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  ةلطیران وأنواع الوقود البدیلامؤتمر 
  ١٣/١٠/٢٠١٧إلى  ١١، من مدینة مكسیكو، المكسیك

   آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطیران البدیلة وترخیصها: من جدول األعمال ١ البند

  البدیلة: المنجزات والتحدیاتنواع وقود الطیران أل  عملیة الترخیص
  )الوالیات المتحدة األمریكیةمن  مةورقة مقدّ (

  التنفیذي الموجز
عملیة الموافقـة  تطّورت، )CAAF1(البدیل وأنواع الوقود للطیران األول لمؤتمر امنذ انعقاد 

مـن  أكثـر تقـدماً إلـى مسـتویات نواع الوقـود البدیلـة ألالصالحیة للطیران ترخیص منح على 
 )FAA(لمتحــدة األمریكیــة اإدارة الطیــران االتحادیــة فــي الوالیــات  اســتحدثت. وقــد ذي قبــل

 تأهیــلرت ویّســ برّمتهــالعملیــة اهــذه تنظــیم وآلیــات للمراقبــة والتمویــل ســاهمت فــي إجــراءات 
. وأفضــى ذلــك الموافقــة النهائیــة علــىالحصــول  ألنــواع الوقــود البــدیلتتــیح ارات جدیــدة مســ

عدیـدة تقتـرب مسـارات أخـرى  بینما، مسة مسارات ألنواع الوقود البدیلإلى الموافقة على خ
جمـــع ل مركـــزاً  فـــي اآلونـــة األخیـــرة إدارة الطیـــران االتحادیـــة وأنشـــأتالموافقـــة. الظفـــر بمـــن 

أداء لزیـــادة تحســـین  )D4054 )D4054 Clearinghouse بشـــأن المعیـــار تبـــادل المعلومـــاتو 
نـواع الجدیـدة ألمسـارات الجهة اتصال رئیسیة وحیـدة إلدارة تقیـیم  العملیة، حیث ُخصصت

والموافقة علیها. وتصف ورقـة العمـل هـذه العملیـة المتبعـة حالیـا فـي الموافقـة  البدیلالوقود 
الـذي  )D4054 Clearinghouse(تبـادل المعلومـات جمـع و على أنواع الوقود ومفهـوم مركـز 

صـــناعة الطیـــران فـــي الوالیـــات المتحـــدة لتأهیـــل أصـــناف جدیـــدة مـــن أنـــواع وقـــود  تعتمـــده
فـــي هـــذه الورقـــة علـــى ســـائر  الـــواردةالمفـــاهیم  عّمـــمتُ الطیـــران والتـــرخیص لهـــا. وینبغـــي أن 

  مواصفات الوقود. وضعسلطات الطیران المدني والمنظمات المعنیة ب
  .اتخاذها المؤتمرمن المطلوب  اتاإلجراء ٤في الفقرة رد تو 

  مةالمقدّ  -١
لجمعیــة لوقــود الطیــران التابعــة لعلــى اللجنــة الفرعیــة  عملیــة الموافقــة علــى أنــواع وقــود الطیــران البدیلــةفــي  ُیعتمــد ١- ١

تقیـیم بیانـات عملیـة تنسـیق مـن أجـل ) Jأو اختصـارًا اللجنـة الفرعیـة ( )ASTM International(المواد الختبار األمریكیة الدولیة 
وقد أصـدرت  .المرشحة لالستخدام في الطیرانأنواع وقود الطیران البدیلة مواصفات لتحدید ع الوقود وٕاعداد معاییر اختبار أنوا

"الممارســـة المعیاریـــة فـــي تأهیـــل  –ASTM D4054 المعیـــارهمـــا:  ،معیـــارین قیاســـیین لتیســـیر هـــذه العملیـــة )J( اللجنـــة الفرعیـــة
 – ASTM D7566المعیـار " و ى اسـتخدامهاافات الوقـود والموافقـة علـوٕاضـة التوربینیـمحركـات الطیـران األنواع الجدیدة من وقود 

 قة".هیدروكربونات مخلّ على التي تحتوي ة التوربینیوقود محركات الطیران "المواصفات المعیاریة ألنواع 
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الجمعیــة التــي تعتمــدها عملیــة ال علــى صــعیدن هــذه الورقــة أدنــاه التقــدم المحــرز حتــى اآلن والجهــود الجاریــة تبــیّ و  ٢- ١
الجهـود المبینـة أدنـاه خـالل المنتـدى الـذي عـن و عملیـة هـذه الدمت تفاصیل إضـافیة عـن وقد قُ  .الموادالختبار األمریكیة الدولیة 

 بشأن أنواع الوقود البدیلة، ویمكن االطالع علیها في المرفق (أ) أدناه. ٢٠١٧في فبرایر  عقدته اإلیكاو

 التقدم المحرز حتى اآلن -٢

د الخصــائص تحــدّ  مرفقــاتهــذا المعیــار  مواصــفاتوتتضــمن . ٢٠٠٩فــي ســبتمبر  ASTM D7566صـدر المعیــار  ١- ٢
دة. محــدّ بمقــادیر التـي یمكــن خلطهــا مــع وقــود الطــائرات التقلیـدي المشــتق مــن الــنفط  ةالتخلیقیــالمــزج لعناصــر  شـروط التركیــبو 

مـا تقلیـدي كلّ الوقـود الأنـواع  فـي عـدادأنـواع الوقـود التـي تسـتوفي هـذه المواصـفات  بـإدراجعلـى السـماح  D7566وینص المعیار 
الشـروط " ةالتوربینیـوقـود محركـات الطیـران "المواصـفات المعیاریـة ألنـواع  D1655ویحدد المعیار الدولي لتوزیع. ا قنواتدخلت 

الـواردة فـي أنواع الوقود البدیلـة إدراج المشتق من النفط. ویتیح هذا التعریف الجدید ي أنواع وقود الطائرات التقلیدي المطلوبة ف
على حدة أو الحصـول علـى موافقـة  تعقبهادون الحاجة إلى بها الطائرات وتعبئة البنیة التحتیة ضمن بسالسة  D7566المعیار 
جمیــع أن و  D1655للمعیــار  لمســتوفيا الطــائراتلــدعم أنــواع وقــود  مة أصــالً وســبب ذلــك أن البنیــة التحتیــة مصــمّ . لهــا تنظیمیــة

ولـذلك كلمـا . D1655أنواع وقود الطیران التـي تسـتوفي مواصـفات المعیـار باستخدام الطیران مرخص لها  أنواع الطائرات تقریباً 
اسـتخدامه فـي جمیـع الطـائرات المدنیـة بُیصـّرح ، فإنه D7566 أضیف نوع جدید من أنواع وقود الطیران البدیلة كمرفق بالمعیار

 .Jet Aالصنف من وقود واسطة ببالطیران المرخص لها 

مــا بشـأن األهــداف الـالزم تحقیقهـا فیلیتـیح لمنتجـي أنــواع وقـود الطیـران البدیلــة إرشـادات  D4054المعیــار  وقـد ُأعـدّ  ٢- ٢
هو عملیة  D4054. والمعیار وقود الطیران البدیل المرشح لالستخدام في الطیرانلتقییم وخصائصها اختبار هذه األنواع  یخص

 القیــاس خصائصــهه األنــواع اختبـار عینــات مــن هـذلالســتخدام فــي الطیــران تقتضــي مــن مصـمم أنــواع الوقــود المرشـحة  تكراریـة
. ویشـــمل االختبـــار خصـــائص المواصـــفات األساســـیة، والخصـــائص المتقدمـــة التـــي تســـمى خصـــائص الوفـــاء اوأدائهـــ اوتركیبتهـــ
ار شــامل للمحــرك، عنــد اللــزوم. وهــذه عملیــة صــارمة تقتضــي ، وٕاجــراء اختبــومكوناتــهتركیبــة المحــرك واختبــار  )FFP(بــالغرض 
 .الموادالختبار الدولیة  لجمعیة األمریكیةافي  الجهات المعنیةومساهمات العدید من مشاركة 

 NE-11-56R2 (SAIB) ١وقــد أصــدرت إدارة الطیــران االتحادیــة نشــرة معلومــات خاصــة بشــأن الصــالحیة للطیــران  ٣- ٢
یعـد مقبـوال لالسـتخدام  D7566تسـتوفي شـروط المعیـار الـدولي  ةتخلیقیـبأن كل وقـود للطـائرات صـنع مـن عناصـر مـزج لإلفادة 

 . وترد فـي هـذه النشـرة خمسـة أنـواع مـن وقـودJet A-1أو  Jet Aالوقود  صنفيبالطیران الطائرات والمحركات المرخص لها في 
 :ASTM D7566لطیران البدیلة التي ُأدرجت في المعیار ا

ـــــارافین الكیروســـــین  )أ  ـــــ ياإلیزوب ـــــة ق المخّل ـــــذي أقـــــرت  )Fischer Tropsch )FT-SPKبواســـــطة عملی ـــــة اال لجمعی
. وفـــي عملیـــة ٢٠٠٩فـــي ســـبتمبر  ASTM D7566فـــي المعیـــار إدراجـــه  المـــوادالختبـــار الدولیـــة  األمریكیـــة

مؤلف  مخّلق، یحوَّل الفحم أو الغاز الطبیعي أو المواد الخام للكتلة الحیویة إلى غاز FT-SPKتصنیع وقود 
عنصــر إلــى  FTفــي مفاعــل  بــالحفزالمخّلــق غــاز هــذا الالهیــدروجین وأحــادي أكســید الكربــون. ثــم یحــول  مــن

 .ألغراض االمتزاج بالوقود سائل هیدروكربوني

 لجمعیــة األمریكیــةاأقـرت التــي  )HEFA(المعالجـة هیــدروجیًا  األحمــاض الدهنیـة واألحمــاض الدهنیــة اسـترات  )ب 
. وفــي عملیــة تصــنیع وقــود ٢٠١١فــي یونیــو  ASTM D7566المعیــار  فــي اإدراجهــ المــوادالختبــار الدولیــة 
HEFA ، أو الشـــحوم  زیـــوت الطحالـــبالزیـــوت النباتیـــة أو مثـــل  ،دهنیـــةال خـــامالمـــواد الُینـــزع األكســـجین مـــن

                                                           
١  .pdf2R56-11-b/$FILE/NE963c8006fb86257b8e02fe49761a5/db0http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/  

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/
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 هیـدروكربونيإلنتاج عنصر هیدروجیًا ثم ُتعاَلج  مثل زیت الطبخ، المواد الدهنیة) أو بقایا الحیوانیةدهون ال(
 .ألغراض االمتزاج بالوقود نقي

المعیــار هــا فــي إدراج المــوادالختبــار الدولیــة  لجمعیــة األمریكیــةاأقــرت  التــي )SIP(وبارافینــات المخّلقــة اإلیز   )ج 
D7566  تصنیع وقود ویعتمد . و ٢٠١٤في یولیوSIP  إلى السكریة الخام مواد الالتخمیر لتحویل عملیة على

 .وقود الطائرات التقلیديهیدروكربونیة یمكن مزجها مع  اتجزیئ

 لجمعیـــة األمریكیــــةاأقـــرت  الـــذي )FT-SPK/A( Fischer Tropschبواســــطة  بالعطریـــات المخلّـــق لكیروســـینا  )د 
ویشكل هذا النوع مـن الوقـود . ٢٠١٥في نوفمبر  ASTM D7566المعیار في إدراجه  الموادالختبار الدولیة 

وقـود طیـران بـدیل مخلّـق بالكامـل  یـتم إنتـاجحیث وقود التصنیع ل Fischer Tropschمن عملیة مشتقًا  اً نوع
 .عطریاتیحتوي على 

ه فـي إدراجـ المـوادالختبـار الدولیـة  لجمعیـة األمریكیـةاأقـرت الذي  )ATJ(الوقود الحیوي المشتق من الكحول   )ه 
تقنیات التجفیف على الوقود الحیوي من الكحول  تصنیعویعتمد . ٢٠١٦ أبریلفي  ASTM D7566لمعیار ا

 هیـدروكربونيعنصـر وجیة لتحویـل مـواد الكحـول الخـام إلـى والمعالجة الهیدر من الماء وتشكیل األولیغمرات 
. وتقتصــــر هــــذه العملیــــة فــــي الوقــــت الحــــالي علــــى المــــواد الخــــام لكحــــول ألغــــراض االمتــــزاج بــــالوقود نقــــي

 شمل المواد الخام لإلیثانول.ها لیحالیا لتوسیع نطاق متواصلةلكن الجهود  یزوبوتانولاإل

 الجهود الجاریة -٣

، أعــدت إدارة الطیــران االتحادیــة إطـــار )OEMs(مــع مصــنعي المعــدات األصــلیة للمحركــات والطــائرات  بالتعــاون ١- ٣
ى إطـار العمــل . ویسـمD4054 التكـراري للمعیـارعملیـة االسـتعراض  مراحـلمـن  مرحلـةكـل  سترشـد بـه فـي تنفیـذ ومراقبـةیُ عمـل 

 .مصنعي المعدات األصلیة للمحركات والطائراتهذا بعملیة استعراض 

برنامجهـــا  فـــي إطـــار )D4054 Clearinghouse(تبـــادل المعلومـــات جمـــع و إدارة الطیـــران االتحادیـــة مركـــز  وأنشـــأت ٢- ٣
المرشـحة لالسـتخدام فـي إلرشـاد مصـنعي أنـواع الوقـود  )ASCENT(نواع وقـود الطیـران البدیلـة والبیئـة أللتمیز ا الخاص بمركز

. ووضـعت إدارة الطیـران االتحادیـة دلـیًال استعراض مصنعي المعـدات األصـلیة للمحركـات والطـائرات عملیة من خالل الطیران
 مركز ومسؤولیاته. هذا ال یبین أدوار D4054تبادل المعلومات بشأن المعیار جمع و لمركز 

 بشــــأن المعیــــار تبــــادل المعلومــــاتجمــــع و  مشــــروع مركــــزإدارة  )UDRI(بجامعــــة دایتــــون  معهــــد البحــــوث ویتــــولى ٣- ٣
D4054 دعمـا محـدودا كمـا تقـدم  ،تبادل المعلوماتجمع التمویل إلنشاء مركز  قدرا من. وقد خصصت إدارة الطیران االتحادیة

تمویــل أخـــرى أو مــوارد عینیـــة مــن صـــناعة الطیـــران مـــوارد تـــوفیر طلــب أن یُ الختبــار واســـتعراض أنــواع الوقـــود. ومــن المتوقـــع 
المرشـحة ختبـار مشـاریع وقـود الطیـران البدیلـة الكامـل اللنطاق لدعم وكاالت الحكومیة األخرى لتقدیم واألوساط األكادیمیة أو ال

 في المستقبل.لالستخدام في الطیران 

أي نــوع مــن الوقــود ســیتیح اســتخدام  D7566علــى إعــداد مــا یســمى بـــ"مرفق عــام" بالمعیــار  العمــل حالیــاً  ویتواصــل ٤- ٣
 .اســمي محــدد للمــزجوذلــك عنــد مســتوى  مســارات تســتوفي معــاییر محــددة مــن حیــث التركیبــة ومراقبــة الجــودةمصــّنع مــن خــالل 

الوقــود  طلــب مــن منتجــيیُ ، ولــن دةمحــدّ  أو مــادة خــامبعینهــا ومــن حیــث المفهــوم، لــن یقتصــر المرفــق العــام علــى عملیــة تحویــل 
علـى بحـث مفهـوم المواصـفات  المـوادالختبـار الدولیـة  لجمعیة األمریكیةا. وتعكف حالیا D4054 التفاوض بشأن عملیة المعیار

مــع ) ٪١٠(مــثال أقــل مــن  متدنیــةمســتویات بالوقــود مــزج إمكانیــة  أمــام نجحــت فــي ذلــك فستفســح المجــال " هــذا وٕاذا مــاالسـلعیة"
بالنسـبة عملیـة التسـویق بتبكیـر مـن الن ذلـك . وُیـرجَّح أن یمّكـعملیات جدیـدة متعـددةإطار في  وقود الطائرات المشتق من النفط
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تكـون مطلوبـة إلنجـاح هـذا المنتجـین قـد ومتابعـة نة الختبار أنواع الوقود أن األسالیب المحسّ إال إلى العدید من منتجي الوقود. 
 النهج. ویمكن االطالع في المرفق (ب) أدناه على رسم بیاني یوضح المرفق العام.

 )CAAF2( وأنواع الوقود البدیلةلطیران لالثاني مؤتمر الاإلجراء المطلوب من  -٤

 إلى ما یلي:الطیران وأنواع الوقود البدیلة مؤتمر یدعى  ١- ٤

  كما هـو مبـین فـي النشـرة ةالبدیل أنواع وقود الطیرانترخیص إبالغ الوكاالت المحلیة لتنظیم الطیران بمفهوم   )أ 
SAIB NE-11-56R2  ؛الطیران المحلیةأوساط بأن تصدر نشرات مشابهة موجهة إلى  اإلیعاز إلیهاو 

 D4054بشـأن المعیـار تبـادل المعلومـات جمـع و مـع مركـز  الطیـرانوقطـاع الـدول من جانـب تعاون التشجیع   )ب 
 ؛وافقة على استخدامهالدعم تقییم أنواع وقود الطیران البدیلة والم

 ؛وتقییمها المرشحة لالستخدام في الطیرانالتشجیع على اختبار أنواع وقود الطیران البدیلة   )ج 

إلـــى  لالنضـــمامالمرشـــحة لالســـتخدام فـــي الطیـــران تشـــجیع الـــدول علـــى توجیـــه منتجـــي أنـــواع الوقـــود البدیلـــة   )د 
 الجمعیة.هذه في اعتمادها ودعم جهود  الموادالختبار الدولیة  لجمعیة األمریكیةا

— — — — — — — —  
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PRESENTATION ON ALTERNATIVE JET FUEL (AJF) CERTIFICATION 

 

1.1 Presentation on Alternative Jet Fuel (AJF) Certification given by Mark Rumizen at the 
ICAO Seminar on Alternative Fuels 2017. This presentation can be downloaded from:  
https://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Documents/Mark%20Rumizen%20-%20FAA.pdf  
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GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE D7566 GENERIC ANNEX CONCEPT 
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