
 محطة كهرباء سيدي كرير

)اسكندرٌة  92عند الكٌلو  للبحر المتوسط الشمالىل ـلى الساحـعسٌدى هرباء ـولٌد كـطة تـقع محـت

ٌة ـتنمـات الـشروعـمـٌة لـهربـكـطاقة الـٌر الـوفـو تـطة هـشاء المحـن إنـوالغرض ممطروح(.  –

كهرباء ـبكة الـتغذٌة بالشـتقرار الـمان اسـو ض للساحل الشمالىٌاحٌة ـٌة  و السـٌة  و الزراعـالصناع

صر و ـدولً بٌن مـط الـشروع الربـالل مـالعربً من خ غربض إلى المـفائالر ـصدٌـدة و تـموحـال

ستخدمة فً ـم المـنظـدث الـقا ألحـوف شروع تتوٌجا لعمل ضخم جادـذا المـد جاء هـو ق ,لٌبٌا

 محطات الكهرباء العالمٌة .

م. باالضافة  093*  9( قدرة 2,9رباء سٌدي كرٌر من المحطة البخارٌة )كون محطة كهتتو

 م. و. وفٌما ٌلً نستعرض بإٌجاز نبذه مختصرة عن المحطتٌن:   053للمحطة المركبة قدرة 

 م.و. 013*  1( قدرة 2,1) البخاريت سيدي كريرمحطت تىليد كهرباء  أوال:

م.و, وقد  093من وحدتٌن قدرة كل منهما  تتكون محطة تولٌد كهرباء سٌدي كرٌر البخارٌة 

الحصول على أعلى كفاءة و اقل معدل فً استهالك الوقود حٌث وقتها روعً فً تصمٌم المشروع 

  .دةـوحـ% ( لل 233مل )ـند حـاعة عـٌلو وات سـرام لكل كـج (933 ) إلىٌصل 

االستـجابة لمـتغٌرات  وتتضـمن نـظم التحـكم و المراقـبة عـلى أجهزة حـدٌـثة تحـقـق سـرعة

 الـتشغٌل مع ضمان الدقة فً التنفٌذ دون اللجوء إلى العامل البشرى. 

و تـشـمل المحـطة أٌـضا وحـدة لـتولٌد الهـٌبوكلورٌت إلنـتاج الكـلور الالزم للتخـلص مـن الطحالب 

لتولٌد غاز و المـواد العـضوٌة فً  مـٌاه التـبرٌد و مـٌاه الـخـدمـات . وتشمل أٌضا وحدة 

الهٌدروجٌن الالزم لتبرٌد المولد بما ٌحقق ذلك االكتفاء الذاتً من توفٌر شراء الكلور والهٌدروجٌن 

ونقله وبالتالً ٌساعد ذلك على تقلٌل تكالٌف التشغٌل للمحطة وتشمل المحطة أٌضا وحدتٌن لتحلٌة 

بالمٌاه الالزمة لتشغٌل ( فً الٌوم وذلك إلمداد المحطة  0م 5333مٌاه البحر سعة الوحدة ) 

  الغالٌات لتولٌد البخار الالزم إلدارة التربٌنات.

 اإلستشاري:

 ((PGesco الشركة اإلستشارٌة الهندسٌة لمحطات القوي الكهربائٌة

 المشـــــــــــــــــــروع  وصــــــــــــف

   ٍِ ا( ٍيُاس ك.و سْىَ 5. )ً.و 320وحذتُِ بخاسٌ قذسة مو وحذة تتنىُ اىَحطت                                                                                                                                                              



 ًأٍتاس وقطش  5, ػَق ً داخو اىبحش 000, ٍصذس ٍُآ  اىتبشَذ ىيىحذاث ٍِ ٍُآ اىبحش باىساحو اىشَاى

                                                                                                                          .ً 3َىاسُش اى

  أىف  88أىف ٍتش ٍنؼب / ط الستخذاٍها فٍ اىَنثف بإخَاىٍ  44إىٍ ٍُآ تبشَذ ىيَنثف بَقذاس تحتاج اىىحذة

                        .ٍتش ٍنؼب / ط ىيىحذتُِ

  ٍ( و َستؼَو اىغاص اىطبُؼٍ بصفت دائَت أٍا  ٍاصوث –تؼَو اىىحذاث  بْظاً اىىقىد اىَضدوج  ) غاص طبُؼ

  .اىغاص اىطبُؼٍ ػذً تىفشفُستخذً مىقىد احتُاطٍ  فٍ حاىت  اىَاصوث

 252َذخْت استفاع اىٍغ  مدٌ/ث,  206, أقصٍ مَُت بخاس اىغالَت تؼَو بْظاً اىذوسة اىطبُؼُت .ً 

 التكلفت الكــــــــــــــــــــليت للمشــــــــــــــــــــروع

  .جنٌه مصري( ملٌون  2001بلغت التكلفة اإلجمالٌة للمشروع ) 

   تمويل المشروع:  

 )نظام التموٌل ) قروض مٌسرة 

  .ًالصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماع 

 ادٌة العربٌة.الصندوق الكوٌتً للتنمٌة اإلقتص 

 المحلى المكون.  

 

 م.و. 053سيدي كرير الدورة المركبت بقدرة محطت تىليد كهرباء  ثانيا:

 250بقذسة  (.C.T.G) ( وحذة غاصَت 2تتنىُ اىَحطت ٍِ  ٍىدَىه واحذ و اىزي َتنىُ ٍِ ) 

 ( .S.T.G)و وحذة بخاسَت واحذة  ) HRSG( غالَت االستشخاع اىحشاسٌ ) 2وػذد )  ً.و.ىيىحذة

ات ـشروعـمـٌة لـهربـكـطاقة الـٌر الـوفـو تـطة هـشاء المحـن إنـوالغرض م. ً.و 250بقذسة 

بكة ـتغذٌة بالشـتقرار الـمان اسـو ض للساحل الشمالىٌاحٌة ـٌة  و السـٌة  و الزراعـٌة الصناعـتنمـال

دولً بٌن ـط الـالربشروع ـالل مـالعربً من خ غربض إلى المـر فائـصدٌـدة و تـموحـكهرباء الـال

و  القرن الحالىشروع تتوٌجا لعمل ضخم جاد , بدا فً بداٌة ـذا المـد جاء هـو ق لٌبٌاصر و ـم

لة لتصنٌع ـهؤم خاللها مسح شامل إلمكانٌات المصانع المصرٌة المـت عدٌدةنوات ـتمر لسـاس

ٌم نمطً لوحدات ـوضع تصمه حلى و تالـتصنٌع المـتفادة من الـلالس محطات الكهرباء العمالقة ,

ثم كانت المهمة الصعبة فً المواصفات التفصٌلٌة لكل جزء من  .اتومٌجا (953)التولٌد قدرة 



تكون فً النهاٌة ـمعا ل  اءزجألمهمات المحطة بالشكل الذي ٌسمح بتصنٌعٌة منفصال و تجمٌع ا

ستخدمة فً ـم المـنظـدث الـقا ألحـودة و األداء الراقً وفـن الجـستوى مـلى مـلى أعـدات عـعـم

وقد روعً فً تصمٌم المشروع الحصول على أعلى كفاءة و اقل معدل  محطات الكهرباء العالمٌة .

% (  233مل )ـند حـاعة عـٌلو وات سـرام لكل كـج (155 ) إلىفً استهالك الوقود حٌث ٌصل 

انبعاثـات أكـسـٌد النٌتروجـٌن و تـضمـنت أنظـمة المحـطـة أحـدث األجـهـزة فً التحكم فً دة ـوحـلل

و أكـسٌد الكبرٌـت للمحافـظة على البٌئة كما تـضمنت المحطة وحـدة لمعالجة مٌاه العادم المستخدمة 

 بالمحـطة و تـحوٌلها إلى مٌاه نـظـٌفة التـزاما بـقوانٌن المحافـظة عـلى الـبـٌئة .

تحـقـق سـرعة االستـجابة لمـتغٌرات وتتضـمن نـظم التحـكم و المراقـبة عـلى أجهزة حـدٌـثة 

 الـتشغٌل مع ضمان الدقة فً التنفٌذ دون اللجوء إلى العامل البشرى . 

و تـشـمل المحـطة أٌـضا وحـدة لـتولٌد الهـٌبوكلورٌت إلنـتاج الكـلور الالزم للتخـلص مـن الطحالب 

مل أٌضا وحدة لتولٌد غاز و المـواد العـضوٌة فً  مـٌاه التـبرٌد و مـٌاه الـخـدمـات . وتش

الهٌدروجٌن الالزم لتبرٌد المولد بما ٌحقق ذلك االكتفاء الذاتً من توفٌر شراء الكلور والهٌدروجٌن 

  .ونقله وبالتالً ٌساعد ذلك على تقلٌل تكالٌف التشغٌل للمحطة

 وصف المشروع

  ( ٍِ ُوحذة غاصَت 2تتنىُ اىَحطت ٍِ  ٍىدَىه واحذ و اىزي َتنى ) (C.T.G.)  و.ىيىحذة 250بقذسة.ً 

                                        ً.و .                                                                                                                         250بقذسة  ( .S.T.G)و وحذة بخاسَت واحذة  ) HRSG( غالَت االستشخاع اىحشاسٌ ) 2وػذد ) 

 ٍصذس ٍُآ  اىتبشَذ ىيىحذاث اىبخاسَت(S.T.G. )  ًٍُآ اىبحش باىساحو اىشَاى ٍِ.                                                                                                                          

  تحتاج اىىحذة اىبخاسَت اىىاحذة(S.T.G. ) 66أىف ٍتش ٍنؼب / ط الستخذاٍها فٍ اىَنثف بإخَاىٍ  40ىً إ 

                        .أىف ٍتش ٍنؼب / ط ىيىحذتُِ

  تؼَو اىىحذاث اىغاصَت(C.T.G.)   ٍسىالس ( و َستؼَو اىغاص اىطبُؼٍ  –بْظاً اىىقىد اىَضدوج  ) غاص طبُؼ

                                                                                                                                               .اّقطاع اىغاص اىطبُؼٍ بصفت دائَت أٍا اىسىالس فُستخذً مىقىد احتُاطٍ  فٍ حاىت

 ( ٌتقىً غالَت االستشخاع اىحشاس (HRSG ج باستخذاً غاصاث اىحشَق اىْاتدت ٍِ اىىحذاث اىغاصَت إلّتا

                                                Super Heated Steam.بخاس ٍحَص 

  َستخذً اىبخاس اىَحَص Super Heated Steam ( ٌاىْاتح ٍِ غالَت االستشخاع اىحشاسHRSG ٍف )

  و رىل بذوُ أٌ تنيفت إضافُت.  ( .S.T.G)تىىُذ طاقت مهشبُت فٍ اىىحذاث اىبخاسَت 

 



 اإلستشاري:

 .(PGesco) ششمت اإلستشاسَت اىهْذسُت ىَحطاث اىقىٌ اىنهشبائُتاى

 التكلفت الكـيت للمشـــــروع
 

"  ة( ملٌون دوالر أمرٌكً"  شامال المبالغ االحتٌاطٌ 009,053بلغت التكلفة اإلجمالٌة للمشروع ) 

   -كما ٌلً :

  ( : ًملٌون دوالر أمرٌكً . 029,030المكون األجنب ) 

  ( ملٌون دوالر أمرٌكً معادل للجنٌه المصري 293,000: ) المكون المحلى 

 وبلغت تكالٌف خط الغاز الطبٌعً وخطوط الربط الكهربائٌة كما ٌلً :     

  (  :  ًملٌون دوالر أمرٌكً . 20,200خط الغاز الطبٌع ) 

 ( ًملٌون دوالر .    93خطوط الربط الكهربائً :  حوال ) 

ٌة للمشروع بدون تكالٌف خط الغاز الطبٌعً وخطوط الربط تكون التكلفة اإلجمال وعلى ذلك

 ( ملٌون دوالر أمرٌكً .  009,053الكهربائٌة هً : ) 

أٌضا التكلفة اإلجمالٌة للمشروع بتكالٌف خط الغاز الطبٌعً وخطوط الربط الكهربائٌة  ) 

 ( ملٌون دوالر أمرٌكً .  012,920

 



 بيانات محطة كهرباء سيدي كرير

 

 البيان
 م البند

 البخاري المركبة
 1 نبذة تاريخية عن المحطة مرفق مرفق

 غاز طبيعي
خليط )غاز طبيعي & 

 مازوت (
 2 نوع الوقود

م. و 057 م. و/ وحدة 327   3 القدرة التصميمية 
م. و غازي  257* 2

           &1  *257 
 م. و بخاري

 4 عدد الوحدات 2

الغازية األولي 
37/8/2772  

الغازية الثانية 
6/2/2772  

البخارية المركبة 
28/8/2717  

 الوحدة األولي 2777/  1
الوحدة الثانية 2777/  3  

 5 تاريخ اإلنشاء

 6 تليفونات وفاكس فاكس5091849 /فاكس5091848/ 5091338
 0 الوسائط المتعددة )صور, فديوهات, ......( مرفق مرفق

  
المزيد من البيانات الخاصة بالمحطة والمراد 

 عرضها
8 



 بمحطة كهرباء سيدي كريردليل أرقام التليفونات الخارجية 

 رقم التليفون اإلدارة م

/ فاكس 5331335 رئيس قطاع محطة كهرباء سيدي كرير 1
5331545 

 سكرتارية رئيس القطاع 2
 

 5331543فاكس 

 (2, 1مدير عام تربينات ) 3
 

5331335 

 (2, 1مدير عام تشغيل ) 4
 

5333641 

 (2, 1الكهرباء )مدير عام  5
 

5331545 

 مدير عام الشئون الفنية 6
 

5333635 

 (2, 1مدير عام الغاليات ) 5
 

5333632 

 (2, 1مدير عام األجهزة ) 5
 

5333635 

 مدير عام الكيمياء 3
 

5333643 

 مدير عام األجهزة )المركبة( 13
 

5333633 

 مدير عام التربينات )المركبة( 11
 

5333646 

 عام التشغيل )المركبة(مدير  12
 

5333645 

 مدير عام الغاليات )المركبة( 13
 

5333634 

 مدير عام الكهرباء )المركبة( 14
 

5333413 

 األرشيف 15
 

 5331363فاكس 

 (1,2غرفة التحكم الرئيسية ) 16
 

5331545 

 غرفة التحكم الرئيسية )المركبة( 15
 

5333625 

 الحراسات المشددة بالهدف 15
 

5331546 

 


