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 الملخص
 

اهم السبل للحفاظ على المووارد  تحظى الصيانة االنتاجية الشاملة باهمية كبيرة في المنشأت الصناعية كأحدى     

المادية والبشرية في صورة منتجة وبصفة مستمرة ، وتعتبر الطاقة الكهربائيوة اسوال للصوناعات الحدي،وة ، فهوي 

، وان تم،ل احدى اهم صور الطاقة التي تستخدم في شتى المجاالت وال يمكن االستغناء عنهوا فوي حياتنوا اليوميوة 

نتاج الطاقة الكهربائيوة بسوبز زيوادة االعطوال وفنوال عون قلوة الكفواءة واالداء مشكلة البحث تتلخص ضعف في ا

التشغيلي للمحطوة جنووب بغوداد االولوى، مموا سويىدي الوى قلوة تجهيوز عمول الوحودات االنتاجيوة لطاقوة الكهربائيوة 

 االرتقواءعودم للمحطة، واعتمادها على االنظمة التقليدية لها فنآل عون اسوتنزاا المووارد األقتصوادية للمحطوة و

لمحطوة الصويانة االنتاجيوة الشواملة مىشورات يهودا البحوث الوى تطبيو  المطلوب . وبذلك  العمليات ءأدا بمستوى

مىشورات  بأسوتعمال المحطة داءأ لقيال فعاليةتوفير المعلومات المالئمة  من اجلالتي تعمل جنوب بغداد االولى 

الصيانة االنتاجية الشاملة للوقود ال،قيل والغاز الطبيعي، من خالل استخدام معامل االتاحه، وكفواءة االداء لنوعيوة 

. ان تطبيو  الصويانة االنتاجيوة لمعودات بشوكل عواما تحسين فعاليةلتعمل كدليل الوقود ، ومعامل الموثوقية ، حيث 

 والوقوت التكلفوة ترشويدالطاقوة الكهربائيوة للمحطوة فنوال عون  اإلنتاجيوة على رفع كبير تأثير الهالشاملة الشاملة 

تعمول الصويانة االنتاجيوة الشواملة علوى اشورام العواملين فوي . النياع والهودر من االولية الموارد على والمحافظة

اسوتماع الوى عملية اتخاذ القرارات للمساعدة في ايجواد الحلوول للمشواكل االنتاجيوة، وبالتوالي تطويرهوا مون خوالل 

آرائهم ومقترحاتهم، وهي تعدِّ من العوامل االيجابية والمىثرة حيث تخل  مرونة في العمول، فنوال عون الوتخلص 

من اعطال اآلالت والمعدات، وتعد الصيانة االنتاجية الشاملة من االنظمة المهمة والحيوية، ولها الدور البارز في 

 .حطة جنوب بغداد االولىتحسين أداء العمليات االنتاجية وخاصه في م
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Abstract 
 

Total productive maintenance is of great importance in industrial establishments as one of the most important ways to 

preserve material and human resources in a productive and continuous manner.  The electric energy is the basis of 

modern industries as it represents one of the most important forms of energy that are used in various fields and cannot 

be dispensed with in our daily life. The research problem focuses on  a weakness in the production of electrical 

energy due to increased malfunctions, as well as the lack of efficiency and operational performance of the station, 

which leads to a lack of processing of the production units of the electrical energy of the station tts dependence on 

traditional systems as well as the depletion of the plant's economic resources and the failure to upgrade the level of 

performance of the required operations.Thus, the research aims to apply total production maintenance indicators for 

the first southern Baghdad station in order to provide appropriate information to measure the effectiveness of the 

station's performance. This is done by using total production maintenance indicators for heavy fuel and natural gas, 

through the use of availability factor, performance efficiency of fuel quality, and reliability factor.The application of 
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total productive maintenance has a major impact on raising the electrical energy productivity of the plant as well as 

rationalizing cost and time and preserving the initial resources from loss and waste. The study has concluded that 

total production maintenance is an important and vital system that has a prominent role in improving the performance 

of production operations.  

 مشكلة البحث

البحووث بشووكل خوواع موون ضووعف فووي انتوواج  مشووكلة تووتلخص    

الطاقووة الكهربائيووة بسووبز زيوووادة االعطووال وضووعف فووي الكفووواءة 

واالداء التشغيلي للمحطة ووجود هدر وضياع في الوقوت والجهود 

لك،ووورة التوفقوووات مموووا سووويىدي الوووى قلوووة تجهيوووز عمووول الوحووودات 

االنتاجية لطاقة الكهربائية للمحطة، وبالتالي اعتمادها على اسوال 

نظمة التقليدية للقيوال كفواءة اداء المحطوة فنوآل عون اسوتنزاا اال

 العمليات ءأدا بمستوى االرتقاءالموارد األقتصادية للمحطة وعدم 

 المطلوب.

   هدف البحث

يهدا البحث الى استخدام مىشرات لصويانة االنتاجيوة الشواملة     

للوقووود ال،قيوول والغووواز الطبيعووي موون خوووالل كفوواءة االداء لنوعيوووة 

الوقووود ومعاموول االتاحووه ومعاموول الموثوقيووة وبالتووالي تووىدي الووى 

 زيادة االنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض تكاليف االنتاج . 

 فرضية البحث 

لووى فرضووية مفادهووا )سووتىدي تطبيوو  مىشوورات يسوتند البحووث ع    

الصيانة االنتاجية الشاملة للوقود ال،قيل والغاز الطبيعي الوى قيوال 

وتحسوووين كفووواء  اداء عمليوووات االنتاجيوووة لمحطوووة جنووووب بغوووداد 

 االولى(. 

 

 اهمية البحث

 تحقيو  فوي الشواملة اإلنتاجية لصيانة الفعال الدور على التأكيد    

 في الحدي،ة العلمية واإلدارية األساليز من خالل .المحطة أهداا

 محطة جنوب بغداد . في الصيانة أداء تحسين

  مجتمع البحث

 إلنتووواجللمديريووة العامووة  التابعووةاحوودى المحطووات تووم اختيووار     

 واقتصورت ،محطوة جنووب بغوداد/ االولوىوهي  الطاقة الكهربائية

الحوووودود للبحووووث علووووى البيانووووات الماليووووة للسوووونة المنتهيووووة فووووي 

وذلوووك لكونهوووا متووووفرة ومصوووادل عليوووة مووون قبووول  31/12/2012

 ديوان الرقابة المالي االتحادي.

 البيانات جمع أسلوب

  :األتية المصادر على االعتماد تم فقد البحث إنجاز لغرض

 الرسائل عن فنال واألجنبية هالعربي الكتز : النظري الجانز .أ 

  تياألنترن وشبكة المنشورة والبحوث واالطاريح

 الميدانيوة والمعايشوة المحطوة وتقارير بيانات : العملي الجانز .ب 

 المقوابالت عون فنوال اإلنتاجيوة العمليوات سير معرفة لغرض

 األقسوام ومودراء المهندسوينوالعواملين  مون عدد مع الشخصية

 . بالمحطة

 انموذج البحث
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 االطار النظري

 الصيانة االنتاجية الشاملة

االخيووورة اهتموووام متناميوووا بموضووووع الصووويانة  اآلونوووةشوووهدت     

االنتاجيوووة الشووواملة، عنووودما ادركوووت المنظموووة بوووأن افنووول وسووويلة 

السووتمرارها فووي االسوووال وبميووزة تنافسووية هووي بتقووديم خدمووة ذات 

جوووودة عاليوووة وخاليوووة مووون العيووووب وتلبوووي رغبوووات الزبوووون، ان 

 ةآلووبتملووك   ى المشووغلخلوو  شووعور لوودت الشوواملة اإلنتاجيووةالصوويانة 

بصوويانت ها  الفخرشووعور بوو، وبينهوواوه إحووداث عمليووة تقووارب بينووو

 والمحافظة عليها.

 الصيانة االنتاجية الشاملة  مفهوم .1

تعتبر الصيانة اإلنتاجيوة الشواملة مفهووم يابواني مبتكور فوي عوام     

اطالع اليابان علوى مفهووم الصويانة الوقائيوة مون  وذلك بعد 1991

 Nippondenso) ةكانوت شوركاذا .  الواليات المتحودة األمريكيوة

أول شووركة توودخل الصوويانة هووي ( Toyotaشووركة الاحوودى فووروع 

 . 1910الوقائية لعملياتها االلية للمصنع في عام 

ووا بووان،  Venkateshوقوود عرفووه      نظووام صوويانة يتنوومن مفهوم 

حدي، ا للمحافظة على المصوانع والمعودات. الهودا منهوا هوو زيوادة 

 العوامليناإلنتاج بشكل ملحوظ ، في الوقت نفسه ، زيادة معنويوات 

والرضووا الوووظيفي ويعتموود علووى مشوواركة كافووة العوواملين لمعالجووة 

 وحوول المشوواكل موون خووالل البحووث عوون أصوول األسووباب وازالتهووا

 (.Venkatesh, 2007:1 )بالكامل 

مدخل إبداعي لصيانة المعدات لتحسين توفر وقد عرفت بأنها )    

الماكينة وإنتاجيتها من خوالل االسوتفادة مون مووارد صويانة وإنتواج 

إزالووة األعطووال وتعزيووز الصوويانة الذاتيووة  فنووآل عوونأك،وور كفوواءة 

 (.(heizer,barry,2001;540 ) للمشغلين يوميا

  الصيانة اإلنتاجية الشاملةفوائد تطبيق   .2

زيادة  اإلنتواج  الى السليم لصيانة االنتاجية الشاملةالتطبي  يىدي   

وزيووادة الرضووا  هورفووع الووروح المعنويوووتحسووين كفوواءة المعوودات 

المعدات أك،ر إنتاجيوة االالت ووبالتالي تصبح  ،الوظيفي للعاملين 

 النتاجيوة الشواملةالصويانة ا وأك،ر أمان في التشغيل . وال يُعد نظام

خلوو  إحسووال نظووام حووديث يمجوورد إسووتراتيجية للمشووروع  ولكنهووا 

موجووودات  بالمحافظووة علووى علووى المسووتويات كلهووا  لوودى العوواملين

بمووا  النظووامالشووركة، ويمكوون تلخوويص الفوائوود المتحققووة موون تطبيوو   

 :   (Tina kanti,2016;14 )(Nakajima,1988:38) يأتي:

 والتصنيع .تخفيض تكاليف االنتاج  .أ 

 رفع الروح المعنويه للموارد البشرية العاملة . .ب 

خلوو  االنتموواء لوودى الموووارد البشوورية العاملووة وتقليوول شووكاوي  .ج 

 الزبائن.

 زيادة انتاجية المعدات وكفاء  االداء الكلي. .د 

  ة االنتاجية الشاملةأهداف الصيان .3

المحطووة  يسوواعدُ  ا  مهموو ا  دور ة االنتاجيووة الشوواملةتووىدي الصوويان    

موون  ةوالخاصوو ةهوودافها العامووأ علووى تحقيوو    جنوووب بغووداد االولووى

ة المختلفوو ةصوويان لمراحوول   ةهووداا الرئيسوومراعوواة تحديوود األ خووالل  

 ةالصووناعي فووي المنشوو ت   تعملةصووناا المكووائن والمعوودات المسووألو

سوولوب العلمووي السووليم الووذي عتبووار األاأل خووذ بنظوور  ، مووع األجميعووا  

 فنوول فووي أعمووال  الطرائوو  األ يجوواد  إعلووى  ةإدارة الصوويان يسوواعدُ 

( Willam & Stevenson , 2009 :732) ، وقد ذكور   ة  الصيان

 الوذي يتحقو  مون خوالل  و ةالهدا الرئيس هو تقليل الكلف الكلي ن  إ

وكوذلك  ةجيود ةبصوور والتسوهيالت للعمول   على المعدات   ة  المحافظ

 ة الشواملةاالنتاجيو ةإجراءات الصيان تطبي   لإتخاذ القرار المناسز 

وعلووى هووذا ، ها حوودوث   قبوولتووأثير العطووالت  التووي تعموول علووى تقليوول  

 هوداا  مون األ ةتحقو  جملو ةوالمخطط ةالجيد ةسال فأن الصياناأل

      (،  Wong kam, 2001 : 57)تيوة اآل إيجازهوا بالنقواط   يمكونُ 

 (Stevenson ,2009:733( ، )Hiezer & Render 

,2001:700: ) 

 قلويال   الى أن الوقت النائع يكوونُ  : وهذا يقودُ  ةزيادة الموثوقي .1

 ةنشووووطوتخفوووويض تشووووتت األ ا  أينوووو ووقووووت التصووووليح قلوووويال  

 والعمليات .

وبشكل جيد  للمعدات   ةمان : إن إجراء عملية الصيانتحسين األ .2

 ها أو خطورتها على العاملين .إحتمال فشل   يىدي الى قلة  

داء ألووى إىدي تووللمعوودات  ةالرديئوو ة: إن الصوويان ةالعاليوو ةالجووود .3

إنخفوواض وبالتووالي تووىدي الووى  ةالقياسووي ضووعيف فووي المعووايير  

 . تهاجود

المكوائن  عمالنتواج وأسوتتحقي  أقصى تشوغيل خوالل أوقوات األ .4

موووووال وبالتووووالي حمايووووة رو ل األ  ة  تكلفوووو قوووول  أوالمعوووودات ب

 . ةالمست،مر

     ةمراض المهنيتخفيض إصابات العمل واأل  .9

 للمعوودات   ةجووزاء العاطلووسووتبدال األإل ةوسووائل جوواهز إمووتالم .1

 النظام .         داء  أمن  نُ تحس   ة  سال وبطريقومكوناتها األ

تدريز  من خالل   ةالصيان رفع مستوى كفاءة العاملين في فرل   .2

 عمالوأست ة  أساليز الصيان حدث  أ  هيل أعناء الفري  علىأوت

 .ةالحدي، ةجهزاأل
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 مؤشرات اداء المحطة باستعمال الصيانة االنتاجية الشاملة  .4

عون طريو  المعوادالت قيال فعاليوة الصويانة االنتاجيوة الشواملة تم 

 التالية :

 اويووةيالكيم الطاقووة كميووة هووي الكفوواءة اداء لنوعيووة الوقووود : .1

 واحدة كهربائية طاقة إنتاج لغرض تجهيزها للوحدة المطلوب

)واحود  إلنتواج الوقوود مون هالمطلوبو الحقيقيوة الكميوة هوي أو

 وحوودة تحويوول كفوواءة كليوووواط. سوواعة(، وهووي تعبوور عوون 

 الوقوود في الموجودة الكيمياوية الطاقة من % 100  كهربائية

 طاقوووة الوووى للوحووودات االنتاجيوووة المسوووتخدم داخووول

 ،  (Michalska & Szewieczek, 2007: 212)كهربائية

 كيلووو 210 يسوواوي للوحوودة الحووراري المعوودل فووأن

، حيوث ان السوعرة الحراريوة هوي وحودة سواعة كيلووواط/ةسعر

 تكوون لوذلكKcal  الحراريوة الطاقوة وخاصوة لطاقوةقيوال ا

(، سواعة واط كيلوو / سوعرة كيلوو )الحوراري المعودل وحودات

وتعوووود فقووودان السووورعة الوووى نتيجوووة دوران )ناقووول الحركوووة( 

والووذي بوودور  يعتموود علووى حوورار  غرفووه االحتوورال  التوربوواين

نتيجوة احتورال الوقوود المسووتعمل بوداخلها، وان زيوادة السوورعة 

وانخفاضووها لوودوران التوربوواين يعتموود علووى الوقووود وبالتووالي 

تقال الكفاءة يعتبر مىشر مهم جدا لتقيم الوحدة االنتاجيه حيث 

 :(jagtar singh 2013 :3)الحرارية من المعادالت التالية 

   الكفاءة الحرارية =   .أ 
1

210       ×100 

 معدل الحرارية                              

نسوبة بوين اجموالي  هووللمحطوة  ةالحراريو المعودلوبالتالي فان     

الطاقة الحرارية للوقود الناتجة الى الطاقة الكهربائية لذا يستخرج 

  :(jagtar singh 2013 :3)عن طري  المعادله التاليه 

 الطاقة الحرارية للوقود معدل الحرارية =  .ب 

 انتاج الطاقة الكهربائية                         

حيث ان الطاقة الحرارية للوقود = الوقود المصروا او الدخل    

m)في الوحدة )
3

Kcal/mقيمة الحرارة )×  
3

. ) 

لحورل الوقوود ال،قيول  وان قيمة الحورارة هوي كميوة الطاقوة الناتجوه

(9940هي )
2
 . 

الطاقوووة الكهربائيوووة = انتووواج الطاقوووة الكهربائيوووة للسووواعه واحووودة 

 . (KW.Hبالكيلوواط )

 معامل االتاحة  .2

                                                           
1
 الكمية الحقيقية من حراره الوقود المطلوبة النتاج الطاقة الكهربائية 
2
 ثوابت خاصه بالمحطة )للوقود الثقيل( 

هووي نسووبة الوقووت الووذي تشووتغل فيووه المحطووة بشووكل طبيعووي بوودون 

توقووف اضووطراري، بمعنووى اخوور هووو التناسووز بووين مقوودار الوقووت 

الذي تكون فيه المحطة قادرة على انتواج الطاقوة الكهربائيوة خوالل 

فتووور  زمنيوووة محوووددة وبوووين مقووودار تلوووك الفتووور  الزمنيوووة المحوووددة 

ابطوه بشوكل كامول (، ويكوون تر2:  2009والصواا،  الدا ودي)

موع توقووف عمول المحطووة وتكراريتهوا نتيجووة االعطوال او الصوويانة 

الدوريووة حيوووث يعتبوور المىشووور االقتصوووادي الووذي يوووأتي بالدرجوووة 

االولى في تقيويم انتاجيوة المحطوات الكهربائيوة حيوث يقويس اوقوات 

االشتغال الفعلي وفتر  توقف الوحدات االنتاجيوة ألعموال الصويانة 

ضووطرارية وبنوومنها اوقووات االعووداد الشووتغالها المبرمجووة او اال

   :(jagtar singh 2013 :3)ويتم حسابها بالطريقة التالية 

 100×  زمن االتاحة الوحدةمعامل االتاحه للوحدة بالزمن =   

 زمن الكلي                

زموون  -حيووث ان زموون االتاحووة الوحوودة = زموون اشووتغال الوحوودة 

 التوقف الكلي .

الكلي = هو مجموع الكلي )اشوتغال الوحودة ا الخوروج وان زمن 

 االضطراري ا الخروج للصيانة(.

 معامل الموثوقية  .3

ويبرز المعامل اهميوة درجوة موثوقيوة فوي انتواج الطاقوة ونقلهوا     

وتوزيعها للمستهلكين، فكلما كوان المعامول مونخفض او قريوز مون 

يكووون الصووفر يكووون احتماليووة بقوواء الوحوودة فووي العموول ضووعيف و

 , Michalska & Szewieczek))توقفهووا عوون العموول مىكوودا

وكلما ابتعد المعامل عن الصفر ووصل الى الواحود  2007:212)

كلمووا زداد وثوقهووا حتووى تبلوو، ذروتهووا، اي عنوود انخفوواض المىشوور 

يكووون قلووة فووي انتوواج الطاقووة الكهربائيووة وبهووذا تعتبوور ذات اهميووة 

الكهربائيوة الوى المعامول قصوى لوثول استمرارية بتجهيز الطاقوة 

 .(jagtar singh 2013 :3) اإلنتاجية

 100×  الطاقة المتاحةمعامل الوثوقية للوحدة بالكيلوواط = 

 الطاقة الكلية                                               

حيووث ان معاموول الموثوقيووة : هووي النسووبة بووين الطاقووة المتاحووة     

الكليووه( للوحوودة اي بمعنووى هووي قوودرة للوحوودة و الطاقووة القصوووى )

ضوومن الشووروط المحووددة  باإلنتوواجوحوودة التوليوود علووى االسووتمرار 

 خالل فتر  زمنية محددة .

)الطاقوة المفقوودة بالصويانة  -وان الطاقة المتاحوة = الطاقوة الكليوة 

 المخطط ا الطاقة المفقودة بالصيانة االضطراري( .

المنتجوة ا الطاقوة المعطلوة عن ان الطاقة الكليوة = الطاقوة  فنال 

 او المتوقفة )سبز الصيانة المخططة او االضطرارية( .
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 الشواملة االنتاجية الصيانة ان (3: 2009الطويل،وهاب،(ويراى 

 والمعودات وتحسون المكوائن صيانة مجال في الحدي،ة المداخل من

، وقيوال كفواء االداء  األعطوال ويقلول ، اإلنتواج وتحسوين فعاليهوا

وبالتالي فان الجانز التطبيقي يظهر كفواءة االداء لنوعيوة للمعدات 

 الوقود، ومعامل االتاحة، ومعاملة الموثوقية.

 الجانب التطبيقي

 نبذه تاريخية عن المحطة جنوب بغداد االولىاوال : 

يتناول هذا الجانوز التطبيو  العملوي الداء محطوة جنووب بغوداد     

 المشوواريع التابعووة موونواحوودة محطووة جنوووب بغووداد  عوود  تُ واالولووى 

 GE  Energyةموون قبوول شوورك تفووذالتووي نلوووزارة الكهربوواء 

Product Europe Ms   2004فوي سونه سست المحطة أتو قد، 

ة ، بطاقوو2009عووام الطاقووة الكهربائيووة فووي  أ تشووغيلها النتوواجوبوود

 ( ميكاواط في الساعة. 214تصميمية )

هوووي الوووركن االسوووال الطاقوووة الكهربائيوووة  إنتووواجمحطوووات ان     

واالبتدائي في عناصور االنتواج حيوث يوتم انتواج الطاقوة الكهربائيوة 

بمقوودار الطلووز عليهووا موون قبوول المسووتهلكين ، واليمكوون خزنهووا او 

االحتفوواظ بهووا لحووين الطلووز عليهووا او تعووويض بالطاقووة فووي حالووه 

 لتوليود محطوات في الكهرباء توليد الطاقة حدوث نقص فيها ، ويتم

 موون خووالل تغووذيها كهروميكانيكيووة يووتم مولوودات قبوول موون الطاقووة

، وبهوذا يوتم دوران  الكيمياوية للوقود المستعمل االحترال عمليات

التورباين الرئيسي المسو ل عن توليد الطاقوة الكهربائيوة ومون ثوم 

نقلهووا الووى الشووبكة الوطنيووة عوون طوورل االسووالم الكهربائيووة. وان 

 وحدات القيال للطاقة الكهربائية هي :

KW.H     . وحدة قيال للطاقة الكهربائية للمحطة 

MW.H ( في واط كيلو 1000وحدة قيال للطاقة الكهربائية 

 ( للمحطة . ساعة

 

ويبلوو، انتوواج الطاقووة الكهربائيووة للمحطووة جنوووب بغووداد االولووى     

كيلوووواط فووي السوواعة  (1111110111000) باجمووالي 2012لسوونة 

( كيلووووواط فوووي 2112011221واالسوووتهالم الوووذاتي )الوووداخلي( )

الساعة، وان النياعات يتم تبويبها ضمن االستهالم الذاتي وذلك 

بسووبز نسووبتها القليلووة جوودا واينووا قربهووا موون شووبكة نقوول الطاقووة 

الكهربائيووة )الشووبكة الوطنيووة( ، اذن فالطاقووة المصوودرة )المباعووة( 

الطاقووة المنتجوووة مطروحووا منهووا االسووتهالم الوووذاتي تكووون نتيجووة 

)الووووووداخلي( والنووووووياعات، وبالتووووووالي الطاقووووووة المباعووووووه هووووووي 

( كيلووووواط فوووي سووواعة . وكموووا موضوووح فوووي 1102413991119)

 الجدول االتي :

لمحطة جنوب بغداد االولى )بالكيلو واط . ساعة( 2012والطاقة المباعة لسنة  واالستهالم الذاتيالطاقات المنتجة  (1جدول )
 

 االشهر

 الطاقة المنتجة

KW.H 

 االستهالم الذاتي

KW.H 

 الطاقة المباعة )المصدر (

KW.H 

 2313221922192 313921140 2112201112192 كانون ال،اني

 9911191223124 311921220 10212141903124 شباط

 10111201994129 111901000 10212301994129 اذار

 2212111119121 111201000 2014311119121 نيسان

 11112321299121 212921240 11219291939121 ايار

 11319311222124 212291493 11912011229124 حزيران

 11112221922139 112221122 11311921214139 تموز

 11219111319130 219191411 11190291231130 اب 

 9213411119120 114211400 9312231019120 ايلول 

 2914911030111 113391000 2012391030111 تشرين االول 

 9210191902129 219421310 9411131212129 تشرين ال،اني 

 4212311919131 219911920 4913221429131 كانون االول
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 1102413991119 2112011221 1111110111000 المجموع

 

ويلحووا ان االسوووتهالم الووداخلي عبوووارة عوون اسوووتعمال الطاقوووة     

المنتجوووة مووون الوحووودات االنتاجيوووة لتشوووغيل المنظوموووات السووواندة، 

يطرح من الطاقة المنتجوة  واين  الدارة وحدة العمل وبالتالي فأنة

للمحطة الستخراج الطاقوة المصودرة .تعتمود الطاقوة المنتجوة علوى 

عوودد سوواعات التشووغيل الكليووة للمحطووة حيووث تتكووون موون سوواعات 

اشتغال وساعات توقوف مبرمجوة )الداء اعموال الصويانة( وتوقوف 

اضطرارية خارج سيطرة العاملين وبالتالي يتم اصوالحها واعوادة 

ائيووة وكمووا موضووحة فووي الجووودول الطاقووة الكهرب المحطووة ألنتوواج

 :االتي

 

 لمحطة جنوب بغداد 2012لسنة  واالضطراريةاالنتاجية وساعات التوقف المبرمجة  للوحدات( يوضح ساعات االشغال 2جدول )

 ساعات التوقف الكلية التوقف االضطراري التوقف المبرمج  ساعات االشتغال االشهر

 411.14 3.14 413.9 1021.31 كانون ال،اني

 19.21 - 19.21 1224.14 شباط

 20.02 2.22 12.2 1412.92 اذار

 432.19 13.41 419.23 1002.31 نيسان

 119.49 49.32 20.12 1312.91 ايار

 101.11 1.24 99.22 1332.29 حزيران

 141.12 20.39 120.23 1341.22 تموز

 124.11 21.14 192.92 1313.24 اب

 299.2 19.24 224.41 140.3 ايلول

 420.2 - 420.2 1012.2 األول تشرين

 193.21 90.93 102.23 1241.24 ال،انيتشرين 

 222.11 93.31 22413 110.34 كانون االول

 3219.92 221.2 3429.22 13294.03 المجموع

 

( 13294103بلغوت ) ةالتشغيلينلحا من الجدول فان الساعات     

قوووودار   بأجموووواليسوووواعة تشووووغيله حيووووث اسووووتهلكت وقووووود ثقيوووول 

لتوور حيووث ان الوقووود يصوول الووى المحطووة عوون ( 39213211129)

طري  انابيز نقل الوقود ويوجود فيهوا عودادات الحتسواب الكميوات 

وعووودادات الحتسووواب الكميوووات المصوووروفة للوحوووودات  المسوووتلمة

يوتم احتسواب كلفتهوا علموا ان السوعر للتور  ضو هااالنتاجية وعلى 

فقوط ( دينار 100الواحد من الوقود ال،قيل حسز وزارة النفط هو )

 وكما موضح في الجدول ادنا  لكميات الوقود المصروفة :
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2012ولى الالطاقة لمحطة جنوب بغداد ا إلنتاجفة وكمية الوقود المصر( 3جدول )
 

 لتر الوقود ال،قيل /  االشهر لتر الوقود ال،قيل /  االشهر

 4412211322 تموز 2012111224 كانون ال،اني

 4312121212 اب 2919291212 شباط

 1911221929 ايلول 3111991193 اذار

 3019931322 تشرين االول 2912911200 نيسان

 2219121204 تشرين ال،اني 2314221220 ايار

 1412321019 كانون االول 4319941922 حزيران

 

التاليووة التووي تتنوواول تووأثير الغوواز  الخطوووةوعنوود الووذهاب الووى     

الطبيعووي الشووتغال الوحوودات االنتاجيووة فووي محطووة جنوووب بغووداد 

االولووى وتأثيرهووا مباشوور علووى دوران التوربوواين وبالتووالي زيووادة 

تاجيووة وكمووا موضووح فووي الجوودول سوواعات اشووتغال للوحوودات االن

 :االتي

 

 ( ساعات التشغيل بالغاز الطبيعي للواحدات االنتاجية4جدول )

 مجموع ساعات االشتغال االشهر مجموع ساعات االشتغال االشهر

 11443 تموز 11421 كانون ال،اني

 11492 اب 11344 شباط

 11413 ايلول 243 اذار

 11421 تشرين االول 11222 نيسان

 219 تشرين ال،اني 11421 ايار

 11241 كانون االول 11432 حزيران

 

يوووىدي اسوووتعمال الغووواز الطبيعوووي الوووى زيوووادة فوووي كفووواءة واداء     

الوحدة االنتاجية، ويتبع بذلك زيادة في سواعات االشوتغال للمحطوة 

الكهربائية وبسبز قله توقفات مبرمجة وبالتالي تصول الوى اقصوى 

سوواعه( لموودة سوونة كاملووة وبهووذا 191423اشووتغال لهووا هووو بمقوودار )

 يىدي الى زيادة االنتاج الطاقة الكهربائية.
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.  واط كيلو)بالولى الللمحطة جنوب بغداد ا 2012للسنة  (المصدرة) المباعةالطاقة والمنتجة واالستهالم الذاتي الطاقات ( 9جدول )

 ساعة( باستعمال الغاز الطبيعي

 االشهر

 مجموع الطاقة

 المنتجة
 )المصدر ( الطاقة المباعة المجموع االستهالم الذاتي

 13911901234 112121130 14019921214 كانون ال،اني

 12012201221 110921212 12119121922 شباط

 1210921410 111321922 1311991932 اذار

 9211001430 2991413 9914991293 نيسان

 11011911121 110041990 11111111131 ايار

 12011941422 110911924 12112211012 حزيران

 12112901190 111411932 12214321922 تموز

 12919321202 111201019 13111121212 اب 

 12219431041 111121904 12311991990 ايلول 

 12111291141 111001031 12212291122 تشرين االول 

 9412241242 10041012 9912221214 تشرين ال،اني 

 2211941213 2101144 2219041291 كانون االول

 1122412221022 1212491491 1129211311922 المجموع 

 

ان الطاقووووووة المنتجووووووة للغوووووواز الطبيعووووووي اصووووووبحت بمقوووووودار     

( كليوووووو واط بالسووووواعة وبهوووووذا فوووووان الطاقوووووة 1129211311922)

( كليووو واط بالسوواعة وبهووذا 1122412221022المصوودرة بلغووت )

فان الجدول التالي يوضح كمية الغاز الطبيعي المستعمل في انتاج 

 الطاقة الكهربائية للمحطة :

 

2012ولى الالنتاج الطاقة لمحطة جنوب بغداد ا الغاز الطبيعيكمية ( 1جدول )
 

الغاز الطبيعي / مقم  االشهر
(3) 

 الغاز الطبيعي / مقم  االشهر

 1192312121100 تموز 1139914901000 ال،اني كانون

 1141919191300 اب 1149112101000 شباط

 1194113131400 ايلول 1193412991290 اذار

 1140112121400 تشرين االول 1144110221400 نيسان

 1120213321400 تشرين ال،اني 1199112491410 ايار

                                                           
3
 المقمق: هو وحدة قياس ويساوي مليون قدم مكعب قياسي وهي وحدة عالمية تستعمل لقياس حجم الغاز الطبيعي او البترول . 
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 1139011021200 كانون االول 1142410411900 حزيران

 

مؤشااارات اداء المحطاااة باساااتعمال الصااايانة االنتاجياااة ثانياااا : 

 الشاملة 

الصوويانة االنتاجيووة الشوواملة لقيووال اداء  باسووتعمال مىشوورات آداء

المحطووة موون ناحيووة الكفوواءة الحراريووة ومعاموول االتاحووة ومعاموول 

 الموثوقية وبالتالي فقد ظهرت نتائج هذ  المىشرات باستعمال 

( واصبح لمعامول 29119الغاز الطبيعي للكفاء  الحرارية بمقدار )

عون السوواب  %( وبالمقابول زاد معامول الموثوقيوة 22129االتاحوة )

 ( وكما يظهر في الجداول التالية : 01294واصبح بمقدار )

 ( مىشرات اداء محطة جنوب بغداد االولى باستعمال الوقود ال،قيل2جدول )

 معامل الموثوقية معامل االتاحة الكفاءة الحرارية 

المعوووووووووووووووووودل  الطاقة الحرارية االشهر

 الحراري

 طاقة الكلي  طاقة المتاحة الكلي  الزمن المتاح الزمن

 14111411491 14012211231 11422 11424 21122 299102212001000 كانون ال،اني

 12119121922 12119121922 11344 11344 21192 322120912001000 شباط

 13312131001 (214211122) 11422 (2) 91341 332193112221000 اذار

 12011221239 2212121991 11440 11004 31192 312113212421000 نيسان

 11112421219 11114231904 11422 11424 31012 342142412201200 ايار

 12114231194 12110921429 11440 11431 21192 321142912121000 حزيران

 12211291220 12212491991 11422 11424 21131 339129012221000 تموز

 13113001490 13019291129 11422 11424 21410 322190113111000 اب 

 12312431922 12314121312 11440 11431 21242 339109919421000 ايلول 

 12214131309 12210321040 11422 11424 21932 309142910421000 تشرين االول 

 12211211123 (1111131194) 11440 (2) 41242 214191311221000 تشرين ال،اني 

 10113921343 9114911321 11422 11004 31221 309122311941000 كانون االول

 1142911341219 1111911221191 121920 131140 21990 31222112211291200 المجموع 
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 ( مىشرات اداء محطة جنوب بغداد االولى باستعمال الغاز الطبيعي2جدول )

 معامل الموثوقية معامل االتاحة الكفاءة الحرارية 

المعوووووووووووووووووودل  الطاقة الحرارية االشهر

 الحراري

 طاقة الكلي  طاقة المتاحة الكلي  الزمن المتاح الزمن

 11111301201 9119311024 11422 194122 23241390 201191212421900 كانون ال،اني

 10214911402 9211221100 11344 1204122 22941929 293142119211220 شباط

 10219121411 9212421194 11422 1342124 30991992 314119211901220 اذار

 11311411932 4212301402 11440 924112 32001229 292141411921000 نيسان

 12913291321 10211031199 11422 1249101 19121129 233142212201200 ايار

 12419911429 10210111923 11440 1232122 32221232 431190219421999 حزيران

 12919111000 10112421929 11422 1209121 39191912 449102119221299 تموز

 13013911499 9912191202 11422 1139112 32321132 430109110441499 اب 

 12119201294 -1319341211 11440 19914- 31311132 199120219911229 ايلول 

 11319991194 4210241902 11422 14211 32011222 302112110201320 تشرين االول 

 10913121209 2919021230 11440 1093142 29911114 223142119111210 تشرين ال،اني 

 10419191329 -1411321399 11422 112132- 32421192 142143012191210 كانون االول

 1140912931199 21112221300 121920 9922109 31921190 31992122319921900 المجموع 

 

( للمىشوووورات 2،  2ان الجووودول االتووووي يظهوووور نتوووائج الجووووداول )

الصوويانة االنتاجيووة الشوواملة إمووا مووايتعل  لووبعض االشووهر ظهوورت 

بنسووبة سووالبة بسووبز فقوودان الطاقووة الكلووي اك،وور موون طاقووة المنتجووة 

 للمحطة .
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 ( مىشرات اداء المحطة باستعمال الغاز الطبيعي مقارنه مع الوقود ال،قيل في ظل تقنية التحسين المستمر9جدول )

 

الوووى ان اسوووتعمال الغووواز الطبيعوووي فوووي  يشوووير الجووودول اعوووالة    

الوحوودات االنتاجيووة سوويىدي الووى ارتفوواع قيمووة الكفوواءة الحراريووة، 

ومعاموول االتاحووة، ومعاموول الموثوقيووة الفوورل الواضووح للمىشوورات 

( وهي الناتجة من عمليوة 2129م،ال ان الكفاء  الحرارية ظهرت )

%( 21(، وان معامول االتاحوة ظهورت )21190 – 29119طرح )

(، وان معامووول 92 – 22129ي الناتجوووة مووون عمليوووة طووورح )وهووو

( وهووي اينووا الناتجووة موون عمليووة طوورح 0.12المىثوقيووة ظهوورت )

(01294 – 01921. ) 

وبهذا فان ازدياد مىشرات الصيانة االنتاجية الشاملة باستعمال     

 (1129211311922الغووواز الطبيعوووي اصوووبحت الطاقوووة المنتجوووة )

سوووابق  باسوووتعمال الوقوووود ال،قيووول عموووا كانووت  كليوووواط فوووي سووواعة

وكموووا موضووووح فوووي  كليووووواط فوووي سووواعة (1111110111000)

 الشكل التالي :

 

 

 

 

 

 

 الوقود ال،قيل الغاز الطبيعي 

 االشهر

الكفاءة 

 الحرارية

الكفاءة  معامل الموثوقية معامل االتاحة

 الحرارية

 معامل الموثوقية معامل االتاحة

 01422 % 44 31102 0.992 % 99123 40193 كانون ال،اني

 01291 % 90 30113 1.00 % 100 31199 شباط

 01901 % 91 22110 -01091 % 0113 11110 اذار

 01411 % 40 21122 01191 % 19122 21190 نيسان

 01239 % 24 43123 01992 % 99123 22104 ايار

 01210 % 21 22120 01992 % 99122 31199 حزيران

 01210 % 21 21191 01992 % 99123 32119 تموز

 01211 % 22 23101 01992 % 99123 34191 اب 

 (01119) % 11- 23119 01992 % 99122 31131 ايلول 

 01423 % 44 22199 01992 % 99123 33191 تشرين االول 

 01231 % 23 22120 -01091 % -0114 12114 تشرين ال،اني 

 (01139) % 11- 21142 01992 % 12142 22119 كانون االول

 01921 % 92 21190 01294 % 22129 29119 المجموع 
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 فرل بالمىشرات الصيانة االنتاجية الشاملة والطاقات المنتجة المصدرة (1شكل )

 
 

نلحووووا موووون الشووووكل اعووووال  بووووان الطاقووووة المصوووودرة بلغووووت     

( كليوووواط فووي سوواعة عمووا كانووت فووي الوقووود 1122412221022)

اي بزيوادة نسوبة ( كليوواط فوي السواعة 1102413991119ال،قيل )

%( للطاقووة 2911%( للطاقووة المصوودرة، ونسووبة )2413مقوودارها )

د سوبز هوذ  الزيوادة الوى مىشورات الصويانة االنتاجيوة  المنتجة ، تُع 

واينووا الووى اسووتعمال الغوواز الطبيعووي حيووث ازداد معاموول االتاحووة 

وكفووووواء  االداء لنوعيوووووة الوقوووووود ومعامووووول المىثوقيوووووة بمقووووودار 

%( علووووى التوووووالي والبوووود موووون %22109(، )%2312(، )9212)

االشووارة الووى تكوواليف انتوواج الطاقووة الكهربائيووة بمووا يخووص للوقووود 

( دينوووار/ لتووور حسوووز 100ال،قيووول حيوووث ان كلفوووه شوووراء  بلغوووت )

تعليمووات وزارة الوونفط وبالتووالي فووان اجمووالي كلفووه شووراء اصووبحت 

(  ومووع اعتموواد علووى الغوواز الطبيعووي يكووون 39123211121900)

( دينار حيث ان الكميه المطلوبوة 12140212301310)كلفه شراء 

( مقموو  علمووا ان 34210911109ألنتوواج الطاقووة الكهربائيووة هووي )

 ( دينار .90سعر شراء  من وزارة النفط هو )

وبهووووذا فووووان انخفوووواض التكوووواليف النتوووواج الطاقووووة الكهربائيووووة     

( دينوووار للغووواز الطبيعوووي 12133413321140انخفنوووت بمقووودار )

ان لقطووواع الخووودمات .%( 4212اي بنسوووبة مقووودارها ) المسوووتعمل

اهميووة خاصووة وموقعووا  متميووزا  بحكووم المنووافع التووي يقوودمها وطبيعووة 

الخصووائص التووي يمتوواز بهووا لووذا تووزداد الحاجووة يومووا  بعوود يوووم الووى 

الخدمات. اذ تعرا الخدمة "بأنها نشاط او انجاز او منفعوة يقودمها 

ملموسة والينتج عنهوا طرا ما لطرا اخر وتكون اساسية وغير 

ايوووة ملكيوووة وان انتاجهوووا او تقوووديمها يكوووون مرتبطوووا  بمنوووتج موووادي 

ملمول او اليكون" .او هي مجموعة من المنافع غير ملموسوة قود 

ترتبط بمنوتج ملموول او التورتبط بوه ، تسوتهلك عنود وقوت انتاجهوا 

وتهووودا الوووى اشوووباع حاجوووات او رغبوووات الزبوووائن وبالتوووالي فوووان 

لزيووادة لنوووء علووى المشووكالت المتعلقووة بالصوويانة تسوولط االصويانة 

ويورى  .االنتاج الطاقة الكهربائية بهوذا يحقو  منوافع للمجتموع ككول

الباحووث بووان تطبيوو  مىشوورات الصوويانة االنتاجيووة الشوواملة سوويىدي 

الى زيادة تجهيز للطاقة الكهربائية وقله تكاليف انتاجها وهوذا يودل 
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وبهووذا فقوود ظهوور مىشوور علووى ان فرضووية البحووث قوود تووم اثباتهووا، 

%(، وهوووي تعتبووور 29119) الكفووواءة اداء لنوعيوووة الوقوووود بمقووودار

على دوران ناقل الحركه )التورباين( نتيجة حورل الوقوود  ةالمقدر

في غرفة االحترال، وكلما ازداد نسبة الكفاءة الحرارية  المستعمل

كلموووا ازداد دوران ناقووول الحركوووة، وبالتوووالي زيوووادة فوووي السووواعات 

حيووووووووث اصووووووووبحت بمقوووووووودار والطاقووووووووة المنتجووووووووة  التشووووووووغيل

ان عاموول االتاحووه كمووا  .( كليوووواط فووي سوواعة1122412221022)

 ةهو الوقت الذي تشتغل فيه المحطة بشكل طبيعي وبالتالي ان نسب

لوووبعض  العمووول%(، وذلوووك لتوقوووف المحطوووة عووون 22129) تبلغووو

عامول والسويما ان  .االشهر واينا لتوقفها للصيانة االضوطرارية 

%( وان فقودان 2914وقية للطاقوة الكهربائيوة قود بلو، بمقودار )الموث

الطاقوووة يعوووود لنووواع الطاقوووة الكهربائيوووة جوووراء اعموووال الصووويانة 

فوي  الوحدات االنتاجية)المبرمجه واالضطرارية ( وبهذا فان بقاء 

وبالمقابول ان بعوض  %(100اد كلما قورب مون النسوبة )دالعمل تز

ان الطاقوة الكلوي اك،ور مون االشهر ظهرت بنسوبة سوالبة بسوبز فقود

 الطاقة المنتجة للمحطة .

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

 اإلنتاجيوةعلوى رفوع  كبيور توأثير الهولصويانة االنتاجيوة الشواملة  .1

 والوقوت التكلفوة ترشويدالطاقة الكهربائيوة للمحطوة فنوال عون 

 . النياع والهدر من االولية الموارد على والمحافظة

ان تطبيوو  الصوويانة االنتاجيووة الشوواملة تعوود عاموول مووىثر وفعووال  .2

حيووث انهووا تخلوو  مرونووة فووي العموول فنووآل عوون الووتخلص موون 

اعطووال اآلالت والمعوودات والسوويما يقلوول موون التوقفووات واينووا 

 من الوقت المستغرل لصيانة المكائن والمعدات .

( سواعة 111940بلغت عدد ساعات االشتغال للغواز الطبيعوي ) .3

( سواعة اي بزيوادة مقودارها 131294اما للوقوود ال،قيول بلغوت )

(120  )% 

يتعاموول العوواملين والموووظفين حيووث التغييوور موون قبوول  مقاومووة  .4

نظوام الصويانة االنتاجيوة الشواملة موع العمال والموظفين غالبية 

واحود وال يوتم  رشوه ز لمودةاو فتورة تودري مجرد نظوامعلى انه 

 فاعليته .حول التركيز 

 الخاصوة المكوائن تقوادم منهوا مشواكل عودة مون المحطوة تعواني .9

زيوادة اوقوات التوقفوات فنوال  يسوبز مموا اإلنتاجيوة بالوحودات

العووواملين لاجوووراء  عووون زيوووادة الوقوووت المسوووتغرل مووون قبووول

 .الصيانة

 

 

 التوصيات 

المجوواالت ضوورورة اسووتعمال الصوويانة االنتاجيووة الشوواملة فووي  .1

االنتاجية والمنتجوات  لزيادةكإحدى االدوات الحدي،ة  الصناعية

 . وتطوير المهارات للعاملين 

اعتماد مىشرات الصيانة االنتاجيوة الشواملة لموا لهوا مون اهميوة  .2

فوووي قيوووال كفووواءة العمليوووات االنتاجيوووة للمحطوووة جنووووب بغوووداد 

 االولى.

العمل على اشرام جميوع مالكوات والعواملين فوي عمليوة اتخواذ  .3

القووورارات للمسووواعدة فوووي إليجووواد الحلوووول للمشووواكل االنتاجيوووة 

وبالتالي تطوية العملية االنتاجية من خالل اسوتماع الوى آرائهوم 

 . ومقترحاتهم

تبنوي ل المحطوة جنووب بغوداد االولوىدعوة االدارات العليوا فوي  .4

لة لرقابووة العمليووة االنتاجيووة ولتقليوول الصوويانة االنتاجيووة الشووام

قوووف وبالتوووالي تحسوووين جوووودة الهووودر والنوووياع واوقوووات التو

 .المنتجات
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