاز اؼبدخنة )مثل درجة اغبرار  ومػُعامالتومعدؿ حقن ىذه اؼبادة، 
 (.ٜٕٓٓومارتن،  ٕٙٓٓافا وآخروف، ؛ وسريفاستٖٕٓٓضبط تلوث اؽبواء )بافليش وآخروف، ل النظاـ القائموتشكيلة 

اؼبعاجل يف سنوات على حقن الكربوف اؼبنشط غَت  ٓٔويقدِّـ الشكل ملخصًا لعدد من االختبارات اليت ُأجريت منذ أكثر من 
 وبرايتوف بوينت( Salem Harbour) (، وسادل ىاربورGaston( وغاستوف )Pleasant Prairieأربع منشآت للطاقة )بليزانت بريري )

(Brayton Point)  ضبط نظاـ بة الفحم ونوع تعلى ر كثَتًا (. وكفاءة إزالة الزئبق حبقن الكربوف اؼبنّشط غَت اؼبعاجل تتوقف
 ،الكربيت ( اؼبنخفضPRBفحم حوض ريفر باودر )منشأة الطاقة يف بليزانت بريري وتستخدـ يف اؼبنشأة. اعبسيمات اؼبستعمل 

 الرتبة يتسم دبحتوىىو فحم دوف قَتي منخفض  PRB وجهِّزت منشأة الطاقة دبرسِّب كهروستاتيكي يف اعبانب البارد. وفحم
 بالكلور يف غاز اؼبدخنة. ودل الزئبق النقيمن العسَت أكسدة  كالسيـو ، وىو ما هبعلمن ال مرتفعوؿبتوى كلور ال منمنخفض 

الزئبق يكن حقن الكربوف اؼبنشنط فعااًل لضبط الزئبق يف ىذه اؼبنشأة حيث استمرت انبعاثات الزئبق تتألف يف األغلب من 
ذلك ويف صورة معاكسة لَت اؼبتفاعل. غ الزئبق النقي، نظرًا ألف الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل ال يتسم بالفعالية يف التقاط النقي
حقن الكربوف اؼبنشط كاف فعااًل للغاية يف ضبط انبعاثات الزئبق من ىذه أف قبد منشأة الطاقة يف غاستوف اليت أثبتت  بوضوح

 اؼبنشأة اليت تعمل حبرؽ الفحم القَتي اؼبنخفض الكربيت وكانت ؾبهزة دبرسب كهروستاتيكي يف اعبانب الساخن ووضع بعده
حقن الكربوف اؼبنشط هبري (. و COHPACعبمع اعبسيمات ) اؼبختلطصمم خصيصًا يسمى اعبهاز الصغَت ممرشح نسيجي 

غَت اؼبعاجل يف ـبرج اؼبرسب الكهروستاتيكي يف اعبانب الساخن ألف درجة اغبرارة يف اؼبدخل مرتفعة للغاية. واستخدـ جهاز 
COHPAC  .تطبيق جهاز الطاقة يف غاستوف  وأظهرت منشأةإلزالة الكربوف احملقوفCOHPAC   كوسيلة فعالة لضبط الزئبق يف

 نشأة. اؼب
اؼبستويات األقل من الكلور يف الفحم اعبمع بُت ويف بعض اغباالت كاف البفاض إزالة الزئبق بالكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل نتيجة 

الصوديـو والكالسيـو يف الرماد اؼبتطاير من الفحم  ياتستو دوف القَتي يف الواليات اؼبتحدة وربييد أنواع اؽبالوجُت بارتفاع م
أف تتم أكسدة الزئبق. ومن الضروري من أجل غاز اؼبدخنة تيار يف اغبُر دوف القَتي. ونتيجة لذلك ال يوجد الكثَت من الكلور 

نشنط غَت اؼبعاجل، وعمومًا تتزايد  بواسطة الكربوف اؼب الزئبق النقيخطوة أونلية( من أجل التقاط كأكسدة الزئبق )بكلورة السطح  
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كمية الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة )وزارة الطاقة، الواليات اؼبتحدة،   حسبشط غَت اؼبعاجل نكفاءة التقاط الزئبق بالكربوف اؼب
ٕٓٓ٘ .) 

من  الرتبةرؽ أنواع منخفضة وىكذا فإف التقاط الزئبق بالكربوف اؼبنشنط غَت اؼبعاجل قد يكوف ؿبدودًا يف اؼبنشآت اليت تعمل حب
 الفحم، مثل اللغنيت والفحم دوف القَتي.

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 غير المعالج معدل حقن الفحم المنشَّطل كتابعاختبار كفاءة إزالة الزئبق   - ٜالشكل 

 حقن مادة ماصة معالجة كيميائياً  ٕ-ٗ-ٖ
بوف اؼبنشنط غَت اؼبعاجل لضبط الزئبق يف منشآت الطاقة مت للتغلب على التقييدات اؼبوصوفة أعاله واؼبصاحبة الستعماؿ الكر 

(. وكانت الربومة ىي اؼبعاعبة األكثر ٕٗٓٓونيلسوف وآخروف  ٕٗٓٓتطوير مواد ماصة من الكربوف اؼبنشِّط اؼبعاجل )نيلسوف، 
اؼبنشنط غَت اؼبعاجل، فإف الكربوف اؼبنشط  استعمااًل واليت أثبتت أهنا أكثر فعالية يف تعزيز أداء الكربوف اؼبنشنط. ومقارنة بالكربوف

:  بالربـو
 يوسِّع فائدة حقن اؼبادة اؼباصة إذل حاالت قد ال يكوف فيها الكربوف اؼبنشنط غَت اؼبعاجل فعاالً؛ )أ(
ا يؤدي إذل تقليل عدد اآلثار على اؼبنشأة وزبفيض احملتوى الكربوين فبيبكن عمومًا تشغيلو دبعدالت حقن أقل،  )ب(

  الرماد اؼبتطاير اؼبلتقط؛يف
 يؤدي إذل ربسُت األداء عند استخداـ أنواع الفحم اؼبنخفضة الكلور. )ج(

ق )
لزئب

لة ا
 إزا

دل
مع

%)
 

(ٖمعدل حقن المادة الماصة )كغ/مليون م  

ق )
لزئب

لة ا
 إزا

دل
مع

%)
 

 (ٖالماصة )كغ/مليون م معدل حقن المادة

 اختبار

 اختبار

 اختبار

 اختبار
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 الذي وبقنوقد لوحظ ربسن يف أداء ضبط الزئبق أثناء االختبارات اؼبيدانية الكاملة النطاؽ على الكربوف اؼبنشنط اؼبعاجل كيميائياً 
. وكما يبكن أف يشاىد من ىذا ٓٔ ( ويتضح ذلك يف الشكلٕٛٓٓروف، )فيلي وآخلجسيمات ل قائم جهازمنبع يف 

الشكل، ربقق ربسن يف كفاءة التقاط الزئبق باستعماؿ معدالت حقن منخفضة نسبيًا من الكربوف اؼبنشنط اؼبعاجل يف منشآت 
يف اؼبائة من التقاط الزئبق عند  ٜٓالطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور. وحقق الكربوف اؼبنشط اؼبعاجل ما يزيد عن 

(. وتطلب األمر معدالت حقن أعلى للوصوؿ إذل كفاءة عالية إلزالة الزئبق ٕٛٓٓ)فيلي،  ٖ/ـغم ٓ٘ يبلغ حوارلمعدؿ حقن 
 يف اؼبائة. ٘ٚمنشط غَت معاجل، ويف بعض اغباالت، دل يكن من اؼبمكن ربقيق التقاط بنسبة  كربوفعند استعماؿ 

 أداء الكربون المنشَّط غير المعالج وأداء الكربون المنشط المعالج في إزالة الزئبق بين رنةمقا – ٓٔالشكل 

 تقييدات انطباق حقن الكربون المنشط ٖ-ٗ-ٖ
، دبا مطروحةال تزاؿ  القضايارغم أف أسلوب حقن الكربوف اؼبنشط هبري تنفيذه ذباريًا يف تطبيقات عديدة ومتنوعة فإف بعض 

 سويق الرماد اؼبتطاير لصانعي اػبرسانة وتأثَت ثالثي أكسيد الكربوف على أداء نُظم حقن الكربوف اؼبنشط.يف ذلك إمكانية ت
اؼبادة اؼباصة  اختالطضبط اعبسيمات الدقيقة، وىو ما يؤدي إذل  أجهزة منبعقن الكربوف اؼبنشط يف وتوضع األنظمة النمطية غب

ىذه اػبلطة  فإفمصدراً للقلق يف حالة عدـ بيع الرماد اؼبتطاير إلنتاج اػبرسانة، الرماد اؼبتطاير. ويف حُت أف ىذا ال يشكل مع 
احملتوى  زاءيبكن أف تؤثر سلبًا على استعماؿ الرماد اؼبتطاير يف إنتاج اػبرسانة. وتتسم نوعية اػبرسانة باغبساسية بصورة خاصة إ

 الرماد اؼبتطاير.  الكربوين، وتتأثر أيضاً باؼبساحة السطحية للكربوف اؼبوجود يف
ؼبرسب ا ـبرجمرشح نسيجي إضايف يف  وضعويتمثل أحد األساليب الفعالة للقضاء على التلوث بالرماد اؼبتطاير يف 

إلزالة الكربيت من غاز  بنظاـ الرطالالكهروستاتيكي اؼبوجود أو حقن الكربوف اؼبنشط بعد جهاز اعبسيمات الدقيقة ويف 
(. ٕٗٔٓ؛ وميمنا وآخروف، ٕٗٔٓ)ميلر وآخروف،  إزالة الكربيتنوعية اعببس الناتج من نظاـ اؼبدخنة، الذي قد يؤثر على 

قد تنخفض لتصل يف اؼبائة  ٘ٛدبقدار يزيد عن  الزئبقلتخفيض  ةكمية الفحم اؼبنشنط اؼبعاجل اؼبطلوب  فإفوباإلضافة إذل ذلك، 
لزئبق وتستخدـ مرشحات نسيجية لضبط اعبسيمات يف بعض اؼبنشآت اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض ا ٖ/ـغم ٛإذل 

 الدقيقة. ويف ىذه اغباالت، فإف وجود الكربوف اؼبنشط يف الرماد اؼبتطاير قد ال يؤثر على بيع الرماد اؼبتطاير ألغراض اػبرسانة. 

 معاجل منشط كربوف  –لغنيت/مرشح نسيجي 
 غَت معاجل منشط كربوف  –لغنيت/مرشح نسيجي 

 معاجل كربوف منشط –لغنيت/مرسب 
 غَت معاجلمنشط كربوف   -/مرسب لغنيت

 معاجل كربوف منشط –مرسب فحم حوض هنر باودر/
 غَت معاجل كربوف منشط –/مرسب ض هنر باودرو حفحم 

ق )
لزئب

لة ا
إزا

%)
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دبواصلة تسويق الرماد  مع اػبرسانة تسمح لبعض منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم متوافقةماصة كربونية وقد مت تطوير مواد  
(. وتستخدـ ىذه اؼبواد ذباريًا يف ٕٕٔٓ؛ والندريث وآخروف، ٕٙٓٓاؼبتطاير ألغراض إنتاج اػبرسانة )نيلسوف وآخروف، 

 الواليات اؼبتحدة. 
ح يف وجرت أيضًا اختبارات على بعض اؼبواد اؼباصة األخرى غَت الكربونية اؼبخصصة للحفاظ على نوعية الرماد اؼبتطاير وتسم

يف اؼبائة من إزالة الزئبق )كانغ وآخروف؛  ٘ٛالوقت نفسو دبعدالت حقن مواد ماصة قادرة على ربقيق ما يصل إذل قرابة 
. والكربوف اؼبنشط (. وباؼبثل، مت تطوير تقنيات للقياـ دبعاعبة الحقة للرماد اؼبتطاير من أجل إزالة الكربوف غَت احملروؽٕٚٓٓ

 اعبة اغبرارية للرماد اؼبتطاير والفصل الكهروستاتيكي للكربوف عن الرماد اؼبتطاير. وتشمل ىذه التقنيات اؼبع
أداء نُظم ىبل بوأظهرت االختبارات أف ثالثي أكسيد الكربيت يف غاز اؼبدخنة، حىت وإف كاف بًتكيزات منخفضة، يبكن أف 

ى مواقع االمتزاز يف سطح اؼبادة اؼباصة، وبذلك حقن الكربوف اؼبنشط ويبدو أف ثالثي أكسيد الكربيت يتنافس مع الزئبق عل
يقلل من أدائو. وقد تكوف ىذه الظاىرة ىامة بصورة خاصة بالنسبة لتطبيقات حقن الكربوف اؼبنشط يف اؼبنشآت العاملة حبرؽ 

 سيد الكربيتثالثي أك ؼبسألة اػبلل الذي قد يسببوأحد اغبلوؿ اؼبمكنة و الفحم الذي وبتوي على نسبة عالية من الكربيت. 
يف اعبمع بُت حقن اؼبواد اؼباصة للزئبق واؼبواد القلوية. وهبري استعماؿ بعض اؼبواد القلوية كما أشَت يف فيلي وجونز  يتمثل

كربونات وسيسكي (NaHCO3)كربونات الصوديـو وبي (Ca(OH)2)(. وتشمل ىذه اؼبواد ىيدروكسيد الكالسيـو ٜٕٓٓ)
 الصوديـو )ترونا(. 

 لكربوف اؼبنشنط الشاملة لعدة وسائطآثار حقن ا
استعماؿ الرماد اؼبتطاير يف اػبرسانة ولذلك  عدـ القدرة علىيبكن أف يؤدي حقن الكربوف اؼبنشط غَت اؼبتوافق مع اػبرسانة إذل 

الكربوف اؼبنشط على نوعُت من  أجريتزيد كميات الرماد اؼبتطاير اؼبرسلة إذل مدافن القمامة. وتشَت االختبارات اليت تيبكن أف 
دائم للزئبق يف اؼبواد اؼباصة من الكربوف  عزؿالتجاري إذل أف الزئبق اؼبلتقط بواسطة الكربوف اؼبنشط مستقر بدرجة كافية لتوفَت 

؛ ووكالة ضباية البيئة يف ٕٙٓٓ؛ ووكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، ٜٕٓٓاؼبنشط بعد التخلص منو )غرايدوف وآخروف، 
 أ(. ٜٕٓٓيات اؼبتحدة، الوال

جهاز ضبط اعبسيمات يؤثر على نوعية الرماد اؼبتطاير كنتيجة ػبلط الكربوف اؼبنشط والرماد  منبعوحقن الكربوف اؼبنشط يف 
نبعاث زئبق ثانوي من الرماد اؼبتطاير عند تعرضو لدرجات حرارة مرتفعة أثناء إعادة استعماؿ الرماد الاحتماؿ  ويوجداؼبتطاير. 

ىاسيت وآخروف،  -)فلوغوفت طاير، وذلك مثاًل عند استعماؿ الرماد اؼبتطاير لصناعة األظبنت أو صناعة الطوب اؼبت
ٕٓٓٚ.) 

 تكلفة تكنولوجيات ضبط الزئبق ٘-ٖ
اؼبعدات القائمة بالفعل واليت قد تكوف أقيمت ألغراض ـبتلفة.  يف إلزالتويبكن ربقيق ضبط انبعاثات الزئبق كمنفعة مشًتكة 

توزيع النفقات بُت تكاليف ضبط الزئبق األمر يتطلب دراسة شًتكة أمر معقد ألف يف سياؽ اؼبنافع اؼبديد تكلفة إزالة الزئبق ورب
(. وعادة ٕٛٓٓوتكاليف ضبط اؼبلوثات األخرى مثل اعبسيمات أو ثنائي أكسيد الكربيت أو أكاسيد النيًتوجُت )سلوس، 

آثار اؼبنافع اؼبشًتكة )إقامة تكنولوجيات مثل أجهزة إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة زبفيض الزئبق من خالؿ يبكن النظر إذل 
اعتباره ضئياًل من ناحية التكلفة بل وقد يكوف بدوف تكلفة. ب (واالختزاؿ اغبفزي االنتقائي اليت تقلل أيضًا انبعاثات الزئبق

الكربيت من غاز  إزالةمثل االختزاؿ اغبفزي االنتقائي وأجهزة  التكلفة الرأظبالية العاليةذات تكنولوجيات الويرجع ذلك إذل أف 
 اؼبدخنة تضاؼ عمومًا لغرض ضبط أكاسيد النيًتوجُت أو أكاسيد الكربيت، على التوارل، ولن تضاؼ ألغراض ضبط الزئبق



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

62 

بتكلفة أقل  و نشط . وبداًل من ذلك، فإف ضبط الزئبق يبكن أف يتحقق من خالؿ تكنولوجيا ـبصصة مثل حقن الكربوف اؼبفقط
 .سهولةؽبذا الغرض األخَت أكثر  زبصيص التكاليفيكوف كثَتاً شريطة وجود جهاز لضبط اعبسيمات. و 

والتكلفة الثابتة  ،وىناؾ ثالثة عناصر من التكلفة تنشأ عن تطبيق تكنولوجيا ـبصصة لضبط انبعاثات الزئبق: التكلفة الرأظبالية
التكلفة اؼبتغَتة للتشغيل أف قدنر يَتة للتشغيل والصيانة. وبالنسبة غبقن الكربوف اؼبنشنط، تغاؼبتكلفة الو  ،للتشغيل والصيانة
( وأف ٕٓٔٓ؛ وأمار وآخروف، ٕ٘ٓٓرغم أهنا تشكل عنصرًا كبَتًا من ؾبموع التكلفة )وكالة ضباية البيئة،  ةوالصيانة صغَت 

لمواد اؼباصة تباينًا كبَتًا بُت لتطبيق. ويبكن أف تتباين اؼبتطلبات النوع التكاليف الرأظبالية منخفضة نسبياً. ويتوقف ذلك على 
ـبتلف اؼبواقع. والعناصر الكربى للتكلفة اؼبتغَتة للتشغيل والصيانة ىي تكاليف اؼبادة اؼباصة وتكاليف التخلص. وقد يكوف 

تطاير بالكربوف اؼبنشط. وللتغلب على ىناؾ أيضًا ضياع لبعض اإليرادات من مبيعات الرماد اؼبتطاير بسبب تلوث الرماد اؼب
، إذل جانب تكنولوجيات لفصل الكربوف اؼبنشط عن “اؼبتوافقة مع اػبرسانة”ذلك، مت تطوير ما يسمى الكربونات اؼبنشطة 

 الرماد اؼبتطاير.

 مشتركةالمنافع التكاليف تكنولوجيات ضبط الزئبق في إطار  ٔ-٘-ٖ
وث اؽبواء يف أي مرفق بعينو ىي يف أكثر األحياف تكاليف اؼبلكية وتكاليف متفق عليها التكاليف الرأظبالية الفعلية لضبط تل

 للجمهورالتكاليف متاح اؼبتعلقة بأثناء اؼبفاوضات اؼبباشرة بُت بائعي التكنولوجيا وعمالئهم. ولكن جانبًا كبَتًا من اؼبعلومات 
 التوجيهية العامة عند تقييم ىذه البيانات: وترد ىذه اؼبعلومات أدناه. وينبغي االلتزاـ ببعض اؼببادئ 

  لتصميم اؼبستخدمة ل الزيادة عن اغباجةقد تتباين التكاليف الرأظبالية ألي إنشاء جديد حسب عوامل
 وحسب خيارات التمويل اؼبتاح السائدة ؿبلياً )مثل معدالت الرسـو الرأظبالية(؛ 

 عي حسب األحواؿ القائمة يف اؼبوقع مثل توفر اؼبساحة قد تتباين التكاليف الرأظبالية لًتكيب أي تعديل رج
 ؛ “عامل صعوبة التعديل الرجعي”وما يسمى 

  تتباين التكلفة اؼبتوسطة ؼبعدات الضبط مع عامل قدرة اؼبصنع، حيث تتناقص التكلفة اؼبتوسطة عمومًا مع
 (.ٕٗٔٓزيادة عامل القدرة )سلييب، 

تكاليف تكنولوجيا  ٛو ٚ. ويوضح اعبدوالف ةختلفاؼب واسعاً عند التطبيق يف البلداف وتتباين تكاليف تكنولوجيات الضبط تبايناً 
لكربيت من غاز إلزالة ا بطر تنظيف الالاؼبنافع اؼبشًتكة يف الصُت والواليات اؼبتحدة. ويبكن أف نرى أف التكلفة الرأظبالية عبهاز 

ضعفًا يف الصُت عنها يف الواليات اؼبتحدة.  ٕٓل دبقدار ميغاواط قد تكوف أق ٓٓٙ طاقتهااؼبدخنة الذي يقاـ يف وحدة 
صعيد اؼبنطقة فإنو على وينبغي أف يالحظ أنو عند النظر يف نشر أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة على الصعيد الوطٍت أو حىت 

. ويف ىذا اً ؿبدند اً رقموليس تكاليف ألي تكنولوجيا من أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة النطاؽ يف االعتبار ينبغي أف يوضع 
إرشادية فقط، وينبغي أيضًا اإلشارة إذل بيانات التكاليف األخرى )مثل  ٛو ٚالسياؽ، ينبغي اعتبار القيم الواردة يف اعبدولُت 
 ((.ٕٚٓٓ(؛ وسرجنت ولوندي )ٕٓٓٓوزارة التجارة والصناعة يف الواليات اؼبتحدة )

َت ـبصصة لضبط انبعاثات الزئبق ولذلك فإف ؾبموع تكاليف تكنولوجيات ومع ذلك، فإف نُظم ضبط تلوث اؽبواء التقليدية غ
. واستخدمت دراسية صينية )أنكوارا وآخروف، اؼبختلفة ضبط الزئبق يف إطار اؼبنافع اؼبشًتكة يتعُتن توزيعها على ملوثات اؽبواء

ؼبلوثات ووزنعت ؾبموع التكلفة ( أسلوب توزيع معادؿ التلوث على أساس األثر الصحي والبيئي لكل ملوث من إ٘ٔٓ
 (.ٜ( وثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيًتوجُت )انظر اعبدوؿ PM10)اعبسيمات العالق بالثانوية على الزئبق 
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، الصين (ٕٓٔٓ عام يوان/كيلوواط، يوانتكاليف أجهزة ضبط تلوث الهواء في منشآت الطاقة ) -ٚالجدول 
 (ٕ٘ٔٓ)أنكورا وآخرون، 

 القدرة )ميغاواط( وث الهواءأجهزة ضبط تل
التكلفة الرأسمالية )يوان 

 /كيلوواط(ريمنيمب

تكلفة التشغيل والصيانة )يوان 
 سنة( -/كيلوواطريمنيمب

 ٕ±ٚ ٛ±ٛٓٔ ٓٓٔ> مرسِّب كهروستاتيكي 

 ٕ±ٙ ٚ±ٓٓٔ ٖٓٓ> مرسِّب كهروستاتيكي 

 ٕ±٘ ٚ±ٜٗ ٖٓٓ> مرسِّب كهروستاتيكي 

 ٗ±ٓٔ ٛ±ٜٔ ٓٓٔ> مرشح نسيجي

 ٖ±ٜ ٚ±ٓٛ ٖٓٓ> رشح نسيجيم

 ٖ±ٜ ٙ±ٔٚ ٖٓٓ> مرشح نسيجي

 ٜٕ±ٗٚ ٛٚٔ±ٖٙٚ ٓٓٔ> الكربيت رطب إلزالةجهاز 

 ٕٕ±ٙ٘ ٜٜ±ٓٔٗ ٖٓٓ> الكربيت رطب إلزالةجهاز 

 ٗٔ±ٖٙ ٖٚ±ٔ٘ٔ ٖٓٓ> الكربيت رطب إلزالةجهاز 

 ٛٔ±ٖٗ ٜٕ±ٖٕٔ ٓٓٔ> اختزاؿ حفزي انتقائي

 ٖٔ±ٖٔ ٖٕ±ٜٜ ٖٓٓ> اختزاؿ حفزي انتقائي

 ٛ±ٕٓ ٛٔ±٘ٚ ٖٓٓ> اختزاؿ حفزي انتقائي

، بدوالرات دوالر/كيلوواطالتكلفة الرأسمالية لتكنولوجيا المنافع المشتركة في الواليات المتحدة ) - ٛالجدول 
 (ٖٕٔٓبيئة في الواليات المتحدة، ( )وكالة حماية الٕٕٔٓعام 

 التكنولوجيا

حجم الوحدة، 
 نوع الفحم ميغاواط

مجموع التكلفة 
لرأسمالية ا

 )دوالر/كيلوواط(

مجموع تكاليف الصيانة 
والتشغيل الثابتة والمتغيرة 

 )دوالر/ميغاواط ساعة(

 ٕ٘,ٔٔ ٖٔ٘ قَتي ٓٓ٘ لكربيتا إلزالة الرطب اعبهاز

جهاز إزالة الكربيت بواسطة امتصاص 
 التجفيف بالرش 

 ٘ٗ,ٓٔ ٓٚٗ دوف القَتي ٓٓ٘

 ٘ٛ,ٔ ٕٗٚ قَتي ٓٓ٘ اختزاؿ حفز انتقائي

 ٕٓ,ٔ ٜ٘ٔ قَتي ٓٓ٘ مرشح نسيجي

 ٓٓٙ طاقتهاتكاليف مجموعات أجهزة ضبط تلوث الهواء موزعة على مختلف الملوثات في وحدة  - ٜالجدول 
 (ٕ٘ٔٓ( )أنكورا وآخرون، ٕٓٔٓ، يوان عام ريمنيمبيوان ميغاواط، الصين )ماليين 

مجموعة أجهزة ضبط 
 تلوث الهواء

مجموع التكلفة 
 السنوية

موزَّعة التكاليف 
 Hgعلى إزالة 

التكاليف موزعة 
 PM10على إزالة 

التكاليف موزعة 
 SO2على إزالة 

التكاليف موزَّعة 
أكاسيد  إزالة

 NOX النيتروجين

 - - ٘ٗٛ,ٚ ٜٚٗ,ٓ ٕٖٗ,ٛ مرسب كهروستاتيكي

 - - ٘ٚٓ,ٛ ٚٙٔ,ٔ ٕٔٗ,ٜ مرشح نسيجي

مرسب + جهاز تنظيف 
 - ٚٛٙ,ٕٙ ٔٚ٘,ٔٔ ٖٔٙ,ٔ ٔٚٛ,ٜٖ لكربيتزالة ارطب إل

اختزاؿ حفزي انتقائي + 
رطب  تنظيفمرسب + 

 ٜٖٙ,ٙ ٜ٘ٚ,ٖٖ ٖٙٙ,ٗٔ ٕٓٓ,ٕ ٕٜٜ,ٙ٘ لكربيتزالة اإل

مرشح نسيجي + تنظيف 
 - ٜٗٛ,ٕٙ ٜ٘ٚ,ٔٔ ٔٛٔ,ٕ ٜٛٚ,ٓٗ لكربيتزالة ارطب إل

اختزاؿ حفزي انتقائي + 
مرشح نسيجي + تنظيف 

 ٚٓٗ,ٙ ٚٔٛ,ٖٖ ٔٔٛ,ٗٔ ٗٚٛ,ٕ ٜٜٓ,ٚ٘ لكربيتزالة ارطب إل
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 تكاليف تقنيات تعزيز المنافع المشتركة وحقن الكربون المنشَّط ٕ-٘-ٖ
تتألف تكاليف حقن الكربوف اؼبنشط من عنصرين: العنصر األوؿ ىو التكاليف الرأظبالية الالزمة لتخزين اؼبادة اؼباصة ومعدات 

ؼبصاحبة للمادة اؼباصة اؼبستهلكة(. ولتقييم تكلفة إزالة اغبقن؛ والعنصر الثاين ىو التكاليف الثابتة واؼبتغَتة للتشغيل والصيانة )ا
مثل أجهزة  ،يف نُظم ضبط تلوث اؽبواءوالتشغيل والصيانة االستثمار  تكاليف الزئبق عن طريق اؼبنافع اؼبشًتكة، هبب التمييز بُت

حة، وتكاليف تعزيز أو ربسُت إزالة وىي تكاليف ؿبددة بصورة واضإزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة واالختزاؿ اغبفزي االنتقائي، 
 الزئبق يف ىذه الُنظم. 

ويصعب عمومًا تقييم تكاليف تقنيات تعزيز اؼبنافع اؼبشًتكة نظرًا ألف ىذا التقييم يتوقف على متغَتات عديدة مثل مصدر 
أو أنظمة التشغيل اػباصة الفحم ونوعيتو، ومدى التجديدات اؼبطلوبة يف األجهزة القائمة لضبط اعبسيمات )يف حالة اؼبرسب( 

يف اليت جرت مناقشتها الكربيت من غاز اؼبدخنة. ونتيجة لذلك، مت التوصل إذل تكاليف نسبية أواًل للُنهج إزالة باؼبوقع لنظاـ 
، وىي تستند يف صبلة أمور إذل اؼبعلومات اؼبعروضة يف الوثيقة التوجيهية ٓٔىذه الوثيقة؛ وتظهر ىذه الُنهج يف اعبدوؿ 

(. والتكاليف الرأظبالية النسبية وتكاليف التشغيل والصيانة ٕٓٔٓحسُت األمثل للعمليات )برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، للت
ينبغي أف تعامل باعتبارىا مؤشرات على االذباىات وال ينبغي تفسَتىا بأهنا مبادئ توجيهية  ٓٔاإلضافية اليت تظهر يف اعبدوؿ 
ُنهج اليت ربقق فعالية التكلفة لضبط انبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم أو منطبقة عاؼبيًا على اختيار ال

الصناعية العاملة حبرؽ الفحم اليت قد توجد يف بلداف ـبتلفة. إذ أف الظروؼ االقتصادية السائدة ؿبليًا )مثل تكلفة  اؼبراجل
ل، إخل(، ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار دائمًا عند اختيار أحد خيارات ضبط اللواـز واؼبواد وكفاءة العمالة وتكلفتها وتكلفة النق

الزئبق، مع االعًتاؼ بأف الكثَت من األسواؽ ؼبعدات ضبط االنبعاثات وشركات البناء اؽبندسية ىي أسواؽ عاؼبية أيضًا )باسينا 
 (.ٕٓٔٓوآخروف، 
 التكلفة النسبية لمختلف أساليب إزالة الزئبق - ٓٔالجدول 

 تعليقات تكلفة التشغيل والصيانة التكلفة الرأسمالية لنهجا

 الغسل أقل تكلفة عن اؼبعاعبة الكيميائية منخفضة معتدلة غسل الفحم

 قد تتطلب تعديالً و/أو ذبديداً يف أجهزة السحق منخفضة جداً  منخفضة جداً  خلط الفحم

 تزيد كثَتاً من أكسدة والتقاط الزئبق ضافات اؼبهلجنةاؼب منخفضة منخفضة جداً  إضافات أكسدة الزئبق

إضافات ضبط إعادة 
 االنبعاث

 ينبغي التخفيف من إمكانية إعادة انبعاث الزئبق منخفضة منخفضة جداً 

حفاز األكسدة االنتقائية 
وحفاز االختزاؿ  للزئبق

 اغبفزي االنتقائي*
 الفحمفقط إذل اغبفاز اػباص بالزئبق، وقد يتطلب خلط  يشَت منخفضة منخفضة

 منخفضة إذل معتدلة منخفضة حقن الكربوف اؼبنشنط
توجد مشكلة يف اغبفاظ على نوعية الرماد. وتكاليف إضافية 

 “انةساؼبتوافقة مع اػبر ”أعلى بسبب اؼبواد اؼباصة 

 .اؼبرحلة التاليةلكربيت من غاز اؼبدخنة يف رطب إلزالة ا*  مع نظاـ 
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ن الكربون المنشط في الواليات المتحدة )دوالر/كيلوواط، بدوالرات عام التكلفة الرأسمالية لحق - ٔٔالجدول 
ٕٓٓٚ) 

 التكنولوجيا
 حجم الوحدة، ميغاواط

ٔٓٓ ٖٓٓ ٘ٓٓ ٚٓٓ 

 ٘-ٕ ٘-ٕ ٙ-ٕ ٛ-ٖ حقن الكربوف اؼبنشط

 مالحظات:
 ٕٓٔٓيف وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة،  ٙٔ-٘من اعبداوؿ مأخوذة  ٔٔبيانات يف اعبدوؿ ال

 مرشح نسيجي أو مرسب كهروستاتيكي يف اعبانب الباردمع استخداـ نطبق على حقن الكربوف اؼبنشط اؼبسحوؽ اؼبعدؿ تالتكلفة نطاقات 
 EPA Base Case v.4.10اغبالة موضع النظر تنطبق على الفحم القَتي واالفًتاضات األخرى يف 

، قد ٔٔجم الوحدة، كما يتضح من اعبدوؿ بالنسبة غبالكربوف اؼبنشط  واغبساسية اؼبنخفضة نسبيًا للتكلفة الرأظبالية غبقن
زالة الزئبق عن طريق حقن الكربوف اؼبنشط )تكلفة إزالة كتلة وحدة من إليبكن تفسَتىا بأهنا ناذبة عن فعالية التكلفة اؼبقارنة 

لطاقة(. ا آتاؼبرافق الكبَتة يف منشاجل مر الصناعية الصغَتة مقابل  اؼبراجلالزئبق( يف الوحدات الصغَتة والكبَتة )مثل 
( ٕٓٔٓلتكاليف حقن الكربوف اؼبنشط لضبط انبعاثات الزئبق )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة،  ةاؼبتعمق توالتحليال

حسب  دوالر/كيلوواط ٛإذل  ٕيف نطاؽ يًتاوح من  ٕٚٓٓ، أظهرت التكاليف الرأظبالية يف عاـ ٔٔاليت ُأخذ منها اعبدوؿ 
ميغاواط(. وينبغي أف يالحظ أف قيم  ٓٓٚإذل  ٓٓٔالتشكيلة ونوع الفحم اؼبنشط )عادي أو معدؿ( وحجم الوحدة )من 

ال تشمل التكلفة الرأظبالية للمرشحات النسيجية أو اؼبرسبات الكهروستاتيكية. وتكلفة إنشاء  ٔٔالتكلفة الواردة يف اعبدوؿ 
دوالر/كيلوواط بغض النظر عن حجم اؼبنشأة. وبالنسبة لنفس  ٓٚ-٘٘ىي سية حجرة مرشحات كيمرشح نسيجي جديد أو 

 دوالر/كيلوواط/سنة ٔ,ٓإذل  ٖٓ,ٓاؼبتغَتات، توصلت الدراسة إذل تكلفة ثابتة للتشغيل والصيانة تًتاوح من نطاؽ 
 ٕٔمل. ويوضح اعبدوؿ والتكلفة الفعلية لضبط الزئبق بالكربوف اؼبنشط تتوقف أيضًا على نظاـ ضبط اعبسيمات اؼبستع

اعبسيمات واعبهاز اؼبتطور اؼبختلط عبمع ؼبرسب الكهروستاتيكي اػباصة باالنسيجية للمرشحات تكاليف التشغيل 
(COHPAC وتنطبق التقديرات على منشأة .) يف اؼبائة على حرؽ الفحم القَتي وتفًتض أف  ٓٛميغاواط بقدرة  ٕٓ٘طاقتها

 مليوف دوالر(. ٘,ٕٔكيلوواط )دوالر/ ٓ٘مع اعبسيمات ستكوف حوارل اؼبتطور اؼبختلط عبنظاـ التكلفة 
ميغاواط( يعقبها إما مرسب   ٕٓ٘طاقتها  منشأةتكاليف التشغيل لُنظم حقن الكربون المنشط )في  - ٕٔالجدول 

 (ٕ٘ٓٓكهروستاتيكي أو مرشح نسيجي للفحم القيري )اللجنة الدولية المشتركة، 
 جسيمات ىجُت متقدـجامع  مرسِّب كهروستاتيكي 

 ٜٓ ٓٚ النسبة اؼبئوية إزالة الزئبق، 

اؼبنشط،  الكربوفمعدؿ حقن مسحوؽ 
kg/Macm 

ٔٙٓ ٗٛ 

 ٜٓٚ ٓٓٓ ٜٓٚ ٓٓٓ بالدوالراؼبنشط،  الكربوفتكلفة حقن مسحوؽ 

 ٜٙٚ ٓٓٓ ٕ ٕٙ٘ ٓٓٓ بالدوالرتكلفة الكربوف اؼبنشط، 

نوع نُظم ضبط تلوث اؽبواء اؼبوجودة يف اؼبنشأة ومستوى التقاط الزئبق وتتوقف تكاليف اؼبادة اؼباصة على خصائص الفحم و 
كغ إذل /دوالر ٖٚ,ٓ( تكاليف الكربوف من ـبتلف جهات التوريد وىي تًتاوح من ٕٚٓٓاؼبطلوب. وأورد جونز وآخروف )

 كغ./دوالر ٔٔ,ٕ
إذل اؼبربو ـ صل سعر وحدة الكربوف اؼبنشط ويؤثر نوع الفحم اؼبنشنط على كل من معدؿ اغبقن وتكلفة التشغيل. ويبكن أف ي

أداء من يبكن أف يكوف أفضل كثَتًا اؼبربو ـ يف اؼبائة أعلى من الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل. ولكن أداء الكربوف اؼبنشط  ٖٓ
 (.ٖٕٓٓالكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل يف بعض أنواع الفحم )شانغ وآخروف، 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

66 

 التقنيات الناشئة -ٗ
من التقنيات الناشئة لضبط انبعاثات الزئبق يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم. ورغم أف بعض ىذه التقنيات يوجد الكثَت 

التكلفة. والتقنيات  ًا يفقد تكوف ما زالت يف مرحلة البداية أو التجربة فقد أظهرت بالفعل فعالية واعدة لضبط الزئبق والبفاض
بق أو مصممة لضبط انبعاثات اؼبلوثات اؼبتعددة. وترد أدناه معلومات عن بعض ىذه الناشئة إما ـبصصة لضبط انبعاثات الزئ

 التقنيات.
 المواد الماصة غير الكربونية ٔ-ٗ

، ىي مواد ماصة غَت كربونية لزئبق غاز اؼبدخنة. وأظهرت الدراسات اليت  اأُلكسيدات اؼبعدنية، مثل ثنائي أكسيد التيتانيـو
( كفاءة عالية يف التقاط الزئبق ٜٕٓٓعيد التجربة يف الواليات اؼبتحدة )سورياوونغ وآخروف، ت يف اؼبختربات وعلى صيجر أ

يف اؼبائة باستعماؿ ثنائي أكسيد التيتانيـو مع التشعيع فوؽ البنفسجي. وتستعمل أيضًا اؼبواد اؼباصة اليت تستند  ٜٗتصل إذل 
على اؼبشرنبة العاملة حبرؽ الفحم. وتبُتن أف أكسيدات النحاس إذل النحاس من أجل ضبط انبعاثات الزئبق يف غاز اؼبداخن 

( تُعزِّز األكسدة اغبفازة للزئبق األونرل يف وجود كلوريد اؽبيدروجُت، وكاف CuOX-Al2O3ألكسيد األلومونيـو )احملايدة اؼبواد اؼباصة 
(. ويبكن أيضًا خلط ٕ٘ٔٓالة الزئبق )دو وآخروف، يف اؼبائة من اؼبرحلة األوذل من عملية إز  ٘ٚمعدؿ امتزاز الزئبق أكثر من 

أكسيد األلومونيـو والكربوف اؼبنشنط يبكن أف -اؼبواد اؼباصة غَت الكربونية بالكربوف اؼبنشط لتعزيز األداء. وخليط أكسيد النحاس
 (. ٕ٘ٔٓبتكلفة أقل يف التطبيقات الصناعية )دو وآخروف،  الزئبق النقييف اؼبائة من  ٜٓيزيل أكثر من 

 البالزما غير الحرارية ٕ-ٗ
. وقد مت اإلقرار بالبالزما غَت اغبرارية باعتبارىا عملية الزئبق النقييتيح استعماؿ البالزما غَت اغبرارية تكنولوجيا واعدة ألكسدة 

ئيًا مثل األوكسجُت يف آف واحد. واألنواع النشطة كيميا الزئبق النقيفبكنة إلزالة أكسيد النيًتوجُت وثاين أكسيد الكربيت و 
. ويبكن أف الزئبق النقيفز على أكسدة ربىالة نبضية، تفريغ شحنة واؽبيدروكسيل واؽبيدروبَتوكسيل واألوزوف، اليت تتشكل من 

(. ومعدؿ أكسدة ٕٛٓٓيدعم كلوريد اؽبيدروجُت أكسدة الزئبق بسبب ذرات الكلور الناذبة يف عملية البالزما )كو وآخروف، 
يف اؼبائة )جيا وآخروف،  ٜ٘حوارل يبلغ يف اؼبتوسط  (DBD)حاجز العزؿ الكهربائي تفريغ شحنات بنظاـ  الزئبق النقي

تفريغ بنظاـ  الزئبق النقي(. وأظهرت دراسة أخرى أف معدالت أكسدة أكسيد النيًتوجُت وثنائي أكسيد الكربيت و ٖٕٔٓ
 (. ٜٕٓٓلتوارل )زو وآخروف، يف اؼبائة على ا ٘٘و ٜٛو ٓٗبلغت  (BCD)شحنة اؽبالة النبضية 

 فحم الكوك المعالج بالسيريوم ٖ-ٗ
(. وفحم الزئبق النقيفحم الكوؾ ىو مادة ماصة متجددة لضبط ملوثات متعددة )أكسيد النيًتوجُت وثنائي أكسيد الكربيت و 

بنسبة  الكوؾ اؼبنشط ربميل إذا متو ، الزئبق النقييف اؼبائة من  ٓٗ-ٖٓالكوؾ اؼبنشط الذي دل يستعمل من قبل يبكن أف يزيل 
يف اؼبائة )ىوا  ٓٙأف وبقق كفاءة مستقرة يف إزالة الزئبق تزيد عن ه يبكن يف اؼبائة من ثنائي أكسيد السَتيـو فإف أداء ٘

 (.ٕٓٔٓوآخروف، 
 الماصة ية البوليمر  المركبة وحدةال ٗ-ٗ

. القائمنظاـ ضبط تلوث اؽبواء ـبرج وحدات وتوضع يف  تركب يف (SPC)ماصة وبوليمرية تركيبًا من مواد تستعمل ىذه التقنية 
ىذه الوحدات، ولكل وحدة تكديس واؼبؤكسد. ويبكن  الزئبق النقيتص كال سباؼباصة يبكن أف والوسائط اؼبركبة البوليمرية 

 إمكانية ؿبدندة اللتقاط الزئبق. ولذلك يتوقف مقدار إزالة الزئبق على عدد الوحدات اؼبستعملة. 
باالشًتاؾ مع نُظم ضبط تلوث اؽبواء األخرى. ودرجة اغبرارة اؼبثلى المتزاز الزئبق  ية اؼباصةالبوليمر التقنية اؼبركبة تطبيق  ويبكن

مربِّد خباري عند منبع  درجة مئوية وعندما تكوف درجة حرارة غاز اؼبدخنة أعلى من ذلك فيمكن تركيب ٘ٛىي التقنية يف ىذه 
 الوحدات.
يف اؼبائة أو أكثر. ومن ظبات  ٜٓتقليل انبعاثات الزئبق بنسبة  على قدرةباؼباصة البوليمرية اؼبركبة وحدات ال سلسلة منوتتمتع 

التنظيف واعببس والرماد جهاز احًتاؽ الفحم مثل ماء بقايا أف الزئبق اؼبتجمع يتم فصلو عن  ةاؼباص يةالبوليمر التقنية اؼبركبة 
طاقة تعمل حبرؽ الفحم وتبلغ قدرهتا قرابة منشآت اؼباصة على  يةالبوليمر اؼبركبة تقنية الركيب تهبري اؼبتطاير. ويف الوقت اغباضر 

 (.ٕ٘ٔٓل اؼبعٍت بالزئبق الصفري، ميغاواط )الفريق العام ٓٓٓٔ
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 أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لحرق الفحم -٘
ف اؼببادئ العامة الختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة لفئات اؼبصادر الثابتة وصيف الفصل التمهيدي ؽبذه الوثيقة التوجيهية، يرد 

 يف اؼبرفق داؿ. ونركز ىنا على اختيار وسائل ضبط الزئبق يف قطاع حرؽ الفحم.اؼبدرجة 

 أفضل التقنيات المتاحة ٔ-٘
 لصناعية العاملة حبرؽ الفحم.ا اؼبراجلتوجد أربعة أنواع من تدابَت ضبط انبعاثات الزئبق يف اعبو من منشآت الطاقة و 

 التدابير األوَّلية لتقليل محتوى الزئبق في الفحم ٔ-ٔ-٘
كنولوجيات فعالة لتحسُت كفاءة تأو اختياره أو خلطو الفحم ينطوي النوع األوؿ على إزالة الزئبق قبل اغبرؽ. ويبثل غسل 

الفحم يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم  وتقليل انبعاثات ملوثات اؽبواء. ولكن مدى تطبيق غسلالفحم استعماؿ 
الصناعية العاملة حبرؽ الفحم كاف منخفضاً إذل حد بعيد، وظلت نسبة غسل الفحم تنمو ببطء ألف غسل الفحم حبد  اؼبراجلو 

فة ذاتو ال يشكِّل إحدى أفضل اؼبمارسات اؼبتاحة. ومع ذلك، فإف اعبمع بُت غسل الفحم وتدابَت الضبط األخرى اؼبوصو 
 أداناه يبكن أف يوفِّر زبفيضاً معقواًل يف انبعاثات الزئبق.

 تدابير تقليل انبعاثات الزئبق أثناء االحتراق ٕ-ٔ-٘
اؼبمينعة يؤدي دوراً ىامًا يف إزالة  القاعدةمرجل ينطوي النوع الثاين من تدابَت الضبط على إزالة الزئبق أثناء االحًتاؽ. واستخداـ 

اؼبمينعة الطبقة زئبق اعبسيمات يف غاز اؼبدخنة من لالنسب اؼبئوية اؼبرتفعة  . ومن اؼبهم بصفة خاصةلتاليةاؼبراحل االزئبق يف 
مقارنة حبرؽ الفحم اؼبسحوؽ. ويؤدي ارتفاع الزئبق اؼبوجود يف شكل جسيمات إذل ارتفاع كفاءة إزالة الزئبق يف اؼبرشحات 

اؼبمينعة ال يشكل  القاعدةمرجل . ولكن ينبغي أف يالحظ أف استعماؿ حل التاليةاؼبراالنسيجية أو اؼبرسبات الكهروستاتيكية يف 
 حبد ذاتو إحدى أفضل التقنيات اؼبتاحة.

 إزالة الزئبق بواسطة المنافع المشتركة لُنظم ضبط تلوث الهواء التقليدية ٖ-ٔ-٘
واء، واليت تستعمل أساسًا إلزالة اعبسيمات الثالث من تدابَت إزالة الزئبق ينطوي على استعماؿ ُنظم ضبط تلوث اؽب النوع

)اؼبرسبات الكهروستاتيكية أو اؼبرشحات النسيجية أو اعبمع بينهما( وثاين أكسيد الكربيت )التنظيف اعباؼ أو الرطب إلزالة 
ضات كبَتة الكربيت من غاز اؼبدخنة( وأكاسيد النيًتوجُت )االختزاؿ اغبفزي االنتقائي(، ولكنها يبكن أف تؤدي إذل زبفي

النبعاثات الزئبق على سبيل اؼبنافع اؼبشًتكة. ويف بعض البلداف، تكوف إزالة الزئبق يف إطار اؼبنافع اؼبشًتكة ىي التدبَت األوؿ 
 الصناعة العاملة حبرؽ الفحم. اؼبراجلالذي يتم النظر فيو من أجل زبفيض انبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة و 

تويات االنبعاثات وكفاءة اإلزالة اليت تتحقق من خالؿ تطبيق ُنظم ضبط تلوث اؽبواء. ويثبت أعاله مس ٕ-ٖويوضح القسم 
ذلك أف اعبمع بُت االختزاؿ اغبفزي االنتقائي واؼبرسبات الكهروستاتيكية وتنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة، واليت تستعمل 

والواليات اؼبتحدة والصُت والياباف، يبكن أف ربقق كفاءة يف على نطاؽ واسع يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف أوروبا 
عادي يف غاز اؼبدخنة من مكعب /مًت ميكروغراـ ٔإذل تركيز يقل عن وتصل بالزئبق يف اؼبائة  ٜ٘إزالة الفحم تصل إذل 

 اؼبنشآت اليت ربرؽ فحم اللغنيت.
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 التكنولوجيات المخصصة لضبط الزئبق ٗ-ٔ-٘
تدابَت الضبط على تكنولوجيات ـبصصة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالؼ اعبوي، دبا يف ذلك ينطوي النوع الرابع من 

تم تسويق تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشنط يتكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشط أو استعماؿ اؼبواد اؼبضافة. ويف الوقت اغباضر، 
امتثلت ىذه ، حيث حبرؽ الفحم يف الواليات اؼبتحدةذباريًا واعتمادىا على نطاؽ واسع يف منشآت الطاقة العاملة 
يف اؼبائة من الضبط على مدى يزيد عن طبس  ٜ٘-٘ٛالتكنولوجيات بنجاح للقيم اغبدية التنظيمية لالنبعاثات اليت سُبثل 

يف  ستخدمةاؼب (. وتوضح عمليات تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشطٕ٘ٔٓسنوات )إدارة ضباية البيئة يف والية ماساتشوسيتس، 
 ٔالواليات اؼبتحدة أف تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة بعد حقن الكربوف اؼبنشط واؼبرشحات النسيجية قد تنخفض لتكوف أقل من 

 . عادي /مًت مكعبميكروغراـ

 أفضل الممارسات البيئية ٕ-٘
اؼبدربوف تدريبًا جيدًا واستمرار االىتماـ  اسًتاتيجيات إدارة ضبط التلوث الفعالة واؼبرافق ذات الصيانة اعبيدة واؼبشغِّلوف إف

يف الضبط والتخفيض، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق الناصبة عن حرؽ  ىامة بالعمليات صبيعها عوامل
بغي القياـ هبا الفحم. وؽبذا فإف ىذه اؼبمارسات، اؼبنطبقة على اؼبصادر القائمة واعبديدة، تعترب من أفضل اؼبمارسات البيئية وين

 بطريقة تتسق مع تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة.

 العمليات الرئيسية ُمعاِمالت ٔ-ٕ-٘
الرئيسية )دبا يف ذلك ضبط  اتالعمليمعامالت اػبطوة األوذل يف ربديد أفضل اؼبمارسات البيئية لعملية حرؽ الفحم ىي تعيُت 

من عمليات التحري اػباصة بكل موقع أو من االختبارات اليت ذبري الزئبق يف الفحم والرصد اؼبتصل بذلك(، سواء  تمدخال
اليت سبكِّن من ضبط التدابَت يف مرافق مشاهبة يف أماكن أخرى. واستنادًا إذل عمليات التحري واالختبار، ينبغي إدخاؿ 

 العمليات الرئيسية يف نظاـ اإلدارة.ُمعام الت 

 كملهااعتبارات كفاءة الطاقة في المنشأة بأ ٕ-ٕ-٘
النسبة بُت ناتج اؼبنشأة )أي الكهرباء الصافية واغبرارة الصافية أو كالنبا( بأهنا كفاءة الطاقة يف منشأة تعمل حبرؽ الفحم تعرنؼ  

أكثر كفاءة التوربُت البخاري )اليت تستند إذل قيمة وتتباين  ومقدار طاقة اؼبصدر )بالفحم( اليت تزوند هبا اؼبنشأة يف نفس الوقت. 
يف اؼبائة، حسب ظروؼ البخار  ٚٗإذل  ٜٖتسخُت الفحم( يف منشأة جديدة تعمل حبرؽ الفحم اؼبسحوؽ من فاضًا لالب

(. واؼبنشآت اؼبقامة حديثاً واؼبصممة لظروؼ البخار دوف اغبرج تعمل ٖٕٓٓ، Eurelectric -)رابطة صناعة الكهرباء يف أوروبا 
لظروؼ البخار فوؽ اغبرج وفوؽ اغبرج للغاية تعمل يف الطرؼ األعلى من  األدىن، يف حُت أف اؼبنشآت اؼبصممةالطرؼ يف 

يف اؼبائة من الكفاءة.  ٓٗتعمل مبطياً دبعدؿ يزيد عن الدوارة فاؼبمينعة  ذات القاعدةحًتاؽ االأما مراجل نطاؽ الكفاءة اؼبذكور. 
اقة اعبديدة العاملة حبرؽ الفحم حوارل النصف من صبيع منشآت الطدل يصمم سوى  ٕٗٔٓوحىت وقت قريب يف عاـ 

 (. ٕٕٔٓللتشغيل اؼبرتفع الكفاءة بانبعاثات منخفضة )وكالة الطاقة الدولية، 
وتقل كفاءة اؼبنشآت مع تقدمها يف العمر دبا يتطلب مزيداً من الفحم لتوليد نفس مقدار الناتج. وبالنسبة ألي منشأة طاقة أو 

تصل اتصااًل مباشراً اؼبرجل يانبعاثات الزئبق غَت اػباضعة للضبط من اؼبنشأة أو  عمل حبرؽ الفحم، فإف مقداريصناعي مرجل 
انبعاثات الزئبق من  إصبارل دبقدار الفحم احملروؽ. ويعٍت ذلك أنو إذا أمكن تقليل كمية الفحم احملروؽ فسوؼ يتم أيضاً زبفيض

روؽ يبكن ربقيقو بالتدابَت اؼبتخذة لتحسُت كفاءة الطاقة الصناعي. وىذا التخفيض يف مقدار الفحم احملاؼبرجل منشأة الطاقة أو 
 الصناعي القائم.اؼبرج ل يف منشأة الطاقة أو 
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زبفيض صبيع اؼبلوثات اؼبنبعثة من نفس تتيح التصميم الذي يتسم بكفاءة الطاقة وصيانة اؼبعدات وربسُت الكفاءة كذلك فإف و 
باس اغبراري مثل ثاين أكسيد الكربوف، باإلضافة إذل زبفيض انبعاثات الزئبق. مقدار الفحم اؼبستعمل، دبا يف ذلك غازات االحت

مستوى اؼبنشأة ألسباب ذبارية أو اقتصادية فإف ذلك سيؤدي إذل طاقة أكثر وانبعاثات أقل من نفس مقدار الفحم مت ترقية وإذا 
 (. ٜٕٓٓاؼبستعمل )سلوس، 

القياسات  ،الصناعية اؼبراجليف العاملة حبرؽ الفحم أو الطاقة يف منشآت  ويبكن أف تشمل أمثلة تدابَت ربسُت كفاءة الطاقة
صفائح أجهزة تسخُت اؽبواء وتركيب  وربديثالتفصيلية لتعيُت الفاقد اغبراري وإصالح التسريبات يف أنابيب غاز اؼبدخنة 

 لمنشأة.الكهربائية لكفاءة الربسُت  ووضع تغليف جديد لربج التربيد أوجهاز التكثيف  ترقيةجديدة للتوربينات وإصالح أو 
ومعدؿ  ،التشغيل الرئيسية، مثل أوؿ أكسيد الكربوفُمعام الت ويتيسنر االحًتاؽ عارل الكفاءة من خالؿ وضع نظاـ لرصد 
اؼبستوى اؼبنخفض من أوؿ أكسيد الكربوف بارتفاع كفاءة يرتبط التدفق اغبجمي ودرجة اغبرارة واحملتوى من األكسجُت. و 

اكتماؿ احًتاؽ فحم التغذية. وتتوقف كفاءة االحًتاؽ على عدة عوامل تشمل ظروؼ البخار ونوع الفحم حيث حًتاؽ من اال
 (. ٖٕٔٓ)اؽبيئة اغبكومية الدولية اؼبعنية بتغَت  اؼبناخ،  هاوأسلوب تشغيلوقدرهتا اإلنتاجية واؼبناخ احمللي يف اؼبوقع وعمر اؼبنشأة 

 اإلزالة تها فيوكفاءوث الهواء صيانة أجهزة ضبط تل ٖ-ٕ-٘
إزالة الزئبق. لتحقيق أكرب قدر فبكن من باإلضافة إذل ربسُت كفاءة الطاقة، يتيح ربسُت كفاءة أجهزة ضبط تلوث اؽبواء فرصة 

ل من أج ةالصناعياؼبراجل وتتحقق كمية إضافية من إزالة الزئبق نتيجة تشغيل اؼبعدات القائمة بالفعل يف منشآت الطاقة أو 
ضبط تلوث اؽبواء واؼبصممة أصاًل للحد من االنبعاثات غَت الزئبقية مثل اعبسيمات أو ثنائي أكسيد الكربيت أو أكاسيد 

الطفيلية ألجهزة متطلبات الطاقة النيًتوجُت. ويبكن، حسب معدات ضبط تلوث اؽبواء اؼبتاحة، أف تشمل ىذه الُنهج زبفيض 
وى اؼبرسبات الكهروستاتيكية أو اؼبرشحات النسيجية، وتغيَت تصميم وتشغيل االختزاؿ مستترقية ضبط تلوث اؽبواء وربديث أو 

 (.ٕٙٓٓ)سلوس، الُنهج اغبفزي االنتقائي أو اعبمع بُت ىذه 

 اإلدارة السليمة بيئياً للمنشأة ٗ-ٕ-٘
الصناعي العاملة اؼبرج ل رؽ الفحم أو نظاـ إدارة بيئية ؼبنشأة الطاقة العاملة حب يلـزمن أجل ربسُت منع انبعاثات الزئبق وضبطها 

صبيع اؼبستويات. وبعض التدابَت اؼبنطبقة بصورة شائعة زبتص بتحسُت تشغيل  على سؤولياتاؼبحبرؽ الفحم ليحدِّد بوضوح 
شأة، دبا ، مثل تنفيذ دورات التفتيش والصيانة اؼبالئمة. وتنطوي فبارسات التشغيل والصيانة على إمكانية ربسُت أداء اؼبناؼبرج ل

يف ذلك ربسُت الكفاءة واؼبوثوقية، وكذلك زبفيض تكاليف التشغيل والصيانة الشاملة نفسها. ولكن ليس من اؼبمكن ذبنب 
تدىور معدات اؼبنشأة، ويتوقف معدؿ حدوث ىذا التدىور كثَتًا على فبارسات التشغيل والصيانة. وتشمل بعض فبارسات 

ؼبثاؿ صيانة خط البخار ومعاعبة اؼبياه ووجود بروتوكوؿ يبكن االعتماد عليو للقياـ بالرصد التشغيل والصيانة اعبيدة على سبيل ا
 والتبليغ. وباإلضافة إذل ذلك، قد تكوف ربسينات العمليات ضرورية لتقليل االختناقات والتأخَتات.

غي تدريب العاملُت تدريبًا مالئمًا يتصل ، وينبومواصلة تطبيقها وينبغي زبصيص اؼبوارد الكافية لتنفيذ أفضل اؼبمارسات البيئية
بواجباهتم. ومن األمور اؽبامة وجود برتوكوالت للتدقيق عن بُعد ويف اؼبيداف من جانب طرؼ ثالث مستقل من أجل كفالة اتباع 

 أفضل اؼبمارسات البيئية يف الواقع.

 احتراق الفحممخلفات لاإلدارة السليمة بيئياً  ٘-ٕ-٘
الفحم أمر ىاـ من أجل تقليل احتماالت زيادة ـباطر إعادة انبعاث الزئبق وغَت ذلك احًتاؽ خلفات يًا ؼببيئاإلدارة السليمة 

 من اؼبشاكل احملتملة. 
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وطواؿ عملية ضبط انبعاثات الزئبق من اؼبصادر العاملة حبرؽ الفحم ذبري إزالة الزئبق من غاز اؼبدخنة وربويلو إذل ـبلفات حرؽ 
لكربيت من غاز اؼبدخنة. واغبمأة الرطب لتنظيف الوالرماد اؼبتطاير واغبمأة الناشئة عن اؼبرج ل اد قاعدة الفحم، دبا يف ذلك رم

الرطب للكربيت من غاز اؼبدخنة وغَت ذلك من ـبلفات حرؽ الفحم يتم زبزينها يف اؼبوقع أو إعادة التنظيف الناشئة عن 
 ألواح تبطُت من اعببس. ويف ىذه اغبالة األخَتة، قد يكوف من مواصلة ذبهيزىا وربويلها إذل بوسائل منهااستخدامها، 

الضروري، بعد ترشيح اغبمأة من اعببس الناشئ عن جهاز تنظيف الكربيت، القياـ باستخراج الزئبق من الفضالت السائلة 
أو الًتشيح الغشائي. ويف اإليوين التبادؿ حسب اؼبستويات اؼبوجودة. ويبكن أف يتحقق ذلك عن طريق اؼبعاعبة الكيميائية أو 

من اعببس، وىو االستخداـ اآلخر ؼبخلفات حرؽ الفحم، دبا يف ذلك زبزين ـبلفات  ةعمليات إنتاج ألواح التبطُت اؼبصنوع
 لزئبق الذي ربتويو ىذه اؼبخلفات.حرؽ الفحم يف اؼبوقع، يوجد احتماؿ إعادة إطالؽ ا
الزئبق مرة أخرى ألف عمليات اإلنتاج تشمل يف كثَت من األحياف وحدات ويف عمليات إنتاج ألواح اعببس قد ينطلق جزء من 

يف اؼبائة من  ٘عالية اغبرارة. وتبُتن من إحدى الدراسات أف ؾبموع فقداف الزئبق عرب منشأة إنتاج ألواح التبطُت يبثل حوارل 
(. ولكن أشارت دراسة أخرى قاـ ٕ٘ٓٓؿبتوى الزئبق الداخل إذل جبس جهاز تنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة )مارشاؿ، 

يف اؼبائة من ؾبموع الزئبق يف جبس تنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة سينبعث  ٘٘-ٕٔ( إذل أف ٖٕٔٓهبا ليوف وآخروف )
يف اؼبائة من الزئبق الداخل إذل جبس  ٙٙإذل  ٕأثناء عملية إنتاج ألواح اعببس وأظهرت دراسة ثالثة أف اإلطالقات تًتاوح من 

(. ونظرًا للتباين اؼبمكن يف معدالت اإلطالؽ فإف إنتاج ألواح ٕٛٓٓف الكربيت من غاز اؼبدخنة )ساندرسن وآخروف، تنظي
جبس تنظيف الكربيت ال يعترب من أفضل اؼبمارسات البيئية إاّل إذا ثبت أف إعادة إطالقات الزئبق ستكوف  باستخداـالتبطُت 

 لية إنتاج ألواح التبطُت.باغبد األدىن أو سيتم التقاطها أثناء عم
ويف حالة زبزين ـبلفات حرؽ الفحم يف اؼبوقع قد تنشأ إمكانية اآلثار الشاملة لعدة وسائط )مثل نض الزئبق يف اؼبياه اعبوفية(. 

خصائص ـبلفات حرؽ الفحم إذل أف أي إطالؽ ؿبتمل للمعادف من ـبلفات وتناولت وخلصت دراسة استمرت لعدة سنوات 
؛ ووكالة ضباية البيئة يف الواليات ٕٙٓٓ البيئة يتأثر بظروؼ النض )وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، حرؽ الفحم يف

. وتتأثر ظروؼ النض بدرجة اغبموضة ودبقدار (ٖٗ)أ(ٜٕٓٓ؛ ووكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة، ٕٛٓٓاؼبتحدة، 
)النطاؽ  ٗ.ٕٔإذل  ٗ.٘. وعند التقييم على نطاؽ درجة ضبوضة يبتد من االتصاؿ باؼبياه )أي نسبة السوائل إذل اعبوامد(

اؼبعقوؿ إلدارة ـبلفات حرؽ الفحم( دل تتعد نتائج نض الزئبق اؼبعايَت القائمة بشأف تركيز الزئبق يف مياه اآلبار يف الواليات 
ة األخرى، مثل الزرنيخ، كانت تتجاوز اؼبعايَت اؼبتحدة. ويف ىذه الدراسات نفسها تبُتن أف بعض نتائج نض بعض اؼبعادف الثقيل

القائمة بشأف الًتكيز يف مياه اآلبار يف الواليات اؼبتحدة. وينبغي أف يالحظ أف البيانات اؼبعروضة ال تشمل أي ؿباولة لتقدير  
نقل اؼبياه لمر وضع مباذج ياه الشرب. وسيتطلب األبئر ؼبلمياه اعبوفية أو خزاف لكمية أي من العناصر اؼبكونة اليت قد تصل إذل 

من أجل تقييم اؼبخاطر  -دبا يف ذلك طريقة إدارة الرماد اؼبتطاير- النظر يف عوامل إضافية كثَتة حبيث تشمل، ومآؽبا اعبوفية
 اً.الفحم بأسطح صماء يف اؼبوقع باعتبار ذلك أحد جوانب اإلدارة السليمة بيئياحًتاؽ احملتملة. ويبكن النظر يف زبزين ـبلفات 

                                                           
أساليب اختبار النض اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة يف اختبارات معيارية قامت وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة بصياغة   (ٖٗ)

ويبكن االطالع عليها يف:  ٖٙٔٔ-ٖٖٔٔوىذه األساليب ربمل األرقاـ “. LEAF”تُعرؼ باسم أساليب 
http://epa.gov/wastes/hazard/testmethods/sw846/new_meth.htm. 
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 رصد انبعاثات الزئبق - ٙ
تناقش اعبوانب العامة والشاملة لالختبار والرصد والتبليغ يف الفصل التمهيدي ؽبذه الوثيقة. وىذا القسم يقتصر على 

 الصناعية العاملة حبرؽ الفحم.  اؼبراجلاعبوانب احملددة لرصد انبعاثات الزئبق ومنشآت الطاقة و 

 الرصد المستمر لالنبعاثات ٔ-ٙ
 الناذبة عن االحًتاؽرصد الزئبق باستعماؿ أدوات الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ىو رصد فعاؿ لتيارات غاز اؼبدخنة 

(. وألغراض االمتثاؿ لالنبعاثات توضع أجهزة الرصد اؼبستمر لالنبعاثات يف أنبوب اؼبدخنة لتقيس تيار ٕٚٓٓ)ساروناؾ، 
 غاز بًتكيز جسيمات منخفض.

الزئبق تستعمل أجهزة الرصد اؼبستمر لالنبعاثات أحيانًا ألخذ عينة من تيار للعمليات اؼبتعلقة بمثل وألغراض التحسُت األ
اعبسيمات قبل جهاز ضبط اعبسيمات. وتكنولوجيا ؾبس الًتشيح اليت يشيع استعماؽبا ؽبذا الغرض ىي بالغاز احملمنل 

از العينة وتعتمد على قوى القصور الذايت للجسيمات مرشح القصور الذايت. وتستعمل ىذه التكنولوجيا تقنية تسريع غ
 استخداـ مرشح ملبند لفصل الغاز واعبسيمات.على و 

والرصد اؼبستمر لغاز العيِّنة اؼبشبنع باؼباء من جهاز تنظيف رطب ىو أسلوب يبارس بصورة شائعة رغم أنو يتطلب إجراءات 
نسداد من تكثف اؼبياه ويستخدـ ىذا اؼبرشح مبطيًا دورة أكثر تفصياًل. ويستعمل ؾبس مرشح ثابت خاص لتجنب اال

نة لوسائط تنظيف متكررة  اؼبرشح باستعماؿ اؽبواء اؼبضغوط. وتستعمل صبيع تطبيقات الرصد اؼبستمر خطوط عيِّنات مسخن
 جة ذلك.متزاز الزئبق اؼبؤكسد يف ىذا اؼباء نتيامع تنظيم دقيق لدرجة حرارة العينة من أجل ذبنب تكثف اؼبياه و 

شغِّل حرؽ الفحم ربلياًل للزئبق يف الوقت اغبقيقي ويبكن أف يستعمل ىذا التحليل ؼبويوفِّر جهاز الرصد اؼبستمر لالنبعاثات 
اؼبواد اؼبضافة إذل الفحم. وتسمح ىذه السمة تلقيم حقن اؼبادة اؼباصة أو معدات معدات اؼبرتدة مع التأثَتات يف حلقة 

ات يف تركيز الزئبق يف الوقود. بالضبط الدقيق لًتكيز ا  نبعاثات الزئبق رغم التغَت 
، ٖ/ـميكروغراـ ٘.ٓويتيح الرصد اؼبستمر أيضًا مزايا تتمثل يف اغبساسية للًتكيزات اؼبنخفضة من الزئبق اليت تصل إذل 

 مية لتسمَت الزئبق. عالية للنتائج عند معايرهتا دبنهجية ديناواؼبوثوقية الالزئبق والقياسات القائمة على تنوعات 

 رصد المصيدة الماصة ٕ-ٙ
عن انبعاثات وقابلة لالستنساخ أثبتت اؼبصائد اؼباصة لرصد الزئبق يف تيارات غاز حرؽ الفحم أهنا توفِّر بيانات دقيقة 

ئد ومن اؼبمكن القياـ بالرصد باستعماؿ ؾبموعة من اؼبصا .(ٕٚٓٓالزئبق، حىت عند تركيزات منخفضة جدًا )ساروناؾ، 
 فًتة أخذ عينات سبتد عدة أياـ يف منشآت حرؽ الفحم.خالؿ 

 أخذ العينات بجهاز االرتطام ٖ-ٙ
األسلوب األبرز تارىبياً. وأساليب االرتطاـ غَت ىو الفحم احًتاؽ كاف استخداـ أساليب االرتطاـ لرصد الزئبق يف منشآت 

 (. ٕٚٓٓالعملية على عدة ساعات )ساروناؾ،  مالئمة للفًتات الطويلة ألخذ العينات وىي تقتصر يف اؼبمارسة
بصورة منفصلة  الزئبق النقيوتستخدـ أساليب كثَتة من أساليب االرتطاـ عبمع الزئبق العالق باعبسيمات والزئبق اؼبؤكسد و 

 وىي لذلك مفيدة يف منشآت حرؽ الفحم من أجل ربديد تنوع الزئبق.
 لتسمح بقدر معُتن من مراقبة اعبودة.متعددة اـ أجهزة ارتطسلسلة من وتستعمل أساليب االرتطاـ 
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 توازن الكتلة ٗ-ٙ
قياسات توازف الكتلة يف منشآت حرؽ الفحم ليست أسلوبًا مباشراً لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء ويبكن أف نتوقع البفاض 

 دقة االنبعاثات احملسوبة من توازف الكتلة.
لكتلة للزئبق يف منشآت حرؽ الفحم متوافرة بسهولة يف بعض اؼبناطق ألف ؿبتوى والبيانات اؼبطلوبة للقياـ بقياس توازف ا

ضع للتنظيم. وتشمل تيارات النفايات رماد القاعدة والرماد اؼبتطاير ىبالزئبق من تيارات النفايات الصلبة والسائلة من اؼبنشأة 
قياس الزئبق هبري يات الصلبة ألجهزة التنظيف. و ونفايات مياه أجهزة التنظيف ومنتجات أجهزة التنظيف مثل اعببس والنفا

 يف بعض اؼبناطق وىو ضروري غبساب توازف الكتلة.أيضاً من الفحم احملًتؽ بانتظاـ 
وتتوقف دقة توازف الكتلة بشدة على أخذ العينات التمثيلية من الفحم وتيارات النفايات وعلى االستقرار الصحيح للعينات. 

نتائج توازف الكتلة أكرب للتجنب ضياع الزئبق من العينات اليت يتم صبعها. ويبكن ربقيق دقة  وهبب اتباع إجراءات خاصة
بزيادة عدد العينات اليت يتم صبعها وربليلها. ويبكن توقع حدوث تباين كبَت يف ؿبتوى الفحم من الزئبق، وؽبذا يتطلب األمر 

الزئبق. وهبب القياـ برصد دوري النبعاثات الزئبق يف اؽبواء الت لػُمدخ ربلياًل متكررًا للفحم للحصوؿ على القيمة الدقيقة
 من أجل إثبات صحة حسابات توازف الكتلة. 

أخذ العينات من أجل التوصل إذل توازف كتلة دقيق، فقد يكوف وتواتر وبالنظر إذل عدد تيارات اؼبواد اليت تتطلب الرصد 
استعماؿ أسلوب من يف اؽبواء يف منشآت حرؽ الفحم أكثر صعوبة استعماؿ أسلوب توازف الكتلة لرصد انبعاث الزئبق 

 الرصد اؼبباشر لغاز اؼبدخنة.

 رصد االنبعاثات التنبؤية لُنظم ال ٘-ٙ
ىو أداة فرز جيدة ؼبنشآت حرؽ الفحم ولكنها ليست وسيلة دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف التنبؤي لالنبعاثات رصد ال

 حملتوى الزئبق يف الفحم.اؽبواء بسبب التباين الواسع 
رصد االنبعاثات مفيدة لتقدير انبعاثات الزئبق يف اؽبواء استعدادًا لوضع اؼبصيدة اؼباصة أو غَت ذلك من التنبؤية لُنظم الو 

 أنشطة الرصد. ويسمح التقدير اعبيد لنطاؽ االنبعاثات يف اؽبواء بزيادة كفاءة اختبار اؼبصيدة اؼباصة.

 عوامل االنبعاثات ٙ-ٙ
نبعاثات وسيلة دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء يف تيارات غاز حرؽ الفحم. ويرجع ذلك إذل تباين ال سبثل عوامل اال

معدات ضبط االنبعاثات اؼبقامة يف منشأة حرؽ الفحم. وىذه  داخللتقاط الزئبق الوالتباين الواسع الفحم  يف ؿبتوى الزئبق
 داً تطبيق عوامل االنبعاثات عرب أسطوؿ منشآت حرؽ الفحم.النقطة األخَتة ذبعل من الصعب ج

 التقديرات الهندسية ٚ-ٙ
 التقديرات اؽبندسية ليست أسلوباً دقيقاً لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء من منشآت حرؽ الفحم.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

73 

 المراجع - ٚ
ACAP (2004). Assessment of mercury releases from the Russian Federation. Russian Federal Service for 

Environmental, Technological and Atomic Supervision, Danish Environment Protection Agency for Arctic Council, 

COWI, December 2004. 

Ake, Terrence; Sulfur Dioxide Control for Small Utility Boilers, Air and Waste Management Association, 2009.  

Amar, P, C. Senior and R. Afonso (2008). NESCAUM Report: Applicability and Feasibility of NOx, SO2, and PM 

Emissions Control Technologies for Industrial, Commercial, and Institutional (ICI) Boilers 

(http://www.nescaum.org/activities/major-reports). 

Amar, P, C. Senior, R. Afonso and J. Staudt (2010). NESCAUM Report “Technologies for Control and Measurement 

of Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants in the United States: A 2010 Status Report”. 

Ancora, M. P., L. Zhang, S.X. Wang, J. Schreifels and J.M Hao (2015). Economic Analysis of Atmospheric Mercury 

Emission Control for Coal-Fired Power Plants in China. Journal of Environmental Sciences vol. 27, issue 7, pp125–

134.. 

ASTM D388 (2012). Standard Classification of Coals by Rank. 

Babcock Power, Circulating Dry Scrubbers (CDS) Webinar Presentation, 2012 Mid-Atlantic Regional Air 

Management Association, 19 July 2012.  

Bertole, C., 2013; SCR Catalyst Management and Improvement to Achieve and Maintain Mercury Oxidation Levels, 

May 2013 (2013). 

Bojkowska, I., Sokolowska, G., 2001. Mercury in mineral raw materials exploited in Poland as potential sources of 

environmental pollution (In Polish), Biuletyn PIG, No. 5, p. 53. 

Brown, T. D., D.N. Smith, R.A. Hargis, Jr., W.J. O‟Dowd. (1999). 1999 Critical Review: Mercury Measurement and 

Its Control: What We Know, Have Learned, and Need to Further Investigate, Journal of the Air & Waste Management 

Association, vol., 49, pp. 1–97. 

Buschmann, J., Lindau, L., Vosteen, B.W. (2006). The KNXTM Coal Additive Technology –a Simple Solution for 

Mercury Emissions Control, Power Gen USA, December 2005. 

Celebi, M. (2014). "Coal Plant Retirements and Market Impacts", The Brattle Group, presented to Wartsila Flexible 

Power Symposium, Vail, CO, February 2014. 

Chang, R., Dombrowski, K., Senior, C. (2008). Near and Long-Term Options for Controlling Mercury Emissions 

from Power Plants, The MEGA Symposium, Baltimore, MD, 2008. 

Chathen, A., Blythe, G., Richardson, M., Dene, C., (2014). Srubber Additives for Mercury Re-Emission Control, The 

MEGA Symposium, Baltimore, MD, August 2014. 

Chu, P. (2004). Effects of SCRs on Mercury, Mercury Experts Conference, Glasgow, Scotland, May 2004. 

Clack, H.L. (2006). Mass Transfer within ESPs: Trace Gas Adsorption by Sorbent-covered Plate Electrodes, Journal 

of the Air & Waste Management Association, vol. 56, pp. 759–766. 

Clack, H.L. (2009). Mercury Capture within Coal-Fired Power Plant Electrostatic Precipitators: Model Evaluation, 

Environ. Sci. Technol., vol. 43, pp. 1460–1466. 

CRIEPI and FEPC (2012). Data evaluated by CRIEPI (Central Research Institute of Electric Power Industry) in 2012, 

based on the data provided by FEPC (the Federation of Electric Power Companies of Japan). 

DeVito, M.S., Rosenhoover, W.A. (1999). Hg Flue Gas Measurements from Coal-fired Utilities Equipped with Wet 

Scrubbers, 92nd Annual Meeting of the Air & Waste Management Association, St. Louis, MO, June 1999. 

Deye, C.S., Layman C.M. (2008). A Review of Electrostatic Precipitator Upgrades and SO2 Reduction at the 

Tennessee Valley Authority Johnsonville Fossil Plant, The MEGA Symposium, Baltimore, MD, 2008. 

Dombrowski, K., S. McDowell, et al. (2008). The balance-of-plant impacts of calcium bromide injection as a mercury 

oxidation technology in power plants. A&WMA Mega Symposium. Baltimore, MD. 

Duan, Y. F. , Zhuo, Y. Q., Wang, Y. J. , Zhang, L. , Yang, L. G., Zhao, C. S., 2010. Mercury Emission and Removal 

of a 135MW CFB Utility Boiler. Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion 

2010, 189–194. 

Eurelectric, 2003, Efficiency in Electricity Generation, EURELECTRIC "Preservation of Resources" Working Group, 

in collaboration with VGB, July 2003.  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

74 

European IPPC Bureau (EIPPCB) (2013). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large 

Combustion Plants–first draft (not adopted), June 2013 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_D1_June2013_online.pdf. 

Favale, A., Nakamoto, T, Kato, Y., and Nagai Y. (2013), Mercury Mitigation Strategy through the Co-Beneift Of 

Mercury Oxidation With SCR Catalyst, Power Engineering, January 2013.  

Feeley, T., III, Brickett, L.A., O‟Palko, B.A., Jones, A.P. (2008). DOE/NETL‟s Mercury Control Technology R&D 

Program – Taking Technology from Concept to Commercial Reality, presented at the MEGA Symposium, Baltimore, 

MD, 2008. 

Feeley, T. J. and Jones, A. P. (2009). An Update on DOE/NETL‟s Mercury Control Technology Field Testing 

Program. U.S. Department of Energy, available at https://www.netl.doe.gov/File%20Library/NewsRoom/Updated-

netl-Hg-program-white-paper-FINAL-July2008.pdf. 

Feng, W., Kwon, S., Feng, X., Borguet, E., M.ASCE, R. D. V. (2006). Sulfur Impregnation on Activated Carbon 

Fibers through H2S Oxidation for Vapor Phase Mercury Removal. Journal of Environmental Engineering, 292–300.  

Finkelman B. Personal communication: USGS, 2003 // United Nations Environment Programme (UNEP). Toolkit for 

Identification and Quantification of Mercury Releases. Geneva, Switzerland: UNEP, 2005. 

Finkelman B. Personal communication: USGS, 2004 // United Nations Environment Programme (UNEP). Toolkit for 

Identification and Quantification of Mercury Releases. Geneva, Switzerland: UNEP, 2005. 

Galbreath, K.C. and Zygarlicke, C.J. (2000). Mercury Transformations in Coal Combustion Flue Gas, Fuel Process. 

Technol, 65–66, 289. 

GAO (2009). Preliminary Observations on the Effectiveness and Costs of Mercury Control Technologies at Coal-fired 

Power Plants, United States Government Accountability Office, GAO-09-860T, Washington, DC, 2009. 

Ghorishi, S. B., Keeney, R. M., Serre, S. D., Gullett, B. K., Jozewicz, W. S. (2002). Development of a Cl-Impregnated 

Activated Carbon for Entrained-Flow Capture of Elemental Mercury, Environ. Sci. Technol., vol. 36, pp. 4454. 

Graydon J. W., Zhang, X. Z., Kirk, D. W., Jia, C.Q. (2009). Sorption and stability of mercury on activated carbon for 

emission control. Journal of hazardous materials, 168(2-3): 978–82 

ICAC (2010). Enhancing Mercury Control on Coal-fired Boilers with SCR, Oxidation Catalyst, and FGD, Institute of 

Clean Air Companies. Available at: www.icac.com. 

ICAC (2010a). Commercial Bookings List, June 2010. Available at: 

www.icac.com/files/members/Commercial_Hg_Bookings_060410.pdf.  

ICAC (2012). Sorbent Injection Technology for Control of Mercury Emissions from Coal-Fired Boilers. Available at: 

www.icac.com. 

IEA, 2012, High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Power Generation-Technology Roadmap, International 

Energy Agency, Paris, France, 2012.  

IJC, International Joint Commission (2005) Consultation on emissions from coal-fired electrical utilities. Background 

report from the International Joint Commission and the Commission for Environmental Cooperation, International Air 

Quality Advisory Board, Montreal, QC, Canada, vp (Apr 2005). 

Institution of Chemical Engineers, Controlling Industrial Emissions-Practical Experience SS143 (Symposium). 1997. 

Ito S., Yokoyama T., Asakura K. (2006). Emission of mercury and other trace elements from coal-fired power plants 

in Japan, Science of the Total Environment, vol.368, pp. 397–402.  

Jia B J, Chen Y, Feng Q Z, Liu L Y (2013) Research progress of plasma technology in treating NO, SO2 and Hg0 

from flue gas. Applied Mechanics and Materials, 295-298: 1293–1298. 

Jones A P, Hoffman JW, Smith D N, Feeley T J, Murphy J T (2007) DOE/NETL‟s Phase II mercury control 

technology field testing program: preliminary economic analysis of activated carbon injection. Environmental Science 

and Technology; 41 (4); 1365–1371. 

Kang, S.; Edberg, C.; Rebula, E.; Noceti, P. (2007). Demonstration of Mer-Cure™ Technology for Enhanced Mercury 

Control, DOE/NETL Mercury Control Technology Conference, Pittsburgh, PA, 11–13 December 2007. 

Keiser, B., Glesmann, S., Taff, B., Senior, C., Ghorishi, B., Miller, J., Mimna, R., Byrne, H., Improving Capture of 

Mercury Efficiency in WFGDs by Reducing Mercury Reemissions, ICAC, June 2014 

Kilgroe, J. D., C. B. Sedman, R. K. Srivastava, J. V. Ryan, C. Lee and S. A. Thorneloe (2001). Control of mercury 

emissions from coal-fired electric utility boilers: interim report including errata dated 3-21-02. Carbon, U.S. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_D1_June2013_online.pdf
http://www.icac.com/
http://www.icac.com/


UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

75 

Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Risk Management Research 

Laboratory, Air Pollution Prevention and Control Division, 5: 33. 

Ko K B, Byun Y, Cho M, Hamilton I P, Shin D N, Koh D J, and Kim K T (2008) Pulsed Corona Discharge for 

Oxidation of Gaseous Elemental Mercury. Chemistry Faculty Publications. Paper 2. 

http://scholars.wlu.ca/chem_faculty/2. 

Landreth, R. and Royer, D., (2012). Extended use of concrete-friendly C-PAC sorbent at PPL Montana Corette 

Station, MEGA Symposium, Baltimore, MD, 2012. 

Laudal, D.L.; Thompson, J.S.; Pavlish, J.H.; Brickett, L.; Chu, P.; Srivastava, R.K.; Lee, C.W.; Kilgroe, J.D. (2002) 

Evaluation of Mercury Speciation at Power Plants Using SCR and SCR NOx Control Technologies, 3rd International 

Air Quality Conference, Arlington, Virginia, September 9–12, 2002. 

Lawless, P. (1996). Particle Charging Bounds, Symmetry Relations, and Analytic Charging Rate Model for the 

Continuum Regime, J. Aerosol Sci., vol. 27, no. 2, pp. 191–215, 1996. 

Leaner, J.J., Dabrowski, J.M., Mason, R.P., Resane, T., Richardson, M., Ginster, M., Gericke, G., Petersen, C.R., 

Masekoameng, E., Ashton, P.J., Murray, K., (2009). Mercury Emissions from Point Sources in South Africa, In: 

Pirrone, N., and Mason, R. (eds.) Mercury Fate and Transport in the Global Atmosphere, Springer. 

Leitfaden zur energetischen Verwertung von Abfällen in Zement- Kalk und Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen, 2. 

Auflage Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf, September 2005. 

Liu X.L., Wang S.X., Zhang L., Wu Y., Duan L., Hao J.M. (2013) Speciation of mercury in FGD gypsum and 

mercury emission during the wallboard production in China. Fuel, vol. 111, pp. 621–627. 

Lu, Y., Rostam-Abadi, M., Chang, R., Richardson, C., Paradis J. (2007). Characteristics of Fly Ashes from Full-Scale 

Coal-Fired Power Plants and Their Relationship to Mercury Adsorption, Energy & Fuels, vol. 21, pp. 2112–2120. 

Marshall, J., Blythe, G.M., and Richardson, M. (2005). Fate of Mercury in Synthetic Gypsum Used for Wallboard 

Production. Topical report, Task 1 Wallboard Plant Test Results, DE-TC26-04NT42080, April 2005. 

Martin, C. (2009). Activated Carbon Injection for Mercury Control from Coal-Fired Boilers, An Overview, Presented 

at the Energy Efficiency and Air Pollutant Control Conference, Wroclaw, Poland, September 2009. 

Massachusetts Department of Environmental Proteection (2015). Annual Compliance Reports for SO2, NOx, and 

Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants (also, similar annual compliance reports from power plants in 

States of New Jersey and Connecticut). 

McTigue, N. E., Cornwell, D. A., Graf, K., & Brown, R. (2014). Occurrence and consequences of increased bromide 

in drinking water sources. JOURNAL AWWA, 106, 11.  

Miller, C., Feeley, III, T., Aljoe W., Lani, B., Schroeder, K., Kairies, C., McNemar, A., Jones A., Murphy, J. (2006). 

Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants, DOE/NETL Mercury and Wet FGD R&D, 

Pittsburgh, PA, August 2006. 

Nakayama, Y., Nakamura, S., Takeuchi, Y., Itoh, M, Okino, S., Honjo, S. (2006). MHI High Efficiency System; 

Proven technology for multi pollutant removal, The MEGA Symposium, Baltimore, MD, 2006. 

Napolitano, S. (1998). "Analyzing Electric Power Generation under the CAAA", US EPA, March 1998. 

Nelson P. F. (2007) Atmospheric emissions of mercury from Australian point sources. Atmospheric Environment, vol. 

41, pp. 1717–1724. 

Nelson, S., Landreth, R., Zhou, Q., Miller, J. (2004). Accumulated Power-Plant Mercury-Removal Experience with 

Brominated PAC Injection, Joint EPRI DOE EPA Combined Utility Air Pollution Control Symposium, The MEGA 

Symposium, Washington, DC, 2004. 

Nelson, S.; Landreth, R.; Liu, X.; Tang, Z.; Miller, J.; Brickett, L. (2006). Brominated Sorbents for Small Cold-Side 

ESPs, Hot-Side ESPs, and Fly Ash Use in Concrete, DOE/NETL Mercury Control Technology Conference, 

Pittsburgh, PA, December 11–13, 2006. 

Niksa, S., Fujiwara, N. (2004). The Impact of Wet FGD Scrubbing On Hg Emissions From Coal-Fired Power 

Stations, The MEGA Symposium, Washington, DC, 2004. 

Nolan, P., Downs, W., Bailey, R., Vecci, S. (2003). Use of Sulfide Containing Liquors for Removing Mercury from 

Flue Gases, US Patent 6,503,470, 7 January 2003. 

Pacyna, J., Sundseth, K., Pacyna, E.G., Jozewicz, W., Munthe, J., Belhaj, M., Astrom, S. (2010). An Assessment of 

Costs and Benefits Associated with Mercury Emission Reductions from Major Anthropogenic Sources, Journal of the 

Air & Waste Management, vol. 60, pp. 302–315, 2010. 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

76 

Peters, H. James (2010) Regenerative Activated Coke Technology with No Water Consumption, RMEL Spring 

Conference, Santa Fe NM, 17 March 2010 

(http://www.hamonusa.com/sites/default/files/Regenerative%20Activated%20Coke%20Technology%20with%20No

%20Water%20Consumption.pdf). 

Pirrone N, Munthe J, Barregård L, Ehrlich H C, Petersen G, Fernandez R, Hansen J C,Grandjean P, Horvat M, 

Steinnes E, Ahrens R, Pacyna J M, Borowiak A, Boffetta P., Wichmann-Fiebig M. EU ambient air pollution by 

mercury (Hg) - position paper. Italy: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 

Redinger, K.E., Evans, A., Bailey, R., Nolan, P. (1997). Mercury Emissions Control in FGD Systems, 

EPRI/DOE/EPA Combined Air Pollutant Control System, Washington, DC, 1997. 

Richardson, S. D., Plewa, M. J., Wagner, E. D., Schoeny, R., & DeMarini, D. M. (2007). Occurrence, genotoxicity, 

and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: a review and roadmap for 

research. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 636(1), 178–242. 

Rini, M.J., Vosteen, B.W. (2008). Full-scale Test Results From a 600 MW PRB-fired Unit Using Alstom‟s KNX™ 

Technology for Mercury Emissions Control, The MEGA Symposium 2008, Baltimore, MD, 2008. 

Rini, M.J., Vosteen, B.W. (2009). Full-Scale Test Results from a 600 MW PRB-fired Unit Using Alstom‟s KNX™ 

Technology for Mercury Control, MEC-6 Conference, Ljubljana, Slovenia, April 2009. 

Romanov, A., Sloss, L. and Jozewicz, W. (2012). Mercury emissions from the coal-fired energy generation sector of 

the Russian Federation. Energy & Fuels, vol. 26, pp. 4647–4654. 

Rupesh, K. (2013). Fuels and its Combustion in Boiler, Steag, 2013. Available at: 

http://www.eecpowerindia.com/codelibrary/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Session%202%20%20module%202-

%20Fuels%20and%20its%20Combustion%20in%20Boiler.pdf. 

Sargent & Lundy (2007). Flue Gas Desulfurization Technology Evaluation (Dry Lime vs. Wet Limestone FGD), 

Project Number 11311-001 (2007). 

EPRI (2006). Status of Mercury Control Technologies: Activated Carbon Injection and Boiler Chemical Additives, 

Technical Report of EPRI (2006). 

Sarunac, Nenad, Evaluation and Comparison of US and EU Reference Methods for Measurement of Mercury, Heavy 

Metals, PM2.5 and PM10 Emission From Fossil-Fired Power Plants, Lehigh University, February 2007. 

Satyamurty, M. (2007). Coal Beneficiation Technology – 2007 Initiatives, Policies and Practices, presented at 

Workshop on Coal Beneficiation and Utilization of Rejects: Initiatives, Policies and Practice, Ranchi, India, 22–24 

August 2007. 

Senior, C.L. (2000). Behavior of Mercury in Air Pollution Control Devices on Coal-fired Utility Boilers, Power 

Production in the 21st Century Conference, Snowbird, UT, USA, 2000. 

Senior, C. (2004). Modelling Mercury Behavior in Combustion Systems: Status and Future Prospects, In Proceedings 

of the Mercury Experts Conference MEC-1, Glasgow, Scotland, May 2004. 

Senior, C., Fry, A., Cauch, B. (2008). Modeling Mercury Behavior in Coal-Fired Boilers with Halogen Addition, The 

MEGA Symposium, Baltimore, MD, August 2008. 

Senior, C., Johnson, S. (2008). Impact of Carbon-in-Ash on Mercury Removal across Particulate Control Devices in 

Coal-Fired Power Plants, Energy & Fuels, vol. 19, pp. 859–863, 2005. 

Serre, S., Lee CW, Chu, P., Hastings T. (2008). Evaluation of the Impact of Chlorine on Mercury Oxidation in a Pilot-

Scale Coal Combustor ─ The Effect of Coal Blending, The MEGA Symposium, Baltimore, MD, August 2008. 

Singer, J.G. (1991). Combustion Fossil Power, 1991. 

Sloss, L. (2008). Economics of Mercury Control, Clean Coal Centre, ISBN: 978-92-9029-453-5, January 2008. 

Sloss, L. (2009). Implications of emission legislation for existing coal-fired plants, Clean Coal Centre, ISBN: 978-92-

90290464-1, February 2009. 

Sloss, L. (2015). The emerging market for mercury control, IEA, CCC, February 2015. 

Srinivasan, N. and Dene. C. (2013). Bromine Related Corrosion Issues, July 2013. Available at: 

http://aepevents.com/files/presentations/2013-general-session-bromine-additon-for-mercury-capturesrinivasan-and-

dene-epri-1378922295.pdf. 

Srivastava, R., Martin, B., Princiotta, F, Staudt, J. (2006). Control of Mercury Emissions from Coal-Fired Electric 

Utility Boilers, Environ. Sci. Technol., vol. 40, pp. 1385–1392, 2006. 

http://www.eecpowerindia.com/codelibrary/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Session%202%20%20module%202-%20Fuels%20and%20its%20Combustion%20in%20Boiler.pdf
http://www.eecpowerindia.com/codelibrary/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Session%202%20%20module%202-%20Fuels%20and%20its%20Combustion%20in%20Boiler.pdf
http://aepevents.com/files/presentations/2013-general-session-bromine-additon-for-mercury-capturesrinivasan-and-dene-epri-1378922295.pdf
http://aepevents.com/files/presentations/2013-general-session-bromine-additon-for-mercury-capturesrinivasan-and-dene-epri-1378922295.pdf


UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

77 

Srivastava, R.K., Jozewicz, W. (2001). Flue Gas Desulfurization: The State of the Art, Journal of the Air & Waste 

Management Association, vol.51, no.12, pp.1676–1688, 2001. 

Tewalt, S.J., Belkin, H.E., SanFilipo, J.R., Merrill, M.D., Palmer, C.A., Warwick, P.D., Karlsen, A.W., Finkelman, 

R.B., and Park, A.J., comp., 2010, Chemical analyses in the World Coal Quality Inventory, version 1: U.S. Geological 

Survey Open-File Report 2010-1196, http://pubs.usgs.gov/of/2010/1196/. 

Timpe, R.C.; Mann, M.D.; Pavlish, J.H. (2001). Organic Sulfur and HAP Removal from Coal Using Hydrothermal 

Treatment, Fuel Process. Technol., vol. 73, no.2, pp.127–141, 2001. 

Toole-O‟Neil, B., Tewalt, S.J., Finkleman, R.B., Akers. R. (1999). Mercury Concentration in Coal-Unraveling the 

Puzzle, Fuel, vol. 78, pp. 47–54, 1999. 

UK Department of Trade and Industry (2000), Flue Gas Desulphurization (FGD) Technologies, Technology Status 

Report No.12.  

UNEP (2008). The Global Atmospheric Mercury Assessment: Sources, Emissions and Transport. United Nations 

Environmental Programme, Chemicals Branch, DTIE, Geneva, Switzerland, December, 2008. 

UNEP (2010). Process Optimization Guidance Document, United Nations Environmental Programme, Chemicals 

Branch, Geneva, Switzerland, January 2011. 

UNEP (2011). Reducing mercury emissions from coal combustion in the energy sector. United Nations 

Environmental Programme, Chemicals Branch, Geneva, Switzerland, February 2011. Available at: 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/FINAL%20Chinese_Coal%20Report%2

0-%2011%20March%202011.pdf. 

UNEP (2013a). Global mercury assessment 2013: sources, emissions, releases, and environmental transport. United 

Nations Environmental Programme, Chemicals Branch, Geneva. Available at: 

http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf. 

UNEP (2013b). Reducing mercury emissions from coal combustion in the energy sector of the Russian Federation. 

United Nations Environmental Programme, Chemicals Branch, Geneva. Available at: 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/Report%20Demo-

Toliatti%20FINAL%20Report%2027%20Nov%202013.pdf. 

US DOE (2005). Feeley, .J. III, Brickett, L.A, O‟Palko A., Murphy J.T., Field Testing of Mercury Control 

Technologies for Coal-Fired Power Plants, Mercury R&D Review Meeting, December 2005. 

USEPA (1997). Mercury Study Report to Congress, Volume I, Office of Air Quality Planning and Standards and 

Office of Research and Development, Research Triangle Park, NC, EPA-452/R-97-004b, December 1997. 

USEPA (2001). Database of information collected in the Electric Utility Steam Generating Unit Mercury Emissions 

Information Collection Effort, OMB Control No. 2060–0396, Office of Air Quality Planning and Standards. Research 

Triangle Park, NC, April 2001. Available at: http://www.epa.gov/ttn/atw/combust/utiltox/utoxpg.html. 

USEPA (2002). Control of Mercury Emissions from Coal-Fired Electric Utility Boilers: Interim Report Including 

Errata Dated 3-31-02, Air Pollution Prevention and Control Division, National Risk Management Research 

Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, 

NC, EPA-600/R-01-109, April 2002. 

USEPA (2005). Multipollutant Emission Control Technology Options for Coal-fired Power Plants, Air Pollution 

Prevention and Control Division, National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and 

Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC, EPA-600/R-05-034, March 2005. 

USEPA (2006). Characterization of Mercury-Enriched Coal Combustion Residues from Electric Utilities Using 

Enhanced Sorbents for Mercury Control, Air Pollution Prevention and Control Division, National Risk Management 

Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research 

Triangle Park, NC, EPA-600/R-06-008, February 2006. 

USEPA (2008). Characterization of Coal Combustion Residues from Electric Utilities Using Wet Scrubbers for Multi-

Pollutant Control, Air Pollution Prevention and Control Division, National Risk Management Research Laboratory, 

Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC, EPA-

600/R-08-077, July 2008. 

USEPA (2009). CUECost Workbook Development, Documentation, Air Pollution Prevention and Control Division, 

National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental 

Protection Agency, Research Triangle Park, NC, EPA-600/R-09-131, September 2009. 

http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P1005ODM.pdf. 

http://pubs.usgs.gov/of/2010/1196/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/FINAL%20Chinese_Coal%20Report%20-%2011%20March%202011.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/FINAL%20Chinese_Coal%20Report%20-%2011%20March%202011.pdf
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/Report%20Demo-Toliatti%20FINAL%20Report%2027%20Nov%202013.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/Report%20Demo-Toliatti%20FINAL%20Report%2027%20Nov%202013.pdf
http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P1005ODM.pdf


UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

78 

USEPA (2009a). Characterization of Coal Combustion Residues from Electric Utilities-Leaching and 

Characterization Data, Air Pollution Prevention and Control Division, National Risk Management Research 

Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, 

NC, EPA-600/R-09-151, December 2009. 

USEPA (2010). Documentation for EPA Base Case v.4.10 Using the Integrated Planning Model, EPA 430R10010. 

USEPA (2013). Documentation for EPA Base Case v.5.13 Using the Integrated Planning Model EPA# 450R13002. 

http://www.epa.gov/airmarkets/programs/ipm/psmodel.html. 

USGS (2014). Collaborative Studies for Mercury Characterization in Coal and Coal Combustion Products, Republic 

of South Africa, U.S. Geological Survey, Eastern Energy Resources Science Center, Reston, VA 20192, USA, 

January 2014. 

Vassileva, S.V.; Eskenazy, G.M.; Vassileva, C.G. (2000). Contents, modes of occurrence and origin of chlorine and 

bromine in coal. Fuel, vol. 79, pp 903–921. 

Vosteen, B.W., Beyer, J. et al. (2002). Process for Removing Mercury from Flue Gases, Patent Application DE 102 

33 173, July 2002.  

Vosteen, B.W., Beyer, J., Bonkhofer, Th.-G., Pohontsch, A., Wieland, A. (2003). Hg-Rückhaltung im reingasseitigen 

SCR-Katalysatorbett hinter der Rauchgaswäsche einer Sonderabfallverbrennungsanlage, VGB PowerTech 4/2003, 76-

91. April 2003. 

Vosteen, B. W., Beyer, J., Bonkhofer, Th.-G., Kanefke, R. , Ulrich, R. (2003b). Mercury-Related Chemistry in Waste 

Incineration and Thermal Process Flue Gases, Poster, Air Quality Conference VI, Arlington VA, September 2003. 

Vosteen, B. W., Kanefke, R. (2003c). Bromgestützte Quecksilberabscheidung aus den Abgasen von Ver- 

brennungsanlagen, Studie im Auftrag des Landesumweltamts Nordrhein-Westfalen, Cologne, Germany, December 

2003, available at: http://vosteen-consulting.de/sites/Vosteen-Consulting/de_1958.asp.  

Vosteen, B.W., Lindau, L. (2006). Bromine Based Mercury Abatement-Promising Results from Further Full Scale 

Testing, MEC-3 Conference, Katowice, Poland, June 2006. 

Vosteen, B.W.; Kanefke, R.; Koeser, H. (2006b). Bromine-enhanced Mercury Abatement from Combustion Flue 

Gases – Recent Industrial Applications and Laboratory Research, VGB PowerTech 3/2006, 70-75. March 2006. 

Vosteen, B.W. (2010). Chinese Coals Need Bromine for Co-Benefit Mercury Capture, paper # C2-8 in Proceedings of 

13th Electric Utilities Environmental Conference (EUEC), Phoenix, AZ, February 1-3, 2010.Wang Y., Duan Y., Yang 

L., Jiang Y., Wu C., Wang Q., Yang X. (2008). Comparison of Mercury Removal Characteristic between Fabric Filter 

and Electrostatic Precipitators of Coal-fired Power Plants, J Fuel Chem Technol, vol. 36, no. 1, pp. 23–29, 2008. 

Wang, S., Zhang, L., Wu, Y., Ancora, M., Zhao, Y., Hao, J. (2010). Synergistic Mercury Removal by Conventional 

Pollutant Control Strategies for Coal-fired Power Plants in China, Journal of the Air & Waste Management 

Association, vol. 60, no.6, pp. 722–730. 

Wang, S. X., Zhang, L., Li, G. H., Wu, Y., Hao, J. M., Pirrone, N., Sprovieri, F., Ancora, M. P. (2010) Mercury 

emission and speciation of coal-fired power plants in China. Atmospheric Chemistry and Physics, 10(3): 1183–1192. 

WCA (2014). World Coal Association. Available at http://www.worldcoal.org/coal/what-is-coal/ 

Xu F, Luo Z, Cao W, Wang P, Wei B, Gao X, Fang M, Cen K (2009) Simultaneous oxidation of NO, SO2 and Hg0 

from flue gas by pulsed corona discharge, Journal of Environmental Sciences, 21: 328~332. 

Zhang, L., Wang, S. X., Meng, Y., Hao, J.M. (2012). Influence of Mercury and Chlorine Content of Coal on Mercury 

Emissions from Coal-Fired Power Plants in China. Environ. Sci. Technol., 46 (11), pp. 6385–6392. 

Zhang, L., Wang, S. X., Wang, F. Y., Yang, H., Wu, Q. R., Hao, J. M. (2013). Mercury transformation and removal in 

three coal-fired power plants with selective catalytic reduction systems. The 11th International Conference on 

Mercury as a Global Pollutant, Edinburgh, Scotland, UK, 2013. 

Zhang, L., Wang, S.X., Wang, L., Wu, Y., Duan, L., Wu, Q.R., Wang, F. Y., Yang, M., Yang, H., Hao, J.M, Liu, X. 

(2015). Updated emission inventories for speciated atmospheric mercury from anthropogenic sources in China. 

Environ Sci Technol., 49(5):3185-94. doi: 10.1021/es504840m. 

Zhang, L. (2015). Mechanism of mercury transformation and synergistic removal from coal combustion. Postdoctoral 

Research Report, Beijing, China, 2015. 

Zhuo, Y. (2007). Hg Emission from Six Coal-fired Power Plants in China and Its Implications, Mercury Emission 

from Coal, The 4th International Experts‟ Workshop MEC-4, Tokyo, Japan, 13 –15 June 2007. 

http://www.epa.gov/airmarkets/programs/ipm/psmodel.html
http://www.worldcoal.org/coal/what-is-coal/


UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

79 

ZMWG (2015) ZMWG Comments on Guidance on BAT/BEP for Coal‐ fired power plants and Coal‐ fired industrial 

boilers 1 August 2015; http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/BAT-

BEP%20draft%20guidance/Submissions/ZMWG_3.pdf 

Zykov, A.M., Kolchin, K.I., Tumanovsky, A.G., Jozewicz, W. (2004). Joint Russian-American Project to Enhance 

Performance of Electrostatic Precipitators Used at Power Plants in the Newly Independent States, The MEGA 

Symposium, Washington, DC, 2004. 

 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

80 

 المرفق الخامس
)الرصاص  غير الحديدية في إنتاج المعادنعمليات الصهر والتحميص المستخدمة 

على النحو المحدد في المرفق دال من  ك والنحاس والذىب المنتج صناعياً والزن
 االتفاقية(

 المجموعات الفرعية لصهر المعادن غير الحديدية )النحاس والذىب والرصاص والزنك(
 الت اإلفراديةأفضل الممارسات البيئية ودراسات الحا/أفضل التكنولوجيات المتاحة

 موجز
يتمثل اؽبدؼ الرئيسي لعملية الصهر يف ربويل الفلزات اؼبركزة من حالتها األصلية إذل معادف نقية؛ وبالتارل، يعترب الصهر شكالً 

وتوجد الفلزات يف الطبيعة عادة على ىيئة أكسيدات أو كربيتيدات أو كربونات، ويتطلب  .من أشكاؿ اؼبيتالورجيا االستخراجية
ويوجد الزئبق بكميات ضئيلة يف أغلب اؼبواد اؼبعدنية اػباـ  .هر حدوث تفاعل كيميائي يف وجود عامل ـبتزؿ لتحرير الفلزالص

 .تقريباً، ويبكن أف تؤدي العملية اغبرارية إذل إطالؽ ىذا الزئبق يف الغالؼ اعبوي
مصدرًا كبَتًا النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ، وتشَت  ويبثل إنتاج اؼبعادف بوجو عاـ، وإنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية بوجو خاص،

عًتؼ بأف ىذا التقدير ينطوي على قدر كبَت من ويُ  .يف اؼبائة من االنبعاثات العاؼبية ٓٔ التقديرات إذل أنو مسؤوؿ عن حوارل
 .عدـ اؼبوثوقية، وأنو ستلـز بيانات خاصة بكل موقع إلدارة الزئبق على مستوى اؼبنشآت احمللية

الزئبق الناتج من قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية )وخباصة النحاس، والزنك ضبط ويقدـ ىذا الفصل التوجيهات اؼبتعلقة خبيارات 
واؽبدؼ منو أف يوفر لألطراؼ يف اتفاقية ميناماتا اؼببادئ التوجيهية للتعرؼ  .والذىب الصناعي، على النحو الوارد يف االتفاقية(

 .اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية، من أجل سبكينها من تلبية التزاماهتا دبوجب االتفاقية على أفضل التكنولوجيات
وتقتصر اؼببادئ التوجيهية على اإلشارة إذل االنبعاثات الناصبة عن عمليات الصهر والتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت 

ر والتحميص، مثل عمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل قد تؤدي فالعمليات األخرى غَت الصه .اغبديدية اؼبشار إليها أعاله
ولذلك ال ترد معاعبة ىذه العمليات األخرى ضمن  .أيضًا إذل انبعاثات الزئبق ولكنها غَت مدرجة يف اؼبرفق داؿ من االتفاقية

 .ىذه اؼببادئ التوجيهية
كميات ال تذكر من انبعاثات الزئبق، ألف عمليات إعادة التدوير   ويف العادة ينتج صهر اؼبعادف يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية

وقد يستثٌت من ذلك عمليات الصهر الثانوية  .تلقيم أوليةؽبذه اؼبعادف تستخدـ اػبردة اؼبعدنية وكميات خبث اؼبعادف كمواد 
لصهر الثانوية لن زبتلف اختالفاً  للنفايات اإللكًتونية ولكن يرجح أف التقنيات اؼبستخدمة لتخفيض االنبعاثات من عمليات ا

 .كبَتاً عن تلك اؼبستخدمة للصهر األورل
ويعرض ىذا الفصل العمليات اؼبطلوبة يف إنتاج اؼبعادف اليت تغطيها اؼببادئ التوجيهية )النحاس والزنك والرصاص والذىب 

 ضبطانبعاثات الزئبق، وكذلك تقنيات دبا يف ذلك التقنيات اؼبصممة خصيصاً لضبط  الضبطويشمل أيضاً تقنيات  .الصناعي(
ويقدـ فيو وصف للتكنولوجيات الناشئة،  .اؼبلوثات األخرى اليت قد تصاحبها منافع مشًتكة يف التقليل من انبعاثات الزئبق

اليت زبص وتقدـ أيضًا اؼبعلومات اؼبتعلقة بالرصد  .والتوجيهات اؼبتعلقة بأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية
 ة.قطاع اؼبعادف غَت اغبديدي
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 مقدمة -ٔ
يوجد الزئبق كعنصر نزر يف أغلب اؼبواد اؼبعدنية اػباـ تقريباً، ولذلك وبتمل أف تؤدي العمليات اغبرارية وغَتىا من عمليات 

 وهتدؼ عملية الصهر بشكل رئيسي إذل ربويل اؼبعادف من حالتها األصلية اػباـ يف .الصهر إذل إطالؽ الزئبق يف الغالؼ اعبوي
وتوجد الفلزات يف الطبيعة عادة  .الركازات إذل معادف نقية، وبالتارل يعترب الصهر شكاًل من أشكاؿ اؼبيتالورجيا االستخراجية

 .على ىيئة أكسيدات أو كربيتيدات أو كربونات، ويتطلب الصهر حدوث تفاعل كيميائي يف وجود عامل ـبتزؿ لتحرير الفلز
 جردًا النبعاثات العاـ (AMAP/UNEP 2013) ٖٕٔٓ يم العاؼبي للزئبق لعاـتة للبيئة عن التقييقدـ تقرير برنامج األمم اؼبتحد

 ـ يف تقرير من تقارير الربنامج للعاـدِّ الذي قُ  ٕ٘ٓٓ على جرد االنبعاثات لعاـيعتمد ىذا اعبرد األخَت  أف، ورغم ٕٓٔٓ
ٕٓٓٛ (AMAP/UNEP 2008) ،يف عدد من القطاعات  عنوتالفات ال يستهاف هبا معو يف اجملموع، فهو يتضمن اخ ويتشابو
وتظهر البيانات الواردة يف كل من قوائم اعبرد أف إنتاج اؼبعادف بوجو عاـ، وإنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية بوجو خاص،  .الرئيسية

يف اؼبائة من االنبعاثات  ٓٔ يبثل مصدرًا كبَتًا النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ، وتشَت التقديرات إذل أنو مسؤوؿ عن حوارل
عًتؼ بأف ىذا التقدير ينطوي على قدر كبَت من عدـ اؼبوثوقية، وأنو ستلـز بيانات خاصة بكل موقع إلدارة الزئبق ويُ  .العاؼبية

 .على مستوى اؼبنشآت احمللية
اصة النحاس، والزنك والذىب الزئبق الناتج من قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية )وخب ضبطوتعاجل ىذه الوثيقة التوجيهية خيارات 

وهتدؼ إذل أف توفر لألطراؼ يف اتفاقية ميناماتا التوجيهات اؼبتعلقة بتحديد أفضل  .الصناعي، على النحو الوارد يف االتفاقية(
 .التكنولوجيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية

جيهية على اإلشارة إذل االنبعاثات الناصبة عن عمليات الصهر والتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت وتقتصر اؼببادئ التو 
فالعمليات األخرى غَت الصهر والتحميص، مثل عمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل قد تؤدي  .اغبديدية اؼبشار إليها أعاله

 .يف اؼبرفق داؿ من االتفاقيةأيضاً إذل انبعاثات الزئبق ولكنها غَت مدرجة 
وتنتج عمليات الصهر الثانوية للمعادف كميات ال تذكر من انبعاثات الزئبق ألهنا يف الواقع عمليات إعادة تدوير للمعادف 

واغبالة الوحيدة اليت قد تنتج عنها كميات قليلة من إطالقات الزئبق  .تستخدـ اػبردة اؼبعدنية ومواد خبث اؼبعادف كمدخالت
وبالنظر إذل الشروط اليت تفرضها  .دث خالؿ إعادة تدوير بطاريات الزنك اليت ربتوي على كميات ضئيلة من العنصررب

ية اؼبصنوعة من الزنك ، مع السماح دبحتوى الزئبق يف البطاريات الزرّ ٗ اؼبعاىدة على اؼبنتجات )اػباضعة للمراقبة دبوجب اؼبادة
 .ف(، يتوقع أف ينخفض ؿبتوى الزئبق يف البطاريات بشكل كبَت أيضاً وأكسيد الفضة اؼبذكورة يف اؼبرفق أل

فعلى سبيل اؼبثاؿ، طلبت الوكالة األمريكية  .وتدعم ذلك البيانات اؼبتاحة فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق من اؼبصاىر الثانوية
، ووجدت ٕٓٔٓ لواليات اؼبتحدة يف عاـغبماية البيئة إجراء اختبارات النبعاثات الزئبق من عدة مصاىر ثانوية للرصاص يف ا

 .يف اؼبائة من اغباالت، كانت االنبعاثات دوف اغبد األدىن اؼبمكن كشفو ٓٚ أنو يف حوارل
ولكن يف مثل ىذه اغباالت،  .ويف بعض اغباالت، قد يسفر الصهر الثانوي للمواد اإللكًتونية عن انبعاثات كبَتة من الزئبق

للتقليل من االنبعاثات وبالتارل ال تتم معاعبة الصهر الثانوي بشكل منفصل يف ىذه الوثيقة  يستخدـ الكربوف اؼبنشط عادة
 .التوجيهية
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 وصف العملية - ٕ
تعتمد تشكيلة عمليات الصهر والتحميص على ظروؼ اؼبوقع واػبصائص احملددة للخامات أو اػبامات اؼبركزة اليت هبري 

ويورد ىذا القسم وصفًا عامًا وموجزاً لعمليات الصهر والتحميص ذات  .ات متعددةتصنيعها، وكثَتاً ما ينطوي ذلك على خطو 
 .الصلة يف قطاعات الرصاص والزنك والنحاس والذىب الصناعي

بعدئذ كثَتًا ما تعاجل اؼبركزات يف البداية  .واؼبرحلة األوذل يف تصنيع ركازات الرصاص والزنك والنحاس ىي إنتاج اػبامات اؼبركزة
الرتفاع درجة اغبرارة، سيتحوؿ الزئبق إذل  ونظراً  .اـ عمليات درجات اغبرارة العالية مثل التحميص أو التلبيد أو الصهرباستخد

 .خبار ويكوف بالتارل موجوداً يف غازات العادـ
ريد الزئبق ومن غازات العادـ سيجري امتصاص الزئبق يف اؼبواد اعبسيمية أو يًتسب كمركبات زئبق قابلة للذوباف )مثل كلو 

ويبكن يف العادة إزالة األصناؼ  .(، كما يبكن أف يوجد أيضًا كزئبق أورلاؼبسمى أيضًا كلوريد الزئبقيك-)ثنائي التكافؤ(
يف حُت يبكن إزالة الزئبق  .أو اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة (Scrubbers) اؼبؤكسدة من الزئبق باستخداـ معدات الشطف

يبر من خالؿ صبيع ىذه اؼبعدات  الزئبق النقيولكن  .(baghousesاؼبرشحات الكيسية ) حجراتطريق اؼبرتبط باعبسيمات عن 
ؿبتوى الزئبق إذل تركيزات  زبفيضولذلك قد تلـز مرحلة ثانية إلزالة الزئبق من أجل  .القياسية اؼبستخدمة لتنظيف الغازات

  .ٖ يف القسم قة بذلكاؼبتعل وتقدـ اػبيارات. مقبولة إذا كاف موجوداً يف الركاز
بفعالية من تيار غازي بدرجة حرارة الوسط احمليط عن طريق الشطف باؼباء وحده، وذلك ألف قابلية  الزئبق النقيوال يبكن إزالة 

وأحد  .من قبيل الكربوف اؼبنشنط امتزازويتمثل أحد االحتماالت يف امتصاص الزئبق بواسطة عوامل  .ذوبانو يف اؼباء منخفضة
 .تماالت األخرى ىو أكسدة الزئبق بإحدى الطرؽ اؼبناسبة، لكي يبكن بعدئذ صبعو يف ؿبلوؿ أو على شكل مركب صلباالح

وإذا جرى تصنيع اؼبواد اػباـ الكربيتيدية، سيحتوي الغاز على ثنائي أكسيد الكربيت، الذي يستخدـ عادة إلنتاج ضبض 
 التجارية، يشًتط البفاض ؿبتوى اغبمض من الزئبق وسيتوقف ذلك على وإلنتاج ضبض الكربيتيك اؼبليب للمعايَت .الكربيتيك

 .االستخداـ النهائي للحمض
والتقنيات الرامية إذل اغبد من انبعاثات الزئبق الناصبة عن الصهر والتحميص يف القطاعات غَت اغبديدية قد تسفر أيضًا عن 

)كلوريد الزئبق )أحادي التكافؤ((، الناتج عن  (calomel)الكالوميل ومن األمثلة على ذلك  .إنتاج اؼبواد احملتوية على الزئبق
وال تتناوؿ ىذه الوثيقة التوجيهية إدارة ىذه اؼبواد، . (ٔ-ٖ )انظر القسم (Boliden-Norzink process)نورزينك -عملية بوليدين

 .على كبو سليم بيئياً  من االتفاقية ينبغي أف زبزف أو يتم التخلص منها كنفايات ٔٔ ولكنها دبوجب اؼبادة
وذبري عادة  .وقد يوجد الزئبق أيضًا يف اؼبياه اؼبستعملة الناذبة عن ىذه العمليات، وسيتطلب إجراءات فباثلة للتخزين واإلدارة

ايا قبإلزالة العناصر الضارة، مثل اؼبعادف الثقيلة، و  ، وذلكمعاعبة مياه الصرؼ الناذبة عن مناطق ـبتلفة من اؼبنشآت الصناعية
وكثَتًا ما يًتسب الزئبق كمركب كربيتيد الزئبق الذي ال يذوب بسهولة يف  .الزيوت أو الكميات النزرة من الكواشف الكيميائية

أما  .وهبري زبزين اغبمأة األخَتة الناذبة عن معاعبة مياه الصرؼ على النحو اؼبناسب كنفايات .اؼباء ويزاؿ بالسكب والًتشيح
 .الزئبق فينبغي إدارهتا بصورة سليمة بيئياً على كبو متوافق مع اؼبواد األخرى ذات الصلة من االتفاقيةاغبمأة احملتوية على 

 خطوات التصنيع في إنتاج الرصاص ٔ-ٕ
 .التلبيد أو الصهر؛ والتنقيةو اؼبعاعبة األولية للخاـ اؼبركنز؛ : تتألف العملية األساسية إلنتاج الرصاص من ثالث مراحل رئيسية

)أو ويتحرر الزئبق بصورة أساسية أثناء عملييت التلبيد والصهر، وينبغي احتجازه . سبثياًل زبطيطيًا للعملية ٔ ر الشكلظهيو 
 .لتقليل االنبعاثات الصادرة عن اؼبدخنة النهائية إذل أدىن حد فبكنالتقاطو( 
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 المعالجة األولية للخام المركَّز ٔ-ٔ-ٕ
ؼبركنز، هبري خلط مركبات متنوعة لًتكيز الرصاص من أجل تشكيل خليط متجانس يستخدـ  يف مرحلة اؼبعاعبة األولية للخاـ ا

وتنتج عملية خلط اؼبادة اؼبركنزة ؿبتوى معدنياً أكثر ذبانساً يف مواد التلقيم األولية وتقلل من طفرات  .كمادة أولية لعملية الصهر
وخالؿ اػبلط، يبكن  .تالالت بيئية أو مشكالت يف جودة اؼبنتجالشوائب اليت قد تسبب اضطرابات يف عمليات اإلنتاج أو اخ

 .التلوث ضبطإضافة مواد خاـ أخرى، مثل العوامل الصنهورة أو اؼبواد اعبسيمية اؼبسًتدة من اؼبراحل النهائية بواسطة أجهزة 
ق بعض ويبكن أف ُتطل   .من الرطوبةواعتمادًا على متطلبات العملية، يبكن ذبفيف ُمركنزات الرصاص اؼبخلوطة لتخفيض ؿبتواىا 

 .انبعاثات الزئبق أثناء التجفيف، إما كزئبق يف اغبالة الغازية أو كمواد جسيمية

 الصهر ٕ-ٔ-ٕ
وتتألف العملية التقليدية من تلبيد مركزات الرصاص اؼبخلوطة أواًل إلزالة  .توجد عمليتاف رئيسيتاف لصهر مركنزات الرصاص

وهبري بعد ذلك تلقيم أكسيد الرصاص الناتج بالتلبيد إذل فرف الصهر العارل، حيث  .سيد الرصاصالكربيت واغبصوؿ على أك
 .هبري اختزالو باستخداـ فحم الكوؾ إذل سبائك من الرصاص

 ويف الصهر اؼبباشر، تتم .الصهر السريع(بحدث تطوراً، ىي الصهر اؼبباشر ؼبركزات الرصاص )وتعرؼ أيضًا األالثانية، العملية و 
وتؤدي اغبرارة اؼبنطلقة من أكسدة الكربيت اؼبوجود يف اؼبركنز إذل انطالؽ  .عمليتا أكسدة الرصاص واختزالو داخل فرف واحد

وباؼبقارنة مع عملية صهر اػباـ الناتج عن التلبيد يف الفرف  .تفاعل االختزاؿ الالحق الذي ينتج السبائك باستخداـ الفحم
اؼبباشر طاقة أقل، وتولد انبعاثات منخفضة يف اؽبواء نتيجة إلحكاـ إغالقها واحتجاز الغازات العارل، تستخدـ عملية الصهر 

 .اؼبنبعثة على كبو أفضل
وربتوي الغازات اؼبنبعثة من عمليات التلبيد أو الصهر اؼبباشر على اؼبواد اعبسيمية، وثنائي أكسيد الكربيت، والزئبق وغَت ذلك 

 .غازات اؼبنبعثة لعملية تنظيف الغاز قبل إنتاج ضبض الكربيتيكوهبب أف زبضع ال .من الشوائب

 التنقية ٖ-ٔ-ٕ
وخالؿ  .ذبري تنقية سبائك الرصاص من خالؿ عدة مراحل من اؼبعاعبة اؼبيتالورجية اغبرارية إلزالة اؼبعادف والشوائب األخرى

ويكشط بعدئذ اػببث  .ث على السطحمرحلة فصل النفايات، هبري تربيد سبائك الرصاص يف حوض غلي حىت يتكوف اػبب
وزبضع سبائك  .الذي وبتوي على أكسيد الرصاص وفلزات أخرى، ويؤخذ ؼبعاعبتو يف مكاف آخر السًتداد اؼبعادف األخرى

ويبكن  .الرصاص إذل عمليات تنقية أخرى بإضافة عدد من اؼبواد الكاشفة خالؿ مراحل ـبتلفة إلزالة شوائب معدنية معينة
ويبكن  .ناتج النهائي من الرصاص النقي يف أشكاؿ معينة أو خلطو مع معادف أخرى إلنتاج السبائك اؼبعدنيةبعدئذ صب ال

وال  .بداًل من ذلك أيضًا تنفيذ عملية التنقية باستخداـ تقنية التنقية الكهربائية اليت تنتج أقطابًا مهبطية )كاثود( من الرصاص
 .ناء مرحلة التنقيةيتوقع حدوث انبعاثات كبَتة من الزئبق أث

 حمض الكبريتيك تصنيعمنشأة  ٗ-ٔ-ٕ
تتم معاعبة الغازات اؼبنبعثة من منشآت الصهر أو التلبيد إلزالة اؼبواد اعبسيمية ومعظم اؼبعادف، دبا يف ذلك الزئبق، وذبري ىذه 

ظل الغاز وبتوي على كميات   فإذا .اؼبعاعبة باستخداـ أجهزة تنظيف الغازات مثل معدات الشطف واؼبرسبات الكهروستاتيكية
وينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية  .كبَتة من الزئبق، فهو ىبضع بعد ذلك ؼبرحلة إزالة الزئبق، حيث يزاؿ العنصر كنفايات

 .على الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية
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زالة الزئبق، وبتوى الغاز على تركيز عاؿ من ثنائي أكسيد الكربيت، الذي هبري ربويلو عادة إذل ضبض الكربيتيك يف وبعد إ
ولكن تركيز الزئبق يف النوعيات التجارية وبدد يف  .وأي كمية باقية من الزئبق ستظل موجودة يف اغبمض .اغبمض تصنيعمنشأة 

الفعالة للزئبق مطلوبة قبل منشأة ة إلزالالكل مليوف جزء من اغبمض، ولذلك تكوف  من الزئبق جزء واحد العادة بقيم أقل من
 الزئبق. ومن اؼبتوقع أف ربتوي االنبعاثات الصادرة من اؼبدخنة النهائية على تركيزات نزرة من .تصنيع اغبمض

 

 

 

 

 

 

 للرصاص ساسيالعمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األ: ٔ الشكل

اؼبعاعبة األولية للخاـ 
 اؼبركز

  مركزات الرصاص، العوامل الصهورة

 معدف الرصاص

منشأة تصنيع ضبض 
 الكربيتيك

 اؼبواد اعبسيمية

 الغاز اؼبنبعث

 سبائك الرصاص

 ضبض الكربيتيك

 نفايات الزئبق

 إزالة الزئبق

 الصهر اؼبباشر

 التنقية

  الفرف العارلالصهر يف

اػببث، اؼبواد 
  اعبسيمية

 التلبيد

 الغاز اؼبنبعث

اػببث، اؼبواد 
 اعبسيمية

 تنظيف الغاز

 اعبسيميةواد اؼب

 انبعاثات اؼبدخنة
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 الزنكخطوات التصنيع في إنتاج  ٕ-ٕ
خلط اػباـ اؼبركنز؛ والتحميص أو التلبيد والصهر؛ والنض : تتألف العملية األساسية إلنتاج الزنك من طبس مراحل رئيسية

يتحرر الزئبق و  .لياتسبثياًل زبطيطيًا للعم ٕ ويبُت الشكل .التحليل الكهربائي الستخالص اؼبعدف؛ والتذويب والسبكو والتنقية؛ 
 .أساساً أثناء عملية التحميص وهبب احتجازه للتقليل إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات الزئبق من اؼبدخنة النهائية

 الخلط والتحميص واستعادة الغبار ٔ-ٕ-ٕ
منشأة من منشآت  ولألغراض التجارية واللوجستية تقـو كل .سبثياًل زبطيطيًا ػبطوات عمليات إنتاج الزنك ٕ ويبُت الشكل

 ٔ وىبتلف ؿبتوى الزئبق من كل منجم منفرد بُت .استخالص وتنقية الزنك بشراء مركنزات اػباـ من عدة جهات تعدين ـبتلفة
وأساس العمليات السلسة، اؼبدارة بيئياً  .جزء يف اؼبليوف ٔ ٓٓٓ جزء يف اؼبليوف، ولكن نطاؽ احملتوى قد يرتفع إذل كبو ٕٓٓو

واػبلط  .لفعالية ىو كفالة إدخاؿ صبيع الشوائب، دبا يف ذلك الزئبق، يف عمليات الزنك دبعدالت خاضعة للمراقبةواليت تتسم با
وربوؿ ىذه العملية دوف  .ىو إحدى العمليات الراسخة لتجهيز اؼبدخالت وهتدؼ إذل خلط اؼبركنزات ذات النوعيات اؼبختلفة

فبا قد يسبب اضطرابات يف العمليات أو اختالالت بيئية أو قد يؤدي إذل حدوث زيادات كبَتة وغَت متوقعة يف الشوائب، 
 .مشاكل يف نوعية اإلنتاج

درجة  ٜٓ٘ عند نقطة حرارة (fluidized bed furnace)مػُم ينعة  قاعدةهبري ربميص مركنزات الزنك حبقنها يف فرف صهر ذي 
ولتجنب انتشار  .(SO2از ثنائي أكسيد الكربيت )مئوية، حيث تتحوؿ الكربيتيدات )بالتحميص( إذل أكسيدات وغ

ويسًتد  .وعمليًا تتبخر صبيع مركبات الزئبق اؼبوجودة يف اؼبركنزات يف ىذا الفرف .االنبعاثات، يتم تشغيل الفرف ربت ضغط سليب
ع أكسيدات الزنك الناذبة ويذىب ىذا الغبار إذل قسم النض، م .الغبار، الذي يعرؼ أيضاً باسم اؼبواد اعبسيمية، من تيار الغاز

 .ويتدفق الغاز متجهاً إذل مرحلة تنظيف الغاز .عن التحميص
، هبري أواًل تلبيد مركنزات الزنك أو مركزات الكتل اؼبعدنية (Imperial Smelting)وباؼبقابل، يف عملية الصهر بالفرف العارل 

 (.Morgan 1968)ؿ األخرى اليت ربتوى على الزنك والرصاص، مث يتم صهرىا يف فرف عا

 تنظيف الغاز ٕ-ٕ-ٕ
يف عملية تنظيف الغاز بالسوائل ذبري إزالة آخر آثار الغبار باستخداـ أجهزة إزالة اؼبواد اعبسيمية مثل معدات الشطف 

ذبري مياه الصرؼ الناذبة عن ىذا التنظيف للغاز على الزئبق وغَته من اؼبعادف الثقيلة، و ربتوي و  .واؼبرسبات الكهروستاتيكية
معاعبتها يف منشأة ؼبعاعبة اؼبياه اؼبستعملة أو ربقن يف فرف ربميص عبمع أكرب قدر من الزئبق منها عن طريق عملية ـبصصة 

وتعمل ىذه الوحدات إلزالة الزئبق على زبفيض تركيز  .وفيما يلي وصف لألنواع اؼبختلفة من عمليات إزالة الزئبق .إلزالة الزئبق
يف اؼبائة من إصبارل  ٜٓ إذل ٓ٘ وكبو .وينتج عن عملية إزالة الزئبق على ىذا النحو الزئبق اؼبركز .نخفضةالزئبق إذل مستويات م

 اؼبركز. مدخالت الزئبق ينتهي هبا اؼبطاؼ يف ىذا
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 مركنزات الزنك

 مهبط )كاثود( الزنك

منشأة تصنيع ضبض 
 الكربيتيك

 اؼبواد اعبسيمية

 الغاز اؼبنبعث

ضبيص 
 الزنك

 كضبض الكربيتي

 نفايات الزئبق

 إزالة الزئبق

 التحميص

 التحليل الكهربائي

 خلط اػباـ اؼبركز

 تنظيف الغاز

 النض والتنقية

بقايا النض 
 واؼبواد الوسيطة

 االنبعاثات إذل اؼبدخنة

 التذويب والسبك

 معادف الزنك، سبائك الزنك

 للزنك العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي: ٕ الشكل

 إنتاج حمض الكبريتيك منشأة ٖ-ٕ-ٕ
يف اؼبائة من الزئبق  ٜٓ وسيحتبس يف اغبمض كبو .ي ربويل ثنائي أكسيد الكربيت إذل ضبض الكربيتيكبعد إزالة الزئبق هبر 
ومن أجل االمتثاؿ للنوعيات التجارية من ضبض الكربيتيك، ينبغي أف يكوف تركيز الزئبق يف اغبمض أقل  .اؼبتبقي يف تيار الغاز
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وعند العمل  .ارل مدخالت الزئبق ينتهي هبا اؼبطاؼ يف اغبمضيف اؼبائة من إصب ٕ وأقل من .من جزء واحد يف اؼبليوف
مًت مكعب يف /ميكروغراـ ٓٓٔ جزءًا يف اؼبليوف أو أقل من ٔ,ٓ بالضوابط تكوف انبعاثات الزئبق من اؼبداخن عادة أقل من

 .يف اؼبائة من مدخالت الزئبق ٕ٘,ٓ الظروؼ الطبيعية، وىو ما يبثل أقل من

 النض ٗ-ٕ-ٕ
وتتم تنقية  .((، يف اغبمضzinc calcine“ )ضبيص الزنك”لنض هبري تذويب مركنز أكسيد الزنك، )اؼبعروؼ باسم يف خطوة ا

احمللوؿ بالتثبيت يف غبار معدف الزنك )مسحوؽ( الذي ال وبتوي على الزئبق مث يرسل إذل منشأة للتحليل الكهربائي الستعادة 
يف أجزاء  -ثل النحاس والكادميـو والرصاص والفضة والكوبالت والنيكلم- وتتم استعادة اؼبعادف األخرى .معدف الزنك

والبقايا النهائية لعملية النض، ستحتوي أساسًا على اغبديد على ىيئة  .منفصلة وذبري تنقيتها بعد ذلك يف منشآت أخرى
اؼبواد ذات الصلة من مع  ستتطلب اإلدارة على كبو يتسقوسيليكات الرصاص، و  الرصاص وكربيتات ،اعباروسيت والغيوثايت

 .ويف كثَت من األحياف يعاد تدوير البقايا الناذبة عن النض، اليت قد ربتوي على بعض الزئبق، يف عملية صهر الرصاص .االتفاقية
ويف العادة تشكل مدخالت ُمركزات  .وقد تنطوي عملية النض أيضًا على تلقيم مباشر ؼبعادف غَت ؿبمصة ربتوي على الزئبق

يف  ٓ٘ يف اؼبائة من ؾبموعة مدخالت اؼبركنزات إذل عملية النض، ولكن ىذه النسبة قد تزداد إذل ٓٔ دف غَت احملمصة كبواؼبعا
وينتهي الزئبق اؼبوجود يف ىذه اؼبركزات غَت احملمصة يف بقايا النض، ككربيتيد زئبق غَت قابل  .اؼبائة عند تطبيق النض اؼبباشر

وتبعًا لكمية اؼبركزات غَت احملمصة اليت  .عدـ ذوباف الزئبق، ال توجد انبعاثات يف اؽبواء من عملية النضونظرًا ل .لالكبالؿ تقريباً 
 .يف اؼبائة من مدخالت الزئبق يف ـبلفات النض ٓ٘ إذل ٘ توجد يف ىذه اؼبرحلة من التصنيع، سينتهي اؼبطاؼ بنحو

 خطوات التصنيع في إنتاج النحاس ٖ-ٕ
يف  ٕ٘ إذل ٕٓ وتنتج قرابة .ورل بعمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية اغبرارية أو اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائليبكن إنتاج النحاس األ

وتستخدـ  .اؼبائة من النحاس األورل بتقنيات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل مثل نض الركازات اؼبكونة من أصناؼ األكسيد
وبالنظر إذل أف العمليات اؼبيتالورجية اليت تستخدـ السوائل ال  .اؼبيتالورجية اغبرارية األنواع اؼبتبقية لتصنيع النحاس العمليات

تنطوي على صهر أو ربميص، فهي غَت مشمولة باؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا، وىي بالتارل خارج نطاؽ ىذه الوثيقة 
 .توجيهيةال

وعند استخداـ العملية  .الورجية اغبرارية ؿبتوية على الكربيتيداتوتكوف ركازات النحاس اليت تتطلب اؼبعاعبة بالعمليات اؼبيت
اؼبيتالورجية اغبرارية، سيتحرر الزئبق اؼبوجود يف اػباـ اؼبركز وذلك أساسًا خالؿ عملية صهر اػباـ اؼبركز وربويل اػبليط اؼبتلبد، 

ستخدمة، يبكن أف ينبعث الزئبق أيضاً أثناء عملية وتبعاً لدرجات حرارة أجهزة التجفيف اؼب .ليخرج مع الغاز الناتج عن التصنيع
 .التجفيف يف اؼبنشآت اليت تستخدـ ؾبففات اػبامات اؼبركزة

 :عرضاً زبطيطياً لعدة عمليات ميتالورجية حرارية متوازية يف إنتاج النحاس ٖ يبُت الشكل
 التحميص والصهر والتحويل 
 الصهر والتحويل 
 النحاس مباشرة الصهر إذل 

 جفيف الخام المركزت ٔ-ٖ-ٕ
مستقرة ومتجانسة، وال سيما عند أولية تبدأ العملية اؼبيتالورجية اغبرارية خبلط اػبامات اؼبركزة واؼبواد الصهورة إلنتاج مادة تلقيم 

وبالنسبة ألوعية الصهر السريع، زبضع اؼبركزات  .معاعبة مركزات ـبتلفة ربتوي على تركيزات ـبتلفة من النحاس أو الشوائب
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يف اؼبائة من الرطوبة،  ٕ,ٓ ويف ىذه اؼبرحلة يتم ذبفيف اػباـ اؼبركنز إذل نسبة .لعملية ذبفيف لتخفيف ؿبتواىا من الرطوبة
عة، حبيث تعمل ىذه اجملففات على رفع اؼبمين  القاعدةوتستخدـ لذلك عادة اجملففات الدوارة أو ذات اؼبلفات اؼبتعددة، أو ذات 

وبعدئذ يرسل اػباـ اؼبركز إذل وعاء الصهر ويزاؿ . درجة مئوية ٕٓٓو ٓٓٔ ت إذل نطاؽ يًتاوح بُتدرجة حرارة خروج اؼبركزا
اؼبرشحات الكيسية أو يف اؼبرسبات الكهروستاتيكية وبالنسبة للمرافق  حجراتالغبار من الغاز اؼبستخدـ يف عملية التجفيف يف 

يات اؼبماثلة، ال هبري ذبفيف خليط اػباـ اؼبركز قبل أخذه إذل وعاء أو التكنولوج (IsaSmelt)اليت تستخدـ تقنيات إيزاظبيلت 
 .الصهر لتحويلو إذل خليط منصهر من اؼبعدف اؼبتلبد واػببث

 لتحميصا ٕ-ٖ-ٕ
ويف اؼبرافق اليت ذبري فيها ىذه  .ال يزاؿ من اؼبمكن استخداـ بعض التقنيات القديبة اليت يتم فيها ربميص اؼبركزات قبل صهرىا

والغاز  .يات، يتم أواًل ربميص اؼبركزات اؼبخلوطة لتحويل كربيتيدات النحاس إذل أكسيدات قبل معاعبتها يف اؼبصهرالعمل
اؼبستخدـ يف عملية التحميص، الذي وبتوي على ثنائي أكسيد الكربيت والقليل من الزئبق، تتم معاعبتو باستخداـ معدات 

 .ويرسل الغاز بعدئذ إذل منشأة تصنيع اغبمض .اد اعبسيميةالشطف واؼبرسبات الكهروستاتيكية إلزالة اؼبو 

 الصهر ٖ-ٖ-ٕ
دبجرد ذبفيف خليط اؼبركزات واؼبواد الصهورة، يتم صهره لتكوين اػباـ اؼبتلبد )أو لتحويلو يف حاالت قليلة إذل النحاس اؼبنفنط(، 

مليات صهر النحاس، وتشمل الصهر السريع وتوجد عدة أنواع لع .ويتم ذلك عادة يف فرف صهر ويف وسط مغّذى باألكسجُت
، تنطوي على مرحلة صهر ٖ وإحدى العمليات األخرى غَت اؼببينة يف الشكل .والصهر يف حوض من اػباـ اؼبتلبد اؼبنصهر

 .وربويل مستمرة بواسطة أفراف متعددة، وينتج عنها النحاس اؼبنفنط
ألنو تقنية تتسم بالكفاءة، فاغبرارة اؼبنطلقة من أكسدة  وبوجو خاص يشيع استخداـ الصهر السريع على نطاؽ واسع،

وباإلضافة إذل إنتاج اػبليط اؼبتلبد )أو النحاس اؼبنفنط يف حاالت أقل(، ينتج اػببث  .الكربيتيدات اؼبعدنية تدفع عملية الصهر
دي ىذه اغبرارة إذل وتؤ . درجة مئوية ٕٓ٘ٔ-ٖٕٓٔ وتعمل أفراف الصهر ضمن نطاؽ درجات اغبرارة .عن عملية الصهر

 .ووبتجز الغاز الناتج عن ىذه العملية ويرسل إذل نظاـ تنظيف الغاز .التطاير الكامل للزئبق األورل ومركبات كربيتيد الزئبق

 التحويل ٗ-ٖ-ٕ
اػبليط اؼبتلبد  ربويل: بالنسبة لعمليات الصهر اليت تنتج خليط النحاس اؼبتلبد، ينقل اػبليط اؼبتلبد بعد ذلك إذل اؼبرحلة التالية

ومن  .إذل النحاس اؼبنفنط“( اؼبباشر إذل اؼبنفنط”أو سبيكة خليط النحاس )اليت تنتج من تنظيف ما ىو معروؼ خببث الصهر 
النواتج الفرعية ؽبذه العملية إنتاج خبث التحويل، الذي تعاد معاعبتو السًتداد النحاس يف فرف لتنظيف اػببث أو يعاد إذل فرف 

ضع الغاز اؼبتولد من أجهزة التحويل إذل عملية إلزالة اؼبواد اعبزيئية، مث ىبلط يف النهاية مع الغازات اؼبتولدة من فرف وىب .الصهر
 .الصهر قبل أف يدخل نظاـ تنظيف الغاز اػباص دبنشأة ضبض الكربيتيك

 التنقية والصب ٘-ٖ-ٕ
، وتتم ىذه العملية يف اؼبقاـ األوؿ للتخلص من (anode furnaces)بعد ذلك تنقية النحاس اؼبنفنط يف أفراف األنود  ذبري

وذبري معاعبة غازات عمليات أفراف األنود بواسطة أجهزة الشطف الرطب مث تنظيفها  .األكسجُت والكربيت واؼبلوثات النزرة
لك على شكل وهبري صب النحاس بعد ذ .اؼبرشحات الكيسية حجراتبعد ذلك باؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة أو يف 

واؼبرحلة النهائية من إنتاج النحاس ىي التنقية الكهربائية ألقطاب األنود وربويلها إذل أقطاب كاثود سالبة  .أقطاب األنود اؼبوجبة
 .يف اؼبائة ٜٜ٘,ٜٜ تكوف نسبة النحاس فيها أكثر من
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 تنظيف الخبث ٙ-ٖ-ٕ
ة التحويل يف فرف للتنظيف الكهربائي للخبث، وذلك السًتداد يبكن معاعبة اػببث اؼبنصهر الذي ينتج عن أفراف الصهر وأجهز 

وىذا يسفر عن إنتاج خليط معدين متلبد عارل النوعية من أجل نقلو إذل  .النحاس واؼبعادف الثمينة األخرى اؼبوجودة يف اػببث
و أو يستخدـ كمادة من مواد ويرسل اػببث إما للتخلص من .وقد يتحوؿ اػببث النهائي إذل حبيبات مع اؼباء .أجهزة التحويل

 .الركاـ
ويف العمليات اليت تنفذ الصهر اؼبباشر إذل النحاس اؼبنفنط، يبكن أف ينتج تنظيف اػببث سبائك من خليط النحاس، وترسل 

 .ىذه بعد ذلك إذل اؼبصهر لكي تعاد معاعبتها يف أجهزة التحويل
فبعد البفاض  .يتم تنظيف اػببث باستخداـ تقنيات للمعاعبة اؼبعدنيةوكبديل لعملية اؼبعاعبة يف فرف لتنظيف اػببث، يبكن أف 

وينتج ىذا خامًا مركزاً وبتوي على النحاس، يعاد بعد ذلك إذل  .درجة حرارة اػببث ببطء، يتم سحقو وطحنو ومعاعبتو بالتعوًن
 .اؼبصهر

 حمض الكبريتيك تصنيعمنشأة  ٚ-ٖ-ٕ
وهبري أواًل تربيد الغاز الناجم  .سم تنظيف الغاز يف منشأة تصنيع ضبض الكربيتيكتوجو غازات عملييت الصهر والتحويل إذل ق

عن العمليات ومعاعبتو إلزالة اؼبواد اعبسيمية واؼبعادف وخبار اغبمض باستخداـ أجهزة تنظيف الغاز مثل أجهزة الشطف 
. درجة مئوية ٓٗو ٖ٘ تو إذل نطاؽ يًتاوح بُتوأثناء تنظيف الغاز، يتم زبفيض درجة حرار  .واؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة

 :ويف ىذه اؼبرحلة يزاؿ معظم الزئبق القادـ من اؼبصهر عن طريق اآلليات الثالث التالية
 ويتفاعل جزء من الزئبق لتكوين كربيتات الزئبق الصلبة، اليت تزاؿ من اغبمأة. 
  الشطف، ويكدس يف أبراج للتربيدباإلطباد والتربيد السريع يف أجهزة  الزئبق النقيوهبري تكثيف. 
  ويتحرر السلنيـو اؼبوجود يف مركنزات النحاس أثناء عمليات الصهر والتحويل، ويكوف موجودًا بعدئذ يف غاز عملية

وينحل أكسيد السلنيـو يف ؿبلوؿ الشطف اغبمضي الضعيف وىبتزؿ يف اغباؿ بواسطة  .الصهر كأكسيد السلنيـو
 (.HgSe)لتشكيل سلنيد الزئبق  الزئبق النقيل السلنيـو األضبر، الذي يتفاعل بدوره مع ثنائي أكسيد الكربيت ليشك

 .وسلنيد الزئبق ىو مركب قابليتو منخفضة للغاية للذوباف يف اؼباء، ومستقر يف األوساط اغبمضية
زالة الزئبق اؼبتبقي يف غاز ويف أعقاب تنظيف الغاز، قد تلـز تكنولوجيا ؿبددة إلزالة الزئبق، قبل إنتاج اغبمض، وذلك إل

ومن اؼبتوقع أف ربتوي االنبعاثات الصادرة من اؼبدخنة النهائية على تركيزات نزرة من  .العمليات من أجل تلبية اؼبعايَت التجارية
ها والتخلص وينبغي أف تتم إدارة اؼبخلفات واغبمأة الناذبة عن عمليات تنظيف الغاز أو إزالة الزئبق، دبا يف ذلك زبزين .الزئبق

 .مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية على كبو متسقمنها، والتجارة فيها، 
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 مركزات النحاس، العوامل الصهورة

 مهبط )كاثود( النحاس

 واد اعبسيميةاؼب

 الغاز اؼبنبعث
 
 

النحاس 
 اؼبتلبد

 ضبض الكربيتيك

 نفايات الزئبق

 إزالة الزئبق

 التنقية بالنار

 ذبفيف اػباـ اؼبركز

 تنظيف الغاز

 التحويل

اػبليط اؼبتلبد، 
سبائك خليط 
 النحاس

 اػببث

 اػببث

 اػببث النهائي

 اإلنبعاثات إذل اؼبدخنة

 التنقية الكهربائية

 كباس األنود

 اػببث

 مركنز النحاس

 الصهر

تربيد اػببث والتعوًن 
  أو فرف تنظيف اػببث

  النحاس اؼبنفط  النحاس اؼبنفط

  

الغاز 
 اؼبنبعث

 التحميص

منشأة تصنيع ضبض 
 الكربيتيك

 HgSe نفايات
 (إذا كاف السلنيـو موجوداً )

    

 الغاز اؼبنبعث

 للنحاس العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي: ٖ الشكل

 خطوات التصنيع في إنتاج الذىب ٗ-ٕ
ت األخرى مباشرة لعملية النض. تتطلب بعض ركازات الذىب معاعبة أولية قبل عملية النض، يف حُت يبكن إخضاع الركازا

وسَتكز ىذا القسم على تلك الركازات اليت تتطلب التحميص كمعاعبة أولية سابقة للنض، بالنظر إذل أف اؼبرفق داؿ من اتفاقية 
 حملة عامة عن العمليات اليت ينطوي عليها التصنيع. ٗميناماتا يغطي التحميص. ويبُت الشكل 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

94 

 التحميص ٔ-ٗ-ٕ
جزء يف  ٓٓٔو از الذىب اؼبطحوف يف جهاز التحميص، ووبتوي الركاز عادة على نسبة زئبق تًتاوح بُت صفرهبري تلقيم رك

درجة مئوية، حيث تستخدـ اغبرارة يف أكسدة  ٓٓٙ - ٓٓ٘ وتعمل أجهزة التحميص عادة يف نطاؽ درجات حرارة .اؼبليوف
وتؤدي درجات اغبرارة اؼبرتفعة إذل تطاير الزئبق  .ىب واسًتدادهالكربيت والكربوف اؼبوجودين يف الركاز، وبالتارل يبكن نض الذ

وتتم معاعبة الغازات الناذبة عن عملية التحميص خبطوات متعددة، بعضها ينفذ لضبط اؼبلوثات اؼبرافقة،  .اؼبوجود يف الركاز
ويرد وصف ىذه  .ىن حد فبكنوحدات معينة تطبق قدر اإلمكاف لتقليل انبعاثات الزئبق إذل أد يف وتعاجل أيضًا بعمليات

ويتوقع أف تكوف نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الغازات  .الضوابط دبزيد من التفصيل يف دراسة اغبالة اؼبقدمة بشكل منفصل
 .يف اؼبائة بناًء على عمليات تركيب ذبهيزات ضوابط فباثلة يف العمليات التجارية القائمة ٜٜ اؼبنبعثة أكرب من

 النض ٕ-ٗ-ٕ
ؼ اؼباء إذل ـبرجات جهاز التحميص يف حوض رّجاج هبري فيو خلط اؼباء واؼبواد الصلبة الناذبة عن جهاز التحميص، يضا

بواسطة حلقة الكربوف يف حوض  - ويرسل ىذا اؼبالط إذل سلسلة من األحواض هبري فيها نض الذىب منو .لتكوين اؼبالط
وتتم معاعبة اؼبالط  .امتصاص مركبات الذىب والزئبق على الكربوف اؼبنشنطودبجرد ذوباهنما، هبري  .باستخداـ السيانيد -النض

أما الزئبق  .النهائي، بعد أف يستنفد منو الذىب والزئبق، بعملية معادلة وإزالة ظبية، مث يرسل كنفايات إذل مرفق ذبميع اؼبخلفات
مسانبتو ضئيلة يف زئبق الغالؼ اعبوي، وذلك  القابل لالكبالؿ يف السيانيد الذي يتبقى يف ـبلفات ؿبلوؿ النض فستكوف

 .بسبب البفاض ضغط خبار اؼبركب اؼبكوف من السيانيد والزئبق

 التجريد وإعادة التشكيل ٖ-ٗ-ٕ
يغسل الكربوف احملمنل الناتج عن حلقة الكربوف يف حوض النض مث ينقل إذل حوض يتم فيو ذبريد الذىب والزئبق عن الكربوف 

وينتج عن ىذا ؿبلوؿ ترتفع نسبة ؿبتواه من الذىب، ويبكن استخالص الذىب منو بالتحليل الكهربائي أو  .وؿويعاداف إذل احملل
وبعد إزالة الذىب من الكربوف )التجريد(، يرسل الكربوف إذل فرف حراري إلعادة تشكيلو  .الًتسيب على النحو اؼببُت أدناه

 .حرارياً ويعاد تدويره مرة أخرى إذل مرحلة النض
والفرف اغبراري اؼبستخدـ إلعادة تشكيل الكربوف عبارة عن وعاء  .يبقى بعض الزئبق الذي مت امتصاصو يف الكربوف بعد ذبريدهو 

درجة مئوية، فيجفف بذلك الكربوف ويزيل ما تبقى من الزئبق اؼبمتص  ٓٓٚ مغلق يسخن الكربوف إذل درجات حرارة أعلى من
 .وعاء على األكسجُت، األمر الذي يسمح بتجفيف الكربوف دوف أكسدتو أو إحراقووال وبتوي ال .بتحويلو إذل شكل غازي

وينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد  .وهبمع يف دوارؽ صناعية ؿبكمة اإلغالؽ الزئبق النقيوهبري طرد الغاز مث تربيده؛ ويتكثف بذلك 
 .، متسقة مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقيةاحملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها

فَتتبط الزئبق يف الغاز كيميائيًا مع  .بالكربيت مشربأما الزئبق الغازي اؼبتبقي فيمرر عرب وعاء وبتوي على كربوف منشط 
 .)كربيتيد الزئبق )ثنائي التكافؤ(( (cinnabar)الكربيت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقر 

يف اؼبائة بناًء على التجارب  ٜٜ نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الفرف اغبراري إلعادة تشكيل الكربوف أكرب من وينتظر أف تكوف
وعلى الرغم من أف أفراف إعادة تشكيل الكربوف تتجاوز نطاؽ  .اؼبستفادة من الضوابط اؼبماثلة يف العمليات التجارية القائمة

ؼبهم اإلشارة إذل أهنا قد سبثل مصدرًا ىامًا النبعاثات الزئبق، يف اغباالت اليت ال يتم فيها اؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا، فمن ا
 .ضبط ىذه االنبعاثات
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 التنقية ٗ-ٗ-ٕ
 .تتم بعد ذلك تنقية ضبأة الذىب الناصبة عن التحليل الكهربائي أو الًتسيب باستخداـ غبار الزنك، ومعاعبتها يف وعاء معوجة

 .درجة مئوية، لتجفيف اؼبواد الصلبة، ويزاؿ الزئبق من منفذ للغاز ٓٓٙ عوجة إذل درجة حرارة أعلى منوتسخن اغبمأة يف اؼب
ويف البداية ُيربند  .وهبري الغاز عرب اؼبنافذ إذل معدات معاعبة الغاز إلزالة الزئبق منو، مث ترسل اؼبواد اغباملة للذىب إذل فرف للتنقية

أما ما تبقى من الزئبق الذي دل يتكثف فيمرر عرب وعاء وبتوي على   .بق منو حبالتو العنصريةغاز اؼبعوجة ويكثف، وهبمع الزئ
وينتظر أف تكوف  .فَتتبط الزئبق يف الغاز كيميائيًا مع الكربيت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقر .بالكربيت مشربكربوف منشط 

ؼبائة بناًء على عمليات ذبهيز ضوابط فباثلة يف إحدى اؼبنشآت يف ا ٜٜ أكرب من نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من غازات اؼبعوجة
 .العاملة حالياً 

 الفرن ٘-ٗ-ٕ
يستخدـ الفرف لتسخُت اؼبواد الصلبة اجملففة اغباملة للذىب اليت تنتج من اؼبعوجات إذل درجة حرارة أعلى من درجة انصهار 

والغاز اؼبنطلق من اؼبنفذ يبرر أواًل من  .عن صبيع الشوائب الفصل النهائي للذىب ربقيقصبيع اؼبكونات يف الشحنة، من أجل 
يبرنر غاز اؼبنفذ بعد ذلك من خالؿ و  .خالؿ اؼبرشحات الكيسية إلزالة اؼبواد اعبسيمية، دبا يف ذلك الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات

 .يت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقربالكربيت، حيث يرتبط الزئبق كيميائيًا مع الكرب  اؼبشربوعاء وبتوي على الكربوف اؼبنشط 
يف اؼبائة بناًء على عمليات ذبهيز  ٜٜ وينتظر أف تكوف نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الغازات اؼبنبعثة من منفذ الفرف أكرب من

راض وألغ .وينبغي التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق بطريقة سليمة بيئياً  .ضوابط فباثلة يف منشآت عاملة أخرى
وعالوة على ذلك،  .التوضيح، ذبدر اإلشارة إذل أف االنبعاثات من الفرف غَت مشمولة ضمن اؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا

 الزئبق. وبتمل أف تشكل األفراف إال مصدراً ضئياًل من مصادر انبعاثات ال
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 التحميص

 و خاـ الذىب اؼبركزركاز الذىب أ

جهاز الشطف باستخداـ 
 ثنائي أكسيد الكربيت

 اؼبواد اعبسيمية

 الغاز اؼبنبعث

 غاز العادـ إذل اؼبدخنة

نفايات 
 الزئبق

 إزالة الزئبق
 النض

التحليل الكهربائي أو ترسيب 
 غبار الزنك 

 تنظيف الغاز

 إعادة التشكيل

 التجريد

الزئبق نفايات 
 النقي

ف اؼبعاد الكربو 
  تشكيلو

 السيانيد

 الكربوف اؼبنشنط

 سبيكة الذىب

 إزالة اؼبواد اعبسيمية

عمود الكربوف 
 اؼبشبع بالكربيت

 اؼبعوجة

 الفرف

 جهاز التكثيف
 الزئبق النقينفايات 

 نفايات الزئبق

 نفايات الزئبق

 الكربوف احململ

 الكربوف اؼبستهلك

 ضبأة الذىب

اؼبواد الصلبة 
 املة للذىباغب

 الذىب يف احمللوؿ

 للذىب العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي: ٗ الشكل
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 ط االنبعاثاتتقنيات ضب -ٖ
توصف يف األقساـ التالية التقنيات الرئيسية اؼبستخدمة لتخفيف انبعاثات الزئبق يف اؽبواء، واؼبتصلة بعمليات التحميص والصهر 

وتعتمد ىذه التقنيات بوجو عاـ، على أحد أشكاؿ أكسدة الزئبق وعلى  .والتنقية اؼبستخدمة يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية
وال تشمل ىذه القائمة التقنيات اؼبعًتؼ هبا لتقليل انبعاثات الزئبق يف  .واد مثل كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ(التفاعالت مع م

ويقدـ  .مثل مركبات الكربوف العضوية أو غَتىا من اؼبواد اعبسيمية -الحتجاز اؼبلوثات األخرى اؼبشًتكةاؽبواء بفضل اؼبنافع 
 .بالنسبة الحتجاز انبعاثات الزئبق مشًتكةاؼبلوثات اؼبتعددة اليت تقدـ منافع  ضبطأيضاً قسم شامل يتعلق بتقنيات 

 .يتطاير الزئبق يف درجات اغبرارة السائدة يف معظم عمليات زبفيف االنبعاثات، ولذلك تلـز تقنيات خاصة بالقطاع إلزالتوو 
وكثَتاً ما ربدند نوعية  .تبقي موجوداً يف اغبمض اؼبنتجويف حالة إزالة الزئبق قبل منشأة تصنيع ضبض الكربيتيك، سيكوف الزئبق اؼب

اغبمض دبصطلحات مثل النوعية التجارية، النوعية التقنية، والنوعية اإللكًتوليتية )اؼبوصلية الكهربائية(، والنوعية الستخداـ 
 .د إذل آخر ومن بلد إذل آخرمورِّ وىذه اؼبصطلحات عامة بطبيعتها وقد زبتلف من . البطاريات، والنوعية الغذائية وما إذل ذلك

جزء  ٓ,ٔ وتعتمد مواصفات اؼبنتج على االستخداـ احملتمل للحمض، وتكوف مواصفات الًتكيز اؼببلغ عنها يف العادة أقل من
على الرغم من أف بعض  (ٖ٘)يف الغاز اؼبنظنف، عادي مليغراـ لكل مًت مكعب ٕٓ,ٓ يف اؼبليوف، أي ما يعادؿ حوارل

 (ٖٙ).د تتطلب تركيزات أقل بكثَتالتطبيقات ق

 نورزينك-عملية بوليدين ٔ-ٖ

 الوصف ٔ-ٔ-ٖ
Outotec BN نورزينػك )الػيت تسػمى أيضػاً عمليػة جهػاز أوتوتيػك للشػطف بالكلوريػد أو عمليػة-عمليػة بوليػدين

الزئبػق ( تزيػل (ٖٚ)
  كلوريػػػد الزئبػػػق )أحػػػادي التكػػػافؤ( أومػػػن الغػػػازات الناذبػػػة كنفايػػػات مػػػن مصػػػاىر الركػػػاز األورل، وذلػػػك بتحويػػػل الزئبػػػق إذل النقػػػي

Hg2Cl2  وينتج الكالوميل من تفاعل الزئبق مع كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( .“(الكالوميل”)اؼبعروؼ أيضاً باسم HgCl2.  ويتم
مليػة تنظيػف بعد ذلك اسًتداد كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( من بعض الكالوميل عن طريق األكسدة مع الكلور، مث يعػاد إذل ع

 .الغاز
اؼبوجػػود علػػى شػػكل خبػػار يف الغػػازات الناذبػػة كنفايػػات، وذلػػك  الزئبػػق النقػػيتػػتم أكسػػدة و  .يف الػػربج اؼبعبػػأ (ٖٛ)وتػػتم ىػػذه العمليػػة

 :بواسطة ؿبلوؿ شطف مكوف من اؼباء وكلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ(
Hg )أ(

0
 + HgCl2 => Hg2Cl2 

 .بأليػاؼ زجاجيػة عموديػة، يبػرر مػن خاللػو الغػاز النػاتج كنفايػات مػن القاعػدة إذل القمػةويتألف الربج من وعاء أسػطواين مقػوى 
ويف اعبػػزء العلػػوي مػػن الػػربج يػػرش  .ويعبػػأ الػػربج دبػػواد تغليػػف مصػػنوعة مػػن البوليربوبػػايلُت، )تكػػوف يف العػػادة علػػى شػػكل سػػروج(

جهػػػاز إلزالػػػة البخػػػار مػػػن الطػػػراز اؼبتمػػػوج  ويسػػػتخدـ .ؿبلػػػوؿ الشػػػطف فػػػوؽ مػػػواد التغليػػػف بواسػػػطة ؾبموعػػػة مػػػن فوىػػػات الػػػرش

                                                           
(ٖ٘ ) www.mercuryconvention.org/Portals/11/.../EG1/EU_information.pdf; accessed 24 March 2015. 
(ٖٙ  )http://www.sulphuric-acid.com/techmanual/Properties/properties_acid_quality.htm; accessed 24 March 2015. 
(ٖٚ) http://www.outotec.com/en/About-us/Our-technologies/Gas-cleaning/Mercury-removal/#tabid-2. accessed 24 March 

2015. 
(ٖٛ ) http://www.sulphuric-acid.com/techmanual/Properties/properties_acid_quality.htm; accessed 24 March 2015. 
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وتػتم العمليػة يف  .( عنػد منفػذ خػروج الػربج ؼبنػع خػروج ؿبلػوؿ الشػطف مػن النظػاـmesh-pad)شيفروف( أو طراز اللػوح الشػبكي )
 .كيلو باسكاؿ ٔ درجة مئوية أو أقل، ويقدر البفاض الضغط بواسطة برج الشطف بنحو ٓٗ درجة حرارة

ويًتسب من احمللوؿ اؼبائي وتتم إزالتو يف القسم السفلي من الربج كمالط  .لوميل غَت قابل لالكبالؿ يف اؼباءوينتج عن العملية كا
بالكامػػل  الزئبػػق النقػػيويف الظػػروؼ اؼبثاليػػة للعمليػػة، يتفاعػػل  .ويعػػاد بعػػد ذلػػك تػػدوير احمللػػوؿ اؼبػػائي إذل جهػػاز الشػػطف .كثيػػف

 .تقريباً مع كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ(
ومػن الضػروري اغبفػاظ علػى تركيػز عػػاؿ لكلوريػد الزئبػق )ثنػائي التكػافؤ( يف دورة ؿبلػوؿ الشػػطف مػن أجػل ربقيػق عمليػة أكسػػدة 

ولذلك تتم معاعبة نصف اؼبػالط بغػاز الكلػور مػن أجػل أكسػدة ترسػبات كلوريػد الزئبػق )أحػادي التكػافؤ( مػرة أخػرى إذل   .فعالة
 :كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ(

 Hg2Cl2+ Cl2 => 2HgCl2 )ب(
وعنػد اسػتنفاد تركيػز كلوريػد الزئبػق )ثنػائي  .ودبجرد أف يعاد توليد ؿبلوؿ الكالوميل اؼبعاجل بالكامل، يػتم ضػخو إذل صػهريج زبػزين

التكافؤ( يف دورة ؿبلوؿ الشػطف، يضػاؼ ؾبػدداً ؿبلػوؿ كلوريػد الزئبػق )ثنػائي التكػافؤ( الػذي أعيػد توليػده مػن صػهريج التخػزين، 
 .لك للمحافظة على تركيز كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( يف دورة الشطفوذ

 :)ب( كما يليو والناتج الصايف للتفاعل من خطويت العملية )أ(
2Hg )ج(

0
 + Cl2 => Hg2Cl2 

ود وعنػدما يفػيض السػائل اؼبرشنػح يعػاد إذل صػهريج الضػخ اؼبوجػ .ويوجو النصف اؼبتبقي من مػالط الكالوميػل إذل حػوض ترسػيب
 .ويف أسفل حوض الًتسيب، يًتسب يف حوض ـبروطي كلوريد الزئبق )أحػادي التكػافؤ( غػَت القابػل لالكبػالؿ .يف برج الشطف

وتعبػأ اؼبػواد  .ويبكن إضافة غبػار الزنػك لتعزيػز عمليػة الًتسػيب .وسبرر اؼبواد الصلبة إذل حوض ترسيب ثاف لكي يتم تركيزىا ؾبدداً 
ويف النهايػة يبكػن  .سيب الثاين يف أسطوانات زبزين سبهيداً لبيعها أو ؼبزيد مػن التجهيػز داخػل اؼبنشػأةالصلبة الناذبة يف حوض الًت 

 .وىبػػزف الزئبػق بعػد ذلػػك يف أوعيػة زبػزين ؿبكمػػة .الزئبػق النقػيالػتخلص مػن نضػح الكالوميػػل بصػورة هنائيػة أو اسػػتخدامو إلنتػاج 
 .نكنورزي-عملية بوليدينرظباً زبطيطياً ل ٘ يوضح الشكل

وينبغي أف تؤخذ يف االعتبار أيضًا اؼبخاطر اؼبًتتبة على صحة العماؿ من احتماؿ التعرض لكلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( أو 
 السمية(. للكلور )وكالنبا شديد
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 Hg2Cl2 الزئبق )أحادي التكافؤ(نورزينك التي تنطوي على استرداد كلوريد -رسم تخطيطي لعملية بوليدين: ٘ الشكل
(Hultbom 2003) 

 التطبيق قابلية ٕ-ٔ-ٖ
ىذه العملية على صبيع الغازات الناذبة عن عمليات اؼبصاىر، وال سيما على غازات العمليات اليت ربتوي على  تطبقيبكن أف 

لك للمحتويات العالية من الزئبق وىي تقنية فعالة ؼبستويات ـبتلفة من مدخالت الزئبق، وكذ .SO2 ثنائي أكسيد الكربيت
 .منشأة صناعية يف صبيع أكباء العادل ٓٗ وتستخدـ بفعالية يف كبو

 

 خروج الغاز

 الكالوميل

 أكسدة
 الكالوميل

 فصل الكالوميل

 الكلور

 خزاف الضخ

دخوؿ 
 الغاز

 برج إزالة الزئبق
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 األداء ٖ-ٔ-ٖ
ويف العادة  .يف اؼبائة ٚ,ٜٜ تعتمد كفاءة اإلزالة على ؿبتوى الزئبق يف منفذ إدخاؿ الغاز الناتج كنفايات، والذي يكوف عادة

ويبكن أيضاً  .(Hultbom 2003; UNECE 2013) (ٜٖ)جزءاً يف اؼبليوف ٘,ٓو ٖ,ٓ الغاز بُتيًتاوح تركيز الزئبق عند منفذ خروج 
 ٓٓٔ جزءًا يف اؼبليوف عند منفذ خروج الغاز، بًتكيزات ؼبنفذ الدخوؿ تتجاوز ٘,ٓو ٖ,ٓ الوصوؿ إذل تركيز زئبق يًتاوح بُت

mg/Nm 100مليغراـ من الزئبق لكل مًت مكعب من الغاز يف الظروؼ العادية )
3( )Hultbom 2003).(ٗٓ) 

 ٖ الجدول
(BREF NFM 2014) (Boliden Rönnskar)نورزينك يف مصهر بوليدين رونسكار -أداء عملية بوليدين

(ٗٔ) 

 متعددة وسائطلالشاملة اآلثار  ٗ-ٔ-ٖ
 :وسائط ما يليوالشاملة لعدة تشمل اآلثار الناذبة عن العملية 

 ة، عن طريق نض أو تبخَت الزئبقاآلثار على اؽبواء واؼباء بسبب إنتاج نفايات الكالوميل الصلب. 
 تكاليف التركيب والتشغيل ٘-ٔ-ٖ

 .اإلنشاءدرجة مئوية(، تستخدـ بصورة أساسية اؼبواد البالستيكية من أجل  ٓٗ نظراً اللبفاض درجة حرارة التشغيل )أقل من
  :وتكوف تكاليف التشغيل منخفضة ألهنا تقتصر على ما يلي

 ات التدوير؛طاقة الكهربائية ؼبضخاستهالؾ ال 
  ؼبراوح للتعويض عن البفاض الضغط الذي وبدثو برج الشطف؛يف ازيادة استهالؾ الطاقة الكهربائية 
 )استهالؾ غاز الكلور من أجل اسًتداد كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ. 

وتعرؼ ىذه العملية  (Hultbom 2003) (ٔٗ)وتكوف تكاليف التشغيل مستقلة عمليًا عن مستوى الزئبق يف الغاز الناتج كنفايات
، وصلت تكاليف االستثمار يف تركيب منشأة إلزالة الزئبق إذل (Aurubis Hamburg)ويف آوروبيس ىامبورغ  .بأهنا ؾبدية اقتصادياً 

ماليُت دوالر )دبا يف ذلك أجهزة التكثيف والتسخُت واؼبرشحات الكيسية، وأنظمة اغبقن وجهاز االمتصاص واؼبراوح  ٘
(BREF NFM 2014). 

                                                           
(ٖٜ ) http://www.outotec.com/en/About-us/Our-technologies/Gas-cleaning/Mercury-removal/; accessed 24 March 2015. 
(ٗٓ ) Nm3 ىو ( اؼبًت اؼبكعب يف الظروؼ العاديةnormal cubic metre ويشَت إذل الغاز اؼبقاس عند ضغط جوي )ٔ  ودرجة حرارة صفر

 درجة مئوية.
عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألوروبا، بروتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة، اؼبتاح على الرابط: (  ٔٗ)

http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html ٕ٘ٔٓآذار/مارس  ٕٗالطالع على الصفحة يف ؛ جرى ا. 

مًت مكعب  ٖٓ ٓٓٓ تدفق الغاز
يف الظروؼ العادية كل ساعة 

(Nm3/h) 

مًت مكعب /ميكروغراـ] قبل
[ يف الظروؼ العادية

[μg/Nm3] 
 التقليلكفاءة  [μg/Nm3] بعد

 [النسبة اؼبئوية]
 ٚ,ٜٜ ٖٓ ٜٜٚٛ عند منفذ الدخوؿ تركيز عاؿ

 ٗٚ ٖٔ ٔ٘ منخفض عند منفذ الدخوؿ تركيز
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 مرشح السلنيوم ٕ-ٖ

 الوصف ٔ-ٕ-ٖ
اؼبوجود يف الغازات الناذبة كنفايات يف مصاىر الركازات  الزئبق النقياحملتوى اؼبنخفض من  (ٖٛ()ٖٚ)تزيل عملية مرشح السلنيـو

ين سلنيد الزئبق األولية، وذلك بتحويل ضبض السيلينيوز إذل السلنيـو األضبر غَت اؼبتبلور الذي يتفاعل مع الزئبق الغاز لتكو 
 .)ثنائي التكافؤ(

وذو مساحة سطحية كبَتة مصممة لتحقيق اتصاؿ لصيق  (fixed bed filter)ومرشح السلنيـو ىو مرشح بطبقة ترشيح ثابتة 
نيـو ىذه اؼبادة بالسل وتشرنب .ويستخدـ مادة خاملة مسامية مشاهبة ؼبا يستخدـ كدعامة للمواد اغبفازة .للغاية مع اؼبادة الفعالة
لًتسيب السلنيـو  SO2 بتجفيف ؿبلوؿ ضبض السيلينيوز بوجود ثنائي أكسيد الكربيت التشريبويتحقق  .األضبر غَت اؼبتبلور
 :األضبر غَت اؼبتبلور

H2SeO3 + H2O + 2 SO2 => Se + 2 H2SO4 

 :التكافؤ(ويتفاعل السلنيـو األضبر غَت اؼبتبلور مع الزئبق يف الغاز لتشكيل سلنيد الزئبق )ثنائي 
Se + Hg

0
 => HgSe 

 .ثواف ٖ-ٔ ويكوف زمن التماس مع اؼبرشح حوارل
وذبري معاعبة اؼبرشح بعد ذلك السًتداد الزئبق  .يف اؼبائة ٘ٔ-ٓٔ ويظل اؼبرشح فعااًل حىت يصل مستوى الزئبق يف اؼبرشح إذل

 .وإلعادة توليد السلنيـو
 .HgSe درجة مئوية منخفضًا جدًا باؼبقارنة مع سلنيد الزئبق ٓٓٔ إذل ويكوف ضغط البخار للزئبق يف درجات اغبرارة من صفر

والسلنيـو مناسب سبامًا كمادة ضبط ألف ضغط خباره منخفض جدًا أيضًا عند درجات اغبرارة ىذه، فبا هبعل فقداف السلنيـو 
غَت أنو  .ات مشبعة ببخار اؼباءدرجات مئوية يف غاز  ٓٔٔ ويبكن للمرشح أف يعمل يف درجات حرارة تصل إذل .منخفضاً جداً 

 .ينبغي ذبنب التكثف داخل اؼبرشح
 .ثواف ٖ باسكاؿ بالنسبة ؼبرشح من مرحلة واحدة بزمن احتجاز قدره ٓٓٙ ويكوف البفاض الضغط من رتبة

ضاً كخطوة معاعبة ويبكن تطبيقو أي .ويبكن ؼبرشح السلنيـو أف هبعل غازات النفايات الناذبة من اؼبصاىر خالية تقريبًا من الزئبق
ثانية للغازات الناذبة كنفايات من أجل زبفيض ؿبتوى الزئبق قبل دخوؿ الغاز الحقًا يف مصنع ضبض ينتج اغبمض اػبارل من 

 .الزئبق
بق وباؼبقارنة مع مواد الطبقات الثابتة األخرى اؼبمتصة للزئبق مثل الكربوف اؼبنشط، يتميز السلنيـو بتفاعلو بشكل انتقائي مع الزئ

وهبذا يكوف من اؼبمكن مثالً  .وال ربدث تفاعالت جانبية غَت مرغوبة ألف السلنيـو ليس لو نشاط ؿبفز معروؼ .وحده
بينما يف الكربوف اؼبنشط،  .SO2 استخداـ مرشح السلنيـو إلزالة الزئبق يف غازات رطبة ربتوي على ثنائي أكسيد الكربيت

، الذي يندمج بدوره مع خبار اؼباء مشكاًل ضبض SO3 ثي أكسيد الكربيتإذل ثال SO2 يتأكسد ثنائي أكسيد الكربيت
 .(Hultbom 2003)الكربيتيك، فبا يؤدي إذل انسداد اؼبرشح 

تربيد الغاز  (mg/Nm3)مليغراـ يف اؼبًت اؼبكعب يف الظروؼ العادية  ٘ٓ,ٓ وبداًل من ذلك، سيتطلب ربقيق تركيزات زئبق تبلغ
ويبكن ربقيق نفس  .بكثَت من درجة الصفر مئوية لفصل جسيمات مركبات الزئبق والزئبق السائل بشدة إذل درجات حرارة أقل
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درجة  ٓٗٔ يف درجات حرارة تصل إذل حوارل (HgSe)ستوى اؼبتبقي جبمع الزئبق على شكل سلنيد الزئبق )ثنائي التكافؤ( اؼب
 .(Hultbom 2003)مئوية 

 قابلية التطبيق ٕ-ٕ-ٖ
 .ق يف ما ال يقل عن ست منشآت يف صبيع أكباء العادلثبتت قابلية التطبي

 مستوى األداء ٖ-ٕ-ٖ
يف اؼبائة، تلـز يف العادة فًتة  ٜ٘ ومن أجل ربقيق مستويات كفاءة إزالة بنسبة .تتوقف كفاءة اإلزالة على زمن االحتجاز

ويكوف اغبد  (ٖٛ).ة لكفاءة اإلزالةيف اؼبائ ٜٓ ويف العادة، تتحقق مستويات .(Hultbom 2003)ثالث ثواف قدرىا احتجاز 
mg/Nm) ٔٓ,ٓ األدىن اؼبتوقع ؼبتوسط تركيز الزئبق يف منفذ خروج الغاز كل ساعة أقل من

3
مليغراـ يف اؼبًت اؼبكعب يف  (

 .وتبُت اعبداوؿ التالية زبفيضات الزئبق القياسية .(UNECE Heavy Metals Protocol 2013)الظروؼ العادية 
 ٗ الجدول
 (BREFNFM2014) زنك(-رصاص-)مصهر كباس (ٔٗ)ملية مرشح السلنيـو يف منشأة بوليدين رونسكارأداء ع

مًت مكعب يف  ٓٛ,ٓٓٓتدفق الغاز 
 (Nm3/hالظروؼ العادية كل ساعة )

قبل ]ميكروغراـ/مًت مكعب 
 كفاءة التقليل ]النسبة اؼبئوية[ [μg/Nm3بعد ] [μg/Nm3يف الظروؼ العادية[ ]

 ٜ٘ ٛٗ ٛٓٓٔ نفذ الدخوؿعند م تركيز عاؿ
 ٔٚ ٕٔ ٕٗ تركيز منخفض عند منفذ الدخوؿ

 ٘الجدول 
 (Hultbom 2003)النتائج القياسية لعملية مرشح السلنيـو 

قبل ]ميكروغراـ/مًت مكعب  تدفق الغاز 
 كفاءة التقليل ]النسبة اؼبئوية[ [μg/Nm3بعد ] [μg/Nm3يف الظروؼ العادية[ ]

 ٜٜ ٓ٘> ٓٓٓٙ ؿعند منفذ الدخو  عاؿتركيز 
 تكاليف التركيب والتشغيل ٗ-ٕ-ٖ

 .تتناسب تكلفة االستثمار مع كمية تدفق الغاز
وىذا يبثل التكلفة الرئيسية ؽبذه التكنولوجيا، وىي تتناسب أساساً  .وعندما تصبح كتلة السلنيـو مشبعة بالزئبق هبب استبداؽبا

 .(Hultbom 2003)مع الكمية اؼبزالة من الزئبق 
نورزينك يف اغباالت اليت تكوف فيها -ما تتم مقارنة تكاليف تركيب مرشح السلنيـو مع التكاليف اؼبرتبطة بعملية بوليدين وكثَتاً 

ويف اغباالت اليت تنخفض فيها معدالت تدفق الغاز، تكوف تكلفة االستثمار النسبية أقل من عملية  .التقنيتاف نبا األنسب
ويكوف العكس صحيحًا بالنسبة ؼبعدالت التدفق  .طريقة شطف تتطلب معدات أكثر نورزينك، ألف ىذه األخَتة-بوليدين

 .(Hultbom 2003)اؼبرتفعة، ألف تكلفة توسيع نطاؽ جهاز الشطف أقل من نظَتهتا ؼبرشحات الطبقات الثابتة 
نورزينك ىي -تكوف عملية بوليدينوبالنسبة ؼبعدالت تدفق الغاز األكثر ارتفاعًا اليت تًتافق مع كميات عالية من الزئبق الوارد 
نورزينك ومرشح السلنيـو من أجل -األكثر اقتصاداً؛ وعلى الرغم من ذلك، يذكر أنو من اؼبمكن اعبمع بُت عملييت بوليدين

 .(Hultbom 2003)تلبية أكثر اؼبطالب صرامة يف ؾباؿ إزالة الزئبق 
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ساعة، فتشَت إذل استثمار أورل يبلغ /مًت مكعب ٕٓٓ ٓٓٓ سعتو وتذكر مصادر القطاع التكلفة اإلرشادية ؼبرشح سلنيـو تبلغ
 .يورو للطن الواحد ٖ٘ ٓٓٓ طناً من السلنيـو بسعر ٓٚ ماليُت يورو، تضاؼ إليو تكلفة ٖ حوارل

 متعددةوسائط الشاملة لاآلثار  ٘-ٕ-ٖ
يد الزئبق من إنتاج النفايات اؼبؤلفة من سلنيد أو أكس الزئبق النقيتؤدي العملية إذل آثار ؿبتملة على اؽبواء واؼبياه بسبب تبخر 

وينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد  .وهبب ربويل النفايات إذل حالة االستقرار قبل مواصلة معاعبتها .الزئبق الصلب )ثنائي التكافؤ(
 .ات الصلة يف االتفاقيةاحملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد األخرى ذ

 الكربون المنشط  ٖ-ٖ

 الوصف ٔ-ٖ-ٖ
انبعاثات لضبط ىو أحد التكنولوجيات اؼبثبتة اؼبستخدمة يف قطاع الذىب الصناعي  (ٕٗ)بالكربيت اؼبشرنبالكربوف اؼبنشط 
ويتفاعل الزئبق اؼبوجود  .كربوفويبكن تطبيق الكربوف اؼبنشط إما يف وسط الطبقة الثابتة أو عن طريق اغبقن بال .الزئبق يف اؽبواء

بالكربيت أثناء مروره يف الطبقة اؼبسطحة، مكونًا كربيتيد الزئبق )ثنائي التكافؤ(  اؼبشربيف االنبعاثات الغازية مع الكربوف 
(HgS). رتبط باعبسيمات، ويتميز الكربوف اؼبنشط بأنو يزيل صبيع أنواع انبعاثات الزئبق يف اؽبواء، دبا يف ذلك الزئبق اؼبؤكسد، واؼب
 .الزئبق النقيو 

الذي يتم امتصاصو يف الكربوف اؼبنشط  (HgS)ىذه باحتجاز الزئبق على ىيئة كربيتيد الزئبق اؼبستقر  الضبطوتقـو تكنولوجيا 
بيقات  ويبثل ىذا تطورًا متقدمًا وتكنولوجيا مثبتة يشيع استخدامها يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية، وؽبا تط .بالكربيت اؼبشرب

ويشيع استخداـ ىذه التكنولوجيا  .كثَتة يف قطاع تعدين الذىب، إذل جانب بعض االستخدامات األخرى يف اؼبعادف األخرى
 .أيضاً يف قطاع الطاقة

أوالً، زبتلف درجات حرارة التشغيل  .التغلب على بعض القيود يف البدءوعندما يستخدـ أحد اؼبصادر الكربوف اؼبنشط، يلـز 
ثانياً، إذا كاف تيار الغاز وبتوي على نسبة رطوبة  .وقد يلـز التخفيض اؼبسبق لدرجة حرارة تيار الغاز .سب اؼبصنِّعُتالقصوى حب
الزئبق مع  لضبطاستخداـ الكربوف اؼبنشط يًتافق وأخَتاً،  .يف اؼبائة، تلزمو معاعبة مسبقة لتقليل نسبة الرطوبة ٓٔ أعلى من

 .ديد من اؼبنشآت دأبت لسنوات طويلة على استخداـ الكربوف اؼبنشط دوف وقوع أي حوادثخطر اندالع اغبرائق؛ ولكن الع
 .ويبكن باإلدارة السليمة، زبفيف حدة ىذه اؼبخاطر والتقليل منها إذل أدىن حد فبكن

 قابلية التطبيق ٕ-ٖ-ٖ
وىو قادر على  .ية، واألولية واؼبؤكسدةالغازية واعبسيم: يبكن استخداـ الكربوف اؼبنشط إلزالة صبيع أشكاؿ انبعاثات الزئبق

 اؼبشربوباإلضافة إذل ذلك، فالكربوف  .يف اؼبائة من وزنو من الزئبق قبل أف يلـز استبدالو ٓٗو ٓٔ امتصاص نسبة تًتاوح بُت
 .يف اؼبائة بالوزف( يتسم بالكفاءة يف تشكيل مادة ماصة مستقرة ٕٓ إذل ٘ٔبالكربيت )

 مستوى األداء ٖ-ٖ-ٖ
بالكربيت إذا كاف مصمماً بشكل جيد وىبضع للصيانة بشكل سليم، ويقع يف اذباه  اؼبشربنظاـ امتصاص من الكربوف يبكن ل

وتتباين مواصفات  .مًت مكعب/مليغراـ ٔٓ,ٓ يف اؼبائة من الزئبق، ؿبققًا تركيزًا يبلغ ٜٜ مسار الغاز من اؼبكثف، أف وبتجز

                                                           
، وىذه تستخدـ أيضاً (  ٕٗ) ىناؾ أنواع أخرى من الكربوف اؼبنشط، دبا يف ذلك الكربوف اؼبنشط اؼبشبع باؽبالوجُت والفلوريد واليود والربـو

نواع من الكربوف اؼبنشط. وقد يكوف الزئبق ولكن ليس من الواضح ما إذا كاف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية يستخدـ فعليًا ىذه األ لضبط
اؼبكاف األنسب ؽبذه األنواع يف قسمنا اؼبتعلق بالتكنولوجيات الناشئة. وؽبذا السبب، سيكوف تركيز ىذا الفصل على الكربوف اؼبشبع 

 بالكربيت.
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يف  ٕٓ وعلى الرغم من ذلك، وبمنل الكربوف يف العادة بنسبة .يف اؼبائة ٓٗ إذل ٓٔ اؼبصنعُت المتصاص الكربوف للزئبق من
الزئبق وهبري التخلص من اؼباص اؼبستهلك كنفايات خطرة، أو يبرر يف معوجة السًتداد  .اؼبائة مقابل وزنو قبل أف يتم استبدالو

زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد وينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك  .النقي
 .األخرى ذات الصلة يف االتفاقية

 تكاليف التركيب والتشغيل ٗ-ٖ-ٖ
اؼبعدات واؼبواد يف  ٙ يلخص الشكلو  .يبثل معدؿ التدفق اغبجمي للغاز اؼبراد معاعبتو أحد العوامل اليت تدفع التكلفة الرأظبالية

وال يشمل ذلك تكاليف اإلنشاء والًتكيب بالنظر . والتربيد، والتكثيف، وطبقات امتصاص الكربوفنظاـ ينطوي على الشطف، 
 .إذل التباين الناجم عن الطبيعة اعبغرافية والطابع اؼبعقد للمشاريع اؼبرافقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كبريت، باعتبارىا تابعًا لتدفق الغاز )وحدة بال المشربالتكاليف الرأسمالية للمعدات والمواد في مرشحات الكربون المنشط : ٙ الشكل
 .ساعة(/متر مكعب ٖ,ٔ=  دقيقة/قدم مكعب ٔ دقيقة، حيث/التدفق ىي قدم مكعب

بالكربيت أو التخلص منو أو معاعبتو  اؼبشربوتتمثل التكاليف الرئيسية للعملية يف استبداؿ ما يستهلك من الكربوف اؼبنشط 
 اؼبشربوتبلغ تكلفة استبداؿ الكربوف  .اؿ على ؿبتوى الزئبق يف تيار الغاز اؼبتدفقويعتمد معدؿ االستبد .يف اؼبعوجات

 .كيلوغراـ/دوالرات ٙ,ٙ بالكربيت يف أمريكا الشمالية

 المشتركةالمنافع  ٘-ٖ-ٖ
لفيورانات بالكربيت وسيلة فّعالة للغاية إلزالة اؼبركبات العضوية مثل الديوكسينات وا يشربيعترب الكربوف اؼبنشط الذي دل 

طبقة ”وإذا كانت اؼبركبات العضوية موجودة يف الغاز، يركب ما يعرؼ باسم  .واؼبركبات العضوية اؼبتطايرة اؼبوجودة يف تيار الغاز
بالكربيت اؼبخصصة الحتجاز  اؼبشربةمن أجل إزالة ىذه اؼبركبات العضوية قبل اؼبرور بالطبقة “ الكربوف اؼبنشط للتنظيف اؼبسبق

بالكربيت فتقل بعدئذ  اؼبشرببدوف وجود طبقة التنظيف اؼبسبق، يتم امتصاص اؼبركبات العضوية يف الكربوف اؼبنشط و  .الزئبق
 .Krumins et alقدرتو على إزالة الزئبق، األمر الذي يزيد من التكاليف الناشئة عن ازدياد تواتر استبداؿ طبقات الكربوف )

2013). 
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 ددةمتع وسائطالشاملة لاآلثار  ٙ-ٖ-ٖ
وينبغي أف تكوف إدارة  .بالكربيت قد يلـز التخلص منها كنفايات خطرة اؼبشرباؼبواد اؼبستهلكة احململة بالزئبق من الكربوف 

 .اؼبواد احملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية

 ( )مرشح من حجر الخفاف مكسو بطبقة من كبريتيد الرصاص )ثنائي التكافؤ((DOWAدووا ) عملية مرشح ٗ-ٖ
عملية كربيتيد الرصاص )ثنائي التكافؤ( ىي إحدى وسائل الوسائط اعبافة اليت تستخدـ إلزالة الزئبق من غازات الصرؼ 

لزئبق اؼبتطاير عرب برج معبأ بكرات مكسوة بكربيتيد وسبرر الغازات اليت ربتوي على ا .اؼبتولدة يف مصاىر اؼبعادف غَت اغبديدية
وعند مالمسة الغاز لكربيتيد الرصاص )ثنائي التكافؤ(  .الرصاص، مثل حبيبات اػبفاؼ، من أجل ربقيق سباس فعاؿ مع الغاز

ة لعملية كربيتيد وبالنسب .يتحوؿ الزئبق الذي يتميز بضغط خبار عاؿ إذل كلوريد الزئبق الذي يكوف ضغط خباره منخفضًا جداً 
 يف اؼبائة إلزالة الزئبق، وتًتاوح نسب تركيز انبعاثات الزئبق الناذبة عن ذلك بُت ٜٜ الرصاص )ثنائي التكافؤ( مت قياس كفاءة

 .(mg/Nm³)مًت مكعب يف الظروؼ العادية /مليغراـ ٘ٓ,ٓو ٔٓ,ٓ
 ٕٓٓ ٓٓٓ لفة االستثمار اؼببدئية لربج دووا طاقتوتبلغ ك: ومت اغبصوؿ على التكاليف اإلرشادية من مصادر القطاع الصناعي

 ٓٓٛ مًت مكعب من مواد الًتشيح اليت تبلغ ٓٓ٘ ماليُت دوالر، وتضاؼ إذل ذلك تكلفة ٘,٘ مًت مكعب يف الساعة حوارل
 .سنوات ٓٔ-٘ يورو للطن الواحد، ويبلغ متوسط عمرىا النافع ٔ

 (Jerritt processعملية جيريت ) ٘-ٖ

 الوصف ٔ-٘-ٖ
من  الزئبق النقيوتزيل العملية  .ٚ تستخدـ عملية جَتيت حاليًا يف منجم واحد من مناجم الذىب، وىي مبينة يف الشكل

وينتج كلوريد  .HgCl2 الغازات الناذبة كنفايات يف جهاز التحميص عن طريق ربويل الزئبق إذل كلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ(
وتتم بعد ذلك معاعبة التيار اؼبنصرؼ احملتوي على كلوريد  .Cl2 زئبق مع الكلور الذائب،الزئبق )ثنائي التكافؤ( من تفاعل ال

، أو تتم معاعبتو بغبار الزنك لًتسيب كلوريد الزئبق الزئبق النقيالزئبق )ثنائي التكافؤ( بالتحليل الكهربائي اؼبباشر السًتداد 
 .الذىب اليت قد وبتوي عليها)أحادي التكافؤ( أو يعاد إذل جهاز مثخِّن السًتداد قيم 
 Yukon-Nevada)نيفادا غولد -من جانب الشركة الكندية يوكن ٜٕٓٓ وقد مت تطوير عملية جَتيت وتركيبها ألوؿ مرة يف عاـ

Gold Corporation) )ويف وقت الحق،  .يف منشأة ربميص الركاز التابعة ؽبا يف وادي جَتيت )إيلكو، نيفادا، الواليات اؼبتحدة
 .، جرى تركيب ىذا النظاـ يف ؾبفف الركاز التابع للشركةٕٓٔٓ ـيف عا

اؼبوجود على شكل خبار يف الغازات الناذبة كنفايات، وذلك بواسطة  الزئبق النقيوتتم أكسدة  .وتتم ىذه العملية يف الربج اؼبعبأ
 :ؿبلوؿ شطف مكوف من اؼباء والكلور الذائب

Hg
0
 + Cl2 => HgCl2 

 .ء أسطواين مقوى بألياؼ زجاجية عمودية، يبرر من خاللو الغاز الناتج كنفايات من القاعدة إذل القمةويتألف الربج من وعا
ويف اعبزء العلوي من الربج يرش ؿبلوؿ الشطف فوؽ مواد  .ويعبأ الربج دبواد تغليف مصنوعة على شكل سروج من البوليربوبايلُت

 .التغليف بواسطة ؾبموعة من فوىات الرش
از إلزالة البخار من الطراز اؼبتموج )شيفروف( أو الطراز الشبكي عند منفذ خروج الربج ؼبنع خروج ؿبلوؿ الشطف ويستخدـ جه
كيلو  ٔ وينخفض الضغط بواسطة الربج دبقدار حوارل .درجة مئوية، أو أقل ٓٗ وذبري العملية عند درجة حرارة .من النظاـ
 .باسكاؿ

الشطف، ويزاؿ من احمللوؿ اؼبعاد تدويره تيار صرؼ يعادؿ يف حجمو للمحلوؿ اؼبتحكم ويعاد تدوير احمللوؿ اغبمضي إذل جهاز 
 .بالكامل تقريباً مع الكلور الذائب الزئبق النقيويف الظروؼ اؼبثالية للعملية، يتفاعل  .بدرجة اغبموضة والرذاذ اؼبزيل للرطوبة
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العماؿ من احتماؿ التعرض لكلوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( وينبغي أف تؤخذ يف االعتبار أيضًا اؼبخاطر اؼبًتتبة على صحة 
 .)الشديد السمية(

 قابلية التطبيق ٕ-٘-ٖ
يبكن تطبيق ىذه العملية على صبيع الغازات الناذبة كنفايات من جهاز التحميص، وال سيما غازات الصرؼ اليت أزيل منها 

بالفعالية يف اؼبستويات العالية من مدخالت الزئبق اليت تنتج من وتتسم التقنية  .ثنائي أكسيد الكربيت بواسطة عملية الشطف
 .أجهزة ربميص جَتيت، وىي فعالة أيضاً للمستويات اؼبنخفضة من الزئبق اليت تنتجها أجهزة جَتيت لتجفيف الركاز

 األداء ٖ-٘-ٖ
 .جزءاً يف اؼبليوف ٘ٓٓ,ٓو ٗٓٓ,ٓ ادة بُتويًتاوح تركيز الزئبق عند منفذ اػبروج ع .يف اؼبائة ٜٚ,ٜٜ تبلغ كفاءة اإلزالة عادة

 متعددة لوسائطالشاملة اآلثار  ٗ-٘-ٖ
 :ما يليوالشاملة لوسائط متعددة تشمل اآلثار الناصبة عن العملية 

  اآلثار اؼبًتتبة على اؽبواء واؼبياه بسبب إنتاج نفايات الكالوميل الصلبة )يبكن ذبنبها يف حالة تطبيق التحليل
لوريد الزئبق )ثنائي التكافؤ( أو بالتخلص من تيار الصرؼ الناتج عن جهاز الشطف يف مثخِّن الكهربائي على ك
 .جهاز التحميص(

 تكاليف التركيب والتشغيل ٘-٘-ٖ
 .اإلنشاءدرجة مئوية(، تستخدـ بصورة أساسية اؼبواد البالستيكية من أجل  ٓٗ نظراً اللبفاض درجة حرارة التشغيل )أقل من

  :لتشغيل منخفضة ألهنا تقتصر على ما يليوتكوف تكاليف ا
  استهالؾ الطاقة الكهربائية ؼبضخات التدوير؛ 
  ؼبراوح للتعويض عن البفاض الضغط الذي وبدثو برج الشطف؛يف ازيادة استهالؾ الطاقة الكهربائية 
 استهالؾ غاز الكلور. 

 .كنفايات  تكوف تكاليف التشغيل مستقلة عملياً عن مستوى الزئبق يف الغاز الناتج
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 مكبس مرشح
 الكالوميل

الغاز الناجم عن جهاز 
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 مروحة

 إضافة اؽبيبوكلوريت

 رماد الصودا واؼباء

خزاف ـبلفات 
الكربوف يف 
 حوض النض

ذبميع خزاف 
 النضح

لكمية ا
ٔ 

الكمية 
ٕ 

خزاف 
 اغبفظ

 نظاـ ذبميع الكالوميل

  إضافة غبار الزنك
من اؼبادة الطافية إذل الكربوف يف حوض  

 النض

 ؿبلوؿ النضح

  الكالوميل

إذل خزاف ؿبكم 
اإلغالؽ وخزاف 

 اإلطباد

جهاز تبادؿ 
 اغبرارة

 

 Hg2Cl2 رسم تخطيطي لعملية جيريت مع خيار استرداد كلوريد الزئبق: ٚ الشكل
الزئبق في منشآت ضبط للتكنولوجيات الشائعة الرامية إلى تخفيض تلوث الهواء وتقنيات  المشتركةالمنافع  ٙ-ٖ

 تصنيع الحمض

 تكنولوجيات تخفيض التلوث ٔ-ٙ-ٖ
الحتجاز انبعاثات الزئبق يف  مشًتكةائعة الرامية إذل زبفيض التلوث واليت توفر منافع يرد قسم شامل عن التكنولوجيات الش

 .أفضل اؼبمارسات البيئية/الفصل الذي يتناوؿ التكنولوجيات الشائعة يف الوثيقة التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة
 .اؼبعادف غَت اغبديديةويناقش القسم اغبارل إمكانية تطبيق ىذه التقنيات يف قطاع 

 المرشحات الكيسية ٔ-ٔ-ٙ-ٖ
يشيع استخداـ اؼبرشحات الكيسية يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية، ألف ىذه التقنية توفر كفاءة اعبمع األعلى بُت أساليب 

اؽبواء يف االذباه  ويبكن إزالة قوالب الغبار اؼبتجمعة على اؼبرشح دوريًا باستخداـ طرؽ من قبيل تدفق .اؼبواد اعبسيمية ضبط
ويبكن إعادة تدوير قوالب الغبار بعد ذلك يف عملية جهاز  .اؼبعاكس، والرج اؼبيكانيكي، واالىتزاز، وتيارات النبض اؽبوائية

وىذه التقنية فعالة الحتجاز الزئبق اؼبوجود على شكل جسيمات، أو الزئبق  .الصهر السًتداد القيم اؼبعدنية اليت قد توجد فيها
 .ص على اعبسيماتاؼبمت
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 المرسِّبات الكهروستاتيكية ٕ-ٔ-ٙ-ٖ
تستخدـ اؼبرسبات الكهروستاتيكية اعبافة والرطبة على نطاؽ واسع يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية، وذلك كمرحلة أوذل يف إزالة 

ويعاد  .رؽ أو االىتزازونة بالط  ويف اؼبرسبات الكهروستاتيكية اعبافة، يزاؿ الغبار اؼبتجمع على الصفائح اؼبشح .اؼبواد اعبسيمية
 .تدوير الغبار يف العادة يف عملية الصهر

وتنتج من ذلك نفايات سائلة وضبأة  .ويف اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة، يزاؿ الغبار بغسل الصفائح، ويتم الغسل باؼباء عادة
ويف حاالت معينة، تبُت أف  .، أو التخلص منهايبكن بعدئذ إعادة تدويرىا يف العملية إذا كانت ربتوي على مواد ذات قيمة

اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة تزيل الزئبق بفعالية بشكلو الغازي أو اعبسيمي، وذلك عندما تعمل باالقًتاف مع تقنيات أخرى 
 .مثل أجهزة الشطف وأجهزة تربيد الغاز

 أجهزة الشطف ٖ-ٔ-ٙ-ٖ
وإزالة اؼبواد اعبسيمية  غازات التربيدقطاع اؼبعادف اغبديدية، وذلك ألغراض  من اؼبعتاد استخداـ أجهزة الشطف الرطبة يف

كجزء من عملية   (HF)، وفلوريد اؽبيدروجُت (HCl)، وضبض اؽبيدروكلوريك (SO3)والشوائب مثل ثالثي أكسيد الكربيت 
ويبكن إعادة استخداـ النفايات  .أةوينتج عن ىذه التقنية نفايات سائلة وضب .تنظيف الغاز اليت تسبق إنتاج ضبض الكربيتيك

وينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد  .السائلة يف جهاز الشطف، يف حُت يبكن إعادة تدوير اغبمأة يف عملية الصهر أو التخلص منها
 .فاقيةاحملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االت
ولكن ىذه  .وأجهزة الشطف الرطبة فعالة يف احتجاز الزئبق اؼبوجود على شكل جسيمات، أو الزئبق اؼبمتص على اعبسيمات

 .الغازي من تيار الغاز ما دل يكن الغاز ؿبتوياً على مركبات السلنيـو الزئبق النقياألجهزة ليست فعالة كثَتاً يف إزالة 

 ومنشآت تصنيع الحمض الجمع بين تنظيف الغاز  ٕ-ٙ-ٖ

 الوصف ٔ-ٕ-ٙ-ٖ
انبعاثات  ضبطيبثل اعبمع بُت معدات تنظيف الغاز ومنشآت تصنيع اغبمض أحد التكنولوجيات اليت أثبتت فعاليتها يف 
ويف ظل ظروؼ  .الكربيت يف قطاع تصنيع اؼبعادف غَت اغبديدية، وىو من األساليب الشائعة االستخداـ يف صبيع أكباء العادل

، وجد أف تشغيل منشآت تصنيع اغبمض مع معدات تنظيف الغاز أثبتت فعاليتها يف احتجاز الزئبق من تيار الغاز معينة
اؼبواد اعبسيمية، وكانت نتيجة ذلك ربقيق كفاءة يف إزالة الزئبق تعادؿ تلك الناذبة عن لضبط باستخداـ التقنيات التقليدية 

ويف ىذه اغباالت، اليت تسمح هبا خصائص الركاز وشروط التصنيع،  .الة الزئبقاستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة اؼبخصصة إلز 
تتم إزالة الزئبق كلو تقريبًا خالؿ تنظيف الغاز وقبل تصنيع اغبمض، يف حُت يزاؿ الزئبق اؼبتبقي بالتنظيف اإلضايف للغاز بعد 

 .إرساؿ اؼبواد إذل منشأة تصنيع اغبمض
أف العديد من الشركات تعتمد بنجاح على منشآت تنظيف الغاز  (ٖٗ)خرًا يف اليابافأظهرت دراسة استقصائية أجريت مؤ و 

وتظهر الدراسة االستقصائية  .وتصنيع ضبض الكربيتيك من أجل إزالة الزئبق من غازات الصرؼ الناذبة يف منشآت صهر اؼبعادف
 .ر النحاس والرصاص والزنكأف استخداـ ىذا األسلوب يؤدي إذل احتجاز الزئبق بصورة فّعالة يف بعض مصاى

                                                           
(ٖٗ )[JMIA bulletin “Kozan (http://www.mmf.or.jp/) ” for the April 2015] Takashi Shimizu: Mercury Removal from the 

Nonferrous Smelter‟s Off-gas in Japan . 
 .تاكاشي شيميزو: إزالة الزئبق من الغازات الناذبة عن مصاىر اؼبعادف غَت اغبديدية يف الياباف( - ٕ٘ٔٓعن نيساف/أبريل  JMIA )نشرة
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 الركاز

 قابلية التطبيق ٕ-ٕ-ٙ-ٖ
فعاؿ يف  على كبوجرى تطبيقها  ،مصانع ضبض الكربيتيك اؼبقًتنة مع منشآت تنظيف الغاز إلزالة الزئبق بشكل فّعاؿإف 

 .مصاىر النحاس والزنك والرصاص يف صبيع أكباء العادل
أجريت يف مصهر للزنك يستخدـ عملية الصهر  ،(Takaoka et al. 2012)ىذه اؼبنشآت يف دراسة يابانية مفصلة  علىويرد مثاؿ 

 .ٛ الزئبق على النحو اؼببُت يف الشكللتوازف كتلة بالفرف العارل، واستخدـ فيها حساب شامل 
 مستوى األداء ٖ-ٕ-ٙ-ٖ

 .تصنيع اغبمض يف احتجاز الزئبقتبُت نتائج الدراسة اليابانية الفعالية احملتملة لألسلوب الذي هبمع بُت منشأيت تنظيف الغاز و 
مًت مكعب /( ميكروغراـμg/Nm3) ٔ,ٙ إذل ٚ,ٔ ووجد أف الًتكيزات اإلصبالية للزئبق يف غازات الصرؼ تًتاوح ضمن نطاؽ

 .(Takaoka et al. 2012) عادي
 التكاليف ٗ-ٕ-ٙ-ٖ

قاط ثنائي أكسيد الكربيت من غاز يبثل اعبمع بُت منشآت تنظيف الغاز وصناعة ضبض الكربيتيك تكنولوجيا قياسية اللت
ويف اغباالت اليت تتيح فيها ىذه التكنولوجيا اؼبقًتنة اسًتداد الزئبق  .الناتج يف اؼبصاىر اليت تعاجل اؼبركزات الكربيتيدية التصريف

افية يف إزالة بكفاءة تعادؿ استخداـ أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة اػباصة باحتجاز الزئبق، لن تلـز استثمارات رأظبالية إض
 .الزئبق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: WEP (،Gas Coolerمربد غاز ): GC (،Venturi Scrubberجهاز شطف من نوع فنتوري ): VS مرسب كهروستاتيكي جاؼ،: DEP: الدليل
 جهاز شطف رطب: WS عملية التحويل وبرج االمتصاص،: CAT (،Dehydration Towerبرج ذبفيف ): DT مرسب كهروستاتيكي رطب،

الكتلة للزئبق حول مواقع إنتاج حمض الكبريتيك في مصنع ياباني للزنك يستخدم عملية الصهر بالفرن العالي : توازن ٛ الشكل
(Takaoka et al.2012) 

 المشتركةالمنافع  ٘-ٕ-ٙ-ٖ
ويف الواقع،  .أكسيد الكربيت اعبمع بُت منشآت تنظيف الغاز وتصنيع ضبض الكربيتيك وسيلة فعالة جدًا الحتجاز ثنائي

صبع ثنائي أكسيد الكربيت وإنتاج ضبض الكربيتيك الذي يبكن  ىوالغرض األساسي من إنشاء مصنع غبمض الكربيتيك يكوف 
 .بيعو
 متعددة لوسائطالشاملة اآلثار  ٙ-ٕ-ٙ-ٖ

ينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية على و  .ىناؾ آثار ؿبتملة على اؽبواء واؼبياه بسبب إنتاج نفايات الزئبق الصلبة )اغبمأة(
 .الزئبق، دبا يف ذلك زبزينها والتخلص منها، والتجارة فيها، متسقة مع اؼبواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية

: H2SO4انتاج   نقطة أخذ العينات
 غراـ ٜٙ

 سائل 

H2SO4: 
 ٙٗٓ غراـ 

ـو بقايا األؼبني
 غاز  غراـ(ٖٖٓ)

 ٚ,ٕغاز 
 غراـ

الرماد 
 اؼبتطاير

 ٚ,ٗٚغاز 
 غراـ

 ٖٚ٘غاز 
 غراـ

 ٓٔٚ٘غاز 
 غراـ

 صلب

آلة 
 التلبيد

المواد 
 الداخلة

 اغبمأة الناشئة عن ؾبمل الفضالت السائلة

 ت السائلة من جهاز شطف فنتوريالفضال

الفضالت  إزالة اؼباء
السائلة يف 
الشطف 
 الرطب

اغبمأة ذات ؿبتوى الزئبق 
  غراـ( ٖٜٕٓاؼبرتفع )
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 العمليات الناشئة والعمليات األخرى -ٗ
 .ينظر ىذا القسم يف عمليات إزالة الزئبق الناشئة أو اليت ال تطبق على نطاؽ واسع

 أجهزة الشطف باستخدام السلنيوم ٔ-ٗ
ىو جهاز  ،(undström 1975; Reimers et al. 1976; Coleman 1978; Habashi 1978)جهاز الشطف باستخداـ السلنيـو 

ويستخدـ أساساً إلزالة الًتكيزات  .شطف رطب يستخدـ التفاعل بُت الزئبق والسلنيـو الصلب غَت اؼبتبلور يف ضبض الكربيتيك
وهبب اإلبقاء على تركيز  .يف اؼبائة ٓٗو ٕٓ ووبافظ على تركيز اغبمض ضمن نطاؽ يًتاوح بُت .فعة من خبار الزئبقاؼبرت

اغبمض ضمن ىذه اغبدود ألف الًتكيزات اغبمضية اؼبنخفضة تؤدي إذل تكوين السلنيـو والكربيت ؼبركبات معقدة وشديدة 
أما يف الًتكيزات األعلى من  .اؿ يف التفاعل مع الزئبق اؼبوجود يف الغازالقابلية للذوباف، األمر الذي هبعل اغبمض غَت فع

 .اغبمض، فتؤدي قوة أكسدة اغبمض إذل تشكيل ثنائي أكسيد السلنيـو أو السلنيت
، قد ال تلـز إضافة السلنيـو إذل ؿبلوؿ الشطف  وتًتاوح .وإذا كاف الغاز الذي ىبضع للمعاعبة وبتوي على ما يكفي من السلنيـو

 ٕ,ٓيف اؼبائة، األمر الذي تنتج عنو تركيزات زئبق تبلغ حوارل  ٜ٘و ٜٓنسبة كفاءة جهاز شطف السلنيـو يف إزالة الزئبق بُت 
 يف اؼبائة. ٜٓأما يف حالة الًتكيزات اؼبنخفضة للزئبق الوارد، فقد تكوف كفاءة اإلزالة أقل من  مليغراـ/مًت مكعب.

 ريتيكاإلزالة بالتفاعل مع حمض الكب ٕ-ٗ

 الوصف ٔ-ٕ-ٗ
مع ضبض  على أساس التفاعل انبعاثات الزئبق الناصبة عن الصهر والتحميص، وذلك لضبطجرى تطوير عدد من التقنيات 

 ٜٜبنسبة من ضبض الكربيتيك يف منشأة اغبمض، حيث تتحقق اإلزالة  (Bolkem process)ذبري عملية بولكم و . الكربيتيك
االمتصاص يف منشأة تصنيع اغبمض ويؤكسد الزئبق يف درجة حرارة الوسط احمليط. ووبتوي  ويأيت اغبمض من قسم يف اؼبائة.

وبعد ترشيح كربيتيد  يف اؼبائة، ويًتسب الزئبق ككربيتيد مع الثيوكربيتات. ٓٛاغبمض الناتج على الزئبق، وهبري زبفيفو إذل 
  غبمض يف العملية.الزئبق، يعاد اغبمض إذل مرحلة االمتصاص. ولذلك ال يتم استهالؾ ا

درجة  ٖٓ٘وهبري غسل الغاز الذي تبلغ درجة حرارتو حوارل  (ٗٗ)ويبكن إزالة الزئبق أيضاً قبل خطوة الغسل يف مصنع اغبمض.
درجة مئوية، وذلك داخل  ٜٓٔيف اؼبائة يف درجة حرارة  ٜٓ الذي يبلغ تركيزهعكس اذباه التيار بوساطة ضبض كربيتيك مئوية 

الزئبق وتقـو العملية على ربويل  اؼبوجود يف الغاز. (SO3)ف اغبمض يف اؼبوقع نفسو من ثالثي أكسيد الكربيت ويتكو  برج معبأ.
ويبدأ  HgSO4 التكافؤ ويعاد تدوير اغبمض حىت يصبح احمللوؿ مشبعًا بكربيتات الزئبق األحادي يف الغاز إذل كربيتات. النقي

وباإلضافة إذل إزالة الزئبق، ستتم  يف جهاز تثخُت. HgSO4الزئبق األحادي  الًتسيب. وبعد ذلك هبري فصل بلورات كربيتات
ويبكن اسًتداد الزئبق عن طريق خلط اؼبواد الصلبة مع أكسيد  إزالة اؼبلوثات األخرى اؼبوجودة يف الغاز يف جهاز الشطف.

، مث التسخُت لتقطَت الزئبق من اػبليط، لكي يتم بعد ذلك التعامل معو   وفقاً لالتفاقية.الكالسيـو
ويف طريقة بديلة، يبكن ترسيب الزئبق وإزالة ضبأة الزئبق من اغبمض اؼبربد مث سبريرىا بعملييت ترشيح وغسل. مث يعاد تدوير جزء 

يف طريقة معدلة من ىذه العملية، يزاؿ الزئبق من الغازات عن طريق الغسل . و من اغبمض لالستخداـ يف خطوة الشطف
، وينتج من ذلك معدف السلنيـو إذل جادبحلوؿ من أيونات   .نب سلنيد الزئبق )ثنائي التكافؤ(السلنيـو

                                                           
(ٗٗ  )http://www.sulphuric-acid.com/techmanual/GasCleaning/gcl_hg.htm; accessed 16 April 2015. 
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. ويف ىذه العملية تعتمد كفاءة امتصاص الزئبق على قوة (Schulze 2009)وهبري وصف عملية ثيوكربيتات أيضًا يف شولزه 
ولتجنب تراكم الزئبق يف اغبمض  تركيزه.وتزداد كفاءة االمتصاص كلما البفضت درجة اغبمض وازداد  اغبمض ودرجة حرارتو.

، حمضلل الناتج من الضروري أف يتم امتصاص خبار الزئبق يف وحدة برج ذبفيف ذات مرحلتُت، تعمل مع تركيزات ـبتلفة
 دة االمتصاص التالية يف العملية.حيث يكوف تركيز اغبمض يف برج التجفيف الثاين أعلى من تركيزه يف وح

ولذلك يتم صبع تيارات اغبمض  ج التجفيف احملتوي على الزئبق قبل تصريفو إذل دورة االمتصاص.وهبب تنظيف ضبض أبرا 
 .(Na2S2O3.5H2O)ومعاعبتها يف وحدات تفاعل مع ثيوكربيتات الصوديـو 
سيد برجي التجفيف، وذلك يف برج ذبريد من أجل إزالة ثنائي أك ضبضوذبرى عملية ذبريد بواسطة اؽبواء للكمية الكلية من 

يف اؼبائة من  ٓٗوهبري تصريف اغبمض الذي مت ذبريده إذل حوض تفاعل يضاؼ إليو ؿبلوؿ مؤلف من  الكربيت الذائب.
 ويتشكل الكربيت وفقاً للتفاعل التارل: ثيوكربيتات الصوديـو ووسط مساعد للًتشيح.

H2SO4 + Na2S2O3 => S + SO2 + Na2SO4 + H2O 
غبمض ليشكل كربيتيد الزئبق )ثنائي التكافؤ( الذي يًتسب. وتكوف درجة اغبرارة يف ىذه ويتفاعل الكربيت مع الزئبق يف ا

ويفيض اغبمض الذي سبت معاعبتو إذل أحواض  يف اؼبائة من الوزف. ٓٛدرجة مئوية يف حُت يبلغ تركيز اغبمض كبو  ٓ٘اؼبرحلة 
  زبمَت حيث يكتمل التفاعل.

اليت  لكن ال توجد معلومات واضحة عن عدد منشآت الصهر والتحميصو  وقد أدرجت ىذه العمليات يف ىذا القسم.
 .تستخدمها
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 أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية -٘

 لمحة عامة عن أفضل التقنيات المتاحة ٔ-٘
ل من الزئبق يف قطاع حملة عامة عن التقنيات اليت يبكن النظر فيها لتحديد أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة للتقلي ٘ترد يف اعبدوؿ 

قد ربقق اؼبنافع اؼبشًتكة لتقنيات زبفيف التلوث بالغاز  ،ٙ-ٖوعلى النحو اؼبوصوؼ يف القسم  اؼبعادف غَت اغبديدية.
 لزئبق.لواعبسيمات ومنشآت تصنيع اغبمض أيضاً قدراً مقبواًل من االنبعاثات الطفيفة 

 ٘الجدول 
زئبق يف عمليات الصهر والتحميص للمعادف غَت اغبديدية )يبُت األداء القياسي ملخص لتقنيات التحكم اؼبوجهة حصرًا إذل ال

 (UNECE 2013) (ٔٗ()ٖٛ)لالنبعاث، وقد ال يظهر ذلك صبيع اغباالت اؼبمكنة(
تقنيات التحكم 

 باالنبعاثات
األداء القياسي )كفاءة إزالة  الوصف

 )أ(الزئبق(
 المساوئ التعليقات/المزايا

-عملية بوليدين
 زينكنور 

بناء على جهاز شطف 
رطب باستخداـ تفاعل بُت 
كلوريد الزئبق )ثنائي 
التكافؤ( والزئبق لتشكيل 
كلوريد الزئبق )أحادي 
التكافؤ( )كالوميل( الذي 
 .يًتسب من احمللوؿ اؼبائي

 يف اؼبائة ٚ,ٜٜ
 حوارل: تركيز منفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو  ٜٜٓٓ

 يف اؼبائة ٗٚ
 ٔ٘ الدخوؿالًتكيز ؼبنفذ  -

 مًت مكعب /غراـميكرو 

 معاعبة غاز الكلور ثبتت على نطاؽ واسع
 معاعبة الكالوميل

التخلص من الكالوميل  
 كنفايات خطرة

يتألف مرشح السلنيـو من  مرشحات السلنيوم
مادة مسامية خاملة مشبعة 
وبمض السيلينوز، ويتم بعد 
ذلك ذبفيفها لًتسيب 
السلنيـو األضبر غَت 

يتفاعل السلنيـو و  .اؼبتبلور
األضبر غَت اؼبتبلور مع 
الزئبق يف الغاز لتشكيل 

 .(HgSe) سلنيد الزئبق

 يف اؼبائة ٜ٘
 ٓٓٓٔ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو 

 يف اؼبائة ٔٚ
 ٕٗ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو 

تناسب بوجو خاص 
الًتكيزات اؼبنخفضة للزئبق 

 يف الغاز 
 

تركيبها بنجاح يف  جرى
 اؼبنشآت اؼبيتالورجية

تركيز ؿبدود للزئبق عند 
 منفذ الدخوؿ

يلـز التخلص السليم 
بيئياً من اؼبرشح 

 .اؼبستهلك

طبقات الترشيح 
المكونة من 

 الكربون المنشط

الكربوف اؼبنشط معروؼ 
 .جداً خبصائص االمتصاص
وبالنسبة المتصاص الزئبق، 
يبكن للكربوف اؼبنشط أف 

يف اؼبائة  ٕٔ-ٓٔ يبتص
 .من وزنو

 يف اؼبائة ٜٚ
 ٕٓٓٔ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو 

 يف اؼبائة ٖٜ
 ٖٚ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو 

 اؼبشربالكربوف اؼبنشط 
 بالكربيت متاح ذبارياً 

 
Hg الزئبق النقيتزيل 

واألنواع  0
 األخرى 

احتماؿ منخفض الرتشاح الزئبق 
 من الكربوف اؼبستهلك

يلـز التخلص من 
الكربوف اؼبستهلك يف 

 مدافن القمامة

تقنية دووا 
(DOWA) 

تعتمد على امتصاص الزئبق 
يف حجر خّفاؼ مكسو 
يطبقة من كربيتيدات 

 .الرصاص

 يف اؼبائة ٜٚ
 ٓ٘ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -

 مًت مكعب/غراـميكرو 

 يف اؼبائة ٛٛ
 ٔٔ الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ -
 مًت مكعب/غراـكرو مي

غَت مستخدمة على  
 نطاؽ واسع

التخلص من كربيتيد 
 الزئبق كنفايات خطرة

تقنية جيريت 
(ttrrrJJ) 

 الزئبق النقيتعتمد على ربويل 
إذل كلوريد الزئبق )ثنائي 
التكافؤ( عن طريق التفاعل مع 

 .Cl2 الكلور الذائب

كفاءة عالية جدًا يف إزالة  يف اؼبائة ٜٚ,ٜٜ
 الزئبق

لتخلص من اؼبنتجات ا
الثانوية على كبو يتفق 
مع اؼبواد األخرى ذات 

 الصلة من االتفاقية
جرى  حسبماللنحاس والرصاص والزنك،  (Boliden‟s Rönnskärsverken)تستند بيانات األداء إذل بيانات مصهر بوليدين رونسكارفَتكن )أ(  

 .(UNECE 2013) اإلبالغ عنها يف الوثيقة
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الزئبق لعمليات الصهر والتحميص في قطاع المعادن  ضبطتبارات األخرى في اختيار تقنيات بعض االع ٔ-ٔ-٘
 غير الحديدية

يرد يف الفصل التمهيدي من ىذه الوثيقة التوجيهية وصف اؼببادئ العامة الختيار أفضل التقنيات ؼبصادر االنبعاث الثابتة 
كيمياء الزئبق اليت قد يكوف ؽبا تأثَت على اختيار ضوابط التحكم وىنا ذبري مناقشة بعض جوانب   .اؼبدرجة يف اؼبرفق داؿ

وىذه اعبوانب ال يراد ؽبا أف تكوف ملزمة، كما أهنا قد تكوف أقل قابلية للتطبيق بالنسبة  .بالزئبق يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية
 .لبعض اؼبعادف الواردة يف اؼبرفق داؿ، وال سيما الذىب

Hg)األورل قد يوجد الزئبق بشكلو 
0

Hg))أو بشكلو اؼبؤكسد  (
يف الغازات الناذبة عن عمليات الصهر والتحميص، أو يف  +2

ويف كثَت من اغباالت يزاؿ الزئبق بكفاءة يف نظم تنظيف الغاز العادية اؼبستخدمة يف تلك العمليات  .مرحلة الغاز أو اعبسيمات
ولذلك من الضروري أف يكوف أداء ىذه النظم جيداً، لتحقيق  .قةوباعبسيمات الدقي (SO2, NOx)للتحكم بالغازات اغبمضية 

ويكوف ىذا مهمًا بوجو خاص يف نظم اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة  .ؿبتوى متبق منخفض من الزئبق يف الغاز اؼبنظنف
يف الغاز قد تؤدي إذل  وتتسم كفاءة تنظيف الغاز باألنبية أيضًا ألف الشوائب اؼبوجودة .والنظم الرطبة لتنظيف الغازات

فعلى سبيل اؼبثاؿ، مرشح السلنيـو الذي يعد من اؼبرشحات ذات  .تفاعالت جانبية غَت مرغوب فيها يف مرحلة إزالة الزئبق
 .الطبقة الثابتة، حساس لًتسبات الغبار على اعبسيمات اؼبسامية الفّعالة

 الزئبق النقيكسد، وتصمم معظم التكنولوجيات التجارية إلزالة أصعب بكثَت من إزالة الزئبق اؼبؤ  الزئبق النقيوتكوف إزالة 
وهبري  .اؼبوجود على شكل خبار، وتعتمد على تنظيف الغاز التقليدي يف اؼبراحل األولية لتحقيق معدالت إزالة مرتفعة للزئبق

الة كميات كافية من الزئبق بسبب تركيب مرحلة إزالة الزئبق يف العادة يف اغباالت اليت يكوف فيها تنظيف الغاز غَت كاؼ إلز 
 .ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد األولية أو خصائص الركاز

 .بعض العوامل اليت تؤثر على توزيع الزئبق يف نظاـ تنظيف الغاز يف بيئة اؼبصه ر ٙ ويلخص اعبدوؿ
 ((Holmström et al. 2012بعض العوامل التي تؤثر على توزيع الزئبق في نظام تنظيم الغاز )حسب ): ٙ الجدول

 توزيع الزئبق ل بالنسبةالنتائج  خصائص الغاز
S أو Se وجود

o أو بداًل من ذلك H2S(g) تشػػػػػػػػكيل HgSe أو HgS  ،)بواسػػػػػػػػطة  الػػػػػػػػيت تسػػػػػػػػتعاد)جسػػػػػػػػيمات
 اؼبرشحات الكيسية أو اؼبرسبات الكهروستاتيكية الرطبة

 السائل يف صبيع أجزاء النظاـ الزئبق النقيتشكيل وتكثف  يف نظاـ تربيد الغاز الزئبق النقيؿبتوى عاؿ جداً من 
-درجػػة اغبػػرارة العاليػػة للغػػاز بعػػد تربيػػده يف بػػرج بوليػػدين

 نورزينك
Hg ينػػػتج عػػػن ذلػػػك ؿبتػػػوى عػػػاؿ نسػػػبياً مػػػن

o بعػػػد بػػػرج بوليػػػدين-
 نورزينك

لزئبق إذل تلـز الكفاءة العاليػة؛ وبػدوهنا سػتنتقل اعبسػيمات الغنيػة بػا عمل جهاز الًتسيب الكهروستاتيكي الرطب
 اغبمض

العمليػػات الػػذي يصػػل إذل  غػػازوجػػود الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف 
 اؼبرشحات الكيسية

 .سيؤدي إذل وجود اؼبزيد من الزئبق يف غبار اؼبرشحات الكيسية

وفيمػا  .وتكوف شروط نقاء الغاز الالزمة من أجػل عمليػات إزالػة الزئبػق ىػي نفسػها تقريبػاً تلػك اؼبطلوبػة ؼبنشػآت تصػنيع اغبمػض
 .نورزينػك، تكػوف قياسػات ضػغط خبػار الزئبػق يف السػوائل الػدائرة حساسػة لػدرجات اغبػرارة-تعلق باغبالة احملددة لعملية بوليػديني

بيػاف للمتطلبػات العاديػة  ٚ ويػرد يف اعبػدوؿ .وؽبذا السػبب، ينبغػي أف تكػوف درجػة حػرارة الغػاز الػداخل منخفضػة قػدر اإلمكػاف
 .نورزينك والثيوكربيتات ومرشح السلنيـو-حلة إزالة الزئبق يف عمليات بوليدينبالنسبة لغاز منفذ الدخوؿ إذل مر 
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-جودة الغازات والخصائص الالزمة بالنسبة لغاز منفذ الدخول إلى مرحلة إزالة الزئبق في عمليات بوليدين: ٚ الجدول
 نورزينك والثيوكبريتات ومرشح السلنيوم )بيانات القطاع الصناعي المقدمة من أوتوتيك(

 مرشح السلنيوم عملية الثيوكبريتات نورزينك-عملية بوليدين البارامتر
مًت /مليغراـ ٔ اغبد األقصى الغبار 

 مكعب يف الظروؼ الطبيعية
مًت /مليغراـ ٔ اغبد األقصى

)بعد مرحلة  عاديمكعب 
ب الكهروستاتيكي اؼبرس

 الرطب(

مًت /مليغراـ ٓٔ اغبد األقصى
 عاديمكعب 

مًت /مليغراـ ٕٓ اغبد األقصى رذاذ ضبض الكربيتيك
 مكعب يف الظروؼ الطبيعية

مًت /مليغراـ ٕٓ اغبد األقصى
)بعد مرحلة  عاديمكعب 

اؼبرسب الكهروستاتيكي 
 الرطب(

مًت /مليغراـ ٕٓ اغبد األقصى
 عاديمكعب 

 درجة مئوية كحد أقصى ٜٓ ليست ذات أنبية حرجة درجة مئوية كحد أقصى ٓٗ الغازدرجة حرارة 

 Holmström etعمليات الصهر، أسلوباً الختيار التكنولوجيا )يف الزئبق ضبط وصفت مؤسسة أوتوتيك، اؼبوزع الرئيسي لتقنيات 

al. 2012التكنولوجيات الثالث الواردة يف الوصف ىي عملية  وكانت .( يف اغباالت اليت تلـز فيها إزالة كبَتة للزئبق من الغاز
نورزينك ومرشح السلنيـو اؼبستخدـ يف طبقة ثابتة بوجود تدفقات غازية صغَتة نسبياً؛ ومرشح من الكربوف اؼبنشط -بوليدين

اػبيار ووفقا ألوتوتيك يتحدد  .قن الكربوف اؼبنشط يف مرحلة سابقة للمرشح الكيسيحبالستخدامو يف طبقة ثابتة أو 
(Holmström et al. 2012 بالظروؼ اليت ذبري هبا العملية ويبكن توضيح ذلك ببساطة يف )البياين اؼبقدـ يف الشكل اؼبخطط ٜ. 

ويراد من ىذا الشكل أف يكوف دلياًل عامًا ػبيارات التكنولوجيا احملتملة وقد ال يكوف مناسبًا يف كثَت من اغباالت، على سبيل 
وقد ال تكوف ىذه التكنولوجيات ضرورية عندما يقًتف تشغيل معدات تنظيف الغاز مع  .السلنيـو يف اؼبركنز اؼبثاؿ عندما يوجد

 .منشآت تصنيع ضبض الكربيتيك على كبو يتحكم بشكل كاؼ بانبعاثات الزئبق والكربيت
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 نورزينك ومرشحات السلنيوم والكربون المنشط - الزئبق، وتشمل الخيارات عمليات بوليديناعتبارات التحكم بالزئبق عندما يلزم مستوى عال من إزالة : ٜ الشكل
 

 رطب
 استخدـ مرشح السلنيـو

 جاؼ
استخدـ الكربوف اؼبنشط أو مرشح 

نيـو إذا كاف تدفق الغاز السل
 منخفضاً 

 ىل تدفق الغاز منخفض؟

 استخدـ مرشح السلنيـو
 ىل تدفق الغاز مرتفع؟

 ز الزئبق مرتفع؟ىل تركي

نورزينك )ال -استخدـ عملية بوليدين
تضع التكنولوجيا حدوداً عليا على 

 ( الًتكيز

 ال
 ىل الغاز رطب أـ جاؼ؟

 نعم

 نورزينك أو مرشح السلنيـو-استخدـ عملية بوليدين

 H2Sال ولكن يوجد 
 استخدـ مرشح السلنيـو

 اعباؼ؟ موجود يف الغاز الرطب أو SO2ىل ثاين أكسيد الكربيت 
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 ل الممارسات البيئيةأفض ٕ-٘
انبعاثات الزئبق إذل اعبو الناصبة عن عمليات  ضبطيصف ىذا القسم أفضل اؼبمارسات البيئية اؼبستخدمة بوجو عاـ من أجل 

 .عادف غَت اغبديدية، وللتقليل من تلك االنبعاثات حيثما أمكن ذلكالصهر والتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼب
وقد يتيسر  .اؼبؤسسةصبيع اؼبستويات يف  علىومن أجل وضع وتنفيذ فبارسات بيئية مثلى ؿبددة يلـز التخطيط الدقيق وااللتزاـ 

 .ة واؼبمارسات اإلدارية ؼبنشآت التصنيعوضع أفضل اؼبمارسات البيئية عن طريق النظر فيما يتوجب تطبيقو من القواعد التنظيمي

 نظم اإلدارة البيئية ٔ-ٕ-٘
استعراض األىداؼ البيئية : نظاـ اإلدارة البيئية ىو هنج منظم إزاء إدارة اعبوانب البيئية يف عملية تشتمل عادة على ما يلي

لبيئية واؼبقاصد اؼبستهدفة للحد من اآلثار البيئية ؛ وربليل ـباطرىا وآثارىا البيئية ومتطلباهتا القانونية؛ ووضع الغايات اللمؤسسة
واالمتثاؿ للمتطلبات القانونية؛ ووضع برامج يهدؼ إذل ربقيق ىذه الغايات واؼبقاصد اؼبستهدفة؛ ورصد وقياس التقدـ احملرز يف 

رز للنظاـ وربسينو بشكل ربقيق الغايات؛ وكفالة غرس الوعي البيئي والكفاءة البيئية لدى العاملُت؛ واستعراض التقدـ احمل
 :وقد تشمل توصيات التنفيذ ما يلي .متواصل
 وضع وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية لتشغيل نظم زبفيض التلوث على كبو فعاؿ؛ 
  وصيانة معدات اإلنتاج من أجل تيسَت تشغيلها بشكل طبيعي والتقليل إذل أدىن حد فبكن من حاالت اػبلل يف

 مليات؛الع
  وربسُت اإلدارة التشغيلية، ووضع خطط للطوارئ وتدريب القائمُت على التشغيل بشكل منتظم؛ 
 وتنفيذ برنامج ؼبنع التسربات وتطبيق نظاـ جيد إلدارة الشؤوف الداخلية يف صبيع أقساـ اؼبنشأة؛ 
 ووضع خطة رصد إلجراء قياسات للزئبق يف اؼبراحل ذات الصلة من العملية؛ 
 د سجل عاـ النبعاثات الزئبق يف كل مستوى معٍت من مستويات العمليات واؼبنشأةوضع وتعه. 

 انبعاثات الزئبقلضبط مزج المواد األولية  ٕ-ٕ-٘
اؼبزج ىو عملية تشغيلية تنفذ إلنتاج مادة تلقيم أولية مستقرة ومتجانسة عن طريق مزج الركازات أو اػبامات اؼبركزة اؼبتفاوتة يف 

وقد يستخدـ  .زج الركازات مع اػبالئط اؼبركزة والعوامل الصهورة أو سبزج معها مواد ثانوية ومواد أولية أخرىنوعيتها، حيث سب
انبعاثات الزئبق عندما يكوف تركيز الزئبق يف اؼبواد األولية للصهر ـبتلفًا اختالفًا شديدًا أو عندما يكوف تركيز الزئبق  لضبطاؼبزج 

ومعاعبة مادة تلقيم أولية مستقرة ومتجانسة تيسر ظروؼ تشغيل مستقرة تعمل فيها ضوابط  .غوبيف ىذه اؼبواد أعلى فبا ىو مر 
وباإلضافة إذل ذلك، فااللبفاض اإلصبارل حملتوى الزئبق يف مادة الصهر األولية سيؤدي إذل البفاض  .التلوث دبزيد من الكفاءة

ويف حاالت معينة قد يكوف ؿبتوى الزئبق  .ات الزئبق من اؼبدخنة النهائيةتركيز الزئبق يف الغاز الناتج عن العملية ويقلل من انبعاث
 .يف الركاز منخفضاً جداً، وقد ال تلـز تدابَت ربكم إضافية لتحقيق انبعاثات منخفضة

 :وبالنسبة للمصادر اليت تقـو باؼبزج، بنبغي أف مراعاة االعتبارات التالية
 بار، وينبغي استخداـ مستويات مرتفعة للتطويق وانتزاع اؼبواد اعبسيمية قد يشكل اؼبزج عملية تثَت الكثَت من الغ

 .وينبغي إعادة الغبار اؼبتجمع إذل العملية .وإزالة الغبار
 ويف بعض اغباالت، ينتج اؼبالط الذي يزاؿ منو اؼباء  .ويبكن استخداـ اؼبزج الرطب لتفادي إنتاج الغبار

 .(pelletizing processبات )ويستخدـ بعد ذلك يف عملية لتشكيل اغببي
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  ولتحقيق اؼبزج الدقيق، ينبغي أف تؤخذ قبل ذلك عينات من كل مادة من مواد التلقيم األولية لتحليل ؿبتوى
وينبغي التخطيط لعمليات اؼبزج عن طريق اعبمع بُت  .اؼبعدف يف كل مادة، دبا يف ذلك الشوائب مثل الزئبق

ويبكن استخداـ منشآت اؼبزج، وأجهزة قياس تدفق  .بناء على تلك النتائج من مواد التقليم األولية مالئمةنسب 
الكميات بنظاـ قياس فقداف الوزف، وأجهزة قياس الوزف على أحزمة النقل، وتتبع الكميات احململة من أجل 

 .التوصل إذل أمزجة دقيقة

 انبعاثات الزئبق إلى الغالف الجوي ٖ-ٕ-٘
وهبب توخي اغبرص يف تصميم وحدات تنظيف  .للتقليل من توليد انبعاثات الزئبق الضبطت ينبغي تطبيق تدابَت واسًتاتيجيا

واالنبعاثات اؽباربة من اؼبصادر الثابتة  .الغاز، دبا يف ذلك اؼبداخن، لكي تناسب الظروؼ اعبوية والطبوغرافية والبيئية للمواقع
وتشمل  .ويق اؼبناسب للوحدات ينبغي أف ربتجز هبذه الوسائلنظم التغطية والتطاستخداـ اليت يبكن احتجازىا بشكل معقوؿ ب

 :توصيات التنفيذ ما يلي
  ربقيق التصميم األمثل للعملية من أجل تقليل انبعاث الغازات الناصبة وؿبتوى اؼبلوثات فيها؛ والتصميم للتشغيل

 اؼبستمر عندما يكوف ذلك ؾبدياً تقنياً واقتصادياً؛
 فاعل ربت ضغط سليب وتطبيق تقنيات مناسبة لتنظيف الغاز على الغازات وتشغيل األفراف وأجهزة الت

 اؼبستخرجة؛
  وإحكاـ إغالؽ األفراف وأجهزة التفاعل، والتعديل التحديثي لألفراف القائمة بأقصى قدر فبكن من اإلغالؽ

 احملكم؛
 ة؛وتنفيذ رصد اؼبعايَت ؼبنع تكثف غازات الصرؼ وتآكل األنابيب بفعل الرطوبة الزائد 
 وتنفيذ برنامج لكشف التسرب وإصالح التسربات حسب االقتضاء؛ 
 وتطبيق اإلجراءات التصحيحية على أي معدات تنتج عنها كمية كبَتة من االنبعاثات اؽباربة. 

 المواد الجسيمية ضبط ٗ-ٕ-٘
اؼبواد  ضبطالنظر يف أساليب  وينبغي .اؼبواد اعبسيمية مهمًا ألف اؼبواد اعبسيمية ربمل الزئبق اؼبرتبط باعبسيماتضبط يعد 

وينبغي للمنشآت الصناعية أف تنفذ ربسينات مستمرة يف أساليب  .اعبسيمية أثناء مرحلة التخطيط، كما ينبغي رصد انبعاثاهتا
 :اؼبواد اعبسيمية خالؿ العمليات دبا يف ذلك ما يلي ضبط

  ربديد اؼبصادر احملتملة للمواد اعبسيمية وفحصها بانتظاـ؛ 
 اـ نظم انتزاع الغبار اجملهزة بضوابط مناسبة للجسيمات من أجل إزالة اعبسيمات من مناطق العمل واستخد

 واؼبباين؛
  واستخداـ حيزات الضغط السليب على الوحدات اليت تولد مواد جسيمية من أجل منع فيضاف الغازات اغباملة

 للجسيمات؛
 رة إلتاحة الفحص والصيانة خالؿ العمليات؛وتركيب حاويات اؼبرشحات الكيسية اؼبؤلفة من أكثر من حج 
 وصيانة أداء حاويات اؼبرشحات الكيسية عن طريق الفحص واالستبداؿ الدوري ألكياس الًتشيح. 
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 تلوث الهواء والتخلص منها على نحو سليم بيئياً ضبط إدارة النفايات الناتجة عن  ٘-ٕ-٘
ـ اؼبنشآت الصناعية الُنهج التالية من أجل إدارة البقايا اؼبتولدة من من أجل منع االنبعاثات غَت الضرورية، ينبغي أف تستخد

 :تلوث اؽبواء والتخلص منها على النحو اؼبناسبضبط أجهزة 
  السائل اؼبستعاد  الزئبق النقيتلوث اؽبواء )مثاًل  ضبطالتخزين والنقل السليم لنفايات الزئبق الناصبة عن أجهزة

 نورزينك(؛-)أحادي التكافؤ( الناتج من عملية بوليدينمن اؼبعوجات أو كلوريد الزئبق 
 من االتفاقية؛ ٖ وعدـ التجارة يف الزئبق إال على كبو يتوافق مع اؼبادة 
 والتخلص من نفايات الزئبق على كبو يتفق مع اؼبواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية. 
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 المعادن غير الحديديةرصد الزئبق في عمليات الصهر والتحميص المستخدمة في إنتاج  -ٙ
وستجري يف ىذا القسم  .تناقش اعبوانب العامة والشاملة للفحص والرصد واإلبالغ يف الفصل التمهيدي من ىذه الوثيقة

 .عمليات تصنيع اؼبعادف غَت اغبديديةبالنسبة لمناقشة اعبوانب احملددة لرصد انبعاثات الزئبق اليت تكوف مركزية 
ادف غَت اغبديدية، تشمل مواد اؼبدخالت اليت قد ربتوي على الزئبق اؼبركنزات والعوامل الصهورة ويف قطاع صهر وربميص اؼبع

وباإلضافة إذل اؼبعادف اؼبصننعة، قد تشمل مسارات اإلنتاج مساحيق اؼبعادف، واؼبركبات اؼبعدنية، وضبض الكربيتيك،  .والوقود
(، وقد تشمل Hg2Cl2 اػببث، والكالوميل )كلوريد الزئبق )أحادي التكافؤ(وقد تشمل مسارات اإلنتاج الثانوية أنواع  .واألظبدة

 .مسارات النفايات أنواع اػببث والكالوميل واغبمأة والًتسبات الناذبة عن معدات التحكم بالتلوث
اليت تقـو بعمليات اؼبختلفة  اؼبنشآتدبرور الزمن أو بُت  ةالواحد اؼبنشأةويبكن أف تتفاوت انبعاثات الزئبق بدرجة كبَتة يف 

وقد تتغَت تركيزات الزئبق بسرعة يف اؼبركنزات أو الوقود أو  .متماثلة، وذلك بسبب تباين ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد الداخلة يف العملية
وعند إجراء عمليات أخذ العينات، هبب توخي اغبرص، قدر اإلمكاف، من أجل  .اؼبدخالت األخرى مثل اػبردة اؼبعدنية

يذ ىذه العملية يف حالة مستقرة فبثلة لظروؼ التشغيل العادية، أف تكوف تركيزات الزئبق يف مسار اؼبدخالت فبثلة ضماف تنف
فإذا كانت ظروؼ التشغيل غَت مبطية، قد  .ؼبدخالت التلقيم العادية، وأنو هبري تقليل االنبعاثات اؽباربة إذل أدىن حد فبكن

 .على ىامش خطأ كبَت يعطي استقراء أخذ العينات نتائج ربتوي
ونظرًا لتنوع العمليات اؼبستخدمة يف قطاع صهر وربميص الفلزات غَت اغبديدية، يبكن أف توجد تباينات كبَتة يف العمليات، 

وينبغي أف تؤخذ اػبصائص احملددة لكل موقع يف االعتبار عند  .حىت فيما بُت اؼبرافق اليت تقـو بتصنيع نفس اؼبنتجات اؼبعدنية
وباإلضافة إذل صبع البيانات اؼبتعلقة بانبعاثات الزئبق، يوصى  .أنسب طريقة للرصد وعند التخطيط غبملة أخذ العينات اختيار

 .أيضاً بتوثيق معدالت إنتاج اؼبعدف إلتاحة حساب انبعاثات الزئبق لكل طن من اؼبعدف

 أساليب القياس المباشر  ٔ-ٙ

 أخذ العينات بواسطة جهاز االرتطام ٔ-ٔ-ٙ
ف أخذ العينات باالرتطاـ مع مواد كيميائية وال يزاؿ ىو أسلوب أخذ العينات التقليدي اؼبستخدـ لقياس تركيزات الزئبق يف كا

ونظرا لتعقيد ىذه الطريقة وتكلفتها، يستخدـ أخذ العينات باالرتطاـ  .الغاز ضمن قطاع صهر وربميص اؼبعادف غَت اغبديدية
وبينما يقدـ ىذا األسلوب عادة بيانات موثوقة خالؿ فًتة أخذ العينات، فقد ال  .ًا أو سنوياً على كبو أقل تواتراً، مثاًل فصلي

 .تكوف النتائج فبثلة للواقع إذا كانت تركيزات الزئبق متباينة خالؿ فًتة زمنية قصَتة

 مصائد المواد الماصة ونظم الرصد القائمة عليها  ٕ-ٔ-ٙ
كن أف يستخدـ نظاـ الرصد القائم على اؼبواد اؼباصة بشكل فعاؿ من أجل تقدًن يف قطاع صهر اؼبعادف غَت اغبديدية، يب

وعلى الرغم من أف ىذه الطريقة ال تقدـ النتائج يف الوقت  .البيانات عن تركيزات الزئبق يف غازات العادـ خالؿ فًتة من الزمن
وهبذا األسلوب  .خالؿ الفًتة الزمنية احملددة السابقةاغبقيقي، فالبيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها ستشَت إذل األداء التشغيلي 

 .اؼبرتدة، يبكن إجراء التعديالت على العملية حسب اغباجة التأثَتاتالقائم على حلقة 
ويف  .ويكوف الرصد القائم على مصيدة اؼبادة اؼباصة فعااًل يف تيارات الغاز اليت ربتوي على تركيز منخفض من اؼبواد اعبسيمية

صنيع اؼبعادف غَت اغبديدية، تكوف اؼبدخنة النهائية عادة ىي اؼبكاف اؼبناسب لًتكيب نظاـ الرصد القائم على مصيدة لتنشأة م
ففي ىذه اؼبرحلة، ينبغي أف وبتوي الغاز اؼبنظف اػبارج من اؼبدخنة على مستويات منخفضة من الزئبق واؼبواد  .اؼبادة اؼباصة

 .اعبسيمية واؼبلوثات األخرى
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 نظم الرصد المستمر لالنبعاثات ٖ-ٔ-ٙ
ويشيع  .نظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات على نطاؽ واسع يف قطاع صهر وربميص اؼبعادف غَت اغبديديةال هبري بعد استخداـ 

استخدامها لقياس اؼبستويات اؼبنخفضة من تركيز الزئبق يف معدالت تدفق عالية للعادـ، مثلما ىو اغباؿ يف صناعة الطاقة من 
وباؼبقارنة، تصدر الكثَت من مرافق صهر اؼبعادف غَت اغبديدية انبعاثات من غازات أكثر تعقيدًا من الناحية  .اؽ الفحماحًت 

 .الكيميائية، مع معدالت تدفق أقل ومستويات أعلى من تركيز الزئبق يف تيارات غازية أكثر تعقيداً 
على اؼبدخنة النبعاثات لاؼبستمر رصد النسب تركيب نظم اليت تعمل فيها مداخن متعددة، قد يكوف من األ اؼبنشآتويف 

ويف تلك اؼبرحلة النهائية من العملية، ينبغي أف يكوف الغاز قد خضع لعمليات التنظيف  .النهائية لرصد االنبعاثات يف البيئة
اؼبواد اعبسيمية ويف مراحل ط ضبفتكوف معظم ملوثات اؽبواء اؼبوجودة يف غاز اؼبدخنة قد أزيلت بالفعل، مثاًل عن طريق أجهزة 

وبالتارل فالبيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها ستقدـ بيانات إرشادية يف الزمن اغبقيقي عن األداء  .إزالة الزئبق وتصنيع اغبمض
اـ وإذا كانت كمية الزئبق اؼبوجودة يف تيار مدخالت اؼبواد األولية معروفة، يبكن حساب كفاءة إزالة الزئبق باستخد .الفعلي

 .بيانات الرصد اؼبستمر لالنبعاثات

 األساليب غير المباشرة للقياس ٕ-ٙ

 توازن الكتلة ٔ-ٕ-ٙ
  اً كوف مفيديقدـ بيانات لفًتة زمنية ؿبددة وليس على أساس الوقت اغبقيقي، فمن اؼبمكن أف الكتلة ي توازفعلى الرغم من أف 

الزئبق، بشرط أف يكوف ؿبتوى الزئبق يف مواد اؼبدخالت األولية  كأداة إرشادية لتتبع كفاءة األداء التشغيلي وكفاءة إزالة
 .واؼبنتجات وغَتىا من التيارات األساسية كافياً إلتاحة اغبساب دبوثوقية

لصهر وتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية أف تتضمن بالفعل عمليات منتظمة ألخذ العينات  منشأةوينبغي ؼبمارسة التشغيل العادية يف 
التحليل الكيميائي( حملتويات اؼبعادف يف مواد اؼبدخالت األولية واؼبنتجات وغَتىا من التيارات األساسية، من أجل  واالختبار )

توازف وبإدراج الزئبق كمادة يراد ربليلها يف ىذه التيارات تنُتج بيانات أساسية الستخدامها يف  .كفالة التحكم الفعاؿ بالعملية
وبالنظر إذل أف منشأة  .د الوقود على اؼبعلومات اؼبتعلقة باحملتوى الكيميائي للوقود الذي مت شراؤهويبكن اغبصوؿ من مورِّ  .الكتلة

الصهر أو التنقية تنفذ يف العادة ربلياًل اختباريًا ؿبليًا حملتوى اؼبعدف يف اؼبدخالت واؼبخرجات الرئيسية بصفة يومية، ينبغي أف 
 .للزئبق بتكلفة إضافية تنظر اؼبنشأة يف تنفيذ اختباراهتا اػباصة

، ينبغي تتبع وتسجيل معدالت تدفق الكتلةتوازف باستخداـ  اؼبنشآتعن أحد  وغبساب االنبعاثات السنوية للزئبق الصادرة
وباإلضافة إذل ذلك، ينبغي تتبع  .الكتلة من صبيع التيارات على مدى عاـ كامل، األمر الذي يستلـز مستويات عالية من اعبهد

ويبكن حساب كتلة الزئبق عن طريق ضرب تركيز الزئبق يف معدؿ تدفق كتلة  .اليت يبكن أف يًتاكم الزئبق فيها راتالتياصبيع 
 .التيار والفًتة الزمنية )سنة واحدة مثاًل(

، وبسبب التباين األساسي يف قياسات تدفقات كتلة الزئبق، وقياسات تراكم الزئبق، والتدفقات اؼبتعددة للمدخالت واؼبخرجات
جيدًا حيث ال يبثل معدؿ انبعاث الزئبق  اؼبضبوطةوبالنسبة للعمليات  .لتوازف الكتلةقد يصعب التوصل إذل رقم هنائي مؤكد 

سوى جزءًا بسيطًا من معدؿ مدخالت الزئبق، تكوف القياسات اؼبباشرة لتيارات العادـ عن طريق أخذ العينات أنسب من 
 .الكتلة توازف استكماؿ حساب
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 نظم التنبؤية لرصد االنبعاثاتال ٕ-ٕ-ٙ
 .قد ال تكوف النظم التنبؤية لرصد االنبعاثات طريقة موثوقة لرصد انبعاثات الزئبق يف قطاع صهر وتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية

بعاً للمركنزات ففي ىذا القطاع قد يتغَت ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد األولية اؼبدخلة إذل األفراف بشكل كبَت خالؿ فًتات زمنية قصَتة، ت
وحىت يف اؼبرافق اليت تعاجل اؼبركزات الواردة من منجم ـبصص، قد يتباين ؿبتوى الزئبق بشكل كبَت حسب  .اليت تتم معاعبتها

ونتيجة لذلك، قد ال يبكن اغبصوؿ على نتائج فبثلة للواقع بإنشاء الروابط بُت  .اؼبوقع الذي يتم تعدينو يف كتلة الركاز
ولبحث األخذ بالنظم التنبؤية لرصد االنبعاثات، ينبغي أواًل إجراء ربليل دقيق للوقوؼ على  .بديلة وانبعاثات الزئبقالبارامًتات ال
 .الذي تنطوي عليو ىذه الطريقة يف كل حالة على حدة اؼبوثوقيةمدى عدـ 

 عوامل االنبعاث ٖ-ٕ-ٙ
على مر الزمن، أو بُت  الواحدة اؼبنشأةنبعاثات بدرجة كبَتة يف بالنسبة لقطاع صهر وتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية، قد تتباين اال

وبناء على ذلك، فعند  .اؼبتعددة اليت تقـو بعمليات متماثلة، وذلك بسبب تغَت ؿبتوى الزئبق يف تيارات اؼبدخالت اؼبنشآت
ة، بنبغي أف تعترب التقديرات اليت وبصفة خاص .رة ىامشًا كبَتًا للخطأاستخداـ عوامل االنبعاث، قد تتضمن االنبعاثات اؼبقدن 

وسيكوف أحد النهج البديلة ىو وضع عوامل  .تستخدـ عوامل االنبعاث العامة اؼبنشورة إشارة تقديرية إذل مستويات االنبعاثات
 .انبعاث خاصة دبوقع ؿبدد بناء على بيانات فعلية من أخذ العينات وعلى اؼبعلومات اؼبتعلقة بنشاط اؼبصدر
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 دسالمرفق السا

 مرافق حرق النفايات

 موجز

 ُحددت مرافق حرؽ النفايات يف اتفاقية ميناماتا على أهنا واحدة من اؼبصادر الصناعية الرئيسية النبعاثات الزئبق. وأدرجت ىذه الفئة يف
 اؼبرفق داؿ باالتفاقية. 

التقليل إذل أدىن حد فبكن  ،أو على األقلَتىا تدمأو  منها وتشمل األغراض احملتملة غبرؽ النفايات خفض كمياهتا أو استعادة الطاقة
 من اؼبكونات اػبطرة، والتطهَت واستعادة بعض اؼبخلفات.

نتائج غبماية البيئة ككل فإف من الضروري تنسيق عملية حرؽ النفايات مع أنشطة اؼبراحل األوذل )مثاًل تقنيات إدارة الولتحقيق أفضل 
 ل التخلص من اؼبخلفات الصلبة غبرؽ النفايات(.النفايات( وأنشطة اؼبراحل النهائية )مث

حد وعند النظر يف مقًتحات إلنشاء أفراف جديدة غبرؽ النفايات فإنو يتعُت إيالء االعتبار لبدائل مثل األنشطة الرامية للتقليل إذل أدىن 
فصل النفايات وتعزيز اؼبنتجات اليت ال تولد فبكن من توليد النفايات، دبا يف ذلك استعادة اؼبوارد وإعادة استخدامها وإعادة تدويرىا و 

سيتم اليت نفايات إذل الالزئبق أو تساىم بكميات أقل منو يف مسارات النفايات. كذلك يتعُت إيالء االعتبار لنُػُهج سبنع دخوؿ الزئبق 
 حرقها.

ؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية معاً، ونبا ويتطلب التصميم والتشغيل السليماف بيئيًا ألفراف حرؽ النفايات استخداـ أفضل التقنيات ا
 أمراف متداخالف إذل حد ما، هبدؼ منع انبعاثات اؼبواد الضارة مثل الزئبق أو التقليل منها إذل أدىن حد فبكن.

اسة اآلثار البيئية اإلجراءات اؼبالئمة خارج اؼبوقع مثل اإلدارة العامة للنفايات ودر  ازباذ وتشمل أفضل اؼبمارسات البيئية غبرؽ النفايات
اإلدارة واؼبمارسات اؼبتعلقة باؼبوقع مثل فحص النفايات واؼبناولة اعبيدة للنفايات وتشغيل الفرف يف اإلجراءات ازباذ لتحديد اؼبوقع و 
 ومناولة اؼبخلفات.

يها وتقنيات اغبرؽ ومعاعبة غازات أما أفضل التقنيات اؼبتاحة غبرؽ النفايات فتشمل االختيار اعبيد للموقع وإدخاؿ النفايات والتحكم ف
اؼبداخن واؼبخلفات الصلبة والنفايات السائلة. ويبكن أف تشمل أفضل التقنيات اؼبتاحة للتحكم يف انبعاثات الزئبق من مرافق حرؽ 

ميائية احملتوية حقن اؼبواد الكيالشطف مع ، وأجهزة ؿبلوؿ جهاز الشطفيف  مع إضافة مكوناتالعالية الكفاءة الشطف النفايات أجهزة 
. ويبكن، يف حاؿ وجود مستويات عالية من الزئبق يف يف نسيجيالرشح اؼبعلى الربـو داخل غرفة االحًتاؽ، أو حقن الكربوف اؼبنشط مع 

 الغاز اػباـ، استخداـ توليفة من التقنيات اؼبذكورة أعاله.
مة واؼبشغلة مع أخذ أفضل اؼبمارسات البيئية وأفضل التقنيات وربدث إطالقات الزئبق من أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية اؼبصم

الناتج عن معاعبة اؼبياه العادمة. وبناًء وكسب اؼبرشح بصورة أساسية من خالؿ الرماد اؼبتطاير ورماد القاع وذلك اؼبتاحة يف االعتبار، 
ت، وذلك مثاًل من خالؿ اؼبعاعبة اؼبسبقة ؽبا والتخلص آمن ؽبذه األنواع من النفاياحيز تصريف على ذلك فإف من األنبية دبكاف توفَت 

 النهائي منها يف مدافن نفايات ـبصصة ُتصمنم وتشغل بأفضل التقنيات اؼبتاحة.
د تزيال دبقادير انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء يبكن ربقيق وباستخداـ توليفة مناسبة من التدابَت األولية والثانوية اؼبشار إليها يف ىذا الفصل 

باستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة. وذبدر اإلشارة كذلك إذل وذلك يف اؼبائة(  ٔٔ)عند أكسجُت بنسبة  ٖـ/ـراميكروغ ٓٔإذل  ٔعن 
 أنو يف ظروؼ التشغيل الطبيعية يبكن ربقيق انبعاثات أقل من ذلك اؼبستوى باستخداـ منشأة حرؽ نفايات جيدة التصميم.
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 دمةمق - ٔ
باغبرؽ اؼبخصص للنفايات فقط وال يتعلق باألوضاع األخرى اليت تتم فيها معاعبة النفايات حرارياً، مثالً، القسم يتعلق ىذا 

 اؼبتعلقة هبذه العمليات.األقساـ عمليات اغبرؽ اؼبشًتؾ يف أفراف اإلظبنت ومنشآت اغبرؽ الكبَتة، اليت يتم تناوؽبا يف 
نو حرؽ أي نوع من النفايات يف اؽبواء الطلق أو يف مدافن قمامة مفتوحة، ويف أجهزة حرؽ تًتاوح على أ اؼبفتوحويعرؼ اغبرؽ 
إذل األفراف الصغَتة اليت تستخدـ غبرؽ  ،وأفراف اغبرؽ اؼبشيدة ؿبلياً واليت تفتقر للتحكم يف اؼبلوثات‘‘ براميل اغبرؽ’’فبا يعرؼ بػ

نفايات الزئبق واؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق يساىم بصورة كبَتة اغبرؽ اؼبفتوح ل ال تسمح باغبرؽ الكامل. إفو النفايات الطبية 
 يف حدوث إطالقات الزئبق من اؼبنتجات.

ويتعُت عدـ التشجيع عليو نظرًا ألنو يبكن أف يؤدي إذل انبعاث ‘‘ فبارسة بيئية سيئة’’يعترب  اؼبفتوحوبناء على ذلك فإف اغبرؽ 
ال تتناوؿ وثيقة التوجيهات ىذه مزيدًا من التفاصيل عن فبارسات اغبرؽ اؼبفتوح واغبرؽ يف أجهزة حرؽ مواد سامة إذل البيئة. و 

 بسيطة التشييد.
ويتطاير الزئبق يف عملية اغبرؽ ولذلك يتعُت ازباذ إجراءات معينة قبل اغبرؽ وأثناءه وبعده للتقليل من ىذه االنبعاثات. 

لة ؼبنع انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء قبل اغبرؽ ىي التقنيات اليت سبنع أو تتحكم، إذا أمكن، ذات الصالوحيدة والتقنيات األساسية 
 يف إدخاؿ الزئبق يف النفايات.

من  ٛمن اؼبادة  ٘وفيما يتعلق بأفراف اغبرؽ القائمة فإنو يتعُت على األطراؼ تنفيذ تدبَت أو أكثر من التدابَت اؼبدرجة يف الفقرة 
للطرؼ أف يطبق نفس التدابَت على صبيع اؼبصادر القائمة ذات الصلة، كما هبوز لو أف يعتمد تدابَت ـبتلفة االتفاقية. وهبوز 

فيما يتعلق بفئات اؼبصادر اؼبختلفة. وينبغي أف يكوف ىدؼ التدابَت اليت يطبقها الطرؼ ربقيق تقدـ معقوؿ على صعيد خفض 
خداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية واسًتاتيجية يشمل ذلك استأف االنبعاثات مع مرور الوقت. ويبكن 

االنبعاثات أو تدابَت أخرى فبكنة، على أف يكوف اؽبدؼ لضبط ؼبكافحة العديد من اؼبلوثات من شأهنا أف ربقق منافع مشًتكة 
 ىو ربقيق تقدـ معقوؿ يف خفض االنبعاثات مع مرور الزمن.

تعديالت أساسية قبل سنة على األقل من تاريخ هبري إدخاؿ عندما يبدأ التشييد أو  ،اعبديدة أما فيما يتعلق بأفراف اغبرؽ
فإنو يتعُت على األطراؼ استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية  بالنسبة للطرؼ،دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ 

 للتحكم يف االنبعاثات ومنعها، إذا أمكن.
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المستخدمة في مرافق حرق النفايات، بما في ذلك النظر في المواد المدخلة وسلوك الزئبق العمليات  -ٕ
 في ىذه العملية

 توصيف عام للنفايات التي يمكن أن تنتج عنها انبعاثات زئبق أو مركبات زئبق عند حرقها ٔ-ٕ

 التسلسل الهرمي للنفايات ٔ-ٔ-ٕ
يبثل اعبزء األخَت من دورة كل منتج. ىو و  ،دارة النفاياتاؼبتتابعة إلراحل اؼبؿ تطور اؼبادة أو اؼبنتج خاليبُت التسلسل اؽبرمي 

واؽبدؼ األساسي من التسلسل اؽبرمي للنفايات ىو استخالص أكرب قدر من اؼبنافع العملية من اؼبواد وتوليد أقل قدر فبكن من 
العديد من الفوائد: فهو يبكن أف يساعد يف منع  النفايات. ومن شأف التطبيق اعبيد للتسلسل اؽبرمي للنفايات أف تكوف لو

انبعاثات الزئبق من النفايات اليت قد ربتوي على الزئبق أو اؼبلوثة بو، وأف ىبفض إنتاج غازات االحتباس اغبراري وأف ىبفض 
ضراء. اػبلوجيات تكنو العمل وأف وبفز تطوير الاؼبلوثات اعبوية األخرى وأف يوفر الطاقة وأف وبفظ اؼبوارد وأف يوجد فرص 

 ويشتمل التسلسل اؽبرمي للنفايات على اؼبراحل التالية:
 إف منع تكوف النفايات ىو أكثر النقاط أنبيًة يف التسلسل اؽبرمي للنفايات، فاؼبنع أو اػبفض يقلالف إذل أدىن حد المنع :

خالؿ دورة  يةر من التكاليف البيئية واالقتصادفبكن من توليد نواتج النفايات يف اؼبقاـ األوؿ. ويقود اؼبنع عادًة إذل أدىن قد
اؼبادة نظرًا ألنو ال يستوجب صبع اؼبواد أو معاعبتها. وبذات القدر فإف اؼبنع يؤدي أيضًا إذل ربقيق فوائد كبَتة من حيث  

ظة على وؿباولة احملافكفاءات اإلنتاج واستخداـ اؼبوارد، حيث ينطوي على استخداـ مواد أقل يف التصميم والتصنيع 
 مواد أقل خطورًة.واستخداـ اؼبنتجات لفًتات أطوؿ 

  ثل إعادة االستخداـ اؼبباشر لالستخدامات البديلة للمواد من مسار النفايات اػبيار التارل األكثر سب: االستخدامإعادة
راض اؼبخصصة ؽبا. مالءمًة، وىو أي عملية تستخدـ فيها مرة أخرى اؼبنتجات أو اؼبواد اليت ال تشكل نفايات لنفس األغ

، ويشتمل على فحص بدوهناويتطلب إعادة استخداـ اؼبواد من مسار النفايات يف الغالب اعبمع مع اؼبعاعبة الطفيفة أو 
 . ويتعُت عدـ إعادة استخداـ اؼبواد اؼبلوثة بالزئبق.كاملة وتنظيف وإصالح وترميم بنود أو قطع غيار

 نطبق على أي نشاط يتضمن صبع أشياء مستعملة أو معاد استعماؽبا تلوية التالية، و ثل إعادة التدوير األو سب :إعادة التدوير
ذلك نفايات. وتشمل إعادة التدوير فرز ومعاعبة اؼبنتجات القابلة إلعادة ما دل وبدث أو غَت مستعملة يبكن اعتبارىا 

 تاج منتجات جديدة.التدوير وربويلها إذل مواد أولية ومن مث إعادة تصنيع ىذه اؼبواد األولية إلن

 تنقسم استعادة النفايات إذل عدة فئات: استعادة اؼبواد واستعادة الطاقة. واػبيار اؼبفضل ىو اػبيار األفضل االستعادة :
للبيئة وصحة اإلنساف. إف استعادة اؼبواد ىي نشاط مفضل يف أغلب اغباالت ويشتمل على أنشطة من قبيل إعادة التدوير 

نظامًا عبمع النفايات وطريقة ؼبعاعبة اؼبواد وربويلها إذل ىذه تتطلب أنشطة اإلدارة بوجو عاـ ي. و وإنتاج السماد العضو 
يف العادة اػبيار األقل تفضيالً. ويبكن ربويل النفايات غَت فهي منتجات جديدة. أما استعادة الطاقة، ومن ذلك اغبرؽ، 
الستفادة منو من خالؿ العديد من العمليات، دبا يف ذلك التحلل القابلة إلعادة التدوير إذل حرارة وكهرباء ووقود يبكن ا

 الالىوائي والتحويل إذل غاز والتحلل اغبراري.

 بعد استكشاؼ كل االحتماالت األخرى.  إاليُنظر يف اللجوء إذل التخلص ال : التخلص ىو اؼبالذ األخَت و التخلص
ف استعادة الطاقة. وقد تكوف ىناؾ حاجة للمعاعبة اؼبسبقة والتخلص ىو أي عملية تشتمل على رمي النفايات وحرقها دو 

قبل التخلص النهائي من النفايات ويعتمد ذلك على نوع النفايات. ويبثل طمر النفايات الشكل األكثر شيوعًا للتخلص 
 من النفايات واػبيار النهائي للتخلص.
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 الزئبق من مرافق حرق النفايات مدخل إلى أنواع النفايات المختلفة فيما يتعلق بانبعاثات ٕ-ٔ-ٕ

 النفايات البلدية ٔ-ٕ-ٔ-ٕ
البلدية، اليت تعرؼ على كبو أكثر شيوعًا باألوساخ أو القمامة، تتكوف من األشياء اليومية اليت تستخدـ مث  النفايات الصلبة

ذائية والصحف واألجهزة تُرمى مثل مواد تغليف اؼبنتجات وقصاصات اغبشائش واألثاث والثياب والقوارير والنفايات الغ
والدىانات والبطاريات وأشياء أخرى ال حصر ؽبا. وتأيت ىذه األشياء من اؼبنازؿ واؼبدارس واؼبستشفيات والشركات التجارية 

وإنتاج السماد  ،مكونات ىي: إعادة التدوير ةواؼبنشآت األخرى. ويبكن تقسيم صناعة النفايات الصلبة البلدية إذل أربع
وربويل النفايات إذل طاقة عن طريق اغبرؽ. واػبطوات األولية يف دورة النفايات ىي التوليد، واعبمع، والفرز  ،مرالطو  ،العضوي

والفصل، والنقل، والتخلص. ووبتوي عدد من النفايات البلدية على مواد خطرة إضافًة إذل مواد كيميائية عضوية مثل مبيدات 
 ية ومستحضرات التجميل واألشياء األخرى على مواد خطرة أيضاً.اآلفات. ويبكن أف ربتوي العقاقَت التقليد

ومن مصادر الزئبق يف النفايات الصلبة البلدية ما يلي: البطاريات اؼبنزلية ومصابيح اإلنارة الكهربائية وـبلفات الدىانات 
ت الورقية اػباصة ومفاتيح اإلنارة األسناف والطالءاطب والثَتموستات واألصباغ واستخدامات  (الثَتمومًتاتمقاييس اغبرارة )و 

ملغم/كغم  ٕإذل  ٘ٔ,ٓالزئبقية وبطاريات األفالـ وغَتىا. وتًتاوح تركيزات الزئبق يف النفايات الصلبة البلدية عادًة من 
(Muenhor et al. 2009.) 

 النفايات الخطرة ٕ-ٕ-ٔ-ٕ
نساف والبيئة، ولذلك يتعُت إدارهتا بطريقة سليمة بيئياً. النفايات اػبطرة ىي النفايات اليت ؽبا القدرة على اإلضرار بصحة اإل

غازات أو اغبمآت. ويبكن رمي ىذه النفايات مع منتجات الصلبة أو الواد اؼبسوائل أو من الويبكن أف تكوف النفايات اػبطرة 
كن اغبصوؿ من الفصل الثاين اؼبنتجات الثانوية لعمليات التصنيع. ويبمع ذبارية مثل سوائل التنظيف أو مبيدات اآلفات، أو 

من اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ على توجيهات ومعلومات إضافية عن النفايات اليت تعترب خطرة، إضافًة إذل نطاؽ 
 (.ٕ٘ٔٓنفايات الزئبق اليت تشملها تلك االتفاقية )اتفاقية بازؿ، 

 النفايات من المعدات الكهربائية واإللكترونية ٖ-ٕ-ٔ-ٕ
على الزئبق إضافًة إذل مواد أخرى خطرة. وغالبًا ما ذُبمع النفايات الكهربائية  اؼبعدات الكهربائية واإللكًتونيةيبكن أف ربتوي 

بيد أف ىذه التوجيهات ال تتناوؿ  –واإللكًتونية بشكل منفصل وال رُبرؽ يف العادة بل زبضع لعمليات استعادة وإعادة تدوير 
واد. ويبكن صبع اؼبعدات الكهربائية واإللكًتونية مع النفايات البلدية ، وإذا ُعرؼ أف ىذه اؼب استعادة العمليات اليت هتدؼ إذل

من اتفاقية ميناماتا. بيد أف  ٔٔاؼبعدات ربتوي على زئبق وتدخل يف مسارات النفايات فإنو يتعُت التعامل معها وفقًا للمادة 
 بعض األحياف مع النفايات البلدية ومن شأهنا أف تطلق انبعاثات الزئبق.اؼبعدات الكهربائية واإللكًتونية رُبرؽ يف 

 زئبق أو الملوثة بوالالنفايات الطبية المحتوية على  ٗ-ٕ-ٔ-ٕ
إلنساف أو اغبيواف، ويف التلقيح لتُعرنؼ النفايات الطبية عمومًا بأهنا أي نفايات صلبة تتولد أثناء الفحص أو العالج أو 

بذلك أو عند إنتاج أو اختبار اؼبواد البيولوجية. وتصنف منظمة الصحة العاؼبية النفايات الطبية ضمن الفئات البحوث اؼبتعلقة 
يف النظافة الصحية الناذبة التالية: النفايات اغبادة واؼبعدية والباثولوجية واؼبشعة والصيدالنية وغَتىا )يف الغالب نفايات 

أف تتفاوت الفئات احملددة اليت تصنف ضمنها النفايات الطبية باختالؼ البلداف (. ويبكن WHO, 2014, p. 4اؼبستشفيات( )
يف اؼبائة  ٜٓإذل  ٘ٚ)فمثاًل اؼبواد اغبادة ال تصنف على أهنا نفايات خطرة يف كل البلداف(. وكقاعدة عامة فإف ما يًتاوح من 
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رة )غَت معدية، غَت خطرة( مقارنًة بالنفايات البلدية. من النفايات اليت تنتجها مرافق الرعاية الصحية ىي نفايات عامة غَت خط
 (.Emmanuel, 2012ىناؾ فقط جزء صغَت من نفايات الرعاية الصحية يعترب خطراً ومن شأنو أف يقود إذل ـباطر صحية )و 

اغبادة اليت تُعرؼ  ويبكن للنفايات الطبية اػبطرة أف توثر على اإلنساف بطرؽ غَت معدية. ويشمل ىذ النوع من النفايات اؼبواد
عمومًا على أهنا األشياء اليت ؽبا القدرة على ثقب اعبلد أو سبزيقو ويبكن أف تشمل اإلبر واغبقن واؼبعدات الطبية اؼبتخلص منها 

ية. تشمل النفايات الطبية اػبطرة أيضًا اؼبواد الكيميائ وقدمثل اؼبباضع واؼبشارط وأطباؽ االستزراع واألجهزة الزجاجية األخرى. 
ويبكن أيضًا أف تعترب بعض النفايات الطبية اػبطرة نفايات معدية اعتمادًا على استخداماهتا وتعرضها لألنسجة البشرية أو 

 اغبيوانية قبل رميها. ويف بعض األحياف تكوف النفايات الصيدالنية القديبة خطرة وقد ربتوي على الزئبق.
 منها: ويستخدـ الزئبق بعدة طرؽ خاصة بالقطاع الطيب

  الزئبق يف أجهزة القياس: يوجد الزئبق يف الكثَت من أجهزة القياس الطبية الشائعة مثل أجهزة قياس ضغط الدـ وأجهزة
عدد من األجهزة اؼبعدية يف حرارة اعبسم ولكن أيضًا األجهزة األخرى( و درجة قياس درجة اغبرارة )خصوصًا أجهزة قياس 

نابيب التغذية وأنابيب ميلر أبوت. وكما ىو اغباؿ يف أالوزف الزائد وأنابيب توسيع اؼبريء و اؼبعوية مثل األنابيب اؼبعوية ذات 
األنواع األخرى من األجهزة فقد استخدـ الزئبق بصورة تقليدية يف ىذه األجهزة بسبب خواصو الفيزيائية الفريدة، دبا يف 

 على تقدًن قياسات عالية الدقة.قدرتو ذلك 

 العقاقَت التقليدية: قد ربتوي بعض العقاقَت التقليدية على الزئبق رغم أف عددًا من اؽبيئات التنظيمية  الزئبق يف بعض أنواع
 فرضت ضوابط على ذلك.

 فضية اللوف تستخدـ غبشو األسناف  ةىو ماد‘‘ اغبشوة الفضية’’اؿ مالزئبق يف مالغم األسناف: ملغم األسناف اؼبعروؼ باس
فضة الغم األسناف من جزأين متساويُت تقريباً: الزئبق السائل ومسحوؽ وبتوي على . ويصنع ملتسوساليت يوجد هبا 

 ة. ويف حاليف االستخداـ أكثر حشوات األسناف شيوعاً أحد زنك ومعادف أخرى. وظل اؼبلغم ىو النحاس و القصدير و الو 
 إذل اؽبواء من مداخن الفرف. الزئبق ملغم األسناف يبكن أف ينبعث إحراؽ 

 زئبق يف بعض اؼبواد اغبافظة ومواد التثبيت والكواشف اؼبستخدمة يف اؼبستشفيات: تستخدـ بعض مركبات الزئبق مركبات ال
 يف شكل مواد حافظة يف العقاقَت واؼبنتجات األخرى دبا يف ذلك اللقاحات.

 حمأة مياه المجارير ٘-ٕ-ٔ-ٕ
ؼبنزلية يف مرفق معاعبة اؼبياه العادمة. ويبكن ؼبلغم األسناف أف ضبأة مياه اجملارير ىي منتج ثانوي مباشر ؼبعاعبة مياه اجملاري ا

يساىم يف زيادة كمية الزئبق يف ضبأة مياه اجملارير يف حاؿ وضعت نفايات اؼبالغم يف مسار اؼبياه العادمة بداًل من فصلها. ونظراً 
اجملارير سبيل إذل تركيز اؼبعادف الثقيلة مثل الزئبق للعمليات الفيزيائية والكيميائية اليت تنطوي عليها اؼبعاعبة فإف ضبأة مياه 

والكادميـو والرصاص وغَتىا وكذلك اؼبركبات العضوية النزرة اليت ال تتحلل بيولوجيًا بسهولة إضافًة إذل الكائنات اغبية اليت قد 
اؼبستويات النموذجية للزئبق يف ضبأة  تكوف مسببة لألمراض )الفَتوسات والبكتَتيا وغَتىا( اؼبوجودة يف اؼبياه العادمة. وتًتاوح

 ٗإذل  ٔ(. وأبلغ أيضاً عن تركيزات تًتاوح من Hisau; Lo, 1998ملغم/كغم من اغبمأة اعبافة ) ٙ٘إذل  ٙ,ٓمياه اجملارير من 
 (.Werther; Saenger 2000ملغم/كغم من اؼبادة اعبافة )

 الخشب الخردة ٙ-ٕ-ٔ-ٕ
اػبشبية السكنية والتجارية وقد يشتمل على أشياء مثل أطر النوافذ اؼبطلية بدىانات ؽبياكل اينتج اػبشب اػبردة يف مواقع إنشاء 

وىي ؿبتوية على الزئبق. وتنتج عمليات اؽبدـ يف العادة نفايات خشب ذُبمع نتيجًة لطبيعتها غَت اؼبتناسقة مع اؼبواد األخرى 
لوثة دبواد خطرة مثل الزئبق )مثل أطر النوافذ اؼبطلية بالدىانات دل تكن األخشاب مإذا ستخداـ. و اال غَت قابلة دومًا إلعادة
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احملتوية على الزئبق( فمن اؼبمكن إعادة استخدامها، مثاًل يف ألواح اػبشب. أما األخشاب اؼبلوثة فقد رُبرؽ يف منشأة حرؽ أو 
 .ـبصصة ؽبذا الغرضيُتخلص منها يف مدافن قمامة 

 ةالنفايات الصناعية الشائع ٚ-ٕ-ٔ-ٕ
على الزئبق أو اؼبلوثة بو، مثل الدىانات واؼبذيبات والبًتوكيماويات والكربوف  ةيف بعض األحياف ربرؽ النفايات الصناعية احملتوي

 اؼبنشط اؼبستعمل، مع النفايات البلدية ويبكن أف تطلق بالتارل انبعاثات زئبق ومواد خطرة أخرى. 

 عملية الحرق ٕ-ٕ

 لحرق امة لالتقنية الع إلىمدخل  ٔ-ٕ-ٕ
يشكل اغبرؽ يف حد ذاتو جزءًا واحدًا فقط من نظاـ معقد يف العادة واسع جدًا من النفايات. و نطاؽ يستخدـ اغبرؽ ؼبعاعبة 

ؼبعاعبة النفايات يسمح يف ؾبموعو باإلدارة الشاملة جملموعة واسعة من النفايات اليت تتشكل يف اجملتمع. واؽبدؼ من حرؽ 
نفايات بطريقة تقلل كميتها وـباطرىا مع احتجاز )وبالتارل تركيز( أو تدمَت اؼبواد اليت قد تكوف خطرة النفايات ىو معاعبة ال

واليت تنطلق أو قد تنطلق أثناء عملية اغبرؽ. ومن شاف عملية اغبرؽ أيضًا أف تسهل استعادة الطاقة واؼبعادف واؼبواد الكيميائية 
 من النفايات.
ما قبل اغبرؽ وما بعده.  اؼبستخدمة فيها عاعباتاؼبمتعددة من أنواع األفراف وأحجامها وتوليفات رؽ يف أشكاؿ اغبوتوجد أفراف 

 ويوجد كذلك تداخل كبَت بُت التصميمات اؼبختارة غبرؽ النفايات الصلبة البلدية والنفايات اػبطرة وضبأة مياه اجملارير.
ـْ. ويبكن ٔ ٕٓٓـْ إذل ٓ٘ٛة يف درجات حرارة تًتاوح عمومًا من وُتصمم أفراف اغبرؽ يف العادة لتوفَت احًتاؽ كامل األكسد

والتحلل  )التحويل إذل غاز بدوف احًتاؽ( ذوباف. ويشكل التغويزالو التحمص أف يشمل ىذا اؼبدى درجات حرارة وبدث فيها 
ذل غاز معاعبة يبكن استخدامو  اغبراري معاعبات حرارية بديلة ربد من كمية ىواء االحًتاؽ األورل الضرورية لتحويل النفايات إ
أبلغ عن  دًا وقال يستخدماف كثَت كمادة وسيطة كيميائية أو حرقو مع استعادة الطاقة. ومقارنًة باغبرؽ فإف ىذين النظامُت 

وجود صعوبات يف التشغيل يف بعض اؼبنشآت. ويبكن أف تتميز منشآت حرؽ النفايات بالوظائف التالية: نقل النفايات 
ؼبعاعبة اؼبسبقة واغبرؽ واستعادة الطاقة وتنظيف غاز اؼبداخن وإدارة اؼبخلفات الصلبة ومعاعبة اؼبياه العادمة. وىناؾ والتخزين وا

 .عنصر فيهاتأثَت كبَت لطبيعة النفايات اؼبدخلة على كيفية تصميم وتشغيل كل 
من مواد عضوية ومعادف وفلزات ومياه. إف النفايات ىي بشكل عاـ مادة غَت متجانسة إذل حد كبَت وتتكوف بصورة أساسية 

وأثناء اغبرؽ تتكوف غازات اؼبداخن اليت ربتوى على أغلب طاقة الوقود اؼبتاحة يف شكل حرارة. ويف االحًتاؽ الكامل األكسدة 
تركيبة اؼبادة  تكوف اؼبكونات الرئيسية لغاز اؼبداخن ىي خبار اؼباء والنيًتوجُت وثاين أكسيد الكربوف واألكسجُت. واعتمادًا على

احملًتقة وظروؼ االحًتاؽ ونظاـ تنظيف غاز اؼبداخن اؼبستخدـ تنبعث غازات ضبضية )أكاسيد الكربيت وأكاسيد النيًتوجُت 
( والفلزات اؼبتطايرة، إضافًة إذل اعبسيماتات الدقيقة العالقة )دبا يف ذلك الفلزات اؼبرتبطة هبذه يموكلوريد اؽبيدروجُت( واعبس

عة من اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة. واتضح أيضًا أف حرؽ النفايات الصلبة البلدية والنفايات اػبطرة يشكل مصدراً ؾبموعة واس
ؿبتماًل رئيسياً النبعاثات الزئبق. ويبكن أف تكوف االنبعاثات كبَتة جداً يف حاؿ عدـ التحكم يف اؼبدخالت من اؼبصادر احملتملة 

مثاًل يف اؼبنتجات ونفايات األخشاب اؼبعاعبة( أو عدـ إزالتها قبل اغبرؽ. وذبدر اإلشارة إذل أف )النفايات احملتوية على الزئبق 
أساساً يف  –الزئبق يوجد يف الشكل العنصري واؼبتأكسد واعبسيمي يف غاز اؼبداخن. ويتميز الزئبق اؼبوجود يف الشكل اؼبتأكسد 

 .الزئبق النقينو سهل اإلزالة عموماً مقارنًة ببأ –شكل كلوريد زئبقيك يف غازات مداخن أفراف اغبرؽ 
واعتمادًا على درجات اغبرارة أثناء اؼبراحل الرئيسية لعملية اغبرؽ تتبخر الفلزات اؼبتطايرة واؼبركبات غَت العضوية )مثل األمالح( 

ير الذي وبتوي عليها. وينتج رماد بشكل كامل أو جزئي. وتنتقل ىذه اؼبواد من النفايات اؼبدخلة إذل غاز اؼبداخن والرماد اؼبتطا
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متطاير متخلف )غبار( ورماد صلب أثقل )رماد القاع(. وتتفاوت نسب اؼبخلفات الصلبة إذل حد كبَت وفقًا لنوع النفايات 
من معاعبة وُكسب اؼبرشح وتصميم اؼبعاعبة التفصيلي. وىناؾ إطالقات أخرى ىي اؼبخلفات من معاعبة غاز اؼبداخن وتنقيتو، 

ؽبذه األنواع من  حيز تصريف آمناه العادمة، واألمالح وإطالقات اؼبواد يف اؼبياه العادمة. ولذلك فإف من األنبية دبكاف توفَت اؼبي
 يبُت ـبطط تدفق مبسط لفرف حرؽ النفايات. ٔ(. الشكل ٚ-ٖالنفايات احملتوية على الزئبق )انظر الفرع 

 
 مخطط تدفق مبسط لفرن حرق النفايات ٔالشكل 

 المعالجة المسبقة للنفايات من أجل حرقها ٕ-ٕ-ٕ
 النفايات خلط

 النفايات ما يلي:ػبلط يبكن أف تشمل التقنيات اؼبستخدمة 
  النفايات اػبطرة السائلة للوفاء دبتطلبات اإلدخاؿ للمنشأةخلط 

  ب أو آلة أخرى. خلط  النفايات يف مستودع باستخداـ ُكالن

أغراض ربسُت عملية التلقيم وسلوؾ عملية االحًتاؽ وتفادي تركيزات الزئبق العالية يف  النفايات يفخلط ويبكن أف يساعد 
أنواع النفايات اؼبختلفة بناًء على خلط النفايات اػبطرة دوف شك على ـباطر، كما أنو يتعُت خلط وينطوي النفايات احملًتقة. 

داخل اؼبستودع نفسو. ويبكن ؼبشغلي الرافعات ربديد  باستخداـ الرافعاتزبلط وصفة. أما يف اؼبستودعات فإف النفايات 
أو اليت تسبب زُبلط اليت ال يبكن أف اؼبنفصلة اغبموالت اليت من احملتمل أف تسبب مشاكل )مثل النفايات اؼبربوطة واألشياء 

قتضاء( مع النفايات بشكل مباشر )حسب االخلطها والتلقيم( ومن مث يتأكدوف من إزالتها أو تقطيعها أو التحميل مشاكل يف 
 األخرى. بيد أنو يصعب على مشغلي الرافعات أنفسهم ربديد النفايات احملتوية على الزئبق.

 المختلطة البلديةتقطيع النفايات 
غَت اؼبعاعبة بشكل غَت كامل من خالؿ سبرير النفايات اؼبنقولة عرب اؼبقصات التمساحية اؼبختلطة يبكن تقطيع النفايات البلدية 

الت التقطيع أو الطواحُت أو اؼبقصات الدوارة أو اؼبطاحن. ووبسن التقطيع ذبانس النفايات فبا يؤدي إذل احًتاؽ واختزاؿ أو آ
أكثر تناسقًا وانبعاثات أكثر ثباتًا من الفرف. ومن شأف ضماف انبعاث غاز أورل ذي تركيب أكثر تناسقًا السماح بزيادة كفاءة 

من اؼبعادف اغبديدية وغَت اغبديدية، وىي ذات قيمة الكثَت من النفايات ربتوي على كميات عملية تنظيف غاز اؼبداخن. إف 
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معادف يبكن أف تكوف جزءًا أصياًل من النفايات نفسها )مثاًل حاويات الطعاـ والشراب يف النفايات الصلبة البلدية( أو يبكن 
 طرة( أو حاويات معدنية أخرى.أف تنشأ من عملية تعبئة النفايات يف براميل )مثل النفايات اػب

وعند تقطيع النفايات القادمة فإنو يبكن إزالة اؼبعادف قبل اغبرؽ للسماح بإعادة التدوير. ويبكن فصل اؼبعادف من خالؿ 
 :ما يلي استخداـ
 اؼبغناطيسات اؼبعلقة للمواد اغبديدية الكبَتة مثل الرباميل اؼبقطعة؛ 

  دية الصغَتة والثقيلة مثل البطاريات واؼبسامَت والقطع اؼبعدنية وغَتىا؛اغبديللمواد اؼبغناطيسات الربميلية 

  خصوصًا األؼبنيـو والنحاس اللذاف يستخدماف يف  –آالت الفصل العاملة بالتيارات الدوامية للمعادف غَت اغبديدية
 التعبئة واؼبكونات الكهربائية.

 ةأوالمعبتقطيع النفايات الخطرة المطحونة 
يؤمِّن تلقيمًا متواصالً خليط هبدؼ إنتاج السائبة عاعبة مسبقة للنفايات السائلة اؼبعبأة والنفايات الصلبة اؼبعبأة أو يبكن إجراء م

تُقطنع هبدؼ  يبكن أف للفرف. ويبكن معاعبة النفايات اؼبالئمة حىت تصبح قابلة للضخ غبقنها عن طريق الضخ يف الفرف أو
ة تنفصل فيها اؼبواد الصلبة عن السوائل ومن مث تلقم يف الفرف بشكل منفصل باستخداـ إضافتها إذل مستودع اغبرؽ يف عملي

 الُكالبات والضخ على التوارل.
سم، ٓٔإذل  ٘من تًتاوح وتُقطنع اؼبنصات النقالة احملتوية على نفايات سائلة معبأة ذات لزوجة منخفضة إذل متوسطة إذل أطواؿ 

ة قبل نقلها إذل الصهاريج. ويبكن استخداـ اؼبواد البالستيكية اليت تعزؿ عن النفايات كمصدر ومن مث يبكن فرز النفايات اؼبقطع
باستخداـ اؼبغناطيسات. ويف حاالت  ، وذلكإعادة التدويرأجل للطاقة يف عملية اغبرؽ كما يبكن إزالة اؼبعادف اغبديدية من 
من السوائل والنفايات الصلبة خليط يف شكل  إذل الفرف ن ذلكأخرى ال تفرز النفايات مثل الزيوت العادمة بل ُتضخ بداًل م

 (.European Commission, 2006, Waste Incinerationاؼبقطعة مع إضافة سوائل ـبفِّفة )

 توصيف أنواع أفران حرق النفايات ٖ-ٕ-ٕ
ستخدـ يف بعض األحياف بيد أف التالية عمليات اغبرؽ اؼبستمرة. ومن اؼبعروؼ أف عمليات اغبرؽ على دفعات تاألقساـ تبُت 

 ىذه العمليات ترتبط يف العادة بانطالؽ انبعاثات كبَتة يف بداية العملية وهنايتها ولن يتم التطرؽ ؽبا مرة أخرى يف ىذا الفصل.

 حرق النفايات لالدوارة فران األ ٔ-ٖ-ٕ-ٕ
تمل على الكثَت من أنواع النفايات الطبية )الشكل تستخدـ األفراف الدوارة بصورة أكثر شيوعًا غبرؽ النفايات اػبطرة اليت تش

(، لكن يف بعض األحياف تستخدـ أيضًا األفراف الشبكية )دبا يف ذلك اغبرؽ اؼبشًتؾ مع النفايات األخرى( غبرؽ النفايات ٕ
ف الثابتة أيضًا بشكل اؼبميعة غبرؽ بعض اؼبواد اليت سبق معاعبتها. وتستخداـ األفراذات القاعدة الصلبة، كما تستخدـ األفراف 

 واسع النطاؽ يف اؼبرافق داخل اؼبنشآت الكيميائية.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

133 

 (www.hitemptech.com)حرق النفايات الفرن الدوار لنظام  ٕالشكل  

الًتكيز بصورة أكرب على معايَت القبوؿ،  هبري ،القادمةالنفايات ( ؼبسارات وغَت اؼبوثوؽ هبا يف الغالبونظرًا للًتكيبة اػبطرة )
 والتخزين، واؼبناولة واؼبعاعبة اؼبسبقة مقارنًة دبا عليو اغباؿ يف النفايات الصلبة البلدية. ويف حالة النفايات اؼبنخفضة الطاقة قد

 تكوف ىناؾ حاجة الستخداـ وقود مساعد.
النفايات اؼبعبأة يف حاويات أو النفايات القابلة للضخ يف النهاية العلوية ويف األفراف الدوارة ُتدخل النفايات الصلبة أو اغبمأة أو 

ـْ ٕٓٓٔتغويز( إذل كجهاز ـْ عند استخداـ الفرف  ٓٓ٘ـْ )ٓ٘ٛللربميل اؼبائل. وتًتاوح درجات اغبرارة يف الفرف عادًة من 
دقيقة، كما تسمح  ٜٓإذل  ٖٓاوح من )كفرف عارل اغبرارة لصهر الرماد(. ويسمح الدوراف البطيء للربميل بوقت مكوث يًت 

غرفة االحًتاؽ الثانوي اليت تلي الفرف بأكسدة غازات االحًتاؽ. وىنا يبكن حقن النفايات السائلة أو أنواع الوقود اؼبساعد مع 
عملياً ـْ فبا يسمح ٓٓٔٔـْ إذل ٓ٘ٛاؽبواء الثانوي للحفاظ على فًتة مكوث دنيا قدرىا ثانيتاف ودرجات حرارة تًتاوح من 

معظم اؼبركبات العضوية اؼبتبقية. ويبكن أف ربدد مسبقًا متطلبات ظروؼ االحًتاؽ، كما ىو وارد يف األمر التوجيهي  بتفكيك
(2010/75/EUالصادر عن االرباد األورو  بشأف حرؽ النفايات. ويف معظم اغباالت تش )د األفراف الدوارة وغرؼ ما بعد ي

غبرارة مبطنة بالسَتاميك. وبعد غرفة االحًتاؽ سبر غازات اؼبداخن عرب منطقة فراغية حىت االحًتاؽ يف شكل غرؼ ثابتة ا
ـْ. بعد ذلك تُرتب حـز اغبرؽ مثل اؼببخرات واؼبسخنات الفوقية والسخانات األولية ٓٓٚالوصوؿ إذل درجة حرارة قدرىا زىاء 

 ٖإذل  ٘,ٓنظم اغبرؽ الشبكية. وتًتاوح طاؽ فرف اغبرؽ من بو يشالطاقة بمداد واإلالنفايات حرارة مرجل ونظاـ ؼبياه التلقيم. 
 طن يف الساعة )ألفراف حرؽ نفايات الرعاية الصحية(.

 أفران الحرق بحقن السوائل ٕ-ٖ-ٕ-ٕ
تستخدـ أفراف اغبرؽ حبقن السوائل، كما ىو اغباؿ يف األفراف الدوراة، غبرؽ النفايات اػبطرة عادًة. وعمليًا يبكن أف تستخدـ 
أفراف اغبرؽ حبقن السوائل للتخلص من أي نفايات سائلة أو شبو سائلة قابلة لالحًتاؽ )مثل السوائل واؼبالط واغبمأة(. وعادًة 
ما تشمل نظم األفراف اليت تعمل حبقن السوائل، اليت قد تكوف أبسط أنواع أجهزة اغبرؽ، نظامًا غبرؽ النفايات ونظامًا للوقود 

. وتلقم النفايات السائلة ٖتلوث اؽبواء، كما ىو مبُت يف الشكل  لضبطاؽبواء، وغرفة احًتاؽ، ونظاماً بد إلمدالاؼبساعد ونظاماً 
وتُبخ يف غرفة االحًتاؽ عرب فوىات فرف النفايات. وتبخ ىذه الفوىات النفايات وسبزجها مع ىواء االحًتاؽ. ووبدث البخ عادًة 

واء عارل الضغط اؽبعمل بالضغط، أو من خالؿ فوىات ثنائية اؼبائع تستخدـ بوسائل ميكانيكية مثل كأس دوارة أو نظم بخ ت
شديدة نفايات البخار. ومع وجود مساحة سطحية كبَتة نسبيًا تتبخر اعبسميات اؼببخوخة بسرعة مشكلًة مزهبًا من أخبرة الأو 

تًتاوح درجات اغبرارة ثانية، و  ٕإذل  ٘,ٓاؽ من ىواء االحًتاؽ. وعادًة تًتاوح فًتة اؼبكوث يف غرفة االحًت مع القابلية لالحًتاؽ 
من أجل ضماف االحًتاؽ الكامل للنفايات السائلة. ويبكن أف تتجاوز معدالت تلقيم وذلك ـْ، ٓٓٙٔـْ إذل ٓٓٚمن 

ة كاف ؿبتوى الطاقة يف النفايات غَت كاؼم للحفاظ على احًتاؽ كايف ودرجات حرار وإذا  ؿ/الساعة.  ٕٓٓٓالنفايات السائلة 

http://www.hitemptech.com/
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مالئمة لالحًتاؽ يتم استخداـ وقود إضايف مثل زيت الوقود أو الغاز الطبيعي. ويف بعض اغباالت يتم ترشيح النفايات احملتوية 
 (.US EPA 2005على كميات كبَتة من اؼبواد الصلبة قبل اغبرؽ لتفادي انسداد الفوىات )

 
 

 فرن نموذجي يعمل بحقن السوائل ٖالشكل 
 

 فرف اغبرؽ الشبكي
 ىناؾ أنواع ـبتلفة من أفراف اغبرؽ الشبكي وربديداً: األفراف الشبكية اؼبتحركة والثابتة 

 األفراف الشبكية اؼبتحركة
يف ىذا الفرف تتحرؾ النفايات عرب غرفة االحًتاؽ و منشأة اغبرؽ النموذجية للنفايات الصلبة البلدية ىي الفرف الشبكي اؼبتحرؾ. 

 كاملة وأكثر كفاءًة.اؽ  احًت وىذه اغبركة تسمح بعملية 
ويبكن تصميم الوحدات لتكوف ذات قدرات متفاوتة. وأحد األمثلة على ذلك ىو مرجل شبكي متحرؾ مفرد يبكنو معاعبة ما 

واحدة فقط من مقررة ساعة يف السنة بفًتة توقف  ٓٓٓٛيعمل ؼبدة كما يبكنو أف من النفايات يف الساعة،   اً طن ٖ٘يصل إذل 
أحد تقريباً. وُتدخل النفايات عن طريق رافعة نفايات عرب ما يعرؼ بػ"اغبلق" يف  اً واحد اً شهر وتستمر انة أجل الفحص والصي

إذل حفرة الرماد يف الطرؼ اآلخر، وىنا يزاؿ الرماد باستخداـ اؽبابطة األسفل عرب الشبكة كبو طريف الشبكة ومن ىناؾ تنتقل 
 االحًتاؽ األورل( عرب الشبكة من األسفل. ؿببس مائي. ويرد جزء من ىواء االحًتاؽ )ىواء

، وىناؾ الكثَت للشبكةىذا التدفق اؽبوائي يهدؼ أيضًا إذل تربيد الفرف الشبكي نفسو، فالتربيد مهم من أجل القوة اؼبيكانيكية 
خل اؼبرجل بسرعة عالية من األفراف الشبكية اؼبتحركة تربد داخليًا عن طريق اؼبياه أيضاً. ويُدخل ىواء االحًتاؽ الثانوي إذل دا
وبسن عملية اضطراب عرب فوىات فوؽ الفرف الشبكي حيث يسهل االحًتاؽ الكامل لغازات اؼبداخن من خالؿ إحداث 

ومن خالؿ ضماف كمية زائدة من األكسجُت. ويف األفراف ذات اؼبواقد اؼبتعددة أو اؼبتدرجة يُدخل ىواء االحًتاؽ الثانوي  ،اؼبزج
 فل غرفة االحًتاؽ األورل.يف غرفة منفصلة أس

( يتعُت تصميم منشآت اغبرؽ حبيث تضمن وصوؿ غازات اؼبداخن إذل ٕٓٓٓويف بلداف االرباد األورو  )اؼبفوضية األوروبية، 
اعبيد للمواد العضوية السامة. ومن أجل االمتثاؿ ؽبذا  تفككالـْ على األقل ؼبدة ثانيتُت هبدؼ ضماف ٓ٘ٛدرجة حرارة قدرىا 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

135 

يف كل األوقات فإنو يتعُت تركيب أفراف مساعدة احتياطية )تزود بالزيت غالبًا كمصدر للوقود( وتشعل ىذه األفراف الشرط 
داخل اؼبرجل عندما تصبح درجة حرارة النفايات منخفضة جداً حبيث ال يبكنها الوصوؿ إذل درجة اغبرارة اؼبشار إليها من دوف 

سخانات الفوقية حيث تتحوؿ اغبرارة إذل خبار يؤدي إذل تسخُت النظاـ عادًة إذل دعم. بعد ذلك تربد غازات اؼبداخن يف ال
 كيلوباسكاؿ لتوليد الكهرباء يف التوربُت.  ٓٓٓٗـْ عند ضغط قدره ٓٓٗدرجة 

ـْ ويبرر إذل نظاـ تنقية غازات اؼبداخن. ويف الغالب تتكوف ٕٓٓوعند ىذه النقطة تصبح درجة حرارة غاز اؼبداخن يف حدود 
شآت اغبرؽ من العديد من خطوط اؼبراجل اؼبنفصلة )مراجل ومنشآت ؼبعاعبة غازات اؼبداخن(، وذلك حبيث يستمر إدخاؿ من

 األخرى أو إصالحها أو تطويرىا.اػبطوط النفايات إذل أحد خطوط اؼبرجل بينما ذبري صيانة 
 األفراف الشبكية الثابتة

هبا توجد و  ،لية مبطنة بالطوب مع شبكة معدنية ثابتة فوؽ حفرة رماد سفليةأقدـ وأبسط أنواع أفراف اغبرؽ كانت عبارة عن خ
فتحة علوية أو جانبية للتعبئة وفتحة أخرى جانبية إلزالة اؼبواد الصلبة غَت القابلة لالحًتاؽ اليت تسمى اؼبخلفات الصلبة. أيضًا 

 نفايات.لدؾ ال دبطاحنمباين الشقق السكنية  وحالياً استبدلت الكثَت من األفراف الصغَتة اليت كانت توجد سابقاً يف

 المميعة ذات القاعدةأفران الحرق  ٖ-ٖ-ٕ-ٕ
اؼبميعة على نطاؽ واسع غبرؽ النفايات الناعمة اؼبكونات مثل الوقود اؼبستخرج من النفايات ذات القاعدة تستخدـ األفراف 

ىو  ةاؼبميعذا القاعدة غبرؽ أنواع الوقود اؼبتجانسة. إف الفرف  وضبأة مياه اجملارير. واستخدمت ىذه الطريقة لعقود وبصورة رئيسية
من مادة خاملة )مثل قاعدية رأسية. ويف القسم السفلي يستخدـ اؽبواء لتمييع طبقة أسطوانة غرفة احًتاؽ مبطنة يف شكل 

 ةالرملي القاعدةؼبراد حرقها يف الرمل أو الرماد( موضوعة فوؽ شبكة معدنية أو لوحة توزيع. وهبري باستمرار تلقيم النفايات ا
مشكالً القاعدة على أو من اعبانب. ويُدخل ىواء مسخن مسبقًا يف غرفة االحًتاؽ من خالؿ فتحات يف لوحة األمن  ةاؼبميع
 وجود يف غرفة االحًتاؽ.مع الرمل اؼب ةفبيعقاعدة 

. ووبدث التجفيف والتطاير لوليببو  بعد ذلك تضخ النفايات يف اؼبفاعل من خالؿ مضخة أو ملقم قبمي أو حامل أن
ـْ ٓ٘ٛ)اؼبساحة العلوية( عادًة من  دة. وتًتاوح درجة اغبرارة يف اغبيز اػبارل فوؽ القاعةاؼبميع دةواالشتعاؿ واالحًتاؽ يف القاع

 ًتاؽ. أما يفية اؼبميعة ُتصمم اؼبساحة العلوية حبيث تسمح باحتجاز الغازات ضمن نطاؽ احدـْ. وفوؽ اؼبادة القاعٜٓ٘إذل 
 ـْ.ٓ٘ٙفإف درجة اغبرارة تكوف أقل وقد تصل إذل زىاء  انفسه دةالقاع طبقة

اؼبميعة تتميز عموماً بتوزيع متناسق لدرجات اغبرارة واألكسجُت القاعدة ونظراً لطبيعة اؼبفاعل اعبيدة اؼبزج فإف نظم اغبرؽ ذات 
إجراء عملية ربضَت  ةاؼبميع دةانسة يتطلب االحًتاؽ ذي القاعفبا يفضي إذل تشغيل مستقر. ويف حالة النفايات غَت اؼبتج

للنفايات لكي تستويف مواصفات اغبجم. ويف بعض أنواع النفايات يبكن إقباز ذلك عن طريق توليف بُت اعبمع االنتقائي 
( استقباؿ نفايات ةالدوار  ةيعاؼبمالقاعدة اؼبميعة )مثل القواعد للنفايات أو اؼبعاعبة اؼبسبقة مثل التقطيع. ويبكن لبعض أنواع 
أي ال يلـز القياـ ب تقرييب لكمية النفايات أو ال يلـز إال زبفيضذات جسيمات أكرب حجمًا مقارنًة بغَتىا، ويف ىذه اغبالة 

 إجراء.

 النظم ذات الوحدات التجميعية ٗ-ٖ-ٕ-ٕ
على نطاؽ واسع يف الواليات تستخدـ دية نظم اغبرؽ ذات الوحدات التجميعية ىي نوع شائع من أفراف حرؽ النفايات البل

اؼبتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا. وتتكوف أفراف اغبرؽ ذات الوحدات التجميعية من غرفيت احًتاؽ مركبتُت عموديًا )غرفة أولية 
. وىنا ٕٓٚإذل  ٔوغرفة ثانوية(. وعادًة تًتاوح طاقة اغبرؽ يف النظم ذات الوحدات التجميعية من  ؾ نوعاف طن يف اليـو

 . ذات اؽبواء الناقصنظم الو رئيسياف من أنواع النظم ذات الوحدات التجميعية، النظم ذات اؽبواء الزائد 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

136 

من غرفيت احًتاؽ أولية وثانوية تعمل كل منهما دبستويات ىواء تزيد عن ذات اؽبواء الزائد وتتكوف نظم الوحدات التجميعية 
يف اؼبائة(. أما يف نظم الوحدات التجميعية ذات اؽبواء  ٕٓ٘إذل  ٓٓٔبنسبة متطلبات االحًتاؽ النظيف )أي ىواء زائد 

الناقص )أو اػباضع للتحكم( فإف اؽبواء يصل إذل الغرفة األولية دبستويات ال تكفي لالحًتاؽ النظيف. وتدخل نواتج االحًتاؽ 
سبر إذل غرفة احًتاؽ ثانوية. ويضاؼ اؽبواء الزائد  غَت الكامل يف غازات االحًتاؽ اليت تتكوف يف غرفة االحًتاؽ األولية ومن مث

إذل الغرفة الثانوية ويكتمل االحًتاؽ من خالؿ درجات اغبرارة العالية اليت يتم الوصوؿ إليها بإضافة وقود مساعد )الغاز الطبيعي 
أفضلية لتشكيل زج القوي لغازات االحًتاؽ، درجة اغبرارة العالية واؼبتناسقة يف الغرفة الثانوية، مضافًا إليها اؼبوتعطي يف العادة(. 
 الدقيقة العالقة واؼبلوثات العضوية.من اعبسيمات ؼبستويات اؼبنخفضة وانبعات ا

 حرق مسارات نفايات محددة ٗ-ٕ-ٕ

 حرق النفايات البلدية ٔ-ٗ-ٕ-ٕ
يسية للتخلص من حرؽ النفايات الصلبة رغم أنو يف الكثَت من اؼبناطق يظل طمر بقايا النفايات غَت اؼبعاد تدويرىا الوسيلة الرئ

 أصبح فبارسًة شائعًة يف الكثَت من البلداف اؼبتقدمة والصناعية. ىا الحقاً طمر إحراؽ اؼبخلفات و  إال أف ،البلدية
( يف شكل “نفايات إذل طاقة)”ويكوف حرؽ النفايات الصلبة البلدية مصحوبًا يف العادة باستعادة بعض الطاقة اؼبولدة للحرارة 

خبار و/أو توليد الكهرباء. كذلك يبكن تصميم أفراف اغبرؽ حبيث تتقبل األنواع اؼبعاعبة من الوقود اؼبشتق من النفايات الصلبة 
البلدية إضافًة إذل اغبرؽ اؼبشًتؾ مع أنواع الوقود األحفورى. ويبكن أف يتفاوت حجم أفراف حرؽ النفايات البلدية من وحدات 

فردية تصل إذل بضعة أطناف يف اليـو إذل وحدات كبَتة جدًا تتميز بقدرات تلقيم يومي مستمر دبا  صغَتة اغبجم تعاجل دفعات
 يزيد عن ألف طن.

وتتمثل الفوائد األساسية غبرؽ النفايات الصلبة البلدية يف تدمَت اؼبواد العضوية )دبا يف ذلك اؼبواد السامة( وخفض كمية 
آمنة حيزات تصريف ف الثقيلة( وربويلها إذل كميات صغَتة نسبيًا من الرماد، وبالتارل إهباد النفايات وتركيز اؼبلوثات )مثل اؼبعاد

 يف حاؿ التخلص من ىذه اؼبواد بطريقة جيدة. أما الطاقة اؼبستعادة فيمكن أف تشكل فائدة إضافية مهمة.

 اعتبارات تشغيل أفران حرق النفايات الصلبة البلدية ٔ-ٔ-ٗ-ٕ-ٕ
اف حرؽ النفايات الصلبة البلدية هبري أيضًا حرؽ أجزاء أخرى من النفايات مثل النفايات السائبة )مثاًل من يف الكثَت من أفر 

اؼبعاعبة اؼبسبقة للنفايات  اؼبولد غبرارة عالية الناتج عنمنشآت فرز النفايات( أو ضبأة مياه اجملارير أو النفايات الطبية أو اعبزء 
النفايات يتعُت تقييمها بعناية قبل حرقها للتأكد فبا إذا كانت منشأة حرؽ النفايات )دبا يف  ىذهو )مثاًل من منشآت التقطيع(. 

ذلك معاعبة غاز اؼبداخن ومعاعبة اؼبياه العادمة واؼبخلفات( مصممة ؼبعاعبة ىذه األنواع من النفايات وما إذا كانت اؼبنشأة 
البيئة. ومن الباراميًتات اؼبهمة ؿبتوى الكلور والربـو والكربيت،  قادرة على إقباز اؼبعاعبة دوف اإلضرار بصحة اإلنساف أو

 وؿبتوى اؼبعادف الثقيلة، وؿبتوى اؼبواد اؼبولدة للحرارة )القيمة اغبرارية اؼبنخفضة( وسلوؾ االحًتاؽ.
تعددة الربـو والفيورانات ويبكن أف يقود الًتكيز العارل للربـو إذل تكوين مركبات مربومة مثل الديوكسينات الثنائية البنزين اؼب

 (.CSTEE, 2002الثنائية البنزين اؼبتعددة الربـو )
طاير الزئبق أثناء عملية اغبرؽ ولذلك يتعُت ازباذ إجراءات ؿبددة قبل عملية اغبرؽ وبعدىا ػبفض ىذه االنبعاثات. ومن ويت

ل اغباجة لإلغالؽ اؼبتكرر لتنظيف الشبكة شأف ذباىل اغبدود القصوى ؼبنشأة اغبرؽ أف يفضي إذل مشاكل يف التشغيل )مث
ارتفاع قابلية الرماد اؼبتطاير على إذل أداء بيئي سيئ )مثاًل انبعاثات كبَتة إذل اؼبياه،  يؤدي اؼبعدنية أو اؼببدالت اغبرارية( أو

 اؼبخطط النموذجي لفرف حرؽ نفايات صلبة بلدية كبَت. ٗ(. ويبُت الشكل االرتشاح
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 (ٕٙٓٓنفايات صلبة بلدية مبوذجي )اؼبصدر: اؼبفوضية األوروبية  فرف حرؽ  ٗالشكل 

 حرق النفايات الصلبة البلدية أفرانتصاميم  ٕ-ٔ-ٗ-ٕ-ٕ
يبكن حرؽ النفايات الصلبة البلدية يف العديد من أنظمة حرؽ النفايات، دبا يف ذلك األفراف الشبكية النقالة واألفراف الدوارة 

( أف تكوف ٗ-ٖ-ٕ-ٕاؼبميعة )انظر القسم الفرعي القاعدة ة. وتتطلب تكنولوجيا األفراف ذات اؼبميعالقاعدة واألفراف ذات 
وىذا يتطلب عادًة درجة من اؼبعاعبة اؼبسبقة مع اعبمع  –النفايات الصلبة البلدية ضمن مدى معُت جسيمات أحجاـ 

طن من  ٕ ٓٓٚإذل  ٜٓبة البلدية يف العادة من االنتقائي للنفايات. وتًتاوح طاقات االحًتاؽ يف أفراف حرؽ النفايات الصل
(. ٕٓٚإذل  ٗالنفايات الصلبة البلدية يف اليـو )نظم الوحدات التجميعية: من   طن يف اليـو

عمليات أخرى وتستند إذل فصل األطوار اليت ربدث أيضاً يف فرف اغبرؽ: ذبفيف النفايات، وتطايرىا، وربللها وقد جرى تطوير 
ا، وتأكسدىا. وهبري كذلك اللجوء للتغويز باستخداـ عوامل تغويز مثل البخار واؽبواء وأكاسيد الكربوف أو اغبراري، وتكربنه

الكثَت و األكسجُت. وهتدؼ ىذه العمليات إذل خفض كميات غازات اؼبداخن وتكاليف معاعبة غازات اؼبداخن ذات الصلة. 
. وتستخدـ التوسيع على نطاقات ذبارية وصناعيةواالقتصادية عند  لمشاكل التقنيةلتعرضو ل دل يعد يُطبنقمن ىذه التطورات 

بعض ىذه العمليات على أساس ذباري )مثاًل يف الياباف( بينما هبري اختبار عمليات أخرى يف اؼبنشآت اإلرشادية يف أوروبا 
 لكنها تظل تساىم بقدر ضئيل من قدرات اؼبعاعبة الكلية مقارنًة باغبرؽ. 

 ايات الخطرةحرق النف ٕ-ٗ-ٕ-ٕ
ربرؽ النفايات اػبطرة عادًة يف األفراف الدوارة أو يف األفراف الشبكية. وىناؾ أنواع أخرى من أفراف اغبرؽ اؼبستخدمة غبرؽ 

اؼبميعة، والوحدات العاملة حبقن السوائل، ووحدات اغبرؽ الثابتة. وقبل قبوؿ القاعدة النفايات اػبطرة منها األفراف ذات 
م أفراف اغبرؽ التجارية اؼبادة وأف ربدد خصائصها. ويف العادة يتعُت على اعبهة اؼبنتجة ؼبعاعبتها يتعُت أف تقيِّ  النفايات اػبطرة

، عنها خرى، وربديد األشخاص اؼبسؤولُتتوصيفاهتا األتقدًن الوثائق ذات الصلة، دبا يف ذلك منشأ النفايات، ورمزىا أو 
 التفاعل واالنبعاثات أثناء النقل. تتعبئة النفايات بشكل جيد لتفادي احتماال . كذلك يتعُتفيها ووجود مواد خطرة معينة

ويعتمد التخزين يف موقع الفرف على طبيعة النفايات وخواصها الفيزيائية. وزبزف النفايات اػبطرة الصلبة يف العادة يف مستودعات 
عملية االحًتاؽ. أما  وتوجيهو إذللة ىواء اؼبستودع تُنشأ حبيث سبنع التسرب إذل أي وسط بيئي وتغلق بإحكاـ للسماح بإزا

النفايات السائلة فتخزف يف حقوؿ صهاريج وغالبًا يف جو من الغازات اػباملة )مثل النيًتوجُت( وتنقل إذل فرف اغبرؽ عن طريق 
أف تكوف اؼبضخات واألنابيب الفرف يف اغباويات اليت تنقل هبا. وهبب إذل األنابيب. ويبكن تلقيم بعض أنواع النفايات مباشرًة 

عمليات خذ العينات منها. ويبكن أف تشمل ألواؼبعدات األخرى اليت قد تالمس النفايات غَت قابلة للتآكل وقابلة للتنظيف و 
اؼبيكانيكية ؼبعاعبة اػبلط اؼبعاعبة اؼبسبقة معادلة النفايات أو ذبفيفها أو تصليدىا. ويبكن أف تستخدـ آالت التقطيع وآالت 

 النفايات لضماف احًتاؽ أكثر كفاءًة.ػبلط غباويات أو ا
 وربرؽ النفايات اػبطرة أيضاً يف األفراف اإلظبنتية. وهبري تناوؿ ىذا التطبيق يف الفصل اؼبتعلق باإلظبنت يف وثيقة التوجيهات.
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 حرق حمأة مياه المجارير ٖ-ٗ-ٕ-ٕ
ا يف ذلك استخدامها يف األراضي الزراعية بعد اؼبعاعبة اؼبسبقة ؽبا، هبري التخلص من ضبأة مياه اجملارير اؼبنزلية بعدة طرؽ، دب

، والتخلص منها مع النفايات الصلبة وبإحراقهاوالتخلص السطحي منها )مثاًل يف اؼبساحات اػبضراء وعن طريق الطمر(، 
ن طريق اغبرؽ اؼبشًتؾ يف أفراف حرؽ البلدية، واغبرؽ اؼبشًتؾ. ويبارس حرؽ ضبأة مياه اجملارير يف عدة بلداف، إما لوحده أو ع

النفايات الصلبة البلدية أو يف منشآت اغبرؽ األخرى )مثل منشآت توليد الطاقة العاملة بالفحم اغبجري، أفراف اإلظبنت(. 
أة ويعتمد التخلص الفعاؿ من ضبأة مياه اجملارير عن طريق ىذه العملية على عدد من العوامل من بينها مزج أو عدـ مزج اغبم

من شأنو أف يزيد من كميات اؼبعادف الثقيلة(، واؼبوقع )اؼبواقع الساحلية يبكن أف تسمح  فاؼبزجمع مسارات النفايات الصناعية )
 (.EU IED, 2010بوصوؿ اؼبياه اؼباغبة(، واؼبعاعبة اؼبسبقة )أو عدمها(، واؼبناخ )خفض الًتكيز عن طريق مياه األمطار( )

تغَت والنفايات اػبطرة، فقابلية البلدية ارير على بعض االختالفات مقارنًة حبرؽ النفايات الصلبة وينطوي حرؽ ضبأة مياه اجمل
ؿبتوى الرطوبة وقيمة الطاقة واالمتزاج احملتمل مع النفايات األخرى )مثل النفايات الصناعية يف حاؿ كانت نظم اجملارير مًتابطة( 

 ولة واؼبعاعبة اؼبسبقة.ىي عوامل ربتاج إذل اعتبارات خاصة يف اؼبنا
)من اغبرؽ يف األفراف ذات القعر وتتكوف اؼبخلفات الصلبة لعملية حرؽ ضبأة مياه اجملارير بصورة رئيسية من الرماد اؼبتطاير ورماد 

أعاله(.  ٔ-ٗ-ٕ-ٕاؼبميعة( وـبلفات معاعبة غازات اؼبداخن )انظر توصيف حرؽ النفايات الصلبة البلدية يف الفرع القاعدة 
 ٘-٘ناسبة لتنقية غازات اؼبداخن لضماف تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة )انظر الفرع اؼبتدابَت البُت مالئمة ويتعُت اعبمع بطريقة 

 أدناه(.

 تصميم وتشغيل أفران حرق حمأة مياه المجارير  ٗ-ٗ-ٕ-ٕ
يف اؼبائة مواد صلبة جافة(  ٖ٘مأة )طن من اغب ٓٛ ٓٓٓيبكن لفرف حرؽ ضبأة مياه اجملارير النموذجي أف يعاجل ما يصل إذل 

( ونظم ٘يف السنة. وتتمثل تكنولوجيات اغبرؽ اؼبفضلة فيما ىبص ضبأة مياه اجملارير يف الفرف ذي اؼبواقد اؼبتعددة )الشكل 
 اؼبميعة، رغم أف األفراف الدوارة تستخدـ أيضاً يف تطبيقات أصغر حجماً.القاعدة األفراف ذات 

 

 (ٕٙٓٓمتعدد المواقد )المفوضية األوروبية، الن حرق حمأة مياه المجارير نموذج لفر  ٘الشكل 

طبيعي. وتًتاوح الغاز التدفئة أو الالعادة زيت ىو يف واعتمادًا على نسبة اؼبواد الصلبة اعبافة )اعبفاؼ( يتم توفَت وقود مساعد، 
اؼبميعة القاعدة ثانيتاف، رغم أف بعض اؼبرافق ذات ـْ مع فًتة مكوث قدرىا ٜٓ٘ـْ إذل ٓ٘ٛدرجات حرارة التشغيل اؼبفضلة من 

ـْ دوف حدوث البفاض يف مستوى أدائها. ومن شأف التشغيل عند درجة ٕٓٛعلى العمل عند رجات حرارة تصل إذل  قادرة
 (.European Commission 2006ـْ أف يؤدي إذل انتشار الرماد )ٜٓٛحرارة أعلى من 
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اؼبميعة ويف أفراف اغبرؽ )الشبكية( الضخمة. ويف القاعدة فايات الصلبة البلدية يف األفراف ذات وربرؽ ضبأة مياه اجملارير مع الن
)ضبأة إذل نفايات(، حيث ُتدخل اغبمأة اجملففة إذل داخل غرفة اغبرؽ يف  ٔ:ٖاغبالة الثانية تكوف النسبة النموذجية ىي نسبة 

اغبمأة اعبافة أو اجملففة زبلط ن طريق رشاشات. ويف بعض اغباالت قد شكل غبار أو سُبرر اغبمأة اعبافة إذل الفرف الشبكي ع
مع النفايات الصلبة البلدية يف اؼبستودع أو اؼبخزف القمعي اؼبؤقت قبل وصوؽبا إذل فرف اغبرؽ. وسبثل طرؽ التلقيم نسبًة كبَتًة من 

 االستثمار الرأظبارل اإلضايف اؼبطلوب للحرؽ اؼبشًتؾ.

 المسبقة لحمأة مياه المجارير المعالجة ٔ-ٗ-ٗ-ٕ-ٕ
تكتسب اؼبعاعبة اؼبسبقة، خصوصًا عملية إزالة اؼبياه والتجفيف، أنبيًة خاصة يف ربضَت اغبمأة للحرؽ، فالتجفيف ىبفض كمية 

لصلبة اعبافة يف اؼبائة على األقل يف اؼبواد ا ٖ٘إزالة الرطوبة لتصل إذل  تلـزاغبمأة ويزيد من الطاقة اغبرارية للمنتج. ويف العادة 
من أجل توفَت الطاقة اغبرارية الالزمة للحرؽ الذايت. وقد تكوف ىناؾ حاجة لتجفيف إضايف إذا كاف من اؼبخطط حرؽ اغبمأة 

 .البلديةمع النفايات الصلبة 
واؽبوائي الالىوائي واالىتضاـ وقد ذبرى بعض اؼبعاعبات اؼبسبقة للحمأة قبل نقلها إذل مرفق اغبرؽ، وىذه قد تشمل الفرز 

 وكذلك إضافة اؼبواد الكيميائية الالزمة للمعاعبة.
وزبفض اإلزالة الفيزيائية للماء حجم اغبمأة وتزيد من قيمتها اغبرارية. وتشمل عمليات اإلزالة اؼبيكانيكية للماء دوارؽ الًتشيح 

اؼ اؼبواد احملسنة )مثل عوامل التجميع( ما تضوكثَتًا . العاصرةرشحات حجرات اؼبوأجهزة الطرد اؼبركزي واؼبرشحات اغبزامية و 
يف اؼبائة  ٖ٘إذل  ٕٓقبل إزالة اؼبياه لتيسَت التجفيف. وتنتج اإلزالة اؼبيكانيكية للماء عادة نفايات صلبة جافة بنسبة 

(European Commission, 2006.) 
الالزمة للتجفيف يف مرفق اغبرؽ يف الغالب من  وينتج التجفيف طاقة حرارية تعزز إزالة اؼبياه وربسن حالة اغبمأة. وتنتج اغبرارة

عملية اغبرؽ نفسها. ويبكن أف تكوف عمليات التجفيف مباشرة )عن طريق مالمسة اغبمأة غبامل حراري( أو غَت مباشرة )مثالً 
 حقاً.مزيج األخبرة والغازات التنظيف عن طريق حرارة ناذبة من منشأة لتوليد البخار(. ويف التجفيف اؼبباشر يتعُت 

يف اؼبائة. ورغم أف اإلزالة اؼبيكانيكية للماء يبكن أف تصل إذل  ٖ٘ويتطلب اغبرؽ الذايت للحمأة توفر نفايات صلبة جافة بنسبة 
من يف اؼبائة  ٜ٘إذل  ٓٛالتجفيف اإلضايف للحمأة حىت الوصوؿ إذل نفايات صلبة جافة بنسبة أنو قد يستخدـ ىذه العتبة إال 

 عادًة ذبفيفاً إضافياً للحمأة.هو يتطلب اغبرارية. أما اغبرؽ اؼبشًتؾ مع النفايات الصلبة البلدية فزيادة القيمة أجل 

 حرق نفايات األخشاب ٘-ٗ-ٕ-ٕ
اؼبميعة عند القاعدة زئبق أو اؼبلوثة بو يف أفراف اغبرؽ الشبكية أو يف األفراف ذات اليبكن حرؽ نفايات األخشاب احملتوية على 

 هبة لدرجات حرارة حرؽ النفايات البلدية.درجات حرارة مشا
يف ىذه اغبالة عادة ثالثة نواتج: الغازات وزيت التحليل اغبراري تنتج وىناؾ تقنية أخرى مستخدمة ىي التحليل اغبراري، و 

تفاعل. والفحم، وتعتمد نسب ىذه النواتج إذل حد كبَت على طريقة التحليل اغبراري وخصائص الكتلة اغبيوية وباراميًتات ال
ويستخدـ التحليل اغبراري السريع أو الومضي لزيادة كمية الغازات أو النواتج السائلة إذل أقصى حد فبكن حبسب درجة اغبرارة 

 اؼبستخدمة.

 سلوك الزئبق أثناء عملية الحرق ٙ-ٗ-ٕ-ٕ
ضوابط اؼبختلفة على احتجاز فإف قدرة ال ٖالقسم سلوؾ الزئبق أثناء عملية اغبرؽ. ووفق ما ىو مبُت يف القسم يناقش ىذا 

 االنبعاثات ترتبط بتكوف الزئبق يف غازات اؼبداخن.



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

140 

ـْ ال يتبقى سوى ٓٓٛـْ إذل ٓٓٚونظرًا النعداـ الثبات اغبراري والكيميائي ؼبركبات الزئبق فإنو عندما تزيد درجة اغبرارة عن 
الزئبق ىو عنصر و فقط. األورل شكلو بحرؽ النفايات داخل غرفة االحًتاؽ يف فرف يوجد ، وىذا يعٍت أف الزئبق الزئبق النقي

غازات اؼبداخن عرب قسم  وعند مروريف الطور الغازي ضمن غازات اؼبداخن.  فهو يكاد ال يوجد إالشديد التطاير ولذلك 
ؼبداخن ودرجة اعتمادًا على وجود اؼبكونات األخرى لغازات ا الزئبق النقياستعادة اغبرارة تربد ىذه الغازات ومن مث يتفاعل 

اغبرارة وتركيبة الرماد ليتحوؿ إذل زئبق مؤكسد. وتتميز مركبات الزئبق اؼبؤكسد عمومًا بعدـ الثبات يف غازات اؼبداخن ويف 
 (.Galbareth, Zygarlicke 1996الظروؼ اعبوية )

ارة وفًتة اؼبكوث والرماد حجم ربولو يعتمد على درجة اغبر أف إال  ،أف يتأكسداألورل ويف ظل ظروؼ معينة يبكن للزئبق 
والكربوف غَت احملًتؽ إضافًة إذل وجود مكونات يف الطور الغازي دبا يف ذلك الكلور أو ثاين أكسيد الكربيت. ويعتمد توزيع 

والزئبق اؼبتأكسد يف شكل كلوريد الزئبقيك، بشكل كبَت، على كمية كلوريد اؽبيدروجُت يف غازات اؼبداخن، حيث  الزئبق النقي
(. ونظراً Nishitani et al., 1999مع زيادة تركيز كلوريد اؽبيدروجُت )االزدياد ل نسبة الزئبق اؼبتأكسد والزئبق الكلي إذل سبي

 تكوف كبَتة جداً. الزئبق النقيللمحتوى اؼبنخفض من كلوريد اؽبيدروجُت يف منشآت حرؽ ضبأة مياه اجملارير فإف كمية 
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 تقنيات التحكم في االنبعاثات -ٖ
نبا عامالف العمليات من غرفة االحًتاؽ وترتيب ىذه خروجها عمليات اؼبعاعبة اؼبطبقة على غازات اؼبداخن دبجرد إف نوع 

مهماف على صعيد التشغيل األمثل لألجهزة ولفعالية الكلفة العامة للمنشأة. وتشمل باراميًتات حرؽ النفايات اليت تؤثر على 
تركيبها، وقابليتها للتغَت، ونوع عملية االحًتاؽ، وتدفق غازات اؼبداخن ودرجات حرارهتا، اختيار التقنيات: نوع النفايات، و 

 واغباجة إذل معاعبة اؼبياه العادمة وتوفر ىذه اؼبعاعبة. ولتقنيات اؼبعاعبة التالية تأثَتات مباشرة أو غَت مباشرة على منع انبعاثات
غازات اؼبداخن. ويرد بياف عاـ لعدد تنظيف تطبيق أنسب توليفة من نظم  . وتشمل أفضل التقنيات اؼبتاحةزبفيضهاأو  الزئبق

 (، أما اؼبعلومات اليت تعترب خاصة حبرؽ النفايات فًتد يف الفروع التالية.ٔمن التقنيات يف مقدمة ىذه الوثيقة التوجيهية )الفرع 

 تقنيات إزالة الغبار )الجسيمات الدقيقة العالقة( ٔ-ٖ
الكهروستاتيكية ازات اؼبداخن ضرورية عبميع العمليات يف فرف حرؽ النفايات. وقد أظهرت أجهزة الًتسيب إزالة الغبار من غ

النسيجية فعاليًة كتقنيات احتجاز للجسيمات الدقيقة العالقة يف غازات مداخن أفراف اغبرؽ. ولالطالع على واؼبرشحات 
 اؼببادئ العامة ؽبذه التقنيات انظر مقدمة ىذه الوثيقة.

النسيجية معًا جنباً الكهروستاتيكية واؼبرشحات ومن أجل إزالة الزئبق بكفاءة أكرب من غاز اؼبداخن تستخدـ أجهزة الًتسيب 
 أدناه(. ٘-ٖإذل  ٗ-ٖإذل جنب مع التقنيات األخرى )انظر الفروع 
يف تنظيف استخداـ نظاـ  النسيجية ودرجة حرارة غاز اؼبداخن )يف حاؿاؼبرشحات ويتعُت رصد عملية البفاض الضغط يف 

 يف األكياس.بلل وعدـ وجود تسرب أو ُكسب اؼبرشح ( لضماف وجود  اؼبراحل العليا
 تشكل النسيجية عرضة للتلف باؼبياه والتآكل، ويتعُت اإلبقاء على تدفقات الغازات عند نقطة أعلى من نقطةاؼبرشحات إف 

 لتلف.اؼبرشحات دبقاومة أكرب لض مواد بعوتتسم ـْ( ؼبنع ىذه التأثَتات. ٓٗٔ –ـْ ٖٓٔالندى )
 ( EC, 2006, Waste Incineration) على ارتشاح الزئبق من الرماد اؼبتطاير متعددة لوسائطالشاملة  تأثَتاتال

 ة.الزئبق يف األرض واؼبياه اعبوفيلقابليتو لرشح غاز اؼبداخن بعناية نظراً تنظيف يتعُت معاعبة الرماد اؼبتطاير اؼبتولد من نظم 
 اؼبرتبطة بالزئبق( خبالؼ تلك) متعددة لوسائطالشاملة  تأثَتاتال

النسيجية اؼبستخدمة يف إزالة الغبار باالستهالؾ العارل للطاقة نتيجًة للتحميل الكهروستاتيكية واؼبرشحات تتسم أجهزة الًتسيب 
  ٕٓإذل  ٕٔغط. وتبلغ كمية اؼبخلفات من وااللبفاض الكبَت يف الضغط وتنقية اؽبواء النبضية العالية الضالكهروستاتيكي 

 كغم/طن من النفايات اؼبدخلة.
 (EC, 2006, Waste Incineration) تكاليف الًتكيب والتشغيل

 طن/السنة كما يلي: ٕٓٓ ٓٓٓتقدر تكاليف االستثمار يف فرف حرؽ نفايات صلبة بلدية ذي خطُت بطاقة كلية قدرىا 
 مليوف يورو ٕ,ٕية اجملاؿ(: )ثالثالكهروستاتيكية أجهزة الًتسيب 
 مليوف يورو ٙ,ٔ)ثنائية اجملاؿ(: الكهروستاتيكية أجهزة الًتسيب 

 مليوف يورو )من غَت الواضح ما إذا كاف ىذا اؼببلغ يشمل مربد غاز اؼبداخن يف اؼبراحل األوذل( ٕ,ٕالنسيجية: اؼبرشحات 
 التجفيف عن طريق الرش أو حقن مادة ماصة شبو جافةباالقًتاف مع ستخداـ اؼبصايف النسيجية الالفوائد اؼبشًتكة 
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اؼبرشحات فيما ىبص فصل اؼبلوثات األخرى مثل الغبار واؼبعادف الثقيلة األخرى واؼبركبات العضوية اؼبرتبطة بالغبار تتميز 
شيح إضايف وسطح النسيجية دبيزة إضافية عند اقًتاهنا حبقن مادة ماصة جافة أو شبو جافة )التجفيف بالرش( وىي توفَت تر 

 .ُكسب اؼبرشحتفاعلي على  

 تقنيات التنظيف الرطب ٕ-ٖ
رطب. ويف اؼبرحلة األوذل تزيد كفاءة إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف تنظيف يبكن احتجاز الزئبق الغازي عن طريق االمتزاز يف جهاز 

 EC, 2006, Wasteيف اؼبائة ) ٜ٘عن شكل كلوريد الزئبق )الذي يبثل بشكل عاـ مركب الزئبق الرئيسي بعد حرؽ النفايات( 

Incineration يف اؼبائة، ويعود ذلك بصورة رئيسية إذل التكثيف  ٓٔفتًتاوح فقط من صفر إذل  الزئبق النقي(. أما معدؿ إزالة
 ـْ.ٓٚإذل  ٓٙاليت تًتاوح من التنظيف عند درجة حرارة تشغيل جهاز 

تستخدـ للتقليل إذل أدىن حد فبكن من تركيز الزئبق اؼبؤكسد يف مياه ما كثَتًا ويشكل الًتسيب أحد التدابَت األخرى اليت  
الذائب إذل مركب غَت قابل للذوباف بدرجة  الزئبق وبوؿ الشطف و )غالبًا مركب كربييت( إذل مياه تثفل . ويضاؼ عامل التنظيف

الطور الغازي توجد طريقة أخرى فبكنة وىي  كفاءة معقولة، خصوصًا يف اؼبرحلة الثانية. ولربط الزئبق مباشرًة بعد ربويلو إذل
(. ويبكن تفادي انبعاث الزئبق الذائب مرة أخرى إذل غاز اؼبداخن من Bittig 2014)الشطف إضافة الكربوف اؼبنشط إذل مياه 

 (.Keiser et al., 2014خالؿ مزج الزئبق الذائب مع عوامل العزؿ مثل الكربيتيدات العضوية )
يف  ٖٓيف اؼبائة إذل حد أقصى قدره  ٕٓوزيادتو من  الزئبق النقيابَت اؼبذكورة أعاله يبكن ربسُت امتزاز الؿ تطبيق التدومن خ

 (.EC, 2006, Waste Incinerationيف اؼبائة ) ٘ٛاؼبائة. وتبلغ كفاءة اإلزالة الكلية للزئبق )اؼبعدين واؼبتأكسد( زىاء 
 متعددة لوسائطالشاملة التأثَتات 

 الشاملة لوسائط متعددة  غَت اؼبتعلقة بالزئبقالتأثَتات يبُت  ٔاعبدوؿ 
 ٔالجدول  
 متعددة لوسائطوالشاملة  التأثَتات غَت اؼبتعلقة بالزئبق 

( أو  ٖ  – ٕ استهالؾ الكاشف   ٓٔ – ٘كغم أكسيد الكالسيـو أو   ٓٔكغم )ىيدروكسيد الصوديـو
 كغم حجر جَتي لكل طن من مدخالت النفايات

 ؿ/طن من مدخالت النفايات  ٘ٔ – ٓٔ كمية اؼبخلفات:
 ؿ/طن من مدخالت النفايات ٓٓ٘ – ٓٓٔ استهالؾ اؼبياه:

 ؿ/طن من مدخالت النفايات ٓٓ٘ – ٕٓ٘ االنبعاثات إذل اؼبياه:
 WT BREF 2005: اؼبصدر

الرطب. ويبكن تفادي ظيف التناؼبعاعبة يف عملية اغبرؽ بصورة رئيسية من استخداـ تقنيات  الناصبة عن وتتكوف اؼبياه العادمة
إطالقات اؼبياه العادمة من خالؿ حقنها يف غاز اؼبداخن باستخداـ جهاز ماص رشاش أو نظاـ مشابو. وعلى سبيل اؼبثاؿ يف 

 ناذبة عن معاعبة غاز اؼبداخن.العدد قليل من منشآت اغبرؽ اليت ربدث فيها إطالقات من اؼبياه العادمة  ال يوجد سوىأؼبانيا 
-يف منشأة معاعبة فيزيائيةالتنظيف معاعبة النفايات السائلة عبهاز يتعُت عدـ حقن اؼبياه العادمة يف غاز اؼبداخن  يف حاؿو 

ترسيب من مرحلتُت. ويبكن، من خالؿ توليفة من الًتسيب ذي اؼبرحلتُت والًتشيح الفائق تطبيق كيميائية. وإلزالة الزئبق يتعُت 
 ,Marson et al, 2013, Riethmanميكروغراـ/ؿ ) ٔالزئبق، الوصوؿ إذل تركيزات تقل عن باػباص  يوينجهاز التبادؿ األأو 

2013, Owens et al, 2013, Scheidereit 2014.) 
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 التكاليف
 يبُت تكاليف الًتكيب والتشغيل ٕاعبدوؿ 

 ٕالجدول 
 تكاليف الًتكيب والتشغيل

 لتعليقاتا تكاليف االستثمار التقديرية معاعبة غاز اؼبداخن عنصر
 معاعبة اؼبياه العادمة يشمل مليوف يورو ٘ رطب من مرحلتُتتنظيف جهاز 
 معاعبة اؼبياه العادمة يشمل مليوف يورو ٚ رطب من ثالث مراحلتنظيف جهاز 

  مليوف يورو ٕ -مليوف يورو  ٘,ٔ السائلةالشطف منشأة تبخَت خارجية لنفايات 
 يعتقد أف تقديرات التكاليف منخفضة مليوف يورو ٘,ٔ ات السائلةجهاز ماص رشاش للتبخَت الداخلي للنفاي

 EC, 2006, Waste Incineration: اؼبصدر 
 ٕٗٔٓمعلومات من جهة مصنعة ؼبنشآت اغبرؽ لعاـ 

مليوف  ٙٔذي مرحلتُت: تنظيف + جهاز  مرشح نسيجيطن خبطُت للحرؽ ومعاعبة غاز اؼبداخن:  ٕٓٓ ٓٓٓمنشأة تعاجل 
 وف يوروملي ٛٔ –يورو 
 اؼبشًتكة الستخداـ اؼبواد اؼبشربة بالكربوف اؼبنافع

من أجل فصل الغازات اغبمضية والغبار واؼبكونات اؼبرتبطة بالغبار يبكن أف وبقق استخداـ اؼبواد اؼبشربة بالكربوف، أو الكربوف 
كمية الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة يف اؼبائة ل ٓٚبنسبة التنظيف زبفيضًا هاز عباؼبنشط، أو فحم الكوؾ يف مواد التعبئة 

 Europeanبيد أف ذلك قد ال يظهر يف اإلطالقات الكلية )التنظيف الكلور والفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور يف جهاز 

Commission, 2006.) 

 حقن الكربون المنشط ٖ-ٖ
الكربوف اؼبنشط لتحسُت إزالة الزئبق. وتنطوي تقنية الكربوف  ورد يف الفصل التمهيدي ؽبذه الوثيقة وصف عاـ الستخداـ

أعاله( أو  ٔ-ٖكيسي )انظر الفرع   قبل الدخوؿ إذل مرشحاؼبنشط على حقن ىذا الكربوف أو فحم الكوؾ يف موقد الفرف 
النسيجية عادًة ؼبرشحات ابناًء على ذلك تُغلف و ، اؼبرشحجهاز آخر إلزالة الغبار. ونتيجًة لذلك يُبتز معظم الزئبق يف طبقة 

 مسبقاً بكواشف قبل بدء التشغيل لضماف ربقيق أداء يفضي إذل خفض كبَت بالفعل عند البدء يف تلقيم النفايات.
ومن اؼبهم وجود مزيج جيد من اؼبواد اؼبمتزة مع غاز اؼبداخن ومدة تالمس كافية هبدؼ ربقيق ترسيب ناجح. ويشكل ربديد 

، أي بعد جهاز التاليةيف اؼبراحل  اؼبرشح النسيجي دخوؿ ائمة على الكربوف يف غاز اؼبداخن قبلجرعة اؼبواد اؼبمتزة الق
 الغاز.تنظيف ، خطوًة أخَتًة راسخة يف عملية التنظيف

 انبعاثات الزئبق. وبصورة عامة يعتربضبط للغاية يف تقييم كفاءة الكربوف اؼبنشط يف  ةإف دراسة اؼبزيج اؼبكوف لغاز اؼبداخن مهم
. ويكتسب احملتوى اؽبالوجيٍت للنفايات أنبيًة يف ربديد حجم الزئبق النقيأكثر سهولة من ضبط مركبات الزئبق اؼبؤكسدة ضبط 

ما يوجد احملتوى اؽبالوجيٍت العارل يف غازات اؼبداخن، وبالتارل النسب العالية من الزئبق اؼبؤكسد، يف وكثَتاً األكسدة اليت ربدث. 
النسيجية إذل اؼبرشحات ات البلدية. ويبكن أف تصل كفاءة اإلزالة عند حقن الكربوف اؼبنشط مع استخداـ أفراف حرؽ النفاي

 يف اؼبائة. ٜ٘
وقد اتضح أف اغبقن اؼبنفصل للكربوف اؼبنشط، اؼبتحكم فيو من خالؿ الرصد اؼبستمر للزئبق يف الغاز األورل، فعاؿ للغاية يف 

ة يبكن تكييف الكمية اؼبضافة من الكربوف اؼبنشط مع تركيزات الزئبق يف الغاز األورل. عملية حرؽ النفايات. وهبذه الطريق
يف تركيزات الزئبق يف الغاز األورل يبكن حقن كربوف منشط عارل الفعالية حادة إضافًة إذل ذلك فإنو يف حالة حدوث زيادات 
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تكاليف وزبفيض الفعاؿ للزئبق التخفيض الطريقة بُت يف اؼبائة تقريبًا من الكربيت. وذبمع ىذه  ٕ٘ب بنسبة قدرىا مشرن 
التشغيل الناتج عن خفض استخداـ اؼبواد اؼبمتزة. وذبدر اإلشارة إذل أف تكاليف االستثمار يف جهاز لقياس غازات الزئبق يبكن 

ة من حيث اؼبالءمة )أجهزة القياس اؼبخت  لعدـ ضرورة أف تكوف أقل كثَتًا مقارنًة بتكاليف جهاز الغازات النظيفة نظرًا  -Esserرب 

Schmittmann 2012.) 
يف غاز اؼبداخن، مثاًل يف منشآت  الزئبق النقيوعلى وجو اػبصوص فإنو يف اغباالت اليت تنطوي على تركيزات عالية نسبيًا من 

لكربيتيك أو عند استخداـ كربوف منشط مشرب حبامض ا إال يبكن ربقيق كفاءات حرؽ مرضيةال حرؽ ضبأة مياه اجملارير، 
.)  هبالوجُت )مثل الربـو

وأظهرت االختبارات أف معدؿ خفض الزئبق يزداد مع البفاض درجة حرارة غاز اؼبداخن وأف كفاءة اػبفض تكوف أعلى بكثَت 
 (.Takaoka et al. 2002عندما تكوف تركيزات الزئبق عالية يف الغاز األورل )

، وذلك بسبب فًتة كهروستاتيكيبداًل من جهاز ترسيب   مرشح نسيجيد استخداـ الكربونية عنللممتزات زالة اإلوتزداد كفاءة 
احململ بالزئبق. ونتيجًة لذلك ال تكوف ىناؾ حاجة إال اؼبدخنة اؼبكوث األطوؿ اليت تسمح بتالمس أكرب بُت اؼبادة اؼبمتزة وغاز 

 (. LCP BREF Draft 2013ستاتيكي )كهرو الًتسيب اللثلث كمية اؼبادة اؼبمتزة الحتجاز نفس الكمية من الزئبق مقارنًة جبهاز 
ولزيادة فعالية إزالة الزئبق من غازات اؼبداخن يستخدـ كربوف منشط مطور خصيصاً وىو مشرب حبامض الكربيتيك أو الكربيت 

. ويف ىذه اغبالة فإف إزالة الزئبق  زيائي. وقد أظهرت االمتزاز الفيبكذلك و االمتزاز الكيميائي، مدفوعة بالعنصري أو الربـو
 يف اؼبائة. ٜٜاالختبارات أف كفاءة خفض الزئبق يبكن أف تزداد إذل 

 )غَت اؼبتعلقة بالزئبق( الشاملة لوسائط متعددةالتأثَتات 
كغم/طن من النفايات عند حرؽ النفايات الصلبة البلدية. وقد أبلغ عن   ٖتبلغ اؼبعدالت النموذجية الستهالؾ الكربوف 

 (.EC, 2006, Waste Incinerationكغم/طن من النفايات اػبطرة )  ٕٓإذل  ٖ,ٓمن  مستويات تًتاوح
 التشغيل و تكاليف الًتكيب 

طن من النفايات خبطُت للحرؽ ومعاعبة غاز اؼبداخن: تًتاوح تكاليف معاعبة غاز اؼبداخن  ٕٓٓ ٓٓٓتعاجل ؼبنشأة بالنسبة 
، وتصريف اؼبرشح النسيجييد اعبرعات، والتحكم يف حقن اؼبواد اؼبمتزة، و اعباؼ، دبا يف ذلك زبزين اؼبواد اؼبمتزة، ونظم ربد

 مليوف يورو كتكاليف تركيب. ٙمليوف يورو و ٘,٘الرماد، بُت 
يورو للمنشآت الصغَتة )التخزين يف حاويات( وزىاء  ٓ٘ ٓٓٓتكاليف تركيب منشآت زبزين الكربوف اؼبنشط زىاء وتبلغ 
 (.ٕٗٔٓاً )التخزين يف صوامع( )بيانات من أؼبانيا، يورو ؼبنشآت أكرب حجم ٓٓٔ ٓٓٓ

يورو  ٖٓٓكبو وتعتمد تكاليف التشغيل على نوع الكربوف اؼبستخدـ. ففي حالة فحم الكوؾ اؼبستخدـ يف اؼبواقد تبلغ التكلفة 
لطن، ويف حالة يورو ل ٓٓٗكبو يف اؼبائة( تبلغ التكلفة  ٘للطن، ويف حالة الكربوف اؼبشرب حبامض الكربيتيك اؼبخفف )

يورو للطن، ويف حالة الكربوف اؼبنشط اؼبربـو تبلغ التكلفة  ٕٓٓٓكبو الكربوف اؼبشرب بكمية كبَتة من الكربيت تبلغ التكلفة 
 يورو للطن. ٓٓ٘ٔكبو 

طن من النفايات  ٖٓٓ ٓٓٓويُقدنر استخداـ الكربوف اؼبشرب بكميات منخفضة من حامض الكربيتيك ؼبنشأة حرؽ تعاجل 
ؼبعاعبة غازات  جاؼ طن/السنة ؼبنشأة ؾبهزة بنظاـ ٕٓٓوبػمرشح بوليسي طن/السنة ؼبنشأة تستخدـ  ٖٓصلبة البلدية بػال

 (.ٕٗٔٓاؼبداخن )بيانات من أؼبانيا، 
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 اؼبشًتكة اؼبنافع
الكواشف القلوية مع  اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة مثل الديوكسينات يف غاز اؼبداخن. ومن اؼبعتاد إضافةربقيق فصل يبكن أيضًا 

 العملية، دبثابة جهاز متعدد الوظائف. اػبطوة من الكربوف، وىذا يسمح خبفض الغازات اغبمضية يف نفس

 لمرجلإلى اإضافة البروم  ٗ-ٖ
ربوؿ األمر الذي يشجع بالتارل ، اؼبدخنةمن شأف إضافة الربـو داخل الفرف أف ربسن تأكسد الزئبق أثناء مروروه دبرجل غاز 

غَت القابل للذوباف إذل بروميد زئبقيك قابل للذوباف يف اؼباء، وكذلك إذل مركبات زئبق قابلة لالمتزاز. وعلى األورل زئبق الغازي ال
الرطبة. وىناؾ خيار على التنظيف اؼبوجودة يف اؼبراحل النهائية، مثل أجهزة الضبط أجهزة  بواسطةإزالة الزئبق يبكن ربسُت ذلك 

 (.Vosteen 2006وجينات وىو إضافة الربـو أو اؼبركبات اؽبالوجينية األخرى إذل النفايات )صعيد إضافة اؽبال
 الزئبق النقياحتجاز بوذبدر اإلشارة إذل أف عملية إضافة الربـو إذل اؼبرجل وحدىا ال زبفض انبعاثات الزئبق يف حد ذاهتا، أي 

ة تأكسد الزئبق وبالتارل زبفض بصورة غَت مباشرة انبعاثات الزئبق يف شكل بروميد زئبقيك. إف إضافة الربـو للمرجل تعزز عملي
 إلزالةاعباؼ التنظيف الكربيت أو أجهزة إلزالة الرطب التنظيف تلوث اؽبواء مثل أجهزة  النظم الرطبة القائمة لضبطيف 

تنظيف احملتوية على أجهزة كفاءة الكربوف اؼبنشط احملقوف يف الوحدات ربسن  إضافة الربـو للمرجل فوبالتارل ؛ الكربيت
 (.LCP BREF Draft Version 2013النسيجية( )اؼبرشحات ، الكهروستاتيكيةاعبسيمات الدقيقة العالقة )أجهزة الًتسيب 

ويف منشآت حرؽ النفايات تكوف ىذه التقنية مفيدة عندما ربتوي النفايات على مستويات قليلة من اؽبالوجينات، ولذلك فإهنا 
رئيسية يف منشآت حرؽ ضبأة مياه اجملارير ومنشآت حرؽ النفايات اػبطرة اليت ربرؽ النفايات عند مستويات  تستخدـ بصورة

نفايات اػبطرة هبري رصد غاز اؼبداخن بصورة ال أؼبانية ؼبعاعبة إحراؽ منخفضة من اؽبالوجينات. وعلى سبيل اؼبثاؿ يف منشأة
نظرًا ألف األجهزة اليت التالية يف اؼبرحلة اغبفزي االنتقائي كن قبل االختزاؿ الرطب ولالتنظيف مستمرة. ويتم الرصد بعد جهاز 

تقـو هبذا االختزاؿ ربتجز الزئبق الذي ينطلق ببطء مرة أخرى بعد ذلك. ويف حاؿ اكتشاؼ زيادة كبَتة يف كمية الزئبق بعد 
إذل تقليل انبعاثات الزئبق بدرجة كبَتة يف غاز يف اؼبرجل، وىذا يؤدي  يةالرطب فإنو يتعُت حقن مركبات برومالتنظيف جهاز 

 اتلزئبق يف غاز لقصَتة جدًا حادة (. بيد أف ىذه التقنية غَت فعالة يف حاؿ حدوث زيادات Vosteen, 2006)اؼبدخنة اؼبنظنف 
 إمكانية غبدوث تفاعل.تتاح قبل أف اؼبدخنة  اتنظراً ألف ىذه الزيادات تتجاوز نظاـ معاعبة غاز اؼبدخنة 

/الزئبق بنسب كتلية تزيد عن  أكسدة الزئبق بشكل كامل. ربقيق فإنو يبكن  ٖٓٓوأبلغ بشكل عاـ عن أنو عند استخداـ الربـو
أف   اؼبدخنة،غاز التنظيف اعباؼ لرئيسية تستخدماف بصورة وقد اتضح مؤخرًا يف منشأتُت فرنسيتُت غبرؽ النفايات اػبطرة، 

يف اؼبائة تقريباً، واتضحت ىذه الكفاءة يف وجود الزئبق اؼبؤكسد  ٓٓٔربوف اؼبنشط بلغت كفاءة إزالة الزئبق عند استخداـ الك
يف اؼبائة باستخداـ نظاـ  ٛ,ٜٜ(. كذلك مت الوصوؿ إذل كفاءة إزالة مشاهبة قدرىا Chaucherie et al., 2015فقط تقريبًا )

 متعدد اؼبراحل.تنظيف 
 تكوف الديوكسينات اؼبتعددة الربـو أو الديوكسينات والفيورانات اؼبتعددة استخداـ الربـو يف ىذه العملية إذلوقد يؤدي 

 اؽبالوجينات وىي مركبات غَت مرغوب فيها. وذبدر اإلشارة إذل أنو يتعُت التحكم يف انبعاثات ىذه اؼبواد، إذا حدثت.
 متعددة لوسائطالشاملة التأثَتات 

يف شبكة األنابيب  تآكالً  وقد وبدث الربـوؿ وجود الربـو يف غاز اؼبداخن. يبكن أف تصبح قياسات الزئبق صعبة للغاية يف حاو 
الكربيت من غاز اؼبداخن. ويتزايد التآكل الناتج عن وجود الربـو بشكل عاـ مع زيادة ؿبتوى إزالة ونظاـ تسخُت اؽبواء ونظاـ 

 (.LCP BREF Draft Version, 2013الربـو والزئبق يف الرماد اؼبتطاير )
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 ليف الًتكيب والتشغيلتكا
يبكن أف يكوف استخداـ عملية حقن الكربوف اؼبنشط باالقًتاف مع إضافة الربـو إذل اؼبرجل أكثر فعاليًة من حيث الكلفة 

 هبدؼ ربقيق نفس مستوى األداء. إحدى الطريقتُت بشكل منفرداستخداـ باؼبقارنة مع 

 الثابتة المرشحات ذات القاعدة ٘-ٖ
منشآت حرؽ مداخن ثانوية يف غازات تنظيف اؼبتحركة العاملة بفحم الكوؾ اؼبنشط كعملية ذات القاعدة اؼبرشحات تستخدـ 

استخداـ نظاـ االمتزاز ىذا يبكن ترسيب مواد تدخل يف تركيب غاز اؼبداخن بًتكيزات منخفضة وبالنفايات البلدية واػبطرة. 
ذات  بالفرف ذي اؼبوقد، يف أجهزة االمتصاصفحم الكوؾ ج يف عملية يف اؼبائة. ويستخدـ فحم اللغنيت، اؼبنت ٜٜبكفاءة تبلغ 

 اؼبتحركة.  القاعدة
مم. ويستند األثر الًتسيب  ٘ –مم  ٕ٘,ٔوىو فحم كوؾ ناعم بقطر  –ويبر غاز اؼبداخن عرب حشوة من كوؾ الفرف اغببييب 

مكن تقريبًا ترسيب صبيع مكونات غاز اؼبداخن ذات لكوؾ الفرف بصورة رئيسية إذل آلييت االمتزاز والًتشيح. وعليو فإف من اؼب
الصلة باالنبعاثات، وعلى وجو اػبصوص احملتويات اؼبتخلفة من حامض اؽبيدروكلوريك، وحامض اؽبيدروفلوريك، وأكاسيد 

 كن كشفو.الكربيت، واؼبعادف الثقيلة )دبا يف ذلك الزئبق(، إذل مستويات تصل يف بعض األحياف إذل ما دوف اؼبستوى الذي يب
اؼبزدوجة حيث يتدفق الغاز األقماع دبجموعة من  ةتوزيع ؾبهز طبقة ويوجو غاز اؼبداخن إذل حشوة فحم الكوؾ اؼبنشط فوؽ 

، وىذا هبعل من اؼبمكن توفر توزيع دةالقمة بينما يبر كوؾ اؼبوقد عرب جهاز االمتصاص من القمة إذل القاعالقاعدةإذل عربىا من 
أقل استهالؾ وبيف كامل اؼبقطع العرضي عبهاز االمتصاص، مع االستخداـ األمثل لطاقة جهاز االمتصاص مثارل لغاز اؼبداخن 

 فبكن لفحم الكوؾ اؼبنشط.
وىي كفاءتو العالية مع كل أنواع االنبعاثات نظرًا للكمية الضخمة من فحم الكوؾ  ةاؼبتحركلنظاـ القاعدة وىناؾ ميزة أساسية 

اؼبرتبطة بالتشغيل أي آثار و اينات الناذبة عن اغبرؽ وعمليات تنقية غاز اؼبداخن يف اؼبراحل األولية اؼبنشط، حيث ال تكوف للتب
 ضارة. 

احتماؿ الندالع حرائق. ونتيجًة ؼبخاطر اندالع اغبرائق والتكاليف  وبسبب احتواء مرشحات القاعدة الثابتة على الكربوف ينشأ
يف القليل من اؼبنشآت. ويتعُت توخي اغبذر لتفادي اندالع أي حريق، دبا يف إال تُركب  ال العالية اؼبرتبطة بذلك فإف ىذه النظم

 .ترطيبذلك من خالؿ تركيب نظاـ 
 (WT BREF 2005) (اؼبرتبطة بالزئبق متعددة )خبالؼ تلك لوسائطالشاملة اآلثار 
 ما يلي: اؼبرتبطة بالزئبق الشاملة لوسائط متعددة خبالؼ تلكاآلثار تشمل 

 كيلوواط ساعة/طن من مدخالت النفايات   ٖ٘ – ٖٓالؾ الطاقة: استه 
  :كغم/طن من مدخالت النفايات  ٔ استهالؾ الكواشف 
  :كغم/طن من مدخالت النفايات  ٔ - ٓكمية اؼبخلفات 

 الكوؾمرشح تكاليف تركيب وتشغيل 
مليوف يورو.  ٕ,ٔطن/السنة بػ ٓٓٔ ٓٓٓالكوؾ بفرف غبرؽ النفايات الصلبة البلدية بطاقة مرشح تقدر تكاليف االستثمار يف 
طن/السنة( زىاء مليوف  ٓ٘ ٓٓٓثابتة )خالية( )خبط حرؽ قدره واحد ذي قاعدة رطب مرشح وتبلغ تكاليف االستثمار يف 

 (.EC, 2006, Waste Incinerationيورو )
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 اؼبشًتكة اؼبنافع
الكوؾ اؼبنشط فصل اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة، مثل  بفحميعمل متحركة مرشح ذي قاعدة اؼبشًتكة الستخداـ اؼبنافع تشمل 

 الديوكسينات، يف غاز اؼبداخن.

 أمثلة توضيحية لقيم االنبعاثات المنجزة بالتقنيات المبينة أعاله ٙ-ٖ
وسطة القيم اؼبت ٙتوضح اعبداوؿ واألشكاؿ التالية األداء اؼبنجز من خالؿ تطبيق التقنيات اؼبشار إليها أعاله. ويبُت الشكل 

منشأة  ٔ٘السنوية النبعاثات الزئبق ؼبختلف التقنيات التجميعية أو ذات اػبطوة الواحدة الرامية للتحكم يف غازات النفايات يف 
تستخدـ غبرؽ النفايات البلدية والطبية واػبطرة. وصبيع ىذه اؼبنشآت ؾبهزة بقياسات مستمرة للزئبق. ولكل توليفة يف أؼبانيا 

متوسط( جنبًا إذل جنب مع االكبراؼ اؼبعياري )باللوف الربتقارل( والقيم الدنيا اػبط صبيع القيم اؼببلغ عنها )تقنيات يرد متوسط 
 والقصوى )باللوف الرمادي(.

إذل اؼبتوسطات اليومية(، استنادًا )اؼبتوسط السنوي  ٖميكروغراـ/نانومًت ٘,ٕوتبلغ القيمة اؼبتوسطة السنوية لالنبعاثات زىاء 
. ٖـ/ـراميكروغ ٓٔيف اؼبائة من اؼبنشآت أقل من  ٜٓوتطلق أكثر من  ,هبة لكل توليفات تقنيات التحكم اؼبركبةوىي متشا

الضئيلة لقيم االنبعاثات السنوية اؼببلغ عنها النطاقات يع توليفات التقنيات اؼبستعملة مالئمة ػبفض الزئبق وفق ما تشَت إليو وصب
 لكل توليفة.

 

 (Daschner et al., 2011تقنيات التحكم في غازات النفايات الرامية لخفض الزئبق )عدد المنشآت بين قوسين( )مقارنة بين  ٙالشكل 

بيانات القياس الفعلية من أفراف حرؽ النفايات الصناعية والبلدية يف الياباف. بيد أنو يف حالة أفراف حرؽ  ٗو ٖويظهر اعبدوالف 
 تركيزات الزئبق يف غاز اؼبداخن. وذبدر اإلشارة إذل أف الكربوف اؼبنشط ال يستخدـ يف  النفايات الصناعية يوجد اكبراؼ كبَت يف

كل ىذه اؼبنشآت، منشآت حرؽ النفايات البلدية ومنشآت حرؽ النفايات اػبطرة. وعادًة ما يكوف األداء أفضل يف اؼبنشآت 
 اليت هبري فيها حقن الكربوف اؼبنشط.
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  ٖالجدول 
 ( يف غاز اؼبداخن عن طريق تكنولوجيا معاعبة غاز اؼبداخن )فرف غبرؽ النفايات البلدية(عادي ٖمًتـ/را)ملغتوزيع تركيز الزئبق 

القيم  الوسط الحسابي القيم الدنيا نوع معالجة غاز المداخن
 القصوى

االنحراف 
 المعياري

 0,000 0,700 0,0710 0,0000 فرناً( ٙٛنسيجي + حقن اعبَت اؼبطفأ )جاؼ( )مرشح 

 0,070 0,010 0,0770 0,0000 فرناً( ٕٖ)تنظيف + جهاز  رشح نسيجيم

( + اؼبعاعبة تنظيفطفأ أو جهاز م+ )جَت  مرشح نسيجي
 0,000 0,002 0,0007 0,0000 فرناً( ٜٕٕبالكربوف اؼبنشط )

 0,070 0,001 0,0700 0,000 أفراف حرؽ( ٜ)تنظيف + جهاز كهروستاتيكي جهاز ترسيب  

+ اؼبعاعبة بالكربوف تنظيف + جهاز  ستاتيكيكهرو جهاز ترسيب  
 0,000 0,070 0,0000 0,0000 فرناً( ٔٔاؼبنشط )

 حقن الكربوف اؼبنشط، برج امتزاز الكربوف اؼبنشط أو امتزاز فحم الكوؾ اؼبنشطاؼبعاعبة بالكربوف اؼبنشط: 

 ٗالجدول 
 ولوجيا معاعبة غاز اؼبداخن )فرف غبرؽ النفايات الصناعية(( يف غاز اؼبداخن عن طريق تكنعادي ٖمًتتوزيع تركيز الزئبق )ملغم/

 المتوسط القيم الدنيا  ، رخصة الشركةنوع معالجة غاز المداخن
 الحسابي

القيم 
 القصوى

االنحراف 
 المعياري

 نسيجي )بنظام جاف أو رطب( مرشح
 فرناً( ٛٔ) أنفايات صناعية

7* 
0,0007 0,0001 0,000 0,070 

 جاف أو رطب( نسيجي )بنظام مرشح
 فرناً( ٘ٔية أو نفايات صناعية خطرة )عد  نفايات مُ 

7* 
0,0000 0,0000 0,002 0,0000 

مع إضافة عامل خالبي )تنظيف + جهاز نسيجي  مرشح
 (سائل

أو نفايات معدية أو نفايات صناعية خطرة  نفايات صناعية
 أفراف( ٘)

0* 

0,0000 0,0000 0,000 0,0011 

 تنظيف+ جهاز كي كهروستاتيجهاز ترسيب  
أو نفايات معدية أو نفايات صناعية خطرة  نفايات صناعية

 أفراف( ٚ)

0* 

0,0007 0,000 0,070 0,007 

 ىنا ال يشمل النفايات الصناعية اػبطرة‘‘ النفايات الصناعية’’مصطلح 

)غسل باؼبياه أو باؼبواد القلوية(، أو تنظيف لي: أجهزة النسيجية وواحد أو أكثر فبا ياؼبرشحات : أفراف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق  ٔ* 
 حقن الكربوف اؼبنشط، أو برج المتزاز الكربوف اؼبنشط، أو مفاعل حفاز

يضاؼ مع عامل خال  سائل هبدؼ إزالة تنظيف النسيجية وؿبلوؿ اؼبرشحات : أفراف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق توليفة من ٕ* 
 الزئبق.

. ويوجد يف بعض التنظيف)اعبافة أو الرطبة( وأجهزة  كهروستاتيكياف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق توليفة من أجهزة الًتسيب ال: أفر ٖ* 
 أفراف اغبرؽ أيضاً حقن للكربوف اؼبنشط )متواصل( أو أبراج المتزاز الكربوف اؼبنشط.

ىيدروكسيد الكالسيـو والكربوف وتتبع حقن  تعاجل النفايات البلدية ومزودة بربج رش أظهرت التجارب يف منشأة يابانية غبرؽ النفايات بوقاد آرل
 (. Takaoka 2002) ٖـ/ـراميكروغ ٖ,ٔٔإذل  ٗ,ٓالنسيجي، مستويات انبعاثات تًتاوح من اؼبرشح اؼبنشط قبل 

 ٓٔركيزات أقل من أنو يبكن يف صبيع اؼبنشآت تقريبًا الوصوؿ إذل ت ٙ-ٖويظهر الشكل واعبدوالف يف الفرع 
، خصوصًا عند استخداـ الكربوف اؼبنشط إضافًة إذل التقنيات األخرى. وأظهرت بعض اؼبنشآت يف أوروبا ٖ/ـاتمراميكروغ

 .ٖـ/ـراميكروغ ٔوالياباف تركيزات النبعاثات الزئبق أقل من 
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 استخدام المخلفات الصلبة لعملية الحرق والتخلص منها ٚ-ٖ
عتبار أيضًا للتأثَتات عرب الوسائط. ووفقاً االأساسًا باالنبعاثات إذل اؽبواء إال أنو يتعُت إيالء  ةمعني ىذه التوجيهاترغم أف 

التوزع أو االرتشاح معلومات عن إدارة النفايات اؼبتخلفة من عملية اغبرؽ، دبا يف ذلك منع ـباطر  ـلذلك فإف الفرع التارل يقد
 و التقليل إذل أدىن حد فبكن من ىذه اؼبخاطر.أ ،عرب البيئة من خالؿ عدد من اؼبسارات

، رماد اؼبرجل، الرماد اؼبتطاير( واؼبخلفات القعروتشمل النفايات واؼبخلفات من عملية اغبرؽ العديد من أنواع الرماد )مثاًل رماد 
السائلة يف حالة نظم  الرطب(، دبا يف ذلك النفاياتالتنظيف من عمليات معاعبة غاز اؼبداخن األخرى )مثل اعببس من أجهزة 

 الرطبة.التنظيف 
قد تتفاوت إذل حد كبَت فإنو يوصى بشكل عاـ باإلبقاء على فصل اؼبخلفات من أجل  موضع االىتماـونظرًا ألف اؼبكونات 

ع تابمعاعبتها وإدارهتا والتخلص منها. إف وجود وتركيز الزئبق ومركباتو يف ىذه اؼبخلفات )عند معاعبتها بشكل منفصل( ىو 
تلوث اؽبواء على وجو  ضبطأثناء معاعبة غاز اؼبداخن. ويتعُت معاعبة ـبلفات عملية الواردة والحتجازىا وجودىا يف النفايات ل

 ومركباتو.للزئبق إذل تفادي حدوث تبخر إضايف أو تسرب هتدؼ اػبصوص بطريقة 
عدد من اؼبسارات، دبا يف ذلك: الغبار الذي تذروه  ويبكن أف وبدث إطالؽ للملوثات من ىذه اؼبواد اعبافة إذل البيئة من خالؿ

إذل اؼبياه اعبوفية، أو االمتصاص من جانب النباتات، أو االبتالع اؼبباشر من جانب اإلنساف واغبيوانات االرتشاح الرياح، أو 
 األليفة والربية. ويتعُت إدارة ىذه اؼبواد مع إيالء االعتبار الواجب ؽبذه اإلطالقات احملتملة.

 المداخن  غازل الصلبةمخلفات المعالجة  ٔ-ٚ-ٖ
تلوث اؽبواء( ىو الرماد اؼبتطاير. وتؤدي إزالة الرماد اؼبتطاير من ضبط أحد اؼبخلفات الرئيسية ؼبعاعبة غاز اؼبداخن )أو ـبلفات 

جية يف أفراف حرؽ النسياؼبرشحات امية أو اعبافة أو أجهزة الفرز الدوّ التنظيف غاز اؼبداخن، عن طريق استخداـ أجهزة 
تكتسب ؾبموعة من اػبواص واؼبلوثات اعتمادًا على مصدر االحًتاؽ ودقيقة صلبة جافة جسيمية  موادالنفايات، إذل تكوف 

تلوث اؽبواء، دبا يف ذلك الرماد اؼبتطاير وضبآت أجهزة  ضبطربتوي ـبلفات أجهزة القعر الذي أنتجها. وعلى عكس رماد 
لية نسبيًا من اؼبعادف الثقيلة واؼبلوثات العضوية الثابتة والكلوريدات والكربيتيدات. وتؤدي اإلزالة ، على تركيزات عاالتنظيف

غاز اؼبداخن )مثاًل مراحل إزالة الغازات اغبمضية والديوكسينات( إذل منع تنظيف اؼبنفصلة للرماد اؼبتطاير واؼبخلفات من مراحل 
يف مسارات النفايات يف اؼبوجود مع األجزاء الشديدة التلوث. ويصل معظم الزئبق امتزاج أجزاء النفايات ذات التلوث اؼبنخفض 

 (.European Commission 2006, Song, Kim et al. 2004النهاية إذل اؼبخلفات عند تطبيق تدابَت ػبفض التلوث )
. ولتفادي تلويث التنظيفمن جهاز اردة الو تنتشر على نطاؽ واسع معاعبة الرماد اؼبتطاير باؼبياه العادمة اغبمضية ويف سويسرا 

تليو وحدة تبادؿ ( candle filterعناصر أسطوانية ) يدبرشح ذالزئبق للرماد اؼبعاجل هبري يف البداية تنظيف اؼبياه العادمة اغبمضية 
اد اؼبتطاير. بعد ذلك تعاجل أيوين خاصة بالزئبق. ويبكن استخداـ ىذه اؼبياه، اليت أزيل منها الزئبق، لغسل اؼبعادف الثقيلة من الرم

 النهائي للمياه العادمة.التنظيف وترسيب تقليدية. وهبري استخداـ جهاز تبادؿ أيوين ثاين هبدؼ تثفيل مياه الغسل يف وحدة 
 Bühler)إذل النفايات يف منشأة حرؽ النفايات لتدمَت اؼبكونات العضوية يف الرماد اؼبتطاير اؼبنظنف ويبكن إضافة الرماد اؼبتطاير 

et al. 2015, Adam et al. 2010, BSH 2015.) 
هبري التخلص من الرماد اؼبتطاير يف مدافن قمامة ـبصصة. بيد أنو الستيفاء معايَت أفضل التقنيات ويف الكثَت من البلداف 

، حسب معايَت القبوؿ (Song, Kim et al. 2004اؼبتاحة فقد يتعُت على األرجح إجراء معاعبة مسبقة ؽبذا الغرض )انظر مثاًل 
الوطنية اؼبتعلقة دبدافن القمامة. ويبكن االطالع على معلومات أكثر تفصياًل عن إدارة ـبلفات أفراف حرؽ النفايات احملتوية على 

 (.ٕ٘ٔٓالزئبق يف التوجيهات التقنية لإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ )أمانة اتفاقية بازؿ 
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 لتثبيت والتصليدا ٕ-ٚ-ٖ
تشمل خيارات اؼبعاعبة والتخلص فيما ىبص اؼبخلفات الصلبة من نظم التحكم يف غاز اؼبداخن التصليد أو التثبيت باإلظبنت 
البورتالندي )أو اؼبواد األخرى البوزوالنية( وحده أو دبواد مضافة أخرى أو عدد من اؼبعاعبات اغبرارية، يليها التخلص اؼبالئم 

ق مع معايَت القبوؿ الوطنية اؼبتعلقة دبدافن القمامة )استنادًا إذل اإلطالقات اؼبتوقعة من اؼبخلفات اؼبعاعبة(. ويبكن الذي يتواف
ىذه اؼبخلفات. ويبكن االطالع احتماؿ إصدار إطالقات من ىذا النوع من اؼبعاعبة استنادًا إذل تقييم إذل  اغباجة مدى ربديد

رائق اؼبعاعبة يف التوجيهات التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ )أمانة على معلومات أكثر تفصياًل عن ط
 (.ٕ٘ٔٓاتفاقية بازؿ 

 والرماد المتطاير القعراستخدام رماد  ٖ-ٚ-ٖ
 يبنع خلطهماولذلك ر القعمع الرماد اؼبتطاير سيؤدي إذل تلويث رماد القعر رماد خلط نظراً لالختالفات يف تركيز اؼبلوثات فإف 

 لتخلصاخيارات عددًا أكرب من للمشغلُت  اويبكن للجمع والتخزين اؼبنفصلُت ؽبذه اؼبخلفات أف يوفر  ,يف الكثَت من البلداف
عاعبة غاز اؼبداخن ال ؼب األخرى خلفاتاؼبمع اػبلط ( فإف مثالً  مرة أخرى )كمادة بناءالقعر وعندما يراد استخداـ رماد  ,منها

اؼبميعة( يف القاعدة )خبث أفراف اغبرؽ ذات القعر تاحة. وهبري التخلص من رماد التقنيات اؼبأفضل واحدًا من ادًة يشكل ع
مدافن قمامة يف الكثَت من البلداف ولكن يبكن إعادة استخدامو يف البناء ومواد تشييد الطرؽ بعد إجراء معاعبة مسبقة. بيد أنو 

كما يتعُت ربديد اؼبستويات العليا للمعادف الثقيلة االرتشاح   إجراء تقييم للمحتوى وقابلية قبل الشروع يف ىذا االستخداـ يتعُت
فصل الواؼبلوثات العضوية الثابتة. وتشمل تقنيات اؼبعاعبة اؼبسبقة اؼبعاعبة اعبافة والرطبة واغبرارية، كذلك الفرز والسحق و 

 لمعادف.ل
ت حرؽ النفايات ألغراض البناء على ـباطر بيئية ؿبتملة بسبب تلوثهما باؼبعادف ـبلفاوخليط وينطوي استخداـ الرماد اؼبتطاير 

 الثقيلة. وىناؾ أمثلة تبُت أف مثل ىذه اؼبمارسة يبكن أف ينتج عنها تلوث بيئي خطَت
(Pless-Mulloli, Edwards et al. 2001; Watson 2001; Petrlik and Ryder 2005; Shaheen et al. 2014.) 

أو الرماد اؼبتطاير من أفراف حرؽ النفايات كمادة ؿبسنة للًتبة مطلقًا يف التطبيقات الزراعية أو القعر ـ استخداـ رماد وهبب عد
إذل الًتبة قد تؤدي الحقًا إذل انتشاره الرماد ما شاهبها يف حاؿ تعدى تركيز الزئبق يف الرماد اؼبستويات اؼبثَتة للقلق ألف إضافة 

ثات موجودة فيو. ويف االستخدامات الزراعية يبكن للنباتات أف سبتص اؼبلوثات فبا يؤدي إذل تعرض يف الًتبة مع أي ملو 
(. ويبكن للحيوانات اليت تنقر اغبب أو ترعى Skinner et al, 2007واغبيوانات اليت تستهلك ىذه النباتات للملوثات )اإلنساف 

إذل تعرض اإلنساف ؽبا عند استهالكو ؽبذه اغبيوانات أو منتجاهتا )مثل  العشب أف تبتلع اؼبلوثات بصورة مباشرة فبا يؤدي الحقاً 
 (.de Vries et al., 2007اغبليب والبيض( )

 التخلص النهائي من المخلفات ٗ-ٚ-ٖ
ن وجود عملية إعادة تدوير للمواد خبالؼ الزئبق يف النفايات فإنو يتعُت ازباذ ربوطات مالئمة ؼبنع انبعاثات الزئبق م يف حاؿ

إصدار  الحتماؿىذه العملية. وعند التخلص من ىذا النوع من اؼبواد يف مدافن قمامة فإنو يتعُت األخذ يف االعتبار إجراء تقييم 
مالءمة مدفن القمامة للمواد. ويبكن االطالع على معلومات أكثر تفصياًل يف اؼببادئ التوجيهية التقنية لإلدارة مدى إطالقات و 

والنفايات اليت تكوف ؿبتوية على أو ملوثة بالزئبق أو مركباتو )اتفاقية بازؿ،  الزئبق النقيايات اليت تتكوف من السليمة بيئيًا للنف
ٕٓٔ٘.) 
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 زئبق الزئبق ومركبات للانبعاثات عند حرقها تقنيات المعالجة البديلة لمسارات النفايات التي يمكن أن تولد  ٛ-ٖ
البديلة اؼبتوفرة ذباريًا يف الوقت اغبارل. واؽبدؼ من أي تكنولوجيا معاعبة بديلة ىو  يبُت ىذا الفرع بعض تكنولوجيات اؼبعاعبة

 إقباز نفس القدر من التدمَت للمركبات العضوية مع التحكم يف اإلطالقات احملتملة للزئبق اؼبتخلف.

 وفيما ىبص النفايات البلدية تتمثل البدائل اؼبمكنة للحرؽ فيما يلي:
 النفايات الصفرية اليت هتدؼ إذل القضاء على توليد النفايات من خالؿ تطبيق العديد من  اسًتاتيجيات إدارة

التدابَت، دبا يف ذلك الصكوؾ التشريعية واالقتصادية )سياسات االقتصاد الدائري والتأمُت على إعادة التدوير( 
(Greyson, 2007; Matete and Trois, 200; Allen, Gokaldas et al, 2012؛) 

 اؼبصدر ػبفض كمية النفايات اليت ربتاج إذل والفصل وإعادة التدوير يف تقليل إذل أدىن حد فبكن من النفايات ال
 التخلص النهائي منها؛

  اؼبعاعبة اؼبيكانيكية البيولوجية اليت زبفض كمية النفايات بطرؽ ميكانيكية وبيولوجية وتولد ـبلفات ربتاج إذل اؼبزيد
 (. Velis, Longhurst et al. 2009(؛ ) Bilitewski, Oros et al. 2010من اإلدارة )

 أما فيما ىبص النفايات الطبية فإف البدائل اؼبمكنة الستخداـ اغبرؽ ىي:
 تعريض النفايات لبخار مشبع ربت ضغط يف وعاء ضغط أو جهاز تعقيم؛ 

 ؼبتقدمة بالبخار بُت اؼبعاعبة بالبخار نظم متقدمة للتعقيم بالبخار. وذبمع أجهزة التعقيم اؼبتطورة أو نظم التعقيم ا
 بعمليات ما قبل التنظيف باؼبكنسة الكهربائية وـبتلف أنواع اؼبعاعبة اؼبيكانيكية قبل وأثناء وبعد اؼبعاعبة بالبخار؛

  ؛باؼبوجات اؼبيكرويةاؼبعاعبة 

 التعقيم اغبراري اعباؼ 

أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية يف اتفاقية استكهودل ويرد وصف جيد ؽبذه البدائل يف اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة ب
برنامج األمم اؼبتحدة عن ( ويف خالصة تكنولوجيات معاعبة/تدمَت نفايات الرعاية الصحية الصادرة ٕٛٓٓ)اتفاقية استكهودل، 

ييسر استخداـ  ،يًا قائمًا على برنامج إكسل(. وطور برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أيضًا برناؾبًا تفاعلEmmanuel, 2012للبيئة )
 (.Emmanuel, 2012اختيار تكنولوجيات معاعبة نفايات الرعاية الصحية )من أجل التقييم اؼبستداـ ؼبنهجية التكنولوجيات 

ف نفايات الزئبق ا يتعلق بالنفايات اػبطرة ترد بعض البدائل اؼبمكنة يف الفصل الثالث اػباص باؼببادئ التوجيهية التقنية بشأوفيم
( وعلى وجو اػبصوص فيما يتعلق بالًتبة اؼبلوثة بالزئبق وأيضًا يف الدراسة اليت أجراىا بيل ٕ٘ٔٓيف اتفاقية بازؿ )اتفاقية بازؿ، 
 (.Bell, 2015للمواقع اؼبلوثة يف كازاخستاف )
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 ناشئةالتقنيات ال -ٗ

 العالي الكفاءة ممتزالكربون المنشط  ٔ-ٗ
، حيث يعبأ الكربوف اؼبنشط يف ‘‘JFE-Gas-Clean-DX’’منشط فبتز عارل الكفاءة وأطلق عليو االسم التجاري مت تطوير كربوف 
 وىيكل يسمح بالتدفق اعبانيب فبا يؤمن تالمساً فعاالً بُت غاز اؼبداخن والكربوف اؼبنشط. طبقة قاعدية ثابتةكنانات ذات 
كنانة الكربوف اؼبنشط. ويتكوف اعبهاز من كنانة كربوف  ٛ ا يبُت الشكل ـبططًا توضيحيًا لشكل اعبهاز بينم ٚويقدـ الشكل 

يبكن فصلها وتركيبها بسهولة يف علبة اعبهاز. ويتحقق التالمس العارل الكفاءة بُت غاز اؼبداخن  منشط ذات حجم صغَت
 وىيكل يسمح بالتدفق اعبانيب. ةثابتقاعدة والكربوف اؼبنشط من خالؿ وضع 

 

 الكربون المنشط االمتزاز باستخدام جهاز  ٚالشكل 
 

 

 كنانة معبأة بالكربون المنشط ٛالشكل 

فإف غاز اؼبداخن يتوزع بشكل منتظم عند مروره عرب الطبقات الرقيقة اؼبتعددة من الكربوف اؼبنشط  ٛوكما يظهر من الشكل 
كربوف اؼبنشط والكميات النزرة من اؼبواد الضارة يف كفاءة التالمس بُت الترتفع  اؼبركبة يف كنانة الكربوف اؼبنشط. ونتيجًة لذلك 
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غاز اؼبداخن ومن الضروري ربقيق خفض كبَت يف استخداـ كمية الكربوف اؼبنشط. وىناؾ ميزة إضافية حيث أف استخداـ 
الذي  ةحركاؼبتالقاعدة طبقات رقيقة من الكربوف اؼبنشط يقلل من فقداف الضغط مقارنًة جبهاز الكربوف اؼبنشط التقليدي ذي 

كيلوباسكاؿ لكل كنانة   ٘,ٓكيلوباسكاؿ. ونظراً ألف الفقداف يف الضغط ال يتعدى  ٖ  – ٕإذل زىاء فيو يصل فقداف الضغط 
 ةاؼبعبأطبقة القاعدة كربوف منشط فإنو يبكن اإلبقاء على استهالؾ الطاقة الكهربائية عند مستوى منخفض. وؼبنع انسداد 

الكيسي. وؽبذا السبب يتعُت اؼبرشح تركيبو بعد ىي ىذا اعبهاز لتطبيق فإف الطريقة الرئيسية  بالكربوف اؼبنشط بسبب الغبار
ـْ، وىذه ٕٓٓاستخداـ كربوف منشط يتميز بكفاءة عالية يف منع االشتعاؿ، للسماح دبعاعبة حىت درجات حرارة قصوى تبلغ 

 الكيسية الشائعة. اؼبرشحات ىي درجة حرارة 
يف الغاز  ٖميكروغراـ/ـ ٘ والبالغ اغبد األدىن القابل للكشفشأة غبرؽ النفايات تركيزات زئبق أقل من وأظهرت التجارب يف من

 اغبد األدىن القابل للكشف. وأمكن اإلبقاء على تركيزات الزئبق أقل من ٖميكروغراـ/ـ ٘ٙالنظيف عند تركيز يف اؼبنفذ قدره 
 بعد ستة أشهر يف منشأة حرؽ النفايات.

 شًتكةاؼبنافع اؼب

 تشمل اؼبنافع اؼبشًتكة خفض كميات اؼبواد الضارة األخرى مثل الديوكسينات واؼبعادف الثقيلة األخرى.

 فحم جوز الهند كبديل للكربون المنشط القائم على الفحم ٕ-ٗ
نفايات من المت تطوير فحم من ألياؼ جوز اؽبند ومن لب جوز اؽبند ليكوف بدياًل عن الكربوف اؼبنشط. ويعد قشر جوز اؽبند 

 يف اؼبناطق اؼبدارية. على نطاؽ واسععملية معاعبة جوز اؽبند ويوجد الناذبة عن 
أفضل من قدرة ألياؼ جوز اؽبند يف ظروؼ التجربة. ويف  الزئبق النقيأظهرت التجارب أف قدرة لب جوز اؽبند على امتزاز و 

أعلى بكثَت من قدرة وىذا ( غراـميكروغراـ/ ٕٖٗٔ) نقيالزئبق الىذه التجارب كانت قدرة فحم لب جوز اؽبند على امتزاز 
إذل أف أنواع الفحم اؼبنشط من لب جوز اؽبند  ىذا قد يشَتو (، غراــ/راميكروغ ٜٔٔالكربوف اؼبنشط القائم على الفحم )

الكربوف اؼبنشط اؼبواد اؼبمتزة اغبالية مثل  اليت ستحل ؿبليبكن أف تشكل يف اؼبستقبل مصدرًا ؿبتماًل للمواد اؼبمتزة، 
(Khairiraihanna et al. 2015.) 

 اؼبنافع اؼبشًتكة
مشاكل التخلص من النفايات تقليلو من جوز اؽبند فوائد اقتصادية إضافًة إذل قشر يبكن أف يوفر استخداـ نفايات من قبيل 

 .بطريقة مالئمة لوث بالزئبقنتيجًة لتقليل كميات اؼبواد اؼبضافة. بيد أنو يتعُت أيضاً التخلص من فحم جوز اؽبند اؼب
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 أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لمرافق حرق النفايات -٘

 مدخل إلى أفضل التقنيات المتاحة لحرق النفايات ٔ-٘
احة يهدؼ ىذا الفرع إذل اؼبساعدة يف ربديد أفضل التقنيات اليت تنطبق على عملية حرؽ النفايات. وتشمل أفضل التقنيات اؼبت

 يقلل عملياً إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات الزئبق.على كبو غبرؽ النفايات تصميم وتشغيل وصيانة منشأة حرؽ النفايات 
وعند النظر يف أفضل التقنيات اؼبتاحة غبرؽ النفايات فإف من اؼبهم األخذ يف االعتبار أف اغبل األمثل لنوع ؿبدد من منشآت 

لظروؼ احمللية. وال يقصد من التقنيات الواردة ىنا أف تكوف دبثابة قائمة مرجعية تشَت إذل أفضل حرؽ النفايات يتفاوت وفقًا ل
اغبلوؿ على اؼبستوى احمللي نظرًا ألف ذلك سيتطلب دراسة الظروؼ احمللية لدرجة ال يبكن بياهنا يف وثيقة تتناوؿ بشكل عاـ 

بُت فرادى العناصر اؼببينة ىنا بوصفها أفضل التقنيات اؼبتاحة، دوف  أفضل التقنيات اؼبتاحة. وبناًء على ذلك فإف ؾبرد اعبمع
حل أمثل على النطاؽ احمللي فيما يتعلق بالبيئة ككل إذل تقدًن أخذ الظروؼ احمللية يف االعتبار، لن يفضي على األرجح 

(European Commission, 2006.) 

ة اؼبرتبطة بأفضل التقنيات اؼبتاحة أُبل غ عن مستويات النبعاثات الزئبق ال وعند اعبمع بطريقة مثلى بُت التدابَت األولية والثانوي
(. ولوحظ كذلك أنو يف ظروؼ Daschner et al., 2011يف اؼبائة( ) ٔٔ)عند أكسجُت بنسبة  ٖميكروغراـ/ـ ٓٔتزيد عن 

 ٕ-٘-٘دة التصميم )انظر الفرع يف منشأة حرؽ نفايات جي ٖميكروغراـ/ـ ٔالتشغيل العادية يبكن ربقيق انبعاثات تقل عن 
وفقاً ؼبعظم الباراميًتات اليت ربدد يتم تصميمها وتشغيلها أدناه(. وتوجد يف صبيع أكباء العادل الكثَت من منشآت حرؽ النفايات 

 يات.. ومن اؼبنتظر أف ربقق اؼبنشآت اعبديدة ىذه اؼبستو اؼبتعلقة هبامستويات االنبعاثات وتليب أفضل التقنيات اؼبتاحة 
تنطوي منشآت حرؽ النفايات الصغَتة، دبا يف ذلك أفراف حرؽ النفايات الطبية، على مشاكل يف تطبيق أفضل أف ويبكن 

التقنيات اؼبتاحة. ويبكن أف تشكل بعض التقنيات غَت اؼبتعلقة حبرؽ النفايات بدائل ؾبدية وسليمة بيئيًا لعملية اغبرؽ، وفق ما 
من ىذه الوثيقة(  ٚ-ٖة التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ )انظر الفرع ىو مبُت يف اؼببادئ التوجيهي

 ويف الفرع الثاين من اؼببادئ التوجيهية التفاقية استكهودل بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية.

 المعالجة المسبقة للنفايات قبل حرقها ٕ-٘
باستخداـ الرافعة( أو اؼبعاعبة اؼبسبقة اإلضافية )مثاًل مزج بعض السوائل والنفايات ذات القواـ اػبلط مثاًل ) اػبلط يشكل

اؼبعجوين، أو تقطيع بعض النفايات الصلبة( للنفايات غَت اؼبتجانسة إذل الدرجة اؼبطلوبة للوفاء دبواصفات تصميم اؼبنشأة 
ؿبددة اؼبسبقة على األرجح عندما تكوف اؼبنشأة مصممة لنفايات متجانسة دبواصفات اؼبعاعبة وتشًتط اؼبستقب لة، خطوًة مهمة. 

 .على نطاؽ ضيق

 والتحكم فيها المدخلة لنفاياتلأفضل التقنيات المتاحة  ٖ-٘
تاحة عند التعامل مع أفضل التقنيات اؼب فيها يتعُت األخذ يف االعتبار اؼبمارسات العامة التالية ؼبدخالت النفايات والتحكم

 ؼبناولة النفايات احملتوية على الزئبق أو اؼبلوثة بو:
 اإلبقاء على اؼبوقع يف حالة مرتبة ونظيفة عموماً؛ 

  ربديد ضوابط للتحكم يف النفايات اؼبدخلة وااللتزاـ هبا، وفقًا ألنواع النفايات اليت يبكن أف ترد إذل اؼبنشأة. وىذا
 يبكن أف يشمل:

o  اد معاعبتها وربديد اؼبخاطر الرئيسية؛وضع قيود على اؼبدخالت اؼبر 

o  التواصل مع موردي النفايات لتعزيز ضبط جودة النفايات الواردة؛ 
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o التحكم يف نوعية النفايات اؼبلقمة يف موقع اغبرؽ؛ 

o .فحص النفايات الواردة وأخذ عينات منها واختبارىا 

 أفضل التقنيات المتاحة لحرق النفايات ٗ-٘
ن إجراؤىا على صعيد تشغيل أفراف حرؽ النفايات. ومن أجل ربقيق أكرب قدر من التدمَت يتعُت أف ىناؾ معاوضة ؿبتملة يبك

يكوف االحًتاؽ كامالً. وتبُت الفروع التالية، أوالً، االعتبارات العامة اليت تقود على األرجح إذل إقباز أكرب قدر فبكن من 
سارات النفايات. ويعتمد اختيار تقنية حرؽ ما على نوع النفايات بعد ذلك وصف العتبارات معينة لفرادى مويرد االحًتاؽ. 
 اؼبراد حرقها.

 اشتراطات عامة لتقنيات الحرق ٔ-ٗ-٘
 الشروط التالية مهمة لتحقيق أفضل احًتاؽ:

 التأكد من أف تصميم الفرف مالئم بصورة جيدة ػبصائص النفايات اؼبراد معاعبتها؛ 

 ق احًتاؽ الطور الغازي ضمن اؼبدى األفضل هبدؼ إقباز التأكسد الكامل اإلبقاء على درجات اغبرارة يف مناط
ـْ ٔ ٕٓٓ –ـْ ٔ ٓٓٔـْ يف األفراف الشبكية غبرؽ النفايات الصلبة البلدية، ٜٓ٘ –ـْ ٓ٘ٛللنفايات )مثاًل 

 عندما يكوف ؿبتوى الكلور يف النفايات عالياً(؛

 )مع اؼبزج الشديد يف غرؼ االحًتاؽ هبدؼ إكماؿ عملية  السماح بفًتة مكوث كافية )مثاًل ثانيتاف على األقل
 اغبرؽ؛

 التسخُت اؼبسبق للهواء األورل والثانوي للمساعدة يف االحًتاؽ عند الضرورة؛ 

 عند بدء التشغيل للتقليل إذل أدىن حد فبكن من اإلطالقات  ،اؼبعاعبة اؼبستمرة وليس على دفعات ما أمكن
 وعند اإلغالؽ؛

 راميًتات االحًتاؽ اؼبهمة مثل اغبرارة والبفاض الضغط ومستويات أوؿ أكسيد الكربوف تركيب نظم لرصد با
 واألكسجُت، وكذلك سرعة الشبكة اؼبعدنية، عند االقتضاء؛

  السماح بتدخالت التحكم لتعديل النفايات اؼبلقمة وسرعة الفرف الشبكي ودرجة اغبرارة وحجم وتوزيع اؽبواء
 األورل والثانوي؛

 ف حرؽ أوتوماتيكية مساعدة للحفاظ على درجة اغبرارة اؼبثلى يف غرؼ االحًتاؽ؛تركيب أفرا 

  ومرافق التخزين كهواء احًتاؽ؛يف اؼبستودعات استخداـ اؽبواء 

 .تركيب نظاـ يوقف أوتوماتيكياً تلقيم النفايات عندما تكوف باراميًتات االحًتاؽ غَت مالئمة 

 يةالبلدتقنيات حرق النفايات الصلبة  ٕ-ٗ-٘
 فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات الصلبة البلدية:ترد 

 أفراف اغبرؽ )ذات الشبكة اؼبعدنية اؼبتحركة( غبرؽ النفايات الصلبة البلدية غَت  ثبت بشكل جيد مالءمة
 تتمتع بتاريخ تشغيلي طويل؛ىي اؼبتجانسة و 

 التحكم األفضل يف عملية االحًتاؽ والقدرة على  تتمتع األفراف الشبكية اؼبربدة باؼبياه دبيزات إضافية تتمثل يف
 معاعبة النفايات الصلبة البلدية ذات احملتوى اغبراري العارل؛
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  يبكن لألفراف الدوارة الشبكية أف تعاجل النفايات الصلبة البلدية غَت اؼبتجانسة لكن بكميات أقل مقارنًة بأفراف
 اغبرؽ الضخمة أو األفراف الشبكية اؼبتحركة؛

 األجزاء اؼبتحركة إال أف النفايات قد من ز األفراف الشبكية الثابتة اؼبزودة بنظم ناقلة )مثل اؼبكابس( بعدد أقل تتمي
 تكوف حباجة إذل اؼبزيد من اؼبعاعبات اؼبسبقة )مثل التقطيع والفصل(؛

 تستخدـ التصميمات ذات الوحدات التجميعية احملتوية على غرؼ احًتاؽ ثانوي على نطاؽ واسع يف 
 التطبيقات الصغَتة. واعتماداً على اغبجم فإف بعض ىذه الوحدات قد ربتاج إذل التشغيل على دفعات.

  أو ذات الوقاد اآلرل على نطاؽ واسع اؼبزودة جبهاز ناشر اؼبميعة واألفراف القاعدة تستخدـ األفراف ذات
 للنفايات الناعمة اؼبتناسقة مثل الوقود اؼبشتق من النفايات.

 نيات حرق النفايات الخطرةتق ٖ-ٗ-٘
 فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات اػبطرة:ترد 

  تستخدـ األفراف الدوارة على نطاؽ واسع غبرؽ النفايات اػبطرة ودبقدورىا معاعبة اؼبواد السائلة وذات القواـ
 (؛٘-ٖ-ٕ-ٕإذل  ٔ-ٖ-ٕ-ٕالصلبة )انظر األقساـ الفرعية كذلك اؼبواد اؼبعجوين و 

 أفراف اغبرؽ اليت تعمل بضخ السوائل غبرؽ النفايات اػبطرة؛ ستخداـا ويشيع 

 ويبكن تشغيل األفراف اؼبربدة باؼبياه عند درجات حرارة عالية ويبكنها معاعبة نفايات ذات قيم طاقة عالية؛ 

  اؼبعبأة؛ النفايات اػبطرةغَتىا من ويبكن ربسُت تناسق )واحًتاؽ( النفايات من خالؿ استخداـ براميل التقطيع و 

  ويساعد نظاـ التلقيم اؼبتساوي )مثاًل أجهزة النقل اللولبية اليت تسحق وتوفر كمية ثابتة من النفايات اػبطرة
الصلبة للفرف( يف ضماف توفَت تلقيم مستمر ومتح كم فيو للفرف وكذلك ضماف احملافظة على ظروؼ احًتاؽ 

 . موحدة

 تقنيات حرق حمأة مياه المجارير ٗ-ٗ-٘
 يلي اعتبارات خاصة حبرؽ ضبأة مياه اجملارير:يما ترد ف

 اؼبميعة واألفراف ذات اؼبواقد اؼبتعددة يف اؼبعاعبة اغبرارية غبمأة ذات القاعدة ؽ واسع األفراف على نطا تستخدـ
 مياه اجملارير؛

  ة إال أهنا ربتاج إذل الفوار بذات القاعدة اؼبميعة دبرونة أكرب للوقود مقارنًة القاعدة وتسمح األفراف الدوارة ذات
 ؛طبقة القاعدةفرازات دوامية للحفاظ على مواد 

  الفوارة لتفادي االنسداد؛ذات القاعدة يتعُت ازباذ اغبذر عند استخداـ الوحدات 

  استخداـ إذل من شأف استخداـ اغبرارة اؼبستعادة من العملية للمساعدة يف ذبفيف اغبمأة أف يقلل من اغباجة
 وقود إضايف؛

 وجيات اإلمداد مهمة عند اغبرؽ اؼبشًتؾ غبمأة مياه اجملارير يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية. ومن تكنول
عن طريق اغبمأة اؼبسحوبة والتزويد باغبمأة اجملففة يف الفرف يف شكل غبار؛ نفخ التقنيات اليت ثبتت مالءمتها: 

ة اؼبسحوبة أو اجملففة مع النفايات الصلبة البلدية اغبمأومزج على الفرف الشبكي؛ وتوزيعها ومزجها شاشات الر 
 (.European Commission 2006) معاً وتلقيمهما 
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 حرق النفايات الطبية ٘-ٗ-٘
 يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات الطبية:ترد فيما 

 الؿ السماح عند استخداـ الشبكات اؼبعدنية هبب أف يُراع ى يف تصميم ىذه الشبكات ضماف التربيد الكايف من خ
بتغيَت إمدادات اؽبواء األورل، واؽبدؼ الرئيسي من ذلك ىو التحكم يف عملية االحًتاؽ وليس تربيد الشبكة نفسها. 

مناسبة للنفايات اليت يصل  سن توزيع تيار تربيد اؽبواءالشبكات اؼبعدنية اؼبربدة ىوائيًا اليت تتميز حبتكوف وبشكل عاـ 
ميغاجوؿ/كغ. أما النفايات ذات احملتوى اغبراري األعلى )مثاًل أكثر من زىاء  ٛٔذل زىاء صايف القيمة اغبرارية فيها إ

مستويات زائدة من اؽبواء إذل سائل آخر( هبدؼ تفادي اغباجة بميغاجوؿ/كغ( فقد ربتاج إذل تربيد باؼبياه )أو  ٛٔ
دات ىوائية أكرب من اؼبستويات اؼبثلى تنتج عنها إمدااليت ستويات اؼبأي  –األورل للتحكم يف درجة حرارة الشبكة 

 للتحكم يف االحًتاؽ؛

  أو غَت اؼبزودة  –يتعُت استخداـ تصاميم لغرؼ االحًتاؽ تسمح باحتواء النفايات ورجها ونقلها، مثل األفراف الدوارة و
 التالية: تربيد باؼباء. ويبكن أف يكوف التربيد باؼباء يف األفراف الدوارة مالئماً يف األوضاعاؼبزودة بال

o  غيغاجوؿ/طن(؛ ٚٔ – ٘ٔعندما يكوف صايف القيمة اغبرارية للنفايات اؼبلقمة عالياً )أي أكرب من 

o  خبث أو لتحويل نفايات معينة إذل ـْ )مثاًل ٔ ٓٓٔأي أعلى من  -عند استخداـ درجات اغبرارة العالية
 تدمَتىا(؛

 البلدية من خالؿ استخداـ األفراف ذات الشبكات  ويبكن حرؽ النفايات الطبية يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة
اؼبعدنية، بيد أنو يتعُت إجراء بعض التعديالت اػباصة. ويف حالة حرؽ النفايات الطبية اؼبعدية يف فرف حرؽ النفايات 
البلدية فإنو يتعُت تعقيم ىذه النفايات أواًل أو تلقيمها يف الفرف داخل حاويات مالئمة عن طريق التحميل 

السابق للنفايات الطبية احملتوية على الزئبق أو اؼبلوثة اػبلط (. وهبب تفادي ٕٛٓٓوتوماتيكي )اتفاقية استكهودل، األ
 .ؽبا بو مع أنواع النفايات األخرى، كما هبب تفادي اؼبناولة اؼبباشرة

 المداخن ل التقنيات المتاحة لمعالجة غازأفض ٘-٘
كن النظر يف استخدامها عند اختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة ؼبعاعبة غاز اؼبداخن يف يبُت ىذا القسم الفرعي التقنيات اليت يب

منشآت حرؽ النفايات. وتنطبق ىذه التقنيات بشكل عاـ على اؼبرافق اعبديدة والقائمة، ما دل يذكر خالؼ ذلك. ويشتمل 
 ىذا القسم أيضاً على توجيهات بشأف تطوير اؼبرافق القائمة.

النسيجية اليت تكتسب أفضلية عندما تكوف مقًتنة حبقن اؼبواد اؼبمتزة شبو اعبافة أو اعبافة حيث اؼبرشحات ويشيع استخداـ 
أجهزة يبكن تصميم النظم الرطبة  اقًتاهنا مع. وعند ُكسب اؼبرشحترشيحًا إضافيًا وسطحًا تفاعليًا على  اؼبرشحات توفر ىذه 
النسيجية مزايا مقارنًة بأجهزة الًتسيب وللمرشحات ق انبعاثات زئبق منخفضة. لتحقيأيضاً  وتشغيلهاة كهروستاتيكيالًتسيب ال

ة، خصوصًا عند تغليفها مسبقًا بغالؼ من الكربوف اؼبنشط هبدؼ امتصاص اؼبلوثات اؼبتطايرة، كما أف ىناؾ كهروستاتيكيال
حاجتها إذل م اعبافة وشبو اعبافة بعدـ مباشرًة بعد مرحلة بدء التشغيل. وتتميز النظربقيق زبفيض جيد ميزة إضافية وىي 

عادًة درجات تلـز النسيجية يف ىذه التوليفة مهمة. و اؼبرشحات معاعبة النفايات السائلة الحقاً، بيد أف درجة حرارة اؼبنفذ إذل 
 األكياس. يف تآكلالـْ ؼبنع التكثف و ٓٗٔـْ إذل ٖٓٔحرارة تزيد عن 

يف اؼبائة عن طريق حقن الكربوف اؼبنشط )الذي يبكن  ٜ٘ت الزئبق دبا يزيد عن وعند استخداـ نظاـ جاؼ يبكن خفض انبعاثا
أيضًا تشريبو دبواد فبتزة مثل الكربيت أو الربـو أو غَتىا( اؼبمزوج بكربونات ىيدروجُت الصوديـو أو ىيدروكسيد الكالسيـو يف 

 الغبار. ضبطفعالة لنظم النسيجي. ومن الضروري إجراء صيانة مستمرة و اؼبرشح اؼبراحل اليت تسبق 
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وىو عادًة مركب  –عارل الكفاءة تزيد كفاءة إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف شكل كلوريد الزئبقيك تنظيف ويف اؼبرحلة األوذل عبهاز 
يف  ٘ٛيف اؼبائة. وتبلغ الكفاءة الكلية إلزالة الزئبق )العنصري واؼبتأكسد( زىاء  ٜ٘عن  -الزئبق الرئيسي بعد حرؽ النفايات 

 اؼبائة.

تجنب إعادة االنبعاث من الزئبق القابل للذوباف لو التنظيف وكإجراء إضايف للتقليل إذل أدىن حد فبكن من الزئبق يف مياه جهاز 
 يبكن ترسيب الزئبق اؼبتأكسد باستخداـ عامل ترسيب مناسب مثل الكربيتيد وإضافة الكربوف اؼبنشط.

و اؼبرجل إذل زيادة معدالت تأكسد الزئبق خصوصًا عند وجود تركيزات منخفضة ويبكن أف تؤدي إضافة الربـو إذل النفايات أ
)انظر أيضاً التنظيف مثل أجهزة التالية اؼبراحل الضبط يف من اؽبالوجينات يف النفايات، وبالتارل تعزيز إزالة الزئبق يف أجهزة 

حادي يف منشآت حرؽ النفايات اػبطرة وضبأة (. وتستخدـ ىذه التقنية بصورة أساسية يف وحدات االحًتاؽ األٗ-ٖالفرع 
 مياه اجملارير.

(. وبشكل عاـ UNECE, 2013)متوسط سنوي( ) ٖميكروغراـ/ـ ٓٔاستخداـ ىذه التطبيقات أُبل غ عن تركيز زئبق يقل عن وب
لكثَت لنسبة لوباالنسيجية يبكن أف يؤدي إذل مستويات منخفضة ضمن مدى االنبعاث اؼبشار إليو. اؼبرشحات فإف استخداـ 
النبعاثات. وتتميز لستويات ىذه اؼب المتزاز باستخداـ الكواشف القائمة على الكربوف للوصوؿ إذلاعادًة  يلـزمن النفايات 

للمعاعبة اؼبسبقة للنفايات يف ىذه اغباالت ضرورة بعض مسارات النفايات بًتكيزات زئبق شديدة التغَت ولذلك قد تكوف ىناؾ 
 ألقصى لطاقة نظاـ معاعبة غاز اؼبداخن.ؼبنع ذباوز اغبد ا

ويف حالة النفايات احملتوية على مستويات عالية من الزئبق، مثل النفايات اػبطرة أو الطبية، قد يكوف من اؼبالئم اعبمع بُت 
ف وبتوي على مكونات تأكسد وكربو تنظيف خطوات متعددة ؼبعاعبة غاز اؼبداخن. وعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن استخداـ جهاز 

 .نسيجيالرشح اؼبمنشط ؿبقوف 

ـبلفات معاعبة غاز اؼبداخن يتعُت إعادة إحراؽ  ةالتدابَت األكثر مالءمًة ػبفض االنبعاثات الثانوية. ويف حال ٘ويورد اعبدوؿ 
 يف اؼبنشأة.وتراكمو ازباذ تدابَت مالئمة لتفادي إعادة تدوير الزئبق 

ىذا ويشكل أكاسيد النيًتوجُت أيضًا إذل خفض انبعاثات الزئبق  أجل ضبطاستخداـ االختزاؿ اغبفزي االنتقائي من ويؤدي 
 الرطبة.التنظيف النسيجية أو ترسيبو عن طريق أجهزة اؼبرشحات تغيَت الزئبق إذل شكل يبكن صبعو عن طريق بمنفعة مشًتكة 

تخداـ نظاـ تنقية يف اؼبراحل النسيجية ودرجة حرارة غاز اؼبداخن )يف حاؿ اساؼبرشحات ويتعُت رصد البفاض الضغط يف 
 ومن عدـ وجود تسرب أو تبلل يف األكياس.ُكسب اؼبرشح األولية(، وذلك للتأكد من وجود  

النظر يف احتجاز وحقن كربوف منشط أو فحم مشرب بالكربيت  يتعُت حدوث تركيزات زئبق قصوى مؤقتة،  توقعيف حاؿ و 
 كإجراء احتياطي.
 يف الغاز األورل وظروؼ التشغيل.وتركيزاتو ت الزئبق على مدخالالتخفيض وتعتمد كفاءات 

 ٘الجدول 
 حرؽ النفايات البلدية والطبية واػبطرة يف عملياتغازات اؼبداخن التخفيض لتدابَت التحكم وكفاءات 

 التخفيضكفاءة  تدبير التحكم
 اؼبائة يف ٘ٛأكرب من  أجهزة تنظيف عالية الكفاءة مع وجود مكونات يف ؿبلوؿ جهاز التنظيف
 يف اؼبائة ٜٓأكرب من  جهاز تنظيف + حقن مواد كيميائية ربتوي على الربـو يف غرفة االحًتاؽ

 يف اؼبائة ٜ٘أكرب من  حقن الكربوف اؼبنشط + مرشح نسيجي

 ٕٙٓٓاؼبفوضية األوروبية : اؼبصدر
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 تطوير وتحسين تقنيات المعالجة القائمة ٔ-٘-٘
يبكن  كهروستاتيكيمعاعبة غاز العادـ يف اؼبنشآت القائمة. ويف النظم اؼبزودة جبهاز ترسيب  توجد العديد من اػبيارات لتحسُت 

النسيجي يتعُت إضافة مواد فبتزة قائمة على فحم الكوؾ اؼبرشح . ويف مسار غاز اؼبداخن قبل رشح نسيجيتبديل ىذا اعبهاز دب
ذل أدىن حد فبكن من ـباطر نشوب حرائق يبكن استخداـ مزيج )أو مواد ذات تأثَت مكافئ( ػبفض انبعاثات الزئبق. وللتقليل إ

 مع كواشف اغبجر اعبَتي.

فقط يبكن تركيب توليفة من ؿباقن اؼبواد اؼبضافة مع تنظيف ويف حاؿ وجود انبعاثات زئبق عالية يف اؼبرافق اؼبزودة جبهاز 
 النسيجية يف اؼبراحل النهائية. اؼبرشحات 

ة إضافية تتمثل يف إمكانية إزالة اؼبلوثات اغبمضية والعضوية أيضًا من غاز اؼبداخن. بيد أنو بسبب ويتميز كال التدبَتين بفائد
تطلب تدابَت أمنية تنشط أو كوؾ اللغنيت اؼبكربوف مزود بال ةثابتمرشح ذو قاعدة اؼبخاطر الكبَتة الندالع حرائق فإف إضافة 

 إضافية. 

 أفضل التقنيات المتاحةمستويات األداء المرتبطة باستخدام  ٕ-٘-٘
. ٖميكروغراـ/ـ ٓٔأُبل غ عن تركيزات زئبق يف الغاز النظيف ال تزيد عن  ٘-٘عند استخداـ توليفة التقنيات اؼببينة يف الفرع 

، ٖميكروغراـ/ـ ٓٔأنو يبكن يف كل اؼبنشآت تقريبًا الوصوؿ إذل تركيزات تقل عن  ٙ-ٖويبُت الشكل واعبداوؿ يف الفرع 
استخداـ الكربوف اؼبنشط مع التقنيات األخرى. ووصلت تركيزات الزئبق يف بعض اؼبنشآت يف أوروبا والياباف إذل  خصوصًا عند

 عند استخداـ الكربوف اؼبنشط. ٖميكروغراـ/ـ ٔأقل من 

 مدخل إلى أفضل الممارسات البيئية ٙ-٘
ة األنسب من تدابَت واسًتاتيجيات التحكم البيئية. ويتعُت تُعرِّؼ اتفاقية ميناماتا أفضل اؼبمارسات البيئية بأهنا تطبيق التوليف

 النظر يف ازباذ ؾبموعة التدابَت اؼبتدرجة التالية عند تطبيق أفضل اؼبمارسات البيئية:
  ىياكل أساسية تنظيمية ذات اختصاصات كافية للسماح باستخداـ أفراف حرؽ النفايات ومراقبة ورصد انبعاثات وضع

 الزئبق بشكل منتظم؛

  تقدًن اؼبعلومات والتثقيف لعامة الناس واؼبستخدمُت ومقرري السياسات عن التبعات البيئية الختيار أنشطة معينة
 نتجات والتخلص النهائي؛وللخيارات اؼبتعلقة باؼب

 وضع وتطبيق قوانُت اؼبمارسات البيئية اعبيدة اليت تشمل كل جوانب النشاط يف فًتة عمر اؼبنتج؛ 

 ؼبعاعبة إذل ا توجيو اؼبكوناتمن أجل النفايات  معُت من مناولة مسارالعاملُت يف إلرشاد  وضع بطاقات الوسم
 السليمة؛ 

 وضع بطاقات الوسم اليت ترشد اؼبستهلكُت إذل اؼبخاطر البيئية فبا يبكنهم من ازباذ قرار مستنَت بشأف االختيار؛ 

 استخداـ اؼبوارد، دبا يف ذلك الطاقة؛ 

 ت والتخلص منها يف العمليات السكنية والتجارية والصناعية للتأكد من أف صبيع النفايات إدماج نظم صبع النفايا
 تدار بطريقة سليمة بيئياً؛

 تفادي استخداـ اؼبواد اػبطرة أو اؼبنتجات اليت ربتوي على مواد خطرة وتفادي توليد النفايات اػبطرة؛ 

 إعادة التدوير واالستعادة وإعادة االستخداـ؛ 

 اغبظر أو نظم إصدار الشهادات أو عمليات وؾ االقتصادية أو نظم إصدار الًتاخيص أو القيود أو تطبيق الصك
 اؼبعايَت أو األدوات السياساتية األخرى؛
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  الزئبق بوصفها جانبًا مهمًا من جوانب اإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق، هبدؼ خفض مدخالت حياة تقييم دورة
 فايات )انظر اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ(؛الزئبق يف عملية حرؽ الن

  :إدراؾ أنبية اؼبشاركة العامة يف عمليات إصدار الًتاخيص. وتشمل اؼبمارسات الفعالة لتعزيز الوعي واؼبشاركة ما يلي
 طلب تقدًن تعليقات بشأفو نشر اؼبعلومات على مستوى اؼبنازؿ؛ و يف الصحف اليومية؛ مسبقة نشر إعالنات 

االحتفاظ بسجالت إلطالقات و تنظيم عروض لنشر اؼبعلومات يف األماكن العامة؛ و خيارات التصميم والتشغيل؛ 
مشاريع ومقًتحي . ويتعُت أف تعمل السلطات للمناقشةاؼبلوثات ونقلها؛ وعقد اجتماعات عامة متكررة ومنتديات 

ـ. وهبب أف تكوف اؼبشاورات مع عامة الناس اغبرؽ مع صبيع أصحاب اؼبصلحة، دبا يف ذلك صباعات الصاحل العا
 شفافة وذات مغزى وصروبة إذا أريد ؽبا أف تكوف فعالة.

 ممارسات إدارة النفايات ٔ-ٙ-٘
 ،شاملة ؼبنع توليد النفايات والتحكم فيهاالسًتاتيجيات االبوصفها جزءًا من  ،يتعُت أخذ النػ ُهج اؼببينة أدناه يف االعتبار

 يات احملتوية على الزئبق أو اؼبلوثة بو.وتطبيقها على النفا
استخداـ حلوؿ تقنية يف اؼبراحل النهائية، بل هبب ال ينبغي أف تقتصر معاعبتها على  ،ولكي تكوف إدارة النفايات مستدامة

نفايات . ويتعُت التعامل مع الٔ-ٔ-ٕا ىو مبُت يف الفرع ًا ؼبتطبيق هنج متكامل، وىو هنج يبكن وصفو بأنو هنج ىرمي، وفق
 من االتفاقية. ٔٔاحملتوية على الزئبق أو اؼبلوثة بو وفقاً للمادة 

 تقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن ٔ-ٔ-ٙ-٘
كذلك و زبفيض اإلطالقات إف خفض الكمية الكلية للنفايات، اؼبراد التخلص منها، بأي وسيلة من شأنو أف يساعد يف 

 أفراف اغبرؽ. الناصبة عن اؼبخلفات 
 في المصدر فصل وإعادة التدويرال ٕ-ٔ-ٙ-٘

شرعت مؤسسات الرعاية الصحية يف الكثَت من البلداف الصناعية يف التخلص التدرهبي من استخدامات الزئبق واإلدخاؿ 
التدرهبي ؼبنتجات أو أجهزة بديلة فعالة لتفادي استخداـ الزئبق. وىناؾ فائدة للبدائل اػبالية من الزئبق تتمثل يف خفض توليد 

نفايات احملتوية على الزئبق. وأدخلت الكثَت من مؤسسات الرعاية الصحية كذلك فبارسات تنظيف وإدارة للتحكم يف ال
إطالقات الزئبق من اؼبصادر اليت ال تزاؿ موجودة يف مرافقها. وتؤدي ىذه السياسات واؼبمارسات إذل ربقيق خفض كبَت يف 

يبثالف جزءًا مهمًا من هنج متكامل إلدارة النفايات يف وإعادة التدوير يف اؼبصدر ل فصوالإطالقات الزئبق وانبعاثاتو إذل البيئة. 
قطاع الرعاية الصحية فبا يفضي إذل التقليل إذل أدىن حد فبكن من النفايات اػبطرة اليت ربتاج إذل معاعبة خاصة بسبب 

  (.Emmanuel, 2012) ٙخواصها اؼبعدية وفق ما ىو مبُت يف اعبدوؿ 
النفايات الخطرة للرعاية  النسبة المئوية من لعزلمستوى ا

 الصحية 
النفايات العامة غير  النسبة المئوية من

 الخطرة
 ٓٗ ٓٙ ضعيف
 ٘ٚ ٕ٘ جيد
 ٘ٛ ٘ٔ دقيق

 Emmanuel (2012): اؼبصدر
 : التصنيفات النموذجية اعتماداً على ممارسات الفصلٙالجدول 
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ئبق ضمن مدخالت النفايات يف خفض انبعاثات الزئبق الكلية من عمليات اغبرؽ، وتساعد اعبهود الرامية إذل منع إدخاؿ الز 
ولذلك فإف التدابَت الرامية ؼبنع الزئبق من الوصوؿ إذل مدخالت النفايات تكتسب أنبية خاصة. ويبكن أف تشمل ىذه التدابَت 

 ، وفصل النفايات يف اؼبرافق كتقنية أساسية.لحرؽالسابقة لنظم اعبمع اؼبنفصل أو التصنيف اعبيد للنفايات يف كل اؼبراحل 

أف  وبتملويبكن ربقيق خفض كبَت يف ؿبتوى الزئبق يف النفايات اؼبراد حرقها من خالؿ اعبمع اؼبنفصل ؼبسارات النفايات اليت 
ريقة سليمة بيئياً. تكوف ملوثة بكميات كبَتة من الزئبق وكذلك ربويل النفايات احملتوية على زئبق إذل مرافق تدير النفايات بط

 ويبكن صبع النفايات التالية بشكل منفصل:
 البطاريات احملتوية على الزئبق؛ 

 اؼبصابيح احملتوية على الزئبق؛ 

  زئبق؛الاألجهزة الكهربائية )اؼبفاتيح الكهربائية وغَتىا( اليت ربتوي على 

 مبيدات اغبشرات، و القديبة والورنيش،  النفايات اليت قد تكوف ملوثة من اؼبنازؿ واؼبؤسسات البلدية )الدىانات
 اؼبواد الكيميائية اؼبختربية اؼبستعملة من اؼبدارس، اخل.(و اؼبذيبات، و 

 فحص النفايات وتحديد خصائصها قبل حرقها ٖ-ٔ-ٙ-٘
تاحة ؼبناولة يتعُت األخذ يف االعتبار اؼبمارسات العامة التالية ؼبدخالت النفايات والتحكم فيها عند ربديد أفضل التقنيات اؼب

وفقًا لنوع النفايات و النفايات احملتوية على الزئبق أو اؼبلوثة بو. وعند وضع ضوابط جودة على مدخالت النفايات وتطبيقها، 
اليت يبكن أف تصل إذل اؼبنشأة، من اؼبهم وضع قيود على مدخالت عملية اغبرؽ وربديد اؼبخاطر الرئيسية، وكذلك التواصل مع 

 لتعزيز ضبط جودة النفايات الواردة.موردي النفايات 

إف اؼبعرفة التفصيلية خبصائص وفبيزات النفايات الواردة أمر ضروري. ويبكن أف تتفاوت خصائص مسار نفايات معُت بشكل  
نفايات غَت مالئمة للحرؽ، معينة للكبَت من بلد إذل آخر ومن منطقة إذل أخرى. ويف حاؿ اعتبار نفايات معينة أو مكونات 

من االتفاقية، فإنو يتعُت ازباذ إجراءات لكشف ىذه اؼبواد وفصلها يف مسار النفايات  ٔٔالنفايات اؼبشار إليها يف اؼبادة  مثل
أو اؼبخلفات قبل عملية اغبرؽ إال إذا كاف اؼبراد معاعبة النفايات حراريًا الستعادة الزئبق وفق ما ىو مبُت يف اؼببادئ التوجيهية 

سليمة بيئيًا لنفايات الزئبق الصادرة عن اتفاقية بازؿ. ويتعُت كذلك إجراء تفتيش وأخذ العينات وإجراء رباليل التقنية لإلدارة ال
بصورة روتينية، وىذا ينطبق أيضًا على النفايات اػبطرة. ومن الضروري أيضًا االحتفاظ بقوائم الشحن وسجالت اؼبعامالت 

 التقنيات اليت يبكن تطبيقها على أنواع النفايات اؼبختلفة.بعض  ٚواؼبداومة على ربديثها. ويبُت اعبدوؿ 
  ٚالجدول 

 (EC 2006مباذج لتقنيات التفتيش )
 التعليقات التقنيات نوع النفايات

 بالنظر يف اؼبستودعات الفحص اؼبختلطةالنفايات البلدية 
 الفحص بالعينة لفرادى الشحنات عن طريق التفريغ اؼبنفصل

 اؿ تسلمهاالنفايات ح قياس وزف
عينات وربليلها بشكل دوري لتحديد خواصها الرئيسية أو اؼبواد الأخذ 

 األساسية فيها

يبكن أف تنطوي الشحنات 
الصناعية أو التجارية على ـباطر 

 عالية

 نفايات بلدية معاعبة مسبقاً 
نفايات وأنواع وقود مشتقة من 

 نفايات

 بالنظر الفحص
حديد خواصها الرئيسية أو اؼبواد عينات وربليلها بشكل دوري لتالأخذ 

 األساسية فيها

 

 النفايات اػبطرة
 

 بالنظر الفحص
 من كل ناقالت النفايات السائبة عينات وربليلهاالأخذ 

 الفحص العشوائي للعبوات الربميلية
 فك العبوات اؼبغلفة وفحصها

تعترب اإلجراءات اؼبكثفة والفعالة 
ذات أنبية خاصة ؽبذا القطاع. وقد 

تكوف اؼبنشآت اليت تستقبل 
رات نفايات فردية قادرة على مسا
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 التعليقات التقنيات نوع النفايات
 تقييم باراميًتات االحًتاؽ

 بل زبزينهاإجراء اختبارات اؼبزج على النفايات السائلة ق
 لنفايات يف اؼبستودعاتا اشتعاؿالتحكم يف نقطة 

الفلورة ، مثال باستخداـ العنصري هاتركيبفرز مدخالت النفايات لتحديد 
 (EDXRF) )اؼبطياؼ( السينية اؼبشتتة للطاقة

 اعتماد إجراءات أبسط

عينات وربليلها بشكل دوري لتحديد خواصها الرئيسية أو اؼبواد الأخذ  ضبأة مياه اجملارير
 األساسية فيها

 التحكم يف العملية للتكيف مع تباين اغبمأة

 

 إزالة المواد غير القابلة لالحتراق في الفرن ٗ-ٔ-ٙ-٘
ة يف اؼبوقع فبارسة شائعة يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية حيث تساعد يف منع يدف اغبديدية وغَت اغبديدتعترب إزالة اؼبعا

 ىذه النفايات، اليت يبكن أف ربتوي على الزئبق يف شكل شوائب، من دخوؿ فرف حرؽ النفايات.
 ين السليمينالمناولة والتخز  ٘-ٔ-ٙ-٘

 للسماح باؼبعاعبة اآلمنة.بالشكل اؼبالئم فرز التصنيف و الصاً للنفايات اػبطرة، ويتعُت ، خصو ضرورية السليمةتعترب اؼبناولة 
مناطق التخزين بشكل جيد مع التحكم يف التصريف ومقاومة العوامل اعبوية. ويتعُت أيضًا األخذ يف إحكاـ إغالؽ ويتعُت 

مالئمة لالحتفاظ دبياه إطفاء وجود إمكانية ًة إذل االعتبار تركيب نظم كشف اغبرائق والتحكم فيها يف ىذه اؼبناطق، إضاف
يف التنظيف اغبرائق اؼبلوثة يف اؼبوقع. ويتعُت تصميم مناطق التخزين واؼبناولة حبيث سبنع تلوث األوساط البيئية وتيسر عملية 

ة اؼبتطايرة إذل األوساط روائح وإطالقات اؼبلوثات العضوية الثابتالحاالت االنسكاب. ويبكن التقليل إذل أدىن حد فبكن من 
 البيئية من خالؿ استخداـ ىواء اؼبستودع يف عملية اغبرؽ.

 تقليل فترات التخزين إلى أدنى حد ممكن ٙ-ٔ-ٙ-٘
الكبَتة فراف األرغم أف وجود إمدادات ثابتة من النفايات أمر مهم لضماف التشغيل اؼبستمر وتوفَت ظروؼ احًتاؽ مستقرة يف 

وزبزين أنواع معينة من النفايات لفًتات طويلة غَت مستحب. ومن شأف التقليل إذل تراكم البلدية إال أف  رؽ النفايات الصلبةغب
أدىن حد فبكن من فًتة التخزين أف يساعد يف منع التعفن والتفاعالت غَت اؼبرغوب فيها وتدىور اغباويات وبطاقات الوسم. 

ل مع اؼبوردين يف ضماف عدـ ذباوز فًتات التخزين اؼبعقولة )مثاًل من أربعة النفايات والتواصالكميات الواردة من وتساعد إدارة 
 إذل سبعة أياـ للنفايات الصلبة البلدية(.

 تحميل النفايات ٚ-ٔ-ٙ-٘
والتحميل اعبيدين يف قمع التلقيم أمرًا يف غاية اػبلط يف حالة اؼبرافق اليت تقبل النفايات الصلبة البلدية غَت اؼبتجانسة يكوف 

اؼبناسب من أنواع اػبليط اختيار من  ليتمكنوااؼبوقع اؼبالئم يتخذوا اػبربة و برافعة التحميل  يتمتع مشغلوألنبية. ويتعُت أف ا
 الفرف بأقصى كفاءة.تشغيل النفايات من أجل احملافظة على 

 :ألمور التاليةعلى ااؼبلوثة أو أفضل اؼبمارسات البيئية غبرؽ النفايات احملتوية على الزئبق وينطوي هنج 
 منع توليد النفايات قبل اغبرؽ؛ 

 فبارسات تشغيل فرف اغبرؽ وإدارتو؛ 

 .فبارسات التشغيل واإلدارة بعد اغبرؽ 
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 ممارسات تشغيل وإدارة فرن حرق النفايات ٛ-ٔ-ٙ-٘
للمعدات أف تقدـ  مهم جداً لتحقيق باراميًتات التصميم. وبشكل عاـ يتعُت على اعبهة اؼبصنعة أو اؼبصممةالصحيح التشغيل 

دلياًل يناقش فبارسات التشغيل، دبا يف ذلك إجراءات بدء التشغيل وإجراءات اإلغالؽ والتشغيل العادي وعملية ربديد 
التوقع ف قادرين على و اؼبشغلوهبب أف يكوف األعطاؿ وإصالحها وإجراءات الصيانة وقطع الغيار اؼبوصى هبا وغَت ذلك. 

ؼبميزات األخرى للنفايات اؼبراد حرقها لضماف ربقيق باراميًتات تصميم فرف حرؽ النفايات. ويبكن لقيمة اغبرارية والدقيق ال
الرئيسية حيث تزداد معدالت أخذ والرباميًتات ربقيق ذلك من خالؿ استخداـ نتائج برنامج رصد التلقيم فيما ىبص اؼبلوثات 

-ٕ-ٕإذل  ٔ-ٖ-ٕ-ٕعلى معلومات تفصيلية يف األقساـ الفرعية  العينات والتحاليل مع ازدياد تغَت اللقيم. ويبكن االطالع
 أعاله.  ٘-ٖ
 اختيار موقع منشأة الحرق ٜ-ٔ-ٙ-٘

وتعرض  اتاؼبداخن الذي يؤثر بدوره على الًتكيزات والًتسبسحب يبكن أف يؤثر موقع فرف اغبرؽ بشكل كبَت على انتشار 
إذل معاعبة العوامل الفيزيائية اليت تؤثر على االنتشار يتعُت أف تعاجل مسألة  . وإضافةً يف اؼبناطق احمليطة العماؿ واجملتمع احمللي
ءمة وأف تأخذ يف االعتبار اآلثار االجتماعية الاألذونات واؼبلكية وسهولة الوصوؿ واؼباؼبسائل اؼبتعلقة بربديد اؼبوقع أيضًا 

ع إذل إهباد موقع لفرف اغبرؽ يقلل إذل أدىن حد فبكن من والصحية واآلثار البيئية األخرى. وهتدؼ أفضل فبارسات ربديد اؼبوق
 (.EPA 1997اؼبخاطر احملتملة على الصحة العامة والبيئة )

 التصميم ٓٔ-ٔ-ٙ-٘
أمورًا مهمة يف تشييد أفراف حرؽ النفايات، وهبب أف يشمل ذلك الرسومات  اعبودةتعترب اػبطط والرسومات اؼبالئمة وضبط 

على  اؼبسموحات وقوائم اؼبواد وسائر الدراسات التحضَتية. ومن خالؿ التصميم والتشغيل اعبيدينات نطاقالثالثية األبعاد و 
الوصوؿ إذل درجات اغبرارة اؼبرغوبة وفًتات اؼبكوث اؼبطلوبة وسائر من أفراف حرؽ النفايات  يتوقع أف تتمكن ىذا النحو

زئبق إذل البيئة وتفادي تشكل اػببث وتكتل الرماد )يف الغرفة الشروط الضرورية للتقليل إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات ال
 لالنصهار، والتقليل إذل أدىن حد فبكن من استهالؾ الوقود.يف اؼبواد اؼبقاومة األولية(، وتفادي التلف 

 للمنشأةعمليات التفتيش والصيانة المنتظمة  ٔٔ-ٔ-ٙ-٘
بالفرف وأجهزة  فيما يتعلقليات تفتيش دورية من جانب السلطة يتعُت إجراء عمليات تفتيش روتينية من جانب اؼبشغل وعم

التلوث لضماف تكامل النظاـ واألداء اعبيد لفرف اغبرؽ ومكوناتو. وبغض النظر عن جودة تصميم اؼبعدات فإف البلى  ضبط
والبفاض جودة عملية  والتلف أثناء االستعماؿ العادي وفبارسات التشغيل والصيانة غَت اعبيدة ستؤدي إذل تدىور اؼبكونات

 ؿبتملة على اؼبشغلُت وعامة الناس.، ويثَت أيضاً ـباطر االحًتاؽ وزيادة االنبعاثات
 تدريب المشغلين ٕٔ-ٔ-ٙ-٘

لفرف اغبرؽ ضروري الصحيح التشغيل و يعترب التدريب اؼبنتظم للموظفُت ضروريًا من أجل التشغيل اعبيد ألفراف حرؽ النفايات. 
فبكن من االنبعاثات واؼبخاطر األخرى. وهبب عدـ تشغيل عملية اغبرؽ أو اإلشراؼ عليها إال من جانب  للتقليل إذل أدىن حد

مشغلُت مدربُت ومؤىلُت. ويتعُت على اؼبشغل أف يكوف موجودًا يف اؼبوقع أثناء تشغيل فرف اغبرؽ. وبدوف التدريب والدعم 
 عاعبة اعبيدة واالنبعاثات اؼبقبولة.أف ربقق أفراف حرؽ النفايات اؼب ال يبكن اعبيد اإلداري
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 الوقاية من مخاطر الحرائق ٕ-ٙ-٘
يبكن للحرائق اليت تندلع يف مستودعات زبزين النفايات يف منشآت حرؽ النفايات أف تسبب تلوثًا كبَتاً، مثاًل التلوث بالزئبق 

اورة للمنشأة. وللتقليل إذل أدىن حد فبكن من يف اؼبناطق اجمل ، وغَت ذلك،واؼبعادف الثقيلة األخرى واؼبركبات العضوية اػبطرة
 أفضل اؼبمارسات البيئية: من ـباطر ىذه اغبرائق يبكن أخذ التدابَت التالية يف االعتبار بوصفها

  استخداـ نظم أوتوماتيكية للكشف عن اغبرائق يف مستودعات النفايات، مثل الكامَتات اليت تعمل باألشعة ربت
 اغبمراء

  من أجهزة الرصد يف مستودعات النفاياتعن اغباجة  زائدتركيب عدد 

  الثابتة، مثل القاعدة الكوؾ ذات ومرشحات النسيجية يف اؼبرشحات استخداـ نظم أوتوماتيكية للكشف عن اغبرائق
ؾباالت اؼبخاطر احملددة مثل أجهزة غَت ذلك من أجهزة التحكم يف اغبرارة، وغرؼ األجهزة الكهربائية والتحكم، و 

 ار من الدخافاإلنذ

  نظم أوتوماتيكية ؼبكافحة اغبرائق مثاًل باستخداـ الغازات اػباملة. وتتخذ ىذه التدابَت يف بعض اغباالت وبصورة أكثر
 شيوعاً عند زبزين نفايات سائلة قابلة لالشتعاؿ ولكن أيضاً يف أماكن اػبطر األخرى

 توفَت كميات كافية من مياه اإلطفاء 

 من مياه اإلطفاء االحتفاظ بكميات كافية 

 )توفَت فتحات كافية ػبروج غاز اؼبداخن واغبرارة )تُغلق عند ظروؼ التشغيل العادية 

  ظروؼ التشغيل العادية(يف توفَت فتحات كافية على جدراف اؼبستودع لتسهيل اإلطفاء يف حاالت اغبرائق )تُغلق 

  رائقاغب دائرة خدماتوجود خيار لضرب طوؽ حوؿ منشأة اغبرؽ لتسهيل عمل 
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 تقنيات رصد الزئبق -ٙ
فصل التمهيدي ؽبذه الوثيقة اعبوانب العامة والشاملة لعمليات االختبار والرصد واإلبالغ. أما اعبوانب احملددة اؼبميزة يناقش ال

 لعمليات حرؽ النفايات فستناقش يف الفرع التارل.

 الطرق المباشرة ٔ-ٙ
 ر أو متقطع.يبكن إجراء قياسات الزئبق اؼبباشرة بشكل مستم

 نظم الرصد المستمر لالنبعاثات

يتميز الرصد اؼبستمر بأنو يساعد على ضماف التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن واالكتشاؼ اؼببكر ألي تغَت يف ؿبتوى 
 الزئبق يف النفايات.

إال أف كميات   ،نها إذل أدىن حد فبكنورغم التدابَت الرامية للتحكم يف مدخالت الزئبق يف منشآت حرؽ النفايات أو التقليل م
 بذلك تغَتِّ ، لكبَتة من الزئبق ال تزاؿ سبر من فًتة ألخرى عرب مستودعات النفايات إذل عملية اغبرؽ ومن مث إذل غاز اؼبداخن

 مستوى انبعاثات الزئبق.
تدابَت البدء بازباذ المن مث مثل ىذا التلوث و يبكن كشف ودبساعدة أجهزة قياس مستويات الزئبق اليت تعمل بشكل مستمر 

خالؿ سنة واحدة يف تركيزات الزئبق يف الغاز النظيف يف منشأة الذي يظهر التباين  ٜضادة بالسرعة اؼبطلوبة. ويبُت الشكل اؼب
خصوصًا يف شهري تشرين األوؿ/أكتوبر وتشرين واضحة غبرؽ النفايات يف ىامبورغ. ويبكن مالحظة مستويات قصوى 

 .الثاين/نوفمرب

 

 .ٕٗٔٓمنشأة حرق نفايات في ىامبورغ عام في خط واحد من بيانات انبعاثات الزئبق   ٜالشكل  

ويف بعض البلداف ذبهز غالبية منشآت حرؽ النفايات بأجهزة تعمل باستمرار، ويف حاؿ اكتشاؼ مستويات عالية من الزئبق يف 
 دابَت اؼبضادة على سبيل اؼبثاؿ ما يلي:غاز اؼبداخن يبكن عندئذ ازباذ تدابَت مضادة. وتشمل ىذه الت

 زيادة كمية اؼبواد اؼبمتزة احملقونة يف مسار غاز اؼبداخن؛ 

 استخداـ الكربوف اؼبنشط اؼبشرب بالكربيت الذي يتميز بكفاءة أعلى يف اختزاؿ الزئبق؛ 
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 .إضافة الربـو إذل عملية االحًتاؽ لتحسُت عملية تأكسد الزئبق 

عالية جدًا من الزئبق يف النقاط الساخنة يف النفايات فإنو يتعُت إخالء ىذه النقاط. أما يف حاؿ ويف حاؿ اكتشاؼ مستويات 
 غاز اؼبداخن إلزالة الزئبق.تنظيف غاز اؼبداخن فإنو يتعُت النظر يف تنظيف اكتشاؼ مستويات عالية من الزئبق يف نظاـ 

نظامي الرصد والتشغيل لتحديد السبب لفحص اؼبنشأة إجراء ل وعند مالحظة مستويات عالية من االنبعاثات يتعُت على مشغِّ 
وازباذ إجراءات تصحيحية. ويتعُت على اؼبشغل أيضًا رصد اؼبدخالت وإخطار ناقلي النفايات بشأف رصد اؼبدخالت. وقد 

تجاوز ت اليتاالت االنبعاثات اغبثبت أف ىذه التدابَت فعالة يف معظم اغباالت ونتج عنها حدوث البفاض كبَت يف عدد 
 اؼبستويات القياسية لالنبعاثات الضارة.

يف بعض األحياف يف أخذ عينات من مسار الغاز احململ باعبسيمات قبل جهاز  نظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثاتوتستخدـ 
 االستجابة الفورية مثاًل من خالؿ حقن كربوف منشط أو مركبات يتيح(، وىذا ٖ-ٖيف ىذه اعبسيمات )انظر التحكم 
 مهلجنة.

 )أجهزة االرتطام( قياس المصادر الثابتة
اػبيار اؼبفضل. ولكن بسبب ىو من الناحية التارىبية ظل استخداـ أجهزة االرتطاـ لرصد الزئبق يف منشآت حرؽ النفايات 

الثة أشهر أو ثل تعقيد ىذه الطريقة وتكلفتها العالية فإف أخذ العينات عن طريق ىذه األجهزة يتم على فًتات طويلة، غالبًا ك
إال كن واستخداـ جهاز ارتطاـ ـبصص لقياس اؼبصادر الثابتة، لفحص األداء اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن، غَت فبسنوياً. 

كميات الزئبق يف غاز اؼبداخن ولذلك ال الزيادات اغبادة لخالؿ فًتات قصَتة ألخذ العينات. وال يبكن يف العادة اكتشاؼ 
بَت بديلة. بيد أف أجهزة االرتطاـ غَت مالئمة ألخذ العينات يف فًتات طويلة وىي عمليًا تقتصر على عدة يبكن ازباذ تدا

 ساعات.
 المصائد الماصةنظم 

خذ العينات. ورغم أف ىذه النظم ال ألمراقبة التشغيل اعبيد ؼبنشآت معاعبة غازات اؼبداخن بعد فًتة  اؼبصائد اؼباصةنظم تتيح 
يبكن أف تشَت إذل مستوى أداء التشغيل خالؿ فًتة زمنية سابقة ؿبددة. ومن منها إال أف البيانات اؼبستقاة  تعطي نتائج فورية
ىذا يبكن إدخاؿ التعديالت اؼبطلوبة على العملية عند اغباجة. ومقارنًة بأجهزة االرتطاـ فإف التأثَتات اؼبرتدة خالؿ هنج حلقة 

ىذا الربوتوكوؿ بتشغيل ويسمح أبسط ألخذ العينات.  أكثر استقرارًا للزئبق وبروتوكوالً  احتجاز عملية وفرمصائد اؼبواد اؼباصة ت
 أجهزة الرصد دوف رقابة خالؿ فًتات طويلة وىو أمر غَت فبكن يف حاؿ استخداـ أجهزة االرتطاـ. 

و، لكن من احملتمل أنو يشيع استخداـ ىذا النظاـ يف االرباد األورو  بسبب عدـ وجود متطلبات قانونية الستخداموال 
 ُيستخدـ يف مناطق أخرى من العادل.

 الطرق غير المباشرة ٕ-ٙ
 الكتلة توازن

ستوى الزئبق يف مدخالت النفايات والصعوبة الشديدة ؼبالكتلة بسبب التباينات الكبَتة احملتملة توازف من الصعب للغاية تطبيق 
 زئبق يف النفايات غَت اؼبتجانسة.ؼبستويات الاؼبوثوؽ بو الرصد تنفيذ اليت يتسم هبا 
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 الرصد التنبؤي لالنبعاثات
ال يبكن إجراء الرصد التنبؤي لالنبعاثات )الرصد الباراميًتي( يف منشآت حرؽ النفايات نظرًا لعدـ وجود ارتباط بُت اؼبلوثات 

فرف يبكن أف يتغَت بشكل كبَت خالؿ األخرى والزئبق يف غاز اؼبداخن. يضاؼ إذل ذلك أف ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد األولية بال
 فًتات قصَتة اعتماداً على تركيز الزئبق يف النفايات.

 عوامل االنبعاث

استخداـ عوامل االنبعاث لتحديد انبعاثات الزئبق من منشآت حرؽ النفايات بسبب ال ينبغي فيما ىبص أغراض الرصد 
 لزئبق يف النفايات.احملتوى اؼبتغَت ل

 التقديرات الهندسية

 تعترب التقديرات اؽبندسية طريقة غَت دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء يف منشآت حرؽ النفايات.

 التقنيات األكثر مالءمًة للرصد في قطاع حرق النفايات ٖ-ٙ
 جزءاً من عملية تنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة.معاً الرصد اؼبستمر والرصد اؼبتقطع يشكل 

 رة مناسبة لعدة أسباب. وعلى وجو اػبصوص سبكِّن ىذه القياسات من القياـ دبا يلي:وتعترب القياسات اؼبستم
 رصد التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن؛ 

  ؿبتوى الزئبق يف النفايات؛ تغَتاتالكشف الفوري عن 

  اإلدخاؿ اػباطئ للنفايات اؼبلوثة.الناذبة عن لزئبق الًتكيزات اؼبرتفعة لالكشف عن 
. وتعترب ىذه البلداف اؼبقامة لديهاالعديد من البلداف بالفعل إجراء رصد مستمر للزئبق يف منشآت حرؽ النفايات وتطلب 

الرصد  تستخدـ الغالبية العظمى من البلداف اليت ذبري عمليات رصد الزئبقو تقنيات الرصد اؼبستمر أفضل التقنيات اؼبتاحة. 
 أجهزة االرتطاـ. أخذ العينات عن طريقأمثلتو ومن  ،اؼبتقطع

يف الغاز النظيف والغاز األورل اؼبرتفعة ىي وحدىا الكفيلة بضماف الكشف عن مستويات الزئبق إف عمليات الرصد اؼبستمر 
 هبدؼ التحكم الفعاؿ فيها. ويف ىذه اغباالت قد تستخدـ مادة فبتزة مثل الكربوف اؼبنشط اؼبطلي بالكربيت.

زئبق الطريقة األكثر فعاليًة خصوصًا يف حاالت النفايات اػبطرة والنفايات الطبية والنفايات ويبكن أف يكوف القياس اؼبستمر لل
غَت القانونية( يف حاؿ عدـ اؼبدخالت أنواع النفايات األخرى )دبا يف ذلك بالنسبة عبميع ، وكذلك اؼبختلطةالتجارية والبلدية 

 الزئبق.  خلوىا منالتأكد من 
واختبارات اؼبصادر الثابتة )أجهزة  مصائد اؼبواد اؼباصةفهي مستخدمة أيضاً. ويبكِّن الرصد باستخداـ أما طرؽ القياس اؼبتقطعة 

طرؽ  ومن غَت اؼبرجح أف تكشفاالرتطاـ( من مراقبة التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن خالؿ فًتات أخذ العينات. 
 ازباذ تدابَت مضادة. وىي بالتارل ال تتيح ،ز اؼبداخنمستويات الزئبق يف غاارتفاع  عنالقياس اؼبتقطعة ىذه 

الكتلة، والرصد التنبؤي لالنبعاثات، وعوامل االنبعاث، والتقديرات اؽبندسية فهي غَت مفيدة  توازف أما الطرؽ غَت اؼبباشرة مثل 
 كطرؽ قياس يف منشآت حرؽ النفايات.
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 المرفق السابع
 (الكلنكرخبث اإلسمنت )مرافق إنتاج 

 موجز
وُبرؽ اغبجر اعبَتي واؼبكونات اؼبعدنية األخرى لتشكيل كريات الكلنكر اليت ُتطحن بعد ذلك مث سُبزج مع مواد مضافة معينة 

 ئي، أي اإلظبنت. وتستخدـ أنواع ـبتلفة من الوقود لتوفَت اغبرارة الالزمة لعملية اإلنتاج.لتكوين اؼبنتج النها

ويؤدي إنتاج كريات الكلنكر إذل انطالؽ انبعاثات زئبق إذل اؽبواء منشؤىا اؼبواد اػباـ والوقود اؼبستخدـ. ووفقاً ألحكاـ االتفاقية 
مارسات البيئية يف اؼبرافق اؼبشيدة حديثًا أو اؼبرافق اليت أدخلت عليها فإنو يتعُت تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼب
عالوًة على ذلك هبوز لألطراؼ أف تستخدـ و . ذلكإذا أمكن زبفيضها  تعديالت كبَتة هبدؼ التحكم يف انبعاثات الزئبق أو

نتاج كريات الكلنكر هبدؼ القائمة إلرافق اؼبأفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية كواحدة من ؾبموعة من التدابَت يف 
 االنبعاثات مع مرور الوقت.زبفيض إحراز تطور معقوؿ على صعيد 

لتحكم يف إذل ابياف خيارات أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية الرامية إذل ىذا الفصل  يهدؼبناًء على ذلك و 
ريات الكلنكر. ويبدأ الفصل بتقدًن عرض عاـ لعملية إنتاج اإلظبنت ويبُت سلوؾ انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء من مرافق إنتاج ك

تحكم يف اؼبلوثات األولية والثانوية واؼبتعددة فيما ىبص انبعاثات الزئبق الالزئبق يف ىذه العملية حيث هبري عرض اسًتاتيجيات 
فًة إذل ذلك ترد معلومات خاصة بالقطاع عن رصد إضاو وربديد خيارات أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية. 

انبعاثات الزئبق، كما يرد كذلك تذييل وبتوي على معلومات إضافية عن سلوؾ الزئبق يف مرافق إنتاج كريات الكلنكر، مع 
 موجز لألشكاؿ الكيميائية للزئبق اؼبنبعث من العديد من منشآت إنتاج اإلظبنت.
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 ٕٔٓ ............................................................................. القياسات على اؼبدى البعيد ٖ-ٗ-٘
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 مقدمة –ٔ
يتطلب إنتاج اإلظبنت استخداـ كميات كبَتة من اؼبواد غبرؽ كريات الكلنكر اليت سبزج مع مواد مضافة معينة لكي تعطي اؼبنتج 

(. وقد أصبح اإلظبنت مادًة ال غٌت عنها يف تشييد اؼبباين ومكونات البٌت التحتية )اعبسور، ٔالنهائي: اإلظبنت )الشكل 
(. ويف الوقت اغبارل ال يبدو أف ىناؾ بديل لإلظبنت. وقد وغَتىا لسدود، ؾباري الصرؼ الصحي، منشآت الطاقة،األنفاؽ، ا

 من الناحية البيئية يتعلق ىذا أساسًا بتخفيضظلت اعبهود تبذؿ لعدة عقود لتحسُت عملية إنتاج كريات الكلنكر وترشيدىا، و 
االنبعاثات، خصوصًا إذل اؽبواء. أما من الناحية االقتصادية فإف الًتكيز ينصب  استهالؾ الطاقة والتقليل إذل أدىن حد فبكن من

على استبداؿ أنواع الوقود التقليدي ببدائل، خصوصًا استخداـ الوقود اؼبشتق من النفايات ذي القيمة اغبرارية الكافية، أو ما 
من النفايات تسمى أخرى اـ التقليدية كذلك بأنواع يسمى كذلك بأنواع الوقود البديلة. وضمن نطاؽ ضيق تستبدؿ اؼبواد اػب

أيضًا اؼبواد اػباـ البديلة. ويف بعض اغباالت تعاجل أنواع الوقود البديلة واؼبواد اػباـ البديلة كجزء من اؽبياكل األساسية إلدارة 
 النفايات أو حسب توفرىا. 

 

 (Schoenberger, 2015) : المدخالت والمخرجات الرئيسية لمنشآت إنتاج اإلسمنتٔالشكل 

( انبعاثات الزئبق، إذ إف مستوى زبفيضإف استخداـ أنواع الوقود البديلة أو اؼبواد اػباـ البديلة لن يؤدي بالضرورة إذل زيادة )أو 
شتقة من اؼبوأنواع الوقود ىذه االنبعاثات يعتمد ببساطة على احملتوى النسيب للزئبق ؽبذه اؼبواد. ويعرؼ استخداـ اؼبواد اػباـ 

النفايات يف عملية حرؽ كريات الكلنكر باؼبعاعبة اؼبشًتكة بينما يعرؼ استخداـ أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات أحياناً باغبرؽ 
 اؼبشًتؾ.
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 العمليات المستخدمة، بما في ذلك النظر في مدخالت المواد وسلوك الزئبق في العملية -ٕ

 عرض عام لعملية إنتاج اإلسمنت ٔ-ٕ
 تمل عملية إنتاج الكلنكر واإلظبنت، على التوارل، على العمليات الفرعية التالية:تش

  )قلع األحجار، التخزين، متطلبات اعبودة، التحكم والتجهيز –اؼبواد اػباـ )الطبيعية واؼبشتقة من النفايات 

  )والتجهيزالتخزين، متطلبات اعبودة، التحكم  -أنواع الوقود )التقليدي واؼبشتق من النفايات 

 نظم األفراف وعمليات اغبرؽ يف األفراف وتقنيات خفض االنبعاثات 

  التخزين، متطلبات اعبودة، التحكم والتجهيز -طحن اإلظبنت 

 التغليف والنقل السريع 

 

 (BREF CLM, 2013مصنع إسمنت )لألعمال في منظر عام : ٕالشكل 

 .صدر الرئيسي النبعاثات الزئبق إذل اؽبواءتركز ىذه الوثيقة على عملية إنتاج الكلنكر بوصفها اؼب

 عملية إنتاج كريات الكلنكر ٕ-ٕ
( اؼبوجودة يف اؼبواد اػباـ عند CaCO3تبدأ التفاعالت الكيميائية األساسية لعملية إنتاج اإلظبنت بتفكيك كربونات الكالسيـو )

(، CO2َت( وانطالؽ غاز ثاين أكسيد الكربوف )، اعبCaOـْ تقريبًا فبا يؤدي إذل تكوف أكسيد الكالسيـو )ٜٓٓدرجة حرارة 
وتعرؼ ىذه العملية بعملية التكلس. تلي ىذه العملية عملية تكوف كريات الكلنكر حيث يتفاعل أكسيد الكالسيـو عند 

ـْ( مع السيليكا وأكسيد األؼبنيـو وأكسيد اغبديد لتكوين سيليكات ٔ ٓٓ٘ـْ ؤ ٓٓٗدرجات حرارة عالية )عادًة بُت 
 (.SC BAT Cement, 2008ومينات وفريتات الكالسيـو لتشكيل الكلنكر البورتالندي )وأل

عملية إنتاج الكلنكر من عملية حرؽ الكلنكر نفسها )اغبرؽ اؼبسبق، وعملية اغبرؽ يف الفرف مع تتألف وبصورة أساسية 
كريات الكلنكر. وتنقل كريات الكلنكر احملروقة   التكليس اؼبسبق أو بدونو، ومع ربويلة لغازات الفرف أو بدوهنا(، يلي ذلك تربيد

 إذل داخل طاحونة اإلظبنت حيث ُتطحن مع مواد مضافة إلنتاج اؼبنتج النهائي )أي اإلظبنت(.
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 وصف عملية حرق كريات الكلنكر ٔ-ٕ-ٕ
ويتحدد اختيار  –افة العمليات الرطبة وشبو الرطبة وشبو اعبافة واعب –توجد أربعة مسارات معاعبة رئيسية لتصنيع اإلظبنت 

 العملية، إذل حد كبَت، وفقاً غبالة اؼبواد اػباـ )جافة أـ رطبة(، وفق ما ىو مبُت أدناه:
إذل  ٕٛيف العملية الرطبة تطحن اؼبواد اػباـ مع اؼباء لتكوين مالط رقيق القواـ قابل للضخ دبحتوى مائي يًتاوح من  -ٔ

طن  ٖ ٓٓٙإذل  ٓٓٔالفرف. وتًتاوح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من يف اؼبائة. وينقل ىذا اؼبالط مباشرًة إذل  ٕٗ
. وتتطلب العملية الرطبة قدراً أكرب من الطاقة ولذلك تكوف   يف التشغيل؛أكثر كلفة يف اليـو

 ٖٕذل إ ٛٔيف العملية شبو الرطبة يتم أواًل نزع اؼبياه يف مكابس الًتشيح. وتًتاوح نسبة احملتوى اؼبائي اؼبتخلف من و  -ٕ
يف سخاف شبكي للتسخُت اؼبسبق. وقد طور و. ليليب حبيبات ويلقم يف شكل وينبثق ُكسب اؼبرشح يف اؼبائة. 

 ,Locherوشركة بوليسيس ىذا النوع من األفراف مع السخانات الشبكية ونتيجًة لذلك أصبحت تعرؼ بأفراف ليبوؿ )

2000, p 58؛ ٖٓٓٓإذل  ٓٓٔ (. وتًتاوح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من  طن/اليـو

يف السخاف الشبكي للتسخُت اؼبسبق ىذه باؼبياه وتلقم حبيبات يف العملية شبو اعبافة وبوؿ الدقيق اػباـ اعباؼ إذل  -ٖ
بشكل إضايف ؼبادة التلقيم احملتوى اؼبائي وهبري زبفيض قبل الفرف. وتعرؼ األفراف من ىذا النوع أيضاً بأفراف ليبوؿ. 

. وتتحوؿ  ٖ ٕٓٓإذل  ٓٓ٘يف اؼبائة. وتًتاوح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من  ٗٔإذل  ٔٔإذل ما نسبتو  طن/اليـو
اؼبنشآت اليت تستخدـ العمليات شبو اعبافة على األرجح إذل التقنيات اعبافة عند اغباجة إذل التوسع أو إذل إدخاؿ 

 ربسينات كبَتة؛

 ٔإذل دقيق خاـ يف شكل مسحوؽ قابل للتدفق دبحتوى مائي أقل من يف العملية اعبافة ُتطحن اؼبادة اػباـ وذُبفف  -ٗ
يف اؼبائة. ويُلقم الدقيق اػباـ اعباؼ يف سخاف دوامي للتسخُت اؼبسبق )من أربع إذل ست مراحل( أو يف فرف 

كرب يف ل جاؼ. وتتميز األفراف اؼبزودة بسخانات للتسخُت اؼبسبق بكفاءة أيللتكليس اؼبسبق، أو نادراً، يف فرف طو 
الغالبية العظمى من األفراف اؼبوجودة ىي أفراف معاعبة جافة، و ـ(. ٓٓٔإذل  ٓٗ) استهالؾ الطاقة وىي أقصر كثَتاً 

.  ٓٔ ٓٓٓإذل أكثر من  ٓٓ٘يبكن أف تًتاوح طاقتها اإلنتاجية من   طن/اليـو

ىذه الوثيقة وصفًا لألفراف ذات األعمدة الرأسية للمعاعبة اعبافة. وال تقدـ ذات عملية قصَتة إف غالبية األفراف ىي أفراف دوارة 
 نظراً اللبفاض كفاءهتا يف استهالؾ الطاقة وأدائها البيئي السيئ.

 وصف أفران كريات الكلنكر الدوارة ٕ-ٕ-ٕ
لقطر بُت األفراف الدوارة ىي أنابيب فوالذية مبطنة دبادة مقاومة لالنصهار بقطر يصل إذل ستة أمتار تقريبًا ونسبة الطوؿ إذل ا

وعادًة  - ٓ,٘إذل  ٘,ًٓتاوح من بًتدد ييف اؼبائة وتدور  ٗإذل  ٘,ٕباكبدار يًتاوح من  وتقاـ بشكل مائل، ٖٛ:ٔو ٓٔ:ٔ
دورات يف الدقيقة. ونتيجًة ؼبيالف األنبوب ودورانو تتحرؾ اؼبادة اؼبراد حرقها واليت تُلقم يف مدخل الفرف عرب  – ٖإذل  ٕ,ٔ

(. وبناًء Locher, 2000, p 55; Ullmann‟s, 1986; BREF CLM 2013ذباه شعلة االحًتاؽ يف اؼبخرج )األنبوب إذل األسفل با
بعناصر على ذلك يتدفق مسار الغاز يف شكل تيار عكسي كبو اؼبواد الصلبة. وتكوف صبيع األفراف الطويلة الرطبة واعبافة ؾبهزة 

 داخلية )سالسل وصلباف( لتحسُت عملية انتقاؿ اغبرارة.
، يف ستينيات القرف اؼباضي هبدؼ زيادة الطاقة اإلنتاجية يف ٖوقد ُطورت تكنولوجيا أجهزة التكليس اؼبسبق، اؼببينة يف الشكل 

جهاز تسخُت احملتوية على ذات األربع مراحل الكثَت من األفراف جرى تزويد يف أوروبا  ٖٜٜٔفرف حبجم معُت. وقبل عاـ 
األفراف ذات اػبمس مراحل، وصبيع األفراف ذات الست مراحل على قلتها، جبهاز ذه ى امي للتسخُت اؼبسبق، ومعظمدوّ 

(. ومنذ ذلك الوقت هبري ربسُت أجهزة التكليس اؼبسبق. وتزود Erhard/Scheuer, 1993للتكليس اؼبسبق وقناة ىوائية ثالثية )
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اؼبسبق  جهاز التسخُتيس اؼبسبق بُت الفرف و اؼبنشآت اعبديدة دائمًا بتكنولوجيا التكليس اؼبسبق حيث توضع أجهزة التكل
(. وتوفر ىذه األجهزة مرونًة يف استخداـ ـبتلف ٖبينما يرد اؽبواء الساخن من مربد الفرف عرب القناة اؽبوائية الثالثية )الشكل 

 أنواع الوقود البديلة )اؼبشتقة من النفايات( اليت قد تكوف ذات قيمة حرارية أقل.
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 (Schoenberger, 2015ن جاف مزود بجهاز تكليس مسبق )نظام فر : ٖالشكل 

 دخول الزئبق في العملية وسلوكو أثناءىا ٖ-ٕ

 محتوى الزئبق في مختلف مسارات المدخالت ٔ-ٖ-ٕ
يبكن أف يكوف الزئبق موجودًا يف كل أنواع مسارات اؼبدخالت الكتلية، ويف اؼبواد اػباـ الطبيعية وتلك اؼبشتقة من النفايات 

أف  ومعٌت ىذايف أنواع الوقود التقليدي واؼبشتق من النفايات )دبا يف ذلك أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات اػبطرة(.  وكذلك
الزئبق يدخل نظم إنتاج كريات الكلنكر عن طريق نقط التلقيم الرئيسية الثالث، أي عن طريق اؼبواد اػباـ وفرف اغبرؽ الرئيسي 

 ونظاـ اغبرؽ الثانوي.

ؿبتوى الزئبق ومسارات اؼبدخالت الكتلية. وتؤكد ىذه البيانات أف صبيع  ٔدًا إذل اؼبصادر اؼبتاحة يرد يف اعبدوؿ واستنا
اؼبدخالت يبكن ربتوي على الزئبق. بيد أنو ذبدر اإلشارة إذل أف ؿبتويات الزئبق يبكن أف تكوف أعلى أو أقل بكثَت من القيم 

 الواردة يف اعبدوؿ.

 المصدر
FZKA, 2003 Renzori et al., 2010 Bref CLM, 2013 

Oerter, 

2007 
CH Buwal, 1999 

US 

PCA, 

2006 

اؼبئُت  أقصى أدىن أقصى أدىن متوسط أقصى أدىن
 متوسط متوسط أقصى أدىن اػبمسُت

 مواد خام طبيعية أو تقليدية
 ٚٔٓ,ٓ    ٕٓ,ٓ ٖٔ,ٓ ٔٓ,ٓ> ٗ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ> ٗٓ,ٓ ٔ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ حجر جَتي
 ٕ٘ٓ,ٓ     ٖٓ,ٓ ٔ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ تراب كلسي

     ٜٓ,ٓ ٘ٔ,ٓ ٕٓ,ٓ ٘ٗ,ٓ ٕٓٓ,ٓ ٕ,ٓ ٘,ٓ ٔٓ,ٓ طُت
 ٜٕٓ,ٓ    ٖٓ,ٓ   ٘٘,ٓ ٘ٓٓ,ٓ> ٕٓ,ٓ ٔ ٔٓ,ٓ رمل
        ٛٓ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ>    جبس

 ٛٚٓ,ٓ    ٚٔ,ٓ   ٛ,ٓ ٔٓٓ,ٓ ٘,ٓ ٔ  ركاز اغبديد
  ٚٓ,ٓ ٙ,ٓ ٕٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٘,ٓ ٔٓ,ٓ ٔ ٔٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٔ ٛٓٓ,ٓ دقيق خاـ

 د خام بديلةموا
          ٖ,ٓ ٗ,ٗ ٖٓ,ٓ رماؿ سبك مستعملة



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

179 

 المصدر
FZKA, 2003 Renzori et al., 2010 Bref CLM, 2013 

Oerter, 

2007 
CH Buwal, 1999 

US 

PCA, 

2006 

اؼبئُت  أقصى أدىن أقصى أدىن متوسط أقصى أدىن
 اػبمسُت

 متوسط متوسط أقصى أدىن

        ٖ,ٔ ٖٓ,ٓ ٔ,ٓ ٖ,ٔ ٙٓ,ٓ جبس صناعي المائي
 ٕٔ,ٓ       ٕ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ> ٙ,ٓ ٔ ٔٓ,ٓ خبث الفرف العارل

رماد من عمليات اغبرؽ، 
 ~رماد القاع من اللغنيت

ٓ,ٖٓٓ ٔ,ٗ ٓ,ٖ          

 ٕ,ٓ    ٖٗ,ٓ   ٛ,ٓ ٕٓٓ,ٓ> ٖ,ٓ ٗ,ٕ ٗٓ,ٓ رماد متطاير من الفحم
 وقود تقليدي

  ٕٗ,ٓ ٖ,ٖ ٔ,ٓ ٗ,ٓ ٖ,ٖ ٔ,ٓ ٖٔ ٔ,ٓ ٖ,ٓ ٖ ٔٓ,ٓ فحم األنثراسيت
     ٜٓ,ٓ ٔٔ,ٓ ٖٓ,ٓ ٕ,ٓ ٚ,ٓ ٔٓ,ٓ اللغنيت

  ٙٓٓ,ٓ      ٙٓٓ,ٓ    الزيت الثقيل
     ٘,ٓ>   ٔٚ,ٓ ٔٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٔٓ,ٓ الكوؾ البًتورل

 أنواع وقود بديلة
     ٚٔ,ٓ   ٗ,ٓ ٔٓ,ٓ ٗ,ٓ ٔ ٔ,ٓ ةإطارات تالف
   ٕ,ٓ ٔٓٓ,ٓ ٔ,ٓ     ٖ,ٓ ٕ ٔٓ,ٓ زيت عادـ

  ٖٚ,ٓ ٖٔ,ٓ ٔ ٛٔ,ٓ     ٕ,ٓ ٔ ٔٓ,ٓ أخشاب تالفة
فتات النفايات البلدية 
 والتجارية والصناعية

<ٓ,ٓٔ ٔ,ٗ ٓ,ٖٓ          

     ٕ٘,ٓ        فتات النفايات الصناعية
     ٕٙ,ٓ        فتات النفايات البلدية
          ٕٓ,ٓ   اللحم ومسحوؽ العظاـ

  ٙ,ٕ ٘ ٔ    ٘ٗ,ٔ ٖٔ,ٓ  ٘,ٕ ٖ,ٓ اغبمأة البلدية
        ٕٕ,ٓ ٙٓ,ٓ>    وقود سائل مشتق من النفايات

وقود صلب مشتق من 
 النفايات

   <ٓ,ٓٚ ٕ,ٚٚ        

 ٚ٘ٓ,ٓ       ٖ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٕ,ٓ ٖ,ٓ ٘ٓ,ٓ طفل زييت )أيضاً مادة خاـ(
 محتوى الزئبق في المواد الخام الطبيعية والبديلة وأنواع الوقود التقليدية والبديلة وفقاً لمختلف المصادر،ونطاقات : متوسط قيم ٔول الجد

 (ppmالقيم ىي جزء من المليون )

Legend: Min – minimum; Max – maximum; Av – average  

 سلوك الزئبق وتوازناتو ٕ-ٖ-ٕ
ومعظم مركبات الزئبق يكوف ؿبتوى الزئبق يف كريات الكلنكر صفرًا أو ضئياًل للغاية األورل للزئبق بسبب التطاير العارل 

(Weisweiler/Keller, 1992; Kirchartz, 1994, pp 57 and 63; Locher, 2000, p 156; Eriksen et al., 2007; Renzoni et al., 

2010, pp 57, X and XIII والوقود يتصاعد الزئبق وتتشكل دورة زئبق خارجية.(. وعند حرؽ اؼبواد اػباـ 
أو  كهروستاتيكيالتسخُت اؼبسبق وأجهزة تقليل الغبار )جهاز الًتسيب الجهاز بُت الزئبق نتيجًة ؽبذه الدورة اػبارجية يًتكز و 

ز اؼبداخن من الفرف. ويف من الزئبق ينبعث دائمًا مع غا اً ما يسمى ببساطة مرشح الغبار. بيد أف جزءكثَتًا اؼبرشح الكيسي(،  
 ,Weisweiler/Kellerحاؿ عدـ طرح أي غبار من اؼبرشح فإف صبيع مدخالت الزئبق تقريباً ستنبعث يف النهاية مع غاز اؼبداخن )

1992; Paone, 2008; Linero, 2011; ECRA, 2013 والسبب يف ذلك ىو أف الزئبق ال ينتهي بو اؼبطاؼ يف كريات الكلنكر .)
سبيل الوحيد ػبروج الزئبق من النظاـ ىو االنبعاث مع غاز اؼبداخن. وؼبعرفة كمية الزئبق يف الدورة اػبارجية ونسبة حيث أف ال

 انبعاثاتو مع غاز اؼبداخن يتعُت حساب توازنات الزئبق.
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 ؿقرة قد يتطلب الوصو وهبب التأكيد على أف ربقيق توازف يف الزئبق وبتاج إذل وقت كبَت نظراً ألنو يتعُت تنفيذه يف ظروؼ مست
بتواتر  أخذ العينات يلـز ؼبدة أسبوع على األقل حيث التوازف  تنفيذ(. وبناًء على ذلك هبب Paone, 2008إليها زىاء الشهر )

 )مثاًل أخذ متوسطات لكل ساعة( هبدؼ معرفة التباينات. ويف واقع اغباؿ فإف فًتة الدراسة الطويلة ىذه ال يتم االلتزاـ هباكبَت 
 .لباً غا

( وجرت اإلشارة إذل ىذا التوازف Schäfer/Hoenig, 2002) ٕٕٓٓوقد ُنشر توازف للزئبق يف شكل ـبططات سانكاي يف عاـ 
 ,Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Zheng et al., 2012; Hoenig, 2013; ecraيف مرات عديدة )

اليت سبثل فيها اؼبواد ‘‘ توازف الكتلة اػبارجية’’أدناه. واؼبخطط ىو نتاج ؼبا يعرؼ بػ ٗكل (. وترد ىذه اؼبخططات يف الش2013
اػباـ وأنواع الوقود اؼبدخالت، أما اؼبخرجات فتشمل كريات الكلنكر والغبار اؼبزاؿ )يف حالة ربويلة الكلور أو عند إزالة غبار 

(. ويظهر اؼبخطط على Sprung, 1988ؼبواد اػباـ، واؼبربد وربويلة الكلور )اؼبرشح( واالنبعاثات إذل اؽبواء من الفرف، وطاحونة ا
 اليسار توازف الزئبق بدوف إزالة غبار اؼبرشح بينما يظهر اؼبخطط على اليمُت التوازف مع إزالة غبار اؼبرشح.

 

Mercury cycle without filter dust removal

 

Mercury cycle with filter dust removal

Removed filter dust

 

 (Schaefer/Hoenig, 2002ر المرشح وبدون إزالتو ): مخططات سانكاي لتوازن الزئبق في منشأة إلنتاج كريات الكلنكر مع إزالة غباٗالشكل 

وجرى تنفيذ توازف الزئبق من خالؿ عمليات رصد مستمرة للزئبق يف اؼبدخنة ومن خالؿ أخذ مئات العينات الصلبة 
(Schäfer/Hoenig, 2001 ويشَت اؼبخطط األيسر يف الشكل .)ٗ  إذل أنو خالؿ فًتة تنفيذ التوازف انبعثت فقط نصف مدخالت

 عرب اؼبدخنة.هناية األمر يف كلو الزئبق  سينبعث التحكم غياب الزئبق. بيد أنو يف 
 بإزالة غبار اؼبرشح من النظاـ.زُبفنض ويبُت اؼبخطط يف اعبانب األيبن أف دورة الزئبق 

 أيضاً إذل أف صومعة تلقيم الفرف سبثل مستودعاً كبَتاً للزئبق. ٗويشَت الشكل 

ف يف مستودع الفرف أثناء فًتة ربقيق التوازف وأوجو عدـ اليقُت اؼبرتبطة بتحديد الزئبق اؼبخزن التوازف يبثل فاقد فإف ويف كلتا اغبالتُت 
 صبيع التدفقات الكتلية )للمدخالت واؼبخرجات( وتركيزات الزئبق.

 يف التذييل اؼبزيد من التفاصيل عن سلوؾ الزئبق يف منشآت إنتاج كريات الكلنكر. ويرد 
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 بير التحكم في انبعاثات الزئبقتدا -ٖ
من عملية إذل اعبو ض انبعاثات الزئبق والرامية إذل زبفي يصف ىذا الفرع تدابَت التحكم اؼبطبقة على اؼبصادر القائمة واعبديدة

لتحكم يف إنتاج كريات الكلنكر. وتعترب تدابَت التحكم يف االنبعاثات تدابَت إضافية أو تدابَت تستخدـ باالقًتاف مع تدابَت ا
إليها يف الفرع االفتتاحي للوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية على أهنا اليت أشَت االنبعاثات 

 تدابَت ربكم عامة يف االنبعاثات من صبيع فئات اؼبصادر.

لفرع االفتتاحي يف الوثيقة التوجيهية بشأف من ىذا الفصل وا ٘ويبكن باستخداـ تقنيات رصد االنبعاثات احملددة يف الفرع 
أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية ربديد مستوى التحكم يف الزئبق أو خفضو يف عملية إنتاج كريات الكلنكر اليت 

 يُطبنق فيها واحد أو أكثر من التدابَت اؼببينة ىنا.

 التدابير األولية ٔ-ٖ

 التحكم في المدخالت ٔ-ٔ-ٖ
ويبثل خل الزئبق إذل نظاـ الفرف يف شكل عنصر نزر موجود بصورة طبيعية يف اؼبواد اػباـ، وإذل حد أقل، يف أنواع الوقود. يد

لتحكم الفعالة لجهزة األاستخداـ  ، وكذلكمدخالت الزئبقزبفيض هبدؼ  والتحكم هبا ميع اؼبواد الداخلة إذل الفرفعباالختيار 
 للغاية ػبفض انبعاثات الزئبق من مرافق إنتاج كريات الكلنكر. ةهممن األمور اؼبيف التلوث اعبوي 

ويبكن للكثَت من األفراف خفض االنبعثات من خالؿ استبداؿ مكونات بعينها مثل الطُت أو الرمل دبواد خاـ ربتوي على 
دة اػباـ األساسية وىي اغبجر اعبَتي استبداؿ اؼباوال يرجح مستويات أقل من الزئبق مقارنًة باؼبواد اؼبستخدمة يف الوقت اغبارل. 

يف اؼبائة من اؼبادة اػباـ اؼبستخدمة يف  ٓٓٔإذل  ٘ٚما نسبتو  يشكل اغبجر اعبَتيفؼبواد اؼبضافة األخرى. على استبداؿ ا
َتي شراء اغبجر اعبولن يكوف اغبجر اعبَتي.  مواقع مصادرد معظم اؼبنشآت يف يإنتاج كريات الكلنكر، وألسباب اقتصادية تش

ؿباجر اغبجر اعبَتي فبلوكة يف تكوف إضافًة إذل ذلك و من مناطق أخرى ؾبديًا من الناحية االقتصادية بسبب تكاليف النقل. 
أغلب األحياف ؼبنشأة إنتاج اإلظبنت أو الشركة األـ ولذلك ال تكوف متاحة ؼبنشآت إنتاج اإلظبنت األخرى اؼبملوكة عبهات 

 الزئبق، أنبية خاصة عند اختيار موقع أي مرفق جديد. ؿبتواه من َتي، دبا يف ذلك أخرى. وتكتسب خصائص اغبجر اعب
وتتفاوت تركيزات الزئبق يف اؼبواد اػباـ )اغبجر اعبَتي أو الًتاب الكلسي أو الطُت( بشكل كبَت من ؿبجر إذل آخر. وىناؾ 

ىذه الًتسبات يف بعض األحياف يلـز تعدين ك ولذل عرؽ ترسيب واحدحاالت تتفاوت فيها تركيزات الزئبق بشكل كبَت داخل 
انتقائي. ويف ىذه اغباالت يبكن، من حيث اؼببدأ، بعد االستكشاؼ وإجراء التحليالت للمحجر ربديد أجزاء معينة  بشكل

أنو يف  فيها أقل. بيدالًتكيزات من احملجر ربتوي على تركيزات أكرب من الزئبق ومن مث استخداـ اغبجر اعبَتي من مناطق تكوف 
 .دائماً  للغاية وال يبكن تنفيذه اً الكثَت من اغباالت يكوف مثل ىذا اإلجراء معقد

عادًة من مصادر ُتشًتى أما اؼبواد اػباـ األخرى خبالؼ اغبجر اعبَتي )مثل الطُت والصخر الطيٍت والرمل وركاز اغبديد( فهي 
و بإمكانية الوصوؿ إذل مواد ذات ؿبتوى أقل من الزئبق رغم أننشآت اؼبمتعددة خارج اؼبوقع وتنقل إذل اؼبنشأة. ولذلك قد تتمتع 

ومنها ‘‘ التصحيحية’’عرؼ باؼبواد ياستخداـ ما يلـز على أساس فبيزات اؼبوقع احملدد. وقد  ذلكجدوى مدى  يتعُت ربديد
 ات العملية ومواصفات اؼبنتج.اػباـ لكي يليب متطلبللخليط البوكسيت أو ركاز اغبديد أو الرمل لتعديل الًتكيب الكيميائي 

 اؼبواد اػباـ الطبيعية ومواد التصحيح. ؿبلاؼبواد اػباـ البديلة ربل وضمن نطاؽ ؿبدود 

يتعُت ويف اغباالت اليت يؤدي فيها استخداـ اؼبواد اػباـ البديلة إذل حدوث زيادة كبَتة يف كميات الزئبق الداخلة إذل النظاـ قد 
الرماد اؼبتطاير دبحتوى عاؿ أو منخفض من الزئبق مقارنًة باؼبواد اػباـ قد يتميز ى. وعلى سبيل اؼبثاؿ استبداؽبا دبواد بديلة أخر 

 اليت وبل ؿبلها، ولذلك قد يتعُت اختيار مصدر الرماد اؼبتطاير حبذر.
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إذل أنواع وقود بديلة مثل  تقليدية مثل الفحم والغاز وكوؾ البًتوؿ والزيت، إضافةً الوقود الوتستخدـ عملية إنتاج اإلظبنت أنواع 
عملية اختيار أنواع الوقود، دبا يف ذلك أنواع الوقود  تعترب أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات. ولذلكغَتىا من اإلطارات و 
استخداـ نظاـ لتأكيد اعبودة لضماف مالءمة خصائص الوقود اؼبستخدـ إذل جانب  ،الزئبقاليت ينخفض ؿبتواىا من البديلة، 

 انبعاثات الزئبق من مرافق إنتاج كريات الكلنكر.زبفيض همة للغاية من أجل اؼبمور األمن 
للمنشأة اليت يسمح تراخيص منشأة إنتاج اإلظبنت اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات ربدند يف وبشكل عاـ 

وأنواع الوقود البديلة مقيداً أيضاً يف التصريح الذي قد ينص  باستخدامها أو حرقها. ويبكن أف يكوف ؿبتوى الزئبق يف اؼبواد اػباـ 
، يف حاؿ تغيَت اؼبادة اػباـ أو الوقود. وعلى أنو ينبغي االلتزاـ حبدود قصوى معينةكذلك على اشًتاطات بإجراء رباليل دورية 

أقل يبلغ  للزئبق على حد أقصى(، ساليت، السويد، Cementa ABوعلى سبيل اؼبثاؿ ينص التصريح اؼبمنوح ؼبنشأة سيمينتا )
 Permitمن اؼبليوف يف بعض أنواع الوقود احملددة اؼبشتقة من النفايات مثل البالستيك واإلطارات والزيت العادـ )جزئُت  ٕمن 

Cementa AB, 2007.) 
 ت يف بعض البلداف.أمثلة للقيم القصوى حملتوى الزئبق يف النفايات اؼبستخدمة يف منشآت إنتاج اإلظبن ٕيف اعبدوؿ وترد 

 سويسرا ألمانيا النمسا نوع النفايات
  ٕ,ٔ ٕ البالستيك

  ٕ,ٔ ٕ الورؽ
  ٔ ٕ الزيت اؼبستعمل، اؼبذيبات

   ٖ ضبأة مياه اجملارير
النفايات القابلة لالحًتاؽ بشكل 

 عاـ
ٓ,٘  ٓ,٘ 

 ٘,ٓ   النفايات اؼبستخدمة كمواد خاـ
/كغ من المادة الجافة ملغرامى الزئبق في بعض النفايات المستخدمة في منشآت إنتاج اإلسمنت، القيم ىي أمثلة للقيم القصوى لمحتو : ٕالجدول 

 (BREF CLM, 2013]جزء من المليون[ )

 الفوائد البيئية المتحققة
ة أنواع بلغت نسب ٕٗٔٓتؤدي مستويات الزئبق اؼبنخفضة اؼبنتظمة يف مدخالت اؼبواد إذل انبعاثات زئبق منخفضة. ويف عاـ 

. ونظرًا حملتوى الزئبق اؼبنخفض يف اغبجر اعبَتي يف اؼبائة ٓٙيف منشأة سيمينتا، ساليت، بالسويد  ةؼبستخدمالوقود البديلة ا
فًتة قيمة متوسطة خالؿ ) ٖملغم زئبق/نانومًت ٗٔٓٓ,ٓانبعاثات الزئبق بلغت التحكم الفعاؿ يف اؼبدخالت فقد وأساليب 

يف اؼبائة أكسجُت وغاز جاؼ(.  ٓٔكيلوباسكاؿ،   ٖ,ٔٓٔكلفن،   ٖٕٚية يف ظروؼ مرجعية أخذ العينات، قياسات دور 
رطب ػبفض كمية ثاين أكسيد الكربيت بيد أف تأثَت ىذا اعبهاز على انبعاثات الزئبق تنظيف وربتوي اؼبنشأة أيضاً على جهاز 

 دل ىبضع للتحليل.
 القابلية للتطبيق

 الت يف كل منشآت إنتاج اإلظبنت.يبكن تطبيق عملية التحكم يف اؼبدخ
 المنشأة المرجعية

 (: ساليت، السويدCementa ABسيمينتا )
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 التدابير الثانوية ٕ-ٖ

 إزالة الغبار ٔ-ٕ-ٖ
حد من تراكم مستويات الزئبق يف غبار الفرف تتمثل يف اإلزالة االنتقائية اؼبتكررة أو ما يعرؼ للعتمدة اؼب تتكنولوجياإحدى ال

 غبار الفرف اؼبشبع بالزئبق. ‘‘استنزاؼ’’بػ
(، وعقب استخالص الغبار يعاد مرة ٗيف الفرف )انظر الشكل  ينويستخلص غبار الفرف اؼبشبع بالزئبق من الغبار والزئبق الدائر 

 النهائية )بعد الفرف( مع كريات الكلنكر واعببس.مرحلة الطحن أخرى مباشرًة يف 

 :كيلة من اثنتُتبتشويبكن تنفيذ اإلزالة اؼبتكررة للغبار 
)الفرف يعمل لوحده(: وتكوف ىذه الطريقة فعالة يف إزالة ‘‘ مع عدـ تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ’’إزالة الغبار - ٔ

التسخُت اؼبسبق على تركيزات زئبق عالية نسبيًا نظرًا لعدـ تعرضو  الذي هبمع من جهازالزئبق. ووبتوي الغبار 
 .للتخفيف داخل طاحونة اؼبواد اػباـ

)يعمل كل من الفرف وطاحونة اؼبواد اػباـ بشكل متناسق نظرًا ألف ‘‘ مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ’’إزالة الغبار - ٕ
غازات الفرف ذبفف الدقيق اػباـ داخل طاحونة اؼبواد اػباـ(: ىذه الطريقة أقل فعاليًة يف إزالة الزئبق. وىُبفف غبار 

، داخل طاحونة اؼبواد اػباـ. وذبدر اإلشارة إذل أف ىذه اغبالة اؼبتجمعئبق بالز اؼبخصنب التسخُت اؼبسبق، جهاز 
 تقسم أيضاً إذل ثالثة تشكيالت:

  وجد  ت ←ازات الفرف سبر عرب طاحونة اؼبواد اػباـ صبيع غ ←اؼبنشآت اؼبزودة بطاحونة مواد خاـ رأسية
إلزالة اؼبتكررة للغبار أثناء وقف من األفضل استخداـ ا ←قليلة جدًا من الزئبق يف غبار اؼبرشح كمية 

واؼبواد اػباـ الطواحُت الكروية تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ فقط؛ وىذا ينطبق أيضًا على اؼبنشآت احملتوية على 
 ذات احملتوى العارل من الرطوبة؛

   اػباـ  بعض غازات الفرف قد ال سبر عرب طاحونة اؼبواد ← كروية للمواد اػباـاؼبنشآت اؼبزودة بطواحُت← 
يبكن النظر يف استخداـ بعض عمليات اإلزالة اؼبتكررة للغبار أثناء تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ على مسار 

 التحويلة يف حاؿ كاف ىذا اؼبسار مزوداً دبرشح غبار منفصل؛

  از جهاؼبنشآت اؼبزودة دبرشح مستنزؼ منفصل عن الفرف الرئيسي ومرشح طاحونة اؼبواد اػباـ. يُلقنم غاز
التسخُت اؼبسبق يف ىذا اؼبرشح اؼبستنزؼ األصغر حجماً. وتكوف اإلزالة اؼبتكررة للغبار من ىذا اؼبرشح 

 يبر عرب طاحونة اؼبواد اػباـ.اؼبتبقي كلو ناجعًة ماداـ الغاز 

اغبرارة )انظر وتعترب درجة اغبرارة يف جهاز ذبميع الغبار مهمة حيث أف ضغط خبار الزئبق ينخفض بشدة عند البفاض درجات 
يظهر أف امتزاز الزئبق على سطح الغبار يزداد مع البفاض درجات  ٘يف التذييل(. عالوًة على ذلك فإف الشكل  ٘-ٙالشكل 

. ولتحقيق كفاءة جيدة عند الزئبق النقياغبرارة. وينطبق ىذا التأثَت بصورة رئيسية على الزئبق اؼبؤكسد وبدرجة أقل على 
ـْ واألفضل أف تكوف أقل من أو ٓٗٔزالة اؼبتكررة للغبار فإنو يتعُت أف تكوف درجة حرارة الغاز أقل من استخداـ تكنولوجيا اإل

ـْ، أما عند عدـ ٕٓٔـْ وٜٓـْ. وأثناء تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ تكوف درجة حرارة الغاز يف اؼبرشح عادًة بُت ٕٓٔتساوي 
ربقيق  ىذا يعٍت أفو ـْ. ٕٓٓـْ ويبكن أف تصل إذل ٓٚٔو ٓٗٔ ز عادًة بُتتشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ فتكوف درجة حرارة الغا

خفض درجة اغبرارة أثناء وقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ يف برج لتكييف اؽبواء أو يتطلب عملية اإلزالة اؼبتكررة للغاز فعالية 
ـْ باستخداـ التكييف ٓٗٔذل أقل من ـْ. أما خفض درجة اغبرارة إٓٗٔو ٕٓٔمن خالؿ استخداـ ىواء درجة حرارتو بُت 

جدراف جهاز ذبميع الغبار مت عزؿ ثف حامض الكربيتيك، إال إذا اباؼباء فيؤدي يف أغلب األحياف إذل تآكل النظاـ بسبب تك
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تقنية ازباذ تدابَت هبب يتعُت تسخُت األوعية القمعية عبهاز صبع الغبار، وؽبذا السبب وكثَتًا ما والقنوات بشكل جيد للغاية. 
 مالئمة لتفادي التآكل.

ويبكن إزالة الغبار اؼبًتسب من النظاـ بشكل مستقل عن نوع اؼبرشح. ويف بعض اغباالت اليت تستخدـ فيها أجهزة الًتسيب 
ة ثبت أف الفعالية تكوف أفضل عند إزالة الغبار وحده من القسم األخَت )وىو عادًة اعبزء األنعم من الغبار كهروستاتيكيال

يف حاالت أخرى. ويتعُت ذبميع الغبار يف مستودع منفصل ىذه الفعالية دل تالحظ لكن و أعلى(، النوعية سطحية تو الومساح
لضماف اؼبرونة فيما يتعلق باستخداماتو الالحقة. ويف الكثَت من منشآت إنتاج اإلظبنت يستخدـ الغبار يف شكل مادة معدنية 

فمن اؼبمكن استخداـ اإلظبنت. أما إذا دل يكن ذلك فبكنًا اؼبعايَت اؼبتعلقة بم مضافة إذل اإلظبنت وىو أمر يتوافق مع معظ
الغبار إلنتاج منتجات أخرى مثل بعض اؼبواد الالصقة، وإذا كاف ىذا اػبيار غَت وارد أيضًا فيتعُت عندئذ معاعبة الغبار بوصفو 

 نفايات.

 

 (Kirchartz, 1994مية للتسخين المسبق اعتماداً على درجة حرارة الغاز النظيف )شبكية ودواأجهزة مقارنة بين امتزاز الزئبق في : ٘الشكل 

ويبكن ربسُت كفاءة ىذه التقنية من خالؿ إضافة مواد فبتزة ذات مساحة سطحية كبَتة تتميز خبواص كيميائية ؿبددة )مثالً 
( لزيادة كمية الز   (.ٕ-ٕ-ٖئبق اؼبرتبط باعبسيمات )انظر الفرع الكربوف اؼبنشط أو اؼبواد اؼبمتزة القائمة على الكالسيـو

 البيئية المتحققة المنافع

كبَتة ويعتمد ذلك بشكل رئيسي على درجة   التخفيض وقد تكوف إمكانيةالبيئية الرئيسية ىي خفض انبعاثات الزئبق. اؼبنفعة 
يف  ٜ-ٙاؼبباشرة واؼبركبة )انظر الشكل  بشكل متكرر ونسبة طريقة التشغيل)اؼبزاؿ( حرارة غاز اؼبداخن ونسبة الغبار اؼبنقوؿ 

ستخداـ باالتذييل(. ويتعُت ربديد كفاءة اإلزالة خالؿ فًتة زمنية تصل إذل عدة أياـ أو أسابيع على األقل. وأثبتت التجارب أنو 
(. وتظهر Oerter/Zunzer, 2012; Schäfer/Hoenig, 2001يف اؼبائة ) ٖ٘إذل  ٓٔبنسبة انبعاثات الزئبق ىذه التقنية يبكن خفض 

منشآت إنتاج اإلظبنت يف أؼبانيا أف استخداـ ىذه التقنية ىبفض أيضًا االنبعاثات اعبوية للمركبات اؼبستمدة من التجارب 
 األخرى مثل األمونيا.

 متعددة لوسائطالشاملة  اآلثار
إذل اؼبنتج النهائي. وإذا توزع الغبار كمادة مضافة إذل اإلظبنت فإف الزئبق ينتقل بشكل متكرر  عندما يستخدـ الغبار اؼبزاؿ 

بالتساوي يف اؼبنتج النهائي فإف تركيز الزئبق يصبح فباثاًل لتوزيعو يف اؼبواد اػباـ األصلية. ويتعُت رصد ؿبتوى الزئبق يف اؼبنتج 
لغبار اؼبزاؿ يف اؼبنتج النهائي دبجرد إضافة اؼباء إذل اإلظبنت. أما إذا دل يكن فبكنًا استخداـ اويرتبط الزئبق باؼبكونات النهائي. 

 فإنو يتعُت عندئذم التخلص منو بطريقة سليمة.
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 القابلية للتطبيق
يبكن من حيث اؼببدأ تطبيق تقنية اإلزالة اؼبتكررة للغبار يف صبيع منشآت إنتاج اإلظبنت، وىي تقنية أكثر فعاليًة يف األفراف 

س اؼبسبق خالؿ فًتة توقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ أو يف سلسلة وقف التسخُت اؼبسبق وأجهزة التكليأجهزة احملتوية على 
تشغيل الطاحونة عند استخداـ جزء من غاز العادـ فقط يف طاحونة اؼبواد اػباـ. ويف التشكيالت األخرى )مثاًل يف األفراف 

ـْ. وتعتمد الكفاءة ٕٓٓعادـ تكوف أعلى من اعبافة الطويلة( تكوف ىذه التكنولوجيا أقل فعاليًة نظرًا ألف درجة حرارة الغاز ال
 اليت يبكن ربقيقها على عدد من الباراميًتات من ضمنها:

  يف الغاز العادـ الزئبق النقيالعالقة بُت الزئبق اؼبؤكسد و 

  العالقة بُت العمليات عند تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ وعند إيقاؼ تشغيلها 

  لفرفدرة اإلنتاجية لوالقالعالقة بُت طاحونة اؼبواد اػباـ 

 درجة حرارة الغاز العادـ اليت يبكن الوصوؿ إليها يف العمليات أثناء إيقاؼ تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ 

  مستودع منفصل للغبار اؼبزاؿوجود 

 احتماالت استخداـ الغبار 

  اؼبزيد من الدقيق اػباـ من األقل يعٍت أنو يتعُت إزالة اؼبزيد من الغبار أو التخصيب النظاـ بالزئبق )زبصيب مستوى
 النظاـ(

 التكاليف
الستثمار اإلضايف يف نظم نقل الغبار ومستودعات التخزين ومعدات يلـز المرافق اليت ال تنفذ بالفعل عملية إزالة الغبار بالنسبة ل

 ربديد اعبرعات لطاحونة اإلظبنت.
 المنشآت المرجعية

 ت اؼبتحدة(: بروكسفيل، فلوريدا، الوالياCemexسيميكس ) -

 لغبار عن طريق حقن مادة ممتزةالمتكررة لزالة اإل ٕ-ٕ-ٖ
يبكن من خالؿ اإلزالة اؼبتكررة للغبار باالقًتاف مع حقن مادة فبتزة ربقيق كفاءة إزالة أعلى للزئبق مقارنًة باستخداـ اإلزالة 

تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ خفض االنبعاثات ربقن اؼبواد اؼبمتزة أثناء العمل مع وقف ويف العادة اؼبتكررة للغبار وحدىا. 
انبعاثات الزئبق لضبط كمية اؼبادة اؼبمتزة الضرورية زبفيض  يؤدي أيضًا إذل األمر الذي القصوى يف وضعية التشغيل ىذه، 

واد فبتزة اؼبستويات اؼبرغوب فيها. وباستثناء حاالت قليلة جدًا )يف ظروؼ مدخالت ؿبددة( ال تكوف ىناؾ حاجة غبقن مب
انبعاثات الزئبق يكفي لضبط عند العمل مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ نظرًا ألف احتجاز الزئبق يف طاحونة اؼبواد اػباـ 

 .اؼبرغوب هبااؼبستويات ب

اؼبواد اؼبمتزة مثل الكربوف، والكربوف اؼبنشط، واللغنيت اؼبنشط )كوؾ اللغنيت(، متعددة من يف األسواؽ أنواع وتتاح 
 .نشطة اؼبعدنية اؼبتفاعلة احملتوية على صلصاؿ نشط أو مركبات كالسيـوواػبالئط الزيوليتات، و 
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 Lafarge) : رسم توضيحي لحقن اللغنيت المنشط )كوك اللغنيت( داخل غاز المداخن بين برج التكييف والمرشح الكيسيٙالشكل 

Wössingen, 2015) 

ـْ هبدؼ ربقيق كفاءة امتزاز عالية. ٖٓٔغاز اؼبداخن، ويفضل أف تكوف أقل من فبكنة لدرجة حرارة  افظة على أقلاحملوهبب 
 ويبكن إجراء عملية اغبقن من خالؿ كيس كبَت وبتوي على اؼبادة اؼبمتزة ووحدة تقدًن اعبرعات.

 (.ٚ)الشكل بضع دقائق انبعاثات الزئبق خالؿ  االلبفاض يفأف يالحظ تقدًن جرعات اؼبادة اؼبمتزة يبكن وبعد الشروع يف 

 

: مثال لخفض انبعاثات الزئبق من خالل حقن كوك اللغنيت؛ وأمكن الوصول إلى منحنى االنبعاثات الموضح من خالل الرصد المستمر ٚالشكل 
 (based on Lafarge Wössingen, 2015للزئبق في الغاز العادم من المداخن )

لتعزيز   اً حقن اؼبواد اؼبمتزة تدبَت  يبكن اعتبارذا ؽباد اؼبمتزة إزالة الغبار اؼبلوث باؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق. و ويتطلب استخداـ اؼبو 
الزئبق كفاءة االحتجاز لعملية إزالة الغبار. ونظراً ألف تقنية اإلزالة اؼبتكررة للغبار تعمل بشكل أفضل مع الزئبق اؼبؤكسد مقارنًة ب

ن مضاعفة القدرة على االمتزاز من خالؿ استخداـ مواد مضافة من قبيل الربـو أو الكربيت أو مركبات أكثر فإنو يبك النقي
من منشآت إنتاج اإلظبنت جرى استخداـ مواد فبتزة مشربة دبركبات الربـو عدد قليل تعقيدًا تتميز خبواص كيميائية فباثلة. ويف 

 أو الكربيت هبدؼ ربسُت كفاءة احتجاز الزئبق.
. بعد ذلك قد تدـو االنبعاثات القصوى لتخفيض وعند السعي  على يبكن فًتة إضافة اعبرعات لساعات قليلة فقط يف اليـو

فقد يتعُت بالزئبق إذل طاحونة اإلظبنت. أما يف حاالت اغبقن اؼبستمر اؼبشبعة األرجح إضافة الغبار احملتوي على اؼبادة اؼبمتزة 
اؼبادة اؼبمتزة اؼبشبعة بالزئبق بشكل منفصل ألف إضافة كميات كبَتة من الغبار احملتوي على  الغبار احملتوي علىالتخلص من 
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ودة اإلظبنت. ويف حاؿ استخداـ الغبار اؼبزاؿ كمكوف من مكونات قد يضر جباؼبادة اؼبمتزة اؼبشبعة بالزئبق إذل اإلظبنت 
 لى جودة اإلظبنت.اإلظبنت يف طاحونة اإلظبنت فإنو يتعُت رصد اآلثار احملتملة ع

 البيئية المتحققة المنافع

يبكن من خالؿ اإلزالة اؼبتكررة للغبار مع حقن مادة فبتزة الوصوؿ إذل انبعاثات منخفضة للغاية من الزئبق حيث يبكن خفض 
لًتكيز (. ويعتمد مستوى االنبعاثات على اLafarge Wössingen, 2015يف اؼبائة ) ٜٓإذل  ٓٚانبعاثات الزئبق دبا نسبتو 

غبقن اؼبواد اؼبمتزة مصممة لإلبقاء على  اً اؼبستهدؼ الذي ُصمم النظاـ لتحقيقو. ففي أؼبانيا ركنبت بعض منشآت اإلظبنت نظم
عادي   ٖمًت /مليغراـ ٘ٓ,ٓكقيمة متوسطة يومية وعند عادي   ٖمًت/مليغراـ ٖٓ,ٓمستويات انبعاثات الزئبق عند أقل من 
 ٓٔكيلوباسكاؿ، و  ٖ,ٔٓٔكلفن، وضغط جوي   ٖٕٚند ظروؼ مرجعية بدرجة حرارة كقيمة متوسطة لكل نصف ساعة ع

بأؼبانيا أمكن الوصوؿ إذل تركيز زئبق فالتزباختاؿ إلنتاج اإلظبنت يف  فوسنيغُت يف اؼبائة أكسجُت وغاز جاؼ. ويف منشأة الفارج
كيلوباسكاؿ،   ٖ,ٔٓٔكلفن، وضغط جوي  ٖٕٚ)قيمة متوسطة يومية عند درجة حرارة  عادي ٖمًت ميكروغراـ/ ٕٛيقل عن 

 يف اؼبائة أكسجُت وغاز جاؼ(. ٓٔو
 الشاملة لوسائط متعددةاآلثار 

عندما يستخدـ الغبار اؼبزاؿ كمادة مضافة إذل اإلظبنت فإف اؼبادة اؼبمتزة والزئبق ينتقالف إذل اؼبنتج النهائي. وإذا توزع الغبار 
زئبق يصبح فباثاًل لتوزيعو يف اؼبواد اػباـ األصلية. ويتعُت يف ىذه اغبالة رصد ؿبتوى الزئبق بالتساوي يف اؼبنتج النهائي فإف تركيز ال

من ىذه اؼبنتجات. عالوًة على ذلك يف اعبو زئبق لليف اؼبنتج النهائي. ويف كل األحواؿ هبب أال تكوف ىناؾ أي انبعاثات 
فيو. وإذا دل يكن فبكنًا استخداـ الغبار اؼبزاؿ يف اؼبنتج النهائي فإنو يتعُت رصد تأثَت اؼبادة اؼبمتزة على جودة اإلظبنت والتحكم 

 يتعُت عندئذم التخلص منو بطريقة سليمة.
 القابلية للتطبيق

تنطبق ىذه التقنية يف اؼبنشآت القائمة واعبديدة. وأبلغ عن استخداـ اؼبواد اؼبمتزة ػبفض االنبعاثات اعبوية للزئبق بصورة رئيسية 
 ت اؼبتحدة األمريكية وأؼبانيا.يف الواليا

من عملية إزالة الغبار وحدىا. ونظرًا ألف فعالية إزالة الغبار تعتمد أعلى كلفة تعترب اإلزالة اؼبتكررة للغبار مع حقن مادة فبتزة 
مستويات أقل  أوسع ويبكن من خاللو ربقيق على نطاؽ اؼبمتزة، يطبق اغبقن باؼبواد بشكل كبَت على العوامل احملددة يف اؼبوقع

 .اإلصبالية من انبعاثات الزئبق
 التكاليف

، يف اغباالت اليت تتم فيها إضافة جعند السعي ػبفض االنبعاثات القصوى،  رعات اؼبادة اؼبمتزة لساعات قليلة فقط يف اليـو
واستهالؾ اؼبادة  إضافة اعبرعات(ووحدات يتعُت فقط تغطية تكاليف الكهرباء )اؼبراوح . و تكاليف التشغيل منخفضةتكوف 

(. وتبلغ تكاليف التشغيل التقديرية زىاء  طن من   ٔكريات الكلنكر )لكل طن من  يورو  ٕ,ٓاؼبمتزة )زىاء طن واحد يف اليـو
، وفق األسعار يف أؼبانيا يف عاـ  ٕ ٖٓٓكيلوواط ساعة و  ٛٙٔكوؾ اللغنيت اؼبنشط،  طن من كريات الكلنكر يف اليـو

ت يبكن على األرجح إضافة اؼبادة اؼبمتزة الداخلة يف تركيب غبار اؼبرشح إذل طاحونة اإلظبنت. (. وعند ىذه اؼبستويإ٘ٔٓ
 تكاليف زبلص إضافية.تًتتب ونتيجًة لذلك ال 

 يتعُتفدل يكن فبكناً إضافة الغبار احملتوي على اؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق إذل طاحونة اإلظبنت فإذا  ،أما يف حالة اغبقن اؼبستمر
 التخلص منو بطريقة سليمة.
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دوالر اعتماداً  ٓٓٔ ٓٓٓ –دوالر  ٓ٘ ٓٓٓوتبلغ تكاليف االستثمار )الشراء والًتكيب( يف نظاـ حقن اؼبواد اؼبمتزة زىاء 
 على اعبهة اؼبوردة وطاقة اؼبنشأة.

 المنشآت المرجعية
 (CRHلشركة سي آر إتش  ٕ٘ٔٓعاـ ، أؼبانيا )بيعت يف فالتزباختاؿإلنتاج اإلظبنت، فوسنيغُت منشأة الفارج  -

 (، رودرسدورؼ، أؼبانياCemex OstZement GmbHشركة سيميكس ) -

 (، أؼبانيا )قبل سيميكس(Holcim Zementwerk Beckum-Kollenbachشركة ىولسيم ) -

 (: كوبرتينو، كاليفورنيا، الواليات اؼبتحدةLehigh Cementشركة ليهاي لإلظبنت ) -

 (: تيهاشا ، كاليفورنيا، الواليات اؼبتحدةLehigh Cementشركة ليهاي لإلظبنت ) -

 مرشح كيسيحجرة حقن المادة الممتزة مع تركيب  ٖ-ٕ-ٖ
تنقية إلزالة اؼبادة اؼبمتزة بوجود مرشح عبسيمات لضبط اجهزة الرئيسية األيف ىذه التقنية ربقن اؼبادة اؼبمتزة يف اؼبراحل اليت تلي 

لتخفيف حاالت متطلبات إزالة انبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة اؼبمتزة بشكل مستمر أو هبدؼ احململة بالزئبق. واعتماداً على 
 اليت ربدث عادًة أثناء التشغيل مع إيقاؼ طاحونة اؼبواد اػباـ.القصوى االنبعاثات 
زة )مثل الكربوف اؼبنشط( داخل التسخُت اؼبسبق رُبقن اؼبادة اؼبمتجهاز اؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق مع غبار اختالط ولتفادي 

كيسي الحتجاز ‘‘ تنقية’’ويستخدـ مرشح غبار ثانوي أو ما يعرؼ دبرشح  ،لغباراعبهاز الرئيسي لضبط اغاز اؼبداخن بعد 
يف صناعة اإلظبنت بسبب تكاليف االستثمار اإلضافية. ثاف الكربوف اؼبستعمل. وليس من الشائع استخداـ مرشح غبار 

 بُت استخداـ حقن اؼبادة اؼبمتزة مع مرشح كيسي للتنقية.أدناه ي ٛالشكل 

  

 (Paone, 2009, p 55إلزالة المادة الممتزة ) اً إضافي اً مرشح مما يتطلب: حقن الكربون المنشط في المراحل التي تلي مرشح الغبار ٛالشكل 

على كفاءة التحكم يف الزئبق. وتشمل ىذه بالتارل ر تؤثو عدد من اؼبتغَتات اليت تؤثر على امتزاز الزئبق على اؼبادة اؼبمتزة ىناؾ 
 (:Zheng, 2011اؼبتغَتات )
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 ىاالزئبق وتركيز  تنوعات -

اػبواص الفيزيائية والكيميائية للمادة اؼبمتزة ومن ذلك توزيع أحجاـ اعبسيمات وتركيبة اؼبسامات وتوزيعها وخصائص  -
 السطح

 درجة حرارة غاز اؼبداخن -

 تركيبة غاز اؼبداخن -

 اؼبادة اؼبمتزة )أي معدؿ اغبقن( تركيز -

 فًتة التالمس بُت اؼبادة اؼبمتزة والزئبق -

 كفاية توزع اؼبادة اؼبمتزة داخل مسار الغاز احملتوي على الزئبق -

إضافًة إذل ذلك يؤثر نوع اؼبرشح الكيسي ونسبة اؽبواء إذل النسيج يف اؼبرشح أيضًا على كمية الزئبق اليت يبكن امتزازىا، ولذلك 
 أف يكوف مرشح التنقية الكيسي ذا حجم مناسب. هبب

تحكم يف انبعاثات الزئبق يف منشأة إلنتاج اإلظبنت كاملة لل  ومن واقع نتائج دراسة لتقييم باراميًتات التصميم الرئيسية ؼبعدات
د أنو من حيث ربقيق ربكم أكرب يف انبعاثات الزئبق  أداء مع اؼبعاجل  غَت اؼبنشط أداء الكربوفال يتشابو يف الواليات اؼبتحدة ُوج 

مثالً  هاأخرى ؿبتملة مرتبطة باستخداـ اؽبالوجينات، ومنمشكالت الكربوف اؼبنشط اؼبعاجل باؽبالوجينات، ومن مث يبكن تفادي 
(. إضافًة إذل ذلك فإف درجة حرارة غاز اؼبداخن هبب أف تكوف منخفضة لتحقيق US Cement, 2007مشاكل التآكل )
 (.Renzoni et al, 2010عالية ) معدالت امتزاز

 البيئية المتحققة المنافع
 ,Barnettيف اؼبائة من الزئبق ) ٜٓيبكن من خالؿ استخداـ حقن الكربوف اؼبنشط مع مرشح تنقية كيسي إزالة ما نسبتو 

2013.) 
 الشاملة لوسائط متعددةاآلثار 

 عن ىذه العملية.يتعُت التخلص بطريقة سليمة من الغبار احململ بالزئبق الناتج 
 القابلية للتطبيق

إلزالة انبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة اؼبتطلبات اإلصبالية يبكن تطبيق ىذه التقنية يف صبيع أفراف اإلظبنت. واعتمادًا على 
واد دث عادًة عند التشغيل مع إيقاؼ طاحونة اؼباليت رباالنبعاثات القصوى زبفيض حاالت اؼبمتزة بشكل مستمر أو هبدؼ 

 اػباـ.
ويف الواليات اؼبتحدة قبحت منشأة إلنتاج اإلظبنت يف تركيب وتشغيل نظاـ غبقن الكربوف اؼبنشط يتم فيو حقن الكربوف 

التحكم يف انبعاثات الزئبق. من أجل الغبار يليو مرشح تنقية كيسي، جهاز رئيسي لضبط اؼبنشط داخل غاز اؼبداخن بعد 
لتكليس اؼبسبق يشتمل على فرف دوار وبرج واللتسخُت اؼبسبق نظاـ ة ىو نظاـ يتكوف من ونظاـ الفرف اؼبستخدـ يف اؼبنشأ

التكليس اؼبسبق، ونظاـ التحكم يف تلوث اؽبواء اؼبرتبط بذلك. واؼبنشأة ؾبهزة بطاحونة مواد خاـ موازية حيث و التسخُت عبهاز 
التشغيل  حاالتوفَت اغبرارة الالزمة لتجفيف اؼبواد اػباـ. ويف توجو الغازات من نظاـ الفرف مباشرًة إذل طاحونة اؼبواد اػباـ لت

يف اؼبائة من اإلطار الزمٍت السنوي للتشغيل( ال سبر الغازات عرب طاحونة  ٘ٔعندما تكوف طاحونة اؼبواد اػباـ متوقفة )زىاء 
طن أمريكي يف السنة من اؼبواد اػباـ  مليوف ٘,ٔاؼبواد اػباـ بل تتوجو مباشرًة إذل اؼبرشح الكيسي. وتستهلك اؼبنشأة عادًة 

 (.US Cement, 2007مليوف طن أمريكي من كريات الكلنكر سنوياً ) ٔ وطاقتها اإلنتاجية
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 التكاليف
تركيب نظاـ غبقن الكربوف اؼبنشط للتحكم يف  تكلفة تحليل الصادر عن وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة بشأفيتضمن ال

 اؼبرافق راجلؼبمرشح تنقية كيسي. وُقدرت تلك التكاليف باستخداـ تكاليف وضعت أصاًل استخداـ نت الزئبق يف فرف إظب
الكهربائية هبدؼ  توسيع تكاليف الضبط للمرافق مت ،كهربائية. وباستخداـ معدالت تدفق الغاز العادـ كعامل مشًتؾال

كاليف الرأظبالية والسنوية )دوالر/طن أمريكي من  تل الألفراف اإلظبنت البورتالندي. ووضعت عوامالضبط استخالص تكاليف 
. ويف الواليات اؼبتحدة ُوجد أف تكاليف ـبتلفة أحجاـبكريات الكلنكر( باستخداـ تكاليف اؼبرجل وبيانات تدفق الغاز ؼبراجل 

مليوف طن  ٕ,ٔقدرىا  جيةإنتا االستثمار الكلية لًتكيب نظاـ غبقن اؼبواد اؼبمتزة مع مرشح تنقية كيسي يف فرف جديد بطاقة
(. ووجد أف التكاليف ٕ٘ٓٓمليوف دوالر )بقيم دوالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية لعاـ  ٕ,ٖأمريكي يف السنة، تعادؿ 

 (.US Cement, 2010 Costمليوف دوالر ) ٔ,ٔالسنوية تعادؿ 
اليف االستثمار يف نظاـ ؼبرشحات الغبار ( تراوحت تكBREF CLM, 2013ويف الوثائق اؼبرجعية ألفضل التقنيات اؼبتاحة )

. ٖٓٓٓمليوف يورو لفرف طاقتو  ٙمليوف يورو إذل  ٔ,ٕ( من كهروستاتيكي)مرشح كيسي أو جهاز ترسيب    طن/اليـو
 المنشأة المرجعية

 آش جروؼ إلنتاج اإلظبنت: ديوركي، أريغوف )الواليات اؼبتحدة األمريكية( -

 متعددةتدابير التحكم في الملوثات ال ٖ-ٖ
مشًتكة على منافع جُت وأكاسيد الكربيت أف ربقق أيضًا و يبكن ألجهزة التحكم يف تلوث اؽبواء اؼبركبة إلزالة أكاسيد النيًت 

 صعيد احتجاز الزئبق، وىي فعالة على كبو خاص فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق اؼبؤكسد.

 الرطبةالتنظيف أجهزة  ٔ-ٖ-ٖ
معتمدة إلزالة الكربيت من غاز اؼبداخن يف عمليات إنتاج كريات الكلنكر حيث يكوف  الرطبة ىي تقنيةالتنظيف أجهزة 

 التحكم يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت ضرورياً.

تكوف اؼبادة و  .الرطب سُبتص أكاسيد الكربيت عن طريق سائل أو مالط رقيق القواـ يُرش يف برج رشاشالتنظيف ويف جهاز 
. اؼباصة ىي كربونات الكالس صبيع بُت الرطب أعلى كفاءات اإلزالة للغازات اغبمضية القابلة للذوباف التنظيف نظم وتقدـ يـو

طرؽ إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن وتتميز بأقل عدد من عوامل عناصر التفاعل الزائدة وأقل معدؿ إلنتاج النفايات الصلبة. 
أقل، وبدرجة ويات كلوريد اؽبيدروجُت والغبار اؼبتخلف واألمونيا، بيد أف أجهزة التنقية الرطبة زبفض أيضًا بشكل كبَت مست

 اؼبعادف، دبا يف ذلك انبعاثات الزئبق.
يتأكسد ، حيث التنظيفجهاز يف قعر عادة التدوير إلويُرش اؼبالط الرقيق القواـ عكس تيار الغاز العادـ وهُبمع يف صهريج 

. ويُفصل ثاين اؽبيدرات، كربيتات ويكوف ثاإذل  اؽبواء بالكربيتيت الناتج  اػبواص وحسب ين ىيدرات كربيتات الكالسيـو
 .التنظيفتعاد اؼبياه إذل جهاز و يبكن استخداـ ىذه اؼبادة يف طحن اإلظبنت  ،الفيزيائية والكيميائية للجبس

التنظيف ائي الرقيق لنظاـ جهاز وتتميز اؼبركبات الغازية للزئبق اؼبؤكسد بقابليتها للذوباف يف اؼباء ويبكن امتصاصها يف اؼبالط اؼب
الغازي فهو غَت قابل للذوباف  الزئبق النقيالرطب ولذلك يبكن إزالة جزء من أخبرة الزئبق اؼبؤكسد يف الطور الغازي بكفاءة. أما 

إذل حد   النقي الزئبقيتفاوت توزيع الزئبق بُت الزئبق اؼبؤكسد و وقد يف اؼباء ولذلك ال يبكن امتصاصو يف ىذا النوع من اؼبالط. 
كبَت بُت األفراف ويعتمد ذلك أيضًا على ظروؼ اؼبعاعبة عند تشغيل الفرف، وىذه كلها تؤثر على كمية الزئبق اليت تزاؿ يف 
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الطبيعي جبس كمادة بديلة للالرطب. ويف عمليات إزالة الكربيت الرطبة ينتج اعببس كناتج ثانوي ويستخدـ  التنظيف جهاز 
 كر يف الطاحونة النهائية. تضاؼ إذل كريات الكلن

 البيئية المتحققة المنافع
رطبة للحجر اعبَتي هبدؼ التحكم يف انبعاثات تنظيف أجهزة مزودة بطبسة أفراف إظبنت جرى تركيب يف الواليات اؼبتحدة 
رات اؼبداخن وبيانات ىذه األجهزة تتحكم أيضًا يف انبعاثات الزئبق اعبوية. واستنادًا إذل اختبا وتتحكم ،ثاين أكسيد الكربيت

يف اؼبائة من االنبعاثات اعبوية الكلية للزئبق هبري التحكم فيها  ٓٛاػبمسة اؼبشار إليها فإف ما يصل إذل  أجهزة التنظيفمن 
تركيزات عالية ربتوي على (. وتكوف كفاءة اإلزالة أقل يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت Barnett, 2013بصورة مشًتكة )أي تزاؿ( )

 يف الغاز العادـ. الزئبق النقيمن 
 القابلية للتطبيق
 الرطب عادًة يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت تتميز بانبعاثات عالية من ثاين أكسيد الكربيت.التنظيف يستخدـ جهاز 

ق يف شكل وفيما ىبص منشآت إنتاج اإلظبنت تكوف ىذه التقنية أكثر فعاليًة عندما تكوف الغالبية العظمى من انبعاثات الزئب
الرطب ال تكوف فعالة ما دل تستخدـ مواد التنظيف فإف أجهزة  الزئبق النقيأكاسيد، أما إذا كانت ىناؾ مستويات كبَتة من 

 مضافة ألكسدة الزئبق.
 متعددة لوسائطالشاملة اآلثار 
 الزئبق إذل اؼبنتجات الثانوية مثل اعببسانتقاؿ  -

 المرتبطة بالزئبق( )بخالف تلك متعددة لوسائطالشاملة اآلثار 

 زيادة استهالؾ الطاقة -

 زيادة إنتاج النفايات من عملية إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن، وإنتاج نفايات إضافية عند إجراء الصيانة -

 زيادة انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف -

 زيادة استهالؾ اؼبياه -

 االنبعاثات احملتملة إذل اؼبياه وزيادة ـباطر تلوث اؼبياه -

 تكاليف التشغيلزيادة  -

 استبداؿ اعببس الطبيعي -

 التكاليف
بشركة كاسيل لإلظبنت )دبا يف ذلك التعديالت على اؼبنشأة( التنظيف تكاليف االستثمار يف جهاز أف أبلغ  ٕٓٓٓيف عاـ 
بلغت  ٜٜٛٔكريات الكلنكر. ويف عاـ من  طن كل يورو ل ٜ,ٓماليُت يورو بينما بلغت تكاليف التشغيل زىاء  ٚبلغت 

ماليُت يورو بينما بلغت تكاليف التشغيل  ٓٔ( يف السويد زىاء Cementa ABتكاليف االستثمار اليت تكبدهتا شركة سيمينتا )
وطاقة عادي  ٖـملغم/ ٖٓٓٓكريات الكلنكر. وبًتكيزات أولية لثاين أكسيد الكربيت تصل إذل من  طن كل يورو ل ٘,ٓزىاء 

 ٙبلغت تكاليف االستثمار يف أواخر تسعينيات القرف اؼباضي  ،لكلنكر يف اليـوطن من كريات ا ٖٓٓٓتبلغ إنتاجية للفرف 
كريات الكلنكر. ويف منشأة من  طن كل يورو ل ٔإذل  ٘,ٓتكاليف التشغيل بلغت ماليُت يورو بينما  ٓٔ -ماليُت يورو 

رطب يعمل على خفض أكاسيد ف تنظيهاز ومزودة جبطن يف اليـو  ٔ ٓٓٔمرجعية إلنتاج اإلظبنت تبلغ طاقتها اإلنتاجية 
يورو  ٙ,ٓمليوف طن بينما بلغت تكاليف التشغيل اؼبتغَتة  ٘,٘يف اؼبائة ُوجد أف تكاليف االستثمار بلغت  ٘ٚالكربيت بنسبة 

، فًتة عمر ٕٓٓٓكريات الكلنكر )بيانات لعاـ من  طن كل يورو ل ٖكريات الكلنكر وبلغت التكاليف اإلصبالية من  طن كل ل
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 ٕٛٓٓاغبجر اعبَتي(. ويف عاـ و العمالة وتكاليف يف اؼبائة، ويشمل ذلك الكهرباء  ٗسنوات، معدؿ الفائدة  ٓٔقدرىا 
مليوف يورو وتكاليف تشغيل تراوحت  ٖٓماليُت يورو و ٙأبلغت صناعة اإلظبنت يف أوروبا عن تكاليف استثمار تراوحت بُت 

 (.BREF CLM 2013كريات الكلنكر )من  طن كل يورو ل ٕيورو و ٔبُت 
 ٕ,ٔرطب يف فرف جديد بطاقة إنتاجية قدرىا تنظيف ويف الواليات اؼبتحدة وجد أف تكاليف االستثمار الكلية لًتكيب جهاز 

مليوف دوالر للفرف )بقيمة دوالر  ٔ,ٕ٘طن أمريكي يف السنة، دبا يف ذلك تكاليف نظاـ الرصد اؼبستمر لالنبعاثات، بلغت 
مليوف دوالر للفرف  ٙ,ٖالرصد، فقد بلغت  تكاليف (. أما التكاليف السنوية، دبا يف ذلكٕ٘ٓٓالواليات اؼبتحدة يف عاـ 

(US Cement, 2010 Cost.) 
 المنشآت المرجعية

 (: ساليت، السويدCementa ABسيمينتا ) -

 دلوثياف، تكساس، الواليات اؼبتحدةي(: مHolcimىولسيم ) -

 اسوف، أيوا، الواليات اؼبتحدة(: مدينة مLehigh Cementمصنع ليهاي لإلظبنت ) -

 االختزال الحفزي االنتقائي ٕ-ٖ-ٖ
ىبفض االختزاؿ اغبفزي االنتقائي انبعاثات أكاسيد النيًتوجُت عن طريق حقن األمونيا أو اليوريا يف مسار الغاز حيث وبدث 

تقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي  ـْ تقريباً. وتستخدـٓٓٗ – ٖٓٓتفاعل على سطح اؼبادة اغبفازة عند درجة حرارة تًتاوح من 
على نطاؽ واسع ػبفض مستويات أكاسيد النيًتوجُت يف صناعات أخرى )ؿبطات الطاقة العاملة بالفحم، أفراف حرؽ 

( يف CEMBUREAU, 1997; Netherlands, 1997النفايات( واستخدمت يف صناعة اإلظبنت منذ تسعينيات القرف اؼباضي )
نت يف العادل )أؼبانيا وإيطاليا والواليات اؼبتحدة(. وتتكوف اؼبادة اغبفازة يف االختزاؿ اغبفزي االنتقائي ست منشآت إلنتاج اإلظب

( أو أكاسيد الفلزات األخرى. والغرض V2O5من جسم خزيف مذمم دبركبات تفاعلية حفزية مثل خامس أكسيد الفاناديـو )
ختزاؿ اغبفزي ألوؿ أكسيد النَتتوجُت وثاين أكسيد النَتتوجُت يف الغازات الرئيسي من تقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي ىي اال

 العادمة وربويلهما إذل نيًتوجُت.
ويف صناعة اإلظبنت يعطى االعتبار بشكل أساسي لنظامُت: تشكيلة منخفضة الغبار بُت وحدة إزالة الغبار واؼبدخنة، وتشكيلة  

إزالة الغبار. وتتطلب نظم الغاز العادـ القليل الغبار إعادة تسخُت الغازات  التسخُت اؼبسبق ووحدةجهاز كثَتة الغبار بُت 
العادمة بعد إزالة الغبار وىو أمر قد يؤدي إذل تكبد تكاليف طاقة إضافية وفقداف للضغط. أما أنظمة الغبار الكثَت فال ربتاج 

إعادة التسخُت تكوف عادًة ضمن اؼبدى اؼبطلوب جهاز إلعادة التسخُت نظرًا ألف درجة حرارة غاز اؼبداخن يف ـبرج نظاـ 
من جانب آخر فإف كمية الغبار الكبَتة قبل اؼبرشح ال سبثل مشكلًة يف نظم الغبار القليل، و لعمل االختزاؿ اغبفزي االنتقائي. 

درجات حرارة ولذلك فإف ىذه النظم تسمح بوقت تشغيل أطوؿ بكثَت للمادة اغبفازة. عالوًة على ذلك فإهنا تُركنب عند 
 منخفضة )تدفقات حجمية أصغر( فبا يسمح باستخداـ عدد أقل من طبقات اؼبادة اغبفازة.

إذل حد ما على  الزئبق النقيومن واقع التجارب يف قطاع إنتاج الطاقة من اؼبعروؼ جيداً أف ىناؾ أثر جانيب يتمثل يف تأكسد 
 ضبطىذا الزئبق اؼبؤكسد يتعرض لإلزالة على األرجح يف أجهزة و ئي. سطح اؼبواد اغبفازة يف عملية االختزاؿ اغبفزي االنتقا

يتحوؿ ىذا يعٍت أنو عند استخداـ تقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي و تلوث اؽبواء اؼبركبة يف اؼبراحل النهائية مثل مرشح الغبار. 
 إذل أشكاؿ كيميائية يكوف احتجازىا أسهل. الزئبق النقي

ض أكاسيد من أجل زبفيتكنولوجيا االختزاؿ اغبفزي االنتقائي تطبيق قابلية لتحسُت ى حبوث مكثفة ذُبر ويف الوقت اغباضر 
نتاج اإلظبنت )أؼبانيا والنمسا وإيطاليا( إذل أوروبية إلالنيًتوجُت يف صناعة اإلظبنت. وتشَت الدراسات اليت أجريت يف منشآت 

د للزئبق حدوث  وال نشآت اإلظبنت. ؼبلغازات العادمة يف اقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي عند استخداـ تاألورل التأثَت اؼبؤكس 
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الحتجاز بعد اؼبادة اغبفازة يف االختزاؿ اغبفزي االنتقائي، وىذا معناه أف ىذه التقنية لوضع نظاـ إال بإزالة الزئبق يبكن ربقيق 
ع االختزاؿ اغبفزي االنتقائي )القليل الغبار( يف اؼبراحل الغبار وليس مالكثَت تعمل باالقًتاف مع االختزاؿ اغبفزي االنتقائي 

 األخَتة.
 البيئية المتحققة المنافع

إذل زئبق مؤكسد، وىذه العملية ؽبا أثر جانيب يتمثل يف األورل بيئية غَت مباشرة تتمثل يف التحوؿ اعبزئي للزئبق إحدى اؼبنافع ال
 الرطب.التنظيف غبار وجهاز ربسُت عملية احتجاز الزئبق بالًتافق مع إزالة ال

 )بخالف تلك المرتبطة بالزئبق(متعددة لوسائط الشاملة اآلثار 
كريات الكلنكر، فبا يقلل من كفاءة من  طن كل كيوواط ساعة ل ٙ  – ٘يزداد الطلب على الطاقة يف منشأة اإلظبنت دبقدار 

غازات االحتباس اغبراري. عالوًة على ذلك تنتج كميات استخداـ الطاقة يف ىذه العملية ويزيد من االنبعاثات غَت اؼبباشرة ل
 إضافية من النفايات اليت ربتوي على معادف نادرة.

 تجربة التشغيل
بضعة أجهزة أخرى ىناؾ و  ،توجد أربعة أجهزة اختزاؿ حفزي انتقائي قيد التشغيل حاليًا يف منشآت إلنتاج اإلظبنت يف أوروبا

 د للزئبق وبتاج للمزيد من الدراسة.العادل. بيد أف ربديد حجم التأثَت اؼبؤكس   قيد التشغيل )أو قيد التجريب( حوؿ
 القابلية للتطبيق

يف منشآت إنتاج اإلظبنت اجملهزة بنظاـ اختزاؿ حفزي انتقائي كثَت الغبار نظراً إال يبكن ربقيق األثر اعبانيب لتأكسد الزئبق ال 
خفض مستوى الزئبق بالًتافق مع إزالة الغبار أو مع  تعزيزاـ ذبميع الغبار. ويبكن ألف ىذا النظاـ يركب يف اؼبراحل اليت تسبق نظ

 الرطب.التنظيف استخداـ جهاز 
 التكاليف

كريات من  طن كل يورو ل ٕإذل  ٕ٘,ٔأظهرت نتائج استخداـ تقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي مستوى تكاليف يًتاوح من 
وكفاءة إزالة أكاسيد النيًتوجُت اؼبطلوبة. وتعتمد اقتصاديات تقنية االختزاؿ اغبفزي  الكلنكر، ويعتمد ذلك على حجم اؼبنشأة

تكاليف التشغيل بسبب االستهالؾ العارل للطاقة  إذل ازدياد استخداـ اؼبواد اغبفازةويؤدي االنتقائي على تكاليف االستثمار. 
لتقنية االختزاؿ اغبفزي النوعية فضت تكاليف التشغيل الناتج عن البفاض الضغط وىواء التنظيف للمادة اغبفازة. وقد الب

 (.BREF CLM, 2013كريات الكلنكر )من  طن كل يورو ل ٕ -يورو  ٘ٚ,ٔاالنتقائي لتصل إذل زىاء 
 المنشآت المرجعية

 تينت، أؼبانياشزيبينت كي جي: مَتغلشفينك تاالختزاؿ اغبفزي االنتقائي الكثَت الغبار:  -

 الواليات اؼبتحدة الفارج: جوبا، الينوي، -

 الكربون المنشطمرشح  ٖ-ٖ-ٖ
ملوثات من قبيل ثاين أكسيد الكربيت، واؼبركبات العضوية،  من الغازات العادمةيبكن أف تزاؿ  ،االمتزاز على الكربوف اؼبنشطب

، وكلو  (، واألمونيا، ومركبات األمونيـو ريد اؽبيدروجُت، وفلوريد واؼبعادف )دبا يف ذلك اؼبعادف اؼبتطايرة مثل الزئبق والثاليـو
الكربوف اؼبنشط يف ويصمم مرشح النسيجي(. اؼبرشح أو  كهروستاتيكياؽبيدروجُت، والغبار اؼبتخلف )بعد جهاز الًتسيب ال

 يف شكل وحداتاؼبرشح تصميم يسمح و . قابلة للًتكيب يف وحداتجدراف فاصلة مضغوطة ذات طبقة قاعدية شكل 
 (.BREF CLM, 2013)للفرف  اؼبختلفة الغازات والطاقات اإلنتاجية مياتاؼبرشح وفقاً لكبتكييف أحجاـ 
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ومن حيث اؼببدأ يتكوف جهاز االمتزاز من طبقات ترشيح عديدة معبأة بكوؾ اللغنيت. وتنقسم كل طبقة ترشيح إذل طبقة 
ؼبروحة ليمر من خالؿ كوؾ ـ(. ويتعرض الغاز العادـ من اؼبرشح الكيسي للضغط عن طريق إ,ٔـ( وطبقة ظبيكة )ٖ,ٓرقيقة )

ـ. ويف طبقة الًتشيح الرقيقة األوذل يُنظف الغاز العادـ مسبقًا بينما تتواصل يف ٕٓ ءاللغنيت اؼبمتز، ويبلغ ارتفاع الطبقة زىا
بكوؾ  طبقة الًتشيح السميكة الثانية إزالة اؼبلوثات من الغاز العادـ. أما كوؾ اللغنيت اؼبشبع فيعاد تدويره خارجيًا ويستبدؿ

ساعات(. ويتم إدخاؿ الكوؾ  ٖىذا التبديل هبري بصورة شبو مستمرة يف خطوات صغَتة )كل و جديد أو معاد تدويره. 
(. أما يف  ٖ.ٓاعبديد إذل طبقات الًتشيح السميكة باستخداـ أحواض توزيع وينتقل إذل أسفل طبقة الًتشيح )زىاء  مًت/اليـو

، وؽبذا السبب تسمى طبقة االمتزاز اؼبتحركة. ويف  ٕ,ٔاألسفل حىت زىاء الطبقات الرقيقة فإف الكوؾ ينتقل إذل  قعر مًت/اليـو
الناقالت الرافعة إذل الطبقات الرقيقة مرة أخرى.  بواسطة ويعاد تدويره طبقات الًتشيح السميكة يتم سحب كوؾ اللغنيت

السابق دبرشح كيسي جيد  كهروستاتيكيسيب الاستبدؿ جهاز الًت  ٕٚٓٓعكس التيار. ويف عاـ  تشغيل تُنجز عملية وبالتارل
 التصميم للوصوؿ إذل ؿبتويات غبار منخفضة قبل بلوغ جهاز االمتزاز.

 البيئية المتحققة المنافع
اؼبيزة األىم يف مصفاة الكربوف اؼبنشط ىي اإلزالة اؼبتزامنة الفعالة لطيف واسع من اؼبلوثات، ولذلك تكوف كفاءة اإلزالة عالية 

ذرات   ٗىناؾ فقط بعض اؽبيدروكربونات الشديدة التطاير القصَتة السلسلة )جزيئاهتا ربتوي على ذرة كربوف واحدة إذل جداً. و 
كما أف البنزين أيضًا ال يُزاؿ بالكامل. أما صبيع اؼبلوثات العضوية األخرى، دبا يف ذلك اؼبلوثات   ،كربوف( ال رُبتجز بكفاءة

، فُتمتز بكفاءة تصل إذل أكثر من العضوية الثابتة والفلزات الثقيل يف اؼبائة. إضافًة إذل  ٜٓة اؼبتطايرة، خصوصًا الزئبق والثاليـو
 (.Schoenberger, 2009يف اؼبائة ) ٜٓذلك ىُبفض مستوى ثاين أكسيد الكربيت دبا يزيد عن 

 متعددة لوسائطالشاملة اآلثار 
اؼبنشط اؼبستعمل احملتوي على الزئبق وملوثات أخرى مثل يتعُت التخلص بطريقة سليمة من نفايات من قبيل الكربوف 

 الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور والفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور.
 )بخالف تلك المرتبطة بالزئبق( متعددة لوسائطالشاملة اآلثار 
 .متعددة لوسائطالشاملة االمتزاز أىم أثر من اآلثار زيادة استهالؾ الكهرباء بسبب البفاض الضغط يف جهاز تعترب 

 القابلية للتطبيق
فرف سيغينثاؿ و يف صناعة اإلظبنت يف شركة إلنتاج اإلظبنت يف سيغينثاؿ بسويسرا. اؼبركب الكربوف اؼبنشط الوحيد يوجد مرشح 
طن من كريات الكلنكر يف  ٕٓٓٓنتاجية للتسخُت اؼبسبق، وتبلغ طاقة الفرف اإلمراحل مزود جبهاز امي من أربع ىو فرف دوّ 

. وتشَت القياسات إذل كفاءة عالية يف إزالة ثاين أكسيد الكربيت والفلزات والديوكسينات/الفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة  اليـو
 ٖـ/مليغراـ ٓٓٙإذل  ٓ٘اؼبرشح من مدخل يـو تراوحت تركيزات ثاين أكسيد الكربيت يف  ٓٓٔالكلور. وخالؿ ذبربة مدهتا 

 ٖٓ. والبفضت تركيزات الغبار من عادي ٖمليغراـ/ـ ٓ٘بينما كانت الًتكيزات يف اؼبخرج دائمًا أقل بكثَت من عادي، 
كربوف منشط يف كل مرشح  (. ويبكن تركيب BREF CLM, 2013) عادي ٖمليغراـ/ـ ٓٔإذل أقل بكثَت من  عادي ٖمليغراـ/ـ

خاص رصد ومراقبة درجة اغبرارة وأوؿ أكسيد الكربوف يف ىذه العمليات هبدؼ منع  نظم األفراف اعبافة. ومن اؼبهم بوجو
 (.BREF CLM, 2013الكوؾ )مرشح اغبرائق يف 
 التكاليف

مولت مدينة زيوريخ ما نسبتو  ٜٜٜٔيشتمل النظاـ اؼبركب يف سيغينثاؿ أيضًا على عملية خفض غَت حفزي انتقائي، ويف عاـ 
الرامي إذل مليوف يورو. واؽبدؼ من االستثمار يف ىذا النظاـ  ٘ٔتكاليف االستثمار الكلية البالغة زىاء  يف اؼبائة تقريباً من ٖٓ
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خفض االنبعاثات ىو سبكُت شركة إنتاج اإلظبنت من استخداـ ضبأة مياه اجملارير اؼبتحللة كوقود. ويبكن أف ينتج عن ذلك زيادة 
 (.BREF CLM, 2013يف تكاليف التشغيل )

 ت المرجعيةالمنشآ

الكربوف اؼبنشط )جهاز االمتزاز ذو طبقة الًتشيح اؼبتحركة احملتوية مرشح اؼبنشأة اؼبرجعية الوحيدة يف قطاع إنتاج اإلظبنت ىي 
على كوؾ اللغنيت( يف مصنع ىولسيم لإلظبنت يف سيغينثاؿ، سويسرا. بيد أف أجهزة االمتزاز ذات طبقة الًتشيح اؼبتحركة 

 اللغنيت استخدمت أيضاً يف قطاعات أخرى، وعلى وجو اػبصوص يف قطاع حرؽ النفايات.احملتوية على كوؾ 
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 أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية –ٗ
يبكن خفض انبعاثات الزئبق من خالؿ ازباذ تدابَت أولية من قبيل التحكم يف كمية الزئبق يف اؼبدخالت إذل الفرف وتدابَت ثانوية 

 ضبطتطبيق تقنيات الناذبة بشًتكة عن طريق اؼبنافع اؼبلة الغبار وحقن اؼبواد اؼبمتزة. ويبكن أيضًا التحكم يف الزئبق من قبيل إزا
 الكربوف اؼبنشط.ومرشحات الرطب واالختزاؿ اغبفزي االنتقائي التنظيف اؼبلوثات اؼبتعددة مثل أجهزة 

 ٖمليغراـ/ـ ٖٓ,ٓتاج اإلظبنت حوؿ العادل تطلق انبعاثات زئبق أقل من وتظهر انبعاثات الزئبق اؼببلغ عنها أف غالبية منشآت إن

( وجد أف الكثَت من القيم كانت أقل Renzoni et al., 2010. ويف تقرير رينزوين وآخرين عن الزئبق يف صناعة اإلظبنت )عادي
 ٘ٓ,ٓالقيم كانت أعلى من  )أقل من اؼبستوى القابل للكشف( وأف القليل جدًا من عادي ٖزئبق/ـ مليغراـ ٔٓٓ,ٓمن 

 .عادي ٖزئبق/ـ مليغراـ
للتحكم يف انبعاثات الزئبق إذل اؼبرتبط بأفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية، اإلرشادي ستوى األداء وبالنسبة ؼب
توسط يومي أو كمتوسط كم ٖ ملغم زئبق/نانومًت ٖٓ,ٓ فهو أقل منمرافق إنتاج كريات الكلنكر القائمة واعبديدة، اؽبواء من 

يف اؼبائة  ٓٔكيلوباسكاؿ و  ٖ,ٔٓٔكلفن وضغط جوي   ٖٕٚخالؿ فًتة أخذ العينات عند ظروؼ مرجعية بدرجة حرارة 
 أكسجُت وغاز جاؼ.

عادًة باستخداـ التقنيات الواردة يف ىذه الوثيقة التوجيهية. بيد أف ىناؾ عوامل اإلرشادي ويبكن الوصوؿ إذل مستوى األداء 
 قد ال تسمح للمنشأة بالوصوؿ إذل مستوى االنبعاثات اؼبشار إليو. من ىذه العوامل على سبيل اؼبثاؿ: ؿبددة
 ؿبتوى الزئبق يف ترسبات اغبجر اعبَتي احمللية؛ارتفاع  -

 تصميم اؼبنشأة وطريقة التشغيل وظروفها؛ -

 .إذل اعبوأوقات أخذ العينات عند رصد انبعاثات الزئبق  -

 التدابير األولية ٔ-ٗ
وسيلة فعالة ػبفض انبعاثات الزئبق واغبد منها. الدقيقُت للمواد األولية وأنواع الوقود الداخلة للفرف  والضبط يوفر االختيار

 وػبفض مدخالت الزئبق إذل الفرف يبكن ازباذ التدابَت التالية:
 توى الزئبق يف اؼبواد اػباـ والوقود؛القيم اغبدية حملتطبيق اشًتاطات  -

من أجل ضبط ، النفاياتؼبدخالت، خصوصًا اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود اؼبشتقة من ؼبواد اضبط اعبودة تطبيق نظاـ  -
 ؛مواد اؼبدخالتؿبتوى الزئبق يف 

ذات ؿبتوى زئبق منخفض ما أمكن، وتفادي استخداـ النفايات ذات احملتوى العارل من مدخالت استخداـ مواد  -
 الزئبق؛

 ركيزات متفاوتة من الزئبق يف احملجر، ما أمكن؛التعدين االنتقائي عند وجود ت -

 أخذ يف االعتبار ؿبتوى الزئبق يف ؿبجر اغبجر اعبَتي.حبيث تفق اعبديدة اقع اؼبر ااختيار مو  -

 التدابير الثانوية ٕ-ٗ
 عدد من التدابَت الثانوية اليت يتعُت وضعها يف االعتبار، حسب االقتضاء.ىناؾ 

اػباـ. مواد التقليم ذل اؽبواء من خالؿ إزالة الغبار وكذلك صبع الغبار بداًل من إعادتو إذل انبعاثات الزئبق إزبفيض ويبكن 
ـْ لتحسُت ٓٗٔوإحدى الطرؽ لزيادة فعالية عملية إزالة الغبار ىي خفض درجة حرارة الغاز اؼبتصاعد بعد برج التكييف إذل 
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يف طاحونة اإلظبنت النهائية أو يف الذي يتم صبعو خداـ الغبار ب الزئبق ومركباتو أثناء ترشيح الغبار. ويبكن استيعملية ترس
 إنتاج منتجات أخرى. وإذا دل يكن ذلك فبكناً فإنو يتعُت معاعبة الغبار بوصفو نفايات والتخلص منو بطريقة مالئمة.

إزالة الغبار وحدىا. ورُبقن اؼبواد اؼبمتزة  إزالة الغبار اؼبقًتنة حبقن اؼبواد اؼبمتزة إذل إزالة الزئبق بكفاءة أعلى مقارنًة بعمليةتؤدي 
طريقة التشغيل اليت ربدث أثناء االنبعاثات القصوى قيم عادًة أثناء العمل مع وقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ خفض 

ئبق حيث يبكن ىذه. ويبكن أف تؤدي إزالة الغبار مع حقن اؼبواد اؼبمتزة إذل ربقيق مستويات منخفضة للغاية من انبعاثات الز 
يف اؼبائة. ويعتمد مستوى االنبعاثات على الًتكيز اؼبستهدؼ الذي ُصمم  ٜٓإذل  ٓٚخفض انبعاثات الزئبق بنسبة تًتاوح من 

 النظاـ لتحقيقو. 

الرئيسي هاز اعبرُبقن اؼبادة اؼبمتزة داخل غاز اؼبداخن بعد  ،حقن اؼبواد اؼبمتزة مع وجود مرشح تنقية كيسياستخداـ وعند 
الغبار مع استخداـ مرشح غبار ثاين أو مرشح تنقية كيسي الحتجاز اؼبادة اؼبمتزة اؼبستعملة. واعتمادًا على اشًتاطات لضبط 

دث اليت رباإلزالة الكلية النبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة اؼبمتزة بشكل مستمر، أو يبكن اغبقن ػبفض االنبعاثات القصوى، 
شغيل طاحونة اؼبواد اػباـ. ويبكن أف يؤدي حقن الكربوف اؼبنشط مع تركيب مرشح تنقية كيسي عادًة أثناء العمل مع وقف ت

إمكانية يف اؼبائة. وعند استخداـ ىذه التكنولوجيات هبب األخذ يف االعتبار أف  ٜٓإذل  هبا تصل إزالة الزئبقضبط إذل كفاءة 
 من اؼبمكن أف تنتج كمية إضافية من النفايات. ونالغبار اؼبزاؿ يف إنتاج اإلظبنت قد تكوف ؿبدودة وأاستخداـ 

، اليت تزيد من تأكسد الزئبق،وا  تزيد أيضاً من كفاءة اؼبواد اؼبمتزة احملقونة يف إزالة الزئبق.يبكن أف  ؼبواد اؼبضافة، مثل الربـو

 الملوثات المتعددةضبط تدابير  ٖ-ٗ
مشًتكة تتمثل يف منافع كربيت وأكاسيد النيًتوجُت أف ربقق أيضًا تلوث اؽبواء اؼبركبة إلزالة أكاسيد ال ضبطيبكن ألجهزة 
 احتجاز الزئبق.

اؼبركبات الغازية للزئبق و الرطب تقنيًة معتمدًة إلزالة الكربيت من غاز اؼبداخن يف عملية تصنيع اإلظبنت. التنظيف ويعترب جهاز 
أف  الرطب وبذلك يبكنالتنظيف ؼبالط اؼبائي لنظاـ جهاز اؼبؤكسد ىي مركبات قابلة للذوباف يف اؼباء ويبكن امتصاصها يف ا

يف الطور الغازي فال يذوب يف اؼباء ولذلك  الزئبق النقيبكفاءة جزء كبَت من أخبرة الزئبق اؼبتأكسد يف الطور الغازي. أما  يزاؿ
 ال يُبتص يف ىذا النوع من اؼبالط إال بعد استخداـ مواد مضافة مؤكسدة للزئبق.

ية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي مستويات أوؿ أكسيد النيًتوجُت وثاين أكسيد النيًتوجُت من خالؿ مادة حفازة يف وزبتزؿ تقن
ىذا الزئبق اؼبؤكسد يبكن إزالتو بشكل و إذل حد ما.  الزئبق النقيالغازات العادمة لتحوؽبا إذل نيًتوجُت، وكتأثَت جانيب يتأكسد 

ىذا التأثَت اعبانيب يبكن استخدامو مع و الرطب. التنظيف مرشح الغبار أو جهاز ية مثل مرحلة تالأفضل من مسار الغازات يف 
 تقنية االختزاؿ اغبفزي االنتقائي الكثَتة الغبار وليس مع تقنية االختزاؿ اغبفزي اؼبنخفضة الغبار )يف اؼبرحلة اػبتامية(.

العادمة ملوثات من قبيل ثاين أكسيد الكربيت، واؼبركبات  من الغازاتيبكن أف تزاؿ عن طريق االمتزاز على الكربوف اؼبنشط و 
، وكلوريد اؽبيدروجُت،  (، واألمونيا، ومركبات األمونيـو العضوية، واؼبعادف )دبا يف ذلك اؼبعادف اؼبتطايرة مثل الزئبق والثاليـو

الكربوف ويصمم مرشح سيجي(. الناؼبرشح أو  كهروستاتيكيوفلوريد اؽبيدروجُت، والغبار اؼبتخلف )بعد جهاز الًتسيب ال
يف شكل اؼبرشح . ويسمح تصميم قابلة للًتكيب يف وحداتجدراف فاصلة  طبقة قاعدية مضغوطة ذاتاؼبنشط يف شكل 

  .اؼبختلفة للفرفالغازات والطاقات اإلنتاجية  وفقاً لكمياتاؼبرشح وحدات بتكييف أحجاـ 
من جهاز التنظيف الرطب بية يف االعتبار، ومن ذلك ربوؿ مسارات الزئبق وعند استخداـ ىذه التقنيات يتعُت أخذ اآلثار اعبان

 أو إنتاج نفايات إضافية مثل الكربوف اؼبنشط اؼبستعمل الذي يتعُت التخلص منو بطريقة مالئمة. ،إذل منتجات مثل اعببس



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

198 

 الرصد –٘

 مقدمة ٔ-٘
أفضل اؼببادئ التوجيهية بشأف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف  تن اقش اعبوانب العامة والشاملة لالختبارات والرصد واإلبالغ يف

 التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية. أما اعبوانب احملددة اؼبميزة لعمليات إنتاج اإلظبنت فستناقش يف ىذا الفرع.
أة معينة. ووفقًا لذلك فإف عملية الرصد اؼبختارة ؼبنشنوع يؤثر اؽبدؼ من أي خطة لإلبالغ عن االنبعاثات تأثَتًا مهمًا على 

االختبارات والرصد تشتمل على طريقة توازف اؼبواد )استنادًا إذل أخذ العينات من اؼبدخالت وربليلها( وقياسات االنبعاثات 
 )اؼبخرجات( يف اؼبدخنة.

 ٛة معينة )مثاًل القصوى النبعاثات الزئبق من عملية إلنتاج اإلظبنت يف شكل متوسط لفًتة زمنيالقيم ويبكن أف ربدند 
العالية. مستويات الذروة دقيقة( ؼبنع  ٖٓيوماً( أو يبكن ربديدىا لفًتة زمنية أقصر )مثاًل  ٖٓساعة،  ٕٗساعة،  ٕٔساعات، 

/طن من  مليغراـالقصوى لالنبعاثات من حيث كمية الزئبق لكمية كريات الكنكلر اؼبنتجة )مثاًل القيم ويبكن أيضًا ربديد 
عند نسبة مئوية عادي،  ٖ مًتغراـ/و ؼبنتجة(، كما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة، ومن حيث الًتكيز )س ميكر كريات الكلنكر ا

قيم حدية قدرىا ص من األكسجُت، على أساس اؼبادة اعبافة( يف اؼبدخنة كما ىو اغباؿ يف أوروبا. ويف بعض اغباالت توضع 
 يف اعبو منعند اختبار ورصد انبعاثات الزئبق و صًا عند استخداـ مواد بديلة. أيضًا لكمية الزئبق يف اؼبواد اػباـ والوقود، خصو 

 للحالة اؼبعينة قيد االختبار أو الرصد يف مرفق ما.الشروط اػباصة صبيع وهبب أف يؤخذ يف االعتبار عملية إنتاج اإلظبنت 

 نقاط أخذ عينات الزئبق في عملية إنتاج اإلسمنت ٕ-٘
فإف النقاط الرئيسية  ،ىذه الوثيقة يف جزء سابق منـبرجاتو يف عملية إنتاج كريات الكلنكر اليت نوقشت وفقاً ؼبدخالت الزئبق و 

 ألخذ عينات الزئبق يف عملية إنتاج اإلظبنت ىي:
 من النظاـ الذي هبمع ويزاؿلنهج توازف اؼبواد: اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود غَت اؼبعاعبة، والغبار  -

 نبعاثات من اؼبداخنلقياس االنبعاثات؛ اال -

ـبططاً  ٔيف الفصل  ٔلالنبعاثات، يف حاؿ ربديدىا. ويبُت الشكل اغبدية وتعترب قياسات االنبعاثات مهمة للمقارنة مع القيم 
 نتاج اإلظبنت، وىي نقاط ؿبتملة لرصد الزئبق.إلللمدخالت واؼبخرجات الرئيسية لنظاـ منشأة 

 ة إنتاج اإلسمنتاألشكال الكيميائية للزئبق في عملي ٖ-٘
طريقة توازف اؼبواد يعترب االرتباط الكيميائي للزئبق يف اؼبواد الصلبة قليل األنبية نظرًا ألف ـباطر فقداف جزء من الزئبق بالنسبة ل

اً اغبذر أثناء زبزين ومعاعبة عينات ربتوي على الزئبق نظر  توخي أثناء أخذ العينات والتحليل ىي ـباطر ضئيلة. بيد أنو يتعُت
 تسخُت العينات أثناء اؼبعاعبة )مثاًل الطحن(.لألف بعض ىذه العينات قد يفقد نتيجًة لالمتزاز على اغباويات أو 

)زئبقوز أو زئبقيك(، أو اؼبؤكس د أو يف الشكل أورل يف شكل زئبق الزئبق أف يوجد يبكن وفيما يتعلق بقياسات غازات اؼبداخن 
يبكن أف يوجد الزئبق يف شكل فبتز مرتبط باعبسيمات. وهبب أف يشتمل أخذ العينات يف شكل خبار )انظر التذييل(. كذلك 

. الزئبق النقيفإف الزئبق اؼبؤكسد هبب ربويلو إذل  الزئبق النقيوربليلها على الزئبق الكلي. ونظراً ألف التحليل والكشف يتعلقاف ب
ظبنت ىي، على سبيل اؼبثاؿ، ثاين كلوريد الزئبق، وأكسيد الزئبق، اليت تنتج يف فرف اإلاؼبؤكسدة مركبات الزئبق من اؼبفًتض أف و 

وثاين بروميد الزئبق، وثاين يوديد الزئبق، وكربيتيد الزئبق، وكربيتات الزئبق. ورغم أف طرؽ أخذ العينات اؼبنفصلة )العينات 
سات االنبعاثات اؼبستمرة تقيس الطور العشوائية( يبكن أف تعاجل الطور البخاري والطور الصلب على حد سواء إال أف نظم قيا



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

199 

البخاري فقط نظرًا الستخداـ مرشح جسيمات غبماية اعبهاز. ويبكن للجهاز أف يقيس بدقة كافية الزئبق الغازي يف حاؿ 
 مستوى الغبار بكفاءة نظراً ألف الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات قليل جداً يف تركيزات الغبار اؼبنخفضة. زبفيض

 لزئبق وطرق قياس مستوى الزئبق في عملية إنتاج اإلسمنتأخذ عينات ا ٗ-٘
اؼبواد وعمليات ربليل توازف اؼبواد تشمل طرؽ أخذ العينات وقياس الزئبق يف عملية إنتاج اإلظبنت أخذ عينات صلبة، بالنسبة ل

عشوائية، العينات الشمل أخذ تهي أما على صعيد قياس االنبعاثات ف؛ اػباـ غَت اؼبعاعبة وأنواع الوقود وغبار اؼبرشح اؼبزاؿ
 ، ودرجة حرارة الغاز يف مرشح الغبار.وضبط العملياتوالطريقة شبو اؼبستمرة والطريقة اؼبستمرة لرصد غازات اؼبدخنة، 

 توازن المواد )الطريقة غير المباشرة( ٔ-ٗ-٘
داخن وغبار الفرف، يف حاؿ إزالتو من نظاـ اؼبسارات الرئيسية اليت يغادر من خالؽبا الزئبق نظاـ فرف اإلظبنت ىي انبعاثات اؼب

 الفرف.

ومن شأف التوازف الكتلي للزئبق يف النظاـ أف يعطي تقديرات أفضل لالنبعاثات مقارنًة بالقياسات العشوائية لغازات اؼبداخن. 
 نة العشوائية.ويؤثر تغَت مستويات الزئبق يف أنواع الوقود ومدخالت اؼبواد ونسبة سبثيلية العينات على نتائج العي
عينة جيدة إهباد ، إذل اؼبتجمعويتعُت يف طريقة توازف اؼبواد أف تؤدي العينات اؼبأخوذة من اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود والغبار 

أكرب لضماف اغبصوؿ على عينة  بذؿ عنايةأكرب ويتعُت بشكل الًتكيبة  تتغَتالتمثيل. وعند اغبرؽ اؼبشًتؾ للنفايات يبكن أف 
 تمثيل.جيدة ال

واؼبعايَت  ،معايَت اعبمعية األمريكية لالختبارات واؼبواديبكن استخداـ عند أخذ العينات من اؼبدخالت يف عملية إنتاج اإلظبنت و 
األوروبية ألخذ العينات والتحضَت األورل للعينات الصلبة للتحليل، اليت وضعت ألخذ العينات يف عملية إنتاج الفحم )اؼبعياراف 

ASTM D2234
(ٙٗ)و (٘ٗ)

D2013 واؼبعيار ،EN 932-1
(ٗٚ) ،) 

ويتعُت أخذ العينات بشكل دوري ويبكن أف يشمل ذلك أخذ عينة مركبة بنهاية فًتة معينة. وعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن أخذ 
يف حاؿ أخذت عينات من اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود والغبار اجملموع يوميًا أو أسبوعياً، اعتمادًا على التفاوت يف ؿبتوى الزئبق. و 

تنتج من العينات اإلسبوعية. ويتعُت أف سعينات أسبوعية من مكونات اؼبواد اػباـ وأنواع الوقود فإف العينات الشهرية اؼبركبة 
 لتحديد تركيزات الزئبق اؼبمثلة للشهر احملدد.مركبة رُبلل كل عينة شهرية 

وضعتها وكالة ضباية البيئة أو اعبمعية األمريكية  تلك اليتبق ىي التحليلية اؼبستخدمة يف ربديد تركيز الزئقد تكوف األساليب و 
EPA 1631األساليب لالختبارات واؼبواد، ومن ىذه 

7471bأو  (ٛٗ)
. وهُبرى التحليل الكيميائي عن طريق التنظَت الطيفي (ٜٗ)

( أو من خالؿ القياس CVAFS)( أو التنظَت الطيفي للفلورة الذرية للبخار البارد CVAASلالمتصاص الذري للبخار البارد )
 (.ICP-MSعن طريق اغبث )اؼبقرونة الطيفي الكتلي للبالزما 

                                                           
(ٗ٘ )ASTM Method D2234 : من الفحم إصباليةاؼبمارسات القياسية عبمع عينة. 
(ٗٙ )ASTM Method D2013.الطريقة القياسية لتحضَت عينات الفحم للتحليل : 
 : اختبارات اػبواص العامة للعينات اجملمعة. طرؽ ألخذ العينات.EN 932-1( اؼبعيار األورو  ٚٗ)
(ٗٛ)US.EPA Method 1631 .الزئبق يف اؼباء عن طريق التأكسد والتنظيف واالحتجاز، والقياس الطيفي للفلورة الذرية للبخار البارد :

 .ٕٕٔٓالتنقيح ىاء، آب/أغسطس 
(ٜٗ )US.EPA Method 7471b رباير ، شباط/فٕ: الزئبق يف النفايات الصلبة أو شبو الصلبة )تقنية البخار البارد اليدوية(. التنقيح

ٕٓٓٚ. 
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وكتلة كل تركيز الزئبق يف العينات الشهرية حاصل ضرب الزئبق يف الشهر( كتلة معدؿ اؼبدخالت الشهرية )مدخالت  ويساوي 
الزئبق كتلة الزئبق الثٍت عشر شهراً متتالية )مدخالت   يف العملية. أما معدؿ مدخالت ةاؼبواد اػباـ والوقود الداخل من مكونات

 يف السنة( فيساوي ؾبموع السجالت الفردية الشهرية االثٍت عشر.
: تكاليف سنوية منخفضة مقارنًة بالطريقتُت اؼبستمرة وشبو اؼبستمرة )على افًتاض أخذ عينات شهريًا وعينة (ٓ٘)المميزات

ى سبثيل متوسط الدقة ؼبتوسطات االنبعاثات على اؼبدى البعيد، ودقة متوسطة، وتعطى واحدة مركبة ألسبوع يف الشهر(، ومستو 
 النتائج بصورة رئيسية للزئبق الكلي؛

ستخداـ لتحديد االمتثاؿ يكوف ىذا األسلوب قاباًل لالقد ال و نخفضة. اؼبنبعاثات اال: دقة منخفضة عند مستويات المساوئ
 لتلك االنبعاثات. القيم اغبديةكيفية ربديد ، بناء على  لالنبعاثات للقيم اغبدية

 لزئبق )طرق أجهزة االرتطام(ألخذ القياسات العشوائية لالطرق اليدوية  ٕ-ٗ-٘
تؤدي الطرؽ اليدوية ألخذ العينات من غازات اؼبداخن وربليلها يف عملية إنتاج اإلظبنت دورًا مهمًا يف التأكد من االمتثاؿ يف 

)أؼبانيا والواليات اؼبتحدة( تقضي اؼبتقدمة من البلداف عدد قليل ىذه الطرؽ بانتظاـ ؽبذا الغرض. ويف  البلداف النامية، وتستخدـ
شًتاطات من أخذ عينات عشوائية من غاز اؼبداخن إذل أخذ العينات وربليلها بشكل مستمر )نظم االبتغيَت التنظيمية اللوائح 

و مادة فبتزة ؿبتجزة( لضماف ربديد خصائص االنبعاثات بشكل أفضل. الرصد اؼبستمر لالنبعاثات باستخداـ جهاز ربليل أ
خرى يف عملية إنتاج األلوثات اؼبويبكن أف يشكل قياس انبعاثات الزئبق بالطرؽ اليدوية جزءًا من ضبلة سنوية لقياس انبعاثات 

 اإلظبنت.
ت اؼبتحدة. بيد أف الياباف وضعت أيضًا معايَت ووضعت معايَت القياسات العشوائية للزئبق بصورة رئيسية يف أوروبا والواليا

خاصة هبا، وىي معايَت قد زبتلف من حيث شكل الزئبق اؼبقيس. ويف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل 
نات وقياس الزئبق يف التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية يرد عرض وبياف موجز لطرؽ االختبار اؼبعتادة اؼبتعلقة بأخذ العي

انبعاثات اؼبداخن يف أوروبا )الطرؽ األوروبية( ويف الواليات اؼبتحدة )الطرؽ اليت وضعتها وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة 
 واعبمعية األمريكية لالختبارات واؼبواد(، وىي الطرؽ اليت يبكن استخدامها يف منشآت إنتاج اإلظبنت.

احملتوية على طواحُت مواد خاـ مركبة بطريقة متوازية ىناؾ مسألة رئيسية مرتبطة بأي نوع من أنواع أخذ وفيما ىبص األفراف 
عادة بشكل كبَت اعتماداً على طريقة تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ. تتفاوت العينات من غازات اؼبداخن وىي أف انبعاثات الزئبق 
غيل طاحونة اؼبواد اػباـ وعند العمل مع وقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ ومن الضروري إجراء االختبارات عند العمل مع تش

 لتحديد مستوى االنبعاثات على اؼبدى البعيد.

كجزء من ضبلة عادًة  وشبو مستمرة، وُبدند الزئبق  ةسنوية مقارنًة بالتوازف الكتلي، طرؽ مستمر قيمة للتكاليف ال: أقل المميزات
الدقة وتًتاوح القياسات العشوائية يف صبيع أكباء العادل، وقد استخدمت ا يقل من التكاليف، قياس كربى تشمل عدة ملوثات فب

 من اؼبمكن ربديد توزيع الزئبق يف النظاـ.و نخفضة من االنبعاثات من متوسطة إذل عالية، اؼبستويات اؼبعند 

                                                           
 .E. Mazzi, Glesmann, S., Bell, A (2006)( فبيزات ومساوئ صبيع الطرؽ، حملطات الطاقة العاملة بالفحم، تستند أساسًا إذل: ٓ٘)

Canada Wide Standards Mercury Measurements methodologies for coal-fired power plants. EPRI-EPA-DOE-AW&MA 

Power Plant Air Pollutant Control “MEGA” Symposium, 28–31 August 2006, Baltimore, Maryland, United States. 

http://www.ires.ubc.ca/files/2010/05/MazziMegapaper152006final.pdf.. 
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وتكوف الدقة ورة واضحة عن االنبعاثات مع الزمن، نظرًا ألف النتائج تتعلق فقط بفًتة زمنية قصَتة فإهنا ال تعطي ص :المساوئ
للقيم لتحديد االمتثاؿ  قابلة لالستخداـ ىذه الطريقة تكوفقد ال و منخفضة فيما ىبص متوسط التمثيل على اؼبدى البعيد، 

 لتلك االنبعاثات. القيم اغبديةربديد  ، وذلك حسب كيفيةلالنبعاثات اغبدية

 دالقياسات على المدى البعي ٖ-ٗ-٘
 (الممتزةالمواد الماصة ) مصائدعن طريق نظم الرصد  ٔ-ٖ-ٗ-٘

مواصلة ربليلها عن طريق التنظَت الطيفي للفلورة  ، من أجلتستخد ـ الطريقة شبو اؼبستمرة مادة فبتزة الحتجاز انبعاثات الزئبق
ثات من عملية إنتاج اإلظبنت، كما (. ويبكن ؽبذه الطريقة أف ربدد بشكل دقيق خصائص االنبعاCVAFSالذرية للبخار البارد )

وىي أسهل من حيث التشغيل والصيانة. ويرد وصف  ،أهنا قد ال تكوف غالية الثمن مقارنًة بنظاـ الرصد اؼبستمر لالنبعاثات
 للطرؽ اؼبرجعية يف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية.

اؼبواد اؼبمتزة لرصد انبعاثات الزئبق يف منشآت إنتاج اإلظبنت. مصائد  الواليات اؼبتحدة اعتمدت نظم الرصد القائمة على ويف
لالنبعاثات على  القيمة اعبديةبيد أف ىذه النظم غَت معتمدة كنظم لرصد انبعاثات الزئبق يف االرباد األورو ، بسبب تعريف 

بعض اؼبستويات القصوى الوطنية دبدة أقصر من ذلك. وكما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة  يف امتوسط يومي وربديدى اأهن
يوماً، والقياس هبذا النظاـ مقبوؿ ومستخدـ على نطاؽ  ٖٓ( ؼبدة مستمرلالنبعاثات على أهنا متوسط )اغبدية تُعرنؼ القيمة 

 واسع.
سبثيل متوسط إذل و نخفضة، اؼبزئبق الستويات ؼبدرجة، دقة عالية : تكاليف سنوية متوسطة مقارنًة بالطرؽ األخرى اؼبالمميزات

 دقة عالية.و عارل ؼبتوسط االنبعاثات على اؼبدى البعيد، 
احتماؿ انسداد مصيدة اؼبادة اؼبمتزة بسبب االنبعاثات العالية للزئبق يف هناية اؼبطاؼ، مثاًل عند وقف تشغيل  :المساوئ
 القيم اغبديةكيفية ربديد ، وذلك حسب  لالنبعاثات للقيم اغبديةذه الطريقة لبياف االمتثاؿ قد ال يبكن استخداـ ىو الطاحونة، 

ال تقدـ ىذه الطريقة بيانات مستمرة عن الزئبق يبكن استخدامها لتشغيل أجهزة التحكم يف الزئبق بالطريقة و لتلك االنبعاثات، 
 األكثر كفاءًة.

 نظم الرصد المستمر النبعاثات الزئبق ٗ-ٗ-٘
يبثل الرصد اؼبستمر لالنبعاثات أداًة مهمًة للحصوؿ على معلومات جديدة عن تباين انبعاثات الزئبق، اؼبرتبطة بالزمن 

يف أجهزة خفض مستويات الزئبق. ويف أوروبا تشًتط بعض البلداف، وأداة مهمة أيضًا للتحكم وبالتشغيل، من مصادر ثابتة 
 يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت تستخدـ أنواع وقود بديلة. اؼبستمر النبعاثات الزئبقنظم الرصد مثل النمسا وأؼبانيا، تطبيق 

. ٕٓٓٓويف أؼبانيا يتعُت تزويد أفراف اإلظبنت اليت تستخدـ أنواع وقود بديلة بنظاـ رصد مستمر النبعاثات الزئبق منذ عاـ 
القرف اؼباضي وخضع الختبارات مالءمة يف الفًتة بُت  يف تسعينيات نظم الرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبقواخًتع أوؿ جيل من 

. وأظهرت التجارب أنو على الرغم من إقباز اختبارات اؼبالءمة بنجاح إال أف ىناؾ صعوبات نشأت ٕٔٓٓو ٜٜٗٔعامي 
قت كجزء من على أرض الواقع فيما يتعلق بالتشغيل اؼبستقر الطويل األجل للنظاـ. وجرى تعديل األجهزة وربسينها مع مرور الو 

 كتسبة من استعماؽبا. اػبربة اؼب
وافقت الواليات اؼبتحدة على قانوف هنائي يشتمل على معايَت وطنية النبعاثات اؼبلوثات اعبوية اػبطرة لصناعة  ٖٕٔٓويف عاـ 

ذل منشآت إنتاج اصة بالزئبق. ووفقًا ؽبذا القانوف يُطلب إاػبقصوى القيم اغبدية الالقانوف ويتضمن اإلظبنت البورتالندي، 
أو  نظاـ للرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبقؼبعايَت الزئبق من خالؿ تشغيل الزئبق أف سبتثل اإلظبنت اػباضعة لقيود على انبعاثات 

 اؼبواد اؼبمتزة.مصائد نظاـ رصد قائم على 
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دقة متوسطة إذل و يلة األجل، متوسطات طو لل ؿسبثيل عاو نخفضة، اؼبستويات اؼب: درجة دقة متوسطة إذل عالية عند المزايا
 يعطي النظاـ بيانات مستمرة يبكن استخدامها لتشغيل أجهزة التحكم يف الزئبق بالطريقة األكثر كفاءًة.و عالية، 

وظفُت ماؼبعايرة والصيانة وتتطلب إجراءات دورية لتأكيد اعبودة، و الطرؽ األخرى، باؼبقارنة مع تكاليف سنوية عالية  :المساوئ
وبتاج النظاـ للمعايرة عند العمل مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ وعند العمل مع وقف تشغيلها نظراً ألف مستويات و  ذوي خربة،

 الزئبق تتجاوز عادًة مدى الطاحونة اؼبعايرة عند التشغيل أثناء العمل مع وقف تشغيل الطاحونة.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

203 

 تذييل -ٙ

 سلوك الزئبق في منشآت إنتاج كريات الكلنكر ٔ-ٙ
 أشكاؿ الزئبقسُتشرح سلوؾ الزئبق ومركباتو يف نظاـ إنتاج كريات الكلنكر  ُمعامل لتحديدألف درجة اغبرارة ىي أىم  نظراً 

اغبار مع اؼبرجل الرئيسي الطرؼ  بدءاً من وذلك (،ٔ-ٙدرجات اغبرارة )انظر الشكل  ػبصائصوفقاً تفاعلها وظروؼ  اؼبختلفة
 وانبعاثات اؼبداخن. عند مرشح الغباروانتهاء للفرف الدوار 

قطاعًا جانبيًا لدرجات اغبرارة ويقدـ عرضًا عامًا غَت شامل للمواد احملتملة الشريكة يف  ٔ-ٙإضافًة إذل ذلك يتضمن الشكل 
كذلك يشَت الشكل إذل أنو، من حيث اؼببدأ، توجد ثالث فئات من أشكاؿ و . ذات الصلة بكل منهاالتفاعل ونواتج التفاعل 

Hg) ق النقيالزئبالزئبق: 
Hg(، ومركبات الزئبقوز )0

Hg(، ومركبات الزئبقيك )+
2+.) 

  

 ;Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011تفاعالت التحول المحتملة للزئبق في عملية إنتاج كريات الكلنكر ): ٔ-ٙالشكل 

ECRA, 2013) 

لثانوي والتكليس اؼبسبق، والدقيق اػباـ( وىي نقاط تعترب وتوجد ثالث نقاط فبكنة ؼبدخالت الزئبق )اؼبوقد الرئيسي، واغبرؽ ا
 مهمة وستناقش تبعاً لذلك.

 الموقد الرئيسي والفرن الدوار
يف  الزئبق النقيإال ـْ ال يوجد ٓٓٛـْ إذل ٓٓٚتشَت حسابات التعادؿ الديناميكي اغبراري إذل أنو عند درجة حرارة تزيد عن 

ىذا األمر مهم للموقد الرئيسي والفرف الدوار الذي و (. Martel, 2000; Schreiber et al., 2005; Krabbe, 2010الطور الغازي )
فإف صبيع مركبات الزئبق اليت تدخل إذل النظاـ وبناء على ذلك (. ٖـْ )انظر الشكل ٕٓٓٓتصل درجات حرارة الغاز فيو إذل 

التسخُت اؼبسبق. ووفق ما أشَت إليو يف جهاز إذل  وستغادر الفرف لتدخلأورل عن طريق اؼبوقد الرئيسي ستتحوؿ إذل زئبق 
 السابق فإنو ال يوجد عملياً أي زئبق يف كريات الكلنكر.

 التسخين المسبق جهاز
ـْ إذل ٜٓٓ من حوارلقطاع درجات اغبرارة للطور الغازي ويًتاوح التسخُت اؼبسبق ظروؼ تفاعل معقدة جهاز يف تتوفر 
التسخُت اؼبسبق. ويف حاؿ وجود ربويلة لغاز الكلور يف اؼبنشأة فإف جهاز ـْ بعد ٓ٘ٗ ـْ إذلٕٓٚـْ يف مدخل الفرف وٓٓٓٔ
يبكن أف يستخلص ويُبتز بشكل جزئي يف غبار اؼبرشح بينما ينبعث جزء منو إذل اؽبواء. ويبكن أف يتحوؿ  الزئبق النقيجزءاً من 
 التسخُت اؼبسبق.هاز جمن الفرف بشكل جزئي إذل مكونات كيميائية أخرى يف  الزئبق النقي
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وقد جرى يف السابق بياف مدخالت الزئبق عرب اؼبوقد الرئيسي. أما نقطة الدخوؿ التالية فهي عملية اغبرؽ الثانوي اليت يبكن أف 
(. ٖتكوف عملية تلقيم الوقود )التقليدي أو اؼبشتق من النفايات( يف مدخل الفرف أو يف جهاز التكليس اؼبسبق )انظر الشكل 

، بدوره الذي يبكن أف يتحوؿ الزئبق النقيـْ يتحوؿ الزئبق اؼبوجود يف الوقود إذل ٓٓٛـْ إذل ٓٓٚدرجات حرارة تزيد عن وعند 
 التسخُت اؼبسبق.جهاز وفق ما ىو مبُت أعاله، إذل مركبات زئبق أخرى يف 

وثاين كلوريد الزئبق وأكسيد  النقيالزئبق ويف منشآت إنتاج كريات الكلنكر سبيل أشكاؿ الزئبق الرئيسية إذل أف تكوف ىي 
(. وتتميز صبيع ىذه األشكاؿ بالتطاير العارل. ويتفكك أكسيد ECRA 2013الزئبق، أما أشكاؿ الزئبق األخرى فهي أقل أنبيًة )

 ـْ.ٓٓٗالزئبق عند درجات حرارة تزيد عن 

 

المقياس الخطي والمخطط األيمن بالحرارة )المخطط األيسر  وثاني كلوريد الزئبق على درجة الزئبق النقي: اعتماد ضغط بخار ٕ-ٙالشكل 
 ,Holleman-Wiberg, 1985; CRC Handbook, 1976; CRC Handbook, 1995; CRC Handbookالمقياس اللوغاريثمي( )ب

2012) 

ر اؼبنحنيات اؼبعنية الذي يظه ٕ-ٙالشكل ويوضح ىذا بوكلوريد الزئبق أسيًا مع درجة اغبرارة.  الزئبق النقيويزداد ضغط خبار 
 اؼبقياسُت اػبطي واللوغاريثمي.ب

التسخُت اؼبسبق وتبقى يف الطور جهاز وتبُت األرقاـ التطاير العارل ألشكاؿ الزئبق ىذه. ووفقًا لذلك تتطاير ىذه األشكاؿ يف 
شكل اؼبدخل الثالث. الذي يـ الغازي. وقد تأكدت ىذه اػبواص الفيزيائية والكيميائية من خالؿ اختبارات التطاير للدقيق اػبا

ـْ إذل ٓٛٔوتشَت ىذه االختبارات إذل أف الدقيق اػباـ وبتوي على أشكاؿ ـبتلفة من الزئبق تتطاير بُت درجة حرارة قدرىا 
  منحنيات تطاير الزئبق يف أربعة أنواع ـبتلفة من الدقيق اػباـ. ٖ-ٙـْ. ويظهر اؼبخطط األيسر يف الشكل ٓٓ٘

 

 (AiF, 2008حنيات تطاير الزئبق ألربع وجبات خام )المخطط األيسر( وثالثة من أنواع غبار المرشح )المخطط األيمن( ): منٖ-ٙالشكل 
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وكلوريد  الزئبق النقيـْ( فبا يدؿ على وجود ٓٓٗـْ إذل ٓٛٔمنحنيات تطاير أنواع غبار اؼبرشح أضيق )ويظهر من اؼبقارنة أف 
 (.ٖ-ٙازىا على سطح جسيمات الغبار )اؼبخطط األيبن بالشكل الزئبق وأكسيد الزئبق اليت هبري امتز 

اؼبدى اغبراري اؼبذكور آنفًا لتطاير أشكاؿ الزئبق أف معظم الزئبق اؼبوجود يف الدقيق اػباـ يتطاير أصاًل يف اؼبخروطُت ويعٍت 
سبب حركيات التفاعل فإف التطاير (. وبAiF, 2008; Paone, 2008; Renzoni et al., 2010التسخُت اؼبسبق )جهاز العلويُت يف 

 يف الفرف. كلياً ويكتمل   ولكنو يقًتب من ىذه النسبةالتسخُت اؼبسبق جهاز يف اؼبائة يف  ٓٓٔقد ال يكوف بنسبة 
التسخُت اؼبسبق ومرشح الغبار بسبب تكوف الدورة اػبارجية اؼبشار إليها جهاز وقد أشَت بالفعل إذل أف الزئبق يًتاكم بُت 

يعٍت البفاض درجة حرارة الغاز واالمتزاز أف الزئبق يزاؿ إذل حد معُت )ويعتمد ذلك بصورة أساسية على درجة حرارة سابقاً. و 
التسخُت اؼبسبق حيث يتطاير الزئبق مرة أخرى. جهاز الغاز( مع غبار اؼبرشح الذي يعاد تدويره إذل الدقيق اػباـ الذي يُلقنم إذل 

 النظر يف إعادة تدوير غبار اؼبرشح وإزالتو. حيث يبكن، ٗ-ٙوفق ما ىو مبُت يف الشكل  تتشكل دورة زئبق خارجية،وبذلك 

 

، استنادًا إلى في االعتبار : دورة الزئبق الخارجية في منشأة إلنتاج كريات الكلنكر مع أخذ إعادة تدوير غبار المرشح وإزالتوٗ-ٙالشكل 
(Sikkema et al., 2011) 

إذل  ٓ٘يف اؼبائة، أي  ٓٔإذل  ٘الكلنكر يًتاوح من بالتسخُت اؼبسبق دبحتوى غبار خاص جهاز ن ويتميز الغاز اؼبتصاعد م
حلزونية علوية أكثر كفاءًة. ويف ىذه بدوامات غم من الغبار لكل كيلوغراـ من كريات الكلنكر. وتتميز اؼبنشآت اغبديثة  ٓٓٔ

اؼبسبق مباشرًة تظل معظم  جهاز التسخُتيف اؼبائة. بيد أنو بعد  ٘اغباالت يبلغ ؿبتوى الغبار اػباص بكريات الكلنكر أقل من 
أشكاؿ الزئبق يف الطور الغازي بالكامل تقريبًا وغَت مرتبطة باعبسيمات. وتستعاد حرارة غاز اؼبداخن بشكل إضايف من خالؿ 

 كل النظم اغبديثة تقريبًا اليت ربتوي التبادؿ اغبراري، أي من خالؿ مرورىا عرب طاحونة اؼبواد اػباـ لتجفيف الدقيق اػباـ. ويف
نات دوارة ال يتم تكييف الغاز قبل طاحونة اؼبواد اػباـ، كما أف اؼبياه تُرش يف طاحونة اؼبواد اػباـ للتحكم اعلى طاحونة بأسطو 

م يف درجة اغبرارة عند يف درجة اغبرارة عند اؼبخرج. أما يف النظم احملتوية على طواحُت بالكرات فإف اؼبياه تُرش أحيانًا للتحك
تعديل كمية الغاز اغبار اؼبتجو إذل طاحونة اؼبواد اػباـ للتحكم يف درجة اغبرارة عند يف الغالب لكن يتم و  ،اؼبخرج يف الطاحونة

ة عند مع غاز الطاحونيقًتف يمر يف الغالب عرب برج تكييف قبل اؼبرشح )أو لالطاحونة، متجاوزاً اؼبخرج بينما وبونؿ باقي الغاز 
اؼبخرج قبل أف يتجو إذل اؼبرشح(. ويستخدـ حقن اؼبياه يف برج التكييف دائمًا بشكل مباشر )عند العمل مع وقف تشغيل 

 طاحونة اؼبواد اػباـ(.
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ويؤدي التربيد يف طاحونة اؼبواد اػباـ أو برج التكييف إذل أوؿ ربوؿ كبَت ألشكاؿ الزئبق من الطور الغازي إذل جسيمات الغبار. 
 تنتج كمية صغَتة من الغبار أيضاً من برج التكييف.و 

ووبدث التبادؿ اغبراري للغاز يف طاحونة اؼبواد اػباـ ومن مث تنخفض درجة حرارة الغاز أكثر. ويف اؼبدى اغبراري من صفر 
ي تعمل فيو ـْ اتضح أف ضغط البخار يزداد بصورة أسية. وينطبق ذلك أيضًا على اؼبدى اغبراري الذٓٓٗدرجة مئوية إذل 
 (.٘-ٙـْ تقريباً )الشكل ٜٓٔـْ إذل ٜٓمن  –مرشحات الغبار 

 

 (Schoenberger, 2015ْم )ْٜٓٔم وٜٓوثاني كلوريد الزئبق على درجة الحرارة بين  الزئبق النقي: اعتماد ضغط بخار ٘-ٙالشكل 

حد سيؤدي إذل ارتفاع نسبة الزئبق اؼبرتبط إذل أدىن درجة حرارة غاز اؼبداخن أف تقليل يبدو منطقيًا وبالنظر إذل اؼبنحٌت 
باعبسيمات الذي يبكن إزالتو يف مرشح الغبار. ويف ظروؼ اإلزالة اؼبثلى تزاؿ جسيمات الغبار بكمية كبَتة جداً. ولذلك عندما 

 Kirchartz, 1994, pيف اؼبائة ) ٜٓـْ تصل كفاءة إزالة الزئبق إذل أكثر من ٖٓٔتنخفض درجة حرارة غاز اؼبداخن إذل أقل من 

79; Oerter, 2007; Hoenig, 2013; ECRA, 2013.) 

ويف وضع التشغيل اؼبركب )عند تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ( يبر الغاز العادـ عرب طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ ذبفيف اؼبواد اػباـ. 
سبق حوؿ طاحونة اؼبواد اػباـ وىذه اؼب جهاز التسخُتويف الغالبية العظمى من اغباالت توجد عادًة ربويلة لبعض غازات 

 الغازات قد ال زبضع للتربيد إذل نفس الدرجة قبل أف سبتزج بالغاز العادـ من طاحونة اؼبواد اػباـ قبل اؼبرشح.

اؼبسبق حيث يتطاير مرًة أخرى ويزاؿ مرًة أخرى أيضاً. وعلى  جهاز التسخُتومن اؼبستودع، ومع الدقيق اػباـ، يعود الزئبق إذل 
الزئبق إصبارل ووبتوى على اعبزء الرئيسي من وخزاف كبَت يعمل كحيز فاصل  ه النحو تتشكل الدورة. ولذلك فإف اؼبستودع ىذ

 (.ٗ-ٙاؼبوجود يف كامل النظاـ يف أي وقت من األوقات )انظر الشكل 
يس طاحونة اؼبواد اػباـ، لو اؼبسبق بشكل كامل عرب برج التكييف،  جهاز التسخُتويف حالة التشغيل اؼبباشر يبر الغاز من 

ويتجو إذل مرشح الغبار، وىناؾ ال ىبضع الغاز للتربيد إذل نفس الدرجة مقارنًة بوضع التشغيل اؼبركب. ووفقًا لذلك فمن ناحية 
اؼبسبق )مع ؿبتواه من الزئبق( ال يتعرض للتخفيف بالدقيق اػباـ، ومن الناحية األخرى قبد أف  جهاز التسخُتقبد أف غبار 

 رجة حرارة الغاز )غاز اؼبداخن( أعلى نظراً لعدـ حدوث تبادؿ حراري يف طاحونة اؼبواد اػباـ.د
وقد ُدرست العالقة بُت الدورة اػبارجية، وتراكم الزئبق، وتأثَت درجة حرارة غاز اؼبداخن، وطريقيت التشغيل، وُقدمت بشكل 

 VDZيف ىذا اؼبؤلف عدة مرات )الواردة نشر األشكاؿ  (. وأعيدSchäfer/Hoenig, 2001) ٕٔٓٓشامل ألوؿ مرة يف عاـ 

Activity Report, 2002; Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Hoenig, 2013; ECRA, 2013 ويبُت .)
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واحد مع منحٌت أحد ىذه اؼبخططات للتشغيل مع إعادة تدوير غبار اؼبرشح اؼبزاؿ، أي عرب فًتة قدرىا أسبوع  ٙ-ٙالشكل 
انبعاثات الزئبق )رُبدد القيم بشكل مستمر(، ودرجات حرارة غاز اؼبداخن ذي الصلة، والفًتات الزمنية لطريقيت التشغيل اؼبركب 

 والتشغيل اؼبباشر.

  

واحد مع بيان درجة حرارة : انبعاثات الزئبق من فرن دوار جاف إلنتاج كريات الكلنكر بدون إعادة تدوير غبار المرشح لمدة أسبوع ٙ-ٙالشكل 
)درجة حرارة الغاز النظيف( والفترات الزمنية للعمل مع تشغيل طاحونة المواد الخام، استناداً إلى  كهروستاتيكيغاز المداخن بعد جهاز الترسيب ال

(Schäfer/Hoenig, 2001, also quoted in VDZ Activity Report, 2002; Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; 

Oerter/Zunzer, 2011; Hoenig, 2013; ECRA, 2013) 

وقد اتضح جبالء أف درجة حرارة غاز اؼبداخن واالنبعاثات تكوف أعلى يف طريقة التشغيل اؼبباشر. ويعود ذلك أيضًا إذل تراكم 
يف اؼبائة. ويرتبط  ٕٙل اؼبباشر زىاء الزئبق يف الدورة اػبارجية أثناء طريقة التشغيل اؼبركب. وبلغت النسبة الزمنية يف طريقة التشغي

بوضوح أف انبعاثات  ٕٔٓٓمن عاـ اؼبثاؿ اعبزء األقصر من طريقة التشغيل اؼبباشر يف الغالب مع عوامل تراكم أعلى. ويبُت 
أخرى: ، بينما أبلغ عن عوامل أعلى بكثَت من منشآت ٕالزئبق أعلى أثناء طريقة التشغيل اؼبباشر لكن الفرؽ أقل من اؼبعامل 

 (.Linero, 2011) ٓٓٗحىت اؼبعامل 
 وتعود أسباب العوامل اؼبختلفة ؼبا يلي:

 جهاز التسخُتاغبلزونية اعبديدة أو اؼبعدلة يف الدوامات اؼبسبق:  جهاز التسخُتؿبتوى الغبار يف الغاز اؼبتصاعد من  -
ارة منخفضة يصبح تركيز الزئبق يف اؼبسبق تقود إذل ؿبتويات غبار منخفضة، ولذلك فإنو بعد الًتسب عند درجات حر 

 الغبار عالياً. 

. أما يف النسب األعلى فإف ٜٓ:ٓٔو ٓ٘:ٓ٘نسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبباشر: تكوف ىذه النسبة بُت  -
باشر الزئبق يبكن أف يًتاكم أكثر يف الدورة اػبارجية، وعليو فإف معامل انبعاثات الزئبق بُت التشغيل اؼبركب والتشغيل اؼب

 يزداد.

الزئبق أنواع درجة حرارة غاز اؼبداخن: كلما البفضت درجة حرارة غاز اؼبداخن البفض ضغط البخار وازداد ترسب  -
 على جسيمات الغبار.

. ومنذ عادي ٖـملغم/ ٓٓٔإذل  ٓ٘كفاءة اإلزالة ؼبرشح الغبار: يف السابق كانت تركيزات الغبار اؼبنبعث تًتاوح من  -
 ٔ، بل أقل من ٓٔصايف الكيسية اعبيدة التصميم أمكن الوصوؿ لًتكيزات غبار أقل من أف بدأ استخداـ اؼب

. وبالًتافق مع درجات اغبرارة اؼبنخفضة لغاز اؼبداخن فإف ذلك من شأنو أف يسهم أيضًا يف خفض عادي ٖـ/ميليغراـ
 انبعاثات الزئبق.

يظهر ـبططًا الستخداـ صماـ  ٚ-ٙىذه اإلزالة. الشكل وشبة عامل مهم آخر ىو إزالة غبار اؼبرشح من خالؿ صماـ وحجم 
 إلزالة غبار اؼبرشح.



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1 

208 

  

 (Waltisberg, 2013: مخطط لتركيب صمام إلزالة غبار المرشح )ٚ-ٙالشكل 
 . بيد أف الفًتة الزمنية اؼبشار إليهاٛ-ٙوبناًء على ذلك فإف انبعاثات الزئبق تصبح أكثر استقرارًا وفق ما ىو مبُت يف الشكل 

( يف ذلك الوقت ٛٛ:ٕٔىي فًتة قصَتة نسبيًا )طبسة أياـ( كما أف نسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبباشر عالية )
(ٕٓٓٔ.) 

  

: انبعاثات الزئبق من فرن دوار جاف إلنتاج كريات الكلنكر مع إعادة تدوير غبار المرشح لمدة خمسة أيام ومع بيان درجة حرارة غاز ٛ-ٙالشكل 
)درجة حرارة الغاز النظيف( والفترات الزمنية للعمل مع تشغيل طاحونة المواد الخام، استنادًا إلى  كهروستاتيكيبعد جهاز الترسيب ال المداخن

(Schäfer/Hoenig, 2001, also quoted in VDZ Activity Report, 2002; Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Senior et 

al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Hoenig, 2013; ECRA, 2013) 

 إف تأثَت عملية إزالة الغبار ىو تأثَت واضح. 
التأثَت احملسوب، على انبعاثات الزئبق، لنسبة التشغيل اؼبباشر بدوف إزالة الغبار ومع إزالة الغبار بنسبة  ٜ-ٙالشكل ويظهر 
جدًا بينما يصبح كبَتًا يف طريقة  طريقة التشغيل اؼبركب ضئيالً  عند تطبيقويكوف الفرؽ يف اؼبائة أثناء التشغيل اؼبباشر.  ٓٓٔ

التشغيل اؼبباشر. ويف حاؿ عدـ إزالة الغبار فإف انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء تزداد بشكل كبَت، شريطة أف تكوف كفاءة اإلزالة يف 
يف اؼبائة اعتمادًا على  ٓٗإذل  ٖ٘بة تًتاوح من مرشح الغبار ثابتة. ونتيجًة إلزالة الغبار فإنو يبكن خفض انبعاثات الزئبق بنس

أقل أو التخفيض يقدـ مبوذجاً مع بعض االفًتاضات. ويف حاالت أخرى يبكن أف تكوف نسبة  ٜ-ٙالشكل و الظروؼ الفردية. 
ية بشكل (. وتظهر اغباالت العملRenzoni et al., 2010, p Xيف اؼبائة وفق ما أبلغ عنو يف أماكن أخرى ) ٛٚأكثر، مثاًل 

 يف اؼبائة. ٖ٘إذل  ٓٔح من و أساسي البفاضات بنسب تًتا
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يف  ٜٓويعتمد تركيز الزئبق يف غبار اؼبرشح أيضًا على الظروؼ الفردية. فإذا كانت كفاءة إزالة الزئبق يف مرشح الغبار أكثر من 
ودل يكن مستوى مدخالت  ٜٓ:ٓٔباشر ـْ ونسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبٓٓٔاؼبائة ودرجة حرارة غاز اؼبداخن زىاء 

 (. Renzoni et al., 2010, p XIملغم/كغم ) ٓٗالزئبق منخفضاً، فإنو يبكن الوصوؿ إذل تركيز للزئبق يف غبار اؼبرشح يصل إذل 

 

 يل المباشرفي المائة أثناء التشغ ٓٓٔ: تأثير نسبة التشغيل المباشر بدون إزالة الغبار وبنسبة إزالة للغبار تبلغ ٜ-ٙالشكل 
 طريقة التشغيل المباشر – DOMطريقة التشغيل المركب؛  – COMالرموز: 

 أشكال الزئبق الكيميائية المنبعثة ٕ-ٙ
 ,UNEP Hg Assessmentد )أو اؼبؤكس  األورل يعتمد انتقاؿ الزئبق اعبوي وترسبو بشكل كبَت على ما إذا كاف الزئبق يف شكلو 

2013, p. 19النتقالو حوؿ العادل )تشَت التقديرات اغبالية لعمر الزئبق تكفي ى يف الغالؼ اعبوي فًتة طويلة يبق الزئبق النقي(. ف
سنة(، أما الزئبق اؼبؤكسد واؼبرتبط باعبسيمات فيتميز بفًتة عمر أقصر بكثَت  ٘,ٔإذل  ٘,ٓيف الغالؼ اعبوي إذل أنو يًتاوح من 

(. UNEP Hg, 2008, p. 65ب الرطب أو اعباؼ )ييعة من خالؿ الًتس)من ساعات إذل أياـ( ولذلك يكوف عرضة لإلزالة السر 
يف شكلو الغازي يعترب ملوثًا عاؼبيًا بينما تًتسب مركبات الزئبق اؼبؤكسد وتلك اؼبرتبطة  الزئبق النقيبناًء على ذلك فإف و 

احتجازه فإف من اؼبهم معرفة أشكاؿ (. ونظرًا للصلة الوثيقة بُت ارتباط الزئبق و UNEP Hg, 2008, p. 65باعبسيمات ؿبليًا )
 الزئبق اؼبنبعثة من منشآت إنتاج اإلظبنت.

وأخرى  الزئبق النقيمن مصادر ـبتلفة. وتوجد منشآت يسود فيها اليت صبعت صلة البيانات ذات ال ٓٔ-ٙيف الشكل ترد و 
على الظروؼ الفردية، فبا يعٍت عدـ وجود  إذل الزئبق اؼبؤكسد اؼبنبعث الزئبق النقينسبة يسود فيها الزئبق اؼبؤكسد. وتعتمد 

 عالقة بُت االثنُت.
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 والزئبق المؤكسد إلى الهواء وفقاً لمصادر مختلفة  الزئبق النقي: انبعاثات ٓٔ-ٙالشكل 
 بيان مصادر البيانات:

 Oerter/Zunzer, 2011: ٕوالمنشأة  ٔالمنشأة 
 VDZ Activity Report, 2002: ٖالمنشأة 
 Mlakar et al., 2010: ٗالمنشأة 
 Linero, 2011: ٙوالمنشأة  ٘المنشأة 
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