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 الخالصة

عمى  نواع مختمفة مف الوقود(الغاز الطبيعي والنفط الخاـ والوقود الخفيؼ)أاستخداـ  ريتاث تناولت الدراسة الحالية

 القدرة ذات التي تقع في جنوب محافظة نينوى في ناحية القيارة الغازية القيارة محطة في بسيطة غازية وحدةداء أ

 وؿألا القانوف باستعماؿ جي،الخار  المحيط حرارة درجة غيرت عند ايأدائ وتقييـ (MW      بحدود النتاجيةإ

 2021عاله لعاـ أ. اعتمدت بيانات الشيرية التي تـ تسجيميا لدى قسـ التشغيؿ والتحكـ لممحطة ةرار الح لديناميؾ

الذي يتخصص  (ASPEN HYSAS)نواع الوقود الثالثة .اجريت محاكاة لمبيانات التشغيمية باستخداـ برنامج أل

لحالية. تركزت الدراسة عمى تاثير تغير درجة الحرارة المحيط الخارجي عمى كفاءة في تحميؿ بيانات مجاؿ الدراسة ا

ف ارتفاع أظيرت نتائج تحميؿ البيانات أنواع الوقود الثالثة. والقدرة التوليدية ومعدؿ استيالؾ الوقود ألوحدة التوليد 

 كانت القدرة التوليديةذ ألوقود الثالثة. نواع ادرجة حرارة اليواء تؤثر بشكؿ سمبي عمى كفاءة الوحدات التوليدية أل

 نواع الوقود الثالثةأعمى مف بيف ىي األ لفصؿ الشتاء لموحدة الغازية البسيطة لوقود الغاز الطبيعي والكفاءة الحرارية

 0 ℃(درجة حرارة  % تحت الظروؼ المناخية32.02عمى كفاءة حرارية أميكاواط و  114عمى حمؿ توليدي أوبمغ 

ميكاواط عند كفاءة  105عمى حمؿ أخرى (لموقود الخفيؼ بمغ نواع الوقود األأ%) مقارنة ب60ية ورطوبة نسب

االستيالؾ النوعي لموقود ف أخر وجد آ%), مف جانب 30.317ميكاواط عند كفاءة  100% ولمنفط الخاـ 31.30

% عف 21وبنسبة  د الثالثةنواع الوقو أقؿ مف بيف ىو األ لفصؿ الصيؼ لموحدة الغازية البسيطة لمغاز الطبيعي

عند ارتفاع  CO   ,SO  , NOXاظيرت النتائج انخفاض انبعاثات  و .% عف النفط الخاـ17.7الوقود الخفيؼ و 

 اً قؿ انبعاث  أف استخداـ الغاز الطبيعي  ينتج أوجد  إذ نو يزداد.إف CO اتما انبعاثأدرجة حرارة المحيط الخارجي, 

بينت ذلؾ  فضاًل عفحتراؽ مقارنة بنوعي الوقود ويميو الوقود الخفيؼ ثـ النفط الخاـ. لمغازات الضارة لمبيئة عند اال

وكذلؾ الحاؿ لمنفط الخاـ والغاز  , ربعةعمى مف بيف االشير األاأل ىيف كمفة الوقود الخفيؼ في (الصيؼ) أالنتائج 

لنفط و ارتفاع أسعار الوقود الخفيؼ الطبيعي بسبب ارتفاع أسعار الوقود الخفيؼ الذي تستورده وتزود بو وزارة ا

 68.2بمغت تكمفة الوقود الخفيؼ في الصيؼ إذوعدـ كفاية المصافي لتمبية حاجة العراؽ مف المنتوج , , عالميا

ولمغاز الطبيعي  كيموواط ساعة, /دينارعراقي 10.5دينارعراقي/كيموواط ساعة مقارنة لوقود النفط الخاـ لنفس الشير

ستخداـ الوقود الخفيؼ لمتشغيؿ الدائـ لمتوربينات أ نو مف غير المجديإوعميو ف ,كيموواط ساعة /دينارعراقي     

 .رتفاع تكمفتو وعدـ وجود منتج محمي منوأالغازية بسبب 


