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-:Fuel and Energyالوقود والطاقة
-:مقدمة

یعــد الوقــود الــالزم لتزیــود الطاقــة باشــكالها المختلفــة مــن العوامــل الرئیــسیة التــي تؤخـــذ 
ًبنظــر االعتبــار عنــد اختیــار المــسلك التكنلــوجي مــن وجهــة النظــر االقتــصادیة اوال والمتطلبــات 

ًلــى ان یكــون قریبــا مــن مــصدر الطاقــة ان موقــع المعمــل یتحــدد الــى حــد كبیــر ع. ًالبیئیــة ثانیــا
كمـــــا ان ترشـــــید اســـــتهالك الطاقـــــة یـــــدعم العملیـــــة . الالزمـــــة لتـــــسییر العملیـــــات االنتاجیـــــة فیـــــه

ان المعامـــل عـــادة مـــا تـــصمم بطریقـــة تكامـــل الوحـــدات مـــع بعـــضها مـــن . االقتـــصادیة للمعمـــل
ًاعتمــادا علــى (ة ناحیــة انبعــاث وامتــصاص الطاقــة الحراریــة، فالعملیــة التــي تعطــي حــرارة زائــد

تستغل عن طریق تحویلها الى موقع اخر في المعمل یكـون بحاجـة ) طبیعة التفاعل الكیمیاوي
لها، او یتم تحویلها الى اشكال اخرى من الطاقة، مثـل الطاقـة المیكانیكیـة والطاقـة الكهربائیـة، 

-:وعلى سبیل المثال لو كان لدینا التفاعل الكیمیاوي التالي
 HDCBA 

ویمكــــن اعطــــاء مثــــال حقیقــــي علــــى ذلــــك فــــي صــــناعة حــــامض الكبریتیــــك عنــــد حــــرق 
ومــن ثــم االكــسدة المحفــزة لهــذا الغــاز الــى )SO2(الكبریــت الــى غــاز ثنــائي اوكــسید الكبریــت 

.فان هناك انبعاث قوي للحرارة) SO3(غاز ثالث اوكسید الكبریت 
     

1
g2g2s mol.KCal9.70HSOOS 

     
1
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52 

ان الكمیـــة الكبیـــرة مـــن الحـــرارة الناتجـــة مـــن التفاعـــل االول خاصـــة تـــستغل فـــي تحویـــل 
في مجاالت شتى، مثـل تولیـد الطاقـة هوالذي یستغل بدور)Steam(بخار الى كمیة من الماء 

الكهربائیـــة او الطاقـــة الحركیـــة، او تـــسخین نقـــاط معینـــة فـــي احـــدى مراحـــل االنتـــاج او تـــستغل 
.ئةالغراض التدف

-:Energy Sourcesمصادر الطاقة 
-:ان اهم مصادر الطاقة في التكنلوجیا الحالیة هي
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-:Hydrocarbon Sourcesالمصادر الهیدروكاربونیة. ١
یتمیــــز هــــذا العــــصر باالعتمــــاد الكبیــــر علــــى مــــصادر الطاقــــة الهیدروكاربونیــــة وكــــان 

ــنفط معــد ذلــك تــبو) الوقــود الــصلب(التركیــز فــي البدایــة علــى الفحــم الحجــري  التحــول علــى ال
وفــي مــا یلــي اهــم هــذه . والغــاز وذلــك لمزایــا هــذا النــوع مــن الوقــود فــي ســهولة الحــصول والنقــل

-:المصادر
.النفط. أ

.الغاز الطبیعي. ب
.الوقود الصلب. جـ
تختلف هذه المواد الهیدروكاربونیـة عـن -:المواد النفطیة من الصخور النفطیة ورمال القار. د

نقلهــا بواســطة ًلــك المكونــة للــنفط االعتیــادي بانهــا ذات لزوجــة عالیــة ومــن الــصعب جــدات
.انابیب النفط

-:كیة للطاقةیالمصادر الهیدرول. ٢
من اشـكال الطاقـة الشمـسیة والتـي ادت الـى نقـل كمیـات هائلـة ًیعد هذا المصدر شكال

وان هــذه الطاقــة الكامنــة ) یعــةخــالل دورة المیــاه فــي الطب(مــن المیــاه مــن البحــر الــى الیابــسة 
ذلك یـتم تحویـل الطاقـة بـیمكن ان تحول الى طاقة حركیـة لتحریـك مولـدات الطاقـة الكهربائیـة و

.ومن االمثلة على ذلك السدود والشالالت.من شكل الى اخر

-:Nuclear Energy)او الطاقة النوویة(الوقود النووي . ٣
ـــة هـــو الوقـــود النـــووي فـــي مـــن المتوقـــع ان یكـــون المـــصدر االساســـي ل لطاقـــة الكهربائی

285ومن الواضح ان عنصر الیورانیوم. المستقبل القریب
92 Uلنووي االولسیكون الوقود ا.

-:Solar Energyالطاقة الشمسیة . ٤
اه ــــــــة باتجرـــــكبیًاــــــشواطأة ـــــــل من الطاقـــائـــــــوقد قطعت طرق تطویر هذا المصدر اله
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التــي )Solar Cells(االســتغالل الواســع لــه امــا بــصورة مباشــرة عــن طریــق الخالیــا الشمــسیة 
تحـــول الطاقـــة الشمـــسیة مباشـــرة الـــى طاقـــة كهربائیـــة، او عـــن طریـــق تجمیـــع وتخـــزین الطاقـــة 

.ًونهاراًالشمسیة واستغاللها خالل مدار الساعة لیال

-:للطاقةاألخرىالمصادر . ٥
-:استغاللها وهينكیماك مصادر اخرى عدیدة للطاقة هن

.یة للریاح لتولید الكهرباء او لتحریك المعداتكاستغالل الطاقة الحر. أ
في درجات الحرارة للتیارات المائیة وامكانیـة تولیـد الطاقـة الكهربائیـة مـن تاوفاستغالل الت. ب

.ذلك
عمـاق الحـارة بواسـطة ضخ مـاء الـى االبـاستغالل الحرارة الجوفیة في بـاطن االرض وذلـك. جـ

انابیـب خاصــة ثـم ســحب بخــار المـاء النــاتج بواسـطة انابیــب اخــرى یمكـن االســتفادة منــه 
.في شتى االغراض الصناعیة

دفع وتنـسحب نـاستغالل طاقة المـد والجـزر، حیـث ان كمیـات هائلـة ال تحـصى مـن المیـاه ت. د
كن مـن اسـتغالل هـذه الطاقـة لكـان هنـاك على سواحل المحیطات والبحار، واذا امًیومیا

ان طاقة المـد والجـزر كمـا هـو معلـوم تتـسبب مـن ظـاهرة الجـذب بـین . مصدر هائل لها
.االرض والقمر

وعــادة مــا تــصنف مــصادر الطاقــة الــى تــسمیات اخــرى، مثــل مــصادر الطاقــة التقلیدیــة 
الطاقـة النوویـة ومـصادر ویقصد بها الفحم والنفط والغاز ومصادر الطاقة الجدیـدة ویقـصد بهـا 

ها وان اهــم هــذه المــصادر هــي بالطاقــة المتجــددة ویقــصد بهــا المــصادر التــي ال یحتمــل نــضو
.الطاقة الشمسیة

یبین الشكل ادناه مخطـط توضـیحي لبیـان العالقـة بـین عـدد مـن اشـكال الطاقـة التقلیدیـة 
.والجدیدة والمتجددة وكیف ان الشمس تعد ام الطبیعة
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لقـد تـم ایجـاد عالقـة مفیــدة مبنیـة علـى تجـارب لتخمـین كمیــة الحـرارة التـي یمكـن انتاجهــا 
-:من حرق الوقود العضوي وتتمثل هذه العالقة بالمعادلة التالیة

S4050
8

O
H62028C14544lb/Btu 






 

-:حیث ان
Btu = وحدة حراریة بریطانیةBritish Thermal Unit

Lb = غرام(453.592)ویساوي) لیبرة(باوند.
C=عدد ذرات الكاربون في الصیغة الكیمیاویة للمادة الوقودیة.
H=عدد ذرات الهیدروجین في الصیغة الكیمیاویة للمادة الوقودیة.
O=عدد ذرات االوكسجین في الصیغة الكیمیاویة للمادة الوقودیة.
S=عدد ذرات الكبریت في الصیغة الكیمیاویة للمادة الوقودیة.
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ـــــان الع ـــــین ال ـــــBtuـالقـــــة ب ـــــسعرات راو الوحـــــدة الحرا(Caloryـوال ـــــة وال یـــــة البریطانی
-:هي كما یلي) الحراریة

gm/.Cal556.0lb/Btu 

یة الناتجة من حرق غـرام واحـد مـن المـادة الوقودیـة یـساوي عـدد رأي ان السعرات الحرا
ًة الوقودیـة نفـسها مـضروباالوحدات الحراریة البریطانیة الناتجة مـن حـرق باونـد واحـد مـن المـاد

.)0.556(في الكسر العشري
تتمثل استعماالت الطاقـة فـي الـصناعة بـشكلین اساسـیین همـا الطاقـة الحراریـة والطاقـة 

.الكهربائیة

Types ofانواع الوقود الصناعي  Industrial Fuel:-
تعمل هــي الــسائدة فــي التطبیقــات الــصناعیة وتــس) الوقــود العــضوي(ان مــصادر الوقــود 

-:بكافة اطوارها المعروفة وهي
.الوقود الغازي. ١
.الوقود السائل. ٢
.الوقود الصلب. ٣

-:Gas Fuelالوقود الغازي . ١
-:ین اساسیین هماى نوعویشتمل عل

Natural Gasالغاز الطبیعي . أ (NG).
Liquefied Petroleum Gasesغازات النفط المسالة . ب (LPG).

Natural Gasالغاز الطبیعي .أ (NG):-
عــن ًوقــد یوجــد فــي منــاطق بعیــدة نــسبیابــاطن االرض،ابــار مــنینــتج هــذا الغــاز مــن

ــ علــى ًالــى مــسافات بعیــدة عــن منــاطق نــشوئه اعتمــاداهالمنــاطق النفطیــة بــسبب قابلیــة هجرت
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مراكـز ى اللـاینقل الغاز الطبیعي عادة من منـاطق انتاجـه . الطبیعة الجیولوجیة لباطن االرض
وقـد . لصناعیة بواسطة انابیب الغاز او بواسطة تسییله ونقله في شاحنات او قاطرات خاصةا

وحتــى ًتطــورت طریقــة النقــل فــي الوقــت الحاضــر، حیــث توجــد شــبكات مــن االنابیــب تــربط دوال
.قارات مع بعضها

وحـدة ) ١١٠٠–١٠٠٠(ـان القیمة الحراریة الناتجة من حـرق الغـاز الطبیعـي تقـدر بـ
) Calory(والــسعرة الحراریــة Btuوان العالقــة بــینلكــل قــدم مكعــب،Btuبریطانیــة حراریــة

-:هي
عنـد درجـة Btu×252.122عـدد الوحـدات الحراریـة= لكل غرام ) Calory(عدد السعرات 

-:، أي)C° 20(حرارة  C20gm/.Cal122.252Btu 

الناتجـة ).Cal(لـسعرات الحراریـة عدد ا) = (Btuالوحدة الحراریة البریطانیة الواحدة-:او ان
-:أي ان٠,٠٠٣٩٦٨٣٢بالكسر العشري ًابمن حرق غرام واحد مضرو

Btu00396832.0gm,Calories 

-:مزایا الغاز الطبیعي
.تظافة االحتراق.١
.سهولة االستعمال في مختلف الظروف خاصة االجواء الباردة.٢
.رخص السعر وسهولة النقل خاصة بواسطة االنابیب.٣
.ستعمل كوقود فقط وانما یستعمل بكثرة في الصناعة البتروكیمیاویةال ی.٤
ًیخـــزن فـــي خزانـــات خاصـــة فـــوق ســـطح االرض ویجـــب ان تكـــون مبـــردة ومعزولـــة حراریـــا.٥

.وقابلة لتحمل الضغط

-:Composition of Natural Gasتركیب الغاز الطبیعي 
حــد اساســي هــو مــن مكــون وا%85بــصورة عامــة ال یقــل محتــوى الغــاز الطبیعــي عــن

-:يهواما المكونات االخرى والتي قد توجد جمیعها او بعضها ف)CH4(غاز المیثان 
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.C4الى C2یدروكاربونیة االغازات اله.١
.N2غاز النتروجین .٢
.H2غاز الهیدروجین .٣
.Heغاز الهیلیوم .٤
.H2Sغاز كبریتید الهیدروجین.٥
.COغاز اول اوكسید الكاربون.٦
.H2Oبعض الرطوبة.٧

-:Natural Gas Purificationیة الغاز الطبیعيتنق
-:ان اهم المكونات التي یجب ازالتها عند استعمال الغاز الطبیعي كوقود هي

الهمیـة هـذه الغـازات فـي الـصناعات االخـرى،ًنظـراC4الـى C2الغازات الهایدروكاربونیـة . ١
بیعـــيفـــصل وقـــود غـــازي اخـــر بمواصـــفات غیـــر مواصـــفات الغـــاز الطلغـــرض وكـــذلك 

)LPG.( تفــــصل الهیــــدروكاربونات الغازیــــة بواســــطة التقطیــــر والتبریــــد والتكثیــــف، ویــــتم
) LPG(البروبــــان والبیوتـــان لغـــرض اعــــداد الوقـــود الغــــازي) C4وC3(عـــزل الغـــازین

Liquefied Petroleum Gas.
-:وتزال بالطرق االتیة)H2O(الرطوبة . ٢
الضغط بشكل فجائي الى ازالـة ) ازالة(ضغط ثم رفع التبرید الفجائي والتجمید حیث یؤدي ال. أ

.بشكل ثلج) فصلها(الرطوبة 
.CaCl2المركز او كلورید الكالسیوم H2SO4استعمال المواد المجففة مثل . ب
Al2O3وااللومینــا SiO2باســتعمال مــواد مثــل الــسیلیكا Adsorptionبواســطة االمتــزاز . جـــ

.وغیرها
.H2Sروجین ازالة غاز كبریتید الهید. ٣

1700وقد یصل الى اكثـر مـن H2Sتحتوي معظم مصادر الغاز الطبیعي على غاز 

ًمــن الغــاز الطبیعــي نظــراH2Sیــتم ازالــة . قــدم مكعــب)100(ـفــي الــ)ppm(جــزء بــالملیون 
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قـة سـواء رلرائحته الكریهـة ولـسمیته العالیـة ولقابلیتـه علـى احـداث تاكـل كبیـر فـي المعـدات الحا
بعـــد االحتـــراق، عـــالوة علـــى ان هـــذا SO2او بعـــد تحولـــه الـــى غـــازH2Sبـــشكله الكبریتیـــدي 

ف بـــالمطر یعـــد مـــن الملوثـــات الخطیـــرة للبیئـــة والـــذي یـــؤدي الـــى مـــا یعـــرSO2الغـــاز االخیـــر 
.التخریبیةالحامضي الذي ثبتت أثاره

ل المحالیـــل هـــي بواســـطة امتـــصاصه مـــن قبـــH2Sان الطریقـــة االساســـیة الزالـــة غـــاز 
-:معادلة االمتصاص كما یليتكوناالیثانول، والمینات المائیة 

تبرید
  SRNHSHRNH2 2322 

تسخین

-:ویمكن استعمال ثالثة انواع من امینات االیثانول وهي
OHCHCHNHاحادي ایثانول امین- 222 

OHCHCH 22

HNثنائي ایثانول امین -

OHCHCH 22

OHCHCH 22

OHCHCHNثالثي ایثانول امین                       - 22

OHCHCH 22

غــاز الطبیعــي ومــن ثــم تفكیــك مــن الH2Sیبــین المخطــط ادنــاه كیفیــة امتــصاص غــاز 
وتـسمى هـذه الطریقـة بطریقـة . المعقد بـالحرارة واسـتعادة محلـول االیثـانول امـین المـائي وتـدویره

.مكتشفهاالى نسبة )Girbotol(تولبالجر



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
الكیمیاء الصناعیة:المـــــادةكلیة العلوم    

السادسة عشر:المحاضرةالكیمیاء     علوم قسم 
السادس عشر:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. مأعداد األستاذ                                                 (9)



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
الكیمیاء الصناعیة:المـــــادةكلیة العلوم    

السادسة عشر:المحاضرةالكیمیاء     علوم قسم 
السادس عشر:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. مأعداد األستاذ                                                 (10)

.بواسطة طریقة الجربتولH2Sمخطط توضیحي لتنقیة الغاز الطبیعي من غاز

اســـتعمل فـــي البدایـــة ثالثـــي ایثـــانول امـــین  322 OHCHCHN ولكـــن احـــادي ایثـــانول
OHCHNCHHامــــین ، أي انــــه اقتــــصادي H2Sلــــه كفــــاءة اعلــــى فــــي امتــــصاص غــــاز 222

مـن احـادي ایثـانول امـین یـستعمل %) ٣٠-١٠(وعلیه فان محلول مـائي بتركیـز .بدرجة اكبر
نــائيان كفــاءة احــادي ایثــانول امــین اعلــى كــذلك مــن كفــاءة ث. طبیعــيعــادة فــي تنقیــة الغــاز ال

ایثانول امین 222 OHCHCHHNزال ثنائي ایثانول امین یـستعمل بـصورة رئیـسیة ولكن ال
) Catalytic Cracking(مـن الغـازات الناتجـة مـن تكریـر الـنفط المحفـزH2Sفي ازالة غاز
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الــذي یكــون ) COS(اربونیــلغــازات علــى غــاز كبریتیــد الكي المــصافي بــسبب احتــواء هــذه الفــ
ال یتفكــك بــالحرارة علــى عكــس مركبــه مــع ثنــائي ایثــانول ،مــع احــادي ایثــانول امــینًثابتــاًمركبـا

مــن ثنــائي ایثــانول امــین یــستعمل فــي ) %٢٠–١٠(بتركیــز ًمائیــاًامــین، وعلیــه فــان محلــوال
.H2Sتنقیة الغازات النفطیة من المصفى من غاز

Liquefied Petroleum Gasالغازات النفطیة المسالة  (LPG):-
323(مــــــــــــــن البروبــــــــــــــان ًتــــــــــــــشمل هــــــــــــــذه الغــــــــــــــازات كــــــــــــــال CHCHCH (والبیوتــــــــــــــان

)3223 CHCHCHCH(ًوتكتب الصیغة الكیمیاویـة لهـذین الغـازین اختـصارا)C3 وC4 ( أي
-:هم مصادر هذین الغازین هيان ا. اشارة الى عدد ذرات الكاربون فقط

%.١٠عزلهما من الغاز الطبیعي حیث یصل تركیزهما في الغاز الطبیعي الى اكثر من . ١
عزلهمـــا مـــن غـــازات تكریـــر الـــنفط بطـــرق التكریـــر المختلفـــة ویكـــون تركیزهـــا اكثـــر ممـــا فـــي . ٢

.الغاز الطبیعي

ـــــان -:ومـــــن خـــــواص هـــــذه الغـــــازات ـــــان للبروب ـــــان ) م°٤٢-(حیـــــث درجـــــة الغلی والبیوت
االولذلك تتضح اهمیة زیادة نسبة البروبان في المزیج الغازي فـي الـدول البـاردة ،)م°٠.٥-(

حــدثت عرقلــة وبــطء فــي عملیــات االحتــراق الــصناعیة والمنزلیــة الن غــاز البیوتــان ســیكون فــي 
.)م°١-(الحالة السائلة عند انخفاض درجة الحرارة عن 

-:Liquid Fuelالوقود السائل. ٢
امــا بعــد التقطیــر المباشــر للــنفط الخــام ،ان معظــم انــواع هــذا الوقــود مــشتق مــن الــنفط

او بعــد اجــراء عملیــات التكریــر المختلفــة Straight-Run Distillationبالعملیــة المــسماة
ًیبـین الـشكل ادنـاه توضـیحا. على االجـزاء النفطیـة الثقیلـة الناتجـة مـن عملیـة التقطیـر المباشـرة

لعملیات تقطیر وتكریر مشتقات الـنفط النتـاج المـواد الوقودیـة المتعـددة والمـستعملة فـي ًبسطام
-:االغراض الصناعیة والحیاة الیومیة، وان اهم انواع الوقود الصناعي السائل هي
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یــــستعمل هـــذا الوقــــود الـــسائل المــــشتق مـــن الــــنفط لتـــسییر ماكنــــة -:Gasolineالكـــازولین . أ
كالـسیارات العادیـة والطـائرات Internal Combustion Engineاالحتـراق الـداخلي 

.المروحیة
-:ان من اهم استعماالته هي-:Kerosene) النفط االبیض(الكیروسین . ب

.االستعماالت المنزلیة للتدفئة والطبخ واالضاءة-:ًاوال
.وقود صناعي في عدد من العملیات الصناعیة-:ًثانیا
تتطلب وقود اثقـل مـن )Jet(حیث ان ماكنة الدفع النفاث -:النفاثةوقود للطائرات -:ًثالثا

.الكازولین الذي یسیر الطائرات المروحیة
یستعمل كوقود صناعي في المعامل، وخاصة فـي محطـات تولیـد -:Gas oilاویل الكاز. جـ

ــــــة ــــــدات الطاق ــــــذي یحــــــرك مول ــــــد بخــــــار المــــــاء ال ــــــق تولی ــــــة عــــــن طری ــــــة الكهربائی الطاق
)Turbine( .مـــا ان هـــذا الوقـــود الــــسائل یـــستعمل فـــي تــــسییر وســـائط النقـــل الكبیــــرةك،

.كشاحنات الدیزل والقاطرات ووسائط النقل البحري مثل البواخر والسفن
Fuelزیــت الوقــود. د Oil:- یحــضر مــن اضــافة نــسبة معینــة مــن الكازاویــل الــى المخلفــات

علـى % ٨٠الـى % ٢٠مـن وبنـسبة تقـرب )الجـوي ثـم الفراغـي(الثقیلة من تقطیر الـنفط 
یعطـــي حـــرق هــــذا الوقـــود حـــرارة عالیــــة ولكنـــه یحتـــوي علــــى نـــسبة عالیـــة مــــن . التـــوالي

ـــات ،الكبریـــت والنتـــروجین ویجـــب التعامـــل معـــه بحـــذر فیمـــا یخـــص تلـــوث البیئـــة بالنفای
SOxالغازیـــة الناتجـــة مـــن حرقـــه حیـــث تكـــون هـــذه النفایـــات غنیـــة باكاســـید الكبریـــت

.NOxوالنتروجین 
ــ. هـــ وقــود ســائل ثقیــل یــشتق مــن المــصادر الثقیلــة مثــل رمــال القــار -:Tar Oilقــارت الزی

لمـــا یمكـــن ان تـــسببه النفایـــات ًویجـــب اســـتعماله بحـــذر كبیـــر نظـــرا،والـــصخور النفطیـــة
لتلویــــث كبیــــر للبیئــــة بــــسبب النــــسبة العالیــــة للكبریــــت والنتــــروجین هالغازیــــة مــــن احتراقــــ

.وقوديوالمعادن الثقیلة في هذا المصدر ال
وقود سائل ثقیل یشتق من الفحم الحجري ولـه محـاذیر بیئیـة نفـسها لزیـت الغـاز -:القطران. و

.عند استعماله كوقود في العملیات الصناعیة
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.مخطط بسیط لبعض منتجات تكریر النفط

OHHCالكحــول. ز هــو تخمیـــر الفواكـــه كـــان المــصدر االساســـي للكحـــول فــي الـــسابق -:52
والحبــوب، وامــا فــي الوقــت الحاضــر فــان الكحــول یحــضر مــن الــنفط عــن طریــق هدرجــة 

.كحفاز42SOHباستعمال حامض ) المحضر من النفط(االثیلین 
أزالة الهیدروجین

22233 HCHCHCHCH 

أیثان)         حفاز(أثیلین       

°
°

°°

°
°
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42SOH
OHCHCHOHCHCH 23222 

نیلیأثماء)       حفاز(كحول االیثانول

فــي الــدول التــي تــشكو ان اســتعمال الكحــول كوقــود صــناعي اخــذ فــي االزدیــاد وخاصــة
مـزیج وقـود للـسیارات ًمن شحة في تزوید كفایتها من مصادر الوقود النفطیـة، وقـد تطـور فعـال

.)%٥(والماء %)٢٥(، الكحول %)٧٠(یتكون من الكازولین 

-:Solid Fuelالوقود الصلب . ٣
-:ان المصدرین االساسیین للوقود الصلب هما

.ستحصل من المناجم وله نفس االصول للنفطالفحم الحجري الطبیعي الذي ی. أ
.فحم یتخلف من التقطیر والتكریر الكامل للنفط الخام-):Coke(فحم الكوك . ب

تحــــوي مــــصادر الوقــــود الــــصلب اعــــاله علــــى نــــسبة عالیــــة مــــن الكبریــــت والنتــــروجین 
ى والمعـــادن الثقیلـــة، كمـــا ان حرقهـــا صـــعب ویتطلـــب حارقـــات خاصـــة، واال ادى اســـتعمالها الـــ

یعــد الحــرق المباشــر للفحــم الحجــري . حــدوث تلــوث خطیــر للبیئــة یــذهب ضــحیته االف البــشر
-:المصدر االول لتكوین ما یعرف بالمطر الحامضي والذي یتكون بالطریقة التالیة

أحتراق         تحفیز من قبل            رطوبة
S(SO2SO3H2SO4(الكبریت في الفحم

في الجورماد االحتراق)O2(أكسدة 

رطوبةأحتراق            
N2       (NO2HNO3(النتروجین في الفحم 

في الجو )         O2(أكسدة 
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تتفاعــل مــع االمونیــا الموجــودة فــي الجــو ًتنــزل هــذه الحــوامض مــع مــاء المطــر واحیانــا
وتنـــزل علـــى شـــكل كبریتـــات ونتـــرات االمونیـــوم، ان هـــذه المـــواد ) نتیجـــة للتفـــسخات العـــضویة(

غیـر المحتـرق او الكـاربون غیـر كامـلعلـى دقـائق مـن الفحـمًالحامضیة قد تنـزل ممتـزة ایـضا
او مــع غبــار صــناعي یتــسبب مــن رمــاد االحتــراق ویحتــوي علــى معــادن ثقیلــة، وكــل االحتــراق 

ولهـــذه االســـباب توقفـــت فـــي الوقـــت . ة قاتلـــة لالنـــسانضـــیهـــذه المـــواد تـــؤدي الـــى اعـــراض مر
.دمةعملیة الحرق المباشر للفحم الحجري في معظم الدول المتق) او منعت(الحاضر 


