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البند ٘ (أ) ’ٖ‘ من جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعو األول :مسائل تنص عليها
االتفاقية :التوجيهات المشار إليها في الفقرتين ( ٛأ)
و( ٛب) من المادة ٛ

التوجيهات المتعلقة بانبعاثات الزئبق (المادة  )ٛالمشار إليها في الفقرتين ( ٛأ) و( ٛب)
مذكرة من األمانة
ٔ  -تنص الفقرة  ٛمن اؼبادة  ٛمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،اؼبتعلقة باالنبعاثات ،على أف يعتمد مؤسبر
األطراؼ ،يف اجتماعو األكؿ ،توجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،آخذا يف
االعتبار أم اختالفات بُت اؼبصادر اعبديدة كالقائمة كاغباجة إذل التقليل إذل أدىن حد فبكن من اآلثار الشاملة
لعدة أكساط؛ كبشأف دعم األطراؼ يف تنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة ٘ ،كخباصة ربديد األىداؼ كربديد ِ
القيَم
اغب ّدية لالنبعاثات.
ٕ  -كنظرت عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية إلعداد صك عاؼبي ملزـ قانونا بشأف الزئبق ،يف دكرهتا
السابعة ،يف مشركع التوجيهات الذم أعده فريق اػبرباء التقنيُت كقدـ إذل اللجنة يف شكل تقرير لفريق اػبرباء
التقنيُت عن كضع التوجيهات اؼبطلوبة دبقتضى اؼبادة  ٛمن االتفاقية (،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6
ك ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1ك .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2كاتفق على أف يقدـ إذل مؤسبر
األطراؼ يف دكرتو األكذل مشركع التوجيهات الوارد يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6.Add.1اؼبعدؿ
بصيغتو الواردة يف اؼبرفق الثالث بتقرير عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية إلعداد صك عاؼبي ملزـ قانونان بشأف
الزئبق عن أعماؿ دكرهتا السابعة ( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1كمشركع التوجيهات بشأف دعم
األطراؼ يف تنفيذ التدابَت اؼببينة يف الفقرة ٘ من اؼبادة  ،ٛكال سيما يف ربديد األىداؼ كربديد القيم اغبدية
*
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لالنبعاثات ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2العتمادىا .كيرد مشركع مقرر العتماد التوجيهات يف شكل
اؼبرفق األكؿ ؽبذه اؼبذكرة بينما ترد التوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية يف اؼبرفق
الثاين؛ كترد التوجيهات بشأف تنفيذ التدابَت اؼببينة يف الفقرة ٘ من اؼبادة  ٛيف اؼبرفق الثالث(ٔ).
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف
ٔ  -قد يرغب مؤسبر األطراؼ يف أف يعتمد رظبيان التوجيهات اؼبتعلقة بالفقرة  ٛمن اؼبادة  ٛبالصيغة اليت
قدمتها عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية.

(ٔ) استنسخت التوجيهات الواردة يف اؼبرفقات دكف ربريرىا بصورة رظبية.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م  :]XX[/ٔ -توجيهات تتعلق بانبعاثات الزئبق

إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يسلم بأنبية الرقابة على انبعاثات الزئبق يف ربقيق ىدؼ االتفاقية،
يقرر اعتماد التوجيهات اؼبتعلقة باؼبادة  ،ٛكخباصة فقرتيها ( ٛأ) ك( ٛب) ،بشأف أفضل
التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،آخذان يف االعتبار أم اختالفات بُت اؼبصادر اعبديدة
كالقائمة كاغباجة إذل التقليل إذل أدىن حد فبكن من اآلثار الشاملة لعدة أكساط ،كبشأف دعم األطراؼ
يف تنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة ٘ ،كخباصة يف ربديد األىداؼ كربديد القيم اغبدية لالنبعاثات،
بالصيغة اليت قدمتها عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية.
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المرفق الثاني
مشروع توجيهات بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية مع األخذ في االعتبار
أي اختالفات بين المصادر الجديدة والقائمة والحاجة إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار
الشاملة لعدة أوساط
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ٔ  -مقدمة
ٔ ٔ-غرض الوثيقة
تقدـ ىذه الوثيقة التوجيهات اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ؼبساعدة األطراؼ على الوفاء بالتزاماهتا
دبوجب اؼبادة  ٛمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق (كيشار إليها أدناه باسم ”االتفاقية“) ،اليت تتعلق بالضبط كالتخفيض ،حيثما
أمكن ،النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق يف الغالؼ اعبوم من اؼبصادر الثابتة اليت تندرج يف فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق
داؿ لالتفاقية .كمت إعداد ىذا التوجيو كاعتماده كفقان ؼبتطلبات اؼبادة  :ٛكىي ال تنشئ متطلبات إلزامية كال رباكؿ أف تضيف إذل
التزامات الطرؼ دبوجب اؼبادة  ٛأك تنقص منها .كتقتضي الفقرة ٓٔ من اؼبادة  ٛأف تراعي األطراؼ ىذه التوجيهات،
كتقتضي من مؤسبر األطراؼ أف يبقيها قيد االستعراض كأف وبدثها حسب االقتضاء ،حبيث تراعي الظركؼ اليت ال تغطيها
التوجيهات يف الوقت اغباضر.
كعند ربديد أفضل التقنيات اؼبتاحة ،على كل طرؼ أف يأخذ يف اغبسباف ظركفو الوطنية كفقان لتعريف أفضل التقنيات اؼبتاحة
الوارد يف الفقرة ٕ (ب) من اؼبادة ٕ ،الذم يراعي صراحة االعتبارات االقتصادية كالتقنية لطرؼ ما أك ؼبرفق ما موجود على
أراضي ذلك الطرؼ .كيُعًتؼ بأف بعض تدابَت الرقابة الوارد كصفها يف ىذه التوجيهات قد ال تكوف متاحة عبميع األطراؼ
ألسباب تقنية أك اقتصادية .كيتاح الدعم اؼبارل كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا كاؼبساعدة التقنية على النحو اؼببُت يف اؼبادتُت
ٖٔ كٗٔ من االتفاقية.
ٔ ٕ-ىيكل التوجيهات
مت ترتيب ىذه التوجيهات يف سبعة فصوؿ .كىذا الفصل التمهيدم يشمل معلومات عامة عن ربديات الزئبق كأحكاـ االتفاقية،
كخاصة تلك األحكاـ اؼبتصلة بإطالقات الزئبق يف اؽبواء .كيقدـ أيضان بعض اؼبعلومات الشاملة ،دبا يف ذلك االعتبارات اؼبنطبقة
يف اختيار كتنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية.
كيقدـ الفصل ٕ معلومات عامة عن التقنيات الشائعة لضبط اإلطالقات اؼبنطبقة عمومان على صبيع فئات اؼبصادر اليت تغطيها
اؼبادة  ،ٛكيقدـ الفصل ٖ معلومات عن العناصر اؼبشًتكة يف ضبط إطالقات الزئبق يف الغالؼ اعبوم من ىذه اؼبصادر.
كتتطرؽ الفصوؿ ٗ ك٘ ك ٙك ٚإذل فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ .كيتم عرض كل فئة منها يف فصل مستقل ،رغم أف
التوجيو اؼبتعلق دبرافق الطاقة العاملة حبرؽ الفحم كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ترد يف فصل كاحد ،نظران ألكجو التشابو
يف العمليات ككسائل الضبط اؼبنطبقة.
كوبتوم التذييل ألف على معلومات عن بعض التكنولوجيات اليت اعتربت غَت مكتملة دبا فيو الكفاية إلدراجها يف منت
التوجيهات ،كلكنها قد تكوف موضعان لالىتماـ يف اؼبستقبل.
كتتوفر أيضان يف كثيقة منفصلة معلومات إضافية يف شكل دراسات حاالت ،رغم أف ىذه الدراسات ال تشكل جزءان من
التوجيهات الرظبية.
ٔ ٖ-األشكال الكيميائية للزئبق
الزئبق ىو عنصر من العناصر ،كلكن يبكن أف قبده يف أشكاؿ كيميائية ـبتلفة .كتتناكؿ االتفاقية الزئبق النقي كمركبات الزئبق،
كلكن ذلك وبدث فقط يف حالة االنبعاثات كاإلطالقات البشرية اؼبنشأ للزئبق كمركباتو .)ٕ(.كعلى سبيل اؼبثاؿ ،تشمل مركبات
الزئبق غَت العضوم األكاسيد أك الكربيتيدات أك الكلوريدات .كيف ىذه التوجيهات ،يشَت ”الزئبق“ إذل كل من الزئبق النقي
(ٕ) انظر نص االتفاقية ،اؼبادتاف ٔ كٕ.
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كمركبات الزئبق ما دل يتضح من السياؽ أف اؼبقصود ىو شكل ؿبدَّد من الزئبق .كيتفق ذلك مع نطاؽ اؼبادة  ٛبشأف
االنبعاثات ،اليت تتناكؿ الضبط كالتخفيض ،حيثما أمكن ،النبعاثات الزئبق كمركبات الزئبق ،كيشار إليها يف كثَت من األحياف
بعبارة ”الزئبق الكلي“.
كيتباين الشكل الكيميائي النبعاثات الزئبق من الفئات الواردة يف اؼبرفق داؿ حسب نوع اؼبصدر كحسب عوامل أخرل .كالزئبق
النقي الغازم ىو أكثر األشكاؿ شيوعان من االنبعاثات البشرية اؼبنشأ يف الغالؼ اعبوم (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.)ٕٖٓٔ ،
كتأخذ االنبعاثات الباقية شكل الزئبق اؼبؤكسد الغازم أك الزئبق اؼبلتصق جبزيئات منبعثة .كفًتات بقاء ىذه األشكاؿ يف الغالؼ
كتًتسب على األرض أك اؼبسطحات اؼبائية بسرعة أكرب بعد إطالقها (برنامج
اعبوم أكثر من فًتات بقاء الزئبق النقي الغازم َّ
األمم اؼبتحدة للبيئة ،التقييم العاؼبي للزئبق .)ٕٖٓٓ ،كيبكن أف يبر الزئبق النقي يف الغالؼ اعبوم بعملية ربوؿ ليصبح زئبقان
مؤكسدان يًتسب بسهولة أكرب.
كيبكن أيضان أف قبد الزئبق يف مركبات عضوية  -مثل ميثيل أك إثيل الزئبق ،كنبا من أكثر األشكاؿ ظبية .كاؼبركبات العضوية من
الزئبق ال تنبعث من مصادر تشملها اؼبادة  ٛمن االتفاقية ،كلكن الزئبق النقي أك اؼبؤكسد يبكن ،بعد ترسيبهما ،أف يتحوال يف
بعض الظركؼ إذل مركبات عضوية بسبب البكتَتيا يف البيئة.
ٔ ٗ-لماذا نشعر بالقلق بسبب انبعاثات الزئبق؟
مت اإلقرار بأف الزئبق مادة كيميائية تثَت انشغاالن عاؼبيان بسبب انتقاؽبا البعيد اؼبدل يف اعبو ،كقدرهتا على الًتاكم بيئيان يف النُظم
اإليكولوجية كآثارىا السلبية الكبَتة على صحة اإلنساف كالبيئة(ٖ).
األكرل أك يف أشكالو
بالسمية على اعبهاز العصيب اؼبركزم كالطريف يف حالة الًتكيزات الكبَتة سواء كاف يف شكلو َّ
كيتسم الزئبق ُ
العضوية ،كيبكن أف ينتج عن استنشاؽ خبار الزئبق آثار سيئة على األجهزة العصبية كاؽبضمية كاؼبناعية ،كعلى الرئتُت كالكليتُت.
كحىت لو كانت مركبات الزئبق العضوية بًتكيزات أقل فإهنا يبكن أف تؤثر على األعضاء يف مرحلة النمو ،مثل اعبهاز العصيب
اعبنيٍت .كيوجد الزئبق أيضان على نطاؽ كاسع يف كثَت من النُظم اإليكولوجية  -كمت قياس مستويات مرتفعة من الزئبق يف العديد
من أنواع أظباؾ اؼبياه العذبة كاألظباؾ البحرية يف كل أكباء العادل .كيًتاكم الزئبق إحيائيان كلذلك يوجد بًتكيزات أكرب يف
الكائنات العضوية يف قمة سلسلة الغذاء(ٗ) .كوبدث معظم التعرض البشرم من خالؿ تناكؿ السمك.
كتأيت أىم إطالقات الزئبق البشرية اؼبنشأ على الصعيد العاؼبي من خالؿ االنبعاثات يف اؽبواء ،كلكن الزئبق يتسرب أيضان من
ـبتلف اؼبصادر بصورة مباشرة إذل اؼباء كاألراضي .كبعد أف يدخل الزئبق يف البيئة فإنو يصبح ثابتان كينتشر يف أشكاؿ ـبتلفة بُت
اؽبواء كاؼباء كالركاسب كالًتبة كالكائنات اغبيّة .كتضيف االنبعاثات كاإلطالقات من أم مصدر ؿبلي تقريبان إذل التجميع العاؼبي
للزئبق الذم يتواصل حشده كترسيبو على األرض كيف اؼباء ،مث إعادة حشده مرة أخرل .كُسبثل التيارات النهرية كاحمليطية أيضان
كسائط للنقل الطويل اؼبدل .كحىت البلداف اليت تشهد اغبد األدىن من انبعاثات الزئبق كاؼبناطق البعيدة عن النشاط الصناعي قد
تتأثر تأثران سلبيان أيضان .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،لوحظت مستويات عالية من الزئبق يف القطب الشمارل(٘) ،بعيدان عن مصادر أم
انبعاثات كبَتة.

(ٖ) 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 :
(٘) برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة (ٖٕٔٓ) التقييم العاؼبي للزئبق.
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كيبكن أف نتوقع من تنفيذ تدابَت ضبط أك زبفيض انبعاثات الزئبق ربقق فوائد كاضحة من ناحية الصحة العامة كالبيئة .كىذه
الفوائد تنطوم على قيمة اقتصادية .كقد مت كضع تقديرات كمية يف بعض البلداف كاؼبناطق غبجم ىذه الفوائد( ،)ٙكلكن يصعب
جدان كضع تقدير عاؼبي ؽبذه الفوائد بقيمة نقدية .كلكن من اؼبرجح أف تكوف قيمة ىذه الفوائد كبَتة.
كمع ذلك فإف تنفيذ تدابَت ضبط انبعاثات الزئبق سوؼ تنطوم عادة على قدر من التكلفة .كقد تكوف ىذه التكلفة إما
تكاليف رأظبالية إلنشاء تكنولوجيات الضبط أك تكاليف متزايدة لتشغيل اؼبرافق كصيانتها أك كال التكلفتُت .كتتضمن الفصوؿ
اؼبتعلقة بكل فئة من فئات اؼبصادر أمثلة ؽبذه التكاليف بالنسبة ؼبنشآت ؿبدَّدة ،يف حالة توفر اؼبعلومات اؼبوثوقة .كلكن
التكاليف الفعلية تتوقف على األرجح على الظركؼ احملدَّدة اليت ربيط بكل مرفق؛ كىكذا فإف األرقاـ اؼبذكورة ينبغي أف تؤخذ
سيتعُت اغبصوؿ على معلومات ؿبدَّدة للمرفق
باعتبارىا مؤشران عريضان فقط غبجم التكاليف اؼبرجح .كبالنسبة ألم حالة ؿبدَّدةَّ ،
احملدَّد اؼبعٍت .كمن اؼبعًتؼ بو أف ىذه التكاليف سوؼ تقع عمومان على مشغل اؼبرفق احملدَّد ،يف حُت أف اؼبزايا اؼبوصوفة أعاله
تعود إذل اجملتمع عمومان.
ٔ ٘-مصادر انبعاثات الزئبق التي يغطيها ىذا التوجيو
تتعلق االتفاقية بانبعاثات كإطالقات الزئبق البشرية اؼبنشأ كحدىا (فاؼبصادر اؼبوجودة طبيعيان ،مثل الرباكُت ،تندرج خارج نطاؽ
األكلية منشآت
االتفاقية) ،كتتناكؿ اؼبادة  ٛطب س فئات ؿبدَّدة للمصادر كيرد بياهنا يف اؼبرفق داؿ لالتفاقية .كتتضمن القائمة َّ
الطاقة العاملة حبرؽ الفحم كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم كعمليات الصهر كالتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت
اغبديدية( ،)ٚكمرافق ترميد النفايات كمرافق إنتاج آجر االظبنت .كتصف الفصوؿ ٗ ك٘ ك ٙك ٚىذه العمليات بالتفصيل.
كيبكن أف ينبعث الزئبق من ىذه اؼبصادر إذا كاف موجودان يف الوقود كاؼبواد اػباـ اؼبستخدمة يف العمليات اؼبصاحبة أك يف
النفايات احملركقة يف منشآت الًتميد.
كتنشأ االنبعاثات يف اعبو أيضان من مصادر أخرل غَت مذكورة يف اؼبرفق داؿ  -مثل التعدين اغبريف كالضيق النطاؽ للذىب،
الذم قد يكوف أكرب مصدر كحيد لالنبعاثات ،أك من العمليات الصناعية اليت يستعمل فيها الزئبق يف إطار العملية ،كعامل
حفاز على سبيل اؼبثاؿ .كتتناكؿ مواد أخرل يف االتفاقية ىذه اؼبصادر ،كىي مصادر ال تغطيها ىذه التوجيهات.
كيقدـ التقييم العاؼبي للزئبق الصادر عن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف عاـ ٖٕٔٓ تقديرات النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ يف
الغالؼ اعبوم .كلكن الفئات اؼبستعملة يف ىذا التقييم ال تناظر سبامان الفئات اؼبعركضة يف اؼبرفق داؿ.
ٔ ٙ-األحكام ذات الصلة في اتفاقية ميناماتا
كيتعُت دراسة أحكامها ككل.
تتناكؿ االتفاقية صبيع جوانب دكرة حياة الزئبق من مصدر بشرمَّ ،
فهناؾ أحكاـ بشأف مصادر إمداد الزئبق كاالذبار فيو؛ كاؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق كعمليات التصنيع اليت تستخدـ الزئبق؛
كالتعدين اغبريف كالصغَت النطاؽ للذىب؛ كاالنبعاثات كاإلطالقات؛ كالتخزين اؼبؤقت السليم بيئيان للزئبق؛ كنفايات الزئبق؛
كاؼبواقع اؼبلوثة .كىناؾ أيضان أحكاـ بشأف الضبط كسجالت اعبرد كاإلبالغ من جانب األطراؼ كتبادؿ اؼبعلومات كاؼبعلومات
العامة كالوعي كالتثقيف كالبحوث كالتطوير كالرصد كاعبوانب الصحية .كىناؾ أيضان أحكاـ تتصل باؼبوارد اؼبالية كبناء القدرات
كاؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا.

( )ٙعلى سبيل اؼبثاؿ،

K. Sundseth, J.M. Pacyna, E.G. Pacyna M. Belhaj and S. Astrom. (2010). Economic benefits from

.decreased mercury emissions: Projections for 2020. Journal of Cleaner Production. 18: 386–394
( )ٚؽبذه األغراض ،تشَت ”اؼبعادف غَت اغبديدية“ إذل الرصاص كالزنك كالنحاس األضبر كالذىب الصناعي.
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كتقدـ اؼبادة ٕ التعاريف التالية للزئبق كمركبات الزئبق ،كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية:
”(ب) ’أفضل التقنيات اؼبتاحة‘ تعٍت التقنيات األكثر فعالية يف منع ،كحيثما يكوف ذلك غَت عملي ،يف اغبد
من انبعاثات كإطالقات الزئبق يف اؽبواء كاؼباء كاألراضي كأثر تلك اإلطالقات كاالنبعاثات على البيئة ككل ،مع مراعاة
االعتبارات االقتصادية كالتقنية لطرؼ ما أك ؼبرفق ما موجود على أراضي ذلك الطرؼ .كيف ىذا السياؽ:
”’أفضل‘ يعٍت األكثر فعالية يف ربقيق مستول عاـ مرتفع من ضباية البيئة ككل؛
معُت على أراضي ذلك الطرؼ ،تعٍت التقنيات اليت
معُت كمرفق َّ
”’التقنيات اؼبتاحة‘ ،فيما يتعلق بطرؼ َّ
تستخدـ على نطاؽ يبكن من التنفيذ يف قطاع صناعي ذم صلة يف ظل ظركؼ صاغبة اقتصاديان كتقنيان ،مع
أخذ التكاليف كالفوائد يف االعتبار ،سواء استخدمت تلك التقنيات أك مت استحداثها ،أك دل تستخدـ أك
تستحدث ،على أراضي الطرؼ اؼبعٍت ،بشرط أف تكوف متاحة ؼبشغل اؼبرفق كفقان ؼبا وبدده ذلك الطرؼ؛
صمم هبا اؼبنشآت كتُبٌت
”’التقنيات‘ تعٍت التكنولوجيات اؼبستخدمة كاؼبمارسات التشغيلية كالطرائق اليت تُ َّ
كتصاف كهبرم تشغيلها كإخراجها من اػبدمة؛
”(ج) ’أفضل اؼبمارسات البيئية‘ تعٍت تطبيق أنسب خليط من تدابَت كاسًتاتيجيات التحكم البيئي؛
”(د) ’الزئبق‘ يعٍت الزئبق النقي ()Hg(0), CAS No. 7439-97-6؛
”(ىػ) ’مركب الزئبق‘ يعٍت أم مادة تتكوف من ذرات من الزئبق كمن ذرة أك أكثر من عناصر كيميائية أخرل
ال يبكن فصلها إذل مركبات ـبتلفة إالّ من خالؿ تفاعالت كيميائية“.
كفيما يلي نص الفقرات من ٔ إذل  ٙمن اؼبادة  ٛمن االتفاقية كاؼبرفق داؿ.
المادة ٛ
االنبعاثات
تُعٌت ىذه اؼبادة بالضبط كالتخفيض ،حيثما أمكن ،النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق اؼبشار إليها غالبان بعبارة ”الزئبق
الكلي“  ،يف الغالؼ اعبوم ،من خالؿ تدابَت هتدؼ إذل ضبط االنبعاثات من اؼبصادر الثابتة اليت تندرج يف فئات
اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ.
ألغراض ىذه اؼبادة:
(أ)

”االنبعاثات“ تعٍت انبعاثات الزئبق كمركبات الزئبق يف الغالؼ اعبوم؛

(ب) ”اؼبصدر ذك الصلة“ يعٍت مصدران يندرج يف فئة من فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ ،كهبوز
ألم طرؼ إذا ما اختار ذلك أف يضع معايَت لتحديد اؼبصادر اؼبشمولة بفئة للمصادر مدرجة يف اؼبرفق داؿ
طاؼبا اشتملت اؼبعايَت اؼبتعلقة بأم فئة على نسبة ٘ ٚيف اؼبائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك
الفئة؛
(ج) ”اؼبصدر اعبديد“ يعٍت أم مصدر ذم صلة يندرج يف فئة كاردة يف اؼبرفق داؿ ،بدأ بناؤه أك
إجراء تعديالت كبَتة عليو قبل سنة كاحدة على األقل من تاريخ:
’ٔ‘ دخوؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت؛ أك
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’ٕ‘ دخوؿ تعديل على اؼبرفق داؿ حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت ليصبح اؼبصدر خاضعان
ألحكاـ ىذه االتفاقية دبقتضى ذلك التعديل ال غَت؛
(د) ”تعديل كبَت“ يعٍت إجراء تعديل على مصدر ذم صلة تنتج عنو زيادة كبَتة يف االنبعاثات،
باستثناء أم تغيَت يف االنبعاثات الناصبة عن اسًتداد منتج فرعي .كيًُتؾ للطرؼ أمر البت فيما إذا كاف التعديل
كبَتان أك ال؛
(ىػ) ”اؼبصدر القائم“ يعٍت أم مصدر ذم صلة ال يُعترب مصدران جديدان؛

(ك) ”القيمة اغبدية لالنبعاثات“ تعٍت كضع حد لًتكيزات الزئبق أك ؼبركبات الزئبق أك كتلتها أك
عرب عنها غالبان بعبارة ”الزئبق الكلي“.
معدؿ انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات ،كاؼب َّ
ُ
يتخذ أم طرؼ لديو مصادر ذات تدابَت لضبط االنبعاثات كهبوز لو أف يقوـ بإعداد خطة كطنية ربدد التدابَت
اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات كالغايات كاألىداؼ كالنتائج اؼبتوخاة منها .كتُعرض أم خطة على مؤسبر األطراؼ
يف غضوف أربع سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ .كإذا كضع طرؼ خطة
تنفيذ عمالن باؼبادة ٕٓ ،هبوز للطرؼ أف يضمنها اػبطة اؼبعدَّة عمالن هبذه الفقرة.
فيما يتعلق باؼبصادر اعبديدة لكل طرؼ ،يشًتط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
البيئية لضبط االنبعاثات كزبفيضها ،كحيثما أمكن ،يف أقرب كقت فبكن من الناحية العملية ،حبيث ال يتجاكز
طبسة أعواـ من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ .كهبوز للطرؼ أف يستخدـ قيمان حدية
لالنبعاثات تتسق كتطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة.
يُدرج كل طرؼ ،فيما يتعلق دبصادره القائمة ،يف أم خطة كطنية تدبَتان أك أكثر من التدابَت التالية كأف يُنفذ ما
يلي ،مراعيان يف ذلك ظركفو الوطنية كاعبدكل االقتصادية كالتقنية للتدابَت كمالءمة تكاليفها ،كذلك يف أقرب
كقت فبكن من الناحية العملية ،كلكن يف موعد أقصاه عشرة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ
بالنسبة لو:
(أ)
الصلة؛
الصلة؛

كمي لضبط ،كحيثما أمكن ،ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛
ىدؼ ّ

(ب) القيم اغبدية لالنبعاثات بغية ضبط ،كحيثما أمكن ،خفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات
(ج) استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات
(د)

اسًتاتيجية لضبط اؼبلوثات اؼبتعددة يبكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛

(ىػ) تدابَت بديلة ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة.
هبوز لألطراؼ أف تُطبق نف س التدابَت على صبيع اؼبصادر القائمة ذات الصلة ،أك هبوز ؽبا أف تعتمد تدابَت ـبتلفة
كفقان لفئات اؼبصادر اؼبختلفة .كيكوف اؽبدؼ من تلك التدابَت اؼبطبَّقة من جانب الطرؼ إحراز تقدـ معقوؿ يف
ُ
خفض االنبعاثات مع مركر الوقت.
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المرفق دال
قائمة بالمصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ومركباتو في الغالف الجوي
فئة المصادر الثابتة:
ؿبطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم اغبجرم؛
اؼبراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم اغبجرم؛
عمليات الصهر كالتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية؛

ٔ/

مرافق ترميد النفايات؛
مرافق إنتاج خبث االظبنت (الكلنكر)

_____________________
ٔ/

ألغراض ىذا اؼبرفق ،تشَت ”اؼبعادف غَت اغبديدية“ إذل الرصاص كالزنك كالنحاس كالذىب الصناعي.
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ٔ ٚ-اعتبارات في اختيار أفضل التقنيات المتاحة وتنفيذىا
يشكل تعريف ”أفضل التقنيات اؼبتاحة“ الوارد يف اؼبادة ٕ من االتفاقية ،كاؼبعركض يف القسم ٔ ٙ-أعاله ،أساسان لقياـ أم
طرؼ بتحديد أفضل التقنيات اؼبتاحة ألم مرفق يف داخل أراضيو.
كاستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة من أجل اغبد كالتخفيض ،حيثما أمكن ،من االنبعاثات أمر مطلوب بالنسبة للمصادر
اعبديدة على النحو احملدَّد يف الفقرة ٕ (ج) من اؼبادة  ٛكىو كاحد من عدة تدابَت يبكن أف يلجأ إليها الطرؼ الستعماؽبا
بالنسبة للمصادر القائمة ،على النحو احملدَّد يف الفقرة ٕ (ىػ) من اؼبادة  .ٛكهبوز ألم طرؼ أف يُطبق نف س التدابَت على صبيع
اؼبصادر القائمة ذات الصلة أك أف يعتمد تدابَت ـبتلفة يف صدد فئات ـبتلفة من اؼبصادر .كيهدؼ ىذا القسم إذل دعم
األطراؼ يف اختيار كتنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة.
كيبكن أف نتوقع أف تشمل عملية اختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة كتنفيذىا اػبطوات العامة التالية.


اػبطوة ٔ  :ربديد اؼبعلومات عن اؼبصدر أك فئة اؼبصدر .كقد يشتمل ذلك ،دكف أف يقتصر ،على معلومات بشأف
األكلية أك الوقود ،كعن مستويات النشاط الفعلي اؼبتوقع ،دبا يف ذلك كمية
العمليات أك اؼبواد الداخلة أك اؼبواد َّ
الناتج .كيبكن أف تشمل اؼبعلومات األخرل ذات الصلة العمر اؼبتوقع للمرفق ،كاليت يرجح أف تتسم بأنبية خاصة
يف حالة النظر يف مرفق قائم ،كأم متطلبات أك خطط للحد من اؼبلوثات األخرل.



اػبطوة ٕ :تعيُت اؼبدل الكامل ػبيارات تقنيات اغبد من االنبعاثات كؾبموعات ىذه اػبيارات اليت تتسم بأنبية
للمصدر موضع النظر ،دبا يف ذلك التقنيات اؼبوصوفة يف فصوؿ ىذا التوجيو بشأف التقنيات الشائعة كفئات
اؼبصادر احملدَّدة.



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



اػبطوة ٗ :من ىذه اػبيارات ،يتم اختيار تقنيات الضبط اليت تتسم بأكرب قدر من الفعالية للحد من انبعاثات
الزئبق كزبفيضها إف أمكن ،مع مراعاة مستويات األداء اؼبذكورة يف ىذه التوجيهات ،كللتوصل إذل مستول عاـ
مرتفع من ضباية صحة اإلنساف كالبيئة ككل.



اػبطوة ٘ :ربديد تلك اػبيارات اليت يبكن تنفيذىا يف ظركؼ ؾبدية اقتصاديان كتقنيان ،مع مراعاة التكاليف كالفوائد
كما إف كاف يبكن ؼبشغل اؼبرفق الوصوؿ إليها حسبما يرل الطرؼ اؼبعٍت .كيالحظ أف اػبيارات اليت يقع عليها
االختيار قد زبتلف يف حالة اؼبرافق اعبديدة كاؼبرافق القائمة .كينبغي أيضان إيالء االعتبار إذل ضركرة الصيانة
السليمة كاؼبراقبة التشغيلية للتقنيات ،ككذلك اغبفاظ على األداء اؼبتحقق مع مركر الوقت.

ٔ ٛ-مستويات األداء
تشمل الفصوؿ اؼبنفردة عن كل فئة من فئات اؼبصادر معلومات عن مستويات األداء اليت ربققت يف اؼبرافق اليت تقوـ بتشغيل
تقنيات التحكم اؼبوصوفة يف ىذه الفصوؿ ،يف حالة توفر ىذه اؼبعلومات .كلي س اؼبقصود ىو تفسَت ىذه اؼبعلومات باعتبارىا
توصيات بشأف القيمة اغبدية لالنبعاثات .كيرد تعريف ”القيمة اغبدية لالنبعاثات“ يف الفقرة ٕ (ك) من اؼبادة  ٛباعتبارىا
اؼبعرب عنها
”كضع حد لًتكيزات الزئبق أك مركبات الزئبق أك كتلتها أك معدؿ انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات ك َّ
غالبان بعبارة ’الزئبق الكلي‘“ .كتنص الفقرة ٗ من ىذه اؼبادة على أنو هبوز ألم طرؼ أف يستخدـ قيمان حدية لالنبعاثات
تتسق كتطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة من أجل ضبط االنبعاثات كزبفيضها ،حيثما أمكن .كتُدرج الفقرة ٘ من ىذه اؼبادة القيم
اغبدية لالنبعاثات يف قائمة التدابَت اليت هبوز للطرؼ أف ىبتار كاحدان أك أكثر منها لتطبيقها على اؼبصادر القائمة لديو .كإذا
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اختار أم طرؼ أف يستعمل القيم اغبدية لالنبعاثات فينبغي لو أف ينظر يف العوامل اؼبشاهبة لتلك اؼبوصوفة يف القسم السابق
فيما يتعلق باختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة كتطبيقها.
كيبكن االطالع على التوجيو بشأف الطريقة اليت يبكن هبا لألطراؼ أف ربدد األىداؼ كأف تضع القيم اغبدية لالنبعاثات
بالنسبة للمصادر القائمة دبوجب االتفاقية يف كثيقة منفصلة عنواهنا” :توجيو بشأف توفَت الدعم لألطراؼ يف تنفيذ التدابَت
الواردة يف الفقرة ٘ ،كخاصة يف ربديد األىداؼ كيف كضع قيم اغبدكد القصول لالنبعاثات“ (كانت موضع اإلعداد يف
أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٔٓ).

ٜٔ-

أفضل الممارسات البيئية

تُعرؼ االتفاقية ”أفضل اؼبمارسات البيئية“ بأهنا تعٍت ”تطبيق أنسب خليط من تدابَت كاسًتاتيجيات التحكم البيئي“
كالصيانة اعبيدة للمرافق كمعدات القياس تُعترب أمران ىامان يف التشغيل الفعاؿ لتقنيات الضبط كالرصد .كال غٌت عن العاملُت
اؼبدربُت تدريبان جيدان الذين يدركوف ضركرة إيالء االىتماـ إذل العمليات ،كذلك من أجل كفالة األداء اعبيد .كالتخطيط الدقيق
َّ
كااللتزاـ من صبيع اؼبستويات داخل اؼبنظمة اليت تقوـ بتشغيل اؼبرفق ستساعد أيضان على اغبفاظ على األداء ،ككذلك عمليات
اؼبراقبة اإلدارية كغَت ذلك من فبارسات إدارة اؼبرفق.
كترد اؼبعلومات اؼبتعلقة بأفضل اؼبمارسات البيئية اؼبتصلة بكل فئة من فئات اؼبصادر يف الفصل اؼبتعلق بالفئة اؼبعنية.

ٔ ٔٓ-التأثيرات بين الوسائط
يبكن ضبط أك زبفيض انبعاثات الزئبق من فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ باستخداـ التقنيات اؼبوصوفة يف ىذه
التوجيهات  .كترد يف الفصوؿ اؼبعنية اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتأثَتات فيما بُت الوسائط يف صدد كل فئة من فئات اؼبصادر .أما فيما
يتعلق بالزئبق الذم يتم إزالتو من غازات اؼبداخن فيظهر يف مكاف آخر  -كذلك مثالن يف اؼبراحل الصلبة مثل الرماد اؼبتطاير أك
رماد القاع أك اؼبراحل السائلة أك اؼبراحل اؼبختلطة بُت الصلب كالسائل مثل اغبمأة .كنظران ألف الزئبق يًتكز بدرجة أكرب يف ىذه
اؼبواد عنو يف اؼبواد اؼبدخلة ،لذا ينبغي االىتماـ بتجنب إمكانية إطالؽ الزئبق من خالؿ النض أك عمليات النقل بُت الوسائط
كغَت ذلك من اؼبكونات موضع القلق كالناذبة عن التخلص من ىذه الًتسيبات ،أك عن استخدامها كعناصر مكونة يف عمليات
أخرل .كينبغي أف يضع اؼبنظموف ىذه العوامل يف االعتبار عند تعريف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية .كيبكن
أف تكوف بعض اؼبواد األخرل ذات أنبية يف شأف نفايات الزئبق ،كخاصة اؼبادة ٔٔ.

ٔ ٔٔ-تقنيات ضبط الملوثات المتعددة
توجد تقنيات يبكن استخدامها لضبط انبعاثات ؾبموعة من اؼبلوثات مثل اعبسيمات الدقيقة كاؼبلوثات العضوية كثاين أكسيد
النيًتكجُت كثاين أكسيد الكربيت كاؼبعادف الثقيلة ،دبا فيها الزئبق .كينبغي النظر يف مزايا استخداـ التقنيات اليت يبكن هبا ضبط
عدة ملوثات يف كقت كاحد من أجل اغبصوؿ على فوائد مشًتكة مع ضبط الزئبق .كيف تقييم ىذه التقنيات ينبغي أيضان النظر
يف عوامل مثل كفاءة ضبط الزئبق كضبط اؼبلوثات األخرل كأم عواقب معاكسة ؿبتملة ،مثل تقليل الكفاءة يف إطار النظاـ
الشامل للتأثَتات الشاملة لعدة أكساط.
كتتضمن الفقرة ٘ من اؼبادة  ٛاستخداـ اسًتاتيجية لضبط اؼبلوثات اؼبتعددة يبكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق
باعتبارىا خياران إلدارة االنبعاثات من اؼبصادر القائمة.
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ٔ ٕٔ-االتفاقات الدولية األخرى
يتعُت
قد تكوف األطراؼ يف االتفاقية أطرافان أيضان يف اتفاقات بيئية أخرل عاؼبية أك إقليمية متعددة األطراؼ ذات صلة كقد َّ
كضع ىذه االتفاقات األخرل يف االعتبار إذل جانب اتفاقية ميناماتا .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،تغطي أحكاـ اتفاقية استكهودل اؼبتعلقة
سيتعُت على البلداف
باؼبلوثات العضوية الثابتة كثَتان من نف س فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ التفاقية ميناماتا ،كلذلك
َّ
األطراؼ يف االتفاقيتُت أف تأخذ أيضان يف االعتبار أم أحكاـ ذات صلة من تلك االتفاقية(.)ٛ
كىناؾ اتفاقاف يتصالف هبذا اؼبوضوع كقد تكوف بعض أطراؼ اتفاقية ميناماتا أطرافان فيهما أيضان كنبا اتفاقية بازؿ اؼبتعلقة
بالتحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كاتفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل عرب اغبدكد ،اليت اعتُمدت يف
إطار عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا.

ٔ ٔ-ٕٔ-اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
هتدؼ اتفاقية بازؿ إذل ضباية صحة اإلنساف كالبيئة من اآلثار الضارة الناصبة عن توليد كإدارة كنقل النفايات اػبطرة كغَتىا من
النفايات كالتخلص منها عرب اغبدكد.
كيبكن أف يولد تنفيذ تدابَت ضبط كتقليل انبعاثات الزئبق نفايات قد تتسم باػبطورة .كمعاعبة ىذه النفايات تندرج يف نطاؽ
الفقرة ٖ من اؼبادة ٔٔ من اتفاقية ميناماتا اليت تقتضي من األطراؼ إدارة نفايات الزئبق بطريقة سليمة بيئيان ،على أف تؤخذ يف
االعتبار االلتزامات كاؼببادئ التوجيهية اؼبوضوعة دبوجب اتفاقية بازؿ ،كتقتضي من أطراؼ اتفاقية بازؿ عدـ نقل نفايات الزئبق
عرب اغبدكد الدكلية إالّ لغرض التخلص السليم بيئيان منها طبقان لتلك اؼبادة كالتفاقية بازؿ .كتتصل اؼببادئ التوجيهية التقنية ،اليت
كضعت دبوجب اتفاقية بازؿ بشأف إدارة النفايات ،بإدارة اغبمأة كغَت ذلك من النفايات الناصبة عن التقاط الزئبق من اؼبصادر
ذات الصلة ،كيبكن أف تكوف ذات قيمة كبَتة يف التقليل من اآلثار الشاملة لعدة أكساط اليت قد تنجم عن سوء إدارة ىذه
النفايات(.)ٜ

ٔ ٕ-ٕٔ-اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود
هتدؼ اتفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل العابر للحدكد إذل اغبد من تلوث اؽبواء كخفضو تدرهبيان بقدر اإلمكاف كمنعو دبا يف
ذلك التلوث بعيد اؼبدل عرب اغبدكد الذم ينشأ عن ؾبموعة من اؼبلوثات .كدبوجب ىذه االتفاقية ،مت اعتماد بركتوكوؿ اؼبعادف
الثقيلة يف عاـ  ٜٜٔٛيف آرىاكس ،الدامبرؾ ،كدخل حيز النفاذ يف عاـ ٖٕٓٓ .كيستهدؼ ىذا الربكتوكوؿ ثالثة معادف:
الكادميوـ كالرصاص كالزئبق .كفئات اؼبصادر الثابتة اليت يغطيها الربكتوكوؿ تشمل اؼبصادر ذات الصلة اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ
التفاقية ميناماتا.
كيتمثل أحد االلتزامات األساسية اليت يضطلع هبا األطراؼ يف بركتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة يف زبفيض انبعاثاهتا من ىذه اؼبعادف
الثالثة إذل أدىن من مستوياهتا يف عاـ ٓ( ٜٜٔأك أم سنة بديلة يف الفًتة بُت عامي ٘ ٜٔٛك٘ .)ٜٜٔكيهدؼ الربتوكوؿ إذل
تقليل انبعاثات الكادميوـ كالرصاص كالزئبق من اؼبصادر الصناعية (صناعة اغبديد كالصلب كصناعة اؼبعادف غَت اغبديدية
كصناعة االظبنت كصناعة الزجاج كصناعة الكلور كالقلويات) كعمليات االحًتاؽ (توليد الطاقة كاؼبراجل الصناعية) كترميد
النفايات .كيفرض الربكتوكوؿ قيمان حدية صارمة النبعاثات اؼبصادر الثابتة كيشَت بأفضل التقنيات اؼبتاحة ؽبذه اؼبصادر .كمت
( )ٛيبكن االطالع على توجيهات تفصيلية بشأف استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية للوفاء دبتطلبات تلك
االتفاقية يف اؼبوقع.http://chm.pops.int/Implementation/BATandBEP/Overview/tabid/371/Default.aspx :
( )ٜتوجد اؼببادئ التوجيهية التقنية يف اؼبوقع:
.http://www.basel.int/Implementation/Publications/TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspx
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تعديل الربكتوكوؿ يف عاـ ٕٕٔٓ لتطبيق أكجو مركنة من أجل تسهيل انضماـ أطراؼ جديدة ،كخاصة البلداف من أكركبا
الشرقية كالقوقاز ككسط آسيا .كيف عاـ ٕٕٔٓ مت أيضان اعتماد كثيقة توجيو بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة من أجل ضبط
انبعاثات اؼبعادف الثقيلة من فئات اؼبصادر اليت يغطيها الربتوكوؿ.

ٔ ٖٔ-شراكة الزئبق العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
دعا ؾبل س إدارة برنامج البيئة إذل إقامة شراكات بُت اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين كوسيلة للحد من اؼبخاطر اليت
تتعرض ؽبا صحة البشر كالبيئة نتيجة إلطالقات الزئبق يف البيئة(ٓٔ) .كاؽبدؼ الشامل لشراكة الزئبق العاؼبية اليت نشأت عن ذلك
ىو ضباية صحة البشر كالبيئة العاؼبية من انبعاثات الزئبق كمركباتو من خالؿ اغبد من االنبعاثات العاؼبية من الزئبق الناجم عن
استخدامات بشرية يف اؽبواء كاؼبياه كاألراضي ،كالقضاء بصورة هنائية على ىذه االنبعاثات حيثما يكوف ذلك فبكنان.
كتندرج يف ىذه الشراكة يف الوقت اغباضر شباين أكلويات ؿبدَّدة للعمل (أك ؾباالت شراكة) ،منها أربع أكلويات تتصل بصورة
خاصة هبذه التوجيهات :أم ضبط الزئبق الناتج عن حرؽ الفحم؛ كإدارة نفايات الزئبق؛ كإمدادات كزبزين الزئبق؛ كزبفيض
الزئبق الناشئ عن صناعة االظبنت.
كقد مت النظر يف اػبربات اؼبكتسبة داخل ىذه اجملاالت يف إطار الشراكة ،إذل جانب التوجيو اؼبتصل الذم كضع يف إطار
الشراكة ،عند النظر يف صياغة ىذه اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية.
كيبكن االطالع على مزيد من اؼبعلومات يف:
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx

(ٓٔ) قرار ؾبل س إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ٖٕ.ٜ/
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الفصل الثاني
التقنيات الشائعة
التقنيات الشائعة لخفض االنبعاثات
يقػػدـ ىػػذا الفصػػل معلومػػات عامػػة عػػن تقنيػػات الضػػبط اؼبنطبقػػة علػػى صبيػػع فئػػات اؼبصػػادر الثابتػػة اؼبدرجػػة يف اؼبرفػػق داؿ .كيبكػػن
االطالع على معلومات إضافية تتصل بأم قطاع بالتحديد يف الفصل اؼبتعلق بالقطاع اؼبعٍت.
كمن الضركرم لدراسة صبيع اػبيػارات احملتملػة اؼبتصػلة بالقطػاع موضػع االىتمػاـ أف يػتم النظػر يف كػال التقنيػات الشػائعة اؼبوصػوفة
يف ىذا القسم كالتقنيات احملددة اؼبوصوفة لكل قطاع.
كيتباين مدل قدرة أجهزة تنظيف الغبار على التقػاط انبعاثػات الزئبػق اؼبػرتبط باعبسػيمات .كعمومػان تطبػق معظػم تقنيػات تنظيػف
الغبار يف صبيع القطاعػات .كتتوقػف درجػة ضػبط الزئبػق علػى اغبالػة الكيميائيػة كشػكل الزئبػق ،أم مػا إف كػاف الزئبػق مؤكسػدان أك
ّأكليان .كيتم التقاط معظم الزئبق النقي يف أجهزة تنظيف الغبار :كيبكن تعزيز كفاءة ىذه األجهزة إلزالة الزئبق مػن خػالؿ أكسػدة
الزئبق الغازم .كأكثر التقنيات شيوعان لتخفيف الغبار ىي مرشحات األكياس كاؼبرسبات الكهركستاتيكية (.)ESP
كمن التقنيات الشائعة عرب القطاعػات إلزالػة الزئبػق بالتحديػد اسػتعماؿ الكربػوف اؼبنشػط ،سػواء مت حقنػو يف تيػار غػاز اؼبدخنػة أك
يف طبقة الًتشيح .كلتحسُت كفاءة اإلزالة يف الكربوف اؼبنشط يبكن استعماؿ عوامل األكسدة (حبقنها مثالن يف تيػار غػاز اؼبدخنػة
أك تكثيفها على الكربوف اؼبنشط).

اؼبرشحات القماشية
تستخدـ مرشحات األكياس (اؼبرشحات القماشية كاؼبرشحات النسيجية) عملية الًتشيح لفصل جسيمات الغبار عػن الغػازات.
كىي سبثل كاحدة من أكثر الوسائل اؼبتوفرة عبمع الغبار كفػاءة كربقيقػان لفعاليػة التكػاليف ،كيبكػن أف ربقػق كفػاءة صبػع تفػوؽ مػن
 ٜٜ,ٜٜيف اؼبائة للجسيمات الدقيقة جدان .كتدخل الغازات جهػاز الًتشػيح كسبػر يف األكيػاس القماشػية .كيبكػن صػنع األكيػاس
من مواد ـبتلفة (مثل القطن اؼبنسوج أك اؼبلبد أك اؼبواد الًتكيبية أك األلياؼ الزجاجية) حسب خصائص غاز اؼبدخنة.
كلتحسُت القدرة على ترشػيح الغبػار كزيػادة العمػر يػتم يف كثػَت مػن األحيػاف تبطػُت مػادة اؼبرشػح .كأكثػر اؼبػواد شػيوعان ىػي اغبجػر
اعبَتم اػبامل كيميائيان (كربونات الكالسيوـ) .إذ أنو يزيد كفاءة صبع الغبار عن طريق تكوين ما يسمى ُكسػب اؼبرشػح .كوبسػن
ُكسب اؼبرشح التقاط اعبسيمات الدقيقة كيوفر اغبماية ؼبادة اؼبرشح نفسها من الرطوبة أك اعبسيمات الساحجة .كبدكف التبطُت
اؼبسػػبق فػػإف مػػادة اؼبرشػػح تسػػمح للجسػػيمات الدقيقػػة بػػأف تتسػػرب مػػن خػػالؿ نظػػاـ اؼبرشػػح الكيسػػي ،كخاصػػة يف بدايػػة العمليػػة،
نظػران ألف الكػػي س ال يسػػتطيع أف يقػػوـ إالّ جبػػزء فقػػط مػػن عمليػػة الًتشػػيح كيػػًتؾ األجػزاء األكثػػر دقػػة ل ُكسػػب اؼبرشػػح الػػذم يعػػزز
عمل اؼبرشح.
كيبر الزئبق الغازم أساسان من خالؿ مرشػح كيسػي .كلػذلك ينبغػي مػن أجػل زيػادة كفػاءة العمليػة ربويػل الزئبػق الغػازم إذل شػكل
مؤكسد بقدر اؼبستطاع ،حبيث يبكن أف يلتصق باعبسيمات .ككفاءة اؼبرشح الكيسي يبكن أف تزيػد بتػدابَت ـبتلفػة ،مثػل االقػًتاف
باغبقن اعباؼ أك شبو اعباؼ (التجفيف بالرشح) كتوفَت ترشيح إضايف كتركيب سطح تفاعلي على كسب اؼبرشح.

اؼبرسبات الكهركستاتيكية
احململة بالغبار
تستعمل اؼبرسبات الكهركستاتيكية القول الكهركستاتيكية لفصل ذرات الغبار عن غازات العادـ .كتتدفق الغازات َّ
مػػن خػػالؿ اؼبمػػر الػػذم يتشػػكل بػػإلكًتكدات التصػريف كالتجميػػع .كتتلقػػى اعبسػػيمات احملمولػػة جػوان شػػحنة سػػالبة مػػع مركرىػػا مػػن
خالؿ اجملاؿ اؼبؤيَّن بُت اإللكًتكدات .كىذه اعبزيئات اؼبشحونة تنجذب إذل إلكًتكد أرضي أك مشحوف إهبابيان كتلتصق بػو .كيػتم
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إزالة اؼبادة اؼبتجمعة على اإللكًتكدات هبز أك ذبذبة إلكًتكدات التجميع ،سواء بصورة مستمرة أك يف فًتات ؿبددة سلفان .كيبكن
عادة تنظيف اؼبرسبات بدكف كقف تيار اؽبواء.
كالعوامػػل الرئيسػػية الػػيت تػػؤثر علػػى كفػػاءة اعبمػػع يف اؼبرسػػبات الكهركسػػتاتيكية ىػػي اؼبقاكمػػة الكهربائيػػة كتوزيػػع حجػػم اعبزيئػػات.
كالعوامل األخرل اليت تؤثر على ىذه الكفاءة ىي درجات اغبرارة كمعدؿ تدفق غاز اؼبدخنة كؿبتول الرطوبة كعوامل التكييف يف
تيار الغاز أك زيادة سطح التجميع.
كيعمل اؼبرسب الرطب بتيارات ىوائية مشبعة ببخار اؼباء (نسبة رطوبة نسبية تبلغ مائة يف اؼبائة) .كىذه اؼبرسبات الرطبة تستعمل
بصػػورة شػػائعة إلزالػػة قطػرات السػوائل مثػػل رذاذ حػػامض الكربيػػت مػػن تيػػارات الغػػاز يف العمليػػات الصػػناعية .كتسػػتعمل اؼبرسػػبات
الرطبػة بصػػورة شػػائعة أيضػان عنػدما ربتػػوم الغػػازات علػػى نسػبة رطوبػػة مرتفعػػة أك ربتػػوم علػى جسػػيمات دقيقػػة قابلػػة لالشػػتعاؿ أك
جسيمات لزجة بطبيعتها.

أجهزة التنظيف الرطبة
يوجد نوعاف ـبتلفاف من أجهزة التنظيف الرطبة اؼبستعملة ،أحدنبا يستعمل أساسان إلزالة الغبار كيستعمل اآلخػر إلزالػة اؼبركبػات
الغازية اغبمضية.
كيف اؼبنظفات الرطبة إلزالة الغبار يتالم س سائل التنظيف (كىو اؼباء عادة) مػع تيػار غػازم وبتػوم علػى جسػيمات الغبػار .كينػتج
عػػن االتصػػاؿ القػػوم لتيػػار الغػػاز كالسػػائل كفػػاءة عاليػػة يف إزالػػة الغبػػار .كتػػؤدم عمليػػة الًتطيػػب إذل ذبمػػع اعبسػػيمات الدقيقػػة فبػػا
يسهل صبعها .كمن أمثلة أجهزة التنظيف اؼبذكورة أجهزة فينتورم أك أجهزة ثيسُت أك أجهزة رادياؿ فلو .كيبكن أف تكػوف كفػاءة
إزالة الغبار اليت تتسم هبا ىذه الوحػدات أكثػر مػن  ٜٛيف اؼبائػة ،كلكػن الًتكيػز النهػائي للغبػار يكػوف مرتفعػان نسػبيان (أكثػر مػن ٘
ملغ/للمًت اؼبكعب العادم).
كاؼبنظفات الرطبة اؼبخصصة أساسان إلزالة اؼبركبات الغازية اغبمضية (كىي غالبان منظفات من نوع أبراج الرش) تزيل اؼبلوثػات مثػل
ثنائي أكسيد الكربيت ككلوريد اؽبيدركجُت كاؽبافنيوـ .كيستخدـ سائل المتصاص اؼبركبات .كىػي كثػَتان مػا تنظػف الغػاز الػذم مت
تنظيف الغبار منو بالفعل.
كالغازات ”اؼبنظَّفة“ بواسطة نوعي أجهزة التنظيف سبر عادة مػن خػالؿ مزيػل الػرذاذ إلزالػة قطػرات اؼبيػاه مػن تيػار الغػاز .أمػا اؼبػاء
الناتج من نظاـ التنظيف فيتم تنظيفو كتصريفو أك إعادة تدكيره يف جهاز الغاز.
كيبكػػن ربسػػُت امتصػػاص الزئبػػق النقػػي بإضػػافة مركبػػات الكربيػػت أك الكربػػوف اؼبنشػػط لسػػائل جهػػاز التنظيػػف (ميللػػر كآخػػركف،
ٕٗٔٓ).
كالتهاطل ىو تدبَت آخر يستخدـ كثَتان إلزالة الزئبق اؼبؤكسد من مياه التنظيف .كيبكن أف تعمل مركبات الكربيت كعامل للتلبد،
عنػػد إضػػافتها إذل ميػػاه الغسػػل لتحويػػل الزئبػػق القابػػل للػػذكباف بكفػػاءة إذل مركػػب غػػَت قابػػل للػػذكباف .كىنػػاؾ احتمػػاؿ آخػػر لػربط
الزئبق مباشرة بعد ربويلو يف مرحلة السيولة كيتمثل يف إضافة الكربوف اؼبنشط إذل مياه التنظيف (بيتيغ.)ٕٓٔٗ ،
كيبكن أف ربدث إعادة انبعاث الزئبػق يف حالػة كجػود مركبػات االختػزاؿ مثػل الكربيػت يف ميػاه التنظيػف .كيف ىػذه اغبالػة ،يبكػن
ربويػػل الزئبػػق مػػرة أخػػرل إذل زئبػػق ّأكرل كإعػػادة إطالقػػو (تيسػػر كآخػػركف .)ٕٓٔٗ ،كيبكػػن ذبنػػب ذلػػك مػػن خػػالؿ كفالػػة كجػػود
أيونات يبكن أف يتفاعل معها الزئبق ليكوف مركبات مثل الفلوريد أك الكلوريد أك الربكميد أك اليوديد.
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ملخص أجهزة تنظيف الغبار
يقدـ اعبدكؿ ٔ معلومات عن أداء أجهزة تنظيف الغبار
الجدول ٔ
أداء أجهزة تنظيف الغبار معبراً عنو بمتوسط تركيزات الغبار في الساعة
اؼبرشحات النسيجية
اؼبرشحات النسيجية ،النوع الغشائي
اؼبرسبات الكهركستاتيكية اعبافة
اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة
أجهزة تنظيف الغبار عالية الكفاءة

تركيزات الغبار بعد التنظيف (ملغ/ـٖ)
<ٔ٘-
<ٔ
< ٘ ٔ٘ -
<ٔ٘-
< ٕٓ

اؼبصػدر :أخػذ مػػن كثيقػة التوجيػػو بشػأف أفضػػل التقنيػات اؼبتاحػػة لضػبط انبعاثػات اؼبعػػادف الثقيلػة كمركباهتػػا مػن فئػػات اؼبصػادر اؼبػػذكورة يف اؼبرفػق الثػػاين
(ٔٔ)
لربكتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة ()ECE/EB.ALR//116, 2013

عوامل اإلذابة كاألكسدة
الكربػوف اؼبنشػط مػػذيب فعػاؿ اللتقػاط الزئبػػق مػن غػػاز اؼبػداخن .كيبكػن حقػػن الكربػوف اؼبنشػػط يف تيػار غػاز اؼبػػداخن قبػل دخػػوؿ
أجهزة تنظيف الغبار أك اؼبرشحات الكيسية أك اؼبرسبات الكهركستاتيكية أك يبكن توزيع غاز اؼبداخن يف كل أجزاء طبقػة ترشػيح
كربونية  .كفعالية الكربوف اؼبنشط لضبط الزئبق تتوقف على درجة اغبرارة .كبالتحديد فإف التقاط الزئبق أك قػدرة إزالػة مػادة ماصػة
بعينهػا تتزايػػد مبطي ػان مػػع البفػػاض درجػػة ح ػرارة غػػاز اؼبدخنػػة .كتتحػػدد درجػػة ح ػرارة غػػاز اؼبدخنػػة أساس ػان بتصػػميم اؼبنشػػأة كعوامػػل
التشغيل .كحسب خصائص اؼبنشأة ،مثل العناصر اليت يتكوف منها غاز اؼبدخنة كتشغيل جهاز ضػبط الغبػار ،تكػوف إزالػة الزئبػق
فعالػػة نسػػبيان عنػػد درجػػات ح ػرارة تقػػل عػػن ٘ ٔٚدرجػػة مئويػػة مػػع اسػػتخداـ الكربػػوف اؼبنشػػط اؼبعيػػارم .كتوجػػد م ػواد ماصػػة مػػن
الكربػػوف اؼبنشػػط خاصػػة لػػدرجات اغبػرارة العاليػػة مػػن أجػػل التقػػاط الزئبػػق يف درجػػات حػرارة تزيػػد عػػن ٘ ٔٚدرجػػة مئويػػة كتصػػل
عمومان حىت ٖٓ٘ درجة مئوية.
كصبيػػع أن ػواع الكربػػوف اؼبنشػػط قابلػػة لالشػػتعاؿ ،كىػػي قابلػػة لالشػػتعاؿ الػػذايت كقابلػػة لالنفجػػار يف ظػػركؼ معيَّنػػة .كتتوقػػف ـبػػاطر
النػَتاف كاالنفجػػار علػػى خصػػائص االحػًتاؽ كاالنفجػػار يف اؼبنػػتج اؼبسػػحوؽ ،ككػػذلك علػػى العمليػػات اؼبسػػتعملة كأحػواؿ اؼبنشػػأة.
فػػالكربوف اؼبنشػػط بنوعيػػة جيػػدة ىبضػػع لقػػدر كبػػَت مػػن عمليػػات التجهيػػز كينطػػوم علػػى درجػػة أقػػل مػػن ـبػػاطر النػَتاف كاالنفجػػار
باؼبقارنة مع الكربوف من النوعية اؼبنخفضػة .كلكػن أنػواع الكربػوف اؼبنشػط جزئيػان يبكػن أف تنطػوم علػى ـبػاطرة عاليػة كقػد تتطلػب
تعػػامالن خاص ػان .كينبغػػي اختيػػار اؼبػػادة اؼباصػػة بعنايػػة كاسػػتخدامها حسػػب التوجيه ػات اؼبناسػػبة للتعامػػل ،دبػػا يف ذلػػك اسػػتخداـ
معدات منع النَتاف كاالنفجار (مثل ذبنب تيػارات اؽبػواء منخفضػة السػرعة عػن طريػق طبقػات الًتشػيح كذبنػب الًتسػيبات الكبػَتة
اغبجػػم يف العمليػػة مػػن خػػالؿ اسػػتمرار التصػريف مػػن القػوادي س كرصػػده مػػن أجػػل ذبنػػب ـبػػاطر النػَتاف ،كجػػودة الصػػيانة الركتينيػػة
لتنظيػػف التنػػاثر) .كزبفيػػف الكربػػوف دب ػواد خاملػػة يبكػػن أف يكػػبح إمكانيػػة االنفجػػار .كيف التطبيقػػات الػػيت يضػػاؼ فيهػػا الكربػػوف
اؼبنشط إذل تدفقات الغاز اليت تنطوم على كميات قليلة من غاز العمليات قػد يكػوف مػن اؼبفيػد خلػط الكربػوف دبػواد ماصػة غػَت
قابلة لالشتعاؿ (ليكاتا كآخركفٕٓٓٚ ،؛ ديرين كآخركف.)ٕٓٓٛ ،
كيبكػػن تعزيػػز التقػػاط الزئبػػق بإضػػافة عوامػػل األكسػػدة (مثػػل اؽبالوجينػػات) إذل غػػاز اؼبدخنػػة أك اسػػتخداـ الكربػػوف اؼبنشػػط احملقػػوف
باؽبالوجُت أك الكربيت .كيرد كصف ىذه التقنيات دبزيد مػن التفصػيل يف الفصػوؿ اػباصػة بالقطاعػات .كىنػاؾ خطػر ؿبتمػل مػن
(ٔٔ) يالحظ كجود خالؼ بشأف مستويات األكسجُت اؼبستعملة للتمثيل عن كمية التخفيف اغباصل ،كينبغي القياـ دبزيد من البحث.
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إمكانيػة ظهػػور الديوكسػػُت كالفيػػوراف نتيجػػة ذلػك ،كخاصػػة يف اؼبنتجػػات الثانويػػة ،مثػػل الرمػاد كاغبمػػأة .كينبغػػي أف يؤخػػذ ذلػػك يف
االعتبار.
كينبغي التعامل مع نفايات الكربوف اؼبنشط كفقان للمادة ٔٔ (نفايات الزئبق) ككفقان ألم لوائح كطنية معموؿ هبا.
كيوضح اعبدكؿ ٕ األداء األدىن اؼبتوقع لتقنيات الكربوف اؼبنشط من أجل إزالة الزئبق.
الجدول ٕ
األداء األدنى المتوقع لتقنيات الكربون المنشط إلزالة الزئبق معبراً عنو بمتوسط تركيزات الزئبق في الساعة

ؿبتول الزئبق بعد التنظيف (ملغ/ـٖ)
< ٔٓٓ,
مرشح كربوين
< ٔٓٓ,
مرشح كربوين ؿبقوف بالكربيت
< ٘ٓٓ,
حقن الكربوف  +فصل الغبار
ٔٓٓٓ,
حقن الكربوف اؼبنشط اؼبربكـ  +فصل الغبار
اؼبصدر :أخذ من كثيقة التوجيو بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة لضبط انبعاثات اؼبعادف الثقيلة كمركباهتا من فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق الثاين
لربكتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة ()ECE/EB.AIR/116, 2013

كتتوقف درجة ضبط الزئبق يف اعبدكؿ ٕ إذل حد كبَت على اغبالة الكيميائية للزئبق كشكلو (على سبيل اؼبثاؿ ،ما إف كاف الزئبق
األكرل .كيتوقف تطبيق ىذه التدابَت على العمليات احملددة كيكوف أكثر أنبية
مؤكسدان أك مرتبطان جبسيمات) ،كعلى الًتكيز ّ
عندما تكوف تركيزات الزئبق يف غاز اؼبدخنة مرتفعة .كتتضمن كثائق القطاعات أمثلة ؼبستويات أداء فرادل التقنيات أك
ؾبموعات التقنيات.
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الفصل الثالث
الرصد
رصد انبعاثات الزئبق
ٔ  -مقدمة
رصد انبعاثات الزئبق ىو عنصر مكوف رئيسي لتمكُت أم طرؼ من تقييم أداء التدابَت اليت يطبقها .كلذلك يصف ىذا الفصػل
التقنيات العامة اليت قد ينظر الطػرؼ يف تطبيقهػا لرصػد االنبعاثػات .كباإلضػافة إذل ذلػك ،هبػرم تنػاكؿ تقنيػات رصػد االنبعاثػات
اػباصة بفئات اؼبصادر الثابتة اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ يف الفصوؿ ذات الصػلة مػن ىػذه التوجيهػات .كال تشػمل اؼبػادة  ٛالتزامػات
ؿبددة بشأف رصد االنبعاثات .كلكن الفقرة  ٙمن ىذه اؼبادة تقضي بػأف ربقػق التػدابَت الػيت يطبقهػا أم طػرؼ تقػدمان معقػوالن يف
خفض االنبعاثات مع مركر الوقت .كباإلضافة إذل ذلك ،تقضي الفقػرة ٔٔ بػأف يبلػغ كػل طػرؼ (عمػالن باؼبػادة ٕٔ) عػن فعاليػة
التدابَت اليت ازبذىا يف سبيل ضبط ،كحيثما أمكن ،خفض انبعاثات الزئبق كمركبات الزئبق من اؼبصادر الثابتة اؼبندرجػة يف فئػات
اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ.
كاستفادت عملية إعداد التوجيهات من اػبربات ذات الصلة على اؼبسػتويُت الػوطٍت كاإلقليمػي .كيشػار بإحالػة مرجعيػة إذل بعػض
ىذه اػبربات ألغراض االطالع .كال سب س اإلحالة اؼبرجعية إذل ىذه اؼبعلومات بأم حاؿ مػن األحػواؿ باسػتقاللية مػؤسبر األطػراؼ
أك استقاللية طرؼ ما كفقان للمادة  .ٛكتستند أم مناقشات بشأف التكاليف إذل اؼبعلومات اليت كانت متاحة كقت إعداد كثيقة
التوجيهات .كذبدر اإلشارة إذل أنو من اؼبتوقع أف تتغَت التكاليف مع مركر الوقت.

ٕ  -نظرة عامة
يبثػل رصػد انبعاثػات الزئبػق جانبػان جوىريػان يف التنفيػذ الشػامل ألفضػػل التقنيػات اؼبتاحػة كأفضػل اؼبمارسػػات البيئيػة مػن أجػل ضػػبط
انبعاثات الزئبق يف البيئة كمن أجل اغبفاظ على مستول مرتفع من كفػاءة تشػغيل تقنيػات التخفيػف اؼبسػتعملة .كينبغػي أف هبػرم
رصػػد انبعاثػػات الزئبػػق كفق ػان ألفضػػل اؼبمارسػػات العامػػة مػػع اسػػتعماؿ أسػػاليب معتمػػدة أك مقبولػػة .كتلػػزـ بيانػػات سبثيليػػة كموثوقػػة
كسريعة عن رصد انبعاثات الزئبق من أجل تقييم ككفالة فعالية تقنيات ضبط انبعاثات الزئبق اؼبستعملة يف أم مرفق.
كينبغ ػػي أف تض ػػطلع صبي ػػع مص ػػادر انبعاث ػػات الزئب ػػق ذات الص ػػلة برص ػػد االنبعاث ػػات .كيف ح ػػُت أف ى ػػذه اؼبقدم ػػة تتض ػػمن قائم ػػة
التقنيات فإف كل مصدر معٍت يبكن أف يتخذ التقنيات كاؼبمارسات اؼبنطبقػة بوجػو خػاص مػن أجػل الرصػد ،كالػيت يشػار إليهػا يف
فرادل الفصوؿ اليت تتألف منها ىذه التوجيهات.
ٕ ٔ-الخطوات العامة في إجراء رصد انبعاثات الزئبق
اػبطػػوة األكذل يف إجػراء رصػػد انبعاثػػات الزئبػػق ىػػي إنشػػاء خػػط أسػػاس لػػألداء ،سػواء مػػن خػػالؿ أخػػذ قياسػػات مباشػػرة لًتكيػزات
الزئبػػق يف تيػػارات الغػػاز أك اسػػتخداـ القياسػػات غػػَت اؼبباشػػرة لتقػػدير انبعاثػػات اؼبرفػػق .كبعػػد ذلػػك ،يؤخػػذ مزيػػد مػػن القياسػػات يف
فػًتات زمنيػػة ؿبػػددة (يوميػان أك أسػػبوعيان أك شػػهريان علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ) لتوصػػيف تركيػػز الزئبػػق يف الغػػاز أك انبعاثػػات الزئبػػق يف ذلػػك
الوقػػت .كعندئػ مػذ يػػتم الرصػػد بتجميػػع كربليػػل بيانػػات قيػػاس االنبعاثػػات ؼبالحظػػة االذباىػػات يف االنبعاثػػات كأداء التشػػغيل .كإذا
أشارت القياسات إذل كجود أشياء تبعث على القلق ،مثل زيادة تركيزات الزئبق مع مركر الوقػت أك فػًتات ذركة النبعاثػات الزئبػق
م
فعندئذ ينبغي ازباذ إجراء سريع من جانب اؼبرفق لتصحيح اغبالة.
تصاحب بعض عمليات اؼبنشأة
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ٕ ٕ-اعتبارات في اختيار نهج القياس أو الرصد
ينبغي أف يبدأ اختيار هنج القياس أك الرصد ببحث النتائج اؼبرجوة .كيبكن القياـ بقياسػات دكريػة قصػَتة األجػل ،يف فػًتات زمنيػة
قصَتة مثل ساعة كاحدة أك يوـ كاحد ،من أجل توفَت مردكد سريع من اؼبعلومات لتحسػُت العمليػة إذل اغبػد األمثػل .كالقياسػات
الطويلة األجل ،مثػل القياسػات الػيت ذبػرم علػى مػدل عػدة أشػهر أك علػى مػدل سػنة ،مػع اسػتعماؿ معػدات تقػاـ بصػورة دائمػة
على أساس شبو مستمر ،قد تكوف مرغوبة من أجل التبليغ عن جرد االنبعاثات .كالرصد اؼبستمر لالنبعاثات الذم هبرم تنفيػذه
يف الوقػػت اغباضػػر يف بعػػض البلػػداف يبكػػن اسػػتخدامو لضػػبط العمليػػة إذا كانػػت انبعاثػػات الزئبػػق تتبػػاين تباينػان كبػَتان ،كذلػػك علػػى
سبيل اؼبثاؿ بسبب التغَت السريع يف مستول الزئبق يف مواد التغذية األكلية.
كباإلضػافة إذل ذلػػك ،يلػػزـ كضػػع اػبصػػائص احملػػددة للموقػػع يف االعتبػػار عنػد اختيػػار أكثػػر أسػػاليب الرصػػد مالءمػػة كزبطػػيط ضبلػػة
أخػػذ العينػػات .كحسػػب العمليػػات اؼبسػػتخدمة يبكػػن أف يوجػػد الزئبػػق يف شػػكل زئبػػق ملتصػػق باعبسػػيمات أك زئبػػق ّأكرل غػػازم
( )Hg0أك يف شكلو الغازم اؼبؤين ‘ٔ’ Hg ،أك  ‘ٕ’ Hgأك خبليط من ىذه األشكاؿ .كقد تكػوف الفواصػل متباينػة إذل حػد كبػَت
بُت اؼبرافق اليت تقػوـ بعمليػات متشػاهبة .كيف بعػض العمليػات قػد يكػوف مػن اؼبفيػد قيػاس ىػذه األنػواع اؼبختلفػة مػن الزئبػق بصػورة
فردية ،كذلك مثالن بتوفَت ُمدخالت تساعد يف ازباذ قرارات بشأف تكنولوجيات الضبط الفعالة أك إجراء تقييمات للمخاطرة.

كينبغػػي أف تكػػوف نقطػػة صبػػع العينػػات يف مكػػاف يسػػهل الوصػػوؿ إليػػو كأف تفػػي باش ػًتاطات الصػػحة كالسػػالمة اؼبهنيتػػُت كأف تفػػي
باالشًتاطات التنظيمية كأف تسمح باستعادة العينات التمثيلية .كمػن األمثػل أف تسػتخدـ نفػ س نقػاط صبػع العينػات يف اغبمػالت
التالية عبمع العينات من أجل كفالة إمكانية اؼبقارنة بُت النتائج .كؼبنع زبفيف العينات كذبنب الوصوؿ إذل نتػائج منخفضػة زائفػة
ينبغي أال يتسرب اؽبواء احمليط إذل نقاط العينػة .كيفضػل 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 للعينة .كتتوافر معلومات تفصيلية عن تصػميم
كإنشػاء نقػاط القيػاس يف التوجيػو األكرك  :)ٕٔ( EN 15259: 2007نوعيػة اؽبػواء  -قيػاس انبعاثػات اؼبصػادر الثابتػة  -اشػًتاطات
أقسػػاـ كمواقػػع القيػػاس كىػػدؼ كخطػػة كتقريػػر القيػػاس“ .كينطبػػق ىػػذا التوجيػػو علػػى القياسػػات اؼبسػػتمرة ككػػذلك القياسػػات غػػَت
اؼبستقرة.
كللحصوؿ علػى بيانػات سبثيليػة ،ينبغػي ربديػد توقيػت العينػة كمػدهتا كتكرارىػا مػن خػالؿ دراسػة عػدة بػارامًتات ،تشػمل أسػلوب
القيػاس كالرصػػد اؼبسػػتعمل ،كموقػػع القيػػاس ،كظػػركؼ تشػػغيل اؼبرفػػق ،كالتباينػػات العمليػػة كاالشػًتاطات اػباصػػة بػػاؼبوقع ،لتوضػػيح
مػػدل االمتثػػاؿ دبوجػػب العمليػػة التنظيميػػة اؼبنطبقػػة .كينبغػػي أف تؤخػػذ العينػػات يف ظػػركؼ سبثػػل العمليػػات العاديػػة للمرفػػق .كإذا
كانػػت االنبعاثػػات متباينػػة إذل حػػد كبػػَت أك إذا كانػػت االنبعاثػػات تؤخػػذ مػػن عمليػػة متقطعػػة فينبغػػي اسػػتعماؿ عينػػة ذات مػػدة
أطػػوؿ أك صبػػع مزيػػد مػػن العينػػات (مثػػل العينػػات اؼبػػأخوذة عػػرب اجملموعػػة اؼبتقطعػػة بأكملهػػا) مػػن أجػػل اغبصػػوؿ علػػى متوسػػط
قياس يبكن الوثوؽ بو .كباإلضافة إذل ذلك قد يسػتلزـ البفػاض تركيػزات الزئبػق يف تيػار العينػة فػًتات أطػوؿ مػن أجػل تػوفَت كتلػة
عينة إصبالية تزيػد عػن حػد الكشػف اؼبسػتخدـ يف األسػلوب اؼبطبػق .كباإلضػافة إذل ذلػك ،تػوفر العينػات اؼبركبػة الدكريػة  -أكثػر
مػػن نصػػف سػػاعة أك ٕٔ سػػاعة أك ٕٗ سػػاعة علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ  -نتػػائج سبثيليػػة بدرجػػة أكػػرب مقارنػػة بالعينػػات اؼبػػأخوذة بصػػورة
عشوائية.
كيبكن أف تتباين انبعاثات الزئبق بصػورة ىامػة داخػل اؼبرفػق الواحػد مػع مػركر الوقػت أك بػُت اؼبرافػق الػيت تقػوـ بعمليػات مشػاهبة،
بسبب تبػاين ؿبتػول الزئبػق يف اؼبػواد الداخلػة يف العمليػة .كيبكػن أف تتغػَت تركيػزات الزئبػق بصػورة سػريعة يف الوقػود أك اؼبػواد اػبػاـ
(ٕٔ) اللجنة األكركبية للتوحيد القياسي ” :EN 15259: 2007نوعية اؽبواء ،قياس انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -اشًتاطات أقساـ كمواقع
القياس كىدؼ كخطة كتقرير القياس“ ٔٛ ،آب/أغسط س :ٕٓٓٚ
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22623&cs=106F3444821A456A90F21590F3BFF8582
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أك اؼب ػدخالت األخػػرل مثػػل النفايػػات .كأثنػػاء إج ػراء قيػػاس االنبعاثػػات ينبغػػي أيض ػان توثيػػق ؿبتػػول الزئبػػق يف مػػدخالت العمليػػة
للمساعدة علػى ضػماف اعبػودة .كهبػب أثنػاء صبػع العينػات اغبػرص بقػدر اإلمكػاف علػى كفالػة تشػغيل العمليػة يف ظػركؼ سبثيليػة
كأف تكوف تركيزات الزئبق يف تيػارات اؼبػدخالت فبثلػة ؼبػواد التغذيػة العاديػة ،كعلػى اإلقػالؿ إذل أدىن حػد مػن االنبعاثػات اؽباربػة.
كإذا دل تكن ظركؼ التشغيل مبطية فإف االستقراء اػبارجي لبيانات العينة قد يتيح نتائج هبامش أكرب من اػبطأ.
كينبغػػي توثيػػق ظػػركؼ التشػػغيل طػواؿ ضبلػػة صبػػع العينػػات .كينبغػػي القيػػاـ بتسػػجيل دقيػػق للبػػاراميًتات احملػػددة ،مثػػل معػػدؿ تػػدفق
الغػاز اغبجمػػي كدرجػة حػرارة الغػػاز كؿبتػول خبػػار اؼبػػاء يف الغػاز كالضػػغط االسػتاتيكي ألنبػػوب الغػػاز كالضػغط اعبػػوم(ٖٔ) ،كذلػػك
م ػػن أج ػػل ربوي ػػل تركي ػزات الزئب ػػق ال ػػيت ي ػػتم قياس ػػها إذل ظ ػػركؼ مرجعي ػػة معياري ػػة (ص ػػفر درج ػػة مئوي ػػة ٔ ،ض ػػغط ج ػػوم ،ؿبت ػػول
األكسجُت اؼبقاس أك اؼبرجعي كعلى قاعدة غاز جافة) .كيبكن ربديد كمية الزئبق اليت هبرم إطالقها بضرب تركيز الزئبق يف غاز
العادـ كقسمتو على معدؿ تدفق الغاز اغبجمي الذم يبر من اؼبدخنة ،على النحو التارل:
على سبيل اؼبثاؿ:
EHg = CHg × F × T

حيث:
 =EHgاالنبعاثات الثانوية للزئبق (كغ/سنة)
 =CHgتركيز الزئبق يف تيار الغاز (كغ/ـٖ)
 =Fمعدؿ التدفق اغبجمي لتيار الغاز (ـٖ/ساعة)
 =Tكقت التشغيل سنويان (ساعة/سنة)
كتعتمد األساليب األكثر مباشرة يف رصد االنبعاثات على أخذ العينات عند مصدر ثابت ،مثل أنبوب اؼبدخنة .كال هبػرم عػادة
قياس االنبعاثات اؼبنتثرة ،دبا فيها االنبعاثات اؽباربة ،يف العػادة ،كاؼبنهجيػات اؼبوجػودة فعػالن لقيػاس االنبعاثػات اؼبنتثػرة تػؤدم مبطيػان
إذل نتائج تنطوم على درجة كبَتة من عدـ التأكد .كىكذا ،ينبغي أف يالحظ أف نتائج رصد االنبعاثػات مػن اؼبصػادر الثابتػة قػد
ال تقدـ بيانات كاملة عن ؾبموع انبعاثات الزئبق من اؼبرفق.
كينبغػػي أف يسػػتند اختيػػار أسػػلوب الرصػػد إذل عػػدة عوامػػل ،مثػػل خصػػائص اؼبوقػػع كؿبػػددات العمليػػة كتأكػػد القيػػاس كاعتبػػارات
التكلفة كاؼبتطلبػات التنظيميػة كمتطلبػات الصػيانة .كؼبقارنػة انبعاثػات الزئبػق مػن اؼبرفػق مػع مػركر الوقػت ،ينبغػي اسػتعماؿ أسػاليب
متسقة ألخذ العينات يف السنوات الالحقة.
ٕ ٖ-أساليب القياس المباشر
تعترب أساليب القياس اؼبباشر عمومان أكثر التقنيات موثوقية لرصد انبعاثات الزئبػق .كعنػد إجػراء ىػذه األسػاليب بطريقػة صػحيحة
فإهنا يبكن أف توفر بيانات سبثيلية موثوقة تؤدم إذل قياس أكثر دقة النبعاثات الزئبق الفعلية من اؼبرفق.
ٕٔ-ٖ-

القياسات قصيرة األجل

ٕ ٔ-ٔ-ٖ-أخذ العينات بجهاز االرتطام
تؤخػذ عينػػات انبعاثػػات الزئبػػق جبهػػاز االرتطػػاـ مػن مصػػدر ثابػػت بالقيػػاـ يػػدكيان جبمػػع عينػػة مػن غػػاز العػػادـ مػػن فتحػػة خػػركج مثػػل
أنبػػوب اؼبدخنػػة أك اجملػػرل بنظػػاـ اؼبعاينػػة اؼبتسػػاكية اغبركػػة ،حيػػث يكػػوف تيػػار غػػاز العينػػة الػػذم يػػتم اسػػتخراجو بػػنف س سػػرعة التيػػار
الرئيسػػي .كتأخػػذ اؼبعاينػػة اؼبتسػػاكية اغبركػػة يف االعتبػػار التغػَتات يف معػػدؿ تػػدفق الغػػاز كربميػػل بعػػض اعبسػػيمات يف الغػػاز .كلكػػن
ىذا األسلوب لي س مناسبان يف حالة الغازات اليت ربمل اعبسيمات بصورة كثيفة.
(ٖٔ)  ،EU IPPCB, NFM BREF Draftشباط/فرباير ٖٕٔٓ ،ص .ٙٚ
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كيتطلػػب ىػػذا األسػػلوب اسػػتعماؿ قطػػار معاينػػة معقػػد السػػتعادة الزئبػػق مػػن تيػػار الغػػاز يف شػػكل ؿبلػػوؿ يػػتم إرسػػالو بعدئػ مػذ إذل
التحليل يف اؼبخترب .كيف حُت أف ىذا األسلوب يسمح بدقػة جيػدة يف قيػاس تركيػز الزئبػق فإنػو يتطلػب حضػوران مسػتمران أثنػاء فػًتة
صبػػع العينػػة .كمػػن مزايػػا ىػػذا األسػػلوب أف االسػػتعادة تكػػوف فبكنػػة يف حػػاليت كجػػود الزئبػػق يف شػػكل غػػازم كيف كجػػود الزئبػػق أك
ملتصػػقان جبسػػيمات دقيقػػة .كبسػػبب تعقػػد ىػػذا اإلجػراء يتجػػو إجػراء اختبػػار اؼبصػػدر إذل أف يكػػوف يف فػًتات دكريػػة فقػػط (مػػرة أك
مرتُت يف السنة على سبيل اؼبثاؿ) .كعمومان ،تعُت اؼبرافق خرباء استشاريُت متخصصُت يف اختبار اؼبصدر من أجل أخػذ العينػات
كإجراء التحليل.
كيػػتم إدخػػاؿ مسػػبار كصػػنبور عينػػة يف ؾبػػرل الغػػاز اػبػػارج السػػتخراج عينػػة سبثيليػػة يف فػػًتة زمنيػػة ؿبػػددة .كنظ ػران ألف أخػػذ العينػػات
جبهاز االرتطاـ ال هبرم عادة إال بضعة مرات يف السػنة كحػد أقصػى فػإف العينػات ينبغػي أف تؤخػذ عنػد تشػغيل العمليػة يف حالػة
مستقرة للسماح لالستقراء اػبارجي للبيانات خالؿ سنة تشغيل .كينبغي توثيق ظركؼ التشغيل قبل ضبلػة أخػذ العينػات كاثناءىػا
كبعػػدىا .كيف الواليػػات اؼبتحػػدة ،تتمثػػل اؼبمارسػػة العامػػة يف أخػػذ ثػػالث عينػػات جبهػػاز ال ػًتاطم ،سبتػػد كػػل منهػػا لعػػدة سػػاعات يف
ظركؼ تشغيل مبطية ،كحسػاب متوسػط النتػائج للتوصػل إذل قيمػة الًتكيػز النهائيػة .كالدقػة يف ذبهيػز جهػاز االرتطػاـ كالتعامػل مػع
احملاليػل بعػد ذلػك تتسػم بأنبيػة حاظبػة لنجػاح أسػاليب االرتطػػاـ .كتتصػل أخطػاء القيػاس يف كثػَت مػن األحيػاف بضػياع الزئبػق مػػن
احملاليل .كلذلك فمن اعبوىرم ذبنب أم ضياع للعينة نظران ألف ذلك سيسبب نتائج اختبار منخفضة بصورة مضللة.
كنظران ألف ىذا األسلوب لي س من أساليب الرصد اؼبستمر لالنبعاثات فإف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها ال تقدـ بيانػات بشػأف
انبعاثات الزئبق أثناء األنشطة غَت اؼبنتظمة ،مثػل التأرجحػات الواسػعة يف اإلنتػاج كبػدء العمليػات أك إغػالؽ اؼبنشػأة أك اضػطراب
العمل فيها .كينبغي أف يالحػظ أف انبعاثػات الزئبػق اؼبتولػدة أثنػاء ىػذه األحػداث يبكػن أف تكػوف أعلػى أك أقػل بدرجػة كبػَتة عػن
ظركؼ التشغيل العادية.
كلكن يبكن حىت يف ظركؼ األحواؿ اؼبستقرة العادية أف وبدث تباين كبَت يف أحجاـ الزئبق اؼبنبعثة عندما يتذبذب ؿبتػول الزئبػق
األكليػػة يف فػًتات قصػػَتة مػػن الوقػػت .كبالتحديػػد ،قػػد وبػػدث يف مرافػػق ترميػػد النفايػػات كاالظبنػػت الػػيت
يف الوقػػود أك مػواد التغذيػػة ّ
تسػػتخدـ كقػػود الفضػػالت أف يصػػعب التنبػػؤ دبحتػػول الزئبػػق الػػذم يػػدخل النظػػاـ أك اؼبرفػػق .كباؼبثػػل ،قػػد يتغػػَت الزئبػػق يف تغػػذيات
األفراف بسرعة حسب اؼبرَّكزات اليت هبرم ذبهيزىا ،يف حالة قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية .كيف ىذه اغباالت ،فإف النتائج اؼبتجمعة
من أخذ العينات جبهاز االرتطاـ قد ال توفر بيانات سبثيلية يف حالة استقراءىا خارجيان يف فًتة طويلة من الوقت (مثل اؼبتوسطات
الثانوية) .كىكذا ،فإف زيادة عدد مرات أخذ العينات (على سبيل اؼبثاؿ زيادهتا إذل ثالثة قياسات يف السنة طواؿ سنوات كثَتة)
يبكن أف يوفر فهمان أفضل النبعاثات اؼبصدر الفعلية مع مركر الوقت.
كللحصػوؿ علػى القيمػة القصػول كأغػراض االسػػتثمار ينبغػي إجػراء اختبػار انبعاثػات الزئبػػق يف اؼبصػدر أثنػاء ضبػالت أكثػر اتسػػاعان
عبمع العينات للملوثات اؽبوائية مثل اعبسيمات الدقيقة كأكاسيد النًتكجُت كثنائي أكسيد الكربيت كاؼبركبات العضوية اؼبتطػايرة.
كقد تؤدم إضافة اختبار الزئبق عند إجراء ىذه اغبمالت األكثر اتساعان ألخذ عينات اؼبلوثات اؽبوائية إذل زيادة تكاليف تشغيل
اؼبرفق .كتتوقف التكاليف الفعلية على عوامػل ـبتلفػة مثػل أسػلوب أخػذ العينػات كعػدد مػرات اؼبعاينػة كخػدمات الػدعم كأسػاليب
التحليل كذبهيز اؼبوقع.
األساليب المرجعية الموجودة:


األسػلوب  -EN13211:2001/AC: 2005نوعيػة اؽبػواء -انبعاثػات اؼبصػادر الثابتػة  -األسػلوب اليػدكم إلصبػارل تركػز ؾبمػوع
(ٗٔ)
الزئبق
(ٗٔ) اللجنة األكركبية للتوحيد القياسي :EN 13211:2001/AC:2005 ،نوعية اؽبواء -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -األسلوب اليدكم
إلصبارل تركز ؾبموع الزئبق ٔ٘ ،شباط/فرباير ٕ٘ٓٓ.
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ىذا ىو األسلوب اؼبرجعي اؼبستعمل يف أكركبا لقياس ؾبموع الزئبق .كينطبق ىذا األسلوب على مدل تركيزات ؾبمػوع الزئبػق مػن
ٔٓٓ ٓ,إذل ٘ ٓ,مللي غراـ/ـٖ يف غػازات العػادـ .كالعمليػة أسػلوب يػدكم لتحديػد تركيػز الزئبػق الكلػي باسػتعماؿ ؿبلػوؿ مػائي
ضبضي من برمنغنات البوتاسيوـ أك ثاين كركمات البوتاسيوـ من أجل أخذ عينة الزئبق يف طور البخار مػع اسػتخداـ مرشػح كرقػي
عبمع الزئبق اؼبلتصق باعبسيمات .كينبغي أف يكوف زمن أخذ العينة بُت ٖٓ دقيقة كساعتُت.


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

(٘ٔ)

يف ىػػذا األسػػلوب يػػتم صبػػع انبعاثػػات اعبزيئػػات بطريقػػة متسػػاكية اغبركػػة يف اؼبسػػبار كعلػػى مرشػػح سػػاخن ،مث يػػتم صبػػع االنبعاثػػات
الغازية يف ؿبلوؿ ضبضي مائي من بَتككسيد اؽبيدركجُت (بعد ربليلو الكتشاؼ صبيع اؼبعادف دبا فيها الزئبق) كؿبلوؿ ضبضي مائي
مػػن برمنغنػػات البوتاسػػيوـ (بعػػد ربليلػػو للزئبػػق فقػػط) .كيػػتم ىضػػم العينػػات الػػيت سبػػت اسػػتعادهتا كربليػػل أجػزاء مالئمػػة الكتشػػاؼ
الزئبػػق بواسػػطة مطيافيػػة ِ
االمتػزاز الػػذرم بالبخػػار البػػارد (كيشػػار إليهػػا أيضػان باسػػم  )CVAASكالكتشػػاؼ ـبتلػػف اؼبعػػادف األخػػرل
باستخداـ اؼبطيافية الكتلية البالزمية اؼبقركنة باغبث (كيشار إليها أيضان باسػم  .)ICP-MSكىػذا األسػلوب يناسػب قيػاس تركيػزات
الزئبػػق الػػيت تػًتاكح بػػُت قرابػػة ٕ ٓ,إذل ٓٓٔ ميكركغػراـ/ـٖ .كنظػران ألف ىػػذا األسػػلوب هبمػػع الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف ؿبلػػوؿ بَتككسػػيد
اؽبيدركجُت فإنو يالئم ربديد ـبتلف أنواع الزئبق.


ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة - )US EPA SW-846 Method 0060(،ربديد اؼبعادف يف انبعاثات اؼبداخن

()ٔٙ

يسػػتعمل ىػػذا األسػػلوب لتحديػػد تركي ػز اؼبعػػادف يف انبعاثػػات اؼبػػداخن مػػن كحػػدات ترميػػد النفايػػات اػبطػػرة كعمليػػات االح ػًتاؽ
اؼبشاهبة .كيف ىذا األسلوب ،يتم سحب عينة من تيار غاز اؼبدخنة بطريقة متساكية اغبركة من خالؿ مسػبار نظػاـ ترشػيح .كيػتم
ػربدة .كيكػوف
صبع انبعاثات اعبسيمات يف اؼبسبار كعلى مرشح ساخن كصبع االنبعاثات الغازية يف سلسلة مػن أجهػزة االرتطػاـ اؼب َّ
جهػػازاف مػػن أجهػػزة االرتطػػاـ فػػارغُت ،بينمػػا وبتػػوم جهػػازاف آخػػراف منهػػا علػػى ؿبلػػوؿ مػػائي مػػن حػػامض النيًتيػػك اؼبخفػػف مقًتنػان
بَتككسػػيد اؽبيػػدركجُت اؼبخفػػف ،كوبتػػوم جهػػازا ارتطػػاـ آخ ػراف علػػى ؿبلػػوؿ مػػن برمنغنػػات البوتاسػػيوـ اغبمضػػي ،يف حػػُت وبتػػوم
جهاز االرتطاـ األخَت على ؾبفف.
كيػػتم ىضػػم العينػػات اؼبسػػًتجعة كربليػػل أجػزاء مالئمػػة الكتشػػاؼ الزئبػػق بواسػػطة مطيافيػػة  .CVAASكيبكػػن ربليػػل األجػزاء الباقيػػة
الكتشػػاؼ اؼبعػػادف األخػػرل دبطيافيػػة االنبعاثػػات الذريػػة البالزميػػة اؼبقركنػػة باغبػػث ( )ICP-AESأك مطيافيػػة االمت ػزاز الػػذرم اللهػػيب
( )FLAAأك اؼبطيافية الكتلية .ICP - MS


اعبمعية األمريكية لالختبارات كاؼبواد األسلوب ( - ASTM D6784-02اعتمد مرة أخرل يف  - )ٕٓٓٛأسلوب االختبار
اؼبوحد بشأف الزئبق النقي كاؼبؤكسد كاعبسيمي كؾبموع الزئبق يف غاز اؼبداخن اؼبولَّدة من مصادر ثابتة تعمل حبرؽ الفحػم
()ٔٚ
(طريقة أكنًتيو ىيدرك)

يف ىذا األسلوب يتم سحب عينة من تيار غاز اؼبدخنة بطريقة متساكية اغبركة من خالؿ مسبار كنظاـ ترشػيح مػع اغبفػاظ علػى
درجػػة حػرارة تبلػػغ ٕٓٔ درجػػة مئويػػة أك درجػػة حػرارة غػػاز اؼبدخنػػة (أيهمػػا أكػػرب) ،كبعػػد ذلػػك يػػتم اسػػتخداـ سلسػػلة مػػن أجهػػزة

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

.731C45504F6F2FB2
(٘ٔ) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية” ،األسلوب  -ٕٜاالنبعاثات اؼبعدنية من اؼبصادر الثابتة“
.http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method29.html
( )ٔٙككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة -Method 0060” ،ربديد اؼبعادف من انبعاثات اؼبداخن“.
.http://www.epa.gov/wastes/hazard/testmethods/sw846/pdfs/0060.pdf.
( )ٔٚاعبمعية األمريكية لالختبارات كاؼبواد (” )ASTMأسلوب االختبار اؼبوحد بشأف الزئبق النقي كاؼبؤكسد كاعبسيمي كؾبموع الزئبق يف
غاز اؼبداخن اؼبولَّدة من مصادر ثابتة تعمل حبرؽ الفحم (طريقة أكنًتيو ىيدرك)“؛ .http://www.astm.org/Standards/D6784.htm .ٕٓٓٛ
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االرتطاـ يف ضباـ ثلج .كيتم صبع الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات يف النصف األمامي مػن قػاطرة أخػذ العينػة .كيػتم صبػع الزئبػق اؼبؤكسػد
يف أجهزة ارتطاـ ربتوم على ؿبلوؿ كلوريد البوتاسيوـ اؼبائي اؼبربد.
كيػػتم صبػػع الزئبػػق النقػػي يف أجهػػزة ارتطػػاـ تاليػػة (وبتػػوم كاحػػد مػػن أجهػػزة االرتطػػاـ علػػى ؿبلػػوؿ ضبضػػي مػػائي مػػربد مػػن بَتككسػػيد
اؽبيدركجُت كربتػوم ثالثػة أجهػزة علػى ؿباليػل مائيػة مػربدة مػن برمنغنػات البوتاسػيوـ) .كيػتم اسػتعادة العينػات كىضػمها مث ربليلهػا
الكتشاؼ الزئبق باستخداـ مطيافية  CVAASأك مطيافية الفلورة الذرية بالبخار البارد ( .)CVAFSكينطبػق نطػاؽ ىػذا األسػلوب
على ربديد انبعاثات الزئبق النقػي كاؼبؤكسػد كالعػالق باعبسػيمات كالزئبػق الكلػي مػن مصػادر ثابتػة تعمػل بػالفحم بًتكيػزات تػًتاكح
من قرابة ٕ ٓ,إذل ٓٓٔ ميكركغراـ/ـٖ.


اؼبعػػايَت الصػػناعية اليابانيػػة  -األسػػلوب ( k0222اؼبػػادة ٗ (ٔ)  -أسػػاليب ربديػػد الزئبػػق يف غػػاز اؼبػػداخن (أسػػلوب االمتػزاز
()ٔٛ
الرطب كاالمتزاز الذرم بالبخار البارد)

يستخدـ ىذا األسلوب اؼبرجعي من الياباف لقياس ؾبموع الزئبق يف طور البخار يف غاز العينة .كيف ىذا األسلوب ،يتم صبع
زئبق طور البخار يف ؿبلوؿ ضبضي مائي من برمنغنات البوتاسيوـ (أخذ عينات غَت ؿبدكدة بطريقة متساكية اغبركة) .كيتم صبع
الغبار الذم وبتوم على الزئبق اؼبلتصق باعبسيمات يف غاز اؼبدخنة على مرشح كفقان لألسلوب اؼبرجعي :JIS Z 8808
ٖٕٔٓ( ” )ٜٔأساليب قياس تركيز الغبار يف غاز اؼبدخنة“ .كيتم ىضم العينات اؼبستعادة كربليل أجزاء مالئمة الكتشاؼ
الزئبق دبطيافية االمتزاز الذرم بالبخار البارد.
ٕٕ-ٔ-ٖ-

لماصة
أخذ العينات بالمصائد ا ّ

اؼباصة قياسػان ؼبتوسػط تركيػز الزئبػق علػى مػدل فػًتة أخػذ العينػات بطريقػة تشػبو أسػاليب أجهػزة االرتطػاـ .كباإلضػافة
توفر اؼبصائد ّ
اؼباصة استقراران أكرب لالحتفاظ بالزئبق كبركتوكوالن أكثر بساطة ألخذ العينات ،فبػا يسػمح بأخػذ العينػات
إذل ذلك ،توفر اؼبصائد ّ
دكف حضور أحد على مدل فًتات طويلة من الزمن.
اؼباصػػة لقيػػاس انبعاثػػات الزئبػػق مػػن مصػػادر ثابتػػة ذات تركي ػزات منخفضػػة مػػن اعبسػػيمات .كعموم ػان ،تؤخػػذ
كتسػػتعمل اؼبصػػائد ّ
العينات يف أم موقع يلي جهاز التحكم باعبسيمات.
ماصػة ،تعمػل
كمبطيػان ،يػتم اسػتخراج عينػات مزدكجػة باسػتعماؿ مسػابر تُػدخل إذل تيػار الغػاز .كىػذه اؼبسػابر ربتػوم علػى مصػائد ّ
اؼباصػػة أساسػان مػػن كربػػوف ُمهلجػػن .كهتػػدؼ اؼبصػػائد اؼباصػػة العاديػػة إذل قيػػاس الزئبػػق
علػػى تركيػػز الزئبػػق مػػن الغػػاز .كتتكػػوف اؼبػػادة ّ
اؼباصػة .كيػتم
الغازم ،كلكػن بسػبب تشػغيل أسػلوب أخػذ العينػات ،يبكػن سػحب اعبسػيمات الػيت ربتػوم علػى زئبػق يف اؼبصػائد ّ
ربليػػل ىػػذه اعبسػػيمات كيضػػاؼ اؼبقػػدار الػػذم مت قياسػػو إذل مقػػادير القاعػػدة الكربونيػػة للحصػػوؿ علػػى قيمػػة الزئبػػق الكلػػي .كمػػع
ذلػػك فػػإف أسػػلوب اؼبصػػيدة اؼباصػػة ال هبمػػع اعبسػػيمات بطريقػػة متسػػاكية كؽبػػذا فهػػو لػػي س أسػػلوبان دقيق ػان لقيػػاس الزئبػػق اؼبلتصػػق
باعبسيمات .كرغم ذلك ،كنظران ألنو من اؼبنتظر أف تقوـ اؼبرافػق اؼبعنيػة بتشػغيل أجهػزة فعالػة لضػبط اعبسػيمات فالبػد كأف يوجػد
حد أدىن من الزئبق الذم ربملو اعبسيمات يف ؾبرل الغاز.
اؼباصػة اؼبسػتعملة ؼبعرفػة ؿبتػول الزئبػق .كإذا كانػت
كيف هناية فًتة أخذ العينة يتم تغيَت اؼبصائد اؼباصػة يػدكيان كهبػرم ربليػل اؼبصػائد ّ
اؼباص متوافقتُت ضمن مدل ؿبدد فعندئ مػذ يػتم حسػاب متوسػط النتيجتػُت للحصػوؿ علػى القيمػة النهائيػة.
نتائج ربليلي األنبوب ّ
كتشمل األساليب التحليلية حملتول الزئبق األساليب الكيميائية الرطبة التقليدية أك أنظمة االنتػزاز اغبػرارم الصػغَتة ،الػيت يبكػن أف
توفر نتائج فورية .كمن اؼبزايا الواضحة ؽبذا األسلوب أنو يبكن بسرعة تدريب القائمُت بتشغيلو على إجراء أخذ العينات .كتتمثل
ميزة أخرل يف أف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من ربليل االنتزاز اغبرارم يبكن أف تُعرؼ عندما يكوف القائم باالختبار ال يزاؿ
( )ٔٛرابطة اؼبعايَت اليابانيةJIS K0222” ،؛ ٜٜٔٚ؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخن“ ٕٓ ،آب/أغسط س .ٜٜٔٚ
( )ٜٔرابطة اؼبعايَت اليابانية :ٕٖٓٔ :JISZ8808” ،أساليب قياس تركيز الغبار يف غاز اؼبدخنة“ ٕٓ ،آب/أغسط س ٖٕٔٓ.
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يف اؼبيداف .كيفيػد ذلػك يف االختبػارات اؽبندسػية ذات الظػركؼ اؼبتباينػة أك يف التػدقيقات اؼبتعلقػة باختبػارات الدقػة النسػبية لرصػد
الزئبق.
اؼباصػػة درجػػة جيػػدة مػػن اغبساسػػية كالدقػػة للزئبػػق عػػرب ؾبموعػػة كاسػػعة مػػن الًتكيػزات .كلكػػن يلػػزـ معرفػػة الًتكي ػزات
كتػػوفر اؼبصػػائد ّ
اؼباصة الصحيحة كزمن اختيار العينة الصحيح .كعلى
اؼبتوقَّعة حبديها األدىن كاألقصى يف غاز اؼبدخنة لكي يبكن اختيار اؼبصيدة ّ
سبيل اؼبثاؿ ،إذا كاف الًتكيز كبَتان للغاية أك كاف كقت أخذ العينة طػويالن للغايػة فقػد يكػوف ذلػك أكثػر مػن قػدرة امتصػاص الزئبػق
اؼباصة .كيؤدم ذلك يف حالة حدكثػو إذل إبػالغ قػيم أقػل عػن تركيػز الزئبػق الفعلػي .كمػن ناحيػة أخػرل ،عنػدما يكػوف
يف اؼبصيدة ّ
كقت أخذ العينة من غاز اؼبدخنة قصَتان مع البفاض شديد يف تركيزات الزئبق ،فػإف ذلػك يبكػن أف يػؤدم إذل التقػاط قػدر ضػئيل
للغاية يف اؼبصائد ،كىو ما يبكن أف يؤثر سلبان على دقة ربليل اؼبصيدة.

األساليب اؼبرجعية اؼبوجودة:


ككالػػة ضبايػػة البيئػػة يف الواليػػات اؼبتحػػدة ،األسػػلوب  - 30Bربديػػد انبعاثػػات ؾبمػػوع الزئبػػق يف طػػور البخػػار مػػن مصػػادر
(ٕٓ)
االحًتاؽ العاملة بالفحم باستخداـ اؼبصائد اؼباصة

ىػػذا األسػػلوب ىػػو عمليػػة لقيػػاس ؾبمػػوع انبعاثػػات الزئبػػق يف طػػور البخػػار مػػن مصػػادر اح ػًتاؽ تعمػػل بالفعػػل باسػػتخداـ عينػػات
اؼبصػػائد اؼباصػػة كالتقنيػػات التحليليػػة االستخالصػػية أك اغبراريػػة .كىػػذا األسػػلوب مصػػمم حصػران لالسػػتعماؿ يف ظػػركؼ االلبفػػاض
النسػػيب للجسػػيمات (مثػػل أخػػذ العينػػات بعػػد صبيػػع أجهػػزة ضػػبط التلػػوث) .كاألسػػلوب  30 Bىػػو أسػػلوب مرجعػػي يسػػتخدـ يف
تػػدقيقات مراجعػػة اختبػػارات الدقػػة النسػػبية ( )RATAsلػػنظم الرصػػد اؼبسػػتمر النبعاثػػات ( )CEMSالزئبػػق يف حالػػة البخػػار كنظػػم
اؼباصة اؼبرَّكبة يف اؼبراجل اليت تعمل حبرؽ الفحػم كىػو مالئػم أيضػان الختبػار انبعاثػات الزئبػق يف ىػذه اؼبراجػل .كيف
الرصد باؼبصائد ّ
اغباالت اليت قد توجد فيهػا كميػات كبػَتة مػن الزئبػق العػالق باعبسػيمات ينبغػي اسػتخداـ أسػلوب متسػاكم اغبركػة ألخػذ عينػات
الزئبق.


اؼبعايَت الصػناعية اليابانيػة ( JIS K0222اؼبػادة ٗ (ٕ)  -أسػاليب ربديػد الزئبػق يف غػاز اؼبػداخن (ملغمػة الػذىب كأسػلوب
(ٕٔ)
االمتزاز الذرم بالبخارم البارد)

يستعمل ىذا األسلوب اؼبرجعي من الياباف مادة ماصة ربتوم على الػذىب كيقػي س تركيػز الزئبػق النقػي يف طػور البخػار ( )Hg0يف
غػػاز اؼبػػداخن .كبعػػد غسػػل عينػػة الغػػاز باؼبػػاء كإزالػػة الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف طػػور البخػػار ( )Hg2+مػػن العينػػة الغازيػػة ،يػػتم حػػب س الزئبػػق
اؼباصة كيقاس خبار الزئبػق دبطيافيػة
اؼباصة كملغمة ذىب .كيتم تسخُت اؼبادة ّ
اؼبوجود يف طور البخار يف غاز العينة بواسطة اؼبادة ّ
االمتزاز الذرم بالبخار البارد.
ٕٖ-ٔ-ٖ-

االختبار اآللي

يبكن استعماؿ االختبار اآلرل من أجل القياسات القصَتة األجل لًتكيزات الزئبق يف طور البخار اؼبوجود يف الغاز .كيف ىذا
األسلوب ،يتم استخالص عينة غازية بصورة مستمرة كنقلها إذل جهاز ربليل متنقل يقوـ بقياس الزئبق النقي كالزئبق اؼبؤكسد
( Hg0ك ، )Hg2+سواء بصورة منفصلة أك يف نف س الوقت .كيستعمل جهاز التحليل اؼبتنقل تقنية قياس تشبو التقنية اؼبستعملة يف
الرصد اؼبستمر لالنبعاثات (انظر الفرع ٕ ٗ-أدناه).


ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة  -األسلوب  -30Aربديد انبعاث الزئبق الكلي يف طور البخار من مصادر ثابتة
(ٕٕ)
(إجراء التحليل اآلرل)
(ٕٓ) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ،األسلوب .http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/Meth30B.pdf ،30 B
(ٕٔ) رابطة اؼبعايَت اليابانيةJIS K0222 ،؛ ٜٜٔٚ؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخن“ٕٓ ،آب/أغسط س .ٜٜٔٚ
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األسلوب  30 Aىو عملية لقياس انبعاثات الزئبق الكلي اؼبوجود على شكل خبار ،كذلك من مصادر ثابتة كباستعماؿ جهاز
ربليلي يستخدـ اؼبعدات اآللية .كىذا األسلوب مناسب بصورة خاصة إلجراء اختبارات االنبعاثات كتنفيذ تدقيقات مراجعة
اختبار الدقة النسبية لنظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات كنظم الرصد باؼبصيدة اؼباصة يف مصادر االحًتاؽ العاملة بالفحم .كيشمل
ىذا األسلوب على اشًتاطات ضماف اعبودة كمراقبة اعبودة.
ٕٕ-ٖ-

القياسات الطويلة األجل

الماصة
ٕ ٔ-ٕ-ٖ-نظم رصد المصائد
ّ

اؼباصة لرصد انبعاثات الزئبق من مصادر تتسم بالبفاض تركيزات اعبسيمات .كيتم إنشاء ىذه
تستعمل نظم رصد اؼبصائد ّ
متسقة كسبثيلية .كبعك س
اؼباصة لتوفَت عينات َّ
النظم بصورة دائمة يف نقطة مالئمة عبمع العينات ،مع استخداـ اؼبصائد ّ
اؼباصة ألغراض القياسات القصَتة األجل يف فًتة قصَتة من الوقت ،يتم تشغيل نظم الرصد باؼبصائد اؼباصة
استعماؿ اؼبصائد ّ
على أساس دائم يف فًتات زمنية ؿبددة ،قد تًتاكح بُت ٕٗ ك ٔٙٛساعة(ٖٕ) ،أك حىت ٗٔ يومان للحصوؿ على عينات بًتكيز
زئبقي منخفض .ككما وبدث يف األساليب االستخالصية األخرل ينبغي اختيار موقع نقطة العينة بعناية من أجل توفَت بيانات
سبثيلية كمفيدة.
اؼباصة حبوارل ٓٓٓ ٓ٘ٔ دكالر .كباستخداـ بيانات الواليات اؼبتحدة من عاـ
كتقدَّر تكلفة إنشاء نظاـ رصد باؼبصائد ّ
ٕٓٔٓ تًتاكح تكاليف التشغيل السنوية لنظاـ رصد باؼبصائد اؼباصة ؼبنشآت الطاقة العاملة بالفحم بُت ٓٓٓ  ٕٙدكالر
كٓٓٓ  ٖٙدكالر كتًتاكح تكاليف العمالة السنوية للتشغيل بُت ٓٓٓ ٕٔ دكالر كٓٓٓ  ٖٙدكالر(ٕٗ).
األساليب اؼبرجعية اؼبوجودة


ككالػػة ضبايػػة البيئػػة يف الواليػػات اؼبتحػػدة ( PS-12bمواصػػفة األداء  -)12bاؼبواصػػفات كإجػراءات االختبػػار لرصػػد انبعاثػػات
(ٕ٘)
ؾبموع الزئبق يف طور البخار من اؼبصادر الثابتة باستعماؿ نظاـ رصد مصائد ماصة

تسػتعمل مواصػفة األداء ىػػذه لوضػع مسػتويات مرجعيػػة لػألداء كلتقيػػيم مػدل قبػوؿ نُظػػم الرصػد باؼبصػائد اؼباصػػة اؼبسػتعملة لرصػػد
انبعاثػػات الزئبػػق الكلػػي اؼبوجػػود يف طػػور البخػػار يف تيػػارات غػػاز اؼبػػداخن مػػن اؼبصػادر الثابتػة .كىػػذا األسػػلوب مناسػػب لقياسػػات
الزئبق الطويلة األجل اليت يصل زمن صبع العينة فيها إذل ٗٔ يومان من أجل رصد اؼبستويات اؼبنخفضة من انبعاثات الزئبق.
ٕٗ-

القياسات المستمرة

ٕ ٔ-ٗ-نُظم الرصد المستمر لالنبعاثات
تسػػتعمل نُظ ػػم الرص ػػد اؼبسػػتمر لالنبعاث ػػات م ػػن أجػػل رص ػػد االنبعاث ػػات الغازي ػػة مػػن اؼبص ػػادر الثابت ػػة علػػى م ػػدل ف ػًتات طويل ػػة.
كال يقػػي س ىػػذا األسػػلوب الرصػػدم الزئبػػق العػػالق باعبسػػيمات .كيف إطػػار ىػػذا األسػػلوب اآلرل يػػتم أخػػذ عينػػات سبثيليػػة بصػػورة
مسػػتمرة أك يف ف ػًتات زمنيػػة ؿبػػدَّدة باسػػتعماؿ مسػػبار يوضػػع يف تيػػار الغػػاز .كلػػذلك فػػإف ىػػذه الػػنُظم مفيػػدة للرصػػد غػػَت اؼبنقطػػع
(ٕٕ) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ،األسلوب .http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/Meth30A.pdf ،30A
(ٖٕ) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ،مواصفة األداء  ،12Bص ٖٔ.http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html .
(ٕٗ) ب .أمار ،كس .سينيور ك ر .ألفونسو كج .شتودت (ٕٓٔٓ) ( NESCAUM Reportتقرير رابطة الشماؿ الشرقي لتنسيق إدارة
استخداـ اؽبواء) “Technologies for Control and Measurement of Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants in the
” ،United States: A 2010 Status Reportسبوز/يوليو ٕٓٔٓ ،الصفحات ٕhttp://www.nescaum.org/activities/major- .ٕٕ-
.reports
(ٕ٘) ككالة ضباية البيئية يف الواليات اؼبتحدة  -مواصفة األداء .http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html .12B
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النبعاثػػات الزئبػػق ،الػػيت يبكػػن أف تتبػػاين يف ف ػًتات زمنيػػة قصػػَتة بسػػبب تغػ أػَت تركي ػزات الزئبػػق يف اؼب ػواد اػبػػاـ أك الوقػػود أك اؼب ػواد
الكاشػػفة .كعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ،يبكػػن أف تكػػوف نُظػػم الرصػػد اؼبسػػتمر مفيػػدة أثنػػاء الًتميػػد اؼبشػػًتؾ للنفايػػات كوقػػود بسػػبب التغػ أػَت
الس ػريع حملتػػول الزئبػػق يف النفايػػات .كقػػد ّأدت اش ػًتاطات الرصػػد كالتبليػػغ حسػػب الل ػوائح إذل تزايػػد اسػػتعماؿ ىػػذا األسػػلوب يف
الواليات اؼبتحػدة كاالربػاد األكرك بػُت بعػض اؼبصػادر علػى مػدل السػنوات العشػر األخػَتة .كعلػى الػرغم مػن أف تكلفػة اإلنشػاء
كالتشغيل قد تكوف مرتفعة مقارنة باألساليب األخرل فإف نُظم الرصد اؼبسػتمر تػوفر أكػرب قػدر مػن البيانػات الػيت يػتم توليػدىا يف
الوقت الفعلي عرب ـبتلف أنواع عمليات التشغيل كتقلب سَت العمليات.
كينبغي اختيار موقع نقطة العينة بدقة من أجل اغبصوؿ على بيانات سبثيلية كمفيدة .كيف أم مرفق معقَّد يضم العديد من
اؼبخارج اليت وبتمل أف ينبعث منها الزئبق قد تكوف تكلفة إنشاء نُظم رصد مستمر يف كل ـبرج مرتفعة .كباستخداـ بيانات
الواليات اؼبتحدة من عاـ ٕٓٔٓ ،تُقدَّر التكلفة العامة إلنشاء نظاـ جديد للرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق يف منشأة طاقة
تعمل بالفحم حبوارل ٓٓٓ ٓٓ٘ دكالر ،منها ٓٓٓ ٕٓٓ دكالر ألغراض النظاـ ،دبا يف ذلك بدء التشغيل ،كالتدريب كنُظم
اؼبعايرة ،كما بُت ٓٓٓ ٕٓٓ كٓٓٓ ٖٓٓ دكالر إلعداد اؼبوقع(.)ٕٙكتنخفض التكاليف إذل حد كبَت يف النُظم األحدث،
حيث ال يتطلب األمر أعماؿ معايرة يومية .كتشَت اؼبعلومات األخَتة من أحد مقدمي معدات قياس الزئبق يف االرباد األكرك
إذل تكلفة تبلغ حوارل ٓٓٓ ٓ٘ٔ يورك (ٓٓٓ ٓ ٔٚدكالر) تشمل النظاـ نفسو كالبنية التحتية الالزمة كاإلنشاء ،كتوفَت
اػبدمات ،كاؼبعايرة ،كالتحقق من الصحة(.)ٕٚ
كيف اؼبرافق ذات اؼبداخن اؼبتعددة كاليت تكوف فيها نُظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ؾبدية اقتصػاديان كتقنيػان ،كتنػتج أيضػان معلومػات
مفيدة ،ينبغي أف توضع نُظم الرصد اؼبستمر يف اؼبخارج اليت زبرج منها معظم انبعاثػات الزئبػق أك الكميػة األكػرب مػن انبعاثاتػو يف
اؼبرفق .كعلى الرغم من أف نُظم الرصد اؼبستمر لن توفر يف ىذه اغباالت معلومات من صبيع ـبػارج الغػاز فػإف البيانػات اؼبتجمعػة
قد توفر إشارة مفيدة يف الوقت اغبقيقي الذباىات أداء العملية ككفاءة ضبط الزئبق.
كبالنسػبة لػنُظم الرصػد اؼبسػتمر النبعاثػػات الزئبػق ،يػتم ترشػيح العينػػة اؼبستخلصػة إلزالػة اعبسػيمات الدقيقػػة كبعػد ذلػك يػتم توجيػػو
عينة البخػار الناصبػة عػن ذلػك إذل جهػاز لتحليػل الزئبػق .كعمومػان ،ينبغػي أف تظػل أجهػزة ربليػل نُظػم الرصػد اؼبسػتمر لالنبعاثػات
خاضعة للتحكم اؼبستمر يف درجة اغبرارة من أجل ذبنب األخطاء األدائية كاكبراؼ النتائج .كينبغي أف يالحظ أف ىػذه األجهػزة
التحليلية ال تكتشف الزئبق إالّ يف طور البخػار ( )Hg0ك( ،)Hg2+كأم زئبػق عػالق باعبسػيمات يف العينػة سػيتم حبسػو يف اؼبرشػح.
فعالػػة لضػػبط اعبسػػيمات الدقيقػػة فلػػن تكػػوف ىنػػاؾ تركي ػزات كبػػَتة مػػن
كلكػػن نظ ػران ألف اؼبرافػػق اؼبعنيػػة ينبغػػي أف تعمػػل بػػأجهزة ّ
اعبسيمات يف االنبعاثات النهائية للمداخن كبالتارل لن يكوف ىناؾ الكثػَت مػن الزئبػق العػالق باعبسػيمات يف تيػار الغػاز النهػائي.
كيبكن استعماؿ نُظم الرصد اؼبستمر ألخذ عينات غاز اؼبداخن اعباؼ أك غاز اؼبداخن اؼبشبَّع باؼبػاء ،كمػا وبػدث بعػد اسػتعماؿ
جهاز غسيل رطب .كلكن نُظم الرصد اؼبستمر اؼبستعملة لرصد الغػاز اؼبشػبَّع باؼبػاء تتطلػب مسػبار ترشػيح ثابػت خػاص لتجنػب
االنسدادات بسبب تكثف اؼبػاء .كينبغػي أف يالحػظ أف بعػض نُظػم الرصػد اؼبسػتمر يبكػن أيضػان أف تعػاين مػن التػداخل مػن مػواد
أخرل يف تيار الغاز.
كتقوـ أنظمة الرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق بقياس غاز الزئبق النقي ( )Hg0باسػتعماؿ االمتػزاز الػذرم بالبخػار البػارد
أك الفلػورة الذريػػة بالبخػار البػػارد ( .)CVAFكبنػاءن علػػى ذلػك ،هبػػب اختػزاؿ الزئبػػق اؼبؤكسػد الغػػازم ( )Hg2+يف غػاز العينػػة ليصػػبح
()CVAA

( )ٕٙب .أمار ،كس .سينيور كر .ألفونسو كج .شتودت (ٕٓٔٓ)
استخداـ اؽبواء) “Technologies for Control and Measurement of Mercury Emissions from Coal-Fired Power Plants in the
” ،United States: A 2010 Status Report.سبوز/يوليو ٕٓٔٓ ،الصفحات ٕ.http://www.nescaum.org/activities/major-reports ٚ-
( )ٕٚؼ .غَتتر كأ .ج .سيك ،أؼبانيا ،رسالة شخصية .أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٔٓ.
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 Hg0قبل أف يبكن قياسو .كيشار إذل ىذه العملية باسم ربويل غاز العينة .كوبدث االختزاؿ عند سبرير غاز العينة سواء عرب خلية
اختزاؿ حرارم يف درجة حرارة عالية أك عرب جهاز ارتطاـ وبتوم على مادة كيميائية ـبت ِزلة مثل الكلوريد.
كيبكن استخداـ نُظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات لتوفَت البيانات عن انبعاثات الزئبق بصػورة مسػتمرة ،أك علػى مػدل فػًتات زمنيػة
ؿبددة ،أم كل نصف ساعة أك كػل سػاعة علػى سػبيل اؼبثػاؿ .كاعبػدير باؼبالحظػة أف البيانػات اؼبػأخوذة مػن نُظػم الرصػد اؼبسػتمر
يبكن إرساؽبا على أساس مستمر إذل نظاـ مراقبة العملية من خالؿ حلقة تأثَتات مرتدة لتوضيح اذباىات تشغيل ضػبط العمليػة
يف الوقت الفعلي كللمساعدة يف اغبفاظ على ذركة كفاءة التشغيل.
كهبب معايرة نُظم الرصد اؼبستمر معايرة صحيحة لكفالة دقة البيانات .كيتحقق ذلك دبقارنة القراءات مع العينات اليت تؤخذ يف
نف س الوقت من نف س نقطة صبع العينات ،كاليت يتم ربليلها بعػد ذلػك بأسػاليب اختبػار اؼبصػدر اليدكيػة ذات الصػلة .كقػد تتػوفر
بعض معايَت غاز اؼبعايرة كيف ىذه اغبالة يبكن استخدامها ؼبعايرة األداء بصػورة مباشػرة .كينبغػي القيػاـ بػإجراءات الصػيانة كمراقبػة
اعبودة بصورة منتظمة حسػب اؼبواصػفات الػيت تضػعها السػلطة اؼبعنيػة أك جهػة التصػنيع ،كذلػك مػن أجػل تقليػل اكبػراؼ البيانػات
إذل أدىن حد.
األساليب اؼبرجعية اؼبوجودة:


ككال ػػة ضباي ػػة البيئ ػػة يف الوالي ػػات اؼبتح ػػدة ( PS-12a -مواص ػػفة األداء  - (12aاؼبواص ػػفات كإجػ ػراءات االختب ػػارات ل ػػنُظم
الرصد اؼبستمر جملموع انبعاثات الزئبق يف طور البخار يف اؼبصادر الثابتة(.)ٕٛ

تسػػتعمل مواصػػفة األداء ىػػذه لتقيػػيم مقبوليػػة نُظػػم الرصػػد اؼبسػػتمر للزئبػػق الكلػػي اؼبوجػػود يف طػػور البخػػار ،كالػػيت تقػػاـ يف اؼبصػػادر
الثابتة يف كقت اإلنشػاء أك بعػده بقليػل ،ككلمػا ربػدد ذلػك كفػق اؼبقتضػيات التنظيميػة .كتقػي س نُظػم الرصػد اؼبسػتمر ؾبمػوع تركيػز
الزئبق باؼبيكركغراـ يف اؼبًت اؼبكعب للزئبق يف طور البخار ،بغض النظر عن اؼبواصفات ،كتسجل النتائج يف الظركؼ اؼبعتادة على
أساس رطب أك جاؼ .كىذا األسلوب ال يقي س الزئبق اؼبلتصق باعبسيمات.


 - EN 14884:2005نوعية اؽبواء  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -ربديد الزئبق الكلي :نُظم القياس األكتوماتية

()ٕٜ

يصػػف ىػػذا اؼبعيػػار األكرك إج ػراءات ضػػماف النوعيػػة اؼبتصػػلة بػػنُظم القيػػاس اؼبسػػتمر لالنبعاثػػات لتحديػػد الزئبػػق الكلػػي يف غػػاز
اؼبػػداخن مػػن أجػػل تلبيػػة باالش ػًتاطات اؼبتعلقػػة بعػػدـ اليقػػُت الػػيت تػػنص عليهػػا الل ػوائح أك التش ػريعات الوطنيػػة أك غػػَت ذلػػك مػػن
االش ػًتاطات بشػػأف القػػيم الػػيت يػػتم قياسػػها .كيتمشػػى ىػػذا اؼبعيػػار مػػع اؼبعيػػار العػػاـ بش ػأف ضػػماف نوعيػػة نُظػػم القيػػاس اؼبسػػتمر
لالنبعاثات ( - EN14181:2014انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -ضماف نوعية نُظم القياس األكتوماتية(ٖٓ)).
كاؼبعيػار ُ EN 14181:2014مصػ َّػمم لكػػي يسػتعمل بعػػد اجتيػػاز نُظػم القيػػاس اؼبسػػتمر لالنبعاثػات الختبػػار اؼبالءمػػة ( ،QAL1علػػى
(ٖٔ)
النحو احملدَّد يف  ) EN 15267إلثبات مالءمة النظػاـ للغػرض اؼبقصػود قبػل إنشػائو يف اؼبوقػع .كيصػف اؼبعيػار EN14181:2014
( )ٕٛككالة ضباية البيئة يف الواليات ،مواصفة األداء .http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html .12A
( )ٕٜاللجنة األكركبية للتوحيد القياسي EN 14884:2005:” ،نوعية اؽبواء  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -ربديد ؾبموع الزئبق :نُظم
القياس األكتوماتية“ ٕٛ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٕ٘ٓٓ.
.http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:22225&cs=1D527AD08718E6354287EA554A53ADF26

(ٖٓ) اللجنة األكركبية للتوحيد القياسي :EN 14181:2014” ،انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -ضماف نوعية نُظم القياس األكتوماتية“ٔٔ ،
تشرين األكؿ/أكتوبر ٕٗٔٓ.
.http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:33416&cs=1D563C09742AECB59945D4E1D645A5DCB

(ٖٔ)  EN 15267-1نوعية اؽبواء  -شهادة صالحية نُظم القياس األكتوماتية  -اعبزء ٔ :اؼببادئ العامة :EN 15267-2 ،نوعية اؽبواء -
األكرل لنظاـ إدارة النوعية لصانع نظاـ القياس األكتومايت كاؼبراقبة بعد إصدار
شهادة صالحية نُظم القياس األكتوماتية  -اعبزء ٕ :التقييم َّ
شهادة الصالحية لعملية التصنيع :EN 15267-3 ،نوعية اؽبواء  -شهادة صالحية نُظم القياس األكتوماتية  -اعبزء ٖ :معايَت األداء
كإجراءات االختبار لنُظم القياس األكتوماتية لرصد االنبعاثات من اؼبصادر الثابتة.
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إجراءات ضػماف النوعيػة اؼبطلوبػة لكفالػة قػدرة نظػاـ القيػاس اؼبسػتمر لالنبعاثػات علػى الوفػاء دبقتضػيات عػدـ اليقػُت بشػأف القػيم
اليت يتم قياسها ،على النحو احملدَّد يف تشريعات االرباد األكرك أك التشريع الوطٍت.


األسػػلوب
الزئبق الكلي

13211:2001/AC: 2005
(ٕٖ)

 - ENنوعيػػة اؽبػواء  -انبعاثػػات اؼبصػػادر الثابتػػة  -األسػػلوب اليػػدكم لتحديػػد تركيػػز

وبػػدد ىػػذا اؼبعيػػار األكرك أسػػلوبان مرجعي ػان يػػدكيان لتحديػػد تركيػػز كتلػػة الزئبػػق يف غػػازات العػػادـ مػػن األنابيػػب كاؼبػػداخن .كىػػذا ىػػو
األسلوب اؼبرجعي للقياسات اؼبقارنة ؼبعايرة نُظم القياس اؼبستمر النبعاثػات الزئبػق .كقػد سػبق إدراج ىػذا األسػلوب يف الفػرع ٔ-
ٔ ٔ-ٔ-ٕ-بشأف أخذ العينات جبهاز االرتطاـ.


( JIS K0222اؼبادة ٗ(ٖ)  -أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخن (أسلوب الرصد اؼبستمر)

(ٖٖ)

يقي س ىذا األسلوب اؼبرجعي من الياباف ؾبموع الزئبق يف طور البخار من مصادر ثابتة على أساس مستمر باستعماؿ مطيافية
االمتصاص الذرم بالبخار البارد .كيف ىذا األسلوب ،يتم اختزاؿ الزئبق اؼبؤكسد يف طور البخار ( )Hg2+يف غاز العينة إذل زئبق
َّأكرل ( )Hg0من خالؿ سبرير غاز العينة عرب كلوريد الصفيح.
ٕ٘-

أساليب القياس غير المباشر

أساليب القياس غَت اؼبباشر اؼبوصوفة أدناه تساعد يف تقدير انبعاثات الزئبق من عملية أك من مرفق .كعمومان ،ال تعترب معظم
أساليب القياس غَت اؼبباشر عادة تقنيات موثوقة كدقيقة مثل تقنيات القياس اؼبباشر لرصد انبعاثات الزئبق .كبعك س أساليب
القياس اؼبباشر ال تتيح أساليب القياس غَت اؼبباشر معلومات عن تركيزات الزئبق يف غازات اؼبداخل أك معدالت االنبعاث
الكلية .كعند تنفيذ أساليب القياس اؼبباشر اليت سبق ذكرىا كفقان إلجراءات االختبار الصحيحة فإف ىذه األساليب توفر بيانات
أكثر سبثيلية النبعاثات الزئبق عن معظم أساليب القياس غَت اؼبباشر .كمع ذلك ،فإف األساليب اؽبندسية اليت ال تستعمل يف
القياس تفيد كأدكات للتحرم كالفحص من أجل رصد أداء العملية عمومان كتقدير كفاءة زبفيض الزئبق .كألغراض التبليغ ،يبكن
استخداـ أساليب القياس غَت اؼبباشر اؼبذكورة لتوفَت تقدير عاـ لالنبعاثات على مستول اؼبرفق إذا كانت أساليب القياس اؼبباشر
غَت متوافرة أك غَت منطبقة.
ٕ ٔ-٘-توازن الكتلة
هبرل توازف الكتلة من خالؿ تطبيق قانوف حفظ الكتلة على أم نظاـ (مثل أم مرفق أك عملية أك ُمعػدَّة) .كيف مثػل ىػذا النظػاـ
ف ػأم زئب ػػق ي ػػدخل يف م ػواد التغذي ػػة األكلي ػػة أك اإلض ػػافات أك الوق ػػود هب ػػب أف ىب ػػرج ع ػػن طري ػػق اؼبنتج ػػات أك الن ػواتج الثانوي ػػة أك
النفايات أك االنبعاثات كاإلطالقات .كلذلك يتم ربديد انبعاثات كإطالقات الزئبق حبساب الفارؽ بُت اؼبػدخل كاؼبخػرج كالػًتاكم
كاالستنزاؼ .كاؼبعادلة العامة ألم توازف كتلة ىي على النحو التارل.)ٖٗ(:
Min = Mout + Maccumulated/depleted

(ٕٖ) اللجنة األكركبية للتوحيد القياسي :EN 13211:2001/AC:2005” ،نوعية اؽبواء  -انبعاثات اؼبصادر الثابتة  -األسلوب اليدكم
لتحديد تركيز ؾبموع الزئبق“ ٔ٘ ،شباط/فرباير ٕ٘ٓٓ،
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:25042,6245&cs=19B884B499893080A

.731C45504F6F2FB2
(ٖٖ) رابطة اؼبعايَت اليابانيةJIS K0222;1997” ،؛ أساليب ربديد الزئبق يف غاز اؼبداخن“ ٕٓ ،آب/أغسط س .ٜٜٔٚ
(ٖٗ) ىيئة البيئة يف كندا( Guide for Reporting to the National Pollutant Release Inventory (NPRI)” ،دليل تقدًن التقارير إذل
القائمة الوطنية إلطالؽ اؼبلوثات)  2012 and 2013قانوف ضباية البيئة الكندم ،ٕٖٓٔ ،“)CEPA 1999( ٜٜٜٔ ،الصفحة .ٔٛ
.https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=28C24172-1
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حيث:
األكلية أك الوقود أك اإلضافات ،إخل.
 = Minكتلة الزئبق الداخل إذل اؼبرفق يف اؼبواد َّ
 = Moutكمية الزئبق اػبارج من اؼبرفق يف اؼبنتجات النهائية كاؼبنتجات الثانوية كالنفايات كاالنبعاثات كاإلطالقات
)(Mout = Mproduct + Mby-product + Mwaste + Memissions + Mreleases

 = Maccumulated/depletedكمية الزئبق اؼبًتاكم أك اؼبستنزؼ داخل اؼبرفق
كغبساب انبعاثات الزئبق يف نظاـ يستخدـ توازف الكتلة ،ينبغي تتبع تركيزات الزئبق كمعدالت تدفق الكتلة يف صبيع التيارات
األخرل (مثل اؼبنتجات ،كاؼبنتجات الثانوية ،كالنفايات السائلة ،كاغبمأة) كتسجيلها على مدل فًتة ؿبدَّدة .كيتم حساب
بيانات كتلة الزئبق بضرب تركيز الزئبق يف معدؿ تدفق كتلة التيار كالفًتة الزمنية (سنة كاحدة مثالن) .كمن مزايا استعماؿ أسلوب
توازف الكتلة أنو هبعل من اؼبمكن تقدير انبعاثات الزئبق بالنسبة لكال اؼبصادر الثابتة كغَت الثابتة (دبا يف ذلك االنبعاثات
اؼبتسربة) ،إذا كاف الطرؼ يرغب يف تقدير االنبعاثات من مصادر غَت ثابتة أيضان.
كيف نظاـ يشمل مصادر انبعاثات متعددة كبيانات ؿبدكدة من مداخن أك أنابيب اؼبخرج ،يبكن أف يوفر هنج توازف الكتلة
معلومات مفيدة كسبثيلية بشأف تدفقات الزئبق على مدل فًتة طويلة من الوقت ،أم سنة على سبيل اؼبثاؿ .كيف العمليات اليت
يبكن أف تتباين االنبعاثات فيها تباينان كبَتان مع مركر الوقت ،فإف النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من توازف كتلة سنوم كامل قد
توفر بيانات أكثر سبثيالن لالنبعاثات عن القياسات اؼبباشرة اؼبضبوطة زمنيان ،مثل اختبار اؼبداخن السنوم .كعلى سبيل اؼبثاؿ،
كاجهت مرافق االظبنت يف االرباد األكرك قراءات غَت موثوقة نتيجة استعماؿ أساليب القياس اؼبباشر بسبب ارتفاع درجة عدـ
اليقُت يف قياس حجم االنبعاثات عند اؼبدخنة .كبالنسبة ؽبذه اؼبرافقّ ،أدل استعماؿ أسلوب توازف الكتلة إذل البفاض درجة
عدـ اليقُت النسيب يف تقدير انبعاثات الزئبق مقارنة بأساليب القياس اؼبباشر.
كلكن قد يصعب ربقيق القياسات الدقيقة التمثيلية حملتول الزئبق يف األنواع اؼبتباينة من الوقود أك مواد التغذية .كباإلضافة إذل
ذلك ،ينبغي ،يف اغباالت اليت تشهد إعادة تدكير ضبوالت الزئبق الداخلي يف العملية (كما وبدث يف حالة اؼبخزكنات
كاؼبنتجات الوسيطة كاغبمأة) ،مراعاة اغبرص لتفسَت كجود الزئبق يف ىذه التيارات .كقد يصعب التوصل إذل أرقاـ هنائية لتوازف
الكتلة يف العمليات اؼبعقدة اليت تشهد تدفقات عديدة من اؼبدخالت كاؼبخرجات ،أك عندما تكوف البيانات تقديرية.
ٕ ٕ-٘-نُظم رصد االنبعاثات المتوقعة
يشار إذل نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة أيضان باسم الرصد البارامًتم ،كتعمل بإنشاء أكجو الًتابط بُت بارامًتات تشغيل العملية
كمعدالت انبعاثات الزئبق ،باستعماؿ الرصد اؼبستمر للبارامًتات البديلة كعوامل االنبعاثات كاختبار اؼبصدر .كيبكن أف يكوف
ىذا األسلوب مفيدان يف الداللة على كفاءة ضبط الزئبق يف الوقت اغبقيقي .كال يوجد يف الواقع صبع مستمر لعينات الزئبق يف
ىذا األسلوب .كيف اؼبرافق اغبديثة ،هبرم مبطيان رصد بارامًتات مثل استعماؿ الوقود كدرجة حرارة األفراف كضغط الغاز كمعدؿ
التدفق على أساس مستمر باستعماؿ نُظم ضبط العملية لضماف الكفاءة التشغيلية .كيف حُت أف ىذه األنواع من اؼبؤشرات قد
تكوف نقاط بداية مفيدة فإف اختيار البارامًتات ذات الصلة كالًتابطات اؼبناظرة ؼبعدالت انبعاثات لزئبق ستكوف فريدة على
األرجح يف كل عملية أك مرفق.
األكلية كالوقود كغَت ذلك من التيارات اؼبدخلة،
كيف بعض أنواع العمليات حيث ال يوجد تباين كبَت يف ؿبتول الزئبق يف اؼبواد َّ
يبكن أف تتيح نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة كسيلة مفيدة بتقدًن دالئل عن اذباىات انبعاثات الزئبق .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،تقوـ
بعض اؼبرافق يف قطاع الذىب الصناعي يف الواليات اؼبتحدة برصد كفاءة أجهزة تنظيف كلوريد الزئبق مع تتبع قياسات ضغط
احمللوؿ اؼبدخل يف جهاز التنظيف كدرجة حرارة الغاز اؼبدخل كتركيز كلوريد الزئبق ( )IIيف احمللوؿ اػبارج من جهاز التنظيف.
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كلكن نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة قد ال تكوف أسلوبان موثوقان لرصد انبعاثات الزئبق يف التطبيقات اليت يبكن أف يتباين فيها
األكلية تباينان كبَتان يف فًتات قصَتة من الوقت .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،قبد يف مرافق ترميد النفايات
ؿبتول الزئبق يف الوقود أك اؼبواد َّ
كمرافق اإلظبنت اليت تستعمل كقود النفايات أف ؿبتول الزئبق الداخل يف النظاـ أك اؼبرفق يكوف عادة غَت قابل للتنبؤ بو .كيف
للتغَتات يف ؿبتول الزئبق يف الفحم .كباؼبثل ،قبد يف
منشآت الطاقة اليت تعمل بالفحم يبكن أف تتباين انبعاثات الزئبق استجابة أ
يتغَت بسرعة حسب الًتكيزات اليت ذبرم معاعبتها.
قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية أف الزئبق يف مواد تغذية األفراف يبكن أف َّ
التغَتات يف أنواع الزئبق.
كباإلضافة إذل ذلك ،يبكن أف تتباين انبعاثات الزئبق يف عمليات كثَتة بسبب تقلبات درجة اغبرارة ك أ
كنتيجة لذلك ،فإف إنشاء الًتابط بُت الباراميًتات البديلة كانبعاثات الزئبق قد ال يؤدم إذل نتائج سبثيلية .كيف حالة التفكَت يف
نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة ينبغي أكالن القياـ بتحليل دقيق لتحديد مدل عدـ التيقن يف األسلوب على أساس كل حالة على
حدة كينبغي مقارنة ىذه النُظم بانتظاـ مع أسلوب اختبار مرجعي .كعندما يبكن إنشاء ؾبموعة كافية كشاملة من البيانات
اؼبرجعية لتوفَت قاعدة كبَتة لصياغة خوارزمية نُظم رصد االنبعاثات اؼبتوقعة يبكن عندئذ توقع ربسن نوعية البيانات اؼبتوفرة من
خالؿ ىذه النُظم.
ٕ ٖ-٘-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 أم نظاـ أك مرفق.
كتستعمل عوامل االنبعاثات لوضع تقدير لنوعية االنبعاثات اليت يتم إطالقها من أحد اؼبصادر على أساس اؼبستويات النمطية
لالنبعاثات من ذلك النشاط .كيف حالة الزئبق ،يبكن التعبَت عن عوامل االنبعاثات باعتبارىا كتلة الزئبق اليت يتم إطالقها
مقسومة على :كتلة أك حجم مواد اؼبدخالت اؼبستهلكة؛ أك كتلة أك حجم مواد اؼبخرجات اؼبتولدة.
كيبكن أف نتوقع من عوامل االنبعاثات اػباصة لكل موقع ،اليت تضعها اؼبرافق على أساس بيانات اختبار االنبعاثات الفعلية
كمعلومات نشاط اؼبصدر ،أف توفر تقديرات أكثر دقة عن عوامل االنبعاثات العامة اؼبنشورة .كسيتطلب األمر كضع عوامل
انبعاثات خاصة بكل موقع من خالؿ االختبار أثناء فًتات التشغيل العادم ،بغرض توفَت سبثيل أفضل للمعدؿ اؼبتوسط
النبعاثات الزئبق من عملية بعينها أك مرفق بعينو .كعندما تتوفر بيانات قياس كل موقع بالتحديد فسيكوف من األفضل استعماؿ
اغبسابات اؼبستندة إذل ىذه القيم اليت مت قياسها بدالن من استعماؿ العوامل اؼبنشورة العامة.
كعندما ال تتوفر عوامل االنبعاثات اػباصة بكل موقع فإف عوامل االنبعاثات اؼبنشورة قد تستخدـ لتوفَت تقديرات تقريبية
لالنبعاثات .كقد تتوافر عوامل االنبعاثات اؼبنشورة عن العملية الشاملة أك عن جهاز بعينو لضبط الزئبق .كلكن ينبغي أف
يالحظ أف ىذه العوامل العامة تقدـ تقديرات لالنبعاثات تنطوم على درجة عالية من عدـ التأكد.
كبعد ما سبق ،يبكن القوؿ بأنو يف العمليات اليت قد تنطوم على تباين يف ؿبتول الزئبق يف الوقود أك اؼبواد األكلية ،قد ال توفر
عوامل االنبعاثات تقديرات موثوقة النبعاثات الزئبق .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،فإف ؿبتول الزئبق يف الوقود قد يتباين تباينان كبَتان يف
غضوف فًتات قصَتة يف ترميد النفايات يف صناعة اإلظبنت اليت تستعمل كقود النفايات.
كاؼبعادلة العامة لتقدير انبعاثات الزئبق باستعماؿ أحد عوامل االنبعاثات ىي ما يلي:
EHg = BQ × CEFHg or
EHg = BQ × EFHg × (100 – CEHg)/100

حيث:
 = EHgانبعاثات الزئبق (كيلوغراـ أك غَت ذلك من كحدات الكتلة)
 = BQمعدؿ النشاط أك الكمية األساسية (كحدة الكمية األساسية)
 = CEFHgعوامل انبعاثات الزئبق اؼبضبوطة ([ )kg/BQحسب نوع جهاز ضبط االنبعاثات الذم مت تركيبو]
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 = EFHgعوامل انبعاثات الزئبق غَت اؼبضبوطة ()kg/BQ
 = CEHgكفاءة ضبط انبعاثات الزئبق الشاملة (النسبة اؼبئوية)
ٕٗ-٘-

التقديرات الهندسية

يبكػػن أيض ػان اغبصػػوؿ علػػى تقػػديرات عامػػة النبعاثػػات الزئبػػق باسػػتعماؿ اؼببػػادئ اؽبندسػػية كمعرفػػة العمليػػات الكيميائيػػة كالفيزيائيػػة
ذات الصلة كتطبيق القوانُت الكيميائية كالفيزيائية اؼبعنية كمعرفة اػبصائص اليت يتميَّز هبا كل موقع على حدة.
كعلى سبيل اؼبثاؿ ،يبكن تقدير االنبعاثات السنوية للزئبق من استعماؿ الوقود على النحو التارل:
EHg = QF × % Hg × T

حيث
 = EHgاالنبعاثات السنوية للزئبق (كغ/سنة)
 = QFمعدؿ استعماؿ الوقود (كغ/ساعة)
 = % Hgالنسبة اؼبئوية للزئبق يف الوقود ،بالوزف
 = Tكقت التشغيل (ساعة/سنة)
كال ينبغي النظر يف استعماؿ التقديرات اؽبندسية إالّ باعتبارىا تقريبان عامان سريعان ينطوم على درجة عالية من عدـ التأكد.
كلتحسُت دقة ىذه التقديرات ،ينبغي مقارنة النتائج اليت يتم اغبصوؿ عليها من التقديرات اؽبندسية دكريان مع البيانات اليت يتم
اغبصوؿ عليها من أساليب القياس اؼبباشر .كعندما تتوفر اؼبعلومات اػباصة بكل موقع على حدة فمن اؼبنتظر أف توفر ىذه
البيانات معلومات أكثر فائدة كستكوف األفضل من ناحية فهم معدالت انبعاثات اؼبصدر الفعلية .كالتقديرات اؽبندسية ىي
اؼبالذ األخَت عندما ال توجد بيانات عن االنبعاثات أك عوامل االنبعاثات.
ٕ ٘-٘-التبليغ عن االنبعاثات
التبليغ عن االنبعاثات يبثل جزءان جوىريان من دكرة رصد االنبعاثات على مستول اؼبرفق.
كعندما يكوف من الواجب إثبات االلتزاـ بتدبَت قانوين أك تنظيمي فإف اؼبشغل يضطلع عمومان باؼبسؤكلية عن التبليغ عن نتائج
الرصد إذل السلطة اؼبختصة .كباإلضافة إذل ذلك ،تشكل البيانات على مستول اؼبرفق عنصران جوىريان يف قوائم جرد االنبعاثات
الوطنية اليت يتم ذبميعها باستعماؿ هنج صاعد من أسفل إذل أعلى .كحىت إذا دل يكن التبليغ عن االنبعاثات مطلوبان صراحة
فإنو يعترب من أفضل اؼبمارسات لتقاسم البيانات بصورة طوعية مع السلطات اؼبعنية كمع اعبمهور اؼبعٍت.
كالتبليغ عن رصد االنبعاثات ينطوم على تلخيص كعرض نتائج الرصد كاؼبعلومات اؼبتصلة بذلك ،مثل ضماف اعبودة كأساليب
ضبط اعبودة ،بطريقة فعالة ،كفقان الحتياجات اعبمهور اؼبقصود .كينبغي أف يكوف التقرير كاضحان كشفافان كدقيقان .كينبغي عرض
النتائج يف نسق مفيد يوضح اؼبعلومات.
كينبغي التعبَت عن انبعاثات الزئبق بطريقة أك أكثر من الطرؽ التالية :تركيز الزئبق يف الغاز اػبارج؛ كتلة الزئبق اؼبنبعثة بالنسبة
لكمية الناتج الذم يتم إنتاجو (عامل االنبعاث)؛ ككتلة انبعاثات الزئبق يف فًتة زمنية معيَّنة (يوميان أك سنويان على سبيل اؼبثاؿ).
كينبغي مناقشة اعتبارات النوعية اؼبتصلة بأخذ العينات كالتحليل كالنتائج يف التقرير .كباإلضافة إذل ذلك ،ينبغي تقدًن نتائج
القياس يف نسق يبكن من مضاىاة انبعاثات الزئبق مع بارامًتات تشغيل العملية.
كينبغي توفَت الوضوح بشأف األسلوب اؼبستعمل (على سبيل اؼبثاؿ ،اؼبعايَت اؼبستعملة ألخذ العينات كربليلها) كالظركؼ اليت
ربيط بعملية صبع البيانات ،مثل :ظركؼ العملية؛ كمعدؿ اإلنتاج أثناء أخذ العينة؛ كاغبوادث أك األعطاؿ أثناء أخذ العينات يف
عملية اإلنتاج أك نُظم التخفيف؛ كالتباينات يف اؼبواد اؼبدخلة.
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الفصل الرابع
منشآت الطاقة العاملة بحرق الفحم والمراجل الصناعية العاملة بحرق الفحم
توجيو بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط انبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة العاملة
بحرق الفحم والمراجل الصناعية العاملة بحرق الفحم
موجز
تشكل منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم مصدران كبَتان كىامان من مصادر انبعاثات
الزئبق يف اعبو .كيف عاـ ٕٓٔٓ ،كاف حرؽ الفحم سببان يف انبعاثات قرابة ٘ ٗٚطنان من الزئبق يف كل أكباء العادل ،كجاء
معظمها من توليد الطاقة كاستعماؿ اؼبراجل الصناعية (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئةٕٖٓٔ ،أ) .كُيبثل ذلك حوارل ٓٗ يف اؼبائة
من ؾبموع االنبعاثات العاؼبية البشرية اؼبنشأ .كربتوم أنواع الفحم اؼبستعملة لإلحراؽ يف كل أكباء العادل على كميات نزرة من
الزئبق اليت تنبعث يف حالة عدـ ضبطها إذل الغالؼ اعبوم.
كيقدـ ىذا الفصل توجيهان بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية للضبط ،كالتخفيض حيثما أمكن ،النبعاثات
الزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم اليت يغطيها اؼبرفق داؿ لالتفاقية.
كمعظم منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم ىي منشآت كبَتة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،كبعضها يعمل أيضان لتوفَت التدفئة.
كتوفر اؼبراجل الصناعية اغبرارة أك ُذبهز البخار لتلبية احتياجات اؼبرفق الذم أنشئت فيو.
كتتأثر انبعاثات الزئبق من منشآت االحًتاؽ العاملة حبرؽ الفحم بعدد من اؼبتغَتات ،منها تركيز الزئبق كأنواعو يف الفحم؛ كنوع
الفحم كتكوينو؛ كنوع تكنولوجيا االحًتاؽ؛ ككفاءة الضبط يف نُظم ضبط التلوث القائمة .كلكن تكنولوجيات ضبط انبعاثات
الزئبق تتشابو بصورة عامة يف حالة صبيع اؼبراجل اليت تعمل حبرؽ الفحم بغض النظر عن تطبيقها يف منشآت الطاقة أك اؼبرافق
الصناعية.
كتستعمل بالفعل نُظم ضبط تلوث اؽبواء على نطاؽ كاسع يف عدد من البلداف لتقليل انبعاثات ملوثات اؽبواء التقليدية خالؼ
الزئبق ،مثل اعبسيمات كاكسيدات النيًتكجُت كثاين أكسيد الكربيت .كحىت عندما تكوف ىذه النُظم غَت مصممة يف اؼبقاـ
األكؿ اللتقاط الزئبق فإهنا توفر منفعة مشًتكة من ناحية تقليل انبعاثات الزئبق ،نظران ألهنا تستطيع أف تلتقط بعض الزئبق من
غازات اؼبداخن .كقد استحدثت تقنيات ـبصصة لضبط الزئبق كهبرم تطبيقها يف عدد من البلداف لتوفَت ضبط إضايف للزئبق
يف اغباالت اليت ال تتمكن فيها تقنيات اؼبنافع اؼبشًتكة من توفَت زبفيضات كافية كموثوقة للزئبق.
كيناقش ىذا الفصل ؾبموعة من أفضل التقنيات اؼبتاحة اؼبستعملة لضبط الزئبق كيوفر معلومات إرشادية بشأف أدائها من ناحية
االنبعاثات كتكاليفها التقديرية .كيصف أيضان العناصر اؽبامة يف أفضل اؼبمارسات البيئية لتشغيل اؼبرافق العاملة حبرؽ الفحم.
كأخَتان ،يقدـ ىذا الفصل ؾبموعة ـبتارة من التقنيات الناشئة لضبط انبعاثات الزئبق كيناقش رصد انبعاثات الزئبق يف السياؽ
احملدَّد للمنشآت العاملة حبرؽ الفحم.
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ٔ-

مقدمة

يقدٍّـ ىذا الفرع التوجيهات اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية للضبط ،كالتخفيض كلما أمكن ذلك،
النبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ،اليت يغطيها اؼبرفق داؿ
لالتفاقية.
كمنشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف اؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ىي مصدر كبَت من مصادر االنبعاثات احمللية
كاإلقليمية كالعاؼبية للزئبق يف اعبو ،حيث ينبعث منها أكثر من ٓٗ ٚطنان مًتيان من الزئبق يف أكباء العادل (برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئةٕٖٓٔ ،أ) .كالفحم اؼبستعمل يف االحًتاؽ يف كل أكباء العادل يتضمن كميات نزرة من الزئبق اليت تنبعث أثناء عملية
اغبرؽ (مع ملوثات أخرل) يف حالة عدـ ضبطها.
كمعظم منشآت الطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم ىي منشآت كبَتة إلنتاج الكهرباء؛ كبعضها يوفر أيضان التدفئة (منشآت ذبمع
بُت التدفئة كالطاقة الكهربائية كتدفئة األحياء السكنية إخل) .كتوفر اؼبراجل الصناعية التدفئة أك خبار العملية الالزـ لإلنتاج احمللي
يف اؼبرفقات اليت تقاـ فيها ىذه اؼبراجل .كتستهلك اؼبراجل اؼبقامة يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم مبطيان كميات أكرب من
الفحم عن معظم اؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم ،مع احتماؿ زيادة انبعاثات الزئبق .كمع ذلك ،فإف عدد اؼبراجل
الصناعية يزيد عادة عن عدد منشآت الطاقة .كىناؾ فارؽ آخر كىو أف مراجل منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم ىي يف
األغلب مراجل تعمل بوقود كاحد يف حُت أف اؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم مصممة يف كثَت من األحياف من أجل
استعماؿ خليط أكثر تنوعان من ـبتلف أنواع الوقود كتستخدمها (مثل نواتج الوقود الثانوية كالنفايات كاألخشاب) باإلضافة إذل
الفحم (أمار كآخركف.)ٕٓٓٛ ،
كمن منظور اعبدكل التقنية ،يبكن استخداـ نف س التكنولوجيات للسيطرة على انبعاثات الزئبق من صبيع اؼبراجل العاملة حبرؽ
الفحم ،أيان كانت كظائفها .كيف عدد من البلداف ،تكوف تزكيد منشآت الطاقة كاؼبراجل الصناعية الكبَتة مزكدة بالفعل بنُظم
ضبط تلوث اؽبواء نتيجة السياسات اؼبتبعة بشأف تلوث اؽبواء .كحىت عندما تكوف ىذه النُظم غَت مصممة اللتقاط الزئبق فإهنا
قادرة على التقاط بعض الزئبق الناتج عن االحًتاؽ كىو ما يؤثر مباشرة على تقليل انبعاثات الزئبق يف اعبو (ما يسمى اؼبنافع
اؼبشًتكة اليت تنتج للزئبق من نُظم ضبط تلوث اؽبواء) .كمن ناحية أخرل ،ال تكوف اؼبراجل الصناعية األصغر العاملة حبرؽ
الفحم عادة ؾبهزة بأجهزة فعالة لضبط االنبعاثات ،كسيؤثر ذلك على دراسة كيفية معاعبة انبعاثات الزئبق من ىذه اؼبنشآت.
كتؤثر عدة عوامل على مقدار الزئبق الذم قد ينبعث من منشآت متشاهبة ربرؽ كميات متماثلة من الفحم .كتشمل ىذه
العوامل ما يلي:


تركيز الزئبق يف الفحم



نوع الفحم كتكوينو



نوع تكنولوجيا االحًتاؽ



كجود نُظم ضبط تلوث اؽبواء ككفاءة قيامها بإزالة الزئبق

كستكوف العوامل اؼبذكورة أعاله موضع الدراسة يف بقية ىذه الوثيقة بتفصيل أكرب يف سياؽ ربديد أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل
اؼبمارسات البيئية.
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العمليات المستعملة في منشآت الطاقة العاملة بحرق الفحم والمراجل الصناعية العاملة بحرق الفحم،
بما في ذلك دراسة المواد المدخلة وسلوك الزئبق في العمليات
ٔ ٔ-خصائص الفحم
الفحم مورد معقَّد من موارد الطاقة كيبكن أف يتباين إذل حد كبَت يف تكوينو حىت كلو كاف من نف س عرؽ اؼبنجم .كتتحدَّد نوعية
الفحم بتكوينو كؿبتواه من الطاقة .كيستند ربديد رتبة الفحم إذل درجة ربوؿ مادة النبات األصلية إذل كربوف .كتعرؼ اعبمعية
األمريكية لالختبارات كاؼبواد أربعة أنواع أساسية من الفحم :الليغنيت ،كدكف القَتم ،كالقَتم ،كاألنثراسيت (الصلب) (اعبمعية
األمريكية لالختبارات كاؼبواد  )D388كيف بعض البلداف ،يسمى فحم الليغنيت كالفحم دكف القَتم باسم ”الفحم البٍت“،
كيسمى الفحم القَتم كالصلب باسم ”الفحم القاسي“ .كسوؼ تستخدـ تسميات اعبمعية األمريكية لالختبارات كاؼبواد يف
كل أجزاء ىذه الوثيقة.
كيتضمن الليغنيت مبطيان ٕ٘ ٖ٘-يف اؼبائة من الكربوف الثابت (كزنان بوزف) كوبتوم على أقل مقدار من الطاقة (أقل من
 ٜٔ,ٕٙميغاجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية) .كيستعمل عمومان لتوليد الكهرباء أك تدفئة اؼبناطق الواقعة بالقرب من اؼبناجم.
كوبتوم الفحم غير القيري مبطيان على ٖ٘ ٗ٘-يف اؼبائة من الكربوف الثابت (كزنان بوزف) كتًتاكح قيمة التدفئة بُت ٜٔ,ٕٙ
كٓ ٕٙ,ٛميغاجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية .كيستعمل على نطاؽ كاسع لتوليد الكهرباء ككذلك يف اؼبراجل الصناعية.

كوبتوم الفحم القيري على ٕ٘ ٛٙ-يف اؼبائة من الكربوف الثابت (كزنان بوزف) كتًتاكح قيمتو اغبرارية بُت ٓ ٕٙ,ٛكٖٕ,ٙٙ
ميغاجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية .كىذا الفحم القَتم ،مثلو مثل الفحم دكف القَتم ،يستعمل على نطاؽ كاسع لتوليد
الكهرباء كيف اؼبراجل الصناعية.
مقدار كبَتان جدان من الكربوف الثابت يصل إذل  ٜٚ-ٛٙيف اؼبائة (كزنان بوزف) .كىو أصلب أنواع الفحم
كيتضمن األنثراسيت ن
كيعطي أكرب قدر من اغبرارة عند حرقو (أكثر من  ٖٕ,ٙٙكيلوجوؿ/كغ قيمة حرارية إصبالية) ,كلكنو أصعب أنواع كقود الفحم
يف اغبرؽ بسبب البفاض احملتول اؼبتطاير.
الشكل ٔ يعرض االستخداـ النمطي ؼبختلف أنواع الفحم (رابطة الفحم العاؼبية .)ٕٓٔٗ ،ككما يتضح من ذلك الشكل ٔ
تشَت التقديرات إذل أف الفحم بنوعيو القَتم كدكف القَتم اؼبستعمل يف منشآت توليد القول الكهربائية كيف اؼبراجل الصناعية
يشكل أكثر من ٓ ٛيف اؼبائة من احتياطيات الفحم اؼبعركفة يف كل أكباء العادل.
محتوى الكربون أو محتوى الطاقة في الفحم
محتوى الماء في الفحم
الفحم البنِّي
%ٗٚ

الفحم الصلب
القيري
ٕ٘%
فحم الطهو

يستخدم في المراجل

 %من احتياطيات العالم

األنثراسيت
ٔ%

دون القيري
ٖٓ%

الليغنيت
%17

فحم البخار

والصناعية ”بدون أدخنة“

االستخدامات

االستخدامات المنزلية

صناعة الصلب

توليد الطاقة الكهربائية
مصانع االسمنت
المراجل الصناعية

توليد الكهرباء

الشكل ٔ  -استعمال مختلف ُرتب الفحم (مؤسسة الفحم العالمية ٕٗٔٓ).
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كيبثل ؿبتول الزئبق أحد اؼبعادل الرئيسية اليت تؤثر على مقدار انبعاثات الفحم غَت اؼبضبوطة .كيقدـ اعبدكؿ ٔ ،الذم مت تعديلو
من ”تيوالت كآخركف (ٕٓٔٓ)“ البيانات اؼبتاحة علنان بشأف ؿبتول الزئبق يف الفحم.
الجدول ٔ-
البلد
أسًتاليا
األرجنتُت
بوتسوانا
الربازيل
كندا
شيلي
الصُت
كولومبيا
اعبمهورية التشيكية
مصر
فرنسا
أؼبانيا
ىنغاريا
اؽبند
إندكنيسيا
إيراف
الياباف
كازاخستاف
نيوزيلندا
منغوليا
بَتك
الفلبُت
بولندا
ركمانيا
ركسيا
40

محتوى الزئبق في أنواع الفحم (مغ/كغ)
نوع الفحم
قَتم
قَتم
قَتم
قَتم
دكف قَتم
قَتم
دكف قَتم
قَتم/دكف قَتم
دكف قَتم
ليغنيت
قَتم
قَتم
قَتم
قَتم
ليغنيت
قَتم
دكف قَتم
ليغنيت
قَتم
ليغنيت
ليغنيت
دكف قَتم
قَتم
قَتم
قَتم
قَتم
دكف قَتم
قَتم
أنثراسيت+قَتم
دكف قَتم
قَتم
ليغنيت+دكف قَتم
قَتم/

متوسط جميع
العينات
٘ٓ,ٓٚ
ٓ,ٜٔ
ٓٔٓ,
ٕٓٓ,
ٖٓ,
ٓ,ٓ٘ٛ
ٕٔٓ,
ٖٖٓٓ,
ٓ,ٔٚ
ٓ,ٜٓٙ
ٓ,ٖٖٛ
ٓ,ٕٔٙ
ٕٔٓ,
ٗٗٓٓ,
٘ٓٓ,
ٖٗ٘ٓ,
ٓ,ٖٔٛ
ٕٕٗٓ,
ٓ,ٔٓٙ
ٔٓ,ٓٚ
ٔٔٓ,
ٖٓٓ,
ٓ,ٔٙٛ
ٗ٘ٗٓٓ,
ٓ,ٓٛ
ٖٓ,ٓٚ
ٕٓ,ٓٛ
ٓ,ٜٓٚ
ٓ,ٕٚ
ٗٓٓ,
٘ٓ,ٓٛ
ٕٔٓ,
ٕٔٓ,

المدى
ٔٓٓ,ٖٔ-ٓ,
ٕٓ)ٛ( ٓ,ٜٙ-ٓ,
ٗٓ)ٕٛ( ٓ,ٔ٘-ٓ,
ٗٓ)ٕٖ( ٓ,ٛٔ-ٓ,
)ٗ٘( ٓ,ٜٗ-ٓ,ٓٙ
ٖٖٓ)ٕٔ( ٓ,ٕٔ-ٓ,
ٖٓ)ٜٔ( ٕ,ٕ-ٓ,
ٕٕٓ)ٗ( ٓ,ٓ٘ٚ-ٓ,
ٔٓ)ٕٗٛ( ٕ,ٕٗٛ-ٓ,
> ٕٓ)ٔٙ( ٓ,ٔٚ-ٓ,
<ٖٓ)ٔٙ( ٓ,ٜٚ-ٓ,
ٖٓ)ٕٔ( ٓ,ٖٛ-ٓ,
ٕٓ)ٕٗ( ٓ,ٖٚ-ٓ,
ٖٓ)ٖ( ٓ,ٓٚٔ-ٓ,
ٔ,ٗ-ٓ,ٚ
ٓ,ٜٓ
ٔ)٘( ٔ,ٕ-ٓ,ٜٓ
ٗٓ)ٜٔ( ٓ,ٖٔ-ٓ,
٘)ٕٔ( ٓ,ٗٗ-ٓ,ٓٚ
ٕٓ)ٜٜ( ٓ,ٛٙ-ٓ,
ٖ٘ٓ)ٛ( ٓ,ٜٖٓ-ٓ,
ٕٓ)ٛ( ٓ,ٜٔ-ٓ,
ٔٓ)ٚٛ( ٓ,ٓ٘-ٓ,
ٕٓ)٘ٚ( ٓ,ٖٚ-ٓ,
ٔٓ)ٛٙ( ٓ,ٕٔ-ٓ,
<ٖٓ)ٔ٘( ٓ,ٔٗ-ٓ,
ٖٓ)٘( ٓ,ٔ-ٓ,
ٕ)ٜ( ٓ,ٖٔ-ٓ,ٓٙ
ٕٓ)ٖٙ( ٓ,ٕٕ-ٓ,
ٗٓ)ٔ٘( ٓ,ٖٙ-ٓ,
<ٗٓٓ,ٔ-ٓ,
ٖٔٓٓ,ٖٔٙ-ٓ,
)ٔٔ( ٓ,ٗٙ-ٓ,ٓٚ
<ٕٓ)ٕٖ( ٓ,ٕ٘-ٓ,

المرجع
Nelson, 2007; Tewalt et al., 2010
Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010
Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010
Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Zhang et al., 2012; UNEP, 2011
Finkelman, 2004
Finkelman, 2003
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Pirrone et al., 2001
MUNLV 2005

Tewalt et al., 2010

Tewalt et al., 2010;UNEP, 2014
Finkelman, 2003; Tewalt et al., 2010
US EPA, 2002
Tewalt et al., 2010
Ito et al., 2004
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Finkelman, 2004
Finkelman, 2004
Bojkowska et al., 2001
Finkelman, 2004
UNEP, 2013b
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البلد

اعبمهورية السلوفاكية
جنوب أفريقيا
تنزانيا
تايلند
تركيا
اؼبملكة اؼبتحدة
الواليات اؼبتحدة األمريكية

فييت ناـ
زامبيا
زمبابوم

نوع الفحم
دكف قَتم
قَتم
ليغنيت
قَتم
ليغنيت
ليغنيت
قَتم
دكف قَتم
ليغنيت
قَتم
أنثراسيت
أنثراسيت
قَتم
قَتم

متوسط جميع
العينات

المدى

المرجع
Romanov et al., 2012

ٓ,ٓٛ
ٓ,ٓ٘ٚ
ٓ,ٔ٘ٚ
ٕٔٓ,
ٓ,ٖٔٚ
ٕٔٓ,
ٓ,ٕٔٙ
ٔٓ,
٘ٔٓ,
ٕٔٓ,
ٖٕٓ,
ٓ,ٖٗٛ
ٓ,ٙ
ٓ,ٓٛ

ٖٓ)ٚ( ٓ,ٖٔ-ٓ,
ٕٖٓ)ٛ( ٓ,ٔٗ-ٓ,
ٖٕٓ)ٗٓ( ٓ,ٔ-ٓ,
ٖٓ)ٚ٘( ٓ,ٕٕ-ٓ,
ٕٓ)ٕٖ( ٓ,ٙ-ٓ,
ٖٓ)ٜٔٗ( ٓ,ٙٙ-ٓ,
ٕٔٓ)ٛٗ( ٓ,ٙ-ٓ,
ٔٓ)ٙٗٓ( ٛ,ٓ-ٓ,
ٖٓ)ٖٔٛ( ٔ,ٓ-ٓ,
<ٔٓ)ٖٕ٘ٚ( ٖ,ٖ-ٓ,
)ٕ٘( ٓ,ٖٓ-ٓ,ٔٙ
<ٕٓ)ٙ( ٖٗ-ٓ-ٓ,
<ٖٓ)ٔٗ( ٖ,ٙ-ٓ,
<ٖٓ)ٙ( ٓ,ٔ٘-ٓ,

Finkelman, 2004
Tewalt et al., 2010
Leaner et al., 2009; Tewalt et al,, 2010
Finkelman, 2004
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
US EPA, 1997
US EPA, 1997
US EPA, 1997
US EPA, 1997
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010
Tewalt et al., 2010

مالحظة :ينبغي توخي اغبذر عند تفسَت معلومات تركيزات الزئبق الواردة أعاله ،نظران ألف ؾبموعات عينات الفحم ؼبختلف البلداف تتباين تباينان
كاسعان .كباإلضافة إذل ذلك ،فإف اؼبعلومات غَت متوافرة عاؼبيان لتوضيح ما إف كانت تركيزات الزئبق اؼببلغ عنها تستند إذل الفحم اعباؼ أك أرقاـ
ُ
الفحم كما كردت .كىذه البيانات قد ال ُسبثل الفحم من منظور حرؽ الفحم الفعلي .كيوضح الرقم اؼبوضوع بُت قوسُت يف عمود ”اؼبدل“ عدد
العينات.

تحوالت الزئبق أثناء حرق الفحم
األكرل كاؽبيدركجُت كمركباهتما.
العناصر الرئيسية القابلة لالشتعاؿ يف الفحم ىي الكربوف َّ
كيبثل الشكل ٕ (غالربيث كزيغارليك )ٕٓٓٓ ،ـبططان توضيحيان للتحوالت الفيزيائية كالكيميائية اليت يبر هبا الزئبق أثناء حرؽ
الفحم ،كبعد ذلك يف غاز اؼبدخنة الناتج .كيرتبط الزئبق أساسان بالعناصر اؼبعدنية غَت العضوية يف الفحم ،رغم أنو أشَت إذل
كجود رابطة بُت الزئبق كالعناصر العضوية يف الفحم اؼبوجودة يف شكل مركبات عضوية زئبقية (سوينٜٜٔٓ ،؛ غركين ككريغ،
ٜٜٗٔ؛ كفينكلماف .)ٜٜٔٗ ،كبناءن على ذلك فإف البَتيت ( )FeS2ىو اؼبعدف الغالب الذم يستضيف الزئبق يف الفحم .كيف
حاالت نادرة من التخصيب الشاذ للزئبق قد يوجد أيضان كربيتيد الزئبق (( )HgSكولكر كآخركفٕٓٓٙ ،؛ كولكرٕٕٓٔ ،
كاؼبراجع اؼبذكورة فيو) .كنظران ألف اؼبستقبالت اؼبعدنية (كردبا الزئبقية العضوية) للزئبق تتحلَّل أثناء االشتعاؿ (> ٓٓٗٔ درجة
األكرل
يتطور ليصبح زئبقان َّأكليان ( .)Hg0كال تؤثر طريقة كجود الزئبق يف الفحم على آلية ربوؿ االحًتاؽ َّ
مئوية) ،فإف الزئبق َّ
اؼبذكور.
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األكسدة التحفيزية

الكلورة

أنواع الزئبق )Hg(p
االمتزاز

التبخُّر
تكوين الرماد

ما بعد االحتراق

الشكل ٕ -

االحتراق

الفحم

تحوالت الزئبق المحتملة أثناء االحتراق وما بعد االحتراق (غالبريث وزيغارليك)ٕٓٓٓ ،

0
كسد
كيبكن تصنيف انبعاثات الزئبق من اؼبراجل اليت تعمل حبرؽ الفحم إذل ثالثة أشكاؿ :الزئبق النقي الغازم (  )Hgكالزئبق اؼبؤ َ
الغازم ( )Hg2+كالزئبق العالق باعبسيمات ( )Hgpالذم قد يكوف زئبقان ّأكليان أك مؤكسدان .كالكميات النسبية ؽبذه األشكاؿ
الرئيسية الثالثة للزئبق يف غازات اؼبداخن ىي ما يسمى تنوعات الزئبق .كمن اؼبفًتض أف بركمة أك كلورة الزئبق ىي اآللية الغالبة
للتحوؿ الكيميائي للزئبق اليت تؤثر على تنوعات الزئبق .كتنطوم اآلليات احملتملة األخرل على تفاعالت الزئبق مع أسطح
جسيمات الرماد حيث تتوفر األنواع الكيميائية اؼبتفاعلة كالعوامل احملفزة كمواقع االمتزاز النشط لتحويل الزئبق النقي إذل زئبق
مؤكسد ،ككذلك ربويل الزئبق النقي كاؼبؤكسد إذل زئبق عالق باعبسيمات (غالربيث كزيغارليك.)ٕٓٓٓ ،

كربدث مرحلة األكسدة يف الطور الغازم أساسان عن طريق أنواع الكلور اؼبوجودة أصالن يف الفحم ،مع البفاض حرارة الغازات
اؼبارة عرب أجهزة التسخُت اؼبسبق للهواء كأجهزة ضبط التلوث .كيتوقف مدل أكسدة الزئبق يف الطور الغازم إذل حد كبَت على
ُ
رتبة الفحم كتركز الكلور اؼبوجود يف الفحم كظركؼ تشغيل اؼبراجل (مثل نسبة اؽبواء إذل الوقود كدرجة اغبرارة) .كعلى سبيل
اؼبثاؿ ،توصلت دراسة عن قياسات تنوعات الزئبق من ٗٔ نظامان ـبتلفان غبرؽ الفحم إذل كجود نسبة تًتاكح من ٖٓ إذل ٘ ٜيف
اؼبائة من الزئبق اؼبؤكسد يف اؼبرحلة السابقة ألجهزة ضبط تلوث اؽبواء (بريستبو كبلوـ .)ٜٜٔ٘ ،كأظهرت دراسة استقصائية
للمؤلفات ذات الصلة باؼبوضوع أف أكسدة الزئبق تًتاكح أساسان يف نطاؽ ٘ٗ ٛٓ-يف اؼبائة ،حيث يأخذ الشكل اؼبؤكسد من
الزئبق يف معظم األحياف شكل كلوريد الزئبق (سينيور كآخركف .)ٕٓٓٗ ،كتستخدـ أشكاؿ ـبتلفة من إحراؽ أك إشعاؿ الفحم
يف منشآت الطاقة كاؼبراجل الصناعية .كىذه األساليب تشمل:
•

اإلشعاؿ اؼبعلَّق للفحم اؼبسحوؽ (إشعاؿ الفحم اؼبسحوؽ)

•

اإلشعاؿ بالوقّاد (أم اإلشعاؿ من حاملة كقود ثابتة أك تتحرؾ ببطء)

•

اإلشعاؿ على قاعدة فبيَّعة (سواء يف شكل وبدث الفقاعات أك قاعدة فبيَّعة دكارة)

•

اإلشعاؿ اإلعصارم للفحم اجملركش
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اؼبرجل الذم يعمل
كينتج معظم البخار اؼبتولد على نطاؽ كبَت يف منشآت الطاقة من خالؿ إشعاؿ الفحم اؼبسحوؽ .كيف َ
بالفحم اؼبسحوؽ يتم سحق الفحم اؼبطحوف جيدان ليصبح مسحوقان ناعمان كيتم ضخو مباشرة إذل ؿبارؽ منفردة حيث ىبتلط
هبواء إحراؽ سبق تسخينو ،مث يتم إحراقو يف شكل ؽبب .كتستعمل طاقة التسخُت الناذبة عن عملية االحًتاؽ إلنتاج البخار
الذم يدفع مولدان توربينيان ؾبهزان إلنتاج الكهرباء .كتوضح االختبارات اؼبيدانية أف صورة التنوعات تتباين بشدة بُت اؼبراجل
اؼبختربة اليت تعمل بالفحم اؼبسحوؽ (كانغ كآخركف.)ٕٓٔٓ ،
َ
كاإلشعاؿ جبهاز الوقاد ال يزاؿ يستعمل يف بعض أجزاء العادل ،كذلك أساسان يف اؼبراجل الصغَتة .كيف نظاـ اإلشعاؿ بالوقاد يبر
اؽبواء الساخن يف اذباه صاعد من خالؿ فتحات يف حاملة الوقود .كتوضع أجهزة ترطيب يف اؼبناطق الواقعة أسفل حاملة الوقود
من أجل الوصوؿ إذل التوجيو الصحيح لتدفق اؽبواء .كيضيف اإلحراؽ فوؽ النار (أم اؽبواء الذم يضاؼ فوؽ الشبكة اغباملة
للوقود) مزيدان من االضطراب للغازات الصاعدة من الشبكة اغباملة للوقود كيوفر اؽبواء اؼبطلوب عبزء الوقود الذم يشتعل بشكل
معلَّق .كعمومان ،تنتج الوقادات كمية أقل من اعبسيمات لكل كحدة من الوقود اؼبشتعل كتنتج جسيمات أكرب مقارنة بإشعاؿ
الفحم اؼبسحوؽ ،ألف اإلشعاؿ وبدث يف طبقة كقود ساكنة بدكف انتقاؿ كميات كبَتة من الرماد إذل غازات العادـ.

كاإلشعاؿ على طبقة فبيَّعة مفيد خصيصان يف أجل التعامل مع أنواع الفحم من نوعية منخفضة (دكف حاجة إذل التجفيف) .كيف
جهاز إشعاؿ ذم قاعدة فبيَّعة من نوع طبقة الفقاعات ،يتم تنظيم حجم جسيمات الفحم كسرعة اؽبواء الرأسي إلنشاء سطح
أفقي منفصل يعمل على فصل الطبقة النشطة عن التدفق اؼبسحوب من الفرف اؼبفتوح الواقع فوقها .كاآللية األساسية لضبط
مرجل
درجة حرارة الطبقة السفلى كنقل اغبرارة إذل جدراف جهاز االحًتاؽ كإذل أم سطح تسخُت مغمور يف سطح قاعدة َ
الطبقة اؼبميَّعة ىي التباين يف موجودات اؼبواد الصلبة .كيبكن التحكم يف درجة حرارة جهاز االحًتاؽ ذم القاعدة اؼبميَّعة يف
مرجل ذم قاعدة فبيَّعة دكارة أف زئبق اعبسيمات ىو نوع
نطاؽ ضيق .كيوضح قياس تركيزات الزئبق اؼبأخوذة يف اؼبوقع من َ
اؼبرجل (دكاف كآخركف.)ٕٓٔٓ ،
الزئبق الغالب يف غاز مدخنة َ
كيف اإلشعاؿ اإلعصارم ،يتم حرؽ الفحم اجملركش (كلكن غَت اؼبسحوؽ) يف غرفة احًتاؽ تدكر بسرعة ربت درجات حرارية
عالية ،كربوؿ معظم اؼبادة اؼبعدنية يف الفحم إذل خبث سائل .بعد ذلك تدخل الغازات الساخنة إذل الفرف حيث تشع اغبرارة
إذل جدراف الفرف كربمل اغبرارة إذل البخار اؼبتولد ،الذم يدفع مولدان توربينيان ؾبهزان إلنتاج الكهرباء .كتولد اؼبراجل اإلعصارية
رمادان متطايران يقل عن الرماد اؼبتطاير الصادر عن مراجل الفحم اؼبسحوؽ لكل كحدة من الفحم احملركؽ ،ألف معظم اؼبادة
اؼبرجل اإلعصارم يتحوؿ إذل خبث سائل يتم صبعو من قاع غرفة االحًتاؽ اإلعصارم.
اؼبعدنية يف َ
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قائمة تقنيات تخفيض انبعاثات الزئبق
يصف ىذا القسم ُهنج التعامل مع زبفيض انبعاثات الزئبق كتكنولوجيات الضبط اليت يبكن النظر فيها لتحديد أفضل التقنيات
اؼبتاحة ألم طرؼ أك مرفق (انظر القسم ٘ أدناه) .كتشمل معاعبة الفحم كالفوائد اؼبشًتكة مع إزالة الزئبق كالتقنيات اؼبخصصة
إلزالة الزئبق.
غسل الفحم
يقلل غسل الفحم احملتول من الرماد كوبسن قيمة التسخُت كىو ما يزيد من كفاءة اؼبراجل (ساتياموريت .)ٕٓٓٚ ،كيف حُت أف
غسل الفحم يستهدؼ يف اؼبقاـ األكؿ التقليل من الرماد كؿبتول الكربيت يف الفحم فإنو يبكن أف يقلل أيضان من ؿبتول الزئبق
يف الفحم ،كوبدث ذلك بالفعل يف بعض اغباالت .كيتضمن الفحم اػباـ شوائب معدنية مثل الصخور كالصلصاؿ اليت يشار
إليها باعتبارىا من الرماد .كينبغي حسب االقتضاء معاعبة ىذا الفحم اػباـ (أك تنظيفو) لتقليل احملتول من الرماد كزيادة قيمة
التسخُت كتقليل اعبسيمات كالكربيت ككذلك احتماؿ تقليل احملتول من الزئبق للوصوؿ يف هناية اؼبطاؼ إذل انبعاثات أقل عند
اؼبرجل .كباإلضافة إذل ذلك ،فإف إزالة الشوائب اؼبعدنية يقلل أيضان تكاليف التشغيل كالصيانة كيبطئ تدىور
حرؽ الفحم يف َ
اؼبرجل .كلكن ينبغي أف يالحظ أف معظم أنواع اللغنيت كالفحم البٍت ال تتقبل أساليب غسل الفحم التقليدية (مؤسسة
نظاـ َ
اؼبهندسُت الكيميائيُت.)ٜٜٔٚ ،
كيبكن أيضان أف تزيل أساليب غسل الفحم التقليدية بعض الزئبق اؼبصاحب للمواد اؼبعدنية غَت القابلة لالشتعاؿ .كمع ذلك فإف
ىذه األساليب لن تقوـ مبطيان بإزالة الزئبق اؼبصاحب ؽبيكل الكربوف العضوم يف الفحم (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة،
ٕٕٓٓ) .كتستشهد إحدل اجملالت ببيانات اختبار  ٕٙعينة فحم قَتم من الواليات اؼبتحدة أظهرت اتساع نطاؽ مقدار
الزئبق الذم سبت إزالتو بغسل الفحم (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة .)ٜٜٔٚ ،كقد تأكد ىذا االذباه بدراسة أخرل
(مؤسسة الواليات اؼبتحدة للمسح اعبيولوجي ،)ٕٓٔٗ ،خلصت إذل أف غسل الفحم يتصف بالفعالية يف تقليل تركيزات
العناصر اؼبصاحبة للبَتيت مثل الزئبق .كلكن دراسة أخرل تذكر البفاضان متوسطان للزئبق على أساس الطاقة بنسبة  ٖٚيف اؼبائة
(توكؿ -أكنيل كآخركف.)ٜٜٜٔ ،
معُت من الفحم كرتبة الفحم
كالتباين يف البفاضات الزئبق اؼبذكورة أعاله قد يكوف تابعان لنوع العملية اؼبستعملة لغسل نوع َّ
كطبيعة الزئبق يف مصفوفة الفحم .كباختصار ،فإف إزالة بعض الزئبق من الفحم أمر فبكن يف حالة استخداـ األساليب التقليدية
لغسل الفحم .كلكن فعالية إزالة الزئبق أثناء غسل الفحم بالطريقة التقليدية تتباين بصورة كاسعة حسب مصدر الفحم كطبيعة
الزئبق اؼبوجود فيو.

اآلثار الشاملة لعدة أكساط نتيجة غسل الفحم

يولد غسل الفحم مالطان من النفايات احملتوية على الزئبق .كىناؾ احتماؿ لتلوث الًتبة أك اؼبياه اعبوفية يف حالة عدـ إدارة مالط
غسيل الفحم بطريقة آمنة.
مساىمة نُظم ضبط تلوث الهواء في إزالة الزئبق

تعمل نُظم ضبط تلوث اؽبواء اليت تقاـ أساسان لضبط ثنائي أكسيد الكربيت أك كلوريد اؽبيدركجُت أك اعبسيمات الدقيقة على
إزالة الزئبق من غاز اؼبداخن .كيسمى ذلك اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق .كتتحقق اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق من معدات ضبط
تلوث اؽبواء غَت الزئبقية يف معظم األحياف بطريقتُت أساسيتُت :إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف جهاز تنظيف رطب إلزالة الكربيت من
غاز اؼبداخن كإزالة الزئبق العالق باعبسيمات الدقيقة يف جهاز لضبط اعبسيمات الدقيقة ،مثل اؼبرسب الكهركستاتيكي أك
اؼبرشح النسيجي .كاؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق يبكن أف تتحقق أيضان بأجهزة االمتصاص اجملففة بالرش .كيبكن ربقيق كميات
متباينة من إزالة الزئبق حسب تشكيلة معدات مكافحة التلوث .كيتضمن اعبدكؿ ٕ (سريفاستافا كآخركفٕٓٓٙ ،؛ اؼبكتب
األكرك للمكافحة اؼبتكاملة للتلوث كمنعو )ٕٖٓٔ ،حملة عامة عن حجم اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق بالنسبة لتشكيالت
ـبتلفة من نظم ضبط تلوث اؽبواء .كينبغي أف يالحظ أف اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق كما ترد يف اعبدكؿ ٕ تتباين حسب
خصائص الفحم كالباراميًتات التشغيلية لنُظم ضبط تلوث اؽبواء.
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الجدول ٕ -

لمحة عامة عن المنافع المشتركة إلزالة الزئبق في نُظم ضبط تلوث الهواء

معدات الضبط الموجودة

التقاط الزئبق النوعي

 ESPcفقط

التقاط جيد للزئبق العالق باعبسيمات؛ التقاط أفضل من أنواع الفحم اؼبرتفع الكلور عن أنواع
الفحم اؼبنخفضة اعبودة

 ESPhفقط

التقاط منخفض

 FFفقط

التقاط جيد للزئبق اؼبؤكسد

ESPc + wet FGD

ESPh + wet FGD

SDA + FF

FF + Wet FGD

SCR + ESPc

SCR + ESPh
SCR + ESPc + wet FGD

SCR + HEX + LLT-ESP +
wet FGD

SCR + SDA + FF

بوجو عاـ ،التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل كجود زئبق مؤكسد قابل للذكباف
يف غاز اؼبدخنة .كالتقاط سيئ نسبيان من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة .كيبكن أف تؤدم إعادة
انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة.
بوجو عاـ ،التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور .بفضل كجود الزئبق اؼبؤكسد القابل
للذكباف يف غاز اؼبدخنة .كالتقاط سيئ نسبيان من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة .كيبكن أف
تؤدم إعادة انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة .كيبكن أف يتأكسد الزئبق
النقي عرب اؼبرشح النسيجي كيتم التقاطو يف جهاز التنظيف الرطب.
بوجو عاـ ،التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور .كيُنتظر أف تقل اؼبنافع اؼبشًتكة
لاللتقاط من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة.
بوجو عاـ ،التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل كجود زئبق مؤكسد قابل للذكباف
يف غاز اؼبدخنة .كالتقاط سيئ نسبيان من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة .كيبكن أف تؤدم إعادة
انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة .كيبكن أف يتأكسد الزئبق النقي عرب
اؼبرشح النسيجي كيتم التقاطو يف جهاز التنظيف الرطب.
التقاط جيد للزئبق العالق باعبسيمات ،كالتقاط أفضل من أنواع الفحم اؼبرتفع الكلور عن
األنواع اؼبنخفضة اعبودة.
التقاط منخفض
التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف
غاز اؼبدخنة الذم يدعمو االختزاؿ اغبفزم االنتقائي .كيتحسن االلتقاط من أنواع الفحم
اؼبنخفض اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف غاز اؼبدخنة .كيبكن أف
تؤدم إعادة انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة .كالتقاط جيد للزئبق العالق
باعبسيمات
التقاط مرتفع جدان من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل
للذكباف يف غاز اؼبدخنة الذم يدعمو االختزاؿ اغبفزم االنتقائي .كيتحسن االلتقاط من أنواع
الفحم اؼبنخفض اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف غاز اؼبدخنة.
كيبكن أف تؤدم إعادة انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة .كاعبمع بُت
اؼببادؿ اغبرارم كاؼبرسب الكهركستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض يُعزز التقاط الزئبق
العالق باعبسيمات كالزئبق يف طور البخار.
التقاط جيد عمومان من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور كيقل االلتقاط يف األنواع اؼبنخفضة اعبودة.
كيُعزز االختزاؿ اغبفزم االنتقائي االلتقاط حيث يؤكسد الزئبق النقي إذل زئبق مؤكسد ،نظران
لتوفر الكلور يف غاز اؼبدخنة
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التقاط الزئبق النوعي

معدات الضبط الموجودة

التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف
كيتحسن االلتقاط يف حالة أنواع الفحم
غاز اؼبدخنة الذم يدعمو االختزاؿ اغبفزم االنتقائي
َّ
اؼبنخفضة اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف غاز اؼبدخنة .كيبكن أف
تؤدم إعادة انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة.

SCR + ESPh + wet FGD

التقاط جيد من أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف
كيتحسن االلتقاط من أنواع الفحم
غاز اؼبدخنة الذم يدعمو االختزاؿ اغبفزم االنتقائي.
َّ
اؼبنخفضة اعبودة بفضل زيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد القابل للذكباف يف غاز اؼبدخنة .كيبكن أف
تؤدم إعادة انبعاث الزئبق النقي إذل زبفيض مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة .كالتقاط جيد للزئبق العالق
باعبسيمات

SCR + FF + wet FGD

اؼبفتاح:
 = ESPاؼبرسب الكهركستاتيكي = ESPc ،اؼبرسب الكهركستاتيكي يف اعبانب البارد؛  =ESPhاؼبرسب الكهركستاتيكي يف اعبانب الساخن؛ =FF
اؼبرشح النسيجي؛  = SCRاالختزاؿ اغبفزم االنتقائي؛  = SDAجهاز امتصاص التجفيف بالرش (جهاز التنظيف اعباؼ)؛  FGDالرطب = جهاز
التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة؛  = HEXالتبادؿ اغبرارم؛  =LLT-ESPاؼبرسب الكهركستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض
كتعٍت صفة منخفض الضبط بنسبة أقل من ٖٓ يف اؼبائة ،كتعٍت مرتفع/جيد الضبط بنسبة أكثر من ٓ ٚيف اؼبائة ،كتعٍت ”معتدؿ“ الضبط بنسبة
ٖٓ إذل ٓ ٚيف اؼبائة.

كترد تشكيالت نُظم ضبط تلوث اؽبواء اؼبعركضة يف اعبدكؿ ٕ ( )FGD+ESPc+SCRبصورة زبطيطية يف الشكل ٖ أدناه .كيرد
أدناه (إيتو كآخركف .)ٕٓٓٙ ،كعلى سبيل اؼبثاؿ ،حققت ىذه اجملموعة من األجهزة يف الياباف كفاءة يف إزالة الزئبق دبتوسط
ٗ ٚيف اؼبائة (إيتو كآخركف .)ٕٓٓٙ ،كلذلك يبكن أف تضبط تقنيات اؼبنافع اؼبشًتكة ملوثات اؽبواء اؼبتعددة ،دبا فيها الزئبق.
Atmosphereاعبوto the
إذل
غازFlue
Gas
اؼبدخنة

الكربيت من
إزالةFlue Gas
غاز اؼبدخنة
Desulfurization
ٕ

)(FGD
)(FGD*2

كهركستاتيكي
ترسيبElectrostatic

اؿ حفزم
اختز
Selective
Catalytic
Reduction
انتقائي
)(SCR

ٔ

)Precipitation (ESP*1

اؼبدخنة
Stack
.LowESPc,
 ESP :1تشمل  ،ESPcك ،ESPhكLow Temp ESP
*1: ESP includes
ESPh, Low Low Temp ESP.
 Wetالنشط.
FGDالكوؾ
اؼبتحرؾ من
 bedكالقاع
الرطب
تشمل FGD
*2: FGD includes
and Moving
of activated
coke.FGD :2

Coal-Fired
حبرؽ
مرجل يعمل
َ
Boiler
الفحم

Airواء
Heaterن ى
مسخ
)(AH

الشكل ٖ -رسم تخطيطي لتشكيلة نمطية من منشآت طاقة تعمل بحرق الفحم في اليابان (إيتو وآخرونَّ )ٕٓٓٙ ،
(منقح)

كيبكن أف يتحقق مستول مرتفع من اؼبنافع اؼبشًتكة إلزالة الزئبق جبمع االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرسبات الكهركستاتيكية يف
اعبانب البارد ( )ESPcكأجهزة التنظيف إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة ( .)FGDكاعبمع بُت ىذه التقنيات أمر مبطي سبامان يف
اؼبنشآت اؼبتقدمة للطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم يف بعض البلداف كيستعمل على نطاؽ كاسع يف الياباف على سبيل اؼبثاؿ ،كما
يتضح يف الشكل ٗ .كاعبمع بُت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرسب الكهركستاتيكي كإزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة كما
يتضح من ىذه األمثلة يبكن أف وبقق كفاءة إزالة تبلغ ٓ٘ ٜٓ-يف اؼبائة يف حالة أكاسيد النيًتكجُت كأكثر من  ٜٜيف اؼبائة يف
حالة اعبسيمات الدقيقة العالقة ك ٜٛ-ٚٙيف اؼبائة يف حالة ثنائي أكسيد الكربوف ،إذل جانب كفاءة عالية إلزالة الزئبق
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دبتوسط ٗ ٚيف اؼبائة ،كيؤدم ذلك إذل ٕ ٔ,ميكركغراـ/ـٖ من تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة يف ىذا اؼبثاؿ .كباإلضافة إذل ذلك،
فإف اعبمع بُت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرسب الكهركستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض ،الذم تبلغ درجة حرارة
تشغيلو ٓ ٜدرجة مئوية باإلضافة إذل التنظيف الرطب إلزالة الكربيت يبكن أف وبقق كفاءة إزالة للزئبق دبستول مرتفع إذل حد
كبَت يصل إذل  ٛٚيف اؼبائة ،فبا يؤدم إذل  ٓ,ٛٛميكركغراـ/ـٖ من تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة يف ىذه اغبالة بالتحديد.
كاؼبرسب الكهركستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض ،الذم يتطلب تربيد غاز اؼبدخنة ،وبسن ضبط اعبسيمات من خالؿ
تقليل حجم الغاز كزبفيض مقاكمة الرماد بسبب تكثف ثالثي أكسيد الكربيت كامتزاز الرطوبة للرماد اؼبتطاير ،كزيادة الرطوبة
للرماد اؼبتطاير ،كما يزيد امتصاص الزئبق يف الرماد اؼبتطاير بسبب البفاض درجة حرارة غاز اؼبدخنة .كيؤدم ذلك أيضان إذل
ذبنب التكاليف اؼبصاحبة إلعادة تسخُت غاز اؼبدخنة أك عمليات التعديل الرجعي اليت يتطلبها أنبوب اؼبدخنة الرطب .كيف
اؼبرجل
اغباالت اليت ال تتطلب إعادة تسخُت عادـ التنظيف الرطب إلزالة الكربيت فإف اغبرارة اؼبستعادة يبكن استخدامها يف َ
أك التوربُت البخارم لتحسُت كفاءة الوحدة ،فبا يؤدم إذل زيادة صايف الناتج (ناكاياما كآخركف ،ٕٓٓٙ ،كأيواتسوكي كآخركف،
.)ٕٓٓٛ
كيظهر الشكل ٗ اتساع نطاؽ تركيزات الزئبق .كيرجع ذلك إذل أف ىذه الوحدات تشمل كحدات أقدـ أك أصغر تعطي
الًتكيزات األعلى .كمن ناحية أخرل ،فإف الوحدتُت اللتُت تعمالف بطبقة متحركة من الكوؾ النشط (بيًتز ،)ٕٓٔٓ ،كىي
جهاز التنظيف اعباؼ إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة ،يوضح أداءن أكثر ارتفاعان عن جهاز التنظيف الرطب إلزالة الكربيت.
كاألداء يف ىذه اغبالة أكثر ارتفاعان عن اجملموعة اليت تشمل اؼبرسب الكهركستاتيكي بدرجة حرارة شديدة االلبفاض كجهاز
التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة (معهد البحوث اؼبركزم لصناعة الطاقة الكهربائية كارباد شركات الطاقة
الكهربائية يف الياباف.)ٕٕٓٔ ،
Maxmum
األقصى

Minimum
أدىن

Average
اؼبتوسط

ٔ,٘Standard
اكبراؼ معيارم:
deviation : 1.5

8

10
8

Standard
ٔٔ,
اكبراؼ معيارم:
deviation : 1.1

6
4
2

0.88
0.1

1.2
0.01

SCR+ESP+FGD
SCR+LLT-ESP+FGD
 ٗٙكحدة
٘ٔ كحدة
اإلزالة units
15 units
الرطبة46للكربيت:
يف
الرطبة
(إزالة الكربيت
(Wet
FGD:
44,
Dry
FGD:
)2
(all
)Wet FGD
ٗٗ ،اإلزالة اعبافةٕ :
اغباالت)
كل

0

〕Mercury Concentration in Stack Gas 〔μg/m3

13
12

تركيز الزئبق يف غاز أنبوب اؼبدخنة (ميكركغراـ/ـٖ)

14

ك
،
ملحوظة :اؼبرسب الكهركستاتيكي يف ؾبموعة  FGD+ESP+SCEيشمل  ESPhيشمل
درجة حرارة التشغيل يف  ESPhتبلغ ٖٓٓ ٗٓٓ-درجة مئوية كٖٓٔ ٔٛٓ-درجة مئوية يف  ESPcكٓ ٔٓٓ-ٜدرجة مئوية يف LLT-ESP
LLT-ESP ESPc ESPh

الشكل ٗ  -تركيز الزئبق في غاز المدخنة من منشآت الطاقة التي تعمل بحرق الفحم باستعمال مجموعة
ومجموعة FGD+LLT-ESP+SCR

FGD+ESP+SCR

كيلخص اعبدكؿ ٖ كفاءة إزالة الزئبق ألجهزة ضبط تلوث اؽبواء يف منشآت حرؽ الفحم يف الصُت .كيتضح من اعبدكؿ أنو يف
بعض اغباالت وبقق اعبمع بُت اؼبرسبات الكهركستاتيكية كاإلزالة الرطبة للكربيت من غاز اؼبدخنة كفاءة يف إزالة الزئبق تصل
إذل  ٛٛيف اؼبائة .كاعبمع بُت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرسبات الكهركستاتيكية كاإلزالة الرطبة للكربيت ،كىي ؾبموعة
تستعمل بصورة كاسعة يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت ،يبكن أف وبقق كفاءة أكرب إلزالة الغاز ،تصل على
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سبيل اؼبثاؿ إذل ٘ ٜيف اؼبائة .كلوحظ أيضان ارتفاع كفاءة إزالة الزئبق يف حالة اعبمع بُت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرشحات
النسيجية كالتنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة.
الجدول ٖ  -كفاءة إزالة الزئبق حسب المجموعات النمطية ألجهزة ضبط تلوث الهواء في الصين (بالنسب المئوية)
جانغ وآخرون)ٕٓٔ٘ ،
المتوسط
ٖٕ
ٕٜ
ٙٚ

مجموعة أجهزة ضبط تلوث الهواء
التنظيف الرطب للجسيمات العالقة
اؼبرسبات الكهركستاتيكية يف اعبانب البارد
اؼبرشحات النسيجية
اؼبرسبات الكهركستاتيكية يف اعبانب البارد +
التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز ٕٙ
اؼبدخنة
اؼبرشحات النسيجية  +التنظيف الرطب إلزالة
ٛٙ
الكربيت من غاز اؼبدخنة
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي  +اؼبرسبات
الكهركستاتيكية  +التنظيف الرطب إلزالة ٜٙ
الكربيت من غاز اؼبدخنة
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي  +اؼبرشحات
النسيجية  +التنظيف الرطب إلزالة الكربيت ٖٜ
من غاز اؼبدخنة
اؼبرسبات الكهركستاتيكية الباردة  +القاعدة
اؼبسيَّلة الدائرية  -التنظيف الرطب إلزالة
ٙٛ
الكربيت من غاز اؼبدخنة  +اؼبرشحات
النسيجية

الحد األدنى
ٚ
ٔ
ٜ

الحد األقصى االنحراف المعياري عدد االختبارات
ٛ
ٔٛ
ٜ٘
ٗٙ
ٜٔ
ٖٛ
ٓٔ
ٖٓ
ٕٜ

ٖٔ

ٛٛ

ٕٕ

ٜٔ

ٚٚ

ٜٚ

ٓٔ

ٖ

ٖٙ

ٜ٘

ٕٗ

ٗ

ٛٙ

ٜٜ

ٜ

ٕ

ٙٛ

ٙٛ

ٔ

كيوضح اعبدكؿ ٗ أدناه قيم قياس انبعاثات الزئبق ؼبختلف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم ،اليت مت التوصل إليها من خالؿ اؼبنافع اؼبشًتكة
لوسائل ضبط التلوث .كاألمثلة اؼبختارة يف ىذا اعبدكؿ توضح أف تقنيات الضبط ذات اؼبنافع اؼبشًتكة ربقق يف بعض اغباالت تركيزات منخفضة
من الزئبق يف غاز اؼبدخنة.

الجدول ٗ  -مستويات االنبعاثات المتحققة من خالل تقنيات المنافع المشتركة (بيانات جمعها الفريق العامل للزئبق
الصفري)ٕٓٔ٘ ،
المنشأة
 - Federico IIبرينديسي ،إيطاليا
 ،Torrevaldaliga Nordإيطاليا

 ،Impianto termoelettrico di Fusinaإيطاليا
 ،Heydenأؼبانيا
 ،FHKW Mellachالنمسا
 ،Brindisi BR III & BR IIإيطاليا
 ،Krefeld, Currentaأؼبانيا (مرجل صناعي)
 ،Salem Harbourالواليات اؼبتحدة األمريكية
 ،Power plant Tusimiceاعبمهورية التشيكية
 ،Neurath, A and Fأؼبانيا
 ،Teplarna Taborاعبمهورية التشيكية

نوع الفحم
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
فحم صلب
لغنيت
لغنيت
لغنيت

مستوى االنبعاثات
(مغ/متر عاديٖ) (التسوية
إلى  %ٙمن محتوى )O2
ٓ,ٜٙ
ٓ,ٜٜ
ٓ,ٛ
٘ٓ,
٘ٓ,
٘ٓ,
ٕٓ,
ٕٓ,ٗ – ٓ,
ٕ,ٙ
ٖٓ,
ٖٖ,

المرجل
حجم َ
(ميغاواط
حراري)
ٓٓٔ ٚ
ٕٓٗ ٔ
ٖٔٗ
ٓ٘ٔ ٕ
ٖٗ٘
ٛ٘ٚ
٘ٓٔ
ٖٓٓ
ٜٓٛ
٘٘ٛ
ٜٜٔ

تقنية معالجة غاز
المدخنة
ESP+SCR+wFGD
FF+SCR+wFGD
FF+SCR+wFGD
ESP+SCR+wFGD
FF+SCR+wFGD
ESP+SCR
FF
ESP
ESP+wFGD
ESP+wFGD
ESP

ملحوظة :تستند صبيع القيم إذل عينات دكرية باستثناء  ،Salem Harbourاليت تستند قيمتها إذل رصد مستمر لالنبعاثات .كالبيانات الواردة ىي عن
سنة ٕٓٔٓ.
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أجهزة ضبط الجسيمات
يوجد نوعاف رئيسياف من أجهزة ضبط اعبسيمات كتشمل اؼبرسبات الكهركستاتيكية كاؼبرشحات النسيجية .كتستخدـ أجهزة
التنظيف الرطب للجسيمات أيضان يف اؼبراجل العاملة حبرؽ الفحم.
المرسبات الكهروستاتيكية
صمم اؼبرسبات الكهركستاتيكية مبطيان لتحقيق أكثر من  ٜٜيف اؼبائة من الكفاءة يف صبع اعبسيمات ،رىنان دبختلف العوامل
تُ َّ
اؼبعركضة يف القسم التمهيدم .ككفاءة صبع اعبسيمات يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية ُسبثل أيضان دالة على احملتول الكربييت يف
الفحم ،الذم يؤثر على مقاكمة الرماد اؼبتطاير .فالفحم الذم وبتوم على مقادير متوسطة إذل مرتفعة من الكربيت ينتج رمادان
متطايران يسهل صبعو .أما الفحم الذم وبتوم على كربيت منخفض فينتج رمادان متطايران دبقاكمة أعلى كتزداد صعوبة صبعو.
كيبكن أيضان تغيَت مقاكمة الرماد اؼبتطاير من خالؿ تقليل درجة اغبرارة يف اؼبرسبات أك بتكييف اعبسيمات قبل دخوؽبا يف
اؼبرسب بثالثي أكسيد الكربيت ( )SO3أك حامض الكربيت ( )H2SO4أك اؼباء أك الصوديوـ أك النشادر (.)NH3
كبالنسبة ألم رماد متطاير من الفحم تكوف كفاءة صبع اعبسيمات يف اؼبرسب دالة على حجم اعبسيمات .فاعبسيمات اليت
تزيد عن ٔ ميكركمًت  ٛ -ميكركمًت يتم صبعها مبطيان بكفاءات تبلغ ٘ ٜإذل  ٜٜ,ٜيف اؼبائة .كلكن اعبسيمات اليت يقًتب
حجمها من ٖ ٓ,ميكركمًت تدخل يف منطقة ربميل سيئة تقلل كفاءة اعبمع لتصل إذل ٓ ٜ٘-ٛيف اؼبائة (لولي س.)ٜٜٔٙ ،
اؼبرجل :ما يسمى مرسب ”اعبانب البارد“ ( )ESPcكمرسب
كيبكن استعماؿ اؼبرسب الكهركستاتيكي يف أحد موقعُت يف نظاـ َ
”اعبانب الساخن“ ( .)ESPhكيتم تركيب مرسب اعبانب البارد يف اذباه خركج مسخن اؽبواء (درجة حرارة غاز اؼبدخنة تًتاكح
بُت ٖٓٔ درجة مئوية كٓ ٔٛدرجة مئوية) .كيتم تركيب مرسب اعبانب الساخن يف اؼبنبع ؼبسخن اؽبواء (تًتاكح درجة حرارة
غاز اؼبدخنة بُت ٖٓٓ درجة مئوية كٓٓٗ درجة مئوية) كيبكن ذلك من االستفادة من البفاض مقاكمة الرماد اؼبتطاير يف
درجات اغبرارة األعلى .كيتسم ذلك بأنبية خاصة يف الوحدات اليت تعمل حبرؽ فحم منخفض الكربيت ،فبا يؤدم إذل رماد
متطاير دبقاكمة كهربائية أعلى .كاؼبرسب الكهركستاتيكي الرطب ىو نوع جديد من اؼبرسبات كيتسم بكفاءة أعلى عبمع
اعبسيمات الدقيقة (ألتماف كآخركف ٕٓٓٔ ،كستايل كآخركف .)ٕٖٓٓ ،كلكن دل يتم بعد القياـ بقياسات يف اؼبوقع بشأف
إزالة الزئبق داخل اؼبرسب الرطب.
كلوحظت مستويات متباينة من إزالة الزئبق يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية .كيتوقف مستول إزالة الزئبق على ما إف كاف اؼبرسب
اؼبرجل ،كعوامل أخرل مثل ؿبتول
الكهركستاتيكي يف اعبانب البارد أك يف اعبانب الساخن ،كعلى نوع الفحم احملركؽ ،كنوع َ
الكربيت يف الفحم كمستول الكربوف غَت احملركؽ يف الرماد اؼبتطاير .كاؼبرسب يف اعبانب الساخن يكوف عمومان أقل فعالية يف
إزالة الزئبق عن اؼبرسب اؼبقاـ يف اعبانب البارد .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،فعلى الرغم من أف مستول إزالة الزئبق اؼببلًّغ عنها باستعماؿ
ُ
مرسب كهركستاتيكي يعمل على الفحم القَتم تبلغ ٖٓ يف اؼبائة فإف نطاؽ اإلزالة اؼبقاسة يًتاكح بُت صفر إذل حوارل ٓ ٙيف
اؼبائة (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة .)ٕٓٓٔ ،كقد يكوف اؼبدل اؼبقاس إلزالة الزئبق ،كخاصة يف حالة اؼبرسب
الكهركستاتيكي ،دالة على إمكانية ربسُت التقاط الزئبق نتيجة زيادة كفاءة أداة ذبميع اعبسيمات .كمن اؼبهم أف نفهم أداء
صبع اعبسيمات يف أم جهاز نظران ألف ذلك يؤثر بدكره على قدرة اعبهاز على تقليل انبعاثات الزئبق.
كتشَت النمذجة األساسية إلزالة الزئبق يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية إذل أف تقييدات انتقاؿ الكتلة قد تؤدم ،حىت يف الظركؼ
اؼبثالية ،إذل تقييد إمكانية التقاط الزئبق باعبسيمات اؼبتجمعة على اإللكًتكدات يف اؼبرسب الكهركستاتيكي (كالؾٕٓٓٙ ،
ككالؾ .)ٕٜٓٓ ،فاؼبرسبات تقوـ بإزالة الزئبق العالق باعبسيمات ( )HgPفقط يف عملية صبع اعبسيمات .كىذا الزئبق العالق
يرتبط تفضيليان بالكربوف غَت احملركؽ .كقدرة امتزاز الزئبق يف اعبزئيات غَت العضوية (الرماد اؼبتطاير) ىي قدرة منخفضة مبطيان
باؼبقارنة بالكربوف غَت احملركؽ يف الرماد اؼبتطاير .كقد لوحظت عالقة بُت كمية الكربوف غَت احملركؽ كإزالة الزئبق عرب اؼبرسبات
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الكهركستاتيكية يف حالة الرماد اؼبتطاير من الفحم القَتم (سنيور كجونسوف .)ٕٓٓٛ ،كيتضح ىذا السلوؾ يف الشكل ٘
الذم يوضح النسبة اؼبئوية لاللتقاط (النسبة اؼبئوية للزئبق الداخل إذل اؼبرسب) كدالة على مقدار الكربوف غَت احملركؽ .كيف
الشكل ٘ ،يتم التعبَت عن الزئبق غَت احملركؽ باعتباره فاقدان مقاسان عند االشتعاؿ ( .)LOIككما نرل فإف الشكل يبُت أف التقاط
الزئبق يًتاكح بُت ٕٓ كٓٗ يف اؼبائة يف مرسب يلتقط رمادان متطايران وبتوم على حوارل ٘ يف اؼبائة من الكربوف غَت احملركؽ .كمع
ارتفاع ؿبتول الكربوف غَت احملركؽ ،يبكن أف نرل أف التقاط الزئبق يصل إذل نسبة ٓ ٛيف اؼبائة؛ كىو ما وبتمل أف يكوف دالة
على اؽبالوجينات اؼبوجودة (فوستُت كآخركف.)ٕٖٓٓ ،
نسبة مئوية من إزالة

PC/CESP

Hg

دم فيتو كآخركف
سيوسًتكـ كآخركف
اؼبنشأة جيم
اؼبنشأة داؿ
اؼبنشأة ىاء
معدؿ حسب بيانات

إعصارم

مرسب يف اعبانب الساخن
َّ

النسبة اؼبئوية للفاقد عند االشتعاؿ

عبر مرسب كهروستاتيكي

كقاد

()LOI

الشكل ٘  -إزالة الزئبق بالمرسب الكهروستاتيكي كدالة على مقدار الكربون غير المحروق (النسبة المئوية للفاقد عند
االشتعال) في الرماد المتطاير (سنيور وجونسون)ٕٓٓٛ ،
كباإلضافة إذل مقدار الكربوف غَت احملركؽ ،فإف خصائص الكربوف غَت احملركؽ ،مثل مساحة السطح كحجم اعبسيمات
كاؼبسامية كالًتكيب الكيميائي قد تؤثر على مقدار الزئبق اؼبلتقط يف اؼبرسب الكهركستاتيكي (لو كآخركف .)ٕٓٓٚ ،كتوصلت
ىذه الدراسة إذل أنو يف حُت ؿبتول الكربوف غَت احملركؽ يف الرماد اؼبتطاير يتناقص مع البفاض حجم اعبسيمات فإف ؿبتول
تبُت أف حجم اعبسيمات يف
الزئبق من الكربوف غَت احملركؽ يتزايد عمومان مع البفاض حجم اعبسيمات .كباإلضافة إذل ذلكَّ ،
الكربوف غَت احملركؽ كاف عامالن كبَتان يؤثر على امتزاز الزئبق .كىكذا فإف زيادة كفاءة اؼبرسب كالزيادة الناذبة عن ذلك يف التقاط
الرماد اؼبتطاير الدقيق كالكربوف غَت احملركؽ الدقيق سيسبب على األرجح البفاضان يف انبعاثات الزئبق .كلكن ينبغي أف يالحظ
أف معظم كتلة الكربوف غَت احملركؽ ىي يف اعبسيمات الكبَتة جدان.
كىناؾ عوامل أخرل ربكم مقدار الزئبق اؼبلتقط يف الرماد اؼبتطاير (كالذم تتم إزالتو بعد ذلك من غاز اؼبدخنة) كىي نوع
اؼبرسب اؼبستعمل (مرسب يف اعبانب البارد أك اعبانب الساخن) كاستعماؿ ثالثي أكسيد الكربوف كعامل يف تكييف غاز
اؼبدخنة ،كنوع الفحم .كيالحظ ارتفاع التقاط الزئبق مبطيان يف اؼبرسبات اؼبقامة على اؼبراجل اليت تعمل حبرؽ فحم يتسم
دبحتويات أعلى من اؽبالوجُت كينتج مستويات أعلى من الكربوف غَت احملركؽ يف غاز اؼبدخنة .كيدعم ىذاف العامالف تشكيل
الزئبق اؼبؤكسد كالزئبق العالق باعبسيمات ،كنبا أكثر سهولة يف االلتقاط يف اؼبرسب الكهركستاتيكي عن الزئبق النقي .كينشأ
عن ذلك أنو إذا أ مكن ربسُت أداء اؼبرسب فسيكوف من اؼبمكن إزالة مقدار إضايف من الزئبق من غاز اؼبدخنة .كستكوف كمية
ىذا الزئبق اإلضايف اؼبزاؿ دالة على مقدار اعبسيمات اليت سبت إزالتها باؼبرسب الكهركستاتيكي .كيبكن استخداـ النُهج
اؼبنخفضة التكلفة مثل التوازم الدقيق للصفائح كتعديل مبط الطَّرؽ ،كإزالة التسريبات الداخلية ،بُت ُهنج أخرل ،من أجل
ربسُت كفاءة صبع اعبسيمات يف اؼبرسبات (زيكوؼ كآخركفٕٓٓٗ ،؛ دام كاليبن .)ٕٓٓٛ ،كدرجات اغبرارة اؼبنخفضة يف
نظاـ جهاز الضبط (أقل من ٓ٘ٔ درجة مئوية) تُعزز أيضان ضبط الزئبق ،كقد استخدمت اؼبرسبات ذات درجة اغبرارة شديدة
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االلبفاض أيضان يف الياباف لتحقيق كفاءة عالية يف إزالة الًتاب كالزئبق (معهد البحوث اؼبركزم لصناعة الطاقة الكهربائية كارباد
شركات الطاقة الكهربائية يف الياباف.)ٕٕٓٔ ،
كينبغي أف يالحظ أف اآلثار اإلهبابية لثالثي أكسيد الكربيت على التقاط اعبسيمات قد يقابلها جزئيان تناف س ثالثي أكسيد
الكربيت مع الزئبق على االمتصاص يف الرماد اؼبتطاير.
المرشحات النسيجية
توفر اؼبرشحات النسيجية كفاءة عالية يف إزالة اعبسيمات الدقيقة باؼبقارنة مع اؼبرسبات الكهركستاتيكية كال سيما بالنسبة
للجزيئات دكف اؼبيكركنية.
كلوحظ أف إزالة الزئبق يف اؼبرشحات النسيجية أعلي عمومان منها يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية .كاؼبرشحات النسيجية أكثر
فعالية يف إزالة اعبسيمات الدقيقة (اعبسيمات دكف اؼبيكركنية ،كىو األمر األكثر أنبية) من اؼبرسبات الكهركستاتيكية ،كىي
تتجو عمومان إذل إزالة قدر أكرب من زئبق الطور الغازم عما تزيلو اؼبرسبات .كباإلضافة إذل طوؿ كقت االتصاؿ فإف اؼبرشحات
النسيجية توفر اتصاالن أفضل (حيث ىبًتؽ الغاز ُكسب الفلًت) من اؼبرسبات (حيث يبر الغاز على سطح ال ُكسب) .كنتيجة
لذلك تًتجح أكسدة الزئبق النقي الغازم كربويلو إذل شكل يبكن التقاطو يف حالة استعماؿ الفلًت النسيجي .كعلى سبيل
اؼبثاؿ ،أظهرت دراسة قارنت بُت التقاط الزئبق يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية كاؼبرشحات النسيجية يف منشآت الطاقة اليت تعمل
حبرؽ الفحم يف الصُت نسبة التقاط تًتاكح من ٔ إذل ٖٖ يف اؼبائة يف اؼبرسبات كبُت  ٜكٕ ٜيف اؼبائة يف اؼبرشحات (جانغ
كآخركف .) ٕٓٔ٘ ،كيبلغ متوسط كفاءات إزالة الزئبق يف اؼبرسبات كاؼبرشحات يف منشآت الطاقة الصينية العاملة حبرؽ الفحم
 ٕٜيف اؼبائة ك ٙٚيف اؼبائة على التوارل (جانغ كآخركف.)ٕٓٔ٘ ،
كيبكن أيضان أف تتكامل اؼبرشحات النسيجية مع اؼبرسبات الكهركستاتيكية لتصبح مرسبات-مرشحات ،كىو ما هبرم
استخدامو يف الصُت على نطاؽ مشابو لنطاؽ استخداـ اؼبرشحات النسيجية .كتبلغ كفاءة إزالة الزئبق يف اؼبرسبات-اؼبرشحات
درجة متوسطة بُت كفاءة اؼبرسبات ككفاءة اؼبرشحات .كيبكن ربقيق إزالة الزئبق بنسبة ٖٗ يف اؼبائة يف اؼبتوسط عند استعماؿ
اؼبرسبات-اؼبرشحات (جانغ.)ٕٓٔ٘ ،
أجهزة التنظيف الرطب للجسيمات
ؾبهزة بأجهزة تنظيف رطب للجسيمات من أجل تقليل انبعاثات
معظم اؼبراجل الصناعية الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم يف الصُت َّ
اعبسيمات .كتتشابو العمليات الكيميائية يف نظاـ جهاز التنظيف الرطب للجسيمات مع نظَتهتا يف التنظيف الرطب للكربيت
من غاز اؼبدخنة .كلكن أجهزة التنظيف الرطب التقليدية للجسيمات تستعمل اؼباء فقط كمادة ماصة ،فبا هبعل إعادة انبعاث
الزئبق النقي كبَتة .كأكضحت القياسات يف اؼبوقع كفاءة إزالة الزئبق دبتوسط يبلغ ٖٕ يف اؼبائة (بُت  ٚك ٜ٘يف اؼبائة) عند
استعماؿ أجهزة التنظيف الرطب للجسيمات يف اؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت.
كأجهزة التنظيف الرخامية اؼبتكاملة ( )IMSىي نوع خاص من أجهزة التنظيف الرطب للجسيمات لإلزالة اؼبتزامنة للجسيمات
كثنائي أكسيد الكربيت ،كتستعمل على نطاؽ يتزايد اتساعان يف منشآت الطاقة حبرؽ الفحم يف الصُت ألهنا اقتصادية من
الناحية التكنولوجية .كتستعمل أجهزة التنظيف الرخامية ؿبلوالن قلويان كمادة ماصة ،كىو أكثر فعالية يف التقاط الزئبق اؼبؤكسد،
كيشبو التنظيف الرطب للكربيت .ككفاءة أجهزة التنظيف الرخامية يف إزالة الزئبق يبكن أف تكوف أعلى من أجهزة التنظيف
ذبر بعد قياسات يف اؼبوقع.
الرطب التقليدية للجسيمات نتيجة قدرهتا على ضبط ثنائي أكسيد الكربيت ،كلكن دل َ

التأثَتات عرب الوسائط ألجهزة ضبط اعبسيمات

توجد آثار ؿبتملة عرب الوسائط تنطبق على أجهزة ضبط اعبسيمات .كيبكن أف يعاد انبعاث الزئبق يف الرماد اؼبتطاير إذا مت
تسخُت الرماد اؼبتطاير اؼبتجمع يف أجهزة ضبط اعبسيمات أثناء إعادة االستخداـ .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،يبكن إطالؽ الزئبق
العالق بالرماد اؼبتطاير يف اؽبواء إذا استخدـ كمادة خاـ يف فرف اإلظبنت .كىناؾ أيضان احتماؿ أف يرشح الزئبق من الرماد
اؼبتطاير إذل اؼبياه اعبوفية .كتلزـ اإلدارة السليمة للرماد اؼبتطاير اؼبتجمع يف أجهزة ضبط اعبسيمات.
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أجهزة ضبط ثنائي أكسيد الكبريت
ترد أدناه تقنيتاف رئيسيتاف تستعمالف لتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربيت :األكذل ىي التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من
غاز اؼبدخنة كالثانية ىي التنظيف اعباؼ إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة ،أك جهاز التنظيف اعباؼ.
التنظيف الرطب إلزالة الكبريت من غاز المدخنة
اجملهزة بالتنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة يبكن زيادة مقدار اؼبنافع اؼبشًتكة لإلزالة من خالؿ زيادة
يف اؼبنشآت َّ
جزء الزئبق اؼبؤكسد يف ؿبتول الزئبق الكلي لغاز اؼبدخنة أك من خالؿ ربسُت فعالية ضبط اعبسيمات (سلوس.)ٕٜٓٓ ،
كيبكن ربقيق زيادة جزء الزئبق اؼبؤكسد بإضافة مركبات كيميائية (عوامل مؤكسدة) أك بأكسدة الزئبق على العوامل َّ
اغبفازة (أمار
كآخركف .)ٕٓٔٓ ،كيبكن أف يوضع العامل اغبفَّاز يف غاز اؼبدخنة لغرض كحيد كىو أكسدة الزئبق أك يبكن إقامتو لغرض آخر
(مثالن لضبط انبعاثات أكاسيد النيًتكجُت) كبالتارل توفَت منافع مشًتكة .كتشغيل التنظيف الرطب إلزالة الكربيت يتطلب إنشاء
جهاز لضبط اعبسيمات عند منبع جهاز التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة (سريفاستافا كيوسفت س.)ٕٓٓٔ ،
ككما ذكرنا من قبل ،تتسم اؼبركبات الغازية للزئبق اؼبؤكسد عمومان بأهنا قابلة للذكباف يف اؼباء ،كؽبذا فإنو من اؼبتوقع أف تستطيع
نُظم التنظيف الرطب إلزالة الكربيت التقاطها بكفاءة (ريدينغر كآخركفٜٜٜٔ ،؛ كديفيتو كركسنهوفر  .)ٜٜٜٔكلكن الزئبق
النقي الغازم غَت قابل للذكباف يف اؼباء كبالتارل ال يبتص يف ضبأة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت .كيتضح من البيانات اؼبأخوذة
من اؼبرافق الفعلية أنو يبكن أف نتوقع التقاط الزئبق اؼبؤكسد دبتوسط ٘ ٚيف اؼبائة بُت ( ٙٚكٖ ٜيف اؼبائة) يف نُظم التنظيف
الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة على أساس الكالسيوـ (شُت كآخركفٕٓٓٚ ،؛ ككيم كآخركفٕٜٓٓ ،؛ ككانغ
كآخركفٕٓٔٓ ،؛ كسلوس ،)ٕٓٔ٘ ،رغم كجود حاالت حدث فيها قياس التقاط أقل بكثَت نتيجة توازف كيميائي غَت موات
يف جهاز التنظيف (مكسا كفوجي كارا.)ٕٓٓٗ ،
كقد مت إثبات أف الزئبق اؼبؤكسد قد يتم اختزالو يف بعض الظركؼ إذل زئبق َّأكرل يف أجهزة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من
غاز اؼبدخنة ،كيبكن بعد ذلك إعادة انبعاثو (موالف كآخركف .)ٕٖٓٓ ،كىكذا فإف الوصوؿ إذل االسًتاتيجية اؼبثلى للمنافع
اؼبشًتكة يعٍت يف بعض األحياف اغبفاظ ،يف حالة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت ،على كمية الزئبق اؼبؤكسد يف النظاـ من أجل
منع إعادة انبعاث الزئبق .كقد ربدث إعادة انبعاث الزئبق عند امتصاص الزئبق اؼبؤكسد يف ضبأة التنظيف الرطب إلزالة
الكربيت ،كربويلو إذل زئبق َّأكرل ،كنقلو بعد ذلك إذل الطور الغازم للخركج من جهاز التنظيف.
كاألثر الصايف إلعادة االنبعاث ىو البفاض مستول إزالة الزئبق بواسطة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة.
كيتوقف حدكث كمدل إعادة انبعاث الزئبق من التنظيف الرطب إلزالة الكربيت على اػبواص الكيميائية للتنظيف الرطب إلزالة
الكربيت (ريننغر كآخركف .)ٕٓٓٗ ،كيبدك أيضان أف ىناؾ إمكانية متزايدة إلعادة انبعاث الزئبق يف التنظيف الرطب إلزالة
يتعُت إضافة عوامل
الكربيت مع حدكث تركيزات كبَتة للزئبق يف مرحلة السيولة (شانغ كآخركف .)ٕٓٓٛ ،كيف بعض اغباالتَّ ،
كيميائية أك كربوف منشَّط إذل سائل التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من أجل ضبط إعادة االنبعاث.
التنظيف الجاف إلزالة الكبريت من غاز المدخنة
تستعمل ؾبففات الرش مبطيان لضبط انبعاثات ثنائي أكسيد الكربيت من اؼبصادر اليت ربرؽ الفحم احملتوم على درجات
منخفضة إذل متوسطة من الكربيت ،أك يف اؼبنشآت األصغر اليت تعمل حبرؽ الفحم .كيبكن إزالة ما يصل إذل كبو ٘ ٜيف اؼبائة
من الزئبق باستخداـ ؾبموعات تتألف من أجهزة امتصاص التجفيف بالرش كاؼبرشحات النسيجية يف اؼبراجل العاملة حبرؽ
الفحم القَتم .كلكن يالحظ التقاط للزئبق بدرجة أقل كثَتان (حوارل ٕ٘ يف اؼبائة) يف الوحدات العاملة بأجهزة امتصاص
التجفيف بالرش كاؼبرشحات النسيجية يف اؼبراجل العاملة حبرؽ اللغنيت أك غَته من أنواع الفحم اؼبنخفضة اعبودة ذات ؿبتول
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الكلور اؼبنخفض (سنيور .)ٕٓٓٓ ،كتنظيف أنواع اؽبالوجُت يف أجهزة امتصاص التجفيف بالرش قد هبعل عملية األكسدة كما
يليها من التقاط الزئبق (معظمو يف شكل زئبق َّأكرل من ىذه األنواع من الفحم) عند ـبرج اؼبرشح النسيجي أقل فعالية.
كأحيانان ،يكوف التقاط الزئبق من الفحم اؼبنخفض اعبودة بواسطة اؼبرشحات النسيجية كحدىا أعلى فبا يتحقق يف اعبمع بُت
أجهزة امتصاص التجفيف بالرش كاؼبرشحات النسيجية (سريفستافا كآخركف.)ٕٓٓٙ ،
كىناؾ تكنولوجيا ألجهزة التنظيف اعباؼ إلزالة الكربيت تزايد استعماؽبا يف اآلكنة األخَتة يف منشآت حرؽ الفحم ،كىي
أجهزة التنظيف اعباؼ الدكارة .ككما وبدث يف حالة أجهزة امتصاص التجفيف بالرش فإف أجهزة التنظيف اعباؼ الدكارة
ربتوم على غرفة تفاعل كمرشح نسيجي اللتقاط اؼبنتجات الثانوية كالرماد .كالصفة اليت سبيز أجهزة التنظيف اعباؼ الدكارة ىي
أف مواد التفاعل اليت تدخل إذل غرفة التفاعل يتم ربويلها إذل سائل يف غرفة التفاعل قبل أف سبر إذل اؼبرشح النسيجي .كيستخدـ
رش اؼبياه على أرضية غرفة التفاعل من أجل ضبط درجة حرارة اؼبفاعل .كمواد التفاعل ىي اعبَت الرطب كمواد صلبة أعيد
تدكيرىا من اؼبرشح النسيجي .كيوجد يف أجهزة التنظيف اعباؼ الدكارة تركيزات صلبة تزيد عن ما يوجد يف أجهزة امتصاص
التجفيف بالرش األمر الذم وبقق زبفيضات لثنائي أكسيد الكربوف بنسب تصل إذل  ٜٛيف اؼبائة ،باؼبقارنة مع زبفيض حده
األقصى ٘ ٜيف اؼبائة ربققو أجهزة امتصاص التجفيف بالرش .كباإلضافة إذل ذلك فإف أجهزة التنظيف الدكارة يبكن أف تعاجل
غاز اؼبدخنة الناتج عن فحم وبتوم نسبة كربيت أعلى من تلك اليت تعاعبها أجهزة امتصاص التجفيف بالرش ألف التقاط ثنائي
أكسيد الكربيت ال ربدده حسابات التكافؤ الكيميائي للحمأة (إيك.)ٕٜٓٓ ،
كالتقاط الزئبق يف أجهزة التنظيف الدكارة يف سياؽ اؼبنفعة اؼبشًتكة يشابو من حيث اغبجم التقاطو يف منظفات أجهزة امتصاص
التجفيف بالرش اليت ربقق قدران كبَتان من التقاط الزئبق اؼبؤكسد .كبناءن على ذلك ،يبكن ربقيق درجة أعلى بكثَت من اؼبنافع
اؼبشًتكة اللتقاط الزئبق يف حالة أنواع الفحم اؼبرتفعة الكلور عما وبدث يف حالة أنواع الفحم اؼبنخفضة الكلور (بابكوؾ باكر،
ٕٕٔٓ).

آثار أجهزة ضبط ثنائي أكسيد الكربيت الشاملة لعدة أكساط
يف نظاـ التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة يتطلّب االحتفاظ بالزئبق من خالؿ نظاـ التنظيف الرطب معاعبة
عالية اعبودة ؼبياه الفضالت كاغبمأة للتأكد من أف التأثَت لن يقتصر على ؾبرد انتقاؿ الزئبق من اؽبواء إذل اؼباء.
كلدل استخداـ جب س إزالة الكربيت إلنتاج ألواح التبطُت ،ينشأ احتماؿ إعادة انبعاث الزئبق الذم وبتويو ىذا اعبب س .كلدل
ض الزئبق من الرماد اؼبتطاير اؼبتجمع يف اؼبرشح
استخداـ نظاـ امتصاص التجفيف بالرش مع اؼبرشَّح النسيجي ينشأ احتماؿ نَ ّ
اؼبتجمع يف اؼبر ّشحات النسيجية.
إذل اؼبياه اعبوفية .كلذلك تقوـ اغباجة إذل اإلدارة السليمة بيئيان للرماد ّ

آثار أجهزة ضبط ثاين أكسيد الكربيت الشاملة لعدة أكساط (غَت اؼبتصلة بالزئبق)

يؤدم تشغيل نظاـ إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة عمومان إذل زيادة استهالؾ الطاقة ،كىذه الزيادة تبلغ مبطيان ٘ يف اؼبائة.
ّ

االختزال الحفزي االنتقائي لضبط أكاسيد النيتروجين

عزز حفزيان ألكاسيد
صممت تكنولوجيا االختزاؿ اغبفزم االنتقائي ،من أجل تقليل أكاسيد النيًتكجُت من خالؿ التفاعل اؼب َّ
ُ
يؤدم إذل اختزاؿ أكاسيد النيًتكجُت إذل اؼباء كالنيًتكجُت .كوبدث ىذا التفاعل على
فبا
،
)
NH
(
النشادر
غاز
مع
النيًتكجُت
3
ّ
تبُت أف ح ّفازات االختزاؿ اغبفزم االنتقائي تغَت تن أوعات
يوضع يف أنبوب تفاعل .كيف ظركؼ معيَّنةَّ ،
سطح اغب ّفاز ،الذم َ
يالحظ أف
الزئبق حيث تدعم أكسدة الزئبق النقي إذل زئبق مؤك َسد ،كخاصة يف حالة الفحم اؼبرتفع الكلور .كينبغي أف َ
يؤدم ،من خالؿ زيادة مقدار الزئبق
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي نفسو ال يزيل الزئبق .كبدالن من ذلك ،فإف ىذا االختزاؿ ّ
53

UNEP/MC/COP.1/7

كسد ،إذل ربسُت التقاط الزئبق يف أجهزة ضبط اعبسيمات كأنظمة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة ،فبا
اؼبؤ َ
يؤدم إذل تعزيز إزالة الزئبق (شوٕٓٓٗ ،؛ فافاؿ كآخركف.)ٕٖٓٔ ،
ّ
كنظران ألف الػم ِ
عامالت التشغيلية لالختزاؿ اغبفزم االنتقائي (مثل درجة اغبرارة كتركيز غاز النشادر يف غاز اؼبدخنة كحجم قاعدة
ُ
اغب ّفاز كعمر اغب ّفاز) ستتح ّدد عمومان دبوجب اسًتاتيجية ضبط أكاسيد النيًتكجُت ،فإف ال ُػمعامل الذم ينطوم على أفضل
احتماؿ للوصوؿ إذل اإلزالة اؼبثلى للزئبق ىو ؿبتول الكلور يف الفحم .ككما يرد يف القسم الوارد أدناه اؼبتعلّق خبلط الفحم
ُ
كسد تزيد يف حالة الفحم القَتم عنها يف
مؤ
ئبق
ز
إذل
النقي
ئبق
ز
ال
أكسدة
فإف
اؼبتحدة،
الواليات
كالذم يستند إذل بيانات من
َ
اؼبشًتكة لألنظمة اغبالية لالختزاؿ اغبفزم االنتقائي قد تتح ّقق
حالة الفحم دكف القَتم .كىكذا فإف اغب ّد األقصى من اؼبنافع َ
من خالؿ اػبلط الصحيح للفحم أك من خالؿ إضافية الربكميد (فوستُت كآخركف .)ٕٓٓٙ ،كهبرم تصميم ح ّفازات االختزاؿ
اغبفزم االنتقائي للوصوؿ إذل اغب ّد األمثل من كال إزالة أكاسيد النيًتكجُت كأكسدة الزئبق.
كاستخداـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي يزيد من مدل أكسدة الزئبق كالتقاطو ،كخاصة مع زيادة جزء الفحم القَتم يف اػبليط
الذم هبمع بُت نوعي الفحم القَتم كدكف القَتم .كأثبتت دراسة ميدانية يف منشأة مرافق كبَتة تعمل حبرؽ خليط من الفحم
مرجلُت متشاهبُت (كاحد منهما يعمل بنظاـ
بنسبة ٓ ٙيف اؼبائة من الفحم دكف القَتم إذل ٓٗ يف اؼبائة من الفحم القَتم يف َ
كسد من ٖ ٙيف اؼبائة يف حالة عدـ كجود
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاآلخر ال يعمل بو) كجود زيادة يف نسبة الزئبق اؼبؤ َ
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي لتصل إذل  ٜٚيف اؼبائة يف حالة كجود ىذا االختزاؿ .كعمومان ،ترتفع أكسدة الزئبق يف نظم االختزاؿ
اغبفزم االنتقائي مع زيادة النسبة اؼبئوية للفحم القَتم يف أم خليط من الفحم القَتم كدكف القَتم .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،يف
حالة خليط من الفحم بنسبة ٘ ٙمن الفحم دكف القَتم إذل ٖ٘ من الفحم القَتم كاف االرتفاع دبقدار  ٜٗنقطة مئوية (من
ٖٔ إذل ٕ ٙيف اؼبائة) .كلكن يف حالة خليط بنسبة  ،ٕٔ:ٜٚكانت الزيادة ٗٔ نقطة مئوية فقط( ،أم من  ٙإذل ٕٓ يف
اؼبائة) (سَت كآخركف.)ٕٓٓٛ ،
كمن اؼبمكن أف وبقق الفحم دكف القَتم غَت اؼبخلوط يف كحدة ال تعمل بنظاـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي نسبة تًتاكح بُت
كسد (معهد شركات اؽبواء النظيف .)ٕٓٔٓ ،كيف دراسة ميدانية أخرل ،أظهرت االختبارات
صفر كٓٗ يف اؼبائة من الزئبق اؼبؤ ّ
اليت أجريت يف ثالث منشآت تعمل حبرؽ الفحم القَتم ،أكسدة للزئبق عرب االختزاؿ اغبفزم االنتقائي ،بنسبة تصل إذل ٜٓ
يف اؼبائة كأكثر .ككانت إزالة الزئبق الناذبة عن ذلك يف أجهزة التنظيف الرطب التالية تًتاكح من ٕ ٜإذل ٗ ٛيف اؼبائة مع تشغيل
نظاـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي مقارنة بنسبة ٖٗ ٘ٔ-يف اؼبائة بدكف تشغيل ىذا االختزاؿ .كلكن اؼبنشآت العاملة حبرؽ
تغَتان ضئيالن يف تن أوعات الزئبق عرب مفاعالت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي (الكداؿ.)ٕٕٓٓ ،
الفحم دكف القَتم أظهرت أ
كأظهرت القياسات اؼبوقعية يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف الصُت أف مع ّدؿ أكسدة الزئبق النقي داخل نظاـ
االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كانت يف نطاؽ ٖٗ ٛ٘-يف اؼبائة ،كتأثّرت دبحتول الزئبق الكلي كالكلور يف الفحم كمعدؿ حقن
غاز النشادر يف نظاـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي (جانغ كآخركف.)ٕٖٓٔ ،

آثار أجهزة ضبط أكاسيد النيًتكجُت الشاملة لعدة أكساط
مع أكسدة الزئبق باستخداـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي ينشأ احتماؿ لزيادة ؿبتول الزئبق يف الرماد اؼبتطاير كاعبب س الناجم عن
إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن .كاغبفاز اؼبستخدـ يف عملية االختزاؿ قد يكوف خطران بطبيعتو .كحفاز عملية االختزاؿ ينبغي
إعادة توليده أك التخلص منو بطريقة سليمة بيئيان.

آثار أجهزة ضبط أكاسيد النيًتكجُت الشاملة لعدة أكساط (غَت اؼبتصلة بالزئبق)

يؤدم تشغيل نظاـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي عمومان إذل زيادة استهالؾ الطاقة كىذه الزيادة تبلغ مبطيان ٖ يف اؼبائة.
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تقنيات تعزيز المنافع المشتركة
يبكن ربقيق تعزيز اؼبنافع اؼبشًتكة من خالؿ خلط الفحم أك مضافات الفحم أك بعدد من التقنيات األخرل اليت يرد كصفها
أدناه.
خلط الفحم
يستعمل خلط الفحم (أك تبديلو) يف منشآت الطاقة يف إطار اسًتاتيجية هتدؼ إذل تلبية حدكد انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت
( )SO2بطريقة ربقق منافع مشًتكة ،شريطة أف يكوف خلط الفحم متوافقان مع تصميم منشأة الطاقة .كمبطيان ،يتم خلط أنواع
الفحم القَتم اؼبرتفعة الكربيت بأنواع فحم دكف قَتم منخفضة الكربيت لتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت .كمن اآلثار
تغَت كبذلك تقل
اعبانبية غَت اؼبرغوبة ؽبذه االسًتاتيجية الرامية إذل ضبط انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت أف تنوعات الزئبق قد ت َّ
كمية الزئبق اؼبؤكسد كتزيد كمية الزئبق النقي ،كىو ما يضر بالتقاط الزئبق يف نُظم إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة الواقعة يف
اؼبرحلة التالية .كلكن خلط الفحم قد يستخدـ أيضان لزيادة كمية الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة .كباإلضافة إذل احملتول من
الزئبق ،فإف بعض خصائص الفحم ،مثل احملتول من الكلور كالربكـ أك احملتول القلوم ،تتسم باألنبية من ناحية إزالة الزئبق
كينبغي أف تكوف معركفة .كالفحم القَتم ينتج مبطيان جزءان أكرب من الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة عما ينتجو الفحم دكف
القَتم .كنظران ألف الزئبق اؼبؤكسد قابل للذكباف يف اؼباء فإنو أكثر سهولة لاللتقاط يف نُظم التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من
غاز اؼبدخنة .كبالتارل فإف كفاءة التقاط الزئبق يف نُظم التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة تتوقف إذل حد كبَت
على جزء الزئبق اؼبؤكسد يف مدخل نظاـ التنظيف الرطب (ميالر كآخركف.)ٕٓٓٙ ،
كيناقش أدناه مثاؿ ػبلط الفحم اؼبستخدـ لتحسُت إزالة الزئبق يف معدات ضبط تلوث اؽبواء الواقعة يف اؼبرحلة التالية .كيوضح
اعبدكؿ (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة )ٕٓٔٓ ،بيانات بشأف خصائص الفحم دكف القَتم النمطي (من كالية كيومنغ ،الواليات
اؼبتحدة) كالفحم القَتم (من كالية إيلينوم ،الواليات اؼبتحدة) .كينبغي أف يالحظ أف اػبصائص اليت يتضمنها اعبدكؿ ٘ ترد
ألغراض التوضيح فقط كستتباين حسب مصدر الفحم.
الجدول ٘  -مقارنة خصائص الفحم دون القيري والفحم القيري
الفحم دون القيري
المحتوى
النسبة المئوية من الوزن
أ
ٓ,ٓٓٓٙ
الربكـ
أ
ٖٓٓٓ,
الكلور
أ
ٓ,ٖٚ
الكربيت
ٕٙ,ٙٚ
أكسيد الكالسيوـ ()CaO
ٖٓ٘,
أكسيد اؼبغنيسيوـ ()MgO
ٔ,ٙٛ
أكسيد الصوديوـ ()Na2O
ٔٓ,
الزئبق ( )Hgجزء من اؼبليوف
أ التحليل النهائي ،كما كرد ،النسبة اؼبئوية من الوزف.

الفحم القيري
النسبة المئوية من الوزن
ٕٓٓ,
ٓٓٔٓ,
ٓٓٗ,
ٖٖٗ,
ٖ,ٓٚ
ٓٓ,ٙ
ٔٓ,

يتغَت كيصل إذل ٔ ٓ,جزء من اؼبليوف
كينبغي أف يالحظ من اعبدكؿ ٘ أنو رغم أف ؿبتول الزئبق يف ىذه البيانات اؼبتوسطة ال َّ
يف كال نوعي الفحم فإف ؿبتول الكلور يتباين بصورة كبَتة من ٖٓٓ ٓ,يف اؼبائة من الوزف يف حالة الفحم دكف القَتم ليصل
إذل ٔ ٓ,يف اؼبائة من الفحم القَتم .كباإلضافة إذل ذلك فإف ؿبتول اؼبادة القلوية (مثل أكسيد الكالسيوـ) يتباين من ٖٖٗ,
يف اؼبائة يف الفحم دكف القَتم ليصل إذل  ٕٙ,ٙٚيف اؼبائة يف الفحم القَتم حسب الوزف .كيوضح ذلك أف البفاض ؿبتول
األكرل .كخلط الفحم القَتم بالفحم دكف القَتم
الكلور قد يؤدم إذل البفاض أكسدة الزئبق كبالتارل ارتفاع النسبة اؼبئوية للزئبق َّ
يوفر مزايا مزدكجة من ارتفاع تركيز الكلور كالبفاض القلوية .كيف سياؽ ضبط الزئبق ،سيكوف ىدؼ خلط الفحم ىو زيادة
تركيز اؽبالوجُت خبلط الفحم ذم احملتول العارل نسبيان من اؽبالوجُت بالفحم اؼبنخفض اؽبالوجُت الذم قد يستعمل يف اؼبنشأة.
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كيوضح الشكل أدناه اذباه زيادة التقاط الزئبق يف نظاـ التنظيف اعباؼ إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة (التنظيف اعباؼ
باإلضافة إذل اؼبرشح النسيجي) مع زيادة جزء الفحم القَتم يف خليط الفحم القَتم-دكف القَتم (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
ٕٔٔٓ) .كيبكن أف نرل أف خلط الفحم ينطوم على إمكانية زيادة التقاط الزئبق بنسبة تصل إذل قرابة ٓ ٛيف اؼبائة .كمرة
أخرل ،هبدر باؼبالحظة أف القيم اإلضافية إلزالة الزئبق ىي ذات طابع توضيحي كأف القيم اإلضافية الفعلية إلزالة الزئبق قد
تتباين حسب مصدر الفحم اؼبستخدـ يف اػبلط.
) cent(%اإلز
الة
اإلضافية للزئبق
)ٝ( Removal,
per
Hg
Hg removal
Incremental

Percentage
US western
bituminous
Per cent of
Western
Bituminous
Coalcoal

الشكل  - ٙاألثر المحتمل لخلط الفحم على التقاط الزئبق في نظام التنظيف الجاف إلزالة الكبريت من غاز المدخنة
كىكذا فإف خلط الفحم يبكن أف ينطوم على زيادة أكسدة الزئبق يف اؼبنشآت اليت ربرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور كاؼبرتفع
الكالسيوـ .كخصائص أنواع الفحم اؼبختلفة تؤدم دكران رئيسيان يف ربديد تنوعات الزئبق .كىذا بدكره يبكن أف يؤثر تأثَتان ىائالن
على مقدار الزئبق الذم يتم التقاطو يف األجهزة القائمة لضبط التلوث مثل نُظم إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة .كقد يكوف
األثر أكثر كضوحان يف اؼبنشآت اجملهزة بنُظم االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كما سيناقش أدناه.
المواد المضافة ألكسدة الزئبق
تزيد كمية الزئبق اؼبلتَػ َقط عمومان مع زيادة مقدار اؽبالوجينات يف الفحم .كبالتارل يتم إضافة ىالوجينات إضافية مثل أمالح
ُ
الربكـ أك الكلور يف كثَت من األحياف لدعم زيادة االلتقاط يف أنواع الفحم اليت ربتوم على تركيزات ىالوجُت منخفضة .كقد
كسد كالزئبق
يضاؼ كلوريد اؽبيدركجُت ( )HClأك كلوريد األمونيوـ ( .)NH4Clكتدعم مضافات اؽبالوجُت تكوين الزئبق اؼبؤ َ
العالِق باعبسيمات ،الذم يلتقط بسهولة أكرب يف األجهزة اؼبقامة عند ـبارج ىذه العملية .كقد تكوف مضافات اؽبالوجُت مفيدة
بصفة خاصة لتحسُت إزالة الزئبق يف الوحدات اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض اؽبالوجُت .فيمكن رش اؼبواد اؼبضافة على
اؼبرجل.
الفحم أك إضافتها كمواد صلبة لتيّار الفحم إما يف اؼبرحلة السابقة عبهاز سحق الفحم أك حقنها يف َ

كيُعتَػ َقد أف الربكـ يتميَّز عن الكلور من ناحية أنو يتفاعل بصورة أكثر نشاطان مع الزئبق من الكلور (فوستُت كآخركفٕٕٓٓ ،؛
فوستُت كآخركفٕٖٓٓ ،؛ فوستُت كآخركفٕٖٓٓ ،ب؛ فوستُت كآخركفٕٖٓٓ ،ج؛ بومشاؿ كآخركف .)ٕٓٓ٘ ،كمن اؼبعتَػ َقد
أف مسار األكسدة غَت اؼبتجان س يتسم باألنبية يف ظركؼ غاز اؼبدخنة الناتج عن حرؽ الفحم رغم أف ؿبتول الكلور يف
الفحم يزيد مبطيان عن ؿبتول الربكـ (فوستُت كآخركفٕٓٓٙ ،ب ،ريٍت كفوستُت ،ٕٓٓٛ ،سينيور كآخركف ،ٕٓٓٛ ،فوستُت
كآخركف ٕٓٔٓ) .كأُجريت اختبارات كاملة النطاؽ باستخداـ ؿبلوؿ مائي وبتوم على بركميد الكالسيوـ بنسبة ٕ٘ يف اؼبائة
من الوزف ،كذلك كمادة مضافة سابقة لالحًتاؽ بًتكيز بنسبة ٕ٘ جزء من اؼبليوف دبستول معادؿ الفحم ،كزادت بذلك نسبة
كؾبهزة بنظاـ اختزاؿ
زبفيض انبعاث الزئبق من ٘٘ إذل  ٜٚيف اؼبائة يف كحدة بقوة ٓٓ ٙميغاكاط تعمل حبرؽ الفحم القَتم َّ
حفزم انتقائي كتنظيف رطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة (ريٍت كفوستُت .)ٕٜٓٓ ،كأثبتت االختبارات الكاملة النطاؽ
اليت قاـ هبا معهد حبوث الطاقة الكهربائية يف الواليات اؼبتحدة يف ٗٔ كحدة تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور أف أكثر من
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ٓ ٜيف اؼبائة من أكسدة زئبق غاز اؼبدخنة ترجع إذل إضافات الربكميد دبا يعادؿ ٕ٘ ٖٓٓ-جزء من اؼبليوف يف الفحم (شانغ
كآخركف.)ٕٓٓٛ ،

زبفيض الزئبق النقي يف خط األساس
( ٝمن خط أساس الزئبق النقي
)Hg(0

معدؿ إضافة اؽبالوجُت (جزء يف اؼبليوف من الوزف يف الفحم ،جاؼ)

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

كيوضح الشكل مقارنة ألداء اؼبواد اؼبضافة الربكمية كالكلورية يف اؼبراجل العاملة حبرؽ الفحم اليت ربرؽ أنواعان ـبتلفة من الفحم؛
كىذه اؼبقارنة تقدـ النسبة اؼبئوية لتخفيض خط أساس الزئبق النقي كتابع ؼبعدؿ إضافة اؽبالوجُت (معهد حبوث الطاقة
الكهربائيةٕٓٓٙ ،؛ فستُت كلنداكٕٓٓٙ ،؛ شانغ كآخركف .)ٕٓٓٛ ،ككما يبكن أف نرل يف الشكل ،فبالنسبة ألم مقدار
من إضافات اؽبالوجُت كاف الربكـ أكثر فعالية بكثَت من الكلور يف تقليل مقدار زئبق خط األساس .كأمكن ربقيق زبفيض
بنسبة ٓ ٛيف اؼبائة يف الزئبق النقي يف خط األساس بإضافة أقل من ٕٓٓ جزء من اؼبليوف من اؼبضافات القائمة على الربكـ.
كيتطلب األمر مقداران أكثر بكثَت من اؼبواد اؼبضافة القائمة على الكلور (قيمة مضاعفة تقريبان) لتحقيق نف س اؼبستول من
زبفيض خط أساس الزئبق النقي.

اآلثار الشاملة لعدة أكساط الناصبة عن اؼبواد اؼبضافة ألكسدة الزئبق

اؼبرجل كنُظم ضبط تلوث اؽبواء كاالنبعاثات كقياس االنبعاثات.
ينطوم استخداـ مضافات أكسدة الزئبق على آثار ؿبتملة على َ
فهو يؤدم إذل زيادة إمكانية التآكل يف أجهزة التسخُت اؼبسبق للهواء كنُظم التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة
(سريٍت فاساف كديهن .)ٕٖٓٔ ،كتؤدم مضافات الربكـ أك الكربوف اؼبنشَّط اؼبربكـ إذل زيادة الربكـ يف الرماد اؼبتطاير
(دكمربكفسكي كآخركف .)ٕٓٓٛ ،كقد تنبعث اؽبالوجينات اؼبضافة إذل الفحم من أنبوب اؼبدخنة ( .)ٕٓٔٓ ،ICRكيبكن أف
تكوف قياسات الزئبق عسَتة جدان يف كجود الربكـ يف غاز اؼبدخنة .كىناؾ أيضان إمكانية تصريف الربكـ يف نظاـ إزالة الكربيت
من غاز اؼبدخنة ليشكل نواتج فرعية للتطهَت يف منشآت مياه الشرب يف اذباه اؼبصب من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم
كإمكانية التأثَت على اؼبلوثات األخرل مثل السلينيوـ (ماؾ تيغ كآخركفٕٓٔٗ ،؛ كريتشاردسوف كآخركف ٕٓٓٚ ،كالوثيقة
اؼبرجعية ألفضل التقنيات اؼبتاحة .)ٕٖٓٔ ،كال يزاؿ النطاؽ الكامل ألكجو عدـ التيقن العلمي اؼبصاحب النبعاثات اؼبلوثات
من إضافات الربكـ غَت كاضح.
المواد المضافة إلى جهاز التنظيف الرطب لضبط إعادة انبعاث الزئبق
يتمثل أساس مسانبة اؼبنافع اؼبشًتكة اليت توفرىا أجهزة التنظيف الرطب لثاين أكسيد الكربيت يف امتصاص الزئبق اؼبؤكسد مث
االحتفاظ هبذا الزئبق اؼبؤكسد يف حالة سائلة .كمع ذلك ،فهناؾ الكثَت من اغباالت اؼبوثَّقة اليت دل تتمكن فيها أجهزة التنظيف
األكرل اػبارج من
من االحتفاظ بكل الزئبق يف الطور السائل الذم مت امتصاصو .كتقاس ىذه اغبالة باعتبارىا تركيزان أعلى للزئبق َّ
جهاز التنظيف باؼبقارنة مع الكمية الداخلة إذل اعبهاز كيُطلق عليها ”إعادة انبعاث الزئبق“ (كيزر كآخركف.)ٕٓٔٗ ،
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كيف إعادة انبعاث الزئبق من جهاز تنظيف رطب يتم اختزاؿ الزئبق األيوين القابل للذكباف إذل شكل َّأكرل غَت قابل للذكباف،
كينتج عن ذلك إطالقو مرة أخرل يف غاز اؼبدخنة .كيوضح الشكل أدناه اؼبسار الكيميائي الذم يبكن أف وبدث من خاللو
االمتصاص كإعادة االنبعاث.
أنبوب غاز
اؼبدخنة

ؿبلوؿ مائي عبهاز تنظيف الكربيت
من غاز اؼبدخنة

مدخل جهاز تنظيف
رطب إلزالة الكربيت من
غاز اؼبدخنة

) =(gالحالة الغازية =(aq) ،الحالة
المائية

الشكل  - ٛرسم يوضح امتصاص/امتزاز زئبق غاز المدخنة عبر جهاز تنظيف رطب إلزالة الكبريت من غاز
المدخنة (كيزر وآخرون)ٕٓٔٗ ،

كقد بُذلت جهود كثَتة لتطوير التقنيات كاؼبنتجات من أجل ذبنب إعادة انبعاث الزئبق ،كمت تسويق عدد منها ذباريان .كمن
ناحية اؼببدأ ،تستند صبيع ىذه التقنيات إذل أسلوب تقليل ؿبتول الزئبق القابل للذكباف يف سائل جهاز التنظيف .كهبرم ذلك
سواء من خالؿ امتصاص الزئبق األيوين يف جسيمات أك ترسيب الزئبق األيوين من السائل (شيثاف كآخركف.)ٕٓٔٗ ،
اؼبنشط .كيضاؼ الكربوف اؼبنشَّط إذل سائل جهاز التنظيف سواء مباشرة يف
كيف تقنية االمتصاص يتم امتصاص الزئبق بالكربوف َّ
خطوط ؿبلوؿ جهاز التنظيف أك حبقنو يف غاز اؼبدخنة يف منبع جهاز التنظيف .كتتم إزالة الكربوف اؼبنشَّط من جهاز التنظيف
عن طريق خطوة إزالة اؼبياه.
كمت تعيُت عدد من عوامل الًتسيب كىذه العوامل يبكن ذبميعها يف طب س فئات :الفئة األكذل ىي الكربيتيدات غَت العضوية؛
كالثانية الكربيتيدات العضوية؛ كالثالثة اؼبركبات العضوية اليت ربتوم على النيًتكجُت كالكربيت؛ كالرابعة اؼبركبات العضوية اليت
ربتوم على األكسجُت كالكربيت؛ كاػبامسة ىي البوليمرات ذات الوزف اعبزيئي اؼبنخفض اليت ربتوم على الكربيت (كيزر
كآخركف.)ٕٓٔٗ ،

آثار مضافات أجهزة التنظيف الرطب الشاملة لعدة أكساط
ىبرج الزئبق اؼبلتقط من جهاز التنظيف سواء يف اؼبرحلة السائلة أك اؼبرحلة الصلبة ،حسب اؼبادة اؼبضافة يف جهاز التنظيف.
الحفاز االنتقائي ألكسدة الزئبق
من اؼبعركؼ للجميع أف ؿبفزات االختزاؿ اغبفزم االنتقائي تستطيع أف تؤكسد الزئبق النقي اؼبنبعث من اؼبراجل العاملة حبرؽ
الفحم يف حالة غازية كيف شكل جسيمات (لوداؿ كآخركف .)ٕٕٓٓ ،كلكن معدؿ أكسدة الزئبق على حفاز االختزاؿ اغبفزم
االنتقائي يتناسب مع أكسدة كمعدؿ التحويل لثنائي أكسيد الكربيت الذم يشكل ثالثي أكسيد الكربيت ،كيبكن أف يسبب
الرائحة الكريهة يف جهاز تسخُت اؽبواء كتآكل أنبوب اؼبدخنة كإحداث سحب دخاف كاضحة يف أنبوب اؼبدخنة.
كلذلك مت تطوير نوع خاص من حفاز االختزاؿ وبقق درجة عالية من أكسدة الزئبق كدرجة عالية من إزالة أكاسيد النيًتكجُت
كينخفض فيو يف الوقت نفسو ربوؿ ثنائي أكسيد الكربيت إذل ثالثي أكسيد الكربيت (كيعرؼ باسم اغبفاز االنتقائي ألكسدة
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الزئبق) .كأساس ىذا النهج ىو أكسدة أكرب قدر فبكن من الزئبق النقي إلتاحة إزالة الزئبق اؼبؤكسد بعد ذلك عن طريق نُظم
ضبط تلوث اؽبواء الواقعة يف ـبرج اغبفاز (فافاؿ كآخركف.)ٕٖٓٔ ،
كاغبفازات االختزالية االنتقائية اػباصة اليت تستخدـ من أجل أكسدة الزئبق ،كتقوـ بزيادة معدؿ أكسدة الزئبق مع اغبفاظ على
قدرهتا األصلية على االختزاؿ تُعزز إزالة الزئبق يف تقنيات اؼبنافع اؼبشًتكة (برتوؿ ،ج .)ٕٖٓٔ ،.كيف بعض اؼبنشآت القائمة يف
أمريكا الشمالية مت بالفعل التخلي عن اغبفازات اؼبستعملة يف االختزاؿ لتحل ؿبلها حفازات اختزاؿ ربقق أكسدة مرتفعة
للزئبق .كتأكد أف االستبداؿ اعبزئي يبكن أيضان أف ىبفض تركيز الزئبق يف غاز أنبوب اؼبدخنة (فافاؿ كآخركف.)ٕٖٓٔ ،

آثار حفاز أكسدة الزئبق االنتقائي الشاملة لعدة أكساط
من احملتمل أف استعماؿ حفاز أكسدة الزئبق االنتقائي يؤدم إذل زيادة ؿبتول الزئبق يف الرماد اؼبتطاير كجب س نظاـ إزالة
الكربيت من غاز اؼبدخنة .كينبغي إعادة توليد اغبفاز اؼبستخدـ أك التخلص منو بطريقة سليمة بيئيان.
َّ
المنشط للضبط المخصص للزئبق
حقن الكربون
قد تستخدـ اؼبواد اؼباصة اؼبعاعبة كيميائيان أك غَت اؼبعاعبة كيميائيان غبقنها من أجل التوصل إذل إزالة الزئبق .كيتم تطبيق حقن
اؼبواد اؼباصة يف غاز مدخنة اؼبراجل العاملة حبرؽ الفحم من أجل ضبط الزئبق يف اؼبراجل يف أؼبانيا منذ تسعينيات القرف اؼباضي
(كيرلنغ )ٕٓٓٓ ،كمت تنفيذه يف الواليات اؼبتحدة يف أكثر من مائة نظاـ كامل (مكتب مساءلة اغبكومةٕٜٓٓ ،؛ أمار
كآخركف .)ٕٓٔٓ ،كمنذ حوارل عاـ ٕ٘ٓٓ ظلت تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشَّط تُطبَّق ذباريان يف الواليات اؼبتحدة (معهد
شركات اؽبواء النظيفٕٓٔٓ ،أ ،كأمار كآخركف .)ٕٓٔٓ ،كباإلضافة إذل ذلك ،مت توضيح ىذه التكنولوجيا يف منشأة طاقة
كهربائية ركسية تعمل حبرؽ الفحم الركسي (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة .)ٕٓٔٗ ،كمنذ عاـ  ،ٕٓٓٚظل حقن
الكربوف اؼبنشَّط يُستعمل بشكل ركتيٍت يف عدد من الواليات اؼبتحدة األمريكية ،مثل ماساتشوسيت س كنيوجَتسي ككونيتيكت،
يف كثَت من اؼبراجل القائمة العاملة حبرؽ الفحم كتستخدـ الفحم القَتم أك دكف القَتم ،كذلك للوفاء بالقيم اغبدية التنظيمية
لالنبعاثات يف مدل ٔ ٖ.ٖ-ٔ.غراـ لكل جيغاكاط-ساعة (أك ما يبثل ٘ ٜ٘-ٛيف اؼبائة من الضبط) .كقد مت إثبات االمتثاؿ
التنظيمي ؽبذه القيم اغبدية من خالؿ قياسات باستخداـ نُظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات أك أساليب اؼبصائد اؼباصة (إدارة
ضباية البيئة يف كالية ماساتشوسيت سٕٓٔ٘ ،؛ مع كركد تقارير مشاهبة من إدارات اغبماية يف كالييت نيوجَتسي ككونيتيكت).
كيستدعي حقن الكربوف اؼبنشَّط كجود جهاز ضبط جسيمات يف اؼبرحلة الالحقة من النظاـ.
كيوضح اعبدكؿ  ٙأدناه قيم انبعاثات أربع منشآت للطاقة تعمل حبرؽ الفحم كتُطبق تقنيات ـبصصة لتخفيض الزئبق يف
الواليات اؼبتحدة.
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شط
الجدول  - ٙمستويات انبعاثات منشآت الطاقة العاملة بحرق الفحم التي تُطبِّق حقن الكربون المن ّ
نوع الفحم

االسم
اؼبرجل ٔ
َ ،Oak Grove
الواليات اؼبتحدة
PPI Montana Corette

اللغنيت
(الواليات دكف القَتم

مستول االنبعاثات
بعد تسويتو
(ميللغراـ/مًتعادمٖ)
بعد تسويتو إذل %ٙ
من ؿبتول O2

فًتة ربديد
اؼبتوسط

> ٓ ٓ,ٛيف ٕٕٔٓ

شهريان/مستمر

ٓٛٚ

ٓ,ٜ

مستمر

ٖٔٙ

اؼبرجل
حجم َ

اؼبتحدة األمريكية)
سنويان ،متوسط
 ،Brayton Pointالوحدات ٔ كٕ القَتم
ٖٓ٘ ٔ
متجدد كل ٕٔ
ٕٓ,
كٖ (ؾبتمعة) ،ماساتشوسيت س،
الواليات اؼبتحدة األمريكية
شهران
 ،Bridgeport Harborالوحدة رقم قَتم
ٓٓٗ
دكري نا
ٕٓ,٘-ٓ,
ٖ ،كونيتيكت ،الواليات اؼبتحدة
األمريكية
ملحوظة :C-PAC :كربوف منشَّط مسحوؽ موافق لإلظبنت؛ البيانات عن سنة ٕٓٔٓ باستثناء .Oak Grove

تقنية معاعبة غاز
اؼبدخنة
FF+SCR+FGD
+ ACI
 ACIمع C-PAC +
ESP
ACI+
SCR+ESP+SD
A
ACI + ESP

حقن المادة الماصة بدون معالجة كيميائية
تشمل العوامل اليت تؤثر على أداء أم مادة ماصة بعينها بالنسبة اللتقاط الزئبق ،اػبصائص الفيزيائية كالكيميائية للمادة اؼباصة،
كمعدؿ حقن ىذه اؼبادة ،كمػُعامالت غاز اؼبدخنة (مثل درجة اغبرارة كتركيزات أنواع اؽبالوجُت كتركيز ثالثي أكسيد الكربيت)
كتشكيلة النظاـ القائم لضبط تلوث اؽبواء (بافليش كآخركفٕٖٓٓ ،؛ كسريفاستافا كآخركف ٕٓٓٙ ،كمارتن.)ٕٜٓٓ ،
كيقدـ الشكل ملخصان لعدد من االختبارات اليت أُجريت منذ أكثر من ٓٔ سنوات على حقن الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل يف
أربع منشآت للطاقة (بليزانت بريرم ( )Pleasant Prairieكغاستوف ( ،)Gastonكسادل ىاربور ( )Salem Harbourكبرايتوف بوينت
اؼبنشط غَت اؼبعاجل تتوقف كثَتان على رتبة الفحم كنوع نظاـ ضبط
( .))Brayton Pointككفاءة إزالة الزئبق حبقن الكربوف ّ
اعبسيمات اؼبستعمل يف اؼبنشأة .كتستخدـ منشأة الطاقة يف بليزانت بريرم فحم حوض ريفر باكدر ( )PRBاؼبنخفض الكربيت،
كجهزت منشأة الطاقة دبرسب كهركستاتيكي يف اعبانب البارد .كفحم  PRBىو فحم دكف قَتم منخفض الرتبة يتسم دبحتول
منخفض من الكلور كؿبتول مرتفع من الكالسيوـ  ،كىو ما هبعل من العسَت أكسدة الزئبق النقي بالكلور يف غاز اؼبدخنة .كدل
يكن حقن الكربوف اؼبنشَّط فعاالن لضبط الزئبق يف ىذه اؼبنشأة حيث استمرت انبعاثات الزئبق تتألف يف األغلب من الزئبق
النقي ،نظران ألف الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل ال يتسم بالفعالية يف التقاط الزئبق النقي غَت اؼبتفاعل .كيف صورة معاكسة لذلك
بوضوح قبد منشأة الطاقة يف غاستوف اليت أثبتت أف حقن الكربوف اؼبنشط كاف فعاالن للغاية يف ضبط انبعاثات الزئبق من ىذه
اؼبنشأة اليت تعمل حبرؽ الفحم القَتم اؼبنخفض الكربيت ككانت ؾبهزة دبرسب كهركستاتيكي يف اعبانب الساخن ككضع بعده
مرشح نسيجي مصمم خصيصان يسمى اعبهاز الصغَت اؼبختلط عبمع اعبسيمات ( .)COHPACكهبرم حقن الكربوف اؼبنشط
غَت اؼبعاجل يف ـبرج اؼبرسب الكهركستاتيكي يف اعبانب الساخن ألف درجة اغبرارة يف اؼبدخل مرتفعة للغاية .كاستخدـ جهاز
 COHPACإلزالة الكربوف احملقوف .كأظهرت منشأة الطاقة يف غاستوف تطبيق جهاز  COHPACكوسيلة فعالة لضبط الزئبق يف
اؼبنشأة.
كيف بعض اغباالت كاف البفاض إزالة الزئبق بالكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل نتيجة اعبمع بُت اؼبستويات األقل من الكلور يف الفحم
دكف القَتم يف الواليات اؼبتحدة كربييد أنواع اؽبالوجُت بارتفاع مستويات الصوديوـ كالكالسيوـ يف الرماد اؼبتطاير من الفحم
دكف القَتم .كنتيجة لذلك ال يوجد الكثَت من الكلور اغبُر يف تيار غاز اؼبدخنة من أجل أكسدة الزئبق .كمن الضركرم أف تتم
أكسدة الزئبق (بكلورة السطح كخطوة َّأكلية) من أجل التقاط الزئبق النقي بواسطة الكربوف اؼبنشَّط غَت اؼبعاجل ،كعمومان تتزايد
كفاءة التقاط الزئبق بالكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل حسب كمية الزئبق اؼبؤكسد يف غاز اؼبدخنة (كزارة الطاقة ،الواليات اؼبتحدة،
ٕ٘ٓٓ).
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كىكذا فإف التقاط الزئبق بالكربوف اؼبنشَّط غَت اؼبعاجل قد يكوف ؿبدكدان يف اؼبنشآت اليت تعمل حبرؽ أنواع منخفضة الرتبة من
الفحم ،مثل اللغنيت كالفحم دكف القَتم.
اختبار

r ce nt
%
Removal,
Mercury
removal
)(%
Mercury
ratepe

اختبار

معدؿ إزالة الزئبق ()ٝ

اختبار
اختبار

320

480

)m3

160

0

ٖ
Sorbent

injection
rate
(kg/million
S orbent
Injection
Rate
)m3
(كغ/مليوف ـ )
اؼباصة
(kg/MMاؼبادة
معدؿ حقن

َّ
المنشط
الشكل  - ٜاختبار كفاءة إزالة الزئبق كدالة على معدل حقن الفحم
حقن مادة ماصة معالجة كيميائياً
للتغلب على التقييدات اؼبوصوفة أعاله كاؼبصاحبة الستعماؿ الكربوف اؼبنشَّط غَت اؼبعاجل لضبط الزئبق يف منشآت الطاقة مت
تطوير مواد ماصة من الكربوف اؼبنشط اؼبعاجل (نيلسوف ٕٓٓٗ ،كنيلسوف كآخركف ٕٗٓٓ) .ككانت الربكمة ىي اؼبعاعبة األكثر
استعماالن كاليت أثبتت أهنا أكثر فعالية يف تعزيز أداء الكربوف اؼبنشَّط .كمقارنة بالكربوف اؼبنشَّط غَت اؼبعاجل ،فإف الكربوف اؼبنشط
بالربكـ:
(أ)

يوسع فائدة حقن اؼبادة اؼباصة إذل حاالت قد ال يكوف فيها الكربوف اؼبنشَّط غَت اؼبعاجل فعاالن؛

(ب) يبكن عمومان تشغيلو دبعدالت حقن أقل ،فبا يؤدم إذل تقليل عدد اآلثار على اؼبنشأة كزبفيض احملتول
الكربوين يف الرماد اؼبتطاير اؼبلتقط؛
(ج)

يؤدم إذل ربسُت األداء عند استخداـ أنواع الفحم اؼبنخفضة الكلور.
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كقد لوحظ ربسن يف أداء ضبط الزئبق أثناء االختبارات اؼبيدانية الكاملة النطاؽ على الكربوف اؼبنشَّط اؼبعاجل كيميائيان الذم وبقن
يف منبع جهاز قائم للجسيمات (فيلي كآخركف )ٕٓٓٛ ،كيتضح ذلك يف الشكل ٓٔ .ككما يبكن أف يشاىد من ىذا
الشكل ،ربقق ربسن يف كفاءة التقاط الزئبق باستعماؿ معدالت حقن منخفضة نسبيان من الكربوف اؼبنشَّط اؼبعاجل يف منشآت
الطاقة اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض الكلور .كحقق الكربوف اؼبنشط اؼبعاجل ما يزيد عن ٓ ٜيف اؼبائة من التقاط الزئبق عند
معدؿ حقن يبلغ حوارل ٓ٘ مغ/ـٖ (فيلي .)ٕٓٓٛ ،كتطلب األمر معدالت حقن أعلى للوصوؿ إذل كفاءة عالية إلزالة الزئبق
عند استعماؿ كربوف منشط غَت معاجل ،كيف بعض اغباالت ،دل يكن من اؼبمكن ربقيق التقاط بنسبة ٘ ٚيف اؼبائة.

إزالة الزئبق ()ٝ

لغنيت/مرشح نسيجي  -كربوف منشط معاجل
لغنيت/مرشح نسيجي  -كربوف منشط غَت معاجل
لغنيت/مرسب  -كربوف منشط معاجل
لغنيت/مرسب  -كربوف منشط غَت معاجل
فحم حوض هنر باكدر/مرسب  -كربوف منشط معاجل

فحم حوض هنر باكدر/مرسب  -كربوف منشط غَت معاجل

َّ
المنشط غير المعالج وأداء الكربون المنشط المعالج في إزالة الزئبق
الشكل ٓٔ  -مقارنة بين أداء الكربون

تقييدات انطباق حقن الكربون المنشط
رغم أف أسلوب حقن الكربوف اؼبنشط هبرم تنفيذه ذباريان يف تطبيقات عديدة كمتنوعة فإف بعض القضايا ال تزاؿ مطركحة ،دبا
يف ذلك إمكانية تسويق الرماد اؼبتطاير لصانعي اػبرسانة كتأثَت ثالثي أكسيد الكربوف على أداء نُظم حقن الكربوف اؼبنشط.
كتوضع األنظمة النمطية غبقن الكربوف اؼبنشط يف منبع أجهزة ضبط اعبسيمات الدقيقة ،كىو ما يؤدم إذل اختالط اؼبادة اؼباصة
مع الرماد اؼبتطاير .كيف حُت أف ىذا ال يشكل مصدران للقلق يف حالة عدـ بيع الرماد اؼبتطاير إلنتاج اػبرسانة ،فإف ىذه اػبلطة
يبكن أف تؤثر سلبان على استعماؿ الرماد اؼبتطاير يف إنتاج اػبرسانة .كتتسم نوعية اػبرسانة باغبساسية بصورة خاصة إزاء احملتول
الكربوين ،كتتأثر أيضان باؼبساحة السطحية للكربوف اؼبوجود يف الرماد اؼبتطاير.
كيتمثل أحد األساليب الفعالة للقضاء على التلوث بالرماد اؼبتطاير يف كضع مرشح نسيجي إضايف يف ـبرج اؼبرسب
الكهركستاتيكي اؼبوجود أك حقن الكربوف اؼبنشط بعد جهاز اعبسيمات الدقيقة كيف النظاـ الرطب إلزالة الكربيت من غاز
اؼبدخنة ،الذم قد يؤثر على نوعية اعبب س الناتج من نظاـ إزالة الكربيت (ميلر كآخركفٕٓٔٗ ،؛ كميمنا كآخركف.)ٕٓٔٗ ،
كباإلضافة إذل ذلك ،فإف كمية الفحم اؼبنشَّط اؼبعاجل اؼبطلوبة لتخفيض الزئبق دبقدار يزيد عن ٘ ٛيف اؼبائة قد تنخفض لتصل
إذل  ٛمغ/ـٖ يف بعض اؼبنشآت اليت تعمل حبرؽ الفحم اؼبنخفض الزئبق كتستخدـ مرشحات نسيجية لضبط اعبسيمات
الدقيقة .كيف ىذه اغباالت ،فإف كجود الكربوف اؼبنشط يف الرماد اؼبتطاير قد ال يؤثر على بيع الرماد اؼبتطاير ألغراض اػبرسانة.
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كقد مت تطوير مواد كربونية ماصة متوافقة مع اػبرسانة تسمح لبعض منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم دبواصلة تسويق الرماد
اؼبتطاير ألغراض إنتاج اػبرسانة (نيلسوف كآخركفٕٓٓٙ ،؛ كالندريث كآخركف .)ٕٕٓٔ ،كتستخدـ ىذه اؼبواد ذباريان يف
الواليات اؼبتحدة.
كجرت أيضان اختبارات على بعض اؼبواد اؼباصة األخرل غَت الكربونية اؼبخصصة للحفاظ على نوعية الرماد اؼبتطاير كتسمح يف
الوقت نفسو دبعدالت حقن مواد ماصة قادرة على ربقيق ما يصل إذل قرابة ٘ ٛيف اؼبائة من إزالة الزئبق (كانغ كآخركف؛
 .)ٕٓٓٚكباؼبثل ،مت تطوير تقنيات للقياـ دبعاعبة الحقة للرماد اؼبتطاير من أجل إزالة الكربوف غَت احملركؽ كالكربوف اؼبنشط.
كتشمل ىذه التقنيات اؼبعاعبة اغبرارية للرماد اؼبتطاير كالفصل الكهركستاتيكي للكربوف عن الرماد اؼبتطاير.
كأظهرت االختبارات أف ثالثي أكسيد الكربيت يف غاز اؼبدخنة ،حىت كإف كاف بًتكيزات منخفضة ،يبكن أف ىبل بأداء نُظم
حقن الكربوف اؼب نشط كيبدك أف ثالثي أكسيد الكربيت يتناف س مع الزئبق على مواقع االمتزاز يف سطح اؼبادة اؼباصة ،كبذلك
يقلل من أدائو .كقد تكوف ىذه الظاىرة ىامة بصورة خاصة بالنسبة لتطبيقات حقن الكربوف اؼبنشط يف اؼبنشآت العاملة حبرؽ
الفحم الذم وبتوم على نسبة عالية من الكربيت .كأحد اغبلوؿ اؼبمكنة ؼبسألة اػبلل الذم قد يسببو ثالثي أكسيد الكربيت
يتمثل يف اعبمع بُت حقن اؼبواد اؼباصة للزئبق كاؼبواد القلوية .كهبرم استعماؿ بعض اؼبواد القلوية كما أشَت يف فيلي كجونز
( .)ٕٜٓٓكتشمل ىذه اؼبواد ىيدرككسيد الكالسيوـ ( )Ca(OH)2كبيكربونات الصوديوـ ( )NaHCO3كسيسكيكربونات
الصوديوـ (تركنا).

آثار حقن الكربوف اؼبنشَّط الشاملة لعدة أكساط
يبكن أف يؤدم حقن الكربوف اؼبنشط غَت اؼبتوافق مع اػبرسانة إذل عدـ القدرة على استعماؿ الرماد اؼبتطاير يف اػبرسانة كلذلك
يبكن أف تزيد كميات الرماد اؼبتطاير اؼبرسلة إذل مدافن القمامة .كتشَت االختبارات اليت أجريت على نوعُت من الكربوف اؼبنشط
التجارم إذل أف الزئبق اؼبلتقط بواسطة الكربوف اؼبنشط مستقر بدرجة كافية لتوفَت عزؿ دائم للزئبق يف اؼبواد اؼباصة من الكربوف
اؼبنشط بعد التخلص منو (غرايدكف كآخركفٕٜٓٓ ،؛ كككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدةٕٓٓٙ ،؛ كككالة ضباية البيئة يف
الواليات اؼبتحدةٕٜٓٓ ،أ).
كحقن الكربوف اؼبنشط يف منبع جهاز ضبط اعبسيمات يؤثر على نوعية الرماد اؼبتطاير كنتيجة ػبلط الكربوف اؼبنشط كالرماد
اؼبتطاير .كيوجد احتماؿ النبعاث زئبق ثانوم من الرماد اؼبتطاير عند تعرضو لدرجات حرارة مرتفعة أثناء إعادة استعماؿ الرماد
اؼبتطاير ،كذلك مثالن عند استعماؿ الرماد اؼبتطاير لصناعة األظبنت أك صناعة الطوب (فلوغوفت  -ىاسيت كآخركف،
.)ٕٓٓٚ
تكلفة تكنولوجيات ضبط الزئبق
يبكن ربقيق ضبط انبعاثات الزئبق كمنفعة مشًتكة إلزالتو يف اؼبعدات القائمة بالفعل كاليت قد تكوف أقيمت ألغراض ـبتلفة.
كربديد تكلفة إزالة الزئبق يف سياؽ اؼبنافع اؼبشًتكة أمر معقد ألف األمر يتطلب دراسة توزيع النفقات بُت تكاليف ضبط الزئبق
كتكاليف ضبط اؼبلوثات األخرل مثل اعبسيمات أك ثنائي أكسيد الكربيت أك أكاسيد النيًتكجُت (سلوس .)ٕٓٓٛ ،كعادة
يبكن النظر إذل زبفيض الزئبق من خالؿ آثار اؼبنافع اؼبشًتكة (إقامة تكنولوجيات مثل أجهزة إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة
كاالختزاؿ اغبفزم االنتقائي اليت تقلل أيضان انبعاثات الزئبق) باعتباره ضئيالن من ناحية التكلفة بل كقد يكوف بدكف تكلفة.
كيرجع ذلك إذل أف التكنولوجيات ذات التكلفة الرأظبالية العالية مثل االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كأجهزة إزالة الكربيت من غاز
اؼبدخنة تضاؼ عمومان لغرض ضبط أكاسيد النيًتكجُت أك أكاسيد الكربيت ،على التوارل ،كلن تضاؼ ألغراض ضبط الزئبق
فقط .كبدالن من ذلك ،فإف ضبط الزئبق يبكن أف يتحقق من خالؿ تكنولوجيا ـبصصة مثل حقن الكربوف اؼبنشط كبتكلفة أقل
كثَتان شريطة كجود جهاز لضبط اعبسيمات .كيكوف زبصيص التكاليف ؽبذا الغرض األخَت أكثر سهولة.
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كىناؾ ثالثة عناصر من التكلفة تنشأ عن تطبيق تكنولوجيا ـبصصة لضبط انبعاثات الزئبق :التكلفة الرأظبالية ،كالتكلفة الثابتة
للتشغيل كالصيانة ،كالتكلفة اؼبتغَتة للتشغيل كالصيانة .كبالنسبة غبقن الكربوف اؼبنشَّط ،يقدَّر أف التكلفة اؼبتغَتة للتشغيل
كالصيانة صغَتة رغم أهنا تشكل عنصران كبَتان من ؾبموع التكلفة (ككالة ضباية البيئةٕٓٓ٘ ،؛ كأمار كآخركف )ٕٓٔٓ ،كأف
التكاليف الرأظبالية منخفضة نسبيان .كيتوقف ذلك على نوع التطبيق .كيبكن أف تتباين اؼبتطلبات للمواد اؼباصة تباينان كبَتان بُت
ـبتلف اؼبواقع .كالعناصر الكربل للتكلفة اؼبتغَتة للتشغيل كالصيانة ىي تكاليف اؼبادة اؼباصة كتكاليف التخلص .كقد يكوف
ىناؾ أيضان ضياع لبعض اإليرادات من مبيعات الرماد اؼبتطاير بسبب تلوث الرماد اؼبتطاير بالكربوف اؼبنشط .كللتغلب على
ذلك ،مت تطوير ما يسمى الكربونات اؼبنشطة ”اؼبتوافقة مع اػبرسانة“ ،إذل جانب تكنولوجيات لفصل الكربوف اؼبنشط عن
الرماد اؼبتطاير.
تكاليف تكنولوجيات ضبط الزئبق في إطار المنافع المشتركة
التكاليف الرأظبالية الفعلية لضبط تلوث اؽبواء يف أم مرفق بعينو ىي يف أكثر األحياف تكاليف اؼبلكية كتكاليف متفق عليها
أثناء اؼبفاكضات اؼبباشرة بُت بائعي التكنولوجيا كعمالئهم .كلكن جانبان كبَتان من اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتكاليف متاح للجمهور
كترد ىذه اؼبعلومات أدناه .كينبغي االلتزاـ ببعض اؼببادئ التوجيهية العامة عند تقييم ىذه البيانات:


قد تتباين التكاليف الرأظبالية ألم إنشاء جديد حسب عوامل الزيادة عن اغباجة اؼبستخدمة للتصميم
كحسب خيارات التمويل اؼبتاح السائدة ؿبليان (مثل معدالت الرسوـ الرأظبالية)؛



قد تتباين التكاليف الرأظبالية لًتكيب أم تعديل رجعي حسب األحواؿ القائمة يف اؼبوقع مثل توفر اؼبساحة
كما يسمى ”عامل صعوبة التعديل الرجعي“؛



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

كتتباين تكاليف تكنولوجيات الضبط تباينان كاسعان عند التطبيق يف البلداف اؼبختلفة .كيوضح اعبدكالف  ٚك ٛتكاليف تكنولوجيا
اؼبنافع اؼبشًتكة يف الصُت كالواليات اؼبتحدة .كيبكن أف نرل أف التكلفة الرأظبالية عبهاز التنظيف الرطب إلزالة الكربيت من غاز
اؼبدخنة الذم يقاـ يف كحدة طاقتها ٓٓ ٙميغاكاط قد تكوف أقل دبقدار ٕٓ ضعفان يف الصُت عنها يف الواليات اؼبتحدة.
كينبغي أف يالحظ أنو عند النظر يف نشر أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة على الصعيد الوطٍت أك حىت على صعيد اؼبنطقة فإنو
ينبغي أف يوضع يف االعتبار نطاؽ التكاليف ألم تكنولوجيا من أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كلي س رقمان ؿبدَّدان .كيف ىذا
السياؽ ،ينبغي اعتبار القيم الواردة يف اعبدكلُت  ٚك ٛإرشادية فقط ،كينبغي أيضان اإلشارة إذل بيانات التكاليف األخرل (مثل
كزارة التجارة كالصناعة يف الواليات اؼبتحدة (ٕٓٓٓ)؛ كسرجنت كلوندم (.))ٕٓٓٚ
كمع ذلك ،فإف نُظم ضبط تلوث اؽبواء التقليدية غَت ـبصصة لضبط انبعاثات الزئبق كلذلك فإف ؾبموع تكاليف تكنولوجيات
يتعُت توزيعها على ملوثات اؽبواء اؼبختلفة .كاستخدمت دراسية صينية (أنكوارا كآخركف،
ضبط الزئبق يف إطار اؼبنافع اؼبشًتكة َّ
ٕ٘ٔٓ) أسلوب توزيع معادؿ التلوث على أساس األثر الصحي كالبيئي لكل ملوث من اؼبلوثات ككزَّعت ؾبموع التكلفة
الثانوية على الزئبق العالق باعبسيمات ( )PM10كثاين أكسيد الكربيت كأكاسيد النيًتكجُت (انظر اعبدكؿ .)ٜ
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الجدول  -ٚتكاليف أجهزة ضبط تلوث الهواء في منشآت الطاقة (يوان/كيلوواط ،يوان ٕٓٔٓ) ،الصين (أنكورا
وآخرون)ٕٓٔ٘ ،
أجهزة ضبط تلوث الهواء

القدرة (ميغاواط)

مرسب كهركستاتيكي
مرسب كهركستاتيكي
مرسب كهركستاتيكي
مرشح نسيجي
مرشح نسيجي
مرشح نسيجي
جهاز رطب إلزالة الكربيت
جهاز رطب إلزالة الكربيت
جهاز رطب إلزالة الكربيت
اختزاؿ حفزم انتقائي
اختزاؿ حفزم انتقائي
اختزاؿ حفزم انتقائي

<ٓٓٔ
<ٖٓٓ
<ٖٓٓ
<ٓٓٔ
<ٖٓٓ
<ٖٓٓ
<ٓٓٔ
<ٖٓٓ
<ٖٓٓ
<ٓٓٔ
<ٖٓٓ
<ٖٓٓ

التكلفة الرأسمالية (يوان
ريمنيمب/كيلوواط)
ٛ±ٔٓٛ
ٓٓٔٚ±
ٗٚ±ٜ
ٔٛ±ٜ
ٓٚ±ٛ
ٔٙ±ٚ
ٔٚٛ±ٖٚٙ
ٜٜٓٔٗ±
ٖٔ٘ٔٚ±
ٖٕٕٜٔ±
ٕٖ±ٜٜ
٘ٔٛ±ٚ

تكلفة التشغيل والصيانة (يوان
ريمنيمب/كيلوواط -سنة)
ٕ± ٚ
ٕ± ٙ
٘ ٕ±
ٓٔٗ±
ٖ± ٜ
ٖ± ٜ
ٕٜٗ±ٚ
ٕٕ±٘ٙ
ٔٗ±ٖٙ
ٖٗٔٛ±
ٖٖٔٔ±
ٕٓٛ±

الجدول  - ٛالتكلفة الرأسمالية لتكنولوجيا المنافع المشتركة في الواليات المتحدة (دوالر/كيلوواط ،بدوالرات
عام ٕٕٔٓ) (وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة)ٕٖٓٔ ،
التكنولوجيا
اعبهاز الرطب إلزالة الكربيت
جهاز إزالة الكربيت بواسطة امتصاص
التجفيف بالرش
اختزاؿ حفز انتقائي
مرشح نسيجي

حجم الوحدة،
ميغاواط
ٓٓ٘
ٓٓ٘

نوع الفحم
قَتم
دكف القَتم

مجموع التكلفة
الرأسمالية
(دوالر/كيلوواط)
ٖٔ٘
ٓٗٚ

مجموع تكاليف الصيانة
والتشغيل الثابتة والمتغيرة
(دوالر/ميغاواط ساعة)
ٕ٘ٔٔ,
٘ٗٔٓ,

ٓٓ٘
ٓٓ٘

قَتم
قَتم

ٕٗٚ
ٜ٘ٔ

٘ٔ,ٛ
ٕٓٔ,

الجدول  - ٜتكاليف مجموعات أجهزة ضبط تلوث الهواء موزعة على مختلف الملوثات في وحدة طاقتها ٓٓٙ
ميغاواط ،الصين (ماليين يوان ريمنيمب ،يوان عام ٕٓٔٓ) (أنكورا وآخرون)ٕٓٔ٘ ،
التكاليف موزَّعة
إزالة أكاسيد
النيتروجين NO
-

مجموعة أجهزة ضبط
تلوث الهواء

مجموع التكلفة
السنوية

التكاليف موزَّعة
على إزالة Hg

التكاليف موزعة
على إزالة PM10

التكاليف موزعة
على إزالة SO2

مرسب كهركستاتيكي
مرشح نسيجي
مرسب  +جهاز تنظيف
رطب إلزالة الكربيت
اختزاؿ حفزم انتقائي +
مرسب  +تنظيف رطب
إلزالة الكربيت
مرشح نسيجي  +تنظيف
رطب إلزالة الكربيت
اختزاؿ حفزم انتقائي +
مرشح نسيجي  +تنظيف
رطب إلزالة الكربيت

ٕٖٗٛ,
ٕٜٔٗ,

ٓ,ٜٗٚ
ٔ,ٔٙٚ

٘ٗٚ,ٛ
٘ٛ,ٓٚ

-

ٖٜٔ,ٛٚ

ٖٔٔ,ٙ

ٔٔٔ,٘ٚ

ٕٙ,ٙٛٚ

-

ٕ٘ٙ,ٜٜ

ٕٕٓٓ,

ٔٗ,ٖٙٙ

ٖٖ,ٜٚ٘

ٙ,ٖٜٙ

ٗٓ,ٜٚٛ

ٕٔ,ٔٛ

ٔٔ,ٜٚ٘

ٕٙ,ٜٛٗ

-

٘ٚ,ٜٜٓ

ٕٗ,ٛٚ

ٔٔٔٗ,ٛ

ٖٖ,ٛٔٚ

ٙ,ٗٓٚ

X
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َّ
المنشط
تكاليف تقنيات تعزيز المنافع المشتركة وحقن الكربون
تتألف تكاليف حقن الكربوف اؼبنشط من عنصرين :العنصر األكؿ ىو التكاليف الرأظبالية الالزمة لتخزين اؼبادة اؼباصة كمعدات
اغبقن؛ كالعنصر الثاين ىو التكاليف الثابتة كاؼبتغَتة للتشغيل كالصيانة (اؼبصاحبة للمادة اؼباصة اؼبستهلكة) .كلتقييم تكلفة إزالة
الزئبق عن طريق اؼبنافع اؼبشًتكة ،هبب التمييز بُت تكاليف االستثمار كالتشغيل كالصيانة يف نُظم ضبط تلوث اؽبواء ،مثل أجهزة
إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة كاالختزاؿ اغبفزم االنتقائي ،كىي تكاليف ؿبددة بصورة كاضحة ،كتكاليف تعزيز أك ربسُت إزالة
الزئبق يف ىذه النُظم.
كيصعب عمومان تقييم تكاليف تقنيات تعزيز اؼبنافع اؼبشًتكة نظران ألف ىذا التقييم يتوقف على متغَتات عديدة مثل مصدر
الفحم كنوعيتو ،كمدل التجديدات اؼبطلوبة يف األجهزة القائمة لضبط اعبسيمات (يف حالة اؼبرسب) أك أنظمة التشغيل اػباصة
باؼبوقع لنظاـ إزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة .كنتيجة لذلك ،مت التوصل إذل تكاليف نسبية أكالن للنُهج اليت جرت مناقشتها يف
ىذه الوثيقة؛ كتظهر ىذه النُهج يف اعبدكؿ ٓٔ ،كىي تستند يف صبلة أمور إذل اؼبعلومات اؼبعركضة يف الوثيقة التوجيهية
للتحسُت األمثل للعمليات (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .)ٕٓٔٓ ،كالتكاليف الرأظبالية النسبية كتكاليف التشغيل كالصيانة
اإلضافية اليت تظهر يف اعبدكؿ ٓٔ ينبغي أف تعامل باعتبارىا مؤشرات على االذباىات كال ينبغي تفسَتىا بأهنا مبادئ توجيهية
منطبقة عاؼبيان على اختيار النُهج اليت ربقق فعالية التكلفة لضبط انبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم أك
اؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم اليت قد توجد يف بلداف ـبتلفة .إذ أف الظركؼ االقتصادية السائدة ؿبليان (مثل تكلفة
اللوازـ كاؼبواد ككفاءة العمالة كتكلفتها كتكلفة النقل ،إخل) ،ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار دائمان عند اختيار أحد خيارات ضبط
الزئبق ،مع االعًتاؼ بأف الكثَت من األسواؽ ؼبعدات ضبط االنبعاثات كشركات البناء اؽبندسية ىي أسواؽ عاؼبية أيضان (باسينا
كآخركف.)ٕٓٔٓ ،
الجدول ٓٔ  -التكلفة النسبية لمختلف أساليب إزالة الزئبق
التكلفة الرأسمالية
معتدلة
منخفضة جدان
منخفضة جدان

النهج
غسل الفحم
خلط الفحم
إضافات أكسدة الزئبق
إضافات ضبط إعادة
منخفضة جدان
االنبعاث
حفاز األكسدة االنتقائية
للزئبق كحفاز االختزاؿ منخفضة
*
اغبفزم االنتقائي
حقن الكربوف اؼبنشَّط
*
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منخفضة

تكلفة التشغيل والصيانة
منخفضة
منخفضة جدان
منخفضة

تعليقات
الغسل أقل تكلفة عن اؼبعاعبة الكيميائية
قد تتطلب تعديالن ك/أك ذبديدان يف أجهزة السحق
اؼبضافات اؼبهلجنة تزيد كثَتان من أكسدة كالتقاط الزئبق

منخفضة

ينبغي التخفيف من إمكانية إعادة انبعاث الزئبق

منخفضة

يشَت فقط إذل اغبفاز اػباص بالزئبق ،كقد يتطلب خلط الفحم

منخفضة إذل معتدلة

توجد مشكلة يف اغبفاظ على نوعية الرماد .كتكاليف إضافية
أعلى بسبب اؼبواد اؼباصة ”اؼبتوافقة مع اػبرسانة“

مع نظاـ رطب إلزالة الكربيت من غاز اؼبدخنة يف اؼبرحلة التالية.
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الجدول ٔٔ  -التكلفة الرأسمالية لحقن الكربون المنشط في الواليات المتحدة (دوالر/كيلوواط ،بدوالرات عام
)ٕٓٓٚ
التكنولوجيا

حجم الوحدة ،ميغاواط
ٖٓٓ
ٓٓٔ
ٕٙ-
ٖٛ-

ٓٓ٘
ٕ٘-

ٓٓٚ
ٕ٘-

حقن الكربوف اؼبنشط
مالحظات:
البيانات يف اعبدكؿ ٔٔ مأخوذة من اعبداكؿ ٘ ٔٙ-يف ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدةٕٓٔٓ ،
نطاقات التكلفة تنطبق على حقن الكربوف اؼبنشط اؼبسحوؽ اؼبعدؿ مع استخداـ مرشح نسيجي أك مرسب كهركستاتيكي يف اعبانب البارد
اغبالة موضع النظر تنطبق على الفحم القَتم كاالفًتاضات األخرل يف EPA Base Case v.4.10

كاغبساسية اؼبنخفضة نسبيان للتكلفة الرأظبالية غبقن الكربوف اؼبنشط بالنسبة غبجم الوحدة ،كما يتضح من اعبدكؿ ٔٔ ،قد
يبكن تفسَتىا بأهنا ناذبة عن فعالية التكلفة اؼبقارنة إلزالة الزئبق عن طريق حقن الكربوف اؼبنشط (تكلفة إزالة كتلة كحدة من
الزئبق) يف الوحدات الصغَتة كالكبَتة (مثل اؼبراجل الصناعية الصغَتة مقابل مراجل اؼبرافق الكبَتة يف منشآت الطاقة).
كالتحليالت اؼبتعمقة لتكاليف حقن الكربوف اؼبنشط لضبط انبعاثات الزئبق (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة)ٕٓٔٓ ،
اليت أُخذ منها اعبدكؿ ٔٔ ،أظهرت التكاليف الرأظبالية يف عاـ  ٕٓٓٚيف نطاؽ يًتاكح من ٕ إذل  ٛدكالر/كيلوكاط حسب
التشكيلة كنوع الفحم اؼبنشط (عادم أك معدؿ) كحجم الوحدة (من ٓٓٔ إذل ٓٓ ٚميغاكاط) .كينبغي أف يالحظ أف قيم
التكلفة الواردة يف اعبدكؿ ٔٔ ال تشمل التكلفة الرأظبالية للمرشحات النسيجية أك اؼبرسبات الكهركستاتيكية .كتكلفة إنشاء
مرشح نسيجي جديد أك حجرة مرشحات كيسية ىي ٘٘ ٚٓ-دكالر/كيلوكاط بغض النظر عن حجم اؼبنشأة .كبالنسبة لنف س
نطاؽ اؼبتغَتات ،توصلت الدراسة إذل تكلفة ثابتة للتشغيل كالصيانة تًتاكح من ٖٓ ٓ,إذل ٔ ٓ,دكالر/كيلوكاط/سنة
كالتكلفة الفعلية لضبط الزئبق بالكربوف اؼبنشط تتوقف أيضان على نظاـ ضبط اعبسيمات اؼبستعمل .كيوضح اعبدكؿ ٕٔ
تكاليف التشغيل للمرشحات النسيجية اػباصة باؼبرسب الكهركستاتيكي كاعبهاز اؼبتطور اؼبختلط عبمع اعبسيمات
( .)COHPACكتنطبق التقديرات على منشأة طاقتها ٕٓ٘ ميغاكاط بقدرة ٓ ٛيف اؼبائة على حرؽ الفحم القَتم كتفًتض أف
تكلفة النظاـ اؼبتطور اؼبختلط عبمع اعبسيمات ستكوف حوارل ٓ٘ دكالر/كيلوكاط (٘ ٕٔ,مليوف دكالر).
الجدول ٕٔ  -تكاليف التشغيل لنُظم حقن الكربون المنشط (في منشأة طاقتها ٕٓ٘ ميغاواط) يعقبها إما مرسب
كهروستاتيكي أو مرشح نسيجي للفحم القيري (اللجنة الدولية المشتركة)ٕٓٓ٘ ،
إزالة الزئبق ،النسبة اؼبئوية
معدؿ حقن مسحوؽ الكربوف اؼبنشطkg/Macm ،
تكلفة حقن مسحوؽ الكربوف اؼبنشط ،بالدكالر
تكلفة الكربوف اؼبنشط ،بالدكالر

مرسب كهركستاتيكي
ٓٚ
ٓٔٙ
ٓٓٓ ٜٓٚ
ٓٓٓ ٕٕ ٘ٙ

جامع جسيمات ىجُت متقدـ
ٜٓ
ٗٛ
ٓٓٓ ٜٓٚ
ٓٓٓ ٜٚٙ

كتتوقف تكاليف اؼبادة اؼباصة على خصائص الفحم كنوع نُظم ضبط تلوث اؽبواء اؼبوجودة يف اؼبنشأة كمستول التقاط الزئبق
اؼبطلوب .كأكرد جونز كآخركف ( )ٕٓٓٚتكاليف الكربوف من ـبتلف جهات التوريد كىي تًتاكح من  ٓ,ٖٚدكالر/كغ إذل
ٔٔ ٕ,دكالر/كغ.
اؼبربكـ إذل
كيؤثر نوع الفحم اؼبنشَّط على كل من معدؿ اغبقن كتكلفة التشغيل .كيبكن أف يصل سعر كحدة الكربوف اؼبنشط َ
اؼبربكـ يبكن أف يكوف أفضل كثَتان من أداء
ٖٓ يف اؼبائة أعلى من الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل .كلكن أداء الكربوف اؼبنشط َ
الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل يف بعض أنواع الفحم (شانغ كآخركف.)ٕٓٓٛ ،
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أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لحرق الفحم
يرد يف الفصل التمهيدم ؽبذه الوثيقة التوجيهية ،كصف اؼببادئ العامة الختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة لفئات اؼبصادر الثابتة
اؼبدرجة يف اؼبرفق داؿ .كنركز ىنا على اختيار كسائل ضبط الزئبق يف قطاع حرؽ الفحم.
أفضل التقنيات المتاحة
توجد أربعة أنواع من تدابَت ضبط انبعاثات الزئبق يف اعبو من منشآت الطاقة كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم.
األولية لتقليل محتوى الزئبق في الفحم
التدابير َّ
ينطوم النوع األكؿ على إزالة الزئبق قبل اغبرؽ .كيبثل غسل الفحم أك اختياره أك خلطو تكنولوجيات فعالة لتحسُت كفاءة
استعماؿ الفحم كتقليل انبعاثات ملوثات اؽبواء .كلكن مدل تطبيق غسل الفحم يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم
كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم كاف منخفضان إذل حد بعيد ،كظلت نسبة غسل الفحم تنمو ببطء ألف غسل الفحم حبد
ذاتو ال يشكل إحدل أفضل اؼبمارسات اؼبتاحة .كمع ذلك ،فإف اعبمع بُت غسل الفحم كتدابَت الضبط األخرل اؼبوصوفة
أداناه يبكن أف يوفر زبفيضان معقوالن يف انبعاثات الزئبق.
تدابير تقليل انبعاثات الزئبق أثناء االحتراق
ينطوم النوع الثاين من تدابَت الضبط على إزالة الزئبق أثناء االحًتاؽ .كاستخداـ مرجل القاعدة اؼبميَّعة يؤدم دكران ىامان يف إزالة
الزئبق يف اؼبراحل التالية .كمن اؼبهم بصفة خاصة النسب اؼبئوية اؼبرتفعة لزئبق اعبسيمات يف غاز اؼبدخنة من الطبقة اؼبميَّعة
مقارنة حبرؽ الفحم اؼبسحوؽ .كيؤدم ارتفاع الزئبق اؼبوجود يف شكل جسيمات إذل ارتفاع كفاءة إزالة الزئبق يف اؼبرشحات
النسيجية أك اؼبرسبات الكهركستاتيكية يف اؼبراحل التالية .كلكن ينبغي أف يالحظ أف استعماؿ مرجل القاعدة اؼبميَّعة ال يشكل
حبد ذاتو إحدل أفضل التقنيات اؼبتاحة.
إزالة الزئبق بواسطة المنافع المشتركة لنُظم ضبط تلوث الهواء التقليدية
النوع الثالث من تدابَت إزالة الزئبق ينطوم على استعماؿ نُظم ضبط تلوث اؽبواء ،كاليت تستعمل أساسان إلزالة اعبسيمات
(اؼبرسبات الكهركستاتيكية أك اؼبرشحات النسيجية أك اعبمع بينهما) كثاين أكسيد الكربيت (التنظيف اعباؼ أك الرطب إلزالة
الكربيت من غاز اؼبدخنة) كأكاسيد النيًتكجُت (االختزاؿ اغبفزم االنتقائي) ،كلكنها يبكن أف تؤدم إذل زبفيضات كبَتة
النبعاثات الزئبق على سبيل اؼبنافع اؼبشًتكة .كيف بعض البلداف ،تكوف إزالة الزئبق يف إطار اؼبنافع اؼبشًتكة ىي التدبَت األكؿ
الذم يتم النظر فيو من أجل زبفيض انبعاثات الزئبق من منشآت الطاقة كاؼبراجل الصناعة العاملة حبرؽ الفحم.
كيوضح القسم ٖ ٕ-أعاله مستويات االنبعاثات ككفاءة اإلزالة اليت تتحقق من خالؿ تطبيق نُظم ضبط تلوث اؽبواء .كيثبت
ذلك أف اعبمع بُت االختزاؿ اغبفزم االنتقائي كاؼبرسبات الكهركستاتيكية كتنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة ،كاليت تستعمل
على نطاؽ كاسع يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف أكركبا كالواليات اؼبتحدة كالصُت كالياباف ،يبكن أف ربقق كفاءة يف
إزالة الفحم تصل إذل ٘ ٜيف اؼبائة كتصل بالزئبق إذل تركيز يقل عن ٔ ميكركغراـ/مًت مكعب عادم يف غاز اؼبدخنة من
اؼبنشآت اليت ربرؽ فحم اللغنيت.
التكنولوجيات المخصصة لضبط الزئبق
ينطوم النوع الرابع من تدابَت الضبط على تكنولوجيات ـبصصة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالؼ اعبوم ،دبا يف ذلك
تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشط أك استعماؿ اؼبواد اؼبضافة .كيف الوقت اغباضر ،يتم تسويق تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشَّط
ذباريان كاعتمادىا على نطاؽ كاسع يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم يف الواليات اؼبتحدة ،حيث امتثلت ىذه
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التكنولوجيات بنجاح للقيم اغبدية التنظيمية لالنبعاثات اليت ُسبثل ٘ ٜ٘-ٛيف اؼبائة من الضبط على مدل يزيد عن طب س
سنوات (إدارة ضباية البيئة يف كالية ماساتشوسيت س .)ٕٓٔ٘ ،كتوضح عمليات تكنولوجيا حقن الكربوف اؼبنشط اؼبستخدمة يف
الواليات اؼبتحدة أف تركيز الزئبق يف غاز اؼبدخنة بعد حقن الكربوف اؼبنشط كاؼبرشحات النسيجية قد تنخفض لتكوف أقل من ٔ
ميكركغراـ/مًت مكعب عادم.
أفضل الممارسات البيئية
إف اسًتاتيجيات إدارة ضبط التلوث الفعالة كاؼبرافق ذات الصيانة اعبيدة كاؼبشغلوف اؼبدربوف تدريبان جيدان كاستمرار االىتماـ
بالعمليات صبيعها عوامل ىامة يف الضبط كالتخفيض ،حيثما أمكن ،النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق الناصبة عن حرؽ
الفحم .كؽبذا فإف ىذه اؼبمارسات ،اؼبنطبقة على اؼبصادر القائمة كاعبديدة ،تعترب من أفضل اؼبمارسات البيئية كينبغي القياـ هبا
بطريقة تتسق مع تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة.
م ِ
عامالت العمليات الرئيسية
ُ
اػبطوة األكذل يف ربديد أفضل اؼبمارسات البيئية لعملية حرؽ الفحم ىي تعيُت معامالت العمليات الرئيسية (دبا يف ذلك ضبط
مدخالت الزئبق يف الفحم كالرصد اؼبتصل بذلك) ،سواء من عمليات التحرم اػباصة بكل موقع أك من االختبارات اليت ذبرم
يف مرافق مشاهبة يف أماكن أخرل .كاستنادان إذل عمليات التحرم كاالختبار ،ينبغي إدخاؿ التدابَت اليت سبكن من ضبط
م ِ
عامالت العمليات الرئيسية يف نظاـ اإلدارة.
ُ
اعتبارات كفاءة الطاقة في المنشأة بأكملها

تعرؼ كفاءة الطاقة يف منشأة تعمل حبرؽ الفحم بأهنا النسبة بُت ناتج اؼبنشأة (أم الكهرباء الصافية كاغبرارة الصافية أك كالنبا)
َّ
تزكد هبا اؼبنشأة يف نف س الوقت .كتتباين كفاءة التوربُت البخارم (اليت تستند إذل قيمة أكثر
كمقدار طاقة اؼبصدر (بالفحم) اليت َّ
البفاضان لتسخُت الفحم) يف منشأة جديدة تعمل حبرؽ الفحم اؼبسحوؽ من  ٖٜإذل  ٗٚيف اؼبائة ،حسب ظركؼ البخار
(رابطة صناعة الكهرباء يف أكركبا  .)ٕٖٓٓ ،Eurelectric -كاؼبنشآت اؼبقامة حديثان كاؼبصممة لظركؼ البخار دكف اغبرج تعمل
يف الطرؼ األدىن ،يف حُت أف اؼبنشآت اؼبصممة لظركؼ البخار فوؽ اغبرج كفوؽ اغبرج للغاية تعمل يف الطرؼ األعلى من
نطاؽ الكفاءة اؼبذكور .أما مراجل االحًتاؽ ذات القاعدة اؼبميَّعة الدكارة فتعمل مبطيان دبعدؿ يزيد عن ٓٗ يف اؼبائة من الكفاءة.
كحىت كقت قريب يف عاـ ٕٗٔٓ دل يصمم سول حوارل النصف من صبيع منشآت الطاقة اعبديدة العاملة حبرؽ الفحم
للتشغيل اؼبرتفع الكفاءة بانبعاثات منخفضة (ككالة الطاقة الدكلية.)ٕٕٓٔ ،
كتقل كفاءة اؼبنشآت مع تقدمها يف العمر دبا يتطلب مزيدان من الفحم لتوليد نف س مقدار الناتج .كبالنسبة ألم منشأة طاقة أك
مرجل صناعي يعمل حبرؽ الفحم ،فإف مقدار انبعاثات الزئبق غَت اػباضعة للضبط من اؼبنشأة أك اؼبرجل يتصل اتصاالن مباشران
دبقدار الفحم احملركؽ .كيعٍت ذلك أنو إذا أمكن تقليل كمية الفحم احملركؽ فسوؼ يتم أيضان زبفيض إصبارل انبعاثات الزئبق من
منشأة الطاقة أك اؼبرجل الصناعي .كىذا التخفيض يف مقدار الفحم احملركؽ يبكن ربقيقو بالتدابَت اؼبتخذة لتحسُت كفاءة الطاقة
اؼبرجل الصناعي القائم.
يف منشأة الطاقة أك َ

ككذلك فإف التصميم الذم يتسم بكفاءة الطاقة كصيانة اؼبعدات كربسُت الكفاءة تتيح زبفيض صبيع اؼبلوثات اؼبنبعثة من نف س
مقدار الفحم اؼبستعمل ،دبا يف ذلك غازات االحتباس اغبرارم مثل ثاين أكسيد الكربوف ،باإلضافة إذل زبفيض انبعاثات الزئبق.
كإذا مت ترقية مستول اؼبنشأة ألسباب ذبارية أك اقتصادية فإف ذلك سيؤدم إذل طاقة أكثر كانبعاثات أقل من نف س مقدار الفحم
اؼبستعمل (سلوس.)ٕٜٓٓ ،
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كيبكن أف تشمل أمثلة تدابَت ربسُت كفاءة الطاقة يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم أك يف اؼبراجل الصناعية ،القياسات
التفصيلية لتعيُت الفاقد اغبرارم كإصالح التسريبات يف أنابيب غاز اؼبدخنة كربديث أجهزة تسخُت اؽبواء كتركيب صفائح
جديدة للتوربينات كإصالح أك ترقية جهاز التكثيف ككضع تغليف جديد لربج التربيد أك ربسُت الكفاءة الكهربائية للمنشأة.
كيتيسر االحًتاؽ عارل الكفاءة من خالؿ كضع نظاـ لرصد م ِ
عامالت التشغيل الرئيسية ،مثل أكؿ أكسيد الكربوف ،كمعدؿ
َّ
ُ
التدفق اغبجمي كدرجة اغبرارة كاحملتول من األكسجُت .كيرتبط اؼبستول اؼبنخفض من أكؿ أكسيد الكربوف بارتفاع كفاءة
االحًتاؽ من حيث اكتماؿ احًتاؽ فحم التغذية .كتتوقف كفاءة االحًتاؽ على عدة عوامل تشمل ظركؼ البخار كنوع الفحم
بتغَت اؼبناخ.)ٕٖٓٔ ،
كاؼبناخ احمللي يف اؼبوقع كعمر اؼبنشأة كقدرهتا اإلنتاجية كأسلوب تشغيلها (اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية أ
صيانة أجهزة ضبط تلوث الهواء وكفاءتها في اإلزالة
باإلضافة إذل ربسُت كفاءة الطاقة ،يتيح ربسُت كفاءة أجهزة ضبط تلوث اؽبواء فرصة لتحقيق أكرب قدر فبكن من إزالة الزئبق.
كتتحقق كمية إضافية من إزالة الزئبق نتيجة تشغيل اؼبعدات القائمة بالفعل يف منشآت الطاقة أك اؼبراجل الصناعية من أجل
ضبط تلوث اؽبواء كاؼبصممة أصالن للحد من االنبعاثات غَت الزئبقية مثل اعبسيمات أك ثنائي أكسيد الكربيت أك أكاسيد
النيًتكجُت .كيبكن ،حسب معدات ضبط تلوث اؽبواء اؼبتاحة ،أف تشمل ىذه النُهج زبفيض متطلبات الطاقة الطفيلية ألجهزة
ضبط تلوث اؽبواء كربديث أك ترقية مستول اؼبرسبات الكهركستاتيكية أك اؼبرشحات النسيجية ،كتغيَت تصميم كتشغيل االختزاؿ
اغبفزم االنتقائي أك اعبمع بُت ىذه النُهج (سلوس.)ٕٓٓٙ ،

اإلدارة السليمة بيئياً للمنشأة

اؼبرجل الصناعي العاملة
من أجل ربسُت منع انبعاثات الزئبق كضبطها يلزـ نظاـ إدارة بيئية ؼبنشأة الطاقة العاملة حبرؽ الفحم أك َ
حبرؽ الفحم ليحدد بوضوح اؼبسؤكليات على صبيع اؼبستويات .كبعض التدابَت اؼبنطبقة بصورة شائعة زبتص بتحسُت تشغيل
اؼبرجل ،مثل تنفيذ دكرات التفتيش كالصيانة اؼبالئمة .كتنطوم فبارسات التشغيل كالصيانة على إمكانية ربسُت أداء اؼبنشأة ،دبا
َ
يف ذلك ربسُت الكفاءة كاؼبوثوقية ،ككذلك زبفيض تكاليف التشغيل كالصيانة الشاملة نفسها .كلكن لي س من اؼبمكن ذبنب
تدىور معدات اؼبنشأة ،كيتوقف معدؿ حدكث ىذا التدىور كثَتان على فبارسات التشغيل كالصيانة .كتشمل بعض فبارسات
التشغيل كالصيانة اعبيدة على سبيل اؼبثاؿ صيانة خط البخار كمعاعبة اؼبياه ككجود بركتوكوؿ يبكن االعتماد عليو للقياـ بالرصد
كالتبليغ .كباإلضافة إذل ذلك ،قد تكوف ربسينات العمليات ضركرية لتقليل االختناقات كالتأخَتات.
كينبغي زبصيص اؼبوارد الكافية لتنفيذ أفضل اؼبمارسات البيئية كمواصلة تطبيقها ،كينبغي تدريب العاملُت تدريبان مالئمان يتصل
بواجباهتم .كمن األمور اؽبامة كجود برتوكوالت للتدقيق عن بُعد كيف اؼبيداف من جانب طرؼ ثالث مستقل من أجل كفالة اتباع
أفضل اؼبمارسات البيئية يف الواقع.
اإلدارة السليمة بيئياً لمخلفات احتراق الفحم
اإلدارة السليمة بيئيان ؼبخلفات احًتاؽ الفحم أمر ىاـ من أجل تقليل احتماالت زيادة ـباطر إعادة انبعاث الزئبق كغَت ذلك
من اؼبشاكل احملتملة.
كطواؿ عملية ضبط انبعاثات الزئبق من اؼبصادر العاملة حبرؽ الفحم ذبرم إزالة الزئبق من غاز اؼبدخنة كربويلو إذل ـبلفات حرؽ
اؼبرجل كالرماد اؼبتطاير كاغبمأة الناشئة عن التنظيف الرطب للكربيت من غاز اؼبدخنة .كاغبمأة
الفحم ،دبا يف ذلك رماد قاعدة َ
الناشئة عن التنظيف الرطب للكربيت من غاز اؼبدخنة كغَت ذلك من ـبلفات حرؽ الفحم يتم زبزينها يف اؼبوقع أك إعادة
استخدامها ،بوسائل منها مواصلة ذبهيزىا كربويلها إذل ألواح تبطُت من اعبب س .كيف ىذه اغبالة األخَتة ،قد يكوف من
الضركرم ،بعد ترشيح اغبمأة من اعبب س الناشئ عن جهاز تنظيف الكربيت ،القياـ باستخراج الزئبق من الفضالت السائلة
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حسب اؼبستويات اؼبوجودة .كيبكن أف يتحقق ذلك عن طريق اؼبعاعبة الكيميائية أك التبادؿ اإليوين أك الًتشيح الغشائي .كيف
عمليات إنتاج ألواح التبطُت اؼبصنوعة من اعبب س ،كىو االستخداـ اآلخر ؼبخلفات حرؽ الفحم ،دبا يف ذلك زبزين ـبلفات
حرؽ الفحم يف اؼبوقع ،يوجد احتماؿ إعادة إطالؽ الزئبق الذم ربتويو ىذه اؼبخلفات.
كيف عمليات إنتاج ألواح اعبب س قد ينطلق جزء من الزئبق مرة أخرل ألف عمليات اإلنتاج تشمل يف كثَت من األحياف كحدات
كتبُت من إحدل الدراسات أف ؾبموع فقداف الزئبق عرب منشأة إنتاج ألواح التبطُت يبثل حوارل ٘ يف اؼبائة من
عالية اغبرارةَّ .
ؿبتول الزئبق الداخل إذل جب س جهاز تنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة (مارشاؿ .)ٕٓٓ٘ ،كلكن أشارت دراسة أخرل قاـ
هبا ليوف كآخركف (ٖٕٔٓ) إذل أف ٕٔ ٘٘-يف اؼبائة من ؾبموع الزئبق يف جب س تنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة سينبعث
أثناء عملية إنتاج ألواح اعبب س كأظهرت دراسة ثالثة أف اإلطالقات تًتاكح من ٕ إذل  ٙٙيف اؼبائة من الزئبق الداخل إذل جب س
تنظيف الكربيت من غاز اؼبدخنة (ساندرسن كآخركف .)ٕٓٓٛ ،كنظران للتباين اؼبمكن يف معدالت اإلطالؽ فإف إنتاج ألواح
التبطُت باستخداـ جب س تنظيف الكربيت ال يعترب من أفضل اؼبمارسات البيئية إالّ إذا ثبت أف إعادة إطالقات الزئبق ستكوف
باغبد األدىن أك سيتم التقاطها أثناء عملية إنتاج ألواح التبطُت.
كيف حالة زبزين ـبلفات حرؽ الفحم يف اؼبوقع قد تنشأ إمكانية اآلثار الشاملة لعدة أكساط (مثل نض الزئبق يف اؼبياه اعبوفية).
كخلصت دراسة استمرت لعدة سنوات كتناكلت خصائص ـبلفات حرؽ الفحم إذل أف أم إطالؽ ؿبتمل للمعادف من ـبلفات
حرؽ الفحم يف البيئة يتأثر بظركؼ النض (ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدةٕٓٓٙ ،؛ كككالة ضباية البيئة يف الواليات
اؼبتحدةٕٓٓٛ ،؛ كككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدةٕٜٓٓ ،أ)(ٖ٘) .كتتأثر ظركؼ النض بدرجة اغبموضة كدبقدار
االتصاؿ باؼبياه (أم نسبة السوائل إذل اعبوامد) .كعند التقييم على نطاؽ درجة ضبوضة يبتد من ٗ ٘,إذل ٗ( ٕٔ,النطاؽ
اؼبعقوؿ إلدارة ـبلفات حرؽ الفحم) دل تتعد نتائج نض الزئبق اؼبعايَت القائمة بشأف تركيز الزئبق يف مياه اآلبار يف الواليات
تبُت أف بعض نتائج نض بعض اؼبعادف الثقيلة األخرل ،مثل الزرنيخ ،كانت تتجاكز اؼبعايَت
اؼبتحدة .كيف ىذه الدراسات نفسها َّ
القائمة بشأف الًتكيز يف مياه اآلبار يف الواليات اؼبتحدة .كينبغي أف يالحظ أف البيانات اؼبعركضة ال تشمل أم ؿباكلة لتقدير
كمية أم من العناصر اؼبكونة اليت قد تصل إذل خزاف للمياه اعبوفية أك بئر ؼبياه الشرب .كسيتطلب األمر كضع مباذج لنقل اؼبياه
اعبوفية كمآؽبا ،حبيث تشمل النظر يف عوامل إضافية كثَتة -دبا يف ذلك طريقة إدارة الرماد اؼبتطاير -من أجل تقييم اؼبخاطر
احملتملة .كيبكن النظر يف زبزين ـبلفات احًتاؽ الفحم بأسطح صماء يف اؼبوقع باعتبار ذلك أحد جوانب اإلدارة السليمة بيئيان.

رصد انبعاثات الزئبق
تناقش اعبوانب العامة كالشاملة لالختبار كالرصد كالتبليغ يف الفصل التمهيدم ؽبذه الوثيقة .كىذا القسم يقتصر على
اعبوانب احملددة لرصد انبعاثات الزئبق كمنشآت الطاقة كاؼبراجل الصناعية العاملة حبرؽ الفحم.
الرصد المستمر لالنبعاثات
رصد الزئبق باستعماؿ أدكات الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ىو رصد فعاؿ لتيارات غاز اؼبدخنة الناذبة عن االحًتاؽ
(ساركناؾ .) ٕٓٓٚ ،كألغراض االمتثاؿ لالنبعاثات توضع أجهزة الرصد اؼبستمر لالنبعاثات يف أنبوب اؼبدخنة لتقي س تيار
غاز بًتكيز جسيمات منخفض.

(ٖ٘) قامت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة بصياغة أساليب اختبار النض اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة يف اختبارات
معيارية تُعرؼ باسم أساليب ” .“LEAFكىذه األساليب ربمل األرقاـ ٖٖٔٔ ٖٔٔٙ-كيبكن االطالع عليها يف:
.http://epa.gov/wastes/hazard/testmethods/sw846/new_meth.htm
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كألغراض التحسُت األمثل للعمليات اؼبتعلقة بالزئبق تستعمل أجهزة الرصد اؼبستمر لالنبعاثات أحيانان ألخذ عينة من تيار
احململ باعبسيمات قبل جهاز ضبط اعبسيمات .كتكنولوجيا ؾب س الًتشيح اليت يشيع استعماؽبا ؽبذا الغرض ىي
الغاز َّ
مرشح القصور الذايت .كتستعمل ىذه التكنولوجيا تقنية تسريع غاز العينة كتعتمد على قول القصور الذايت للجسيمات
كعلى استخداـ مرشح ملبَّد لفصل الغاز كاعبسيمات.
كالرصد اؼبستمر لغاز العينة اؼبشبَّع باؼباء من جهاز تنظيف رطب ىو أسلوب يبارس بصورة شائعة رغم أنو يتطلب إجراءات
أكثر تفصيالن .كيستعمل ؾب س مرشح ثابت خاص لتجنب االنسداد من تكثف اؼبياه كيستخدـ ىذا اؼبرشح مبطيان دكرة
مسخنة
تنظيف متكررة لوسائط اؼبرشح باستعماؿ اؽبواء اؼبضغوط .كتستعمل صبيع تطبيقات الرصد اؼبستمر خطوط عينات َّ
مع تنظيم دقيق لدرجة حرارة العينة من أجل ذبنب تكثف اؼبياه كامتزاز الزئبق اؼبؤكسد يف ىذا اؼباء نتيجة ذلك.
كيوفر جهاز الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ؼبشغل حرؽ الفحم ربليالن للزئبق يف الوقت اغبقيقي كيبكن أف يستعمل ىذا التحليل
يف حلقة التأثَتات اؼبرتدة مع معدات حقن اؼبادة اؼباصة أك معدات تلقيم اؼبواد اؼبضافة إذل الفحم .كتسمح ىذه السمة
التغَتات يف تركيز الزئبق يف الوقود.
بالضبط الدقيق لًتكيز انبعاثات الزئبق رغم أ
كيتيح الرصد اؼبستمر أيضان مزايا تتمثل يف اغبساسية للًتكيزات اؼبنخفضة من الزئبق اليت تصل إذل ٘ ٓ.ميكركغراـ/ـٖ،
كالقياسات القائمة على تنوعات الزئبق كاؼبوث وقية العالية للنتائج عند معايرهتا دبنهجية دينامية لتسمَت الزئبق.
رصد المصيدة الماصة
أثبتت اؼبصائد اؼباصة لرصد الزئبق يف تيارات غاز حرؽ الفحم أهنا توفر بيانات دقيقة كقابلة لالستنساخ عن انبعاثات
الزئبق ،حىت عند تركيزات منخفضة جدان (ساركناؾ .)ٕٓٓٚ ،كمن اؼبمكن القياـ بالرصد باستعماؿ ؾبموعة من اؼبصائد
خالؿ فًتة أخذ عينات سبتد عدة أياـ يف منشآت حرؽ الفحم.
أخذ العينات بجهاز االرتطام
كاف استخداـ أساليب االرتطاـ لرصد الزئبق يف منشآت احًتاؽ الفحم ىو األسلوب األبرز تارىبيان .كأساليب االرتطاـ غَت
مالئمة للفًتات الطويلة ألخذ العينات كىي تقتصر يف اؼبمارسة العملية على عدة ساعات (ساركناؾ.)ٕٓٓٚ ،
كتستخدـ أساليب كثَتة من أساليب االرتطاـ عبمع الزئبق العالق باعبسيمات كالزئبق اؼبؤكسد كالزئبق النقي بصورة منفصلة
كىي لذلك مفيدة يف منشآت حرؽ الفحم من أجل ربديد تنوع الزئبق.
معُت من مراقبة اعبودة.
كتستعمل أساليب االرتطاـ سلسلة من أجهزة ارتطاـ متعددة لتسمح بقدر َّ
توازن الكتلة
قياسات توازف الكتلة يف منشآت حرؽ الفحم ليست أسلوبان مباشران لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء كيبكن أف نتوقع البفاض
دقة االنبعاثات احملسوبة من توازف الكتلة.
كالبيانات اؼبطلوبة للقياـ بقياس توازف الكتلة للزئبق يف منشآت حرؽ الفحم متوافرة بسهولة يف بعض اؼبناطق ألف ؿبتول
الزئبق من تيارات النفايات الصلبة كالسائلة من اؼبنشأة ىبضع للتنظيم .كتشمل تيارات النفايات رماد القاعدة كالرماد اؼبتطاير
كنفايات مياه أجهزة التنظيف كمنتجات أجهزة التنظيف مثل اعبب س كالنفايات الصلبة ألجهزة التنظيف .كهبرم قياس الزئبق
من الفحم احملًتؽ بانتظاـ أيضان يف بعض اؼبناطق كىو ضركرم غبساب توازف الكتلة.
كتتوقف دقة توازف الكتلة بشدة على أخذ العينات التمثيلية من الفحم كتيارات النفايات كعلى االستقرار الصحيح للعينات.
كهبب اتباع إجراءات خاصة لتجنب ضياع الزئبق من العينات اليت يتم صبعها .كيبكن ربقيق دقة أكرب لنتائج توازف الكتلة
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بزيادة عدد العينات اليت يتم صبعها كربليلها .كيبكن توقع حدكث تباين كبَت يف ؿبتول الفحم من الزئبق ،كؽبذا يتطلب األمر
ربليالن متكرران للفحم للحصوؿ على القيمة الدقيقة ل ُػمدخالت الزئبق .كهبب القياـ برصد دكرم النبعاثات الزئبق يف اؽبواء
من أجل إثبات صحة حسابات توازف الكتلة.
كبالنظر إذل عدد تيارات اؼبواد اليت تتطلب الرصد كتواتر أخذ العينات من أجل التوصل إذل توازف كتلة دقيق ،فقد يكوف
استعماؿ أسلوب توازف الكتلة لرصد انبعاث الزئبق يف اؽبواء يف منشآت حرؽ الفحم أكثر صعوبة من استعماؿ أسلوب
الرصد اؼبباشر لغاز اؼبدخنة.
النُظم التنبؤية لرصد االنبعاثات
الرصد التنبؤم لالنبعاثات ىو أداة فرز جيدة ؼبنشآت حرؽ الفحم كلكنها ليست كسيلة دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف
اؽبواء بسبب التباين الواسع حملتول الزئبق يف الفحم.
كالنُظم التنبؤية لرصد االنبعاثات مفيدة لتقدير انبعاثات الزئبق يف اؽبواء استعدادان لوضع اؼبصيدة اؼباصة أك غَت ذلك من
أنشطة الرصد .كيسمح التقدير اعبيد لنطاؽ االنبعاثات يف اؽبواء بزيادة كفاءة اختبار اؼبصيدة اؼباصة.
عوامل االنبعاثات
ال سبثل عوامل االنبعاثات كسيلة دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء يف تيارات غاز حرؽ الفحم .كيرجع ذلك إذل تباين
ؿبتول الزئبق يف الفحم كالتباين الواسع اللتقاط الزئبق داخل معدات ضبط االنبعاثات اؼبقامة يف منشأة حرؽ الفحم .كىذه
النقطة األخَتة ذبعل من الصعب جدان تطبيق عوامل االنبعاثات عرب أسطوؿ منشآت حرؽ الفحم.
التقديرات الهندسية
التقديرات اؽبندسية ليست أسلوبان دقيقان لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء من منشآت حرؽ الفحم.
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الفصل الخامس
عمليات الصهر والتحميص المستخدمة في إنتاج المعادن غير الحديدية (الرصاص والزنك
والنحاس والذىب المنتج صناعياً على النحو المحدد في المرفق دال من االتفاقية)
المجموعات الفرعية لصهر المعادن غير الحديدية (النحاس والذىب والرصاص والزنك)
أفضل التكنولوجيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئية ودراسات الحاالت اإلفرادية
موجز
يتمثل اؽبدؼ الرئيسي لعملية الصهر يف ربويل الفلزات اؼبركزة من حالتها األصلية إذل معادف نقية؛ كبالتارل ،يعترب الصهر شكالن
من أشكاؿ اؼبيتالورجيا االستخراجية .كتوجد الفلزات يف الطبيعة عادة على ىيئة أكسيدات أك كربيتيدات أك كربونات ،كيتطلب
الصهر حدكث تفاعل كيميائي يف كجود عامل ـبتزؿ لتحرير الفلز .كيوجد الزئبق بكميات ضئيلة يف أغلب اؼبواد اؼبعدنية اػباـ
تقريبان ،كيبكن أف تؤدم العملية اغبرارية إذل إطالؽ ىذا الزئبق يف الغالؼ اعبوم.
كيبثل إنتاج اؼبعادف بوجو عاـ ،كإنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية بوجو خاص ،مصدران كبَتان النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ ،كتشَت
التقديرات إذل أنو مسؤكؿ عن حوارل ٓٔ يف اؼبائة من االنبعاثات العاؼبية .كيُعًتؼ بأف ىذا التقدير ينطوم على قدر كبَت من
عدـ اؼبوثوقية ،كأنو ستلزـ بيانات خاصة بكل موقع إلدارة الزئبق على مستول اؼبنشآت احمللية.
كيقدـ ىذا الفصل التوجيهات اؼبتعلقة خبيارات ضبط الزئبق الناتج من قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية (كخباصة النحاس ،كالزنك
كالذىب الصناعي ،على النحو الوارد يف االتفاقية) .كاؽبدؼ منو أف يوفر لألطراؼ يف اتفاقية ميناماتا اؼببادئ التوجيهية للتعرؼ
على أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،من أجل سبكينها من تلبية التزاماهتا دبوجب االتفاقية.
كتقتصر اؼببادئ التوجيهية على اإلشارة إذل االنبعاثات الناصبة عن عمليات الصهر كالتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت
اغبديدية اؼبشار إليها أعاله .فالعمليات األخرل غَت الصهر كالتحميص ،مثل عمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل قد تؤدم
أيضان إذل انبعاثات الزئبق كلكنها غَت مدرجة يف اؼبرفق داؿ من االتفاقية .كلذلك ال ترد معاعبة ىذه العمليات األخرل ضمن
ىذه اؼببادئ التوجيهية.
كيف العادة ينتج صهر اؼبعادف يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية كميات ال تذكر من انبعاثات الزئبق ،ألف عمليات إعادة التدكير
ؽبذه اؼبعادف تستخدـ اػبردة اؼبعدنية ككميات خبث اؼبعادف كمواد تلقيم أكلية .كقد يستثٌت من ذلك عمليات الصهر الثانوية
للنفايات اإللكًتكنية كلكن يرجح أف التقنيات اؼبستخدمة لتخفيض االنبعاثات من عمليات الصهر الثانوية لن زبتلف اختالفان
كبَتان عن تلك اؼبستخدمة للصهر األكرل.
كيعرض ىذا الفصل العمليات اؼبطلوبة يف إنتاج اؼبعادف اليت تغطيها اؼببادئ التوجيهية (النحاس كالزنك كالرصاص كالذىب
الصناعي) .كيشمل أيضان تقنيات الضبط دبا يف ذلك التقنيات اؼبصممة خصيصان لضبط انبعاثات الزئبق ،ككذلك تقنيات ضبط
اؼبلوثات األخرل اليت قد تصاحبها منافع مشًتكة يف التقليل من انبعاثات الزئبق .كيقدـ فيو كصف للتكنولوجيات الناشئة،
كالتوجيهات اؼبتعلقة بأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية .كتقدـ أيضان اؼبعلومات اؼبتعلقة بالرصد اليت زبص
قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية.
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ٔ-

مقدمة

يوجد الزئبق كعنصر نزر يف أغلب اؼبواد اؼبعدنية اػباـ تقريبان ،كلذلك وبتمل أف تؤدم العمليات اغبرارية كغَتىا من عمليات
الصهر إذل إطالؽ الزئبق يف الغالؼ اعبوم .كهتدؼ عملية الصهر بشكل رئيسي إذل ربويل اؼبعادف من حالتها األصلية اػباـ يف
الركازات إذل معادف نقية ،كبالتارل يعترب الصهر شكالن من أشكاؿ اؼبيتالورجيا االستخراجية .كتوجد الفلزات يف الطبيعة عادة
على ىيئة أكسيدات أك كربيتيدات أك كربونات ،كيتطلب الصهر حدكث تفاعل كيميائي يف كجود عامل ـبتزؿ لتحرير الفلز.
يقدـ تقرير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عن التقييم العاؼبي للزئبق لعاـ ٖٕٔٓ ( )AMAP/UNEP 2013جردان النبعاثات العاـ
ٕٓٔٓ ،كرغم أف ىذا اعبرد األخَت يعتمد على جرد االنبعاثات لعاـ ٕ٘ٓٓ الذم قُدـ يف تقرير من تقارير الربنامج للعاـ
 ،)AMAP/UNEP 2008( ٕٓٓٛكيتشابو معو يف اجملموع ،فهو يتضمن اختالفات ال يستهاف هبا عنو يف عدد من القطاعات
الرئيسية .كتظهر البيانات الواردة يف كل من قوائم اعبرد أف إنتاج اؼبعادف بوجو عاـ ،كإنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية بوجو خاص،
يبثل مصدران كبَتان النبعاثات الزئبق البشرية اؼبنشأ ،كتشَت التقديرات إذل أنو مسؤكؿ عن حوارل ٓٔ يف اؼبائة من االنبعاثات
العاؼبية .كيُعًتؼ بأف ىذا التقدير ينطوم على قدر كبَت من عدـ اؼبوثوقية ،كأنو ستلزـ بيانات خاصة بكل موقع إلدارة الزئبق
على مستول اؼبنشآت احمللية.
كتعاجل ىذه الوثيقة التوجيهية خيارات ضبط الزئبق الناتج من قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية (كخباصة النحاس ،كالزنك كالذىب
الصناعي ،على النحو الوارد يف االتفاقية) .كهتدؼ إذل أف توفر لألطراؼ يف اتفاقية ميناماتا التوجيهات اؼبتعلقة بتحديد أفضل
التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية.
كتقتصر اؼببادئ التوجيهية على اإلشارة إذل االنبعاثات الناصبة عن عمليات الصهر كالتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت
اغبديدية اؼبشار إليها أعاله .فالعمليات األخرل غَت الصهر كالتحميص ،مثل عمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل قد تؤدم
أيضان إذل انبعاثات الزئبق كلكنها غَت مدرجة يف اؼبرفق داؿ من االتفاقية.
كتنتج عمليات الصهر الثانوية للمعادف كميات ال تذكر من انبعاثات الزئبق ألهنا يف الواقع عمليات إعادة تدكير للمعادف
تستخدـ اػبردة اؼبعدنية كمواد خبث اؼبعادف كمدخالت .كاغبالة الوحيدة اليت قد تنتج عنها كميات قليلة من إطالقات الزئبق
ربدث خالؿ إعادة تدكير بطاريات الزنك اليت ربتوم على كميات ضئيلة من العنصر .كبالنظر إذل الشركط اليت تفرضها
الزرية اؼبصنوعة من الزنك
اؼبعاىدة على اؼبنتجات (اػباضعة للمراقبة دبوجب اؼبادة ٗ ،مع السماح دبحتول الزئبق يف البطاريات ّ
كأكسيد الفضة اؼبذكورة يف اؼبرفق ألف) ،يتوقع أف ينخفض ؿبتول الزئبق يف البطاريات بشكل كبَت أيضان.
كتدعم ذلك البيانات اؼبتاحة فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق من اؼبصاىر الثانوية .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،طلبت الوكالة األمريكية
غبماية البيئة إجراء اختبارات النبعاثات الزئبق من عدة مصاىر ثانوية للرصاص يف الواليات اؼبتحدة يف عاـ ٕٓٔٓ ،ككجدت
أنو يف حوارل ٓ ٚيف اؼبائة من اغباالت ،كانت االنبعاثات دكف اغبد األدىن اؼبمكن كشفو.
كيف بعض اغباالت ،قد يسفر الصهر الثانوم للمواد اإللكًتكنية عن انبعاثات كبَتة من الزئبق .كلكن يف مثل ىذه اغباالت،
يستخدـ الكربوف اؼبنشط عادة للتقليل من االنبعاثات كبالتارل ال تتم معاعبة الصهر الثانوم بشكل منفصل يف ىذه الوثيقة
التوجيهية.

ٕ-

وصف العملية

تعتمد تشكيلة عمليات الصهر كالتحميص على ظركؼ اؼبوقع كاػبصائص احملددة للخامات أك اػبامات اؼبركزة اليت هبرم
تصنيعها ،ككثَتان ما ينطوم ذلك على خطوات متعددة .كيورد ىذا القسم كصفان عامان كموجزان لعمليات الصهر كالتحميص ذات
الصلة يف قطاعات الرصاص كالزنك كالنحاس كالذىب الصناعي.
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كاؼبرحلة األكذل يف تصنيع ركازات الرصاص كالزنك كالنحاس ىي إنتاج اػبامات اؼبركزة .بعدئذ كثَتان ما تعاجل اؼبركزات يف البداية
باستخداـ عمليات درجات اغبرارة العالية مثل التحميص أك التلبيد أك الصهر .كنظران الرتفاع درجة اغبرارة ،سيتحوؿ الزئبق إذل
خبار كيكوف بالتارل موجودان يف غازات العادـ.
كمن غازات العادـ سيجرم امتصاص الزئبق يف اؼبواد اعبسيمية أك يًتسب كمركبات زئبق قابلة للذكباف (مثل كلوريد الزئبق
(ثنائي التكافؤ)-اؼبسمى أيضان كلوريد الزئبقيك) ،كما يبكن أف يوجد أيضان كزئبق أكرل .كيبكن يف العادة إزالة األصناؼ
اؼبؤكسدة من الزئبق باستخداـ معدات الشطف ( )Scrubbersأك اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة .يف حُت يبكن إزالة الزئبق
اؼبرتبط باعبسيمات عن طريق حجرات اؼبرشحات الكيسية ( .)baghousesكلكن الزئبق النقي يبر من خالؿ صبيع ىذه اؼبعدات
القياسية اؼبستخدمة لتنظيف الغازات .كلذلك قد تلزـ مرحلة ثانية إلزالة الزئبق من أجل زبفيض ؿبتول الزئبق إذل تركيزات
مقبولة إذا كاف موجودان يف الركاز .كتقدـ اػبيارات اؼبتعلقة بذلك يف القسم ٖ.
كال يبكن إزالة الزئبق النقي بفعالية من تيار غازم بدرجة حرارة الوسط احمليط عن طريق الشطف باؼباء كحده ،كذلك ألف قابلية
ذكبانو يف اؼباء منخفضة .كيتمثل أحد االحتماالت يف امتصاص الزئبق بواسطة عوامل امتزاز من قبيل الكربوف اؼبنشَّط .كأحد
االحتماالت األخرل ىو أكسدة الزئبق بإحدل الطرؽ اؼبناسبة ،لكي يبكن بعدئذ صبعو يف ؿبلوؿ أك على شكل مركب صلب.
كإذا جرل تصنيع اؼبواد اػباـ الكربيتيدية ،سيحتوم الغاز على ثنائي أكسيد الكربيت ،الذم يستخدـ عادة إلنتاج ضبض
الكربيتيك .كإلنتاج ضبض الكربيتيك اؼبليب للمعايَت التجارية ،يشًتط البفاض ؿبتول اغبمض من الزئبق كسيتوقف ذلك على
االستخداـ النهائي للحمض.
كالتقنيات الرامية إذل اغبد من انبعاثات الزئبق الناصبة عن الصهر كالتحميص يف القطاعات غَت اغبديدية قد تسفر أيضان عن
إنتاج اؼبواد احملتوية على الزئبق .كمن األمثلة على ذلك الكالوميل (( )calomelكلوريد الزئبق (أحادم التكافؤ)) ،الناتج عن
عملية بوليدين-نورزينك (( )Boliden-Norzink processانظر القسم ٓ) .كال تتناكؿ ىذه الوثيقة التوجيهية إدارة ىذه اؼبواد،
كلكنها دبوجب اؼبادة ٔٔ من االتفاقية ينبغي أف زبزف أك يتم التخلص منها كنفايات على كبو سليم بيئيان.
كقد يوجد الزئبق أيضان يف اؼبياه اؼبستعملة الناذبة عن ىذه العمليات ،كسيتطلب إجراءات فباثلة للتخزين كاإلدارة .كذبرم عادة
معاعبة مياه الصرؼ الناذبة عن مناطق ـبتلفة من اؼبنشآت الصناعية ،كذلك إلزالة العناصر الضارة ،مثل اؼبعادف الثقيلة ،كبقايا
الزيوت أك الكميات النزرة من الكواشف الكيميائية .ككثَتان ما يًتسب الزئبق كمركب كربيتيد الزئبق الذم ال يذكب بسهولة يف
اؼباء كيزاؿ بالسكب كالًتشيح .كهبرم زبزين اغبمأة األخَتة الناذبة عن معاعبة مياه الصرؼ على النحو اؼبناسب كنفايات .أما
اغبمأة احملتوية على الزئبق فينبغي إدارهتا بصورة سليمة بيئيان على كبو متوافق مع اؼبواد األخرل ذات الصلة من االتفاقية.

ٕ ٔ-خطوات التصنيع في إنتاج الرصاص

تتألف العملية األساسية إلنتاج الرصاص من ثالث مراحل رئيسية :اؼبعاعبة األكلية للخاـ اؼبرَّكز؛ كالتلبيد أك الصهر؛ كالتنقية.
كيظهر الشكل ٔ سبثيالن زبطيطيان للعملية .كيتحرر الزئبق بصورة أساسية أثناء عملييت التلبيد كالصهر ،كينبغي احتجازه (أك
التقاطو) لتقليل االنبعاثات الصادرة عن اؼبدخنة النهائية إذل أدىن حد فبكن.

ٕ ٔ-ٔ-المعالجة األولية للخام المرَّكز

يف مرحلة اؼبعاعبة األكلية للخاـ اؼبرَّكز ،هبرم خلط مركبات متنوعة لًتكيز الرصاص من أجل تشكيل خليط متجان س يستخدـ
كمادة أكلية لعملية الصهر .كتنتج عملية خلط اؼبادة اؼبرَّكزة ؿبتول معدنيان أكثر ذبانسان يف مواد التلقيم األكلية كتقلل من طفرات
الشوائب اليت قد تسبب اضطرابات يف عمليات اإلنتاج أك اختالالت بيئية أك مشكالت يف جودة اؼبنتج .كخالؿ اػبلط ،يبكن
الصهورة أك اؼبواد اعبسيمية اؼبسًتدة من اؼبراحل النهائية بواسطة أجهزة ضبط التلوث.
إضافة مواد خاـ أخرل ،مثل العوامل َّ
كاعتمادان على متطلبات العملية ،يبكن ذبفيف ُمرَّكزات الرصاص اؼبخلوطة لتخفيض ؿبتواىا من الرطوبة .كيبكن أف تُطلَق بعض
انبعاثات الزئبق أثناء التجفيف ،إما كزئبق يف اغبالة الغازية أك كمواد جسيمية.
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ٕ ٕ-ٔ-الصهر
توجد عمليتاف رئيسيتاف لصهر مرَّكزات الرصاص .كتتألف العملية التقليدية من تلبيد مركزات الرصاص اؼبخلوطة أكالن إلزالة
الكربيت كاغبصوؿ على أكسيد الرصاص .كهبرم بعد ذلك تلقيم أكسيد الرصاص الناتج بالتلبيد إذل فرف الصهر العارل ،حيث
هبرم اختزالو باستخداـ فحم الكوؾ إذل سبائك من الرصاص.
كالعملية الثانية ،األحدث تطوران ،ىي الصهر اؼبباشر ؼبركزات الرصاص (كتعرؼ أيضان بالصهر السريع) .كيف الصهر اؼبباشر ،تتم
عمليتا أكسدة الرصاص كاختزالو داخل فرف كاحد .كتؤدم اغبرارة اؼبنطلقة من أكسدة الكربيت اؼبوجود يف اؼبرَّكز إذل انطالؽ
تفاعل االختزاؿ الالحق الذم ينتج السبائك باستخداـ الفحم .كباؼبقارنة مع عملية صهر اػباـ الناتج عن التلبيد يف الفرف
العارل ،تستخدـ عملية الصهر اؼبباشر طاقة أقل ،كتولد انبعاثات منخفضة يف اؽبواء نتيجة إلحكاـ إغالقها كاحتجاز الغازات
اؼبنبعثة على كبو أفضل.
كربتوم الغازات اؼبنبعثة من عمليات التلبيد أك الصهر اؼبباشر على اؼبواد اعبسيمية ،كثنائي أكسيد الكربيت ،كالزئبق كغَت ذلك
من الشوائب .كهبب أف زبضع الغازات اؼبنبعثة لعملية تنظيف الغاز قبل إنتاج ضبض الكربيتيك.
ٕ ٖ-ٔ-التنقية
ذبرم تنقية سبائك الرصاص من خالؿ عدة مراحل من اؼبعاعبة اؼبيتالورجية اغبرارية إلزالة اؼبعادف كالشوائب األخرل .كخالؿ
مرحلة فصل النفايات ،هبرم تربيد سبائك الرصاص يف حوض غلي حىت يتكوف اػببث على السطح .كيكشط بعدئذ اػببث
الذم وبتوم على أكسيد الرصاص كفلزات أخرل ،كيؤخذ ؼبعاعبتو يف مكاف آخر السًتداد اؼبعادف األخرل .كزبضع سبائك
الرصاص إذل عمليات تنقية أخرل بإضافة عدد من اؼبواد الكاشفة خالؿ مراحل ـبتلفة إلزالة شوائب معدنية معينة .كيبكن
بعدئذ صب الناتج النهائي من الرصاص النقي يف أشكاؿ معينة أك خلطو مع معادف أخرل إلنتاج السبائك اؼبعدنية .كيبكن
بدالن من ذلك أيضان تنفيذ عملية التنقية باستخداـ تقنية التنقية الكهربائية اليت تنتج أقطابان مهبطية (كاثود) من الرصاص.
كال يتوقع حدكث انبعاثات كبَتة من الزئبق أثناء مرحلة التنقية.
ٕ ٗ-ٔ-منشأة تصنيع حمض الكبريتيك
تتم معاعبة الغازات اؼبنبعثة من منشآت الصهر أك التلبيد إلزالة اؼبواد اعبسيمية كمعظم اؼبعادف ،دبا يف ذلك الزئبق ،كذبرم ىذه
اؼبعاعبة باستخداـ أجهزة تنظيف الغازات مثل معدات الشطف كاؼبرسبات الكهركستاتيكية .فإذا ظل الغاز وبتوم على كميات
كبَتة من الزئبق ،فهو ىبضع بعد ذلك ؼبرحلة إزالة الزئبق ،حيث يزاؿ العنصر كنفايات .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية
على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
كبعد إزالة الزئبق ،وبتول الغاز على تركيز عاؿ من ثنائي أكسيد الكربيت ،الذم هبرم ربويلو عادة إذل ضبض الكربيتيك يف
منشأة تصنيع اغبمض .كأم كمية باقية من الزئبق ستظل موجودة يف اغبمض .كلكن تركيز الزئبق يف النوعيات التجارية وبدد يف
العادة بقيم أقل من جزء كاحد من الزئبق لكل مليوف جزء من اغبمض ،كلذلك تكوف اإلزالة الفعالة للزئبق مطلوبة قبل منشأة
تصنيع اغبمض .كمن اؼبتوقع أف ربتوم االنبعاثات الصادرة من اؼبدخنة النهائية على تركيزات نزرة من الزئبق.
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مركزات الرصاص ،العوامل الصهورة

اؼبعاعبة األكلية للخاـ
اؼبركز
اؼبواد اعبسيمية
التلبيد

الغاز اؼبنبعث

الغاز اؼبنبعث

تنظيف الغاز

الصهر اؼبباشر

اؼبواد اعبسيمية

الصهر يف الفرف العارل

إزالة الزئبق
سبائك الرصاص
منشأة تصنيع ضبض
الكربيتيك

نفايات الزئبق

اػببث ،اؼبواد
اعبسيمية

التنقية

ضبض الكربيتيك
انبعاثات اؼبدخنة

الشكل ٔ -العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي للرصاص
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ٕٕ-

خطوات التصنيع في إنتاج الزنك

تتألف العملية األساسية إلنتاج الزنك من طب س مراحل رئيسية :خلط اػباـ اؼبرَّكز؛ كالتحميص أك التلبيد كالصهر؛ كالنض
كالتنقية؛ كالتحليل الكهربائي الستخالص اؼبعدف؛ كالتذكيب كالسبك .كيبُت الشكل ٕ سبثيالن زبطيطيان للعمليات .كيتحرر الزئبق
أساسان أثناء عملية التحميص كهبب احتجازه للتقليل إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات الزئبق من اؼبدخنة النهائية.
ٕ ٔ-ٕ-الخلط والتحميص واستعادة الغبار
كيبُت الشكل ٕ سبثيالن زبطيطيان ػبطوات عمليات إنتاج الزنك .كلألغراض التجارية كاللوجستية تقوـ كل منشأة من منشآت
استخالص كتنقية الزنك بشراء مرَّكزات اػباـ من عدة جهات تعدين ـبتلفة .كىبتلف ؿبتول الزئبق من كل منجم منفرد بُت ٔ
كٕٓٓ جزء يف اؼبليوف ،كلكن نطاؽ احملتول قد يرتفع إذل كبو ٓٓٓٔ جزء يف اؼبليوف .كأساس العمليات السلسة ،اؼبدارة بيئيان
كاليت تتسم بالفعالية ىو كفالة إدخاؿ صبيع الشوائب ،دبا يف ذلك الزئبق ،يف عمليات الزنك دبعدالت خاضعة للمراقبة .كاػبلط
ىو إحدل العمليات الراسخة لتجهيز اؼبدخالت كهتدؼ إذل خلط اؼبرَّكزات ذات النوعيات اؼبختلفة .كربوؿ ىذه العملية دكف
حدكث زيادات كبَتة كغَت متوقعة يف الشوائب ،فبا قد يسبب اضطرابات يف العمليات أك اختالالت بيئية أك قد يؤدم إذل
مشاكل يف نوعية اإلنتاج.
هبرم ربميص مرَّكزات الزنك حبقنها يف فرف صهر ذم قاعدة مػَُميَّعة ( )fluidized bed furnaceعند نقطة حرارة ٓ٘ ٜدرجة
مئوية ،حيث تتحوؿ الكربيتيدات (بالتحميص) إذل أكسيدات كغاز ثنائي أكسيد الكربيت ( .)SO2كلتجنب انتشار
االنبعاثات ،يتم تشغيل الفرف ربت ضغط سليب .كعمليان تتبخر صبيع مركبات الزئبق اؼبوجودة يف اؼبرَّكزات يف ىذا الفرف .كيسًتد
الغبار ،الذم يعرؼ أيضان باسم اؼبواد اعبسيمية ،من تيار الغاز .كيذىب ىذا الغبار إذل قسم النض ،مع أكسيدات الزنك
الناذبة عن التحميص .كيتدفق الغاز متجهان إذل مرحلة تنظيف الغاز.
كباؼبقابل ،يف عملية الصهر بالفرف العارل ( ،)Imperial Smeltingهبرم أكالن تلبيد مرَّكزات الزنك أك مركزات الكتل اؼبعدنية
األخرل اليت ربتول على الزنك كالرصاص ،مث يتم صهرىا يف فرف عاؿ (.)Morgan 1968
ٕ ٕ-ٕ-تنظيف الغاز
يف عملية تنظيف الغاز بالسوائل ذبرم إزالة آخر آثار الغبار باستخداـ أجهزة إزالة اؼبواد اعبسيمية مثل معدات الشطف
كاؼبرسبات الكهركستاتيكية .كربتوم مياه الصرؼ الناذبة عن ىذا التنظيف للغاز على الزئبق كغَته من اؼبعادف الثقيلة ،كذبرم
معاعبتها يف منشأة ؼبعاعبة اؼبياه اؼبستعملة أك ربقن يف فرف ربميص عبمع أكرب قدر من الزئبق منها عن طريق عملية ـبصصة
إلزالة الزئبق .كفيما يلي كصف لألنواع اؼبختلفة من عمليات إزالة الزئبق .كتعمل ىذه الوحدات إلزالة الزئبق على زبفيض تركيز
الزئبق إذل مستويات منخفضة .كينتج عن عملية إزالة الزئبق على ىذا النحو الزئبق اؼبركز .ككبو ٓ٘ إذل ٓ ٜيف اؼبائة من إصبارل
مدخالت الزئبق ينتهي هبا اؼبطاؼ يف ىذا اؼبركز.
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مرَّكزات الزنك

خلط اػباـ اؼبركز

الغاز اؼبنبعث
تنظيف الغاز

التحميص

اؼبواد اعبسيمية

ضبيص
الزنك

إزالة الزئبق

النض كالتنقية
منشأة تصنيع ضبض
الكربيتيك

نفايات الزئبق
التحميل الكهربائي

ضبض الكربيتيك

بقايا النض
كاؼبواد الوسيطة

مهبط (كاثود) الزنك
االنبعاثات إذل اؼبدخنة
التذكيب كالسبك

معادف الزنك ،سبائك الزنك

الشكل ٕ -العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي للزنك
ٕ ٖ-ٕ-منشأة إنتاج حمض الكبريتيك
بعد إزالة الزئبق هبرم ربويل ثنائي أكسيد الكربيت إذل ضبض الكربيتيك .كسيحتب س يف اغبمض كبو ٓ ٜيف اؼبائة من الزئبق
اؼبتبقي يف تيار الغاز .كمن أجل االمتثاؿ للنوعيات التجارية من ضبض الكربيتيك ،ينبغي أف يكوف تركيز الزئبق يف اغبمض أقل
90

UNEP/MC/COP.1/7

من جزء كاحد يف اؼبليوف .كأقل من ٕ يف اؼبائة من إصبارل مدخالت الزئبق ينتهي هبا اؼبطاؼ يف اغبمض .كعند العمل
بالضوابط تكوف انبعاثات الزئبق من اؼبداخن عادة أقل من ٔ ٓ,جزءان يف اؼبليوف أك أقل من ٓٓٔ ميكركغراـ/مًت مكعب يف
الظركؼ الطبيعية ،كىو ما يبثل أقل من ٕ٘ ٓ,يف اؼبائة من مدخالت الزئبق.
ٕ ٗ-ٕ-النض
يف خطوة النض هبرم تذكيب مرَّكز أكسيد الزنك( ،اؼبعركؼ باسم ”ضبيص الزنك“ ( ،))zinc calcineيف اغبمض .كتتم تنقية
احمللوؿ بالتثبيت يف غبار معدف الزنك (مسحوؽ) الذم ال وبتوم على الزئبق مث يرسل إذل منشأة للتحليل الكهربائي الستعادة
معدف الزنك .كتتم استعادة اؼبعادف األخرل -مثل النحاس كالكادميوـ كالرصاص كالفضة كالكوبالت كالنيكل -يف أجزاء
منفصلة كذبرم تنقيتها بعد ذلك يف منشآت أخرل .كالبقايا النهائية لعملية النض ،ستحتوم أساسان على اغبديد على ىيئة
اعباركسيت كالغيوثايت ،ككربيتات الرصاص كسيليكات الرصاص ،كستتطلب اإلدارة على كبو يتسق مع اؼبواد ذات الصلة من
االتفاقية .كيف كثَت من األحياف يعاد تدكير البقايا الناذبة عن النض ،اليت قد ربتوم على بعض الزئبق ،يف عملية صهر الرصاص.
كقد تنطوم عملية النض أيضان على تلقيم مباشر ؼبعادف غَت ؿبمصة ربتوم على الزئبق .كيف العادة تشكل مدخالت ُمركزات
اؼبعادف غَت احملمصة كبو ٓٔ يف اؼبائة من ؾبموعة مدخالت اؼبرَّكزات إذل عملية النض ،كلكن ىذه النسبة قد تزداد إذل ٓ٘ يف
اؼبائة عند تطبيق النض اؼبباشر .كينتهي الزئبق اؼبوجود يف ىذه اؼبركزات غَت احملمصة يف بقايا النض ،ككربيتيد زئبق غَت قابل
لالكبالؿ تقريبان .كنظران لعدـ ذكباف الزئبق ،ال توجد انبعاثات يف اؽبواء من عملية النض .كتبعان لكمية اؼبركزات غَت احملمصة اليت
توجد يف ىذه اؼبرحلة من التصنيع ،سينتهي اؼبطاؼ بنحو ٘ إذل ٓ٘ يف اؼبائة من مدخالت الزئبق يف ـبلفات النض.
ٕٖ-

خطوات التصنيع في إنتاج النحاس

يبكن إنتاج النحاس األكرل بعمليات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية اغبرارية أك اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل .كتنتج قرابة ٕٓ إذل ٕ٘ يف
اؼبائة من النحاس األكرل بتقنيات اؼبعاعبة اؼبيتالورجية بالسوائل مثل نض الركازات اؼبكونة من أصناؼ األكسيد .كتستخدـ
األنواع اؼبتبقية لتصنيع النحاس العمليات اؼبيتالورجية اغبرارية .كبالنظر إذل أف العمليات اؼبيتالورجية اليت تستخدـ السوائل ال
تنطوم على صهر أك ربميص ،فهي غَت مشمولة باؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا ،كىي بالتارل خارج نطاؽ ىذه الوثيقة
التوجيهية.
كتكوف ركازات النحاس اليت تتطلب اؼبعاعبة بالعمليات اؼبيتالورجية اغبرارية ؿبتوية على الكربيتيدات .كعند استخداـ العملية
اؼبيتالورجية اغبرارية ،سيتحرر الزئبق اؼبوجود يف اػباـ اؼبركز كذلك أساسان خالؿ عملية صهر اػباـ اؼبركز كربويل اػبليط اؼبتلبد،
ليخرج مع الغاز الناتج عن التصنيع .كتبعان لدرجات حرارة أجهزة التجفيف اؼبستخدمة ،يبكن أف ينبعث الزئبق أيضان أثناء عملية
التجفيف يف اؼبنشآت اليت تستخدـ ؾبففات اػبامات اؼبركزة.
يبُت الشكل ٖ عرضان زبطيطيان لعدة عمليات ميتالورجية حرارية متوازية يف إنتاج النحاس:




التحميص كالصهر كالتحويل
الصهر كالتحويل
الصهر إذل النحاس مباشرة

ٕ ٔ-ٖ-تجفيف الخام المركز
تبدأ العملية اؼبيتالورجية اغبرارية خبلط اػبامات اؼبركزة كاؼبواد الصهورة إلنتاج مادة تلقيم أكلية مستقرة كمتجانسة ،كال سيما عند
معاعبة مركزات ـبتلفة ربتوم على تركيزات ـبتلفة من النحاس أك الشوائب .كبالنسبة ألكعية الصهر السريع ،زبضع اؼبركزات
لعملية ذبفيف لتخفيف ؿبتواىا من الرطوبة .كيف ىذه اؼبرحلة يتم ذبفيف اػباـ اؼبرَّكز إذل نسبة ٕ ٓ,يف اؼبائة من الرطوبة،
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كتستخدـ لذلك عادة اجملففات الدكارة أك ذات اؼبلفات اؼبتعددة ،أك ذات القاعدة اؼبميَّعة ،حبيث تعمل ىذه اجملففات على رفع
درجة حرارة خركج اؼبركزات إذل نطاؽ يًتاكح بُت ٓٓٔ كٕٓٓ درجة مئوية .كبعدئذ يرسل اػباـ اؼبركز إذل كعاء الصهر كيزاؿ
الغبار من الغاز اؼبستخدـ يف عملية التجفيف يف حجرات اؼبرشحات الكيسية أك يف اؼبرسبات الكهركستاتيكية كبالنسبة للمرافق
اليت تستخدـ تقنيات إيزاظبيلت ( )IsaSmeltأك التكنولوجيات اؼبماثلة ،ال هبرم ذبفيف خليط اػباـ اؼبركز قبل أخذه إذل كعاء
الصهر لتحويلو إذل خليط منصهر من اؼبعدف اؼبتلبد كاػببث.
ٕ ٕ-ٖ-التحميص
ال يزاؿ من اؼبمكن استخداـ بعض التقنيات القديبة اليت يتم فيها ربميص اؼبركزات قبل صهرىا .كيف اؼبرافق اليت ذبرم فيها ىذه
العمليات ،يتم أكالن ربميص اؼبركزات اؼبخلوطة لتحويل كربيتيدات النحاس إذل أكسيدات قبل معاعبتها يف اؼبصهر .كالغاز
اؼبستخدـ يف عملية التحميص ،الذم وبتوم على ثنائي أكسيد الكربيت كالقليل من الزئبق ،تتم معاعبتو باستخداـ معدات
الشطف كاؼبرسبات الكهركستاتيكية إلزالة اؼبواد اعبسيمية .كيرسل الغاز بعدئذ إذل منشأة تصنيع اغبمض.
ٕ ٖ-ٖ-الصهر
دبجرد ذبفيف خليط اؼبركزات كاؼبواد الصهورة ،يتم صهره لتكوين اػباـ اؼبتلبد (أك لتحويلو يف حاالت قليلة إذل النحاس اؼبنفَّط)،
كيتم ذلك عادة يف فرف صهر كيف كسط مغ ّذل باألكسجُت .كتوجد عدة أنواع لعمليات صهر النحاس ،كتشمل الصهر السريع
كالصهر يف حوض من اػباـ اؼبتلبد اؼبنصهر .كإحدل العمليات األخرل غَت اؼببينة يف الشكل ٖ ،تنطوم على مرحلة صهر
كربويل مستمرة بواسطة أفراف متعددة ،كينتج عنها النحاس اؼبنفَّط.
كبوجو خاص يشيع استخداـ الصهر السريع على نطاؽ كاسع ،ألنو تقنية تتسم بالكفاءة ،فاغبرارة اؼبنطلقة من أكسدة
الكربيتيدات اؼبعدنية تدفع عملية الصهر .كباإلضافة إذل إنتاج اػبليط اؼبتلبد (أك النحاس اؼبنفَّط يف حاالت أقل) ،ينتج اػببث
عن عملية الصهر .كتعمل أفراف الصهر ضمن نطاؽ درجات اغبرارة ٖٕٓٔ ٕٔ٘ٓ-درجة مئوية .كتؤدم ىذه اغبرارة إذل
التطاير الكامل للزئبق األكرل كمركبات كربيتيد الزئبق .كوبتجز الغاز الناتج عن ىذه العملية كيرسل إذل نظاـ تنظيف الغاز.
ٕ ٗ-ٖ-التحويل
بالنسبة لعمليات الصهر اليت تنتج خليط النحاس اؼبتلبد ،ينقل اػبليط اؼبتلبد بعد ذلك إذل اؼبرحلة التالية :ربويل اػبليط اؼبتلبد
أك سبيكة خليط النحاس (اليت تنتج من تنظيف ما ىو معركؼ خببث الصهر ”اؼبباشر إذل اؼبنفَّط“) إذل النحاس اؼبنفَّط .كمن
النواتج الفرعية ؽبذه العملية إنتاج خبث التحويل ،الذم تعاد معاعبتو السًتداد النحاس يف فرف لتنظيف اػببث أك يعاد إذل فرف
الصهر .كىبضع الغاز اؼبتولد من أجهزة التحويل إذل عملية إلزالة اؼبواد اعبزيئية ،مث ىبلط يف النهاية مع الغازات اؼبتولدة من فرف
الصهر قبل أف يدخل نظاـ تنظيف الغاز اػباص دبنشأة ضبض الكربيتيك.
ٕ ٘-ٖ-التنقية والصب
ذبرم بعد ذلك تنقية النحاس اؼبنفَّط يف أفراف األنود ( ،)anode furnacesكتتم ىذه العملية يف اؼبقاـ األكؿ للتخلص من
األكسجُت كالكربيت كاؼبلوثات النزرة .كذبرم معاعبة غازات عمليات أفراف األنود بواسطة أجهزة الشطف الرطب مث تنظيفها
بعد ذلك باؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة أك يف حجرات اؼبرشحات الكيسية .كهبرم صب النحاس بعد ذلك على شكل
أقطاب األنود اؼبوجبة .كاؼبرحلة النهائية من إنتاج النحاس ىي التنقية الكهربائية ألقطاب األنود كربويلها إذل أقطاب كاثود سالبة
تكوف نسبة النحاس فيها أكثر من ٘ ٜٜ,ٜٜيف اؼبائة.
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ٕ ٙ-ٖ-تنظيف الخبث
يبكن معاعبة اػببث اؼبنصهر الذم ينتج عن أفراف الصهر كأجهزة التحويل يف فرف للتنظيف الكهربائي للخبث ،كذلك السًتداد
النحاس كاؼبعادف الثمينة األخرل اؼبوجودة يف اػببث .كىذا يسفر عن إنتاج خليط معدين متلبد عارل النوعية من أجل نقلو إذل
أجهزة التحويل .كقد يتحوؿ اػببث النهائي إذل حبيبات مع اؼباء .كيرسل اػببث إما للتخلص منو أك يستخدـ كمادة من مواد
الركاـ.
كيف العمليات اليت تنفذ الصهر اؼبباشر إذل النحاس اؼبنفَّط ،يبكن أف ينتج تنظيف اػببث سبائك من خليط النحاس ،كترسل
ىذه بعد ذلك إذل اؼبصهر لكي تعاد معاعبتها يف أجهزة التحويل.
ككبديل لعملية اؼبعاعبة يف فرف لتنظيف اػببث ،يبكن أف يتم تنظيف اػببث باستخداـ تقنيات للمعاعبة اؼبعدنية .فبعد البفاض
درجة حرارة اػببث ببطء ،يتم سحقو كطحنو كمعاعبتو بالتعوًن .كينتج ىذا خامان مركزان وبتوم على النحاس ،يعاد بعد ذلك إذل
اؼبصهر.
ٕ ٚ-ٖ-منشأة تصنيع حمض الكبريتيك
توجو غازات عملييت الصهر كالتحويل إذل قسم تنظيف الغاز يف منشأة تصنيع ضبض الكربيتيك .كهبرم أكالن تربيد الغاز الناجم
عن العمليات كمعاعبتو إلزالة اؼبواد اعبسيمية كاؼبعادف كخبار اغبمض باستخداـ أجهزة تنظيف الغاز مثل أجهزة الشطف
كاؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة .كأثناء تنظيف الغاز ،يتم زبفيض درجة حرارتو إذل نطاؽ يًتاكح بُت ٖ٘ كٓٗ درجة مئوية.
كيف ىذه اؼبرحلة يزاؿ معظم الزئبق القادـ من اؼبصهر عن طريق اآلليات الثالث التالية:


كيتفاعل جزء من الزئبق لتكوين كربيتات الزئبق الصلبة ،اليت تزاؿ من اغبمأة.



كهبرم تكثيف الزئبق النقي باإلطباد كالتربيد السريع يف أجهزة الشطف ،كيكدس يف أبراج للتربيد.



كيتحرر السلنيوـ اؼبوجود يف مرَّكزات النحاس أثناء عمليات الصهر كالتحويل ،كيكوف موجودان بعدئذ يف غاز عملية
الصهر كأكسيد السلنيوـ .كينحل أكسيد السلنيوـ يف ؿبلوؿ الشطف اغبمضي الضعيف كىبتزؿ يف اغباؿ بواسطة
ثنائي أكسيد الكربيت ليشكل السلنيوـ األضبر ،الذم يتفاعل بدكره مع الزئبق النقي لتشكيل سلنيد الزئبق (.)HgSe
كسلنيد الزئبق ىو مركب قابليتو منخفضة للغاية للذكباف يف اؼباء ،كمستقر يف األكساط اغبمضية.

كيف أعقاب تنظيف الغاز ،قد تلزـ تكنولوجيا ؿبددة إلزالة الزئبق ،قبل إنتاج اغبمض ،كذلك إلزالة الزئبق اؼبتبقي يف غاز
العمليات من أجل تلبية اؼبعايَت التجارية .كمن اؼبتوقع أف ربتوم االنبعاثات الصادرة من اؼبدخنة النهائية على تركيزات نزرة من
الزئبق .كينبغي أف تتم إدارة اؼبخلفات كاغبمأة الناذبة عن عمليات تنظيف الغاز أك إزالة الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص
منها ،كالتجارة فيها ،على كبو متسق مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
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مركزات النحاس ،العوامل الصهورة

ذبفيف اػباـ اؼبركز

الغاز اؼبنبعث

التحميص
مرَّكز النحاس

اؼبواد اعبسيمية

تنظيف الغاز

الصهر

الغاز اؼبنبعث

اػببث

نفايات HgSe
(إذا كاف السلنيوـ موجودان)

الغاز
اؼبنبعث

إزالة الزئبق

اػببث

النحاس
اؼبتلبد

تربيد اػببث كالتعوًن أك
فرف تنظيف اػببث
اػببث

نفايات الزئبق
منشأة تصنيع ضبض
الكربيتيك

النحاس اؼبنفط

التحويل
النحاس اؼبنفط
التنقية بالنار

ضبض الكربيتيك
اإلنبعاثات إذل اؼبدخنة
مهبط (كاثود) النحاس

اػبليط اؼبتلبد،
سبائك خليط
النحاس
اػببث النهائي

كباس األنود
التنقية الكهربائية

الشكل ٖ -العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي للنحاس
ٕ ٗ-خطوات التصنيع في إنتاج الذىب
تتطلب بعض ركازات الذىب معاعبة أكلية قبل عملية النض ،يف حُت يبكن إخضاع الركازات األخرل مباشرة لعملية النض.
كسَتكز ىذا القسم على تلك الركازات اليت تتطلب التحميص كمعاعبة أكلية سابقة للنض ،بالنظر إذل أف اؼبرفق داؿ من اتفاقية
ميناماتا يغطي التحميص .كيبُت الشكل ٗ حملة عامة عن العمليات اليت ينطوم عليها التصنيع.
94

UNEP/MC/COP.1/7

ٕ ٔ-ٗ-التحميص
هبرم تلقيم ركاز الذىب اؼبطحوف يف جهاز التحميص ،كوبتوم الركاز عادة على نسبة زئبق تًتاكح بُت صفر كٓٓٔ جزء يف
اؼبليوف .كتعمل أجهزة التحميص عادة يف نطاؽ درجات حرارة ٓٓ٘  ٙٓٓ -درجة مئوية ،حيث تستخدـ اغبرارة يف أكسدة
الكربيت كالكربوف اؼبوجودين يف الركاز ،كبالتارل يبكن نض الذىب كاسًتداده .كتؤدم درجات اغبرارة اؼبرتفعة إذل تطاير الزئبق
اؼبوجود يف الركاز .كتتم معاعبة الغازات الناذبة عن عملية التحميص خبطوات متعددة ،بعضها ينفذ لضبط اؼبلوثات اؼبرافقة،
كتعاجل أيضان بعمليات يف كحدات معينة تطبق قدر اإلمكاف لتقليل انبعاثات الزئبق إذل أدىن حد فبكن .كيرد كصف ىذه
الضوابط دبزيد من التفصيل يف دراسة اغبالة اؼبقدمة بشكل منفصل .كيتوقع أف تكوف نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الغازات
اؼبنبعثة أكرب من  ٜٜيف اؼبائة بناءن على عمليات تركيب ذبهيزات ضوابط فباثلة يف العمليات التجارية القائمة.
ٕ ٕ-ٗ-النض

رجاج هبرم فيو خلط اؼباء كاؼبواد الصلبة الناذبة عن جهاز التحميص،
يضاؼ اؼباء إذل ـبرجات جهاز التحميص يف حوض ّ
لتكوين اؼبالط .كيرسل ىذا اؼبالط إذل سلسلة من األحواض هبرم فيها نض الذىب منو  -بواسطة حلقة الكربوف يف حوض
النض -باستخداـ السيانيد .كدبجرد ذكباهنما ،هبرم امتصاص مركبات الذىب كالزئبق على الكربوف اؼبنشَّط .كتتم معاعبة اؼبالط
النهائي ،بعد أف يستنفد منو الذىب كالزئبق ،بعملية معادلة كإزالة ظبية ،مث يرسل كنفايات إذل مرفق ذبميع اؼبخلفات .أما الزئبق
القابل لالكبالؿ يف السيانيد الذم يتبقى يف ـبلفات ؿبلوؿ النض فستكوف مسانبتو ضئيلة يف زئبق الغالؼ اعبوم ،كذلك
بسبب البفاض ضغط خبار اؼبركب اؼبكوف من السيانيد كالزئبق.
ٕ ٖ-ٗ-التجريد وإعادة التشكيل
احململ الناتج عن حلقة الكربوف يف حوض النض مث ينقل إذل حوض يتم فيو ذبريد الذىب كالزئبق عن الكربوف
يغسل الكربوف َّ
كيعاداف إذل احمللوؿ .كينتج عن ىذا ؿبلوؿ ترتفع نسبة ؿبتواه من الذىب ،كيبكن استخالص الذىب منو بالتحليل الكهربائي أك
الًتسيب على النحو اؼببُت أدناه .كبعد إزالة الذىب من الكربوف (التجريد) ،يرسل الكربوف إذل فرف حرارم إلعادة تشكيلو
حراريان كيعاد تدكيره مرة أخرل إذل مرحلة النض.
كيبقى بعض الزئبق الذم مت امتصاصو يف الكربوف بعد ذبريده .كالفرف اغبرارم اؼبستخدـ إلعادة تشكيل الكربوف عبارة عن كعاء
مغلق يسخن الكربوف إذل درجات حرارة أعلى من ٓٓ ٚدرجة مئوية ،فيجفف بذلك الكربوف كيزيل ما تبقى من الزئبق اؼبمتص
بتحويلو إذل شكل غازم .كال وبتوم الوعاء على األكسجُت ،األمر الذم يسمح بتجفيف الكربوف دكف أكسدتو أك إحراقو.
كهبرم طرد الغاز مث تربيده؛ كيتكثف بذلك الزئبق النقي كهبمع يف دكارؽ صناعية ؿبكمة اإلغالؽ .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد
احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
أما الزئبق الغازم اؼبتبقي فيمرر عرب كعاء وبتوم على كربوف منشط مشرب بالكربيت .فَتتبط الزئبق يف الغاز كيميائيان مع
الكربيت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقر (( )cinnabarكربيتيد الزئبق (ثنائي التكافؤ)).
كينتظر أف تكوف نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الفرف اغبرارم إلعادة تشكيل الكربوف أكرب من  ٜٜيف اؼبائة بناءن على التجارب
اؼبستفادة من الضوابط اؼبماثلة يف العمليات التجارية القائمة .كعلى الرغم من أف أفراف إعادة تشكيل الكربوف تتجاكز نطاؽ
اؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا ،فمن اؼبهم اإلشارة إذل أهنا قد سبثل مصدران ىامان النبعاثات الزئبق ،يف اغباالت اليت ال يتم فيها
ضبط ىذه االنبعاثات.
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ٕ ٗ-ٗ-التنقية
تتم بعد ذلك تنقية ضبأة الذىب الناصبة عن التحليل الكهربائي أك الًتسيب باستخداـ غبار الزنك ،كمعاعبتها يف كعاء معوجة.
كتسخن اغبمأة يف اؼبعوجة إذل درجة حرارة أعلى من ٓٓ ٙدرجة مئوية ،لتجفيف اؼبواد الصلبة ،كيزاؿ الزئبق من منفذ للغاز.
كهبرم الغاز عرب اؼبنافذ إذل معدات معاعبة الغاز إلزالة الزئبق منو ،مث ترسل اؼبواد اغباملة للذىب إذل فرف للتنقية .كيف البداية يُ َّربد
غاز اؼبعوجة كيكثف ،كهبمع الزئبق منو حبالتو العنصرية .أما ما تبقى من الزئبق الذم دل يتكثف فيمرر عرب كعاء وبتوم على
كربوف منشط مشرب بالكربيت .فَتتبط الزئبق يف الغاز كيميائيان مع الكربيت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقر .كينتظر أف تكوف
نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من غازات اؼبعوجة أكرب من  ٜٜيف اؼبائة بناءن على عمليات ذبهيز ضوابط فباثلة يف إحدل اؼبنشآت
العاملة حاليان.
ٕ ٘-ٗ-الفرن
يستخدـ الفرف لتسخُت اؼبواد الصلبة اجملففة اغباملة للذىب اليت تنتج من اؼبعوجات إذل درجة حرارة أعلى من درجة انصهار
صبيع اؼبكونات يف الشحنة ،من أجل ربقيق الفصل النهائي للذىب عن صبيع الشوائب .كالغاز اؼبنطلق من اؼبنفذ يبرر أكالن من
يبرر غاز اؼبنفذ بعد ذلك من خالؿ
خالؿ اؼبرشحات الكيسية إلزالة اؼبواد اعبسيمية ،دبا يف ذلك الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات .ك َّ
كعاء وبتوم على الكربوف اؼبنشط اؼبشرب بالكربيت ،حيث يرتبط الزئبق كيميائيان مع الكربيت ليشكل مركب الزقبفر اؼبستقر.
كينتظر أف تكوف نسبة إصبارل الزئبق اؼبزاؿ من الغازات اؼبنبعثة من منفذ الفرف أكرب من  ٜٜيف اؼبائة بناءن على عمليات ذبهيز
ضوابط فباثلة يف منشآت عاملة أخرل .كينبغي التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق بطريقة سليمة بيئيان .كألغراض
التوضيح ،ذبدر اإلشارة إذل أف االنبعاثات من الفرف غَت مشمولة ضمن اؼبرفق داؿ من اتفاقية ميناماتا .كعالكة على ذلك،
ال وبتمل أف تشكل األفراف إال مصدران ضئيالن من مصادر انبعاثات الزئبق.
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ركاز الذىب أك خاـ الذىب اؼبركز
الغاز اؼبنبعث
تنظيف الغاز
اؼبواد اعبسيمية

التحميص

السيانيد

إزالة الزئبق

جهاز الشطف باستخداـ
ثنائي أكسيد الكربيت

النض
نفايات
الزئبق

الكربوف اؼبنشَّط

الكربوف احململ
التجريد

غاز العادـ إذل اؼبدخنة
الكربوف اؼبعاد
تشكيلو
نفايات الزئبق
النقي
نفايات الزئبق النقي

الكربوف اؼبستهلك

إعادة التشكيل

الذىب يف احمللوؿ
التحليل الكهربائي أك ترسيب غبار
الزنك
ضبأة الذىب

جهاز التكثيف

اؼبعوجة
اؼبواد الصلبة
اغباملة للذىب

عمود الكربوف
اؼبشبع بالكربيت
إزالة اؼبواد اعبسيمية

الفرف

نفايات الزئبق
نفايات الزئبق

سبيكة الذىب

الشكل ٗ .العمليات التي ينطوي عليها اإلنتاج األساسي للذىب
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ٖ -تقنيات ضبط االنبعاثات
توصف يف األقساـ التالية التقنيات الرئيسية اؼبستخدمة لتخفيف انبعاثات الزئبق يف اؽبواء ،كاؼبتصلة بعمليات التحميص كالصهر
كالتنقية اؼبستخدمة يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية .كتعتمد ىذه التقنيات بوجو عاـ ،على أحد أشكاؿ أكسدة الزئبق كعلى
التفاعالت مع مواد مثل كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ) .كال تشمل ىذه القائمة التقنيات اؼبعًتؼ هبا لتقليل انبعاثات الزئبق يف
اؽبواء بفضل اؼبنافع اؼبشًتكة الحتجاز اؼبلوثات األخرل -مثل مركبات الكربوف العضوية أك غَتىا من اؼبواد اعبسيمية .كيقدـ
أيضان قسم شامل يتعلق بتقنيات ضبط اؼبلوثات اؼبتعددة اليت تقدـ منافع مشًتكة بالنسبة الحتجاز انبعاثات الزئبق.
كيتطاير الزئبق يف درجات اغبرارة السائدة يف معظم عمليات زبفيف االنبعاثات ،كلذلك تلزـ تقنيات خاصة بالقطاع إلزالتو.
كيف حالة إزالة الزئبق قبل منشأة تصنيع ضبض الكربيتيك ،سيكوف الزئبق اؼبتبقي موجودان يف اغبمض اؼبنتج .ككثَتان ما ربدَّد نوعية
اغبمض دبصطلحات مثل النوعية التجارية ،النوعية التقنية ،كالنوعية اإللكًتكليتية (اؼبوصلية الكهربائية) ،كالنوعية الستخداـ
البطاريات ،كالنوعية الغذائية كما إذل ذلك .كىذه اؼبصطلحات عامة بطبيعتها كقد زبتلف من مورد إذل آخر كمن بلد إذل آخر.
كتعتمد مواصفات اؼبنتج على االستخداـ احملتمل للحمض ،كتكوف مواصفات الًتكيز اؼببلغ عنها يف العادة أقل من ٓ ٔ,جزء
يف اؼبليوف ،أم ما يعادؿ حوارل ٕٓ ٓ,مليغراـ لكل مًت مكعب عادم يف الغاز اؼبنظَّف )ٖٙ(،على الرغم من أف بعض
()ٖٚ
التطبيقات قد تتطلب تركيزات أقل بكثَت.
ٖ ٔ-عملية بوليدين-نورزينك
ٖ ٔ-ٔ-الوصف
عمليػة بوليػدين-نورزينػك (الػيت تسػمى أيضػان عمليػة جهػاز أكتوتيػك للشػطف بالكلوريػد أك عمليػة  ))ٖٛ(Outotec BNتزيػل الزئبػق
النقػػي مػػن الغػػازات الناذبػػة كنفايػػات مػػن مصػػاىر الرك ػاز األكرل ،كذلػػك بتحويػػل الزئبػػق إذل كلوريػػد الزئبػػق (أحػػادم التكػػافؤ) أك
( Hg2Cl2اؼبعػػركؼ أيض ػان باسػػم ”الكالوميػػل“) .كينػػتج الكالوميػػل مػػن تفاعػػل الزئبػػق مػػع كلوريػػد الزئبػػق (ثنػػائي التكػػافؤ) .HgCl2
كيتم بعد ذلػك اسػًتداد كلوريػد الزئبػق (ثنػائي التكػافؤ) مػن بعػض الكالوميػل عػن طريػق األكسػدة مػع الكلػور ،مث يعػاد إذل عمليػة
تنظيف الغاز.
كتػػتم ىػػذه العمليػػة( )ٖٜيف الػػربج اؼبعبػػأ .كتػػتم أكسػػدة الزئبػػق النقػػي اؼبوجػػود علػػى شػػكل خبػػار يف الغػػازات الناذبػػة كنفايػػات ،كذلػػك
بواسطة ؿبلوؿ شطف مكوف من اؼباء ككلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ):
(أ)

Hg0 + HgCl2 => Hg2Cl2

كيتألف الربج من كعاء أسػطواين مقػول بأليػاؼ زجاجيػة عموديػة ،يبػرر مػن خاللػو الغػاز النػاتج كنفايػات مػن القاعػدة إذل القمػة.
كيعبػػأ الػػربج دب ػواد تغليػػف مصػػنوعة مػػن البوليربكبػػايلُت( ،تكػػوف يف العػػادة علػػى شػػكل سػػركج) .كيف اعبػػزء العلػػوم مػػن الػػربج يػػرش
ؿبلػػوؿ الشػػطف ف ػػوؽ م ػواد التغلي ػػف بواسػػطة ؾبموعػػة م ػػن فوىػػات ال ػػرش .كيسػػتخدـ جهػػاز إلزال ػػة البخػػار م ػػن الط ػراز اؼبتم ػػوج
(شػيفركف) أك طػراز اللػػوح الشػبكي ( )mesh-padعنػػد منفػذ خػػركج الػربج ؼبنػع خػػركج ؿبلػوؿ الشػػطف مػن النظػػاـ .كتػتم العمليػػة يف
درجة حرارة ٓٗ درجة مئوية أك أقل ،كيقدر البفاض الضغط بواسطة برج الشطف بنحو ٔ كيلو باسكاؿ.
(.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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كينتج عن العملية كالوميل غَت قابل لالكبالؿ يف اؼباء .كيًتسب من احمللوؿ اؼبائي كتتم إزالتو يف القسم السفلي من الربج كمالط
كثيػػف .كيعػػاد بعػػد ذلػػك تػػدكير احمللػػوؿ اؼبػػائي إذل جهػػاز الشػػطف .كيف الظػػركؼ اؼبثاليػػة للعمليػػة ،يتفاعػػل الزئبػػق النقػػي بالكامػػل
تقريبان مع كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ).
كمػن الضػركرم اغبفػاظ علػى تركيػز عػػاؿ لكلوريػد الزئبػق (ثنػائي التكػافؤ) يف دكرة ؿبلػوؿ الشػػطف مػن أجػل ربقيػق عمليػة أكسػػدة
فعالة .كلذلك تتم معاعبة نصف اؼبػالط بغػاز الكلػور مػن أجػل أكسػدة ترسػبات كلوريػد الزئبػق (أحػادم التكػافؤ) مػرة أخػرل إذل
كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ):
(ب)

Hg2Cl2+ Cl2 => 2HgCl2

كدبجرد أف يعاد توليد ؿبلوؿ الكالوميل اؼبعاجل بالكامل ،يػتم ضػخو إذل صػهريج زبػزين .كعنػد اسػتنفاد تركيػز كلوريػد الزئبػق (ثنػائي
التكافؤ) يف دكرة ؿبلوؿ الشػطف ،يضػاؼ ؾبػددان ؿبلػوؿ كلوريػد الزئبػق (ثنػائي التكػافؤ) الػذم أعيػد توليػده مػن صػهريج التخػزين،
كذلك للمحافظة على تركيز كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ) يف دكرة الشطف.
كالناتج الصايف للتفاعل من خطويت العملية (أ) ك(ب) كما يلي:
(ج)

2Hg0 + Cl2 => Hg2Cl2

كيوجو النصف اؼبتبقي من مػالط الكالوميػل إذل حػوض ترسػيب .كعنػدما يفػيض السػائل اؼبرشَّػح يعػاد إذل صػهريج الضػخ اؼبوجػود
يف برج الشطف .كيف أسفل حوض الًتسيب ،يًتسب يف حوض ـبركطي كلوريد الزئبق (أحػادم التكػافؤ) غػَت القابػل لالكبػالؿ.
كسبرر اؼبواد الصلبة إذل حوض ترسيب ثاف لكي يتم تركيزىا ؾبددان .كيبكن إضافة غبػار الزنػك لتعزيػز عمليػة الًتسػيب .كتعبػأ اؼبػواد
الصلبة الناذبة يف حوض الًتسيب الثاين يف أسطوانات زبزين سبهيدان لبيعها أك ؼبزيد مػن التجهيػز داخػل اؼبنشػأة .كيف النهايػة يبكػن
الػتخلص مػن نضػح الكالوميػػل بصػورة هنائيػة أك اسػػتخدامو إلنتػاج الزئبػق النقػي .كىبػػزف الزئبػق بعػد ذلػػك يف أكعيػة زبػزين ؿبكمػػة.
يوضح الشكل ٘ رظبان زبطيطيان لعملية بوليدين-نورزينك.
كينبغي أف تؤخذ يف االعتبار أيضان اؼبخاطر اؼبًتتبة على صحة العماؿ من احتماؿ التعرض لكلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ) أك
للكلور (ككالنبا شديد السمية).
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خركج الغاز

برج إزالة الزئبق
فصل الكالوميل

الكالوميل

دخوؿ
الغاز

الكلور

أكسدة
الكالوميل

خزاف الضخ

الشكل ٘ .رسم تخطيطي لعملية بوليدين-نورزينك التي تنطوي على استرداد كلوريد الزئبق (أحادي التكافؤ)
()Hultbom 2003

Hg2Cl2

ٖ ٕ-ٔ-قابلية التطبيق
يبكن أف تطبق ىذه العملية على صبيع الغازات الناذبة عن عمليات اؼبصاىر ،كال سيما على غازات العمليات اليت ربتوم على
ثنائي أكسيد الكربيت  .SO2كىي تقنية فعالة ؼبستويات ـبتلفة من مدخالت الزئبق ،ككذلك للمحتويات العالية من الزئبق
كتستخدـ بفعالية يف كبو ٓٗ منشأة صناعية يف صبيع أكباء العادل.
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ٖ ٖ-ٔ-األداء
تعتمد كفاءة اإلزالة على ؿبتول الزئبق يف منفذ إدخاؿ الغاز الناتج كنفايات ،كالذم يكوف عادة  ٜٜ,ٚيف اؼبائة .كيف العادة
(ٓٗ)
يًتاكح تركيز الزئبق عند منفذ خركج الغاز بُت ٖ ٓ,ك٘ ٓ,جزءان يف اؼبليوف ( .)Hultbom 2003; UNECE 2013كيبكن أيضان
الوصوؿ إذل تركيز زئبق يًتاكح بُت ٖ ٓ,ك٘ ٓ,جزءان يف اؼبليوف عند منفذ خركج الغاز ،بًتكيزات ؼبنفذ الدخوؿ تتجاكز ٓٓٔ
(ٔٗ)
مليغراـ من الزئبق لكل مًت مكعب من الغاز يف الظركؼ العادية (.)Hultbom 2003( )100 mg/Nm3
الجدول ٔ
أداء عملية بوليدين-نورزينك يف مصهر بوليدين ركنسكار ()BREF NFM 2014( )Boliden Rönnskar
تدفق الغاز ٓٓٓ ٖٓ مًت مكعب
يف الظركؼ العادية كل ساعة
()Nm3/h

تركيز عاؿ عند منفذ الدخوؿ
تركيز منخفض عند منفذ الدخوؿ

قبل [ميكركغراـ/مًت مكعب
يف الظركؼ العادية]
[]μg/Nm3

ٜٜٛٚ
ٔ٘

بعد

(ٕٗ)

[]μg/Nm3

كفاءة التقليل
[النسبة اؼبئوية]

ٖٓ
ٖٔ

ٜٜ,ٚ
ٗٚ

ٖ ٗ-ٔ-اآلثار الشاملة لعدة أوساط
تشمل اآلثار الناذبة عن العملية كالشاملة لعدة أكساط ما يلي:


اآلثار على اؽبواء كاؼباء بسبب إنتاج نفايات الكالوميل الصلبة ،عن طريق نض أك تبخَت الزئبق.

ٖ ٘-ٔ-تكاليف التركيب والتشغيل
نظران اللبفاض درجة حرارة التشغيل (أقل من ٓٗ درجة مئوية) ،تستخدـ بصورة أساسية اؼبواد البالستيكية من أجل اإلنشاء.
كتكوف تكاليف التشغيل منخفضة ألهنا تقتصر على ما يلي:




استهالؾ الطاقة الكهربائية ؼبضخات التدكير؛
زيادة استهالؾ الطاقة الكهربائية يف اؼبراكح للتعويض عن البفاض الضغط الذم وبدثو برج الشطف؛
استهالؾ غاز الكلور من أجل اسًتداد كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ).

كتكوف تكاليف التشغيل مستقلة عمليان عن مستول الزئبق يف الغاز الناتج كنفايات(ٔٗ) ( )Hultbom 2003كتعرؼ ىذه العملية
بأهنا ؾبدية اقتصاديان .كيف آكركبي س ىامبورغ ( ،)Aurubis Hamburgكصلت تكاليف االستثمار يف تركيب منشأة إلزالة الزئبق إذل
٘ ماليُت دكالر (دبا يف ذلك أجهزة التكثيف كالتسخُت كاؼبرشحات الكيسية ،كأنظمة اغبقن كجهاز االمتصاص كاؼبراكح
(.)BREF NFM 2014

(ٓٗ) .http://www.outotec.com/en/About-us/Our-technologies/Gas-cleaning/Mercury-removal/; accessed 24 March 2015
(ٔٗ)  Nm3ىو اؼبًت اؼبكعب يف الظركؼ العادية ( )normal cubic metreكيشَت إذل الغاز اؼبقاس عند ضغط جوم ٔ كدرجة حرارة صفر
درجة مئوية.
(ٕٗ) عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا ،بركتوكوؿ اؼبعادف الثقيلة ،اؼبتاح على الرابطhttp://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html :؛
جرل االطالع على الصفحة يف ٕٗ آذار/مارس ٕ٘ٔٓ.
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ٖٕ-

مرشح السلنيوم

ٖ ٔ-ٕ-الوصف
تزيل عملية مرشح السلنيوـ( )ٖٛ()ٖٚاحملتول اؼبنخفض من الزئبق النقي اؼبوجود يف الغازات الناذبة كنفايات يف مصاىر الركازات
األكلية ،كذلك بتحويل ضبض السيلينيوز إذل السلنيوـ األضبر غَت اؼبتبلور الذم يتفاعل مع الزئبق الغاز لتكوين سلنيد الزئبق
(ثنائي التكافؤ).
كمرشح السلنيوـ ىو مرشح بطبقة ترشيح ثابتة ( )fixed bed filterكذك مساحة سطحية كبَتة مصممة لتحقيق اتصاؿ لصيق
كتشرب ىذه اؼبادة بالسلنيوـ
للغاية مع اؼبادة الفعالة .كيستخدـ مادة خاملة مسامية مشاهبة ؼبا يستخدـ كدعامة للمواد اغبفازةَّ .
األضبر غَت اؼبتبلور .كيتحقق التشريب بتجفيف ؿبلوؿ ضبض السيلينيوز بوجود ثنائي أكسيد الكربيت  SO2لًتسيب السلنيوـ
األضبر غَت اؼبتبلور:
H2SeO3 + H2O + 2 SO2 => Se + 2 H2SO4

كيتفاعل السلنيوـ األضبر غَت اؼبتبلور مع الزئبق يف الغاز لتشكيل سلنيد الزئبق (ثنائي التكافؤ):
Se + Hg0 => HgSe

كيكوف زمن التماس مع اؼبرشح حوارل ٔ ٖ-ثواف.
كيظل اؼبرشح فعاالن حىت يصل مستول الزئبق يف اؼبرشح إذل ٓٔ ٔ٘-يف اؼبائة .كذبرم معاعبة اؼبرشح بعد ذلك السًتداد الزئبق
كإلعادة توليد السلنيوـ.
كيكوف ضغط البخار للزئبق يف درجات اغبرارة من صفر إذل ٓٓٔ درجة مئوية منخفضان جدان باؼبقارنة مع سلنيد الزئبق .HgSe
كالسلنيوـ مناسب سبامان كمادة ضبط ألف ضغط خباره منخفض جدان أيضان عند درجات اغبرارة ىذه ،فبا هبعل فقداف السلنيوـ
منخفضان جدان .كيبكن للمرشح أف يعمل يف درجات حرارة تصل إذل ٓٔٔ درجات مئوية يف غازات مشبعة ببخار اؼباء .غَت أنو
ينبغي ذبنب التكثف داخل اؼبرشح.
كيكوف البفاض الضغط من رتبة ٓٓ ٙباسكاؿ بالنسبة ؼبرشح من مرحلة كاحدة بزمن احتجاز قدره ٖ ثواف.
كيبكن ؼبرشح السلنيوـ أف هبعل غازات النفايات الناذبة من اؼبصاىر خالية تقريبان من الزئبق .كيبكن تطبيقو أيضان كخطوة معاعبة
ثانية للغازات الناذبة كنفايات من أجل زبفيض ؿبتول الزئبق قبل دخوؿ الغاز الحقان يف مصنع ضبض ينتج اغبمض اػبارل من
الزئبق.
كباؼبقارنة مع مواد الطبقات الثابتة األخرل اؼبمتصة للزئبق مثل الكربوف اؼبنشط ،يتميز السلنيوـ بتفاعلو بشكل انتقائي مع الزئبق
كحده .كال ربدث تفاعالت جانبية غَت مرغوبة ألف السلنيوـ لي س لو نشاط ؿبفز معركؼ .كهبذا يكوف من اؼبمكن مثالن
استخداـ مرشح السلنيوـ إلزالة الزئبق يف غازات رطبة ربتوم على ثنائي أكسيد الكربيت  .SO2بينما يف الكربوف اؼبنشط،
يتأكسد ثنائي أكسيد الكربيت  SO2إذل ثالثي أكسيد الكربيت  ،SO3الذم يندمج بدكره مع خبار اؼباء مشكالن ضبض
الكربيتيك ،فبا يؤدم إذل انسداد اؼبرشح (.)Hultbom 2003
كبدالن من ذلك ،سيتطلب ربقيق تركيزات زئبق تبلغ ٘ٓ ٓ,مليغراـ يف اؼبًت اؼبكعب يف الظركؼ العادية ( )mg/Nm3تربيد الغاز
بشدة إذل درجات حرارة أقل بكثَت من درجة الصفر مئوية لفصل جسيمات مركبات الزئبق كالزئبق السائل .كيبكن ربقيق نف س
اؼبستول اؼبتبقي جبمع الزئبق على شكل سلنيد الزئبق (ثنائي التكافؤ) ( )HgSeيف درجات حرارة تصل إذل حوارل ٓٗٔ درجة
مئوية (.)Hultbom 2003
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ٖ ٕ-ٕ-قابلية التطبيق
ثبتت قابلية التطبيق يف ما ال يقل عن ست منشآت يف صبيع أكباء العادل.
ٖ ٖ-ٕ-مستوى األداء
تتوقف كفاءة اإلزالة على زمن االحتجاز .كمن أجل ربقيق مستويات كفاءة إزالة بنسبة ٘ ٜيف اؼبائة ،تلزـ يف العادة فًتة
احتجاز قدرىا ثالث ثواف ( .)Hultbom 2003كيف العادة ،تتحقق مستويات ٓ ٜيف اؼبائة لكفاءة اإلزالة )ٖٛ(.كيكوف اغبد األدىن
اؼبتوقع ؼبتوسط تركيز الزئبق يف منفذ خركج الغاز كل ساعة أقل من ٔٓ )mg/Nm3( ٓ,مليغراـ يف اؼبًت اؼبكعب يف الظركؼ
العادية ( .)UNECE Heavy Metals Protocol 2013كتبُت اعبداكؿ التالية زبفيضات الزئبق القياسية.
الجدول ٕ
أداء عملية مرشح السلنيوـ يف منشأة بوليدين ركنسكار

(ٔٗ)

(مصهر كباس-رصاص-زنك)

تدفق الغاز ٓٓٓ ٛٓ,مًت مكعب يف قبل [ميكركغراـ/مًت مكعب
الظركؼ العادية كل ساعة ( )Nm3/hيف الظركؼ العادية] []μg/Nm3
ٔٓٓٛ
تركيز عاؿ عند منفذ الدخوؿ
ٕٗ
تركيز منخفض عند منفذ الدخوؿ

()BREFNFM2014

بعد []μg/Nm3

كفاءة التقليل [النسبة اؼبئوية]

ٗٛ
ٕٔ

ٜ٘
ٔٚ

الجدول ٖ
النتائج القياسية لعملية مرشح السلنيوـ ()Hultbom 2003
تدفق الغاز
تركيز عاؿ عند منفذ الدخوؿ

قبل [ميكركغراـ/مًت مكعب
يف الظركؼ العادية] []μg/Nm3
ٓٓٓٙ

بعد []μg/Nm3

كفاءة التقليل [النسبة اؼبئوية]

<ٓ٘

ٜٜ

ٖ ٗ-ٕ-تكاليف التركيب والتشغيل
تتناسب تكلفة االستثمار مع كمية تدفق الغاز.
كعندما تصبح كتلة السلنيوـ مشبعة بالزئبق هبب استبداؽبا .كىذا يبثل التكلفة الرئيسية ؽبذه التكنولوجيا ،كىي تتناسب أساسان
مع الكمية اؼبزالة من الزئبق (.)Hultbom 2003
ككثَتان ما تتم مقارنة تكاليف تركيب مرشح السلنيوـ مع التكاليف اؼبرتبطة بعملية بوليدين-نورزينك يف اغباالت اليت تكوف فيها
التقنيتاف نبا األنسب .كيف اغباالت اليت تنخفض فيها معدالت تدفق الغاز ،تكوف تكلفة االستثمار النسبية أقل من عملية
بوليدين-نورزينك ،ألف ىذه األخَتة طريقة شطف تتطلب معدات أكثر .كيكوف العك س صحيحان بالنسبة ؼبعدالت التدفق
اؼبرتفعة ،ألف تكلفة توسيع نطاؽ جهاز الشطف أقل من نظَتهتا ؼبرشحات الطبقات الثابتة (.)Hultbom 2003
كبالنسبة ؼبعدالت تدفق الغاز األكثر ارتفاعان اليت تًتافق مع كميات عالية من الزئبق الوارد تكوف عملية بوليدين-نورزينك ىي
األكثر اقتصادان؛ كعلى الرغم من ذلك ،يذكر أنو من اؼبمكن اعبمع بُت عملييت بوليدين-نورزينك كمرشح السلنيوـ من أجل
تلبية أكثر اؼبطالب صرامة يف ؾباؿ إزالة الزئبق (.)Hultbom 2003
كتذكر مصادر القطاع التكلفة اإلرشادية ؼبرشح سلنيوـ تبلغ سعتو ٓٓٓ ٕٓٓ مًت مكعب/ساعة ،فتشَت إذل استثمار أكرل يبلغ
حوارل ٖ ماليُت يورك ،تضاؼ إليو تكلفة ٓ ٚطنان من السلنيوـ بسعر ٓٓٓ ٖ٘ يورك للطن الواحد.
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ٖ ٘-ٕ-اآلثار الشاملة لعدة أوساط
تؤدم العملية إذل آثار ؿبتملة على اؽبواء كاؼبياه بسبب تبخر الزئبق النقي أك أكسيد الزئبق من إنتاج النفايات اؼبؤلفة من سلنيد
الزئبق الصلب (ثنائي التكافؤ) .كهبب ربويل النفايات إذل حالة االستقرار قبل مواصلة معاعبتها .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد
احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
ٖٖ-

الكربون المنشط

ٖ ٔ-ٖ-الوصف
اؼبشرب بالكربيت(ٖٗ) ىو أحد التكنولوجيات اؼبثبتة اؼبستخدمة يف قطاع الذىب الصناعي لضبط انبعاثات
الكربوف اؼبنشط َّ
الزئبق يف اؽبواء .كيبكن تطبيق الكربوف اؼبنشط إما يف كسط الطبقة الثابتة أك عن طريق اغبقن بالكربوف .كيتفاعل الزئبق اؼبوجود
يف االنبعاثات الغازية مع الكربوف اؼبشرب بالكربيت أثناء مركره يف الطبقة اؼبسطحة ،مكونان كربيتيد الزئبق (ثنائي التكافؤ)
( .)HgSكيتميز الكربوف اؼبنشط بأنو يزيل صبيع أنواع انبعاثات الزئبق يف اؽبواء ،دبا يف ذلك الزئبق اؼبؤكسد ،كاؼبرتبط باعبسيمات،
كالزئبق النقي.
كتقوـ تكنولوجيا الضبط ىذه باحتجاز الزئبق على ىيئة كربيتيد الزئبق اؼبستقر ( )HgSالذم يتم امتصاصو يف الكربوف اؼبنشط
اؼبشرب بالكربيت .كيبثل ىذا تطوران متقدمان كتكنولوجيا مثبتة يشيع استخدامها يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية ،كؽبا تطبيقات
كثَتة يف قطاع تعدين الذىب ،إذل جانب بعض االستخدامات األخرل يف اؼبعادف األخرل .كيشيع استخداـ ىذه التكنولوجيا
أيضان يف قطاع الطاقة.
كعندما يستخدـ أحد اؼبصادر الكربوف اؼبنشط ،يلزـ يف البدء التغلب على بعض القيود .أكالن ،زبتلف درجات حرارة التشغيل
القصول حبسب اؼبصنعُت .كقد يلزـ التخفيض اؼبسبق لدرجة حرارة تيار الغاز .ثانيان ،إذا كاف تيار الغاز وبتوم على نسبة رطوبة
أعلى من ٓٔ يف اؼبائة ،تلزمو معاعبة مسبقة لتقليل نسبة الرطوبة .كأخَتان ،يًتافق استخداـ الكربوف اؼبنشط لضبط الزئبق مع
خطر اندالع اغبرائق؛ كلكن العديد من اؼبنشآت دأبت لسنوات طويلة على استخداـ الكربوف اؼبنشط دكف كقوع أم حوادث.
كيبكن باإلدارة السليمة ،زبفيف حدة ىذه اؼبخاطر كالتقليل منها إذل أدىن حد فبكن.
ٖ ٕ-ٖ-قابلية التطبيق
يبكن استخداـ الكربوف اؼبنشط إلزالة صبيع أشكاؿ انبعاثات الزئبق :الغازية كاعبسيمية ،كاألكلية كاؼبؤكسدة .كىو قادر على
امتصاص نسبة تًتاكح بُت ٓٔ كٓٗ يف اؼبائة من كزنو من الزئبق قبل أف يلزـ استبدالو .كباإلضافة إذل ذلك ،فالكربوف اؼبشرب
بالكربيت (٘ٔ إذل ٕٓ يف اؼبائة بالوزف) يتسم بالكفاءة يف تشكيل مادة ماصة مستقرة.
ٖ ٖ-ٖ-مستوى األداء
يبكن لنظاـ امتصاص من الكربوف اؼبشرب بالكربيت إذا كاف مصممان بشكل جيد كىبضع للصيانة بشكل سليم ،كيقع يف اذباه
مسار الغاز من اؼبكثف ،أف وبتجز  ٜٜيف اؼبائة من الزئبق ،ؿبققان تركيزان يبلغ ٔٓ ٓ,مليغراـ/مًت مكعب .كتتباين مواصفات
وبمل الكربوف يف العادة بنسبة ٕٓ يف
اؼبصنعُت المتصاص الكربوف للزئبق من ٓٔ إذل ٓٗ يف اؼبائة .كعلى الرغم من ذلكَّ ،
اؼبائة مقابل كزنو قبل أف يتم استبدالو .كهبرم التخلص من اؼباص اؼبستهلك كنفايات خطرة ،أك يبرر يف معوجة السًتداد الزئبق
النقي .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد
األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
(ٖٗ) ىناؾ أنواع أخرل من الكربوف اؼبنشط ،دبا يف ذلك الكربوف اؼبنشط اؼبشبع باؽبالوجُت كالفلوريد كاليود كالربكـ ،كىذه تستخدـ أيضان
لضبط الزئبق كلكن لي س من الواضح ما إذا كاف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية يستخدـ فعليان ىذه األنواع من الكربوف اؼبنشط .كقد يكوف
اؼبكاف األنسب ؽب ذه األنواع يف قسمنا اؼبتعلق بالتكنولوجيات الناشئة .كؽبذا السبب ،سيكوف تركيز ىذا الفصل على الكربوف اؼبشبع
بالكربيت.
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ٖ ٗ-ٖ-تكاليف التركيب والتشغيل
يبثل معدؿ التدفق اغبجمي للغاز اؼبراد معاعبتو أحد العوامل اليت تدفع التكلفة الرأظبالية .كيلخص الشكل  ٙاؼبعدات كاؼبواد يف
نظاـ ينطوم على الشطف ،كالتربيد ،كالتكثيف ،كطبقات امتصاص الكربوف .كال يشمل ذلك تكاليف اإلنشاء كالًتكيب بالنظر
إذل التباين الناجم عن الطبيعة اعبغرافية كالطابع اؼبعقد للمشاريع اؼبرافقة.
تكاليف المعدات والمواد

الرأسمال بماليين دوالرات الواليات المتحدة

تدفق الغاز قدم مكعب/دقيقة ٔٓٓٓ x

الشكل  :ٙالتكاليف الرأسمالية للمعدات والمواد في مرشحات الكربون المنشط المشرب بالكبريت ،باعتبارىا تابعاً لتدفق الغاز (وحدة
التدفق ىي قدم مكعب/دقيقة ،حيث ٔ قدم مكعب/دقيقة = ٖ ٔ,متر مكعب/ساعة).

كتتمثل التكاليف الرئيسية للعملية يف استبداؿ ما يستهلك من الكربوف اؼبنشط اؼبشرب بالكربيت أك التخلص منو أك معاعبتو
يف اؼبعوجات .كيعتمد معدؿ االستبداؿ على ؿبتول الزئبق يف تيار الغاز اؼبتدفق .كتبلغ تكلفة استبداؿ الكربوف اؼبشرب
بالكربيت يف أمريكا الشمالية  ٙ,ٙدكالرات/كيلوغراـ.
ٖ ٘-ٖ-المنافع المشتركة
يعترب الكربوف اؼبنشط الذم دل يشرب بالكربيت كسيلة فعّالة للغاية إلزالة اؼبركبات العضوية مثل الديوكسينات كالفيورانات
كاؼبركبات العضوية اؼبتطايرة اؼبوجودة يف تيار الغاز .كإذا كانت اؼبركبات العضوية موجودة يف الغاز ،يركب ما يعرؼ باسم ”طبقة
الكربوف اؼبنشط للتنظيف اؼبسبق“ من أجل إزالة ىذه اؼبركبات العضوية قبل اؼبركر بالطبقة اؼبشربة بالكربيت اؼبخصصة الحتجاز
الزئبق .كبدكف كجود طبقة التنظيف اؼبسبق ،يتم امتصاص اؼبركبات العضوية يف الكربوف اؼبنشط اؼبشرب بالكربيت فتقل بعدئذ
قدرتو على إزالة الزئبق ،األمر الذم يزيد من التكاليف الناشئة عن ازدياد تواتر استبداؿ طبقات الكربوف ( Krumins et al.
.)2013
ٖ ٙ-ٖ-اآلثار الشاملة لعدة أوساط
اؼبواد اؼبستهلكة احململة بالزئبق من الكربوف اؼبشرب بالكربيت قد يلزـ التخلص منها كنفايات خطرة .كينبغي أف تكوف إدارة
اؼبواد احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
ٖ ٗ-عملية مرشح دووا (( )DOWAمرشح من حجر الخفاف مكسو بطبقة من كبريتيد الرصاص (ثنائي التكافؤ))
عملية كربيتيد الرصاص (ثنائي التكافؤ) ىي إحدل كسائل الوسائط اعبافة اليت تستخدـ إلزالة الزئبق من غازات الصرؼ
اؼبتولدة يف مصاىر اؼبعادف غَت اغبديدية .كسبرر الغازات اليت ربتوم على الزئبق اؼبتطاير عرب برج معبأ بكرات مكسوة بكربيتيد
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الرصاص ،مثل حبيبات اػبفاؼ ،من أجل ربقيق سباس فعاؿ مع الغاز .كعند مالمسة الغاز لكربيتيد الرصاص (ثنائي التكافؤ)
يتحوؿ الزئبق الذم يتميز بضغط خبار عاؿ إذل كلوريد الزئبق الذم يكوف ضغط خباره منخفضان جدان .كبالنسبة لعملية كربيتيد
الرصاص (ثنائي التكافؤ) مت قياس كفاءة  ٜٜيف اؼبائة إلزالة الزئبق ،كتًتاكح نسب تركيز انبعاثات الزئبق الناذبة عن ذلك بُت
ٔٓ ٓ,ك٘ٓ ٓ,مليغراـ/مًت مكعب يف الظركؼ العادية (.)mg/Nm³
كمت اغبصوؿ على التكاليف اإلرشادية من مصادر القطاع الصناعي :تبلغ كلفة االستثمار اؼببدئية لربج دككا طاقتو ٓٓٓ ٕٓٓ
مًت مكعب يف الساعة حوارل ٘ ٘,ماليُت دكالر ،كتضاؼ إذل ذلك تكلفة ٓٓ٘ مًت مكعب من مواد الًتشيح اليت تبلغ
ٓٓ ٔ ٛيورك للطن الواحد ،كيبلغ متوسط عمرىا النافع ٘ ٔٓ-سنوات.
ٖ٘-

عملية جيريت ()Jerritt process

ٖ ٔ-٘-الوصف
تستخدـ عملية جَتيت حاليان يف منجم كاحد من مناجم الذىب ،كىي مبينة يف الشكل  .ٚكتزيل العملية الزئبق النقي من
الغازات الناذبة كنفايات يف جهاز التحميص عن طريق ربويل الزئبق إذل كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ)  .HgCl2كينتج كلوريد
الزئبق (ثنائي التكافؤ) من تفاعل الزئبق مع الكلور الذائب .Cl2 ،كتتم بعد ذلك معاعبة التيار اؼبنصرؼ احملتوم على كلوريد
الزئبق (ثنائي التكافؤ) بالتحليل الكهربائي اؼبباشر السًتداد الزئبق النقي ،أك تتم معاعبتو بغبار الزنك لًتسيب كلوريد الزئبق
(أحادم التكافؤ) أك يعاد إذل جهاز مثخن السًتداد قيم الذىب اليت قد وبتوم عليها.
كقد مت تطوير عملية جَتيت كتركيبها ألكؿ مرة يف عاـ  ٕٜٓٓمن جانب الشركة الكندية يوكن-نيفادا غولد
 )Gold Corporationيف منشأة ربميص الركاز التابعة ؽبا يف كادم جَتيت (إيلكو ،نيفادا ،الواليات اؼبتحدة) .كيف كقت الحق،
يف عاـ ٕٓٔٓ ،جرل تركيب ىذا النظاـ يف ؾبفف الركاز التابع للشركة.
( Yukon-Nevada

كتتم ىذه العملية يف الربج اؼبعبأ .كتتم أكسدة الزئبق النقي اؼبوجود على شكل خبار يف الغازات الناذبة كنفايات ،كذلك بواسطة
ؿبلوؿ شطف مكوف من اؼباء كالكلور الذائب:
Hg0 + Cl2 => HgCl2

كيتألف الربج من كعاء أسطواين مقول بألياؼ زجاجية عمودية ،يبرر من خاللو الغاز الناتج كنفايات من القاعدة إذل القمة.
كيعبأ الربج دبواد تغليف مصنوعة على شكل سركج من البوليربكبايلُت .كيف اعبزء العلوم من الربج يرش ؿبلوؿ الشطف فوؽ مواد
التغليف بواسطة ؾبموعة من فوىات الرش.
كيستخدـ جهاز إلزالة البخار من الطراز اؼبتموج (شيفركف) أك الطراز الشبكي عند منفذ خركج الربج ؼبنع خركج ؿبلوؿ الشطف
من النظاـ .كذبرم العملية عند درجة حرارة ٓٗ درجة مئوية ،أك أقل .كينخفض الضغط بواسطة الربج دبقدار حوارل ٔ كيلو
باسكاؿ.
كيعاد تدكير احمللوؿ اغبمضي إذل جهاز الشطف ،كيزاؿ من احمللوؿ اؼبعاد تدكيره تيار صرؼ يعادؿ يف حجمو للمحلوؿ اؼبتحكم
بدرجة اغبموضة كالرذاذ اؼبزيل للرطوبة .كيف الظركؼ اؼبثالية للعملية ،يتفاعل الزئبق النقي بالكامل تقريبان مع الكلور الذائب.
كينبغي أف تؤخذ يف االعتبار أيضان اؼبخاطر اؼبًتتبة على صحة العماؿ من احتماؿ التعرض لكلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ)
(الشديد السمية).
ٖ ٕ-٘-قابلية التطبيق
يبكن تطبيق ىذه العملية على صبيع الغازات الناذبة كنفايات من جهاز التحميص ،كال سيما غازات الصرؼ اليت أزيل منها
ثنائي أكسيد الكربيت بواسطة عملية الشطف .كتتسم التقنية بالفعالية يف اؼبستويات العالية من مدخالت الزئبق اليت تنتج من
أجهزة ربميص جَتيت ،كىي فعالة أيضان للمستويات اؼبنخفضة من الزئبق اليت تنتجها أجهزة جَتيت لتجفيف الركاز.
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ٖ ٖ-٘-األداء
تبلغ كفاءة اإلزالة عادة  ٜٜ,ٜٚيف اؼبائة .كيًتاكح تركيز الزئبق عند منفذ اػبركج عادة بُت ٗٓٓ ٓ,ك٘ٓٓ ٓ,جزءان يف اؼبليوف.
ٖ ٗ-٘-اآلثار الشاملة لعدة أوساط
تشمل اآلثار الناصبة عن العملية كالشاملة لوسائط متعددة ما يلي:


اآلثار اؼبًتتبة على اؽبواء كاؼبياه بسبب إنتاج نفايات الكالوميل الصلبة (يبكن ذبنبها يف حالة تطبيق التحليل
الكهربائي على كلوريد الزئبق (ثنائي التكافؤ) أك بالتخلص من تيار الصرؼ الناتج عن جهاز الشطف يف مثخن
جهاز التحميص).

ٖ ٘-٘-تكاليف التركيب والتشغيل
نظران اللبفاض درجة حرارة التشغيل (أقل من ٓٗ درجة مئوية) ،تستخدـ بصورة أساسية اؼبواد البالستيكية من أجل اإلنشاء.
كتكوف تكاليف التشغيل منخفضة ألهنا تقتصر على ما يلي:
 استهالؾ الطاقة الكهربائية ؼبضخات التدكير؛
 زيادة استهالؾ الطاقة الكهربائية يف اؼبراكح للتعويض عن البفاض الضغط الذم وبدثو برج الشطف؛
 استهالؾ غاز الكلور.

تكوف تكاليف التشغيل مستقلة عمليان عن مستول الزئبق يف الغاز الناتج كنفايات.
الغاز الناجم عن جهاز
التحميص من زكابع
الغبار

إعادة التدكير

غاز اؼبخلفات

Hg

إعادة التدكير

جهاز شطف الزئبق

جهاز شطف
SO2

إعادة التدكير

إضافة اؽبيبوكلوريت
رماد الصودا كاؼباء

خزاف ـبلفات
الكربوف يف
حوض النض

ؿبلوؿ النضح

خزاف ذبميع
النضح
خزاف
اغبفظ

الكالوميل

الشكل  -ٚرسم تخطيطي لعملية جيريت مع خيار استرداد كلوريد الزئبق

إذل خزاف ؿبكم
اإلغالؽ كخزاف
اإلطباد

إضافة غبار الزنك

من اؼبادة الطافية إذل الكربوف يف حوض لنض
مكب س مرشح
الكالوميل

جهاز شطف

مركحة

جهاز إطباد
الغاز

جهاز تبادؿ
اغبرارة

الكمية
ٕ

الكمية
ٔ

نظاـ ذبميع الكالوميل
Hg2Cl2
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ٖٙ-

المنافع المشتركة للتكنولوجيات الشائعة الرامية إلى تخفيض تلوث الهواء وتقنيات ضبط الزئبق في منشآت تصنيع الحمض

ٖ ٔ-ٙ-تكنولوجيات تخفيض التلوث
يرد قسم شامل عن التكنولوجيات الشائعة الرامية إذل زبفيض التلوث كاليت توفر منافع مشًتكة الحتجاز انبعاثات الزئبق يف
الفصل الذم يتناكؿ التكنولوجيات الشائعة يف الوثيقة التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية.
كيناقش القسم اغبارل إمكانية تطبيق ىذه التقنيات يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية.
ٖٔ-ٔ-ٙ-

المرشحات الكيسية

يشيع استخداـ اؼبرشحات الكيسية يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية ،ألف ىذه التقنية توفر كفاءة اعبمع األعلى بُت أساليب
ضبط اؼبواد اعبسيمية .كيبكن إزالة قوالب الغبار اؼبتجمعة على اؼبرشح دكريان باستخداـ طرؽ من قبيل تدفق اؽبواء يف االذباه
اؼبعاك س ،كالرج اؼبيكانيكي ،كاالىتزاز ،كتيارات النبض اؽبوائية .كيبكن إعادة تدكير قوالب الغبار بعد ذلك يف عملية جهاز
الصهر السًتداد القيم اؼبعدنية اليت قد توجد فيها .كىذه التقنية فعالة الحتجاز الزئبق اؼبوجود على شكل جسيمات ،أك الزئبق
اؼبمتص على اعبسيمات.
ٖٕ-ٔ-ٙ-

المرسبات الكهروستاتيكية
ِّ

تستخدـ اؼبرسبات الكهركستاتيكية اعبافة كالرطبة على نطاؽ كاسع يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية ،كذلك كمرحلة أكذل يف إزالة
اؼبواد اعبسيمية .كيف اؼبرسبات الكهركستاتيكية اعبافة ،يزاؿ الغبار اؼبتجمع على الصفائح اؼبشحونة بالطَرؽ أك االىتزاز .كيعاد
تدكير الغبار يف العادة يف عملية الصهر.
كيف اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة ،يزاؿ الغبار بغسل الصفائح ،كيتم الغسل باؼباء عادة .كتنتج من ذلك نفايات سائلة كضبأة
يبكن بعدئذ إعادة تدكيرىا يف العملية إذا كانت ربتوم على مواد ذات قيمة ،أك التخلص منها .كيف حاالت معينة ،تبُت أف
اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة تزيل الزئبق بفعالية بشكلو الغازم أك اعبسيمي ،كذلك عندما تعمل باالقًتاف مع تقنيات أخرل
مثل أجهزة الشطف كأجهزة تربيد الغاز.
ٖٖ-ٔ-ٙ-

أجهزة الشطف

من اؼبعتاد استخداـ أجهزة الشطف الرطبة يف قطاع اؼبعادف اغبديدية ،كذلك ألغراض غازات التربيد كإزالة اؼبواد اعبسيمية
كالشوائب مثل ثالثي أكسيد الكربيت ( ،)SO3كضبض اؽبيدرككلوريك ( ،)HClكفلوريد اؽبيدركجُت ( )HFكجزء من عملية
تنظيف الغاز اليت تسبق إنتاج ضبض الكربيتيك .كينتج عن ىذه التقنية نفايات سائلة كضبأة .كيبكن إعادة استخداـ النفايات
السائلة يف جهاز الشطف ،يف حُت يبكن إعادة تدكير اغبمأة يف عملية الصهر أك التخلص منها .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد
احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.
كأجهزة الشطف الرطبة فعالة يف احتجاز الزئبق اؼبوجود على شكل جسيمات ،أك الزئبق اؼبمتص على اعبسيمات .كلكن ىذه
األجهزة ليست فعالة كثَتان يف إزالة الزئبق النقي الغازم من تيار الغاز ما دل يكن الغاز ؿبتويان على مركبات السلنيوـ.
ٖ ٕ-ٙ-الجمع بين تنظيف الغاز ومنشآت تصنيع الحمض
ٖٔ-ٕ-ٙ-

الوصف

يبثل اعبمع بُت معدات تنظيف الغاز كمنشآت تصنيع اغبمض أحد التكنولوجيات اليت أثبتت فعاليتها يف ضبط انبعاثات
الكربيت يف قطاع تصنيع اؼبعادف غَت اغبديدية ،كىو من األساليب الشائعة االستخداـ يف صبيع أكباء العادل .كيف ظل ظركؼ
معينة ،كجد أف تشغيل منشآت تصنيع اغبمض مع معدات تنظيف الغاز أثبتت فعاليتها يف احتجاز الزئبق من تيار الغاز
باستخداـ التقنيات التقليدية لضبط اؼبواد اعبسيمية ،ككانت نتيجة ذلك ربقيق كفاءة يف إزالة الزئبق تعادؿ تلك الناذبة عن
استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة اؼبخصصة إلزالة الزئبق .كيف ىذه اغباالت ،اليت تسمح هبا خصائص الركاز كشركط التصنيع،
تتم إزالة الزئبق كلو تقريبان خالؿ تنظيف الغاز كقبل تصنيع اغبمض ،يف حُت يزاؿ الزئبق اؼبتبقي بالتنظيف اإلضايف للغاز بعد
إرساؿ اؼبواد إذل منشأة تصنيع اغبمض.
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كأظهرت دراسة استقصائية أجريت مؤخران يف الياباف(ٗٗ) أف العديد من الشركات تعتمد بنجاح على منشآت تنظيف الغاز
كتصنيع ضبض الكربيتيك من أجل إزالة الزئبق من غازات الصرؼ الناذبة يف منشآت صهر اؼبعادف .كتظهر الدراسة االستقصائية
فعالة يف بعض مصاىر النحاس كالرصاص كالزنك.
أف استخداـ ىذا األسلوب يؤدم إذل احتجاز الزئبق بصورة ّ
ٖٕ-ٕ-ٙ-

قابلية التطبيق

إف مصانع ضبض الكربيتيك اؼبقًتنة مع منشآت تنظيف الغاز إلزالة الزئبق بشكل فعّاؿ ،جرل تطبيقها على كبو فعاؿ يف
مصاىر النحاس كالزنك كالرصاص يف صبيع أكباء العادل.
كيرد مثاؿ على ىذه اؼبنشآت يف دراسة يابانية مفصلة ( ،)Takaoka et al. 2012أجريت يف مصهر للزنك يستخدـ عملية الصهر
بالفرف العارل ،كاستخدـ فيها حساب شامل لتوازف كتلة الزئبق على النحو اؼببُت يف الشكل .ٛ
ٖٖ-ٕ-ٙ-

مستويات األداء

تبُت نتائج الدراسة اليابانية الفعالية احملتملة لألسلوب الذم هبمع بُت منشأيت تنظيف الغاز كتصنيع اغبمض يف احتجاز الزئبق.
ككجد أف الًتكيزات اإلصبالية للزئبق يف غازات الصرؼ تًتاكح ضمن نطاؽ  ٔ,ٚإذل ٔ )μg/Nm3( ٙ,ميكركغراـ/مًت مكعب
عادم (.)Takaoka et al. 2012
ٖٗ-ٕ-ٙ-

التكاليف

يبثل اعبمع بُت منشآت تنظيف الغاز كصناعة ضبض الكربيتيك تكنولوجيا قياسية اللتقاط ثنائي أكسيد الكربيت من غاز
التصريف الناتج يف اؼبصاىر اليت تعاجل اؼبركزات الكربيتيدية .كيف اغباالت اليت تتيح فيها ىذه التكنولوجيا اؼبقًتنة اسًتداد الزئبق
بكفاءة تعادؿ استخداـ أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة اػباصة باحتجاز الزئبق ،لن تلزـ استثمارات رأظبالية إضافية يف إزالة
الزئبق.
Sampling
نقطة أخذ العينات
point
غاز
:Gas
سائل
:liquid
:Solid
صمب

 انتاج H2SO:H4 2SO4
product:69g
 69غرام

74,7
غازGas：
غرام
74.7g

غاز 2,7
Gas：
2.7g
غرام

Stack

الفضالت
Wastewater
from
WS：في
السائمة
الشطف130g
الرطب

H2SO4
H:2SO
4
(640g)

WS

Aluminum
بقايا األلمنيوم
residue
(330غرام)
)(330g

غاز 357
Gas：
357gغرام

DT & CAT

1st GC +
1st WEP +
2nd GC +
2nd WEP

withمحتوى
highذات
الحمأة
Sludge
Hg
)2930(2930g
الزئبق المرتفع (
الفضالت

5710
غازGas：
غرام
5710g

VS

إزالة الماء
Dewatering

غرام) 

شطف فنتوري
السائمة من
Wastewater
جهازfrom
VS：150g

DEP

آلة
التلبيد
Sintering
Machine

المواد
الداخلة
Input

Ore: 
3310g
الركاز

Material

Fly
ash
الرماد
)(425g
المتطاير

السائمة
مجمل
الناشئة عن
الحمأة
الفضالتSludge
from total
wastewater
)(510g

الدليل :DEP :مرسب كهركستاتيكي جاؼ :VS ،جهاز شطف من نوع فنتورم ( :GC ،)Venturi Scrubberمربد غاز (
 :WEP ،)Coolerمرسب كهركستاتيكي رطب :DT ،برج ذبفيف ( :CAT ،)Dehydration Towerعملية التحويل كبرج االمتصاص،
 :WSجهاز شطف رطب
Gas

الشكل  -ٛتوازن الكتلة للزئبق حول مواقع إنتاج حمض الكبريتيك في مصنع ياباني للزنك يستخدم عملية الصهر بالفرن العالي

()Takaoka et al.2012

(ٗٗ) [JMIA bulletin “Kozan (http://www.mmf.or.jp/) ” for the April 2015] Takashi Shimizu: Mercury Removal from the
( .Nonferrous Smelter‟s Off-gas in Japanنشرة  JMIAعن نيساف/أبريل ٕ٘ٔٓ  -تاكاشي شيميزك :إزالة الزئبق من الغازات الناذبة
عن مصاىر اؼبعادف غَت اغبديدية يف الياباف).
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ٖ٘-ٕ-ٙ-

المنافع المشتركة

اعبمع بُت منشآت تنظيف الغاز كتصنيع ضبض الكربيتيك كسيلة فعالة جدان الحتجاز ثنائي أكسيد الكربيت .كيف الواقع،
يكوف الغرض األساسي من إنشاء مصنع غبمض الكربيتيك ىو صبع ثنائي أكسيد الكربيت كإنتاج ضبض الكربيتيك الذم يبكن
بيعو.
ٖ ٙ-ٕ-ٙ-اآلثار الشاملة لعدة أوساط
ىناؾ آثار ؿبتملة على اؽبواء كاؼبياه بسبب إنتاج نفايات الزئبق الصلبة (اغبمأة) .كينبغي أف تكوف إدارة اؼبواد احملتوية على
الزئبق ،دبا يف ذلك زبزينها كالتخلص منها ،كالتجارة فيها ،متسقة مع اؼبواد األخرل ذات الصلة يف االتفاقية.

110

UNEP/MC/COP.1/7

ٗ  -أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
ٗ ٔ-لمحة عامة عن أفضل التقنيات المتاحة
ترد يف اعبدكؿ ٖ حملة عامة عن التقنيات اليت يبكن النظر فيها لتحديد أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة للتقليل من الزئبق يف قطاع
اؼبعادف غَت اغبديدية .كعلى النحو اؼبوصوؼ يف القسم ٓ ،قد ربقق اؼبنافع اؼبشًتكة لتقنيات زبفيف التلوث بالغاز كاعبسيمات
كمنشآت تصنيع اغبمض أيضان قدران مقبوالن من االنبعاثات الطفيفة للزئبق.
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الجدول ٖ
ملخص لتقنيات التحكم اؼبوجهة حصران إذل الزئبق يف عمليات الصهر كالتحميص للمعادف غَت اغبديدية (يبُت األداء القياسي
()ٗٔ()ٖٛ
()UNECE 2013
لالنبعاث ،كقد ال يظهر ذلك صبيع اغباالت اؼبمكنة)
المزايا/التعليقات

المساوئ

األداء القياسي (كفاءة إزالة
الوصف
تقنيات التحكم
(أ)
الزئبق)
باالنبعاثات
معاعبة غاز الكلور
ثبتت على نطاؽ كاسع
عملية بوليدين -بناء على جهاز شطف رطب  ٜٜ,ٚيف اؼبائة
نورزينك
معاعبة الكالوميل
باستخداـ تفاعل بُت كلوريد  -تركيز منفذ الدخوؿ :حوارل
ئبق
ز
ال
ك
التكافؤ)
(ثنائي
ئبق
ز
ال
ٓٓ ٜٜميكركغراـ/مًت مكعب
التخلص من الكالوميل
كنفايات خطرة
لتشكيل كلوريد الزئبق ٗ ٚيف اؼبائة
(أحادم التكافؤ) (كالوميل)  -الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٔ٘
الذم يًتسب من احمللوؿ ميكركغراـ/مًت مكعب
اؼبائي.
تناسب بوجو خاص الًتكيزات تركيز ؿبدكد للزئبق عند
مرشحات السلنيوم يتألف مرشح السلنيوـ من ٘ ٜيف اؼبائة
منفذ الدخوؿ
مادة مسامية خاملة مشبعة  -الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٓٓٓٔ اؼبنخفضة للزئبق يف الغاز
يلزـ التخلص السليم
وبمض السيلينوز ،كيتم بعد ميكركغراـ/مًت مكعب
جرل تركيبها بنجاح يف بيئيان من اؼبرشح
ذلك ذبفيفها لًتسيب ٔ ٚيف اؼبائة
اؼبستهلك.
السلنيوـ األضبر غَت اؼبتبلور - .الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٕٗ اؼبنشآت اؼبيتالورجية
كيتفاعل السلنيوـ األضبر غَت ميكركغراـ/مًت مكعب
اؼبتبلور مع الزئبق يف الغاز
لتشكيل سلنيد الزئبق
(.)HgSe
الكربوف اؼبنشط اؼبشرب يلزـ التخلص من
الكربوف اؼبنشط معركؼ جدان  ٜٚيف اؼبائة
طبقات الترشيح
الكربوف اؼبستهلك يف
المكونة من الكربون خبصائص
االمتصاص - .الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٕٓٓٔ بالكربيت متاح ذباريان
مدافن القمامة
ئبق،
ز
ال
المتصاص
كبالنسبة
المنشط
ميكركغراـ/مًت مكعب
تزيل الزئبق النقي  Hg0كاألنواع
يبكن للكربوف اؼبنشط أف ٖ ٜيف اؼبائة
يبتص ٓٔ ٕٔ-يف اؼبائة من  -الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ  ٖٚاألخرل
كزنو.
احتماؿ منخفض الرتشاح
ميكركغراـ/مًت مكعب
الزئبق من الكربوف اؼبستهلك
غَت مستخدمة على
تعتمد على امتصاص الزئبق  ٜٚيف اؼبائة
تقنية دووا
نطاؽ كاسع
()DOWA
يف حجر خ ّفاؼ مكسو  -الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٓ٘
كربيتيدات
من
يطبقة
التخلص من كربيتيد
ميكركغراـ/مًت مكعب
الرصاص.
الزئبق كنفايات خطرة
 ٛٛيف اؼبائة
 الًتكيز ؼبنفذ الدخوؿ ٔٔميكركغراـ/مًت مكعب
كفاءة عالية جدان يف إزالة التخلص من اؼبنتجات
تعتمد على ربويل الزئبق  ٜٚ,ٜٜيف اؼبائة
تقنية جيريت
الثانوية على كبو يتفق
الزئبق
النقي إذل كلوريد الزئبق
()ttrrrJJ
مع اؼبواد األخرل ذات
(ثنائي التكافؤ) عن طريق
الصلة من االتفاقية
التفاعل مع الكلور الذائب
.Cl2
(أ) تستند بيانات األداء إذل بيانات مصهر بوليدين ركنسكارفَتكن ( )Boliden‟s Rönnskärsverkenللنحاس كالرصاص كالزنك ،حسبما جرل
اإلبالغ عنها يف الوثيقة (.)UNECE 2013

ٗ ٔ-ٔ-بعض االعتبارات األخرى في اختيار تقنيات ضبط الزئبق لعمليات الصهر والتحميص في قطاع المعادن
غير الحديدية
يرد يف الفصل التمهيدم من ىذه الوثيقة التوجيهية كصف اؼببادئ العامة الختيار أفضل التقنيات ؼبصادر االنبعاث الثابتة
اؼبدرجة يف اؼبرفق داؿ .كىنا ذبرم مناقشة بعض جوانب كيمياء الزئبق اليت قد يكوف ؽبا تأثَت على اختيار ضوابط التحكم
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بالزئبق يف قطاع اؼبعادف غَت اغبديدية .كىذه اعبوانب ال يراد ؽبا أف تكوف ملزمة ،كما أهنا قد تكوف أقل قابلية للتطبيق بالنسبة
لبعض اؼبعادف الواردة يف اؼبرفق داؿ ،كال سيما الذىب.
قد يوجد الزئبق بشكلو األكرل ( )Hg0أك بشكلو اؼبؤكسد ( (Hg2+يف الغازات الناذبة عن عمليات الصهر كالتحميص ،أك يف
مرحلة الغاز أك اعبسيمات .كيف كثَت من اغباالت يزاؿ الزئبق بكفاءة يف نظم تنظيف الغاز العادية اؼبستخدمة يف تلك العمليات
للتحكم بالغازات اغبمضية ( )SO2, NOxكباعبسيمات الدقيقة .كلذلك من الضركرم أف يكوف أداء ىذه النظم جيدان ،لتحقيق
ؿبتول متبق منخفض من الزئبق يف الغاز اؼبنظَّف .كيكوف ىذا مهمان بوجو خاص يف نظم اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة
كالنظم الرطبة لتنظيف الغازات .كتتسم كفاءة تنظيف الغاز باألنبية أيضان ألف الشوائب اؼبوجودة يف الغاز قد تؤدم إذل
تفاعالت جانبية غَت مرغوب فيها يف مرحلة إزالة الزئبق .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،مرشح السلنيوـ الذم يعد من اؼبرشحات ذات
الفعالة.
الطبقة الثابتة ،حساس لًتسبات الغبار على اعبسيمات اؼبسامية ّ
كتكوف إزالة الزئبق النقي أصعب بكثَت من إزالة الزئبق اؼبؤكسد ،كتصمم معظم التكنولوجيات التجارية إلزالة الزئبق النقي
اؼبوجود على شكل خبار ،كتعتمد على تنظيف الغاز التقليدم يف اؼبراحل األكلية لتحقيق معدالت إزالة مرتفعة للزئبق .كهبرم
تركيب مرحلة إزالة الزئبق يف العادة يف اغباالت اليت يكوف فيها تنظيف الغاز غَت كاؼ إلزالة كميات كافية من الزئبق بسبب
ؿبتول الزئبق يف اؼبواد األكلية أك خصائص الركاز.

اؼبصهر.
كيلخص اعبدكؿ ٗ بعض العوامل اليت تؤثر على توزيع الزئبق يف نظاـ تنظيف الغاز يف بيئة َ

الجدول ٗ :بعض العوامل التي تؤثر على توزيع الزئبق في نظام تنظيم الغاز (حسب ())Holmström et al. 2012
النتائج بالنسبة لتوزيع الزئبق
خصائص الغاز
تش ػ ػ ػػكيل  HgSeأك ( HgSجس ػ ػ ػػيمات) ،ال ػ ػ ػػيت تس ػ ػ ػػتعاد بواس ػ ػ ػػطة
كجود  Seأك  Soأك بدالن من ذلك )H2S(g
اؼبرشحات الكيسية أك اؼبرسبات الكهركستاتيكية الرطبة
تشكيل كتكثف الزئبق النقي السائل يف صبيع أجزاء النظاـ
ؿبتول عاؿ جدان من الزئبق النقي يف نظاـ تربيد الغاز
درجػػة اغب ػرارة العاليػػة للغػػاز بعػػد تربيػػده يف بػػرج بوليػػدين -ينػػتج ع ػػن ذل ػػك ؿبت ػػول ع ػػاؿ نس ػػبيان م ػػن  Hgoبع ػػد ب ػػرج بولي ػػدين-
نورزينك
نورزينك
تلزـ الكفاءة العاليػة؛ كبػدكهنا سػتنتقل اعبسػيمات الغنيػة بػالزئبق إذل
عمل جهاز الًتسيب الكهركستاتيكي الرطب
اغبمض
كجػػود الزئبػػق اؼبؤكسػػد يف غػػاز العمليػػات الػػذم يصػػل إذل سيؤدم إذل كجود اؼبزيد من الزئبق يف غبار اؼبرشحات الكيسية.
اؼبرشحات الكيسية
كتكوف شركط نقاء الغاز الالزمة من أجػل عمليػات إزالػة الزئبػق ىػي نفسػها تقريبػان تلػك اؼبطلوبػة ؼبنشػآت تصػنيع اغبمػض .كفيمػا
يتعلق باغبالة احملددة لعملية بوليػدين-نورزينػك ،تكػوف قياسػات ضػغط خبػار الزئبػق يف السػوائل الػدائرة حساسػة لػدرجات اغبػرارة.
كؽبذا السػبب ،ينبغػي أف تكػوف درجػة حػرارة الغػاز الػداخل منخفضػة قػدر اإلمكػاف .كيػرد يف اعبػدكؿ ٘ بيػاف للمتطلبػات العاديػة
بالنسبة لغاز منفذ الدخوؿ إذل مرحلة إزالة الزئبق يف عمليات بوليدين-نورزينك كالثيوكربيتات كمرشح السلنيوـ.
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الجدول ٘ :جودة الغازات والخصائص الالزمة بالنسبة لغاز منفذ الدخول إلى مرحلة إزالة الزئبق في عمليات بوليدين-
نورزينك والثيوكبريتات ومرشح السلنيوم (بيانات القطاع الصناعي المقدمة من أوتوتيك)
البارامتر
الغبار

رذاذ ضبض الكربيتيك

درجة حرارة الغاز

مرشح السلنيوم
اغبد األقصى ٓٔ مليغراـ/مًت
مكعب عادم

عملية الثيوكبريتات
عملية بوليدين-نورزينك
اغبد األقصى ٔ مليغراـ/مًت اغبد األقصى ٔ مليغراـ/مًت
مكعب يف الظركؼ الطبيعية مكعب عادم (بعد مرحلة
اؼبرسب الكهركستاتيكي
الرطب)
اغبد األقصى ٕٓ مليغراـ/مًت اغبد األقصى ٕٓ مليغراـ/مًت اغبد األقصى ٕٓ مليغراـ/مًت
مكعب يف الظركؼ الطبيعية مكعب عادم (بعد مرحلة مكعب عادم
اؼبرسب الكهركستاتيكي
الرطب)
ٓ ٜدرجة مئوية كحد أقصى
ٓٗ درجة مئوية كحد أقصى ليست ذات أنبية حرجة

كصفت مؤسسة أكتوتيك ،اؼبوزع الرئيسي لتقنيات ضبط الزئبق يف عمليات الصهر ،أسلوبان الختيار التكنولوجيا
 )al. 2012يف اغباالت اليت تلزـ فيها إزالة كبَتة للزئبق من الغاز .ككانت التكنولوجيات الثالث الواردة يف الوصف ىي عملية
بوليدين-نورزينك كمرشح السلنيوـ اؼبستخدـ يف طبقة ثابتة بوجود تدفقات غازية صغَتة نسبيان؛ كمرشح من الكربوف اؼبنشط
الستخدامو يف طبقة ثابتة أك حبقن الكربوف اؼبنشط يف مرحلة سابقة للمرشح الكيسي .ككفقان ألكتوتيك يتحدد اػبيار
( )Holmström et al. 2012بالظركؼ اليت ذبرم هبا العملية كيبكن توضيح ذلك ببساطة يف اؼبخطط البياين اؼبقدـ يف الشكل .ٜ
( Holmström et

كيراد من ىذا الشكل أف يكوف دليالن عامان ػبيارات التكنولوجيا احملتملة كقد ال يكوف مناسبان يف كثَت من اغباالت ،على سبيل
اؼبثاؿ عندما يوجد السلنيوـ يف اؼبرَّكز .كقد ال تكوف ىذه التكنولوجيات ضركرية عندما يقًتف تشغيل معدات تنظيف الغاز مع
منشآت تصنيع ضبض الكربيتيك على كبو يتحكم بشكل كاؼ بانبعاثات الزئبق كالكربيت.
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ىل ثاين أكسيد الكربيت  SO2موجود يف الغاز الرطب أك
اعباؼ؟
ال كلكن يوجد
استخدـ مرشح السلنيوـ
H2S

ال
ىل الغاز رطب أـ جاؼ؟

رطب
استخدـ مرشح السلنيوـ

جاؼ
استخدـ الكربوف اؼبنشط أك مرشح
السلنيوـ إذا كاف تدفق الغاز
منخفضان

نعم
استخدـ عملية بوليدين-نورزينك أك مرشح السلنيوـ

ىل تدفق الغاز منخفض؟
استخدـ مرشح السلنيوـ

ىل تدفق الغاز مرتفع؟
ىل تركيز الزئبق مرتفع؟
استخدـ عملية بوليدين-نورزينك
(ال تضع التكنولوجيا حدكدان عليا على
الًتكيز)

الشكل  .ٜاعتبارات التحكم بالزئبق عندما يلزم مستوى عال من إزالة الزئبق ،وتشمل الخيارات عمليات بوليدين  -نورزينك ومرشحات السلنيوم والكربون المنشط
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ٗ ٕ-أفضل الممارسات البيئية
يصف ىذا القسم أفضل اؼبمارسات البيئية اؼبستخدمة بوجو عاـ من أجل ضبط انبعاثات الزئبق إذل اعبو الناصبة عن عمليات
الصهر كالتحميص اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية ،كللتقليل من تلك االنبعاثات حيثما أمكن ذلك.
كمن أجل كضع كتنفيذ أفضل فبارسات بيئية ؿبددة يلزـ التخطيط الدقيق كااللتزاـ على صبيع اؼبستويات يف اؼبؤسسة .كقد يتيسر
كضع أفضل اؼبمارسات البيئية عن طريق النظر فيما يتوجب تطبيقو من القواعد التنظيمية كاؼبمارسات اإلدارية ؼبنشآت التصنيع.
ٗ ٔ-ٕ-نظم اإلدارة البيئية
نظاـ اإلدارة البيئية ىو هنج منظم إزاء إدارة اعبوانب البيئية يف عملية تشتمل عادة على ما يلي :استعراض األىداؼ البيئية
للمؤسسة ؛ كربليل ـباطرىا كآثارىا البيئية كمتطلباهتا القانونية؛ ككضع الغايات البيئية كاؼبقاصد اؼبستهدفة للحد من اآلثار البيئية
كاالمتثاؿ للمتطلبات القانونية؛ ككضع برامج يهدؼ إذل ربقيق ىذه الغايات كاؼبقاصد اؼبستهدفة؛ كرصد كقياس التقدـ احملرز يف
ربقيق الغايات؛ ككفالة غرس الوعي البيئي كالكفاءة البيئية لدل العاملُت؛ كاستعراض التقدـ احملرز للنظاـ كربسينو بشكل
متواصل .كقد تشمل توصيات التنفيذ ما يلي:


كضع كتنفيذ برامج الصيانة الوقائية كالتنبؤية كالتصحيحية لتشغيل نظم زبفيض التلوث على كبو فعاؿ؛



كصيانة معدات اإلنتاج من أجل تيسَت تشغيلها بشكل طبيعي كالتقليل إذل أدىن حد فبكن من حاالت اػبلل يف
العمليات؛



كربسُت اإلدارة التشغيلية ،ككضع خطط للطوارئ كتدريب القائمُت على التشغيل بشكل منتظم؛



كتنفيذ برنامج ؼبنع التسربات كتطبيق نظاـ جيد إلدارة الشؤكف الداخلية يف صبيع أقساـ اؼبنشأة؛



ككضع خطة رصد إلجراء قياسات للزئبق يف اؼبراحل ذات الصلة من العملية؛



كضع كتعهد سجل عاـ النبعاثات الزئبق يف كل مستول معٍت من مستويات العمليات كاؼبنشأة.

ٗ ٕ-ٕ-مزج المواد األولية لضبط انبعاثات الزئبق
اؼبزج ىو عملية تشغيلية تنفذ إلنتاج مادة تلقيم أكلية مستقرة كمتجانسة عن طريق مزج الركازات أك اػبامات اؼبركزة اؼبتفاكتة يف
نوعيتها ،حيث سبزج الركازات مع اػبالئط اؼبركزة كالعوامل الصهورة أك سبزج معها مواد ثانوية كمواد أكلية أخرل .كقد يستخدـ
اؼبزج لضبط انبعاثات الزئبق عندما يكوف تركيز الزئبق يف اؼبواد األكلية للصهر ـبتلفان اختالفان شديدان أك عندما يكوف تركيز الزئبق
يف ىذه اؼبواد أعلى فبا ىو مرغوب .كمعاعبة مادة تلقيم أكلية مستقرة كمتجانسة تيسر ظركؼ تشغيل مستقرة تعمل فيها ضوابط
التلوث دبزيد من الكفاءة .كباإلضافة إذل ذلك ،فااللبفاض اإلصبارل حملتول الزئبق يف مادة الصهر األكلية سيؤدم إذل البفاض
تركيز الزئبق يف الغاز الناتج عن العملية كيقلل من انبعاثات الزئبق من اؼبدخنة النهائية .كيف حاالت معينة قد يكوف ؿبتول الزئبق
يف الركاز منخفضان جدان ،كقد ال تلزـ تدابَت ربكم إضافية لتحقيق انبعاثات منخفضة.
كبالنسبة للمصادر اليت تقوـ باؼبزج ،ينبغي أف مراعاة االعتبارات التالية:
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قد يشكل اؼبزج عملية تثَت الكثَت من الغبار ،كينبغي استخداـ مستويات مرتفعة للتطويق كانتزاع اؼبواد اعبسيمية
كإزالة الغبار .كينبغي إعادة الغبار اؼبتجمع إذل العملية.



كيبكن استخداـ اؼبزج الرطب لتفادم إنتاج الغبار .كيف بعض اغباالت ،ينتج اؼبالط الذم يزاؿ منو اؼباء
كيستخدـ بعد ذلك يف عملية لتشكيل اغببيبات (.)pelletizing process
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كلتحقيق اؼبزج الدقيق ،ينبغي أف تؤخذ قبل ذلك عينات من كل مادة من مواد التلقيم األكلية لتحليل ؿبتول
اؼبعدف يف كل مادة ،دبا يف ذلك الشوائب مثل الزئبق .كينبغي التخطيط لعمليات اؼبزج عن طريق اعبمع بُت
نسب مالئمة من مواد التقليم األكلية بناء على تلك النتائج .كيبكن استخداـ منشآت اؼبزج ،كأجهزة قياس تدفق
الكميات بنظاـ قياس فقداف الوزف ،كأجهزة قياس الوزف على أحزمة النقل ،كتتبع الكميات احململة من أجل
التوصل إذل أمزجة دقيقة.

ٗ ٖ-ٕ-انبعاثات الزئبق إلى الغالف الجوي
ينبغي تطبيق تدابَت كاسًتاتيجيات الضبط للتقليل من توليد انبعاثات الزئبق .كهبب توخي اغبرص يف تصميم كحدات تنظيف
الغاز ،دبا يف ذلك اؼبداخن ،لكي تناسب الظركؼ اعبوية كالطبوغرافية كالبيئية للمواقع .كاالنبعاثات اؽباربة من اؼبصادر الثابتة
اليت يبكن احتجازىا بشكل معقوؿ باستخداـ نظم التغطية كالتطويق اؼبناسب للوحدات ينبغي أف ربتجز هبذه الوسائل .كتشمل
توصيات التنفيذ ما يلي:


ربقيق التصميم األمثل للعملية من أجل تقليل انبعاث الغازات الناصبة كؿبتول اؼبلوثات فيها؛ كالتصميم للتشغيل
اؼبستمر عندما يكوف ذلك ؾبديان تقنيان كاقتصاديان؛



كتشغيل األفراف كأجهزة التفاعل ربت ضغط سليب كتطبيق تقنيات مناسبة لتنظيف الغاز على الغازات
اؼبستخرجة؛



كإحكاـ إغالؽ األفراف كأجهزة التفاعل ،كالتعديل التحديثي لألفراف القائمة بأقصى قدر فبكن من اإلغالؽ
احملكم؛



كتنفيذ رصد اؼبعايَت ؼبنع تكثف غازات الصرؼ كتآكل األنابيب بفعل الرطوبة الزائدة؛



كتنفيذ برنامج لكشف التسرب كإصالح التسربات حسب االقتضاء؛



كتطبيق اإلجراءات التصحيحية على أم معدات تنتج عنها كمية كبَتة من االنبعاثات اؽباربة.

ٗ ٗ-ٕ-ضبط المواد الجسيمية
يعد ضبط اؼبواد اعبسيمية مهمان ألف اؼبواد اعبسيمية ربمل الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات .كينبغي النظر يف أساليب ضبط اؼبواد
اعبسيمية أثناء مرحلة التخطيط ،كما ينبغي رصد انبعاثاهتا .كينبغي للمنشآت الصناعية أف تنفذ ربسينات مستمرة يف أساليب
ضبط اؼبواد اعبسيمية خالؿ العمليات دبا يف ذلك ما يلي:


ربديد اؼبصادر احملتملة للمواد اعبسيمية كفحصها بانتظاـ؛



كاستخداـ نظم انتزاع الغبار اجملهزة بضوابط مناسبة للجسيمات من أجل إزالة اعبسيمات من مناطق العمل
كاؼبباين؛



كاستخداـ حيزات الضغط السليب على الوحدات اليت تولد مواد جسيمية من أجل منع فيضاف الغازات اغباملة
للجسيمات؛



كتركيب حاكيات اؼبرشحات الكيسية اؼبؤلفة من أكثر من حجرة إلتاحة الفحص كالصيانة خالؿ العمليات؛



كصيانة أداء حاكيات اؼبرشحات الكيسية عن طريق الفحص كاالستبداؿ الدكرم ألكياس الًتشيح.
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ٗ ٘-ٕ-إدارة النفايات الناتجة عن ضبط تلوث الهواء والتخلص منها على نحو سليم بيئياً
من أجل منع االنبعاثات غَت الضركرية ،ينبغي أف تستخدـ اؼبنشآت الصناعية النُهج التالية من أجل إدارة البقايا اؼبتولدة من
أجهزة ضبط تلوث اؽبواء كالتخلص منها على النحو اؼبناسب:
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التخزين كالنقل السليم لنفايات الزئبق الناصبة عن أجهزة ضبط تلوث اؽبواء (مثالن الزئبق النقي السائل اؼبستعاد
من اؼبعوجات أك كلوريد الزئبق (أحادم التكافؤ) الناتج من عملية بوليدين-نورزينك)؛



كعدـ التجارة يف الزئبق إال على كبو يتوافق مع اؼبادة ٖ من االتفاقية؛



كالتخلص من نفايات الزئبق على كبو يتفق مع اؼبواد األخرل ذات الصلة من االتفاقية.
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٘  -رصد الزئبق في عمليات الصهر والتحميص المستخدمة في إنتاج المعادن غير الحديدية
تناقش اعبوانب العامة كالشاملة للفحص كالرصد كاإلبالغ يف الفصل التمهيدم من ىذه الوثيقة .كستجرم يف ىذا القسم
مناقشة اعبوانب احملددة لرصد انبعاثات الزئبق اليت تكوف مركزية بالنسبة لعمليات تصنيع اؼبعادف غَت اغبديدية.
كيف قطاع صهر كربميص اؼبعادف غَت اغبديدية ،تشمل مواد اؼبدخالت اليت قد ربتوم على الزئبق اؼبرَّكزات كالعوامل الصهورة
كالوقود .كباإلضافة إذل اؼبعادف اؼبصنَّعة ،قد تشمل مسارات اإلنتاج مساحيق اؼبعادف ،كاؼبركبات اؼبعدنية ،كضبض الكربيتيك،
كاألظبدة .كقد تشمل مسارات اإلنتاج الثانوية أنواع اػببث ،كالكالوميل (كلوريد الزئبق (أحادم التكافؤ)  ،)Hg2Cl2كقد تشمل
مسارات النفايات أنواع اػببث كالكالوميل كاغبمأة كالًتسبات الناذبة عن معدات التحكم بالتلوث.
كيبكن أف تتفاكت انبعاثات الزئبق بدرجة كبَتة يف اؼبنشأة الواحدة دبركر الزمن أك بُت اؼبنشآت اؼبختلفة اليت تقوـ بعمليات
متماثلة ،كذلك بسبب تباين ؿبتول الزئبق يف اؼبواد الداخلة يف العملية .كقد تتغَت تركيزات الزئبق بسرعة يف اؼبرَّكزات أك الوقود أك
اؼبدخالت األخرل مثل اػبردة اؼبعدنية .كعند إجراء عمليات أخذ العينات ،هبب توخي اغبرص ،قدر اإلمكاف ،من أجل
ضماف تنفيذ ىذه العملية يف حالة مستقرة فبثلة لظركؼ التشغيل العادية ،أف تكوف تركيزات الزئبق يف مسار اؼبدخالت فبثلة
ؼبدخالت التلقيم العادية ،كأنو هبرم تقليل االنبعاثات اؽباربة إذل أدىن حد فبكن .فإذا كانت ظركؼ التشغيل غَت مبطية ،قد
يعطي استقراء أخذ العينات نتائج ربتوم على ىامش خطأ كبَت.
كنظران لتنوع العمليات اؼبستخدمة يف قطاع صهر كربميص الفلزات غَت اغبديدية ،يبكن أف توجد تباينات كبَتة يف العمليات،
حىت فيما بُت اؼبرافق اليت تقوـ بتصنيع نف س اؼبنتجات اؼبعدنية .كينبغي أف تؤخذ اػبصائص احملددة لكل موقع يف االعتبار عند
اختيار أنسب طريقة للرصد كعند التخطيط غبملة أخذ العينات .كباإلضافة إذل صبع البيانات اؼبتعلقة بانبعاثات الزئبق ،يوصى
أيضان بتوثيق معدالت إنتاج اؼبعدف إلتاحة حساب انبعاثات الزئبق لكل طن من اؼبعدف.
٘ٔ-

أساليب القياس المباشر

٘ ٔ-ٔ-أخذ العينات بواسطة جهاز االرتطام
كاف أخذ العينات باالرتطاـ مع مواد كيميائية كال يزاؿ ىو أسلوب أخذ العينات التقليدم اؼبستخدـ لقياس تركيزات الزئبق يف
الغاز ضمن قطاع صهر كربميص اؼبعادف غَت اغبديدية .كنظرا لتعقيد ىذه الطريقة كتكلفتها ،يستخدـ أخذ العينات باالرتطاـ
على كبو أقل تواتران ،مثالن فصليان أك سنويان .كبينما يقدـ ىذا األسلوب عادة بيانات موثوقة خالؿ فًتة أخذ العينات ،فقد
ال تكوف النتائج فبثلة للواقع إذا كانت تركيزات الزئبق متباينة خالؿ فًتة زمنية قصَتة.
٘ ٕ-ٔ-مصائد المواد الماصة ونظم الرصد القائمة عليها
يف قطاع صهر اؼبعادف غَت اغبديدية ،يبكن أف يستخدـ نظاـ الرصد القائم على اؼبواد اؼباصة بشكل فعاؿ من أجل تقدًن
البيانات عن تركيزات الزئبق يف غازات العادـ خالؿ فًتة من الزمن .كعلى الرغم من أف ىذه الطريقة ال تقدـ النتائج يف الوقت
اغبقيقي ،فالبيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها ستشَت إذل األداء التشغيلي خالؿ الفًتة الزمنية احملددة السابقة .كهبذا األسلوب
القائم على حلقة التأثَتات اؼبرتدة ،يبكن إجراء التعديالت على العملية حسب اغباجة.
كيكوف الرصد القائم على مصيدة اؼبادة اؼباصة فعاالن يف تيارات الغاز اليت ربتوم على تركيز منخفض من اؼبواد اعبسيمية .كيف
منشأة لتصنيع اؼبعادف غَت اغبديدية ،تكوف اؼبدخنة النهائية عادة ىي اؼبكاف اؼبناسب لًتكيب نظاـ الرصد القائم على مصيدة
اؼبادة اؼباصة .ففي ىذه اؼبرحلة ،ينبغي أف وبتوم الغاز اؼبنظف اػبارج من اؼبدخنة على مستويات منخفضة من الزئبق كاؼبواد
اعبسيمية كاؼبلوثات األخرل.
119

UNEP/MC/COP.1/7

٘ ٖ-ٔ-نظم الرصد المستمر لالنبعاثات
ال هبرم بعد استخداـ نظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات على نطاؽ كاسع يف قطاع صهر كربميص اؼبعادف غَت اغبديدية .كيشيع
استخدامها لقياس اؼبستويات اؼبنخفضة من تركيز الزئبق يف معدالت تدفق عالية للعادـ ،مثلما ىو اغباؿ يف صناعة الطاقة من
احًتاؽ الفحم .كباؼبقارنة ،تصدر الكثَت من مرافق صهر اؼبعادف غَت اغبديدية انبعاثات من غازات أكثر تعقيدان من الناحية
الكيميائية ،مع معدالت تدفق أقل كمستويات أعلى من تركيز الزئبق يف تيارات غازية أكثر تعقيدان.
كيف اؼبنشآت اليت تعمل فيها مداخن متعددة ،قد يكوف من األنسب تركيب نظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات على اؼبدخنة
النهائية لرصد االنبعاثات يف البيئة .كيف تلك اؼبرحلة النهائية من العملية ،ينبغي أف يكوف الغاز قد خضع لعمليات التنظيف
فتكوف معظم ملوثات اؽبواء اؼبوجودة يف غاز اؼبدخنة قد أزيلت بالفعل ،مثالن عن طريق أجهزة ضبط اؼبواد اعبسيمية كيف مراحل
إزالة الزئبق كتصنيع اغبمض .كبالتارل فالبيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها ستقدـ بيانات إرشادية يف الزمن اغبقيقي عن األداء
الفعلي .كإذا كانت كمية الزئبق اؼبوجودة يف تيار مدخالت اؼبواد األكلية معركفة ،يبكن حساب كفاءة إزالة الزئبق باستخداـ
بيانات الرصد اؼبستمر لالنبعاثات.
ٕ٘-

األساليب غير المباشرة للقياس

٘ ٔ-ٕ-توازن الكتلة
على الرغم من أف توازف الكتلة يقدـ بيانات لفًتة زمنية ؿبددة كلي س على أساس الوقت اغبقيقي ،فمن اؼبمكن أف يكوف مفيدان
كأداة إرشادية لتتبع كفاءة األداء التشغيلي ككفاءة إزالة الزئبق ،بشرط أف يكوف ؿبتول الزئبق يف مواد اؼبدخالت األكلية
كاؼبنتجات كغَتىا من التيارات األساسية كافيان إلتاحة اغبساب دبوثوقية.
كينبغي ؼبمارسة التشغيل العادية يف منشأة لصهر كتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية أف تتضمن بالفعل عمليات منتظمة ألخذ العينات
كاالختبار (التحليل الكيميائي) حملتويات اؼبعادف يف مواد اؼبدخالت األكلية كاؼبنتجات كغَتىا من التيارات األساسية ،من أجل
كفالة التحكم الفعاؿ بالعملية .كبإدراج الزئبق كمادة يراد ربليلها يف ىذه التيارات تنتُج بيانات أساسية الستخدامها يف توازف
الكتلة .كيبكن اغبصوؿ من مورد الوقود على اؼبعلومات اؼبتعلقة باحملتول الكيميائي للوقود الذم مت شراؤه .كبالنظر إذل أف منشأة
الصهر أك التنقية تنفذ يف العادة ربليالن اختباريان ؿبليان حملتول اؼبعدف يف اؼبدخالت كاؼبخرجات الرئيسية بصفة يومية ،ينبغي أف
تنظر اؼبنشأة يف تنفيذ اختباراهتا اػباصة للزئبق بتكلفة إضافية.
كغبساب االنبعاثات السنوية للزئبق الصادرة عن أحد اؼبنشآت باستخداـ توازف الكتلة ،ينبغي تتبع كتسجيل معدالت تدفق
الكتلة من صبيع التيارات على مدل عاـ كامل ،األمر الذم يستلزـ مستويات عالية من اعبهد .كباإلضافة إذل ذلك ،ينبغي تتبع
صبيع التيارات اليت يبكن أف يًتاكم الزئبق فيها .كيبكن حساب كتلة الزئبق عن طريق ضرب تركيز الزئبق يف معدؿ تدفق كتلة
التيار كالفًتة الزمنية (سنة كاحدة مثالن).
كبسبب التباين األساسي يف قياسات تدفقات كتلة الزئبق ،كقياسات تراكم الزئبق ،كالتدفقات اؼبتعددة للمدخالت كاؼبخرجات،
قد يصعب التوصل إذل رقم هنائي مؤكد لتوازف الكتلة .كبالنسبة للعمليات اؼبضبوطة جيدان حيث ال يبثل معدؿ انبعاث الزئبق
سول جزءان بسيطان من معدؿ مدخالت الزئبق ،تكوف القياسات اؼبباشرة لتيارات العادـ عن طريق أخذ العينات أنسب من
استكماؿ حساب توازف الكتلة.
٘ ٕ-ٕ-النظم التنبؤية لرصد االنبعاثات
قد ال تكوف النظم التنبؤية لرصد االنبعاثات طريقة موثوقة لرصد انبعاثات الزئبق يف قطاع صهر كتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية.
ففي ىذا القطاع قد يتغَت ؿبتول الزئبق يف اؼبواد األكلية اؼبدخلة إذل األفراف بشكل كبَت خالؿ فًتات زمنية قصَتة ،تبعان للمرَّكزات
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اليت تتم معاعبتها .كحىت يف اؼبرافق اليت تعاجل اؼبركزات الواردة من منجم ـبصص ،قد يتباين ؿبتول الزئبق بشكل كبَت حسب
اؼبوقع الذم يتم تعدينو يف كتلة الركاز .كنتيجة لذلك ،قد ال يبكن اغبصوؿ على نتائج فبثلة للواقع بإنشاء الركابط بُت
البارامًتات البديلة كانبعاثات الزئبق .كلبحث األخذ بالنظم التنبؤية لرصد االنبعاثات ،ينبغي أكالن إجراء ربليل دقيق للوقوؼ على
مدل عدـ اؼبوثوقية الذم تنطوم عليو ىذه الطريقة يف كل حالة على حدة.
٘ ٖ-ٕ-عوامل االنبعاث
بالنسبة لقطاع صهر كتنقية اؼبعادف غَت اغبديدية ،قد تتباين االنبعاثات بدرجة كبَتة يف اؼبنشأة الواحدة على مر الزمن ،أك بُت
اؼبنشآت اؼبتعددة اليت تقوـ بعمليات متماثلة ،كذلك بسبب تغَت ؿبتول الزئبق يف تيارات اؼبدخالت .كبناء على ذلك ،فعند
استخداـ عوامل االنبعاث ،قد تتضمن االنبعاثات َّ
اؼبقدرة ىامشان كبَتان للخطأ .كبصفة خاصة ،بنبغي أف تعترب التقديرات اليت
تستخدـ عوامل االنبعاث العامة اؼبنشورة إشارة تقديرية إذل مستويات االنبعاثات .كسيكوف أحد النهج البديلة ىو كضع عوامل
انبعاث خاصة دبوقع ؿبدد بناء على بيانات فعلية من أخذ العينات كعلى اؼبعلومات اؼبتعلقة بنشاط اؼبصدر.
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الفصل السادس
مرافق حرق النفايات
موجز
ُحددت مرافق حرؽ النفايات يف اتفاقية مي ناماتا على أهنا كاحدة من اؼبصادر الصناعية الرئيسية النبعاثات الزئبق .كأدرجت ىذه الفئة يف
اؼبرفق داؿ باالتفاقية.
كتشمل األغراض احملتملة غبرؽ النفايات خفض كمياهتا أك استعادة الطاقة منها أك تدمَتىا أك على األقل ،التقليل إذل أدىن حد فبكن
من اؼبكونات اػبطرة ،كالتطهَت كاستعادة بعض اؼبخلفات.
كلتحقيق أفضل النتائج غبماية البيئة ككل فإف من الضركرم تنسيق عملية حرؽ النفايات مع أنشطة اؼبراحل األكذل (مثالن تقنيات إدارة
النفايات) كأنشطة اؼبراحل النهائية (مثل التخلص من اؼبخلفات الصلبة غبرؽ النفايات).
كعند النظر يف مقًتحات إلنشاء أفراف جديدة غبرؽ النفايات فإنو يتعُت إيالء االعتبار لبدائل مثل األنشطة الرامية للتقليل إذل أدىن حد
فبكن من توليد النفايات ،دبا يف ذلك استعادة اؼبوارد كإعادة استخدامها كإعادة تدكيرىا كفصل النفايات كتعزيز اؼبنتجات اليت ال تولد
الزئبق أك تساىم بكميات أقل منو يف مسارات النفايات .كذلك يتعُت إيالء االعتبار لنُػ ُهج سبنع دخوؿ الزئبق إذل النفايات اليت سيتم
حرقها.
كيتطلب التصميم كالتشغيل السليماف بيئيان ألفراف حرؽ النفايات استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية معان ،كنبا
أمراف متداخالف إذل حد ما ،هبدؼ منع انبعاثات اؼبواد الضارة مثل الزئبق أك التقليل منها إذل أدىن حد فبكن.
كتشمل أفضل اؼبمارسات البيئية غبرؽ النفايات ازباذ اإلجراءات اؼبالئمة خارج اؼبوقع مثل اإلدارة العامة للنفايات كدراسة اآلثار البيئية
لتحديد اؼبوقع كازباذ اإلجراءات يف اؼبوقع مثل فحص النفايات كاؼبناكلة اعبيدة للنفايات كتشغيل الفرف كاؼبمارسات اؼبتعلقة باإلدارة
كمناكلة اؼبخلفات.
أما أفضل التقنيات اؼبتاحة غبرؽ النفايات فتشمل االختيار اعبيد للموقع كإدخاؿ النفايات كالتحكم فيها كتقنيات اغبرؽ كمعاعبة غازات
اؼبداخن كاؼبخلفات الصلبة كالنفايات السائلة .كيبكن أف تشمل أفضل التقنيات اؼبتاحة للتحكم يف انبعاثات الزئبق من مرافق حرؽ
النفايات أجهزة الشطف العالية الكفاءة مع إضافة مكونات يف ؿبلوؿ جهاز الشطف ،كأجهزة الشطف مع حقن اؼبواد الكيميائية احملتوية
على الربكـ داخل غرفة االحًتاؽ ،أك حقن الكربوف اؼبنشط مع اؼبرشح النسيجي .كيبكن ،يف حاؿ كجود مستويات عالية من الزئبق يف
الغاز اػباـ ،استخداـ توليفة من التقنيات اؼبذكورة أعاله.
كربدث إطالقات الزئبق من أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية اؼبصممة كاؼبشغلة مع أخذ أفضل اؼبمارسات البيئية كأفضل التقنيات
اؼبتاحة يف االعتبار ،كذلك بصورة أساسية من خالؿ الرماد اؼبتطاير كرماد القاع ككسب اؼبرشح الناتج عن معاعبة اؼبياه العادمة .كبناءن
على ذلك فإف من األنبية دبكاف توفَت حيز تصريف آمن ؽبذه األنواع من النفايات ،كذلك مثالن من خالؿ اؼبعاعبة اؼبسبقة ؽبا كالتخلص
صمم كتشغل بأفضل التقنيات اؼبتاحة.
النهائي منها يف مدافن نفايات ـبصصة تُ َّ
كباستخداـ توليفة مناسبة من التدابَت األكلية كالثانوية اؼبشار إليها يف ىذا الفصل يبكن ربقيق انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء دبقادير ال تزيد
عن ٔ إذل ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ (عند أكسجُت بنسبة ٔٔ يف اؼبائة) كذلك باستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة .كذبدر اإلشارة كذلك إذل
أنو يف ظركؼ التشغيل الطبيعية يبكن ربقيق انبعاثات أقل من ذلك اؼبستول باستخداـ منشأة حرؽ نفايات جيدة التصميم.
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ٔ  -مقدمة
يتعلق ىذا القسم باغبرؽ اؼبخصص للنفايات فقط كال يتعلق باألكضاع األخرل اليت تتم فيها معاعبة النفايات حراريان ،مثالن،
عمليات اغبرؽ اؼبشًتؾ يف أفراف اإلظبنت كمنشآت اغبرؽ الكبَتة ،اليت يتم تناكؽبا يف األقساـ اؼبتعلقة هبذه العمليات.
كيعرؼ اغبرؽ اؼبفتوح على أنو حرؽ أم نوع من النفايات يف اؽبواء الطلق أك يف مدافن قمامة مفتوحة ،كيف أجهزة حرؽ تًتاكح
فبا يعرؼ ب ػ ’’براميل اغبرؽ‘‘ كأفراف اغبرؽ اؼبشيدة ؿبليان كاليت تفتقر للتحكم يف اؼبلوثات ،إذل األفراف الصغَتة اليت تستخدـ
غبرؽ النفايات الطبية كال تسمح باغبرؽ الكامل .إف اغبرؽ اؼبفتوح لنفايات الزئبق كاؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق يساىم بصورة
كبَتة يف حدكث إطالقات الزئبق من اؼبنتجات.
كبناء على ذلك فإف اغبرؽ اؼبفتوح يعترب ’’فبارسة بيئية سيئة‘‘ كيتعُت عدـ التشجيع عليو نظران ألنو يبكن أف يؤدم إذل انبعاث
مواد سامة إذل البيئة .كال تتناكؿ كثيقة التوجيهات ىذه مزيدان من التفاصيل عن فبارسات اغبرؽ اؼبفتوح كاغبرؽ يف أجهزة حرؽ
بسيطة التشييد.
كيتطاير الزئبق يف عملية اغبرؽ كلذلك يتعُت ازباذ إجراءات معينة قبل اغبرؽ كأثناءه كبعده للتقليل من ىذه االنبعاثات.
كالتقنيات األساسية الوحيدة ذات الصلة ؼبنع انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء قبل اغبرؽ ىي التقنيات اليت سبنع أك تتحكم ،إذا أمكن،
يف إدخاؿ الزئبق يف النفايات.
كفيما يتعلق بأفراف اغبرؽ القائمة فإنو يتعُت على األطراؼ تنفيذ تدبَت أك أكثر من التدابَت اؼبدرجة يف الفقرة ٘ من اؼبادة  ٛمن
االتفاقية .كهبوز للطرؼ أف يطبق نف س التدابَت على صبيع اؼبصادر القائمة ذات الصلة ،كما هبوز لو أف يعتمد تدابَت ـبتلفة
فيما يتعلق بفئات اؼبصادر اؼبختلفة .كينبغي أف يكوف ىدؼ التدابَت اليت يطبقها الطرؼ ربقيق تقدـ معقوؿ على صعيد خفض
االنبعاثات مع مركر الوقت .كيبكن أف يشمل ذلك استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية كاسًتاتيجية
ؼبكافحة العديد من اؼبلوثات من شأهنا أف ربقق منافع مشًتكة لضبط االنبعاثات أك تدابَت أخرل فبكنة ،على أف يكوف اؽبدؼ
ىو ربقيق تقدـ معقوؿ يف خفض االنبعاثات مع مركر الزمن.
أما فيما يتعلق بأفراف اغبرؽ اعبديدة ،عندما يبدأ التشييد أك هبرم إدخاؿ تعديالت أساسية قبل سنة على األقل من تاريخ
دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ ،فإنو يتعُت على األطراؼ استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
للتحكم يف االنبعاثات كمنعها ،إذا أمكن.

ٕ-

العمليات المستخدمة في مرافق حرق النفايات ،بما في ذلك النظر في المواد المدخلة وسلوك الزئبق
في ىذه العملية

ٕ ٔ-توصيف عام للنفايات التي يمكن أن تنتج عنها انبعاثات زئبق أو مركبات زئبق عند حرقها
ٕ ٔ-ٔ-التسلسل الهرمي للنفايات
يبُت التسلسل اؽبرمي تطور اؼبادة أك اؼبنتج خالؿ اؼبراحل اؼبتتابعة إلدارة النفايات ،كىو يبثل اعبزء األخَت من دكرة كل منتج.
كاؽبدؼ األساسي من التسلسل اؽبرمي للنفايات ىو استخالص أكرب قدر من اؼبنافع العملية من اؼبواد كتوليد أقل قدر فبكن من
النفايات .كمن شأف التطبيق اعبيد للتسلسل اؽبرمي للنفايات أف تكوف لو العديد من الفوائد :فهو يبكن أف يساعد يف منع
انبعاثات الزئبق من النفايات اليت قد ربتوم على الزئبق أك اؼبلوثة بو ،كأف ىبفض إنتاج غازات االحتباس اغبرارم كأف ىبفض
اؼبلوث ات اعبوية األخرل كأف يوفر الطاقة كأف وبفظ اؼبوارد كأف يوجد فرص العمل كأف وبفز تطوير التكنولوجيات اػبضراء.
كيشتمل التسلسل اؽبرمي للنفايات على اؼبراحل التالية:
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المنع :إف منع تكوف النفايات ىو أكثر النقاط أنبيةن يف التسلسل اؽبرمي للنفايات ،فاؼبنع أك اػبفض يقلالف إذل أدىن حد
فبكن من توليد نواتج النفايات يف اؼبقاـ األكؿ .كيقود اؼبنع عادةن إذل أدىن قدر من التكاليف البيئية كاالقتصادية خالؿ دكرة
اؼبادة نظران ألنو ال يستوجب صبع اؼبواد أك معاعبتها .كبذات القدر فإف اؼبنع يؤدم أيضان إذل ربقيق فوائد كبَتة من حيث
كفاءات اإلنتاج كاستخداـ اؼبوارد ،حيث ينطوم على استخداـ مواد أقل يف التصميم كالتصنيع كؿباكلة احملافظة على
اؼبنتجات لفًتات أطوؿ كاستخداـ مواد أقل خطورةن.
إعادة االستخدام :سبثل إعادة االستخداـ اؼبباشر لالستخدامات البديلة للمواد من مسار النفايات اػبيار التارل األكثر
مالءمةن ،كىو أم عملية تستخدـ فيها مرة أخرل اؼبنتجات أك اؼبواد اليت ال تشكل نفايات لنف س األغراض اؼبخصصة ؽبا.
كيتطلب إعادة استخداـ اؼبواد من مسار النفايات يف الغالب اعبمع مع اؼبعاعبة الطفيفة أك بدكهنا ،كيشتمل على فحص
كتنظيف كإصالح كترميم بنود أك قطع غيار كاملة .كيتعُت عدـ إعادة استخداـ اؼبواد اؼبلوثة بالزئبق.
إعادة التدوير  :سبثل إعادة التدكير األكلوية التالية ،كتنطبق على أم نشاط يتضمن صبع أشياء مستعملة أك معاد استعماؽبا
أك غَت مستعملة يبكن اعتبارىا ما دل وبدث ذلك نفايات .كتشمل إعادة التدكير فرز كمعاعبة اؼبنتجات القابلة إلعادة
التدكير كربويلها إذل مواد أكلية كمن مث إعادة تصنيع ىذه اؼبواد األكلية إلنتاج منتجات جديدة.
االستعادة :تنقسم استعادة النفايات إذل عدة فئات :استعادة اؼبواد كاستعادة الطاقة .كاػبيار اؼبفضل ىو اػبيار األفضل
للبيئة كصحة اإلنساف .إف استعادة اؼبواد ىي نشاط مفضل يف أغلب اغباالت كيشتمل على أنشطة من قبيل إعادة التدكير
كإنتاج السماد العضوم .كبوجو عاـ تتطلب أنشطة اإلدارة ىذه نظامان عبمع النفايات كطريقة ؼبعاعبة اؼبواد كربويلها إذل
منتجات جديدة .أما استعادة الطاقة ،كمن ذلك اغبرؽ ،فهي يف العادة اػبيار األقل تفضيالن .كيبكن ربويل النفايات غَت
القابلة إلعادة التدكير إذل حرارة ككهرباء ككقود يبكن االستفادة منو من خالؿ العديد من العمليات ،دبا يف ذلك التحلل
الالىوائي كالتحويل إذل غاز كالتحلل اغبرارم.
التخلص :التخلص ىو اؼبالذ األخَت كال يُنظر يف اللجوء إذل التخلص إال بعد استكشاؼ كل االحتماالت األخرل.
كالتخلص ىو أم عملية تشتمل على رمي النفايات كحرقها دكف استعادة الطاقة .كقد تكوف ىناؾ حاجة للمعاعبة اؼبسبقة
قبل التخلص النهائي من النفايات كيعتمد ذلك على نوع النفايات .كيبثل طمر النفايات الشكل األكثر شيوعان للتخلص
من النفايات كاػبيار النهائي للتخلص.

ٕٕ-ٔ-

مدخل إلى أنواع النفايات المختلفة فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق من مرافق حرق النفايات

ٕ ٔ-ٕ-ٔ-النفايات البلدية
النفايات الصلبة البلدية ،اليت تعرؼ على كبو أكثر شيوعان باألكساخ أك القمامة ،تتكوف من األشياء اليومية اليت تستخدـ مث
تُرمى مثل مواد تغليف اؼبنتجات كقصاصات اغبشائش كاألثاث كالثياب كالقوارير كالنفايات الغذائية كالصحف كاألجهزة
كالدىانات كالبطاريات كأشياء أخرل ال حصر ؽبا .كتأيت ىذه األشياء من اؼبنازؿ كاؼبدارس كاؼبستشفيات كالشركات التجارية
كاؼبنشآت األخرل .كيبكن تقسيم صناعة النفايات الصلبة البلدية إذل أربعة مكونات ىي :إعادة التدكير ،كإنتاج السماد
العضوم ،كالطمر ،كربويل النفايات إذل طاقة عن طريق اغبرؽ .كاػبطوات األكلية يف دكرة النفايات ىي التوليد ،كاعبمع ،كالفرز
كالفصل ،كالنقل ،كالتخلص .كوبتوم عدد من النفايات البلدية على مواد خطرة إضافةن إذل مواد كيميائية عضوية مثل مبيدات
اآلفات .كيبكن أف ربتوم العقاقَت التقليدية كمستحضرات التجميل كاألشياء األخرل على مواد خطرة أيضان.
كمن مصادر الزئبق يف النفايات الصلبة البلدية ما يلي :البطاريات اؼبنزلية كمصابيح اإلنارة الكهربائية كـبلفات الدىانات
كمقايي س اغبرارة (الثَتمومًتات) كالثَتموستات كاألصباغ كاستخدامات طب األسناف كالطالءات الورقية اػباصة كمفاتيح اإلنارة
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الزئبقية كبطاريات األفالـ كغَتىا .كتًتاكح تركيزات الزئبق يف النفايات الصلبة البلدية عادةن من ٘ٔ ٓ,إذل ٕ ملغم/كغم
(.)Muenhor et al. 2009
ٕٕ-ٕ-ٔ-

النفايات الخطرة

النفايات اػبطرة ىي النفايات اليت ؽبا القدرة على اإلضرار بصحة اإلنساف كالبيئة ،كلذلك يتعُت إدارهتا بطريقة سليمة بيئيان.
كيبكن أف تكوف النفايات اػبطرة من السوائل أك اؼبواد الصلبة أك الغازات أك اغبمآت .كيبكن رمي ىذه النفايات مع منتجات
ذبارية مثل سوائل التنظيف أك مبيدات اآلفات ،أك مع اؼبنتجات الثانوية لعمليات التصنيع .كيبكن اغبصوؿ من الفصل الثاين
من اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ على توجيهات كمعلومات إضافية عن النفايات اليت تعترب خطرة ،إضافةن إذل نطاؽ
نفايات الزئبق اليت تشملها تلك االتفاقية (اتفاقية بازؿ.)ٕٓٔ٘ ،
ٕٖ-ٕ-ٔ-

النفايات من المعدات الكهربائية واإللكترونية

يبكن أف ربتوم اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية على الزئبق إضافةن إذل مواد أخرل خطرة .كغالبان ما ُذبمع النفايات الكهربائية
كاإللكًتكنية بشكل منفصل كال ُربرؽ يف العادة بل زبضع لعمليات استعادة كإعادة تدكير  -بيد أف ىذه التوجيهات ال تتناكؿ
العمليات اليت هتدؼ إذل استعادة اؼبواد .كيبكن صبع اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية مع النفايات البلدية  ،كإذا ُعرؼ أف ىذه
اؼبعدات ربتوم على زئبق كتدخل يف مسارات النفايات فإنو يتعُت التعامل معها كفقان للمادة ٔٔ من اتفاقية ميناماتا .بيد أف
اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية ُربرؽ يف بعض األحياف مع النفايات البلدية كمن شأهنا أف تطلق انبعاثات الزئبق.
ٕٗ-ٕ-ٔ-

النفايات الطبية المحتوية على الزئبق أو الملوثة بو

عرؼ النفايات الطبية عمومان بأهنا أم نفايات صلبة تتولد أثناء الفحص أك العالج أك التلقيح لإلنساف أك اغبيواف ،كيف
تُ َّ
البحوث اؼبتعلقة بذلك أك عند إنتاج أك اختبار اؼبواد البيولوجية .كتصنف منظمة الصحة العاؼبية النفايات الطبية ضمن الفئات
التالية :النفايات اغبادة كاؼبعدية كالباثولوجية كاؼبشعة كالصيدالنية كغَتىا (يف الغالب نفايات النظافة الصحية الناذبة يف
اؼبستشفيات) ( .)WHO, 2014, p. 4كيبكن أف تتفاكت الفئات احملددة اليت تصنف ضمنها النفايات الطبية باختالؼ البلداف
(فمثالن اؼبواد اغبادة ال تصنف على أهنا نفايات خطرة يف كل البلداف) .ككقاعدة عامة فإف ما يًتاكح من ٘ ٚإذل ٓ ٜيف اؼبائة
من النفايات اليت تنتجها مرافق الرعاية الصحية ىي نفايات عامة غَت خطرة (غَت معدية ،غَت خطرة) مقارنةن بالنفايات البلدية.
كىناؾ فقط جزء صغَت من نفايات الرعاية الصحية يعترب خطران كمن شأنو أف يقود إذل ـباطر صحية (.)Emmanuel, 2012
كيبكن للنفايات الطبية اػبطرة أف توثر على اإلنساف بطرؽ غَت معدية .كيشمل ىذ النوع من النفايات اؼبواد اغبادة اليت تُعرؼ
عمومان على أهنا األشياء اليت ؽبا القدرة على ثقب اعبلد أك سبزيقو كيبكن أف تشمل اإلبر كاغبقن كاؼبعدات الطبية اؼبتخلص منها
مثل اؼبباضع كاؼبشارط كأطباؽ االستزراع كاألجهزة الزجاجية األخرل .كقد تشمل النفايات الطبية اػبطرة أيضان اؼبواد الكيميائية.
كيبكن أيضان أف تعترب بعض النفايات الطبية اػبطرة نفايات معدية اعتمادان على استخداماهتا كتعرضها لألنسجة البشرية أك
اغبيوانية قبل رميها .كيف بعض األحياف تكوف النفايات الصيدالنية القديبة خطرة كقد ربتوم على الزئبق.
كيستخدـ الزئبق بعدة طرؽ خاصة بالقطاع الطيب منها:
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الزئبق يف بعض أنواع العقاقَت التقليدية :قد ربتوم بعض العقاقَت التقليدية على الزئبق رغم أف عددان من اؽبيئات التنظيمية
فرضت ضوابط على ذلك.



الزئبق يف مالغم األسناف :ملغم األسناف اؼبعركؼ باسم ال ػ ’’اغبشوة الفضية‘‘ ىو مادة فضية اللوف تستخدـ غبشو
األسناف اليت يوجد هبا تسوس .كيصنع ملغم األسناف من جزأين متساكيُت تقريبان :الزئبق السائل كمسحوؽ وبتوم على
الفضة كالقصدير كالنحاس كالزنك كمعادف أخرل .كظل اؼبلغم ىو أحد أكثر حشوات األسناف شيوعان يف االستخداـ .كيف
حالة إحراؽ ملغم األسناف يبكن أف ينبعث الزئبق إذل اؽبواء من مداخن الفرف.



مركبات الزئبق يف بعض اؼبواد اغبافظة كمواد التثبيت كالكواشف اؼبستخدمة يف اؼبستشفيات :تستخدـ بعض مركبات الزئبق
يف شكل مواد حافظة يف العقاقَت كاؼبنتجات األخرل دبا يف ذلك اللقاحات.

ٕ٘-ٕ-ٔ-

حمأة مياه المجارير

ضبأة مياه اجملارير ىي منتج ثانوم مباشر ؼبعاعبة مياه اجملارم اؼبنزلية يف مرفق معاعبة اؼبياه العادمة .كيبكن ؼبلغم األسناف أف
يساىم يف زيادة كمية الزئبق يف ضبأة مياه اجملارير يف حاؿ كضعت نفايات اؼبالغم يف مسار اؼبياه العادمة بدالن من فصلها .كنظران
للعمليات الفيزيائية كالكيميائية اليت تنطوم عليها اؼبعاعبة فإف ضبأة مياه اجملارير سبيل إذل تركيز اؼبعادف الثقيلة مثل الزئبق
كالكادميوـ كالرصاص كغَتىا ككذلك اؼبركبات العضوية النزرة اليت ال تتحلل بيولوجيان بسهولة إضافةن إذل الكائنات اغبية اليت قد
تكوف مسببة لألمراض (الفَتكسات كالبكتَتيا كغَتىا) اؼبوجودة يف اؼبياه العادمة .كتًتاكح اؼبستويات النموذجية للزئبق يف ضبأة
مياه اجملارير من  ٓ,ٙإذل  ٘ٙملغم/كغم من اغبمأة اعبافة ( .)Hisau; Lo, 1998كأبلغ أيضان عن تركيزات تًتاكح من ٔ إذل ٗ
ملغم/كغم من اؼبادة اعبافة (.)Werther; Saenger 2000
ٕٙ-ٕ-ٔ-

الخشب الخردة

ينتج اػبشب اػبردة يف مواقع إنشاء اؽبياكل اػبشبية السكنية كالتجارية كقد يشتمل على أشياء مثل أطر النوافذ اؼبطلية بدىانات
ؿبتوية على الزئبق .كتنتج عمليات اؽبدـ يف العادة نفايات خشب ُذبمع نتيجةن لطبيعتها غَت اؼبتناسقة مع اؼبواد األخرل كىي
غَت قابلة دكمان إلعادة االستخداـ .كإذا دل تكن األخشاب ملوثة دبواد خطرة مثل الزئبق (مثل أطر النوافذ اؼبطلية بالدىانات
احملتوية على الزئبق) فمن اؼبمكن إعادة استخدامها ،مثالن يف ألواح اػبشب .أما األخشاب اؼبلوثة فقد ُربرؽ يف منشأة حرؽ أك
يُتخلص منها يف مدافن قمامة ـبصصة ؽبذا الغرض.
ٕٚ-ٕ-ٔ-

النفايات الصناعية الشائعة

يف بعض األحياف ربرؽ النفايات الصناعية احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو ،مثل الدىانات كاؼبذيبات كالبًتككيماكيات كالكربوف
اؼبنشط اؼبستعمل ،مع النفايات البلدية كيبكن أف تطلق بالتارل انبعاثات زئبق كمواد خطرة أخرل.
ٕٕ-

عملية الحرق

ٕ ٔ-ٕ-مدخل إلى التقنية العامة للحرق
يستخدـ اغبرؽ ؼبعاعبة نطاؽ كاسع جدان من النفايات .كيف العادة يشكل اغبرؽ يف حد ذاتو جزءان كاحدان فقط من نظاـ معقد
ؼب عاعبة النفايات يسمح يف ؾبموعو باإلدارة الشاملة جملموعة كاسعة من النفايات اليت تتشكل يف اجملتمع .كاؽبدؼ من حرؽ
النفايات ىو معاعبة النفايات بطريقة تقلل كميتها كـباطرىا مع احتجاز (كبالتارل تركيز) أك تدمَت اؼبواد اليت قد تكوف خطرة
كاليت تنطلق أك قد تنطلق أثناء عملية اغبرؽ .كمن شاف عملية اغبرؽ أيضان أف تسهل استعادة الطاقة كاؼبعادف كاؼبواد الكيميائية
من النفايات.
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كتوجد أفراف اغبرؽ يف أشكاؿ متعددة من أنواع األفراف كأحجامها كتوليفات اؼبعاعبات اؼبستخدمة فيها ما قبل اغبرؽ كما بعده.
كيوجد كذلك تداخل كبَت بُت التصميمات اؼبختارة غبرؽ النفايات الصلبة البلدية كالنفايات اػبطرة كضبأة مياه اجملارير.
كتُصمم أفراف اغبرؽ يف العادة لتوفَت احًتاؽ كامل األكسدة يف درجات حرارة تًتاكح عمومان من ْٓ٘ ٛـ إذل ٕٓٓ ٔ ْـ .كيبكن
أف يشمل ىذا اؼبدل درجات حرارة وبدث فيها التحمص كالذكباف .كيشكل التغويز (التحويل إذل غاز بدكف احًتاؽ) كالتحلل
اغبرارم معاعبات حرارية بديلة ربد من كمية ىواء االحًتاؽ األكرل الضركرية لتحويل النفايات إذل غاز معاعبة يبكن استخدامو
كمادة كسيطة كيميائية أك حرقو مع استعادة الطاقة .كمقارنةن باغبرؽ فإف ىذين النظامُت ال يستخدماف كثَتان كقد أبلغ عن
كجود صعوبات يف التشغيل يف بعض اؼبنشآت .كيبكن أف تتميز منشآت حرؽ النفايات بالوظائف التالية :نقل النفايات
كالتخزين كاؼبعاعبة اؼبسبقة كاغبرؽ كاستعادة الطاقة كتنظيف غاز اؼبداخن كإدارة اؼبخلفات الصلبة كمعاعبة اؼبياه العادمة .كىناؾ
تأثَت كبَت لطبيعة النفايات اؼبدخلة على كيفية تصميم كتشغيل كل عنصر فيها.
إف النفايات ىي بشكل عاـ مادة غَت متجانسة إذل حد كبَت كتتكوف بصورة أساسية من مواد عضوية كمعادف كفلزات كمياه.
كأثناء اغبرؽ تتكوف غازات اؼبداخن اليت ربتول على أغلب طاقة الوقود اؼبتاحة يف شكل حرارة .كيف االحًتاؽ الكامل األكسدة
تكوف اؼبكونات الرئيسية لغاز اؼبداخن ىي خبار اؼباء كالنيًتكجُت كثاين أكسيد الكربوف كاألكسجُت .كاعتمادان على تركيبة اؼبادة
احملًتقة كظركؼ االحًتاؽ كنظاـ تنظيف غاز اؼبداخن اؼبستخدـ تنبعث غازات ضبضية (أكاسيد الكربيت كأكاسيد النيًتكجُت
ككلوريد اؽبيدركجُت) كاعبسيمات الدقيقة العالقة (دبا يف ذلك الفلزات اؼبرتبطة هبذه اعبسيمات) كالفلزات اؼبتطايرة ،إضافةن إذل
ؾبموعة كاسعة من اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة .كاتضح أيضان أف حرؽ النفايات الصلبة البلدية كالنفايات اػبطرة يشكل مصدران
ؿبتمالن رئيسيان النبعاثات الزئبق .كيبكن أف تكوف االنبعاثات كبَتة جدان يف حاؿ عدـ التحكم يف اؼبدخالت من اؼبصادر احملتملة
(النفايات احملتوية على الزئبق مثالن يف اؼبنتجات كنفايات األخشاب اؼبعاعبة) أك عدـ إزالتها قبل اغبرؽ .كذبدر اإلشارة إذل أف
الزئبق يوجد يف الشكل العنصرم كاؼبتأكسد كاعبسيمي يف غاز اؼبداخن .كيتميز الزئبق اؼبوجود يف الشكل اؼبتأكسد – أساسان يف
شكل كلوريد زئبقيك يف غازات مداخن أفراف اغبرؽ  -بأنو سهل اإلزالة عمومان مقارنةن بالزئبق النقي.
كاعتمادان على درجات اغبرارة أثناء اؼبراحل الرئيسية لعملية اغبرؽ تتبخر الفلزات اؼبتطايرة كاؼبركبات غَت العضوية (مثل األمالح)
بشكل كامل أك جزئي .كتنتقل ىذه اؼبواد من النفايات اؼبدخلة إذل غاز اؼبداخن كالرماد اؼبتطاير الذم وبتوم عليها .كينتج رماد
متطاير متخلف (غبار) كرماد صلب أثقل (رماد القاع) .كتتفاكت نسب اؼبخلفات الصلبة إذل حد كبَت كفقان لنوع النفايات
كتصميم اؼبعاعبة التفصيلي .كىناؾ إطالقات أخرل ىي اؼبخلفات من معاعبة غاز اؼبداخن كتنقيتو ،كُكسب اؼبرشح من معاعبة
اؼبياه العادمة ،كاألمالح كإطالقات اؼبواد يف اؼبياه العادمة .كلذلك فإف من األنبية دبكاف توفَت حيز تصريف آمن ؽبذه األنواع من
النفايات احملتوية على الزئبق (انظر الفرع ٖ .)ٚ-الشكل ٔ يبُت ـبطط تدفق مبسط لفرف حرؽ النفايات.
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الشكل ٔ -مخطط تدفق مبسط لفرن حرق النفايات
ٕ ٕ-ٕ-المعالجة المسبقة للنفايات من أجل حرقها
خلط النفايات
يبكن أف تشمل التقنيات اؼبستخدمة ػبلط النفايات ما يلي:
 خلط النفايات اػبطرة السائلة للوفاء دبتطلبات اإلدخاؿ للمنشأة
 خلط النفايات يف مستودع باستخداـ ُك َّالب أك آلة أخرل.
كيبكن أف يساعد خلط النفايات يف أغراض ربسُت عملية التلقيم كسلوؾ عملية االحًتاؽ كتفادم تركيزات الزئبق العالية يف
النفايات احملًتقة .كينطوم خلط النفايات اػبطرة دكف شك على ـباطر ،كما أنو يتعُت خلط أنواع النفايات اؼبختلفة بناءن على
كصفة .أما يف اؼبستودعات فإف النفايات زبلط باستخداـ الرافعات داخل اؼبستودع نفسو .كيبكن ؼبشغلي الرافعات ربديد
اغبموالت اليت من احملتمل أف تسبب مشاكل (مثل النفايات اؼبربوطة كاألشياء اؼبنفصلة اليت ال يبكن أف ُزبلط أك اليت تسبب
مشاكل يف التحميل كالتلقيم) كمن مث يتأكدكف من إزالتها أك تقطيعها أك خلطها بشكل مباشر (حسب االقتضاء) مع النفايات
األخرل .بيد أنو يصعب على مشغلي الرافعات أنفسهم ربديد النفايات احملتوية على الزئبق.
تقطيع النفايات البلدية المختلطة
يبكن تقطيع النفايات البلدية اؼبختلطة غَت اؼبعاعبة بشكل غَت كامل من خالؿ سبرير النفايات اؼبنقولة عرب اؼبقصات التمساحية
أك آالت التقطيع أك الطواحُت أك اؼبقصات الدكارة أك اؼبطاحن .كوبسن التقطيع ذبان س النفايات فبا يؤدم إذل احًتاؽ كاختزاؿ
أكثر تناسقان كانبعاثات أكثر ثباتان من الفرف .كمن شأف ضماف انبعاث غاز أكرل ذم تركيب أكثر تناسقان السماح بزيادة كفاءة
عملية تنظيف غاز اؼبداخن .إف الكثَت من النفايات ربتوم على كميات ذات قيمة من اؼبعادف اغبديدية كغَت اغبديدية ،كىي
معادف يبكن أف تكوف جزءان أصيالن من النفايات نفسها (مثالن حاكيات الطعاـ كالشراب يف النفايات الصلبة البلدية) أك يبكن
أف تنشأ من عملية تعبئة النفايات يف براميل (مثل النفايات اػبطرة) أك حاكيات معدنية أخرل.
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كعند تقطيع النفايات القادمة فإنو يبكن إزالة اؼبعادف قبل اغبرؽ للسماح بإعادة التدكير .كيبكن فصل اؼبعادف من خالؿ
استخداـ ما يلي:


اؼبغناطيسات اؼبعلقة للمواد اغبديدية الكبَتة مثل الرباميل اؼبقطعة؛



اؼبغناطيسات الربميلية للمواد اغبديدية الصغَتة كالثقيلة مثل البطاريات كاؼبسامَت كالقطع اؼبعدنية كغَتىا؛



آالت الفصل العاملة بالتيارات الدكامية للمعادف غَت اغبديدية – خصوصان األؼبنيوـ كالنحاس اللذاف يستخدماف يف
التعبئة كاؼبكونات الكهربائية.

تقطيع النفايات الخطرة المطحونة والمعبأة
يبكن إجراء معاعبة مسبقة للنفايات السائلة اؼبعبأة كالنفايات الصلبة اؼبعبأة أك السائبة هبدؼ إنتاج خليط يؤمن تلقيمان متواصالن
للفرف .كيبكن معاعبة النفايات اؼبالئمة حىت تصبح قابلة للضخ غبقنها عن طريق الضخ يف الفرف أك يبكن أف تُقطَّع هبدؼ
إضافتها إذل مستودع اغبرؽ يف عملية تنفصل فيها اؼبواد الصلبة عن السوائل كمن مث تلقم يف الفرف بشكل منفصل باستخداـ
ال ُكالبات كالضخ على التوارل.
كتُقطَّع اؼبنصات النقالة احملتوية على نفايات سائلة معبأة ذات لزكجة منخفضة إذل متوسطة إذل أطواؿ تًتاكح من ٘ إذل ٓٔسم،
كمن مث يبكن فرز النفايات اؼبقطعة قبل نقلها إذل الصهاريج .كيبكن استخداـ اؼبواد البالستيكية اليت تعزؿ عن النفايات كمصدر
للطاقة يف عملية اغبرؽ كما يبكن إزالة اؼبعادف اغبديدية من أجل إعادة التدكير ،كذلك باستخداـ اؼبغناطيسات .كيف حاالت
أخرل ال تفرز النفايات مثل الزيوت العادمة بل تُضخ بدالن من ذلك إذل الفرف يف شكل خليط من السوائل كالنفايات الصلبة
اؼبقطعة مع إضافة سوائل ـبففة (.)European Commission, 2006, Waste Incineration
ٕ ٖ-ٕ-توصيف أنواع أفران حرق النفايات
تبُت األقساـ التالية عمليات اغبرؽ اؼبستمرة .كمن اؼبعركؼ أف عمليات اغبرؽ على دفعات تستخدـ يف بعض األحياف بيد أف
ىذه العمليات ترتبط يف العادة بانطالؽ انبعاثات كبَتة يف بداية العملية كهنايتها كلن يتم التطرؽ ؽبا مرة أخرل يف ىذا الفصل.
ٕٔ-ٖ-ٕ-

األفران الدوارة لحرق النفايات

تستخدـ األفراف الدكارة بصورة أكثر شيوعان غبرؽ النفايات اػبطرة اليت تشتمل على الكثَت من أنواع النفايات الطبية
(الشكل ٕ) ،لكن يف بعض األحياف تستخدـ أيضان األفراف الشبكية (دبا يف ذلك اغبرؽ اؼبشًتؾ مع النفايات األخرل) غبرؽ
النفايات الصلبة ،كما تستخدـ األفراف ذات القاعدة اؼبميعة غبرؽ بعض اؼبواد اليت سبق معاعبتها .كتستخدـ األفراف الثابتة أيضان
بشكل كاسع النطاؽ يف اؼبرافق داخل اؼبنشآت الكيميائية.
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الشكل ٕ -نظام الفرن الدوار لحرق النفايات

()www.hitemptech.com

كنظران للًتكيبة اػبطرة (كغَت اؼبوثوؽ هبا يف الغالب) ؼبسارات النفايات القادمة ،هبرم الًتكيز بصورة أكرب على معايَت القبوؿ،
كالتخزين ،كاؼبناكلة كاؼبعاعبة اؼبسبقة مقارنةن دبا عليو اغباؿ يف النفايات الصلبة البلدية .كيف حالة النفايات اؼبنخفضة الطاقة قد
تكوف ىناؾ حاجة الستخداـ كقود مساعد.
كيف األفراف الدكارة تُدخل النفايات الصلبة أك اغبمأة أك النفايات اؼبعبأة يف حاكيات أك النفايات القابلة للضخ يف النهاية العلوية
للربميل اؼبائل .كتًتاكح درجات اغبرارة يف الفرف عاد نة من ْٓ٘ ٛـ (ٓٓ٘ ْـ عند استخداـ الفرف كجهاز تغويز) إذل ٕٓٓٔ ْـ
(كفرف عارل اغبرارة لصهر الرماد) .كيسمح الدكراف البطيء للربميل بوقت مكوث يًتاكح من ٖٓ إذل ٓ ٜدقيقة ،كما تسمح
غرفة االحًتاؽ الثانوم اليت تلي الفرف بأكسدة غازات االحًتاؽ .كىنا يبكن حقن النفايات السائلة أك أنواع الوقود اؼبساعد مع
اؽبواء الثانوم للحفاظ على فًتة مكوث دنيا قدرىا ثانيتاف كدرجات حرارة تًتاكح من ْٓ٘ ٛـ إذل ٓٓٔٔ ْـ فبا يسمح عمليان
بتفكيك معظم اؼبركبات العضوية اؼبتبقية .كيبكن أف ربدد مسبقان متطلبات ظركؼ االحًتاؽ ،كما ىو كارد يف األمر التوجيهي
( )2010/75/EUالصادر عن االرباد األكرك بشأف حرؽ النفايات .كيف معظم اغباالت تشيد األفراف الدكارة كغرؼ ما بعد
االحًتاؽ يف شكل غرؼ ثابتة اغبرارة مبطنة بالسَتاميك .كبعد غرفة االحًتاؽ سبر غازات اؼبداخن عرب منطقة فراغية حىت
الوصوؿ إذل درجة حرارة قدرىا زىاء ْٓٓ ٚـ .بعد ذلك تُرتب حزـ اغبرؽ مثل اؼببخرات كاؼبسخنات الفوقية كالسخانات األكلية
ؼبياه التلقيم .كنظاـ مرجل حرارة النفايات كاإلمداد بالطاقة يشبو نظم اغبرؽ الشبكية .كتًتاكح طاؽ فرف اغبرؽ من ٘ ٓ,إذل ٖ
طن يف الساعة (ألفراف حرؽ نفايات الرعاية الصحية).
ٕٕ-ٖ-ٕ-

أفران الحرق بحقن السوائل

تستخدـ أفراف اغبرؽ حبقن السوائل ،كما ىو اغباؿ يف األفراف الدكارة ،غبرؽ النفايات اػبطرة عاد نة .كعمليان يبكن أف تستخدـ
أفراف اغبرؽ حبقن السوائل للتخلص من أم نفايات سائلة أك شبو سائلة قابلة لالحًتاؽ (مثل السوائل كاؼبالط كاغبمأة) .كعاد نة
ما تشمل نظم األفراف اليت تعمل حبقن السوائل ،اليت قد تكوف أبسط أنواع أجهزة اغبرؽ ،نظامان غبرؽ النفايات كنظامان للوقود
اؼبساعد كنظامان لإلمداد باؽبواء ،كغرفة احًتاؽ ،كنظامان لضبط تلوث اؽبواء ،كما ىو مبُت يف الشكل ٖ .كتلقم النفايات السائلة
كتُبخ يف غرفة االحًتاؽ عرب فوىات فرف النفايات .كتبخ ىذه الفوىات النفايات كسبزجها مع ىواء االحًتاؽ .كوبدث البخ عاد نة
بوسائل ميكانيكية مثل كأس دكارة أك نظم بخ تعمل بالضغط ،أك من خالؿ فوىات ثنائية اؼبائع تستخدـ اؽبواء عارل الضغط
أك البخار .كمع كجود مساحة سطحية كبَتة نسبيان تتبخر اعبسميات اؼببخوخة بسرعة مشكلةن مزهبان من أخبرة النفايات شديدة
القابلية لالحًتاؽ مع ىواء االحًتاؽ .كعاد نة تًتاكح فًتة اؼبكوث يف غرفة االحًتاؽ من ٘ ٓ,إذل ٕ ثانية ،كتًتاكح درجات اغبرارة
من ْٓٓ ٚـ إذل ْٓٓ ٔٙـ ،كذلك من أجل ضماف االحًتاؽ الكامل للنفايات السائلة .كيبكن أف تتجاكز معدالت تلقيم
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النفايات السائلة ٕٓٓٓ ؿ/الساعة .كإذا كاف ؿبتول الطاقة يف النفايات غَت م
كاؼ للحفاظ على احًتاؽ كايف كدرجات حرارة
مالئمة لالحًتاؽ يتم استخداـ كقود إضايف مثل زيت الوقود أك الغاز الطبيعي .كيف بعض اغباالت يتم ترشيح النفايات احملتوية
على كميات كبَتة من اؼبواد الصلبة قبل اغبرؽ لتفادم انسداد الفوىات (.)US EPA 2005

الشكل ٖ -فرن نموذجي يعمل بحقن السوائل

فرف اغبرؽ الشبكي
ىناؾ أنواع ـبتلفة من أفراف اغبرؽ الشبكي كربديدان :األفراف الشبكية اؼبتحركة كالثابتة

األفراف الشبكية اؼبتحركة
منشأة اغبرؽ النموذجية للنفايات الصلبة البلدية ىي الفرف الشبكي اؼبتحرؾ .كيف ىذا الفرف تتحرؾ النفايات عرب غرفة االحًتاؽ
كىذه اغبركة تسمح بعملية احًتاؽ كاملة كأكثر كفاء نة.
كيبكن تصميم الوحدات لتكوف ذات قدرات متفاكتة .كأحد األمثلة على ذلك ىو مرجل شبكي متحرؾ مفرد يبكنو معاعبة ما
يصل إذل ٖ٘ طنان من النفايات يف الساعة ،كما يبكنو أف يعمل ؼبدة ٓٓٓ ٛساعة يف السنة بفًتة توقف مقررة كاحدة فقط من
أجل الفحص كالصيانة كتستمر شهران كاحدان تقريبان .كتُدخل النفايات عن طريق رافعة نفايات عرب ما يعرؼ بػ"اغبلق" يف أحد
طريف الشبكة كمن ىناؾ تنتقل كبو األسفل عرب الشبكة اؽبابطة إذل حفرة الرماد يف الطرؼ اآلخر ،كىنا يزاؿ الرماد باستخداـ
ؿبب س مائي .كيرد جزء من ىواء االحًتاؽ (ىواء االحًتاؽ األكرل) عرب الشبكة من األسفل.
ىذا التدفق اؽبوائي يهدؼ أيضان إذل تربيد الفرف الشبكي نفسو ،فالتربيد مهم من أجل القوة اؼبيكانيكية للشبكة ،كىناؾ الكثَت
من األفراف الشبكية اؼبتحركة تربد داخليان عن طريق اؼبياه أيضان .كيُدخل ىواء االحًتاؽ الثانوم إذل داخل اؼبرجل بسرعة عالية
عرب فوىات فوؽ الفرف الشبكي حيث يسهل االحًتاؽ الكامل لغازات اؼبداخن من خالؿ إحداث اضطراب وبسن عملية
اؼبزج ،كمن خالؿ ضماف كمية زائدة من األكسجُت .كيف األفراف ذات اؼبواقد اؼبتعددة أك اؼبتدرجة يُدخل ىواء االحًتاؽ الثانوم
يف غرفة منفصلة أسفل غرفة االحًتاؽ األكرل.
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كيف بلداف االرباد األكرك (اؼبفوضية األكركبية )ٕٓٓٓ ،يتعُت تصميم منشآت اغبرؽ حبيث تضمن كصوؿ غازات اؼبداخن إذل
درجة حرارة قدرىا ْٓ٘ ٛـ على األقل ؼبدة ثانيتُت هبدؼ ضماف التفكك اعبيد للمواد العضوية السامة .كمن أجل االمتثاؿ ؽبذا
الشرط يف كل األكقات فإنو يتعُت تركيب أفراف مساعدة احتياطية (تزكد بالزيت غالبان كمصدر للوقود) كتشعل ىذه األفراف
داخل اؼبرجل عندما تصبح درجة حرارة النفايات منخفضة جدان حبيث ال يبكنها الوصوؿ إذل درجة اغبرارة اؼبشار إليها من دكف
دعم .بعد ذلك تربد غازات اؼبداخن يف السخانات الفوقية حيث تتحوؿ اغبرارة إذل خبار يؤدم إذل تسخُت النظاـ عادةن إذل
درجة ٓٓٗ ْـ عند ضغط قدره ٓٓٓٗ كيلوباسكاؿ لتوليد الكهرباء يف التوربُت.

كعند ىذه النقطة تصبح درجة حرارة غاز اؼبداخن يف حدكد ٕٓٓ ْـ كيبرر إذل نظاـ تنقية غازات اؼبداخن .كيف الغالب تتكوف
منشآت اغبرؽ من العديد من خطوط اؼبراجل اؼبنفصلة (مراجل كمنشآت ؼبعاعبة غازات اؼبداخن) ،كذلك حبيث يستمر إدخاؿ
النفايات إذل أحد خطوط اؼبرجل بينما ذبرم صيانة اػبطوط األخرل أك إصالحها أك تطويرىا.

األفراف الشبكية الثابتة
أقدـ كأبسط أنواع أفراف اغبرؽ كانت عبارة عن خلية مبطنة بالطوب مع شبكة معدنية ثابتة فوؽ حفرة رماد سفلية ،كتوجد هبا
أيضان فتحة علوية أك جانبية للتعبئة كفتحة أخرل جانبية إلزالة اؼبواد الصلبة غَت القابلة لالحًتاؽ اليت تسمى اؼبخلفات الصلبة.
كحاليان استبدلت الكثَت من األفراف الصغَتة اليت كانت توجد سابقان يف مباين الشقق السكنية دبطاحن لدؾ النفايات.
ٕٖ-ٖ-ٕ-

أفران الحرق ذات القاعدة المميعة

تستخدـ األفراف ذات القاعدة اؼبميعة على نطاؽ كاسع غبرؽ النفايات الناعمة اؼبكونات مثل الوقود اؼبستخرج من النفايات
كضبأة مياه اجملارير .كاستخدمت ىذه الطريقة لعقود كبصورة رئيسية غبرؽ أنواع الوقود اؼبتجانسة .إف الفرف ذا القاعدة اؼبميعة ىو
غرفة احًتاؽ مبطنة يف شكل أسطوانة رأسية .كيف القسم السفلي يستخدـ اؽبواء لتمييع طبقة قاعدية من مادة خاملة (مثل
الرمل أك الرماد) موضوعة فوؽ شبكة معدنية أك لوحة توزيع .كهبرم باستمرار تلقيم النفايات اؼبراد حرقها يف القاعدة الرملية
اؼبميعة من األعلى أك من اعبانب .كيُدخل ىواء مسخن مسبقان يف غرفة االحًتاؽ من خالؿ فتحات يف لوحة القاعدة مشكالن
قاعدة فبيعة مع الرمل اؼبوجود يف غرفة االحًتاؽ.
بعد ذلك تضخ النفايات يف اؼبفاعل من خالؿ مضخة أك ملقم قبمي أك حامل أنبو لوليب .كوبدث التجفيف كالتطاير
كاالشتعاؿ كاالحًتاؽ يف القاعدة اؼبميعة .كتًتاكح درجة اغبرارة يف اغبيز اػبارل فوؽ القاعدة (اؼبساحة العلوية) عادةن من ْٓ٘ ٛـ
إذل ْٓ٘ ٜـ .كفوؽ اؼبادة القاعدية اؼبميعة تُصمم اؼبساحة العلوية حبيث تسمح باحتجاز الغازات ضمن نطاؽ احًتاؽ .أما يف
طبقة القاعدة نفسها فإف درجة اغبرارة تكوف أقل كقد تصل إذل زىاء ْٓ٘ ٙـ.

كنظران لطبيعة اؼبفاعل اعبيدة اؼبزج فإف نظم اغبرؽ ذات القاعدة اؼبميعة تتميز عمومان بتوزيع متناسق لدرجات اغبرارة كاألكسجُت
فبا يفضي إذل تشغيل مستقر .كيف حالة النفايات غَت اؼبتجانسة يتطلب االحًتاؽ ذم القاعدة اؼبميعة إجراء عملية ربضَت
للنفايات لكي تستويف مواصفات اغبجم .كيف بعض أنواع النفايات يبكن إقباز ذلك عن طريق توليف بُت اعبمع االنتقائي
للنفايات أك اؼبعاعبة اؼبسبقة مثل التقطيع .كيبكن لبعض أنواع القواعد اؼبميعة (مثل القاعدة اؼبميعة الدكارة) استقباؿ نفايات
ذات جسيمات أكرب حجمان مقارنةن بغَتىا ،كيف ىذه اغبالة ال يلزـ إال زبفيض تقرييب لكمية النفايات أك ال يلزـ القياـ بأم
إجراء.
ٕٗ-ٖ-ٕ-

النظم ذات الوحدات التجميعية

نظم اغبرؽ ذات الوحدات التجميعية ىي نوع شائع من أفراف حرؽ النفايات البلدية تستخدـ على نطاؽ كاسع يف الواليات
اؼبتحدة األمريكية كأكركبا كآسيا .كتتكوف أفراف اغبرؽ ذات الوحدات التجميعية من غرفيت احًتاؽ مركبتُت عموديان (غرفة أكلية
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كغرفة ثانوية) .كعادةن تًتاكح طاقة اغبرؽ يف النظم ذات الوحدات التجميعية من ٔ إذل ٓ ٕٚطن يف اليوـ .كىناؾ نوعاف
رئيسياف من أنواع النظم ذات الوحدات التجميعية ،النظم ذات اؽبواء الزائد كالنظم ذات اؽبواء الناقص.
كتتكوف نظم الوحدات التجميعية ذات اؽبواء الزائد من غرفيت احًتاؽ أكلية كثانوية تعمل كل منهما دبستويات ىواء تزيد عن
متطلبات االحًتاؽ النظيف (أم ىواء زائد بنسبة ٓٓٔ إذل ٕٓ٘ يف اؼبائة) .أما يف نظم الوحدات التجميعية ذات اؽبواء
الناقص (أك اػباضع للتحكم) فإف اؽبواء يصل إذل الغرفة األكلية دبستويات ال تكفي لالحًتاؽ النظيف .كتدخل نواتج االحًتاؽ
غَت الكامل يف غازات االحًتاؽ اليت تتكوف يف غرفة االحًتاؽ األكلية كمن مث سبر إذل غرفة احًتاؽ ثانوية .كيضاؼ اؽبواء الزائد
إذل الغرفة الثانوية كيكتمل االحًتاؽ من خالؿ درجات اغبرارة العالية اليت يتم الوصوؿ إليها بإضافة كقود مساعد (الغاز الطبيعي
يف العادة) .كتعطي درجة اغبرارة العالية كاؼبتناسقة يف الغرفة الثانوية ،مضافان إليها اؼبزج القوم لغازات االحًتاؽ ،أفضلية لتشكيل
كانبعاث اؼبستويات اؼبنخفضة من اعبسيمات الدقيقة العالقة كاؼبلوثات العضوية.
ٕ ٗ-ٕ-حرق مسارات نفايات محددة
ٕٔ-ٗ-ٕ-

حرق النفايات البلدية

رغم أنو يف الكثَت من اؼبناطق يظل طمر بقايا النفايات غَت اؼبعاد تدكيرىا الوسيلة الرئيسية للتخلص من حرؽ النفايات الصلبة
البلدية ،إال أف إحراؽ اؼبخلفات كطمرىا الحقان أصبح فبارسةن شائعةن يف الكثَت من البلداف اؼبتقدمة كالصناعية.
كيكوف حرؽ النفايات الصلبة البلدية مصحوبان يف العادة باستعادة بعض الطاقة اؼبولدة للحرارة (”نفايات إذل طاقة“) يف شكل
خبار ك/أك توليد الكهرباء .كذلك يبكن تصميم أفراف اغبرؽ حبيث تتقبل األنواع اؼبعاعبة من الوقود اؼبشتق من النفايات الصلبة
البلدية إضافةن إذل اغبرؽ اؼبشًتؾ مع أنواع الوقود األحفورل .كيبكن أف يتفاكت حجم أفراف حرؽ النفايات البلدية من كحدات
صغَتة اغبجم تعاجل دفعات فردية تصل إذل بضعة أطناف يف اليوـ إذل كحدات كبَتة جدان تتميز بقدرات تلقيم يومي مستمر دبا
يزيد عن ألف طن.
كتتمثل الفوائد األساسية غبرؽ النفايات الصلبة البلدية يف تدمَت اؼبواد العضوية (دبا يف ذلك اؼبواد السامة) كخفض كمية
النفايات كتركيز اؼبلوثات (مثل اؼبعادف الثقيلة) كربويلها إذل كميات صغَتة نسبيان من الرماد ،كبالتارل إهباد حيزات تصريف آمنة
يف حاؿ التخلص من ىذه اؼبواد بطريقة جيدة .أما الطاقة اؼبستعادة فيمكن أف تشكل فائدة إضافية مهمة.
ٕ ٔ-ٔ-ٗ-ٕ-اعتبارات تشغيل أفران حرق النفايات الصلبة البلدية
يف الكثَت من أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية هبرم أيضان حرؽ أجزاء أخرل من النفايات مثل النفايات السائبة (مثالن من
منشآت فرز ال نفايات) أك ضبأة مياه اجملارير أك النفايات الطبية أك اعبزء اؼبولد غبرارة عالية الناتج عن اؼبعاعبة اؼبسبقة للنفايات
(مثالن من منشآت التقطيع) .كىذه النفايات يتعُت تقييمها بعناية قبل حرقها للتأكد فبا إذا كانت منشأة حرؽ النفايات (دبا يف
ذلك معاعبة غاز اؼبداخن كمعاعبة اؼبياه العادمة كاؼبخلفات) مصممة ؼبعاعبة ىذه األنواع من النفايات كما إذا كانت اؼبنشأة
قادرة على إقباز اؼبعاعبة دكف اإلضرار بصحة اإلنساف أك البيئة .كمن الباراميًتات اؼبهمة ؿبتول الكلور كالربكـ كالكربيت،
كؿبتول اؼبعادف الثقيلة ،كؿبتول اؼبواد اؼبولدة للحرارة (القيمة اغبرارية اؼبنخفضة) كسلوؾ االحًتاؽ.
كيبكن أف يقود الًتكيز العارل للربكـ إذل تكوين مركبات مربكمة مثل الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة الربكـ كالفيورانات
الثنائية البنزين اؼبتعددة الربكـ (.)CSTEE, 2002
كيتطاير الزئبق أثناء عملية اغبرؽ كلذلك يتعُت ازباذ إجراءات ؿبددة قبل عملية اغبرؽ كبعدىا ػبفض ىذه االنبعاثات .كمن
شأف ذباىل اغبدكد القصول ؼبنشأة اغبرؽ أف يفضي إذل مشاكل يف التشغيل (مثل اغباجة لإلغالؽ اؼبتكرر لتنظيف الشبكة
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اؼبعدنية أك اؼببدالت اغبرارية) أك يؤدم إذل أداء بيئي سيئ (مثالن انبعاثات كبَتة إذل اؼبياه ،ارتفاع قابلية الرماد اؼبتطاير على
االرتشاح) .كيبُت الشكل ٗ اؼبخطط النموذجي لفرف حرؽ نفايات صلبة بلدية كبَت.

الشكل ٗ -فرن حرق نفايات صلبة بلدية نموذجي (المصدر :المفوضية األوروبية )ٕٓٓٙ
ٕ ٕ-ٔ-ٗ-ٕ-تصاميم أفران حرق النفايات الصلبة البلدية
يبكن حرؽ النفايات الصلبة البلدية يف العديد من أنظمة حرؽ النفايات ،دبا يف ذلك األفراف الشبكية النقالة كاألفراف الدكارة
كاألفراف ذات القاعدة اؼبميعة .كتتطلب تكنولوجيا األفراف ذات القاعدة اؼبميعة (انظر القسم الفرعي ٕ )ٗ-ٖ-ٕ-أف تكوف
أحجاـ جسيمات النفايات الصلبة البلدية ضمن مدل معُت  -كىذا يتطلب عاد نة درجة من اؼبعاعبة اؼبسبقة مع اعبمع
االنتقائي للنفايات .كتًتاكح طاقات االحًتاؽ يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية يف العادة من ٓ ٜإذل ٓٓ ٕ ٚطن من
النفايات الصلبة البلدية يف اليوـ (نظم الوحدات التجميعية :من ٗ إذل ٓ ٕٚطن يف اليوـ).
كقد جرل تطوير عمليات أخرل كتستند إذل فصل األطوار اليت ربدث أيضان يف فرف اغبرؽ :ذبفيف النفايات ،كتطايرىا ،كربللها
اغبرارم ،كتكربنها ،كتأكسدىا .كهبرم كذلك اللجوء للتغويز باستخداـ عوامل تغويز مثل البخار كاؽبواء كأكاسيد الكربوف أك
األكسجُت .كهتدؼ ىذه العمليات إذل خفض كميات غازات اؼبداخن كتكاليف معاعبة غازات اؼبداخن ذات الصلة .كالكثَت
من ىذه التطورات دل يعد يُطبَّق لتعرضو للمشاكل التقنية كاالقتصادية عند التوسيع على نطاقات ذبارية كصناعية .كتستخدـ
بعض ىذه العمليات على أساس ذبارم (مثالن يف الياباف) بينما هبرم اختبار عمليات أخرل يف اؼبنشآت اإلرشادية يف أكركبا
لكنها تظل تساىم بقدر ضئيل من قدرات اؼبعاعبة الكلية مقارنةن باغبرؽ.
ٕ ٕ-ٗ-ٕ-حرق النفايات الخطرة
ربرؽ النفايات اػبطرة عادةن يف األفراف الدكارة أك يف األفراف الشبكية .كىناؾ أنواع أخرل من أفراف اغبرؽ اؼبستخدمة غبرؽ
النفايات اػبطرة منها األفراف ذات القاعدة اؼبميعة ،كالوحدات العاملة حبقن السوائل ،ككحدات اغبرؽ الثابتة .كقبل قبوؿ
النفايات اػبطرة ؼبعاعبتها يتعُت أف تقيم أفراف اغبرؽ التجارية اؼبادة كأف ربدد خصائصها .كيف العادة يتعُت على اعبهة اؼبنتجة
تقدًن الوثائق ذات الصلة ،دبا يف ذلك منشأ النفايات ،كرمزىا أك توصيفاهتا األخرل ،كربديد األشخاص اؼبسؤكلُت عنها،
ككجود مواد خطرة معينة فيها .كذلك يتعُت تعبئة النفايات بشكل جيد لتفادم احتماالت التفاعل كاالنبعاثات أثناء النقل.
كيعتمد التخزين يف موقع الفرف على طبيعة النفايات كخواصها الفيزيائية .كزبزف النفايات اػبطرة الصلبة يف العادة يف مستودعات
تُنشأ حبيث سبنع التسرب إذل أم كسط بيئي كتغلق بإحكاـ للسماح بإزالة ىواء اؼبستودع كتوجيهو إذل عملية االحًتاؽ .أما
النفايات السائلة فتخزف يف حقوؿ صهاريج كغالبان يف جو من الغازات اػباملة (مثل النيًتكجُت) كتنقل إذل فرف اغبرؽ عن طريق
األنابيب .كيبكن تلقيم بعض أنواع النفايات مباشرةن إذل الفرف يف اغباكيات اليت تنقل هبا .كهبب أف تكوف اؼبضخات كاألنابيب
كاؼبعدات األخرل اليت قد تالم س النفايات غَت قابلة للتآكل كقابلة للتنظيف كألخذ العينات منها .كيبكن أف تشمل عمليات
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اؼبعاعبة اؼبسبقة معادلة النفايات أك ذبفيفها أك تصليدىا .كيبكن أف تستخدـ آالت التقطيع كآالت اػبلط اؼبيكانيكية ؼبعاعبة
اغباكيات أك ػبلط النفايات لضماف احًتاؽ أكثر كفاء نة.
كربرؽ النفايات اػبطرة أيضان يف األفراف اإلظبنتية .كهبرم تناكؿ ىذا التطبيق يف الفصل اؼبتعلق باإلظبنت يف كثيقة التوجيهات.
ٕٖ-ٗ-ٕ-

حرق حمأة مياه المجارير

هبرم التخلص من ضبأة مياه اجملارير اؼبنزلية بعدة طرؽ ،دبا يف ذلك استخدامها يف األراضي الزراعية بعد اؼبعاعبة اؼبسبقة ؽبا،
كالتخلص السطحي منها (مثالن يف اؼبساحات اػبضراء كعن طريق الطمر) ،كبإحراقها ،كالتخلص منها مع النفايات الصلبة
البلدية ،كاغبرؽ اؼبشًتؾ .كيبارس حرؽ ضبأة مياه اجملارير يف عدة بلداف ،إما لوحده أك عن طريق اغبرؽ اؼبشًتؾ يف أفراف حرؽ
النفايات الصلبة البلدية أك يف منشآت اغبرؽ األخرل (مثل منشآت توليد الطاقة العاملة بالفحم اغبجرم ،أفراف اإلظبنت).
كيعتمد التخلص الفعاؿ من ضبأة مياه اجملارير عن طريق ىذه العملية على عدد من العوامل من بينها مزج أك عدـ مزج اغبمأة
مع مسارات النفايات الصناعية (فاؼبزج من شأنو أف يزيد من كميات اؼبعادف الثقيلة) ،كاؼبوقع (اؼبواقع الساحلية يبكن أف تسمح
بوصوؿ اؼبياه اؼباغبة) ،كاؼبعاعبة اؼبسبقة (أك عدمها) ،كاؼبناخ (خفض الًتكيز عن طريق مياه األمطار) (.)EU IED, 2010
كينطوم حرؽ ضبأة مياه اجملارير على بعض االختالفات مقارنةن حبرؽ النفايات الصلبة البلدية كالنفايات اػبطرة ،فقابلية تغَت
ؿبتول الرطوبة كقيمة الطاقة كاالمتزاج احملتمل مع النفايات األخرل (مثل النفايات الصناعية يف حاؿ كانت نظم اجملارير مًتابطة)
ىي عوامل ربتاج إذل اعتبارات خاصة يف اؼبناكلة كاؼبعاعبة اؼبسبقة.
كتتكوف اؼبخلفات الصلبة لعملية حرؽ ضبأة مياه اجملارير بصورة رئيسية من الرماد اؼبتطاير كرماد القعر (من اغبرؽ يف األفراف ذات
القاعدة اؼبميعة) كـبلفات معاعبة غازات اؼبداخن (انظر توصيف حرؽ النفايات الصلبة البلدية يف الفرع ٕ ٔ-ٗ-ٕ-أعاله).
كيتعُت اعبمع بطريقة مالئمة بُت التدابَت اؼبناسبة لتنقية غازات اؼبداخن لضماف تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة (انظر الفرع ٘٘-
أدناه).
ٕٗ-ٗ-ٕ-

تصميم وتشغيل أفران حرق حمأة مياه المجارير

يبكن لفرف حرؽ ضبأة مياه اجملارير النموذجي أف يعاجل ما يصل إذل ٓٓٓ ٓ ٛطن من اغبمأة (ٖ٘ يف اؼبائة مواد صلبة جافة)
يف السنة .كتتمثل تكنولوجيات اغبرؽ اؼبفضلة فيما ىبص ضبأة مياه اجملارير يف الفرف ذم اؼبواقد اؼبتعددة (الشكل ٘) كنظم
األفراف ذات القاعدة اؼبميعة ،رغم أف األفراف الدكارة تستخدـ أيضان يف تطبيقات أصغر حجمان.

الشكل ٘ نموذج لفرن حرق حمأة مياه المجارير المتعدد المواقد (المفوضية األوروبية)ٕٓٓٙ ،
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كاعتمادان على نسبة اؼبواد الصلبة اعبافة (اعبفاؼ) يتم توفَت كقود مساعد ،ىو يف العادة زيت التدفئة أك الغاز الطبيعي .كتًتاكح
درجات حرارة التشغيل اؼبفضلة من ْٓ٘ ٛـ إذل ْٓ٘ ٜـ مع فًتة مكوث قدرىا ثانيتاف ،رغم أف بعض اؼبرافق ذات القاعدة
اؼبميعة قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إذل ْٕٓ ٛـ دكف حدكث البفاض يف مستول أدائها .كمن شأف التشغيل عند
درجة حرارة أعلى من ْٓ ٜٛـ أف يؤدم إذل انتشار الرماد (.)European Commission 2006

كربرؽ ضبأة مياه اجملارير مع النفايات الصلبة البلدية يف األفراف ذات القاعدة اؼبميعة كيف أفراف اغبرؽ (الشبكية) الضخمة .كيف
اغبالة الثانية تكوف النسبة النموذجية ىي نسبة ٔ( ٖ:ضبأة إذل نفايات) ،حيث تُدخل اغبمأة اجملففة إذل داخل غرفة اغبرؽ يف
شكل غبار أك ُسبرر اغبمأة اعبافة إذل الفرف الشبكي عن طريق رشاشات .كيف بعض اغباالت قد زبلط اغبمأة اعبافة أك اجملففة
مع النفايات الصلبة البلدية يف اؼبستودع أك اؼبخزف القمعي اؼبؤقت قبل كصوؽبا إذل فرف اغبرؽ .كسبثل طرؽ التلقيم نسبةن كبَتنة من
االستثمار الرأظبارل اإلضايف اؼبطلوب للحرؽ اؼبشًتؾ.
ٕ ٔ-ٗ-ٗ-ٕ-المعالجة المسبقة لحمأة مياه المجارير
تكتسب اؼبعاعبة اؼبسبقة ،خصوصان عملية إزالة اؼبياه كالتجفيف ،أنبيةن خاصة يف ربضَت اغبمأة للحرؽ ،فالتجفيف ىبفض كمية
اغبمأة كيزيد من الطاقة اغبرارية للمنتج .كيف العادة تلزـ إزالة الرطوبة لتصل إذل ٖ٘ يف اؼبائة على األقل يف اؼبواد الصلبة اعبافة
من أجل توفَت الط اقة اغبرارية الالزمة للحرؽ الذايت .كقد تكوف ىناؾ حاجة لتجفيف إضايف إذا كاف من اؼبخطط حرؽ اغبمأة
مع النفايات الصلبة البلدية.
كقد ذبرل بعض اؼبعاعبات اؼبسبقة للحمأة قبل نقلها إذل مرفق اغبرؽ ،كىذه قد تشمل الفرز كاالىتضاـ الالىوائي كاؽبوائي
ككذلك إضافة اؼبواد الكيميائية الالزمة للمعاعبة.
كزبفض اإلزالة الفيزيائية للماء حجم اغبمأة كتزيد من قيمتها اغبرارية .كتشمل عمليات اإلزالة اؼبيكانيكية للماء دكارؽ الًتشيح
كأجهزة الطرد اؼبركزم كاؼبرشحات اغبزامية كحجرات اؼبرشحات العاصرة .ككثَتان ما تضاؼ اؼبواد احملسنة (مثل عوامل التجميع)
قبل إزالة اؼبياه لتيسَت التجفيف .كتنتج اإلزالة اؼبيكانيكية للماء عادة نفايات صلبة جافة بنسبة ٕٓ إذل ٖ٘ يف اؼبائة
(.)European Commission, 2006
كينتج التجفيف طاقة حرارية تعزز إزالة اؼبياه كربسن حالة اغبمأة .كتنتج اغبرارة الالزمة للتجفيف يف مرفق اغبرؽ يف الغالب من
عملية اغبرؽ نفسها .كيبكن أف تكوف عمليات التجفيف مباشرة (عن طريق مالمسة اغبمأة غبامل حرارم) أك غَت مباشرة (مثالن
عن طريق حرارة ناذبة من منشأة لتوليد البخار) .كيف التجفيف اؼبباشر يتعُت تنظيف مزيج األخبرة كالغازات الحقان.
كيتطلب اغبرؽ الذايت للحمأة توفر نفايات صلبة جافة بنسبة ٖ٘ يف اؼبائة .كرغم أف اإلزالة اؼبيكانيكية للماء يبكن أف تصل إذل
ىذه العتبة إال أنو قد يستخدـ التجفيف اإلضايف للحمأة حىت الوصوؿ إذل نفايات صلبة جافة بنسبة ٓ ٛإذل ٘ ٜيف اؼبائة من
أجل زيادة القيمة اغبرارية .أما اغبرؽ اؼبشًتؾ مع النفايات الصلبة البلدية فهو يتطلب عاد نة ذبفيفان إضافيان للحمأة.
ٕ٘-ٗ-ٕ-

حرق نفايات األخشاب

يبكن حرؽ نفايات األخشاب احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو يف أفراف اغبرؽ الشبكية أك يف األفراف ذات القاعدة اؼبميعة عند
درجات حرارة مشاهبة لدرجات حرارة حرؽ النفايات البلدية.
كىناؾ تقنية أخرل مستخدمة ىي التحليل اغبرارم ،كتنتج يف ىذه اغبالة عادة ثالثة نواتج :الغازات كزيت التحليل اغبرارم
كالفحم ،كتعتمد نسب ىذه النواتج إذل حد كبَت على طريقة التحليل اغبرارم كخصائص الكتلة اغبيوية كباراميًتات التفاعل.
كيستخدـ التحليل اغبرارم السريع أك الومضي لزيادة كمية الغازات أك النواتج السائلة إذل أقصى حد فبكن حبسب درجة اغبرارة
اؼبستخدمة.
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ٕٙ-ٗ-ٕ-

سلوك الزئبق أثناء عملية الحرق

يناقش ىذا القسم سلوؾ الزئبق أثناء عملية اغبرؽ .ككفق ما ىو مبُت يف القسم ٖ فإف قدرة الضوابط اؼبختلفة على احتجاز
االنبعاثات ترتبط بتكوف الزئبق يف غازات اؼبداخن.
كنظران النعداـ الثبات اغبرارم كالكيميائي ؼبركبات الزئبق فإنو عندما تزيد درجة اغبرارة عن ْٓٓ ٚـ إذل ْٓٓ ٛـ ال يتبقى سول
الزئبق النقي ،كىذا يعٍت أف الزئبق يوجد داخل غرفة االحًتاؽ يف فرف حرؽ النفايات بشكلو األكرل فقط .كالزئبق ىو عنصر
شديد التطاير كلذلك فهو يكاد ال يوجد إال يف الطور الغازم ضمن غازات اؼبداخن .كعند مركر غازات اؼبداخن عرب قسم
استعادة اغبرارة تربد ىذه الغازات كمن مث يتفاعل الزئبق النقي اعتمادان على كجود اؼبكونات األخرل لغازات اؼبداخن كدرجة
اغبرارة كتركيبة الرماد ليتحوؿ إذل زئبق مؤكسد .كتتميز مركبات الزئبق اؼبؤكسد عمومان بعدـ الثبات يف غازات اؼبداخن كيف
الظركؼ اعبوية (.)Galbareth, Zygarlicke 1996
كيف ظل ظركؼ معينة يبكن للزئبق األكرل أف يتأكسد ،إال أف حجم ربولو يعتمد على درجة اغبرارة كفًتة اؼبكوث كالرماد
كالكربوف غَت احملًتؽ إضافةن إذل كجود مكونات يف الطور الغازم دبا يف ذلك الكلور أك ثاين أكسيد الكربيت .كيعتمد توزيع
الزئبق النقي كالزئبق اؼبتأكسد يف شكل كلوريد الزئبقيك ،بشكل كبَت ،على كمية كلوريد اؽبيدركجُت يف غازات اؼبداخن ،حيث
سبيل نسبة الزئبق اؼبتأكسد كالزئبق الكلي إذل االزدياد مع زيادة تركيز كلوريد اؽبيدركجُت ( .)Nishitani et al., 1999كنظران
للمحتول اؼبنخفض من كلوريد اؽبيدركجُت يف منشآت حرؽ ضبأة مياه اجملارير فإف كمية الزئبق النقي تكوف كبَتة جدان.
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ٖ -تقنيات التحكم في االنبعاثات
إف نوع عمليات اؼبعاعبة اؼبطبقة على غازات اؼبداخن دبجرد خركجها من غرفة االحًتاؽ كترتيب ىذه العمليات نبا عامالف
مهماف على صعيد التشغيل األمثل لألجهزة كلفعالية الكلفة العامة للمنشأة .كتشمل باراميًتات حرؽ النفايات اليت تؤثر على
اختيار التقنيات :نوع النفايات ،كتركيبها ،كقابليتها للتغَت ،كنوع عملية االحًتاؽ ،كتدفق غازات اؼبداخن كدرجات حرارهتا،
كاغباجة إذل معاعبة اؼبياه العادمة كتوفر ىذه اؼبعاعبة .كلتقنيات اؼبعاعبة التالية تأثَتات مباشرة أك غَت مباشرة على منع انبعاثات
الزئبق أك زبفيضها .كتشمل أفضل التقنيات اؼبتاحة تطبيق أنسب توليفة من نظم تنظيف غازات اؼبداخن .كيرد بياف عاـ لعدد
من التقنيات يف مقدمة ىذه الوثيقة التوجيهية (الفرع ٔ) ،أما اؼبعلومات اليت تعترب خاصة حبرؽ النفايات فًتد يف الفركع التالية.
ٖٔ-

تقنيات إزالة الغبار (الجسيمات الدقيقة العالقة)

إزالة الغبار من غازات اؼبداخن ضركرية عبميع العمليات يف فرف حرؽ النفايات .كقد أظهرت أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية
كاؼبرشحات النسيجية فعاليةن كتقنيات احتجاز للجسيمات الدقيقة العالقة يف غازات مداخن أفراف اغبرؽ .كلالطالع على
اؼببادئ العامة ؽبذه التقنيات انظر مقدمة ىذه الوثيقة.
كمن أجل إزالة الزئبق بكفاءة أكرب من غاز اؼبداخن تستخدـ أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية كاؼبرشحات النسيجية معان جنبان
إذل جنب مع التقنيات األخرل (انظر الفركع ٖ ٗ-إذل ٖ ٘-أدناه).
كيتعُت رصد عملية البفاض الضغط يف اؼبرشحات النسيجية كدرجة حرارة غاز اؼبداخن (يف حاؿ استخداـ نظاـ تنظيف يف
اؼبراحل العليا) لضماف كجود ُكسب اؼبرشح كعدـ كجود تسرب أك بلل يف األكياس.
إف اؼبرشحات النسيجية عرضة للتلف باؼبياه كالتآكل ،كيتعُت اإلبقاء على تدفقات الغازات عند نقطة أعلى من نقطة تشكل
الندل (ٖٓٔ ْـ ْ ٔٗٓ -ـ) ؼبنع ىذه التأثَتات .كتتسم بعض مواد اؼبرشحات دبقاكمة أكرب للتلف.
التأثَتات الشاملة لوسائط متعددة على ارتشاح الزئبق من الرماد اؼبتطاير (.)EC, 2006, Waste Incineration

يتعُت معاعبة الرماد اؼبتطاير اؼبتولد من نظم تنظيف غاز اؼبداخن بعناية نظران لقابليتو لرشح الزئبق يف األرض كاؼبياه اعبوفية.

التأثَتات الشاملة لوسائط متعددة (خبالؼ تلك اؼبرتبطة بالزئبق)
تتسم أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية كاؼبرشحات النسيجية اؼبستخدمة يف إزالة الغبار باالستهالؾ العارل للطاقة نتيجةن للتحميل
الكهركستاتيكي كااللبفاض الكبَت يف الضغط كتنقية اؽبواء النبضية العالية الضغط .كتبلغ كمية اؼبخلفات من ٕٔ إذل ٕٓ
كغم/طن من النفايات اؼبدخلة.

تكاليف الًتكيب كالتشغيل

()EC, 2006, Waste Incineration

تقدر تكاليف االستثمار يف فرف حرؽ نفايات صلبة بلدية ذم خطُت بطاقة كلية قدرىا ٓٓٓ ٕٓٓ طن/السنة كما يلي:
أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية (ثالثية اجملاؿ) ٕ,ٕ :مليوف يورك
أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية (ثنائية اجملاؿ) ٔ,ٙ :مليوف يورك
اؼبرشحات النسيجية ٕ,ٕ :مليوف يورك (من غَت الواضح ما إذا كاف ىذا اؼببلغ يشمل مربد غاز اؼبداخن يف اؼبراحل األكذل)

الفوائد اؼبشًتكة الستخداـ اؼبصايف النسيجية باالقًتاف مع التجفيف عن طريق الرش أك حقن مادة ماصة شبو جافة
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فيما ىبص فصل اؼبلوثات األخرل مثل الغبار كاؼبعادف الثقيلة األخرل كاؼبركبات العضوية اؼبرتبطة بالغبار تتميز اؼبرشحات
النسيجية دبيزة إضافية عند اقًتاهنا حبقن مادة ماصة جافة أك شبو جافة (التجفيف بالرش) كىي توفَت ترشيح إضايف كسطح
تفاعلي على ُكسب اؼبرشح.
ٖٕ-

تقنيات التنظيف الرطب

يبكن احتجاز الزئبق الغازم عن طريق االمتزاز يف جهاز تنظيف رطب .كيف اؼبرحلة األكذل تزيد كفاءة إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف
شكل كلوريد الزئبق (الذم يبثل بشكل عاـ مركب الزئبق الرئيسي بعد حرؽ النفايات) عن ٘ ٜيف اؼبائة ( EC, 2006, Waste
 .)Incinerationأما معدؿ إزالة الزئبق النقي فتًتاكح فقط من صفر إذل ٓٔ يف اؼبائة ،كيعود ذلك بصورة رئيسية إذل التكثيف
عند درجة حرارة تشغيل جهاز التنظيف اليت تًتاكح من ٓ ٙإذل ْٓ ٚـ.

كيشكل الًتسيب أحد التدابَت األخرل اليت كثَتان ما تستخدـ للتقليل إذل أدىن حد فبكن من تركيز الزئبق اؼبؤكسد يف مياه
التنظيف .كيضاؼ عامل تثفل (غالبان مركب كربييت) إذل مياه الشطف كوبوؿ الزئبق الذائب إذل مركب غَت قابل للذكباف بدرجة
كفاءة معقولة ،خصوصان يف اؼبرحلة الثانية .كلربط الزئبق مباشرةن بعد ربويلو إذل الطور الغازم توجد طريقة أخرل فبكنة كىي
إضافة الكربوف اؼبنشط إذل مياه الشطف ( .)Bittig 2014كيبكن تفادم انبعاث الزئبق الذائب مرة أخرل إذل غاز اؼبداخن من
خالؿ مزج الزئبق الذائب مع عوامل العزؿ مثل الكربيتيدات العضوية (.)Keiser et al., 2014
كمن خالؿ تطبيق التدابَت اؼبذكورة أعاله يبكن ربسُت امتزاز الزئبق النقي كزيادتو من ٕٓ يف اؼبائة إذل حد أقصى قدره ٖٓ يف
اؼبائة .كتبلغ كفاءة اإلزالة الكلية للزئبق (اؼبعدين كاؼبتأكسد) زىاء ٘ ٛيف اؼبائة (.)EC, 2006, Waste Incineration

التأثَتات الشاملة لوسائط متعددة
اعبدكؿ ٔ يبُت التأثَتات غَت اؼبتعلقة بالزئبق الشاملة لوسائط متعددة
الجدول ٔ
التأثَتات غَت اؼبتعلقة بالزئبق كالشاملة لوسائط متعددة
استهالؾ الكاشف

كمية اؼبخلفات:
استهالؾ اؼبياه:
االنبعاثات إذل اؼبياه:
اؼبصدر:

ٕ  ٖ -كغم (ىيدرككسيد الصوديوـ) أك ٓٔ كغم أكسيد الكالسيوـ أك ٘ -
ٓٔ كغم حجر جَتم لكل طن من مدخالت النفايات
ٓٔ  ٔ٘ -ؿ/طن من مدخالت النفايات
ٓٓٔ  ٘ٓٓ -ؿ/طن من مدخالت النفايات
ٕٓ٘  ٘ٓٓ -ؿ/طن من مدخالت النفايات

WT BREF 2005

كتتكوف اؼبياه العادمة الناصبة عن اؼبعاعبة يف عملية اغبرؽ بصورة رئيسية من استخداـ تقنيات التنظيف الرطب .كيبكن تفادم
إطالقات اؼبياه العادمة من خالؿ حقنها يف غاز اؼبداخن باستخداـ جهاز ماص رشاش أك نظاـ مشابو .كعلى سبيل اؼبثاؿ يف
أؼبانيا ال يوجد سول عدد قليل من منشآت اغبرؽ اليت ربدث فيها إطالقات من اؼبياه العادمة الناذبة عن معاعبة غاز اؼبداخن.
كيف حاؿ عدـ حقن اؼبياه العادمة يف غاز اؼبداخن يتعُت معاعبة النفايات السائلة عبهاز التنظيف يف منشأة معاعبة فيزيائية-
كيميائية .كإلزالة الزئبق يتعُت تطبيق ترسيب من مرحلتُت .كيبكن ،من خالؿ توليفة من الًتسيب ذم اؼبرحلتُت كالًتشيح الفائق
أك جهاز التبادؿ األيوين اػباص بالزئبق ،الوصوؿ إذل تركيزات تقل عن ٔ ميكركغراـ/ؿ ( Marson et al, 2013, Riethman, 2013,
.)Owens et al, 2013, Scheidereit 2014
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التكاليف
اعبدكؿ ٕ يبُت تكاليف الًتكيب كالتشغيل
الجدول ٕ

تكاليف الًتكيب كالتشغيل
تكاليف االستثمار التقديرية
عنصر معاعبة غاز اؼبداخن
٘ مليوف يورك
جهاز تنظيف رطب من مرحلتُت
 ٚمليوف يورك
جهاز تنظيف رطب من ثالث مراحل
٘ ٔ,مليوف يورك  ٕ -مليوف يورك
منشأة تبخَت خارجية لنفايات الشطف السائلة
جهاز ماص رشاش للتبخَت الداخلي للنفايات السائلة ٘ ٔ,مليوف يورك

اؼبصدر:

التعليقات
يشمل معاعبة اؼبياه العادمة
يشمل معاعبة اؼبياه العادمة
يعتقد أف تقديرات التكاليف
منخفضة

EC, 2006, Waste Incineration

معلومات من جهة مصنعة ؼبنشآت اغبرؽ لعاـ ٕٗٔٓ
منشأة تعاجل ٓٓٓ ٕٓٓ طن خبطُت للحرؽ كمعاعبة غاز اؼبداخن :مرشح نسيجي  +جهاز تنظيف ذم مرحلتُت ٔٙ :مليوف
يورك  ٔٛ -مليوف يورك

اؼبنافع اؼبشًتكة الستخداـ اؼبواد اؼبشربة بالكربوف
من أجل فصل الغازات اغبمضية كالغبار كاؼبكونات اؼبرتبطة بالغبار يبكن أف وبقق استخداـ اؼبواد اؼبشربة بالكربوف ،أك الكربوف
اؼبنشط ،أك فحم الكوؾ يف مواد التعبئة عبهاز التنظيف زبفيضان بنسبة ٓ ٚيف اؼبائة لكمية الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة
الكلور كالفيورا نات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور يف جهاز التنظيف بيد أف ذلك قد ال يظهر يف اإلطالقات الكلية ( European
.)Commission, 2006
ٖٖ-

حقن الكربون المنشط

كرد يف الفصل التمهيدم ؽبذه الوثيقة كصف عاـ الستخداـ الكربوف اؼبنشط لتحسُت إزالة الزئبق .كتنطوم تقنية الكربوف
اؼبنشط على حقن ىذا الكربوف أك فحم الكوؾ يف موقد الفرف قبل الدخوؿ إذل مرشح كيسي (انظر الفرع ٖ ٔ-أعاله) أك
جهاز آخر إلزالة الغبار .كنتيجةن لذلك ُيبتز معظم الزئبق يف طبقة اؼبرشح ،كبناءن على ذلك تُغلف اؼبرشحات النسيجية عاد نة
مسبقان بكواشف قبل بدء التشغيل لضماف ربقيق أداء يفضي إذل خفض كبَت بالفعل عند البدء يف تلقيم النفايات.
كمن اؼبهم كجود مزيج جيد من اؼبواد اؼبمتزة مع غاز اؼبداخن كمدة تالم س كافية هبدؼ ربقيق ترسيب ناجح .كيشكل ربديد
جرعة اؼبواد اؼبمتزة القائمة على الكربوف يف غاز اؼبداخن قبل دخوؿ اؼبرشح النسيجي يف اؼبراحل التالية ،أم بعد جهاز
التنظيف ،خطوةن أخَتةن راسخة يف عملية تنظيف الغاز.
إف دراسة اؼبزيج اؼبكوف لغاز اؼبداخن مهمة للغاية يف تقييم كفاءة الكربوف اؼبنشط يف ضبط انبعاثات الزئبق .كبصورة عامة يعترب
ضبط مركبات الزئبق اؼبؤكسدة أكثر سهولة من ضبط الزئبق النقي .كيكتسب احملتول اؽبالوجيٍت للنفايات أنبيةن يف ربديد حجم
األكسدة اليت ربدث .ككثَتان ما يوجد احملتول اؽبالوجيٍت العارل يف غازات اؼبداخن ،كبالتارل النسب العالية من الزئبق اؼبؤكسد ،يف
أفراف حرؽ النفايات البلدية .كيبكن أف تصل كفاءة اإلزالة عند حقن الكربوف اؼبنشط مع استخداـ اؼبرشحات النسيجية إذل
٘ ٜيف اؼبائة.
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كقد اتضح أف اغبقن اؼبنفصل للكربوف اؼبنشط ،اؼبتحكم فيو من خالؿ الرصد اؼبستمر للزئبق يف الغاز األكرل ،فعاؿ للغاية يف
عملية حرؽ النفايات .كهبذه الطريقة يبكن تكييف الكمية اؼبضافة من الكربوف اؼبنشط مع تركيزات الزئبق يف الغاز األكرل.
إضافةن إذل ذلك فإنو يف حالة حدكث زيادات حادة يف تركيزات الزئبق يف الغاز األكرل يبكن حقن كربوف منشط عارل الفعالية
مشرب بنسبة قدرىا ٕ٘ يف اؼبائة تقريبان من الكربيت .كذبمع ىذه بُت الطريقة التخفيض الفعاؿ للزئبق كزبفيض تكاليف
َّ
التشغيل الناتج عن خفض استخداـ اؼبواد اؼبمتزة .كذبدر اإلشارة إذل أف تكاليف االستثمار يف جهاز لقياس غازات الزئبق يبكن
أف تكوف أقل كثَتان مقارنةن بتكاليف جهاز الغازات النظيفة نظران لعدـ ضركرة أجهزة القياس اؼبختَ َربة من حيث اؼبالءمة (Esser-
.)Schmittmann 2012
كعلى كجو اػبصوص فإنو يف اغباالت اليت تنطوم على تركيزات عالية نسبيان من الزئبق النقي يف غاز اؼبداخن ،مثالن يف منشآت
حرؽ ضبأة مياه اجملارير ،ال يبكن ربقيق كفاءات حرؽ مرضية إال عند استخداـ كربوف منشط مشرب حبامض الكربيتيك أك
هبالوجُت (مثل الربكـ).
كأظهرت االختبارات أف معدؿ خفض الزئبق يزداد مع البفاض درجة حرارة غاز اؼبداخن كأف كفاءة اػبفض تكوف أعلى بكثَت
عندما تكوف تركيزات الزئبق عالية يف الغاز األكرل (.)Takaoka et al. 2002
كتزداد كفاءة اإلزالة للممتزات الكربونية عند استخداـ مرشح نسيجي بدالن من جهاز ترسيب كهركستاتيكي ،كذلك بسبب فًتة
اؼبكوث األطوؿ اليت تسمح بتالم س أكرب بُت اؼبادة اؼبمتزة كغاز اؼبدخنة احململ بالزئبق .كنتيجةن لذلك ال تكوف ىناؾ حاجة إال
لثلث كمية اؼبادة اؼبمتزة الحتجاز نف س الكمية من الزئبق مقارنةن جبهاز الًتسيب الكهركستاتيكي (.)LCP BREF Draft 2013
كلزيادة فعالية إزالة الزئبق من غازات اؼبداخن يستخدـ كربوف منشط مطور خصيصان كىو مشرب حبامض الكربيتيك أك الكربيت
العنصرم أك الربكـ .كيف ىذه اغبالة فإف إزالة الزئبق مدفوعة باالمتزاز الكيميائي ،ككذلك باالمتزاز الفيزيائي .كقد أظهرت
االختبارات أف كفاءة خفض الزئبق يبكن أف تزداد إذل  ٜٜيف اؼبائة.

التأثَتات الشاملة لوسائط متعددة (غَت اؼبتعلقة بالزئبق)
تبلغ اؼبعدالت النموذجية الستهالؾ الكربوف ٖ كغم/طن من النفايات عند حرؽ النفايات الصلبة البلدية .كقد أبلغ عن
مستويات تًتاكح من ٖ ٓ,إذل ٕٓ كغم/طن من النفايات اػبطرة (.)EC, 2006, Waste Incineration

تكاليف الًتكيب كالتشغيل
بالنسبة ؼبنشأة تعاجل ٓٓٓ ٕٓٓ طن من النفايات خبطُت للحرؽ كمعاعبة غاز اؼبداخن :تًتاكح تكاليف معاعبة غاز اؼبداخن
اعباؼ ،دب ا يف ذلك زبزين اؼبواد اؼبمتزة ،كنظم ربديد اعبرعات ،كالتحكم يف حقن اؼبواد اؼبمتزة ،كاؼبرشح النسيجي ،كتصريف
الرماد ،بُت ٘ ٘,مليوف يورك ك ٙمليوف يورك كتكاليف تركيب.
كتبلغ تكاليف تركيب منشآت زبزين الكربوف اؼبنشط زىاء ٓٓٓ ٓ٘ يورك للمنشآت الصغَتة (التخزين يف حاكيات) كزىاء
ٓٓٓ ٓٓٔ يورك ؼبنشآت أكرب حجمان (التخزين يف صوامع) (بيانات من أؼبانيا.)ٕٓٔٗ ،
كتعتمد تكاليف التشغيل على نوع الكربوف اؼبستخدـ .ففي حالة فحم الكوؾ اؼبستخدـ يف اؼبواقد تبلغ التكلفة كبو ٖٓٓ يورك
للطن ،كيف حالة الكربوف اؼبشرب حبامض الكربيتيك اؼبخفف (٘ يف اؼبائة) تبلغ التكلفة كبو ٓٓٗ يورك للطن ،كيف حالة
الكربوف اؼبشرب بكمية كبَتة من الكربيت تبلغ التكلفة كبو ٕٓٓٓ يورك للطن ،كيف حالة الكربوف اؼبنشط اؼبربكـ تبلغ التكلفة
كبو ٓٓ٘ٔ يورك للطن.
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كيُقدَّر استخداـ الكربوف اؼبشرب بكميات منخفضة من حامض الكربيتيك ؼبنشأة حرؽ تعاجل ٓٓٓ ٖٓٓ طن من النفايات
الصلبة البلدية ب ػ ػ ٖٓ طن/السنة ؼبنشأة تستخدـ مرشح بوليسي كبػ ػ ٕٓٓ طن/السنة ؼبنشأة ؾبهزة بنظاـ جاؼ ؼبعاعبة غازات
اؼبداخن (بيانات من أؼبانيا.)ٕٓٔٗ ،

اؼبنافع اؼبشًتكة
يبكن أيضان ربقيق فصل اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة مثل الديوكسينات يف غاز اؼبداخن .كمن اؼبعتاد إضافة الكواشف القلوية مع
الكربوف ،كىذا يسمح خبفض الغازات اغبمضية يف نف س اػبطوة من العملية ،دبثابة جهاز متعدد الوظائف.
ٖٗ-

إضافة البروم إلى المرجل

من شأف إضافة الربكـ داخل الفرف أف ربسن تأكسد الزئبق أثناء مركره دبرجل غاز اؼبدخنة ،األمر الذم يشجع بالتارل ربوؿ
الزئبق الغازم األكرل غَت القابل للذكباف إذل بركميد زئبقيك قابل للذكباف يف اؼباء ،ككذلك إذل مركبات زئبق قابلة لالمتزاز .كعلى
ذلك يبكن ربسُت إزالة الزئبق بواسطة أجهزة الضبط اؼبوجودة يف اؼبراحل النهائية ،مثل أجهزة التنظيف الرطبة .كىناؾ خيار على
صعيد إضافة اؽبالوجينات كىو إضافة الربكـ أك اؼبركبات اؽبالوجينية األخرل إذل النفايات (.)Vosteen 2006
كذبدر اإلشارة إذل أف عملية إضافة الربكـ إذل اؼبرجل كحدىا ال زبفض انبعاثات الزئبق يف حد ذاهتا ،أم باحتجاز الزئبق النقي
يف شكل بركميد زئبقيك .إف إضافة الربكـ للمرجل تعزز عملية تأكسد الزئبق كبالتارل زبفض بصورة غَت مباشرة انبعاثات الزئبق
يف النظم الرطبة القائمة لضبط تلوث اؽبواء مثل أجهزة التنظيف الرطب إلزالة الكربيت أك أجهزة التنظيف اعباؼ إلزالة
الكربيت؛ كبالتارل فإضافة الربكـ للمرجل ربسن كفاءة الكربوف اؼبنشط احملقوف يف الوحدات احملتوية على أجهزة تنظيف
اعبسيمات الدقيقة العالقة (أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكية ،اؼبرشحات النسيجية) (.)LCP BREF Draft Version 2013
كيف منشآت حرؽ النفايات تكوف ىذه التقنية مفيدة عندما ربتوم النفايات على مستويات قليلة من اؽبالوجينات ،كلذلك فإهنا
تستخدـ بصورة رئيسية يف منشآت حرؽ ضبأة مياه اجملارير كمنشآت حرؽ النفايات اػبطرة اليت ربرؽ النفايات عند مستويات
منخفضة من اؽبالوجينات .كعلى سبيل اؼبثاؿ يف منشأة إحراؽ أؼبانية ؼبعاعبة النفايات اػبطرة هبرم رصد غاز اؼبداخن بصورة
مستمرة .كيتم الرصد بعد جهاز التنظيف الرطب كلكن قبل االختزاؿ اغبفزم االنتقائي يف اؼبرحلة التالية نظران ألف األجهزة اليت
تقوـ هبذا االختزاؿ ربتجز الزئبق الذم ينطلق ببطء مرة أخرل بعد ذلك .كيف حاؿ اكتشاؼ زيادة كبَتة يف كمية الزئبق بعد
جهاز التنظيف الرطب فإنو يتعُت حقن مركبات بركمية يف اؼبرجل ،كىذا يؤدم إذل تقليل انبعاثات الزئبق بدرجة كبَتة يف غاز
اؼبدخنة اؼبنظَّف ( .)Vosteen, 2006بيد أف ىذه التقنية غَت فعالة يف حاؿ حدكث زيادات حادة قصَتة جدان للزئبق يف غازات
اؼبدخنة نظران ألف ىذه الزيادات تتجاكز نظاـ معاعبة غازات اؼبدخنة قبل أف تتاح إمكانية غبدكث تفاعل.
كأبلغ بشكل عاـ عن أنو عند استخداـ الربكـ/الزئبق بنسب كتلية تزيد عن ٖٓٓ فإنو يبكن ربقيق أكسدة الزئبق بشكل كامل.
كقد اتضح مؤخران يف منشأتُت فرنسيتُت غبرؽ النفايات اػبطرة ،تستخدماف بصورة رئيسية التنظيف اعباؼ لغاز اؼبدخنة ،أف
كفاءة إزالة الزئبق عند استخداـ الكربوف اؼبنشط بلغت ٓٓٔ يف اؼبائة تقريبان ،كاتضحت ىذه الكفاءة يف كجود الزئبق اؼبؤكسد
فقط تقريبان ( .)Chaucherie et al., 2015كذلك مت الوصوؿ إذل كفاءة إزالة مشاهبة قدرىا  ٜٜ,ٛيف اؼبائة باستخداـ نظاـ
تنظيف متعدد اؼبراحل.
كقد يؤدم استخداـ الربكـ يف ىذه العملية إذل تكوف الديوكسينات اؼبتعددة الربكـ أك الديوكسينات كالفيورانات اؼبتعددة
اؽبالوجينات كىي مركبات غَت مرغوب فيها .كذبدر اإلشارة إذل أنو يتعُت التحكم يف انبعاثات ىذه اؼبواد ،إذا حدثت.
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التأثَتات الشاملة لوسائط متعددة
كيبكن أف تصبح قياسات الزئبق صعبة للغاية يف حاؿ كجود الربكـ يف غاز اؼبداخن .كقد وبدث الربكـ تآكالن يف شبكة األنابيب
كنظاـ تسخُت اؽبواء كنظاـ إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن .كيتزايد التآكل الناتج عن كجود الربكـ بشكل عاـ مع زيادة ؿبتول
الربكـ كالزئبق يف الرماد اؼبتطاير (.)LCP BREF Draft Version, 2013

تكاليف الًتكيب كالتشغيل
يبكن أف يكوف استخداـ عملية حقن الكربوف اؼبنشط باالقًتاف مع إضافة الربكـ إذل اؼبرجل أكثر فعاليةن من حيث الكلفة
باؼبقارنة مع استخداـ إحدل الطريقتُت بشكل منفرد هبدؼ ربقيق نف س مستول األداء.
ٖ٘-

المرشحات ذات القاعدة الثابتة

تستخدـ اؼبرشحات ذات القاعدة اؼبتحركة العاملة بفحم الكوؾ اؼبنشط كعملية تنظيف ثانوية يف غازات مداخن منشآت حرؽ
النفايات البلدية كاػبطرة .كباستخداـ نظاـ االمتزاز ىذا يبكن ترسيب مواد تدخل يف تركيب غاز اؼبداخن بًتكيزات منخفضة
بكفاءة تبلغ  ٜٜيف اؼبائة .كيستخدـ فحم اللغنيت ،اؼبنتج يف عملية فحم الكوؾ بالفرف ذم اؼبوقد ،يف أجهزة االمتصاص ذات
القاعدة اؼبتحركة.
كيبر غاز اؼبداخن عرب حشوة من كوؾ الفرف اغببييب – كىو فحم كوؾ ناعم بقطر ٕ٘ ٔ,مم  ٘ -مم .كيستند األثر الًتسيب
لكوؾ الفرف بصورة رئيسية إذل آلييت االمتزاز كالًتشيح .كعليو فإف من اؼبمكن تقريبان ترسيب صبيع مكونات غاز اؼبداخن ذات
الصلة باالنبعاثات ،كعلى كجو اػبصوص احملتويات اؼبتخلفة من حامض اؽبيدرككلوريك ،كحامض اؽبيدركفلوريك ،كأكاسيد
الكربيت ،كاؼبعادف الثقيلة (دبا يف ذلك الزئبق) ،إذل مستويات تصل يف بعض األحياف إذل ما دكف اؼبستول الذم يبكن كشفو.
كيوجو غاز اؼبداخن إذل حشوة فحم الكوؾ اؼبنشط فوؽ طبقة توزيع ؾبهزة دبجموعة من األقماع اؼبزدكجة حيث يتدفق الغاز
عربىا من القاعدة إذل القمة بينما يبر كوؾ اؼبوقد عرب جهاز االمتصاص من القمة إذل القاعدة ،كىذا هبعل من اؼبمكن توفر
توزيع مثارل لغاز اؼبداخن يف كامل اؼبقطع العرضي عبهاز االمتصاص ،مع االستخداـ األمثل لطاقة جهاز االمتصاص كبأقل
استهالؾ فبكن لفحم الكوؾ اؼبنشط.
كىناؾ ميزة أساسية لنظاـ القاعدة اؼبتحركة كىي كفاءتو العالية مع كل أنواع االنبعاثات نظران للكمية الضخمة من فحم الكوؾ
اؼبنشط ،حيث ال تكوف للتباينات الناذبة عن اغبرؽ كعمليات تنقية غاز اؼبداخن يف اؼبراحل األكلية كاؼبرتبطة بالتشغيل أم آثار
ضارة.
كبسبب احتواء مرشحات القاعدة الثابتة على الكربوف ينشأ احتماؿ الندالع حرائق .كنتيجةن ؼبخاطر اندالع اغبرائق كالتكاليف
العالية اؼبرتبطة بذلك فإف ىذه النظم ال تُركب إال يف القليل من اؼبنشآت .كيتعُت توخي اغبذر لتفادم اندالع أم حريق ،دبا يف
ذلك من خالؿ تركيب نظاـ ترطيب.

اآلثار الشاملة لوسائط متعددة (خبالؼ تلك اؼبرتبطة بالزئبق)

()WT BREF 2005

تشمل اآلثار الشاملة لوسائط متعددة خبالؼ تلك اؼبرتبطة بالزئبق ما يلي:
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تكاليف تركيب كتشغيل مرشح الكوؾ
تقدر تكاليف االستثمار يف مرشح الكوؾ بفرف غبرؽ النفايات الصلبة البلدية بطاقة ٓٓٓ ٓٓٔ طن/السنة بػ ػ ٕ ٔ,مليوف
يورك .كتبلغ تكاليف االستثمار يف مرشح رطب كاحد ذم قاعدة ثابتة (خالية) (خبط حرؽ قدره ٓٓٓ ٓ٘ طن/السنة) زىاء
مليوف يورك (.)EC, 2006, Waste Incineration

اؼبنافع اؼبشًتكة
تشمل اؼبنافع اؼبشًتكة الستخداـ مرشح ذم قاعدة متحركة يعمل بفحم الكوؾ اؼبنشط فصل اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة ،مثل
الديوكسينات ،يف غاز اؼبداخن.
ٖٙ-

أمثلة توضيحية لقيم االنبعاثات المنجزة بالتقنيات المبينة أعاله

توضح اعبداكؿ كاألشكاؿ التالية األداء اؼبنجز من خالؿ تطبيق التقنيات اؼبشار إليها أعاله .كيبُت الشكل  ٙالقيم اؼبتوسطة
السنوية النبعاثات الزئبق ؼبختلف التقنيات التجميعية أك ذات اػبطوة الواحدة الرامية للتحكم يف غازات النفايات يف ٔ٘ منشأة
يف أؼبانيا تستخدـ غبرؽ النفايات البلدية كالطبية كاػبطرة .كصبيع ىذه اؼبنشآت ؾبهزة بقياسات مستمرة للزئبق .كلكل توليفة
تقنيات يرد متوسط صبيع القيم اؼببلغ عنها (اػبط متوسط) جنبان إذل جنب مع االكبراؼ اؼبعيارم (باللوف الربتقارل) كالقيم الدنيا
كالقصول (باللوف الرمادم).
كتبلغ القيمة اؼبتوسطة السنوية لالنبعاثات زىاء ٘ ٕ,ميكركغراـ/نانومًتٖ (اؼبتوسط السنوم استنادان إذل اؼبتوسطات اليومية)،
كىي متشاهبة لكل توليفات تقنيات التحكم اؼبركبة ,كتطلق أكثر من ٓ ٜيف اؼبائة من اؼبنشآت أقل من ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ.
كصبيع توليفات التقنيات اؼبستعملة مالئمة ػبفض الزئبق كفق ما تشَت إليو النطاقات الضئيلة لقيم االنبعاثات السنوية اؼببلغ عنها
لكل توليفة.

الشكل  -ٙمقارنة بين تقنيات التحكم في غازات النفايات الرامية لخفض الزئبق (عدد المنشآت بين قوسين)

()Daschner et al., 2011

كيظهر اعبدكالف ٖ كٗ بيانات القياس الفعلية من أفراف حرؽ النفايات الصناعية كالبلدية يف الياباف .بيد أنو يف حالة أفراف حرؽ
النفايات الصناعية يوجد اكبراؼ كبَت يف تركيزات الزئبق يف غاز اؼبداخن .كذبدر اإلشارة إذل أف الكربوف اؼبنشط ال يستخدـ يف
كل ىذه اؼبنشآت ،منشآت حرؽ النفايات البلدية كمنشآت حرؽ النفايات اػبطرة .كعادةن ما يكوف األداء أفضل يف اؼبنشآت
اليت هبرم فيها حقن الكربوف اؼبنشط.
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الجدول ٖ
توزيع تركيز الزئبق (ملغراـ/مًت عادم) يف غاز اؼبداخن عن طريق تكنولوجيا معاعبة غاز اؼبداخن (فرف غبرؽ النفايات البلدية)
ٖ

نوع معالجة غاز المداخن

القيم الدنيا

الوسط الحسابي

القيم
القصوى

االنحراف المعياري

مرشح نسيجي  +حقن اعبَت اؼبطفأ (جاؼ) ( ٛٙفرنان)

0,0000

0,00,0

0,000

0,000

مرشح نسيجي  +جهاز تنظيف (ٕٖ فرنان)
مرشح نسيجي ( +جَت مطفأ أك جهاز تنظيف)  +اؼبعاعبة بالكربوف
اؼبنشط ( ٕٕٜفرنان)
جهاز ترسيب كهركستاتيكي  +جهاز تنظيف ( ٜأفراف حرؽ)

0,0000

0,0000

0,0,0

0,000

0,0000

0,00,0

0,000

0,000

0,000

0,0000

0,00,

0,000

0,0000

0,0000

0,000

0,000

جهاز ترسيب كهركستاتيكي  +جهاز تنظيف  +اؼبعاعبة بالكربوف
اؼبنشط (ٔٔ فرنان)

اؼبعاعبة بالكربوف اؼبنشط :حقن الكربوف اؼبنشط ،برج امتزاز الكربوف اؼبنشط أك امتزاز فحم الكوؾ اؼبنشط

الجدول ٗ
توزيع تركيز الزئبق (ملغم/مًتٖ عادم) يف غاز اؼبداخن عن طريق تكنولوجيا معاعبة غاز اؼبداخن (فرف غبرؽ النفايات الصناعية)
نوع معالجة غاز المداخن ،رخصة الشركة
مرشح نسيجي (بنظام جاف أو رطب)
نفايات صناعيةأ ( ٔٛفرنان)
مرشح نسيجي (بنظام جاف أو رطب)
نفايات م ِ
عدية أك نفايات صناعية خطرة (٘ٔ فرنان)
ُ
مرشح نسيجي  +جهاز تنظيف (مع إضافة عامل خالبي
سائل)
نفايات صناعية أك نفايات معدية أك نفايات صناعية خطرة (٘
أفراف)
جهاز ترسيب كهروستاتيكي  +جهاز تنظيف
نفايات صناعية أك نفايات معدية أك نفايات صناعية خطرة (ٚ
أفراف)

أ-

*0
*0

القيم الدنيا

المتوسط
الحسابي

القيم
القصوى

االنحراف المعياري

0,0000

0,000,

0,000

0,000

0,0000

0,0000

0,000

0,00,0

*0
0,0000

0,0000

0,000

0,00,,

*0
0,0000

0,000

0,000

0,000

مصطلح ’’النفايات الصناعية‘‘ ىنا ال يشمل النفايات الصناعية اػبطرة

*ٔ :

أفراف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق اؼبرشحات النسيجية ككاحد أك أكثر فبا يلي :أجهزة تنظيف (غسل باؼبياه أك
باؼبواد القلوية) ،أك حقن الكربوف اؼبنشط ،أك برج المتزاز الكربوف اؼبنشط ،أك مفاعل حفاز

*ٕ:

أفراف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق توليفة من اؼبرشحات النسيجية كؿبلوؿ تنظيف يضاؼ مع عامل خال سائل
هبدؼ إزالة الزئبق.

*ٖ:

أفراف حرؽ مع معاعبة لغاز اؼبداخن عن طريق توليفة من أجهزة الًتسيب الكهركستاتيكي (اعبافة أك الرطبة) كأجهزة التنظيف.
كيوجد يف بعض أفراف اغبرؽ أيضان حقن للكربوف اؼبنشط (متواصل) أك أبراج المتزاز الكربوف اؼبنشط.

أظهرت التجارب يف منشأة يابانية غبرؽ النفايات بوقاد آرل تعاجل النفايات البلدية كمزكدة بربج رش كتتبع حقن ىيدرككسيد الكالسيوـ كالكربوف
اؼبنشط قبل اؼبرشح النسيجي ،مستويات انبعاثات تًتاكح من ٗ ٓ,إذل ٖ ٔٔ,ميكركغراـ/ـٖ (.)Takaoka 2002

كيظهر الشكل كاعبدكالف يف الفرع ٖ ٙ-أنو يبكن يف صبيع اؼبنشآت تقريبان الوصوؿ إذل تركيزات أقل من ٓٔ ميكركغرامات/ـٖ،
خصوصان عند استخداـ الكربوف اؼبنشط إضافةن إذل التقنيات األخرل .كأظهرت بعض اؼبنشآت يف أكركبا كالياباف تركيزات
النبعاثات الزئبق أقل من ٔ ميكركغراـ/ـٖ.
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ٖ ٚ-استخدام المخلفات الصلبة لعملية الحرق والتخلص منها
رغم أف ىذه التوجيهات معنية أساسان باالنبعاثات إذل اؽبواء إال أنو يتعُت إيالء االعتبار أيضان للتأثَتات عرب الوسائط .ككفقان
لذلك فإف الفرع التارل يقدـ معلومات عن إدارة النفايات اؼبتخلفة من عملية اغبرؽ ،دبا يف ذلك منع ـباطر االرتشاح أك التوزع
عرب البيئة من خالؿ عدد من اؼبسارات ،أك التقليل إذل أدىن حد فبكن من ىذه اؼبخاطر.
كتشمل النفايات كاؼبخلفات من عملية اغبرؽ العديد من أنواع الرماد (مثالن رماد القعر ،رماد اؼبرجل ،الرماد اؼبتطاير) كاؼبخلفات
من عمليات معاعبة غاز اؼبداخن األخرل (مثل اعبب س من أجهزة التنظيف الرطب) ،دبا يف ذلك النفايات السائلة يف حالة نظم
التنظيف الرطبة.
كنظران ألف اؼبكونات موضع االىتماـ قد تتفاكت إذل حد كبَت فإنو يوصى بشكل عاـ باإلبقاء على فصل اؼبخلفات من أجل
معاعبتها كإدارهتا كالتخلص منها .إف كجود كتركيز الزئبق كمركباتو يف ىذه اؼبخلفات (عند معاعبتها بشكل منفصل) ىو تابع
لوجودىا يف النفايات الواردة كالحتجازىا أثناء معاعبة غاز اؼبداخن .كيتعُت معاعبة ـبلفات عملية ضبط تلوث اؽبواء على كجو
اػبصوص بطريقة هتدؼ إذل تفادم حدكث تبخر إضايف أك تسرب للزئبق كمركباتو.
كيبكن أف وبدث إطالؽ للملوثات من ىذه اؼبواد اعبافة إذل البيئة من خالؿ عدد من اؼبسارات ،دبا يف ذلك :الغبار الذم تذركه
الرياح ،أك االرتشاح إذل اؼبياه اعبوفية ،أك االمتصاص من جانب النباتات ،أك االبتالع اؼبباشر من جانب اإلنساف كاغبيوانات
األليفة كالربية .كيتعُت إدارة ىذه اؼبواد مع إيالء االعتبار الواجب ؽبذه اإلطالقات احملتملة.
ٖٔ-ٚ-

معالجة المخلفات الصلبة لغاز المداخن

أحد اؼبخلفات الرئيسية ؼبعاعبة غاز اؼبداخن (أك ـبلفات ضبط تلوث اؽبواء) ىو الرماد اؼبتطاير .كتؤدم إزالة الرماد اؼبتطاير من
الدكامية أك اؼبرشحات النسيجية يف أفراف حرؽ
غاز اؼبداخن ،عن طريق استخداـ أجهزة التنظيف اعبافة أك أجهزة الفرز ّ
النفايات ،إذل تكوف مواد جسيمية صلبة جافة كدقيقة تكتسب ؾبموعة من اػبواص كاؼبلوثات اعتمادان على مصدر االحًتاؽ
الذم أنتجها .كعلى عك س رماد القعر ربتوم ـبلفات أجهزة ضبط تلوث اؽبواء ،دبا يف ذلك الرماد اؼبتطاير كضبآت أجهزة
التنظيف ،على تركيزات عالية نسبيان من اؼبعادف الثقيلة كاؼبلوثات العضوية الثابتة كالكلوريدات كالكربيتيدات .كتؤدم اإلزالة
اؼبنفصلة للرماد اؼبتطاير كاؼبخلفات من مراحل تنظيف غاز اؼبداخن (مثالن مراحل إزالة الغازات اغبمضية كالديوكسينات) إذل منع
امتزاج أجزاء النفايات ذات التلوث اؼبنخفض مع األجزاء الشديدة التلوث .كيصل معظم الزئبق اؼبوجود يف مسارات النفايات يف
النهاية إذل اؼبخلفات عند تطبيق تدابَت ػبفض التلوث (.)European Commission 2006, Song, Kim et al. 2004
كيف سويسرا تنتشر على نطاؽ كاسع معاعبة الرماد اؼبتطاير باؼبياه العادمة اغبمضية الواردة من جهاز التنظيف .كلتفادم تلويث
الزئبق للرماد اؼبعاجل هبرم يف البداية تنظيف اؼبياه العادمة اغبمضية دبرشح ذم عناصر أسطوانية ( )candle filterتليو كحدة تبادؿ
أيوين خاصة بالزئبق .كيبكن استخداـ ىذه اؼبياه ،اليت أزيل منها الزئبق ،لغسل اؼبعادف الثقيلة من الرماد اؼبتطاير .بعد ذلك تعاجل
مياه الغسل يف كحدة تثفيل كترسيب تقليدية .كهبرم استخداـ جهاز تبادؿ أيوين ثاين هبدؼ التنظيف النهائي للمياه العادمة.
كيبكن إضافة الرماد اؼبتطاير اؼبنظَّف إذل النفايات يف منشأة حرؽ النفايات لتدمَت اؼبكونات العضوية يف الرماد اؼبتطاير
.)et al. 2015, Adam et al. 2010, BSH 2015

( Bühler

كيف الكثَت من البلداف هبرم التخلص من الرماد اؼبتطاير يف مدافن قمامة ـبصصة .بيد أنو الستيفاء معايَت أفضل التقنيات
اؼبتاحة فقد يتعُت على األرجح إجراء معاعبة مسبقة ؽبذا الغرض (انظر مثالن  ،)Song, Kim et al. 2004حسب معايَت القبوؿ
الوطنية اؼبتعلقة دبدافن القمامة .كيبكن االطالع على معلومات أكثر تفصيالن عن إدارة ـبلفات أفراف حرؽ النفايات احملتوية على
الزئبق يف التوجيهات التقنية لإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ (أمانة اتفاقية بازؿ ٕ٘ٔٓ).
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ٖ ٕ-ٚ-التثبيت والتصليد
تشمل خيارات اؼبعاعبة كالتخلص فيما ىبص اؼبخلفات الصلبة من نظم التحكم يف غاز اؼبداخن التصليد أك التثبيت باإلظبنت
البورتالندم (أك اؼبواد األخرل البوزكالنية) كحده أك دبواد مضافة أخرل أك عدد من اؼبعاعبات اغبرارية ،يليها التخلص اؼبالئم
الذم يتوافق مع معايَت القبوؿ الوطنية اؼبتعلقة دبدافن القمامة (استنادان إذل اإلطالقات اؼبتوقعة من اؼبخلفات اؼبعاعبة) .كيبكن
ربديد مدل اغباجة إذل ىذا النوع من اؼبعاعبة استنادان إذل تقييم احتماؿ إصدار إطالقات من ىذه اؼبخلفات .كيبكن االطالع
على معلومات أكثر تفصيالن عن طرائق اؼبعاعبة يف التوجيهات التقنية لإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ (أمانة
اتفاقية بازؿ ٕ٘ٔٓ).
ٖ ٖ-ٚ-استخدام رماد القع والرماد المتطاير
نظران لالختالفات يف تركيز اؼبلوثات فإف خلط رماد القعر مع الرماد اؼبتطاير سيؤدم إذل تلويث رماد القعر كلذلك يبنع خلطهما
يف الكثَت من البلداف ,كيبكن للجمع كالتخزين اؼبنفصلُت ؽبذه اؼبخلفات أف يوفرا للمشغلُت عددان أكرب من خيارات التخلص
منها ,كعندما يراد استخداـ رماد القعر مرة أخرل (كمادة بناء مثالن) فإف اػبلط مع اؼبخلفات األخرل ؼبعاعبة غاز اؼبداخن
ال يشكل عاد نة كاحدان من أفضل التقنيات اؼبتاحة .كهبرم التخلص من رماد القعر (خبث أفراف اغبرؽ ذات القاعدة اؼبميعة) يف
مدافن قمامة يف الكثَت من البلداف كلكن يبكن إعادة استخدامو يف البناء كمواد تشييد الطرؽ بعد إجراء معاعبة مسبقة .بيد أنو
قبل الشركع يف ىذا االستخداـ يتعُت إجراء تقييم للمحتول كقابلية االرتشاح كما يتعُت ربديد اؼبستويات العليا للمعادف الثقيلة
كاؼبلوثات العضوية الثابتة .كتشمل تقنيات اؼبعاعبة اؼبسبقة اؼبعاعبة اعبافة كالرطبة كاغبرارية ،كذلك الفرز كالسحق كالفصل
للمعادف.
كينطوم استخداـ الرماد اؼبتطاير كخليط ـبلفات حرؽ النفايات ألغراض البناء على ـباطر بيئية ؿبتملة بسبب تلوثهما باؼبعادف
الثقيلة .كىناؾ 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
كهبب عدـ استخداـ رماد القعر أك الرماد اؼبتطاير من أفراف حرؽ النفايات كمادة ؿبسنة للًتبة مطلقان يف التطبيقات الزراعية أك
ما شاهبها يف حاؿ تعدل تركيز الزئبق يف الرماد اؼبستويات اؼبثَتة للقلق ألف إضافة الرماد إذل الًتبة قد تؤدم الحقان إذل انتشاره
يف الًتبة مع أم ملوثات موجودة فيو .كيف االستخدامات الزراعية يبكن للنباتات أف سبتص اؼبلوثات فبا يؤدم إذل تعرض
اإلنساف كاغبيوانات اليت تستهلك ىذه النباتات للملوثات ( .)Skinner et al, 2007كيبكن للحيوانات اليت تنقر اغبب أك ترعى
العشب أف تبتلع اؼبلوثات بصورة مباشرة فبا يؤدم الحقان إذل تعرض اإلنساف ؽبا عند استهالكو ؽبذه اغبيوانات أك منتجاهتا (مثل
اغبليب كالبيض) (.)de Vries et al., 2007
ٖ ٗ-ٚ-التخلص النهائي من المخلفات
يف حاؿ كجود عملية إعادة تدكير للمواد خبالؼ الزئبق يف النفايات فإنو يتعُت ازباذ ربوطات مالئمة ؼبنع انبعاثات الزئبق من
ىذه العملية .كعند التخلص من ىذا النوع من اؼبواد يف مدافن قمامة فإنو يتعُت األخذ يف االعتبار إجراء تقييم الحتماؿ إصدار
إطالقات كمدل مالءمة مدفن القمامة للمواد .كيبكن االطالع على معلومات أكثر تفصيالن يف اؼببادئ التوجيهية التقنية لإلدارة
السليمة بيئيان للنفايات اليت تتكوف من الزئبق النقي كالنفايات اليت تكوف ؿبتوية على أك ملوثة بالزئبق أك مركباتو (اتفاقية بازؿ،
ٕ٘ٔٓ).
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تقنيات المعالجة البديلة لمسارات النفايات التي يمكن أن تولد عند حرقها انبعاثات للزئبق ومركبات الزئبق

ٖٛ-

يبُت ىذا الفرع بعض تكنولوجيات اؼبعاعبة البديلة اؼبتوفرة ذباريان يف الوقت اغبارل .كاؽبدؼ من أم تكنولوجيا معاعبة بديلة ىو
إقباز نف س القدر من التدمَت للمركبات العضوية مع التحكم يف اإلطالقات احملتملة للزئبق اؼبتخلف.
كفيما ىبص النفايات البلدية تتمثل البدائل اؼبمكنة للحرؽ فيما يلي:






اسًتاتيجيات إدارة النفايات الصفرية اليت هتدؼ إذل القضاء على توليد النفايات من خالؿ تطبيق العديد من
التدابَت ،دبا يف ذلك الصكوؾ التشريعية كاالقتصادية (سياسات االقتصاد الدائرم كالتأمُت على إعادة التدكير)
()Greyson, 2007; Matete and Trois, 200; Allen, Gokaldas et al, 2012؛
التقليل إذل أدىن حد فبكن من النفايات كالفصل كإعادة التدكير يف اؼبصدر ػبفض كمية النفايات اليت ربتاج إذل
التخلص النهائي منها؛
اؼبعاعبة اؼبيكانيكية البيولوجية اليت زبفض كمية النفايات بطرؽ ميكانيكية كبيولوجية كتولد ـبلفات ربتاج إذل اؼبزيد
من اإلدارة ()Bilitewski, Oros et al. 2010؛ (.)Velis, Longhurst et al. 2009

أما فيما ىبص النفايات الطبية فإف البدائل اؼبمكنة الستخداـ اغبرؽ ىي:






تعريض النفايات لبخار مشبع ربت ضغط يف كعاء ضغط أك جهاز تعقيم؛
نظم متقدمة للتعقيم بالبخار .كذبمع أجهزة التعقيم اؼبتطورة أك نظم التعقيم اؼبتقدمة بالبخار بُت اؼبعاعبة بالبخار
بعمليات ما قبل التنظيف باؼبكنسة الكهربائية كـبتلف أنواع اؼبعاعبة اؼبيكانيكية قبل كأثناء كبعد اؼبعاعبة بالبخار؛
اؼبعاعبة باؼبوجات اؼبيكركية؛
التعقيم اغبرارم اعباؼ

كيرد كصف جيد ؽبذه البدائل يف اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية يف اتفاقية استكهودل
(اتفاقية استكهودل )ٕٓٓٛ ،كيف خالصة تكنولوجيات معاعبة/تدمَت نفايات الرعاية الصحية الصادرة عن برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ( .)Emmanuel, 2012كطور برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أيضان برناؾبان تفاعليان قائمان على برنامج إكسل ،ييسر استخداـ
التقييم اؼبستداـ ؼبنهجية التكنولوجيات من أجل اختيار تكنولوجيات معاعبة نفايات الرعاية الصحية (.)Emmanuel, 2012
كفيما يتعلق بالنفايات اػبطرة ترد بعض البدائل اؼبمكنة يف الفصل الثالث اػباص باؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف نفايات الزئبق
يف اتفاقية بازؿ (اتفاقية بازؿ )ٕٓٔ٘ ،كعلى كجو اػبصوص فيما يتعلق بالًتبة اؼبلوثة بالزئبق كأيضان يف الدراسة اليت أجراىا بيل
للمواقع اؼبلوثة يف كازاخستاف (.)Bell, 2015

أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لمرافق حرق النفايات
ٖ ٜ-مدخل إلى أفضل التقنيات المتاحة لحرق النفايات
يهدؼ ىذا الفرع إذل اؼبساعدة يف ربديد أفضل التقنيات اليت تنطبق على عملية حرؽ النفايات .كتشمل أفضل التقنيات اؼبتاحة
غبرؽ النفايات تصميم كتشغيل كصيانة منشأة حرؽ النفايات على كبو يقلل عمليان إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات الزئبق.
كعند النظر يف أفضل التقنيات اؼبتاحة غبرؽ النفايات فإف من اؼبهم األخذ يف االعتبار أف اغبل األمثل لنوع ؿبدد من منشآت
حرؽ النفايات يتفاكت كفقان للظركؼ احمللية .كال يقصد من التقنيات الواردة ىنا أف تكوف دبثابة قائمة مرجعية تشَت إذل أفضل
اغبلوؿ على اؼبستول احمللي نظران ألف ذلك سيتطلب دراسة الظركؼ احمللية لدرجة ال يبكن بياهنا يف كثيقة تتناكؿ بشكل عاـ
أفضل التقنيات اؼبتاحة .كبناءن على ذلك فإف ؾبرد اعبمع بُت فرادل العناصر اؼببينة ىنا بوصفها أفضل التقنيات اؼبتاحة ،دكف
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أخذ الظركؼ احمللية يف االعتبار ،لن يفضي على األرجح إذل تقدًن حل أمثل على النطاؽ احمللي فيما يتعلق بالبيئة ككل
(.)European Commission, 2006
كعند اعبمع بطريقة مثلى بُت التدابَت األكلية كالثانوية اؼبرتبطة بأفضل التقنيات اؼبتاحة أُبلِغ عن مستويات النبعاثات الزئبق

ال تزيد عن ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ (عند أكسجُت بنسبة ٔٔ يف اؼبائة) ( .)Daschner et al., 2011كلوحظ كذلك أنو يف ظركؼ
التشغيل العادية يبكن ربقيق انبعاثات تقل عن ٔ ميكركغراـ/ـٖ يف منشأة حرؽ نفايات جيدة التصميم (انظر الفرع ٕ٘-٘-
أدناه) .كتوجد يف صبيع أكباء العادل الكثَت من منشآت حرؽ النفايات يتم تصميمها كتشغيلها كفقان ؼبعظم الباراميًتات اليت ربدد
أفضل التقنيات اؼبتاحة كتليب مستويات االنبعاثات اؼبتعلقة هبا .كمن اؼبنتظر أف ربقق اؼبنشآت اعبديدة ىذه اؼبستويات.
كيبكن أف تنطوم منشآت حرؽ النفايات الصغَتة ،دبا يف ذلك أفراف حرؽ النفايات الطبية ،على مشاكل يف تطبيق أفضل
التقنيات اؼبتاحة .كيبكن أف تشكل بعض التقنيات غَت اؼبتعلقة حبرؽ النفايات بدائل ؾبدية كسليمة بيئيان لعملية اغبرؽ ،كفق ما
ىو مبُت يف اؼببادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق يف اتفاقية بازؿ (انظر الفرع ٖ ٚ-من ىذه الوثيقة)
كيف الفرع الثاين من اؼببادئ التوجيهية التفاقية استكهودل بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية.
ٖ ٔٓ-المعالجة المسبقة للنفايات قبل حرقها
يشكل اػبلط (مثالن اػبلط باستخداـ الرافعة) أك اؼبعاعبة اؼبسبقة اإلضافية (مثالن مزج بعض السوائل كالنفايات ذات القواـ
اؼبعجوين ،أك تقطيع بعض النفايات الصلبة) للنفايات غَت اؼبتجانسة إذل الدرجة اؼبطلوبة للوفاء دبواصفات تصميم اؼبنشأة
اؼبستقبِلة ،خطوةن مهمة .كتشًتط اؼبعاعبة اؼبسبقة على األرجح عندما تكوف اؼبنشأة مصممة لنفايات متجانسة دبواصفات ؿبددة
على نطاؽ ضيق.
ٖ ٔٔ-أفضل التقنيات المتاحة للنفايات المدخلة والتحكم فيها
يتعُت األخذ يف االعتبار اؼبمارسات العامة التالية ؼبدخالت النفايات كالتحكم فيها عند التعامل مع أفضل التقنيات اؼبتاحة
ؼبناكلة النفايات احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو:



اإلبقاء على اؼبوقع يف حالة مرتبة كنظيفة عمومان؛
ربديد ضوابط للتحكم يف النفايات اؼبدخلة كااللتزاـ هبا ،كفقان ألنواع النفايات اليت يبكن أف ترد إذل اؼبنشأة .كىذا
يبكن أف يشمل:
 oكضع قيود على اؼبدخالت اؼبراد معاعبتها كربديد اؼبخاطر الرئيسية؛
 oالتواصل مع موردم النفايات لتعزيز ضبط جودة النفايات الواردة؛
 oالتحكم يف نوعية النفايات اؼبلقمة يف موقع اغبرؽ؛
 oفحص النفايات الواردة كأخذ عينات منها كاختبارىا.

ٖ ٕٔ-أفضل التقنيات المتاحة لحرق النفايات
ىناؾ معاكضة ؿبتملة يبكن إجراؤىا على صعيد تشغيل أفراف حرؽ النفايات .كمن أجل ربقيق أكرب قدر من التدمَت يتعُت أف
يكوف االحًتاؽ كامالن .كتبُت الفركع التالية ،أكالن ،االعتبارات العامة اليت تقود على األرجح إذل إقباز أكرب قدر فبكن من
االحًتاؽ .كيرد بعد ذلك كصف العتبارات معينة لفرادل مسارات النفايات .كيعتمد اختيار تقنية حرؽ ما على نوع النفايات
اؼبراد حرقها.
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ٖ ٔ-ٕٔ-اشتراطات عامة لتقنيات الحرق
الشركط التالية مهمة لتحقيق أفضل احًتاؽ:
















ٖٕ-ٕٔ-

التأكد من أف تصميم الفرف مالئم بصورة جيدة ػبصائص النفايات اؼبراد معاعبتها؛
اإلبقاء على درجات اغبرارة يف مناطق احًتاؽ الطور الغازم ضمن اؼبدل األفضل هبدؼ إقباز التأكسد الكامل
للنفايات (مثالن ْٓ٘ ٛـ – ْٓ٘ ٜـ يف األفراف الشبكية غبرؽ النفايات الصلبة البلديةْ ٔ ٔٓٓ ،ـ ْ ٔ ٕٓٓ -ـ
عندما يكوف ؿبتول الكلور يف النفايات عاليان)؛
السماح بفًتة مكوث كافية (مثالن ثانيتاف على األقل) مع اؼبزج الشديد يف غرؼ االحًتاؽ هبدؼ إكماؿ عملية
اغبرؽ؛
التسخُت اؼبسبق للهواء األكرل كالثانوم للمساعدة يف االحًتاؽ عند الضركرة؛
اؼبعاعبة اؼبستمرة كلي س على دفعات ما أمكن ،للتقليل إذل أدىن حد فبكن من اإلطالقات عند بدء التشغيل
كعند اإلغالؽ؛
تركيب نظم لرصد باراميًتات االحًتاؽ اؼبهمة مثل اغبرارة كالبفاض الضغط كمستويات أكؿ أكسيد الكربوف
كاألكسجُت ،ككذلك سرعة الشبكة اؼبعدنية ،عند االقتضاء؛
السماح بتدخالت التحكم لتعديل النفايات اؼبلقمة كسرعة الفرف الشبكي كدرجة اغبرارة كحجم كتوزيع اؽبواء
األكرل كالثانوم؛
تركيب أفراف حرؽ أكتوماتيكية مساعدة للحفاظ على درجة اغبرارة اؼبثلى يف غرؼ االحًتاؽ؛
استخداـ اؽبواء يف اؼبستودعات كمرافق التخزين كهواء احًتاؽ؛
تركيب نظاـ يوقف أكتوماتيكيان تلقيم النفايات عندما تكوف باراميًتات االحًتاؽ غَت مالئمة.
تقنيات حرق النفايات الصلبة البلدية

ترد فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات الصلبة البلدية:










ثبت بشكل جيد مالءمة أفراف اغبرؽ (ذات الشبكة اؼبعدنية اؼبتحركة) غبرؽ النفايات الصلبة البلدية غَت
اؼبتجانسة كىي تتمتع بتاريخ تشغيلي طويل؛
تتمتع األفراف الشبكية اؼبربدة باؼبياه دبيزات إضافية تتمثل يف التحكم األفضل يف عملية االحًتاؽ كالقدرة على
معاعبة النفايات الصلبة البلدية ذات احملتول اغبرارم العارل؛
يبكن لألفراف الدكارة الشبكية أف تعاجل النفايات الصلبة البلدية غَت اؼبتجانسة لكن بكميات أقل مقارنةن بأفراف
اغبرؽ الضخمة أك األفراف الشبكية اؼبتحركة؛
تتميز األفراف الشبكية الثابتة اؼبزكدة بنظم ناقلة (مثل اؼبكاب س) بعدد أقل من األجزاء اؼبتحركة إال أف النفايات
قد تكوف حباجة إذل اؼبزيد من اؼبعاعبات اؼبسبقة (مثل التقطيع كالفصل)؛
تستخدـ التصميمات ذات الوحدات التجميعية احملتوية على غرؼ احًتاؽ ثانوم على نطاؽ كاسع يف
التطبيقات الصغَتة .كاعتمادان على اغبجم فإف بعض ىذه الوحدات قد ربتاج إذل التشغيل على دفعات.
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تستخدـ األفراف ذات القاعدة اؼبميعة كاألفراف اؼبزكدة جبهاز ناشر أك ذات الوقاد اآلرل على نطاؽ كاسع
للنفايات الناعمة اؼبتناسقة مثل الوقود اؼبشتق من النفايات.

ٖ ٖ-ٕٔ-تقنيات حرق النفايات الخطرة
ترد فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات اػبطرة:







تستخدـ األفراف الدكارة على نطاؽ كاسع غبرؽ النفايات اػبطرة كدبقدكرىا معاعبة اؼبواد السائلة كذات القواـ
اؼبعجوين ككذلك اؼبواد الصلبة (انظر األقساـ الفرعية ٕ ٔ-ٖ-ٕ-إذل ٕ)٘-ٖ-ٕ-؛
كيشيع استخداـ أفراف اغبرؽ اليت تعمل بضخ السوائل غبرؽ النفايات اػبطرة؛
كيبكن تشغيل األفراف اؼبربدة باؼبياه عند درجات حرارة عالية كيبكنها معاعبة نفايات ذات قيم طاقة عالية؛
كيبكن ربسُت تناسق (كاحًتاؽ) النفايات من خالؿ استخداـ براميل التقطيع كغَتىا من النفايات اػبطرة اؼبعبأة؛
كيساعد نظاـ التلقيم اؼبتساكم (مثالن أجهزة النقل اللولبية اليت تسحق كتوفر كمية ثابتة من النفايات اػبطرة
كمتحكم فيو للفرف ككذلك ضماف احملافظة على ظركؼ احًتاؽ
الصلبة للفرف) يف ضماف توفَت تلقيم مستمر َ
موحدة.

ٖ ٗ-ٕٔ-تقنيات حرق حمأة مياه المجارير
ترد فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ ضبأة مياه اجملارير:


تستخدـ على نطاؽ كاسع األفراف ذات القاعدة اؼبميعة كاألفراف ذات اؼبواقد اؼبتعددة يف اؼبعاعبة اغبرارية غبمأة
مياه اجملارير؛
كتسمح األفراف الدكارة ذات القاعدة اؼبميعة دبركنة أكرب للوقود مقارنةن بذات القاعدة الفوارة إال أهنا ربتاج إذل
فرازات دكامية للحفاظ على مواد طبقة القاعدة؛
يتعُت ازباذ اغبذر عند استخداـ الوحدات ذات القاعدة الفوارة لتفادم االنسداد؛
من شأف استخداـ اغبرارة اؼبستعادة من العملية للمساعدة يف ذبفيف اغبمأة أف يقلل من اغباجة إذل استخداـ
كقود إضايف؛



تكنولوجيات اإلمداد مهمة عند اغبرؽ اؼبشًتؾ غبمأة مياه اجملارير يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية .كمن
التقنيات اليت ثبتت مالءمتها :نفخ اغبمأة اجملففة يف الفرف يف شكل غبار؛ كالتزكيد باغبمأة اؼبسحوبة عن طريق
الرشاشات كتوزيعها كمزجها على الفرف الشبكي؛ كمزج اغبمأة اؼبسحوبة أك اجملففة مع النفايات الصلبة البلدية
كتلقيمهما معان (.)European Commission 2006






ٖ ٘-ٕٔ-حرق النفايات الطبية
ترد فيما يلي اعتبارات خاصة حبرؽ النفايات الطبية:
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اعى يف تصميم ىذه الشبكات ضماف التربيد الكايف من خالؿ السماح
عند استخداـ الشبكات اؼبعدنية هبب أف يُر َ
بتغيَت إمدادات اؽبواء األكرل ،كاؽبدؼ الرئيسي من ذلك ىو التحكم يف عملية االحًتاؽ كلي س تربيد الشبكة نفسها.
كبشكل عاـ تكوف الشبكات اؼبعدنية اؼبربدة ىوائيان اليت تتميز حبسن توزيع تيار تربيد اؽبواء مناسبة للنفايات اليت يصل
صايف القيمة اغبرارية فيها إذل زىاء  ٔٛميغاجوؿ/كغ .أما النفايات ذات احملتول اغبرارم األعلى (مثالن أكثر من
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زىاء  ٔٛميغاجوؿ/كغ) فقد ربتاج إذل تربيد باؼبياه (أك بسائل آخر) هبدؼ تفادم اغباجة إذل مستويات زائدة من
اؽبواء األكرل للتحكم يف درجة حرارة الشبكة  -أم اؼبستويات اليت تنتج عنها إمدادات ىوائية أكرب من اؼبستويات
اؼبثلى للتحكم يف االحًتاؽ؛
كيتعُت استخداـ تصاميم لغرؼ االحًتاؽ تسمح باحتواء النفايات كرجها كنقلها ،مثل األفراف الدكارة  -اؼبزكدة أك غَت
اؼبزكدة بالتربيد باؼباء .كيبكن أف يكوف التربيد باؼباء يف األفراف الدكارة مالئمان يف األكضاع التالية:
 oعندما يكوف صايف القيمة اغبرارية للنفايات اؼبلقمة عاليان (أم أكرب من ٘ٔ  ٔٚ -غيغاجوؿ/طن)؛
 oعند استخداـ درجات اغبرارة العالية  -أم أعلى من ٓٓٔ ٔ ْـ (مثالن لتحويل نفايات معينة إذل خبث أك
تدمَتىا)؛
كيبكن حرؽ النفايات الطبية يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية من خالؿ استخداـ األفراف ذات الشبكات
اؼبعدنية ،بيد أنو يتعُت إجراء بعض التعديالت اػباصة .كيف حالة حرؽ النفايات الطبية اؼبعدية يف فرف حرؽ النفايات
البلدية فإنو يتعُت تعقيم ىذه النفايات أكالن أك تلقيمها يف الفرف داخل حاكيات مالئمة عن طريق التحميل
األكتوماتيكي (اتفاقية استكهودل .)ٕٓٓٛ ،كهبب تفادم اػبلط السابق للنفايات الطبية احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة
بو مع أنواع النفايات األخرل ،كما هبب تفادم اؼبناكلة اؼبباشرة ؽبا.

ٖ ٖٔ-أفضل التقنيات المتاحة لمعالجة غاز المداخن
يبُت ىذا القسم الفرعي التقنيات اليت يبكن النظر يف استخدامها عند اختيار أفضل التقنيات اؼبتاحة ؼبعاعبة غاز اؼبداخن يف
منشآت حرؽ النفايات .كتنطبق ىذه التقنيات بشكل عاـ على اؼبرافق اعبديدة كالقائمة ،ما دل يذكر خالؼ ذلك .كيشتمل
ىذا القسم أيضان على توجيهات بشأف تطوير اؼبرافق القائمة.
كيشيع استخداـ اؼبرشحات النسيجية اليت تكتسب أفضلية عندما تكوف مقًتنة حبقن اؼبواد اؼبمتزة شبو اعبافة أك اعبافة حيث
توفر ىذه اؼبرشحات ترشيحان إضافيان كسطحان تفاعليان على ُكسب اؼبرشح .كعند اقًتاهنا مع النظم الرطبة يبكن تصميم أجهزة
الًتسيب الكهركستاتيكية كتشغيلها أيضان لتحقيق انبعاثات زئبق منخفضة .كللمرشحات النسيجية مزايا مقارنةن بأجهزة الًتسيب
الكهركستاتيكية ،خصوصان عند تغليفها مسبقان بغالؼ من الكربوف اؼبنشط هبدؼ امتصاص اؼبلوثات اؼبتطايرة ،كما أف ىناؾ
ميزة إضافية كىي ربقيق زبفيض جيد مباشرنة بعد مرحلة بدء التشغيل .كتتميز النظم اعبافة كشبو اعبافة بعدـ حاجتها إذل
معاعبة النفايات السائلة الحقان ،بيد أف درجة حرارة اؼبنفذ إذل اؼبرشحات النسيجية يف ىذه التوليفة مهمة .كتلزـ عاد نة درجات
حرارة تزيد عن ٖٓٔ ْـ إذل ٓٗٔ ْـ ؼبنع التكثف كالتآكل يف األكياس.
كعند استخداـ نظاـ جاؼ يبكن خفض انبعاثات الزئبق دبا يزيد عن ٘ ٜيف اؼبائة عن طريق حقن الكربوف اؼبنشط (الذم يبكن
أيضان تشريبو دبواد فبتزة مثل الكربيت أك الربكـ أك غَتىا) اؼبمزكج بكربونات ىيدركجُت الصوديوـ أك ىيدرككسيد الكالسيوـ يف
اؼبراحل اليت تسبق اؼبرشح النسيجي .كمن الضركرم إجراء صيانة مستمرة كفعالة لنظم ضبط الغبار.
كيف اؼبرحلة األكذل عبهاز تنظيف عارل الكفاءة تزيد كفاءة إزالة الزئبق اؼبؤكسد يف شكل كلوريد الزئبقيك  -كىو عاد نة مركب
الزئبق الرئيسي بعد حرؽ النفايات  -عن ٘ ٜيف اؼبائة .كتبلغ الكفاءة الكلية إلزالة الزئبق (العنصرم كاؼبتأكسد) زىاء ٘ ٛيف
اؼبائة.
ككإجراء إضايف للتقليل إذل أدىن حد فبكن من الزئبق يف مياه جهاز التنظيف كلتجنب إعادة االنبعاث من الزئبق القابل للذكباف
يبكن ترسيب الزئبق اؼبتأكسد باستخداـ عامل ترسيب مناسب مثل الكربيتيد كإضافة الكربوف اؼبنشط.
كيبكن أف تؤدم إضافة الربكـ إذل النفايات أك اؼبرجل إذل زيادة معدالت تأكسد الزئبق خصوصان عند كجود تركيزات منخفضة
من اؽبالوجينات يف النفايات ،كبالتارل تعزيز إزالة الزئبق يف أجهزة الضبط يف اؼبراحل التالية مثل أجهزة التنظيف (انظر أيضان
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الفرع ٖ .)ٗ-كتستخدـ ىذه التقنية بصورة أساسية يف كحدات االحًتاؽ األحادم يف منشآت حرؽ النفايات اػبطرة كضبأة
مياه اجملارير.
كباستخداـ ىذه التطبيقات أُبلِغ عن تركيز زئبق يقل عن ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ (متوسط سنوم) ( .)UNECE, 2013كبشكل عاـ
فإف استخداـ اؼبرشحات النسيجية يبكن أف يؤدم إذل مستويات منخفضة ضمن مدل االنبعاث اؼبشار إليو .كبالنسبة للكثَت
من النفايات يلزـ عاد نة االمتزاز باستخداـ الكواشف القائمة على الكربوف للوصوؿ إذل ىذه اؼبستويات لالنبعاثات .كتتميز
بعض مسارات النفايات بًتكيزات زئبق شديدة التغَت كلذلك قد تكوف ىناؾ ضركرة للمعاعبة اؼبسبقة للنفايات يف ىذه اغباالت
ؼبنع ذباكز اغبد األقصى لطاقة نظاـ معاعبة غاز اؼبداخن.
كيف حالة النفايات احملتوية على مستويات عالية من الزئبق ،مثل النفايات اػبطرة أك الطبية ،قد يكوف من اؼبالئم اعبمع بُت
خطوات متعددة ؼبعاعبة غاز اؼبداخن .كعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن استخداـ جهاز تنظيف وبتوم على مكونات تأكسد ككربوف
منشط ؿبقوف اؼبرشح النسيجي.
كيورد اعبدكؿ ٘ التدابَت األكثر مالءمةن ػبفض االنبعاثات الثانوية .كيف حالة إعادة إحراؽ ـبلفات معاعبة غاز اؼبداخن يتعُت
ازباذ تدابَت مالئمة لتفادم إعادة تدكير الزئبق كتراكمو يف اؼبنشأة.
كيؤدم استخداـ االختزاؿ اغبفزم االنتقائي من أجل ضبط أكاسيد النيًتكجُت أيضان إذل خفض انبعاثات الزئبق كيشكل ىذا
منفعة مشًتكة بتغيَت الزئبق إذل شكل يبكن صبعو عن طريق اؼبرشحات النسيجية أك ترسيبو عن طريق أجهزة التنظيف الرطبة.
كيتعُت رصد البفاض الضغط يف اؼبرشحات النسيجية كدرجة حرارة غاز اؼبداخن (يف حاؿ استخداـ نظاـ تنقية يف اؼبراحل
األكلية) ،كذلك للتأكد من كجود ُكسب اؼبرشح كمن عدـ كجود تسرب أك تبلل يف األكياس.
كيف حاؿ توقع حدكث تركيزات زئبق قصول مؤقتة ،يتعُت النظر يف احتجاز كحقن كربوف منشط أك فحم مشرب بالكربيت
كإجراء احتياطي.
كتعتمد كفاءات التخفيض على مدخالت الزئبق كتركيزاتو يف الغاز األكرل كظركؼ التشغيل.
الجدول ٘
تدابَت التحكم ككفاءات التخفيض لغازات اؼبداخن يف عمليات حرؽ النفايات البلدية كالطبية كاػبطرة
تدبير التحكم
أجهزة تنظيف عالية الكفاءة مع كجود مكونات يف ؿبلوؿ جهاز التنظيف
جهاز تنظيف  +حقن مواد كيميائية ربتوم على الربكـ يف غرفة االحًتاؽ
حقن الكربوف اؼبنشط  +مرشح نسيجي

كفاءة التخفيض
أكرب من ٘ ٛيف اؼبائة
أكرب من ٓ ٜيف اؼبائة
أكرب من ٘ ٜيف اؼبائة

اؼبصدر :اؼبفوضية األكركبية ٕٓٓٙ

ٖٔ-ٖٔ-

تطوير وتحسين تقنيات المعالجة القائمة

توجد العديد من اػبيارات لتحسُت معاعبة غاز العادـ يف اؼبنشآت القائمة .كيف النظم اؼبزكدة جبهاز ترسيب كهركستاتيكي يبكن
تبديل ىذا اعبهاز دبرشح نسيجي .كيف مسار غاز اؼبداخن قبل اؼبرشح النسيجي يتعُت إضافة مواد فبتزة قائمة على فحم الكوؾ
(أك مواد ذات تأثَت مكافئ) ػبفض انبعاثات الزئبق .كللتقليل إذل أدىن حد فبكن من ـباطر نشوب حرائق يبكن استخداـ مزيج
مع كواشف اغبجر اعبَتم.
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كيف حاؿ كجود انبعاثات زئبق عالية يف اؼبرافق اؼبزكدة جبهاز تنظيف فقط يبكن تركيب توليفة من ؿباقن اؼبواد اؼبضافة مع
اؼبرشحات النسيجية يف اؼبراحل النهائية.
كيتميز كال التدبَتين بفائدة إضافية تتمثل يف إمكانية إزالة اؼبلوثات اغبمضية كالعضوية أيضان من غاز اؼبداخن .بيد أنو بسبب
اؼبخاطر الكبَتة الندالع حرائق فإف إضافة مرشح ذك قاعدة ثابتة مزكد بالكربوف اؼبنشط أك كوؾ اللغنيت تتطلب تدابَت أمنية
إضافية.
ٖ ٕ-ٖٔ-مستويات األداء المرتبطة باستخدام أفضل التقنيات المتاحة
عند استخداـ توليفة التقنيات اؼببينة يف الفرع ٘ ٘-أُبلِغ عن تركيزات زئبق يف الغاز النظيف ال تزيد عن ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ.
كيبُت الشكل كاعبداكؿ يف الفرع ٖ ٙ-أنو يبكن يف كل اؼبنشآت تقريبان الوصوؿ إذل تركيزات تقل عن ٓٔ ميكركغراـ/ـٖ،
خصوصان عند استخداـ الكربوف اؼبنشط مع التقنيات األخرل .ككصلت تركيزات الزئبق يف بعض اؼبنشآت يف أكركبا كالياباف إذل
أقل من ٔ ميكركغراـ/ـٖ عند استخداـ الكربوف اؼبنشط.
ٖ ٔٗ-مدخل إلى أفضل الممارسات البيئية
تُعرؼ اتفاقية ميناماتا أفضل اؼبمارسات البيئية بأهنا تطبيق التوليفة األنسب من تدابَت كاسًتاتيجيات التحكم البيئية .كيتعُت
النظر يف ازباذ ؾبموعة التدابَت اؼبتدرجة التالية عند تطبيق أفضل اؼبمارسات البيئية:



















كضع ىياكل أساسية تنظيمية ذات اختصاصات كافية للسماح باستخداـ أفراف حرؽ النفايات كمراقبة كرصد انبعاثات
الزئبق بشكل منتظم؛
تقدًن اؼبعلومات كالتثقيف لعامة الناس كاؼبستخدمُت كمقررم السياسات عن التبعات البيئية الختيار أنشطة معينة
كللخيارات اؼبتعلقة باؼبنتجات كالتخلص النهائي؛
كضع كتطبيق قوانُت اؼبمارسات البيئية اعبيدة اليت تشمل كل جوانب النشاط يف فًتة عمر اؼبنتج؛
كضع بطاقات الوسم إلرشاد العاملُت يف مناكلة مسار معُت من النفايات من أجل توجيو اؼبكونات إذل اؼبعاعبة
السليمة؛
كضع بطاقات الوسم اليت ترشد اؼبستهلكُت إذل اؼبخاطر البيئية فبا يبكنهم من ازباذ قرار مستنَت بشأف االختيار؛
استخداـ اؼبوارد ،دبا يف ذلك الطاقة؛
إدماج نظم صبع النفايات كالتخلص منها يف العمليات السكنية كالتجارية كالصناعية للتأكد من أف صبيع النفايات
تدار بطريقة سليمة بيئيان؛
تفادم استخداـ اؼبواد اػبطرة أك اؼبنتجات اليت ربتوم على مواد خطرة كتفادم توليد النفايات اػبطرة؛
إعادة التدكير كاالستعادة كإعادة االستخداـ؛
تطبيق الصكوؾ االقتصادية أك نظم إصدار الًتاخيص أك القيود أك عمليات اغبظر أك نظم إصدار الشهادات أك
اؼبعايَت أك األدكات السياساتية األخرل؛
تقييم دكرة حياة الزئبق بوصفها جانبان مهمان من جوانب اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق ،هبدؼ خفض مدخالت
الزئبق يف عملية حرؽ النفايات (انظر اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ)؛
إدراؾ أنبية اؼبشاركة العامة يف عمليات إصدار الًتاخيص .كتشمل اؼبمارسات الفعالة لتعزيز الوعي كاؼبشاركة ما يلي:
نشر إعالنات مسبقة يف الصحف اليومية؛ كنشر اؼبعلومات على مستول اؼبنازؿ؛ كطلب تقدًن تعليقات بشأف
خيارات التصميم كالتشغيل؛ كتنظيم عركض لنشر اؼبعلومات يف األماكن العامة؛ كاالحتفاظ بسجالت إلطالقات
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اؼبلوثات كنقلها؛ كعقد اجتماعات عامة متكررة كمنتديات للمناقشة .كيتعُت أف تعمل السلطات كمقًتحي مشاريع
اغبرؽ مع صبيع أصحاب اؼبصلحة ،دبا يف ذلك صباعات الصاحل العاـ .كهبب أف تكوف اؼبشاكرات مع عامة الناس
شفافة كذات مغزل كصروبة إذا أريد ؽبا أف تكوف فعالة.
ٖ ٔ-ٔٗ-ممارسات إدارة النفايات
أهج اؼببينة أدناه يف االعتبار ،بوصفها جزءان من االسًتاتيجيات الشاملة ؼبنع توليد النفايات كالتحكم فيها،
يتعُت أخذ النػ ُ
كتطبيقها على النفايات احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو.
كلكي تكوف إدارة النفايات مستدامة ،ال ينبغي أف تقتصر معاعبتها على استخداـ حلوؿ تقنية يف اؼبراحل النهائية ،بل هبب
تطبيق هنج متكامل ،كىو هنج يبكن كصفو بأنو هنج ىرمي ،كفقان ؼبا ىو مبُت يف الفرع ٕ .ٔ-ٔ-كيتعُت التعامل مع النفايات
احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو كفقان للمادة ٔٔ من االتفاقية.
ٖ ٔ-ٔ-ٔٗ-تقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن
إف خفض الكمية الكلية للنفايات ،اؼبراد التخلص منها ،بأم كسيلة من شأنو أف يساعد يف زبفيض اإلطالقات ككذلك
اؼبخلفات الناصبة عن أفراف اغبرؽ.
ٖ ٕ-ٔ-ٔٗ-الفصل وإعادة التدوير في المصدر
شرعت مؤسسات الرعاية الصحية يف الكثَت من البلداف الصناعية يف التخلص التدرهبي من استخدامات الزئبق كاإلدخاؿ
التدرهبي ؼبنتجات أك أجهزة بديلة فعالة لتفادم استخداـ الزئبق .كىناؾ فائدة للبدائل اػبالية من الزئبق تتمثل يف خفض توليد
النفايات احملتوية على الزئبق .كأدخلت الكثَت من مؤسسات الرعاية الصحية كذلك فبارسات تنظيف كإدارة للتحكم يف
إطالقات الزئبق من اؼبصادر اليت ال تزاؿ موجودة يف مرافقها .كتؤدم ىذه السياسات كاؼبمارسات إذل ربقيق خفض كبَت يف
إطالقات الزئبق كانبعاثاتو إذل البيئة .كالفصل كإعادة التدكير يف اؼبصدر يبثالف جزءان مهمان من هنج متكامل إلدارة النفايات يف
قطاع الرعاية الصحية فبا يفضي إذل التقليل إذل أدىن حد فبكن من النفايات اػبطرة اليت ربتاج إذل معاعبة خاصة بسبب
خواصها اؼبعدية كفق ما ىو مبُت يف اعبدكؿ .)Emmanuel, 2012( ٙ
مستوى العزل

النسبة المئوية من النفايات الخطرة للرعاية النسبة المئوية من النفايات العامة غير
الخطرة
الصحية

ضعيف

ٓٙ

ٓٗ

جيد

ٕ٘

٘ٚ

دقيق

٘ٔ

٘ٛ

اؼبصدرEmmanuel (2012) :

الجدول  :ٙالتصنيفات النموذجية اعتماداً على ممارسات الفصل

كتساعد اعبهود الرامية إذل منع إدخاؿ الزئبق ضمن مدخالت النفايات يف خفض انبعاثات الزئبق الكلية من عمليات اغبرؽ،
كلذلك فإف التدابَت الرامية ؼبنع الزئبق من الوصوؿ إذل مدخالت النفايات تكتسب أنبية خاصة .كيبكن أف تشمل ىذه التدابَت
نظم اعبمع اؼبنفصل أك التصنيف اعبيد للنفايات يف كل اؼبراحل السابقة للحرؽ ،كفصل النفايات يف اؼبرافق كتقنية أساسية.
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كيبكن ربقيق خفض كبَت يف ؿبتول الزئبق يف النفايات اؼبراد حرقها من خالؿ اعبمع اؼبنفصل ؼبسارات النفايات اليت وبتمل أف
تكوف ملوثة بكميات كبَتة من الزئبق ككذلك ربويل النفايات احملتوية على زئبق إذل مرافق تدير النفايات بطريقة سليمة بيئيان.
كيبكن صبع النفايات التالية بشكل منفصل:





البطاريات احملتوية على الزئبق؛
اؼبصابيح احملتوية على الزئبق؛
األجهزة الكهربائية (اؼبفاتيح الكهربائية كغَتىا) اليت ربتوم على الزئبق؛
النفايات اليت قد تكوف ملوثة من اؼبنازؿ كاؼبؤسسات البلدية (الدىانات القديبة كالورنيش ،كمبيدات اغبشرات،
كاؼبذيبات ،كاؼبواد الكيميائية اؼبختربية اؼبستعملة من اؼبدارس ،اخل).

ٖ ٖ-ٔ-ٔٗ-فحص النفايات وتحديد خصائصها قبل حرقها
يتعُت األخذ يف االعتبار اؼبمارسات العامة التالية ؼبدخالت النفايات كالتحكم فيها عند ربديد أفضل التقنيات اؼبتاحة ؼبناكلة
النفايات احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو .كعند كضع ضوابط جودة على مدخالت النفايات كتطبيقها ،ككفقان لنوع النفايات
اليت يبكن أف تصل إذل اؼبنشأة ،من اؼبهم كضع قيود على مدخالت عملية اغبرؽ كربديد اؼبخاطر الرئيسية ،ككذلك التواصل مع
موردم النفايات لتعزيز ضبط جودة النفايات الواردة.
إف اؼبعرفة التفصيلية خبصائص كفبيزات النفايات الواردة أمر ضركرم .كيبكن أف تتفاكت خصائص مسار نفايات معُت بشكل
كبَت من بلد إذل آخر كمن منطقة إذل أخرل .كيف حاؿ اعتبار نفايات معينة أك مكونات معينة للنفايات غَت مالئمة للحرؽ،
مثل النفايات اؼبشار إليها يف اؼبادة ٔٔ من االتفاقية ،فإنو يتعُت ازباذ إجراءات لكشف ىذه اؼبواد كفصلها يف مسار النفايات
أك اؼبخلفات قبل عملية اغبرؽ إال إذا كاف اؼبراد معاعبة النفايات حراريان الستعادة الزئبق كفق ما ىو مبُت يف اؼببادئ التوجيهية
التقنية لإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق الصادرة عن اتفاقية بازؿ .كيتعُت كذلك إجراء تفتيش كأخذ العينات كإجراء رباليل
بصورة ركتينية ،كىذا ينطبق أيضان على النفايات اػبطرة .كمن الضركرم أيضان االحتفاظ بقوائم الشحن كسجالت اؼبعامالت
كاؼبداكمة على ربديثها .كيبُت اعبدكؿ  ٚبعض التقنيات اليت يبكن تطبيقها على أنواع النفايات اؼبختلفة.
الجدول ٚ
مباذج لتقنيات التفتيش

()EC 2006

نوع النفايات

التقنيات

التعليقات

النفايات البلدية اؼبختلطة

الفحص بالنظر يف اؼبستودعات
الفحص بالعينة لفرادل الشحنات عن طريق التفريغ اؼبنفصل
قياس كزف النفايات حاؿ تسلمها
أخذ العينات كربليلها بشكل دكرم لتحديد خواصها الرئيسية أك اؼبواد
األساسية فيها

يبكن أف تنطوم الشحنات
الصناعية أك التجارية على ـباطر
عالية

نفايات بلدية معاعبة مسبقان
نفايات كأنواع كقود مشتقة من
نفايات

الفحص بالنظر
أخذ العينات كربليلها بشكل دكرم لتحديد خواصها الرئيسية أك اؼبواد
األساسية فيها

النفايات اػبطرة

الفحص بالنظر
أخذ العينات كربليلها من كل ناقالت النفايات السائبة
الفحص العشوائي للعبوات الربميلية
فك العبوات اؼبغلفة كفحصها
تقييم باراميًتات االحًتاؽ
إجراء اختبارات اؼبزج على النفايات السائلة قبل زبزينها
التحكم يف نقطة اشتعاؿ النفايات يف اؼبستودعات
فرز مدخالت النفايات لتحديد تركيبها العنصرم ،مثال باستخداـ الفلورة

تعترب اإلجراءات اؼبكثفة كالفعالة
ذات أنبية خاصة ؽبذا القطاع .كقد
تكوف اؼبنشآت اليت تستقبل
مسارات نفايات فردية قادرة على
اعتماد إجراءات أبسط
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نوع النفايات

التقنيات
السينية اؼبشتتة للطاقة (اؼبطياؼ)

ضبأة مياه اجملارير

التعليقات
()EDXRF

أخذ العينات كربليلها بشكل دكرم لتحديد خواصها الرئيسية أك اؼبواد
األساسية فيها
التحكم يف العملية للتكيف مع تباين اغبمأة

ٖ ٗ-ٔ-ٔٗ-إزالة المواد غير القابلة لالحتراق في الفرن
تعترب إزالة اؼبعادف اغبديدية كغَت اغبديدية يف اؼبوقع فبارسة شائعة يف أفراف حرؽ النفايات الصلبة البلدية حيث تساعد يف منع
ىذه النفايات ،اليت يبكن أف ربتوم على الزئبق يف شكل شوائب ،من دخوؿ فرف حرؽ النفايات.
ٖ ٘-ٔ-ٔٗ-المناولة والتخزين السليمين
تعترب اؼبناكلة السليمة ضركرية ،خصوصان للنفايات اػبطرة ،كيتعُت التصنيف كالفرز بالشكل اؼبالئم للسماح باؼبعاعبة اآلمنة.
كيتعُت إحكاـ إغالؽ مناطق التخزين بشكل جيد مع التحكم يف التصريف كمقاكمة العوامل اعبوية .كيتعُت أيضان األخذ يف
االعتبار تركيب نظم كشف اغبرائق كالتحكم فيها يف ىذه اؼبناطق ،إضافةن إذل كجود إمكانية مالئمة لالحتفاظ دبياه إطفاء
اغبرائق اؼبلوثة يف اؼبوقع .كيتعُت تصميم مناطق التخزين كاؼبناكلة حبيث سبنع تلوث األكساط البيئية كتيسر عملية التنظيف يف
حاالت االنسكاب .كيبكن التقليل إذل أدىن حد فبكن من الركائح كإطالقات اؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبتطايرة إذل األكساط
البيئية من خالؿ استخداـ ىواء اؼبستودع يف عملية اغبرؽ.
ٖ ٙ-ٔ-ٔٗ-تقليل فترات التخزين إلى أدنى حد ممكن
رغم أف كجود إمدادات ثابتة من النفايات أمر مهم لضماف التشغيل اؼبستمر كتوفَت ظركؼ احًتاؽ مستقرة يف األفراف الكبَتة
غبرؽ النفايات الصلبة البلدية إال أف تراكم كزبزين أنواع معينة من النفايات لفًتات طويلة غَت مستحب .كمن شأف التقليل إذل
أدىن حد فبكن من فًتة التخزين أف يساعد يف منع التعفن كالتفاعالت غَت اؼبرغوب فيها كتدىور اغباكيات كبطاقات الوسم.
كتساعد إدارة الكميات الواردة من النفايات كالتواصل مع اؼبوردين يف ضماف عدـ ذباكز فًتات التخزين اؼبعقولة (مثالن من أربعة
إذل سبعة أياـ للنفايات الصلبة البلدية).
ٖ ٚ-ٔ-ٔٗ-تحميل النفايات
يف حالة اؼبرافق اليت تقبل النفايات الصلبة البلدية غَت اؼبتجانسة يكوف اػبلط كالتحميل اعبيدين يف قمع التلقيم أمران يف غاية
األنبية .كيتعُت أف يتمتع مشغلو رافعة التحميل باػبربة كيتخذكا اؼبوقع اؼبالئم ليتمكنوا من اختيار اػبليط اؼبناسب من أنواع
النفايات من أجل احملافظة على تشغيل الفرف بأقصى كفاءة.
كينطوم هنج أفضل اؼبمارسات البيئية غبرؽ النفايات احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة على األمور التالية:




منع توليد النفايات قبل اغبرؽ؛
فبارسات تشغيل فرف اغبرؽ كإدارتو؛
فبارسات التشغيل كاإلدارة بعد اغبرؽ.

ٖ ٛ-ٔ-ٔٗ-ممارسات تشغيل وإدارة فرن حرق النفايات
التشغيل الصحيح مهم جدان لتحقيق باراميًتات التصميم .كبشكل عاـ يتعُت على اعبهة اؼبصنعة أك اؼبصممة للمعدات أف تقدـ
دليالن يناقش فبارسات التشغيل ،دبا يف ذلك إجراءات بدء التشغيل كإجراءات اإلغالؽ كالتشغيل العادم كعملية ربديد
األعطاؿ كإصالحها كإجراءات الصيانة كقطع الغيار اؼبوصى هبا كغَت ذلك .كهبب أف يكوف اؼبشغلوف قادرين على التوقع
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الدقيق للقيمة اغبرارية كاؼبميزات األخرل للنفايات اؼبراد حرقها لضماف ربقيق باراميًتات تصميم فرف حرؽ النفايات .كيبكن
ربقيق ذلك من خالؿ استخداـ نتائج برنامج رصد التلقيم فيما ىبص اؼبلوثات كالرباميًتات الرئيسية حيث تزداد معدالت أخذ
العينات كالتحاليل مع ازدياد تغَت اللقيم .كيبكن االطالع على معلومات تفصيلية يف األقساـ الفرعية ٕ ٔ-ٖ-ٕ-إذل ٕ-ٕ-
ٖ ٘-أعاله.
ٖ ٜ-ٔ-ٔٗ-اختيار موقع منشأة الحرق
يبكن أف يؤثر موقع فرف اغبرؽ بشكل كبَت على انتشار سحب اؼبداخن الذم يؤثر بدكره على الًتكيزات كالًتسبات كتعرض
العماؿ كاجملتمع احمللي يف اؼبناطق احمليطة .كإضافةن إذل معاعبة العوامل الفيزيائية اليت تؤثر على االنتشار يتعُت أف تعاجل مسألة
ربديد اؼبوقع أيضان اؼبسائل اؼبتعلقة باألذكنات كاؼبلكية كسهولة الوصوؿ كاؼبالءمة كأف تأخذ يف االعتبار اآلثار االجتماعية
كالصحية كاآلثار البيئية األخرل .كهتدؼ أفضل فبارسات ربديد اؼبوقع إذل إهباد موقع لفرف اغبرؽ يقلل إذل أدىن حد فبكن من
اؼبخاطر احملتملة على الصحة العامة كالبيئة (.)EPA 1997
ٖٔٓ-ٔ-ٔٗ-

التصميم

تعترب اػبطط كالرسومات اؼبالئمة كضبط اعبودة أموران مهمة يف تشييد أفراف حرؽ النفايات ،كهبب أف يشمل ذلك الرسومات
الثالثية األبعاد كنطاقات اؼبسموحات كقوائم اؼبواد كسائر الدراسات التحضَتية .كمن خالؿ التصميم كالتشغيل اعبيدين على
ىذا النحو يتوقع أف تتمكن أفراف حرؽ النفايات من الوصوؿ إذل درجات اغبرارة اؼبرغوبة كفًتات اؼبكوث اؼبطلوبة كسائر
الشركط الضركرية للتقليل إذل أدىن حد فبكن من انبعاثات الزئبق إذل البيئة كتفادم تشكل اػببث كتكتل الرماد (يف الغرفة
األكلية) ،كتفادم التلف يف اؼبواد اؼبقاكمة لالنصهار ،كالتقليل إذل أدىن حد فبكن من استهالؾ الوقود.
ٖٔٔ-ٔ-ٔٗ-

عمليات التفتيش والصيانة المنتظمة للمنشأة

يتعُت إجراء عمليات تفتيش ركتينية من جانب اؼبشغل كعمليات تفتيش دكرية من جانب السلطة فيما يتعلق بالفرف كأجهزة
ضبط التلوث لضماف تكامل النظاـ كاألداء اعبيد لفرف اغبرؽ كمكوناتو .كبغض النظر عن جودة تصميم اؼبعدات فإف البلى
كالتلف أثناء االستعماؿ العادم كفبارسات التشغيل كالصيانة غَت اعبيدة ستؤدم إذل تدىور اؼبكونات كالبفاض جودة عملية
االحًتاؽ كزيادة االنبعاثات ،كيثَت أيضان ـباطر ؿبتملة على اؼبشغلُت كعامة الناس.
ٖٕٔ-ٔ-ٔٗ-

تدريب المشغلين

يعترب التدريب اؼبنتظم للموظفُت ضركريان من أجل التشغيل اعبيد ألفراف حرؽ النفايات .كالتشغيل الصحيح لفرف اغبرؽ ضركرم
للتقليل إذل أدىن حد فبكن من االنبعاثات كاؼبخاطر األخرل .كهبب عدـ تشغيل عملية اغبرؽ أك اإلشراؼ عليها إال من جانب
مشغلُت مدربُت كمؤىلُت .كيتعُت على اؼبشغل أف يكوف موجودان يف اؼبوقع أثناء تشغيل فرف اغبرؽ .كبدكف التدريب كالدعم
اإلدارم اعبيد ال يبكن أف ربقق أفراف حرؽ النفايات اؼبعاعبة اعبيدة كاالنبعاثات اؼبقبولة.
ٖٕ-ٔٗ-

الوقاية من مخاطر الحرائق

يبكن للحرائق اليت تندلع يف مستودعات زبزين النفايات يف منشآت حرؽ النفايات أف تسبب تلوثان كبَتان ،مثالن التلوث بالزئبق
كاؼبعادف الثقيلة األخرل كاؼبركبات العضوية اػبطرة ،كغَت ذلك ،يف اؼبناطق اجملاكرة للمنشأة .كللتقليل إذل أدىن حد فبكن من
ـباطر ىذه اغبرائق يبكن أخذ التدابَت التالية يف االعتبار بوصفها من أفضل اؼبمارسات البيئية:


استخداـ نظم أكتوماتيكية للكشف عن اغبرائق يف مستودعات النفايات ،مثل الكامَتات اليت تعمل باألشعة ربت
اغبمراء
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تركيب عدد زائد عن اغباجة من أجهزة الرصد يف مستودعات النفايات
استخداـ نظم أكتوماتيكية للكشف عن اغبرائق يف اؼبرشحات النسيجية كمرشحات الكوؾ ذات القاعدة الثابتة ،مثل
أجهزة التحكم يف اغبرارة ،كغرؼ األجهزة الكهربائية كالتحكم ،كغَت ذلك من ؾباالت اؼبخاطر احملددة مثل أجهزة
اإلنذار من الدخاف
نظم أكتوماتيكية ؼبكافحة اغبرائق مثالن باستخداـ الغازات اػباملة .كتتخذ ىذه التدابَت يف بعض اغباالت كبصورة أكثر
شيوعان عند زبزين نفايات سائلة قابلة لالشتعاؿ كلكن أيضان يف أماكن اػبطر األخرل
توفَت كميات كافية من مياه اإلطفاء
االحتفاظ بكميات كافية من مياه اإلطفاء
توفَت فتحات كافية ػبركج غاز اؼبداخن كاغبرارة (تُغلق عند ظركؼ التشغيل العادية)
توفَت فتحات كافية على جدراف اؼبستودع لتسهيل اإلطفاء يف حاالت اغبرائق (تُغلق يف ظركؼ التشغيل العادية)
كجود خيار لضرب طوؽ حوؿ منشأة اغبرؽ لتسهيل عمل دائرة خدمات اغبرائق
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تقنيات رصد الزئبق

ٗ-

يناقش الفصل التمهيدم ؽبذه الوثيقة اعبوانب العامة كالشاملة لعمليات االختبار كالرصد كاإلبالغ .أما اعبوانب احملددة اؼبميزة
لعمليات حرؽ النفايات فستناقش يف الفرع التارل.
ٗٔ-

الطرق المباشرة

يبكن إجراء قياسات الزئبق اؼبباشرة بشكل مستمر أك متقطع.
نظم الرصد المستمر لالنبعاثات
يتميز الرصد اؼبستمر بأنو يساعد على ضماف التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن كاالكتشاؼ اؼببكر ألم تغَت يف ؿبتول
الزئبق يف النفايات.
كرغم التدابَت الرامية للتحكم يف مدخالت الزئبق يف منشآت حرؽ النفايات أك التقليل منها إذل أدىن حد فبكن ،إال أف كميات
كبَتة من الزئبق ال تزاؿ سبر من فًتة ألخرل عرب مستودعات النفايات إذل عملية اغبرؽ كمن مث إذل غاز اؼبداخن ،لتغَت بذلك
مستول انبعاثات الزئبق.
كدبساعدة أجهزة قياس مستويات الزئبق اليت تعمل بشكل مستمر يبكن كشف مثل ىذا التلوث كمن مث البدء بازباذ التدابَت
اؼبضادة بالسرعة اؼبطلوبة .كيبُت الشكل  ٜالتباين الذم يظهر خالؿ سنة كاحدة يف تركيزات الزئبق يف الغاز النظيف يف منشأة
غبرؽ النفايات يف ىامبورغ .كيبكن مالحظة مستويات قصول كاضحة خصوصان يف شهرم تشرين األكؿ/أكتوبر كتشرين
الثاين/نوفمرب.

الشكل  -ٜبيانات انبعاثات الزئبق من خط واحد في منشأة حرق نفايات في ىامبورغ عام ٕٗٔٓ.
كيف بعض البلداف ذبهز غالبية منشآت حرؽ النفايات بأجهزة تعمل باستمرار ،كيف حاؿ اكتشاؼ مستويات عالية من الزئبق يف
غاز اؼبداخن يبكن عندئذ ازباذ تدابَت مضادة .كتشمل ىذه التدابَت اؼبضادة على سبيل اؼبثاؿ ما يلي:




زيادة كمية اؼبواد اؼبمتزة احملقونة يف مسار غاز اؼبداخن؛
استخداـ الكربوف اؼبنشط اؼبشرب بالكربيت الذم يتميز بكفاءة أعلى يف اختزاؿ الزئبق؛
إضافة الربكـ إذل عملية االحًتاؽ لتحسُت عملية تأكسد الزئبق.
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كيف حاؿ اكتشاؼ مستويات عالية جدان من الزئبق يف النقاط الساخنة يف النفايات فإنو يتعُت إخالء ىذه النقاط .أما يف حاؿ
اكتشاؼ مستويات عالية من الزئبق يف نظاـ تنظيف غاز اؼبداخن فإنو يتعُت النظر يف تنظيف غاز اؼبداخن إلزالة الزئبق.
كعند مالحظة مستويات عالية من االنبعاثات يتعُت على مشغل اؼبنشأة إجراء فحص لنظامي الرصد كالتشغيل لتحديد السبب
كازباذ إجراءات تصحيحية .كيتعُت على اؼبشغل أيضان رصد اؼبدخالت كإخطار ناقلي النفايات بشأف رصد اؼبدخالت .كقد
ثبت أف ىذه التدابَت فعالة يف معظم اغباالت كنتج عنها حدكث البفاض كبَت يف عدد اغباالت االنبعاثات اليت تتجاكز
اؼبستويات القياسية لالنبعاثات الضارة.
كتستخدـ نظم الرصد اؼبستمر لالنبعاثات يف بعض األحياف يف أخذ عينات من مسار الغاز احململ باعبسيمات قبل جهاز
التحكم يف ىذه اعبسيمات (انظر ٖ ،)ٖ-كىذا يتيح االستجابة الفورية مثالن من خالؿ حقن كربوف منشط أك مركبات
مهلجنة.
قياس المصادر الثابتة (أجهزة االرتطام)
من الناحية التارىبية ظل استخداـ أجهزة االرتطاـ لرصد الزئبق يف منشآت حرؽ النفايات ىو اػبيار اؼبفضل .كلكن بسبب
تعقيد ىذه الطريقة كتكلفتها العالية فإف أخذ العينات عن طريق ىذه األجهزة يتم على فًتات طويلة ،غالبان كل ثالثة أشهر أك
سنويان .كاستخداـ جهاز ارتطاـ ـبصص لقياس اؼبصادر الثابتة ،لفحص األداء اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن ،غَت فبكن
إال خالؿ فًتات قصَتة ألخذ العينات .كال يبكن يف العادة اكتشاؼ الزيادات اغبادة لكميات الزئبق يف غاز اؼبداخن كلذلك
ال يبكن ازباذ تدابَت بديلة .بيد أف أجهزة االرتطاـ غَت مالئمة ألخذ العينات يف فًتات طويلة كىي عمليان تقتصر على عدة
ساعات.
نظم المصائد الماصة
تتيح نظم اؼبصائد اؼباصة مراقبة التشغيل اعبيد ؼبنشآت معاعبة غازات اؼبداخن بعد فًتة ألخذ العينات .كرغم أف ىذه النظم
ال تعطي نتائج فورية إال أف البيانات اؼبستقاة منها يبكن أف تشَت إذل مستول أداء التشغيل خالؿ فًتة زمنية سابقة ؿبددة .كمن
خالؿ هنج حلقة التأثَتات اؼبرتدة ىذا يبكن إدخاؿ التعديالت اؼبطلوبة على العملية عند اغباجة .كمقارنةن بأجهزة االرتطاـ فإف
مصائد اؼبواد اؼباصة توفر عملية احتجاز أكثر استقراران للزئبق كبركتوكوالن أبسط ألخذ العينات .كيسمح ىذا الربكتوكوؿ بتشغيل
أجهزة الرصد دكف رقابة خالؿ فًتات طويلة كىو أمر غَت فبكن يف حاؿ استخداـ أجهزة االرتطاـ.
كال يشيع استخداـ ىذا النظاـ يف االرباد األكرك بسبب عدـ كجود متطلبات قانونية الستخدامو ،لكن من احملتمل أنو
يُستخدـ يف مناطق أخرل من العادل.

ٕٗ-

الطرق غير المباشرة

توازن الكتلة
من الصعب للغاية تطبيق توازف الكتلة بسبب التباينات الكبَتة احملتملة ؼبستول الزئبق يف مدخالت النفايات كالصعوبة الشديدة
اليت يتسم هبا تنفيذ الرصد اؼبوثوؽ بو ؼبستويات الزئبق يف النفايات غَت اؼبتجانسة.
الرصد التنبؤى لالنبعاثات
ال يبكن إجراء الرصد التنبؤل لالنبعاثات (الرصد الباراميًتم) يف منشآت حرؽ النفايات نظران لعدـ كجود ارتباط بُت اؼبلوثات
األخرل كالزئبق يف غاز اؼبداخن .يضاؼ إذل ذلك أف ؿبتول الزئبق يف اؼبواد األكلية بالفرف يبكن أف يتغَت بشكل كبَت خالؿ
فًتات قصَتة اعتمادان على تركيز الزئبق يف النفايات.
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عوامل االنبعاث
فيما ىبص أغراض الرصد ال ينبغي استخداـ عوامل االنبعاث لتحديد انبعاثات الزئبق من منشآت حرؽ النفايات بسبب
احملتول اؼبتغَت للزئبق يف النفايات.
التقديرات الهندسية
تعترب التقديرات اؽبندسية طريقة غَت دقيقة لرصد انبعاثات الزئبق يف اؽبواء يف منشآت حرؽ النفايات.
ٖٗ-

التقنيات األكثر مالءمةً للرصد في قطاع حرق النفايات

يشكل الرصد اؼبستمر كالرصد اؼبتقطع معان جزءان من عملية تنفيذ أفضل التقنيات اؼبتاحة.

كتعترب القياسات اؼبستمرة مناسبة لعدة أسباب .كعلى كجو اػبصوص سبكن ىذه القياسات من القياـ دبا يلي:
 رصد التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن؛
 الكشف الفورم عن تغَتات ؿبتول الزئبق يف النفايات؛
 الكشف عن الًتكيزات اؼبرتفعة للزئبق الناذبة عن اإلدخاؿ اػباطئ للنفايات اؼبلوثة.
كتطلب العديد من البلداف بالفعل إجراء رصد مستمر للزئبق يف منشآت حرؽ النفايات اؼبقامة لديها .كتعترب ىذه البلداف
تقنيات الرصد اؼبستمر أفضل التقنيات اؼبتاحة .كالغالبية العظمى من البلداف اليت ذبرم عمليات رصد الزئبق تستخدـ الرصد
اؼبتقطع ،كمن أمثلتو أخذ العينات عن طريق أجهزة االرتطاـ.
إف عمليات الرصد اؼبستمر ىي كحدىا الكفيلة بضماف الكشف عن مستويات الزئبق اؼبرتفعة يف الغاز النظيف كالغاز األكرل
هبدؼ التحكم الفعاؿ فيها .كيف ىذه اغباالت قد تستخدـ مادة فبتزة مثل الكربوف اؼبنشط اؼبطلي بالكربيت.

كيبكن أف يكوف القياس اؼبستمر للزئبق الطريقة األكثر فعاليةن خصوصان يف حاالت النفايات اػبطرة كالنفايات الطبية كالنفايات
التجارية كالبلدية اؼبختلطة ،ككذلك بالنسبة عبميع أنواع النفايات األخرل (دبا يف ذلك اؼبدخالت غَت القانونية) يف حاؿ عدـ
التأكد من خلوىا من الزئبق.
أما طرؽ القياس اؼبتقطعة فهي مستخدمة أيضان .كيبكن الرصد باستخداـ مصائد اؼبواد اؼباصة كاختبارات اؼبصادر الثابتة (أجهزة
االرتطاـ) من مراقبة التشغيل اعبيد ؼبنشأة معاعبة غاز اؼبداخن خالؿ فًتات أخذ العينات .كمن غَت اؼبرجح أف تكشف طرؽ
القياس اؼبتقطعة ىذه عن ارتفاع مستويات الزئبق يف غاز اؼبداخن ،كىي بالتارل ال تتيح ازباذ تدابَت مضادة.
أما الطرؽ غَت اؼبباشرة مثل توازف الكتلة ،كالرصد التنبؤم لالنبعاثات ،كعوامل االنبعاث ،كالتقديرات اؽبندسية فهي غَت مفيدة
كطرؽ قياس يف منشآت حرؽ النفايات.
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الفصل السابع
مرافق إنتاج كريات الكلنكر
موجز
ُوبرؽ اغبجر اعبَتم كاؼبكونات اؼبعدنية األخرل لتشكيل كريات الكلنكر اليت تُطحن بعد ذلك مث ُسبزج مع مواد مضافة معينة
لتكوين اؼبنتج النهائي ،أم اإلظبنت .كتستخدـ أنواع ـبتلفة من الوقود لتوفَت اغبرارة الالزمة لعملية اإلنتاج.
كيؤدم إنتاج كريات الكلنكر إذل انطالؽ انبعاثات زئبق إذل اؽبواء منشؤىا اؼبواد اػباـ كالوقود اؼبستخدـ .ككفقان ألحكاـ االتفاقية
فإنو يتعُت تطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية يف اؼبرافق اؼبشيدة حديثان أك اؼبرافق اليت أدخلت عليها
تعديالت كبَتة هبدؼ التحكم يف انبعاثات الزئبق أك زبفيضها إذا أمكن ذلك .كعالكةن على ذلك هبوز لألطراؼ أف تستخدـ
أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية كواحدة من ؾبموعة من التدابَت يف اؼبرافق القائمة إلنتاج كريات الكلنكر هبدؼ
إحراز تطور معقوؿ على صعيد زبفيض االنبعاثات مع مركر الوقت.
كبناءن على ذلك يهدؼ ىذا الفصل إذل بياف خيارات أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية الرامية إذل التحكم يف
انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء من مرافق إنتاج كريات الكلنكر .كيبدأ الفصل بتقدًن عرض عاـ لعملية إنتاج اإلظبنت كيبُت سلوؾ
الزئبق يف ىذه العملية حيث هبرم عرض اسًتاتيجيات التحكم يف اؼبلوثات األكلية كالثانوية كاؼبتعددة فيما ىبص انبعاثات الزئبق
كربديد خيارات أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية .كإضافةن إذل ذلك ترد معلومات خاصة بالقطاع عن رصد
انبعاثات الزئبق ،كما يرد كذلك تذييل وبتوم 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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ٔ–

مقدمة

يتطلب إنتاج اإلظبنت استخداـ كميات كبَتة من اؼبواد غبرؽ كريات الكلنكر اليت سبزج مع مواد مضافة معينة لكي تعطي اؼبنتج
النهائي :اإلظبنت (الشكل ٔ) .كقد أصبح اإلظبنت مادةن ال غٌت عنها يف تشييد اؼبباين كمكونات البٌت التحتية (اعبسور،
األنفاؽ ،السدكد ،ؾبارم الصرؼ الصحي ،منشآت الطاقة ،كغَتىا) .كيف الوقت اغبارل ال يبدك أف ىناؾ بديل لإلظبنت .كقد
ظلت اعبهود تبذؿ لعدة عقود لتحسُت عملية إنتاج كريات الكلنكر كترشيدىا ،كمن الناحية البيئية يتعلق ىذا أساسان بتخفيض
استهالؾ الطاقة كالتقليل إذل أدىن حد فبكن من االنبعاثات ،خصوصان إذل اؽبواء .أما من الناحية االقتصادية فإف الًتكيز ينصب
على استبداؿ أنواع الوقود التقليدم ببدائل ،خصوصان استخداـ الوقود اؼبشتق من النفايات ذم القيمة اغبرارية الكافية ،أك ما
يسمى كذلك بأنواع الوقود البديلة .كضمن نطاؽ ضيق تستبدؿ اؼبواد اػباـ التقليدية كذلك بأنواع أخرل من النفايات تسمى
أيضان اؼبواد اػباـ البديلة .كيف بعض اغباالت تعاجل أنواع الوقود البديلة كاؼبواد اػباـ البديلة كجزء من اؽبياكل األساسية إلدارة
النفايات أك حسب توفرىا.

الشكل ٔ .المدخالت والمخرجات الرئيسية لمنشآت إنتاج اإلسمنت

()Schoenberger, 2015

إف استخداـ أنواع الوقود البديلة أك اؼبواد اػباـ البديلة لن يؤدم بالضركرة إذل زيادة (أك زبفيض) انبعاثات الزئبق ،إذ إف مستول
ىذه االنبعاثات يعتمد ببساطة على احملتول النسيب للزئبق ؽبذه اؼبواد .كيعرؼ استخداـ اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود اؼبشتقة من
النفايات يف عملية حرؽ كريات الكلنكر باؼبعاعبة اؼبشًتكة بينما يعرؼ استخداـ أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات أحيانان باغبرؽ
اؼبشًتؾ.
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العمليات المستخدمة ،بما في ذلك النظر في مدخالت المواد وسلوك الزئبق في العملية
عرض عام لعملية إنتاج اإلسمنت
تشتمل عملية إنتاج الكلنكر كاإلظبنت ،على التوارل ،على العمليات الفرعية التالية:
 اؼبواد اػباـ (الطبيعية كاؼبشتقة من النفايات) – قلع األحجار ،التخزين ،متطلبات اعبودة ،التحكم كالتجهيز
 أنواع الوقود (التقليدم كاؼبشتق من النفايات)  -التخزين ،متطلبات اعبودة ،التحكم كالتجهيز
 نظم األفراف كعمليات اغبرؽ يف األفراف كتقنيات خفض االنبعاثات
 طحن اإلظبنت  -التخزين ،متطلبات اعبودة ،التحكم كالتجهيز
 التغليف كالنقل السريع

الشكل ٕ .منظر عام لألعمال في مصنع إسمنت

()BREF CLM, 2013

تركز ىذه الوثيقة على عملية إنتاج الكلنكر بوصفها اؼبصدر الرئيسي النبعاثات الزئبق إذل اؽبواء.
عملية إنتاج كريات الكلنكر
تبدأ التفاعالت الكيميائية األساسية لعملية إنتاج اإلظبنت بتفكيك كربونات الكالسيوـ ( )CaCO3اؼبوجودة يف اؼبواد اػباـ عند
درجة حرارة ْٓٓ ٜـ تقريبان فبا يؤدم إذل تكوف أكسيد الكالسيوـ ( ،CaOاعبَت) كانطالؽ غاز ثاين أكسيد الكربوف (،)CO2
كتعرؼ ىذه العملية بعملية التكل س .تلي ىذه العملية عملية تكوف كريات الكلنكر حيث يتفاعل أكسيد الكالسيوـ عند
درجات حرارة عالية (عاد نة بُت ٓٓٗ ٔ ْـ كٓٓ٘ ٔ ْـ) مع السيليكا كأكسيد األؼبنيوـ كأكسيد اغبديد لتكوين سيليكات
كألومينات كفريتات الكالسيوـ لتشكيل الكلنكر البورتالندم (.)SC BAT Cement, 2008

175

UNEP/MC/COP.1/7

كبصورة أساسية تتألف عملية إنتاج الكلنكر من عملية حرؽ الكلنكر نفسها (اغبرؽ اؼبسبق ،كعملية اغبرؽ يف الفرف مع
التكلي س اؼبسبق أك بدكنو ،كمع ربويلة لغازات الفرف أك بدكهنا) ،يلي ذلك تربيد كريات الكلنكر .كتنقل كريات الكلنكر احملركقة
إذل داخل طاحونة اإلظبنت حيث تُطحن مع مواد مضافة إلنتاج اؼبنتج النهائي (أم اإلظبنت).
وصف عملية حرق كريات الكلنكر
توجد أربعة مسارات معاعبة رئيسية لتصنيع اإلظبنت – العمليات الرطبة كشبو الرطبة كشبو اعبافة كاعبافة – كيتحدد اختيار
العملية ،إذل حد كبَت ،كفقان غبالة اؼبواد اػباـ (جافة أـ رطبة) ،كفق ما ىو مبُت أدناه:
ٔ -يف العملية الرطبة تطحن اؼبواد اػباـ مع اؼباء لتكوين مالط رقيق القواـ قابل للضخ دبحتول مائي يًتاكح من  ٕٛإذل
ٕٗ يف اؼبائة .كينقل ىذا اؼبالط مباشرنة إذل الفرف .كتًتاكح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من ٓٓٔ إذل ٓٓ ٖ ٙطن
يف اليوـ .كتتطلب العملية الرطبة قدران أكرب من الطاقة كلذلك تكوف أكثر كلفة يف التشغيل؛
ٕ -كيف العملية شبو الرطبة يتم أكالن نزع اؼبياه يف مكاب س الًتشيح .كتًتاكح نسبة احملتول اؼبائي اؼبتخلف من  ٔٛإذل ٖٕ
يف اؼبائة .كينبثق ُكسب اؼبرشح يف شكل حبيبات كيلقم يف سخاف شبكي للتسخُت اؼبسبق .كقد طور ك .ليليب
كشركة بوليسي س ىذا النوع من األفراف مع السخانات الشبكية كنتيجةن لذلك أصبحت تعرؼ بأفراف ليبوؿ ( Locher,
 .)2000, p 58كتًتاكح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من ٓٓٔ إذل ٖٓٓٓ طن/اليوـ؛
ٖ -يف العملية شبو اعبافة وبوؿ الدقيق اػباـ اعباؼ إذل حبيبات باؼبياه كتلقم ىذه يف السخاف الشبكي للتسخُت اؼبسبق
قبل الفرف .كتعرؼ األفراف من ىذا النوع أيضان بأفراف ليبوؿ .كهبرم زبفيض احملتول اؼبائي ؼبادة التلقيم بشكل إضايف
إذل ما نسبتو ٔٔ إذل ٗٔ يف اؼبائة .كتًتاكح الطاقة اإلنتاجية ؽبذه العملية من ٓٓ٘ إذل ٕٓٓ ٖ طن/اليوـ .كتتحوؿ
اؼبنشآت اليت تستخدـ العمليات شبو اعبافة على األرجح إذل التقنيات اعبافة عند اغباجة إذل التوسع أك إذل إدخاؿ
ربسينات كبَتة؛
كذبفف إذل دقيق خاـ يف شكل مسحوؽ قابل للتدفق دبحتول مائي أقل من ٔ
ٗ -يف العملية اعبافة تُطحن اؼبادة اػباـ ُ
يف اؼبائة .كيُلقم الدقيق اػباـ اعباؼ يف سخاف دكامي للتسخُت اؼبسبق (من أربع إذل ست مراحل) أك يف فرف
للتكلي س اؼبسبق ،أك نادران ،يف فرف طويل جاؼ .كتتميز األفراف اؼبزكدة بسخانات للتسخُت اؼبسبق بكفاءة أكرب يف
استهالؾ الطاقة كىي أقصر كثَتان (ٓٗ إذل ٓٓٔـ) .كالغالبية العظمى من األفراف اؼبوجودة ىي أفراف معاعبة جافة،
يبكن أف تًتاكح طاقتها اإلنتاجية من ٓٓ٘ إذل أكثر من ٓٓٓ ٓٔ طن/اليوـ.
إف غالبية األفراف ىي أفراف دكارة ذات عملية قصَتة للمعاعبة اعبافة .كال تقدـ ىذه الوثيقة كصفان لألفراف ذات األعمدة الرأسية
نظران اللبفاض كفاءهتا يف استهالؾ الطاقة كأدائها البيئي السيئ.
وصف أفران كريات الكلنكر الدوارة
األفراف الدكارة ىي أنابيب فوالذية مبطنة دبادة مقاكمة لالنصهار بقطر يصل إذل ستة أمتار تقريبان كنسبة الطوؿ إذل القطر بُت
ٓٔ ٔ:ك ،ٔ:ٖٛكتقاـ بشكل مائل باكبدار يًتاكح من ٘ ٕ,إذل ٗ يف اؼبائة كتدكر بًتدد يًتاكح من ٘ ٓ,إذل ٓ - ٘,كعاد نة
ٕ ٔ,إذل ٖ – دكرات يف الدقيقة .كنتيجةن ؼبيالف األنبوب كدكرانو تتحرؾ اؼبادة اؼبراد حرقها كاليت تُلقم يف مدخل الفرف عرب
األنبوب إذل األسفل باذباه شعلة االحًتاؽ يف اؼبخرج ( .)Locher, 2000, p 55; Ullmann‟s, 1986; BREF CLM 2013كبناءن
على ذلك يتدفق مسار الغاز يف شكل تيار عكسي كبو اؼبواد الصلبة .كتكوف صبيع األفراف الطويلة الرطبة كاعبافة ؾبهزة بعناصر
داخلية (سالسل كصلباف) لتحسُت عملية انتقاؿ اغبرارة.
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كقد طُورت تكنولوجيا أجهزة التكلي س اؼبسبق ،اؼببينة يف الشكل ٖ ،يف ستينيات القرف اؼباضي هبدؼ زيادة الطاقة اإلنتاجية يف
فرف حبجم معُت .كقبل عاـ ٖ ٜٜٔيف أكركبا جرل تزكيد الكثَت من األفراف ذات األربع مراحل احملتوية على جهاز تسخُت
دكامي للتسخُت اؼبسبق ،كمعظم ىذه األفراف ذات اػبم س مراحل ،كصبيع األفراف ذات الست مراحل على قلتها ،جبهاز
ّ
للتكلي س اؼبسبق كقناة ىوائية ثالثية ( .)Erhard/Scheuer, 1993كمنذ ذلك الوقت هبرم ربسُت أجهزة التكلي س اؼبسبق .كتزكد
اؼبنشآت اعبديدة دائمان بتكنولوجيا التكلي س اؼبسبق حيث توضع أجهزة التكلي س اؼبسبق بُت الفرف كجهاز التسخُت اؼبسبق
بينما يرد اؽبواء الساخن من مربد الفرف عرب القناة اؽبوائية الثالثية (الشكل ٖ) .كتوفر ىذه األجهزة مركنةن يف استخداـ ـبتلف
أنواع الوقود البديلة (اؼبشتقة من النفايات) اليت قد تكوف ذات قيمة حرارية أقل.
Raw meal in

280 – 330 °C
– 100
190 °C

5-stage
suspension
cyclone
preheater

 180250°C

Meal dosing
Stack

Bag filter

Stack
Gas stream

Bag filter

Filter
dust

Calciner

Solids

Air-to-air
cooler

Raw
materi.
in
ca. 850 °C

Main
burner

Fuel in
Raw mill

Rotary kiln
Clinker

Kiln drive

Kiln inlet
700 – 1000 °C

Grate cooler

الشكل ٖ .نظام فرن جاف مزود بجهاز تكليس مسبق

Conditioning
tower

Raw
meal
silo

Homogenisation silo

()Schoenberger, 2015

دخول الزئبق في العملية وسلوكو أثناءىا
محتوى الزئبق في مختلف مسارات المدخالت
يبكن أف يكوف الزئبق موجودان يف كل أنواع مسارات اؼبدخالت الكتلية ،كيف اؼبواد اػباـ الطبيعية كتلك اؼبشتقة من النفايات
ككذلك يف أنواع الوقود التقليدم كاؼبشتق من النفايات (دبا يف ذلك أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات اػبطرة) .كمعٌت ىذا أف
الزئبق يدخل نظم إنتاج كريات الكلنكر عن طريق نقط التلقيم الرئيسية الثالث ،أم عن طريق اؼبواد اػباـ كفرف اغبرؽ الرئيسي
كنظاـ اغبرؽ الثانوم.
كاستنادان إذل اؼبصادر اؼبتاحة يرد يف اعبدكؿ ٔ ؿبتول الزئبق كمسارات اؼبدخالت الكتلية .كتؤكد ىذه البيانات أف صبيع
اؼبدخالت يبكن ربتوم على الزئبق .بيد أنو ذبدر اإلشارة إذل أف ؿبتويات الزئبق يبكن أف تكوف أعلى أك أقل بكثَت من القيم
الواردة يف اعبدكؿ.
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FZKA, 2003
المصدر

أدىن

أقصى

Renzori et al., 2010
متوسط

أدىن

أقصى

Bref CLM, 2013
أدىن

أقصى

Oerter,
2007

CH Buwal, 1999

اؼبئُت

أدىن

اػبمسُت

أقصى

متوسط

US
PCA,
2006
متوسط

مواد خام طبيعية أو تقليدية
حجر جَتم

٘ٓٓٓ,

ٔٓ,

ٗٓٓ,

تراب كلسي

٘ٓٓٓ,

ٔٓ,

ٖٓٓ,

<٘ٓٓٓ,

ٗٓ,

طُت

ٔٓٓ,

٘ٓ,

ٕٓ,

ٕٓٓٓ,

رمل

ٔٓٓ,

ٔ

ٕٓٓ,

<٘ٓٓٓ,

٘٘ٓ,

<٘ٓٓٓ,

ٓ,ٓٛ

ٔ

٘ٓ,

ٔٓٓٓ,

ٓ,ٛ

ٔ

ٓ,ٓٙ

ٔٓٓ,

ٔ

ركاز اغبديد
دقيق خاـ

ٓ,ٓٓٛ

ٕٓٓ,

ٕ٘ٓٓ,
٘ٗٓ,

جب س

<ٔٓٓ,

ٖٔٓ,

ٓ,ٓٔٚ

ٕٓٓ,

٘ٔٓ,

ٓ,ٜٓ
ٓ,ٕٜٓ

ٖٓٓ,
ٓ,ٔٚ
ٔٓٓ,

٘ٓ,

ٖٓٓ,

ٓ,ٓٚٛ
ٕٓٓ,

ٓ,ٙ

ٓ,ٓٚ

مواد خام بديلة
رماؿ سبك مستعملة

ٖٓٓ,

ٗٗ,

ٖٓ,

جب س صناعي المائي

ٓ,ٓٙ

ٖٔ,

ٔٓ,

ٖٓٓ,

ٖٔ,

خبث الفرف العارل

ٔٓٓ,

ٔ

ٓ,ٙ

<٘ٓٓٓ,

ٕٓ,

رماد من عمليات اغبرؽ،
~رماد القاع من اللغنيت

ٖٓٓٓ,

ٗٔ,

ٖٓ,

رماد متطاير من الفحم

ٗٓٓ,

ٕٗ,

ٖٓ,

<ٕٓٓٓ,

ٕٔٓ,

ٓ,ٛ

ٕٓ,

ٖٗٓ,

وقود تقليدي
فحم األنثراسيت

ٔٓٓ,

ٖ

ٖٓ,

ٔٓ,

ٖٔ

اللغنيت

ٔٓٓ,

ٓ,ٚ

ٕٓ,

ٖٓٓ,

ٔٔٓ,

ٓ,ٜٓ

الكوؾ البًتكرل

ٔٓٓ,

ٓ,ٜٓ

٘ٓٓ,

ٔٓ,ٚ

<٘ٓ,

الزيت الثقيل

ٔٓ,

ٖٖ,

ٗٓ,

ٔٓ,

ٖٖ,

ٓ,ٓٓٙ
ٔٓٓ,

ٕٗٓ,
ٓ,ٓٓٙ

أنواع وقود بديلة
إطارات تالفة

ٔٓ,

ٔ

ٗٓ,

ٔٓٓ,

ٗٓ,

ٓ,ٔٚ

زيت عادـ

ٔٓٓ,

ٕ

ٖٓ,

ٔٓ,

ٔٓٓٓ,

ٕٓ,

أخشاب تالفة

ٔٓٓ,

ٔ

ٕٓ,

ٓ,ٔٛ

ٔ

ٖٔٓ,

فتات النفايات البلدية

<ٔٓٓ,

ٗٔ,

ٖٓٓ,

ٓ,ٖٚ

كالتجارية كالصناعية
فتات النفايات الصناعية

ٕ٘ٓ,

فتات النفايات البلدية

ٓ,ٕٙ

اللحم كمسحوؽ العظاـ
اغبمأة البلدية

ٕٓٓ,
ٖٔٓ,

٘ٗٔ,

ٖٓ,

ٕ٘,

كقود سائل مشتق من النفايات

<ٓ,ٓٙ

ٕٕٓ,

كقود صلب مشتق من

<ٓ,ٓٚ

ٕ,ٚٚ

ٔ

٘

ٕ,ٙ

النفايات
طفل زييت (أيضان مادة خاـ)

٘ٓٓ,

ٖٓ,

ٕٓ,

٘ٓٓ,

ٖٓ,

ٓ,ٓ٘ٚ

الجدول ٔ-
متوسط قيم ونطاقات محتوى الزئبق في المواد الخام الطبيعية والبديلة وأنواع الوقود التقليدية والبديلة وفقاً لمختلف
المصادر،
القيم ىي جزء من المليون ()ppm
Legend: Min – minimum; Max – maximum; Av – average
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سلوك الزئبق وتوازناتو
بسبب التطاير العارل للزئبق األكرل كمعظم مركبات الزئبق يكوف ؿبتول الزئبق يف كريات الكلنكر صفران أك ضئيالن للغاية
( .)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 XIIIكعند
حرؽ اؼبواد اػباـ كالوقود يتصاعد الزئبق كتتشكل دكرة زئبق خارجية.
كنتيجةن ؽبذه الدكرة اػبارجية يًتكز الزئبق بُت جهاز التسخُت اؼبسبق كأجهزة تقليل الغبار (جهاز الًتسيب الكهركستاتيكي أك
اؼبرشح الكيسي) ،كثَتان ما يسمى ببساطة مرشح الغبار .بيد أف جزءان من الزئبق ينبعث دائمان مع غاز اؼبداخن من الفرف .كيف
حاؿ عدـ طرح أم غبار من اؼبرشح فإف صبيع مدخالت الزئبق تقريبان ستنبعث يف النهاية مع غاز اؼبداخن ( Weisweiler/Keller,
 .)1992; Paone, 2008; Linero, 2011; ECRA, 2013كالسبب يف ذلك ىو أف الزئبق ال ينتهي بو اؼبطاؼ يف كريات الكلنكر
حيث أف السبيل الوحيد ػبركج الزئبق من النظاـ ىو االنبعاث مع غاز اؼبداخن .كؼبعرفة كمية الزئبق يف الدكرة اػبارجية كنسبة
انبعاثاتو مع غاز اؼبداخن يتعُت حساب توازنات الزئبق.
كهبب التأكيد على أف ربقيق توازف يف الزئبق وبتاج إذل كقت كبَت نظران ألنو يتعُت تنفيذه يف ظركؼ مستقرة قد يتطلب الوصوؿ
إليها زىاء الشهر ( .)Paone, 2008كبناءن على ذلك هبب تنفيذ التوازف ؼبدة أسبوع على األقل حيث يلزـ أخذ العينات بتواتر
كبَت (مثالن أخذ متوسطات لكل ساعة) هبدؼ معرفة التباينات .كيف كاقع اغباؿ فإف فًتة الدراسة الطويلة ىذه ال يتم االلتزاـ هبا
غالبان.
كقد نُشر توازف للزئبق يف شكل ـبططات سانكام يف عاـ ٕٕٓٓ ( )Schäfer/Hoenig, 2002كجرت اإلشارة إذل ىذا التوازف
يف مرات عديدة ( Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Zheng et al., 2012; Hoenig, 2013; ecra,
 .)2013كترد ىذه اؼبخططات يف الشكل ٗ أدناه .كاؼبخطط ىو نتاج ؼبا يعرؼ بػ’’توازف الكتلة اػبارجية‘‘ اليت سبثل فيها اؼبواد
اػباـ كأنواع الوقود اؼبدخالت ،أما اؼبخرجات فتشمل كريات الكلنكر كالغبار اؼبزاؿ (يف حالة ربويلة الكلور أك عند إزالة غبار
اؼبرشح) كاالنبعاثات إذل اؽبواء من الفرف ،كطاحونة اؼبواد اػباـ ،كاؼبربد كربويلة الكلور ( .)Sprung, 1988كيظهر اؼبخطط على
اليسار توازف
Mercury cycle with filter dust removal

Mercury cycle without filter dust removal

Removed filter dust

الشكل ٗ .مخططات سانكاي لتوازن الزئبق في منشأة إلنتاج كريات الكلنكر مع إزالة غبار المرشح وبدون إزالتو
()Schaefer/Hoenig, 2002

كجرل تنفيذ توازف الزئبق من خالؿ عمليات رصد مستمرة للزئبق يف اؼبدخنة كمن خالؿ أخذ مئات العينات الصلبة
( .)Schäfer/Hoenig, 2001كيشَت اؼبخطط األيسر يف الشكل ٗ إذل أنو خالؿ فًتة تنفيذ التوازف انبعثت فقط نصف مدخالت
الزئبق .بيد أنو يف غياب التحكم سينبعث الزئبق كلو يف هناية األمر عرب اؼبدخنة.
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كيبُت اؼبخطط يف اعبانب األيبن أف دكرة الزئبق ُزبفَّض بإزالة غبار اؼبرشح من النظاـ.
كيشَت الشكل ٗ أيضان إذل أف صومعة تلقيم الفرف سبثل مستودعان كبَتان للزئبق.
اؼبخزف يف مستودع الفرف أثناء فًتة ربقيق التوازف كأكجو عدـ اليقُت اؼبرتبطة بتحديد
كيف كلتا اغبالتُت فإف فاقد التوازف يبثل الزئبق َّ
صبيع التدفقات الكتلية (للمدخالت كاؼبخرجات) كتركيزات الزئبق.
كيرد يف التذييل اؼبزيد من التفاصيل عن سلوؾ الزئبق يف منشآت إنتاج كريات الكلنكر.

تدابير التحكم في انبعاثات الزئبق
يصف ىذا الفرع تدابَت التحكم اؼبطبقة على اؼبصادر القائمة كاعبديدة كالرامية إذل زبفيض انبعاثات الزئبق إذل اعبو من عملية
إنتاج كريات الكلنكر .كتعترب تدابَت التحكم يف االنبعاثات تدابَت إضافية أك تدابَت تستخدـ باالقًتاف مع تدابَت التحكم يف
االنبعاثات اليت أشَت إليها يف الفرع االفتتاحي للوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية على أهنا
تدابَت ربكم عامة يف االنبعاثات من صبيع فئات اؼبصادر.
كيبكن باستخداـ تقنيات رصد االنبعاثات احملددة يف الفرع ٘ من ىذا الفصل كالفرع االفتتاحي يف الوثيقة التوجيهية بشأف
أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية ربديد مستول التحكم يف الزئبق أك خفضو يف عملية إنتاج كريات الكلنكر اليت
يُطبَّق فيها كاحد أك أكثر من التدابَت اؼببينة ىنا.

التدابير األولية

التحكم في المدخالت
يدخل الزئبق إذل نظاـ الفرف يف شكل عنصر نزر موجود بصورة طبيعية يف اؼبواد اػباـ ،كإذل حد أقل ،يف أنواع الوقود .كيبثل
االختيار عبميع اؼبواد الداخلة إذل الفرف كالتحكم هبا هبدؼ زبفيض مدخالت الزئبق ،ككذلك استخداـ األجهزة الفعالة
للتحكم يف التلوث اعبوم من األمور اؼبهمة للغاية ػبفض انبعاثات الزئبق من مرافق إنتاج كريات الكلنكر.
كيبكن للكثَت من األفراف خفض االنبعثات من خالؿ استبداؿ مكونات بعينها مثل الطُت أك الرمل دبواد خاـ ربتوم على
مستويات أقل من الزئبق مقارنةن باؼبواد اؼبستخدمة يف الوقت اغبارل .كال يرجح استبداؿ اؼبادة اػباـ األساسية كىي اغبجر اعبَتم
على استبداؿ اؼبواد اؼبضافة األخرل .فاغبجر اعبَتم يشكل ما نسبتو ٘ ٚإذل ٓٓٔ يف اؼبائة من اؼبادة اػباـ اؼبستخدمة يف
إنتاج كريات الكلنكر ،كألسباب اقتصادية تشيد معظم اؼبنشآت يف مواقع مصادر اغبجر اعبَتم .كلن يكوف شراء اغبجر اعبَتم
من مناطق أخرل ؾبديان من الناحية االقتصادية بسبب تكاليف النقل .كإضافةن إذل ذلك تكوف ؿباجر اغبجر اعبَتم فبلوكة يف
أغلب األحياف ؼبنشأة إنتاج اإلظبنت أك الشركة األـ كلذلك ال تكوف متاحة ؼبنشآت إنتاج اإلظبنت األخرل اؼبملوكة عبهات
أخرل .كتكتسب خصائص اغبجر اعبَتم ،دبا يف ذلك ؿبتواه من الزئبق ،أنبية خاصة عند اختيار موقع أم مرفق جديد.
كتتفاكت تركيزات الزئبق يف اؼبواد اػباـ (اغبجر اعبَتم أك الًتاب الكلسي أك الطُت) بشكل كبَت من ؿبجر إذل آخر .كىناؾ
حاالت تتفاكت فيها تركيزات الزئبق بشكل كبَت داخل عرؽ ترسيب كاحد كلذلك يلزـ تعدين ىذه الًتسبات يف بعض األحياف
بشكل انتقائي .كيف ىذه اغباالت يبكن ،من حيث اؼببدأ ،بعد االستكشاؼ كإجراء التحليالت للمحجر ربديد أجزاء معينة
من احملجر ربتوم على تركيزات أكرب من الزئبق كمن مث استخداـ اغبجر اعبَتم من مناطق تكوف الًتكيزات فيها أقل .بيد أنو يف
الكثَت من اغباالت يكوف مثل ىذا اإلجراء معقدان للغاية كال يبكن تنفيذه دائمان.
أما اؼبواد اػباـ األخرل خبالؼ اغبجر اعبَتم (مثل الطُت كالصخر الطيٍت كالرمل كركاز اغبديد) فهي تُشًتل عادةن من مصادر
متعددة خارج اؼبوقع كتنقل إذل اؼبنشأة .كلذلك قد تتمتع اؼبنشآت بإمكانية الوصوؿ إذل مواد ذات ؿبتول أقل من الزئبق رغم أنو
180

UNEP/MC/COP.1/7

يتعُت ربديد مدل جدكل ذلك على أساس فبيزات اؼبوقع احملدد .كقد يلزـ استخداـ ما يعرؼ باؼبواد ’’التصحيحية‘‘ كمنها
البوكسيت أك ركاز اغبديد أك الرمل لتعديل الًتكيب الكيميائي للخليط اػباـ لكي يليب متطلبات العملية كمواصفات اؼبنتج.
كضمن نطاؽ ؿبدكد ربل اؼبواد اػباـ البديلة ؿبل اؼبواد اػباـ الطبيعية كمواد التصحيح.
كيف اغباالت اليت يؤدم فيها استخداـ اؼبواد اػباـ البديلة إذل حدكث زيادة كبَتة يف كميات الزئبق الداخلة إذل النظاـ قد يتعُت
استبداؽبا دبواد بديلة أخرل .كعلى سبيل اؼبثاؿ قد يتميز الرماد اؼبتطاير دبحتول عاؿ أك منخفض من الزئبق مقارنةن باؼبواد اػباـ
اليت وبل ؿبلها ،كلذلك قد يتعُت اختيار مصدر الرماد اؼبتطاير حبذر.
كتستخدـ عملية إنتاج اإلظبنت أنواع الوقود التقليدية مثل الفحم كالغاز ككوؾ البًتكؿ كالزيت ،إضافةن إذل أنواع كقود بديلة مثل
اإلطارات كغَتىا من أنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات .كلذلك تعترب عملية اختيار أنواع الوقود ،دبا يف ذلك أنواع الوقود
البديلة ،اليت ينخفض ؿبتواىا من الزئبق ،إذل جانب استخداـ نظاـ لتأكيد اعبودة لضماف مالءمة خصائص الوقود اؼبستخدـ
من األمور اؼبهمة للغاية من أجل زبفيض انبعاثات الزئبق من مرافق إنتاج كريات الكلنكر.
كبشكل عاـ ربدَّد يف تراخيص منشأة إنتاج اإلظبنت اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات اليت يسمح للمنشأة
باستخدامها أك حرقها .كيبكن أف يكوف ؿبتول الزئبق يف اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود البديلة مقيدان أيضان يف التصريح الذم قد ينص
كذلك على اشًتاطات بإجراء رباليل دكرية كعلى أنو ينبغي االلتزاـ حبدكد قصول معينة ،يف حاؿ تغيَت اؼبادة اػباـ أك الوقود.
كعلى سبيل اؼبثاؿ ينص التصريح اؼبمنوح ؼبنشأة سيمينتا ( ،)Cementa ABساليت ،السويد ،على حد أقصى للزئبق يبلغ أقل
من ٕ جزئُت من اؼبليوف يف بعض أنواع الوقود احملددة اؼبشتقة من النفايات مثل البالستيك كاإلطارات كالزيت العادـ ( Permit
.)Cementa AB, 2007
كترد يف اعبدكؿ ٕ أمثلة للقيم القصول حملتول الزئبق يف النفايات اؼبستخدمة يف منشآت إنتاج اإلظبنت يف بعض البلداف.
الجدول ٕ:
أمثلة للقيم القصوى لمحتوى الزئبق في بعض النفايات المستخدمة في منشآت إنتاج اإلسمنت ،القيم ىي ملغرام/كغ

من المادة الجافة [جزء من

المليون] ()BREF CLM, 2013

نوع النفايات
البالستيك
الورؽ
الزيت اؼبستعمل ،اؼبذيبات
ضبأة مياه اجملارير
النفايات القابلة لالحًتاؽ
بشكل عاـ
النفايات اؼبستخدمة كمواد خاـ

النمسا
ٕ
ٕ
ٕ
ٖ
٘ٓ,

ألمانيا
ٕٔ,
ٕٔ,
ٔ

سويسرا

٘ٓ,
٘ٓ,

الفوائد البيئية المتحققة
تؤدم مستويات الزئبق اؼبنخفضة اؼبنتظمة يف مدخالت اؼبواد إذل انبعاثات زئبق منخفضة .كيف عاـ ٕٗٔٓ بلغت نسبة أنواع
الوقود البديلة اؼبستخدمة يف منشأة سيمينتا ،ساليت ،بالسويد ٓ ٙيف اؼبائة .كنظران حملتول الزئبق اؼبنخفض يف اغبجر اعبَتم
كأساليب التحكم الفعاؿ يف اؼبدخالت فقد بلغت انبعاثات الزئبق ٗٔٓٓ ٓ,ملغم زئبق/نانومًتٖ (قيمة متوسطة خالؿ فًتة
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أخذ العينات ،قياسات دكرية يف ظركؼ مرجعية ٖ ٕٚكلفن ٔٓٔ,ٖ ،كيلوباسكاؿ ٔٓ ،يف اؼبائة أكسجُت كغاز جاؼ).
كربتوم اؼبنشأة أيضان على جهاز تنظيف رطب ػبفض كمية ثاين أكسيد الكربيت بيد أف تأثَت ىذا اعبهاز على انبعاثات الزئبق
دل ىبضع للتحليل.
القابلية للتطبيق
يبكن تطبيق عملية التحكم يف اؼبدخالت يف كل منشآت إنتاج اإلظبنت.
المنشأة المرجعية
سيمينتا ( :)Cementa ABساليت ،السويد
التدابير الثانوية
إزالة الغبار
إحدل التكنولوجيات اؼبعتمدة للحد من تراكم مستويات الزئبق يف غبار الفرف تتمثل يف اإلزالة االنتقائية اؼبتكررة أك ما يعرؼ
ب ػ ػ ’’استنزاؼ‘‘ غبار الفرف اؼبشبع بالزئبق.
كيستخلص غبار الفرف اؼبشبع بالزئبق من الغبار كالزئبق الدائرين يف الفرف (انظر الشكل ٗ) ،كعقب استخالص الغبار يعاد مرة
أخرل مباشرةن يف مرحلة الطحن النهائية (بعد الفرف) مع كريات الكلنكر كاعبب س.
كيبكن تنفيذ اإلزالة اؼبتكررة للغبار بتشكيلة من اثنتُت:
ٔ-

إزالة الغبار ’’مع عدـ تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ‘‘ (الفرف يعمل لوحده) :كتكوف ىذه الطريقة فعالة يف إزالة
الزئبق .كوبتوم الغبار الذم هبمع من جهاز التسخُت اؼبسبق على تركيزات زئبق عالية نسبيان نظران لعدـ تعرضو
للتخفيف داخل طاحونة اؼبواد اػباـ.

ٕ-

إزالة الغبار ’’مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ‘‘ (يعمل كل من الفرف كطاحونة اؼبواد اػباـ بشكل متناسق نظران ألف
كىبفف غبار
غازات الفرف ذبفف الدقيق اػباـ داخل طاحونة اؼبواد اػباـ) :ىذه الطريقة أقل فعاليةن يف إزالة الزئبقُ .
اؼبخصب بالزئبق اؼبتجمع ،داخل طاحونة اؼبواد اػباـ .كذبدر اإلشارة إذل أف ىذه اغبالة
جهاز التسخُت اؼبسبق،
َّ
تقسم أيضان إذل ثالثة تشكيالت:
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اؼبنشآت اؼبزكدة بطاحونة مواد خاـ رأسية ← صبيع غازات الفرف سبر عرب طاحونة اؼبواد اػباـ ← توجد
كمية قليلة جدان من الزئبق يف غبار اؼبرشح ← من األفضل استخداـ اإلزالة اؼبتكررة للغبار أثناء كقف
تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ فقط؛ كىذا ينطبق أيضان على اؼبنشآت احملتوية على الطواحُت الكركية كاؼبواد اػباـ
ذات احملتول العارل من الرطوبة؛
اؼبنشآت اؼبزكدة بطواحُت كركية للمواد اػباـ ← بعض غازات الفرف قد ال سبر عرب طاحونة اؼبواد اػباـ ←
يبكن النظر يف استخداـ بعض عمليات اإلزالة اؼبتكررة للغبار أثناء تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ على مسار
التحويلة يف حاؿ كاف ىذا اؼبسار مزكدان دبرشح غبار منفصل؛
اؼبنشآت اؼبزكدة دبرشح مستنزؼ منفصل عن الفرف الرئيسي كمرشح طاحونة اؼبواد اػباـ .يُلقَّم غاز جهاز
التسخُت اؼبسبق يف ىذا اؼبرشح اؼبستنزؼ األصغر حجمان .كتكوف اإلزالة اؼبتكررة للغبار من ىذا اؼبرشح
ناجعةن ماداـ الغاز اؼبتبقي كلو يبر عرب طاحونة اؼبواد اػباـ.
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كتعترب درجة اغبرارة يف جهاز ذبميع الغبار مهمة حيث أف ضغط خبار الزئبق ينخفض بشدة عند البفاض درجات اغبرارة (انظر
الشكل  ٘-ٙيف التذييل) .عالكةن على ذلك فإف الشكل ٘ يظهر أف امتزاز الزئبق على سطح الغبار يزداد مع البفاض درجات
اغبرارة .كينطبق ىذا التأثَت بصورة رئيسية على الزئبق اؼبؤكسد كبدرجة أقل على الزئبق النقي .كلتحقيق كفاءة جيدة عند
استخداـ تكنولوجيا اإلزالة اؼبتكررة للغبار فإنو يتعُت أف تكوف درجة حرارة الغاز أقل من ٓٗٔ ْـ كاألفضل أف تكوف أقل من أك
تساكم ٕٓٔ ْـ .كأثناء تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ تكوف درجة حرارة الغاز يف اؼبرشح عادةن بُت ْٓ ٜـ كٕٓٔ ْـ ،أما عند عدـ
تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ فتكوف درجة حرارة الغاز عادةن بُت ٓٗٔ كْٓ ٔٚـ كيبكن أف تصل إذل ٕٓٓ ْـ .كىذا يعٍت أف ربقيق
فعالية عملية اإلزالة اؼبتكررة للغاز يتطلب خفض درجة اغبرارة أثناء كقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ يف برج لتكييف اؽبواء أك
من خالؿ استخداـ ىواء درجة حرارتو بُت ٕٓٔ كٓٗٔ ْـ .أما خفض درجة اغبرارة إذل أقل من ٓٗٔ ْـ باستخداـ التكييف
باؼباء فيؤدم يف أغلب األحياف إذل تآكل النظاـ بسبب تكاثف حامض الكربيتيك ،إال إذا مت عزؿ جدراف جهاز ذبميع الغبار
كالقنوات بشكل جيد للغاية .ككثَتان ما يتعُت تسخُت األكعية القمعية عبهاز صبع الغبار ،كؽبذا السبب هبب ازباذ تدابَت تقنية
مالئمة لتفادم التآكل.
كيبكن إزالة الغبار اؼبًتسب من النظاـ بشكل مستقل عن نوع اؼبرشح .كيف بعض اغباالت اليت تستخدـ فيها أجهزة الًتسيب
الكهركستاتيكية ثبت أف الفعالية تكوف أفضل عند إزالة الغبار كحده من القسم األخَت (كىو عاد نة اعبزء األنعم من الغبار
كمساحتو السطحية النوعية أعلى) ،كلكن ىذه الفعالية دل تالحظ يف حاالت أخرل .كيتعُت ذبميع الغبار يف مستودع منفصل
لضماف اؼبركنة فيما يتعلق باستخداماتو الالحقة .كيف الكثَت من منشآت إنتاج اإلظبنت يستخدـ الغبار يف شكل مادة معدنية
مضافة إذل اإلظبنت كىو أمر يتوافق مع معظم اؼبعايَت اؼبتعلقة باإلظبنت .أما إذا دل يكن ذلك فبكنان فمن اؼبمكن استخداـ
الغبار إلنتاج منتجات أخرل مثل بعض اؼبواد الالصقة ،كإذا كاف ىذا اػبيار غَت كارد أيضان فيتعُت عندئذ معاعبة الغبار بوصفو
نفايات.

الشكل ٘ .مقارنة بين امتزاز الزئبق في أجهزة شبكية ودوامية للتسخين المسبق اعتماداً على درجة حرارة الغاز النظيف
()Kirchartz, 1994

كيبكن ربسُت كفاءة ىذه التقنية من خالؿ إضافة مواد فبتزة ذات مساحة سطحية كبَتة تتميز خبواص كيميائية ؿبددة (مثالن
الكربوف اؼبنشط أك اؼبواد اؼبمتزة القائمة على الكالسيوـ) لزيادة كمية الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات (انظر الفرع ٖ.)ٕ-ٕ-
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المنافع البيئية المتحققة
اؼبنفعة البيئية الرئيسية ىي خفض انبعاثات الزئبق .كقد تكوف إمكانية التخفيض كبَتة كيعتمد ذلك بشكل رئيسي على درجة
حرارة غاز اؼبداخن كنسبة الغبار اؼبنقوؿ (اؼبزاؿ) بشكل متكرر كنسبة طريقة التشغيل اؼبباشرة كاؼبركبة (انظر الشكل  ٜ-ٙيف
التذييل) .كيتعُت ربديد كفاءة اإلزالة خالؿ فًتة زمنية تصل إذل عدة أياـ أك أسابيع على األقل .كأثبتت التجارب أنو باستخداـ
ىذه التقنية يبكن خفض انبعاثات الزئبق بنسبة ٓٔ إذل ٖ٘ يف اؼبائة ( .)Oerter/Zunzer, 2012; Schäfer/Hoenig, 2001كتظهر
التجارب اؼبستمدة من منشآت إنتاج اإلظبنت يف أؼبانيا أف استخداـ ىذه التقنية ىبفض أيضان االنبعاثات اعبوية للمركبات
األخرل مثل األمونيا.
اآلثار الشاملة لوسائط متعددة
عندما يستخدـ الغبار اؼبزاؿ بشكل متكرر كمادة مضافة إذل اإلظبنت فإف الزئبق ينتقل إذل اؼبنتج النهائي .كإذا توزع الغبار
بالتساكم يف اؼبنتج النهائي فإف تركيز الزئبق يصبح فباثالن لتوزيعو يف اؼبواد اػباـ األصلية .كيتعُت رصد ؿبتول الزئبق يف اؼبنتج
النهائي .كيرتبط الزئبق باؼبكونات دبجرد إضافة اؼباء إذل اإلظبنت .أما إذا دل يكن فبكنان استخداـ الغبار اؼبزاؿ يف اؼبنتج النهائي
م
عندئذ التخلص منو بطريقة سليمة.
فإنو يتعُت
القابلية للتطبيق
يبكن من حيث اؼببدأ تطبيق تقنية اإلزالة اؼبتكررة للغبار يف صبيع منشآت إنتاج اإلظبنت ،كىي تقنية أكثر فعاليةن يف األفراف
احملتوية على أجهزة التسخُت اؼبسبق كأجهزة التكلي س اؼبسبق خالؿ فًتة توقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ أك يف سلسلة كقف
تشغيل الطاحونة عند استخداـ جزء من غاز العادـ فقط يف طاحونة اؼبواد اػباـ .كيف التشكيالت األخرل (مثالن يف األفراف
اعبافة الطويلة) تكوف ىذه التكنولوجيا أقل فعاليةن نظران ألف درجة حرارة الغاز العادـ تكوف أعلى من ٕٓٓ ْـ .كتعتمد الكفاءة
اليت يبكن ربقيقها على عدد من الباراميًتات من ضمنها:








العالقة بُت الزئبق اؼبؤكسد كالزئبق النقي يف الغاز العادـ
العالقة بُت العمليات عند تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ كعند إيقاؼ تشغيلها
العالقة بُت طاحونة اؼبواد اػباـ كالقدرة اإلنتاجية للفرف
درجة حرارة الغاز العادـ اليت يبكن الوصوؿ إليها يف العمليات أثناء إيقاؼ تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ
كجود مستودع منفصل للغبار اؼبزاؿ
احتماالت استخداـ الغبار
مستول زبصيب النظاـ بالزئبق (التخصيب األقل يعٍت أنو يتعُت إزالة اؼبزيد من الغبار أك اؼبزيد من الدقيق اػباـ من
النظاـ)

التكاليف
بالنسبة للمرافق اليت ال تنفذ بالفعل عملية إزالة الغبار يلزـ االستثمار اإلضايف يف نظم نقل الغبار كمستودعات التخزين كمعدات
ربديد اعبرعات لطاحونة اإلظبنت.
المنشآت المرجعية
 -سيميك س ( :)Cemexبرككسفيل ،فلوريدا ،الواليات اؼبتحدة
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اإلزالة المتكررة للغبار عن طريق حقن مادة ممتزة
يبكن من خالؿ اإلزالة اؼبتكررة للغبار باالقًتاف مع حقن مادة فبتزة ربقيق كفاءة إزالة أعلى للزئبق مقارنةن باستخداـ اإلزالة
اؼبتكررة للغبار كحدىا .كيف العادة ربقن اؼبواد اؼبمتزة أثناء العمل مع كقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ خفض االنبعاثات
القصول يف كضعية التشغيل ىذه ،األمر الذم يؤدم أيضان إذل زبفيض كمية اؼبادة اؼبمتزة الضركرية لضبط انبعاثات الزئبق
باؼبستويات اؼبرغوب فيها .كباستثناء حاالت قليلة جدان (يف ظركؼ مدخالت ؿبددة) ال تكوف ىناؾ حاجة غبقن مواد فبتزة
عند العمل مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ نظران ألف احتجاز الزئبق يف طاحونة اؼبواد اػباـ يكفي لضبط انبعاثات الزئبق
باؼبستويات اؼبرغوب هبا.
كتتاح يف األسواؽ أنواع متعددة من اؼبواد اؼبمتزة مثل الكربوف ،كالكربوف اؼبنشط ،كاللغنيت اؼبنشط (كوؾ اللغنيت)،
كالزيوليتات ،كاػبالئط اؼبعدنية اؼبتفاعلة احملتوية على صلصاؿ نشط أك مركبات كالسيوـ نشطة.
Waste
gas injection point

stack

bag filter

conditioning
tower

filter dust

الشكل  .ٙرسم توضيحي لحقن اللغنيت المنشط (كوك اللغنيت) داخل غاز المداخن بين برج التكييف والمرشح
الكيسي ()Lafarge Wössingen, 2015
كهبب احملافظة على أقل درجة حرارة فبكنة لغاز اؼبداخن ،كيفضل أف تكوف أقل من ٖٓٔ ْـ هبدؼ ربقيق كفاءة امتزاز عالية.
كيبكن إجراء عملية اغبقن من خالؿ كي س كبَت وبتوم على اؼبادة اؼبمتزة ككحدة تقدًن اعبرعات.
كبعد الشركع يف تقدًن جرعات اؼبادة اؼبمتزة يبكن أف يالحظ االلبفاض يف انبعاثات الزئبق خالؿ بضع دقائق (الشكل .)ٚ

الشكل  .ٚمثال لخفض انبعاثات الزئبق من خالل حقن كوك اللغنيت؛ وأمكن الوصول إلى منحنى االنبعاثات الموضح
من خالل الرصد المستمر للزئبق في الغاز العادم من المداخن ()based on Lafarge Wössingen, 2015
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كيتطلب استخداـ اؼبواد اؼبمتزة إزالة الغبار اؼبلوث باؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق .كؽبذا يبكن اعتبار حقن اؼبواد اؼبمتزة تدبَتان لتعزيز
كفاءة االحتجاز لعملية إزالة الغبار .كنظران ألف تقنية اإلزالة اؼبتكررة للغبار تعمل بشكل أفضل مع الزئبق اؼبؤكسد مقارنةن بالزئبق
ال نقي فإنو يبكن مضاعفة القدرة على االمتزاز من خالؿ استخداـ مواد مضافة من قبيل الربكـ أك الكربيت أك مركبات أكثر
تعقيدان تتميز خبواص كيميائية فباثلة .كيف عدد قليل من منشآت إنتاج اإلظبنت جرل استخداـ مواد فبتزة مشربة دبركبات الربكـ
أك الكربيت هبدؼ ربسُت كفاءة احتجاز الزئبق.
كعند السعي لتخفيض االنبعاثات القصول قد تدكـ فًتة إضافة اعبرعات لساعات قليلة فقط يف اليوـ .بعد ذلك يبكن على
األرجح إضافة الغبار احملتوم على اؼبادة اؼبمتزة اؼبشبعة بالزئبق إذل طاحونة اإلظبنت .أما يف حاالت اغبقن اؼبستمر فقد يتعُت
التخلص من الغبار احملتوم على اؼبادة اؼبمتزة اؼبشبعة بالزئبق بشكل منفصل ألف إضافة كميات كبَتة من الغبار احملتوم على
اؼبادة اؼبمتزة اؼبشبعة بالزئبق إذل اإلظبنت قد يضر جبودة اإلظبنت .كيف حاؿ استخداـ الغبار اؼبزاؿ كمكوف من مكونات
اإلظبنت يف طاحونة اإلظبنت فإنو يتعُت رصد اآلثار احملتملة على جودة اإلظبنت.
المنافع البيئية المتحققة
يبكن من خالؿ اإلزالة اؼبتكررة للغبار مع حقن مادة فبتزة الوصوؿ إذل انبعاثات منخفضة للغاية من الزئبق حيث يبكن خفض
انبعاثات الزئبق دبا نسبتو ٓ ٚإذل ٓ ٜيف اؼبائة ( .)Lafarge Wössingen, 2015كيعتمد مستول االنبعاثات على الًتكيز
صمم النظاـ لتحقيقو .ففي أؼبانيا رَّكبت بعض منشآت اإلظبنت نظمان غبقن اؼبواد اؼبمتزة مصممة لإلبقاء على
اؼبستهدؼ الذم ُ
مستويات انبعاثات الزئبق عند أقل من ٖٓ ٓ,مليغراـ/مًتٖ عادم كقيمة متوسطة يومية كعند ٘ٓ ٓ,مليغراـ /مًتٖ عادم
كقيمة متوسطة لكل نصف ساعة عند ظركؼ مرجعية بدرجة حرارة ٖ ٕٚكلفن ،كضغط جوم ٖ ٔٓٔ,كيلوباسكاؿ ،كٓٔ
يف اؼبائة أكسجُت كغاز جاؼ .كيف منشأة الفارج فوسنيغُت إلنتاج اإلظبنت يف فالتزباختاؿ بأؼبانيا أمكن الوصوؿ إذل تركيز زئبق
يقل عن  ٕٛميكركغراـ /مًتٖ عادم (قيمة متوسطة يومية عند درجة حرارة ٖ ٕٚكلفن ،كضغط جوم ٖ ٔٓٔ,كيلوباسكاؿ،
كٓٔ يف اؼبائة أكسجُت كغاز جاؼ).
اآلثار الشاملة لوسائط متعددة
عندما يستخدـ الغبار اؼبزاؿ كمادة مضافة إذل اإلظبنت فإف اؼبادة اؼبمتزة كالزئبق ينتقالف إذل اؼبنتج النهائي .كإذا توزع الغبار
بالتساكم يف اؼبنتج النهائي فإف تركيز الزئبق يصبح فباثالن لتوزيعو يف اؼبواد اػباـ األصلية .كيتعُت يف ىذه اغبالة رصد ؿبتول الزئبق
يف اؼبنتج النهائي .كيف كل األحواؿ هبب أال تكوف ىناؾ أم انبعاثات للزئبق يف اعبو من ىذه اؼبنتجات .عالكنة على ذلك
يتعُت رصد تأثَت اؼبادة اؼبمتزة على جودة اإلظبنت كالتحكم فيو .كإذا دل يكن فبكنان استخداـ الغبار اؼبزاؿ يف اؼبنتج النهائي فإنو
م
عندئذ التخلص منو بطريقة سليمة.
يتعُت
القابلية للتطبيق
تنطبق ىذه التقنية يف اؼبنشآت القائمة كاعبديدة .كأبلغ عن استخداـ اؼبواد اؼبمتزة ػبفض االنبعاثات اعبوية للزئبق بصورة رئيسية
يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كأؼبانيا.
تعترب اإلزالة اؼبتكررة للغبار مع حقن مادة فبتزة أعلى كلفة من عملية إزالة الغبار كحدىا .كنظران ألف فعالية إزالة الغبار تعتمد
بشكل كبَت على العوامل احملددة يف اؼبوقع ،يطبق اغبقن باؼبواد اؼبمتزة على نطاؽ أكسع كيبكن من خاللو ربقيق مستويات أقل
من انبعاثات الزئبق اإلصبالية.
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التكاليف
عند السعي ػبفض االنبعاثات القصول ،يف اغباالت اليت تتم فيها إضافة جرعات اؼبادة اؼبمتزة لساعات قليلة فقط يف اليوـ،
تكوف تكاليف التشغيل منخفضة .كيتعُت فقط تغطية تكاليف الكهرباء (اؼبراكح ككحدات إضافة اعبرعات) كاستهالؾ اؼبادة
اؼبمتزة (زىاء طن كاحد يف اليوـ) .كتبلغ تكاليف التشغيل التقديرية زىاء ٕ ٓ,يورك لكل طن من كريات الكلنكر (ٔ طن من
كوؾ اللغنيت اؼبنشط ٔٙٛ ،كيلوكاط ساعة كٖٓٓ ٕ طن من كريات الكلنكر يف اليوـ ،كفق األسعار يف أؼبانيا يف عاـ
ٕ٘ٔٓ) .كعند ىذه اؼبستويات يبكن على األرجح إضافة اؼبادة اؼبمتزة الداخلة يف تركيب غبار اؼبرشح إذل طاحونة اإلظبنت.
كنتيجةن لذلك ال تًتتب تكاليف زبلص إضافية.
أما يف حالة اغبقن اؼبستمر ،فإذا دل يكن فبكنان إضافة الغبار احملتوم على اؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق إذل طاحونة اإلظبنت فيتعُت
التخلص منو بطريقة سليمة.
كتبلغ تكاليف االستثمار (الشراء كالًتكيب) يف نظاـ حقن اؼبواد اؼبمتزة زىاء ٓٓٓ ٓ٘ دكالر – ٓٓٓ ٓٓٔ دكالر اعتمادان
على اعبهة اؼبوردة كطاقة اؼبنشأة.
المنشآت المرجعية
-

منشأة الفارج فوسنيغُت إلنتاج اإلظبنت ،فالتزباختاؿ ،أؼبانيا (بيعت يف عاـ ٕ٘ٔٓ لشركة سي آر إتش )CRH
شركة سيميك س ( ،)Cemex OstZement GmbHركدرسدكرؼ ،أؼبانيا
شركة ىولسيم ( ،)Holcim Zementwerk Beckum-Kollenbachأؼبانيا (قبل سيميك س)
شركة ليهام لإلظبنت ( :)Lehigh Cementكوبرتينو ،كاليفورنيا ،الواليات اؼبتحدة
شركة ليهام لإلظبنت ( :)Lehigh Cementتيهاشا  ،كاليفورنيا ،الواليات اؼبتحدة

حقن المادة الممتزة مع تركيب حجرة مرشح كيسي
يف ىذه التقنية ربقن اؼبادة اؼبمتزة يف اؼبراحل اليت تلي األجهزة الرئيسية لضبط اعبسيمات بوجود مرشح تنقية إلزالة اؼبادة اؼبمتزة
احململة بالزئبق .كاعتمادان على متطلبات إزالة انبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة اؼبمتزة بشكل مستمر أك هبدؼ لتخفيف حاالت
االنبعاثات القصول اليت ربدث عاد نة أثناء التشغيل مع إيقاؼ طاحونة اؼبواد اػباـ.
كلتفادم اختالط اؼبادة اؼبمتزة احململة بالزئبق مع غبار جهاز التسخُت اؼبسبق ُربقن اؼبادة اؼبمتزة (مثل الكربوف اؼبنشط) داخل
غاز اؼبداخن بعد اعبهاز الرئيسي لضبط الغبار ،كيستخدـ مرشح غبار ثانوم أك ما يعرؼ دبرشح ’’تنقية‘‘ كيسي الحتجاز
الكربوف اؼبستعمل .كلي س من الشائع استخداـ مرشح غبار ثاف يف صناعة اإلظبنت بسبب تكاليف االستثمار اإلضافية.
الشكل  ٛأدناه يبُت استخداـ حقن اؼبادة اؼبمتزة مع مرشح كيسي للتنقية.
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الشكل  .ٛحقن الكربون المنشط في المراحل التي تلي مرشح الغبار مما يتطلب مرشحاً إضافياً إلزالة المادة الممتزة
()Paone, 2009, p 55

ىناؾ عدد من اؼبتغَتات اليت تؤثر على امتزاز الزئبق على اؼبادة اؼبمتزة كتؤثر بالتارل على كفاءة التحكم يف الزئبق .كتشمل ىذه
اؼبتغَتات (:)Zheng, 2011
-

تنوعات الزئبق كتركيزىا
اػبواص الفيزيائية كالكيميائية للمادة اؼبمتزة كمن ذلك توزيع أحجاـ اعبسيمات كتركيبة اؼبسامات كتوزيعها كخصائص
السطح
درجة حرارة غاز اؼبداخن
تركيبة غاز اؼبداخن
تركيز اؼبادة اؼبمتزة (أم معدؿ اغبقن)
فًتة التالم س بُت اؼبادة اؼبمتزة كالزئبق
كفاية توزع اؼبادة اؼبمتزة داخل مسار الغاز احملتوم على الزئبق

إضافةن إذل ذلك يؤثر نوع اؼبرشح الكيسي كنسبة اؽبواء إذل النسيج يف اؼبرشح أيضان على كمية الزئبق اليت يبكن امتزازىا ،كلذلك
هبب أف يكوف مرشح التنقية الكيسي ذا حجم مناسب.
كمن كاقع نتائج دراسة لتقييم باراميًتات التصميم الرئيسية ؼبعدات كاملة للتحكم يف انبعاثات الزئبق يف منشأة إلنتاج اإلظبنت
يف الواليات اؼبتحدة ُكِجد أنو من حيث ربقيق ربكم أكرب يف انبعاثات الزئبق ال يتشابو أداء الكربوف اؼبنشط غَت اؼبعاجل مع أداء
الكربوف اؼبنشط اؼبعاجل باؽبالوجينات ،كمن مث يبكن تفادم مشكالت أخرل ؿبتملة مرتبطة باستخداـ اؽبالوجينات ،كمنها مثالن
مشاكل التآكل ( .)US Cement, 2007إضافةن إذل ذلك فإف درجة حرارة غاز اؼبداخن هبب أف تكوف منخفضة لتحقيق
معدالت امتزاز عالية (.)Renzoni et al, 2010
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المنافع البيئية المتحققة
يبكن من خالؿ استخداـ حقن الكربوف اؼبنشط مع مرشح تنقية كيسي إزالة ما نسبتو ٓ ٜيف اؼبائة من الزئبق (
.)2013

Barnett,

اآلثار الشاملة لوسائط متعددة
يتعُت التخلص بطريقة سليمة من الغبار احململ بالزئبق الناتج عن ىذه العملية.
القابلية للتطبيق
يبكن تطبيق ىذه التقنية يف صبيع أفراف اإلظبنت .كاعتمادان على اؼبتطلبات اإلصبالية إلزالة انبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة
اؼبمتزة بشكل مستمر أك هبدؼ زبفيض حاالت االنبعاثات القصول اليت ربدث عاد نة عند التشغيل مع إيقاؼ طاحونة اؼبواد
اػباـ.
كيف الواليات اؼبتحدة قبحت منشأة إلنتاج اإلظبنت يف تركيب كتشغيل نظاـ غبقن الكربوف اؼبنشط يتم فيو حقن الكربوف
اؼبنشط داخل غاز اؼبداخن بعد جهاز رئيسي لضبط الغبار يليو مرشح تنقية كيسي ،من أجل التحكم يف انبعاثات الزئبق.
كنظاـ الفرف اؼبستخدـ يف اؼبنشأة ىو نظاـ يتكوف من نظاـ للتسخُت اؼبسبق كالتكلي س اؼبسبق يشتمل على فرف دكار كبرج
عبهاز التسخُت كالتكلي س اؼبسبق ،كنظاـ التحكم يف تلوث اؽبواء اؼبرتبط بذلك .كاؼبنشأة ؾبهزة بطاحونة مواد خاـ موازية حيث
توجو الغازات من نظاـ الفرف مباشرةن إذل طاحونة اؼبواد اػباـ لتوفَت اغبرارة الالزمة لتجفيف اؼبواد اػباـ .كيف حاالت التشغيل
عندما تكوف طاحونة اؼبواد اػباـ متوقفة (زىاء ٘ٔ يف اؼبائة من اإلطار الزمٍت السنوم للتشغيل) ال سبر الغازات عرب طاحونة
اؼبواد اػباـ بل تتوجو مباشرةن إذل اؼبرشح الكيسي .كتستهلك اؼبنشأة عادةن ٘ ٔ,مليوف طن أمريكي يف السنة من اؼبواد اػباـ
كطاقتها اإلنتاجية ٔ مليوف طن أمريكي من كريات الكلنكر سنويان (.)US Cement, 2007
التكاليف
يتضمن التحليل الصادر عن ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة بشأف تكلفة تركيب نظاـ غبقن الكربوف اؼبنشط للتحكم يف
الزئبق يف فرف إظبنت استخداـ مرشح تنقية كيسي .كقُدرت تلك التكاليف باستخداـ تكاليف كضعت أصالن ؼبراجل اؼبرافق
الكهربائية .كباستخداـ معدالت تدفق الغاز العادـ كعامل مشًتؾ ،مت توسيع تكاليف الضبط للمرافق الكهربائية هبدؼ
استخالص تكاليف الضبط ألفراف اإلظبنت البورتالندم .ككضعت عوامل التكاليف الرأظبالية كالسنوية (دكالر/طن أمريكي من
كريات الكلنكر) باستخداـ تكاليف اؼبرجل كبيانات تدفق الغاز ؼبراجل بأحجاـ ـبتلفة .كيف الواليات اؼبتحدة ُكجد أف تكاليف
االستثمار الكلية لًتكيب نظاـ غبقن اؼبواد اؼبمتزة مع مرشح تنقية كيسي يف فرف جديد بطاقة إنتاجية قدرىا ٕ ٔ,مليوف طن
أمريكي يف السنة ،تعادؿ ٕ ٖ,مليوف دكالر (بقيم دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية لعاـ ٕ٘ٓٓ) .ككجد أف التكاليف
السنوية تعادؿ ٔ ٔ,مليوف دكالر (.)US Cement, 2010 Cost
كيف الوثائق اؼبرجعية ألفضل التقنيات اؼبتاحة ( )BREF CLM, 2013تراكحت تكاليف االستثمار يف نظاـ ؼبرشحات الغبار
(مرشح كيسي أك جهاز ترسيب كهركستاتيكي) من ٔ ٕ,مليوف يورك إذل  ٙمليوف يورك لفرف طاقتو ٖٓٓٓ طن/اليوـ.
المنشأة المرجعية
 -آش جركؼ إلنتاج اإلظبنت :ديوركي ،أريغوف (الواليات اؼبتحدة األمريكية)
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تدابير التحكم في الملوثات المتعددة
يبكن ألجهزة التحكم يف تلوث اؽبواء اؼبركبة إلزالة أكاسيد النيًتكجُت كأكاسيد الكربيت أف ربقق أيضان منافع مشًتكة على
صعيد احتجاز الزئبق ،كىي فعالة على كبو خاص فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق اؼبؤكسد.
أجهزة التنظيف الرطبة
أجهزة التنظيف الرطبة ىي تقنية معتمدة إلزالة الكربيت من غاز اؼبداخن يف عمليات إنتاج كريات الكلنكر حيث يكوف
التحكم يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت ضركريان.
كيف جهاز التنظيف الرطب ُسبتص أكاسيد الكربيت عن طريق سائل أك مالط رقيق القواـ يُرش يف برج رشاش .كتكوف اؼبادة
اؼباصة ىي كربونات الكالسيوـ .كتقدـ نظم التنظيف الرطب أعلى كفاءات اإلزالة للغازات اغبمضية القابلة للذكباف بُت صبيع
طرؽ إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن كتتميز بأقل عدد من عوامل عناصر التفاعل الزائدة كأقل معدؿ إلنتاج النفايات الصلبة.
بيد أف أجهزة التنقية الرطبة زبفض أيضان بشكل كبَت مستويات كلوريد اؽبيدركجُت كالغبار اؼبتخلف كاألمونيا ،كبدرجة أقل،
اؼبعادف ،دبا يف ذلك انبعاثات الزئبق.
كهبمع يف صهريج إلعادة التدكير يف قعر جهاز التنظيف ،حيث يتأكسد
كيُرش اؼبالط الرقيق القواـ عك س تيار الغاز العادـ ُ
الكربيتيت الناتج باؽبواء إذل كربيتات كيكوف ثاين ىيدرات كربيتات الكالسيوـ .كيُفصل ثاين اؽبيدرات ،كحسب اػبواص
الفيزيائية كالكيميائية للجب س ،يبكن استخداـ ىذه اؼبادة يف طحن اإلظبنت كتعاد اؼبياه إذل جهاز التنظيف.
كتتميز اؼبركبات الغازية للزئبق اؼبؤكسد بقابليتها للذكباف يف اؼباء كيبكن امتصاصها يف اؼبالط اؼبائي الرقيق لنظاـ جهاز التنظيف
الرطب كلذلك يبكن إزالة جزء من أخبرة الزئبق اؼبؤكسد يف الطور الغازم بكفاءة .أما الزئبق النقي الغازم فهو غَت قابل للذكباف
يف اؼباء كلذلك ال يبكن امتصاصو يف ىذا النوع من اؼبالط .كقد يتفاكت توزيع الزئبق بُت الزئبق اؼبؤكسد كالزئبق النقي إذل حد
كبَت بُت األفراف كيعتمد ذلك أيضان على ظركؼ اؼبعاعبة عند تشغيل الفرف ،كىذه كلها تؤثر على كمية الزئبق اليت تزاؿ يف
جهاز التنظيف الرطب .كيف عمليات إزالة الكربيت الرطبة ينتج اعبب س كناتج ثانوم كيستخدـ كمادة بديلة للجب س الطبيعي
تضاؼ إذل كريات الكلنكر يف الطاحونة النهائية.
المنافع البيئية المتحققة
يف الواليات اؼبتحدة جرل تركيب طبسة أفراف إظبنت مزكدة بأجهزة تنظيف رطبة للحجر اعبَتم هبدؼ التحكم يف انبعاثات
ثاين أكسيد الكربيت ،كتتحكم ىذه األجهزة تتحكم أيضان يف انبعاثات الزئبق اعبوية .كاستنادان إذل اختبارات اؼبداخن كبيانات
من أجهزة التنظيف اػبمسة اؼبشار إليها فإف ما يصل إذل ٓ ٛيف اؼبائة من االنبعاثات اعبوية الكلية للزئبق هبرم التحكم فيها
بصورة مشًتكة (أم تزاؿ) ( .)Barnett, 2013كتكوف كفاءة اإلزالة أقل يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت ربتوم على تركيزات عالية
من الزئبق النقي يف الغاز العادـ.
القابلية للتطبيق
يستخدـ جهاز التنظيف الرطب عادةن يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت تتميز بانبعاثات عالية من ثاين أكسيد الكربيت.
كفيما ىبص منشآت إنتاج اإلظبنت تكوف ىذه التقنية أكثر فعاليةن عندما تكوف الغالبية العظمى من انبعاثات الزئبق يف شكل
أكاسيد ،أما إذا كانت ىناؾ مستويات كبَتة من الزئبق النقي فإف أجهزة التنظيف الرطب ال تكوف فعالة ما دل تستخدـ مواد
مضافة ألكسدة الزئبق.
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اآلثار الشاملة لوسائط متعددة
 انتقاؿ الزئبق إذل اؼبنتجات الثانوية مثل اعبب ساآلثار الشاملة لوسائط متعددة (بخالف تلك المرتبطة بالزئبق)
-

زيادة استهالؾ الطاقة
زيادة إنتاج النفايات من عملية إزالة الكربيت من غاز اؼبداخن ،كإنتاج نفايات إضافية عند إجراء الصيانة
زيادة انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف
زيادة استهالؾ اؼبياه
االنبعاثات احملتملة إذل اؼبياه كزيادة ـباطر تلوث اؼبياه
زيادة تكاليف التشغيل
استبداؿ اعبب س الطبيعي

التكاليف
يف عاـ ٕٓٓٓ أبلغ أف تكاليف االستثمار يف جهاز التنظيف بشركة كاسيل لإلظبنت (دبا يف ذلك التعديالت على اؼبنشأة)
بلغت  ٚماليُت يورك بينما بلغت تكاليف التشغيل زىاء  ٓ,ٜيورك لكل طن من كريات الكلنكر .كيف عاـ  ٜٜٔٛبلغت
تكاليف االستثمار اليت تكبدهتا شركة سيمينتا ( )Cementa ABيف السويد زىاء ٓٔ ماليُت يورك بينما بلغت تكاليف التشغيل
زىاء ٘ ٓ,يورك لكل طن من كريات الكلنكر .كبًتكيزات أكلية لثاين أكسيد الكربيت تصل إذل ٖٓٓٓ ملغم/ـٖ عادم كطاقة
إنتاجية للفرف تبلغ ٖٓٓٓ طن من كريات الكلنكر يف اليوـ ،بلغت تكاليف االستثمار يف أكاخر تسعينيات القرف اؼباضي ٙ
ماليُت يورك  ٔٓ -ماليُت يورك بينما بلغت تكاليف التشغيل ٘ ٓ,إذل ٔ يورك لكل طن من كريات الكلنكر .كيف منشأة
مرجعية إلنتاج اإلظبنت تبلغ طاقتها اإلنتاجية ٓٓٔ ٔ طن يف اليوـ كمزكدة جبهاز تنظيف رطب يعمل على خفض أكاسيد
الكربيت بنسبة ٘ ٚيف اؼبائة ُكجد أف تكاليف االستثمار بلغت ٘ ٘,مليوف طن بينما بلغت تكاليف التشغيل اؼبتغَتة  ٓ,ٙيورك
لكل طن من كريات الكلنكر كبلغت التكاليف اإلصبالية ٖ يورك لكل طن من كريات الكلنكر (بيانات لعاـ ٕٓٓٓ ،فًتة عمر
قدرىا ٓٔ سنوات ،معدؿ الفائدة ٗ يف اؼبائة ،كيشمل ذلك الكهرباء كتكاليف العمالة كاغبجر اعبَتم) .كيف عاـ ٕٓٓٛ
أبلغت صناعة اإلظبنت يف أكركبا عن تكاليف استثمار تراكحت بُت  ٙماليُت يورك كٖٓ مليوف يورك كتكاليف تشغيل تراكحت
بُت ٔ يورك كٕ يورك لكل طن من كريات الكلنكر (.)BREF CLM 2013
كيف الواليات اؼبتحدة كجد أف تكاليف االستثمار الكلية لًتكيب جهاز تنظيف رطب يف فرف جديد بطاقة إنتاجية قدرىا ٕٔ,
طن أمريكي يف السنة ،دبا يف ذلك تكاليف نظاـ الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ،بلغت ٔ ٕ٘,مليوف دكالر للفرف (بقيمة دكالر
الواليات اؼبتحدة يف عاـ ٕ٘ٓٓ) .أما التكاليف السنوية ،دبا يف ذلك تكاليف الرصد ،فقد بلغت  ٖ,ٙمليوف دكالر للفرف
(.)US Cement, 2010 Cost
المنشآت المرجعية
 سيمينتا ( :)Cementa ABساليت ،السويد ىولسيم ( :)Holcimميدلوثياف ،تكساس ،الواليات اؼبتحدة -مصنع ليهام لإلظبنت ( :)Lehigh Cementمدينة ماسوف ،أيوا ،الواليات اؼبتحدة
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االختزال الحفزي االنتقائي
ىبفض االختزاؿ اغبفزم االنتقائي انبعاثات أكاسيد النيًتكجُت عن طريق حقن األمونيا أك اليوريا يف مسار الغاز حيث وبدث
تفاعل على سطح اؼبادة اغبفازة عند درجة حرارة تًتاكح من ٖٓٓ ْ ٗٓٓ -ـ تقريبان .كتستخدـ تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي
على نطاؽ كاسع ػبفض مستويات أكاسيد النيًتكجُت يف صناعات أخرل (ؿبطات الطاقة العاملة بالفحم ،أفراف حرؽ
النفايات) كاستخدمت يف صناعة اإلظبنت منذ تسعينيات القرف اؼباضي ( )CEMBUREAU, 1997; Netherlands, 1997يف
ست منشآت إلنتاج اإلظبنت يف العادل (أؼبانيا كإيطاليا كالواليات اؼبتحدة) .كتتكوف اؼبادة اغبفازة يف االختزاؿ اغبفزم االنتقائي
من جسم خزيف مذمم دبركبات تفاعلية حفزية مثل خام س أكسيد الفاناديوـ ( )V2O5أك أكاسيد الفلزات األخرل .كالغرض
الرئيسي من تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي ىي االختزاؿ اغبفزم ألكؿ أكسيد النَتتوجُت كثاين أكسيد النَتتوجُت يف الغازات
العادمة كربويلهما إذل نيًتكجُت.
كيف صناعة اإلظبنت يعطى االعتبار بشكل أساسي لنظامُت :تشكيلة منخفضة الغبار بُت كحدة إزالة الغبار كاؼبدخنة ،كتشكيلة
كثَتة الغبار بُت جهاز التسخُت اؼبسبق ككحدة إزالة الغبار .كتتطلب نظم الغاز العادـ القليل الغبار إعادة تسخُت الغازات
العادمة بعد إزالة الغبار كىو أمر قد يؤدم إذل تكبد تكاليف طاقة إضافية كفقداف للضغط .أما أنظمة الغبار الكثَت فال ربتاج
إلعادة التسخُت نظران ألف درجة حرارة غاز اؼبداخن يف ـبرج نظاـ جهاز إعادة التسخُت تكوف عادةن ضمن اؼبدل اؼبطلوب
لعمل االختزاؿ اغبفزم االنتقائي .كمن جانب آخر فإف كمية الغبار الكبَتة قبل اؼبرشح ال سبثل مشكلةن يف نظم الغبار القليل،
كلذلك فإف ىذه النظم تسمح بوقت تشغيل أطوؿ بكثَت للمادة اغبفازة .عالكةن على ذلك فإهنا تُرَّكب عند درجات حرارة
منخفضة (تدفقات حجمية أصغر) فبا يسمح باستخداـ عدد أقل من طبقات اؼبادة اغبفازة.
كمن كاقع التجارب يف قطاع إنتاج الطاقة من اؼبعركؼ جيدان أف ىناؾ أثر جانيب يتمثل يف تأكسد الزئبق النقي إذل حد ما على
سطح اؼبواد اغبفازة يف عملية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي .كىذا الزئبق اؼبؤكسد يتعرض لإلزالة على األرجح يف أجهزة ضبط
تلوث اؽبواء اؼبركبة يف اؼبراحل النهائية مثل مرشح الغبار .كىذا يعٍت أنو عند استخداـ تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي يتحوؿ
الزئبق النقي إذل أشكاؿ كيميائية يكوف احتجازىا أسهل.
كيف الوقت اغباضر ُذبرل حبوث مكثفة لتحسُت قابلية تطبيق تكنولوجيا االختزاؿ اغبفزم االنتقائي من أجل زبفيض أكاسيد
النيًتكجُت يف صناعة اإلظبنت .كتشَت الدراسات اليت أجريت يف منشآت أكركبية إلنتاج اإلظبنت (أؼبانيا كالنمسا كإيطاليا) إذل
حدكث التأثَت اؼبؤ ِ
كسد للزئبق األكرل عند استخداـ تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي يف الغازات العادمة ؼبنشآت اإلظبنت .كال
يبكن ربقيق إزالة الزئبق إال بوضع نظاـ لالحتجاز بعد اؼبادة اغبفازة يف االختزاؿ اغبفزم االنتقائي ،كىذا معناه أف ىذه التقنية
تعمل باالقًتاف مع االختزاؿ اغبفزم االنتقائي الكثَت الغبار كلي س مع االختزاؿ اغبفزم االنتقائي (القليل الغبار) يف اؼبراحل
األخَتة.
المنافع البيئية المتحققة
إحدل اؼبنافع البيئية غَت مباشرة تتمثل يف التحوؿ اعبزئي للزئبق األكرل إذل زئبق مؤكسد ،كىذه العملية ؽبا أثر جانيب يتمثل يف
ربسُت عملية احتجاز الزئبق بالًتافق مع إزالة الغبار كجهاز التنظيف الرطب.
اآلثار الشاملة لوسائط متعددة (بخالف تلك المرتبطة بالزئبق)
يزداد الطلب على الطاقة يف منشأة اإلظبنت دبقدار ٘  ٙ -كيوكاط ساعة لكل طن من كريات الكلنكر ،فبا يقلل من كفاءة
استخداـ الطاقة يف ىذه العملية كيزيد من االنبعاثات غَت اؼبباشرة لغازات االحتباس اغبرارم .عالكةن على ذلك تنتج كميات
إضافية من النفايات اليت ربتوم على معادف نادرة.
192

UNEP/MC/COP.1/7

تجربة التشغيل
توجد أربعة أجهزة اختزاؿ حفزم انتقائي قيد التشغيل حاليان يف منشآت إلنتاج اإلظبنت يف أكركبا ،كىناؾ بضعة أجهزة أخرل
قيد التشغيل (أك قيد التجريب) حوؿ العادل .بيد أف ربديد حجم التأثَت اؼبؤ ِ
كسد للزئبق وبتاج للمزيد من الدراسة.
القابلية للتطبيق
ال يبكن ربقيق األثر اعبانيب لتأكسد الزئبق إال يف منشآت إنتاج اإلظبنت اجملهزة بنظاـ اختزاؿ حفزم انتقائي كثَت الغبار نظران
ألف ىذا النظاـ يركب يف اؼبراحل اليت تسبق نظاـ ذبميع الغبار .كيبكن تعزيز خفض مستول الزئبق بالًتافق مع إزالة الغبار أك مع
استخداـ جهاز التنظيف الرطب.
التكاليف
أظهرت نتائج استخداـ تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي مستول تكاليف يًتاكح من ٕ٘ ٔ,إذل ٕ يورك لكل طن من كريات
الكلنكر ،كيعتمد ذلك على حجم اؼبنشأة ككفاءة إزالة أكاسيد النيًتكجُت اؼبطلوبة .كتعتمد اقتصاديات تقنية االختزاؿ اغبفزم
االنتقائي على تكاليف االستثمار .كيؤدم استخداـ اؼبواد اغبفازة إذل ازدياد تكاليف التشغيل بسبب االستهالؾ العارل للطاقة
الناتج عن البفاض الضغط كىواء التنظيف للمادة اغبفازة .كقد البفضت تكاليف التشغيل النوعية لتقنية االختزاؿ اغبفزم
االنتقائي لتصل إذل زىاء ٘ ٔ,ٚيورك  ٕ -يورك لكل طن من كريات الكلنكر (.)BREF CLM, 2013
المنشآت المرجعية
 االختزاؿ اغبفزم االنتقائي الكثَت الغبار :شفينك تزيبينت كي جي :مَتغلشتينت ،أؼبانيا الفارج :جوبا ،الينوم ،الواليات اؼبتحدةمرشح الكربون المنشط
باالمتزاز على الكربوف اؼبنشط ،يبكن أف تزاؿ من الغازات العادمة ملوثات من قبيل ثاين أكسيد الكربيت ،كاؼبركبات العضوية،
كاؼبعادف (دبا يف ذلك اؼبعادف اؼبتطايرة مثل الزئبق كالثاليوـ) ،كاألمونيا ،كمركبات األمونيوـ ،ككلوريد اؽبيدركجُت ،كفلوريد
اؽبيدركجُت ،كالغبار اؼبتخلف (بعد جهاز الًتسيب الكهركستاتيكي أك اؼبرشح النسيجي) .كيصمم مرشح الكربوف اؼبنشط يف
شكل طبقة قاعدية مضغوطة ذات جدراف فاصلة قابلة للًتكيب يف كحدات .كيسمح تصميم اؼبرشح يف شكل كحدات
بتكييف أحجاـ اؼبرشح كفقان لكميات الغازات كالطاقات اإلنتاجية اؼبختلفة للفرف (.)BREF CLM, 2013
كمن حيث اؼببدأ يتكوف جهاز االمتزاز من طبقات ترشيح عديدة معبأة بكوؾ اللغنيت .كتنقسم كل طبقة ترشيح إذل طبقة
رقيقة (ٖٓ,ـ) كطبقة ظبيكة (ٕٔ,ـ) .كيتعرض الغاز العادـ من اؼبرشح الكيسي للضغط عن طريق اؼبركحة ليمر من خالؿ كوؾ
اللغنيت اؼبمتز ،كيبلغ ارتفاع الطبقة زىاء ٕٓـ .كيف طبقة الًتشيح الرقيقة األكذل يُنظف الغاز العادـ مسبقان بينما تتواصل يف
طبقة الًتشيح السميكة الثانية إزالة اؼبلوثات من الغاز العادـ .أما كوؾ اللغنيت اؼبشبع فيعاد تدكيره خارجيان كيستبدؿ بكوؾ
جديد أك معاد تدكيره .كىذا التبديل هبرم بصورة شبو مستمرة يف خطوات صغَتة (كل ٖ ساعات) .كيتم إدخاؿ الكوؾ
اعبديد إذل طبقات الًتشيح السميكة باستخداـ أحواض توزيع كينتقل إذل أسفل طبقة الًتشيح (زىاء ٖ ٓ.مًت/اليوـ) .أما يف
الطبقات الرقيقة فإف الكوؾ ينتقل إذل األسفل حىت زىاء ٕ ٔ,مًت/اليوـ ،كؽبذا السبب تسمى طبقة االمتزاز اؼبتحركة .كيف قعر
طبقات الًتشيح السميكة يتم سحب كوؾ اللغنيت كيعاد تدكيره بواسطة الناقالت الرافعة إذل الطبقات الرقيقة مرة أخرل.
كبالتارل تُنجز عملية تشغيل عك س التيار .كيف عاـ  ٕٓٓٚاستبدؿ جهاز الًتسيب الكهركستاتيكي السابق دبرشح كيسي جيد
التصميم للوصوؿ إذل ؿبتويات غبار منخفضة قبل بلوغ جهاز االمتزاز.
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المنافع البيئية المتحققة
اؼبيزة األىم يف مصفاة الكربوف اؼبنشط ىي اإلزالة اؼبتزامنة الفعالة لطيف كاسع من اؼبلوثات ،كلذلك تكوف كفاءة اإلزالة عالية
جدان .كىناؾ فقط بعض اؽبيدرككربونات الشديدة التطاير القصَتة السلسلة (جزيئاهتا ربتوم على ذرة كربوف كاحدة إذل ٗ ذرات
كربوف) ال ُربتجز بكفاءة ،كما أف البنزين أيضان ال يُزاؿ بالكامل .أما صبيع اؼبلوثات العضوية األخرل ،دبا يف ذلك اؼبلوثات
العضوية الثابتة كالفلزات الثقيلة اؼبتطايرة ،خصوصان الزئبق كالثاليوـ ،فتُمتز بكفاءة تصل إذل أكثر من ٓ ٜيف اؼبائة .إضافةن إذل
ذلك ُىبفض مستول ثاين أكسيد الكربيت دبا يزيد عن ٓ ٜيف اؼبائة (.)Schoenberger, 2009
اآلثار الشاملة لوسائط متعددة
يتعُت التخلص بطريقة سليمة من نفايات من قبيل الكربوف اؼبنشط اؼبستعمل احملتوم على الزئبق كملوثات أخرل مثل
الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور كالفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور.
اآلثار الشاملة لوسائط متعددة (بخالف تلك المرتبطة بالزئبق)
تعترب زيادة استهالؾ الكهرباء بسبب البفاض الضغط يف جهاز االمتزاز أىم أثر من اآلثار الشاملة لوسائط متعددة.
القابلية للتطبيق
يوجد مرشح الكربوف اؼبنشط الوحيد اؼبركب يف صناعة اإلظبنت يف شركة إلنتاج اإلظبنت يف سيغينثاؿ بسويسرا .كفرف سيغينثاؿ
دكامي من أربع مراحل مزكد جبهاز للتسخُت اؼبسبق ،كتبلغ طاقة الفرف اإلنتاجية ٕٓٓٓ طن من كريات الكلنكر يف
ىو فرف ّ
اليوـ .كتشَت القياسات إذل كفاءة عالية يف إزالة ثاين أكسيد الكربيت كالفلزات كالديوكسينات/الفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة
ٖ
الكلور .كخالؿ ذبربة مدهتا ٓٓٔ يوـ تراكحت تركيزات ثاين أكسيد الكربيت يف مدخل اؼبرشح من ٓ٘ إذل ٓٓ ٙمليغراـ/ـ
عادم ،بينما كانت الًتكيزات يف اؼبخرج دائمان أقل بكثَت من ٓ٘ مليغراـ/ـٖ عادم .كالبفضت تركيزات الغبار من ٖٓ
مليغراـ/ـٖ عادم إذل أقل بكثَت من ٓٔ مليغراـ/ـٖ عادم ( .)BREF CLM, 2013كيبكن تركيب مرشح كربوف منشط يف كل
نظم األفراف اعبافة .كمن اؼبهم بوجو خاص رصد كمراقبة درجة اغبرارة كأكؿ أكسيد الكربوف يف ىذه العمليات هبدؼ منع
اغبرائق يف مرشح الكوؾ (.)BREF CLM, 2013
التكاليف
يشتمل النظاـ اؼبركب يف سيغينثاؿ أيضان على عملية خفض غَت حفزم انتقائي ،كيف عاـ  ٜٜٜٔمولت مدينة زيوريخ ما نسبتو
ٖٓ يف اؼبائة تقريبان من تكاليف االستثمار الكلية البالغة زىاء ٘ٔ مليوف يورك .كاؽبدؼ من االستثمار يف ىذا النظاـ الرامي إذل
خفض االنبعاثات ىو سبكُت شركة إنتاج اإلظبنت من استخداـ ضبأة مياه اجملارير اؼبتحللة كوقود .كيبكن أف ينتج عن ذلك زيادة
يف تكاليف التشغيل (.)BREF CLM, 2013
المنشآت المرجعية
اؼبنشأة اؼبرجعية الوحيدة يف قطاع إنتاج اإلظبنت ىي مرشح الكربوف اؼبنشط (جهاز االمتزاز ذك طبقة الًتشيح اؼبتحركة احملتوية
على كوؾ اللغنيت) يف مصنع ىولسيم لإلظبنت يف سيغينثاؿ ،سويسرا .بيد أف أجهزة االمتزاز ذات طبقة الًتشيح اؼبتحركة
احملتوية على كوؾ اللغنيت استخدمت أيضان يف قطاعات أخرل ،كعلى كجو اػبصوص يف قطاع حرؽ النفايات.
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أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
يبكن خفض انبعاثات الزئبق من خالؿ ازباذ تدابَت أكلية من قبيل التحكم يف كمية الزئبق يف اؼبدخالت إذل الفرف كتدابَت ثانوية
من قبيل إزالة الغبار كحقن اؼبواد اؼبمتزة .كيبكن أيضان التحكم يف الزئبق عن طريق اؼبنافع اؼبشًتكة الناذبة بتطبيق تقنيات ضبط
اؼبلوثات اؼبتعددة مثل أجهزة التنظيف الرطب كاالختزاؿ اغبفزم االنتقائي كمرشحات الكربوف اؼبنشط.
ٖ

كتظهر انبعاثات الزئبق اؼببلغ عنها أف غالبية منشآت إنتاج اإلظبنت حوؿ العادل تطلق انبعاثات زئبق أقل من ٖٓ ٓ,مليغراـ/ـ
عادم .كيف تقرير رينزكين كآخرين عن الزئبق يف صناعة اإلظبنت ( )Renzoni et al., 2010كجد أف الكثَت من القيم كانت أقل
من ٔٓٓ ٓ,مليغراـ زئبق/ـٖ عادم (أقل من اؼبستول القابل للكشف) كأف القليل جدان من القيم كانت أعلى من ٘ٓٓ,
مليغراـ زئبق/ـٖ عادم.
كبالنسبة ؼبستول األداء اإلرشادم اؼبرتبط بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،للتحكم يف انبعاثات الزئبق إذل
اؽبواء من مرافق إنتاج كريات الكلنكر القائمة كاعبديدة ،فهو أقل من ٖٓ ٓ,ملغم زئبق/نانومًتٖ كمتوسط يومي أك كمتوسط
خالؿ فًتة أخذ العينات عند ظركؼ مرجعية بدرجة حرارة ٖ ٕٚكلفن كضغط جوم ٖ ٔٓٔ,كيلوباسكاؿ كٓٔ يف اؼبائة
أكسجُت كغاز جاؼ.
كيبكن الوصوؿ إذل مستول األداء اإلرشادم عادةن باستخداـ التقنيات الواردة يف ىذه الوثيقة التوجيهية .بيد أف ىناؾ عوامل
ؿبددة قد ال تسمح للمنشأة بالوصوؿ إذل مستول االنبعاثات اؼبشار إليو .من ىذه العوامل على سبيل اؼبثاؿ:
 ارتفاع ؿبتول الزئبق يف ترسبات اغبجر اعبَتم احمللية؛ تصميم اؼبنشأة كطريقة التشغيل كظركفها؛ أكقات أخذ العينات عند رصد انبعاثات الزئبق إذل اعبو.التدابير األولية
يوفر االختيار كالضبط الدقيقُت للمواد األكلية كأنواع الوقود الداخلة للفرف كسيلة فعالة ػبفض انبعاثات الزئبق كاغبد منها.
كػبفض مدخالت الزئبق إذل الفرف يبكن ازباذ التدابَت التالية:
 تطبيق اشًتاطات القيم اغبدية حملتول الزئبق يف اؼبواد اػباـ كالوقود؛ تطبيق نظاـ ضبط اعبودة ؼبواد اؼبدخالت ،خصوصان اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود اؼبشتقة من النفايات ،من أجل ضبطؿبتول الزئبق يف مواد اؼبدخالت؛
 استخداـ مواد مدخالت ذات ؿبتول زئبق منخفض ما أمكن ،كتفادم استخداـ النفايات ذات احملتول العارل منالزئبق؛
 التعدين االنتقائي عند كجود تركيزات متفاكتة من الزئبق يف احملجر ،ما أمكن؛ اختيار مواقع اؼبرافق اعبديدة حبيث تأخذ يف االعتبار ؿبتول الزئبق يف ؿبجر اغبجر اعبَتم.التدابير الثانوية
ىناؾ عدد من التدابَت الثانوية اليت يتعُت كضعها يف االعتبار ،حسب االقتضاء.
كيبكن زبفيض انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء من خالؿ إزالة الغبار ككذلك صبع الغبار بدالن من إعادتو إذل مواد التقليم اػباـ.
كإحدل الطرؽ لزيادة فعالية عملية إزالة الغبار ىي خفض درجة حرارة الغاز اؼبتصاعد بعد برج التكييف إذل ٓٗٔ ْـ لتحسُت
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عملية ترسيب الزئبق كمركباتو أثناء ترشيح الغبار .كيبكن استخداـ الغبار الذم يتم صبعو يف طاحونة اإلظبنت النهائية أك يف
إنتاج منتجات أخرل .كإذا دل يكن ذلك فبكنان فإنو يتعُت معاعبة الغبار بوصفو نفايات كالتخلص منو بطريقة مالئمة.
كربقن اؼبواد اؼبمتزة
تؤدم إزالة الغبار اؼبقًتنة حبقن اؼبواد اؼبمتزة إذل إزالة الزئبق بكفاءة أعلى مقارنةن بعملية إزالة الغبار كحدىاُ .
عاد نة أثناء العمل مع كقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ خفض قيم االنبعاثات القصول اليت ربدث أثناء طريقة التشغيل
ىذه .كيبكن أف تؤدم إزالة الغبار مع حقن اؼبواد اؼبمتزة إذل ربقيق مستويات منخفضة للغاية من انبعاثات الزئبق حيث يبكن
صمم
خفض انبعاثات الزئبق بنسبة تًتاكح من ٓ ٚإذل ٓ ٜيف اؼبائة .كيعتمد مستول االنبعاثات على الًتكيز اؼبستهدؼ الذم ُ
النظاـ لتحقيقو.
كعند استخداـ حقن اؼبواد اؼبمتزة مع كجود مرشح تنقية كيسيُ ،ربقن اؼبادة اؼبمتزة داخل غاز اؼبداخن بعد اعبهاز الرئيسي
لضبط الغبار مع استخداـ مرشح غبار ثاين أك مرشح تنقية كيسي الحتجاز اؼبادة اؼبمتزة اؼبستعملة .كاعتمادان على اشًتاطات
اإلزالة الكلية النبعاثات الزئبق يبكن حقن اؼبادة اؼبمتزة بشكل مستمر ،أك يبكن اغبقن ػبفض االنبعاثات القصول ،اليت ربدث
عادةن أثناء العمل مع كقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ .كيبكن أف يؤدم حقن الكربوف اؼبنشط مع تركيب مرشح تنقية كيسي
إذل كفاءة ضبط تصل إزالة الزئبق هبا إذل ٓ ٜيف اؼبائة .كعند استخداـ ىذه التكنولوجيات هبب األخذ يف االعتبار أف إمكانية
استخداـ الغبار اؼبزاؿ يف إنتاج اإلظبنت قد تكوف ؿبدكدة كأنو من اؼبمكن أف تنتج كمية إضافية من النفايات.
كاؼبواد اؼبضافة ،مثل الربكـ ،اليت تزيد من تأكسد الزئبق ،يبكن أف تزيد أيضان من كفاءة اؼبواد اؼبمتزة احملقونة يف إزالة الزئبق.
تدابير ضبط الملوثات المتعددة
يبكن ألجهزة ضبط تلوث اؽبواء اؼبركبة إلزالة أكاسيد الكربيت كأكاسيد النيًتكجُت أف ربقق أيضان منافع مشًتكة تتمثل يف
احتجاز الزئبق.
كيعترب جهاز التنظيف الرطب تقنيةن معتمدةن إلزالة الكربيت من غاز اؼبداخن يف عملية تصنيع اإلظبنت .كاؼبركبات الغازية للزئبق
اؼبؤكسد ىي مركبات قابلة للذكباف يف اؼباء كيبكن امتصاصها يف اؼبالط اؼبائي لنظاـ جهاز التنظيف الرطب كبذلك يبكن أف
يزاؿ بكفاءة جزء كبَت من أخبرة الزئبق اؼبتأكسد يف الطور الغازم .أما الزئبق النقي يف الطور الغازم فال يذكب يف اؼباء كلذلك
ال ُيبتص يف ىذا النوع من اؼبالط إال بعد استخداـ مواد مضافة مؤكسدة للزئبق.
كزبتزؿ تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي مستويات أكؿ أكسيد النيًتكجُت كثاين أكسيد النيًتكجُت من خالؿ مادة حفازة يف
الغازات العادمة لتحوؽبا إذل نيًتكجُت ،ككتأثَت جانيب يتأكسد الزئبق النقي إذل حد ما .كىذا الزئبق اؼبؤكسد يبكن إزالتو بشكل
أفضل من مسار الغازات يف مرحلة تالية مثل مرشح الغبار أك جهاز التنظيف الرطب .كىذا التأثَت اعبانيب يبكن استخدامو مع
تقنية االختزاؿ اغبفزم االنتقائي الكثَتة الغبار كلي س مع تقنية االختزاؿ اغبفزم اؼبنخفضة الغبار (يف اؼبرحلة اػبتامية).
كعن طريق االمتزاز على الكربوف اؼبنشط يبكن أف تزاؿ من الغازات العادمة ملوثات من قبيل ثاين أكسيد الكربيت ،كاؼبركبات
العضوية ،كاؼبعادف (دبا يف ذلك اؼبعادف اؼبتطايرة مثل الزئبق كالثاليوـ) ،كاألمونيا ،كمركبات األمونيوـ ،ككلوريد اؽبيدركجُت،
كفلوريد اؽبيدركجُت ،كالغبار اؼبتخلف (بعد جهاز الًتسيب الكهركستاتيكي أك اؼبرشح النسيجي) .كيصمم مرشح الكربوف
اؼبنشط يف شكل طبقة قاعدية مضغوطة ذات جدراف فاصلة قابلة للًتكيب يف كحدات .كيسمح تصميم اؼبرشح يف شكل
كحدات بتكييف أحجاـ اؼبرشح كفقان لكميات الغازات كالطاقات اإلنتاجية اؼبختلفة للفرف.
كعند استخداـ ىذه التقنيات يتعُت أخذ اآلثار اعبانبية يف االعتبار ،كمن ذلك ربوؿ مسارات الزئبق من جهاز التنظيف الرطب
إذل منتجات مثل اعبب س ،أك إنتاج نفايات إضافية مثل الكربوف اؼبنشط اؼبستعمل الذم يتعُت التخلص منو بطريقة مالئمة.
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الرصد
مقدمة
تنَاقش اعبوانب العامة كالشاملة لالختبارات كالرصد كاإلبالغ يف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف اؼببادئ التوجيهية بشأف أفضل
التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية .أما اعبوانب احملددة اؼبميزة لعمليات إنتاج اإلظبنت فستناقش يف ىذا الفرع.
يؤثر اؽبدؼ من أم خطة لإلبالغ عن االنبعاثات تأثَتان مهمان على نوع عملية الرصد اؼبختارة ؼبنشأة معينة .ككفقان لذلك فإف
االختبارات كالرصد تشتمل على طريقة توازف اؼبواد (استنادان إذل أخذ العينات من اؼبدخالت كربليلها) كقياسات االنبعاثات
(اؼبخرجات) يف اؼبدخنة.
كيبكن أف ربدَّد القيم القصول النبعاثات الزئبق من عملية إلنتاج اإلظبنت يف شكل متوسط لفًتة زمنية معينة (مثالن ٛ
ساعات ٕٔ ،ساعة ٕٗ ،ساعة ٖٓ ،يومان) أك يبكن ربديدىا لفًتة زمنية أقصر (مثالن ٖٓ دقيقة) ؼبنع مستويات الذركة العالية.
كيبكن أيضان ربديد القيم القصول لالنبعاثات من حيث كمية الزئبق لكمية كريات الكنكلر اؼبنتجة (مثالن مليغراـ/طن من
كريات الكلنكر اؼبنتجة) ،كما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة ،كمن حيث الًتكيز (س ميكركغراـ/مًتٖ عادم ،عند نسبة مئوية
قدرىا ص من األكسجُت ،على أساس اؼبادة اعبافة) يف اؼبدخنة كما ىو اغباؿ يف أكركبا .كيف بعض اغباالت توضع قيم حدية
أيضان لكمية الزئبق يف اؼبواد اػباـ كالوقود ،خصوصان عند استخداـ مواد بديلة .كعند اختبار كرصد انبعاثات الزئبق يف اعبو من
عملية إنتاج اإلظبنت كهبب أف يؤخذ يف االعتبار صبيع الشركط اػباصة للحالة اؼبعينة قيد االختبار أك الرصد يف مرفق ما.
نقاط أخذ عينات الزئبق في عملية إنتاج اإلسمنت
كفقان ؼبدخالت الزئبق كـبرجاتو يف عملية إنتاج كريات الكلنكر اليت نوقشت يف جزء سابق من ىذه الوثيقة ،فإف النقاط الرئيسية
ألخذ عينات الزئبق يف عملية إنتاج اإلظبنت ىي:
 لنهج توازف اؼبواد :اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود غَت اؼبعاعبة ،كالغبار الذم هبمع كيزاؿ من النظاـ لقياس االنبعاثات؛ االنبعاثات من اؼبداخنكتعترب قياسات االنبعاثات مهمة للمقارنة مع القيم اغبدية لالنبعاثات ،يف حاؿ ربديدىا .كيبُت الشكل ٔ يف الفصل ٔ ـبططان
للمدخالت كاؼبخرجات الرئيسية لنظاـ منشأة إلنتاج اإلظبنت ،كىي نقاط ؿبتملة لرصد الزئبق.
األشكال الكيميائية للزئبق في عملية إنتاج اإلسمنت
بالنسبة لطريقة توازف اؼبواد يعترب االرتباط الكيميائي للزئبق يف اؼبواد الصلبة قليل األنبية نظران ألف ـباطر فقداف جزء من الزئبق
أثناء أخذ العينات كالتحليل ىي ـباطر ضئيلة .بيد أنو يتعُت توخي اغبذر أثناء زبزين كمعاعبة عينات ربتوم على الزئبق نظران
ألف بعض ىذه العينات قد يفقد نتيجةن لالمتزاز على اغباكيات أك لتسخُت العينات أثناء اؼبعاعبة (مثالن الطحن).
كسد (زئبقوز أك زئبقيك) ،أك
كفيما يتعلق بقياسات غازات اؼبداخن يبكن أف يوجد الزئبق يف شكل زئبق أكرل أك يف الشكل اؼبؤ َ
يف شكل خبار (انظر التذييل) .كذلك يبكن أف يوجد الزئبق يف شكل فبتز مرتبط باعبسيمات .كهبب أف يشتمل أخذ العينات
كربليلها على الزئبق الكلي .كنظران ألف التحليل كالكشف يتعلقاف بالزئبق النقي فإف الزئبق اؼبؤكسد هبب ربويلو إذل الزئبق النقي.
كمن اؼبفًتض أف مركبات الزئبق اؼبؤكسدة اليت تنتج يف فرف اإلظبنت ىي ،على سبيل اؼبثاؿ ،ثاين كلوريد الزئبق ،كأكسيد الزئبق،
كثاين بركميد الزئبق ،كثاين يوديد الزئبق ،ككربيتيد الزئبق ،ككربيتات الزئبق .كرغم أف طرؽ أخذ العينات اؼبنفصلة (العينات
العشوائية) يبكن أف تعاجل الطور البخارم كالطور الصلب على حد سواء إال أف نظم قياسات االنبعاثات اؼبستمرة تقي س الطور
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البخارم فقط نظران الستخداـ مرشح جسيمات غبماية اعبهاز .كيبكن للجهاز أف يقي س بدقة كافية الزئبق الغازم يف حاؿ
زبفيض مستول الغبار بكفاءة نظران ألف الزئبق اؼبرتبط باعبسيمات قليل جدان يف تركيزات الغبار اؼبنخفضة.
أخذ عينات الزئبق وطرق قياس مستوى الزئبق في عملية إنتاج اإلسمنت
بالنسبة لتوازف اؼبواد تشمل طرؽ أخذ العينات كقياس الزئبق يف عملية إنتاج اإلظبنت أخذ عينات صلبة ،كعمليات ربليل اؼبواد
اػباـ غَت اؼبعاعبة كأنواع الوقود كغبار اؼبرشح اؼبزاؿ؛ أما على صعيد قياس االنبعاثات فهي تشمل أخذ العينات العشوائية،
كالطريقة شبو اؼبستمرة كالطريقة اؼبستمرة لرصد غازات اؼبدخنة ،كضبط العمليات ،كدرجة حرارة الغاز يف مرشح الغبار.
توازن المواد (الطريقة غير المباشرة)
اؼبسارات الرئيسية اليت يغادر من خالؽبا الزئبق نظاـ فرف اإلظبنت ىي انبعاثات اؼبداخن كغبار الفرف ،يف حاؿ إزالتو من نظاـ
الفرف.
كمن شأف التوازف الكتلي للزئبق يف النظاـ أف يعطي تقديرات أفضل لالنبعاثات مقارنةن بالقياسات العشوائية لغازات اؼبداخن.
كيؤثر تغَت مستويات الزئبق يف أنواع الوقود كمدخالت اؼبواد كنسبة سبثيلية العينات على نتائج العينة العشوائية.
كيتعُت يف طريقة توازف اؼبواد أف تؤدم العينات اؼبأخوذة من اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود كالغبار اؼبتجمع ،إذل إهباد عينة جيدة
التمثيل .كعند اغبرؽ اؼبشًتؾ للنفايات يبكن أف تتغَت الًتكيبة بشكل أكرب كيتعُت بذؿ عناية أكرب لضماف اغبصوؿ على عينة
جيدة التمثيل.
كعند أخذ العينات من اؼبدخالت يف عملية إنتاج اإلظبنت يبكن استخداـ معايَت اعبمعية األمريكية لالختبارات كاؼبواد ،كاؼبعايَت
األكركبية ألخذ العينات كالتحضَت األكرل للعينات الصلبة للتحليل ،اليت كضعت ألخذ العينات يف عملية إنتاج الفحم (اؼبعياراف
 )ٗ٘(ASTM D2234ك ،(ٗٙ)D2013كاؼبعيار .))ٗٚ(EN 932-1
كيتعُت أخذ العينات بشكل دكرم كيبكن أف يشمل ذلك أخذ عينة مركبة بنهاية فًتة معينة .كعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن أخذ
عينات من اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود كالغبار اجملموع يوميان أك أسبوعيان ،اعتمادان على التفاكت يف ؿبتول الزئبق .كيف حاؿ أخذت
عينات أسبوعية من مكونات اؼبواد اػباـ كأنواع الوقود فإف العينات الشهرية اؼبركبة ستنتج من العينات اإلسبوعية .كيتعُت أف
ُربلل كل عينة شهرية مركبة لتحديد تركيزات الزئبق اؼبمثلة للشهر احملدد.
كقد تكوف األساليب التحليلية اؼبستخدمة يف ربديد تركيز الزئبق ىي تلك اليت كضعتها ككالة ضباية البيئة أك اعبمعية األمريكية
ٜٗ
ٗٛ
كهبرل التحليل الكيميائي عن طريق التنظَت الطيفي
لالختبارات كاؼبواد ،كمن ىذه األساليب  ) (EPA 1631أك ُ .) (7471b
لالمتصاص الذرم للبخار البارد ( )CVAASأك التنظَت الطيفي للفلورة الذرية للبخار البارد ( )CVAFSأك من خالؿ القياس
الطيفي الكتلي للبالزما اؼبقركنة عن طريق اغبث (.)ICP-MS

(٘ٗ)  :ASTM Method D2234اؼبمارسات القياسية عبمع عينة إصبالية من الفحم.
( :ASTM Method D2013 )ٗٙالطريقة القياسية لتحضَت عينات الفحم للتحليل.
( )ٗٚاؼبعيار األكرك  :EN 932-1اختبارات اػبواص العامة للعينات اجملمعة .طرؽ ألخذ العينات.
( : US.EPA Method 1631 )ٗٛالزئبق يف اؼباء عن طريق التأكسد كالتنظيف كاالحتجاز ،كالقياس الطيفي للفلورة الذرية للبخار البارد.
التنقيح ىاء ،آب/أغسط س ٕٕٔٓ.
( :US.EPA Method 7471b )ٜٗالزئبق يف النفايات الصلبة أك شبو الصلبة (تقنية البخار البارد اليدكية) .التنقيح ٕ ،شباط/فرباير
.ٕٓٓٚ
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كيساكم معدؿ اؼبدخالت الشهرية (مدخالت كتلة الزئبق يف الشهر) حاصل ضرب تركيز الزئبق يف العينات الشهرية ككتلة كل
من مكونات اؼبواد اػباـ كالوقود الداخلة يف العملية .أما معدؿ مدخالت الزئبق الثٍت عشر شهران متتالية (مدخالت كتلة الزئبق
يف السنة) فيساكم ؾبموع السجالت الفردية الشهرية االثٍت عشر.
المميزات(ٓ٘) :تكاليف سنوية منخفضة مقارنةن بالطريقتُت اؼبستمرة كشبو اؼبستمرة (على افًتاض أخذ عينات شهريان كعينة
كاحدة مركبة ألسبوع يف الشهر) ،كمستول سبثيل متوسط الدقة ؼبتوسطات االنبعاثات على اؼبدل البعيد ،كدقة متوسطة ،كتعطى
النتائج بصورة رئيسية للزئبق الكلي؛
المساوئ :دقة منخفضة عند مستويات االنبعاثات اؼبنخفضة .كقد ال يكوف ىذا األسلوب قابالن لالستخداـ لتحديد االمتثاؿ
للقيم اغبدية لالنبعاثات ،بناء على كيفية ربديد القيم اغبدية لتلك االنبعاثات.
الطرق اليدوية ألخذ القياسات العشوائية للزئبق (طرق أجهزة االرتطام)
تؤدم الطرؽ اليدكية ألخذ العينات من غازات اؼبداخن كربليلها يف عملية إنتاج اإلظبنت دكران مهمان يف التأكد من االمتثاؿ يف
البلداف النامية ،كتستخدـ ىذه الطرؽ بانتظاـ ؽبذا الغرض .كيف عدد قليل من البلداف اؼبتقدمة (أؼبانيا كالواليات اؼبتحدة) تقضي
اللوائح التنظيمية بتغيَت االشًتاطات من أخذ عينات عشوائية من غاز اؼبداخن إذل أخذ العينات كربليلها بشكل مستمر (نظم
الرصد اؼبستمر لالنبعاثات باستخداـ جهاز ربليل أك مادة فبتزة ؿبتجزة) لضماف ربديد خصائص االنبعاثات بشكل أفضل.
كيبكن أف يشكل قياس انبعاثات الزئبق بالطرؽ اليدكية جزءان من ضبلة سنوية لقياس انبعاثات اؼبلوثات األخرل يف عملية إنتاج
اإلظبنت.
ككضعت معايَت القياسات العشوائية للزئبق بصورة رئيسية يف أكركبا كالواليات اؼبتحدة .بيد أف الياباف كضعت أيضان معايَت
خاصة هبا ،كىي معايَت قد زبتلف من حيث شكل الزئبق اؼبقي س .كيف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل
التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية يرد عرض كبياف موجز لطرؽ االختبار اؼبعتادة اؼبتعلقة بأخذ العينات كقياس الزئبق يف
انبعاثات اؼبداخن يف أكركبا (الطرؽ األكركبية) كيف الواليات اؼبتحدة (الطرؽ اليت كضعتها ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة
كاعبمعية األمريكية لالختبارات كاؼبواد) ،كىي الطرؽ اليت يبكن استخدامها يف منشآت إنتاج اإلظبنت.
كفيما ىبص األفراف احملتوية على طواحُت مواد خاـ مركبة بطريقة متوازية ىناؾ مسألة رئيسية مرتبطة بأم نوع من أنواع أخذ
العينات من غازات اؼبداخن كىي أف انبعاثات الزئبق تتفاكت عادة بشكل كبَت اعتمادان على طريقة تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ.
كمن الضركرم إجراء االختبارات عند العمل مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ كعند العمل مع كقف تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ
لتحديد مستول االنبعاثات على اؼبدل البعيد.
المميزات :أقل قيمة للتكاليف السنوية مقارنةن بالتوازف الكتلي ،طرؽ مستمرة كشبو مستمرةُ ،وبدَّد الزئبق عاد نة كجزء من ضبلة
قياس كربل تشمل عدة ملوثات فبا يقل من التكاليف ،كقد استخدمت القياسات العشوائية يف صبيع أكباء العادل ،كتًتاكح الدقة
عند اؼبستويات اؼبنخفضة من االنبعاثات من متوسطة إذل عالية ،كمن اؼبمكن ربديد توزيع الزئبق يف النظاـ.

(ٓ٘) فبيزات كمساكئ صبيع الطرؽ ،حملطات الطاقة العاملة بالفحم ،تستند أساسان إذل:

E. Mazzi, Glesmann, S., Bell, A (2006).

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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المساوئ :نظران ألف النتائج تتعلق فقط بفًتة زمنية قصَتة فإهنا ال تعطي صورة كاضحة عن االنبعاثات مع الزمن ،كتكوف الدقة
منخفضة فيما ىبص متوسط التمثيل على اؼبدل البعيد ،كقد ال تكوف ىذه الطريقة قابلة لالستخداـ لتحديد االمتثاؿ للقيم
اغبدية لالنبعاثات ،كذلك حسب كيفية ربديد القيم اغبدية لتلك االنبعاثات.
القياسات على المدى البعيد

نظم الرصد عن طريق مصائد المواد الماصة (الممتزة)

ِ
تستخدـ الطريقة شبو اؼبستمرة مادة فبتزة الحتجاز انبعاثات الزئبق ،من أجل مواصلة ربليلها عن طريق التنظَت الطيفي للفلورة
الذرية للبخار البارد ( .)CVAFSكيبكن ؽبذه الطريقة أف ربدد بشكل دقيق خصائص االنبعاثات من عملية إنتاج اإلظبنت ،كما
أهنا قد ال تكوف غالية الثمن مقارنةن بنظاـ الرصد اؼبستمر لالنبعاثات ،كىي أسهل من حيث التشغيل كالصيانة .كيرد كصف
للطرؽ اؼبرجعية يف الفصل اؼبتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية.
كيف الواليات اؼبتحدة اعتمدت نظم الرصد القائمة على مصائد اؼبواد اؼبمتزة لرصد انبعاثات الزئبق يف منشآت إنتاج اإلظبنت.
بيد أف ىذه النظم غَت معتمدة كنظم لرصد انبعاثات الزئبق يف االرباد األكرك  ،بسبب تعريف القيمة اعبدية لالنبعاثات على
أهنا متوسط يومي كربديدىا يف بعض اؼبستويات القصول الوطنية دبدة أقصر من ذلك .ككما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة
عرؼ القيمة اغبدية لالنبعاثات على أهنا متوسط (مستمر) ؼبدة ٖٓ يومان ،كالقياس هبذا النظاـ مقبوؿ كمستخدـ على نطاؽ
تُ َّ
كاسع.
المميزات :تكاليف سنوية متوسطة مقارنةن بالطرؽ األخرل اؼبدرجة ،دقة عالية ؼبستويات الزئبق اؼبنخفضة ،كسبثيل متوسط إذل
عارل ؼبتوسط االنبعاثات على اؼبدل البعيد ،كدقة عالية.
المساوئ :احتماؿ انسداد مصيدة اؼبادة اؼبمتزة بسبب االنبعاثات العالية للزئبق يف هناية اؼبطاؼ ،مثالن عند كقف تشغيل
الطاحونة ،كقد ال يبكن استخداـ ىذه الطريقة لبياف االمتثاؿ للقيم اغبدية لالنبعاثات ،كذلك حسب كيفية ربديد القيم اغبدية
لتلك االنبعاثات ،كال تقدـ ىذه الطريقة بيانات مستمرة عن الزئبق يبكن استخدامها لتشغيل أجهزة التحكم يف الزئبق بالطريقة
األكثر كفاءةن.
نظم الرصد المستمر النبعاثات الزئبق
يبثل الرصد اؼبستمر لالنبعاثات أداةن مهمةن للحصوؿ على معلومات جديدة عن تباين انبعاثات الزئبق ،اؼبرتبطة بالزمن
كبالتشغيل ،من مصادر ثابتة كأداة مهمة أيضان للتحكم يف أجهزة خفض مستويات الزئبق .كيف أكركبا تشًتط بعض البلداف،
مثل النمسا كأؼبانيا ،تطبيق نظم الرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق يف منشآت إنتاج اإلظبنت اليت تستخدـ أنواع كقود بديلة.
كيف أؼبانيا يتعُت تزكيد أفراف اإلظبنت اليت تستخدـ أنواع كقود بديلة بنظاـ رصد مستمر النبعاثات الزئبق منذ عاـ ٕٓٓٓ.
كاخًتع أكؿ جيل من نظم الرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق يف تسعينيات القرف اؼباضي كخضع الختبارات مالءمة يف الفًتة بُت
عامي ٗ ٜٜٔكٕٔٓٓ .كأظهرت التجارب أنو على الرغم من إقباز اختبارات اؼبالءمة بنجاح إال أف ىناؾ صعوبات نشأت
على أرض الواقع فيما يتعلق بالتشغيل اؼبستقر الطويل األجل للنظاـ .كجرل تعديل األجهزة كربسينها مع مركر الوقت كجزء من
اػبربة اؼبكتسبة من استعماؽبا.
كيف عاـ ٖٕٔٓ كافقت الواليات اؼبتحدة على قانوف هنائي يشتمل على معايَت كطنية النبعاثات اؼبلوثات اعبوية اػبطرة لصناعة
اإلظبنت البورتالندم ،كيتضمن القانوف القيم اغبدية القصول اػباصة بالزئبق .ككفقان ؽبذا القانوف يُطلب إذل منشآت إنتاج
اإلظبنت اػباضعة لقيود على انبعاثات الزئبق أف سبتثل ؼبعايَت الزئبق من خالؿ تشغيل نظاـ للرصد اؼبستمر النبعاثات الزئبق أك
نظاـ رصد قائم على مصائد اؼبواد اؼبمتزة.
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المزايا :درجة دقة متوسطة إذل عالية عند اؼبستويات اؼبنخفضة ،كسبثيل عاؿ للمتوسطات طويلة األجل ،كدقة متوسطة إذل
عالية ،كيعطي النظاـ بيانات مستمرة يبكن استخدامها لتشغيل أجهزة التحكم يف الزئبق بالطريقة األكثر كفاءةن.
المساوئ :تكاليف سنوية عالية باؼبقارنة مع الطرؽ األخرل ،كإجراءات دكرية لتأكيد اعبودة ،كتتطلب اؼبعايرة كالصيانة موظفُت
ذكم خربة ،كوبتاج النظاـ للمعايرة عند العمل مع تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ كعند العمل مع كقف تشغيلها نظران ألف مستويات
الزئبق تتجاكز عاد نة مدل الطاحونة اؼبعايرة عند التشغيل أثناء العمل مع كقف تشغيل الطاحونة.
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تذييل
سلوك الزئبق في منشآت إنتاج كريات الكلنكر
نظران ألف درجة اغبرارة ىي أىم ُمعامل لتحديد سلوؾ الزئبق كمركباتو يف نظاـ إنتاج كريات الكلنكر ستُشرح أشكاؿ الزئبق
اؼبختلفة كظركؼ تفاعلها كفقان ػبصائص درجات اغبرارة (انظر الشكل  ،)ٔ-ٙكذلك بدءان من الطرؼ اغبار مع اؼبرجل الرئيسي
للفرف الدكار كانتهاء عند مرشح الغبار كانبعاثات اؼبداخن.
إضافةن إذل ذلك يتضمن الشكل  ٔ-ٙقطاعان جانبيان لدرجات اغبرارة كيقدـ عرضان عامان غَت شامل للمواد احملتملة الشريكة يف
التفاعل كنواتج التفاعل ذات الصلة بكل منها .ككذلك يشَت الشكل إذل أنو ،من حيث اؼببدأ ،توجد ثالث فئات من أشكاؿ
الزئبق :الزئبق النقي ( ،)Hg0كمركبات الزئبقوز ( ،)Hg+كمركبات الزئبقيك (.)Hg2+

الشكل  .ٔ-ٙتفاعالت التحول المحتملة للزئبق في عملية إنتاج كريات الكلنكر

( ;Renzoni et al., 2010

)Oerter/Zunzer, 2011; ECRA, 2013

كتوجد ثالث نقاط فبكنة ؼبدخالت الزئبق (اؼبوقد الرئيسي ،كاغبرؽ الثانوم كالتكلي س اؼبسبق ،كالدقيق اػباـ) كىي نقاط تعترب
مهمة كستناقش تبعان لذلك.
الموقد الرئيسي والفرن الدوار
تشَت حسابات التعادؿ الديناميكي اغبرارم إذل أنو عند درجة حرارة تزيد عن ْٓٓ ٚـ إذل ْٓٓ ٛـ ال يوجد إال الزئبق النقي يف
الطور الغازم ( .)Martel, 2000; Schreiber et al., 2005; Krabbe, 2010كىذا األمر مهم للموقد الرئيسي كالفرف الدكار الذم
تصل درجات حرارة الغاز فيو إذل ٕٓٓٓ ْـ (انظر الشكل ٖ) .كبناء على ذلك فإف صبيع مركبات الزئبق اليت تدخل إذل النظاـ
عن طريق اؼبوقد الرئيسي ستتحوؿ إذل زئبق أكرل كستغادر الفرف لتدخل إذل جهاز التسخُت اؼبسبق .ككفق ما أشَت إليو يف
السابق فإنو ال يوجد عمليان أم زئبق يف كريات الكلنكر.
جهاز التسخين المسبق
تتوفر يف جهاز التسخُت اؼبسبق ظركؼ تفاعل معقدة كيًتاكح قطاع درجات اغبرارة للطور الغازم من حوارل ْٓٓ ٜـ إذل
ٓٓٓٔ ْـ يف مدخل الفرف كْٓ ٕٚـ إذل ٓ٘ٗ ْـ بعد جهاز التسخُت اؼبسبق .كيف حاؿ كجود ربويلة لغاز الكلور يف اؼبنشأة فإف
جزءان من الزئبق النقي يبكن أف يستخلص كُيبتز بشكل جزئي يف غبار اؼبرشح بينما ينبعث جزء منو إذل اؽبواء .كيبكن أف يتحوؿ
الزئبق النقي من الفرف بشكل جزئي إذل مكونات كيميائية أخرل يف جهاز التسخُت اؼبسبق.
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كقد جرل يف السابق بياف مدخالت الزئبق عرب اؼبوقد الرئيسي .أما نقطة الدخوؿ التالية فهي عملية اغبرؽ الثانوم اليت يبكن أف
تكوف عملية تلقيم الوقود (التقليدم أك اؼبشتق من النفايات) يف مدخل الفرف أك يف جهاز التكلي س اؼبسبق (انظر الشكل ٖ).
كعند درجات حرارة تزيد عن ْٓٓ ٚـ إذل ْٓٓ ٛـ يتحوؿ الزئبق اؼبوجود يف الوقود إذل الزئبق النقي الذم يبكن أف يتحوؿ بدكره،
كفق ما ىو مبُت أعاله ،إذل مركبات زئبق أخرل يف جهاز التسخُت اؼبسبق.
كيف منشآت إنتاج كريات الكلنكر سبيل أشكاؿ الزئبق الرئيسية إذل أف تكوف ىي الزئبق النقي كثاين كلوريد الزئبق كأكسيد
الزئبق ،أما أشكاؿ الزئبق األخرل فهي أقل أنبيةن ( .)ECRA 2013كتتميز صبيع ىذه األشكاؿ بالتطاير العارل .كيتفكك أكسيد
الزئبق عند درجات حرارة تزيد عن ٓٓٗ ْـ.

الشكل  .ٕ-ٙاعتماد ضغط بخار الزئبق النقي وثاني كلوريد الزئبق على درجة الحرارة (المخطط األيسر بالمقياس
الخطي والمخطط األيمن بالمقياس اللوغاريثمي) ( Holleman-Wiberg, 1985; CRC Handbook, 1976; CRC
)Handbook, 1995; CRC Handbook, 2012

كيزداد ضغط خبار الزئبق النقي ككلوريد الزئبق أسيان مع درجة اغبرارة .كيوضح ىذا بالشكل  ٕ-ٙالذم يظهر اؼبنحنيات اؼبعنية
باؼبقياسُت اػبطي كاللوغاريثمي.
كتبُت األرقاـ التطاير العارل ألشكاؿ الزئبق ىذه .ككفقان لذلك تتطاير ىذه األشكاؿ يف جهاز التسخُت اؼبسبق كتبقى يف الطور
الغازم .كقد تأكدت ىذه اػبواص الفيزيائية كالكيميائية من خالؿ اختبارات التطاير للدقيق اػباـ الذم يشكل اؼبدخل الثالث.
كتشَت ىذه االختبارات إذل أف الدقيق اػباـ وبتوم على أشكاؿ ـبتلفة من الزئبق تتطاير بُت درجة حرارة قدرىا ْٓ ٔٛـ إذل
ٓٓ٘ ْـ .كيظهر اؼبخطط األيسر يف الشكل  ٖ-ٙمنحنيات تطاير الزئبق يف أربعة أنواع ـبتلفة من الدقيق اػباـ.

الشكل  .ٖ-ٙمنحنيات تطاير الزئبق ألربع وجبات خام (المخطط األيسر) وثالثة من أنواع غبار المرشح (المخطط
األيمن) ()AiF, 2008
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كيظهر من اؼبقارنة أف منحنيات تطاير أنواع غبار اؼبرشح أضيق (ْٓ ٔٛـ إذل ٓٓٗ ْـ) فبا يدؿ على كجود الزئبق النقي ككلوريد
الزئبق كأكسيد الزئبق اليت هبرم امتزازىا على سطح جسيمات الغبار (اؼبخطط األيبن بالشكل .)ٖ-ٙ
كيعٍت اؼبدل اغبرارم اؼبذكور آنفان لتطاير أشكاؿ الزئبق أف معظم الزئبق اؼبوجود يف الدقيق اػباـ يتطاير أصالن يف اؼبخركطُت
العلويُت يف جهاز التسخُت اؼبسبق ( .)AiF, 2008; Paone, 2008; Renzoni et al., 2010كبسبب حركيات التفاعل فإف التطاير
قد ال يكوف بنسبة ٓٓٔ يف اؼبائة يف جهاز التسخُت اؼبسبق كلكنو يقًتب من ىذه النسبة كيكتمل كليان يف الفرف.
كقد أشَت بالفعل إذل أف الزئبق يًتاكم بُت جهاز التسخُت اؼبسبق كمرشح الغبار بسبب تكوف الدكرة اػبارجية اؼبشار إليها
سابقان .كيعٍت البفاض درجة حرارة الغاز كاالمتزاز أف الزئبق يزاؿ إذل حد معُت (كيعتمد ذلك بصورة أساسية على درجة حرارة
الغاز) مع غبار اؼبرشح الذم يعاد تدكيره إذل الدقيق اػباـ الذم يُلقَّم إذل جهاز التسخُت اؼبسبق حيث يتطاير الزئبق مرة أخرل.
كبذلك تتشكل دكرة زئبق خارجية ،كفق ما ىو مبُت يف الشكل  ،ٗ-ٙحيث يبكن النظر يف إعادة تدكير غبار اؼبرشح كإزالتو.

الشكل  .ٗ-ٙدورة الزئبق الخارجية في منشأة إلنتاج كريات الكلنكر مع أخذ إعادة تدوير غبار المرشح وإزالتو في
االعتبار ،استناداً إلى ()Sikkema et al., 2011
كيتميز الغاز اؼبتصاعد من جهاز التسخُت اؼبسبق دبحتول غبار خاص بالكلنكر يًتاكح من ٘ إذل ٓٔ يف اؼبائة ،أم ٓ٘ إذل
ٓٓٔ غم من الغبار لكل كيلوغراـ من كريات الكلنكر .كتتميز اؼبنشآت اغبديثة بدكامات حلزكنية علوية أكثر كفاء نة .كيف ىذه
اغباالت يبلغ ؿبتول الغبار اػباص بكريات الكلنكر أقل من ٘ يف اؼبائة .بيد أنو بعد جهاز التسخُت اؼبسبق مباشرنة تظل معظم
أشكاؿ الزئبق يف الطور الغازم بالكامل تقريبان كغَت مرتبطة باعبسيمات .كتستعاد حرارة غاز اؼبداخن بشكل إضايف من خالؿ
التبادؿ اغبرارم ،أم من خالؿ مركرىا عرب طاحونة اؼبواد اػباـ لتجفيف الدقيق اػباـ .كيف كل النظم اغبديثة تقريبان اليت ربتوم
على طاحونة بأسطوانات دكارة ال يتم تكييف الغاز قبل طاحونة اؼبواد اػباـ ،كما أف اؼبياه تُرش يف طاحونة اؼبواد اػباـ للتحكم
يف درجة اغبرارة عند اؼبخرج .أما يف النظم احملتوية على طواحُت بالكرات فإف اؼبياه تُرش أحيانان للتحكم يف درجة اغبرارة عند
اؼبخرج يف الطاحونة ،كلكن يتم يف الغالب تعديل كمية الغاز اغبار اؼبتجو إذل طاحونة اؼبواد اػباـ للتحكم يف درجة اغبرارة عند
وبوؿ باقي الغاز متجاكزان الطاحونة ،ليمر يف الغالب عرب برج تكييف قبل اؼبرشح (أك يقًتف مع غاز الطاحونة عند
اؼبخرج بينما َّ
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اؼبخرج قبل أف يتجو إذل اؼبرشح) .كيستخدـ حقن اؼبياه يف برج التكييف دائمان بشكل مباشر (عند العمل مع كقف تشغيل
طاحونة اؼبواد اػباـ).
كيؤدم التربيد يف طاحونة اؼبواد اػباـ أك برج التكييف إذل أكؿ ربوؿ كبَت ألشكاؿ الزئبق من الطور الغازم إذل جسيمات الغبار.
كتنتج كمية صغَتة من الغبار أيضان من برج التكييف.
كوبدث التبادؿ اغبرارم للغاز يف طاحونة اؼبواد اػباـ كمن مث تنخفض درجة حرارة الغاز أكثر .كيف اؼبدل اغبرارم من صفر
درجة مئوية إذل ٓٓٗ ْـ اتضح أف ضغط البخار يزداد بصورة أسية .كينطبق ذلك أيضان على اؼبدل اغبرارم الذم تعمل فيو
مرشحات الغبار  -من ْٓ ٜـ إذل ْٓ ٜٔـ تقريبان (الشكل .)٘-ٙ

الشكل  -٘-ٙاعتماد ضغط بخار الزئبق النقي وثاني كلوريد الزئبق على درجة الحرارة بين ْٓ ٜم وْٓ ٜٔم
()Schoenberger, 2015

كبالنظر إذل اؼبنحٌت يبدك منطقيان أف تقليل درجة حرارة غاز اؼبداخن إذل أدىن حد سيؤدم إذل ارتفاع نسبة الزئبق اؼبرتبط
باعبسيمات الذم يبكن إزالتو يف مرشح الغبار .كيف ظركؼ اإلزالة اؼبثلى تزاؿ جسيمات الغبار بكمية كبَتة جدان .كلذلك عندما
تنخفض درجة حرارة غاز اؼبداخن إذل أقل من ٖٓٔ ْـ تصل كفاءة إزالة الزئبق إذل أكثر من ٓ ٜيف اؼبائة ( Kirchartz, 1994, p
.)79; Oerter, 2007; Hoenig, 2013; ECRA, 2013
كيف كضع التشغيل اؼب ركب (عند تشغيل طاحونة اؼبواد اػباـ) يبر الغاز العادـ عرب طاحونة اؼبواد اػباـ هبدؼ ذبفيف اؼبواد اػباـ.
كيف الغالبية العظمى من اغباالت توجد عاد نة ربويلة لبعض غازات جهاز التسخُت اؼبسبق حوؿ طاحونة اؼبواد اػباـ كىذه
الغازات قد ال زبضع للتربيد إذل نف س الدرجة قبل أف سبتزج بالغاز العادـ من طاحونة اؼبواد اػباـ قبل اؼبرشح.
كمن اؼبستودع ،كمع الدقيق اػباـ ،يعود الزئبق إذل جهاز التسخُت اؼبسبق حيث يتطاير مرةن أخرل كيزاؿ مرةن أخرل أيضان .كعلى
ىذه النحو تتشكل الدكرة .كلذلك فإف اؼبستودع يعمل كحيز فاصل كبَت كخزاف كوبتول على اعبزء الرئيسي من إصبارل الزئبق
اؼبوجود يف كامل النظاـ يف أم كقت من األكقات (انظر الشكل .)ٗ-ٙ
كيف حالة التشغيل اؼبباشر يبر الغاز من جهاز التسخُت اؼبسبق بشكل كامل عرب برج التكييف ،كلي س طاحونة اؼبواد اػباـ،
كيتجو إذل مرشح الغبار ،كىناؾ ال ىبضع الغاز للتربيد إذل نف س الدرجة مقارنةن بوضع التشغيل اؼبركب .ككفقان لذلك فمن ناحية
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قبد أف غبار جهاز التسخُت اؼبسبق (مع ؿبتواه من الزئبق) ال يتعرض للتخفيف بالدقيق اػباـ ،كمن الناحية األخرل قبد أف
درجة حرارة الغاز (غاز اؼبداخن) أعلى نظران لعدـ حدكث تبادؿ حرارم يف طاحونة اؼبواد اػباـ.
كقد ُدرست العالقة بُت الدكرة اػبارجية ،كتراكم الزئبق ،كتأثَت درجة حرارة غاز اؼبداخن ،كطريقيت التشغيل ،كقُدمت
بشكل شامل ألكؿ مرة يف عاـ ٕٔٓٓ ( .)Schäfer/Hoenig, 2001كأعيد نشر األشكاؿ الواردة يف ىذا اؼبؤلف عدة مرات
(.)VDZ Activity Report, 2002; Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Hoenig, 2013; ECRA, 2013
كيبُت الشكل  ٙ-ٙأحد ىذه اؼبخططات للتشغيل مع إعادة تدكير غبار اؼبرشح اؼبزاؿ ،أم عرب فًتة قدرىا أسبوع كاحد مع
(ربدد القيم بشكل مستمر) ،كدرجات حرارة غاز اؼبداخن ذم الصلة ،كالفًتات الزمنية لطريقيت التشغيل
منحٌت انبعاثات الزئبق ُ
اؼبركب كالتشغيل اؼبباشر.

الشكل  .ٙ-ٙانبعاثات الزئبق من فرن دوار جاف إلنتاج كريات الكلنكر بدون إعادة تدوير غبار المرشح لمدة أسبوع
واحد مع بيان درجة حرارة غاز المداخن بعد جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (درجة حرارة الغاز النظيف) والفترات
الزمنية للعمل مع تشغيل طاحونة المواد الخام ،استناداً إلى ( Schäfer/Hoenig, 2001, also quoted in VDZ Activity
)Report, 2002; Oerter, 2007; Renzoni et al., 2010; Oerter/Zunzer, 2011; Hoenig, 2013; ECRA, 2013

كقد اتضح جبالء أف درجة حرارة غاز اؼبداخن كاالنبعاثات تكوف أعلى يف طريقة التشغيل اؼبباشر .كيعود ذلك أيضان إذل تراكم
الزئبق يف الدكرة اػبارجية أثناء طريقة التشغيل اؼبركب .كبلغت النسبة الزمنية يف طريقة التشغيل اؼبباشر زىاء  ٕٙيف اؼبائة .كيرتبط
اعبزء األقصر من طريقة التشغيل اؼبباشر يف الغالب مع عوامل تراكم أعلى .كيبُت اؼبثاؿ من عاـ ٕٔٓٓ بوضوح أف انبعاثات
الزئبق أعلى أثناء طريقة التشغيل اؼبباشر لكن الفرؽ أقل من اؼبعامل ٕ ،بينما أبلغ عن عوامل أعلى بكثَت من منشآت أخرل:
حىت اؼبعامل ٓٓٗ (.)Linero, 2011
كتعود أسباب العوامل اؼبختلفة ؼبا يلي:
 ؿبتول الغبار يف الغاز اؼبتصاعد من جهاز التسخُت اؼبسبق :الدكامات اغبلزكنية اعبديدة أك اؼبعدلة يف جهاز التسخُتاؼبسبق تقود إذل ؿبتويات غبار منخفضة ،كلذلك فإنو بعد الًتسب عند درجات حرارة منخفضة يصبح تركيز الزئبق يف
الغبار عاليان.
 نسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبباشر :تكوف ىذه النسبة بُت ٓ٘ ٘ٓ:كٓ .ٔٓ:ٜأما يف النسب األعلى فإفالزئبق يبكن أف يًتاكم أكثر يف الدكرة اػبارجية ،كعليو فإف معامل انبعاثات الزئبق بُت التشغيل اؼبركب كالتشغيل اؼبباشر
يزداد.
 درجة حرارة غاز اؼبداخن :كلما البفضت درجة حرارة غاز اؼبداخن البفض ضغط البخار كازداد ترسب أنواع الزئبقعلى جسيمات الغبار.
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 كفاءة اإلزالة ؼبرشح الغبار :يف السابق كانت تركيزات الغبار اؼبنبعث تًتاكح من ٓ٘ إذل ٓٓٔ ملغم/ـٖ عادم .كمنذأف بدأ استخداـ اؼبصايف الكيسية اعبيدة التصميم أمكن الوصوؿ لًتكيزات غبار أقل من ٓٔ ،بل أقل من ٔ
ميليغراـ/ـٖ عادم .كبالًتافق مع درجات اغبرارة اؼبنخفضة لغاز اؼبداخن فإف ذلك من شأنو أف يسهم أيضان يف خفض
انبعاثات الزئبق.
كشبة عامل مهم آخر ىو إزالة غبار اؼبرشح من خالؿ صماـ كحجم ىذه اإلزالة .الشكل  ٚ-ٙيظهر ـبططان الستخداـ صماـ
إلزالة غبار اؼبرشح.

الشكل  .ٚ-ٙمخطط لتركيب صمام إلزالة غبار المرشح

()Waltisberg, 2013

كبناءن على ذلك فإف انبعاثات الزئبق تصبح أكثر استقراران كفق ما ىو مبُت يف الشكل  .ٛ-ٙبيد أف الفًتة الزمنية اؼبشار إليها
ىي فًتة قصَتة نسبيان (طبسة أياـ) كما أف نسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبباشر عالية ( )ٕٔ:ٛٛيف ذلك الوقت
(ٕٔٓٓ).

الشكل  .ٛ-ٙانبعاثات الزئبق من فرن دوار جاف إلنتاج كريات الكلنكر مع إعادة تدوير غبار المرشح لمدة خمسة
أيام ومع بيان درجة حرارة غاز المداخن بعد جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (درجة حرارة الغاز النظيف) والفترات
الزمنية للعمل مع تشغيل طاحونة المواد الخام ،استناداً إلى ( 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
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إف تأثَت عملية إزالة الغبار ىو تأثَت كاضح.
كيظهر الشكل  ٜ-ٙالتأثَت احملسوب ،على انبعاثات الزئبق ،لنسبة التشغيل اؼبباشر بدكف إزالة الغبار كمع إزالة الغبار بنسبة
ٓٓٔ يف اؼبائة أثناء التشغيل اؼبباشر .كيكوف الفرؽ عند تطبيق طريقة التشغيل اؼبركب ضئيالن جدان بينما يصبح كبَتان يف طريقة
التشغيل اؼبباشر .كيف حاؿ عدـ إزالة الغبار فإف انبعاثات الزئبق إذل اؽبواء تزداد بشكل كبَت ،شريطة أف تكوف كفاءة اإلزالة يف
مرشح الغبار ثابتة .كنتيجةن إلزالة الغبار فإنو يبكن خفض انبعاثات الزئبق بنسبة تًتاكح من ٖ٘ إذل ٓٗ يف اؼبائة اعتمادان على
الظركؼ الفردية .كالشكل  ٜ-ٙيقدـ مبوذجان مع بعض االفًتاضات .كيف حاالت أخرل يبكن أف تكوف نسبة التخفيض أقل أك
أكثر ،مثالن  ٚٛيف اؼبائة كفق ما أبلغ عنو يف أماكن أخرل ( .)Renzoni et al., 2010, p Xكتظهر اغباالت العملية بشكل
أساسي البفاضات بنسب تًتاكح من ٓٔ إذل ٖ٘ يف اؼبائة.
كيعتمد تركيز الزئبق يف غبار اؼبرشح أيضان على الظركؼ الفردية .فإذا كانت كفاءة إزالة الزئبق يف مرشح الغبار أكثر من ٓ ٜيف
اؼبائة كدرجة حرارة غاز اؼبداخن زىاء ٓٓٔ ْـ كنسبة التشغيل اؼبركب إذل التشغيل اؼبباشر ٓ ٔٓ:ٜكدل يكن مستول مدخالت
الزئبق منخفضان ،فإنو يبكن الوصوؿ إذل تركيز للزئبق يف غبار اؼبرشح يصل إذل ٓٗ ملغم/كغم (.)Renzoni et al., 2010, p XI

الشكل  -ٜ-ٙتأثير نسبة التشغيل المباشر بدون إزالة الغبار وبنسبة إزالة للغبار تبلغ ٓٓٔ في المائة أثناء التشغيل
المباشر

الرموز - COM :طريقة التشغيل المركب؛  -DOMطريقة التشغيل المباشر

أشكال الزئبق الكيميائية المنبعثة
كسد
يعتمد انتقاؿ الزئبق اعبوم كترسبو بشكل كبَت على ما إذا كاف الزئبق يف شكلو األكرل أك اؼبؤ َ
 .)2013, p. 19فالزئبق النقي يبقى يف الغالؼ اعبوم فًتة طويلة تكفي النتقالو حوؿ العادل (تشَت التقديرات اغبالية لعمر الزئبق
يف الغالؼ اعبوم إذل أنو يًتاكح من ٘ ٓ,إذل ٘ ٔ,سنة) ،أما الزئبق اؼبؤكسد كاؼبرتبط باعبسيمات فيتميز بفًتة عمر أقصر بكثَت
(من ساعات إذل أياـ) كلذلك يكوف عرضة لإلزالة السريعة من خالؿ الًتسيب الرطب أك اعباؼ (.)UNEP Hg, 2008, p. 65
كبناءن على ذلك فإف الزئبق النقي يف شكلو الغازم يعترب ملوثان عاؼبيان بينما تًتسب مركبات الزئبق اؼبؤكسد كتلك اؼبرتبطة
باعبسيمات ؿبليان ( .)UNEP Hg, 2008, p. 65كنظران للصلة الوثيقة بُت ارتباط الزئبق كاحتجازه فإف من اؼبهم معرفة أشكاؿ الزئبق
اؼبنبعثة من منشآت إنتاج اإلظبنت.
( UNEP Hg Assessment,
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كترد يف الشكل  ٔٓ-ٙالبيانات ذات الصلة اليت صبعت من مصادر ـبتلفة .كتوجد منشآت يسود فيها الزئبق النقي كأخرل
يسود فيها الزئبق اؼبؤكسد .كتعتمد نسبة الزئبق النقي إذل الزئبق اؼبؤكسد اؼبنبعث على الظركؼ الفردية ،فبا يعٍت عدـ كجود
عالقة بُت االثنُت.

الشكل  .ٔٓ-ٙانبعاثات الزئبق النقي والزئبق المؤكسد إلى الهواء وفقاً لمصادر مختلفة
بيان مصادر البيانات:
المنشأة ٔ والمنشأة ٕOerter/Zunzer, 2011 :
المنشأة ٖVDZ Activity Report, 2002 :
المنشأة ٗMlakar et al., 2010 :
المنشأة ٘ والمنشأة Linero, 2011 :ٙ
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التذييل ألف
التقنيات الناشئة
حدد اػبرباء التقنيوف الذين يضعوف التوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية تقنيات عديدة أظهرت
بالفعل فعالية كاعدة ؼبراقبة الزئبق ،على الرغم من احتماؿ كوهنا ال تزاؿ يف مرحلة البداية أك التجربة .كىذه التقنيات الناشئة إما
ـبصصة ؼبراقبة انبعاثات الزئبق أك مصممة ؼبراقبة انبعاثات اؼبلوثات اؼبتعددة .كترد أدناه معلومات عن بعض ىذه التقنيات .كمن
اؼبعركؼ أف ىذه التقنيات قد ال تكوف متوفرة حىت اآلف على نطاؽ كاسع ،كستحتاج بعض األطراؼ إذل بناء القدرات
كالتدريب لتمكينها من إبقاء ىذه التقنيات قيد االستعراض كتقييم مدل مالءمتها.
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التقنيات الناشئة لحرق الفحم
توجد الكثَت من التقنيات الناشئة ؼبراقبة انبعاثات الزئبق يف منشآت الطاقة العاملة حبرؽ الفحم .كرغم أف بعض ىذه التقنيات
قد تكوف ما زالت يف مرحلة البداية أك التجربة فقد أظهرت بالفعل فعالية كاعدة يف مراقبة الزئبق كالبفاضان يف التكلفة .كالتقنيات
الناشئة إما ـبصصة ؼبراقبة انبعاثات الزئبق أك مصممة ؼبراقبة انبعاثات ملوثات متعددة .كترد أدناه معلومات عن بعض ىذه
التقنيات.
المواد الماصة غير الكربونية
األُكسيدات اؼبعدنية ،مثل ثنائي أكسيد التيتانيوـ ،ىي مواد ماصة غَت كربونية لزئبق غاز اؼبدخنة .كأظهرت الدراسات اليت
أجريت يف اؼبختربات كعلى صعيد التجربة يف الواليات اؼبتحدة (سوريا ككنغ كآخركف )ٕٜٓٓ ،كفاءة عالية يف التقاط الزئبق
تصل إذل ٗ ٜيف اؼبائة باستعماؿ ثنائي أكسيد التيتانيوـ مع التشعيع فوؽ البنفسجي .كتستعمل أيضان اؼبواد اؼباصة اليت تستند
اؼبشربة على
إذل النحاس من أجل ضبط انبعاثات الزئبق يف غاز اؼبداخن العاملة حبرؽ الفحمَّ .
كتبُت أف أكسيدات النحاس َّ
األكرل يف كجود كلوريد اؽبيدركجُت ،ككاف
اؼبواد اؼباصة احملايدة ألكسيد األلومونيوـ ( )CuOX-Al2O3تُعزز األكسدة اغبفازة للزئبق َّ
معدؿ امتزاز الزئبق أكثر من ٘ ٚيف اؼبائة من اؼبرحلة األكذل من عملية إزالة الزئبق (دك كآخركف .)ٕٓٔ٘ ،كيبكن أيضان خلط
اؼبواد اؼباصة غَت الكربونية بالكربوف اؼبنشط لتعزيز األداء .كخليط أكسيد النحاس-أكسيد األلومونيوـ كالكربوف اؼبنشَّط يبكن أف
يزيل أكثر من ٓ ٜيف اؼبائة من الزئبق النقي بتكلفة أقل يف التطبيقات الصناعية (دك كآخركف.)ٕٓٔ٘ ،
البالزما غير الحرارية
يتيح استعماؿ البالزما غَت اغبرارية تكنولوجيا كاعدة ألكسدة الزئبق النقي .كقد مت اإلقرار بالبالزما غَت اغبرارية باعتبارىا عملية
فبكنة إلزالة أكسيد النيًتكجُت كثاين أكسيد الكربيت كالزئبق النقي يف آف كاحد .كاألنواع النشطة كيميائيان مثل األككسجُت
كاؽبيدرككسيل كاؽبيدركبَتككسيل كاألكزكف ،اليت تتشكل من تفريغ شحنة ىالة نبضية ،ربفز على أكسدة الزئبق النقي .كيبكن أف
يدعم كلوريد اؽبيدركجُت أكسدة الزئبق بسبب ذرات الكلور الناذبة يف عملية البالزما (كو كآخركف .)ٕٓٓٛ ،كمعدؿ أكسدة
الزئبق النقي بنظاـ تفريغ شحنات حاجز العزؿ الكهربائي ( )DBDيبلغ يف اؼبتوسط حوارل  ٜ٘يف اؼبائة (جيا كآخركف،
ٖٕٔٓ) .كأظهرت دراسة أخرل أف معدالت أكسدة أكسيد النيًتكجُت كثنائي أكسيد الكربيت كالزئبق النقي بنظاـ تفريغ
شحنة اؽبالة النبضية ( )BCDبلغت ٓٗ ك ٜٛك٘٘ يف اؼبائة على التوارل (زك كآخركف.)ٕٜٓٓ ،
فحم الكوك المعالج بالسيريوم
فحم الكوؾ ىو مادة ماصة متجددة لضبط ملوثات متعددة (أكسيد النيًتكجُت كثنائي أكسيد الكربيت كالزئبق النقي) .كفحم
الكوؾ اؼبنشط الذم دل يستعمل من قبل يبكن أف يزيل ٖٓ ٗٓ-يف اؼبائة من الزئبق النقي ،كإذا مت ربميل الكوؾ اؼبنشط بنسبة
٘ يف اؼبائة من ثنائي أكسيد السَتيوـ فإف أداءه يبكن أف وبقق كفاءة مستقرة يف إزالة الزئبق تزيد عن ٓ ٙيف اؼبائة (ىوا
كآخركف.)ٕٓٔٓ ،
الوحدة المركبة البوليمرية الماصة
تستعمل ىذه التقنية تركيبان من مواد ماصة كبوليمرية ( )SPCتركب يف كحدات كتوضع يف ـبرج نظاـ ضبط تلوث اؽبواء القائم.
كالوسائط اؼبركبة البوليمرية اؼباصة يبكن أف سبتص كال الزئبق النقي كاؼبؤكسد .كيبكن تكدي س ىذه الوحدات ،كلكل كحدة
إمكانية ؿبدَّدة اللتقاط الزئبق .كلذلك يتوقف مقدار إزالة الزئبق على عدد الوحدات اؼبستعملة.
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كيبكن تطبيق التقنية اؼبركبة البوليمرية اؼباصة باالشًتاؾ مع نُظم ضبط تلوث اؽبواء األخرل .كدرجة اغبرارة اؼبثلى المتزاز الزئبق
يف ىذه التقنية ىي ٘ ٛدرجة مئوية كعندما تكوف درجة حرارة غاز اؼبدخنة أعلى من ذلك فيمكن تركيب مربد خبارم عند منبع
الوحدات.
كتتمتع سلسلة من الوحدات اؼبركبة البوليمرية اؼباصة بقدرة على تقليل انبعاثات الزئبق بنسبة ٓ ٜيف اؼبائة أك أكثر .كمن ظبات
التقنية اؼبركبة البوليمرية اؼباصة أف الزئبق اؼبتجمع يتم فصلو عن بقايا احًتاؽ الفحم مثل ماء جهاز التنظيف كاعبب س كالرماد
اؼبتطاير .كيف الوقت اغباضر هبرم تركيب التقنية اؼبركبة البوليمرية اؼباصة على منشآت طاقة تعمل حبرؽ الفحم كتبلغ قدرهتا قرابة
ٓٓٓٔ ميغاكاط (الفريق العامل اؼبعٍت بالزئبق الصفرم.)ٕٓٔ٘ ،

214

UNEP/MC/COP.1/7

العمليات الناشئة والعمليات األخرى للصهر وعمليات التحميص المستخدمة في إنتاج المعادن غير
الحديدية (الرصاص والزنك والنحاس والذىب المنتج صناعياً على النحو المحدد في المرفق دال من
االتفاقية)
ينظر ىذا القسم يف عمليات إزالة الزئبق الناشئة أك اليت ال تطبق على نطاؽ كاسع.

أجهزة الشطف باستخدام السلنيوم 
جهاز الشطف باستخداـ السلنيوـ ) (Sundström, 1975; Reimers et al., 1976; Coleman, 1978; Habashi, 1978ىو
جهاز شطف رطب يستخدـ التفاعل بُت الزئبق كالسلنيوـ الصلب غَت اؼبتبلور يف ضبض الكربيتيك .كيستخدـ أساسان إلزالة
الًتكيزات اؼبرتفعة من خبار الزئبق .كوبافظ على تركيز اغبمض ضمن نطاؽ يًتاكح بُت ٕٓ كٓٗ يف اؼبائة .كهبب اإلبقاء على
تركيز اغبمض ضمن ىذه اغبدكد ألف الًتكيزات اغبمضية اؼبنخفضة تؤدم إذل تكوين السلنيوـ كالكربيت ؼبركبات معقدة كشديدة
القابلية للذكباف ،األمر الذم هبعل اغبمض غَت فعاؿ يف التفاعل مع الزئبق اؼبوجود يف الغاز .أما يف الًتكيزات األعلى من
اغبمض ،فتؤدم قوة أكسدة اغبمض إذل تشكيل ثنائي أكسيد السلنيوـ أك السلنيت.
كإذا كاف الغاز الذم ىبضع للمعاعبة وبتوم على ما يكفي من السلنيوـ ،قد ال تلزـ إضافة السلنيوـ إذل ؿبلوؿ الشطف .كتًتاكح
نسبة كفاءة جهاز شطف السلنيوـ يف إزالة الزئبق بُت ٓ ٜك٘ ٜيف اؼبائة ،األمر الذم تنتج عنو تركيزات زئبق تبلغ حوارل ٕٓ,
مليغراـ/مًت مكعب .أما يف حالة الًتكيزات اؼبنخفضة للزئبق الوارد ،فقد تكوف كفاءة اإلزالة أقل من ٓ ٜيف اؼبائة.
اإلزالة بالتفاعل مع حمض الكبريتيك
الوصف
جرل تطوير عدد من التقنيات لضبط انبعاثات الزئبق الناصبة عن الصهر كالتحميص ،كذلك على أساس التفاعل مع ضبض
الكربيتيك .كذبرم عملية بولكم ( )Bolkem processيف منشأة اغبمض ،حيث تتحقق اإلزالة من ضبض الكربيتيك بنسبة ٜٜ
يف اؼبائة .كيأيت اغبمض من قسم االمتصاص يف منشأة تصنيع اغبمض كيؤكسد الزئبق يف درجة حرارة الوسط احمليط .كوبتوم
اغبمض الناتج على الزئبق ،كهبرم زبفيفو إذل ٓ ٛيف اؼبائة ،كيًتسب الزئبق ككربيتيد مع الثيوكربيتات .كبعد ترشيح كربيتيد
الزئبق ،يعاد اغبمض إذل مرحلة االمتصاص .كلذلك ال يتم استهالؾ اغبمض يف العملية.
كيبكن إزالة الزئبق أيضان قبل خطوة الغسل يف مصنع اغبمض )٘ٔ(.كهبرم غسل الغاز الذم تبلغ درجة حرارتو حوارل ٖٓ٘ درجة
مئوية عك س اذباه التيار بوساطة ضبض كربيتيك الذم يبلغ تركيزه ٓ ٜيف اؼبائة يف درجة حرارة ٓ ٜٔدرجة مئوية ،كذلك داخل
برج معبأ .كيتكوف اغبمض يف اؼبوقع نفسو من ثالثي أكسيد الكربيت ( )SO3اؼبوجود يف الغاز .كتقوـ العملية على ربويل الزئبق
النقي يف الغاز إذل كربيتات .كيعاد تدكير اغبمض حىت يصبح احمللوؿ مشبعان بكربيتات الزئبق األحادم التكافؤ  HgSO4كيبدأ
الًتسيب .كبعد ذلك هبرم فصل بلورات كربيتات الزئبق األحادم  HgSO4يف جهاز تثخُت .كباإلضافة إذل إزالة الزئبق ،ستتم
إزالة اؼبلوثات األخرل اؼبوجودة يف الغاز يف جهاز الشطف .كيبكن اسًتداد الزئبق عن طريق خلط اؼبواد الصلبة مع أكسيد
الكالسيوـ ،مث التسخُت لتقطَت الزئبق من اػبليط ،لكي يتم بعد ذلك التعامل معو كفقان لالتفاقية.
كيف طريقة بديلة ،يبكن ترسيب الزئبق كإزالة ضبأة الزئبق من اغبمض اؼبربد مث سبريرىا بعملييت ترشيح كغسل .مث يعاد تدكير جزء
من اغبمض لالستخداـ يف خطوة الشطف .كيف طريقة معدلة من ىذه العملية ،يزاؿ الزئبق من الغازات عن طريق الغسل
دبحلوؿ من أيونات السلنيوـ ،كينتج من ذلك معدف السلنيوـ إذل جانب سلنيد الزئبق (ثنائي التكافؤ).
(ٔ٘)
ٕ٘ٔٓ).

http://www.sulphuric-acid.com/techmanual/GasCleaning/gcl_hg.htm

(جرل االطالع عليها يف  ٔٙنيساف/أبريل
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ككصف شولز أيضان عملية ثيوكربيتات ( .)2009كيف ىذه العملية تعتمد كفاءة امتصاص الزئبق على قوة اغبمض كدرجة حرارتو.
كتزداد كفاءة االمتصاص كلما البفضت درجة اغبمض كازداد تركيزه .كلتجنب تراكم الزئبق يف اغبمض الناتج من الضركرم أف
يتم امتصاص خبار الزئبق يف كحدة برج ذبفيف ذات مرحلتُت ،تعمل مع تركيزات ـبتلفة للحمض ،حيث يكوف تركيز اغبمض
يف برج التجفيف الثاين أعلى من تركيزه يف كحدة االمتصاص التالية يف العملية.
كهبب تنظيف ضبض أبراج التجفيف احملتوم على الزئبق قبل تصريفو إذل دكرة االمتصاص .كلذلك يتم صبع تيارات اغبمض
كمعاعبتها يف كحدات تفاعل مع ثيوكربيتات الصوديوـ (.)Na2S2O3.5H2O
كذبرل عملية ذبريد بواسطة اؽبواء للكمية الكلية من ضبض برجي التجفيف ،كذلك يف برج ذبريد من أجل إزالة ثنائي أكسيد
الكربيت الذائب .كهبرم تصريف اغبمض الذم مت ذبريده إذل حوض تفاعل يضاؼ إليو ؿبلوؿ مؤلف من ٓٗ يف اؼبائة من
ثيوكربيتات الصوديوـ ككسط مساعد للًتشيح .كيتشكل الكربيت كفقان للتفاعل التارل:
H2SO4 + Na2S2O3 => S + SO2 + Na2SO4 + H2O

كيتفاعل الكربيت مع الزئبق يف اغبمض ليشكل كربيتيد الزئبق (ثنائي التكافؤ) الذم يًتسب .كتكوف درجة اغبرارة يف ىذه
اؼبرحلة ٓ٘ درجة مئوية يف حُت يبلغ تركيز اغبمض كبو ٓ ٛيف اؼبائة من الوزف .كيفيض اغبمض الذم سبت معاعبتو إذل أحواض
زبمَت حيث يكتمل التفاعل.
كقد أدرجت ىذه العمليات يف ىذا القسم .كلكن ال توجد معلومات كاضحة عن عدد منشآت الصهر كالتحميص اليت
تستخدمها يف الوقت اغبارل.
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التقنيات الناشئة لمرافق حرق النفايات
ٔ ٔ-الكربون المنشط الممتز العالي الكفاءة
مت تطوير كربوف منشط فبتز عارل الكفاءة كأطلق عليو االسم التجارم ’’ ،‘‘JFE-Gas-Clean-DXحيث يعبأ الكربوف اؼبنشط يف
كنانات ذات طبقة قاعدية ثابتة كىيكل يسمح بالتدفق اعبانيب فبا يؤمن تالمسان فعاالن بُت غاز اؼبداخن كالكربوف اؼبنشط.
كيقدـ الشكل ٔ ـبططان توضيحيان لشكل اعبهاز بينما يبُت الشكل  ٛكنانة الكربوف اؼبنشط .كيتكوف اعبهاز من كنانة كربوف
منشط ذات حجم صغَت يبكن فصلها كتركيبها بسهولة يف علبة اعبهاز .كيتحقق التالم س العارل الكفاءة بُت غاز اؼبداخن
كالكربوف اؼبنشط من خالؿ كضع قاعدة ثابتة كىيكل يسمح بالتدفق اعبانيب.

الشكل ٔ .جهاز االمتزاز باستخدام الكربون المنشط

الشكل ٕ .كنانة معبأة بالكربون المنشط

ككما يظهر من الشكل ٕ فإف غاز اؼبداخن يتوزع بشكل منتظم عند مركره عرب الطبقات الرقيقة اؼبتعددة من الكربوف اؼبنشط
اؼبركبة يف كنانة الكربوف اؼبنشط .كنتيجةن لذلك ترتفع كفاءة التالم س بُت الكربوف اؼبنشط كالكميات النزرة من اؼبواد الضارة يف
غاز اؼبداخن كمن الضركرم ربقيق خفض كبَت يف استخداـ كمية الكربوف اؼبنشط .كىناؾ ميزة إضافية حيث أف استخداـ
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طبقات رقيقة من الكربوف اؼبنشط يقلل من فقداف الضغط مقارنةن جبهاز الكربوف اؼبنشط التقليدم ذم القاعدة اؼبتحركة الذم
يصل فقداف الضغط فيو إذل زىاء ٕ  ٖ -كيلوباسكاؿ .كنظران ألف الفقداف يف الضغط ال يتعدل ٘ ٓ,كيلوباسكاؿ لكل كنانة
كربوف منشط فإنو يبكن اإلبقاء على استهالؾ الطاقة الكهربائية عند مستول منخفض .كؼبنع انسداد طبقة القاعدة اؼبعبأة
بالكربوف اؼبنشط بسبب الغبار فإف الطريقة الرئيسية لتطبيق ىذا اعبهاز ىي تركيبو بعد اؼبرشح الكيسي .كؽبذا السبب يتعُت
استخداـ كربوف منشط يتميز بكفاءة عالية يف منع االشتعاؿ ،للسماح دبعاعبة حىت درجات حرارة قصول تبلغ ٕٓٓ ْـ ،كىذه
ىي درجة حرارة اؼبرشحات الكيسية الشائعة.
كأظهرت التجارب يف منشأة غبرؽ النفايات تركيزات زئبق أقل من اغبد األدىن القابل للكشف كالبالغ ٘ ميكركغراـ/ـٖ يف الغاز
النظيف عند تركيز يف اؼبنفذ قدره ٘ ٙميكركغراـ/ـٖ .كأمكن اإلبقاء على تركيزات الزئبق أقل من اغبد األدىن القابل للكشف
بعد ستة أشهر يف منشأة حرؽ النفايات.

اؼبنافع اؼبشًتكة
تشمل اؼبنافع اؼبشًتكة خفض كميات اؼبواد الضارة األخرل مثل الديوكسينات كاؼبعادف الثقيلة األخرل.
ٔ ٕ-فحم جوز الهند كبديل للكربون المنشط القائم على الفحم
مت تطوير فحم من ألياؼ جوز اؽبند كمن لب جوز اؽبند ليكوف بديالن عن الكربوف اؼبنشط .كيعد قشر جوز اؽبند من النفايات
الناذبة عن عملية معاعبة جوز اؽبند كيوجد على نطاؽ كاسع يف اؼبناطق اؼبدارية.
كأظهرت التجارب أف قدرة لب جوز اؽبند على امتزاز الزئبق النقي أفضل من قدرة ألياؼ جوز اؽبند يف ظركؼ التجربة .كيف
ىذه التجارب كانت قدرة فحم لب جوز اؽبند على امتزاز الزئبق النقي (ٕٖٗٔ ميكركغراـ/غراـ) كىذا أعلى بكثَت من قدرة
الكربوف اؼبنشط القائم على الفحم ( ٜٔٔميكركغراـ/غراـ) ،كقد يشَت ىذا إذل أف أنواع الفحم اؼبنشط من لب جوز اؽبند
يبكن أف تشكل يف اؼبستقبل مصدران ؿبتمالن للمواد اؼبمتزة ،اليت ستحل ؿبل اؼبواد اؼبمتزة اغبالية مثل الكربوف اؼبنشط
(.)Khairiraihanna et al. 2015

اؼبنافع اؼبشًتكة
يبكن أف يوفر استخداـ نفايات من قبيل قشر جوز اؽبند فوائد اقتصادية إضافةن إذل تقليلو من مشاكل التخلص من النفايات
نتيجةن لتقليل كميات اؼبواد اؼبضافة .بيد أنو يتعُت أيضان التخلص من فحم جوز اؽبند اؼبلوث بالزئبق بطريقة مالئمة.
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المرفق الثالث
توجيهات بشأن توفير الدعم لألطراف في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ٘ من المادة ،ٛ
وخاصة في تحديد األىداف وفي وضع قيم حدية لالنبعاثات
المعلومات المحددة المتصلة بالفقرة ٘ من المادة ٛ
يرجح أف ربتاج األطراؼ إذل معلومات تتعلق ربديدان بضبط انبعاثات الزئبق كخفضو يف هناية األمر من
أجل تنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة ٘ من اؼبادة  .ٛكترد أدناه اؼبعلومات اؼبذكورة اليت تشكل جزءان من الدعم
التقٍت اؼبقدـ إذل األطراؼ.
كمي لضبط ،وحيثما أمكن ،لخفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة
ألف  -ىدف ّ

يعترب ربديد األىداؼ الكمية مقياسان يبكن استخدامو يف خفض انبعاثات الزئبق دبركر الوقت .كيبكن
كضع أىداؼ لكي يتم ربقيقها على مدل فًتة زمنية قصَتة أك فًتة زمنية أطوؿ ( سنوات متعددة) .كيبكن أف
تتخذ ىذه األىداؼ الكمية عددان من األشكاؿ اؼبختلفة ،تشمل ربديد حدكد قصول جملموع االنبعاثات على
مدل فًتة سنة .كقد توضع األىداؼ أيضان على أساس ربقيق زبفيض يف االنبعاثات بنسبة مئوية معينة .كيف
ىذه اغبالة ،ال بد من ربديد خط أساس كاضح من أجل قياس التقدـ احملرز كبو اؽبدؼ .كما يبكن أف ربدد
األىداؼ كمتوسط مستول انبعاثات يتم ربقيقو ،على أساس تركيز انبعاثات معُت أك على أساس أم أنواع
أخرل من عوامل االنبعاثات .كيبكن أف ينطبق اؽبدؼ على مصدر فردم ،أك على ؾبموعة مصادر داخل فئة
مصادر ربت اؼبرفق داؿ ،أك حىت داخل ؾبموعة مصادر عرب فئات مصادر متعددة ربت اؼبرفق داؿ.
كمن األشكاؿ األخرل اليت يبكن أف يتخذىا اؽبدؼ ىو تطبيق تدابَت تدرهبية معينة يبكن ربديدىا
كميان لضبط مصادر متعددة على مدل فًتة زمنية ؿبددة.
كيبكن أف يستند كضع اؽبدؼ على نتائج بيئية كصحية ؿبددة أك على أساس ضبط متوقع لالنبعاثات
أك خفض متوقع فيها نتيجة لتحقيق اؽبدؼ .كيبكن أيضان ربديد اؽبدؼ الكمي باستخداـ هنج تصاعدم يشمل
مستويات األداء اؼبتوقعة اؼبرتبطة باستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة.
كينبغي التأكيد على أف كضع اؽبدؼ ال ينفي ضركرة ضبط االنبعاثات من صبيع اؼبصادر اؼبعينة.

كفيما يبكن التوصية بتدابَت اسًتاتيجية ،من احملتمل أيضان التوصية باؼبركنة من حيث تدابَت الضبط
اؼبستخدمة لتحقيق اؽبدؼ .كقد يكوف من اجملدم تنفيذ تدابَت الضبط بصورة متسلسلة ،يبدأ بأقل تدابَت الضبط
تكلفة كتستمر حىت يتم ربقيق خفض كاؼ لبلوغ اؽبدؼ اؼبطلوب .كينبغي أف يشمل كضع اؽبدؼ آلية جاىزة
لإلبالغ عن التقدـ احملرز كالنجاح احملقق من حيث القدرة على ربقيق اؽبدؼ .كيف حُت يتعُت أف يرتبط اؽبدؼ
الكمي بضبط االنبعاثات من اؼبصادر اؼبعنية كخفضها ،حيثما أمكن ذلك عمليان ،ىناؾ عوامل أخرل يبكن
كضعها يف االعتبار عند كضع اؽبدؼ ،كيشمل ذلك النتائج البيئية كالصحية اؼبرغوبة.
باء ِ -
القيَم الحدِّيّة لالنبعاثات بغية ضبط ،وحيثما أمكن ،خفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة
ك’’القيمة اغبدية لالنبعاثات‘‘ ،كما ىي معرفة يف الفقرة ٕ (ق) من اؼبادة  ،ٛتعٍت كضع ح ّد
لًتكيزات الزئبق أك مركبات الزئبق أك كتلتها أك معدؿ انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات ،كاؼبعرب عنها
غالبان بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘.
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كيبكن ربديد القيم اغبدية لالنبعاثات من قبل طرؼ على اؼبستول الوطٍت ،أك من قبل دكلة أك
مقاطعة ،أك مرفق فردم يف إطار استعراض تشغيلو اؼبستمر أك اؼبوافقة عليو .كفيما توفر القيم احملددة على
اؼبستول الوطٍت درجة عالية من االتساؽ ،توفر القيم احملددة على أساس إقليمي أك على أساس اؼبرفق الواحد
قدران أكرب من اؼبركنة اليت تراعي الظركؼ اػباصة يف تلك اؼبنطقة أك يف ذلك اؼبرفق.
يبكن أف توضع القيم القصول لالنبعاثات بطرؽ عديدة منها كنسبة مئوية من مدخل اؼبادة ،أك كنسبة
مئوية من قيم إنتاج اؼبرفق ،أك كًتكيز النبعاثات اؼبلوث يف اؽبواء .كالقيمة الرقمية اغبقيقية لقيمة اغبدكد القصول
لالنبعاثات قد زبتلف تبعان للظركؼ الوطنية أك لظركؼ اؼبرافق كالن على حدة.
كالبلداف اليت تستخدـ قيم حدكد قصول لالنبعاثات عادةن ما تقوـ بتحديد قيم تتوافق مع أفضل
التقنيات اؼبتاحة ،على النحو اؼبعرؼ يف إطارىا التنظيمية .كمن مث ،يتم استعراض قيم اغبدكد القصول
لالنبعاثات بصورة منتظمة لتضع يف االعتبار التقدـ احملرز يف ضوابط االنبعاثات باستخداـ التقنيات اؼبتاحة.
كذبدر االشارة إذل أف استخداـ قيم اغبدكد القصول لالنبعاثات ال يعٍت أم إلزاـ بتطبيق أم تقنيات بعينها.
فقيم اغبدكد القصول لالنبعاثات ىي هنج قائم على ربقيق النتائج يضع مستول معُت من الضبط على
االنبعاثات ،كىذا يبكن ربقيقو عرب ؾبموعة من التقنيات أك االسًتاتيجيات.
كدبا أف قيمة اغبد األقصى لالنبعاثات توضع على أساس أفضل التقنيات اؼبتاحة ،فمن غَت اجملدم
التوصية باستخداـ مستويات فعلية ؽبذه القيم على اؼبستول العاؼبي .كينبغي أف يتم االختيار على ضوء
مستويات االنبعاثات اليت يتم ربقيقو باستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة لذلك الطرؼ أك لذلك اؼبرفق اؼبذكور
يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية ،اؼبوضوعة دبوجب الفقرة ( ٛأ) من
اؼبادة  ،ٛاليت [اعتمادىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ].
كهبب أف يكوف كضع قيمة اغبد األقصى لالنبعاثات مصحوبان بآلية مناسبة لرصد االنبعاثات كاالبالغ
عنها كمقارنتها بقيمة اغبد األقصى لالنبعاثات.
جيم  -استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط االنبعاثات من المصادر ذات الصلة
يبكن اغبصوؿ على اؼبعلومات التقنية اؼبتصلة بالفقرة ٘ (ج) من اؼبادة  ،ٛبشأف استخداـ أفضل
التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة بالوثيقة التوجيهية بشأف
أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية .كعلى كجو التحديد ،يرد التوجيو بشأف كضع أفضل التقنيات
اؼبتاحة يف الفرع التمهيدم لذلك التوجيو ،فيما يرد كصف التقنيات يف الفصل اؼبتعلق بالتقنيات العامة كيف
فصوؿ معينة متعلقة بالقطاعات.
دال  -استراتيجية لضبط ملوثات متعددة تحقق منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق
تعرض يف الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية تقنيات ضبط
اؼبلوثات اؼبتعددة اليت ربقق منافع مشًتكة فيما يتعلق بالزئبق .فبالنسبة لألطراؼ اليت زبتار استخداـ ىذا التدبَت
لضبط أك خفض انبعاثات الزئبق قد يكوف من اؼبفيد اغبصوؿ على معلومات بشأف مستويات الزئبق اليت مت
ربقيقها باستخداـ اسًتاتيجيات الضبط اؼبذكورة حىت يتسٌت توضيح مدل فعالية ىذه االسًتاتيجيات .كتوفر
الوثيقة التوجيهية بشأف أفضل التقنيات/أفضل اؼبمارسات البيئية معلومات يف ىذا الصدد.
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ىاء  -تدابير بديلة لخفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة
كهبوز ألم طرؼ أف ىبتار أم تدبَت بديل آخر ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة ،كفقان
للفقرة  ٙمن اؼبادة  ،ٛكذلك إلظهار أف التدابَت اليت يطبقها ذلك الطرؼ ربقق تقدمان معقوالن يف خفض
االنبعاثات دبركر الوقت .كقد تشمل التدابَت ،على سبيل اؼبثاؿ ،إغالؽ اؼبرافق األصغر (اليت قد تكوف قديبة أك
تتسم بضعف تقنيات الضبط فيها) كاستبداؽبا دبرافق ذات كفاءة أكرب حجمان أك أحدث كتتميز بضوابط
انبعاثات أفضل ،فبا ينتج عنو خفض عاـ النبعاثات الزئبق على اؼبستول الوطٍت .كقد ىبتار الطرؼ أيضان
التصدم لالنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة بإغالؽ اؼبصانع كاستبداؿ مسانبتها ،على سبيل اؼبثاؿ ،بإمدادات
طاقة من خالؿ تطوير مصادر طاقة بديلة أك فبارسات إدارة نفايات ال تعتمد على الًتميد.
_______________
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