حقائق مصفاة الطويلة
لت�كري�ر األلومينا
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أهمية المشروع

أول

انتاج

تلبية

40%

مصفاة ألومينا في دولة
اإلمارات العرب�ية المتحدة

من إحتياجات الشركة لأللومينا

 2مليون

طن من األلومينا سنوي ًا

تشغل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم مصاهر لأللمنيوم في إماراتي أبوظبي ودبي ،وتنتج طن ًا
ّ
واحدا من كل  25طن من األلمنيوم المنتج في جميع أنحاء العالم.
ً
ستسهم مصفاة الطويلة لأللومينا في ت�أمني إمدادات األلومينا لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
ولدولة اإلمارات العرب�ية المتحدة ،والمواد الخام لمصاهر األلمنيوم بشكل تنافسي .وانطالق ًا من
أهمية أسعار األلومينا كعامل مهم في األداء المالي لمنتجي األلمنيوم ،فإن ت�أمني إمدادات خاصة
يشكل أولوية إسرتاتيجية لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.
تقوم مصفاة األلومينا بتحوي�ل خام البوكسيت إلى ألومينا .وتعمل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
حالي ًا ببناء منجم للبوكسيت في جمهورية غينيا.
تبلغ الت�كلفة اإلجمالية لمشروع مصفاة الطويلة لأللومينا نحو  3.3مليار دوالر.

مقاي�يس المشروع

تبلغ مساحة المصفاة

 1.4كيلومرت
مربع

 ،بما يكافئ 200
ملعب كرة قدم

تطلبت عملية اإلنشاء

52,000

طن من

الفوالذ ،بما يكفي إلنشاء
سبعة أبراج إيفل

تحتوي المصفاة على

 439كيلومرت

من األنابيب ،بما يكفي لوصل
أبوظبي بمسقط

تحتوي المصفاة على

 2,454كيلومرت

من الكابالت ،بما يكفي لالمتداد من
أبوظبي إلى القاهرة

سيتم نقل مالي�ي األطنان من المواد سنوي ًا في مصفاة الطويلة لأللومينا باستخدام السيور الناقلة.
وي�بلغ الطول اإلجمالي للسيور الناقلة  8,150مرت.
تبلغ القدرة التخزينية لمخزن البوكسيت في مصفاة الطويلة لأللومينا  450ألف طن ،وهو نفس وزن برج
خليفة.
ت�تضمن مصفاة الطويلة لأللومينا نحو  222خزان ًا ،بحجم إجمالي يصل إلى  350,000مرت مكعب ،وبما
يعادل حجم  140حوض سباحة أولمبي.
تضم المصفاة نحو  9,500آلة منفصلة.

العمليات اإلنشائية
استغرقت األعمال اإلنشائية  72مليون ساعة عمل ،أي ما يعادل عمل
شخص واحد ألكرث من  25,000سنة.
جرى الحصول على المعدات واإلمدادات المستخدمة في المشروع
من  21دولة مختلفة.
عمل أكرث من  20شركة مقاوالت كربى في مصفاة الطويلة لأللومينا.
تم منح  80%من العقود حسب القيمة للشركات المسجلة في دولة
اإلمارات العرب�ية المتحدة.

بلغت قوة العمل في
ذروة العمليات اإلنشائية

11,542

عامل

العمليات التشغيلية
بدأت االستعدادات لتشغيل مصفاة الطويلة لأللومينا في أكتوبر ،2013
قبل بدأ األعمال اإلنشائية.
استغرق إنهاء األعمال التحضريية -الجاهزية التشغيلية -500,000
ساعة عمل.
يعمل  585شخص في فري�ق تشغيل مصفاة الطويلة لأللومينا ،من
بينهم  66مواطن ًا إماراتي ًا و 37إمرأة.
يتم تشغيل المصفاة من غرفة التحكم المتطورة ،والتي تضم أجهزة
وأدوات تحكم تعادل  3اضعاف الموجودة في طائرة حديثة.
من الممكن أن يتجاوز ضغط التشغيل في بعض أجزاء المصفاة الضغط
الجوي بنحو  100مرة.

585

شخص
يعمل
في فري�ق تشغيل مصفاة
الطويلة لأللومينا.

السالمة
اكتملت األعمال اإلنشائية لمصفاة الطويلة لأللومينا وفق أعلى
المعاي�ي العالمية للسالمة.
تم قضاء أكرث من  277,000ساعة على تدري�بات السالمة.
بلغ معدل تواتر الحوادث اإلجمالي القابل للتسجيل  0.89لكل مليون
ساعة عمل ،مقارنة بـ  12لكل مليون ساعة عمل في قطاع اإلنشاءات
الصناعية الثقيلة في الواليات المتحدة في عام . *2017
أطول فرتة عمل دون تسجيل إصابات ت�تطلب وقت عمل أكرث من 36
مليون ساعة ،أي ما يعادل شخص واحد يعمل ألكرث من  12,700سنة.
لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خالل األعمال اإلنشائية لمصفاة الطويلة
لأللومينا.

*المعاي�ي الدولية :بيانات من مكتب الواليات المتحدة إلحصاءات العمل حول قطاع اإلنشاءات
الصناعية الثقيلة في العام .2017

280

من خرباء
شارك نحو
السالمة في إدارة عمليات
وأنظمة السالمة في الموقع

التوسعي في سلسلة القيمة في صناعة األلمنيوم
االتجاه
ّ
تعترب مصفاة ت�كري�ر األلومينا في الطويلة وكذلك مشروع استخراج خام البوكسيت في غينيا توسع ًا في أعمال شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم ضمن سلسلة القيمة في صناعة األلمنيوم ،مما يجعل اإلمارات العالمية لأللمنيوم شركة
مت�كاملة توفر القيمة بدء ًا من التنقيب وصوالً إلى التعدين.
البوكسيت هو المادة الخام التي ُيشتق منها األلومينا؛ حيث ت�تم معالجة خام البوكسيت وتحويله إلى األلومينا وهي
مسحوق أبيض يعترب المادة األساسية المستخدمة في مصاهر األلمنيوم ،وبالتالي فإن صهر األلومينا ينتج األلمنيوم
توردها شركة اإلمارات العالمية
السائل ،الذي ُي ّ
حول الحق ًا إلى مجموعة واسعة من منتجات األلمنيوم األولية التي ّ
لأللمنيوم إلى عمالئها والشركات شبه المص ّنعة التي تعترب جزء ًا من سلسلة التوريد إلى صناعات االستخدام النهائي،
بما في صناعات الفضاء واإلنشاءات.

إﻧﺘﺎج اﻷﻧﻮد

