
محطة متكاملة  من حيث هندسة
 العمليات الى إدارة  احملطة 

 مينا واتر – الغاز احليوي



 
لقد أصبح باإلمكان توليد الطاقة احلرارية و الكهربائية من النفايات العضوية و 
ذلك بدال من أن نقوم بصرف األموال  من  أجل  تصريفها.  و بالتالي سوف  يقوم  
الطاقة  مورد  الى  تباع  أن  أو  املرادة  للتطبيقات  بالنسبة  الطاقة  متطلب  بدعم 

احمللي . 

التطبيقات : 

النفايات الى الطاقة 

الصناعات الغذائية 
الصناعات الزراعية 

املسالخ 
محطات معاجلة الصرف  الصحي 

املزاراع و ... الخ 

املعطيات : 
النفايات العضوية البلدية ( النفايات املنزلية ) 

النفايات اخلضراء و النباتات 
نفايات الصناعات الغذائية ( مواد العضوية و عمليات املياه ) 

احلمأة الناجتة عن الصرف الصحي 
روث احليوانات الصلبة و السائلة

اخملارج : 

التسخني : إن طن واحد من نفايات املسالخ ( 30 % من مواد اجلافة )
 من ممكن أن ينتج 683 كيلو وات ساعي حراري .

الكهرباء : إن طن واحد من نفايات املسالخ ( %30 من مواد اجلافة ) من 
ممكن أن ينتج 618 كيلو وات ساعي كهربائي 

السماد : تعتبر كأفضل مغذيات من أجل النباتات عن األسمدة املعدنية .

ال توجد تكلفة للتخلص من املواد العضوية . 

محطة توليد الغاز احليوي – 1.4 ميغا
 وات – نفايات غذائية  

محطة توليد الغاز احليوي 500- كيلو وات – روث
 احليوانات و االعالف اخملزنة  

مجانس

النفايات العضوية

 أو 

 أو 

الروث 

احلمأة الناجتة عن الصرف الصحي

محرك الغاز 
الطاقة الكهربائية 

الطاقة احلرارية  

حامل الغاز 

اخملمر األساسي  اخملمر األساسي 

اخملمر  األساسي 
اخملمر  الثانوي   مستنقع األسمدة  



نحن نعرض ما يلي :
دراسة اجلدوى االقتصادية 

تصميم احملطة 
هندسة العمليات 

اإلشراف على عمليات البناء و التركيب
التشغيل 

االشراف على التشغيل ( مراقبة  األحياء الدقيقة ) 
التجهيزات 

اخملمر 
اخلالطات 
املضخات 

خزانات حفظ الغاز 
املولدات املساعدة 

محطة نزع الكبريت 
املشاعل 

جتهيزات التعامل مع الغاز احليوي 
الفلتر احليوي للغازات املتولدة األخرى

و  النفط  مصادر  من  الطاقة  على  احلصول  أصبح  يوم  بعد  يوم 
الفحم احلجري أو حتى الطاقة النووية أكثر صعوبة ، و ذلك نتيجة 
الى  باإلضافة  الصحية  اخملاطر  و  البيئة  لتلوث  و  األسعار  إلرتفاع 

قلت توافرها. 
و من جهة أخرى من ممكن مالحظة ازدياد النفايات العضوية بحيث 
إن كلفة التخلص من هذه النفايات العضوية أصبح مرتفعا عدا 

عن الـتأثير على البيئة .

الطاقة املتجددة :  محطة توليد الغاز احليوي 500- كيلو وات – روث
 احليوانات و االعالف اخملزنة  

املولدات املساعدة – 1.3 ميغا وات – مخلفات غذائية 

محطة توليد الغاز احليوي – 700 كيلو وات – روث احليوانات و نفايات
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