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تحالف طيران األعمال لوقود الطيران المستدام

 وقود الطيران
المستدام

األسئلة الشائعة



تحالف طيران رجال األعمال من أجل وقود الطيران المستدام ويمثله مبادرة الوقود 
البديل للطيران التجاري )CAAFI(، الرابطة الكندية لطيران رجال األعمال، الرابطة 

األوروبية لطيران رجال األعمال )EBAA(، الرابطة العامة لمصنعي الطيران 
)GAMA(، جمعية طائرات الهليكوبتر )HAI(، المجلس الدولي لطيران رجال األعمال 

)IBAC(، الرابطة الوطنية للنقل الجوي )NATA( و الوطنية رابطة طيران رجال 
.)NBAA( األعمال

يدعم تحالف طيران رجال األعمال من أجل وقود الطيران المستدام لجنة توجيهية تتألف من منظمات الطيران الدولية في 
جميع نقاط االتصال المنطقية: منتجو وموردي الوقود في القوات المسلحة السودانية، ومصنعو الطائرات والمحركات، 

والمعالجون األرضي والمشغلون على المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية.

 

تُستنبط هذه األسئلة الشائعة من دليل توفير الوقود للمستقبل )Fueling the Future(: وقود الطيران المستدام الصادر عن تحالف طيران رجال 
األعمال لوقود الطيران المستدام الطبعة 2، 2020 وتم إضافة ملحق تكميلي لها.

www.FutureOfSustainableFuel.com

من 
نحن؟

www.FutureOfSustainableFuel.com


يستمر الوعي واالهتمام في النمو بشأن اآلثار الضارة النبعاثات غازات الدفيئة 
)GHG( الناتجة عن المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة والمركبات السطحية 

والسفن العابرة للمحيطات والطائرات. 

ومن خالل التقدم في التكنولوجيا الجديدة، والتحسينات في العمليات والبنية التحتية 
والتحول في قطاع الطاقة عن استخدام الوقود األحفوري، يعمل الطيران المدني على االستجابة لتحدي المناخ. 

وأصبح هذا القطاع من أوائل القطاعات التي وضعت أهدافًا عالميةً؛ للحد من انبعاثاتها في عام 2009. وفي الواقع، 
.SAF أحد المكونات الرئيسية لتحقيق أهدافنا الطموحة هو االعتماد الواسع لوقود الطيران المستدام، المعروف باسم

 

ووقود الطيران المستدام هو عبارة عن وقود مخلوط يتكون من وقود Jet A/A-1 التقليدي الممزوج بعامل مخلوط مستدام غير 
تقليدي )"وقود الطيران المستدام النظيف"( يتم إنتاجه عبر أحد المسارات السبعة التالية المعتمدة من الجمعية األمريكية الختبار المواد 

:)ASTM(

 )FT-SPK( مركب فيشر – ترودش الوقود من الكيروسين البارفيني االصطناعي   .1
)HEFA( إسترات وحمضيات دهنية معالجة بالجفاف  .2

)HFS-SIP( اآليسو-البرافينات المنتجة من السكرات المتخمرة االصطناعية  .3
)FT-SKA( مركب فيشر تروبش الكيروسين االصطناعي مع العطريات  .4

)ATJ-SPK( الكيروسين البارفيني االصطناعي مع الكحول المتحول إلى وقود للطائرات النفاثة  .5
)CHJ أو CH-SK( الكيروسين االصطناعي من المحفز بالتحلل الحراري المائي  .6

)HC-HEFA أو HHC-SPK( الهيدروكربونات المعالجة بالماء  .7

ال، ما لم يتم إنتاج وقود الطيران المستدام وفقًا لمتطلبات ASTM D7566 وإعادة تعريفه باعتباره وقود طائرة ASTM D1655، وتلخص 
نشرة المعلومات الخاصة بصالحية الطيران الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية SAIB( NE-11-56R4(:"...وقود الطائرات النفاثة 

المصنوع من-مكونات المزج االصطناعية التي تلبي متطلبات المعيار الدولي الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد D7566 مقبولة 
D1655- إذا تم إعادة تعريفه باعتباره وقود Jet a-1 أو D1655 Jet-a لالستخدام في الطائرات والمحركات المعتمدة للتشغيل بوقود
عندما يتم إعادة تحديد وقود الطائرات النفاثة D7566 باعتبارها وقود D1655، سيلبي جميع متطلبات مواصفات وقود D1655، ومن 
ثم يفي بقيود التشغيل المعتمدة للطائرات والمحركات المعتمدة للعمل بوقود D1655، ما لم يحظر من جانب حامل شهادة نوع المحرك أو 

.")TC( الطائرة

وتنص النشرة نفسها على ما يلي في توصياتها: 

1.   "هذه األنواع من الوقود مقبولة لالستخدام في تلك الطائرات والمحركات التي تمت الموافقة عليها للتشغيل مع وقود Jet-A أو 
 .D1655 الذي يلبي معيار jet A-1

2.   ال تتطلب كتيبات طيران الطائرات أو تعليمات التشغيل التجريبية أو ورقة بيانات شهادة النوع )TCDs( التي تحدد وقود 
D1655 Jet-A أو Jet A-1 الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد كقيود تشغيلية مراجعة الستخدام هذه األنواع من 

الوقود. 
3.   ال تتطلب الفتات الطائرات الحالية التي تنص على وقود Jet-A أو jet A-1 مراجعة ومقبولة لالستخدام مع تلك األنواع من 

الوقود. 
 ASTM 4.   وثائق التشغيل أو الصيانة أو غيرها من وثائق الخدمات المتعلقة بالطائرات والمحركات التي تم اعتمادها العمل مع

d1655 Jet-a أو Jet a-1 fuel ال تتطلب مراجعة ومقبولة لالستخدام عند التشغيل باستخدام هذا الوقود. 
ال توجد إجراءات صيانة إضافية أو منقحة أو عمليات فحص أو خدمة الزمة عند التشغيل باستخدام تلك األنواع من الوقود".   .5

كما توافق إدارة الطيران الفيدرالية )FAA( ووكالة سالمة الطيران التابعة لالتحاد األوروبي )EASA( والطيران المدني الكندي للنقل 
)TCCA( والوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل )ANAC( وغيرها من الجهات التنظيمية الوطنية على هذا الشرط وإدراجه في دليل 
رحالت الطائرات )AFM( لكل طائرة يتم تسليمها من قبل مصنعي المعدات األصلية في والياتهم القضائية، ويرجى التحقق من دليل رحالت 

الطائرات )AFM( خاصتك.

 ما األسباب التي 
 تقف وراء 
أهمية األمر؟

ما المقصود بوقود 
الطيران المستدام 
وكيف يتم صنعه؟

هل أحتاج إلى موافقة خاصة 
لطائرتي للطيران باستخدام 
وقود الطيران المستدام وهل 
تُعامل طائرات الهليكوبتر 
بشكل مختلف عن الطائرات 
ذات األجنحة الثابتة فيما يتعلق 
بالوقود المذكور؟

س:

س:

س:



يؤدي استخدام وقود الطيران المستدام النظيف إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2( عبر دورة 
حياتها بأكملها، وليس ما يتم دفعه خارج فوهة العادم، لذلك عند دراسة االنبعاثات الصادرة عن زراعة مادة وسيطة 
معينة ونقلها وحصادها وتجهيزها وتكريرها، فقد ثبت أن وقود الطيران المستدام يوفر تخفيضات كبيرة في انبعاثات 

دورة حياة ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية مقارنة بالوقود التقليدي، فعلى سبيل المثال، طائرة تجارية حديثة ذات 
مقصورة كبيرة في مهمة عمل تصل مسافتها 1000 ميل بحري قد تحرق ما يكفي من الوقود إلنتاج 22787 رطالً 
 )HEFA-SPK تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون، وإذا كانت مثل هذه الرحلة تستخدم وقود الطيران المستدام )مسار

بمزيج من 30% وقود الطيران المستدام النظيف بنسبة 30% إلى نسبة 70% من وقود Jet-A التقليدي، وستؤدي 
المهمة نفسها إلى انخفاض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4100 رطل تقريبًا على أساس دورة حياة. 

 

وتتجاوز تكلفة وقود الطيران المستدام عادةً ما تكلفة Jet-a أو Jet A-1 التقليدي المعتمد على البترول، باإلضافة 
إلى ذلك، ستختلف تكاليف النقل والخلط للوقود، ويمكن إضافتها إلى التكلفة اإلجمالية للوقود، وقد تؤثر كذلك عديًدا من 
الحوافز المتبعة على المستوى الفيدرالي والواليات واإلقليم على السياسة التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون على 

سعر الوقود لبعض المشترين وفي مواقع معينة، ويُرجى التواصل مع مزود الوقود خاصتك للحصول على تفاصيل 
التكلفة.

 

نعم، تم اعتماد وقود الطيران 
المستدام بالكامل لتلبية مواصفات 

وقود الطائرات التقليدي، ويعني ذلك 
أنه يعمل تماًما مثل وقود الطائرات 
التقليدي، نظًرا لتلبيته للمواصفات 
 .ASTM D1655 الواردة في

 
 ال، لقد شارك مصنعي المعدات 
األصلية للطائرات والمحركات 

ووحدات الطاقة المساعدة المختارة، 
باإلضافة إلى الشركات المصنعة 

للمكونات األخرى في عملية 
االختبار، ووجد االختبار أن وقود 

الطيران المستدام متوافق لالستخدام 
في منتجاتهم دون الحاجة إلى إجراء 

تعديالت ودون الحاجة إلى إعادة 
التصديق أو التحقق اإلضافي. 

 

ما نوع التخفيضات الفعلية 
لالنبعاثات التي يمكن أن أتوقع 
 تحقيقها باستخدام وقود 
 الطيران المستدام؟

 هل جودة وقود الطيران 
 المستدام تتخطى وقود
 الطائرات التقليدي؟

س:

س:

هل أداء طائرتي 
 ثابت في جميع الظروف 
)على سبيل المثال، درجات الحرارة 
 الشديدة الحرارة والباردة(؟

س:

س:
هل استخدام وقود الطيران 
المستدام له أي تأثير سلبي على 
وحدة الطاقة المساعدة وأداء 
محطة الطاقة الرئيسية، والمكونات 
األخرى بما في ذلك خزانات الوقود 
 وأنظمة الوقود
التي تشمل هيكل الطائرة، 
 وإجراءات/متطلبات الصيانة،
 و/أو ضمانات للمنتج؟

Option 4 revised

Option 2 revised



ال، توجد اختالفات، فعلى الرغم من توافر مصطلحات 
مختلفة لوصف الوقود الهيدروكربوني غير األحفوري 

وغالبًا ما يستخدم مصطلح "الوقود الحيوي" باعتباره وصفًا 
"شامالً"، يتجنب قطاع الطيران استخدام تلك المصطلحات، 

كما أن شعار "الوقود الحيوي" ليس واسعًا بما يكفي 
لتغطية جميع المواد األولية المتوقعة، فضالً إلى عدم 

تسليطه الضوء على جانب االستدامة المتوافر في األنواع 
من الوقود )الذي يبرزه الطيران(. فبعض أنواع الوقود 

الحيوي، إذا تم إنتاجها من مواد أولية غير مستدامة، مثل 
المحاصيل المنتجة بطريقٍة غير مستدامة والتي تعزز تغيًرا 
كبيًرا في استخدام األراضي، يمكن أن تسبب أضراًرا بيئية 

إضافية؛ مما يجعلها غير مستدامة ألغراض الطيران.
 

ال يوجد فرق بين المواد المختلطة في وقود الطيران 
المستدام ووقود الطائرات التقليدي فيما يتعلق بإجراءات 

تسليمها وتخزينها ومراقبة الجودة، كما أن العامل الرئيسي 
الذي يجب مراعاته هو ما إذا كان يتم شراء وقود الطيران 

المستدام لعميل واحد )قد يرغب في عزل الوقود لتزويد 
طائرة معينة بالوقود(، أو لالستخدام العام. كما أن المواد 

المخلوطة في وقود الطيران المستدام قابلة لالستبدال بالكامل، وبالتالي يمكن مزجها في صهاريج تخزين المطار مع 
وقود ASTM D1655 Jet-A / A1 الحالي.

من األهمية بمكان لشركة الخدمات الجوية التي تسعى لبيع الوقود الجوي المستدام مراعاة ما يلي:

االتصال بمورد الوقود للحصول على معلومات بخصوص وقود الطيران المستدام.  •
•  امتالك معرفة سابقة كافية عن معيار ASTM D7566 ذي الصلة لضمان استخدام الوقود المؤهل فقط في أي 

معامالت إمداد.
•  فهم الطريقة التي يمكن أن تستخدمها شركة الخدمات الجوية في اقتناء ومناولة الوقود لتسهيل إدخال وقود 

 الطيران المستدام أن وجدت )مثل الحصول على وقود الطيران المستدام من العديد من المنتجين 
أو الموردين(.

هل وقود الطيران المستدام 
هو نفس وقود الطائرات 
الحيوي أو وقود الطائرات 
الصناعي أو المتجدد؟

هل هناك إجراءات خاصة مطلوبة 
 لتخزين وتوصيل وقود 
 الطيران المستدام؟

 في حالة اهتمام شركة 
 الخدمات الجوية بشراء
وبيع وقود الطيران المستدام، فما الذي 
يجب عليها فعله؟

ما الطريقة التي ينبغي لشركة الخدمات 
الجوية استخدامها للتعامل مع مخاوف 
العميل فيما يتعلق بتوافق وقود الطيران 
المستدام مع مكونات الطائرات؟

س:

س:

س:

ال، لقد شارك مصنعي المعدات األصلية للطائرات والمحركات ووحدات 
الطاقة المساعدة المختارة، فضالً إلى الشركات المصنعة للمكونات األخرى، 

في عملية االختبار، ووجد االختبار أن وقود الطيران المستدام متوافق 
لالستخدام في منتجاتهم دون الحاجة إلى إجراء تعديالت، ودون الحاجة إلى 
إعادة التصديق أو التحقق اإلضافي، ويمكن لشركات الخدمات الجوية تقديم 

شهادة تحليل لوقود الطيران المستدام، والتي يوفرها مورد الوقود التابع 
لشركة الخدمات الجوية، وفي حالة استمرار وجود بواعث القلق لدى مشغلو 

الطائرات، فيجب على شركة الخدمات الجوية توجيههم نحو االتصال بالشركة 
المصنعة للمعدات األصلية فيما يتعلق بأي مشكالت تتعلق بالتوافق.

س:
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مطبوع على ورق معاد تدويره

https://nbaa.org
https://www.caafi.org
https://gama.aero
https://www.nata.aero
www.FutureOfSustainableFuel.com
https://www.rotor.org/home
https://www.ebaa.org
https://www.cbaa-acaa.ca

