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  المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة
  ١٨/١١/٢٠٠٩ إلى ١٦من البرازيل، ،  جانيرويريو د

  تدابير دعم التنمية واالستخدام : من جدول األعمال ٣البند 

   اقتراح العتماد بروتوكول عالمي لتحديد صالحية واعتماد الوقود

  )ورقة عمل مقدمة من الواليات المتحدة(

  فيذيالتنالموجز 

 من قبل أصحاب DEF STAN 91-91 و D1655تستخدم مواصفات وقود الصناعة من طراز 
المصلحة في صناعة وقود الطيران لتوحيد ومراقبة خصائص ونوعية وقود الطيران أثناء انتقاله 

كما تعتمد سلطات إجازة الصالحية للطيران أيضا على مواصفات الوقود  . عبر نظام التوزيع
وقد وضع مجتمع وقود الطيران مفاهيم لالعتماد وإجراءات . مة عملية الطيرانللتأكد من سال

تقدم ورقة العمل هذه وصفا للعملية   .للمصادقة على وقود بديل للتشغيل على متن األسطول الحالي
التي وضعتها صناعة الطيران بالواليات المتحدة من أجل تحديد واعتماد المواصفات الجديدة لوقود 

وينبغي أن تنطبق المفاهيم الواردة هنا على السلطات األخرى إلجازة الصالحية للطيران . الطيران
  .وعلى منظمات كتابة مواصفات الوقود

  .٦ والتوصيات الواردة في الفقرة ٥اعتماد االستنتاجات الواردة في الفقرة والمؤتمر مدعو إلى 

  المراجع

ASTM International Standard D1655, “Standard Specification for Aviation Turbine 
Fuels.” 
ASTM International Standard Practice D4054, “Guideline for the Qualification and 
Approval of New Aviation Turbine Fuels and Fuel Additives. 
Defence Standard 91-91: “Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1 NATO 
Code: F-35 Joint Service Designation: AVTUR.” 
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 المقدمة  -١

كانت المحركات التربونية األولى قد صممت لتعمل بوقود الكيروسين بسبب توفره بدرجـة كبيـرة وخفـض        ١-١
وعبر عقود من الزمن ومنذ إدخال المحركات التربونية أدى الطلـب           . التكلفة وخصائص األداء المستصوبة من ذلك الوقود      

وساهمت هذه المواصـفات فـي      . صفات تحدد بدقة أنواع الكيروسين    الداعي لتحسين األداء وتحقيق السالمة إلى وضع موا       
وكان نوعان مـن  . وضع حدود دقيقة لخصائص الوقود الالزمة الستيعاب التطورات التقنية في تصميم المحركات التربونية    

عيـة األمريكيـة    المواصفات للوقود التربوني في مجال الطيران ظال يستخدمان في مناطق عديدة في العالم هما معيار الجم               
 . الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية91-91 ومعيار الدفاع D1655الدولية للتجارب والمواد 

وقود الطيران هو سلعة تخضع للنقل السائب ولتغير الملكية من حين إلى آخر نظرا النتقاله من المصفاة فـي                     ٢-١
 مـن قبـل   DEF STAN 91-91 و D1655لنوعان من المواصـفات  وقد استخدم ا. بلد المنشأ إلى جهته النهائية عند الطائرة

إذ . أصحاب المصلحة في صناعة وقود الطيران لتوحيد ومراقبة خصائص ونوعية وقود الطيران أثناء انتقاله بنظام التوزيع             
خطـوط  يجب على المنتجين إنتاج الوقود إلستيفاء خصائص المواصفات ويجب على المشاركين في نظام التوزيع كشركات    

كما يجب على مصممي محركات الطائرات تصميم المحركـات         . األنابيب التأكد من استيفاء الوقود للمواصفات عند تسليمه       
بحيث تعمل بنطاق واسع من خصائص الوقود ضمن تلك المواصفات أما مشغلو الطائرات كشركات الطيران فيتعين عليها                  

  .ا للمعايير والمواصفات الالزمةالتأكد من استيفاء الوقود المحمل على طائراته
. تعتمد سلطات إجازة الصالحية للطيران أيضا على مواصفات الوقود للتأكد من سـالمة عمليـات الطيـران              ٣-١

وتتطلب قواعد الصالحية للطيران الصادرة بالنسبة للطائرات والمحركات تعيين حدود للتشغيل لكل نـوع مـن التـصميم                  
ل هذه بصفة خاصة نوع الصناعة ومواصفات وقود الطيران للشركات المدنية والعسكرية التي             وتُبين حدود التشغي  . المعتمد

  .يجب أن يستوفيها الوقود الستخدامه في الطائرة والمحرك
) وقود نفاث (لقد صممت طائرات األسطول التي تعمل بالمحركات التربونية للعمل بوقود تربوني تقليدي                 ٤-١

إال أنه بسبب القضايا البيئية التي طرأت مؤخرا واستقرار واإلمـدادات           . عة المذكورة أعاله  يستوفي معظم مواصفات الصنا   
ومسائل التكلفة المرتبطة بالوقود المشتق من البترول طلب الموافقة على استخدام جديد لوقود بديل مستخرج من مواد خـام            

واستجابة لهذه الطلبات وضـع مجتمـع وقـود         . يةغير تقليدية واستخدامه على أسطول الطائرات العاملة بمحركات تربون        
  .الطيران مفاهيم لتحديد الصالحية واالعتماد وإجراءات للموافقة على وقود بديل الستخدامه في األسطول الحالي

تقدم ورقة العمل وصفا للعملية التي وضعتها صناعة أنواع الوقود البديلة في مجال الطيـران بالتعـاون مـع         ٥-١
وينبغي أن تنطبق المفاهيم الواردة هنا على سـلطات    .  الفيدرالية لتقييم وتوثيق أنواع جديدة من وقود الطيران        إدارة الطيران 

 .إجازة الصالحية للطيران ومنظمات تحديد مواصفات الوقود األخرى

 استعراض صالحية واعتماد وقود الطيران  -٢

ونتيجـة  . جزأ من الهيكل األساسي لوقود الطيـران      مثلما تم وصفه أعاله تُشكل مواصفات الوقود جزءا ال يت           ١-٢
لذلك يتعين وضع مواصفات جديدة أو تنقيح المواصفات الحالية للتمكين من استخدام أية أنواع بديلة من وقود الطيران فـي                  

 .هذه الهياكل األساسية

ريكيـة الدوليـة   استخدمت عمليات تحديد الصالحية بواسطة منظمات تحديد المواصفات مثـل الجمعيـة األم      ٢-٢
.  لوضع مواصفات جديدة للوقود أو لتنقيح المواصفات الحالية من أجل إضافة وقود جديـد بـديل               ASTMللتجارب والمواد   
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 من هـذه    ٣ويقدم الفصل   . وتشتمل عمليات تحديد الصالحية على تقييم تقني للوقود يليه وضع شروط ومعايير للمواصفات            
  .(ASTM)قود الطيران التي أجرتها الجمعية األمريكية للتجارب والمواد الورقة وصفا لعملية تحديد صالحية و

إذا وجد أن الوقود البديل يحتوي أساسا على نفس خصائص األداء كوقود الطيران التقليدي يعتبر فـي هـذه                     ٣-٢
د الطيران البـديل  وعلى العكس من ذلك إذا وجدت اختالفات كبيرة بين خصائص األداء لوقو         . الحالة وقوداً صالحا ومطابقا   

  ).غير مطابق(والوقود التقليدي يعتبر الوقود بالتالي غير صالح 
ضمن مواصفات وقود الطيران الحالية ويستوفي بالتـالي حـدود التـشغيل            ) المطابق(يمكن استيعاب الوقود      ٤-٢

ـ   . المعينة ألسطول المحركات العاملة بمحركات تربونية   اد الـصالحية للطيـران   وفي هذه الحالة ال يطلـب تعـديل العتم
  .للطائرات أو المحركات الموجودة

ولذلك لن يستوفي حدود التشغيل المعنيـة       . سوف يحتاج الوقود من النوع غير المطابق إلى مواصفات جديدة           ٥-٢
وفي هذه الحالة يطلب إصدار تعـديل العتمـاد الـصالحية     . المعينة لألسطول الحالي من الطائرات والمحركات التربونية     

  .للطيران بالنسبة للطائرات والمحركات التربونية من أجل استيعاب حدود التشغيل الجديدة
 من الورقة وصفا لعملية اعتماد الصالحية للطيران التي يجري وضعها لـدى إدارة الطيـران                ٤يقدم الفصل     ٦-٢

  .الفيدرالية إلدماج إدخال أنواع الوقود البديلة في مجال الطيران

 ة لتحديد صالحية وقود الطيرانعملية الصناع  -٣

العتماد وقود جديد مـن مرحلـة   ) ASTM(تتكون العملية التي تستخدمها الجمعية األمريكية للتجارب والمواد    ١-٣
تجريبية لتقييم الوقود أو اإلضافة تليها مرحلة اعتماد تشمل تصويت الجمعية الدولية على المواصـفات الجديـدة أو تنقـيح               

مبـادئ  ” للجمعية األمريكيـة بعنـوان       D4054ويوجد وصف لهذه العملية في الممارسة المعيارية        . قودمواصفات قائمة للو  
 Guideline for the Qualification)تربوني وإضافات الوقود في مجال الطيـران   واعتماد الوقود اللتحديد صالحيةتوجيهية 

and Approval of New Aviation Turbine Fuels and Fuel Additives. 

  المرحلة التجريبية  ٢-٣
يجب أن يخضع الوقود بشكل عام الختبار وتطوير كاف كي يثبت أنه يتوافق في الظروف التي يستخدم فيهـا             ١-٢-٣

كما يجب أن يتوافق الوقود مع خصائص المواصفات الالزمة الستيفاء شروط           . في الطائرة مع نوع المحرك ومواد الطائرة      
ويتعين أن تعالج البيانات مسألة التوافق مع أنواع الوقود والزيوت واإلضافات           . لطائرة أو المحرك  األداء واالستمرارية في ا   
كما يجب إثبات قابلية الوقود للخلط مع أنواع الوقود واإلضافات األخرى المعتمدة فـي جميـع              . المعتمدة للمحرك والطائرة  
خصائصه عند أعلى مستويات التشغيل لمنع قفل خطوط الوقود         كما يجب إثبات احتفاظ الوقود ب     . مستويات الحرارة المتوقعة  

  .والفلتر
تشمل المرحلة التجريبية دراسات ألثر الوقود المحمل على خصائص ومواصفات الوقود والخصائص المحددة               ٢-٢-٣

ة على كميـاء  ويعتمد نطاق المرحلة التجريبي   . للغرض والتوافق مع المواد واختبارات شبكة العناصر واختيارات المحركات        
ويستدعي استبعاد خبرة صـانع     . الوقود الجديد واإلضافة الجديدة ومماثلة الوقود واإلضافة المعتمدة وتجربة صانع المحرك          

وتسجل نتائج المرحلة التجريبية في تقرير بحثي يعد من قبل صانع الوقـود           . المحرك إلى إجراء المزيد من التجارب الجادة      
طائرة، ويوفر التقرير البحثي البيانات والمعلومات الالزمة لالستعراض الذي يجريه أعـضاء            مع إشراف صانعي معدات ال    

 الجمعيـة األمريكيـة     D4054ويمكن الرجوع إلى الممارسة المعياريـة       . الجمعية األمريكية المشاركين في عملية االقتراع     
  .للتجارب والمواد لإلطالع على وصف مفصل لهذه الشروط
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  ادمرحلة االعتم  ٣-٣
بعد انتهاء المرحلة التجريبية يقوم باستعراض التقرير البحثي ممثلون لصناع المحرك فـي اللجنـة الفرعيـة                   ١-٣-٣

فإذا تم اعتماد التقرير من جانب صانعي المحرك تـتم           (ASTM) لوقود الطيران التابعة للجمعية األمريكية للتجارب والمواد      
المالئمة ثم يقدم مشروع المواصفات والتقرير البحثي بأكملـه إلـى اللجنـة             صياغة مشروع بالمواصفات باللغة والمعايير      

وربما يخضع التقرير البحثي والمواصفات لعدة تنقيحات قبل الموافقة على الـصيغة            . الفرعية الستعراضه والتصويت عليه   
مستوى اللجنـة قبـل اعتمـاد    ويلي تصويت اللجنة الفرعية اقتراع آخر على . النهائية للمواصفات من قبل أعضاء الجمعية   

  .المواصفات النهائية من قبل الجمعية األمريكية ونشرها
وتتميز هـذه   . تعتبر الجمعية األمريكية للتجارب والمواد منظمة طوعية تقوم بوضع معايير توافقية وطوعية             ٢-٣-٣

لية محددة بشكل جيد لوضع     الجمعيات بالتوازن في عضويتها ويتمتع أصحاب المصلحة بصوت متساو في المشاركة في عم            
ونظرا لخضوع المواصفات التي تضعها هذه الجمعية لعمليات تقنية صارمة فهي تعتبر بأنهـا  . معايير ومواصفات للصناعة  

ونتيجة لذلك تستخدم سلطات الطيران المدني مثل إدارة الطيران الفيـدرالي            . توفر رقابة نشطة وجادة لنوعية وأداء الوقود      
  .المواصفات في إشرافها المنتظم على عملية الطيرانهذه المعايير و

  عملية توثيق الصالحية للطيران بالنسبة ألنواع الوقود البديلة الجديدة  -٤
تعتمد عملية التصديق على الصالحية للطيران من جانب إدارة الطيـران المـدني علـى وضـع ومراقبـة                     ١-٤

 ومثلمـا   (ASTM)ية من نوع الجمعية األمريكية للتجارب والمـواد         المواصفات والمعايير التي تضعها هيئات توافقية طوع      
جرى وصفه أعاله فإن هذه المواصفات تستخدم لتعيين الحدود التشغيلية التـي ينبغـي أن يـضعها صـانعو الطـائرات                      

  .والمحركات لنيل التصديق على منتجهم
ا إجراء تجارب تتصل بـالوقود بخـالف   فيما يتعلق بتصميمات الطائرات والمحركات الجديدة ال يكون مطلوب        ٢-٤

تلك التي يتطلبها برنامج التصديق على المنتج وذلك ألن الطائرة والمحرك الجديد يخضع لبرنامج كامل لالمتثال للتـصديق                  
ويتطلب التصديق على الطائرات والمحركات الجديدة خطة امتثال تشمل جميـع           . باستخدام الوقود الموجود أو الوقود البديل     

. ير الصالحية للطيران المطبقة في مجال الوقود وتشمل مجمل نطاق األوضاع التشغيلية التي يتعـرض لهـا الوقـود                  معاي
وتكون الحاجة ماسة للتجارب اإلضافية لموافقة المواد فقط إذا اشتملت تصميمات الطائرات والمحرك على مواد جديـدة أو                  

  .٣ها أثناء عملية الصناعة للتأهيل الموصوفة في الفصل غير معتادة يمكن أن يتصل بها الوقود ولم يتم تقييم
فيما يخص الطائرة والمحركات التي تم التصديق عليها من قبل سيعتمد مدى اختبار التصديق المتعلق بالوقود                  ٣-٤

  .المطابقغير  أو  المطابقعلى ما إذا كان الوقود من النوع
 المطـابق شـروط التـشغيل الحاليـة للطـائرات            النوع مثلما جرى وصفه أعاله تستوفي أنواع الوقود من         ٤-٤

 بحيـث يـستوفي التـصنيف    Jet A/A-1 Fuel أو Jet A/A-1 Fuelوالمحركات المعتمدة وتُصنف شروط التشغيل بوصفها 
D1655    المعتمد لدى ASTM .                ونظرا ألن الوقود البديل من النوع المطابق سوف يدمج في مواصفات الوقود الحالي فلـن

وفي الحقيقة فإن الوقود البديل يدخل هيكل توزيع       . ك حاجة إلدخال تغيير في شروط التشغيل أو التجارب لالعتماد         تكون هنا 
ومن منظور الطائرة والمحرك المعتمد يوفر       . الوقود وال يحتاج لمعالجة أو تحديد بصفة خاصة ويختلط مع الوقود التقليدي           

  . على نحو متطابقالوقود التقليدي والوقود البديل أداء وسالمة
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تحتاج شروط التشغيل المعتمدة في السابق للطائرة والمحرك للتنقيح بإضـافة مرجعيـة             : الوقود غير المطابق    ٥-٤
باإلضافة إلى ذلك، ربما تبرز الحاجة إلدخال تعديالت على تصميم الطـائرة أو              . للمواصفات بالنسبة للوقود البديل الجديد    

 إذا لـم  (STC)ويتطلب ذلك تعديل شهادة الصالحية أو استكمال لشهادة الصالحية      . ديد البديل المحرك الستيعاب الوقود الج   
وفي كال الحالتين يتعين التأكد من جديد من الـشروط التنظيميـة المتـصلة            . يكن مقدم الطلب هو مصمم المعدات األصلي      

لموافقة على التصديق على المحرك للعمل بأنواع        وفي معظم الحاالت يتعين أن يعقب ا       -بالوقود باختبار الطائرة والمحرك     
  .الوقود البديل موافقة للتصديق على الطائرة التي سيركب عليها المحرك

 االستنتاجات  -٥

  :المؤتمر مدعو الى  ١-٥
اعتماد المعلومات األساسية المقدمة بشأن تحديد الصناعة لصالحية وقود الطيران وعمليات التـصديق           )أ

 .ن الفيدراليةلدى إدارة الطيرا

اعتماد فوائد ومزايا التعاون مع سلطات الطيران المدني األخرى ومنظمات المعايير التوافقية الطوعية               )ب
 .لتسهيل عملية الموافقة على أنواع الوقود البديلة

 التوصيات  -٦

  :المؤتمر مدعو إلى  ١-٦
رة الطيران الفيدرالي بوصف ذلـك      تأييد استخدام عمليات تحديد الصالحية والتصديق المتبعة لدى إدا          )أ

 .الطريقة المالئمة العتماد أنواع الوقود الجديد

 ـ انتهـى ـ


