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  Abstract  ملخص

 CCS (CO2 Capture)(إصطياد وختزين الكربون تعترب تقنية 

and Storage)  من أحدث التقنيات على الصعيد العاملي يف جمال احلد من

التلوث البيئي الناجم عن االستعمال املفرط للطاقات االحفورية يف معظم 

يتم من خالل هذه التقنية جتميع غاز الكربون حيث املؤسسات اإلقتصادية، 

من مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة، 

، )والذي عادة يكون حتت سطح األرض(بعد ذلك نقله إىل موقع التخزين و

ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة 

وبشكل عام، فقد أثبتت هذه التقنية كفاءا حىت وإن . على تركيزها يف اجلو

ال حباجة إىل ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تز

  .     اعتراف دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

The technic of capturing and storage CCS of Co2 
is considered as modest technics over the world in 

the field of environmental Reduction of 
environmental pollution produced by the full uses 

of exhaustible energies in all of most economic 
enterprises, they’ll from this technic storage the gas 

of carbon from their industrial  resources and 
detained dismissal for other gases associated. After 

that transport it to storage site (generally will be 
underground ), To prevent emitted into the 

atmosphere in order to mitigate greenhouse gases 
and control the concentration in the atmosphere. In 
general, this technic has proved its efficiency even 
been some elements need to improve quality, but it 

still needs to international recognition and enable 
business initiatives to spreading widely 

، التنمية املستدامة، الطاقة األحفورية، ترشيد CCSتقنية  :الكلمات الدالة

  .الطاقة

Key words : CCS technology, sustainable 

development, energy.  

  

  مقدمة

الرهانات احلالية والتحديات املستقبلية للتنمية املستدامة، توجهت أنظار معظم املؤسسات الصناعية الكربى إىل حماولة إجياد يف ظل 

، املتسبب الرئيسي يف ظاهرة االحتباس احلراري واملكون األساسي )CO2(السبل الكفيلة باحلد من إنتشار غاز ثاين أكسيد الكربون 

، وهذا نظرا للتكاليف الباهظة اليت تنجر عن التلوث الذي يسببه هذا الغاز سواءا من %99مئوية تقدر بأكثر من للغازات الدفيئة بنسبة 

وقد عمدت بعض املؤسسات يف هذا اإلطار إىل استعمال وتطبيق تقنية . الناحية البيئية أو حىت من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية

اليت تعترب من أحدث التقنيات يف جمال احلد من التلوث  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون 
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يتم من خالل هذه التقنية جتميع غاز الكربون من البيئي الناتج عن اإلفراط يف استخدام الطاقات األحفورية مبختلف أنواعها، حيث 

والذي عادة يكون حتت (مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة، وبعد ذلك نقله إىل موقع التخزين 

وبشكل عام، فقد . يف اجلو ، ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على تركيزها)سطح األرض

أثبتت هذه التقنية كفاءا حىت وإن ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تزال حباجة إىل اعتراف دويل ومبادرات 

  .     جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

  :لمحاور التاليةوسنحاول يف هذه الورقة البحثية معاجلة هذا املوضوع من خالل التطرق ل

I . التعريف بتقنية اصطياد وختزين الكربون(CCS)؛  

II . عناصر أنظمة(CCS)ودورها يف ترشيد إستهالك الطاقة األحفورية واحلد من التلوث البيئي؛ ،  

III .تكاليف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربون وجدواها االقتصادية؛  

VI .نظمة املعوقات واملخاطر املتوقعة أل(CCS)؛  

V . جتربة شركة سوناطراك وجمموعةStat Oil Hydro  النروجيية يف جمال اعتماد وتطوير تقنية اصطياد وختزين الكربون

(CCS). 

  (CCS)التعريف بتقنية اصطياد وختزين الكربون . 1

، املكون الرئيسي للغاز الطبيعي، غاز CH4، غاز امليثان CO2تتألف الغازات الدفيئة بشكل رئيسي من غاز ثاين أكسيد الكربون      

  :، وذلك وفق النسب املئوية املبينة يف اجلدول التايلCFCباإلضافة إىل غاز الكلوروفلورو كربون  N2Oأكسيد النتروز 

  مكونات الغازات الدفيئة وتركيزها): 01(جدول رقم 

 (%)النسبة املئوية   نوع الغاز

CO2 99.438  

CH4  0.471  

N2O  0.084  

CFC  0.007  

، منظمة 35، الد 130جملة النفط والتعاون العريب، العدد ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر

 .132، ص 2009األوابك، الكويت، صيف 
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حيث نالحظ من خالل هذا اجلدول أن غاز ثاين أكسيد الكربون هو املكون الرئيسي للغازات الدفيئة بنسبة مئوية تقدر بأكثر من      

، وهلذا حظي باهتمام عاملي كبري، وتوجهت مجيع األنظار إىل إجياد السبل اليت حتد من تشكله وكذلك اإلجراءات والطرق اليت 99%

م إطالقه إىل اجلو قدر اإلمكان، نظرا للتكاليف الباهظة اليت تنجر عن التلوث الذي يسببه هذا األخري سواءا من متكن من اصطياده وعد

ت الناحية البيئية أو حىت من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، فهو يؤثر على مستويات الصحة البشرية ويؤدي بالتايل إىل ختفيض القدرا

   .من األعباء والتكاليف االستثمارية يف جمال حماربته واحلد من تأثرياته السلبيةاإلنتاجية لألفراد، ويزيد 

يف الغالف اجلوي ثابتا، ويف اية العقد املاضي تبني أن هذا الغاز ناتج أساسا  CO2فقبل بداية الثورة الصناعية كان تركيز غاز الـ      

ل وفحم وغاز طبيعي، هذا األخري وبالرغم من أن نسبة إطالقه لغاز الـ عن عملية حرق الوقود األحفوري مبختلف أنواعه من بترو

CO2 اتج قليلة باملقارنة بسابقيه أثناء العمليات الصناعية املختلفة اليت يدخل فيها كوقود، إال أنه جيب بالضرورة إدارة هذا الغاز الضار الن

  .دامية من الناحية البيئيةعن حرق الوقود األحفوري بغية الوصول إىل ترقية كفاءته االستخ

كما أن الوقود  2005،1عن مستواه سنة  %55بنسبة  2030وتشري التوقعات إىل أن استهالك العامل للطاقة األولية سيزيد سنة       

اري األحفوري وخاصة الغاز سيظل ولفترة معتربة من الزمن يسيطر على امليزانية الطاقوية العاملية، وحيث أن التغري املناخي واالحتباس احلر

سسات إىل الغالف اجلوي أصبح أمرا ضروريا بالنسبة جلميع املؤ CO2  بدأت تظهر معامله التدمريية، فإن احلد من انبعاث غاز الـ

االقتصادية وخاصة الصناعية والطاقوية منها، وذلك عن طريق اختاذ إجراءات فعالة لتحسني كفاءة استخدام الطاقة األحفورية وخاصة 

  .الغاز الطبيعي الذي تشري التوقعات إىل أنه سوف يسيطر ولفترة غري وجيزة على الطلب والعرض العاملي من الطاقة

، تطوير العديد من 2)جزء باملليون CO2 )450بعاثات للوصول إىل التركيز املسموح به لغاز الـ ويتطلب احلد من هذه االن     

التقنيات بشكل متواز، مبا فيها تعميم استعمال الطاقات املتجددة وحتسني كفاءة استخدام الطاقات األحفورية، وفوق كل شيء تطوير 

  .تقنيات اصطياد الكربون وختزينه

ل الكلي إىل استعمال الطاقات املتجددة قد يساهم يف احلد من هذه االنبعاثات، إال أن ذلك غري ممكن على املدى فصحيح أن التحو     

القريب بالنسبة للكثري من املؤسسات، رغم أنه سيكون أكيدا على املدى البعيد، وعليه فإنه من الضروري اللجوء إىل تقنيات انتقالية 

خاصة الغاز الطبيعي باعتباره الوقود (الناتج عن حرق الوقود األحفوري  CO2الية واملتوقعة لغاز الـ ميكنها التعامل مع االنبعاثات احل

، وهذا أصبح أمرا أساسيا وضروريا يف الوقت احلايل بالنسبة جلميع )االنتقايل من البترول والفحم إىل تعميم استعمال الطاقات املتجددة

  .حلالية والتحديات املستقبلية للتنمية املستدامةاملؤسسات االقتصادية يف ظل الرهانات ا
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وتبنيها من طرف املؤسسات االقتصادية، دورا فاعال يف  3املطورة، (CCS)ومن املنتظر أن تلعب تقنية اصطياد الكربون وختزينه       

دة االحتباس احلراري من جهة، ويف حتسني احلد من انبعاث هذا الغاز وإدارته بشكل أمثل، واملسامهة يف محاية املناخ من التغري وتقليل ح

  .كفاءة استعمال الوقود األحفوري من الناحية البيئية والصحية من جهة أخرى

  : على النحو التايل (CO2 Capture and Storage) (CCS)ومنه فإنه ميكن تعريف تقنية اصطياد الكربون وختزينه       

  (CCS)تعريف تقنية اصطياد وختزين الكربون  -

، هي تلك الوسيلة أو العملية التكنولوجية اليت يتم (CO2 Capture and Storage) (CCS)تقنية اصطياد الكربون وختزينه      

من خالهلا جتميع غاز الكربون من مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة وبعد ذلك نقله إىل موقع 

، ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على 4 )يكون حتت سطح األرضوالذي عادة (التخزين 

وبشكل عام، فقد أثبتت هذه التقنية كفاءا بالنسبة للعديد من املؤسسات االقتصادية حىت وإن ظلت بعض عناصرها . تركيزها يف اجلو

  .     حباجة إىل اعتراف دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تزال

II . عناصر أنظمة(CCS)ودورها يف ترشيد إستهالك الطاقة األحفورية واحلد من التلوث البيئي ،  

هربائية وصناعة تسييل الغاز، فإن عند استعمال املؤسسات للطاقة األحفورية يف معظم الصناعات وخاصة يف حمطات توليد الطاقة الك     

من حرق هذا النوع من الطاقة ينتج عنه كميات معتربة من غاز ثاين أكسيد الكربون السام، وبالتايل فإدارة هذا الغاز وحماولة احتوائه تعد 

لطاقة األحفورية من الناحية أهم الضروريات القصوى بالنسبة ملعظم املؤسسات، وذلك يف إطار سعييها إىل ترقية الكفاءة االستخدامية ل

  .البيئية

وكما ذكرنا سابقا فإن تقنية اصطياد وختزين الكربون تعد احلل األمثل إلدارة غاز ثاين أكسيد الكربون، وتتكون عناصر هذه التقنية      

  .من ثالثة مراحل، تبدأ بعملية االصطياد مث النقل مث يف اية املطاف احتواء غاز الكربون وختزينه

II.1 .تقنيات اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون  

الناتج عن العمليات الصناعية يف معظم املؤسسات االقتصادية، فصله عن غريه من الغازات األخرى  CO2تعين تقنيات اصطياد الـ      

تم ذلك إما بعد عملية احتراق الوقود باستخدام املذيبات الفيزيائية أو الكيميائية، أو األغشية أو مواد االمتصاص الصلبة أو التربيد، وي

األحفوري، أو قبل االحتراق، أو باستخدام الوقود األكسجيين، وكلها تقنيات معقدة متكن يف اية املطاف ترقية كفاءة استخدام الطاقة، 

اليت تدخل فيها كمادة طاقوية أولية، أو من تنقية خملفاا أثناء عملية اإلنتاج، أو يف الصناعات التحويلية، أو يف خمتلف الصناعات األخرى 
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 حيث تنقى من غاز الكربون السام، وبالتايل الرفع من كفاءا االستعمالية من الناحية البيئية لتفي يف اية املطاف مبتطلبات التنمية

  5.املستدامة

غاز أو زيت (قود األحفوري على تقنية حتويل الو Pre-Combudtion تعتمد الطريقة األوىل، أي االصطياد قبل االحتراق -

واستخدامه يف تقنية االستخالص البترويل املعزز  CO2إىل هيدروجني عن طريق حرقه باألكسجني، حيث يتم فصل الـ ) الوقود الثقيل

EOR،6  لصناعي الناتج أو ختزينه وحقنه يف املكامن الغازية الناضبة، ويستخدم اهليدروجني الناتج يف توليد الكهرباء، بينما حيول الغاز ا

   GTL.7إىل سوائل هيدروكربونية باستخدام تقنية الـ 

، فتعتمد على إجراء عملية حرق الوقود األحفوري مباشرة Oxy-Combustion أما الطريقة الثانية، أي احلرق باألكسجني -

يف النتروجني املوجود يف اهلواء، ويف هذه احلالة فإن الطاقة الناجتة حتتوي فقط على كمية ضئيلة  CO2باألكسجني لتجنب ذوبان الـ 

  8.وخبار املاء، حبيث يتم التخلص من هذا األخري بتكثيفه CO2جدا من الـ 

لوقود األحفوري ، الطريقة األسهل، حيث يتم حرق اPost-Combustion  وتعد الطريقة الثالثة، أي االصطياد بعد االحتراق -

سواءا يف حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل بالدورة املركبة، أو يف خمتلف الصناعات البتروكيماوية، أو الصناعات ( 9بالطريقة التقليدية

   CO2.10، مث بعد ذلك تتم معاجلة غاز املداخن الصطياد الـ )األخرى اليت تعتمد على الطاقة األحفورية كوقود حمرك

II.2 .تقنيات نقل الكربون  

بعد أن تتم عملية االصطياد، جيب أن ينقل غاز ثاين أكسيد الكربون إىل موقع التخزين، ويتم ذلك إما عرب خطوط األنابيب أو النقل      

ياد غاز بالسفن أو عن طريق الصهاريج أو عن طريق السكك احلديدية، ويشكل خيار النقل باألنابيب خيار جيدا يف حالة ما إذا مت اصط

الكربون من حمطات تسييل الغاز الطبيعي أو من حمطات توليد الطاقة الكهربائية، أو من طرف املؤسسات املتخصصة يف الصناعات 

رب البتروكيماوية، أما النقل بالسفن فيكون اقتصاديا أكثر عندما حيتاج األمر إىل نقل غاز الكربون إىل مسافات بعيدة عرب البحر، كما تعت

 11ميغا باسكال، 2يج املنقولة عرب السكك احلديدية خيار ممكنا أيضا، لكن بشرط أن يتم نقل غاز الكربون بواسطتها حتت ضغط الصهار

  12.درجة مئوية حتت الصفر 20ودرجة حرارة أكرب من أو تساوي 

II.3 .تقنيات التخزين  



  )النروجيية Stat Oil Hydroة ـــــــــسوناطراك وجمموع شركة جتربة( األحفورية يف املؤسسة االقتصادية ةكآلية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاق CCSاستعمال تقنية 

 

 376 

يتم ختزين الكربون الذي مت اصطياده من املؤسسات املتخصصة  كمعامل تسييل الغاز أو حمطات توليد الكهرباء، أو من شىت      

التخزين اجليولوجي؛ التخزين يف أعماق : العمليات الصناعية اليت تستعمل الطاقة األحفورية كوقود للتشغيل، عرب إحدى اخليارات التالية

  13.يف تطبيقات صناعية معينة CO2، أو يتم استخدام غاز الـ )التثبيت الصناعي على هيئة كربونات(ن بالكربنة احمليطات؛ التخزي

يكون التخزين اجليولوجي حبقن غاز الكربون يف مكامن البترول أو الغاز الطبيعي الناضبة، أو يف التكوينات اجليولوجية العميقة،      

يف احمليطات نظرا لسهولة ذوبانه  CO2وميكن أيضا ختزين غاز الـ . رة تساعد على عملية احلقنويعتمد يف ذلك على تقنيات جد متطو

يف املاء، لكن هناك خماطر بيئية قد تنجم عن ذلك يف املدى البعيد، وإذا مت التخزين بكميات ضخمة قد تؤدي إىل تغيري محوضة احمليطات 

أما التخزين بطريقة الكربنة . ، وبالتايل فهذه الطريقة حتتاج للمزيد من الدراسة والتطويروبالتايل إمكانية إحلاق الضرر بالكائنات البحرية

حيث تؤدي  MgO،14أو  CaOباستخدام مواد قلوية أو أكاسيد املعادن القلوية الترابية مثل  CO2فتتلخص يف إمكانية تثبيت الـ 

وذا  MgCO3،15أو  CaCO3ن إىل تشكيل مركبات كربونية مثل التفاعالت الكيميائية بني هذه املواد وغاز ثاين أكسيد الكربو

  .يكون قد مت ربطه بشكل دائم، وبالتايل ال ميكن له أن ينطلق إىل الغالف اجلوي جمددا CO2الشكل فإن الـ 

عية، بعد اصطياده كما ميكن استخدام غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن عملية حرق الطاقة األحفورية يف معظم املؤسسات الصنا     

دم يف بعض االستخدامات الصناعية اليت يدخل فيها هذا الغاز كأحد أطراف التفاعل، مما يعين تثبيته وعدم انطالقه إىل اهلواء، فحاليا يستخ

على املستوى العاملي يف العديد من التطبيقات الصناعيـة، حيث يذهب ثلثي  CO2ميغاطن سنويـا من غـاز الـ  120ما يقارب 

يف حني يستخدم الثلث الباقي  16هذه الكمية إلنتاج اليوريا اليت تدخل يف صناعة األمسدة وغريها من الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي،

  .اخل... يف صناعات أخرى متفرقة كالتربيد والصناعات الغذائية وطفايات احلرائق والبستنة

III . الكربون وجدواها االقتصاديةتكاليف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين  

كخيار  (CCS)يدور حاليا نقاش حاد بني التقنيني واالقتصاديني وحىت خرباء البيئة بشأن تعميم استعمال تكنولوجيات الـ      

كوقود استراتيجي للحد من االنبعاثات الكربونية الصادرة عن خمتلف الصناعات والعمليات التحويلية اليت تستخدم الطاقة األحفورية 

عظم مشغل، فمن الناحية االقتصادية فإن تعميم هذه التقنية ترافقها تكاليف مرتفعة جدا قد تقلل من فعاليتها وجدواها االقتصادية بالنسبة مل

على املؤسسات، وقد ال تكون يف متناول املؤسسات االقتصادية يف الدول الفقرية، أو قد حتد من الكفاءة االقتصادية للطاقة بشكل عام، ف

 سبيل املثال فإن تكلفة اصطياد وختزين الكربون يف حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل بالغاز الطبيعي بتقنية الدورة املركبة، تتراوح بني

، %100-%30دوالر لكل طن من غاز ثاين أكسيد الكربون، مما يؤدي إىل زيادة التكاليف الرأمسالية هلذه احملطات حبوايل  50-100
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 2030،17دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون مع حلول سنة  50- 25ملتوقع أن تنخفض هذه التكاليف إىل حوايل ولكن من ا

  . نتيجة لتوقعات تعميم هذه التقنية من الناحية التجارية وحتسني كفاءا من الناحية الفنية

ومهما يكن فإن . كما أن هناك منظمات بيئية متيل إىل معارضة احللول اليت تسمح باستمرار استخدام املؤسسات للوقود األحفوري      

  .كافة اخلرباء يعترفون بأن البدائل قليلة، وحيتمل أال يكون هناك بديل يستطيع لوحده أن يكون جسر عبور حنو طاقة قليلة الكربون

  .وايل يبني التكاليف املتعلقة مبختلف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربونواجلدول امل     

  (CCS)تكاليف عناصر أنظمة الـ ): 02(جدول رقم 

  )CO2طن /دوالر(جمال التكلفة  CCSعناصر أنظمة 

  75-15  .من حمطات الطاقة اليت تعمل بالوقود األحفوياالصطياد(االحتجاز 

  55-5  .الغاز، مصانع إنتاج اهليدروجنيمن مركبات معاجلة 

  115-25  .من املؤسسات الصناعية األخرى

  08-01    النقل

  08-0.5  .اجليولوجي  التخزين

  30-05  .يف احمليطات

  100-50  .عن طرق تقنية كربنة املعادن

  .154مرجع سبق ذكره، ص ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر

باهظة ومتباينة بالنسبة لكل مرحلة من املراحل الثالث، فتكلفة  (CCS)يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن تكاليف عناصر تقنية     

، ما CO2طن /دوالر 75-15احتجاز الكربون الناتج أثناء توليد الكهرباء يف احملطات اليت تعمل بالغاز الطبيعي كوقود تتراوح مابني 

فع التكاليف الرأمسالية هلذا النوع من احملطات عند احتساب جممل التكاليف الالزمة الحتجاز كميات الكربون الضخمة يؤدي إىل ر

الصادرة عن نشاط مثل هذه احملطات، وتعترب هذه التكاليف أقل يف مركبات معاجلة الغاز وتسييله، ومصانع إنتاج اهليدروجني، كما يعد 

املصادر الصناعية األخرى، ويعود هذا أساسا إىل حداثة هذه التقنية وعدم تعميمها من الناحية التجارية  جماهلا أكرب خالل التعامل مع

بشكل واسع، ومنه فلو مت تعميمها جتاريا مع ترقية كفاءة استخدامها بطرق تكنولوجية أكثر حداثة سوف تنخفض تكاليفها ال حمالة 

  18.بيئية يف آن واحدمستقبال، وبالتايل تصبح ذات جدوى اقتصادية و
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وعند الرجوع إىل تقنيات ختزين غاز الكربون احملتجز، جند أن أكثرها كفاءة هي تقنية التخزين اجليولوجي، نظرا الخنفاض تكلفتها      

رية، حملاولة ترقية مقارنة بالطرق األخرى، وبالتايل فاعتمادها هو األمثل بالنسبة ملختلف التطبيقات الصناعية اليت تعتمد على الطاقة األحفو

  .  كفاءا االستخدامية يف ضوء متطلبات االستدامة البيئية

VI . املعوقات واملخاطر املتوقعة ألنظمة(CCS)  

يتوفر حاليا على املستوى العاملي قدرا كافيا من املعرفة بكيفية إدارة وتطبيق معظم طرق اصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون،      

لذلك فإنه ال توجد صعوبات ال ميكن جتاوزها يف التطبيق إمنا تكمن أهم املعوقات يف اجلانب االقتصادي من العملية، أي بعبارة أخرى من 

  .التكاليف املرتفعة لكل مرحلة من مراحل هذه العملية ناحية

ومن اجلدير ذكره أيضا أن هناك ميال واضحا ألن تكون التكلفة االقتصادية يف تناقص مستمر مع مرور الزمن وتطور املعارف      

  .وحتسني كفاءة العمليات التكنولوجية

، لكن ذلك ميكن جتاوزه أيضا (CCS)غري ناضجة مبا فيه الكفاية لتنظيم عمليات أما اجلوانب القانونية هلذه العملية فإا ال تزال      

  .بإصدار التشريعات الالزمة واملنظمة على مستوى اهليئات الدولية املعنية، املوجودة حاليا أو اليت سوف يتم استحداثها هلذا الغرض

طبقة يف جمال الصناعات املعتمدة على الطاقة األحفورية، تظل يف امل (CCS)إن األخطار النامجة عن كل عنصر من عناصر تقنية الـ      

إطار األخطار الناجتة عن التعامل مع هذه األخرية سواءا من حيث النقل أو التخزين، وال توجد خصوصيات تذكر عدا تلك املخاطر 

ة اليت قد تنجم من جراء تطبيق عملية الكربنة واملتمثلة املتوقعة احلدوث إن مت ختزين ثاين أكسيد الكربون يف احمليطات، وكذلك اآلثار البيئي

بظهور خملفات معدنية جيب التخلص منها إما باستنباط صناعات تستهلك هذه املواد أو التخلص منها على شكل نفايات، وما عدا ذلك 

، واحلد من 19(CCS)لتعامل مع تقنيات الـ فإن قواعد السالمة املهنية واألمن الصناعي مبستواها احلايل تعترب ناضجة مبا فيه الكفاية ل

  .احتمال حصول كوارث يف حال حدوث تسرب ما من أحد عناصر هذه املنظومة يف أي مكان

V . جتربة شركة سوناطراك وجمموعةStat Oil Hydro  النروجيية يف جمال اعتماد وتطوير تقنية اصطياد وختزين الكربون

(CCS). 

، "بريتش بتروليوم"ببدء مشروع ضخ الغاز يف عني صاحل بالتعاون مع شركة البترول الربيطانية  2004قامت شركة سوناطراك سنة     

النروجيية، ويضم املشروع استغالل مثانية حقول غازية يف منطقة Stat Oil Hydro " ستات أويل هايدرو"مث انضمت فيما بعد شركة 

ويف إطار إستراتيجية ترقية كفاءة استخدام الغاز من الناحية البيئية، قامت سوناطراك بالتعاون مع شركة . الصحراء الوسطى من اجلزائر
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من الغاز الطبيعي  (CO2)ثاين أكسيد الكربون  النروجيية بوضع تقنية اصطياد وحتزين غاز Stat Oil Hydro " ستات أويل هايدرو"

املنتج من هذه احلقول قيد التنفيذ، متاشيا مع متطلبات الزبائن ومواصفات التسويق، حيث كانت االعتبارات البيئية هي احملفز والدافع 

  .الرئيسي لتنفيذ مثل هذا املشروع

سنويا، أي مبعدل  CO2مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون  1.2مت اصطياد وختزين ما معدله  2004وعلى العموم، فمنذ سنة     

متر حتت سطح  1800ويتم ختزين هذا الغاز يف طبقة حمتوية للماء على عمق  20يوميا، CO2طن  4000-3000حقن يتراوح بني 

الغازي مبنطقة عني صاحل، وهذا احلجم خمزن يف نفس املكمن املنتج للغاز،  "Kreshba" "كريشبا"األرض، ويف أقص زاوية من حقل 

وعلى مسافة آمنة حتت مستوى إلتقاء الغاز باملاء، حبيث تعمل صخور الغطاء اليت حتفظ الغاز الطبيعي يف املكمن على حفظ غاز الـ 

CO2 21.خمزنا بأمان  

النروجيية نظرا خلربا الواسعة يف  Stat Oil Hydro " أويل هايدرو ستات"وقد قامت شركة سوناطراك بالتعاون مع شركة      

، حيث تصنف من ضمن الشركات الرائدة يف جمال تطوير تقنيات اصطياد CCSاصطياد وختزين الكربون جمال تطبيق واستعمال تقنية 

األحفورية األخرى، وقد ساعدها يف ذلك اهتمام وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي، وخمتلف أنواع الوقود 

احلكومة النروجيية باال البيئي، فقد كانت النرويج من بني أوىل دول العامل اليت أقرت خبطورة ظاهرة االحتباس احلراري وعملت على 

أورو لكل  40أقرت احلكومة النروجيية أول ضريبة على الكربون تقدر حاليا حبوايل  1992حماربتها بشكل جدي ومتواصل، ففي سنة 

، فكانت هذه  Stat Oil Hydro، طبقت على الشركات العاملة يف جمال إنتاج الطاقة ومن بينها شركة 22طن كربون منبعث

 دف إىل حتسني الكفاءة االستخدامية للطاقة بصفة اليت (CCS)الضريبة مبثابة احلافز األساسي لتطوير مشاريع اصطياد وختزين الكربون 

عامة، وقد ساهم ذلك يف احلد من االنبعاثات اخلطرية لغاز ثاين أكسيد الكربون الناتج أساسا عن صناعة الغاز والنفط، وقد التزمت 

من أهم أولوياا اإلستراتيجية، وبالتايل احلكومات املتعاقبة على إدارة شؤون دولة النرويج على وضع ظاهرة االحتباس احلراري العاملي ض

  .على جتسيد العديد من مشاريع اصطياد وختزين الكربون Stat Oil Hydroبدأت يف العمل بالشراكة مع شركة 

من أهم هذه املشاريع على اإلطالق، حيث سامهت ضريبة الكربون اليت أقرا السلطات  (Sleipner)" ساليبنر"وقد كان مشروع      

على العمل ذه التقنية، فقد كان الغاز الطبيعي املستخرج من  (Stat Oil Hydro)" ستات أويل هايدرو"روجيية يف حتفيز شركة الن

، ما خيل بالطلبات املتوقعة من طرف الزبائن، وعندما 23من غاز ثاين أكسيد الكربون %9حقل ساليبنر النروجيي حيتوي على ما يقارب 

، واعتربت أول منشأة يف CO2، جهزت املنصة البحرية له مبعمل الصطياد وختزين غاز الـ 1996نتاج سنة دخل احلقل يف مرحلة اإل
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سنويا، ما ساهم يف حتسني  CO2جمال تطبيق هذه التقنية يف حقول الغاز البحرية، بطاقة ختزين تقدر حبوايل مليون طن من غاز الـ 

    24.كفاءة الغاز املنتج من حقل ساليبنر وترقيته لإليفاء باملتطلبات البيئية وبتطلعات الزبائن املختلفة

مثله مثل مشروع ساليبنر، فقد سامهت ضريبة الكربون املفروضة من طرف السلطات  (Snohvit)" سنوفيت"كما يعد مشروع      

 Statت كسياسة عامة حملاولة احلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون قدر اإلمكان، سامهت يف قيام شركة النروجيية، واليت اعتمد

Oil Hydro  الواقع يف الشمال الغريب للنرويج يصدر على شكل غاز " سنوفيت"مبثل هذا املشروع، حيث كان الغاز املنتج من حقل

وروبية، هلذا كان البد من ترقية هذا الغاز املنتج عن طريق عملية التسييل من أ والدول األ.م.إىل كل من الو (LNG)طبيعي مسال 

، حيث يتم احتجاز ما مقداره (CCS)، عن طريق اعتماد تقنية اصطياد وختزين الكربون CO2خالل التخلص من كافة آثار غاز الـ 

  .من غاز ثاين أكسيد الكربون من خالل هذا املشروع 25مليون طن سنويا 0.7

  ةــــــــــخامت

وتطبيقها يف  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون يف األخري ميكن القول أن تعميم استعمال تقنية 

مجيع املؤسسات االقتصادية وخاصة منها املتخصصة يف جمال الصناعات الثقيلة والتحويلية والصناعات البتروكيماوية والصناعات الطاقوية، 

ادر يعترب امرا هاما وضروريا خاصة يف ظل التدهور البيئي الذي يشهده العامل اليوم والناجم عن االستعمال املفرط والالعقالين للمص

الطاقوية االحفورية، وما ينتج عنها من غازات دفيئة مضرة بطبقة االوزون وبالصحة البشرية عموما، ومنه ويف هذا الصدد فغنه ينتظر ان 

دورا هاما وبارزا يف جمال مكافحة التلوث  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون تلعب تقنية 

طاقة األحفورية وترقية كفاءا االستخدامية يف ظل ظوابط االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية على حد البيئي وترشيد استهالك ال

  .سواء
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