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تعليمات كيفية طباعة البحث لنشره
 - 8نوع الحرف المستعمل باللغه االنكليزية  Times New Romanوباللغة العربية .Arabic Transparent
 - 1حاشية الصفحة من االعلى واالسفل وااليمن وااليسر 4سم.
 - 9هوامش الصفحة من اعلى واالسفل 9سم.
 - 4يطبع عنوان البحث بحجم ( )84اسود غامق اعلى الخالصة وباللغتين العربية واالنكليزية .اما العناوين داخل البحث
فهي بدون ترقيم او خط اسفل العناوين وتكتب بحجم ( )88اسود غامق باللغة االنكليزية وبحجم ( )81اسود غامق
باللغة العربية.
 - 5يكتب متن البحث بحجم ( )88باللغة االنكليزية وبحجم  81باللغة العربية.
 - 6يكتب اسم البحث بحجم ( )81وتوضع نجمة على اخر اسم الباحث الثالثي .واذا شارك اكثر من باحث فتكتب اسماؤهم
في سطر واحد وتترك مسافة كافية بين االسماء وتوضع نجمة على اول اسم في الجانب االيسر .اذا كان الباحثون
يعملون في جهة واحدة وتوضع نجمة اخر اسم من االسم الثالثي لكل بحث اذا كان الباحثون يعملون في اماكن مختلفة
 - 1يكتب البحث بعمودين عرض كل عمود 6سم وتفصل لبينهما 8سم ,وال يقل عدد االسطر في العمود الواحد عن 41
سطر( .ال تشمل هذه النقطة الخالصة باللغتين وكذلك الجداول واالشكال).
 - 1اذا كان الب حث باللغة العربية توضع نجمة في اسفل العمود االيمن في هامش الصفحة ويذكر بعدها محل عمل الباحث
وبريده االلكتروني ان وجد واسفل العمود االيسر في هامش الصفحة اذا كان البحث باللغة االنكليزية.
 - 3توضع اسفل الخالصة باللغة العربية  -الكلمات المرشدة وكذلك اسفل الخالصة باللغة االنكليزية .Key wards
 - 80يكتب عنوان البحث على العمود االيمن للبحوث باللغة العربية وعلى العمود االيسر للبحوث باللغة العربية في كل
صفحات البحث (ضمن هامش الصفحة) وعلى العمود االيسر لكل صفحات البحوث باللغة االنكليزية .التخص الفقرة
التالية الباحث وهي يكتب اسم المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فبها عنوان البحث.
 - 88المراجع :ترتب حسب االشارة اليها في المتن (وضع رقم المصدر في قوس مربع) .ويوصف كل مرجع كاالتي:
أ  -الكتب :يوضع االسم الثالث في البداية يلية فارزة ثم االسماء االخرى او الحروف االولى منها .توضع نقطة بين مؤلف
واخر .ثم اسم الكتاب ويالحظ ان تكتب كل كلمة من عنوان الكتاب بحرف كبير ثم يليه اسم الناشر والسنة.
ب  -البحوث او المقاالت :يكتب اسم الباحث كما في الكتب اعاله  .يكتب الحرف االول من العنوان بحرف كبير .ويوضع
عنوان المقالة بين عالمتي اقتباس .ثم اسم المجلة والجزء ,العدد ,الصفحات ثم السنة وتفصل بينهم فوارز.
ت  -البحوث المسحوبة من االنترنت :اعادة ماورد في الفقرة (ب) وبعد ذلك يكتب في سطر جديد الموقع.
 - 81توضع الجداول ومن ثم االشكال بعد المصادر اي اخر البحث وترتب حسب تسلسلها واليوضع عنوان لهما داخل اطار
وتكون االشكال وتاشيرتها واضحة جدا.
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أقامت
جمعية المهندسين العراقية
بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد
مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة األول
تحت شعار
(ضمان الطاقات المتجددة لبيئة افضل)
اهدااف المؤتمر
-8
-1
-9
-4
-5
-6
-1

اطالع المشاركين على احدث التجارب الوطنية في تكنولوجية الطاقة المستدامة والمتجددة والشركات
العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الوقود الحيوي.
تقديم الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف لتطوير الطاقات المستدامة والمتجددة.
وسيلة من وسائل التواصل والتعارف بين المختصين والباحثين واساتذة الجامعات في هذا المجال من
االختصاص.
تسليط الضوء على استخدامات الطاقات المستدامة والمتجددة وتوظيف التطبيقات العملية لها.
االعداد إلقامة معارض في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة من قبل مراكز البحوث والشركات
المتخصصة.
مراجعة التشريعات القانونية في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة في العراق.
ايجاد وسائل اسناد للدراسات ودعم للتجارب العملية بغية استثمارها.

عقدت الجلسات الرئيسية والنقاشية على قاعات فندق فلسطين الدولي.
محاور المؤتمر
8
1
9
4
5
6

-

تطبيقات الطاقة الشمسية (.)ASE
تطبيقات طاقة الرياح (.)AWE
تطبيقات طاقة الكتلة الحيوية (.)ABE
تطبيقات الطاقة المتجددة االخرى (.)ORE
تطبيقات العمارة المستدامة (.)ASA
التشريعات للطاقة المستدامة والمتجددة (.)LSE
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اللجنة المشرفة العليا
د .ريـــاض نــاصر العضــــاض
م .االستشاري فالح كاظم زايــر
أ.د .امـــيـــن دواي التميمــــــي
أ.د .نبيل كاظم عبد الصاحــــب
أ.م.د .ماجـــد حـــميـد مجـيـــد
أ.د .محـمد علــــي االنـــــباري
أ.د .جــاسم عبــــود الدبــــــاغ
أ.د .محـمد زكــــــي الفائــــــز
أ.د .احـمد عـــبد الصاحــــب
أ.م.د .دمحم عبد عطية السراج
أ.م.د .قــادر حمود الشـــرع

رئيس مجلــس محافـظة بـــــغداد
رئيس جمعية المهندسين العراقية
رئيس الجــــامعة التـكنـولوجـيـة
رئيس جــــــــامعــة النـــــــهرين
رئيس الجــامعة التقنية الوسطــى
الجامعة المستنصرية /عميد كلية الهندسة
جـامعــة النـهرين /عميد كلية الهندسة
جامعة النهرين /عميد كلية هندسة المعلومات
جامعة بغداد /عمــــيد كليـــــة الهندســــة
جامعة بغداد /عميد كلية الهندسة الخوارزمي
عمـــــيد كليـــــة الفارابــــي الجامعة

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة التحضيرية
م .االستشاري فـالح كاظم زايــــر
أ.م.د .عـالء عبـد الحـسن عـطية
أ.م.د .عــــالء كـريـــــم محـمـــد
أ.م.د .عـــامـــر حســــن الحـــداد
أ.م.د .نصير عبود الحبوبي
م.م .احمــد صـالـح مهـدي
المعمار أألكاديمي موفق جواد الطائي
م .االستشاري وهاب رزوقي المرعب
م .االستشاري منـــعم صالح السبـــــع
م .حســـــنيــــــن محـــمد حســــــــــن

رئيس جمعية المهندسين العراقية
الجامعة التكنولوجية /المساعد العلمي لرئيس الجامعة
جامعة بغداد /كليةالهندسة الخوارزمي
جامعـة بـغداد /كلية الهندسة
جـامعـة النهريــن /كلية الهندسة
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة العلمية
أ.د .حسين يــــوسف محــــمود
أ.د .مظــــفر علـــي الجابــــري
أ.د .نـــــــدى مهـــــدي فـــوزي
د .مظهر صـــــــادق ســــــبع
أ.م.د .عبد الجبار نعمة خليفـــة
أ.م.د .ضاري يوسف محمود
أ.م.د .علــــــــي هـــــادي الحمداني
أ.م.د أحمد قاسم دمحم
أ.م.د .ناصر احمد العواد
م.د .اميـــل محـمد رحمـــــــــن
م.د .وائـــــل رشيد عبد المجيد
م.د .شــــــذى عباس حســن
أ.م.د .لبنـــى عبد الجبار الزبيدي

جامعة بـغداد /كلية الهندسة
جمعية المهندسين العراقية
جامعة بـغداد /كلية الهندسة
وزارة الصناعة والمعادن
جـامعة النهريـن /المساعد العلمي لرئيس الجامعة
الجامعة التكنولوجية /رئيس قسم الهندسة الكهربائية
الجامعة التكنولوجية /مدير مركز تكنولوجيا الطاقة
الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
جامعة بـغداد /كلية الهندسة الخوارزمي
جامعة بـغداد /كلية الهندسة الخوارزمي
جامعة بغداد /كلية الهندسة
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
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عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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محتويات العدد
رقم الصفحة

بحوث القسم العربي

1

تطوير تقنيات طاقة الكتلة الحيوية
د.وفاء غازي القيسي

أمكانية توليد الطاقة الكهربائية في محافظة النجف االشرف باستخدام الخاليا الشمسية
أ.م.د .علي لفتة سعيد

أ.م.د .اعياد عبد الرضا عبدهللا

11

م.د .وسام عبدهللا جاسم

45

السمات المستدامة لالبنية الجامعية
م .شيماء مطشر حمزة

طاقة الكتلة الحيوية أداة لتحقيق االستدامة
م .د .نبيل طه اسماعيل

51

م.م .اريج محي عبد الوهاب
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تطوير تقنيات طاقة الكتلة الحيوية

The development technology of biomass energy

د .وفاء غازي القيسي /جامعة النهرين /مركز بحوث النهرين للطاقه المتجدده النانويه
Wafaa Ghazi Al-Kaysi

AL-Nahrain university/ Al- Nahrain Nanorenewable Research Center

الخالصة

يمكن أن تحل الكتلة الحيوية محل النفط والغاز والفحم في كثير من التطبيقات حيث ترعى وتدعم

الحكومات في جميع أنحاء العالم البحوث لزيادة تطوير الكتلة الحيوية بما يتعلق بالمادة الخام وطرائق
االستفادة وتحويل الكتلة الحيوية فمثال يستخدم السليلوز واللجنين كأساس للتخمير وبالتالي إنتاج

وقودا أكثر
االيثانول كما ويمكن استخدام النباتات الخشبية واألعشاب إلنتاج الوقود الحيوي مما يجعله ً
كفاءة .يرى الباحثون أن وقود الكتلة الحيوية سيحل محل النفط كمصدر للكثير من المواد الكيميائية

المستخدمة في العالم الحديث ،وقد تستخرج منتجات مثل البالستيك والدهانات والمواد الالصقة من وقود

الكتلة الحيوية بدال من المواد الكيميائية التي تعتمد على النفط .وتهدف تكنولوجيا البيوجاز إلى إعادة
استخدام المخلفات العضوية كمخلفات المحاصيل وروث الماشية بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً إلنتاج
طاقة جديدة متجددة وكبديل للطاقة التقليدية مع إنتاج سماد عضوي جيد يمكن أستخدامه لتسميد

َّ
المخلفات الزراعية والمنزلية باستخدام منشآت الغاز الحيوي يساهم
المزروعات  .إن التخلص اآلمن من
للمزارع البيئية
مساهمة كبيرة في حماية المياه الجوفية من التلوث ،كما يساهم في تحقيق المساندة الذاتية َ
التي تسير في طريق التوجُّه نحو الزراعات البيئية والحيوية  .أن إنتاج الطاقة الخضراء واستخدامها
يساهم مساهمة كبيرة في حماية البيئة ،وخاصة الغالف الغازي ،من التلوث بالغازات الضارة التي تصدر

الفعالة في تقوية االقتصاد الزراعي
ًا
تخمر المواد العضوية
تخمر عشو ًّ
ائيا ،باإلضافة إلى مساهمته َّ
عن ُّ
وتأمين فرص عمل ،مما له كبير األثر في توفير فرص للعمل .

Abstact
Governments worldwide research to increase biomass development in relation
to raw material and methods utilize biomass conversion For example,
cellulose and lignin is used as the basis for fermentation and thus the
production of ethanol also can be used woody plants and herbs for the
production of biofuels, making it more fuel efficient. Researchers believe that
biomass fuels will replace oil as a source of many of the chemicals used in the
modern world, has extracted products such as plastics, paints and adhesives
from biomass fuel instead of chemicals that are dependent on oil. The aim of
7
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biogas technology to reuse organic waste as waste crops and livestock manure
economically healthy and safe for the production of new and renewable
energy as an alternative to conventional energy production with good organic
fertilizer that can be used to fertilize crops. The safe disposal of agricultural
and household waste using biogas plants contribute significantly to the
protection of groundwater pollution, also contribute to the achievement of
environmental self-supporting farms that are going to go about in the way of
environmental and bio-crops. That green energy production and use
contribute significantly to the protection of the environment, especially the
gaseous envelope, from pollution harmful gases produced by the fermentation
of organic material Tkhmra at random, in addition to the active contribution
to the strengthening of the agricultural economy and securing jobs, which
have a significant impact in providing employment opportunities.
المقدمه

الكتلة البيولوجية ) (biomassفي علم البيئة هي كتلة
الكائنات الحية التي تعيش في منطقة معينة أو في نظام

بيئي بزمن معين .كما وتشير الكتلة البيولوجية إلى

كتلة األنواع البيولوجية ،وهي كتلة نوع ما أو أكثر .وقد

تشير أيضاً إلى كتلة المجتمع البيولوجية ،وهي كتلة كل
األنواع في المجتمع وقد تتضمن الكتلة البيولوجية الكائنات

الدقيقة أو النباتات أو الحيوانات .كما ويمكن تعريفها بأنها

كل األجزاء المتحللة حيويا للمواد والفضالت والبقايا ذات الطبيعة البيولوجية الناتجة عن الفالحة (بما فيها

الفضالت الحيوانية والنباتية) كما وتشمل الفضالت الصناعية والمنزلية .وتشير الكتلة الحيوية في صناعة

الطاقة إلى المواد الحيوية الحية ،والتي يمكن استخدامها كوقود ،وأغلب الكتلة الحيوية هي مواد نباتية

تستخدم كوقود حيوي ،إال أن المصطلح يشير أيضا إلى مواد نباتية أوحيوانية تستخدم في إنتاج األلياف،

أوالكيماويات ،أو الحرارة كما وتتضمن الكتلة الحيوية أيضا نفايا تتحلل طبيعياً وتتحول كوقود .تستثنى
من ذلك المواد العضوية التي حولتها العمليات األرضية إلى فحم أو نفط .ويتضمن الوقود الحيوي
االيثانول ،والديزل الحيوي ،والغاز الحيوي ،والبيوتانول الحيوي ،التي كلها أنواع وقود يستخدم مباشرة في
أنتاج الطاقة كما ويتضمن الوقود الحيوي الخشب ونفايات الخشب والقش والسماد وقصب السكر ،والعديد

من المنتجات الثانوية األخرى الناتجة عن عمليات زراعية متنوعة .وفي عام  ،0202كان هناك ما يعادل

ميا على توليد الكهرباء ،وتوجد  7كيكاوات من هذه القدرة
 53كيكاوات من قدرة الطاقة الحيوية عال ً
8
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خصيصا إلنتاج الوقود الحيوي منها الذرة
أيضا منتجات زراعية يتم زراعتها
في الواليات المتحدة .وهناك ً
ً
وفول الصويا والصفصاف والسلجم والقمح والشمندر السكري والصفصاف الذي يزرع بمساحة (03222
هكتار في السويد) وكذلك يستخدم في أوروبا بشكل رئيسي؛ وقصب السكر في البرازيل؛ وزيت النخيل في

أيضا في العمل كوقود حيوي .كما ويمكن
جنوب شرق آسيا؛ والجتروفا في الهند .ولقد ثبتت فعالية القنب ً
حيويا والناتجة عن العمليات الصناعية أو الزراعية او مخلفات
استخدام المنتجات التي يمكن تحللها
ً

الغابات أو نفايات المنازل إلنتاج الوقود الحيوي وذلك باستخدام الهضم الالهوائي لها كما و تتضمن

المخلفات القابلة للتحلل الحيوي وهي-:

 .0مخلفات منزلية تشمل القمامة ،مخلفات المطابخ بقايا االطعمة ،بقايا الخضروات والفاكهة ،وغيرها.
 .0مخلفات صناعية وتشمل مخلفات صناعة الاللبان واالغذية والمشروبات ومخلفات المسالخ
بانواعها.
 .5مخلفات نباتية تشمل قش االرز واالغصان والثمار التالفة ومخلفات الحشائش مثل حشائش
زراعية وبرية ومائية.
 .4مخلفات حيوانية تضم روث الماشية ومخلفات سماد الدواجن والطيور المنزلية.
ويمكن أن يساهم استخدام وقود الكتلة الحيوية في إدارة المخلفات وتوفير الوقود والمساعدة في إيقاف
التغيرات المناخيه .ومن الممكن تحويل الكتلة الحيوية إلى أشكال أخرى من أشكال الطاقة القابلة لالستخدام
مثل غاز الميثان أو وقود النقل مثل اإليثانول أوالديزل الحيوي .كما أن القمامة المتعفنة والنفايات الزراعية
أيضا "غاز مدافن القمامة" أو "الغاز الحيوي".
والبشرية جميعها تطلق غاز الميثان ،والذي يطلق عليه ً
ويمكن تخمير المحاصيل مثل الذرة وقصب السكر إلنتاج وقود النقل اإليثانول .ويمكن إنتاج الديزل الحيوي،

وهو أحد غازات النقل األخرى ،من بقايا المنتجات الغذائية مثل الزيوت النباتية والدهون الحيوانية .ومازالت
عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى سائل ) (BTLsواإليثانول السليولوزي محل البحث .ويعتبر الغاز الحيوي
والوقود الحيوي هو من مصادر الطاقة المتجددة البديل للوقود االحفوري وذلك نظ ار الستخدامه في كل
المجاالت حيث يمكن نقله وتخزينه واستخدامه بطرق متعددة وهو مصدر نظيف ومتجدد عالوة على رخص
تكلفته مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة االخرى كما وان الوقود الحيوي يمكن إنتاجه في أي وقت وفي أي
بقعة من األرض ،بسبب توافر مواده األولية وعدم تقيدها بأي عوامل جغرافية أو طبيعية ،وهي ميزة كبرى
9
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تفتقدها مصادر الطاقة المتجددة األخرى ،مثل الطاقة الشمسية التي ترتبط بمقدار سطوع الشمس ،وطاقة
الرياح التي ال يمكن توفيرها طوال شهور السنة ،والطاقة المائية التي ترتبط بوجود ممرات مائية وسواحل
بحرية ،وهو أمر ال يتوافر لكل الدول .وانطالقا من كون طاقة الكتلة الحيوية هي من بين الطاقاقات ذات
األولوية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني ،وألهمية الدور الذي تلعبة هذا النوع من الطاقة أعدت
هذه الدراسة لبيان اهمية طاقة الكتلة الحيوية والسبل الكفيلة للنهوض بها وعرض التقنيات المستخدمة
النتاج غاز الميثان من الكتلة الحيوية .كما وتتضمن هذه الدراسة عرض الخطط الحالية والمستقبلية للبحث
العلمي والتطور التقاني في هذا النوع من الطاقة.
الكتلة الحيوية مصدر من مصادر الطاقات المتجددة -:
إن أكثر أشكال الطاقات المتجددة معرفة لدى الكثير من الناس هي
طاقة الرياح والشمس ،ولكن تعتبر طاقة الكتلة الحيوية (المواد

النباتية والمخلفات الحيوانية( هي أقدم مصدر للطاقة المتجددة،

وتستخدم منذ نشوء البشرية )اكتشاف النار( ،وحتى وقت قريب ،فإن

إنتاج الطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية حتى عام  0222يعادل

الطاقة المنتجة من الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة  %30من احتياجات الطاقة استخدام الحطب في

بعض الدول النامية تلبي طاقة الكتلة الحيوية حوالي  53على الرغم من عدم كفاءة طرق االستخدام ،واذا

استثمرت الكتلة الحيوية بالشكل الصحيح ،يمكن توفير كميات كبيرة من الطاقة ،ولهذا تعتبر الكتلة

الحيوية المستدامة مورداً هاماً من موارد الطاقة
المتجددة .تعد الكتلة الحيوية واحدة من أسرع

مصادر الطاقة المتجددة نمواً ،لكن ما هي بالتحديد

الكتلة الحيوية؟ وكيف يمكن استخدامها؟ وكيف

يحتمل أن تحل محل النفط والغاز الطبيعي والفحم؟

تلتقط النباتات من خالل عملية التمثيل الضوئي

طاقة الشمس ،من خالل ذلك تقوم النباتات بتكوين
الكربوهيدرات والسكريات والنشويات وهي مركبات

عضوية تتكون من الكربون والهيدروجين ،حيث تقوم

مصنع للكتلة الحيوية بمدينة تريسي بوالية كاليفورنيا بحرق
فضالت األخشاب الناتجة عن العمليات الزراعية والصناعية
لتوليد الطاقة لمنطقة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا .
ويعمل المصنع بطاقة  96ميجاوات .المصدر المخبر الوطني
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هذه المركبات بتخزين الطاقة في الروابط التي تجمعهم معا ،وعندما يتم حرق هذه الكربوهيدرات ،فإنها

تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون والماء ويتم تحرير طاقة خالل عملية التفاعل ،هذه الطاقة التي تم كسبها

من أشعة الشمس وبالتالي يمكن اعتبار الكتلة الحيوية كنوع من البطاريات الطبيعية لتخزين الطاقة

الشمسية .هناك طريقة أخرى لتحرير الطاقة من النباتات ،وهي عملية التخمر المتمثلة بتحويل السكريات

في النباتات إلى كحول في الصورة السائلة أو الغازية ،يطلق على الوقود الناتج عن طريق الكتلة الحيوية

اسم الوقود الحيوي .أهم ما يميز الكتلة الحيوية هو أنه بسبب كونها تأتي من النباتات ،فإنه يسهل
تجديدها  -حيث تنمو النباتات بال توقف ،وال تزال الكتلة الحيوية تشكل أحد الموارد المتجددة غير

المستغلة إلى حد كبير .كيف يمكن استخدام أنواع الوقود من الكتلة الحيوية؟

يتم في جميع أنحاء العالم حرق وقود الكتلة الحيوية  -في الغالب المنتجات الخشبية  -إلى جانب الفحم

في معامل إنتاج الكهرباء من الفحم .وتسمى هذه العملية الحرق المشترك الستخدامها نوعين من الوقود

بدالً من نوع واحد .وتنجح عملية الحرق المشترك مع كل أنواع مراجل الفحم .حيث تحتاج هذه المراجل
إلى تعديالت ثانوية للحصول على أفضل مردود وكفاءة من وقود الكتلة الحيوية .في عام ،0222

استخدمت دول االتحاد األوروبي الكتلة الحيوية لنحو  %4من إمدادات الطاقة الخاصة بها .وقد كان لكل
من فنلندا والسويد السبق في هذا المجال ،حيث تم استخدام الكتلة الحيوية في توليد ما يقرب من 61إلى

 %22من إمدادات الطاقة لهما .والتزال المشاريع التي تستخدم مخلفات الكتلة الحيوية قيد التطوير في

آسيا وأفريقيا .انتجت الواليات المتحدة في عام  2009نحو 2355ميكاوات ساعي من طاقة وقود الكتلة

الحيوية .حيث يتم حرقها بصورة مشتركة مع الفحم لدعم محطات التوليد األساسية .فالكتلة الحيوية توفر
أكثر من  %3من مجموع الطاقة األمريكية .ولقد تجاوز الوقود المنتج من الكتلة الحيوية الطاقة

الكهرمائية كمصدر رائد في الواليات المتحدة للطاقة المتجددة .يتم استخدام وقود الكتلة الحيوية لتغطية

الحمل الطاقي الخاص بالصناعات المتعلقة بها .فعلى سبيل المثال ،تحرق النفايات الخشبية الناتجة عن

الغابات لتوليد البخار والكهرباء لتشغيل وتغذية محطاتها .وتشمل هذه النفايات نشارة الخشب ،فروع

األشجار غير المستغلة ،ورقائق الخشب ،وكذلك تقوم صناعة الورق بالشيء نفسه لتوفير الطاقة لمصانع

الورق .يتمثل االستخدام الرئيسي اآلخر للكتلة الحيوية في توليد الوقود الحيوي حيث يتم تخمير

إيثيليا ،والمعروف باسم اإليثانول ففي البرازيل
المحاصيل القائمة على الذرة أو قصب السكر لتصبح كحوالً
ً
يتم تشغيل معظم وسائط النقل باالعتماد على االيثانول بدال من الديزل .وفي منتصف السبعينات قرر

المعنيون في البرازيل عندما ارتفاع أسعار الديزل للمرة األولى التحول إلى اإليثانول وانهاء اعتماد البالد

على النفط ،حيث تم زراعة قصب السكر ،وتخميره ،ثم تحويله إلى إيثانول .وحالياً تم تصميم السيارات في
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البرازيل بحيث تكون قادرة على استخدام االيثانول أو الديزل فيقوم المستهلك باختيار ما يناسبه في

محطات التعبئة ،تبعاً لسعر كل وقود .هناك بلدان أخرى تتبع نهج البرازيل ،حيث تعمل الصين ودول

االتحاد األوروبي على زيادة إنتاج االيثانول ،واإليثانول المصنوع يضاف إلى الديزل لرفع األوكتان والحد

مصدر لإليثانول .ويجري حالي ًا في الواليات المتحدة تطوير أعشاب عصوية
ًا
من االنبعاثات حيث تعد الذرة
ونظر لنموها في سهول أمريكا الشمالية،
(  ) Switchgrassتمثل بديالً للذرة كمصدر إلنتاج االيثانولً ،ا

مصدر أكثر كفاءة بكثير إلنتاج اإليثانول من الذرة ولكن استخدام هذا المحصول ال
فإن هذا األعشاب تعد
اً
يزال في مراحل االختبار وهناك خليط من وقود الديزل واإليثانول يدعى إي-ديزيل  E-dieselيجري

اختباره على حافالت المدن في الواليات المتحدة .ومع ارتفاع أسعار البنزين فإن الرغبة في استخدام

الحافالت التي تعمل باإليثانول ستستمر في الزيادة .يتكون وقود الديزل الحيوي عندما تخضع الزيوت

النباتية لعملية تسمى األسترة كما يمكن أن تصبح الدهون الحيوانية وشحوم المطاعم مصدر من مصادر

الديزل  trans-esterificationالحيوي ويمكن أن يحل هذا الوقود الحيوي محل وقود الديزل بشكل
كامل أو يمكن أن يستخدم في مزيج مكون من  %02ديزل و  %90وقود الديزل الحيوي.

َّ
المخلفات العضوية
الفوائد البيئية واالقتصادية لمعالجة
إن مشكلة التلوث البيئي تترأس القائمة مقارن ًة مع المشكالت التي تشغل العالم اليوم .وعلى الرغم من أن

إشكالية المحافظة على البيئة باتت مسألة شبه محلولة في البلدان الصناعية المتطورة في الوقت

الحاضر ،إال أنها مازالت تؤرق اإلنسان وتهدد حياته في البلدان النامية .لقد أشارت تقارير منظمة الصحة

اء
العالمية إلى أن أكثر من  0.5مليار من سكان المدن في تلك البلدان ،على امتداد العالم ،يتنفسون هو ً
عالميا .كما ورد في تقرير
ملوًثا بمحتوى من المواد الضارة يتجاوز أربعة أضعاف الحدود المسموح بها
ًّ

سنويا كنتيجة أساسية لتلوث الهواء ،ويعاني الكثيرون
البنك العالمي أن حوالى  5مليون إنسان يموت
ًّ
معاناة متزايدة من أمراض السرطان واحتشاء العضلة القلبية وصعوبات في التنفس ،وبصورة خاصة

األطفال .إن األسباب الرئيسية وراء ذلك تكمن في ارتفاع معدل الكثافة السكانية وما يرافقه من تزايد في

استخدام وسائل التدفئة والطهو التقليدية ،وتزايد عوادم وسائل المواصالت القديمة و َّ
المخلفات الصناعية
نظر للعواقب الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا التلوث البيئي َّ
حاليا إلى كيفية
والمنزليةً .ا
تتجه األنظار ًّ
إيجاد حلول مناسبة للحفاظ على سالمة البيئة واإلنسان .إن المحافظة على هواء نقي ،أو السعي إلى
حد ذاته مهمة وطنية وذلك من أجل بناء مدن قادرة على االستمرار في
تنقية الهواء الملوث هو في ِّ
المستقبل والسيما أن عدد سكان المدن في تزايد مستمر ،حيث أكد تقرير األمم المتحدة أنه سوف يعيش
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إحداث تغييرات
أكثر من نصف سكان العالم في المدن في العام  .0232هذه األسباب مجتمعة تقتضي
َ

وفعالة في شأن معالجة تلوث البيئة ،وعلى رأسها مشكلة تلوث الهواء .إن استبدال المصادر
جذرية َّ
الطاقية المتجددة بالمصادر األحفورية التقليدية هو مشروع إيكولوجي وتاريخي واقتصادي هام .والشرط

األساسي لالرتقاء إلى هذا المشروع الحضاري
المتطور هو إتقان أساليب بيئية تكنولوجية غير معقدة بغية
ِّ
الوصول إلى قاعدة للمصادر الطاقية البديلة .وألن عصرنا الحالي هو عصر المعارف والمعلومات التي
تتقادم وتتطور باستمرار ،وتحتاج إلى تجديد ومتابعة دائمين ،فإنه ينبغي على جميع العاملين في الميادين

العلمية واالقتصادية والثقافية والسياسية المزيد من االهتمام بشوؤن البيئة ومشكالتها وطُُرق معالجتها.
إن إمكانية توليد التيار الكهربائي والطاقة الحرارية ومواد االحتراق عن طريق استثمار المواد العضوية ذات

تحول الطاقة اقتصادي ًة وجاذبيةً،
عتَبر أحد أكثر أشكال االستثمارات وعمليات ُّ
المصدر النباتي والحيواني ُي َ
ومن أهم المحاوالت والمساهمات في مجال معالجة المشاكل البيئية والمحافظة على حماية المناخ والموارد

الطبيعية .وتزداد أهمية الطاقة الحيوية كأحد أشكال الطاقات المتجددة باستمرار .فعلى سبيل المثال ،تسعى

الفعال بين أصحاب
ألمانيا االتحادية ،بوصفها أحد أهم البلدان الصناعية في العالم وأكبرها ،وذلك بالتعاون َّ
القرار السياسي ووزارة البيئة وأصحاب القرار االقتصادي والمجتمع المدني ،إلى تغطية احتياجاتها من

الطاقة عن طريق إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الريح ،الطاقة الشمسية ،الطاقة الجيوحرارية ،إلخ) ،بما

المؤسسات األلمانية إلى تحقيق زيادة استخدام الطاقة المتجددة لمضاعفتها
فيها الطاقة الحيوية .وتسعى
َّ

المقرر لمقدار
الحال في العام  ،0222حيث إن من
مع نهاية العام  ،0202بالمقارنة مع ما كانت عليه
َّ
ُ
إنتاج التيار األخضر أن يتضاعف من  %5.03في العام  0222إلى  %00.3في العام 0202؛ كذلك
سيتم العمل على مضاعفة مقدار الطاقة األولية من  %0.0في العام  0222إلى  %0.4في العام

 .0202ضمن هذا التوجه السياسي البيئي ،ال ترى ألمانيا االتحادية َم َح ًادا عن استثمار طاقة المواد
َّ
تم ْت
العضوية من أصل حيواني ونباتي؛ حيث إن من
المخطط له ،مع بداية العام  ،0252أن تكون قد َّ

تغطي ُة ربع احتياجات الطاقة في ألمانيا عن طريق إنتاج الطاقات المتجددة ،على أن تتم تغطية %02
على األقل من احتياجات الكهرباء والحرارة ومواد االحتراق للسيارات ،وذلك فقط عن طريق استثمار طاقة

المواد العضوية .وبذلك تكون للمادة الحيوية الحص ُة األكبر في تغذية المصادر الرئيسية للطاقة.
وباإلضافة إلى الفوائد البيئية ،فإن الكثير من الدراسات االقتصادية تتنبأ بتأمين  022222فرصة عمل

كحد أدنى في العقود الثالثة القادمة في ألمانيا ،وذلك فقط في قطاع استخراج الطاقة الحيوية .كما ويمكن
ِّ
تطبيق أنتاج الغاز الحيوي في البلدان النامية للتخفيف من حدة االنبعاث الغازي
الضار إلى الغالف
ِّ
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َّ
طُرق علمية واستغاللها في
الجوي المحيط باألرض ،وذلك عن طريق جمع
المخلفات العضوية ومعالجتها ب ُ
إنتاج التيار الكهربائي األخضر والحرارة الخضراء والسماد األخضر.
آفاق تطور تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي
طُرق أكثر اقتصادية
هناك الكثير من األبحاث الجارية لتطوير مردودية منشآت الغاز الحيوي ،وإليجاد ُ
لتسريع استخراج الغاز الحيوي عن طريق تسريع العمليات البيولوجية والتحكم فيها ،وتأمين مردودية عالية
في أثناء تفكيك المادة العضوية وتطوير تجهيزات تقنية للتحكم بعملية تلقيم جهاز التخمير .هناك بحوث

لتطوير أساليب أكثر فاعلية لتنقية الغاز العضوي وتنظيفه بغية الوصول إلى جودة ُتعادل جودة الغاز
الطبيعي .وبهذا يمكن حقنه إلى شبكة الغاز العامة ،ونقله في نهاية المطاف إلى محطات توليد الطاقة

أيضا بهدف نزع محتوى الغاز العضوي من مركب كبريتيد الهيدروجين
الكهربائية .هناك دراسات قائمة ً
 H2Sالذي يوجد بمقدار  022ملغ في المتر المكعب الواحد من الغاز العضوي .فهذه النسبة ،على الرغم
تتسبب في إحداث أضرار في المنشأة ،وخاصة في المحركات والتمديدات المستخدمة .إن
من ضآلتها،
َّ

إشكالية تقنية تغذية شبكة الغاز الطبيعي بالغاز الحيوي ما تزال في حاجة إلى المزيد من الدراسات
واألبحاث إليجاد الحلول التقنية العملية بأسعار مناسبة ،وكذلك إليجاد الحلول واللوائح القانونية التي

نقص في الدراسات المتعلقة باستعمال الغاز الحيوي كوقود للمواصالت
تضبط هذه العملية  .مازال هناك ٌ
وفي المخططات الهادفة إلى االستثمار األمثل للطاقة الحرارية الناجمة عن تفاعالت المادة العضوية ،حيث

إن الحرارة تصل إلى حوالى  22درجة مئوية .وكنقطة انطالق من أجل تطبيق تقنية إنتاج الطاقة الناجمة
َّ
المخلفات العضوية واستخدامها في الريف العربي ،ال ب َّد من إجراء بعض الدراسات األولية
عن تخمير

َّ
المخلفات العضوية اليومية ،أماكن وجودها ،صالحيتها للمعالجة
للحصول على المعلومات التالية :كمية

َّ
َّ
المخلفات،
المخلفات الموجودة ونقلها وفرزها ،اللوائح القانونية التي تضبط
واالستثمار ،إمكانية جمع

طُرق تخطيط المنشآت ،إمكانية الدعم المادي لتأسيس هذه المنشآت .إن
إمكانية تسويق الطاقة الناتجةُ ،
َّ
المخلفات على مستوى المدن
دمج مبادرات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تخطيط إدارة

َّ
مهددة بوقوع كوارث بشرية
المخلفات التي تتزايد
لحل مشكالت
حجومهاِّ ،
واألرياف هو البداية الصحيحة ِّ
ُ
َّ
المخلفات المنزلية وفرزها هو عمل
محلية إلدارة
وبيئية .كما أن المبادرة إلى تشجيع إنشاء جمعيات أهلية ِّ

حث
ذو قيمة بيئية ،حيث من المفترض أن تعمل هذه الجمعيات على االرتقاء بثقافة المواطن البيئية وعلى ِّ
َّ
المخلفات المنزلية اليومية
المواطنين ومساعدتهم وتشجيعهم على المحافظة على نظافة بيئتهم وعلى فرز
ألجل معالجتها واستثمارها ،أو بهدف إعادة تصنيعها من جديد.

14

________مجلة المهندس___________________ ________________ JMISE 153 (2) 77-7حزيران __________ 6102

الفوائد الغاز الحيوي المنتج من الكتلة الحيوية
 .0استعمال الحرارة الناتجة ألغراض التدفئة في المنازل وفي الزراعات المحمية وبعض عمليات
التجفيف الصناعي والزراعي ،مثل تجفيف الحبوب ومعالجة الفضالت أو هدرجة بعض بقايا

األطعمة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن جزًءا من الحرارة يتم استخدامه لعملية التخمير الالهوائي ،وذلك
للمحافظة على درجة حرارة التخمير المطلوبة.

وربطه إلى الشبكة الكهربائية العامة؛ وبذلك يمكن توليد الكهرباء بالدرجة
 .0توليد التيار الكهربائي ْ
األولى في المناطق النائية والمزارع البعيدة.

سمادا ذا مواصفات ممتازة وقيمة غذائية عالية
عتبر
ً
 .5السماد الناتج عن عملية التخمير الالهوائي ُي َ
وبخلوه بنسبة  %02من الروائح
يسهل استهالك النباتات له،
للتربة؛ كما يتميز بتركيب متجانسِّ ،
ِّ

وعدم جاذبيته للحشرات والذباب .ونتيجة لعمليات التخمير الالهوائية ،يتم استهالك الكربون

َّ
المخلفات العضوية الطازجة ،وتبقى العناصر الغذائية المهمة للنبات،
واألكسجين والهيدروجين من

أيضا على الديدان الضارة وبذور الحشائش
مثل البوتاس والفوسفور والنتروجين ،كما يتم القضاء ً
والنباتات الموجودة عادة في السماد غير المعالج.

 .4إن كمية السماد العضوي الناتجة عن عملية التخمير الالهوائي تعادل نسبة  %22من كمية

هاما في تحسين بنية
الفضالت العضوية الواردة إلى حوض التخمير .وتلعب نوعية السماد ًا
دور ًّ
إيجابا على مردودية اإلنتاج الزراعي والوضع الصحي العام لبرامج تربية
التربة؛ وينعكس ذلك
ً
المواشي.

 .3يمكن استخدام الغاز الحيوي الناتج ،كالغاز الطبيعي ،في تشغيل المواصالت العامة ،مثالً ،كما هي
الحال في المدن النمساوية؛ وهذا ما يساهم بقسط كبير في حماية البيئة ،وذلك عن طريق منع
ُّ
تضخم أثر الدفيئة
تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي ،وبالتالي التقليل من

الزجاجية  . greenhouse effectإال أنه تجدر اإلشارة إلى أن غياب محطات تعبئة الوقود

تقلل من أهمية استخدام الغاز الحيوي كمواد لالحتراق.
الغازي ِّ
المحلية المتوفرة في
 .5إن تقنية إنتاج الغاز الحيوي تتناسب مع الخبرات الفنية والتقنية ومع الموارد
ِّ
البلدان النامية ،ويمكن استخدامها بتكاليف منخفضة ووسائل تكنولوجية بسيطة.

أي مجتمع (مدينة ،بلدة ،قرية)،
 .7يمكن تكييف بناء وحدات توليد الغاز الحيوي بحسب احتياجات ِّ
َّ
المخلفات وعدم
بغض النظر عن درجة تطوره ،مما يساهم في إدخال الالمركزية إلى سياسة إدارة
ِّ
ق
يوما بعد
وجوب نقلها إلى المطامر والمحار  ،حيث إن تكلفة التخلص من أطنان القمامة المتزايدة ً
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يوم عالية ًّ
سد الحاجة؛ كما أن
جدا ،ناهيك عن أن المطامر و َّ
المكبات الموجودة لم تعد قادرة على ِّ
إقامة مطامر جديدة ليس هو الحل الصحيح ،باإلضافة إلى األضرار البيئية الناجمة عن إطالق

ائيا إلى الغالف الجوي لتمارس دورها التخريبي في
الغازات السامة (غاز الميتان) إطال ًقا عشو ًّ

المناخ.

َّ
المخلفات الزراعية والمنزلية باستخدام منشآت الغاز الحيوي يساهم
 .0إن التخلص اآلمن من
مساهمة كبيرة في حماية المياه الجوفية من التلوث ،كما يساهم في تحقيق المساندة الذاتية

التوجه نحو الزراعات البيئية والحيوية.
للمزارع البيئية التي تسير في طريق
ُّ
َ
 .2إن إنتاج الطاقة الخضراء واستخدامها يساهم مساهمة كبيرة في حماية البيئة ،وخاصة الغالف

ائيا،
ًا
تخمر المواد العضوية
تخمر عشو ًّ
الغازي ،من التلوث بالغا ازت الضارة التي تصدر عن ُّ
الفعالة في تقوية االقتصاد الزراعي وتأمين فرص عمل ،مما له كبير األثر
باإلضافة إلى مساهمته َّ

في تخفيض الكثافة السكانية في المدن عن طريق توفير فرص عمل في األرياف ،باإلضافة إلى

تحسين الوضع الصحي العام وخلق حالة من الفهم البيئي في البنية التحتية.
تقنيات استخراج الغاز الحيوي

تعد تكنولوجيا البيوجاز والتي تعتمد علي التخمر الالهوائى للمخلفات الصلبة والسائلة من التكنولوجيات

المنتشرة في العديد من دول العالم لمعالجة مخلفات الصرف الصحي ومخلفات المزرعة النباتية

والحيوانية والقمامة بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان

كمصدر جديد ومتجدد للطاقة يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهالك الطاقة التقليدية كالبترول وحماية

البيوماس من الحرق المباشر .والبيوجاز خليط من غازي الميثان ( )٪72-32وثاني أكسيد الكربون

( )٪03-02مع مجموعة غازات أخرى مثل كبريتيد األيدروجين والنيتروجين واأليدروجين تتراوح نسبتها
بين  ٪02-3والبيوجاز غاز غير سام عديم اللون وله رائحة وكبريتيد األيدروجين أخف من الهواء
وليس هناك مخاطر أمنية عند استخدامه  .وتتراوح القيمة الحرارية للبيوجاز بين  5503-5072كيلو

كالوري  /م 5تبعاً لمحتواه من غاز الميثان والذي تختلف نسبته بالمخلوط الغازي تبعاً لنوع المواد
المتخمرة وكفاءة تشغيل وحدة البيوجاز .يتخلف بعد إنتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من

المادة العضوية والعناصر السمادية الكبري والصغري وبالكميات المالئمة للنبات فضالً عن احتوائه علي
الهرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات النمو ويكون خالياً من الميكروبات المرضية واليرقات

والبويضات وبذور الحشائش حيث تهلك تماماً أثناء تخمر المخلفات العضوية مما يجعله سماداً نظيفاً
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اليلوث البيئة وال خطورة من استخدامه في تسميد جميع المحاصيل .كما يستخدم كمصدر لعلف الحيوان

والطيور المنزلية الحتوائه علي نسبة عالية من المواد البروتينية واليحتوي علي مركبات ضارة بالكائنات

الحية  .ويمكن للوقود الحيوي ان يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة في الدول النامية ،وفي

خفض معدالت الفقر والجوع وتوفير مصادر الطاقة السيما طاقة الكهرباء لما يقرب الى  0مليار نسمة

حاليا ،وبعض العلماء والشركات المنتجة يفكرون االن باالستفادة من كل المنتجات
على مستوى العالم ً
الثانوية لشجرة النخيل ،السعف ،الجذوع ،الليف ،النوى باالضافة الى الكتلة الحيوية الناتجة من فضالت

عصارة زيت الثمرة في انتاج انواع اخرى من الوقود الحيوي مثل االيثانول الحيوي ،الغاز الحيوي،

الهيدروجين الحيوي ،والبالستك الحيوي .وبهذا يكون انتاج الطاقة الحيوية من زيت النخيل عامل مهم

في تخفيض انبعاث غازات البيوت الخضراء ،حيث أن لكل طن من الزيت المنتج يحصد الفالح  00طن

السعف والعذوق  0.3طن من المادة الحيوية المتخلفة من عملية عصر الثمر ،و  022من الفضالت

السائلة من معصرة الزيت والتي يمكن انتاج الغاز الحيوي منها بعملية تخمير بسيطة ومؤخرا ،تمكن

علماء من جامعتي ستانفورد ووالية بنسلفانيا األميركيتين ،من استخدام أسلوب مختلف إلنتاج غاز
الميثان ،ويتمثل هذا األسلوب في استخدام بكتيريا «ميثانوغينز» لتحويل المواد العضوية إلى غاز ميثان

نظيف ونقي خال من الكربون ،ويعتزم الباحثون استخدامه وقودا للمركبات والطائرات والسفن .المصدر

طُرق
نوال محجوب وال زات الكثير من األبحاث الجارية حول تطوير منشآت الغاز الحيوي ،وذلك إليجاد ُ
أكثر اقتصادية لتسريع استخراج الغاز الحيوي عن طريق تسريع العمليات البيولوجية والتحكم فيها،
وتأمين مردودية عالية في أثناء تفكيك المادة العضوية وتطوير تجهيزات تقنية للتحكم بعملية تلقيم جهاز

التخمير .كما واوصت بعض االبحاث على أستخدام القش الناتج من سيقان نبات االٔ رز التى يتم إزالتها
اثناء الحصاد يعتبر بمثابة احد النفايات الزراعية االٔ كثر شيوعا النتاج غاز الميثان ،والقش هو مادة

ليفية لجنوسليلوزية ،المكونات الرئيسية لرماد قش سيقان االٔ رز هي السليلوز) (%38.3هيميسيلولوز

) (%31.6اللجنين ) (%11.8والرماد ) .)%18.3التركيب الكيميائي وكمية السليكا من العوامل

الرئيسية التي تؤثر على كفاءة ونوعية رماد قش سيقان االٔ رز .وقد اوصت االٔ بحاث في السنوات االٔ خيرة

الى استخدام قش االٔ رز في توليد الوقود الحيوي ،وقد نجح فريق من العلماء فى استخدام قش االٔ رز
وبإستخدام الخمائر المهندسة وراثيا كمادة خام اولية إلنتاج الكحول اإلثيلي الذى يعد احد السلع

اإلستراتيجية الهامة فى صناعة الغذاء والدواء وكمصدر هام للطاقة مستقبال ويتوقع أ ن يكون البديل

االٔ مثل لتعويض النقص الكبير فى مصادر الطاقة محليا وعالميا ،علما بأ نه من المصادر المتجددة

للطاقة عالوة على كونه صديقا للبيئة.
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لدينا في العراق ابرز عناصر تكنولوجيا الوقود الحيوي ،وهي الطاقة الشمسية التي تخزن داخل النبات،

كطاقة  ،ودورنا كباحثين وصناع إخراجها مرة اخري ،وقد تم إجراء حصر كامل لتحديد افضل مناطق العالم

تركي از وتخزين الطاقة الشمسية في النبات إلنتاج الوقود الحيوي ،فاكتشف ان العراق و منطقة حوض النيل

ومنها مصر والسودان واثيوبيا وكينيا ٔواوغندا ،وامتدادها حتي نيجيريا هي اعلي مناطق العالم تركي از للطاقة

الشمسية ،فنحن في مصر مثال لدينا اكبر بثالثة اضعاف من حيث تركيز الطاقة الشمسية والكثافة

الضوئية من اوروبا ،وبالتالي فمعدل إنتاج الوقود الحيوي في مساحة ارض من اعواد الذرة تساوي ثالثة

اضعاف نفس المساحة في أ وروبا او امريكا الشمالية ،وهو ما يجعل الجدوي االقتصادية لهذه التكنولوجيا

في مصر اعلى بنسبة  % ٠٣٣من اوروبا ٔوامريكا .كما أن تكنولوجيات الكتلة الحية واستعماالتها تتطور

حاليا بسرعة .فبجانب الحرق المباشر فإن أساليب تحويل المخلفات الحضرية إلى غاز الميثان والتخمير

وغيرها من التكنولوجيات تساهم جميعها في تمكين استخدام الكتلة الحية كمصدر مستدام للطاقة  .وجدول

( )0يبين كلف االستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة في العالم للفترة من (.)0252-0220

شكل ( )1كلف االستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة ( 2002و)2000
Capital Costs of Renewable Energy Technologies, 2002 and 2030
المصدرWEO 2004 :
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وحدات أنتاج الغاز الحيوي -:
مكونات وحدات الغاز الحيوي

المكونات األساسية لوحدات أنتاج الغاز الحيوي تتضمن مايلي :
ِّ
 .0حوض التخمير ( ُمفاعل الغاز الحيوي) :ويمثل النواة األساسية في المنشأة ،ويتم تشغيله في أغلب

األحيان تحت درجات حرارة ثابتة ،حيث تقوم البكتريا بعملية تجزئة المادة العضوية التي قد تبقى

يوما ،وتتم تغذية جهاز التخمير بشكل مستمر أو متقطِّع
في
ِّ
المخمر مد ًة تتراوح بين  02وً 53
وغير منتظم.

 .0يمكن بناء هيكل حوض التخمير بشكل أفقي أو عمودي؛ والمواد المستخدمة قد تكون من
للف ،كما في الدانمرك،
البيتون ،كما هو شائع في ألمانيا ،أو من الصفائح الفوالذية بشكل قابل ِّ
وأحيانا من البالستيك .إن عملية التخمير يمكن أن تكون رطبة أو جافة ،إال أن معظم المنشآت
في القطاع الزراعي تعمل على مبدأ التخمير الرطب.

ستثمر مباشرة.
 .5حوض (مستودع) تخزين المواد العفنة التي ال ُت َ
 .4حوض اإلدخالَّ :
المخمر والمزرعة ،مثالً ،أو الحظيرة أو
يفضل أن يكون على اتصال مباشر مع
ِّ
حوض تجميع القمامة.

 .3أجهزة تفتيت (طحن) المواد العضوية وَفْرزها وتنقيتها من العناصر غير المرغوبة.
 .5مضخات من أجل تغذية جهاز التخمير وتفريغه.
مكثفات ،خزانات وأجهزة وقاية وحماية وأمان.
 .7أنابيب نقل الغاز ،عدَّاداتِّ ،
 .0تجهيزات الستخالص المواد الكبريتية ،مثل كبريتيد الهيدروجين .H2S
 .2حوض لتخزين الغاز الناتج.

 .02محطة لتوليد التيار الكهربائي والحراري الناتجين عن الغاز الحيوي.
 .00محرك احتراق داخلي لتشغيل المحطة.
آلية عمل الهاضم الحيوي

تعتمد تقنيه انتاج الغاز الحيوي على تفكك المواد العضويه وتحللها الى مكوناتها العضويه وذلك بواسطه
بكتيريا الميثان الخاصه وهذا ما يعرف بعمليه التخمير وهذه العمليه يجب ان تتم في ضروف الهوائيه في

درجات حراره مالئمه للعمليات الحيويه التي تقوم بها البكتيريا الموجوده في مفاعل الغاز الحيوي (حوض

التخمير( واذا تم تحليل مجمل الماده العضويه الداخله في التفاعل فان التفاعل يعطى بالعالقه التاليه-:
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—Ca Hb=OcNd+(a-0.25b-0.5c-0.75d)H2O =( 0.5a+0.125b-0.25c0.375d)CH4+(0.5a-0.125b+0.25c+0.375d)CO2+DNH3

ينتج غاز الميثان عن الهضم الالهوائي بفضل تعايش تكافلي بين عائلتين من االحياء الدقيقه هما

البكتيريا الصانعه للحموض والبكتيريا الصانعه للميثان يوصف التعايش التكافلي بين هاذين النوعين من

االحياء الدقيقه بمرحلتي تطور يتم في البدايه حل الماده العضويه بواسطه بكتيريا خاصه فتتحول

السكريات العديده الى سكريات احاديه وثنائيه وتتحول البروتينات الى احماض امينيه وتتحول الدهون الى

احماض دهنيه طويله بعد ذلك تقوم البكتيريا الصانعه للحموامض بتحويل المواد المتحلحله الى حوامض

عضويه طياره مثل (حامض الخليك) .تستخدم الحوامض العضويه الطياره كركيزه للبكتيريا الصانعه
للميثان وينتج غاز الميثان.

وتتلخص هذه المرحله في المعادله التاليه-:

C6H12O6 = 3 CH3COOH= 3 CH4+3CO2

ينفذ الهضم الميكروبي الالهوائي ضمن اوعيه معزوله عن الهواء تدعى هاضمات ،ان أي خلل في التوازن
بين سرعتي تصنيع الحموامض العضويه الطياره وتفكيكها يضر بالتشغيل الجيد للهاضمه خاصه وان

البكتيريا الصانعه للميثان حساسه جدا للشروط الحامضيه ويتم الحفاض على التوازن بين هاتين
السرعتيين بتوفير شروط دقيقه ومناسبه للوسط البيولوجي.

العوامل المؤثرة على إنتاج الغاز الحيوي:
تتوفر عدة عوامل أساسية تحكم إنتاج هذا الغاز أهمها درجة الحرارة ،ودرجة الحموضة ،ونسبة الكربون
إلى النيتروجين ،وتركيز المادة الصلبة ،وزمن البقاء ،ومعدالت التحميل والمواد السامة.
 .0درجة الحرارة:

تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على عملية التخمير وانتاج الغاز الحيوي .ويوجد نوعان من البكتريا المنتجة
للغاز ،النوع األول هو الميثوفيللي ودرجة الحرارة المثلى لهذا النوع هي  57-53درجة مئوية ،وتنخفض
معدالت إنتاج الغاز بدرجة كبيرة مع انخفاض درجة الحرارة ،أما النوع الثاني هو الثرموفيللي ودرجة الحرارة

المثلى لهذا النوع  52-33درجة مئوية ،ولتوضيح أثر الحرارة فإذا اعتبرنا إنتاج الغاز يعادل  %022عند
الحرارة المثلى للتخمر الميشوفيللي  57درجة مئوية فانه يرتفع الى % 032عند التخمر الثرموفيللي
وينخفض إلى أقل من  %03عند درجة  02درجة مئوية.
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 .0درجة الحموضة:

تحتاج الكائنات الحية الدقيقة في التخمير الالهوائي إلى وسط متعادل لتتمكن من العمل بكفاءة أي عند

أس هيدروجيني يساوي  ، 7على الرغم من أن بكتيريا التحلل تحول المواد العضوية إلى أحماض يمكن أن
تعيش في ظروف حامضية أي عند أس هيدروجين قريب من  3,3إال أن بكتيريا الميتان تعمل بكفاءة

أفضل عند أس هيدروجيني بين  3,0 - 0,5وأثناء عملية التخمر يحدث توازن بين بكتيريا تكوين
األحماض وبكتيريا إنتاج الميتان بحيث يبقى األس الهيدروجيني قريبا من( )7لذلك عند بدء التشغيل

يفضل استخدام بادىء مكون من مستحلب متخمر مسبقاً أو استخدام تركيزات منخفضة من المادة
العضوية لإلسراع بالوصول إلى مرحلة التوازن.
 .5نسبة الكربون إلى النيتروجين:

تحتاج بكتيريا األحماض وبكتيريا الميتان إلى الكربون والنيتروجين لنموها وتستهلكهم بنسبة %52-03

كربون إلى ( )0نيتروجين وهو ما يطلق عليه نسبة الكربون إلى النيتروجين وتعادل القيمة المثلى لهذه
النسبة في التخمير الالهوائي  %52-03ويحتوي روث األبقار واألغنام على هذه النسبة تقريبا ولكنها

تتغير باستمرار وبشدة طبقا للمادة العضوية المستخدمة.
 .4تركيز المادة الصلبة في محلول التغذية:

يتراوح تركيز المادة الصلبة في محلول التغذية (أي كمية المادة الصلبة إلى الماء) بين  %02-0حيث

تحافظ هذه النسبة على جريان مناسب ،وتمنع تكون األحماض بمعدالت أكبر من استهالكها مما يحافظ

على التوازن في عملية التبخر .ولكن قد يتم رفع نسبة المادة الصلبة في بعض عمليات التخمر

المستخدمة إلى  %04-00لتقليل المتطلبات الحرارية وتحسين االقتصاديات ،كما أن عملية التخمير

الجاف للمخلفات الصلبة مثل القش واالحطاب والقمامة تتم في تركيزات مرتفعة قد تصل إلى %52-03

ونظ اًر لتكون األحماض فإنه عادة ما يضاف مواد مساعدة مثل كربونات الكالسيوم للمساعدة على التوازن.
 .3معدالت التغذية بالمادة العضوية (درجة التحميل( :

تمثل كمية التغذية اليومية بالمواد العضوية مقسومة على حجم المخمر ،أهمية كبيرة حيث بزيادتها يرتفع

إنتاج الغاز ،ولكن زيادتها أكثر من الالزم يؤدي إلى تراكم األحماض العضوية بسبب عدم تمكن بكتيريا

الميتان من تحويلها إلى غاز مما قد يسبب توقف إنتاج الغاز ،وتختلف معدالت التغذية بالمادة العضوية
حسب تركيب المادة العضوية ونوع المخمر المستخدم وظروف التشغيل.
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 .5زمن بقاء المحلول في المخمر:

وهو متوسط عدد األيام التي يبقاها المحلول داخل المخمر ،والذي تحكمه عوامل كثيرة منها ظروف

التشغيل مثل درجة الحرارة وطبيعة المادة العضوية المستخدمة وسهولـة تخمرها ونوع المخمر المستخدم،

وعادة يكون زمن البقاء حوالي  42يوما بالنسبة لتخمر روث الماشية في الظروف العادية بدون تسخين
والحد األدنى لزمن البقاء يحدده سرعة تكاثر البكتيريا ،حيث انخفاضه عن الفترة الالزمة لتكاثر البكتيريا
يساعد على خروج البكتيريا وتناقصها في المخمر مما يسبب توقف أو انخفاض الغاز ،أما الحد األقصى
لزمن البقاء فتحدده عوامل اقتصادية ،حيث أن زيادة زمن البقاء يؤدي إلى زيادة حجم المخمر وبالتالي

زيادة التكاليف.

 .7المواد السامة في التغذية:

المضادات الحيوية والمبيدات والمنظفات الصناعية والمعادن الثقيلة مثل الكروم والنيكل والنحاس والزنك

تعتبر مواد سامة للكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بإنتاج الغاز الحيوي ،كما أن ارتفاع تركيز االمونيا
والذي ينجم عن انخفاض نسبة الكربون إلى النيتروجين قد يسبب تسمم للبكتيريا.
 .0استخدام البادئات:

عند بداية تشغيل المخمر فانه يفضل إضافة نسبة من مخلوط تخمير نشط وذلك لإلسراع في عملية

التخمير حيث يحتوي هذا المنشط على نسب متوازية من بكتيريا الميتان وبكتيريا الحمض التي يمكنها أن
تعمل مباشرة بعد إضافتها ،وقد ال يحتاج األمر إلى استعمال المنشط حيث يمكن للمخمر العمل يدونه في

حالة استخدام روث الماشية ،ولكن ذلك يتطلب االنتظار بضعة أيام لحين تكون ونمو عدد كاف من بكتيريا

التحلل وبكتيريا الميتان.

 .2التقليب داخل المخمر:

وهو من العوامل الضرورية لرفع كفاءة عملية التخمير وزيادة إنتاجية الغاز وعن طريق التقليب تتجانس
مكونات المخمر وتزداد فرص التالمس بين المخلفات والبكتيريا ويزداد نشاط بكتيريا الميتان مما يؤدي إلى

ارتفاع معدالت إنتاج الغاز كما أن التقليب يمنع تشكل طبقة الخبث فوق سطح مخلوط التخمر وتيبسها
مما يعوق صعود الغاز لألعلى .وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التغذية اليومية بالمواد الطازجة تعتبر إحدى

طرق التقليب ،ولذا كان من المفضل تعدد مرات التغذية اليومية لزيادة فرص التقليب .وعادة يستخدم

التقليب اليدوي أو الميكانيكي أو التقليب بإعادة دورات المحلول أو الغاز .شكل ( )0يبين مراحل عملية
الهضم
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شكل ( )0يبين مراحل عملية الهضم

مدخالت الهواضم الحيوية:
يمكن االستفادة من مخلفات مزارع األبقار والمواشي وتجدر اإلشارة ،أن بناء الهواضم يعتبر جزءاُ مرافقاً

ألمكنة تربية األبقار والمواشي وتشكل الطريقة األمثل لمعالجة مخلفاتها خصوصاً في أمكنة تواجد المزرعة

في األرياف والتي ما زال التعامل مع مخلفاتها تقليدياً .كما ال تتوفر ،في األفق المنظور ،برامج وبنية
تحتية واقتصادية مواتية إلطالق حلول للتخلص من تلك التلوثات .وتعتبر المخلفات النباتية كنواتج التقليم

وقص األعشاب في المسطحات الخضراء وغيرها من أهم روافد مدخالت الهواضم .كما تسنخدم النفايات

المنزلية العضوية وبقايا أسواق الخضار والفواكه بكل أشكالها وأنواعها أيضاً ليكون لها الدور الكبير في

تقليل حجوم وأخطار التعامل مع النفايات الصلبة التي يصل فيها نسبة النفايات العضوية حتى %52

وأكثر مما يسهم في حل مشكلة المخلفات الصلبة.
مخرجات الهواضم الحيوية:
أوالً :السماد الحيوي :هو سماد عضوي عالي الجودة خالي من العوامل الممرضة ،بدون روائح ال يجذب
الحشرات .ويمكن ذكر بعض القيم تقريبية لمكوناته "كل واحد متر مكعب من السماد الحيوي أي طن واحد
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تقريباً ذو بتركيز ( %0ماده صلبة) تعادل ( 00،4كغ) كبريت ( 0،0كغ) سوبر فوسفات  00،3( +كغ)

كبريتات البوتاسيوم" .ويتوفر لدينا تحليل من مخابر معتمدة لمكونات السماد الخارج من هاضم قرية بريكة
للمهتمين والمختصين.

ثانياً :الغاز الحيوي :يمكن استخدامه كطاقة حرارية بديلة يستخدم في تسخين المياه والتدفئة وتوليد الطاقة
الكهربائية ونذكر أن الغاز الحيوي هو طاقة تنتج عن تقانة بسيطة؛ متوفرة؛ ميسرة في أماكن بعيدة عن

مصادر الطاقة؛ وهي ال تحتاج الستثمارات عالية التمويل المالي أو التقني ،ال تطلق ملوثات بيئية وانما

يمكن أن تكون وسيلة للتحكم بالملوثات البيئية  .يعطي الغاز الحيوي طاقة حرارية عالية؛ نظيفة؛ رخيصة.

وكل واحد متر مكعب من الغاز الحيوي يعادل من حيث الطاقة (0كغ) حطب = (%44كغ) بوتان = (2،5

ل) مازوت = ( 0،3ك و  /ساعة /ميكانيكي الطاقة الناتجة غير ناضبة ،ميسرة في معظم أماكن

النشاطات اإلنسانية؛ الطاقة الناتجة من الغاز المنتج كافية لمتطلبات المنزل؛ المزرعة والتجمعات

اإلنسانية يمكن توليد طاقة كهربائية كافية الستهالك المزرعة ولتجمعات سكانية بعيدة .يعطي الغاز

الحيوي طاقة حرارية عالية؛ نظيفة؛ رخيصة.

نماذج لوحدات الهضم المنتجة للغاز الحيوي
 .0انتاج غاز الميثان عن طريق التسخين الشمسي للهاضم )(SHBD

وقد لوحظ زيادة في إنتاج غاز الميثان قدرها  ٪72.0للمواد العضوية الثالثة المستخدمة في الدراسة؛

روث البقر ،والسماد الدواجن ،وبقايا الطعام مقارنة ب  ٪32عند أتباع طرق الهضم التقليدية .شكل ()5

شكل ( )5الهاضم
الشمسي
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تابع شكل ()5

 .0محطة هجينة لتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية

في هذه المحطة يتم إستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية الناتجة عن النفايات العضوية

بطريقة التخمر الالهوائي وحرقه ليالً في ساعات الظالم في مراجل بخار تعمل على الغاز الطبيعي
والغاز الحيوي ،وبذلك نحقق هدفين هما التخلص من النفايات العضوية واالستفادة من الطاقة

الشمسية بشكل أفضل محافظين على البيئة من التلوث.
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شكل ( )4محطة هجينة النتاج الغاز الحيوي

على الرغم من كل االهتمام العالمي الكبير بالطاقة المتجددة (خارج الطاقة التقليدية – الكتلة الحية) كطاقة

نظيفة وبديلة في المستقبل للطاقة األحفورية ،فإن جميع الدالئل توضح بأن الطاقة المتجددة لن تستطيع

أن تلعب هذا الدور حتى في المستقبل البعيد نتيجة لتوافر الطاقة األحفورية بكميات كبيرة تكفي احتياجات

عالمنا حتى نهاية القرن الحالي والصعوبات الكبيرة التي تواجه تكنولوجيا الطاقة المتجددة والناتجة عن

تبعثرها وكونها متقطعة وغير مستمرة ومحدودية كفاءتها وبالتالي الكلف العالية لالستثمار فيها .إال أن

هناك استعماالت معينة تستطيع الطاقة المتجددة أن تلعب فيها دو اًر رئيسياً في تزويد الكهرباء للمناطق
الريفية والفقيرة والنائية ،كما أن كلف إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في انخفاض مستمر مما يجعلها

أكثر قدرة على المنافسة إال أن طبيعتها المتقطعة ستحول بينها وبين لعب الدور الرئيسي إلنتاج الكهرباء

حتى على المستقبل البعيد .إن الطاقة التقليدية – الكتلة الحية كانت وستظل تلعب دو اًر هاماً من مصادر

الطاقة في عالمنا وستساهم بحوالي  %00-02من مصادر الطاقة وتشكل هذه الطاقة مصد اًر رئيسياً
لتزويد الطاقة في الدول محدودة الدخل وخاصة في أواسط إفريقيا وجنوب آسيا ،إال أن نسبة مساهمتها

في مصادر الطاقة العالمية ستتراجع تدريجياً وانما ببطء نتيجة لالنتشار المتزايد لمصادر الطاقة التجارية
في جميع أنحاء العالم .في نفس الوقت فإن الوقود السائل الناتج عن التخمير (اإلثينول) ستزداد مساهمته

كخليط وبديل للمنتجات النفطية وخاصة في البرازيل واالتحاد األوروبي ،إال أن دوره سيظل محدوداً لكلفته
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العالية ومحدودية األراضي الزراعية وكذلك حاجته إلى طاقة تجارية كبيرة نسبياً لنقله وانتاجه .إن مستقبل
الطاقة المتجددة ومساهمتها في مصادر الطاقة يتوقف على عاملين رئيسين أحدهما التقدم في

تكنولوجيات هذه الطاقة وتخفيض كلفها وهو تقدم بطئ واألمر اآلخر متعلق باألمور البيئية والضرائب

المتزايدة التي تفرض على الوقود األحفوري والدعم المالي والتشريعي للطاقة المتجددة .إال أن هذه العوامل

ولو أنها مؤثرة وستزيد قليالً من مساهمة الطاقة المتجددة ،إال أنها لن تغير كثي اًر من مزيج الطاقة العالمي
حتى في المدى البعيد.
المصادر

 .0دريوس ،علي .الفوائد البيئية واالقتصادية لمعالجة المخلفات العضوية (تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي)
هندسة التصميم واإلنتاج /سوريا www.maaber.org/ cgi-bin / sitestats.
 .0هانز،جواكيم باركمان  ،دمحم بسايج  ،الييوبرنيكات ،سارجيو باولو فرانسيسكو سيلفاستريس .0222.
قدرات الكتلة الحيوية في بلدان حوض البحر االبيض المتوسط ،الجمعية البرلمانية لالتحاد من اجل
المتوسط ،لجنة الطاق ،البيئة والمياه.
 .5المركز الوطني لبحوث الطاقة – مجموعة الكتلة الحيوية ( .0200. )NERCالكتلة الحيوية مصدر من
مصادر الطاقة المتجددة http:// www.nrel.gov/.

 .4الفياض ،موسى ،عبير أبو رمان .الوقود الحيوي  -االفاق والمخاطر والفرص  . 0220.محاضرات
مؤتمر الوقود الحيوي ،عمان ـ االردن

 .3تقارير منظمة االغذية والزراعة الدولية  ( FAO ) 1990ـ 0220

 .5إدارة الشؤون الفنية  ،منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( اوابك ) " مستقبل مصا درالطاقة عربيا
وعالميا " مؤتمر الطاقة العربي ا لسابع  ،القاهرة 04 -00أيار  /مايو 0220
 .7الشياح ،عبد الرحمن  . 0200 .دراسة محطة هجينة لتوليد الطاق من الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية
 .الندوة العلمية التخصصية الثالثة  /قسم الطاقة  /تقنيات التبريد والطاقة الشمسية  /كلية الهندسة
الميكانيكية  /جامعة حلب /سوريا
http://aradina .kenanaonline.com .2006 .0
http://en_wikipedia_org/wiki/Palm_oil .9
http://www_americanpalmoil_com/pdf/enviromental/Palm%_Oil%_Product. .01
.00
.04

)IEA (International Energy Agency). 2004. World Energy Outlook (WEO) . Paris. 4112

www.maaber.org/cgi-bin/sitestats

British Petroleum. 2005. “BP Statistical Review of World Energy 2005”, London .05
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امكانية توليد الطاقة الكهربائية في محافظة النجف االشرف باستخدام الخاليا الشمسية
 اعياد عبد الرضا عبدهللا.د.م.أ
 جامعة بغداد/)كلية التربية االساسية (ابن رشد

 علي لفتة سعيد.د.م.أ
 جامعة الكوفة/كلية االداب

 وسام عبدهللا جاسم.د.م
 جامعة بغداد/)كلية التربية االساسية (ابن رشد

ملخص بحث
تتوجه القدرات المعاصرة لمواجهة محدودية مصادر الطاقة االحفورية ( الفحم و النفط ) واحتمال استنزافها المستقبلي
 االول هو البحث عن مصادر طاقة بديلة للطاقة ويفضل ان تكون مصادر دائمة ومتجددة وذات أثار. إلى اتجاهين اساسيين
 والثاني هو التعامل مع مصادر الطاقة واحتياجاتنا لها بشكل علمي لتقليل، تلوث قليلة وهذا ما ركزت االتفاقيات الدولية
معدالت استنزاف المصادر الحالية والتأقلم مع المعطيات التي ستفرضها بالتأكيد مصادر الطاقة البديلة وقد احتلت مصادر
الطاقة الشمسية مركز الصدارة بوصفهما المصدر المرشح لتلبية بعض احتياجات البشر من الطاقة على المدى القصير مع
 وعليه جاء البحث بثالث مباحث بحث االول خصائص االشعاع. توافر اإلمكانية في إن تتسع مساهماتها في المستقبل
 اما الثاني فقد عالج طرائق حساب االشعاع الشمسي وتحويلها الى، الشمسي والعوامل المؤثرة عليه في منطقة الدراسة
 واهتم الثالث بحساب كمية الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة منطقة الدراسة وهل مجدية من الناحية، طاقة كهربائية
 تمتلك محافظة النجف امكانات كبيرة من الطاقة الشمسية،  وخلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات مثل. االقتصادية
 هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مقدار االشعاع. المتولدة من االشعاع الشمسي الساقط على ارض المحافظة
 من. )  الطاقة الفعلية،  العواصف الترابية،  التغييم،  الرطوبة، الشمسي الواصل مثل ( زاوية سقوط االشعة الشمسية
 اما من حيث االجهزة. الممكن تحويا الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية من خالل استخدام بعض المعادالت الرياضية
المستخدمة في ذلك فتم اخت راع االلواح الشمسية المرتبطة بمنظومة تعمل على تحويل الطاقة الشمسية الحرارية الى طاقة
 يمكن.  تختلف اوقات امتداد الطاقة الشمسية زمانيا لمحطة الطاقة في المحافظة حسب الفصول وساعات اليوم. كهربائية
االستفادة من الطاقة الشمسية فائدة كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية في حالة استخدام منظومات االلواح الشمسية المستوردة
. او المصنعة محليا خاصة اذا ما عرفنا ان المحافظة تمتلك مقدار كبير من الطاقة الشمسية
Directed contemporary capacity to cope with the limited fossil energy sources (coal and oil) and the
possibility of future depletion to two basic directions. The first is the search for alternative energy
sources of energy and would prefer to be permanent and renewable and related sources raised a few
pollution and this is what has focused international conventions, and the second is to deal with energy
sources and our needs her in a scientific manner to reduce the depletion rates of existing sources and
cope with the data that it will present certainly alternative energy sources has occupied solar energy
sources center stage as the source candidate to meet some of mankind's energy needs in the short term
with the availability of the possibility that the capacity of their contributions in the future. And he came
Find three sections the first search of solar radiation and the factors affecting the properties in the study
area, while the second has dealt with the modalities of solar radiation account and converted into
electrical energy, and interested third calculates the amount of electric power generated from the study
area station and whether economically viable. The research found a set of conclusions such as, Najaf
province has a great potential of solar energy generated from the solar radiation falling on the land of
the province. There are a range of factors that affect the amount of solar radiation, such as connecting
(the fall of the angle of solar radiation, humidity, campers, dust storms, the actual energy). It is possible
Thoia solar energy into electrical energy through the use of some mathematical equations. In terms of
the hardware used in this invention Vtm solar panels associated with the system is working to convert
solar thermal energy into electrical energy. Times vary throughout the solar temporally for the power
plant in the province, according to the seasons and hours of the day. You can take advantage of the
great benefit of solar energy in electrical power generation in the case of the use of solar panels
systems imported or manufactured locally, especially if we consider that the province has a large
.amount of solar energy
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المقدمة
تتوجه القدرات المعاصرة لمواجهة محدودية مصادر الطاقة االحفورية ( الفحم و النفط ) واحتمال
استنزافها المستقبلي إلى اتجاهين اساسيين  .االول هو البحث عن مصادر طاقة بديلة للطاقة ويفضل ان تكون
مصادر دائمة ومتجددة وذات أثار تلوث قليلة وهذا ما ركزت االتفاقيات الدولية  ،والثاني هو التعامل مع مصادر
الطاقة واحتياجاتنا لها بشكل علمي لتقليل معدالت استنزاف المصادر الحالية والتأقلم مع المعطيات التي
ستفرضها بالتأكيد مصادر الطاقة البديلة وقد احتلت مصادر الطاقة الشمسية مركز الصدارة بوصفهما المصدر
المرشح لتلبية بعض احتياجات البشر من الطاقة على المدى القصير مع توافر اإلمكانية في إن تتسع مساهماتها
في المستقبل وهي في ذات الوقت طاقة خالية من االضرار والتلوث وممكن تحويلها الى اشكال اخرى من الطاقة
بسهولة كالطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية  .لذا دعت الحاجة الى مثل هكذا دراسة وعلى محافظة من
محافظات العراق التي تمتاز بأهميتها الدينية و االقتصادية اال وهي ( النجف)  .وعليه جاء البحث بثالث مباحث
بحث االول خصائص االشعاع الشمسي والعوامل المؤثرة عليه في منطقة الدراسة  ،اما الثاني فقد عالج طرائق
حساب االشعاع الشمسي وتحويلها الى طاقة كهربائية  ،واهتم الثالث بحساب كمية الطاقة الكهربائية المتولدة من
محطة منطقة الدراسة وهل مجدية من الناحية االقتصادية .

المبحث االول  :خصائص اإلشعاع الشمسي والعوامل المؤثرة فيه في منطقة الدراسة
تعد الشمس الضابط والمؤثر االساس في المناخ والمصدر الرئيس للطاقة في الغالف الجوي اذ تقرر شدة
االشعاع الشمسي وكميته التوزيع العام لدرجات الحرارة فوق سطح االرض وعند دوائر العرض المختلفة

][1

.

ونتيجة للتفاعالت النووية التي تحدث في الشمس فان حرارة باطنها تقدر بـ ( )02مليون درجة مئوية وتساوي
حرارة سطحها ( )0222درجة مئوية وهي تتسبب بمقدار كبير من الطاقة عندئذ تعرف هذه الطاقة باإلشعاع
الشمسي ( )Solar Radiationوهي الطاقة االشعاعية التي تطلقها الشمس في االتجاهات جميعها وتستخدمها
الكواكب السيارة التابعة لها واقمارها كلها في حرارة سطحها واجوائها] . [0وهي طاقة ضخمة جدا ومسؤولة عن
الطاقتين الضوئية والحرارية الكامنة في اشعتها لجو االرض  .وتبلغ الطاقة المشعة من الشمس حوالي (× 68,0
 )0612ملي واط تقريبا ويصل لسطح االرض منها حوالي ( )0222/1مليون جزء  ،أي ما يقرب من
(0سعرة/سم/0دقيقة) وهو ما يعرف بالثابت الشمسي ( . )the solar constantويتغير هذا الثابت بحسب
المسافة بين االرض والشمس وزاوية سقوط اشعة الشمس  ،لذا يحدد الغالف الجوي ما يصل لسطح االرض من
اشعة شمسية ]. [6
ويشير الجدول ( )1والشكل ( )1الى ان كمية االشعاع الشمسي تتباين زمانيا ومكانيا في محطة منطقة
الدراسة الحظ خريطة ( 8 )1على وفق اختالف زاوية سقوط اشعة الشمس وطول ساعات النهار وصفاء الجو .
اذ تبدأ قيم اإلشعاع الشمسي باالزدياد تدريجيا ابتداء من شهر (نيسان) وتبلغ ( )0,0864ملي واط /سم 0في
محطة النجف  .وذلك يعود لحركة الشمس الظاهرية باتجاه مدار السرطان وكبر زاوية سقوط االشعاع الشمسي ،
مما يترتب على ذلك ارتفاع في كميات االشعة الشمسية المستلمة  ،اذ سجلت اعلى القيم في اشهر (مايس 8
حزيران 8تموز 8اب) حيث بلغت ( )0,28,1 ،464860 ،416816 ، 002800ملي واط /سم 0في محطة النجف
وذلك بسبب تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في ( 01حزيران)  ،مما يترتب على ذلك من زيادة كبيرة في
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زاوية ارتفاع الشمس وطول ساعات النهار ،فضال عن انعدام أو ندرة الغيوم  .والزالت المحطات تسجل ارتفاعا
في قيم اإلشعاع الشمسي حتى شهر تشرين األول  .ومن ثم تأخذ باالنخفاض المتدرج إلى أن تصل إلى أدنى
انخفاض لها في شهر (كانون األول) لتصل إلى ( )6108,0ملي واط/سم 0في المحطة  ،وسبب هذا االنخفاض
هو تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي وابتعادها عن منطقة الدراسة في ( 01كانون األول) وصغر زاوية
سقوط أشعة الشمس وقصر ساعات النهار فضال عن ارتفاع نسبة التغييم .
جدول رقم ()1
المعدالت الشهرية لكميات االشعاع الشمسي الكلي (ملي واط /سم )8لمحطة منطقة الدراسة للمدة (-1293
 )8339م
األشهر

شباط

ك8

اذار

نيسان

مايس

حزيران

اب

تموز

ت1

ايلول

ك1

ت8

المعدل
السنوي

المحطة
النجف

453461

483413

313444

664434

53,433

484464

444447

51,418

647478

363444

446474

77,457

818282

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة النقل والمواصالت ،الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،قسم
المناخ ،بيانات غير منشورة.8332 ،
في حين يالحظ من الجدول ( )0ان المعدالت الشهرية لقيم االشعاع الشمسي المنتشر تظهر نوعا من التباين
المكاني والزماني في محطة المناخية في منطقة الدراسة الحظ خريطة ( 8 )0حيث تزداد نسبة االشعاع الشمسي
بصورة عامة كلما تقدمنا نحو فصل الصيف  .والسيما بعد ( 01آذار)  .اي انها تتماشى مع قيم كل من االشعاعين
الشمسيين الكلي والمباشر من حيث االرتفاع واالنخفاض في كمياتها  ،اذ تبدأ المعدالت الشهرية لإلشعاع الشمسي
المنتشر باالرتفاع المتدرج من شهر (آذار) حتى شهر (ايلول) .اال ان اقصى ارتفاع لتلك القيم يحدث في اشهر
(مايس ،وحزيران ،وتموز  8اب) ويبلغ ( )001820 ،000801 ، 042841على التوالي في المحطة المذكورة
اعاله .
ثم تأخذ قيم االشعاع الشمسي المنتشر باالنخفاض التدريجي كلما تقدمنا نحو الفصل البارد من السنة لتصل
الى ادنى مستوياتها في شهري (كانون االول وكانون الثاني) وتبلغ ( )164812 ،100804ملي واط /سم 0في
محطة النجف وذلك االنخفاض يرد الى قلة العواصف الغبارية وزيادة نسبة السحب في السماء .
جدول رقم ()8
المعدل الشهري لقيم اإلشعاع المنتشر (ملي واط /سم )8في محطة منطقة الدراسة للمدة ( )8339 -1293م
المعدل

االشهر
ك2

شباط

آذار

نيسان

مايس

تموز

حزيران

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

السنوي

المحطة

النجف

15,731

131751

211712

2117,1

2,17,1

251712

252711

المصدر111 :

03

211722

211751

111711

155712

12571,

211711
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وفيما يخص قيم االشعاع الشمسي المباشر في منطقة الدراسة  ،فانه يتضح من الجدول ( )3ان قيم االشعاع الشمسي
المباشر تتماشى مع قيم االشعاع الشمسي الكلي الحظ خريطة(,)4اذ تبدأ تلك القيم بالزيادة التدريجية بعد ( 11آذار) وكلما
تقدمنا نحو الفصل الحار من السنة تزداد تلك المعدالت في اشهر (مايس  ،وحزيران  ،وتموز ،وآب) ،اذ بلغت (37,963
 )467934 ،411911،ملي واط/سم 1وتزداد هذه الكمية لكبر زاوية سقوط االشعاع الشمسي  ،وزيادة عدد ساعات
سحب  ،االمر الذي يؤدي الى زيادة كميات االشعاع الشمسي المستلمة  .ومن ثم تأخذ تلك المعدالت
السطوع الفعلي وقلة ال ُ
تتناقص تدريجيا ابتداء من شهر (تشرين االول) حتى شهر (آذار) اال ان ادنى انخفاض لها يحدث في شهري (كانون
االول وكانون الثاني) في محطات منطقة الدراسة .ليصل الى ( )166934 ،174911ملي واط/سم 1وهذا االنخفاض سببه ُ
تعامد اشعة الشمس على مدار الجدي بعد ( 11كانون االول)  .ومن ثم صغر زاوية سقوط اشعة الشمس  ،وقلة ساعات
السطوع الشمس الفعلي  ،فضل عن زيادة نسبة السُحب في السماء  ،االمر الذي ادى الى وصول كميات قليلة من االشعاع
الشمسي في هذين الشهرين بصورة خاصة وفي اشهر الفصل البارد بصورة عامة .
مما تقدم يستنتج ان قيم االشعاع الشمسي الكلي والمباشر والمنتشر تزداد كلما تقدمنا من الشمال الى الجنوب في
منطقة الدراسة ،حيث ترتفع المعدالت الشهرية لإلشعاع الشمسي الكلي والمباشر والمنتشر في فصل الصيف ،وسجلت
أقصاها في اشهر ( مايس  ،وحزيران  ،وتموز ،وآب) في حين سجلت ادناها في اشهر (كانون األول ،وكانون الثاني،
وشباط) في محطة منطقة الدراسة .

جدول رقم ()0
المعدل الشهري لقيم اإلشعاع المباشر (ملي واط /سم )8في محطة منطقة الدراسة للمدة ( )8339 -1293م
المعدل
االشهر

ك2

شباط

آذار

نيسان

مايس

تموز

حزيران

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

السنوي

المحطة

النجف

199201

810229

898228

01,289

0,2290

181218

19,203

102288

091289

890212

122231

1,1218

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة النقل والمواصالت ،الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،قسم
المناخ ،بيانات غير منشورة.8332 ،

العوامل المؤثرة في تباين قيم اإلشعاع الشمسي في منطقة الدراسة :
هناك عوامل متعددة تؤثر في قوة االشعاع الشمسي ذاته من فترة الى اخرى ،وان قوته الواصلة الى سطح
االرض تختلف من وقت ألخر بحسب كيفية انتقال االشعة الشمسية عبر االوساط المختلفة وشكل الموجات
الساقطة ونوعها واشكال سطح االرض التي تستقبل هذه االشعة]. [0
 -1زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي :
تعد زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي من العوامل المؤثرة في تباين قيم االشعاع الشمسي ،اذ تتباين تلك الزاوية
بين منطقة وأخرى ومن فصل ألخر ،حتى خالل اليوم الواحد ،ويظهر ذلك من خالل تتبع المسار اليومي لإلشعاع
الشمسي ،فهي اشد ما تكون عليه في وقت الظهيرة واقل ما تكون عليه من وقت الغروب حتى الصباح] .[1وذلك
بحسب الموقع بالنسبة لدوائر العرض الذي يحدد زاوية سقوط االشعاع الشمسي ومن ثم كمية االشعة الشمسية
المستلمة .وبحسب ذلك فإن موقع منطقة الدراسة الى الشمال من مدار السرطان جعلها تتأثر بزاوية سقوط اشعاع
شمسي مائل على وفق حركة الشمس الظاهرية .اال ان هذا التأثير يتباين في محطات منطقة الدراسة ،حيث ان
مقدار زاوية سقوط االشعاع الشمسي لم تكن واحدة في منطقة الدراسة.
اذ يظهر من الجدول ( )1أن زاوية سقوط االشعاع الشمسي تأخذ بالزيادة التدريجية بعد ( 01آذار) لتعامد
اشعة الشمس على دائرة العرض االستوائية وحركة الشمس الظاهرية نحو مدار السرطان ويظهر الجدول
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المذكور ان قيم الزوايا تبقى مرتفعة خالل شهري (تموز 8وآب) اذ بلغت الزاوية خالل هذين الشهرين في محطة
الموصل نحو ﹶ( )97° 33، 97°, 3ومن ثم تأخذ زاوية سقوط االشعاع الشمسي تتناقص تدريجيا بعد ( 06ايلول)
لحركة الشمس الظاهرية نحو مدار الجدي وابتعادها عن النصف الشمالي  .ويستمر هذا االنخفاض في قيم الزوايا
الى ان يصل الى ادنى مستوياته في شهر (كانون االول) 8اذ تبلغ حوالي ( )33°, 33في محطة النجف  ،لتعامد
اشعة الشمس على مدار الجدي وابتعادها عن منطقة الدراسة.
ويستنتج مما تقدم أن زاوية سقوط االشعاع الشمسي تتباين زمانيا ومكانيا بحسب اختالف الموقع الفلكي
وحركة الشمس الظاهرية  ،وتتناقص تدريجيا كلما تقدمنا من الشمال من منطقة الدراسة.
جدول رقم ()5

المعدالت الشهرية لزوايا سقوط اإلشعاع الشمسي (درجة) في منطقة الدراسة
االشهر
المحطة
النجف

دائرة

االرتفاع

العرض

باالمتار

ْ13 575

55

ك2

شباط

آذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

ﹶْْ3° 5

ﹶْ55° 5

ﹶْ53° 5

ﹶْ36° 5

ﹶْ77° 5

ﹶْ61° 5

ﹶْ77° 5

ﹶْ72° 5

ﹶْ32° 5

ﹶْ55° 5

ﹶْْ7° 5

ﹶْْ5° 5

المصدر :االء.1272
 -2ساعات السطوع النظري :

ان لطول النهار تأثير كبير في كمية االشعاع الشمسي الواصل الى محطة منطقة الدراسة  ،فبالرغم من

وضوح اختالف طولي الليل والنهار بين الصيف والشتاء الختالف زاوية سقوط اشعة الشمس بين الفصول ،فأن
طول الليل يزداد شتاء كلما اتجهنا الى الشمال والعكس بالعكس ،اذ يزداد طول النهار صيفا كلما اتجهنا شماال

][3

اذ يظهر عند مالحظة الجدول ( )6تباين معدالت ساعات السطوع النظري بين محطات منطقة الدراسة على

مدار اشهر السنة ،اذ تصل هذه المعدالت في شهر (آذار) الى ( )27ساعة /يوم  .ويستمر تزايد ساعات
السطوع النظري الى ان تصل الى اقصى حد لها في شهر حزيران اذ تبلغ ( )21,80ساعة /يوم في هذا الشهر

لتعامد الشمس على مدار السرطان فضال عن ان الشمس اقرب ما تكون عليه في النصف الشمالي  ،ومن ثم

تأخذ ساعات السطوع النظري تتناقص تدريجيا حتى تكاد تكون متقاربة جدا في شهر (ايلول) ،حيث تصل تلك

المعدالت الى ( )27,77ساعة/يوم  .ويستمر التناقص في معدالت ساعات السطوع النظري اال ان تصل الى

ادنى حد لها في شهري (كانون االول  ,وكانون الثاني) اذ تبلغ ( )28,83 ،28,28ساعة/يوم في المحطة على
التوالي  .يتضح مما تقدم ان االختالف في معدالت ساعات السطوع النظري بين الصيف والشتاء تكون ()1
ساعة مما يوفر طاقة شمسية كافية خالل الفصل الحار من السنة لتوليد الطاقة الكهربائية هذا اذا ماعرفنا ان

هذا الفصل هو االطول في المحافظة .
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جدول رقم ()3

المعدالت الشهرية والسنوية لساعات السطوع النظري (ساعة /يوم) في محطات منطقة الدراسة
للمدة()2557-1775

االشهر
شباط

ك8

نيسان

آذار

مايس

تموز

حزيران

ايلول

اب

ت1

ت8

ك1

المعدل
السنوي

13213

18202

المحطة
النجف

13230

1123,

1828,

18

10211

10289

11232

18288

10212

11288

13201

المصدر :االء
 -0ساعات السطوع الفعلي
تتباين ساعات السطوع الشمسي الفعلية زمانيا ومكانيا في منطقة الدراسة  .وهذا ما يظهر من مالحظة
الجدول ( ، )4اذ ان المعدالت الشهرية لساعات السطوع الفعلي تأخذ بالزيادة المتدرجة بعد ( 01اذار) اي مع
بداية انتقال الشمس الى النصف الشمالي  .حيث بلغ المعدل خالل شهر نيسان في المحطة ( ),ساعة/يوم  .ومن
ثم تأخذ هذه القيم بالزيادة لتصل الى اقصى معدالتها في اشهر (حزيران  8وتموز  8واب 8وايلول) فقد سجلت
محطة النجف نحو ( )12،11،1180،1181ساعة/يوم على التوالي  .وهذا يعود لتعامد اشعة الشمس على مدار
السرطان في ( 01حزيران) فضال عن قلة الغيوم او انعدامها في هذه الفترة  .في حين تبدأ معدالت ساعات
السطوع الفعلي تتناقص تدريجيا خالل اشهر (ايلول  8وتشرين االول  8وتشرين الثاني) لتصل الى ادنى انخفاض
لها خالل شهري(كانون االول  8وكانون الثاني) حيث تصل الى ( )080،081ساعة/يوم على التوالي  .وبحسب
ذلك يستنتج التباين الواضح في عدد ساعات السطوع النظرية  ،في حين يكون التباين اكثر وضوحا في عدد
ساعات السطوع الفعلية  ،اذ ان المدة الفعلية تعتمد على حالة السماء فعندما تكون السماء صافية وخالية من الغيوم
فان مدة السطوع تكون طويلة .بينما يحدث العكس عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم .
جدول رقم ()18
المعدل الشهري والسنوي لساعات السطوع الفعلي (ساعة /يوم) في منطقة الدراسة للمدة ()8339-1293م
االشهر
ك8

شباط

آذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت8

ك1

المعدل
السنوي

,21

2228

المحطة
النجف

,21

920

2

228

228

1128

112,

11

1328

221

921

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي 2قسم الموارد المائية والزراعية ،بيانات
(غير منشورة).8332 ،

. 5الرطوبة النسبية Moisture

يظهر من الجدول( )0ان معدالت الرطوبة النسبية تتباين زمانيا ومكانيا في محطة منطقة الدراسة .

فترتفع تلك المعدالت بصورة عامة في الفصل البارد من السنة  .اذ تبدأ قيم الرطوبة النسبية باالرتفاع المتدرج
ابتداء من شهر (تشرين االول) وحتى شهر (نيسان)  ،اال ان اعلى معدالت للرطوبة النسبية تسجل في شهري
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(كانون االول  ,وكانون الثاني) في منطقة الدراسة  ،لتصل خالل هذين الشهرين الى ( %)60،69وهذا
االرتفاع يأتي تزامنا مع ارتفاع نسبة التغييم وانخفاض درجات الح اررة  ،فضال عن تأثر منطقة الدراسة بنشاط
المنخفضات الجوية  ،ومن ثم تأخذ معدالت الرطوبة النسبية بالتناقص التدريجي ابتداء من شهر (آذار)

وحتى شهر (أيلول) .اال ان ادنى انخفاض لتلك القيم ُسجل في شهري (حزيران  ,وتموز) وبلغ (%)77،78
حيث ان هذا االنخفاض يعود الى االرتفاع في درجات الح اررة مع قلة او انعدام التساقط خالل هذه الفترة .
وسيادة منخفض الهند الموسمي والذي يتميز بهوائه الجاف فضال عن تأثير المرتفع شبه المداري المتمركز
على شمال افريقيا وانعدام مرور المنخفضات الجوية الحاوية على كميات كبيرة من الرطوبة التي مصدرها
المحيط االطلسي والبحر المتوسط  .نستنتج من ذلك ان منطقة الدراسة تمتاز بانخفاض معدالت الرطوبة في
اغلب اشهر السنة والن الرطوبة تؤدي الى قلة كمية الواصل من االشعاع الشمسي الى االرض بسبب خاصية
االمتصاص التي تمتاز بها الرطوبة وعليه فان قلة معدالت الرطوبة في منطقة الدراسة يشكل عامل ايجابي
في ايصال اكبر كمية من االشعاع الشمسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية .
جدول رقم()6
المعدل الشهري والسنوي للرطوبة النسبية( )%في منطقة الدراسة للمدة()2557-1775م
االشهر
المحطات
النجف

ك2

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

36

56

56

55

ْ5

2ْ31

25

22

23

ْ7

55

37

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسم المناخ ،بيانات غير منشورة.2557.

 -6التغييم Clouds
تعد الس ُحب بأنواعها المختلفة من مظاهر التكاثف الناجمة عن مرور المنخفضات الجبهوية التي تشكل
بدورها عامل رئيسا في اعاقة االشعاع الشمسي من الوصول الى سطح االرض واالشعاع االرضي من
الخروج من جو االرض ،فتؤثر في معدالت درجتي الحرارة العظمى والصغرى والمدى الحراري]. [6
اذ يصاحب التغييم نطاق الجبهات الهوائية (الباردة والدافئة) ضمن القطاع الدافئ من منظومات الضغط
الواطئ الجبهوي .حيث تعد هذه المنظومات من اهم العوامل المسببة له  ،وابرز منظومات الضغط الواطئ التي
تتعرض لها منطقة الدراسة عند انخفاض درجات الحرارة هي المنخفضات التي تتركز فوق البحر المتوسط
والبحر االحمر ،فضل عن وجود منطقة ضغط منخفض نسبيا فوق سهول دجلة والفرات وهو يمتد باتجاه شمالي
غربي -جنوبي شرقي ليشكل ممرا يربط منخفض البحر المتوسط والمنخفضات السائدة فوق الخليج العربي

][1

في حين تتركز المنخفضات الحرارية في فصل الصيف فوق صحراء الجزيرة العربية والصحراء الكبرى
وصحراء ثار الرتفاع درجة حرارتها] ،[,اذ يتبين من الجدول( ),ان قيم التغييم الشهرية تظهر نوعا من التباين
المكاني والزماني في محطات منطقة الدراسة  .وذلك لتباين عدد ايام تأثير منظومات الضغط الواطئ  .اذ ان
ظهور الغيوم في منطقة الدراسة يبدأ بشكل رئيس في شهر (تشرين االول) وبمعدالت منخفضة وذلك بسبب قلة
عمق وعدد المنخفضات الجوية  .اذ تبدأ هذه المعدالت بالزيادة التدريجية الى ان تصل الى اقصى ارتفاع لها في

01

المعدل
السنوي
5131
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شهري (كانون االول ,وكانون الثاني) لتصل الى ( )19,،19,اوكتاس على التوالي وهذا نتيجة لتأثير منخفضات
البحر المتوسط .
المبحث الثاني  :طرائق حساب اإلشعاع الشمسي وطرائق تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية
 -8طرائق حساب اإلشعاع الشمسي :
يعد اإلشعاع الشمسي احد مصادر الطاقة الواردة إلى سطح األرض ومن خلله تحدث جميع الظواهر الجوية
وتغيراتها  ،وبحسب هذا من الضروري جدا رصد كمية اإلشعاع وشدته ومدة سطوعه  ،وهنالك العديد من األجهزة
الخاصة برصد اإلشعاع بحسب أطوال موجات اإلشعاع وإن قياس اإلشعاع الشمسي له أهميته لما لهذا العنصر من أهمية
في استغلل الطاقة الشمسية وأهمية في الفعاليات الحياتية وفي الدراسات األكاديمية  ،لذا توجد طرائق متعددة لقياس
اإلشعاع الشمسي ومنها]: [14

أ -طرائق حساب اإلشعاع الشمسي الكلي والمباشر:
 -1معادلة انكستروم ( )Angstromوبريسكوت ( :)Prescottتقوم هذه المعادلة على تقدير اإلشعاع الشمسي
اليومي العالمي على السطوح األفقية 8وهي كاآلتي:
حيث ان :
=-Hاإلشعاع الشمسي الكلي الساقط على السطح األفقي
 =-Hoالمعدل الشهري لإلشعاع األرضي العلوي
 = nالمعدل الشهري لساعات السطوع الفعلي
 = Nالمعدل الشهري لساعات السطوع النظري
 = a ،bقيم ثابتة
 -8معادلة سوينبانك( : )Swinbantتم استخدام هذه المعادلة لقياس الموجات الطويلة لإلشعاع الشمسي وهي
على النحو اآلتي:
حيث ان :

 = Ioاإلشعاع الشمسي ذو الموجة الطويلة
 = eقدرة السطح النسبية على إطالق الحرارة باإلشعاع
 = δثابت ستيفن بولتزمان
 = T2درجة الحرارة المطلقة للهواء
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 -0معادلة سيليرو ( )Selirioوبراون ( )Brownوكنك ( :)Kingتستخدم هذه المعادلة لتقدير صافي اإلشعاع
][11

الشمسي وتتمثل بالصيغة آالتية:
حيث ان:

 = RNصافي اإلشعاع
 = Rsاألشعة الشمسية ذات الموجة القصيرة المباشرة والمنتشرة
 = a+bقيم ثابتة
ب -طرائق حساب االشعاع الشمسي المنتشر
لحساب االشعاع الشمسي المنتشر  Diffuse solar radiationتم استخدام اربعة نماذج رياضية وهي كاالتي:
][10

1-

][16

-

2-

3-

حيث ان:
 = Hdاالشعاع الشمسي المنتشر

-

-

-

-

4-

 = Ktمعامل صفاء الجو
 = Wsزاوية ارتفاع اشعة الشمس
][10

ويتم استخراج ( )Ktمن خالل استخدام المعادلة االتية:
حيث إن:
 = Rsاإلشعاع الشمسي ذو الموجات القصيرة
 = Raاإلشعاع األرضي
وتستخرج قيمة  Rsعلى وفق المعادلة اآلتية:
][11

حيث ان:
 = As + bsقيم ثابتة ())(bs)=(0,50 ،as)=(0,25
 =nساعات السطوع الشمسي الفعلي
 =Nساعات السطوع الشمسي النظري
 = n/Nالنسبة بين ساعات السطوعين الشمسيين الفعلي والنظري.
في حين يتم استخراج قيمة ( )Raتبعا للمعادلة اآلتية:
][10

حيث إن:

0,
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 =Gsالثابت الشمسي (ميكاجول .متر مربع)
 =drنسبة المسافة بين األرض والشمس
 =Wsزاوية ارتفاع اشعة الشمس
= درجة دائرة العرض
 = δزاوية سقوط أشعة الشمس
ويتم استخراج كل قيمة من تلك القيم على وفق ما ياتي
حيث إن:
 =Jترتيب اليوم من السنة
زاوية سقوط أشعة الشمس
 Ws=arc cosزاوية ارتفاع اشعة الشمس
ويتم استخراج قيمة ( )Nكاآلتي:
حيث ان :
 =Nساعات السطوع النظري
 = πالنسبة الثابتة
=Wsزاوية ارتفاع اشعة الشمس

 -8طرائق تحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية :
تمتاز الطاقة الشمسية بأنها طاقة نظيفة  ،ال يترتب على استخدامها غازات أو تلوث للبيئة كما يحدث مع
مصادر الطاقة التقليدية (كالفحم 8والبترول 8والطاقة النووية) ،وإنها ال تترك مخلفات تشكل خطورة على البيئة،
وال تحتاج إلى بحث أو تنقيب أو تفجير ويمكنها ان تعطي قدرا ال يزيد على مجموع ما تقدمه جميع مصادر
الطاقة األخرى

][14

 .لذلك يمكن استغاللها في توليد الكهرباء حيث إن الطاقة الكهربائية تحتل مكانا متميزا في

خدمة اإلنسان ،وذلك يعود للخصائص المميزة التي تمتاز بها  ،إذ ينتشر استخدامها في مختلف القطاعات
اإلنتاجية والخدمية وإنها أخذت تنافس مصادر الطاقة االحفورية وتحل محلها في استعماالت إنتاجية وخدمية
متعددة ]. [1,
تتعدد الطرائق والوسائل التي يمكن بواسطتها الحصول على الطاقة الكهربائية التي تتصف بالنظافة والخلو
من مصادر التلوث الناتج من عوادم وغازات مصادر الوقود المختلفة] [19إذ إن توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة
الشمسية يتم من خالل آليتي التحويل اآلتيتين:
األولى :الطريقة الحرارية -الديناميكية اذ تعد هذه الطريقة غير مباشرة في عملية تحويل الطاقة الشمسية الى
طاقة كهربائية.
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الثانية :طريقة الخاليا الكهروشمسية وتعتمد هذه اآللية مباشرة في عملية التحويل للطاقة الشمسية]. [02

أ -الطريقة الحرارية -الديناميكية :
يتم توليد معظم الطاقة الكهربائية في العالم في محطات توليد الطاقة الحرارية وتعمل معظم هذه المحطات
على أساس دورة رانكين ( . )Rankin cycleوتتضمن هذه الدورة تزويد الغالية (المرجل) بالطاقة الحرارية
وذلك بحرق احد المحروقات كالفحم أو احد مشتقات النفط

][01

إال إن إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة التحويل

الحراري للطاقة الشمسية ال يختلف عن إنتاجه بالطرائق التقليدية المذكورة في أعاله  .إال في كون اإلشعاع
الشمسي هو المصدر الحراري الذي يزود الدورة بمتطلباتها من الطاقة بدال من استعمال انواع الوقود االخرى .
وبحسب ذلك تقوم المجمعات الشمسية بهذا الدورفيكون الفرق بين محطات الطاقة العاملة بالوقود والمحطات
العاملة بالطاقة الشمسية هو احالل اشعة الشمس محل الوقود  ،واستعمال المجمعات الشمسية بدال من الغالية
] [00

(المرجل)

ب -طريقة الخاليا الكهروشمسية :
الخاليا الشمسية هي عبارة عن محوالت فولتوضوئية مصنوعة من مواد شبه موصلة كالسيلكون
والجرمانيوم]  [06اذ تقوم هذه الخاليا بتحويل ضوء الشمس المباشر الى طاقة كهربائية  ،مستفيدة من الخصائص
] [00

االلكترونية ألشباه الموصالت ()Semi-Conductors

وتتصرف الموصالت كهربائي كالعوازل من حيث

صعوبة تدفق االلكترونات ومدور تيار كهربائيا فيها  ،ولكن عند سقوط فوتونات ضوئية عليها تتحول الى
] [01

موصالت جيدة تنتقل فيها االلكترونات بسهولة

وفضال عما تقدم فان الخاليا الشمسية تعد من أهم التكنولوجيات الخاصة بتحويالت الطاقة والحصول على
طاقة نظيفة وغير ملوثة  .إذ تتراوح نسبة كفاءة التحويل لهذه الخاليا مابين ( )%02 -12ويبلغ إنتاجها ()0 -1
كيلو واط في الساعة لكل متر مربع في اليوم] . [00
يتمثل عمل الخلية الشمسية بتحويل الطاقة الضوئية الساقطة من الشمس إلى طاقة كهربائية مباشرة من دون
] [04

ميكانيكية ألي جزء من المنظومة

وفيما يتعلق بتركيب الخلية الشمسية فإنها تتكون من شريحتين دقيقتين متقابلتين مصنوعتين من مادة شبه
موصلة وهي السيلكون المستخلص من الرمل 8ويراعى طالء الشريحة العليا بالزرنيخ أو الفسفور ووضعها في
مقابل أشعة الشمس .وإما الشريحة السفلى فتطلى بالبورون او الجاليوم وعندما يسقط إشعاع شمسي على الشريحة
العليا من الخلية ،فانه يعطي بعض طاقته لإللكترونات فيحركها باتجاه الشريحة السفلى 8وهكذا يتولد تيار كهربائي
] [0,

يمكن نقله واستخدامه في التطبيقات االعتيادية للطاقة والسيما التطبيقات التي تحتاج قدرا قليال من الطاقة

الحظ شكل ( .)1وبما إن الخلية الشمسية تتكون من قطبين األول يمثل القطب الموجب للبطارية بينما في حين
يمثل أحداث حركة القطب الثاني قطبا سالبا لها ] . [09
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شكل ( )1تركيب الخلية الشمسية

المصدر :رأفت كامل واصف ،الفيزياء في حياتنا اليومية ،دار النشر للجامعات  ،ط ،8333 ،1ص.1,2
المبحث الثالث  :حساب كمية الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة منطقة الدراسة وامكانية استثمارها
يعد استخدام الطاقة الشمسية بوصفها طاقة بديلة متجددة اهم استخدامات االنسان في الوقت الحاضر ،اذ ان
ازمة الطاقة في العالم بعد التطور الهائل الذي احرزه االنسان في مجال الحضارة دفعت العديد من العلماء الى
البحث عن مصدر جديد للطاقة يكون نظيفا ومتجددا ،فقد استطاع الباحثين في اآلونة االخيرة من اختراع
مجموعة من الوسائل تستطيع تحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية وبالرغم من ان التجارب في هذا المجال ما
زالت في بداياتها اال ان استخدامها قد قطع شوطا جيدا .
يظهر الجدول ( )9ان هناك تباينا زمانيا في القيم الساعية لكميات االشعاع الشمسي الواصلة الى محطة
منطقة الدراسة  ،حيث تكون هذه القيم منخفضة في ساعات الصباح االولى وعند وقت الغروب وترتفع في
منتصف النهار ليكون اقصى ارتفاع لها في وقت الظهيرة وذلك لكبر زوايا سقوط اإلشعاع الشمسي وزيادة عدد
ساعات السطوع الفعلي  8اذ بلغت اعلى القيم الساعية لكميات االشعاع الشمسي في شهر( حزيران) عند منتصف
النهار بحدود ( )494واط /م/0ساعة وبتيار ( )0841امبير/م/0ساعة وفولتية ( )01فولت/م/ 0ساعة في محطة
النجف  ،وان هذا االرتفاع في قيم التيار والفولتية حدث بسبب ارتفاع قيم االشعاع الشمسي الساعية .
بينما سجلت تلك القيم ادنى انخفاض لها في شهر حزيران في ساعات الصباح االولى اذ بلغت في محطة
النجف ( )610واط/م/0ساعة وبتيار ( )1801امبير/م/0ساعة وفولتية ( )1980فولت/م /0ساعة  .ومن ثم تأخذ
تلك القيم باالنخفاض المتدرج نتيجة لحركة الشمس الظاهرية نحو دائرة العرض االستوائية  ،ويترتب على ذلك
صغر زاوية سقوط االشعاع الشمسي وقلة عدد ساعات السطوع الفعلي  .فقد بلغت اعلى القيم الساعية لكميات
االشعاع الشمسي في شهر ايلول بحدود ( )014واط/م/0ساعة في المحطة بتيار ( )1امبير/م/0ساعة وفولتية
( )1981فولت/م/0ساعة  .اال ان ادنى انخفاض لهذه القيم يحدث في شهري (كانون االول وكانون الثاني) لتعامد
اشعة الشمس على مدار الجدي في ( 01كانون االول) وقصر زاوية سقوط اشعة الشمس وقلة عدد ساعات
السطوع الفعلي فضال عن زيادة نسبة السحب في السماء االمر الذي يؤدي الى التقليل من القيم الساعية لإلشعاع
الشمسي الواصلة الى محطة منطقة الدراسة .
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جدول ( )2القيم الساعية لإلشعاع الشمسي (واط /م /8ساعة*) لمحطات منطقة الدراسة
الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر ك0

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر شباط

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

1-6
13-11

161
111

491
191

11
1491

1-6
13-11

116
16,

491
191

11
1491

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر اذار

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر نيسان

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

1-6
13-11

136
714

494
191

11
1491

1-6
13-11

164
664

1
1911

1,91
11

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر مايس

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر حزيران

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

1-6
13-11

1,6
631

1
1961

1,914
11

1-6
13-11

317
6,6

1911
1961

1,91
11

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر تموز

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر اب

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

1-6
13-11

317
611

1911
1961

1,91
11

1-6
13-11

341
631

1911
1961

1,91
11

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر ايلول

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر ت1

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

1-6
13-11

116
611

1
1961

1,91
11

1-6
13-11

161
116

1
1

1,91
14

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر ت0

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

الوقت ( ساعة)

كمية االشعاع
الشمسي
واط/م/0ساعة
لشهر ك1

التيار
(امبير/ساعة)

الفولتية
(فولت/ساعة)

11
491
11,
1-6
11
491
166
1-6
14
191
411
13-11
14
1
111
13-11
المصدر -1 :جمهورية العراق ،وزارة النقل والمواصلت ،الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزازلي  ،قسم المناخ
. 144,،

 -1االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،0211 ،ص.00,-147
يعد مشروع عمل منظومات الطاقة الكهربائية باستعمال تقنية االلواح الشمسية له اهمية واسعة في اشاعة
ثقافة استخدام الطاقة الشمسية وتوسيع مفاهيمها ،فضال عن انها من التكنولوجيا المتقدمة عالميا ،وذات تطبيق
سهل التطبيق في البنايات الخاصة والمنازل ،وانها ال تتطلب صيانة بشكل كبير ،وتتناسب مع احتياجات
المواطنين في تعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية الوطنية ،بحيث يكون تجهيز المواطنين بمنظومة
تغطي استخدام ( )0ساعات ،وسبب هذا الوقت هو ان الصعود في ساعات التجهيز بالطاقة بهذه التقنية يكون على
حساب التكلفة وتتطلب مساحة اكبر في تنصيبها.
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وان من فوائد اشاعة هذه التقنية هو استغناء المواطنين عن استخدام المولدات العاملة بالوقود لمدة تقارب ربع
المدة التي يحتاج المواطنون اليها يوميا استخدام الكهرباء بشكل كبير وبالتالي توفير الوقود بما يقارب ربع الكمية
المستهلكة في اليوم الواحد .اذ ان في العراق ما يقرب من خمسة ماليين عائلة فلو تمكنا من تجهيز المواطنين
بنسبة ( )%0من هذه العوائل فان ما يقرب من( )122222عائلة ستستفيد من هذه التقنية واذا ما افترضنا ان
المولدة العاملة بوقود البنزين تستهلك( 1لتر) في كل ساعة تشغيل فان االستهالك يكون ( 0لتر) لكل ( )0ساعات
لمائة الف عائلة فان ما يقرب من( 022222لتر) في اربع ساعات في اليوم وفي الشهر ما يقارب (1,222222
لتر) بدون ذكر الزيوت المستهلكة في التشغيل فضال عن قطع الغيار المستهلكة في المولدة]. [62
وبعد ان تم حساب كمية الطاقة الكهربائية من حيث (التيار والفولتية) في منطقة الدراسة سيتم توضيح نوع
االجهزة المستخدمة والقدرة المستهلكة ومجموع الطاقة التشغيلية الكلية لكل جهاز كما هو مبين في الجدول
االتي-:
جدول()13
نوع الجهاز المستخدم والقدرة المستهلكة ومجموع القدرة التشغيلية الكلية
مجموع القدرة الكلية
القدرة المستهلكة(واط)
ساعات التشغيل
الحمل
ت
ِ
922
112
0
تلفزيون  01عقدة
1
1,22
622
0
ثالجة
8
122
102
0
مروحة سقفية 0/
0
122
012
0
كومبيوتر وطابعة
1
922
112
0
إنارة
8
1122
012
0
مبردة
,
1,2
62
0
ستاليت
9
0622واط  /ساعة
المصدر :االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،0211، ،ص 046
ومن الجدير بالذكر هو ان الظروف المتاحة الى تطبيق هذه التقنية جميعها متوافرة في البلد  8ألن العراق
يعد من البلدان التي تقع في المرتبة الثانية بنشاط اإلشعاع الشمسي وطول مدة الصيف فيه وثم االستفادة من هذه
التقنية على أتم صورة صيفا و شتاء عند تقليل األحمال المستخدمة في البيوت شتاء فإنها تكون ملبية الحتياج
العائلة العراقية عموما والنجفية خصوصا  .و تتميز هذه المنظومة بانها ذات عمر تشغيلي طويل والجزء
المستهلك الوحيد فيها هو البطاريات التي يبلغ عمرها ( ), - 0سنوات  ،واذا ما تم التعامل معها كأي جهاز اخر
في البيت فان عمرها التشغيلي يكون اطول .
االستنتاجات:
 -1تمتلك محافظة النجف امكانات كبيرة من الطاقة الشمسية المتولدة من االشعاع الشمسي الساقط على ارض
المحافظة  .وتزداد حدة االشعة الشمسية في فصل الصيف الطويل مما يتيح امكانية توفير مقدار كبير من الطاقة
الكهربائية النظيفة .

11

________مجلة المهندس_________________ ________________ JMISE 153 (2)44-28حزيران _________ 6102

 -0هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مقدار االشعاع الشمسي الواصل مثل ( زاوية سقوط االشعة
الشمسية  ،الرطوبة  ،التغييم  ،العواصف الترابية  ،الطاقة الفعلية )  ،وتؤثر زيادة عامل زاوية سقوط االشعاع
على زيادة الطاقة الشمسية  ،وبالعكس تؤدي زيادة نسبة الرطوبة والتغييم الى قلة االشعاع الواصل ومن ثم قلة
الطاقة الشمسية والعكس صحيح في حالة قلتها .
 -6من الممكن تحويا الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية من خالل استخدام بعض المعادالت الرياضية  .اما من
حيث االجهز ة المستخدمة في ذلك فتم اختراع االلواح الشمسية المرتبطة بمنظومة تعمل على تحويل الطاقة
الشمسية الحرارية الى طاقة كهربائية .
 -0تختلف اوقات امتداد الطاقة الشمسية زمانيا لمحطة الطاقة في المحافظة ففي فصول الشتاء تنخفض االشعة
الشمسية الواصلة مما يؤثر على ضعف مدد الطاقة والعكس صحيح في فصول الصيف اذ تكون االشعة الشمسية
في اوجها وبالتالي يوفر زيادة كبيرة في مدد الطاقة ويحث هناك تباين ايضا حسب ساعات النهار فعند ساعات
الصباح االولى تنخفض امتداد الطاقة بسبب ضعف االشعاع الشمسي الواصل  ،والعكس صحيح خالل اوقات
الظهيرة  .وبما ان المحافظة تقع ضمن المنطقة الحارة من العراق لذا يمكن االستفادة من االشعة الشمسية بشكل
كبيرة  .عكس الدول المحرومة من هذه الطاقة مثل ( كندا ودول البلطيق).
 -1يمكن االستفادة من الطاقة الشمسية فائدة كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية في حالة استخدام منظومات االلواح
الشمسية المستوردة او المصنعة محليا خاصة اذا ما عرفنا ان المحافظة تمتلك مقدار كبير من الطاقة الشمسية
حسب موقعها الجغرافي كما اسلفنا .

الهوامش:
)Ali H. Shalash. The climate oF Iraq, Amman, 1966, p:8. (1
( )0علي حسن موسى  ،المناخ واالرصاد الجوية  ،منشورات جامعة دمشق  ،0226 ،ص.91
( )6علي صاحب طالب الموسوي  ،الطقس والمناخ  ،دار البيضاء للطباعة والنشر ،0229 ،ص.114
( )0حسن سيد ابو العينين ،اصول الجغرافية المناخية ،بيروت ،الدار الجامعية  ،194, ،ص.110
( )1علي صاحب طالب الموسوي ،العالقة المكانية بين الخصائص المناخية في العراق واختيار اسلوب وطريقة
الري المناسبة ،مصدر سابق  ،ص.120
( )0كريم دراغ دمحم العوابد  ،التحليل الموضعي للتباينات المناخية المكانية في العراق ،اطروحة دكتوراه (غير
منشورة) كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،1999 ،ص.00
( )4حميد حسن طاهر ،العالقات المكانية لمناخ اقليم االهوار في جنوب العراق ،اطروحة دكتوراه (غير
منشورة) ،كلية التربية (ابن رشد) ،جامعة بغداد  ، 1991 ،ص.00
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( ),علي حسين الشلش  ،مناخ العراق  ،ترجمة ماجد السيد ولي  ،عبد االله رزوقي كربل  ،البصرة ،19,4 ،
ص.02
( )9هديل عبد المجيد عباس الشاعر ،عالقة اإلشعاع الشمسي واإلشعاع األرضي بدرجات الحرارة في العراق،
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،0229 ،ص.160
( )12هديل عبد المجيد عباس الشاعر ،عالقة االشعاع الشمسي واالرضي بدرجات الحرارة غي العراق للمدة
( ،)0224 -1942نفس المصدر ،ص.00
( )11عادل سعيد الراوي ،قصي عبد المجيد السامرائي ،المناخ التطبيقي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
دار الحكمة للطباعة والنشر 8الموصل . 19928ص.102
( )10احمد انور القيسي ،قياس ودراسة االشعاع الشمسي الكلي على السطوح العمودية المختلفة االتجاه لمدينة
بغداد ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية العلوم ،الجامعة المستنصرية ،1994 ،ص.12
( )16االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،0211 ،ص.41-40
)P.W. sucking, J.E. Hay. Modeling direct, diffuse and total solar radiation for .(14
.cloudless days, University of British colambia, Vancouver, 1976,P.9
)Sahib Na'ama Abdul-Wahid, Hassan abbas Judh, calculation of link turbidity in . (15
atmosphere over Iraq by-solar constant Kufa of Journal of Engineering, Vol. 1, No. 2,
2010, P.34
( )10االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،مصدر
سابق .40 ،
( )14علي احمد هارون ،جغرافية ومصادر الطاقة  ،دار الفكر العربي ،مصر ،ط ،0224 ،1ص.049
( )1,عادل رشيد حسين الدليمي ،الطاقة الكهربائية في محافظة االنبار ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،1994 ،ص.04
( )19دمحم خميس الزوكة ،جغرافية الطاقة  ،دار المعرفة الجامعية  .0220 ،ص.090
( )02تشاح عبد السالم ،اوليات في جغرافية الطاقة ،مطبعة المعارف الجديدة ،الدار البيضاء ،ط،19,, ،1
ص.,1
( )01نظير صبار دمحم علي المحمدي ،المناخ واستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الرمادي ،اطروحة دكتوراه
(غير منشورة)8كلية التربية 8الجامعة المستنصرية 8 02268ص.61
( )00سول وايدر ،مقدمة في الطاقة الشمسية ،ترجمة شاكر جابر شاكر ،خليل ابراهيم سعيد ،يوسف مولود
حسن ،عماد ممدوح ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ،19,9 ،ص.0,0
( . )06بحث من االنترنت ،بحث مقدم من اسامة ابراهيم الزعلوك ،جامعة ناصر االممية ،قسم الهندسة
الميكانيكية .http:// WWW.khayma.com
( )00االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،مصدر
سابق . ,1 ،
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( )01بحث من االنترنت .http:// WWW.MMsec.com
( )00عبد العزيز حبيب العبادي ،الطاقة الشمسية في العراق ،دراسة في جغرافية الطاقة ،اطروحة دكتوراه (غير
منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ، .19,2 ،ص.16
( )04االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،مصدر
سابق . ,0،
( )0,عبد العزيز حبيب العبادي ،الطاقة الشمسية في العراق ،دراسة في جغرافية الطاقة ،مصدر سابق ،ص.16
( )09جالل دمحم صالح ،الكيمياء الكهربائية ،ط ،1944 ،1ص.106
( )62االء رحيم دمحم جواد الشمرتي  ،حساب كمية الطاقة المتولدة بفعل االشعاع الشمسي في العراق  ،مصدر ،
سابق  ،ص.040
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السمات المستدامة لألبنية الجامعية

كلية الهندسة – الجامعة المستنصرية أنموذجا م
م .شيماء مطشر حمزة
قسم هندسة العمارة – كلية الهندسة – الجامعة المستنصرية
shaimaamh2002@gmail.com
الملخص :مع ظهور مفهوم االستدامة في كافة جوانب الحياة,
أثرت االستدامة على تخطيط وتصميم الجامعات ,وظهرت
افكار جديدة تراعي االبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية
والتقليل من استهالك الموارد والحفاظ عليها لالجيال القادمة.
تميزت البيئة الحضرية المستدامة بسمات متعددة منها التراص
والتنوع واستعماالت االرض المختلطة ووضوح الصورة
والمالئمة البصرية والتصميم الكامن والتخضير.
بينت الدراسة الميدانية لكلية الهندسة عن طريق قياس
سمات االستدامة البنية الكلية ما يلي :
 عدم تحقيقها سمة التراص والتقارب. الحاجة لمعالجات تصميمية وتخطيطية لبعض أبنية الكليةلتحقيق التصميم الكامن لها.
 لم تراعى التنوع بشكل مستدام بل كانت عبارة عن فوضىبصرية باستخدامها طرز معمارية ومواد بناء والوان
مختلفة ومتنوعة في واجهات االبنية ,ومن ثم تشويه
للصورة والمالئمة البصرية على المستوى الجزئي والكلي
البنية الكلية.
 لم تظهر استخدامات ارض مختلطة بأبنية الكلية عدا بعضاألبنية باستخدامها نوعين من االستعماالت.
 اقتصر التخضير على المناطق الخضراء ولم تمتداستخدامها في واجهات أو اسطح االبنية.

Did not take into account the diversity in a sustainable
manner, but was a visual mess by use it architectural
styles, construction materials and colors variety and
different in facades of buildings and then distortion of
image legibility and appropriateness visual at the
micro and macro level for college buildings.
Mixed land uses didn't show in college buildings
except some buildings to use two types of uses.
Limited greening of green areas and didn't extend to
use in facades or roofs of buildings.

-

-

مشكلة البحث  :تخطط وتصمم أغلب الجامعات والكليات بشككل
غير مستدام ال تراعى فيها سمات االستدامة.
هدف البحث  :توضيح السمات المستدامة وتطبيقهكا علكى األبنيكة
الجامعية لمعرفة استدامة تخطيط وتصميم الجامعة والكلية.
فرضية البحث  :قياس السمات المسكتدامة لالبنيكة الجامعيكة تبكين
استدامتها أو عدم استدامها.
منهجيةةة البحةةث  :اعتمككد البحككى علككى المككنها االسككتنباطي فككي
اختيار سمات مستدامة محددة تقكاس عكن طريقهكا واكفيا م وكميكا م
استدامة تخطيط وتصميم ابنيكة الجامعكات ومكن ثكم التواكل الكى
مجموعة من االستنتاجات والتوايات.

الكلمات المفتاحية :السمات االستدامة ،االبنية الجامعية ،كلية
الهندسة.
Sustainable Features for University
Buildings

 .1المقدمة
تلعككككب االسككككتدامة دورام مهمككككا م فككككي التوجهككككات التخطيطيككككة
والتصميمية الحديثة ,مما حفز الكثيكر مكن البكاحثين فكي ادراجهكا
بكافككة ميككادين الحيككاة وخصواكا م فككي مجككال التخطككيط والتصككميم
الحضري والمعماري.
ان اغلكب الجامعكات العراقيكة خططكت واكممت فكي فتكرات
مختلفككة وتوسككعت بمككرور الككزمن لتككزداد عككدد االبنيككة فيهككا ,ممككا
ظهككرت سككمات لهككا عالقككة باالسككتدامة علككى المسككتوى الجزئككي
لالبنية والمستوى الكلي للجامعة أو الكلية.

College of Engineering - University of Mustansiriyah
Sample
Abstract: With the emersion of sustainability concept in
all aspects of life, sustainability influenced on planning
and design of universities, and emerged new ideas taking
into account environmental, social and economic
dimensions and reduces consumption of resources and
preserving it for future generations. Sustainable urban
environment characterized by multiple features including
compacting, diversity, mixed land uses, image legibility
and appropriateness visual, passive design and greening.
 Field study showed for College of EngineeringUniversity of Mustansiriyah by measuring sustainability
features for college buildings as follows:
- Not to achieve compact and proximity feature.
- Need to processors of design and planning for some
college buildings to achieve passive design them.

 .2مكونات الحرم الجامعي ()Campus Components
يتكون الموقع العام للجامعات من مجموعة من العناار
التي تعطيها شكالم وطابعا م مميزا م إلى جانب النشاط الذي يمارس
فيها ,ومن هذه العناار (دعبول ,2002 ,ص : )22-22
أ  -عناصر رئيسة  :تشمل ما يلي :
 البنى التحتية وتشمل شبكات المياه والكهرباء والصرفالصحي .
 الشوارع والممرات بأنواعها وإحجامها ومحاور الطالبوالخدمة .
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تتميككز عككن السككيارات بأنهككا ال تتقيككد بقككوانين الطككرق .إن أعككداد
الدراجات الهوائيكة فكي الجامعكات العالميكة يكزداد يومكا بعكد يكوم,
هذا اإلزديكاد فكي عكدد الكدراجات يجكب ان ينخكذ بنظكر اإلعتبكار
في التصاميم المستقبلية للجامعات.
ثانيا م :المعالم ( : )Landmarksهي أشكال معمارية تمثكل ابكرز
مالمح البيئة الحضرية بصريام ،وتلعب دورام حيويكا م ضكمن شككل
البيئة الحضرية .بعضكها يككون كبيكرا م جكدام ويمككن مشكاهدته مكن
بعككد كبيككر وتحتككل وظيفككة معينككة ،كككاألبرا  ،او قبككاب الجوامككع،
وبعضكككها يككككون بمقيكككاس ااكككغر ويمككككن مشكككاهدته عكككن قكككرب
(كالتماثيككل وسككاعة الشككارع والنككافورات والنصككب والشككواخ
بشككل عكام) وتعككد عنااكر أساسكية ومهمككة فكي البيئكة الحضككرية
ألنها (رحيم ,2002 ,ص :)01
 يمكن أن توجه الناس في حركتهم ضمن البيئة الحضرية . يمكن أن تعرفهم بموقعهم ضمن البيئة الحضرية . يمكن أن تعرف منطقة معينة بواسطة شاخ معين .أ  -المعالم العمودية ( : )Vertical Landmarksوتصنف الى :
الحرم الجامعي ( : )Campus Signsعد
 شواخ
العمودية من العناار المهمة والتي تلعب دورام
الشواخ
( Dober,
فعاالم في تشكيل بنية الحرم الجامعي ويقسم إلى نوعين
: )2000, p. 221-223
 األبنية المركزية :والتي تصمم وفقا م لنمط يحقق حضورامفيزياويا م ,كما يتسم المبنى المصمم بالهيمنة مقارنة بسجمالي
أبنية الحرم الجامعي نظرا م لوظيفته التي قد تكون مركزية
بالنسبة لوظائف األبنية األخرى للحرم الجامعي.
النحتية :وهي تكوينات تصويرية كالمنحوتات
 الشواخوالتماثيل والنصب والنافورات ضمن موجودات الفضاءات
الخارجية كما إن الفضاءات الخارجية الجامعية نفسها هي
أشكال فنية ,وفائدتها هي إما للتسلية أو اإلخبار عن شيء أو
توجيه النظر ,أو تعكس التسلسل الفضائي.
 بوابات الحرم الجامعي ( : )Gatewaysإن البوابات هي
رموز منسساتية وتعبير فيزياوي للترحيب والتوديع ,ومن
جهة أخرى نجد أن بوابة حرم جامعي ما تعرف على إنها
نقاط للدخول والخرو ضمن محور وطريقة لبيان اإلندما
والتجانس الحاال بين تسلسل فضاءاتها ,فضالم عن ذلر
تعرف بوابة الحرم الجامعي على أنها سبيل لتحقيق ظاهرة
التتابع البصري ( )Visual Progressionلكل ما هو واقع
أمام بوابة الحرم الجامعي من المسارات واألبنية ووسيلة
لسحب المتلقي بشكل متسلسل عبر فضاءاتها الخارجية وما
يترتب على ذلر من إمكانية الستكشاف طبيعة الفضاءات
أثناء التجول بين أرجائها بناءام على المعاني المكنونة فيها
والمتجسدة في أشكال فضاءاتها .إن البوابات قد تكون وظيفية
تعطي إمكانية تسهيل الواول بشكل واضح وهي أيضا م تربط
مناطق استعمال األرض فيزياويا م ,أو تكون رمزية تعطي
( Dober,
نواحي جمالية ,ومرجعية محملة بمعاني الثقافة المحلية
.)2000, p. 97-99
وهذا ما يتضح في البوابات النصبية ( Monumental
 )Gatewaysإذ تحمل في طيات تصميمها مرجعية محلية
تزود الحرم الجامعي بسشارات تدل على كل ماهو جميل
( ,)Aestheticوتذكيري (متعلق بالذاكرة) بما يظهر بوابة
الحرم الجامعي لتكون معلما م وعنصرا م مميزام للحرم الجامعي
(الخزاعي .2002 ,ص .)20

 الفراغات العمرانية الخارجية والتجميعية الرئيسة والثانوية. الحدائق واالستراحات . األبنية الدراسية بأنواعها (كليات ومكتبات  ....الخ) . مواقف السيارات . المطاعم والكافيتريات . المدرجات ودور العرض المغلقة أو المفتوحة . سكن الطالب والطالبات . المالعب والصاالت الرياضية واألندية الجامعية . حاضنات اإلعمال والتقانة (حديقة تكنولوجية في الجامعاتالمعاارة) .
ب  -عناصر ثانوية أو تكميلية :
 األسواق ومحالت الخدمة . دور العبادة بالنسبة لألكثرية . مشفى جامعي . مراكز بحثية . دار نشر ومطبعة . سكن للهيئة التدريسية . خزانات المياه والمستودعات . مراكز التحويل الكهربائي . المحميات والحدائق البيئية .يتم دراسة مكونات الجامعة عن طريق ما يأتي :
أوالم  :المسةةارات ( : )Pathsهككي القنككوات التككي يتحككرك النككاظر
خاللهككا  ،إذ يككدرك األفككراد اككورة البيئككة الحضككرية مككن خككالل
حركتهم وتنقلهم في هذه القنوات الحركية  ،والتي علكى امتكدادها
تنظم عناار البيئة الحضرية ( .)Lynch, 1960, p. 27وتقسم الى:
أ  -طكككرق الحكككرم الجكككامعي ( :)Campus Roadsإن طكككرق
الحكرم الجكامعي مكككون أولكي إلنشكاء مخطككط الحكرم  .ففكي حالككة
عدم وجود طرق تخدم الحرم فال وجود للهيمنة في مشهد الحكرم
الجككامعي  .وعنككدما تصككمم جيككدا م فككسن التسلسككل البصككري يعطككي
إهتمامكا م وغنككى بالمعلومككات فككي طككرق الحككرم الجككامعي  ,عنككدها
سوف تدرك الفضاءات الخارجية كفضاءات موجبكة  .إن حرككة
البشر على طول الطريق تتطلب إهتماما م بالطريق وخلق منكاطق
إسكككتراحة وحكككدائق  ,وتتطلكككب أيضكككا م إختيكككار مكونكككات الفضكككاء
الخارجي بشكل يبعى على اإلرتياح.
إن تصككميم طككرق الحكرم الجككامعي يتضككمن تمييككز :المككداخل,
خككرائط للحككرم الجككامعي ,عالمككات التوجيككه ,الككربط مككع الطككرق
الخدميكككة ,انشكككاء المواقكككف ,اإلشكككارات وبعكككض العالمكككات التكككي
تتضككمن محككددات السككرعة والتوقككف وعالمككات عبككور المشككاة,
( Dober, 2000, p.
لخلق الوحكدة البصكرية بكين الطكرق والمسكارات
.)106-112
ب  -مماشي الحرم الجكامعي ( :)Campus Walksإن المماشكي
تعمككل علككى توجيككه حركككة النككاس والتقككائهم وجه كا م لوجككه ,مككوفرة
بكككذلر فراكككا م للتفاعكككل االجتمكككاعي وزيكككادة االتصكككال وتوسكككيع
المعرفة وتجربة المتعة .إن وضع االكشاك واالشكارات والفتكات
االعالنكككات حكككول الطكككرق ااكككبحت جكككز مء مكككن النظكككام المثكككالي
لإلستدالل وزيادة ادراك المشاة للبيئة والبراما .وكما ان تصميم
المماشككي بشكككل جيككد يعككزز اككورة الحككرم ,ويجعككل فعككل المشكي
( University of Colorado Denver, 2005, p.
يحتكل موقعكا م فكي الكذاكرة
.)24
ت  -مسارات الكدراجات الهوائيكة ( : )Bikewaysإن الكدراجات
الهوائية هي مركبات تتحرك بكدون أي محكددات للسكرعة ,وكمكا

54

_________مجلة المهندس__________________ _________________ JMISE 153 (2)56-45حزيران ________ 6102

 ( : )Xeriscapeانه مصطلح تقني للفضاءات الخارجية فيالمناطق القاحلة حيى تختار األشجار لتكون قابلة للنجاح في
المناخ المتطرف.
 ( : )Dryscapeيقصد بها تلر الفضاءات الخارجية التييكون اعتماد العناار الجاسئة اساسا م لتشكيلها مثل
االحجار ,أو نماذ ارضية (,)Geological Specimens
والتي قد يتخذ تشكيلها اشكاالم عشوائية او ان تكون متسلسلة
مكونة اشكاالم نظامية ,وتصمم لتبدو متباينة في األلوان
والملمس وقد يعمد المصمم لتصميمها لتبدو مضادة لألبنية
المجاورة ,وهذا ما نالحظه في تصميم الفضاءات الخارجية
لبعض الجامعات كتصميم الباحات الوسطية او الساحات
ذات المساحات الشاسعة (.)Dober, 2000, p. 201
ح  -مواقف السيارات ( : )Parkingإن المواقف يجب أن تكون
سهلة الواول وأن تكون في أماكن تنتهي إليها رحالت
ااحاب المركبات وبمسافات قريبة من أماكن العمل ,تتطلب
الجامعات اقامة مناطق مالئمة لوقوف سيارات الطلبة
واألساتذة.
رابعا ً  :القطاعات ( : )Districtsهي مواطن الندما وتفاعل
كل من أبنية الحرم الجامعي وفقا م للوظيفة المميزة لكل مبنى مع
إجمالي الفضاءات الخارجية المحيطة بها  ,بما يجعل كل من
األبنية ومجاوراتها من الفضاءات محتواة ضمن حدود معينة
تطوقها وتعرف عائديتها (هويتها)  .كما يتصل كل نطاق مع
اآلخر مشكالم سلسلة مترابطة من القطاعات التي تنول بدورها
الى القطاع األعم بواسطة روابط رئيسية  ,والذي يمثل القطاع
(الخزاعي,
المركزي للحرم الجامعي حيى تقام الفعاليات المركزية
 ,2002ص .)21
خامسا ً  :الحافات ( : )Edgesتمثل الحافات إسلوبا م لتحسس
المتلقي وبشكل فيزياوي واضح المعالم للحدود الخارجية للبيئة
الحضرية للجامعة نتيجة االحساس بالمكان المتحقق بتآلف
الفضاءات الخارجية في المنطقة المحيطة للبيئة الجامعية
( .)Dober, 2000, p. 82-86يتخذ تصميم محيط البيئة الحضرية
للجامعة سبالم متنوعة ,فقد يصمم وفقا م لنمط تصميم المحيط
المفتوح ( ,)Open Perimeter Designأو ان يصمم وفقا م
لنمط تصميم المحيط المغلق ()Closed Perimeter Design
(الخزاعي ,2002 ,ص .)22

ب  -المعالم األفقية ( : )Horizontal Landmarksوتشمل :
 الفضاءات التراثية ( :)Heritage Spacesإن وظيفة
الفضاءات التراثية كفضاءات خارجية تمارس فيها الطقوس
والشعائر والمهرجانات واإلجتماعات الصغيرة والكبيرة
والمقابالت الرسمية وغير الرسمية وللراحة واإلستجمام
(فرادا م أو مجاميع) ,وأحيانا م تستعمل إللقاء المحاضرات .فمثالم
جامعة هارفرد تعتبر مثاالم رائعا م للجامعات التراثية وتكونت
عبر قرون عديدة وتعطي انطباعا م رمزيا م عندما يدرك الزائر
القيمة التراثية لهذه الجامعة العريقة (.)Dober, 2000, p. 158
 مناطق اللعب واإلستجمام ( Play Fields and
 : )Recreationإن اغلب مناطق اللعب واإلستجمام تجتذب
المناطق الخضراء المفتوحة ,لتوجيه النظر بستجاه الحافات
(األماكن المظللة باألعشاب والحدائق النباتية) لتوال الى
األماكن السارة للجلوس والمتعة واللعب ,كما ترسم الحقول
الرياضية المشاهد المقترحة وكذلر تعطي فرص حقيقية لخلق
مناطق فضاءات خارجية لتستبدل الصفحات الموحشة من
( Dober, 2000, p.
اإلسفلت التي تستعمل احيانا م في األرضيات
.)242
ثالثا ً  :العقد ( : )Nodesعبارة عن بنر تتميز بفعالية وظيفية
معينة ،وهي تماثل المعالم من ناحية المبدأ ،لكنها تختلف عنها
من ناحية كون المعلم يمثل عنصر جذب بصري بارز ،في
حين تمثل العقد بنرا م لوظيفة معينة ( .)Lynch, 1960, 83وتصنف
الى:
أ  -الفضاءات الرئيسية ( : )Primary Spacesتتضمن
الفضاءات الرئيسية الساحات الثانوية والفناءات الداخلية
والشرفات وكل الفضاءات القابلة لإلدراك حسيا م وعقليا م ,كما إن
تصميم هيئة الفضاءات يجب أن يكون إنعكاسا م لقيمتها الثقافية
(الخزاعي .2002 ,ص .)22
ب  -الفضاءات الثانوية ( : )Secondary Spacesتشمل تلر
الفضاءات المتضمنة في تصميمها وجود مظالت مسقفة
( ,)Gazebosومناطق استراحة مظللة والتي قد تكون مسقفة
من جهة ومطلة على حدائق من الجهة االخرى ,وتتمثل وظيفتها
الرئيسة بكونها أماكن مخصصة للجلوس والتي تكون معزولة
ومتداخلة في آن واحد مع الفضاءات الرئيسية .ويتم توقيع هذه
الفضاءات بين مسالر حركة لتبدو كعقدة رابطة في نقاط التقاء
المماشي والتي ال بد من تزويدها باإلنارة والعالمات الدالة,
ويعمد أحيانا م الى إحاطتها بسيا من الشجيرات (, )Hedges
بما يجعل الفضاء أكثر كفاءة في أداء وظيفته وأكثر جاذبية في
مظهره (.)Dober, 2000, p. 186
ت  -الفضاءات الخضراء  :تشمل الفضاءات الخارجية التي
تعتمد على النباتات في تكوينها بشكل رئيسي فتطوقها او تتكتل
لتكون مناطق ظل ,وكما تتداخل مع النباتات باقي مكونات
الفضاءات الخارجية من برك ونافورات وحدائق اخرية وهذه
كلها منبهات تعمل لترفع من القيمة الجمالية للفضاءات
الخارجية الجامعية (.)Dober, 2000, p. 205-206
ث  -الفضاءات الرطبة ( : )Wet spacesمصطلح يصف
( Dober,
الفضاءات الخارجية المنشرة بواسطة إستعمال المياه
 .)2000, p. 197إن الماء يلعب دورا م مهما في المناطق الحارة ويعد
عنصرا م مهما م في خلق الفضاء الخارجي.
 -الفضاءات الجافة ( : )Dry spacesويمكن تقسيمها الى :

 .3السمات المستدامة لالبنية الجامعية
يجب ان تحقق السمات المستدامة ما يلي (:)Williams, 2000, p. 8
 فضاءات حضرية متعددة للتفاعالت االنسانية واالجتماعيةواعطاءالحيوية.
 االرتباط واالحساس بالمكان عن طريق تصميم الفضاءات . التكامل مع االنشطة وفي استعماالت االراضي مما ينميالعائد االجتماعي واالقتصادي والبيئي.
 التكامل في طرق السابلة. التركيز على النقل العام مع االخذ بنظر االعتبار النقلالخاص .
 التماز والتكامل بين القيم والمبادئ التقليدية واالحتياجاتالمعاارة.
 تحقيق اهداف االستدامة وجعلها السياسة االمثل المستقبليةللحياة.
من أهم السمات المستدامة هي :
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 دعم تنوع اإلستعمال في المبنى الواحد وفي المبانيالمتجاورة ووضوحه .
 التصةةميم الكةةام ( : )Passive Designيعنككي المعالجككاتالتصميمة المالئمة لالبنية والبيئكة الحضكرية لتقليكل الطلكب علكى
الطاقككة وتككوفير افضككل اسككتغالل للطاقككات الكامنككة عبككر مقككاييس
محككددة ,إذ ان هككذا التصككميم يككنثر فككي هيئككة البيئككة المبنيككة ,عبككر
التأثير في توجيه المباني وتوزيع الكثافات البنائية ,كذلر تصكميم
العالقة بين غالف أو شكل المبنى وحجمه لتحقيق نسبة متوازنكة
من طول المبنى وعرضه وارتفاعه ,حيى من الممككن ان تحقكق
اكبر فائدة من الطاقة الشمسية لتحقيكق المنكاخ الموضكعي المالئكم
من دون الحاجة الى وسائل التدفئة والتبريد التكي تسكتهلر الكثيكر
من الطاقة من المصادر التقليدية (الحجا  ,2002 ,ص .)12
وقد وضعت مجموعكة مكن المسكائل التصكميمية والتخطيطيكة
التي يجب ان تحقق االستدامة للمباني وهي :
 تقدير تأثير األبنية والمعالم العمرانية االخرى على موقعحدود التنمية المقترحة وعالقتها بها.
 تقدير الطريقة المثلى للتنظيم ,تقدير عرض مداخل الطرق,الطرق العامة ,ممرات المشأة ,عالقاتهم بارتفاعات المباني,
وتبين أنه كلما كانت الشوارع أعرض اابح التركيب
العمراني غير مالئم مناخيا م ,وذلر بسبب نقصه للتأثير
الحراري المعتدل في التشكيل العمراني المعتدل ,فأن اقتراح
تبني التركيب العمراني المكثف يطغي على التركيبات
االخرى مثل المنتشرة والمبعثرة.
 االستفادة من فوائد البيئة على الموقع ,وعلى تنسيق الموقع :المعالم المائية ,زراعة االشجار والمسطحات المائية.
 تحقيق التوجيه االساسي للمباني والواجهات ,وذلر بأخذموضوع التشميس بالحسبان ,فضالم عن تحديد التأثير البيئي
لضوء الشمس والظل ,وفهم ميول الموقع وطوبوغرافيته.
 اختيار الشكل المالئم والحجم المناسب للمباني واشكالتجمعها.
 أن يتم تصميم المباني بحيى يتم الحصول على ميزاتوفوائد الريح المحلية والتقليل من مشاكل الرياح.
 التخفيف من الضجيا وعوامل التلوث البيئية االخرى.هككذه المعككايير الخااككة بتوجيككه المنككاخ تسككهم فككي التقلككي مككن
متطلبات التدفئة شتا مء والتكييف اكيفا م أذا اخكذت بالحسكبان اثنكاء
تصميم الموقع ,فالفائدة تكمن فكي زيكادة مسكتوى رفاهيكة السككان
بشكل عام وخلق محكيط ممتكع أكثكر فكي مسكاحات الهكواء الطلكق
في الموقع .أيضا م ان مواد البناء المستدامة يمكن أن تحكافع علكى
قيم اقتصادية منخفضة حيكى تسكهم فكي تلطيكف تكأثيرات الطقكس
غير المالئمة.
ح  -التخضةةةةةير ( : )Greeningيعنكككككي التاكيكككككد علكككككى زيكككككادة
المسكككاحات واالسكككطح الخضكككراء فكككي االبنيكككة والمدينكككة لتكككوفير
النوعيككة البيئيككة المالئمككة وتحسككين المنككاخ وتقليككل التلككوث ,ولهككا
التأثير الرئيس في تكوين نقاط مهمة في البيئة الحضرية وتحقيق
الراحككة الحراريككة للمسككتخدمين ,فض كالم عككن قابليتهككا علككى تقككديم
واجهة طبيعية متكاملة للمدينة وادخال الطبيعة كعنصكر مهكم فكي
الحياة اليومية للسكان عبر الفضاءات الخارجية والتصميم الجيكد
( Elkin,
لمسارات الحركة بما يحقق الراحة والمتعكة للمسكتخدمين
 ,)1991, p. 116ويتحقكق عبكر زيكادة المسكاحات واالسكطح المغطكاة
بالنباتات مع التركيز على تشجير الحدائق والساحات والشكوارع
الرئيسة والفرعية وممرات السابلة ,لمكا لكذلر مكن دور كبيكر فكي

أ  -التةةرا ( )Compactوالتقةةار ( : (Proximityتعنككي
عالقككككات التجككككاور والتككككرابط واالتصككككال العككككالي بككككين الكتككككل
الحضرية ,وان تطبيقهكا علكى البيئكة المبنيكة القائمكة يككون اقكرب
لالحتواء والتركز العشوائي ( .)Jabareen, 2006, p. 39ويعنكي تكوفير
الكثافككة البنائيككة المالئمككة وزيككادة تككراص األبنيككة وتككوفير مقيككاس
انساني في هيئة المدينة (الحجا  ,2002 ,ص .)22
ان التقككارب بككين االبنيككة وعككدم تككرك فراغككات سككالبة عككادة
يتوافككق مككع العككادات االجتماعيككة والثقافيككة والعرقيككة والمعتقككدات
الدينية فضالم عن المالئمة في توافر مساحة االرض ويساعد في
خلككق منككاخ موضككعي متكيككف ،إذ ان أي جككزء فككار كبيككر مككن
االرض  ،يككككون مصكككدر لتوليكككد الهكككواء الحكككار خكككالل النهكككار
والهواء البارد خالل الليل ،ومصكدر لتوليكد الغبكار وان التقكارب
يساعد على خلكق الراحكة المناخيكة والمالئمكة االجتماعيكة فضكالم
( AL-Homoud,
عن إنكه يحكافع علكى االرض ويعكزز اسكتخداماتها
.)2000, p. 127
يتم قياس التراص عكن طريكق حسكاب نسكبة التغطيكة البنائيكة
الطابقيكككة ( )F.A.R.والتكككي تقكككدر  , 2.2-2ككككذلر عكككن طريكككق
حسككاب نسككبة التغطيككة االرضككية التككي تقككدر ب  . 0.0فض كالم عككن
( The NSW
أرتفككاع المبنككى ويقككدر ب  1طوابككق بارتفككاع  00.2م
.)department of planning, 2011, p. 26-36
ب  -التنوع ( : )Diversityهو ظاهرة متعددة االبعاد تكدعو الكى
توفير الخصائ الحضرية المرغوبة ,بضمنها تنكوع بالكثافكات
البنائية وانواع واحجام األبنية ويمثل السياق االجتماعي والثقافي
للبيئة الحضرية المستدامة ,فضالم عن تكوفير مكزيا مكن الثقافكات
والمستويات االقتصادية من المجتمع بتوفير مكزيا مكن االنشكطة
والوظككائف .ويككتم تحديككد التنككوع عككن طريككق الطككرز المعماريككة
المختلفة والواجهات المستخدمة باستخدام مواد البناء وااللوان .
ت  -استعماالت األرض المختلطةة ( : )Mix Land Usesتمثكل
الراحة والسالمة  ,ومزيد من خيكارات السككن والعمكل والتسكوق
والتسككلية والثقافككة واوقككات الفككرا والترفيككه ,فككي آسككيا ,المسككاكن
والمكاتككب وتجككارة المفككرد يككتم خلطهككا تقريب كا م فككي كككل مشككروع
بغككض النظككر عككن حجمهككا  ,بعككض مككن هككذه المشككاريع تتضككمن
اسكككتعماالت ترفيهيكككة ككككذلر  ,االسكككتعمال المخكككتلط هكككو النتيجكككة
المنطقية لتطوير المدن عالية الكثافة (.)Kriken, 2010, p. 91
يتضمن االسكتعمال المخكتلط علكى مسكتوى المقيكاس الصكغير
( )Micro Scaleدرجككة مالئمككة مككن االرتباطيككة واالمككان مككع
التأكيد على حركة المشاة وتقليكل حرككة السكيارات والتأككد علكى
تفعيككل وظككائف تجاريككة مككن محككالت ومطككاعم ومبككاني اداريككة
ضمن حركة المشاة وببعد ال يزيد  200متر عن الوحدة السككنية
وربما تصل ببعض االفراد الى  0ميل (.)Frank, 2003, p. 146
ث  -وضةةةةةو الصةةةةةور ( )Image Legibilityوالمالئمةةةةةة
البصةرية ( :)Visual Appropriatenessممثلكة فككي وضككوح
الشكككل العمرانككي ,وأنمككاط األنشككطة وبتكاملهمككا تتحقككق إمكانيككة
قككراءة المكككان وفهمككه بسككرعة وتكككوين اككورة ذهنيككة واضككحة
ودقيقة.
تتسكككم المبكككاني والفضكككاءات فكككي البيئكككة العمرانيكككة بالمالئمكككة
البصرية إذا دعمت المعاني المعبكرة واإليحائيكة عنهكا اإلسكتجابة
والفاعلية للتصميم العمراني لها  ,ويتم من خالل ثالثة مسكتويات
هي (:)Bentley, 1985, p. 76
 دعم وضوح الشكل ومالئمته ألستعمال المبنى . -دعم وضوح اإلستعمال الذي أنشئ المبنى من أجله .
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البيئككة والمتطلبككات البصككرية وباسككتطاعته ان يزيككد الفضككاء ثككراء
من حيى المنظر.
 .2التوافق بين أساليب البناء :التوافق باساليب البناء فكي مختلكف
المباني بواسطة خلق عالقات ذات معني وسمات مشكتركة تحقكق
ابراز بالجوانب البصرية والوظيفية المستدامة وذلر حتكى مشكهد
الكلية يبقي للناظر معروفا م بطابعه الخاص.
 .2جمال خط السماء الذي تشكله المباني :فوضكوية خكط السكماء
لمجموعكككة مكككن االبنيكككة تكككنجا الفوضكككى الفضكككائية والبصكككرية
والشعور والفهم المستوحاة منه.
 .2جماليككات المنظككر واسككتمرارية االخضككرار  :التشككجير يتبككع
نظكام هندسككي ويتمككاهى مككع المنشككودات البصككرية كمككا باسككتطاعة
الغطكككاء النبكككاتي ان يخلكككق مجموعكككة متنوعكككة مكككن األلكككوان فكككي
الفضكككاء .علكككى سكككبيل المثكككال مجموعكككة متنوعكككة مكككن الزهكككور
والنباتككات األخككرى إلككى جانككب السككطوح والجككدران تخلككق مشككهد
بصري ثري بجمالياته .كمكا اسكتعمال الغطكاء النبكاتي والميكاه فكي
التصككميم وتنظككيم المسككاحات الخضككرية يككأتي فككي إطككار تعزيككز
العديد من القيم البيئية إلى جانب التنمية المستدامة.
 .2المقياس ( :)Scaleأن التصميم السليم للمبكاني هكو أمكر معقكد
جدا م ويجب دراسكته مكن جميكع المقكاييس التخطيطيكة والتصكميمية
مككن اجككل التنسككيق بينهككا لتحقيككق افضككل النتككائا .ويجككب دراسككة
المقيكككككاس مكككككن نكككككواحي الحجكككككم ,الموقكككككع ,الطبيعكككككة ,الكككككنمط
العمراني,الكثافة ,نوعية المباني ,تنسكيق المواقكع ,المنكاخ ,الطاقكة
لتحقيق االستدامة.
 .8تصميم المبنى ومواد البنكاء :ان المبكاني المسكتدامة هكي جكزء
من عملية التخطيط من أجل التنمية المستدامة.
 .0اللككون  :خصككائ األلككوان واألثككر النفسككي للككون ودوره فككي
االستيعاب وتحقيق مساحة أكبكر مكن القضكايا المنشكودة الفضكائية
الجككديرة بالتأمككل .الفوضككى البصككرية الناجمككة عككن اخككتالل نظككام
األلككوان ونظككرا م لتككأثيره السككلبي علككى الوحككدة المكانيككة لككيس اقككل
تأثيرا م من العناار الهيكليكة المماثلكة .لهكذا يلزمنكا تطبيكق الرقابكة
علككى نطككاق اسككتخدام األلككوان وطريقككة اسككتعمالهن فككي األمككاكن
الحضككرية جنب كا م إلككى القضككايا األخككرى المطروحككة فككي موضككوع
تحسين البيئة المكانية.
 .00تنسككككيق الموقككككع والمعككككالم الخارجيككككة :ال بككككد مككككن اختيككككار
واستخدام عناار مالئمة حول االبنية وذلر لغايات مناخية ,فمكن
الصعب قيكاس كميكة الفوائكد الفعليكة التكي تسكببها الطاقكة ,مكثالم أن
العناار التي هي أكثر قياسا م في أثناء تصكميم الموقكع هكي تقكدير
تأثير الشمس ,وتأثير الحماية والوقاية من الريح والتظليل  ..الخ.

تخفكككيض درجكككة الحكككرارة للبيئكككة كككككل وللمكككارة بشككككل خكككاص
وبالتككككالي تككككوفير الراحككككة الحراريككككة وتقليككككل اثككككار الملوثككككات
واالنبعاثات الحرارية.
حكككددت الدراسكككات مسكككاحة التشكككجير للممكككرات والسكككاحات
العامككككة بنسككككبة  % 20 – 20مككككن مسككككاحة الفضككككاءات العامككككة
والمسارات على اختالفها (.)Kellett, 2009, p. 37
 .5متطلبات تحقيق السمات المستدامة لالبنية الجامعية
 .0أنمكاط البنكاء  :يكتم عكن طريكق التنكوع فكي الكثافكة وأنمكاط
المباني ,وارتفاعات المباني وواجهاتها.
ويوجد ثالثة انماط بنائية هي (الشكل : )0
 الوحدات المنفصلة (.)Pavilion الوحدات الطولية المستمرة (.)Terrace -الوحدات المجمعة على أفنية (.)Courtyard

الشكل ( )1أنماط البناء
(الحسيني ,ص )2

التكي تحقكق

يجب أن يتوفر في كل من هذه األنمكاط الخصكائ
التنمية المستدامة ما يلي (الحسيني ,ص :)8
 توجيه المبنى في االتجاه الذي يسمح بدخول اإلضاءةوالتهوية الطبيعية أطول فترة ممكنة مع تقليل السطح
المعرضة ألشعة الشمس لتقليل اكتساب الحرارة وتقليل
الطاقة المستهلكة في اإلضاءة والتهوية الصناعية.
 تصميم المباني وتخطيطها بما يسمح بسلقاء الظالل علىبعضها البعض وخااة في فصل الصيف وكذلر زيادة
كمية الظالل الذاتية.
 تخطيط المباني بما يحقق الخصواية لسكانها. يجب أن يتوفر بالمباني عزل حراري جيد ونظام لجمع ماءالمطر.
 .2المنككاطق المفتوحككة والخضككراء  :تتككدر شككبكة المنككاطق
المفتوحة والخضراء إلى عدة مستويات وهي :عامة ,شكبه عامكة,
شكبه خااكة ,خااكة .ومكن منظكور التنميكة المسكتدامة يجكب أن
تتكامل هذه الفراغات مع بعضها البعض لتكون شبكة متصلة من
الفراغات الخضراء والمفتوحة.
وتسكهم المنكاطق المفتوحكة فكي االسكتثمار االمثكل للموقكع مكن
خككالل تكاملهككا مككع المبككاني المحيطككة بهككا ,أذ تعمككل هككذه المنككاطق
علككى تلطيككف المنككاخ وتعزيككز التنككوع الحيككوي والراحككة العامككة
وفرص المتعة والرفاهية.
 .1االتصال واالستمرارية  :يعتبكر الكربط واالتحكاد بكين الهياككل
أكثككر رواجككا م وأسككهل اسككتيعابا م بككين األسككاليب الموجككودة لتحديككد
الفضككاء الككذي يسككاعد علككى تحقيككق مبككدأ اإلغككالق وخلككق الوحككدة
الفضككائية  .ربككط الهياكككل يلعككب دورا م أساسككيا م فككي تحسككين مشككهد

 .4منطقة الدراسة
كلية الهندسة – الجامعة المستنصرية
تأسست الكلية عام  ,0082وتتكون من  8أقسام علمية هكي :
الهندسة المدنية ,والمعمارية ,والكهربائية ,والميكانيكيكة ,وهندسكة
البيئة ,والحاسبات والبرمجيات ,والطرق والنقل ,والمواد.
تقع كلية الهندسة في مدينة بغداد بجانب الراافة فكي منطقكة
بككاب المعظككم (الشكككل  ,)2تضككم المنطقككة مجموعككة مككن الكليككات
وكككرا لنقككل الركككاب ومجموعككة كبيككرة مككن المكتبككات واالسككواق
وبعض المنسسات الحكومية (الشكل .)1
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كلية
الهندسة

الشكل ( )2موقع كلية الهندسة في مدينة بغداد
Googleearth.com

 .1.4مكونات الكلية
تبلغ المساحة االجمالية لكلية الهندسكة  28282م  ,وتتككون
من (الشكل : )2
 .0األبنيككة الدراسككية  :تمتلككر الكليككة  2أبنيككة دراسككية بمسككاحات
وكثافككات طالبيككة وبنائيككة مختلفككة ,أضككافة الككى اخككتالف االنمككاط
البنائيككة ومككواد االنهككاء وعمككر المبنككى لكككل بنايككة دراسككية ,تبلككغ
مسكاحة االبنيككة الدراسككية حكوالي  2082م .2توجككد مجموعككة مككن
المختبككككرات تبلككككغ مسككككاحتها  2800م .2كككككذلر توجككككد المكتبككككة
المركزية التي تبلغ مساحتها  102م.2
 .2األبنية األدارية  :تتضكمن رئاسكة الكليكة ومسكاحتها  212م,2
وبناية التسجيل ومساحتها  002م ,2ككذلر االسكتعالمات بمكدخلي
الكلية ومساحتها  200م.2
 .1المنككككاطق الخضككككراء :تتميككككز المنككككاطق الخضككككراء بالكليككككة
ببعثرتهكا وغيكر مصككممة بشككل تحقككق التكامكل مككع بكاقي االبنيككة,
وتبلغ مساحتها حوالي  2022م.2
 .2المنكاطق المفتوحكة  :لككم تسكتغل المنكاطق المفتوحككة فكي الكليككة
بشكل كفوء ومناسب ,ولم تصمم بشككل متكامكل مكع بكاقي اجكزاء
الكلية وبما يحقـــق التوازن والتكامــــل بين الفضـــاءات والكتل
2

المحيطككة بهككا ,فضككالم عككن عككدم وضككوح فككي وظيفككة المنككاطق
المفتوحكككة ,إذ تسكككتخدم كممكككرات للسكككابلة وتسكككتخدم فكككي وقكككوف
السككيارات وبعككض االجككزاء ال تسككتخدم الي غككرض آخككر ,تبلككغ
مساحتها  08200م.2
 .2مواقككف السككيارات  :تمتلككر الكليككة موقككف للسككيارات اككغير
بالنسبة لها وتبلغ مساحته  1212م. 2
 .2الخككدمات  :تتضككمن النككادي الطالبككي ومسككاحتها  0002م,2
واقسككام داخليككة مسككاحتها  222م ,2وروضككة مسككاحتها  228م,2
وسكن للتدريسيين مساحتها  202م ,2ومجكاميع اكحية مسكاحتها
 020م.2
 .2الممككرات  :تمتلككر الكليككة ممكككرات للسككيارات معالمهككا غيكككر
محددة وغير واضحة ,جزء منها مبلط باالسكفلت والجكزء االخكر
مبلط بالكونكريت  ,وتتعارض هذه الممرات مع ممرات السكابلة,
وتبلغ مساحتها  1822م .2اما مماشكي السكابلة فانهكا غيكر محكددة
التوجيكككه ومبلطكككة باشككككال مختلفكككة ال تعطكككي الشكككعور بكككالتوافق
واالتجاهيككككة .وال تمتلككككر الكليككككة مسككككارات للككككدراجات الهوائيككككة
(الشكل .)2
المدخل
الفرعي
للكلية

موقف
السيارات

الشكل ( )5مكونات كلية
الهندسة
الباحثة باالعتماد على المكتب
االستشاري لكلية الهندسة -
الجامعة المستنصرية

المدخل
الرئيسي للكلية
N

 تم حساب مساحة الكلية عن طريق المخطط االفقي ببرناما ( Auto
)CAD

45

_________مجلة المهندس__________________ _________________ JMISE 153 (2)56-45حزيران ________ 6102

مدخل
السيارات
والمشاة
للكلية

مدخل
السيارات
للكلية

الشكل ()4
ممرات السيارات
والمشا في كلية
الهندسة

مدخل
المشاة
للكلية

مجموعة
كليات

منسسة
حكومية

كرا باب
المعظم لنقل
الركاب

منسسة
حكومية

كلية
الهندسة

مكتبات
واسواق

الباحثة باالعتماد على
المكتب االستشاري
لكلية الهندسة -
الجامعة المستنصرية

منس
سة
حكوم
ية

الشكل ( )3موقع كلية الهندسة مع مجاوراتها
Googleearth.com

يبككين الجكككدول ( )0مسكككاحة ونسكككبة مكونكككات كليكككة الهندسكككة,
ويظهر ان اعلى نسبة للمناطق المفتوحة ,تليهكا االبنيكة الدراسكية
من قاعات ومختبرات ومكتبة ,تليها المناطق الخضراء .
الجدول ( )1مساحة ونسبة مكونات الكلية
النسبة
المساحة (م)2
الفعالية
ت
% 22.12
02200
االبنية الدراسية
0
% 2.22
2022
االبنية االدارية
2
% 00.21
2022
المناطق الخضراء
1
% 18.22
08200
المناطق المفتوحة
2
% 2.08
1212
مواقف السيارات
2
% 2.02
2022
الخدمات
2
% 2.88
1822
الممرات
2
54544
المجموع الكلي

 .2التصميم الكام البنية الكلية  :يتم دراسة ما يلي :
أ  -توجيه األبنية  :يمثل التوجه االمثل في توفير الراحة الحرارية
للمسككتخدمين اثنككاء حككركتهم عبككر تككوفير منككاطق تضككليل مالئمككة,
ويكككون التوجيككه االمثككل للمبنككى باتجككاه شككرق – غككرب لالتجككاه
الطككولي للمبنككى ,ويكككون االتجككاه القصككير باتجككاه شككمال  -جنككوب
( .)Wimmers, 2009, p. 7يبكين الشككل ( )2ان هنكاك حكوالي % 20
من أبنيكة الكليكة موجهكة بشككل مالئكم ومثكالي فكي تحقيكق الراحكة
الحراية وتوفير الظالل ,بينما  % 20من األبنية لم تحقق التوجكه
االمثل والتي ال تحقق متطلبات االستدامة.
موقف
السيارات

المصدر  :الباحثة

 .2.4قياس السمات المستدامة البنية كلية الهندسة
 .0الترا والتقار  :يتم حساب ما يلي :
أ -نسككبة التغطيككة االرضككية  :مسككاحة الطككابق االرضككي  /مسككاحة
القطعة
2
2 
 02222م  28282 /م = 0.12
هذه النسبة اقل بالكثير من النسب المعتمدة فكي تحقيكق االسكتدامة
والبالغكككة  . 0,0هكككذا يعنكككي وجكككود الكثيكككر مكككن االراضكككي غيكككر
المسككتغلة بشكككل كفككوء وتباعككد االبنيككة وعككدم ترااككها ,وهكككدر
بالموارد غير المتجددة المتمثلة باالرض.
ب -نسكككبة التغطيكككة الطابقيكككة  :مسكككاحة جميكككع الطوابكككق  /مسكككاحة
القطعة
2
2
 21000م  28282 /م = 0.80
هذه النسبة اقل بالكثير من النسب المعتمدة فكي تحقيكق االسكتدامة
والبالغككككة  . 2.2-2يعنككككي ان ابنيككككة الكليككككة معتمككككدة علككككى نمككككط
االرتفاعات المنخفضة التي ال تتاسب مع االستدامة.

N
N

الشكل ( )4توجيه االبنية في كلية الهندسة
الباحثة باالعتماد على المكتب االستشاري لكلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية

ب -شكككل وحجككم األبنيككة  :ان تحقيككق التككوازن بككين طككول وعككرض
وارتفاع المبنى يندي الى االستفادة من الطاقة الشمسكية وتحقيكق
منككاخ موضككعي مالئككم دون الحاجككة الككى وسككائل التدفئككة والتبريككد
والتقليكل مكن اسككتهالك المكوارد .يبككين الشككل ( )2ان حككوالي 22
 %مككن ابنيككة الكليككة تحقككق التككوازن وممكككن االسككتفادة منهككا فككي
تكوفير الطاقككة وتحقيككق منككاخ موضكعي مالئككم ,بينمككا  % 12منهككا
تحتا الى استهالك طاقة أضافية لتحقيق مناخ موضعي مالئم.

 تم حسابها بجمع مساحة االبنية الدراسية واالدارية والخدمات من الجدول
(.)1
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ب  -تصميم الواجهات  :ال توجد طراز محدد وواضح
لواجهات ابنية الكلية ,إذ تختلف كل بناية في تصميم
واجهاتها حسب مراعاتها للهيكل االنشائي او
المعالجات البيئية والوظيفية ,إذ ال توجد انسجام
واضح ورموز مميزة لواجهات االبنية ,فضالم عن
التشوه البصري وتعدد المعالجات المعمارية وعدم
اعتمادها على ايقاع وطراز معماري مستمد من
التراث وبما يتوافق مع عنوان الجامعة (الشكل .)0
ت  -مواد البناء وااللوان بالواجهات  :تعددت مواد البناء
في ابنية الكلية ,فتميزت كل بناية بمواد بنائية خااة
حسب الفترة التي انشأت فيها البناية ,وحسب المواد
الرائجة والمتوفرة ,وحسب توجهات المهندسين
المعماريين والتي تتماشئ مع الذوق العام وان كانت
تتعارض مع التوجهات المراعية للتراث وعدم
مالئمتها مع البيئة المناخية ,وكانت اهم المواد
المستخدمة بالواجهات هي اللبخ (السمنت والرمل)
والطابوق والواح االلمنيوم (الكابوند) فضالم عن
استخدام الزجا والحديد للشبابير واالبواب .اما
االلوان المستخدمة ,فكانت لكل بناية الوان مختلفة عن
االبنية االخرى في الكلية ,مما احدث فوضى للناظر
نتيجة عدم التناسق بين هذه االلوان (الشكل .)0

الشكل ( )4توجيه االبنية في كلية الهندسة
الباحثة باالعتماد على المكتب االستشاري لكلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية

انماط البناء  :اغلب االبنية هي وحدات منفصلة عن بعضها
وترتبط مع باقي الوحدات عن طريق الممرات والفراغات
العمرانية ,وتتجمع مجموعة من االبنية حول فناء داخلي مفتوح
تمثل منطقة تجمع للطالب وتوزيعهم على باقي االبنية المحيطة
بالفناء.
 .1التنوع  :يتم دراسة ما يلي :
أ  -الطرز المعمارية لالبنية  :هناك عدم توافق بين الطرز
المعمارية البنية الكلية وخصواا م بين االبنية القديمة والحديثة,
إذ ان توقيع االبنية الجديدة لم تراعي التكامل مع التصميم القديم
لتكون امتداد لها بل تم توقيعها في اماكن فارغة وبما يحقق إداء
الوظيفة التعليمية من دون النظر الى التكامل االجتماعي
والترابط الوظيفي مع باقي االبنية بما يحقق الوحدة الشكلية
للموقع ككل ,فضالم عن عدم الترابط للمناطق الخضراء مع
بعضها بل وجدت بشكل مبعثر ال تحقق التدر الهرمي
الوظيفي وتكاملها مع التصميم العام للكلية (الشكل .)8
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الشكل ( )4تصاميم وطرز والوان واجهات ابنية كلية الهندسة
الباحثة

 .2وضو الصور والمالئمة البصرية  :تتميز أغلب االبنية
في الكلية بشكل مختلف عن االخر من حيى التصميم واالخرا
النهائي للبناء ,ولكل بناية وظيفة واحدة او متعددة ,مما نجد ان
هناك عدم تكامل بين الشكل واستعمال المبنى مما يندي الى
عدم وضوحية الصورة لدى المتلقي بمعرفة البناية من الناحية
الشكلية والوظيفية وبالتالي تكوين اورة ذهنية واضحة لكل
بناية (مستوى جزئي) وتكاملها مع االبنية االخرى (مستوى كلي
للكلية) .فضالم عن عدم وضوحية في مكونات الصورة الذهنية
التي تعتمد على عدة عناار منها:
 المسارات  :هناك عدم وضوح في تحديد المسارات سواءللسيارات والسابلة وتداخلها مع بعض.

-

-

45

العقد  :توجد ثالثة عقد رئيسية لتجمع الطالب تتمثل بمناطق
لتوزيعهم على االقسام الهندسية ومنطقة تجمع اجتماعي فيما
(الشكل .)00
بينهم ,وتوجد عقد ثانوية تستغل كاماكن قريبة من المحالت
(الشكل .)00
العالمات  :تفتقر الكلية الى عالمات بارزة ومميزة كابنية
عالية ,بل توجد بر اغير عن مدخل الكلية االمامي تعتبر
كمعلم مميز.
القطاعات  :القطاعات واضحة لكن ال توجد ترابط بين هذه
القطاعات لتحقق الترابط وتعطي اورة واضحة وكاملة
عن الموقع بشكل كلي ,إذ ان الترابط بين هذه القطاعات عن
طريق االرضية وبمستوى واحد ,بل تحتا الى الربط بعدة
مستويات من ضمنها ربط علوي بين االبنية.
الحافات  :لم تظهر بشكل واضح لتميز اجزاء الكلية ,بل
ظهر تداخل بين حافات االبنية والممرات ولم تعطي حدود
واضحة.
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 .00لككم توجككه جميككع االبنيككة بشكككل مالئككم بمككا يحقككق الراحككة
الحراريكككة وتكككوفير بيئكككة مناسكككبة للتقليكككل مكككن اسكككتهالك الطاقكككة
والموارد المتجددة.
 .00لم تحقق جميع االبنية التوزان باعتماد شكل وحجكم االبنيكة
والتي توفر مناخ موضعي مناسب تقلكل مكن الحاجكة الكى التبريكد
والتكييف .
 .02تعكككدد انمكككاط البنكككاء بوحكككدات منفصكككلة كثيكككرة مكككع تجمكككع
مجموعة من االبنية بفناء وسطي .
 .01هنككاك تنككوع بككالطرز المعماريككة ومككواد االنهككاء وااللككوان
المسكككتخدمة لككككل بنايكككة لكنهكككا تفتقكككر الكككى التوافكككق واالنسكككجام
والتناسككق والتكامككل التصككميمي بككين هككذه االبنيككة  ,ممككا أدى الككى
تشوه الصورة البصرية للكلية على المستوى الجزئي والكلي.

ولم تظهر المالئمة البصرية بشكل واضح لتعبر كل بناية عن
الوظيفة التي تنديها ,إذ هناك اشكال متعددة تندي نفس الوظيفة
مما أدى الى عدم وضوح للمالئمة البصرية للشكل والوظيفة.
 .2استعماالت االرض المختلطة  :أن اغلب االبنية هي ذات
استعمال واحد ,وتوجد بعض االبنية ذات استعمالين نتيجة
لعدم وجود مكان الستيعاب االستعمالين ,مما ادى الى
استغالل الطوابق لكل استعمال.
 .2التخضير  :تقتصر التخضير على المناطق الخضراء بالكلية
بشكل ساحات مزروعة باالشجار والثيل ,وتبلغ نسبة
المناطق لخضراء في الكلية  % 00.21من مساحة الكلية,
و  % 02.22من مجموع المناطق المفتوحة والممرات,
وهذا قليل مقارنة بالمعيار البالغ . % 20-20

 .4التوصيات
 .0امكانية زيادة عكدد الطوابكق لالبنيكة الحاليكة لتحقيكق التكراص
واالستغالل االكفأ لالرض.
 .2اعادة تصكميم وتخطكيط المنكاطق الخضكراء وتنظيمهكا بشككل
متكامكككل مكككع االبنيكككة ,مكككع زيكككادة نسكككبتها للتطكككابق مكككع معكككايير
االسكككتدامة البالغكككة  % 20 – 20مكككن مجمكككوع مسكككاحة الكليكككة,
واعطكككاء اكككفة التكككدر الهرمكككي للمنكككاطق الخضكككراء لتحقيكككق
االنسيايبة في االنتقال الفضائي والشعور باالحتواء المكاني.
 .1اعادة تصكميم الواجهكات بطكراز معمكاري تعبكر عكن التكراث
وتعكس هوية الجامعة المستنصرية مع مراعاة الحداثة .
 .2اسككتخدام مككواد بنككاء محلي كة فككي الواجهككات تراعككي االسككتدامة
وتعبر عن هوية التراثية والمعمارية للعراق.
 .2انشكككاء ككككرا للسكككيارات متعكككدد الطوابكككق السكككتغالل وحكككدة
المسافة بشكل أكبر.
 .2فصكككل حرككككة السكككيارات عكككن السكككابلة عكككن طريكككق انشكككاء
مسككارات علويككة تككربط جميككع ابنيككة الكليككة مككزودة بكككل وسككائل
الراحة واالمان ,وتصمم بشكل متكامل مع المسارات االرضية .
 .2تطككوير مسككارات المشككاة وتحديككدها وتوجيهككا بشكككل واضككح
وتككوفير العالمككات الدالككة وتسككقيفها وتشككجيرها بمككا يحقككق الراحككة
واالمان.
 .8معالجككات تصككميمية لالبنيككة التككي لككم توجككه بشكككل مناسككب,
واالبنية التي ال تحقق التوازن بين الشكل والحجم .
 .0اعطككاء الرمزيككة العاليككة لعمككادة الكليككة واعتبككاره معلمكا م تعبككر
عن اهمية العلم وادارة الكلية.
 .00زيادة عدد االستعماالت لكل بناية واالستفادة مكن مسكاحتها
بشكل يحقق الكفاءة واالستغالل االمثل.
 .00استغالل اسطح االبنية وتخضيرها وزراعتها واسكتخدامها
كمنكككاطق خضكككراء ومفتوحكككة لالغكككراض العكككرض والدراسكككة
باالوقات المتعدلة ,مع جمع مياه االمطار في خزانات مخصصكة
واعادة استخدامها .

الشكل ( )15العقد الرئيسية والثانوية في كلية الهندسة
الباحثة باالعتماد على المكتب االستشاري لكلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية

عقد ثانوية
 .4االستنتاجات رئيسية
 .0مككن اهككم السككمات المسككتدامة لالبنيككة الجامعيككة هككي التككراص
والتنككككوع واسككككتعماالت االرض المختلطككككة ووضككككوح الصككككورة
والمالئمة البصرية والتصميم الكامن والتخضير.
 .2تتكون الجامعة من مكونات رئيسة وثانوية تتكامل فيمكا بينهكا
لتحقيق بيئة مستدامة بكافة ابعادها.
 .1لتحقيق السكمات المسكتدامة لالبنيكة الجامعيكة تتطلكب تصكاميم
االبنية وفق انماط ومواد بناء واساليب تحقق االستدامة.
 .2تفتقككر الكليككة الككى مالعككب ومنككاطق عككرض مفتوحككة ودور
العبادة ومستشفى ومراكز بحثية متخصصة.
 .2تكككداخل بكككين مسكككارات السكككيارات والمشكككاة ,وعكككدم وضكككوح
المسارات بشكل كبير.
 .2ال توجد شاخ مميز لكلية تميزها عن الكليات االخرى.
 .2ضعف التكامل بين أبنية الكلية والمناطق الخضراء.
 .8وجككود مسككاحات مفتوحككة كبيككرة غيككر مسككتغلة بشكككل كفككوء
ومناسب .
 .0لم تحقق الكلية سمة التراص والتقكارب باعتمكاد منشكر نسكبة
التغطية االرضية ونسبة التغطية الطابقية.
عقد
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طاقة الكتلة الحيوية أداة لتحقيق االستدامة
 العراق/ مشروع اعادة تدوير النفايات وانتاج بدائل الطاقة – السليمانية
 اريج محي عبد الوهاب.م.م
الجامعة المستنصرية – كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

 نبيل طه اسماعيل. د.م
 قسم هندسة العمارة والتصميم الحضري-  كلية الهندسة- جامعة ديالى

Biomass Energy Tool to Achieve Sustainability
Project Waste Recycling and the Production of Energy
Alternatives - Sulaymaniyah / Iraq

 تعتبر طاقة الكتلة الحيوية احدى مصادر الطاقة البديلة في:الملخص
،2000  من اجمالي الطاقة في العالم في عام% 10.2  إذ تمثل حوالي،العالم
وتعتبر من المصادر المستدامة والتي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات
 التقليدية والتي تعتمد على، االول، هناك نوعين من طاقة الكتلة الحيوية.الدفيئة
 ويعتبر هذا النوع،الخشب والروث والسماد الطبيعي وغيرها من المصادر
 أما.غير مستدام ولها تأثيرات سلبية على البيئة واالقتصاد واالمن الغذائي
 فهي الحديثة والتي تعتبر مستدامة وطاقة بديلة والتي تعتمد على،النوع الثاني
، وتقنيات معالجة حديثة كالحرق،مصادر متنوعة من النفايات الصلبة والسائلة
 والتغويز (التحويل الى، والهضم الهوائي وال هوائي،واالنحالل الحراري
(RDF)(  والوقود المشتق من النفايات، والميكانيكي، والبيو كيمائية،)الغاز
، وتنتج عن هذه التقنيات طاقة كهربائية،)Refuse-Derived Fuel
 ومجموعة من الغازات التي تستخدم كوقود حيوي للسيارات،وحرارية
.ومحطات الطاقة والمنشأت الصناعية
يعتبر مشروع اعادة تدوير النفايات وانتاج وقود مشتقة من النفايات في
 يتم عن، اول مشروع في العراق،منطقة تانجرو في مدينة السليمانية بالعراق
طريقه انتاج وقود حيوي غير ملوث للبيئة الستخدامه كبديل للوقود االحفوري
.) الفرنسية لإلسمنت بالعراقLafarge( في مصانع الفارج
% 03  تكون، سنة/ ألف طن563 تبلغ كمية النفايات في مدينة السليمانية
 تتكون النفايات من مواد عضوية. نفايات تجارية% 13منها نفايات منزلية و
.ومعادن وورق وخشب ومواد اخرى بنسب مختلفة
: ما يليRDF تنتج من عملية اعادة التدوير وانتاج
.% 5.49  طن بنسبة19540 اجمالي الكمية إلعادة التدوير.% 92.00  طن بنسبة136944 RDF اجمالي الكمية إلنتاج.% 15.03  طن بنسبة30300 اجمالي كمية النفايات للطمر الصحي.% 1.11  طن بنسبة9060 التحلل البيولوجي.% 50.21  طن بنسبة154901 كمية النفايات الفاقدة للمياهاستنتج البحث بان النفايات مصدر مهم لطاقة الكتلة الحيوية وتنتج عنها
مخرجات متعددة تكون مستدامة بأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية
 يوصي البحث بضرورة انشاء مشاريع مشابهة في كل مدن.والعمرانية
.العراقية إلعادة تدوير النفايات وانتاج الطاقة والوقود منها

Abstract: Biomass energy is one of the alternative
energy sources in the world, accounting for about 10.2 % of
the total energy in the world in 2008; it is from sustainable
sources and working to reduce greenhouse gas emissions.
There are two types of biomass energy, first, traditional,
which rely on wood, dung and manure and other sources,
and this type is not sustainable and has negative effects on
the environment, the economy and food security. The
second type, they are modern, which is considered a
sustainable alternative energy, which depends on a variety
of sources of solid and liquid waste, and techniques of
modern treatment such as incineration, pyrolysis, aerobic
digestion
and
anaerobic
digestion,
gasification,
biochemical, mechanical, and Refuse-derived fuel (RDF),
and produced by these techniques, electrical energy,
thermal energy, and a group of gases that used as biofuels
for cars, power plants and industrial plants.
The draft waste recycling and the production RDF in
Tangro area in the city of Sulaymaniyah in Iraq, is the first
project in Iraq, is on the way the production of biofuels is
polluted environment to be used as a substitute for fossil
fuels in the Lafarge plants French cement Iraq.
The quantity of waste in the city of Sulaymaniyah, 365
thousand tons / year, 85% of which are household waste
and 15% commercial waste. Waste from the organic
materials, metals, paper, wood and other materials,
materials in different proportions composed.
Produced from the recycling process and production of
RDF as follows:
-Total amount of recycling 14390 tons with 3.94%.
-The total quantity for the production of RDF 156499 tons
with 42.88%.
-The total amount of waste to landfill 50 570 tons with
13.85%.
-Biodegradation 4060 tons of 1.11%.
-The amount of waste lost water 139 481 tons with
38.21%.
The research concluded that the waste is an important
source of biomass energy and produce multiple outputs to
be sustainable environmental, economic, social and
physical dimensions. The research recommended the need
to establish similar projects in all Iraqi cities to recycle
waste and produce energy and fuel from them.

 الوقود، النفايات الصلبة، االستدامة، طاقة الكتلة الحيوية:الكلمات المفتاحية
.)RDF( المشتق من النفايات
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وقود ،أو هضمها إلنتاج غاز الميثان ،أو تسخينها لعمل غاز نظيف االحتراق،
ان محطات انتاج الطاقة العضوية يمكن ان تكوت كبيرة وتنتج اكثر من 30
ميكا واط من الطاقة سنويا ً ،وتستخدم لتجهيز السكان بالطاقة في الدنمارك
والسويد والمانيا (.)Sarté, 2010, p. 190
يقدر نسبة اسهام الطاقة المتجددة بالعالم بكافة مصادرها ب  % 12.4من
معروض الطاقة لسنة  ،2000وتمثل نسبة طاقة الكتلة الحيوية أكبر نسبة من
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ ،2011 ،ص
الطاقة المتجددة بالعالم وتمثل % 10.2
( )4الشكل .)2
تهدف المملكة المتحدة وبتوجيه من االتحاد االوروبي للطاقة المتجددة ان
يكون االستهالك النهائي للطاقة بنسبة  % 13للطاقة المتجددة في عام ،2020
وتلعب زيادة استخدام طاقة الكتلة الحيوية دورا ً مهما ً في تحقيق هذا الهدف.
وتبين ان نسبة مساهمتها بلغت  % 00من االستخدام الكلي للطاقة المتجددة في
المملكة المتحدة خالل  14سنة (( )Gough, 2010, p. 7الجدول .)1

مشكلة البحث :التأثيرات السلبية البيئية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية
الستخدام مصادر الطاقة التقليدية على المدى البعيد ،فضالً عن نضوب مصادر
الطاقة غير المتجددة.
هدف البحث :ايجاد مصادر طاقة جديدة صديقة للبيئة منها طاقة الكتلة الحيوية
المنتجة من النفايات كأهم مصدر للطاقة الحيوية.
 .1المقدمة
تعد الطاقة المتجددة احدى الوسائل الحديثة في الحفاظ على البيئة
وتحسينها ،ولها مصادر مختلفة منها طاقة الكتلة الحيوية التي تعتمد على
النفايات العضوية والصلبة والسائلة ،ولها منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية
وعمرانية بالمدينة وبما يحقق ابعاد االستدامة.
تكمن أهمية طاقة الكتلة الحيوية في أنها تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة
لمصادر الطاقة في الوقت الحاضر ،إذ تشكل ما نسبته  % 19من احتياجات
الطاقة في العالم ،وتزداد أهمية هذه الطاقة في الدول النامية ،إذ ترتفع تلك
النسبة إلى حوالي  % 53من احتياجات الطاقة في تلك الدول ،وخاصة في
المناطق الريفية (عبيد ،2000 ،ص .)214

الجدول ( )1استخدام الطاقة الحيوية في المملكة المتحدة خالل  11سنة
2111
2111
1111
نسبة الكتلة الحيوية
%5
% 0.4
% 0.5
من اجمالي استخدام
الطاقة
% 00.0
2( % 04
(3.33
0.36( % 33
نسبة الكتلة الحيوية
مليون طن نفط
مليون طن
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مكافئ
نفط مكافئ
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Gough, 2010, p. 7

 .2مفهوم طاقة الكتلة الحيوية ()Biomass Energy
هي أداة هامة للتصدي للتغيرات المناخية ،فضالً عن توفير فرص عمل
جديدة ،وتعني أي مادة عضوية مستمدة من المواد النباتية والحيوانية ،والتي
تستخدم إلنتاج الحرارة والطاقة والوقود بما في ذلك وقود النقل وانتاج المواد
الصناعية ،أو كبديل للمواد والمنتجات التي تعتمد على الوقود االحفوري .تعتبر
طاقة الكتلة الحيوية مورد غير مستغل ،وهناك مجال لتوسيع اإلنتاج المستدام
بشكل ملحوظ ،كذلك في مجال تحويل الطاقة الكامنة لطاقة الكتلة الحيوية بشكل
أكثر كفاءة عن طريق عمليات تحويل الخشب والمواد السلولوزية الى وقود
سائل (.)Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2007, p. 11
هي نوع من انواع الطاقة المتجددة ،تنتج من الخشب وبقايا الخشب الناتج
من الصناعات الخشبية (الشكل  ،)1ويشمل أيضاً ،محاصيل الطاقة (محاصيل
زراعية) والفضالت الزراعية ،والروث الحيواني ،ومياه الصرف الصحي،
( Austrian Federal Ministry of
والمواد العضوية من نفايات البلدية الصلبة والسائلة
.)Agriculture, 2010, p. 90
تحول طاقة الشمس إلى طاقة مخزنة في النباتات عن طريق عملية التمثيل
الضوئي ،فطالما هناك نباتات خضراء فهناك طاقة شمسية مخزنة فيها،
وبالتالي لدينا طاقة الكتلة الحيوية التي نستطيع الحصول عليها بطرق مختلفة
من هذه النباتات ،أما مصادر الكتلة الحيوية في الوقت الحاضر فهي :مخلفات
الغابات والمخلفات الزراعية ،واستغالل (قطع) أخشاب الغابات بشكل
مدروس ،وفضالت المدن ،والمحاصيل التي تزرع خصيصا ً لغرض الحصول
على الطاقة منها (طالبي ،2000 ،ص .)209
يتم التفاعل بين ثاني اوكسيد الكاربون في الهواء والماء وضوء الشمس،
عن طريق التمثيل الضوئي إلنتاج الكربوهيدرات التي تشكل اللبنات االساسية
للكتلة الحيوية .تحول التمثيل الضوئي اقل من  % 1من اشعة الشمس المتاحة
لتخزين الطاقة الكيميائية .تعالج الكتلة الحيوية كيميائيا ً أو بيولوجياً ،عن طريق
استخراج الطاقة المخزونة بالروابط الكيميائية والطاقة المنتجة مع االوكسجين،
ويتأكسد الكاربون إلنتاج ثاني اوكسيد الكاربون والماء (.)McKendry, 2002, p. 37
ينتج التمثيل الضوئي حوالي  200مليار طن من الكتلة الحيوية سنوياً،
كمصدر للطاقة ،وهذا يمثل نحو عشر مرات الستخدام الحالي الطاقة في العالم.
استخدم في عام  2009حوالي  / EJ 33سنة ( 1,53×1013ميكا واط) من
الكتلة الحيوية ألغراض الطاقة ،والطهي والتدفئة في البلدان النامية ،وتشغيل
( Stucley,
عدد متزايد من محطات طاقة الكتلة الحيوية الحديثة على نطاق واسع
.)2004, p. 3
هي أقدم مثال الستخدام النباتات كمصدر للوقود عن طريق حرق الخشب
للحصول على النار ،وتشير إلى استخدام البقايا العضوية في الغابات والزراعة
وبقايا الذرة وقشور الرز ورقائق الخشب وبقايا قصب السكر ،ومحاصيل
الطاقة سريعة النمو مثل الصفصاف والتين والتي يمكن زراعتها خصيصا ً
لتوليد الطاقة العضوية ،هذه المواد يمكن معالجتها بطرق مختلفة إلنتاج
الكهرباء أو الوقود النظيف للمركبات ،هذه المواد يمكن أن تحرق أو تخمر إلى

في سنة  2006تم إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل  10مليار
كيلوواط /ساعة اعتماداً على طاقة الكتلة الحيوية ،منها  10مليار باالعتماد
على الخشب فقط وأكثر من  3مليار من الغاز العضوي (البيولوجي) ،وحوالي
مليار من زيت النباتات ،وقد بلغت مساهمة طاقة الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة
الكهربائية من المصادر المختلفة حوالي  ،% 5في سنة  2006ازدادت
االعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم في توليد طاقة كهربائية بمقدار 9
مليار كيلوواط /ساعة مقارنة بكمية  2.0مليار كيلوواط  /ساعة في عام 2003
(غيورك ميك ،2000 ،ص .)99
استناداً إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية ) (IEAبلغ إجمالي طاقة الكتلة
الحيوية الصلبة المركبة في جميع دول أعضاء االوابك في عام  2000حوالي
 25203ميغاواط مقارنة مع  22165ميغاواط في عام  ،2006فيما بلغ في
الدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDفي عام  2000حوالي
(أمينة ،2011 ،ص
 25300ميغاواط مقارنة مع  22933ميغاواط في عام .2006
.)220
 .1.2انواع طاقة الكتلة الحيوية
هناك نوعين من طاقة الكتلة الحيوية هي
ص :)96
 .1طاقة الكتلة الحيوية التقليدية :مثل الخشب والقش والروث وغير ذلك من
أنواع السماد الطبيعي المستخدم للطهي واإلنارة وتدفئة األماكن ،ويستخدمها
غالبا ً السكان األكثر فقرا ً في البلدان النامية ،وغالبا ً ما يجري حرق هذا النوع،
مما يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على الصحة والظروف المعيشية ،الشكل
(.)5
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ،2011 ،
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 .6تنتج من معالجة الكتلة الحيوية الوقود السائل والهيدروجين والغاز
االصطناعي يمكن استخدامها ألغراض متعددة.
 .0بيع مخرجات ما بعد تحويل الطاقة مثل الرماد الناتج من عمليات الحرق
واالنحالل الحراري إلنتاج مواد للبناء كالصوف الصخري والقرميد ،وبيع
الكبريت إلنتاج االسمدة الزراعية.
 .0االستفادة من المواد غير العضوية عند اعادة فرزها وتدويرها كالمعادن
والزجاج ،إذ يتم جمعها وبيعها ،فضالً عن فرز واعادة تدوير بعض انواع
البالستك والورق ذات القيمة العالية إلنتاج السلع االستهالكية.
 .4يقلل من استخدام الوقود التقليدي في موقع محطات التحويل عن طريق
استخدام حرارة النفايات عند معالجتها.
 .10يمكن أن تولد الطاقة المتجددة أربعة أضعاف فرص العمل لكل دوالر
يُستثمر مما تولده صناعات الوقود األحفوري ،وتميل هذه الوظائف ألن تكون
ذات مهارة أعلى وتقدم أجوراً أفضل (برنامج االمم المتحدة االنمائي ،2015 ،ص .)16
 .11يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء من نفس المعدات أو محطة الطاقة التي
تحرق الوقود االحفوري.
 .12مخرجات طاقة الكتلة الحيوية مثل الكحول وغيره من انواع الوقود هي
مخرجات فعالة ،وعملية ،ونظيفة نسبيا ً عند الحرق.

إن معظم وقود الكتلة الحيوية التقليدية مصادره ليست مستدامة ،وبالتالي
يساهم في تدهور النظم اإليكولوجية المحلية .إذ يولد حرق الكتلة الحيوية
التقليدية ألغراض الطهي والتدفئة كميات كبيرة من تلوث الهواء ،ولها تأثيرات
صحية سلبية خطيرة ،وخاصة على النساء واألطفال ،الذين يقضون معظم
وقتهم قرب المواقد (برنامج االمم المتحدة االنمائي ،2015 ،ص .)50
 .2طاقة الكتلة الحيوية الحديثة :تستخدم الكتلة الحيوية الحديثة من مواد
صلبة وسائلة وغازية كناقالت للطاقة الثانوية لتوليد الحرارة والكهرباء ،ووقود
النقل لقطاعات متنوعة ووقود للمشاريع الصناعية .تشمل طاقة الكتلة الحيوية
الحديثة أنواع الوقود الحيوي السائل :اإليثانول ،والديزل الحيوي لوسائط النقل،
وبعض االستخدامات الصناعية .تستخدم الغازات المشتقة من الكتلة الحيوية،
السيما الميثان الناتج عن المعالجة الالهوائية للمخلفات الزراعية ومعالجة
النفايات الصلبة ،لتوليد الكهرباء أو الطاقة الحرارية أو كالهما .تشير
التقديرات إلى أن إجمالي اإلمدادات المقدمة من طاقة الكتلة الحيوية األولية
الحديثة يبلغ  11.5إكسغل / سنوياً ،وتناهز الطاقة الثانوية المقدمة لالستخدام
النهائي للمستهلكين حوالي  6.6إكسغل /سنويا ً.
 .2.2مميزات طاقة الكتلة الحيوية
تتميز طاقة الكتلة الحيوية بما يلي:
 .1صديقة للبيئة وتعمل على التقليل من التغييرات المناخية وغازات االحتباس
الحراري.
 .2توفر موارد مالية عن طريق تدوير المواد االولية الناتجة من النفايات،
وانتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ،والوقود المنتج من الكتلة الحيوية بكافة
مصادرها.
 .5توفير فرص عمل في القطاع الصناعي ذات النمو المستدام ،والقطاع
الزراعي والغابات والمحاصيل الزراعية المنتجة للطاقة.
 .9تمثل التوجه المستقبلي في توفير الطاقة في الدول المتقدمة والنامية وبشكل
مستدام.
 .3تشهد نمو مستمر في جميع العالم وزيادة نسبتها مقارنة مع مصادر الطاقة
المتجددة االخرى.
 .6قليلة المخاطر وال يصاحبها انبعاثات مضرة بالبيئة.
 .0تتميز بالقدرة على تخزينها مما يعطي المرونة بتوفيرها.
 .0وجود كتلة حيوية كثيرة في كل دولة يمكن استخدامها في انتاج الطاقة
والمواد االخرى الناتجة عنها.
 .4يساعد على التخلص من النفايات وانتاج الطاقة المتجددة منها.

 .4.2معوقات التوجه نحو استخدام طاقة الكتلة الحيوية
 .1نقص التقنيات والمحطات الخاصة باستغالل الكتلة الحيوية ،كذلك نقص
المعرفة العلمية والعملية في مجال الطاقة المتجددة عموما ً والكتلة الحيوية
خصوصاً ،فضالً عن نقص المهارة وضعفها خصوصا ً بالبلدان النامية.
 .2ضعف الوعي والقبول االجتماعي للمصادر المتجددة ،والحاجة الى بيان
اهمية الطاقة المتجددة والكتلة الحيوية في تحسين البيئة ،والتقليل من
االنحباس الحراري ،وتوفير موارد اقتصادية وفرص العمل ،ومقياس لتطور
المجتمع.
 .5نقص التشريعات القانونية والتنظيمية.
 .9تضارب السوق بين المصادر التقليدية والمتجددة.
 .5.2مدخالت ومخرجات طاقة الكتلة الحيوية
يستخدم طاقة الكتلة الحيوية التقليدية بشكل حطب وروث (السماد
الحيواني) والنفايات الزراعية للطبخ والتدفئة .أما تقنيات طاقة الكتلة الحيوية
الحديثة ،تستخدم إلنتاج الكهرباء ووقود النقل (تشمل وقود النقل السائلة
والغازية المشتقة من مصادر الكتلة الحيوية ،الميثانول وااليثانول واسترات
الميثيل والنفط المتحلل حراريا ً والمنتجات المتكررة ووقود الديزل الحيوي ،من
محاصيل الزيوت النباتية) .تستخدم بقايا المحاصيل الزراعية والخشب
واالسمدة الحيوانية والنفايات العضوية الصناعية لتوليد الغاز الحيوي ، كما
يمكن تحويل الدهون الحيوانية الى الوقود الحيوي ( .)Reilly, 2007, p. 2الوقود
الناتج من الكتلة الحيوية يكون بشكل وقود صلب وسائل وغازي ،تنتج من
مجموعة من المواد العضوية مباشرة من النباتات أو بشكل غير مباشر من
االستخدام الصناعي والتجاري والمنزلي والنفايات الزراعية المنتجة من طرق
متنوعة (.)Stucley, 2004, p. 5
تشمل مخرجات الطاقة الحيوية توليد الحرارة بمستويات تتراوح ما بين
الطهي المنزلي والنظم الضخمة لتدفئة المدن ،وتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية
عن طريق االحتراق ،وتوليد الحرارة ،أو الحرق المشترك للكتلة األحيائية
والوقود األحفوري ،والوقود الحيوي السائل من الجيل األول من المحاصيل
الزيتية) الوقود الحيوي (ومحاصيل السكر والنشاء )اإليثانول( .يوضح الشكل
( )9تنامي المواد األولية) مثل الكتلة الحيوية المائية(  ،ومسارات تحويلها

 .3.2منافع طاقة الكتلة الحيوية
 .1لطاقة الكتلة الحيوية إمكانية مهمة للتخفيف من حدة غازات الدفيئة إذا ما
تم تطوير الموارد بشكل مستدام واستخدمت تقنيات فعالة ،تؤدي إلى تخفيف
(الهيئة
ملحوظ للغازات الدفيئة بنسبة  ٪ 40 - 00مقارنةً بالطاقة األحفورية
الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ ،2011 ،ص .)30
 .2تمتلك فائدتين ،إذ تعمل كبديل لطاقة الوقود االحفوري (تعويض
الكاربون) ،وكوسيلة لعزل الكاربون ،وبالتالي سوف تلعب دورا ً هاما ً في
( Stucley,
تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
.)2004, p. 7
 .5مصدر وفير وآمن وصديق للبيئة ومصدر متجدد للطاقة ومستدام ،وال
يضيف الثاني اوكسيد الكاربون للغالف الجوي ،كما انها تمتص نفس الكمية
المتزايدة المطلقة عندما تستهلك كوقود .كذلك ال ترتبط طاقة الكتلة الحيوية
باآلثار البيئية مثل االمطار الحامضية.
 .9خيارات الطاقة الحيوية الحديثة تتوفر بشكل كبير ،وفعالة من حيث
التكلفة ،وفرص دائمة ،وتحقق اهداف تخفيض االنبعاثات وتوفير فوائد
إضافية .وتمتلك القدرة على حل بعض القضايا الحرجة بصيانة طويلة االجل
لمخزونات الكاربون الحيوي عن طريق االستخدام المستدام للكاربون المتراكم
(.)Stucley, 2004, p. 7
 .3تنتج كل طن من النفايات  0.0ميكا واط من الكهرباء.

 الغاز الحيوي :ينتج الغاز الحيوي من التحلل الالهوائي لنفايات النبات والحيوان ،وهو وسيلة
فعالة للحد من االنبعاثات واالستفادة من مصدر وقود جاهزة .يبنى نظام غاز الميثان من نفايات
بحوالي  900دوالر ،وينتج حوالي  1قدم مكعب من الغاز من  1رطل من روث البقر ،البقرة
الواحدة يمكن أن تنتج الطاقة ما يعادل  30غالون من البنزين في السنة ( .)Mother Cow.orgويتم
إنتاجها عن طريق تخمير المواد القابلة للتحلل مثل َر ْوث الحيوانات أو النفايات النباتية .يستخدم
الغاز الحيوي لتدفئة المنازل وكوقود لمواقد الطبخ .إن التكنولوجيا الالزمة إلنتاج الغاز الحيوي
بسيطة وطويلة االمد ورخيصة ،ويمكن نشرها بسهولة نسبية في المجتمعات الريفية الصغيرة
لتحويل النفايات العضوية إلى مصدر وقود نظيف ومتجدد (برنامج االمم المتحدة االنمائي ،2015 ،ص  .)50في
ستوكهولم ينتج الغاز الحيوي من الهضم الالهوائي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي
ويستخدم لتشغيل سيارات اإلسعاف.

 1 إكسغل =  1018غل )وحدة قياس الطاقة) =  23.88مليون طن من معادل النفط = 1012
ميكا واط
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ومنتجاتها ،واهم العمليات التي تتعلق بإنتاج الكتلة األحيائية والدعم اللوجيستي
إلمداد المستخدمين بالمواد الخام األولية.
تستخدم تكنولوجيات التحويل التي تعيد تشكيل الكتلة الحيوية إلى ناقالت
طاقة ثانوية مالئمة ،عمليات معالجة كيميائية حرارية أو كيميائية أو كيميائية –
أحيائية ،وتنوع مسارات الطاقة األحيائية )الخطوط المتصلة( والمتنامية
)الخطوط المتقطعة( بدءاً من المواد الخام األولية للكتلة الحيوية إلى مسارات
تحويلها الكيمائية الحرارية ،والكيمائية ،الكيمائية األحيائية ،واألحيائية ،إلى
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية
حرارة ،وطاقة ،وتوليد الحرارة  ،ووقود سائل أو غازي
بتغيير المناخ ،2011 ،ص .)90
يمكن استخدام أجزاء من كل مادة خام أولية في مسارات أخرى ،كما يمكن
لكل مسار أن يستحدث منتجات مشتركة ،ورفع كفاءة الكتلة الحيوية يشمل
عمليات التكثيف ،والتحليل الحراري ،والتحميص الحراري ،وما إلى ذلك،
فضالً عن عمليات المعالجة الالهوائية لغازات متنوعة يمكن رفع كفاءتها إلى
الميثان األحيائي ،فالميثان  في األساس هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي،
كذلك يمكن اتباع مسارات معالجة حرارية أخرى مثل المعالجة الحرارية
المائية واإلسالة وغير ذلك ،وتشمل المسارات األخرى للمعالجة الكيميائية رفع
العدد األوكتاني في المرحلة المائية ثنائي ميثيل إثير.

 .1.3تقنيات تحويل النفايات الى طاقة
تعتبر النفايات بكافة انواعها الصلبة والسائلة أهم مصادر الكتلة الحيوية
واكثرها توفرا ً سواء بالعالم عموما ً وفي العراق خصوصاً ،ويركز البحث على
النفايات باعتبارها مصدر مهم للكتلة الحيوية والتي يمكن تطبيقها في العراق
إلنتاج كافة انواع الطاقة والمخرجات االخرى عن طريق انشاء المحطات
الخاصة بتدوير النفايات وانتاج الطاقة والوقود .هناك الكثير من تقنيات تحويل
النفايات الى الطاقة ،من أهمها:
أ  -الحرق ( :)Incinerationهو أكثر تكنولوجيات تحويل النفايات الى طاقة
شيوعا ً في العالم ،وينتج الكهرباء والحرارة من الكتلة الحيوية .وتستوفي جميع
محطات الحرق الجديدة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDمعايير االنبعاثات الصارمة ،وتخفض حجم النفايات الصلبة بنسبة
تتراوح بين  ،% 46-43أو  % 03من وزنها .وقد ازدادت قدرات الحرق
العالمية بنسبة  % 5سنويا ً خالل الفترة من  ،2010-2003وتعالج اليابان 90
مليون طن سنويا ً من نفاياتها البلدية الصلبة بالطرق الحرارية ،وبذلك تحتل
المرتبة األولى عالميا ً .تولد النظم البخارية ما بين  330-930كيلو واط  /ساعة
من الكهرباء لكل طن من النفايات البلدية الصلبة عن طريق محارق النفايات،
التي تطلق ايضا ً نحو طن واحد من ثاني اوكسيد الكاربون في الغالف الجوي
(غوكاسيان ،2012 ،ص .)22
تبدأ عملية حرق النفايات بتجفيفها ،ومن ثم تخضع لالنحالل بمزيد من
التأثيرات الحرارية وتكسير المواد الكيمائية ،ومن ثم تخضع الكاربون الصلب
لتتحول الى غاز ،وبالتالي تنتج عمليتي االنحالل والتغويز (التحول للغاز) غاز
القابل لالحتراق ،وخالل عملية االنحالل الحراري تنتج الكاربون والفحم كبقايا
صلبة ،يمكن ان تستخدم في عملية التدوير لبعض المواد ،يتم باستمرار قياس
وتسجيل مستويات اول اوكسيد الكاربون المناسب والمقرر قانونا ً لضمان
( Austrian Federal Ministry of
اإلشراف على اكتمال وجودة عملية الحرق
( )Agriculture, 2010, p. 41الشكل .)3
ب -االنحالل الحراري ( :)Pyrolysisتستخدم فيها الحرارة الفائقة في غياب
األوكسجين ،لتفكيك المواد الغنية بالكاربون وانتاج ثالثة انواع من مصادر
الطاقة :فحم صلب بنسبة  % 53وزناً ،وزيت سائل (وقود حيوي) بنسبة 90
 ،%وغاز اصطناعي وهو خليط من اول أوكسيد الكاربون والهيدروجين
وثاني أوكسيد الكاربون بنسبة ( % 10غوكاسيان ،2012 ،ص .)25-22
يتيح االنحالل الحراري االستعمال المباشر للمنتجات .وهناك اتجاه حديث
لتحويل البالستيك المتخلف بعد اعادة تدويره الى نفط أو غاز ،وهذا يولد - 1.0
 5.6مليون وحدة حرارية بريطانية ( )Btuلكل طن من البالستك ،وتبلغ كلفة
معالجة النفايات البلدية الصلبة بهذه الطريقة في البلدان الصناعية نحو 30
دوالرا ً للطن .وهناك عدة محطات حول العالم تستخدم طريقة االنحالل
الحراري لتفكيك النفايات البلدية .على سبيل المثال ،تجمع محطة الستعادة
المواد والطاقة في بريطانيا بين االنحالل الحراري وإعادة التدوير وانتاج
السماد ،إذ تبلغ قدرتها  200ألف طن من النفايات سنوياً ،يتم استعمال 110
ألف طن لتوليد نحو 10.5ميغاواط من الكهرباء ،ويتم اعادة تدوير وانتاج
السماد للكمية المتبقية البالغة  02ألف طن .وتعتبر المانيا وبريطانيا وسويسرا
وايطاليا البلدان االكثر نشاطا ً في تكنولوجيا االنحالل الحراري التي ترافق
علميتي اعادة التدوير وانتاج السماد من النفايات (غوكاسيان ،2012 ،ص .)25
ت -التغويز (التحويل الى الغاز ( :))Gasificationتعتبر تكنولوجيا التغويز
وسيلة كفؤة لتحويل انواع منخفضة القيمة من الوقود والمخلفات الى غاز
اصطناعي من النفايات الصلبة ،والوقود المشتق من النفايات ،والبالستك الذي
ال يعاد تدويره ،ومخلفات الصناعة الزراعية ،وحمأة الصرف الصحي
المجفف ،والفحم ،ويتم تحويل هذه االنواع الى غاز يحتوي على أول أوكسيد
الكاربون والهيدروجين ،عن طريق تفاعلها بال احتراق مع كمية مضبوطة من
االوكسجين أو البخار في حرارة عالية تزيد عن  000درجة مئوية ،وتبلغ
القيمة الحرارية لخليط الغاز االصطناعي الناتج  % 13 - 10من قيمة الغاز
الطبيعي .ويستعمل الغاز االصطناعي لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج الحرارة،
مما يعتبر جذابا ً من الناحيتين االقتصادية والبيئية ،ويمكن تحويل الغاز
االصطناعي الى ميثانول وامونيا وبنزين اصطناعي ،أو استعماله مباشرة
كبديل للغاز الطبيعي (غوكاسيان ،2012 ،ص .)25
ث -الهضم البيولوجي :يتميز الهضم البيولوجي بإمكانية عالية في تحويل
النفايات الى طاقة ،وهي عملية بيولوجية تتفكك فيها النفايات بفعل البكتيريا
(انزيمات) الى جزئيات بسيطة ،بطريقة الهضم الال هوائي والهضم الهوائي.

 .3تحويل النفايات الى طاقة
يزدهر في العالم حاليا ً قطاع يثبت ربحيَّته ،هو تحويل النفايات الى طاقة
بواسطة تكنولوجيات تولد منها الكهرباء والحرارة ووقوداً حيويا ً ووقوداً
ااصطناعيا ً .وهذا التحويل ال يعني الحرق فقط ،كما أن اختيار التكنولوجيات
يعتمد على خليط النفايات ،فكلما ازدادت المواد العضوية ونسبة الرطوبة في
النفايات انخفضت كفاءة الحرق مثالً .تصنف هذه التكنولوجيات الحديثة في
فئتين :حرارية وغير حرارية .وغالبيتها تولد الكهرباء مباشرة عن طريق
االحتراق ،أو تنتج وقوداً قابالً لالحتراق مثل الميثان والميثانول وااليثانول
والهيدروجين وانواع من الوقود االصطناعي .وتزداد ثقة العالم بهذه العمليات
المتطورة ،ألنها توفر طاقات متجددة مأمونة ومجربة تتماشى مع المعايير
البيئية الصارمة .في العام  ،2000كان هناك أكثر من  600محطة كبيرة
لتحويل النفايات الى طاقة في  53بلداً حول العالم .وتعالج الدنمارك حاليا ً نسبة
من نفاياتها تفوق ما يعالج في اي بلد آخر ،إذ يذهب نحو  % 39منها الى
محطات تحويل النفايات الى طاقة ،وتعالج السويد وبلجيكا وألمانيا وهولندا
واسبانيا وفرنسا واليابان أكثر من ثلث نفاياتها في محطات مماثلة ،بالمقارنة مع
 % 19في الواليات المتحدة (غوكاسيان ،2012 ،ص .)22
من اهم التجارب العربية في انتاج الطاقة من النفايات هي االمارات ،إذ
تقوم بلدية دبي بتحويل  6300طن يوميا ً من النفايات الى طاقة تقدر ب 130
ميكا واط ،كذلك تعمل شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة بإنتاج  100ميكا واط
عن طريق بناء محطة حرارية إلنتاج الطاقة من النفايات تقدر بمليون طن من
النفايات سنويا ً .يجب ان تراعي التطوير والتنفيذ الناجح لمشروع تحويل
النفايات الى طاقة الظروف االيكولوجية لحماية البيئة ،والقبول االجتماعي
والقانوني ،فضالً عن الجدوى االقتصادية ،وتتطلب منهج متعدد االختصاصات
( Austrian
( )Interdisciplinary Approachفي الهندسة لمثل هذه المشاريع
.)Federal Ministry of Agriculture, 2010, p. 109

 الميثان :يعتبر الطمر الصحي مصدر الميثان والذي يمكن تسخيره لتوليد الطاقة ،وهو يعوض
عن االثار البيئية لواقع الطمر الصحي المسبب لتلوث البيئة ،الطمر الصحي هو مصدر كبير لغاز
الميثان وغيرها من الغازات المتحللة من النفايات ،هذه الغازات يمكن استخدامها في انتاج الطاقة
أو توفير الغاز لتدفئة المنازل والطبخ ،وبالتالي تقلل من الطلب على الغاز الطبيعي ،وتخفض
()Ida, 2009
انبعاث الغازات واالحتباس الحراري ،وتوفير الطاقة الكهربائية
يعتبر الميثان ( )CH4وقود شائع ينطلق من الغاز الطبيعي والغاز الحيوي أو غاز الطمر الصحي،
يتفاعل مع االوكسجين على النحو التالي (:)Stucley, 2004, p. 6
CH4 + 2O2
CO2 + 2H2O + energy
يمكن تخفيض انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون ( )CO2بحوالي  % 40و  % 45من حرق الكتلة
الحيوية المناسبة لتوليد الكهرباء وبدائل الفحم على التوالي .االستخدام االكثر كفاءة لنظام تحويل
الطاقة الحيوية مثل التحويل الى الغاز ( )Gasificationتمكن من زيادة تحسين انخفاض
()Stucley, 2004, p. 7
االنبعاثات
يتم معالجة النفايات الحيوانية والنفايات العضوية البلدية عن طريق الهضم الال هوائي لتكوين غاز
يحتوي على الميثان ،ويتم جمع الغاز بنظام األنابيب ومن ثم حرقها في محرك إلنتاج الكهرباء ،أو
يمكن ان تستخدم في العمليات الصناعية لتحل محل الغاز الطبيعي ،أو استخدامها لصنع الميثانول
()BIOCAP, 2008, p. 11
أو الهيدروجين
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الهضم الال هوائي ( :)Anaerobic Digestionهي عملية بكتيرية تعملتحت ظروف ال هوائية ،أي بدون اوكسجين أو في بيئة تفتقر لألوكسجين.
تتحلل المواد العضوية بداخل جهاز الهضم (وعاء كبير للتفاعل) ،تنتج هذه
العملية الغاز ،والذي هو خليط يتكون من  % 60الميثان ( ،)CH4و% 53
ثاني اوكسيد الكاربون ( ،)CO2و % 3غازات أخرى .يتم التحكم بإنتاج
الغاز بالمحافظة على درجة حرارة العملية المطلوبة ،وتكون المواد
العضوية طازجة .يستخدم الغاز الحيوي في محركات االحتراق الداخلي،
وتوليد الحرارة والكهرباء ،وكوقود للنقل بعد تنقية اغلب انبعاثات ثاني
( BIOCAP,
اوكسيد الكاربون ( .)BIOCAP, 2008, p. 17من اهم مزيا هذه التقنية هي
:)2008, p. 17-18
 ازالة  00كغم من الملوثات العضوية في عملية الهضم الال هوائي،
تسفر ما يكفي من الغاز الحيوي إلنتاج ما يقرب  03كيلوواط /ساعة من
الطاقة الكهربائية وكمية مماثلة من الحرارة ،عند استخدام محرك
االحتراق الداخلي.
 يزيل الكاربون ويترك النيتروجين والفوسفور وبتالي يحسن من قيمة
االنتاج النهائي لألسمدة.
 القضاء على الروائح المتبقية من العملية.
يستعمل السائل الحيوي والسماد العضوي لتحسين خصوبة التربة .ويتيح
الهضم الالهوائي وفورات طاقوية ،وهي عملية أكثر استقرارا ً لمعالجة النفايات
السائلة المتوسطة والعالية القوة ،ومن حسناته االخرى ،توليد طاقة متجددة على
شكل كهرباء وحرارة ،وتجنب الروائح واالنبعاثات في الهواء ،وعدم طرح
النفايات السائلة فال يحدث تلوث في حال اعادة استعمال المياه المعالجة،
وتخفيض حجم النفايات بنسبة  ،% 03وتدني كلفة المعالجة التي ال تتعدى 12
دوالرا ً للطن ،وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية بالمقارنة مع محطات
المعالجة الهوائية (غوكاسيان ،2012 ،ص .)23-29
الهضم الهوائي ( :)Aerobic Digestionتكنولوجيا الهضم الهوائي أوالتخمير ،تعتمد على بكتيريا هوائية تحلل الكتلة الحيوية في وجود
األوكسجين وتحولها الى إيثانول )كحول اثيلي) ومنتجات اخرى ،باستعمال
نفايات سلولوزية أو مواد عضوية .واثناء عملية التخمير البكتيري ،إذ يمكن
استعمال انزيمات لتسريع العملية ،يتحول السكر في النفايات الى ثاني
اوكسيد الكاربون وإيثانول .ويعتبر إنتاج االيثانول من المحاصيل الغذائية
مثاالً اخر على الهضم الهوائي .فالبرازيل مثالً ،تنتج االيثانول من قصب
السكر منذ عقود ،وتنتجه الواليات المتحدة من الذرة ،وهو يمزج بالبنزين
ويستعمل وقودا ً للسيارات .ويمكن انتاج االيثانول من النفايات الصلبة ،وقد
بنيت في عام  2010محطة تخمير كبيرة في والية نيفادا ،إذ تنتج  90مليون
(غوكاسيان ،2012 ،ص
لتر من ايثانول سنويا ً من  40ألف طن من النفايات الصلبة
.)23-29
ج -المعالجة البيو كيميائية :هي عملية إلنتاج طاقة من النفايات الصلبة من
دون احتراق ،ومن اشكالها الحديثة تكنولوجيا " دندرو " ( Dendro Liquid
 )Energyذات اإلمكانات العالية والقريبة من تكنولوجيا " صفر النفايات ".
تعالج جميع النفايات المختلطة ،بما فيها البالستك والكتل الخشبية الكبيرة ،في
معامل إلنتاج اول اوكسيد الكربون والهيدروجين اللذين هما وقودان نظيفان
لتوليد الطاقة الكهربائية .وتؤكد الشركة االلمانية التي تطور تكنولوجيا
"دندرو" أنها أكثر كفاءة أربع مرات من الهضم الالهوائي في توليد الطاقة .وال
تنتج محطاتها انبعاثات أو نفايات سائلة وال تسبب ازعاجا ً .وعند انتهاء العملية،
يتبقى  % 0-9من المخلفات الهامدة ،مثل الرمل والحصى ،التي تستعمل في
الردم ورصف الطرق .وتحل هذه التكنولوجيا مسألة ادارة النفايات في المدن،
وتساهم في زيادة الطاقات المتجددة للبلدان.
تتميز المعالجة البيو كيمائية بكفاءتها الطاقوية العالية ،إذ تحول النفايات الى
طاقة بنسبة  ،% 00وتستلزم حرارة تتراوح بين  230 - 130درجة مئوية،
ومن اهم مخرجاتها غاز اصطناعي نظيف هو اول اوكسيد الكاربون
والهيدروجين تكونا خا ٍل من القطران والجسيمات ،وبإمكان محطة عادية بقدرة
 50ألف طن سنويا ً انتاج  35مليون كيلو واط  /ساعة من الكهرباء في السنة.
وهذا يحتاج الى استثمار  10.3مليون دوالر وتكاليف تشغيلية سنوية بنحو 2.1
مليون دوالر ،وتبلغ العائدات االجمالية السنوية للمحطة نحو  20.3مليون
دوالر ،ما يعني أنها تسترد كلفتها خالل عام واحد وتحقق ارباحا ً مرتفعة طوال
عمرها الذي يزيد عن  13عاما ً (غوكاسيان ،2012 ،ص .)23

ح -المعالجة الميكانيكية :طريقة شائعة في مراكز إعادة تدوير النفايات البلدية،
وهي تنتج وقودا ً بشكل حبيبات تستعمل في تشغيل المحارق ومحطات انتاج
الغاز (غوكاسيان ،2012 ،ص .)23

خ -انتاج الوقود المشتق من النفايات ():)Refuse derived fuel (RDF
ينتج عن طريق عدد من العمليات المختلفة التي تتألف بشكل عام من
(:)Gendebien, 2003, p. 31
 الفصل من المصدر.
 الفرز أو الفصل الميكانيكي.
 تقليص حجم النفايات (التمزيق ،والتقطيع ،والطحن).
 الفصل والغربلة.
 المزج.
 التجفيف والتكوير.
 التعبئة والتغليف والخزن.
يتم عادة غربلة مواد النفايات إلزالة القطع القابلة للتدوير (مثل المعادن)
والقطع الخاملة ( )Inert Fractions( مثل الزجاج) وفصل القطع القابلة
للتعفن الرطبة الناعمة (مثل المواد الغذائية ونفايات الحدائق) تحتوي مواد
عالية الرطوبة والرماد قبل ان تسحق .تخضع المواد العضوية الرطبة الى
المزيد من المعالجات مثل المزج والهضم الال هوائي ،ويمكن ان تستخدم
كمحسن للتربة عند عمل تجديد للطمر الصحي أو يمكن دفنها.
يتم االحتفاظ بجزء القابل للتعفن ( )Putrescible Fractionبمكان لتمكن كتلة
المواد من ان تجف عن طريق المعالجة البيولوجية .القطع الخشنة أما تبعد أو
تعاد للسحق ( .)Pulverizeتتكون القطع المتوسطة الحجم من الورق،
والخشب والبالستك والمنسوجات ،يمكن ان تحرق مباشرة كوقود خشن
( ،)cRDFأو تجفف وتكور )Pelletized( الى وقود كثيف (.)d-RDF
يستند عادة قرار تكوير النفايات من عدم تكويرها الى موقع مرافق تصنيع
( )RDFنسبة الى مرافق االحتراق (.)Gendebien, 2003, p. 31-32
هناك نوعان من التقنيات التي تم تطويرها والتي تنتج من نفايات البلدية
الصلبة حرارة عالية والتي تستخدم كوقود مشتق من النفايات ( ،)RDFهما
(:)Gendebien, 2003, p. 32
 محطة معالجة بيولوجية ميكانيكية.
 عملية التوازن الجاف (.)Dry Stabilization Process
في محطة المعالجة البيولوجية الميكانيكية (الشكل  ،)6يتم فصل المعادن
والمواد الخاملة ،وغربلة القطع العضوية لزيادة التوزان ،تستخدم عملية الحرق
سواء مع أو بدون عملية الهضم .كما أنها تنتج بقايا ( )Residualوالتي لها
قيمة حرارية عالية ،كما أنه يتكون اساسا ً من بقايا جافة للورق والبالستك
والمنسوجات .يمكن أن تنتج ( )RDFعن طريق عملية التوازن الجاف ،أي
النفايات المتبقية (الخوامل والمعادن) يتم تجفيفها بفعالية (ومتوازنة) عن طريق
عملية التسميد  ،تاركا ً كتلة متبقية بقيمة حرارية عالية ومناسبة لالحتراق.
الحرارة العالية المنتجة من هذه العملية طورت في المانيا وسميت
(.)Trockenstabilat
تختلف كمية  RDFالمنتجة من كل طن من النفايات البلدية الصلبة تبعا ً
لنوع الجمع النفايات ،وعملية المعالجة ،ومتطلبات الجودة .أن معدل انتاج
 RDFمن النفايات الصلبة تختلف بين  % 30 – 25من وزن النفايات
المعالجة تبعا ً لعملية المعالجة المستخدمة والدولة (الجدول .)2
الجدول ( )2نسب التحويل إلنتاج  RDFوفقا ً لعملية المعالجة والدولة
النسبة %
نوع المعالجة
الدولة
25
بيولوجية ميكانيكية
استراليا
30 – 90
بيولوجية ميكانيكية
بلجيكا
متغيرة
ميكانيكية
فلندا
53
ميكانيكية
هولندا
 تتضمن بقايا اعادة تدوير النفايات الصلبة والنفايات التجارية والصناعية وحمأة الصرف الصحي والنفايات
الصناعية الخطرة ...الخ .وتشير الى فصل الحرارة العالية لمعالجة النفايات الصلبة .وهي طريقة لتحقيق جزء
من استراتيجية بعض الدول لتلبية متطلبات والتزامات اتفاقية كيوتو .وهو وقود بديل للوقود االحفوري يستخدم
في مجاالت متعددة اهمها كوقود لتشغيل افران معامل االسمنت.
 تعني فاقد النشاط الكيميائي والبيولوجي.
 تتم ازالة المواد غير القابلة لالحتراق مثل الزجاج والمعادن قبل عملية المعالجة وبالتالي تعتبر فرز اولي
للنفايات.
 تعمل النفايات بشكل كرة صغيرة.
 عملية بيولوجية لتفتيت النفايات العضوية كفضالت الطعام الى الى استخدامات كثيرة.
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ميكانيكية
المملكة المتحدة
Gendebien, A., 2003, p. 32

يتم حاليا ً معالجة النفايات البلدية عن طريق جمعها بالمدينة بواسطة 9
شركات خاصة متعاقدة معها بلدية السليمانية ،ومن ثم يتم نقلها الى اماكن
الطمر الصحي ،وتدفن بطبقات متعددة تفصلها طبقات من التراب .يبلغ حجم
النفايات في مدينة السليمانية حوالي  1200طن باليوم.

30 – 22

 .4استخدامات  RDFالمنتجة من النفايات الصلبة البلدية
استغالل وتحويل  RDFمن النفايات الصلبة يمكن ان تستخدم كطاقة أو
لالستخدام المستقبلي ،وكما يلي (:)Gendebien, 2003, p. 35
 في الموقع :في أداة التحويل الحراري المتكامل ،والتي تتضمن حاملة أو
قاعدة الحرق والتغويز أو االنحالل الحراري.
 خارج الموقع :توظيف بالمرافق البعيدة لحاملة أو قاعدة الحرق
والتغويز أو االنحالل الحراري.
 الحرق التشاركي في مراجل حرق الفحم.
 الحرق التشاركي في افران االسمنت (موضوع البحث للجانب العملي).
 للتغويز (تحويل للغاز) مع الفحم أو الكتلة الحيوية.
تستخدم الكميات االجمالية من  RDFالمنتجة من النفايات الصلبة المستخدمة
في اوروبا في تخصيص وقود لمنشئات الطاقة ،ومحطات توليد الطاقة
الكهربائية ،ومحطات التدفئة المركزية ،والمعامل الصناعية مثل معامل الورق
وافران السمنت ،وتصل كميتها أكثر من  2مليون طن  /سنويا ً.
وتتوقع ان تزداد كميات  RDFالمحترقة في المستقبل مع زيادة التخطيط
الستخدام  RDFفي بلجيكا وايطاليا والمملكة المتحدة (.)Gendebien, 2003, p. 36
معظم مصانع االسمنت ال تحرق النفايات الصلبة غير المفرزة بصورة مباشرة
بسبب الطبيعة غير المتجانسة للنفايات ومكوناتها والتي تتخذ النوعية والبيئة
اهتماماتها .يستخدم النفايات البلدية بعد الفرز والتكوير لل  RDFفي افران
االسمنت في استراليا وبلجيكا والدنمارك وايطاليا وهولندا .عادة يتم ادخال
الرزم (بالة) في منتصف الفرن أو مرحلة التكلس .وافادت التقارير ان حوالي
 113ألف طن سنويا ً من النفايات الصلبة تشارك بالحرق في افران االسمنت
في اوروبا في عام  .1440وتقدر ان أكثر من  500ألف طن سنويا ً من النفايات
الصلبة تنتج  RDFتشارك بالحرق في افران االسمنت في اوروبا .في بلجيكا
والدنمارك ،ينتج  RDFللحرق التشاركي في افران االسمنت بعد الفرز
الميكانيكي للنفايات المنزلية المختلطة ،بينما ينتج  RDFفي استراليا والمانيا
وايطاليا من بقايا محطات المعالجة البيولوجية والميكانيكية ،وتعمل الفرز
الميكانيكي على تكوير وضغط الورق والبالستك (.)Gendebien, 2003, p. 37

 .3.5مدخالت ومخرجات مشروع اعادة تدوير النفايات في السليمانية
تبلغ طاقة المعالجة للمشروع  900 – 530ألف طن سنويا ً من النفايات
التي تنتجها مدينة السليمانية ،وتدفع حكومة اقليم كردستان للشركة المستثمرة
 10دوالر لتدوير كل طن من النفايات.
لقد اقترحت حالً متكامالً لفرز ومعالجة النفايات ،يشمل طمر األجزاء غير
الصالحة لالستعمال في األرض .هذا يعني أن جزءاً بسيطا ً من النفايات
والمخلفات سيطمر بالمكب ،في حين أن معظمها سيعاد تدويره أو استخدامه
كطاقة لمصانع اإلسمنت )الوقود المشتق من النفايات  )RDFيمكن استخدام
هذا الوقود في مصانع اإلسمنت كبديل عن الوقود االحفوري دون التأثير على
جودة المنتج أو التأثير على البيئة أو الصحة البشرية وذلك بفضل درجة
(الفارج العراق،
الحرارة العالية ألفران اإلسمنت والتي تبلغ  1930درجة مئوية
 ،2019ص.)4
استخدام  RDFكبديل للوقود االحفوري تقلل من تلوث الهواء لمدينة السليمانية
كما انها تؤدي الى تخفيض كبير في نسبة غاز  Co2وتعزيز الصحة العامة،
وتجعل من منطقة تان َجرو غابات ومناطق خضراء ،وتحول النفايات الى طاقة
صديقة للبيئة ،كذلك توفر فرص عمل جديدة مما سيعزز من اقتصاد البلد.
قامت شركة الفارج بدراسة النفايات المنتجة في مدينة السليمانية لعام
 2015لغرض معرفة كميتها وانواعها ،وبينت الدراسة ما يلي:
تبلغ كمية النفايات  563ألف طن ،وتبلغ كمية النفايات المنزلية 510230
ألف طن بنسبة  ،% 03وتبلغ كمية النفايات التجارية  39030ألف طن بنسبة
 ،% 13وتبلغ نسبة نمو النفايات  % 5سنويا ً (بلدية السليمانية ،2013 ،ص .)5-1
تتكون النفايات البلدية الصلبة من (الجدول :)5
الجدول ( )3نوع وكمية ونسب النفايات في مدينة السليمانية
النسبة %
الكمية (طن)
النوع
ت
20.02
03445
مواد عضوية (فضالت الحدائق)
1
0.21
060
خشب
2
10.03
60005
مواد بالستك
5
5
10430
حديد
9
13.29
33626
ورق وكارتون
3
9.41
10422
منسوجات
6
9.09
19096
مناديل صحية
0
3.02
21295
PVC
0
0.25
090
اجهزة كهربائية
4
20.09
03001
مركبات مختلفة
10
2.99
0406
مواد دقيقة (أصغر من  10ملم)
11
111
305111
المجموع
بلدية السليمانية ،2013 ،ص 1
تمر عملية اعادة تدوير النفايات وانتاج الوقود المشتق من النفايات
( )RDFالستخدامه كوقود لتشغيل افران االسمنت لشركة الفارج في
السليمانية كبديل للوقود االحفوري باعتبارها وقود ذات تأثيرات قليلة على
البيئة وذات مردودات اقتصادية أكثر ،بعدة مراحل هي (المخطط :)1
مرحلة الفصل األولي:
تستخدم هذه الكمية من النفايات لفصلها إلعادة تدويرها ومعالجتها وانتاج
الوقود ،إذ تقسم الى:
 تبلغ كمية المترشح من االستقبال المنزلي  6203طن بنسبة .% 1.0
 تبلغ كمية المواد الضخمة القابلة للتدوير  1331طن بنسبة .% 0.92
 تبلغ كمية المواد الضخمة المطروحة للطمر الصحي  5105طن بنسبة 0.03
.%
 يبلغ مجموع النفايات قابلة للتقطيع  539191طن بنسبة .% 40
مرحلة الفرز والتجفيف:
يتم فرز  244541طن ( )% 02من النفايات ليتم تجفيفها ،وبينت ان:
 169066 طن ( )% 39.0ذات محتوى مائي قبل التجفيف.

 .5الجانب العملي
يعد مشروع اعادة تدوير النفايات في منطقة تانجرو في محافظة السليمانية
أهم مشروع على مستوى العراق والشرق األوسط ،إذ يساهم على التخلص من
النفايات والحفاظ على البيئة.
تبلغ قيمة انشاء المشروع  30مليون دوالر ،ويتم عن طريق االستثمار
الخاص لشركة الفارج ( )Lafargeالفرنسية ومجموعة شركات فاروق،
وبمشاركة الجهات الحكومية في اقليم كردستان العراق المتمثلة ببلديات
السليمانية ووزارة البيئة وهيئة استثمار كردستان كجهات مشرفة ومنظمة
ومساندة ،وتكون مدة االستثمار ل  20سنة.
مشروع اعادة تدوير النفايات في منطقة تان َجرو بضواحي مدينة السليمانية
تستخدم فيه أحدث التقنيات وأكثرها تعقيدا ً .ويضم هذا المشروع النفايات بشكل
عام وتعالج بطريقة علمية وصديقة للبيئة والتي تصل كميتها  900ألف طن في
السنة .
 .1.5موقع المشروع
يقع المشروع بجنوب مدينة السليمانية في منطقة تانجرو على الطريق
المؤدي الى قضاء قره داغ ،ويبعد حوالي  6كم من مركز مدينة السليمانية،
تبلغ مساحة المشروع  230دونم ،وتتألف من جزئيين ،األول بمساحة 110
دونم مخصصة لمحطة معالجة النفايات ،والجزء الثاني بمساحة  190دونم
مخصصة للطمر الصحي (بلدية السليمانية ،قسم التصميم االساس .)2013 ،وتوجد بجانب
الموقع الجديد موقع الطمر الصحي القديم لمدينة السليمانية (الشكل .)0
 .2.5واقع حال جمع النفايات في مدينة السليمانية
 هو تطبيق على نطاق واسع لحرق  ،RDFلها ميزات من حيث السيطرة على االنبعاثات عند
الحرق ،كما انها اقل حساسية للتغيرات بالقيمة الحرارية للوقود الجديد.
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 153523 طن ( )% 93.2مادة جافة قبل التجفيف.
ينتج عن عملية التجفيف  162036طن من النفايات المجففة وكما يلي:
 50041 طن ( )% 14ذات محتوى مائي بعد التجفيف.
 151263 طن ( )% 01مادة جافة بعد التجفيف.
 9060 طن ( % 5من المادة الجافة) تتحلل بيولوجيا ً.
مرحلة الغربلة:
تمر عملية الغربلة بعدة مراحل ثانوية يتم عزل المواد حسب حجمها ضمن
مجموعة من الغربال (حواجز) وكما يلي:
 مدخالت ومخرجات الغربلة :بعد تجفيف النفايات تتم عملية غربلة للنفاياتالجافة بكمية  162036طن وكما يلي:
 تستخدم عملية المغنطة لغربلة المعادن ،وتنتج  0060طن من المعادن
تكون  % 00منها حديد.
 غربلة  135246طن حسب حجمها وتكون المخرجات كما يلي:
 93404 oطن بنسبة  % 50بحجم أكبر من  30ملم.
 100500 oطن بنسبة  % 00بحجم أصغر من  30ملم.
 الحاجز (غرابيل) الخامل (( )Inert Screenأكبر من  30ملم):يتم امرار النفايات ذات حجم أكبر من  30ملم في الحاجز الخامل بكمية
 93404طن لتخرج ما يلي:
 22449 طن بنسبة  % 30مخرجات الحاجز الخامل الى .RDF
 22449 طن بنسبة  % 30مخرجات الحاجز الخامل الى الطمر
الصحي.
 مدخالت فاصل الكثافة (( )Density Separatorأصغر من  30ملم):يتم فصل المدخالت بحجم أصغر من  30ملم وبكمية  100500طن الى:
 مخرجات فاصل الكثافة الى الحاجز الخامل (أكبر من  0.2ملغم  /م)5
بكمية  00900طن بنسبة .% 03
 مخرجات فاصل الكثافة الى الفرز (أصغر من  0.2ملغم  /م )5بكمية
 26020طن بنسبة .% 23
 مدخالت الفرز اليدوي (( )Hand Sortingأصغر من  0.2ملغم  /م:)5 كمية مخرجات الفرز القابل للتدوير  1591طن بنسبة .% 3
 كمية مخرجات الفرز ل  10950 RDFطن بنسبة .% 63
 كمية مخرجات الفرز للطمر الصحي  0090طن بنسبة .% 50
 مدخالت التقطيع ( )Shreddingالثانية (أكبر من  0.2ملغم  /م:)5 كمية مخرجات ل  136944 RDFطن بنسبة .% 100
 كمية مخرجات للطمر الصحي صفر طن بنسبة .% 0
الناتج النهائي لمرحلة الفرز والغربلة للنفايات في مدينة السليمانية والتي
تمت معالجتها كما يلي:
 .1اجمالي الكمية إلعادة التدوير  19540طن بنسبة .% 5.49
 .2اجمالي الكمية ل  136944 RDFطن بنسبة .% 92.00
 .5اجمالي كمية النفايات للطمر الصحي  30300طن بنسبة .% 15.03
 .9التحلل البيولوجي  9060طن بنسبة .% 1.11
 .3كمية النفايات الفاقدة للمياه  154901طن بنسبة .% 50.21
بيانات اضافية
.
 كثافة النفايات المضغوطة في الطمر الصحي Mg/m3 1
 حجم الطمر الصحي في عام  2015بلغت  30300م.5
 اختالف المدخالت اليومية .% 10
 عدد ايام العمل  550يوم.
 وجبات العمل في اليوم  5وجبة  /يوم.
 عدد ساعات كل وجبة  0ساعة  /وجبة.
 عدد ساعات في اليوم  21ساعة  /يوم.
 عامل ابعاد اآلالت =  1.55مرة من الكمية القصوى للنفايات.
تستخدم مزيج النفايات ذات الجزئيات الصغيرة والمحتوى المائي للمزيج ال
تتجاوز  % 13لتكون قابلة للحرق في الفرن ،وتستمر حرق المزيج فترة – 10
 10ثانية في الفرن بدرجة حرارة  1200مئوية ،لتكون جاهزة كوقود يستخدم
في افران االسمنت لشركة الفارج في السليمانية.
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 .0االستنتاجات
تعتبر طاقة الكتلة الحيوية أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة بالعالم
ألنها تمتلك مدخالت ومخرجات متعددة تستخدم في مجاالت مستدامة
مختلفة.
زيادة نسبة اسهام طاقة الكتلة الحيوية بشكل أكبر نتيجة توفر مصادرها
بكثرة وخصوصا ً النفايات البلدية وعدم استغاللها بالطرق الحديثة.
الوفورات االقتصادية والبيئية لطاقة الكتلة الحيوية كثيرة وذات مردودات
سريعة.
تعتبر طاقة الكتلة الحيوية التقليدية غير مستدامة وذات استخدامات
محدودة بينما طاقة الكتلة الحيوية الحديثة مستدامة وذات استخدامات
متنوعة.
اهم تقنيات معالجة النفايات هي :الحرق واالنحالل الحراري والتغويز
والهضم البيولوجي والبيو كيميائي والميكانيكي وتقنية الوقود المشتق من
النفايات .RDF
تقنية  RDFتعتمد بصورة اساسية على مرحلة الغربلة وتقطيع النفايات
الى جزئيات صغيرة تستخدم كوقود لمعامل االسمنت في السليمانية
لفوائدها االقتصادية والبيئية.
تمر عملية معالجة النفايات في مدينة السليمانية بمرحلة المعالجة
البيولوجية أوالً ومن ثم مرحلة المعالجة الميكانيكية إلنتاج .RDF
انتجت عملية معالجة النفايات ما يلي % 5.45 :من النفايات إلعادة
التدوير % 15.03 .RDF % 92.00 .للطمر الصحي % 1.11 .تحلل
بيولوجي % 50.21 .نفايات فقدت المياه.
 .7توصيات
ضرورة انشاء محطات معالجة النفايات في كل مدينة عراقية الستغالل
الكميات الكبيرة من النفايات إلنتاج الطاقة بكافة انواعها والوقود الحيوي
البديل.
تشريع قوانين تشجع جميع القطاعات على التوجه نحو الطاقة المتجددة
بكافة مصادرها (الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح ،طاقة الكتلة الحيوية،
طاقة الحرارة الجوفية ،طاقة المياه).
توسيع مساحات الغابات ودعم المحاصيل الزراعية التي تكون مواد اولية
لطاقة الكتلة الحيوية.
تشجيع السكان على فرز اولي للنفايات بشكل مواد اولية تستخدم لطاقة
الكتلة الحيوية إلنتاج الطاقة الكهربائية والمخرجات االخرى.
تشجيع السلطات المحلية والمركزية على وضع السياسات لتعزيز التنمية
لمصادر الطاقة المتجددة ومنها طاقة الكتلة الحيوية.
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التمثيل الضوئي
تحويل نفايات الى طاقة مثالً
التوليد المشترك للكهرباء
والحرارة

الكتلة الحيوية مثالً
الخشب

الشكل ( )1مصادر طاقة الكتلة الحيوية
Austrian Federal Ministry of
Agriculture, Forestry, Environment and
Water, 2010, p. 90

رقائق خشب

الخشب للبناء
واالثاث

انسجة

اطارات
سليلوز

الواح خشبية

ادوات صحية
ورق كارتون

الشكل ( )2نسب مصادر الطاقة
المتجددة في العالم لسنة 2118
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ،
 ،2011ص .10

الشكل ( )3نسب مصادر الكتلة
الحيوية التقليدية في العالم لسنة
2118
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير
المناخ  ،2011 ،ص .96
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الشكل ( )4مخرجات ومسارات تحويل المواد االولية لطاقة الكتلة الحيوية
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ ،2011 ،ص .94

التجفيف
االنحالل الحراري والكيميائي
عملية التحويل الى غاز

مخرجات
اكسدة الغازات بحرارة عالية

الشكل ( )5مراحل عملية حرق النفايات
Austrian Federal Ministry of Agriculture, 2010, p. 41
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الطمر
الصحي
القديم
مدينة
السليمانية

موقع
مشروع
المعالجة

موقع مشروع
تانجرو في
السليمانية

الطمر
الصحي
الجديد

مزارع االبقار

موقع مشروع تانجرو بالنسبة لمدينة السليمانية

تفاصيل موقع مشروع تدوير النفايات

الشكل ( )7موقع مشروع تانجرو في السليمانية وتفاصيله
الباحثين باالعتماد على  & Google Earthبلدية السلميانية ،قسم التصميم االساس.
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رياح/مالئمة الحمل لمنظومة قدرة فوتوفولتائية
هجينة

Load Matching of a Hybrid
Photovoltaic/Wind Power System

حسين دمحم تقي النجار
Hussein M. Taqi Al-Najjar
أكرم عبد االمير عبود الخزار

Akram A. A. Al-Khazzar

الخالصة
ان تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمستدامة اصبحت ضرورية لحل المشاكل
 تعتبر انظمة الطاقة الشمسية والرياح من االنظمة الواعدة في.الحالية للطاقة
تمت محاكاة،  في هذه الدراسة. العراق لتقليل طلب القدرة على الشبكة الوطنية
01  ميغا واط لحمل يومي2,2 رياح) بقدرة/منظومة هجينة مقترحة (فوتوفولتائية
 وجد ان المنظومة المقترحة تعطي طاقة.ميغا واط ساعة لثالث مدن مختارة
 وكانت طاقة الرياح. ميغا واط ساعة يوميا للمدن الثالثة6 فوتوفولتائية بمقدار
 ميغا واط ساعة2,2  ميغا واط ساعة ولمدينة كركوك2,2 لمدينة بغداد والمثنى
 فان المنظومة الهجينة يمكن ان تغطي الحمل المطلوب، لذلك.كمعدل يومي
 بينما تحتاج مدينة كركوك.لالشهر من اذار الى ايلول في مدينة بغداد والمثنى
.لمنظومة اكبر حجما لنفس الحمل

Abstract
Renewable and sustainable energy technologies are being
essential to solve current energy problems. In Iraq, solar and
wind energy systems are most promising for reducing power
demand on the national grid. In the study, a proposed 2.7MW
hybrid PV/wind system for 10MWhr daily power demand was
simulated for three selected cities. The proposed system was
found to have a 6MWhr daily average PV energy for the three
cities. The wind energy for Baghdad and Al-Muthanna were
5.2MWhr and for Kirkuk was 2.4MWhr as daily average
values. Then, the hybrid system can manage the given load for
March to September in Baghdad and Al-Muthanna. While,
larger system size is required in Kirkuk for the same load.

، اشعاع شمسي، توربين رياح، فوتوفولتائك، منظومة طاقة هجينة:كلمات رئيسية
محاكاة

Keywords: hybrid energy system, photovoltaic, wind turbine,
solar radiation, simulation.
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spring and summer in Iraq. Then, it is expected that batteries
charged mainly by solar power. Best amount of generated PV
power occurs at May, while the generated wind power was at
minimum value in this month.
In this paper, a 2.7 MW hybrid system is proposed as a
renewable power station for off- or on-site operation. The
system consists of about 1.2 MW PV modules and 1.5 MW
wind turbines for a common load of an average 10 MWhr
daily demand. Monthly and annual energy simulations are
carried out for three cities in Iraq, namely Baghdad, AlMuthanna and Kirkuk based on local meteorological data.
Finally, the present study is to investigate the matching of the
proposed system with the given load in the three different
locations.

I. INTRODUCTION
Since the early 1970s with the oil crisis and the environmental
problems associated with the dependence on fossil fuel for
energy production, utilization of solar and wind energy has
been increased significantly.
In rural areas especially in the developing world, most of
the population –more than 1 billion people - lack of the
essential energy services to satisfy the basic needs and to
advance their economic and social status [1]. The choice of
diesel power generation has been considered for a long time in
such locations but this solution induces several environmental
and practical troubles such that the high operating costs, fuel
transportation, maintenance, low useful life, sound annoyance
and fuel waste production. A renewable energy system (PV
and/or wind) may be a respectable solution to supply small
and medium energy loads.
During the last two decades, many researchers studied the
hybrid system with combination of different energy sources.
Markvart [2] described theoretically a procedure that
determines the sizes of a PV/wind hybrid energy system.
Using measured data of solar and wind energy at the given
location, the method employs a simple graphical construction
of the two generators that satisfies annual energy demand
throughout the year. Protogeropoulos et al. [3] presented a
general methodology for the sizing and optimization of solar
PV–wind power systems. The authors calculated the annual
average monthly values those represent the relative
contributions of the PV and wind in the hybrid system. The
renewable components are sized with respect to the worst
renewable months taking into account the energy demand.
Nandi and Ghosh [4] evaluated the feasibility of a proposed
wind-PV hybrid power system in Bangladesh and showed that
wind-PV-battery is economically viable as a replacement for
conventional grid energy supply for a community at a
minimum distance of about 17 km from grid. The results
showed that wind-PV-diesel is the best option with 5% annual
capacity of shortage for all the potential sites of the Kutubdia
Island, Bangladesh. Saheb-Koussa et al [5] presented a
complete sizing model developed using Matlab/Simulink for a
hybrid energy system consisting of wind and photovoltaic
with battery storage with diesel generator as backup to ensure
continuous power supply for six sites in Algeria. Dihrab and
Sopian [6] proposed a hybrid system for grid connected
applications in three locations in Iraq. The system was
simulated using MATLAB based on the meteorological data
and showed that it is possible for Iraq to use the solar and
wind energy to generate enough power for some villages in
the desert or rural areas. Abdullaha et al. [7] showed that
hybrid power schemes are more sustainable in terms of
supplying electricity to a Tele-center in rural area compared to
a stand-alone PV system due to prolong cloudy and dense
haze periods. Khamees et al. [8] performance evaluation of
hybrid power system has been achieved at Al-Shehabi site in
the east of Iraq. The hybrid system installed for water
pumping. The results show that in Al-Shehabi site, the
contribution of PV power is more than wind power
contribution to charge batteries in all months, which represents

II. MATHEMATICAL MODELING OF THE SYSTEM
In order to predict the system’s performance, individual
components (PV modules and wind turbines) of the hybrid
power system should be modeled and then evaluate their
energy combination to meet the demand.
A. PV Modules
In this paper, a mathematical model for estimating the
power output of PV modules is used. The estimation of the
power output of a PV module based on the solar radiation
available on the tilted surface, the ambient temperature and the
manufacturers data for the PV modules, the power output of
the PV generator
can be calculated using a formula
presented by Evans and Florschuetz [9] based on the
dependence of module efficiency on the operating cell
temperature the following equation:

Where,
is the PV module efficiency at Standard Test
Conditions (STC) which are: 1000W/m2 solar radiation, 25Cº
cell temperature and 1.5 Air Mass.
is the module area used
in a system (m2), G is the global irradiance incident on the
titled plane (W/m2),
is the temperature coefficientof
module efficiency and equals to 0.0041 Cº-1 for monocrystalline silicon PV cell, is the PV cell temperature and
is the PV cell temperature at STC.
If an energy balance done for a unit module area, where the
absorbed solar radiation either converted to direct electric
power or lost by heat transfer modes to the ambient. Then,

Where,
is the transmissivity - absorptivity product of the
PV module cover and equals nearly (0.9),
is the PV module
efficiency,
is the universal heat transfer coefficient and
finally is the ambient temperature.
A conventional procedure to evaluate the operating
temperature of PV cell/module involves use of the nominal
operating cell temperature (NOCT), defined as the
temperature of a device at the conditions of 800 W/m2 solar
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irradiance, 20ºC ambient temperature, 1 m/s average wind
speed, and free-standing mounting frame [10]. After few
simplifications, equation (2) can be written in the following
form to determine the cell temperature:

Where U is the wind speed at hub height,
is the wind
speed measured at the reference height
and α is the
power law exponent which varies with the elevation, the
season, the nature of the terrain. According to many authors,
the typical value of α= 1/7 corresponding to low roughness
surfaces and well exposed sites, is used in this study [14, 15].

Since the term (
) is small compared to unity [11]
then it could be neglected. Also, the heat loss term is replaced
by using Nusselt–Jurgess correlation. Therefore, equation (3)
can be reduced to the following equation where the cell
temperature can be found at any ambient temperature, incident
solar radiation and wind speed:

III. METHODOLOGY
The proposed PV/wind hybrid system in this study consists
of 4300 fixed PV modules of 275W rated power each, see
Table 1, and 1500 wind turbines of 1KW rated power each,
see Table 2. Energy simulations for the system were done
according to the mathematical modeling of previous section
two. Firstly, hourly energy was found for Baghdad city
(33.33°N and 44.43°E) on winter and summer days with
measured wind speed, solar radiation and ambient
temperature, see Fig. 1 and Fig.2.
Secondly, monthly energy was calculated for three different
cities: Baghdad, Kirkuk (35.28°N and 44.24°E) and AlMuthanna (31.18°N and 45.16°E) based on meteorological
data [16], see Fig.4-6. A common load of an average 10MWhr
daily demand is assumed for this case. Energy percentages of
the load are also calculated.

B. Wind Turbines
The model used to describe the performance of wind
turbines depends on wind characteristics and turbine design.
The power ( ) harvested from wind with speed (U), air
density (ρ) by the wind turbine of rotor swept area ( ), is:

IV. RESULTS AND DISCUSSION
For the hourly energy of the PV/wind system in Baghdad
city, Fig.2 shows that higher cell temperature is noticed for the
PV modules which require adequate cooling for better
performance. Hourly wind energy was lower than that of PV
modules; see Fig. 3, according to the existing meteorological
conditions. However, wind energy is more continuous
throughout the day with less time variations as compared to
solar energy.
Comparing the energy for the three locations, Fig.7 shows
that there were no large differences in PV energy for the three
cities. However, the wind energy was little higher in some
months for Al-Muthanna city as compared with Baghdad.
While for Kirkuk, the wind energy is much lower than other
two cities for most months. These results can be obviously
noticed with Fig.8 as annual values and Table 3 as percentage
values of the load.

The ratio of the power extracted by the turbine to the power
carried by the wind represented by a factor called power
coefficient ( ). A maximum limit of power can be achieved
by the turbine is equal to 0.593 and called Betz’s limit.
Practically, various aerodynamic losses depend on rotor
construction which leads to
lower than Betz’s limit [12,
13]. Therefore, the turbine power in Watts is given by:

Air density (ρ) varies with temperature according to the
ideal gas equation:

is the atmospheric pressure in kPa,
is the ambient
temperature in ºK and R is the specific gas constant = 0.2875
kJ kg−1 K−1.
The installation height of the wind turbine significantly
affects the wind speed; the correction of the wind speed for
height can be taken into account by height adjustment
equation. In this study, the power law is applied for the
vertical wind speed profile, as shown in equation below [14].

V. CONCLUSION
In this study, a hybrid PV/wind system of a common load
was proposed for three different locations in Iraq. Energy
simulations were carried out based on mathematical modeling
and meteorological data. A summary of the results is shown in
Table 3. On the basis of the present study, the following
conclusions have been drawn:
 The proposed hybrid system can manage the required
load for 7 months: March to September in Baghdad and

74

________ Al-Muhands Journal ________________ JMISE 153 (2)72-79 ________________ June 2016_________




photovoltaic–diesel) for rural electrification in Algeria”.
Applied Energy, 86(7), 2009,1024-1030
[6] Dihrab, S. S., &Sopian, K., “Electricity generation of
hybrid PV/wind systems in Iraq”. Renewable Energy,
35(6), 2010, 1303-1307.
[7] Abdullaha MO, Yunga VC, Anyia M, Othmana AK,
Hamida KBA, Taraweb J. “Review and comparison study
of hybrid diesel/ solar/ hydro/fuel cell energy schemes for
a rural ICT Telecenter”. Energy 35:2010; 639-46.
[8] Khamees, A. B., Heni, K. S., & Raja, O. H. “An
Evaluation of hybrid (PV & Wind) power system in AlShehabisite”. International Journal of Application or
Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)
Volume 4, Issue 4, 2015, 106-114.
[9] Evans, D.L., Florschuetz, L.W., “Cost studies on
terrestrial photovoltaic power systems with sunlight
concentration”. Solar Energy 19, 1977. 255–262.
[10] Stultz JW, Wen LC. “Thermal performance testing and
analysis of photovoltaic modules in natural sunlight”.
DOE/JPL LSA task report; 1977 5101-31.
[11] Duffie JA, Beckman WA. “Solar energy thermal
processes”. 3rd ed. 2006; Hoboken (NJ): Wiley.
[12] Rolan, A., Luna, A., Vazquez, G., Aguilar, D.,
&Azevedo, G. “Modeling of a variable speed wind
turbine with a permanent magnet synchronous generator”.
In Industrial Electronics, 2009. ISIE 2009. IEEE
International Symposium 2009, 734-739.
[13] Yin, M., Li, G., Zhou, M., & Zhao, C. “Modeling of the
wind turbine with a permanent magnet synchronous
generator for integration”. In Power Engineering Society
General Meeting, IEEE.2007. 1-6
[14] Ilinka, A., McCarthy, E., Chaumel, JL., Retiveau, JL.
“Wind potential assessment of Quebec Province”.
Renewable Energy 28(12), 2003.1881-1897.
[15] Johnson GL. “Wind energy systems”. 1985. Englewood
Cliffs, NJ,: Prentice-Hall. USA.
[16] http://www.weatherbase.com
[17] http://www.skyfireenergy.com/wpcontent/uploads/2014/04/SW-01-6005US-V_01-2014SW_275_mono.pdf.
[18] http://nantongruifeng.en.made-inchina.com/product/
XeZnCDdGEtRc/China-Wind-Turbine-150w-20kw-YW400-600-1000-.html.

Al-Muthanna. While, larger system size is required in
Kirkuk for the same load.
Average monthly PV energy was 180MWhr for the three
locations.
Wind energy for Baghdad and Al-Muthanna was
160MWhr; while it was only about 75MWhr for Kirkuk
as average monthly values.
NOMENCLATURE
Symbol

U

G
R
STC
Ρ

Definition

PV module area
rotor swept area
power coefficient
hub height
reference height
the power output of the PV module
Power from wind, W
ambient temperature
ambient temperature
PV cell temperature
PV cell temperature at STC
wind speed
universal heat transfer coefficient
wind speed measured at the reference height
atmospheric pressure in kPa
PV module efficiency
global irradiance incident on the titled plane,
W/m2
specific gas constant = 0.2875 kJ kg−1 K−1
Standard Test Conditions
PV module efficiency at STC
air density
transmissivity - absorptivity product of the PV
module cover
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Fig.2. Hourly averaged ambient temperature and module temperature for
Baghdad city on (a) 20/Dec/2014 (b) 16/May/2015

(a)

(a)

(b)
Fig.1. Meteorological data for Baghdad city on20/Dec/2014 and
16/May/2015 (a) Hourly averaged wind speed (b) Hourly solar insolation.
(b)
Fig.3. Hourly averaged Energy from both PV and Wind for Baghdad city
on (a) 20/Dec/2014(b) 16/May/2015

(a)
Fig.4. Monthly averaged daily global solar radiation for Baghdad, ALMuthanna and Kirkuk cities.

(b)
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Fig.5. Monthly averaged wind speed for Baghdad, AL-Muthanna and
Kirkuk cities.

Fig.6. Monthly averaged ambient temperature for Baghdad, AL-Muthanna and Kirkuk cities.

(a)(b)
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(c)
Fig.7. Monthly average energy for (a) Baghdad (b) AL-Muthanna (c) Kirkuk

Fig.8. Average annual energy for Baghdad, AL-Muthanna and Kirkuk cities.

TABLE 2
WIND TURBINE TECHNICAL SPECIFICATION [18]

TABLE 1
SUNWORLD SW 275 SILICON MODULE SPECIFICATIONS UNDER STC [17]
Maximum power Pmax

275Wp

NOCT

46 °C

Open circuit voltage Voc

39.4 V

TC* Isc

0.04 %/°C

Maximum power point
voltage Vmax
Short circuit current Isc

31.0 V

TC Voc

9.58 A

TC Pmax

-0.41 %/°C

8.94 A

Operating
temperature

-40 to 85°C

Module efficiency ƞ

16.5%

Cells per module

60

Module area, m2

YW-1000
Horizontal axis
3

Rated Wind Speed
Braking Wind Speed
Max. Safe Wind Speed

Rotor Diameter

2.7m

Rotor Speed

Rotor
Power
coefficient
Rotor Swept Area
Rated Power
Rated Voltage
Start-up
Wind
Speed
Cut-in Wind Speed

-0.30 %/°C

Maximum power point
current Imax

Model No
Turbine Type
Blades Number

1.675

*TC: Temperature coefficient

78

0.30

10.8 m/s
13 m/s
35 m/s
up to 420
rpm

Insulating Level

B

5.73m
1000w
DC 24V

Protection Level
Noise
Ambient Temperature

IP64
≤ 55dB
-20 ~55°C

2.5 m/s

Material of Blades

Aluminum

2

3 m/s
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TABLE 3
SIMULATION RESULTS AS ENERGY PERCENTAGES OF THE LOAD
Baghdad

Al-Muthanna

Kirkuk

Month

PV

Wind

Total

PV

Wind

Total

PV

Wind

Total

Jan

37.9

13.7

51.6

38.7

32.0

70.7

34.1

32.4

66.5

Feb

49.8

31.9

81.7

47.9

31.6

79.5

45.0

50.9

95.8

Mar

61.2

74.6

135.8

59.3

49.5

108.7

59.0

9.4

68.4

Apr

64.6

73.1

137.6

68.2

48.3

116.5

67.5

13.1

80.6

May

76.1

48.1

124.3

78.3

47.5

125.8

77.3

30.3

107.6

Jun

87.2

84.8

171.9

88.7

84.2

172.9

89.4

29.8

119.3

Jul

79.6

84.2

163.8

84.6

116.8

201.4

83.8

12.5

96.2

Aug

76.5

70.5

147.0

78.1

70.0

148.1

77.0

12.5

89.4

Sep

64.8

47.7

112.4

67.4

47.2

114.6

65.6

29.9

95.6

Oct

47.4

30.6

78.1

48.0

48.1

96.2

44.9

9.0

53.9

Nov

36.7

31.5

68.2

36.3

31.1

67.4

35.4

9.3

44.7

Dec

32.5

13.5

46.0

33.5

31.8

65.3

30.0

50.9

80.8

Annual

59.6

50.4

110.0

60.8

53.4

114.2

59.1

24.0

83.1
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Production of bio-oil from pyrolysis of castor seeds
انتاج الزيت الحيوي من االنحالل الحراري لبذور الخروع
ايثار مقصود جسار
وزارة العلوم والتكنولوجيا /دائرة الطاقات المتجددة
eng.ethar86@yahoo.co.uk

Abstract
Bioenergy now have the ability to provide the bulk of renewable energy expected in the
of the three thermal, with gasification and

future. Pyrolysis is one of the main roads

combustion, and to provide useful biofuels and values. Conducted on the thermal
pyrolysis of castor seeds in a fixed bed reactor made of Pyrex at a temperature of 300 to
550 C˚ for the production of biofuels. To find out the effect of temperature on the
pyrolysis of castor seeds and find the optimum temperature for maximum yield of
liquid.

الخالصة
الطاقةةالالوية ةةالاديللةةل دالاللةةلوفلر ةةجلءةةةكيرلال ةةطالا الةةرلدةةالالطاقةةالاللم ةةللفلاللمةق ةةالكة لالل ةةملل .لادنوة

ل

الوراويله لواحلفلدالالطةر لالريي ةيالالة للالوراو ةا،لدة لالموةة طلوادحمةرا ،لولمةةكيرلالةقةةللالويةةيلد يةلل
وقيم.لأجر تلء اوبل ادنو

لالوراويلر جلبذوولالخروعلك لد ار لسر رلثابتلدصنةعلدالاللا راسلك للوجال

حراوفلدالل033لإلجل553لم˚لإلنماجلالةقةللالويةي.للل ركالءأثيرللوجالالوراوفلر جلادنو
الخروعلوال ةولر جللوجالالوراوفلالل جل قصجلدوصة لدالال اي .ل
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narrated by sewage. The castor

1. Introduction
Pyrolysis is one of the most recent

seeds, Ricinus communis, are a plant

renewable energy processes, has

species of the Euphorbiaceae and the

been introduced and offers the

only member of the genus Ricinus

advantages of a liquid product – bio-

and of the sub-species Ricininae. The

oil – that can be readily stored and

seeds contain up to 60% oil which is

transported, and used as a fuel, an

rich

energy carrier and a source of

ricinolein.

chemicals.

been

approximately 75% kernel and 25%

success fully tested in engines,

shell by weight. Global castor seeds

turbines and boilers, and have been

production is around 1 million tons

up graded to high quality hydro

per year with India, China and Brazil

carbon fuels although at a presently

being major producers [Anandan et.

unacceptable energetic and financial

al, 2005].Castor seeds production is

cost [Bridgwater, 2004].

easy in tropical and subtropical

Characteristics of castor tree they

climates and there are potential of

harvest fast-growing, during the 8-

interesting and novel uses for it

month

[Ribeiro,

Bio-oils

harvesting

have

it

begins

in

triglycerides,
The

et.

castor

al,

mainly
seed

2007].

is

The

production, and be produced twice a

production and the application of the

year, and the productivity of tree

bio-oil can take place at different

Castor high compared to other, and

locations and different moments in

the percentage of oil extraction from

time. Pyrolytic oil can be stored for

the seed itself up to 40-60%, in

long periods of time, and is therefore

addition to that the castor are grown

available

in

Transportation of pyrolysis oil is

the

desert

environmental

and

bear

any

conditions,

as

very
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when

convenient.

necessary.
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infrastructure

can

be

used

for

with

the

chemical

structure:

transportation of pyrolytic oil. The

CH3(CH2)5CH (OH) CH2CH CH

pyrolytic oil produced from non-food

(CH2)7COOH.

related

second

composition of the castor seed kernel

generation bio-fuel and therefore

and shell is very promising, and the

does not compete with the food

compounds

industry. Pyrolytic oil can be used in

hydrocarbon

applications where it substitutes for

submitted to thermal decomposition.

crude oil, doing so it offers a unique

In general, the oil from the seeds has

way to reduce dependency on fossil

good

fuels. So many oil containing seeds

conditions. Conventional pyrolysis

are available in forest, can be

involves all three types of pyrolysis

collected by poor people which will

product (gas, liquid, and char). The

be the revenue for them. Just like

slow pyrolysis of pomegranate seeds

fossil fuels, bio-fuels are burned in

was carried out by Suat and Selhan at

internal combustion, jet or even

400, 500, 600 and 800 ˚C to know

steam engines to provide power to

the effect of temperature on the

move everything from pistons to

product distribution. The maximum

turbines. Slow pyrolysis is also

liquid yields were obtained at the

known as conventional pyrolysis.

temperatures of 500 and 600 C and

Several literatures revels that in case

the

of slow pyrolysis the yield of oil is

pomegranate seeds having carbon

less and char yield is more [Dinesh

rich fuels with high bulk densities

and Pittman, 2006; Goyal et.al

and calorific values [Suat, 2009].

2008]. The most important part of

Pyrolysis behavior of cotton-seed

the castor oil seed is ricinoleic acid

cake was studied by Putun et al.

biomass

is

a
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under

clinoptilolite

at

elemental analysis, functional group

different conditions and investigated

presents and fuel properties which

the effect of pyrolysis temperature,

show that the pyrolytic oil can be a

catalyst and sweeping gas flow rate

substitute for bio-fuel.

and

2. Experiments

concluded

catalyst

that

maximum

30.84% of liquid yield at temperature

Experiments were carried out to oil

of 550 ˚C, sweeping gas flow rate of

containing seeds namely castor seeds

100 cm3/min in the presence of

in a pyrex fixed bed reactor in order

clinoptilolite catalyst (20% based on

to find out the optimum temperature

raw material) [Putun et. al, 2006].

of pyrolysis to produce maximum

Rapeseed cake was pyrolyzed by

liquid yield. The pyrolysis unit

Karaosmanogi and Culcuogi in a

consists

fixed bed stainless steel reactor from

electrical

heated

furnace,

PID

temperature 450 to 850 C under

controller,

glass

condenser

and

static atmosphere at rates of ل10

container Fig. 1.

of

pyrolysis

reactor,

˚C/min and 25 ˚C/min towards
understanding
heating

rate

the

influence
and

of

pyrolysis

temperature on product yield. The
maximum yield was obtained at 650
˚C at a heating rate of 15˚C/min
[Karaosmanogi, Culcuogi, 2001].
This paper aims on the effect
Figure 1: labratry unit of pyrolysis
of castor oil.

of temperature on pyrolysis of castor
seeds and its yield. The liquid

Reactor specification as shown in Fig. 2

product is characterized for to their

is the photograph of reactor used in the

16
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pyrolysis experiment. The reactor is

bed reactor, inserted horizontally into an

cylindrical shaped vessel made up of

electrically heated furnace.

pyrex, it's dimensions: length 93cm,
diameter 3cm and thickness 1.5 mm, the
basket made up of stainless steel and its
length 52 cm having capacity of ¼ liter.

Figure 3: Photograph of castor
seeds.
The temperature is controlled by a PID
controller. 85 gm of castor seeds as feed
was pyrolyzed at each run and the vapors
generated

from

the

reactor

was

condensed in a water cooled condenser.
Figure 2: Photograph of reactor.

The condensed liquid was collected in a

The raw material, castor seeds are

container and separated by separating

directly used as feed to the reactor and

funnel into two fractions (aqueous and

the seeds had been crushed in one of the

fuel) by gravity separation as shown in

experiments to explain the different

Fig. 4.

between

them.

Fig.

3

shows

the

photograph of castor seed, used as feed.ل
A series of experiments were conducted
to

determine

the

influence

of

temperature between 350 and 500 ˚C at a
rate of 10 ˚C/min. The pyrolysis
Figure 4: Gravity separation of
pyrolytic oil.

experiments were performed in a fixed
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The residue (char) in the reactor is

product increased with increases in

known as pyrolytic char. The residue or

temperature. The oil yield increases

char was collected after cooling the

from 42% to 65% by weight in the

reactor Fig. 5.ل

temperature from 300 to 550 ˚C. As
the temperature increases the char
yield decreases because of the char
materials decomposes at higher
temperature.

char

yield

decreased from 28.4% to 25.8%

Figure 5: Castor seed char.

[Suat and Selhan, 2009; Beis et al.,

3. Result and discussion
Two experiments

The

2002].

were carried in

0.7

wt. % of oil

the

same

operating

conditions,

wt. % of residue

0.6

wt. % of gas
0.5

Yield %

temperature 400 C and pressure 1
atm, The entry of raw materials into

0.4

0.3

0.2

the reactor in two types :crushed
0.1

and non-crushed, to know the effect

0.0
300

400

500

600

Temperature (OC)

its noticed that in the non crushed

Figure 6: Effect of temperature on
yield %.
The FTIR analysis is a fast, cheap,

type the weight % of the oil is

reliable, and accurate, method for bio-oil

0.47%, and in crushed type its

analysis. From the FTIR analysis of

0.43%, the crush cause losing the oil

castor pyrolytic oil reveals that, the

content in the seed.

functional group present, are similar to

of partical size on the yield.

Fig. 6 shows the product yield at a

other bio oils given in literature. The

heating rate of 10 ˚C/min for

functional groups present in pyrolytic oil

pyrolysis of castor seed. It was

from the FTIR analysis are given in

observed that the yield of oil

Table 1. The FTIR analysis of pyrolytic
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oil gives the strong evidence that the oil

different pyrolytic oil which is being

extract from castor seed materials may

used

be used as a fuel oil. OH stretching

Gellerstedt et.al, 2008; Zhou et.al,

vibrations in the range of 3600–3500cm-

2010; Singh and Shadangi 2011].

1

presence of alcoholic and phenolic in

3500-3300

cm-1 amines presents. C-H stretching

1

fuel

[Onay

et.al,

2006;

Table 1: FTIR analysis of castor seed
pyrolytic oil
3600-3500
OH stretching vibrations

the pyrolytic oil. The range 3500-3300

vibrations in the range of 3100-2850 cm

as

3100-3000

-

3000-2850

aromatics and alkenes. The peaks in the

range of 1700–1680 cm-1 show the

1700-1680

presence of C=O (carbonyl) aldehyde,

1680-1640

ketone and ester compound line. The

1250-1020

peak between 1680-1640 cm-1 represents

900-675

amines
C-H stretching vibrations,
aromatics
C-H stretching vibrations,
alkenes
C=O (carbonyl)
aldehydes, ketones and
esters
C=C stretching vibration,
presence of alkene group
C-N stretching vibration,
alphatic amines
Aromatic and phenolic

C=C stretching vibration alkenes. The
The GC–MS analysis of castor seed

peaks in 1250–1020 cm-1 represents C-N

pyrolytic oil in conditions, column oven
aliphatic amines. The peaks at about
temperature progress, column used are

900-675 cm-1 appearances some groups

given in Table 2. .Tthe analysis given a
in the aromatic. Several literatures have
results as in Table 3, and the graphed of
given the similar FTIR results of
analysis shown in Fig. 7.

Figure 7: GC-mass analysis of pyrolytic oil
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Table 2 : GC-MS analyzer details

shampoos, antimicrobial powders and as

Instrument GC-MS-QP2010 plus
GC conditions
Column oven
temperature

a musk in perfumes and aromas.

70 ˚C

Undecylenic acid is produced by

Injection mo
Injection temperature
Split ratio
Flow control mode
Column flow

Split
200 ˚C
10
Linear velocity
1.51 ml/min
Helium
Carrier gas
99.9995%purity
Column oven temperature progress

Rate

Temp.(˚C)

Table 3: GC-MS analysis of castor seed pyrolytic oil
Area%
30.16
18.32
14.11
9.17
7.74
4.88

Hold time (min)

---10

80
300
Column: DB5ms
Length
Diameter
Film thickness

2
2

3.41
30.0m
0.25mm
0.25um

1.28
1.06

MS conditions

0.89

200 ˚C
240 ˚C
40
1000

Ion source temperature
Interface temperature
Interface temperature
End m/z

0.88
0.76
0.73
0.65
0.64
0.61
0.6
0.49
0.44
0.44
0.42
0.36
0.35
0.33
0.32
0.3
0.24
0.21
0.17
0.07

Ricinoleic acid, formally called 12hydroxy-9-cis-octadecenoic acid is a
fatty acid. It is an unsaturated omega-9
fatty acid. It is a major component of the
seed oil obtained from mature Castor
plant seeds. About 90% of the fatty acid

cracking of castor oil under pressure.

content in castor oil is the triglyceride
formed

from

Undecylenic

ricinoleic

acid

is

an

9-Octadecenamide (Oleamide) is an

acid.

amide of the fatty acid oleic acid.

organic

9,12-Octadecadienoic

unsaturated fatty acid derived from

in

the

pharmaceuticals,
perfumery,

manufacture
cosmetics

including

(Linoleic

fatty acid. It is a colorless liquid at room

undecenoicacid, (CH2CH(CH2)8COOH). It
used

acid

acid (LA)) is an unsaturated omega-6

castor oil. It is the common name of 10-

is

Component
Ricinoleic acid
10-Undecylenic Acid
9-Octadecenamide
9,12-Octadecadienoic acid
cis-10-Heptadecenoic acid
7,11-Hexadecadienal
1-(+)-Ascorbic acid 2,6- dihexadecanoate;
Pentadecanoic acid
Oleanitrile
Dodecanamide
Cyclohexane, 2-(2-bromo-4,4,4trichlorobutyl)
1,2-Benzenediol
2-Octanone
1-(Nitromethyl)-cyclohexanol
Cyclohexanecarbonitril
Phenol, 4-methyl
4-Pyridinol
Heptanoic acid
4-Decene
1-Decanol,2-hexyl
7-Nonenamide
Phosphonic acid
2-Octenal
Z-5-Nonadecene
2-Decenylsuccinic anhydride
Nonanoic acid
Mequinol
1,5-Pentanediol
Butanoic acid, 1,1 -dimethylethyl ester
Ethylenediacrylate; 4-Hexadecanol
1-Pentanol, 3,4- dimethyl

temperature. In physiological literature,

of

it has a lipid number of 18:2 cis,cis-9,12.

and

Chemically, linoleic acid is a carboxylic

antidandruff

acid with an 18-carbon chain and two cis
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double bonds; the first double bond is

parts of the seeds are linoleic acid

located at the sixth carbon from the

(4.2%),لoleic acid (3.0%), palmitic acid

methyl end.

(1.0%),

Cis-10-Heptadecenoic
monounsaturated

fatty

acid.

stearic

acid

(1.0%),

9,10-

acid

dihydroxystearic acid (0.7%), ecosanoic

1-(+)-

acid (0.3%) and linolenic acid (0.3%)

Ascorbic acid 2,6- dihexadecanoate;

[Ognunnlyi, 2006].

Pentadecanoic acid is a saturated fatty

4. Conclusion
acid.

Its

molecular

formula

is
Pyrolysis of castor seeds were carried

CH3(CH2)13COOH. Benzenediols or
out in fixed bed reactor made up of
dihydroxybenzenes are organic chemical

pyrex at temperature range from 350 ˚C

compounds in which two hydroxyl

to 550 ˚C and at a rate of 10 ˚C/min to

groups are substituted onto a benzene
produce bio-fuel. The maximum yield of
ring. These aromatic compounds are
oil, 65% by weight was obtained at a
classed as phenols, and more specifically

temperature of 550 ˚C.

as polyphenols. There are three isomers
The major compounds present in castor
of benzenediol: 1,2-benzenediol (the
seed pyrolytic oil were Ricinoleic acid,
ortho isomer) is commonly known as
10-Undecylenic Acid, Octadecenamide,
catechol,

1,3-benzenediol

(the

meta
Octadecadienoic

isomer)

is

commonly

known

acid,

Heptadecenoic

as
acid, Hexadecadienal, fewer amounts of

resorcinol, and 1,4-benzenediol (the para
ester and alkali compounds.
isomer)

is

commonly

known

as
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Abstract
The aim of the present work is an investigation of wind energy potential for construction a wind
farm in (Tuz-Khormatu) in Iraq using the world wind map of RETScreen software. The wind data
were obtained from RETScreen and Windographer programs for 15 years and eight months. Three
wind turbines were selected from the library of the RETScreen and matched with wind data to
assess the potential of the proposed wind farm at the selected site (Tuz-Khormatu ).The wind
turbine model (Enercon-33-50m,330KW) has the highest capacity factor 31.5% and the maximum
wind energy from the wind farm 6874 MWh/year .
Keywords: RETScreen, Wind Turbine, shape factor, scale factor, wind energy, capacity factor.
1. Introduction

The potential of wind energy in Iraq has not been yet fully explored due to the lack of an accurate

reliable and historical wind data at most of the regions in Iraq, so the data is insufficient to evaluate
and select the suitable sites for the wind power project development. At present, a few numbers of
sampling small scale wind turbines were erected by the ministry of science and technology in Iraq.
To developed more wind energy application; this work will assist in defining the promising site for

wind projects for rural electrification in Iraq. The RETScreen software can be used to evaluate the

energy production and savings, costs, and other aspects for various types of Renewable-energy
and Energy Efficient Technologies (RETs)[1].
H. R. Hermannsson

[2]

made an examination of two computer programs for estimating wind

energy, RETScreen and System Advisor Model (SAM), and compared to measured data from a
wind farm.

He found that the Wind speed and electrical production estimated by RETScreen

underestimates the electrical production by 35% and SAM overestimates it by 26%.
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S. Rehman

[3]

has studied wind farms of 30MW installed capacity at five coastal locations in Saudi

Arabia by using RETScreen software. Among the five proposed areas, he found that the only two
sites at Yanbo and Dhahran would be an economically feasible for the wind park development
considering with 1500, 1000, and 600 kW machine.

In the present work, 6MW proposed wind energy project is supposed for rural electrification at
(Tuz-Khormatu). RETScreen software 4 was used to demonstrate the energy modeling of
proposed wind farm construction at that site.
2. Wind data source

The assessment of wind resource is the major process to evaluate the potentiality of wind energy

of the candidate site. It is recommended to use direct measurements wind data to accurate
assessment by tower masts to get long term data acquisition. However, in Iraq the available data is
still not covering all the regions. Figure 1 shows the map of Tuz-Khormatu (35.31 latitude, 44.33
longitude).
An hourly wind data were downloaded for this site by using RETScreen at10 m above ground level
(a.g.l) and the daily wind data were downloaded from Windographer at 50 m from January of 2000
to August of 2015 (15 years And eight months).
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Fig.( 1): Tuz-Khormatu map.
3. Wind power density

The wind power density at a site shows expected electrical energy produced by the wind turbine by
using wind speed data for selected site. RETScreen calculate wind power using the input wind
speed data and air density with a value of 1.225 kg/m³ with standard sea level pressure and a

temperature of 15°C. The energy calculations were performed using RETScreen Software, more
details can be found in many references

[4, 5]

.

To obtain the Weibull parameters Kh and Ch at different hub heights of wind turbines by using the

following equations [6, 7]:-


 h  
 h 
K h  K o  1  0.0881 ln  o  / 1  0.0881 ln  
 10 
 10  


……….(1)

………(2)
Where Co and Ko are the scale and shape factors, respectively, at the measurement height ho, and
h is the hub height.

The losses of the wind turbines are expressed as coefficient (CL) in the following Eq. (3), specify
array loss, airfoil loss and miscellaneous loss are specified in RETScreen models
CL=(1-λa)×(1-λs&i)×(1-λd)×(1-λm)

[4,5]

.
………..(3)

Where,

, λa = Array loss, λs&i= Airfoil soiling and icing loss, λd = Downtime loss, λm = Miscellaneous loss.
Table 1 shows the typical and the used values of losses parameters and the rate of electricity
absorption which were used in as an input data in RETScreen

[7]

.

Table 1: typical and the used values of losses parameters [7].
Type of losses

Typical value

Used value

1-8%

2%

Airfoil soiling and icing loss

1 to 10%

1%

Downtime loss

2 to 7%

3%

Miscellaneous loss

2 to 6%

2.2%

98-100%

98

Array loss

Availability (absorption rate)
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The wind shear coefficient (n) was calculated for each month and the average yearly values were

computed using the following equation (4)[8]:-

….……(4)
4. Wind turbine selection

Three wind turbines were selected from the library of RETScreen 4 program to study the proposed
site which considers as poor site (class1) according to the classification classes of wind power
densities of International Electro technical Commission (IEC61400-1)

[9]

. The power curve of these

700
600
500
400
300
200
100
0

Enercon-33-50m
Nordex N29-50.5
Nordex N43-40

Wind speed (m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Power(KW)

turbines is shown in Figure (2). these types of wind turbine can operate at 3m/s.

Wind speed (m/s)

Fig. (2): Power curve of the selected wind turbines at Tuz-Khormatu site[8].
The gross energy production can be computed by the following Eq. [ 4,5,10 ].
EG=EU CH CT

… ….(5)

Where, EU is the unadjusted energy production, and CH= P/P0 (P is the annual atmospheric
pressure at the site and P is the standard atmospheric pressure of 101.3 kPa).

And CT = T0/T (T is the annual average absolute temperature at the site and T0 is the standard

absolute atmospheric temperature of 288.1K).
The RETScreen computes the pressure adjustment coefficient and temperature adjustment
coefficient automatically from online weather database. The capacity factor can be calculated as
the ratio of the energy produced by wind turbine to the energy produced by the operating wind
turbine at the rated power throughout the time period expressed in Eq.(6)[5,8].
CF=(EA/(Pr×T))×100

.……

(6)
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In which, CF is the capacity factor, EA is the actual energy produced by the wind turbines, Pr is the
rated power capacity of the wind turbines, T is the duration of operation in hours. In the models,
the gross annual energy production (MWh) and the capacity factor were calculated for the selected
wind turbines.

5. Results and Discussions
5.1. Wind data results

The monthly and annual average wind speeds were calculated from the original hourly and daily

data from RETScreen and Windographer respectively. The monthly and annual average wind
speeds at 10m and 50m are shown in Figure (3).
The average annual wind speed was found to be 3.145 m/s and 3.268 from RETScreen and
Windographer at 10m respectively. At 50m, the average annual wind speed was found to be 5.0
m/s and 4.86 from RETScreen and Windographer respectively.

The largest values of wind speeds occur during the summer season, exceeding 6m/s at June
month at RETScreen wind data. This is important to generate largest wind energy when maximum
demand of electricity is needed while the lowest values were obtained during the winter months.

Fig. (3): Monthly and annual average wind speed graphs.
At 10m as shown in Table 2, the average monthly and annually values of the shape factor (k),
yielded from RETScreen wind data reflect that the selected site changeable wind regime when k
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values less than 2.0 and stable when k values more than 2.0 with an average annual value of
2.26.The stable wind regime site will be more suitable for wind turbines erecting. It was found also
that the k values from Windographer wind data were more than 2.0 at all months with an annual

value of 3.108, which means more stability wind regime site. The values of scale parameter c is a
function of wind speed and represents the breadth of wind distributions along with x axes, The
higher scale parameter value, the windier the place is. The maximum values of scale parameter
exceeding 4.0 m/s during the summer months when maximum wind speeds were obtained and the

average annual values were3.66 m/s and 3.269 m/s from RETScreen and Windographer
respectively.
Table 2: Weibull parameters values at 10m.

Windog.

RETS.

Month

Jan.

Feb.

March April

May

Jun.

July

Aug. Sep. Oct.

Nov. Dec. Ann.

K10 1.70 1.82 1.791 1.59 2.60 2.95 2.82 2.95 2.91 2.39 1.86 1.70 2.26
C10 3.24 3.38 3.591 3.34 3.86 4.66 4.44 4.20 3.84 3.38 2.91 3.14 3.66
K10 2.30 2.84 2.395

3.2

C10 3.26 3.38

3.34 3.79 4.59 4.40 4.15 3.82 3.34 2.90 3.16 3.26

3.60

3.81 3.85 3.41 3.71 3.18 3.40 2.66 2.46 3.10

The wind shear values were computed by using Eq.(4) at both 10m and hub height. The annual
average values of wind shear were 0.32 and 0.33 at 10m from RETScreen and Windographer
respectively as shown Figure (4), while this value decrease to 0.29 at 50m hub height. It is
obvious as the wind speed increase with the altitude, the wind shear decreases and causing more
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Wind shear at 10m a.g.l by
Windographer

5.2. Results related to selected wind turbines.
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Fig. (4): Wind shear values at 10m.

June

April

March

February

Wind shear at 10m a.g.l by
RETScreen
January

Wind shear values at 10m a.g.l

wind energy harvesting at hub height level.
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Three wind turbine models were selected and the wind speed characteristics at hub height of
selected wind turbines shown in Table 3 and Figure (5). The average wind speed 5.07m/s at the
height 50 m for both (Enercon-33, Nordex N29) and 4.7m/s for (Nordex N43) models, These wind
speeds are not so high. Both shape and scale parameters were computed at hub height of the
wind turbines using Eqs.(1 and 2) and these values are shown in the Figure (5).
Table 3: Wind speed characteristics at hub height of selected wind turbines.
Hub
Wind turbine model

height
(m)

Average annual

Average annual Average annual Average

Wind shear nh

wind speed Vh

shape factor Kh

annual

scale factor Ch

Enercon-33

50

0.297

5.077

2.633

5.923

Nordex N29

50.5

0.297

5.077

2.633

5.923

Nordex N43

40

0.291

4.707

2.574

5.492

7

Enercon-33

6

Nordex N29

5

Nordex N430

4
3
2
1
0

nh
Average annual
scale factor Ch

Average annual
shape factor Kh

Average annual
wind speed Vh

Average annual
wind shear

Fig. (5): Wind speed characteristics at hub height of selected wind turbines.
It was found that the results from RETScreen and Windographer software’s were closely in their
values, so the author neglects the results from Windographer and adopted only the results of
RETScreen at all the next calculations.
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To construct proposed wind farm at Tuz-Khormatu with a capacity of 6000KW,it was found
needing for 19, 24 and 10 wind turbines from the selected models (Enercon-33, Nordex N29,
Nordex N43) respectively.

The capacity factor (CF) of each wind turbine was recalculated with respect to RETScreen wind
speeds frequencies.
As shown in Table 4,shows that the maximum CF is 31.5% for Enercon-33 wind turbine, hence,
the highest capacity factor represents one of the indicators for assessing the performance of wind

turbine, while the other two turbines (Nordex N29, NordexN43) have lower a capacity factor of
25.8%.
The calculated delivered energy from RETScreen using the Eqs.(3 and 5) is (6874MWh) from
Enercon-33 wind turbines as shown in Table 4 and Figure. (6).

The yearly energy obtained from the wind turbine models (Nordex N29 and Nordex N43) were
found with values of 5923MWh and 4138MWh respectively.
Table 4: Results of capacity factor and accumulated energy output for selected wind turbines.
Rated
Wind turbine model No. of wind turbines

Power
Pr(KW)

Capacity
factor CF

Total wind Energy of the
wind farm/year
(MWh)

Enercon-33

19

330

1.10.0

6874

Nordex N29

24

250

1.5..1

5923

Nordex N43

10

600

1.5..1

4138

Fig. (6): Annual energy yielding from the wind farm.
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6. Conclusion

In this proposed wind farm of 6MW capacity at Tuz-Khormatu site, it can be concluded that the
wind turbine model (Enercon-33) with 19 units can produce electricity of 6874MWh/year that is
because the highest capacity factor which was found as 31.5%, and represents one of the
indicators for assessing the performance of the wind turbine.

From productivity point of view the wind turbine model (Enercon-33) represent the highest choice

for constructing the proposed wind farm than the other two models Nordex N29 and Nordex N43,
which their capacity factors were found as 25.83%.
The primary founding of wind speeds from RETScreen program shows that the case study site at

Tuz-Khormato represent a low wind speed site and suitable for low wind speed wind turbine
models.
7. Recommendation

For a reliable and accurate future work, the results from RETScreen will be required to check in
comparison with on-site measuring data and observing the error percentage by setting up tower
masts and measuring instruments of wind data in the proposed site and comparing the two results.
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Abstract:
In present there is importance for polymer – concert slabs manufacturing, will
make those slabs more using in construction filed, so the research project interested
with this type of constructions materials ,the main aim of this project was
decreased the cost value, and increased some mechanical properties when
compared with ordinary types of Portland concrete .
We study the hardness by using Schmidt hammer instrument, found
change of hardness values which increased also compressive strength as due to
type of bounding with polymer resin using while density values decreased
according nature of polymeric materials have low density .

 ان الهمية تصنيع بالطات بوليمر– خرسانة في الوقت الحاضر مما جعل هذا المنتج اكثر:الخالصة
جعلت من موضوع الدراسة الحالي اكثر اهمية في اختصاص,استخداما في مجال التطبيق كمادة انشائية
المواد االنشائية لذا كان الهدف الرئيسي هو تقليل كلفة التصنيع واستخدام مواد عالية الكفاءة نسبة لكلفتها
لذا فان تصنيع هكذا مادة انتج بالطات ذات خواص ميكانيكية عالية وكثافات. مقارنة مع المواد التقليدية
. واطئة وكلف تقديرية واطئة عند مقارنتها مع البالطات من النوع االعتيادي
كما وجد عند دراسة صالدة المنتج باستخدام جهاز مطرقة شمدت تغير قيم صالدة شمدت لهذا النوع من
كما ان مقاومة االنضغاط قد تغيرت ارتفاعا نتيجة لنوع, البالطات والتي ارتفعت مقارنة مع قيم الصالدة
الترابط الحاصل اما بالنسبة النخفاض قيم الصالدة الحاصل فيعزى ذلك لطبيعة المادة البوليمرية المنخفضة
. الكثافة
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1.1 Introduction
Portland cement-based concrete and mortar are two of the most widely used
construction materials. The low cost, high stiffness, high compressive strength, no
flammability, and ease of fabrication are the most obvious advantages of concrete.
The low tensile strength; brittle nature; and, to some extent, long-term durability of
concrete represent its most serious limitations. Reinforcing concrete with steel
provides the necessary tensile strength, and the incorporation of fibers increases
the toughness (resistance to crack propagation) of concrete. The polymer
modification of cement paste greatly increases the tensile and flexural strengths
and reduces the brittle nature (increases toughness) of mortars and concrete [1].
Polymer concrete (PC) overlays were first used in the 1950s as single layers
of coal tar epoxy broomed on to the concrete substrate and seeded with fine
aggregate. These overlays were not very impermeable, nor were they durable under
traffic. In the 1960s, an oil-extended epoxy was used to improve the performance.
By the mid-1970s, polyester-styrene resins and methyl methacrylate monomer
systems were being placed using the broom-and-seed method [2]. Premixed PC that
was screeded in place began to be used. In many cases, the thicker, more brittle
layers delaminated because of thermal incompatibility of the overlay and substrate
[3].
Developing Countries are trying their best to achieve rapid progress in the fields
of industry and housing. Progress involves large-scale construction activities.
Cement concrete; hitherto has been one of the important materials of construction,
in spite of its many drawbacks. The newly developed “Polymer Concrete”
possessing many superior properties over conventional cement concrete, renders
itself as one of the most versatile construction materials. Polymer concrete in
particular, is highly suitable in case of pre-fabricated building industry, irrigation
structures, marine structures, and nuclear power production and desalination plants
[4].

1.2 literature review:
At (1976)The application of polyrrer-impregnated concrete (PIC) for inproving the
durability of concrete slabs, especially highway bridge decks, has been widely
investigated. For this application, the slab is partially impregnated fram the upper
surface. Pararreters such as drying t.irre and temperature, soaking time, and curing
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time. and temerperature, which, of course, can influence the durability of concrete
bridge decks after impregnation, were thoroughly investigated.[5]
At(2007) Doo-Yeol Yoo and et al study the impact resistance of concrete
and how to developments of various strengthening methods increasing the use of
steel fibers and fiber reinforced polymers (FRPs) has been actively performed. In
this study, the compressive and flexural behaviors of normal strength concrete
(NSC) and steel fiber reinforced concrete (SFRC), In order to investigate the
flexural strengthening effect of externally bonded FRP sheets and steel fibers on
one-way slabs in a high strain rate range conditions, the impact tests were
performed using a drop-weight impact testing machine. Test results indicated that
the flexural resistance of concrete is significantly improved by strengthening with
FRP sheets and steel fibers. [6]
At (2009) Bayan S. Al-Nu'man and Abdulkader Ismail Al-Hadithi ,they
study Structural Behaviour of Polymer Modified Reinforced Concrete Beams with
Styrene Butadiene Rubber (SBR) polymer. Two series of concrete mixtures were
used; the first was with moderate compressive strength (level I) and the other with
compressive strength higher than the former (level II). Two reference mixes were
made also for comparative purposes. This study includes compressive and flexural
tests for concrete which was used in this research. The results prove that, polymer
modified concrete has compressive and flexural strengths more than reference
mixes.[7]
At (2010) Abdulkader Ismail Al-Hadithi and et al, investigates the impact
resistace of reinforced high strength concrete slabs with steel meshes (BRC)
modified by styrene butadiene rubber (SBR) with different weight ratios of
polymer to cement as follows: 3%, 5% and 7%. Reference mix was produced for
comparison of results. There is significant improvement in low-velocity impact
resistance of all polymer modified mixes over reference mix. Results illustrated
that polymer modified mix of (3%) give the its higher impact resistance than
others, the increase of its impact resistance at failure over reference mix was
(154.76%) while, for polymer modified mix (5%) it was (30.95%) and it was
(14.28%) for polymer modified mix of (7%) [8].
At (2012) Osman genceland et al, study the Polymer concretes (PCs) were created
by using varying concentrations of silica sand as aggregate and also hematite,
colemanite and a commercial epoxy resin. Hematite is known to exhibit radiation
shielding properties. Mechanical performance was evaluated including unit weight,
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pulse velocity, compressive strength, and flexural strength, splitting tensile
strength, modulus of elasticity and dynamic elastic modulus. As expected,
mechanical properties depend on the resin concentration, the aggregate type and
aggregate content in the mixture. Hematite particles have a larger effect than
colemanite on mechanical properties of PCs. Inclusion of hematite provides
significant improvement of the mechanical properties studied PCs in comparison to
PC with silica sand only.[9]

2. Theoretical part:
Polymer concrete: (PC) is produced by premixing a two-part polymer
system, composed of monomers or pre polymers together with hardeners (crosslinking agent), which is then added to aggregates to produce a hardened plastic
material with aggregate as filler. Other components used include catalyst,
plasticizer, fire retardant, and fibers. The function of the plasticizer is to improve
the workability of polymer concrete. The reason for adding the fire retardant is to
improve the poor resistance of polymer concrete to high temperature or fires. The
polymer is a homo polymer if it is made by the polymerization of one monomer,
and a copolymer when two or more monomers are polymerized. Polymer concrete
has been made with a variety of resins and monomers. Fig.( 1) show the polymer
concrete structure formation.

(a) Immediately after mixing
cement hydration,
film formation

(b) Partial deposit of polymer particles,

(c) Cement hydration proceeds, polymer film formation starts on specific spots
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(d) Cement hydration continuous, the polymer r particles coalesce into a
continuous film
Figure (1) Integrated model of structure formation [12]
The common used monomers or pre polymers for PC are (1) methyl methacrylate
(MMA), (2) polyester pre polymer-styrene, and (3) epoxies pre polymer. Polyester
resins are attractive because of moderate cost, the availability of a great variety of
formulations, and moderately good properties. Epoxy resins are generally higher in
cost, but may offer advantages such as adhesion to wet surfaces (ACI, 1998). The
properties of polymer concrete are largely dependent on the properties and the
amount of the polymer used, modified somewhat by the effects of the aggregate
and the filler materials. The composites do not contain a hydrated cement phase,
although Portland cement can be used as filler. The term polymer concrete refers to
a family of products, including mixtures of concrete and mortar. The improvement
of properties of hardened concrete by the addition of polymers is well documented
(ACI, 1997). The advantages of PC include high tensile and flexural strengths,
excellent adhesion, and good resistance to attack by chemicals; very low water
sorption, high water resistance, good resistance to abrasion; good freeze–thaw
stability, and greater strength. The main disadvantages of PC include a low
Young’s modulus, high creep values, shrinkage varying with the polymer used,
sensitivity to high temperature, and high price. The main application areas for PC
is in making facade plates, sanitary products, panels, floor tiles, pipes, and
industrial flooring. It is used in various precast and cast-in applications in
construction work, skid-resistant overlays in highways, plaster for exterior walls,
and resurfacing of deteriorated structures. In addition, PC is also widely used as
repair material, in particular for concrete carriageways, around the world
nowadays. In Japan, PC mortars are used as grouts for repairing cracks and
delaminations of concrete structures, patching materials for damaged concrete
structures, and rustproof coatings for corroded reinforcing bars. In the United
States, polymer mortar and concrete are employed as the main patching materials
for repair work and overlays for bridge decks in cast-in-place applications, and in
precast applications (Chandra and Ohama, 1994). Only limited numbers of
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polymer systems are appropriate for the repair of wet concrete surfaces. In general,
the aggregates used in polymer concrete should be dry in order to obtain the
highest strengths. High temperatures can adversely affect the physical properties of
certain polymer concrete, causing softening. Service temperatures should be
evaluated prior to selecting polymer concrete systems for such use. Epoxy systems
may burn out in fires where the temperature exceeds 230◦C and can significantly
soften at lower temperatures. Users of polymer concrete must consider its poor fire
resistance. Conventional concrete generally cannot bond to cured polymer
concrete, and compatibility of the systems should be considered. Many polymer
concrete patching materials are primarily designed for the repair of highway
structures where traffic conditions allow closing of a repair area for only a few
hours. However, polymer concrete is not limited to that usage and can be
formulated for a wide variety of applications. Polymer concrete is used in several
types of applications: (1) fast-curing, high strength patching of structures and (2)
thin (5 to 9mm thick) overlays for floors and bridge decks. Polymer mortars have
been used in a variety of repairs where only thin sections (patches and overlays)
are required. Polymers with high elongation and low modulus of elasticity are
particularly suited for bridge overlays. Polymer concrete is especially suitable for
areas subject to chemical attack. Polymer concrete is mixed, placed, and
consolidated in a manner similar to conventional concrete. With some harsh
mixtures, external vibration is required. A wide variety of prepackaged polymer
mortars is available, which can be used as mortars or added to selected blends of
aggregates. Depending on the specific use, mortars may contain variable aggregate
gradations intended to impart unique surface properties or aesthetic effects to the
structure being repaired. Polymer mortars are trowelable and are specifically
intended for overhead or vertical applications. Epoxy mortars generally shrink less
than polyester or acrylic mortars. Shrinkage of polyester and acrylic mortars can be
reduced by using an optimum aggregate grading. Rapid curing generally means
less time for placing and finishing operations. Working times for these materials
are variable and depending on ambient temperatures, may range from less than 15
minutes to more than one hour. Also, high or low ambient and concrete
temperatures may significantly affect polymer cure time or performance. The
coefficients of thermal expansion of polymer materials are variable from one
product to another, and are significantly higher than conventional concrete.
Shrinkage characteristics of polymer concrete must be evaluated so that
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unnecessary shrinkage cracking is avoided. The modulus of elasticity of polymer
concrete may be significantly lower than that of conventional concrete, especially
at higher temperatures. Its application in load-carrying members must be carefully
considered. Organic solvents may be needed to clean equipment when using
polyesters and epoxies. Volatile systems such as methyl methacrylate evaporate
quickly and present no cleaning problems. However, such systems are potentially
explosive and require non sparking and Explosion-proof equipment. [12]
3. Experimental part:
3.1 materials
Plain concrete slabs reinforced with unsaturated polyester resin as a binder
with aggregate instead of water to form polymer concrete PC the most important
physical and some mechanical properties of these concretes will be examined in
density ,compressive strength test, hardness test. Using Iraqi ordinary Portland
cement manufactured by (AL- JESER) cement factory (type I) was used
throughout this. It was stored in a dry place (air- tight plastic containers) to reduce
the effect of humidity and temperature. Test results indicate that the adopted
cement conforms to the Iraqi specifications (IQS No.5/ 1984) [13]. The coarse
aggregate crushed to 37.5 mm maximum size was used. It was obtained from AL Nebai source. The fine aggregate was AL- Ekhaider sand of 4.75mm maximum
size with grading limited zone I. the fine aggregate grading and the sulfate content
were within the requirements of the Iraqi specification (IQS No. 45/1988) [14]. UN
saturated Polyester (adding) Because of low cost, the most widely used polymerbinders are based on unsaturated polyester polymer to produce polymer concrete
(PC). In most applications, the polyester binder is a general purpose. During
hardening, the polyester pre-polymer and the monomer react through their
unsaturated groups (double bonds). The chemical reaction is called cross-linking,
the production process associated with it is referred to as curing, and the resulting
polymer binder is a thermosetting polymer. With ratio (10, 20, and 30) % by
volume, Casting and Curing of the Specimens Before casting, the molds were
carefully oiled to be ready for casting fresh concrete. The concrete was cast in
layers (3 layers) for all specimens; each layer was compacted by a rod then all
specimens were wet-cured by covering the finished surface and molds with
polyethylene sheet. After one day, the molds were removed and the specimens
were cured in water for a period of 28 days .
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Fig(2) polymer-concrete slabs casting and curing.
3.2Testing:
3.2.1Bulk density:
This test was determined according to the ASTMC138[15]. Where the
density is determined by dividing the total mass of all materials;the sum of
themasses of the cement, the fine aggregate in the condition used, the
coarseaggregate in the condition used, the mixing water added to the mix, andany
other solid or liquid materials used (Mass of concrete), on the volume of the
concrete.
ρ = m / ν . . . . . (3.6)
where:
ρ: the density of concrete
m:mass of concrete
ν:volume of the concrete.
3.2.2 Schmidt hammer test
The test was carried out according to ASTM C 805 [16]. Cubic and cylindrical
specimen with dimension of (100 mm) and (100* 200mm) were used in this test.
Testing the compressive strength of concrete using the Schmidt hammer is
considered a non-destructive test ,the main principle of this test is that it measures
the rebound of an elastic mass when it collides with the concrete surface under the
test, this rebound depends on the hardness of concrete and on the energy it absorbs
from the collision. The tested concrete has to be smooth and firmly supported. The
hammer is pressed against the concrete, and then the mass inside the hammer is

43

________ Al-Muhands Journal ________________ JMISE 153 (2)36-50 ________________ June 2016___________

rebounded from the plunger and gives a reading on the scale. This reading is called
rebound number which is the distance traveled by the mass expressed as a
percentage of the initial extension of the spring. The rebound number depends on
energy stored in the spring and on the size of the mass.
3.2.3Compression test:
The compressive strength test was determined according to B.S.1881, part
116
This test was made on 100 mm cubes using an electrical testing machine
with a capacity of 2000 kN shown in Fig (3-3).
[17].

The test was conducted at ages of 28 days of exposure to oil products after 28 days
water curing .The compressive strength of the specimen was calculated by dividing
the maximum load carried by the specimen during the test by the average crosssectional area of the specimen.
Compression =force / area . . . . . (3.1)
Compression: [MPa].
Force: [N].
Area: [mm²].
4. Results and discussions:
The results are presented and discussed for all the experimental work which
is described in detail in chapter three. The properties of hardened PCC and PC as
(density, flexural strength and Schmidt hammer test) after the continuous ages (28)
and left in air at 28 days are presented and discussed.
4. 1 Density:
The density of hardened concrete is a function of the densities of the initial
ingredients, mix proportions, initial and final water content, air content, degree of
consolidation, degree of hydration, volume changes, and subsequent gain or loss of
water, among other factors. Dependence on these factors makes density an
effective indicator of the uniformity of raw materials, mixing, batching, placing,
sampling, and testing. Figure (4.1) shows that the bulk density of various types of
concrete before curing in water. The bulk density of Portland concrete is higher
than those of polymer concrete which decrease in bulk density is due to the
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difference ratio of unsaturated polyester in mixes. This behavior may be clarified
mainly by the change in water-cement ratio or binder-cement ratio and its effect on
the porosity of concrete. The decreasing in water-cement ratio reduces the capillary
porosity leading to better filling and increase in volume and bulk density which
agreed with Feldman [18].

Density( gm/cm3)

2.4
2.3
2.2
2.1
2
polymer concrete slabs

1
2.35

2
2.22

3
2.13

4
2.11

Fig.(4.1) Show the density values of Portland concrete and polymer concrete slabs.
4.2 Schmidt hammer rebound test
Rebound surface hardness testing of concrete is one of the most widespread
NDT methods for in situ strength estimation of concrete structures. Hardness test
methods are indirect methods of determining the strength of concrete, i.e.
compressive strength of concrete is determined from the calibration relationship
between parameter of non destructive testing and strength of concrete.
- Test area treatment- Surface texture has an important effect on the accuracy
of the test results, when a test is performed on a rough textured surface, the
plunger tip causes excessive crushing and a reduced rebound number is
measured.
- Concrete composition- affects the usage of basic calibration relationship for
concrete strength determining and that satisfied with Mohan[19].
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- Concrete humidity- hammer rebound values of concrete decrease with wet
specimens and gives lower values which satisfied with Mahmood[20].

Schmidt hammer Mpa

Test results show that the hammer rebound values for specimens which were
left in air increase slightly with increase in age up to 28 days, this increase is
because of the progress of hydration which decreases the void space within the
concrete mass. It has been demonstrated that well-cured, air-dried specimens,
When the same specimens were left in a room at (21.1˚C) and air dried, they
recovered 3 points in 3 days and 5 points in 7 days. While for a 3 years-old
concrete differences up to 10 to 12 points in rebound numbers existed between
specimens stored in a wet condition and laboratory dry samples. This difference in
rebound numbers represents approximately 14 MPa difference in compressive
strength and that agreed with Klieger[21].as shown in fig. (4.2).
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polymer concrete slabs left in
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24
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Fig.(4.2) Show the Schmidt hardness values of Portland concrete and polymer
concrete slabs.
4.3 Compressive strength:
Compressive strength is the most important property of concrete since the
first consideration in structural design is that the structural elements must be
capable of carrying the imposed loads. The specimens which were kept 28 days in
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water after de molding and then in air curing up to the age of test (reference
concrete), with time showed a continuous increase in strength. This increase in
compressive strength is due to the continuous hydration process of cement paste
which forms a new hydration product within the concrete mass then increases the
bond between cement paste and aggregate which satisfied with Alharbi [22]. But for
PPCC and PC it is due to three facts;
 the first is that polymer modified concrete has less w/c ratios, which gives
higher strength (unsaturated polyester).
 The second is that, the formulation of three-dimensional networks of
polymer molecules through the concrete increases the binder system due to
good bond characteristics of the polymer.
 The last is the partial filling of pores with polymer which reduces the
porosity, and hence increases the strength and that satisfied with Mohan [24].
The test results for concrete specimens left in air products showed a continuous
decrease in compressive strength with time increase. This reduction in compressive
strength caused by the extension of gel in pores and spreading solid hydration
components have microstructure of concrete leading to weak adhesion and
cohesion forces in cement in addition to the effects of water at first products on the
concrete surface interactions, which was confirmed by other investigations which
satisfied with Onabolu[23]. The compressive strength results for un- polyester
concrete specimens are higher than that of concrete as shown in fig.(4.3) in this
research with respect to reference concrete and this increase is because of many
reasons such as high density, less porosity, good dispersion of polymer particles
within the pore volume, elimination of the large pores, and good compatibility with
aggregate.[24]
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Compressive strength (Mpa)
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Fig.(4.3) Show the compressive strength values of Portland concrete and
polymer concrete slabs.
5. Conclusions:
1. The UN- polyester resin concrete develops high compressive strength by
about 40% compared with reference concrete.
2. The Schmidt hammer hardness give good values respectively with increased
ratio of UN saturated polyester resin concrete.
3. While density give lower values because of resin nature.
4. The cost of this construction materials unit is very low when compared with
ordinary concrete slabs type.
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DESIGN AND SIMULATION OF A DISTILATION SYSTEM
Dr.Kareem K. Jasim
Energy and Fuel Research Center
University of Technology
ABSTRACT:
In this work the design, construction and testing of a photovoltaicpowered reverse-osmosis (PV-RO) desalination system is presented. The system
operates from seawater and requires no batteries, since the rate of production of
freshwater varies throughout the day according to the available solar power. Initial
testing of the system, with the modest solar resource available in Iraq, provided
freshwater at approximately 1.5 m3/day. Nearer to the equator and with a PV array of
only 2.4 kWP, a software model of the system predicts production of over 3 m3/day
throughout the year. The system employs a Clark pump brine-stream energy recovery
mechanism and this, coupled with variable water recovery ratio, achieves a specific
energy consumption of less than 4 Three motors and pumps are employed and
provide good energy and cost efficiency. Maximum power point tracking (MPPT) for
the photovoltaic array is provided by a novel control algorithm .
Testing and modelling of the system components in MATLAB-Simulink is presented,
together with a discussion of the full system modelling and design procedure, in
which the aim was to minimise the cost of water.
:الخالصة
.تم فى هذا البحث تصميم وبناء منظومة تقطير باستخدام برنامج الماتالب
تعمل المنظومة على مياه البحر والمياه الجوفية وال تحتاج الى بطاريات حيث ان انتاج الماء الصالح يعتمد على
. \اليوم3 م5.1  وقد تم اختبار المنظومة بتوليد مياه حلوة بمعدل.الطاقة الشمسية المتوفرة
 كيلوواط اظهرت نتائج المحاكاة4.2 ولقد وجد انه قرب خط االستواء وباستخدام منظومة شمسية ذات قدرة
 تستخدم المنظومة مضخة نوع كالرك التى تعمل بطاقة البخار. يوميا وخالل ايام السنة3 م3 للمنظومة انتاج
. استخدمت ثالثة محركات ومضخات لتجهيز قدرة جيدة وكفاءة عالية.2 وتصل الى نسبة معالجة للمياه اقل من
 ومن خالل فحص وبناء مكونات.وامكن الحصول على اعلى قدرة باستخدام برنامج المحاكاة الماتالب
المنظومة باستخدام الماتالب تم عرض المناقشات لكامل المنظومة وطريقة تصميمها والتى كان غايتها تفليل
كلفة المياه
.
1. INTRODUCTION:
1.1 Desalination and Renewable Energy:
The desalination of seawater and brackish groundwater to provide fresh drinking
water is an established and thriving industry. The most commonly used technologies
are thermal distillation and reverse-osmosis (RO) filtration. Many towns and cities,
particularly in the Middle East and the US, already rely heavily on large-scale
desalination plants for their municipal water supplies. Small-scale desalination is also
well-established, for example on ships.
The energy consumption of desalination also has an environmental impact, in
particular the release of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere through the
burning of fossil fuels. Prior to the industrial revolution in the 1760’s, the
concentration of CO2 in the earth’s atmosphere was around or below 280 parts per
million (ppm), and had been for hundreds of thousands of years. Since the industrial
revolution, mankind has raised this dramatically, as shown in Figure 1.
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Fig.(1)Atmospheric carbon dioxide over the last 1000 years.
CO2 emissions can be greatly reduced through the application of renewable energy
technologies, which are already cost competitive with fossil fuels in many situations.
Good examples include large-scale grid-connected wind turbines, solar water heating
and off-grid solar photovoltaics (PV). The use of renewable energy for desalination is,
therefore, a very attractive proposition.
1.2 Reverse Osmosis (RO):
Reverse osmosis is a form of filtration, in which the filter is a semi-permeable
membrane that allows water to pass through, but not salt. When a membrane of this
type has saltwater on one side and freshwater on the other, and in the absence of
applied mechanical pressure, water will flow through the membrane towards the
saltwater side, evening out the concentrations and reducing the quantity of freshwater.
This is the natural process of osmosis, and is widely employed in the cells of all living
species. In desalination, of course, the aim is to increase the quantity of freshwater
and so a pump is employed to make the flow reverse, hence the name: reverse
osmosis.
Osmosis is a surprisingly powerful phenomenon; the osmotic pressure of typical
seawater is around 26 bar, and this is the pressure that the pump must overcome in
order to reverse the flow. (26 bar also equates to the theoretical minimum energy
consumption of 0.7 kWh/m3, mentioned earlier.) In practice, a significantly higher
pressure is used, typically 50-70 bar, in order to achieve a generous flow of
freshwater, which is the product, also known as the permeate. Of course, as
freshwater passes through the membrane, the remaining saltwater becomes more
concentrated and, for the process to continue, this concentrate, also known as the
brine, must be continuously replaced by new feed water. To achieve this, the feed
water is pumped across the membrane as well as through it; hence, RO is a cross-flow
filtration process as depicted in Figure 2.

Fig.(2) Schematic of a simple reverse osmosis(RO) system
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1.3 Photovoltaics (PV) Batteries:
Photovoltaic panels convert sunlight directly into electricity, and are already widely
used in critical applications such as vaccine refrigeration, water pumping and battery
charging for lighting and communications. PV is highly reliable and is often chosen
because it offers the lowest life-cycle cost, especially for applications requiring less
than 10 kW, where grid electricity is not available and where internal-combustion
engines are expensive to maintain. PV is a rapidly developing technology with costs
falling year on year, and this will soon lead to its broad application in systems
requiring larger powers.
Today however, it is clear that PV-RO will initially be most cost-competitive at the
small-scale, perhaps for supplying remote villages or small hotels.
Batteries are widely used in PV systems, storing the energy during the day and
making it available through the night. Unfortunately, batteries are notoriously
problematic in practice, especially in PV systems in hot countries.
Figure(3) shows the picture of a desalination system.

Fig.(3) the new PV-RO test rig

2. DESIGN AND SIMULATION OF DISALINATION SYSTEM:
MATLAB-Simulink is a general-purpose modelling and simulation package that is
used throughout science and engineering research and design. MATLAB itself is a
text-based programming language that is particularly intended for manipulation of
matrixes (hence the name) and mathematical computing in general. Simulink is a
graphical programming language that acts as a front-end to MATLAB and allows
rapid construction of dynamic simulation models. MATLAB-Simulink was used
extensively for the modelling of the PV-RO system. MATLAB (without Simulink)
was used for much of the off-line processing of data from LabVIEW.
Simulink models are constructed as interconnected blocks that are structured
hierarchically. The programmer has complete control over the structure, and the first
challenge is to design an efficient structure for the task in hand.
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Fig.(4) Simulink model structure
The Simulink model shown in Figure (4) is presented here only to illustrate the
general structure and interconnections between the component models.
2.1 PV array:
2.1.1 Two-diode model:

Fig. (5) Two-diode model of a PV cell
The two-diode model shown in Figure (5) is commonly used to represent an
individual PV cell. IPH is the photo current, which is the part we actually want. The
other components represent losses within the cell; in particular: ID1 represents
recombination in the bulk material, ID2 represents recombination in the space charge
region, RP represents parallel leakage losses and RS represents the series resistance. I
and V are the terminal current and voltage respectively.
2.1.2 Simulink model:

Fig.( 6) Two-diode model of a PV cell in Simulink
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Fig.( 7) Simulink model of a PV module

Fig.( 8) Simulink programme to locate maximum power point(MPP)

3. CALCULATIONS:
The model first calculates the small pressure drop in the feed/concentrate channel:
ΔP = – 0.26 + 7.61Qf /T + 11.3Qf
2 + 3.36×10-6Cf + 326(T×Pc)-1 – 1.22×105(T×Pc)-2
The pressure of the feed Pf is simply Pc + ΔP, and the average pressure in the
feed/concentrate channel is Pfc = Pc + ½ΔP. The osmotic pressure is calculated
using:

In the early Simulink models, the calculation of C included Cc and concentration
polarisation, following the DOW equations. But this creates an algebraic loop and it
was found better to simply to calculate the osmotic pressure of the feed and to
accommodate the concentration increase through extra terms in the product flow
calculation. The net driving pressure (neglecting concentration increase) is then given
by:
Pnd = Pfc – πf – Pp.
The product flow is then given by:
Qp = 0.00307 + 0.000193Pnd – 1.61×10-7Cf + 5.49×10-5T + 2.01×10-5Pnd×T
+ 2.44×10-5Pnd×Qf×T + 7.9×10-7Cf/T – 3.25×10-10Pnd×T×Cf
The salt passage through the membrane is the product of the product flow and its
concentration and is given by:
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Qp×Cp = 5.26 – 7.55×10-5Cf – 0.0209Pnd – 0.422T + 0.00551T 2 + 7.52×10-6Cf×T
+ 0.00163Pnd×T + 5.79Qp/Qf
Lastly, a simple mass balance is applied: c f p Q = Q −Q and f f p p c c Q C = Q C +
QC.
Suppose NaCl solution at 32,800 mg/L has an osmotic pressure of 25.8 bar.The
testing described here used NaCl solution at 29,000 mg/L:

3.1 power flow and efficiency calculations for desalination system:
Electric motor shaft power = speed x torque
= 864 rpm x 2π rad/sec/60 rpm x 8.7 Nm
= 787 watts
Inverter & motor losses = electrical input power – electric motor shaft power
= 997 w – 787 w
feed power = feed flow x feed pressure
= 0.233 L/s x m3/1000 L x 58.9 bar x 105 Pa/bar
= 1372 watts
Concentrate flow = feed flow – product flow
= 0.233 L/s – 0.022 L/s
= 0.211 L/s
Cross flow loss = concentrate flow x delta pressure
= concentrate flow x (feed pressure – concentrate pressure
= 0.211 L/s x m3/1000L x (58.9bar-56.4bar)x 105Pa/bar
= 53 watts
Concentrate power = concentrate flow x concentrate pressure
= 0211L/s x m3/1000L x 56.4bar x 105Pa/bar
Suppose NaCl solution at 32000 mg/L has an osmotic pressure of 25.8 bar.
The testing described here used NaCl solution at 29000 mg/L.
Osmotic pressure = 25.8 bar x 29000 mg/L/32800 mg/L
= 23 bar
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Desalination power = product flow x osmotic pressure
= 0.022 L/s x m3/1000L x 23bar x 105Pa/bar
= 51 watts
Through flow = feed power – crossflow – concentrate power – desalination power
= 1372w – 53w – 1190w - 51w
= 78 watts
Pump shaft power = feed power/pump efficiency
= 1372w / 0.85
= 1614 watts
Pump loss = pump shaft power – feed power
= 1614 w – 1372 w
= 242 watts
Recovered power = pump shaft power – electric motor shaft power
= 1614w – 787 w
= 827 watts
Saving given by energy recovery = recovered power/pump shaft power
= 827w/1614w
=51%
The toothed belt is assumed to have an efficiency of 95%.
Hydraulic motor output power = recovered power/belt efficiency
= 827w/0.95
= 871 watts
Hydraulic motor efficiency

= hydraulic motor output power/concentrate power
= 871w/1190w
= 73%

02

________ Al-Muhands Journal _______________ JMISE 153 (2)20-35 _____________ June 2016___________

Water-to-water efficiency = hydraulic motor efficiency x belt efficiency x pump
efficiency
= 73% x 95% x 85%
= 59%

4. SYSTEM MODELING, OPTIMIZATION AND PERFORMANCE:
4.1 System model structure:
The general strategy for interconnecting the component models within Simulink was
discussed in before . Now, the completed model will be discussed, starting with the
top layer of the hierarchy shown in Figure (9) below.

Fig.(9) Simulink model of the complete system
The Controller shares the power available Pa between the two inverter/motor/pumps
in order to maximise the water production, as described before. It does this by
providing a frequency set point signal f* to each of the two inverters. In return, the
inverter models provide signals Pdc that represent the DC power drawn. The
controller model ensures that the sum of these two equals the power available: Pp +
Pm = Pa.
4.2 Delayed injection-single motor:

Fig.(10)Delayed injection-single motor
Figure(10) shows the block diagram of the delayed single motor used in the system.
4.3 Two motor-variable recovery ratio:

Fig.(11) Two motor-variable recovery ratio
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A system using two variable-speed motors is shown in Figure(11) , and this is the
general arrangement finally adopted for the PV-RO system. The independent control
of the two pump speeds provides control over the water recovery ratio, and this is
especially valuable in a batteryless PV-RO system because it enables the water
production to be maximised as the available sunlight varies through the day. The next
step was to determine how the recovery ratio should be varied in order to achieve this
maximum.

Fig.(12)Optimum recovery ratio versus DC power available from PV
Figure (12) shows how the water recovery ratio must be varied, in order to maximise
the product water flow as the available power varies. When the available power is
low, 200-300 Watts, the system operates with a low recovery ratio: 10 %. This is
achieved by the running only the medium-pressure pump.
4.4 The completed design:

Fig.(13) The completed design of the system
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4.4.1 Power usage:

Fig.(14) Predicted analysis of power usage over an average day
Figure (14) illustrates how the power available from the PV array is used throughout
an average day. The average is created from hourly values across the whole year.
Thus, the DC Power used in Figure (39) is significantly below that available. The AC
Power to Motors is the sum of that going to the two motors and is below the DC
Power used because of losses in the two inverters. Likewise, the Shaft Power to
Pumps is the sum for the two motor-driven pumps, and is below the AC Power to
Motors because of the losses in the two motors.
4.5 Maximum power point tracking algorithm:
Connection of a PV array to a standard industrial inverter is common practice – the
challenge lies in achieving maximum power point tracking (MPPT) as introduced
before. The next section will outline some of common MPPT algorithms used in PV
systems, and after that, the implementation of MPPT with standard industrial inverters
will be discussed.
4.5.1 Constant voltage:
Perhaps the simplest way to get close to the MPP is to control the current drawn from
the PV array such that the voltage remains constant.

Fig.(15) Indicative power curves for a PV array at 50C
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5. PROCEDURE AND RESULTS:

Fig.(16) Measured speed
The measured speed shown in Figure (16) closely matches the set point the irregular
steps between 300 and 400 rpm. These are due to a mode change within the inverter
software.

Fig.(17) Measured inverter input power consumption
Figure (17) shows the input power to the inverter, and shows the aforementioned
mode change more markedly.

Fig.(18) Measured feed flow versus pump speed
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Figure (18) shows that the feed flow through the plunger pump is approximately equal
to its shaft speed, as expected with a positive displacement pump. The scatter in the
figure is due primarily to the inaccuracy of the turbine flow meter in use at the time.

Fig.(19) Measured water temperature
The water for the test rig is circulated through the tank heats up by virtue of the
energy introduced by the two pumps.

Fig.(20) Measured feed and concentrate pressures
The measured pressures in Figure (20) indicate a delta pressure of up to 4 bar, which
is unusually high and was caused partly the poor condition of the membranes and
partly because they are small-diameter (2½-inch) membrane elements.

Fig.(21) Measured product flow
The three main peaks, shown in Figure (21) (9:30, 10:55 and 12:15), are progressively
higher, due to the rising water temperature.
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Fig.(22) Measured product flow versus feed pressure
Figure (22) illustrates, as expected, that the product flow is roughly proportional to
the net driving pressure (the feed pressure less the osmotic pressure). It is also
illustrates, as expected, that the product flow is roughly proportional to the net driving
pressure (the feed pressure less the osmotic pressure).

Fig.(23) Measured product flow versus inverter input power

consumption

Figure (23) again shows the spurious product flow due to suck-back between 200 and
300 W. Ignoring this, it can be seen that water production starts below 400 W and
increases to a maximum of ~0.029 L/s at around 1500 W.

Fig.(24) Specific energy versus inverter input power
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Figure (24) shows the specific energy consumption during the third rampup/rampdown in particular, between 11:50 and 12:43. This data was selected in order
to eliminate spurious data caused by the osmotic suck-back described earlier

Fig.(25) Measured product concentration versus inverter input power
Figure (25) shows the concentration of the product during the same period: between
11:50 and 12:43. Again this data was selected in order to eliminate spurious data
caused by osmotic suck-back; in particular, the concentration sensor was affected by
the air introduced.

5. Discussion and conclusion:
we undertake the modelling and dynamic simulation of water treatment plant to
support the design and development of plant hydraulic behaviour and process and
operational controls.
By modelling the controlled flows of water from source of supply through treatment
units such as flocculators, filters, chlorinators, intermediate storage vessels and pumps
through to treated-water delivery, our simulations can predict the behaviour of
continuous and sequence process controls and their effects on water flows, pressures
and hold-ups in vessels.
Past simulations have been used to study:
- -Sizing of vessels in the treatment path – to minimize vessel capacities and
construction costs while still coping with changing operational and
unusual flow conditions, such as plant trips.
- Investigating hydraulic interaction; e.g. between adjacent filters during washing
operations.
- Supporting plant commissioning – by providing initial tuning parameters for
feedback controllers of flows, levels and pressures, and by revealing to
commissioning engineers in advance the significant behaviours to be expected from a
new or modified plant.
- Investigating commissioning problems – by comparing actual behaviour with
modeled behaviour – to help pinpoint the likely sources of any deviations of actual
plant behaviour from design behaviour.
In accordance with our in-house modelling and simulation engineering principles: we
use only commercially available, off-the-shelf, general-purpose dynamic simulation
software as our modeling environment. This ensures that our models are accessible to
the customer and can made available and uadopted readily by the customer for further
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in-house development, with the assurance of ongoing support from the simulation
software supplier.
For our simulation studies we use MATLAB® and Simulink™ – possibly the worlds
most popular general-purpose dynamic simulation software environment.
Our models are aimed primarily at simulating the behaviour of pressures, flows and
accumulations (in vessels) of water by means of dynamic models of pipe work,
valves, pumps, vessels etc. and their associated
manual and automatic feedback and sequence controls.
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ABSTRACT
Thermal loss coefficients of flat plate collector are mainly influenced by a large
number of parameters. These parameters could be classified as design, operational,
meteorological and environmental. In this work the effects of some of these will considered,
absorber plate temperature of solar collector, wind velocity, tilt angle, air gap and ambient
temperature. The results showed that the values of losses coefficient with absorber plate
temperature of solar collector under different ambient temperatures (15, 25, 45 and 50 C).
Top loss coefficients decreases (11.2 – 3.8 W/m2.K ), losses coefficient increasing gradually
from (6.1 – 7.9) with increasing wind velocity due to increased convective and radiative
losses from the glasing cover to the surrounding, air gap spacing between the absorber plate
and the glassing cover (0.02 - 0.10 m) indicated that losses coefficient of solar collector
dcreases with increasing air gap spacing (6.5-4.5 w/m2.k) so that required to optimiz this gap
to reduces convective heat losses from the absorber plate to the glassing cover, collector tilt
angle was observed the losses coefficient progressively drops (6.8-6.32 W/m2.K) with higher
values of tilt angle (5-50 dgree C ) and the result indicates that the losses coefficient
increasing (7.32-7.8 W/m2.K) as the ambient temperature increses (10-60 C) also observed
that for a 10 C rise in the ambient temperature ,the losses coefficient increases about 0.07,
this trend that the collector losses will be minimum in morning

Keywords: Solar collector, thermal loss, efficiency, meteorological influence
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1. NTRODUCTION
Solar energy collectors are special kind of heat exchangers that transform solar radiation
energy to internal energy of the transport medium. The major component of any solar system
is the solar collector. This is a device which absorbs the incoming solar radiation, converts it
into heat, and transfers this heat to a fluid (usually air, water, or oil) flowing through the
collector. The solar energy thus collected is carried from the circulating fluid either directly to
the hot water or space conditioning equipment, or to a thermal energy storage tank from
which can be drawn for use at night and/or cloudy days. There are basically two types of solar
collectors: nonconcentrating or stationary and concentrating. A nonconcentrating collector
has the same area for intercepting and for absorbing solar radiation, whereas a sun-tracking
concentrating solar collector usually has concave reflecting surfaces to intercept and focus the
sun’s beam radiation to a smaller receiving area, thereby increasing the radiation flux. A large
number of solar collectors are available in the market. An energy efficient solar collector
should absorb incident solar radiation, convert it to thermal energy and deliver the thermal
energy to a heat transfer medium with minimum losses at each step. It is possible to use
several different design principles and physical mechanisms in order to create a selective
solar absorbing surface. Solar absorbers are based on two layers with different optical
properties, which are referred as tandem absorbers. A semiconducting or dielectric coating
with high solar absorptance and high infrared transmittance on top of a non-selective highly
reflecting material such as metal constitutes one type of tandem absorber. Another alternative
is to coat a nonselective highly absorbing material with a heat mirror having a high solar
transmittance and high infrared reflectance [1]. Reduction of heat loss from the absorber can
be accomplished either by a selective surface to reduce radiative heat transfer or by
suppressing convection. Francia [2] showed that a honeycomb made of transparent material,
placed in the airspace between the glazing and the absorber, was beneficial. Many researchers
studies parameters which increasing the performance of solar collector ,Gary and Rani [3]
considered the heat loss and the collector efficiency under different conditions, Hottel and
Woertz [4] analyzed the estimation of energy transferred to the glass cover and after that
Tabor [5] has modified the equation of Hottel .Klein [6,7] used the modified equation .
Mullick SC, Samdarshi SK [8] improved technique for computing the top heat loss factor of
flat-plate collector with a single glazing, Malhotra A, Garg HP, Palit A.[9] evaluation of the
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heat loss of flat-plate solar collectors, Pillar and Agarwal [10] had reported on the optical and
thermal analysis for optimizing a set of α and ε values for solar energy applications.
The objective of the present work is to evaluate loss coefficient under some different
parameters such as ambient temperature, wind velocity, tilt angle, air gap and absorber plate
temperature by using empirical correlation Malhorta method.

2. ANALYTICAL APPROACH
Figure 1 shows schematically the cross sectional views and the thermal network of the
solar collector investigated in the present work. The following analysis is based on energy
balance at various components of the collector models, along with the different heat transfer
coefficients at their surfaces. The assumptions made are [11]:
- Heat transfer is steady and one dimensional
- The temperatures of the glass, absorber and bottom plates vary only along the x-direction of
the air flow
- There is no leakage from the smooth flow channels
- The absorption of solar radiation in the cover is neglected insofar as it affects loss from the
collector
- Heat losses through the front and back of collector are to the same ambient temperature

Heat losses from any solar water heating system take the three modes of heat transfer
(radiation, convection conduction). The radiation losses occur from the absorber plate due to
the plate temperature. The convection heat losses take place from the absorber plate to the
glazing cover and can be reduce by evacuating the space between the absorber palte and the
glazing cover and by optimizing the gap between them. The conduction heat losses occur
from sides and the back of the collector plate. Figurer 1 shows the heat loss pattern in a
typical flat-plate collector. The heat losses from the transparent cover to the ambient air are
due to radiative and convective exchanges with are affected by the wind velocity, ground
surrounding condition and by long wave radiation from the sky.
The major of heat loss from the collector is from the bottom loss coefficient Ub and sides
loss coefficient Us are evaluated by considering only the conduction losses from the absorber
plate in the downward direction. the top loss coefficient Ut is evaluated by considering
convection and re-radiation losses from the absorber plate in the upward direction. It is

8
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assumed that the transparent cover and the absorber plate constitute a system of infinite
parallel surfaces, heat flow is steady and in one dimension. It is also assumed that the
temperature drop across the thickness of the cover is negligible such that the interaction
between the incoming solar radiation and the outgoing radiation is negligible [12]. It is
assumed that the thickness of insulation material is such that the thermal resistance associated
with conduction dominates over the convective loss. Thus, neglecting the convective
resistance, the heat flow becomes steady and in one dimension.
The heat loss coefficient is a function of different parameters which include the ambient
temperature ,tilt angle, wind speed, humidity, glass cover, air gap, temperature of the absorber
plate, emissivity of absorber and glass cover, thermal conductivity of insulation material and
its thickness and others parameters
The overall heat loss coefficient is a complicated function of the collector construction and its
operating conditions, given by the following expression:
From nergy balance of the solar collector under steady-state conditions useful energy output
of collector can be represented as :

QColl  Ac FR S  U L T f ,i  Ta 

(1)

Where;
Ta : is the air temperature.
Assuming that there is no thermal loss from connecting pipes, the heat stored in the storage
tank can be expressed as :
dTs
dt
The compensation equation (1) in equation (2) yields
dTs
Ac FR S  U L T f ,i  Ta  QLoad  QSLoss  ms C p
dt
The absorbed solar radiation by solar collector can be expressed as:
QColl  QLoad  QSLoss  ms C p
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Where,
d is the factor takes into account the impact of dust on the glass cover.
z factor effect of the compound the edge of the solar collector on the absorber plate.
Kb, kd

represent the proportion of the beam radiation to total radiation and the proportion of

scattered radiation to total radiation respectively, and their values in winter as:
Kd=30%
Kb=70%
 = (33)
S= (17o )
(1,2) are beginning and end hour.
Emissivity coefficient is [9]

   1  2  ..... n    P  0.395

(6)

The overall heat loss coefficient is a complicated function of the collector construction and its
operating conditions, given by the following expression:
UL = Ut + Ub + Ue

(7)

The energy loss from the bottom of the collector is first conducted through the insulation and
then by a combined convection and infrared radiation transferred to the surrounding ambient
air. Because the temperature of the bottom part of the casing is low, the radiation term (hr,b-a)
can be neglected; thus the energy loss is given by [13]:
Ub 

1
tb
1

K b hc,b

(8)

In a similar way, the heat transfer coefficient for the heat loss from the collector edges can be
obtained from [13]:
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Ue 

1

(9)
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1

K e hc,e

The top loss coefficient of the collector by using empirical correlation Malhorta method [14]
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To calculate the energy drawn from the heat tank and the thermal heat losses from the tank is
by using the two equations respectively, the following:

 T  Ts 2

 LC p  s1
QLoad  m
 Tr 
2



(11)

 T  Ts 2

QSLoss  UAs  s1
 Ta 
2



(12)

the solar energy in storage tank is calculated by using the following equation:
qStor  msC p Ts 2  Ts1 

(13)

Average heat losses from the solar collector is calculated from the following equation:

qCLoss  U L Ts1  Ta 

(14)

The temperature of water exits from solar collector is calculated from following equation:
F A
T f , o  T f ,i   R c
 m C
 c p


S  U L T f ,i  Ta 



(15)
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the mean fluid temperature can be expressed as:
QColl Ac 
F 
1  R 
U L FR 
F1 
The collector heat removal factor is [10]:
T f , m  Ts1 

(16)

U F1
 L

G Cp 
1  e G C p 
FR 
UL 



(17)

Where;
Cp

: specific heat at constant pressure.

G

: flow rate per unit area of collector.

The collector efficiency factor (F1) is constant for any collector design and fluid flow rate.
The collector efficiency factor can be determining by:

F1 

1
UL

(18)


1
1
1 
W

 
U L D  W  D  F  hi Ai Cb 

Where;
hi : internal heat transfer coefficient of water inside risers.
Cb : bond conductance.
W, D are explained in Fig.(3):
The welding thermal conductivity is calculated by:
Cb 

K bb

(19)



Where,
b = is the thickness of welding line
Kb= conductivity thermal coefficient (400kW/m.C)
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3. RESULTS AND DISSCUSION
- Figurer 2 show the relation between top losses coefficient with absorber plate temperature
of solar collector under different ambient temperatures (15, 25, 45 and 50 C). Top loss
coefficients decreases linearly (11.2 - 4.9 W/m2.K ) with increasing in absorber plate
temperature of solar collector until ambient temperature 50 C increasing exponentially (3.8 –
4.4 W/m2.K ) with increasing in absorber plate temperature of solar collector .
Figure 3 indicat the effect of the wind velocity on the overall heat-loss coefficient of the flat
plate solar collector (1-5 m/s) on the losses coefficient, was observed increasing gradually
from (6.1 – 7.9) with increasing wind velocity due to increased convective and radiative
losses from the glasing cover to the surrounding.
- Figurer 4 note the influence of the air gap spacing between the absorber plate and the
glassing cover (0.02 - 0.10 m) wich indicat that losses coefficient of solar collector dcreases
with increasing air gap spacing (6.5-4.5 w/m2.k) so that required to optimiz this gap to
reduces convective heat losses from the absorber plate to the glassing cover.
- Figurer 5 effect of the collector tilt angle was observed that it the losses coefficient is
insignificantly affected by variation in tilt angle (5-50 degree C ) ,the losses coefficient
progressively drops (6.8-6.32 W/m2.K) with higher values of tilt angle .
- Figurer 6 correlation between the over all heat losses coeficient and the ambient
temperature srounding solar collector , the result indicates that the losses coefficient
increasing (7.32-7.8 W/m2.K) as the ambient temperature (10-60 C) also increases, from
figurer observed that for a 10 C rise in the ambient temperature ,the losses coefficient
increases about 0.07, this trend that the collector losses will be minimum in morning.

4. CONCLUSION
-Theortical analysis was performed on a flat plate collector with a single glass cover.The
values of loses coefficient predicted according to emperical correlation of Malhorta laid
between (4.5-11.2 W/m2.K ) for different paramerts.
- The degree of the effect of these parameter on the collector performance as has been shows
is a strong guide for designers and users for optimization of the system design and its
operation of solar flate plate collector
.
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Nomenclature
Symbols
Ac
Cb
Cp
D
Di
FR
F
G
hw
h

Definition
Area of solar collector
Welding thermal conductivity
Specific heat of water
External diameter of tube
Internal diameter of tube
Removal factor of solar collector
Efficiency factor of solar collector
Mass flow per unit area
Wind heat transfer coefficient
Heat transfer coefficient between fluid and internal tube wall

Units
m2
W/m.C
J/kg.C
m
m
kg/sec.m2
W/m2.C
W/m2.C

H
HT
K
L
m
m c

solar radiation incident on horizontal surface
solar radiation incident on the solar collector
Thermal conductivity
Riser length
Mass flow rate of water
Mass flow rate of water passing through the solar collector

W/m2
W/m2
W/m.C
m
kg/sec
kg/sec

L
m

Load water flow rate

kg/sec

ms
N
n
QColl
QLoad
QCLoss
QStor
R
S
s
t
Ta
Tf,i
Tf,o
Tf,m
Tp,m
TP

Mass of water in the tank
Number of glass covers
Number of risers
Solar energy collector
Thermal energy drawn from the thermal tank
Energy lost from the solar collector to the environment
Energy stored in the tank
Ratio of total solar radiation
Solar energy absorbed
Inclination angle of the solar collector
Time
Air temperature
Inlet water temperature tor solar collector
Outlet water temperature from solar collector
Mean external temperature from solar collector
absorber plate mean temperature
Temperature of absorbed plate

kg/m2
W
W
W
W
W
degree
hr
C
C
C
C
C
C

Ts
Ts1
Ts2
(UA)s
UL
Ut, Ub,
Ue

Temperature of water tank
Temperature of water tank at the beginning of hour
Temperature of water tank at the end of hour
Coefficient of thermal losses from heater tank
Coefficient of thermal losses from solar collector
Coefficient of thermal losses from the upper and lower surface
and behind solar collector
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C
C
C
W/C
W/m2.C
W/m2.C
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V
Vst

Wind energy
Size of heater tank

m/sec
m3

W

Distance between centers of two tubes

Smbols

m

Definition

Unit




Thickness of the welding line
Angular position of the sun at the time of the back of the level
of the equator

ε

Emissivity coefficient
Efficiency of solar collector
Efficiency daily of solar collector
Fall angle of solar radiation
Reflection coefficient
Emission factor

%
%
Degree
-

Angle of latitude
Hour angle

Degree
Degree

Coll
DColl

r




-

Table 1. Specification range for different parameters
Variable

Range

Wind speed

1-5 m/s

Ambient temperature

25-70 C

Tilt angle for collector

5-50 degree

Air gap

0.02- 0.10 m

Absorber plate temperature

25,45,65 C

Absorber plate emittance

0.96

Glass cover emittance

0.94

Dimension

1.5*0.8 m
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Figure 1 Thermal network for single glass cover flat plate collector
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Figure 2 correlation between losses coefficient with Absorber plate temperature
for solar collector
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Losses coeficient (W/m2.K)
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Figure 3 Relation between losses coefficient with wind velocity over solar collector
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Figure 4 Relation between losses coefficient with air gap spacing between the
absorber plate and the glassing cover of solar collector
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Losses coefficient (W/m2.K)
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Figure 5 Relation between losses coefficient with Tilt angle of solar collector
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Figure 6 Relation between losses coefficient with ambient temperature of solar collector
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There is a direct relationship between population, urbanization and engineering
science. During the last 100 years, the world population has grown from 1.5 to 6 billion
(may be more) and then enormous needs of human requirements should be satisfied
through multidisciplinary engineering topics.
This journal is designed to reflect current developments and advances being made in
the general fields of engineering and engineering technology. The word engineering is
interpreted in a wide sense, including (not limited) Architectural, Civil, Electrical,
Mechanical, Production and manufacturing, Control and Systems, Mechatronics,
Chemical, Petroleum and Metallurgy.
The journal has within the above context several specific objectives. It wants to foster a
better understanding of engineering issues, provide a forum for unusual and
unconventional solutions, the development of low cost energy saving systems and bridge
the gap between materials science, engineering performance, environmental effects,
field behavior, design, and service life of engineering products.
We know that these topics will continue to develop and we welcome the new and
innovative research works and papers that the engineering industry will inevitably
evolve.
AL-Muhandis Ed.Board
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