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 نظام  WOIMA البیئي

طنًا من النفایات الصلبة  250ل 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البیئي  WOIMA حل 
 طنا من النفایات الصلبة یومیًا   250ُمحّسن ل  

 

وقودًا صعبًا لتولید الطاقة نظًرا لطبیعتھا غیر   (MSW) النفایات الصلبة البلدیةتعتبر 
وقیمتھا الحراریة المنخفضة ومحتوى الرطوبة المرتفع واالنبعاثات الضارة  ،المتجانسة

النفایات الصلبة المحلیة لدعم أیدیولوجیة  WOIMA® ل المحتملة. یستخدم النظام البیئي 
ستخرج منھ أكبر قدر من الطاقة ویقلل من جمیع انبعاثات المیاه  االقتصاد الدائري، ویُ 

إعادة تدویر جمیع النفایات إما كمواد خام أو إلى طاقة مما  والتربة والھواء. عملیًا، یتم 
 .٪ من النفایات للتخلص النھائي5یترك أقل من 

، على تشغیل سخان  MW 5سیعمل الغاز الحیوي، الذي تبلغ قیمتھ الحراریة 
فائق خارجي یدفع صافي قدرة تولید الكھرباء لمحطة تولید الطاقة 

WOIMA 2.5® من  MW 4.4إلى MW 76. ویمثل ھذا زیادة بنسبة ٪
٪ زیادة في 25و٪ فقط في النفقات الرأسمالیة 45في إنتاج الطاقة مع زیادة 

لى التكلفة للحل ترتفع  عالنفقات التشغیلیة. وبالتالي، فإن النسبة اإلجمالیة للطاقة 
٪. عالوة على ذلك، فإن ھضم إنتاج الغاز الحیوي ھو سماد  30بأكثر من 

عي ممتاز یحتوي على جمیع العناصر الغذائیة والمغذیات الدقیقة طبی
الضروریة في الزراعة الحدیثة؛ بما في ذلك النیتروجین والفوسفور  

 والبوتاسیوم. وبالتالي، لھا قیمة اقتصادیة كبیرة. 

ومصنعة مسبقًا، ویمكن  معیاریة WOIMA النظام البیئي ل جمیع حلول
تكرارھا بسھولة في وقت واحد أو في وقت الحق لتلقي مضاعفات المواد  

طن یومیًا.   1000أو  750أو  500طنًا في الیوم، أي  250األولیة البالغة 
طن في الیوم، فإن الالمركزیة ھي   1000بالنسبة لتیارات النفایات األكبر من 
الصلبة البلدیة إلى طاقة بالقرب من مكان الحل الصحیح. یتم تحویل النفایات 

البیئي سلع طاقة أكثر تنوًعا محلیًا للعمالء  WOIMAتولیدھا ویوفر نظام 
 الكھرباء والبخار المشبع والطاقة الحراریة (تدفئة / تبرید). كالصناعیین؛ 

للنظم البیئیة ثالث تقنیات بسیطة وقویة لتحویل النفایات  WOIMA یجمع حل
الفرز المسبق للنفایات على فصل   حلإلى قیمة في حل شامل واحد. یعمل 

النفایات إلى مواد قابلة إلعادة التدویر (زجاج ومعادن وبالستیك وما إلى ذلك)، 
المواد  ستحل المواد القابلة إلعادة التدویر محل .ومواد عضویة وغیر عضویة

الخام البكر في التصنیع، وسیتم استخدام المواد العضویة في إنتاج الغاز  
 .الحیوي، وسیتم حرق المواد غیر العضویة للحصول على الطاقة

 : من النفایات الصلبة ونتكتعادةً ما 
 طنًا في الیوم) 12من المواد القابلة إلعادة التدویر (حوالي  5٪ •
 طنًا في الیوم)  150والي من المواد العضویة (ح 60٪ •
 طنًا في الیوم)  88من النفایات غیر العضویة (~  35٪ •

طنًا في الیوم) في إنتاج الغاز   75إن استخدام نصف النفایات العضویة (أي 
 : الحیوي سیكون لھ ثالث فوائد رئیسیة

للنفایات المتبقیة لتسھیل الحرق (المواد   (CV) تزداد القیمة الحراریة .1
 ة لھا كفاءة أقل من النفایات غیر العضویة) العضوی

انخفاض محتوى الرطوبة (تحتوي المادة العضویة على معظم الرطوبة   .2
 في النفایات) 

    تولید الطاقة في محطةعلى قدرة الیمكن استخدام الغاز الحیوي لتعزیز   .3
 ®WOIMA ة.النفایات إلى طاق  لتحویل



مع رطوبة  MJ/kg 16إلى  5تتراوح قیمة السعرات الحراریة للوقود من 
٪. یقوم النظام البیئي تلقائیًا بضبط نفسھ وفقًا للتغیرات في  65تصل إلى 

 جودة الوقود وكمیتھ لتوفیر تدفق مستمر من الطاقة. 

بالعدید من األنظمة   WOIMAالبیئي لظام یمكن استكمال الحل األساسي للن
 : المساعدة المعیاریة، المصممة لدمجھا في نھج النظام البیئي المعیاري، مثل

االنحالل الحراري الذي یحول اإلطارات أو اللدائن مرة أخرى  حل  •
 إلى زیت 

 ) إلنتاج الكربون النشط HTCالكربنة الحراریة المائیة ( •

،  CBG  ،LBGي تولد وقود المرور (مصفاة الوقود الحیوي الت •
 الدیزل الحیوي) من النفایات الحیویة الزائدة 

 حل عرض المنتجات الثانویة الحیوانیة  •

 تجمیع واستخدام غاز المكب  •

وسریع التثبیت وفعال من  التوصیلسھل  البیئیةللنظم  WOIMAإن حل 
اقتصادیًا  للحفاظ على فوائد جمیع المساھمین  وبسیط التشغیلتكلفة  حیث

 واجتماعیًا وبیئیًا. 

   WOIMAسلسلة  على أیدیولوجیةWOIMA النظام البیئي ل تعتمد نمطیة
على فرز مسبق للنفایات وإنتاج  WOIMAchain ل تحتوي ك(سلسلة الطاقة).

ُمحسَّن للعمل معًا بشكل   - بناء على الحجم الغاز الحیوي وحرق النفایات
كل منھا   WOIMA إلى أربعة سالسل  ةمتزامن. یتكون النظام البیئي من واحد

 : قادر على إنتاج

•5.2 MW  4.4(إجمالي) أو MW  (صافي) كھرباء أو 

•4.4 MWe  10(صافي) و MWth  (تدفئة) أو 

•4.4 MWe  6(صافي) و MWth (تبرید) أو 

بار)  90درجة مئویة عند  500من البخار (طن 18 •

قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من أنواع   WOIMA ل النظام البیئي
 : وقود النفایات الصلبة غیر السامة، مثل

 (MSW) الصلبةالنفایات البلدیة   •

 SRF)أو RDF أو(REF المكرروقود النفایات  •

 (ICI) النفایات الصناعیة والتجاریة •

 (CDW) نفایات البناء والھدم •

 راسبة معالجة میاه الصرف ال •

  (AW) المخلفات الزراعیة •

 …، وقشر األرزحزم الفاكھة الفارغةالكتل الحیویة المختلفة ، مثل •

 حقائق أساسیة

 متر مربع من ألواح الخرسانة  3000یتم إنشاءھا على مساخة سھلة البناء؛ '  •
 شھراً  18التسلیم في أقل من یتم  •
 عملیة بسیطة؛ تقنیة قویة وُمؤكدة  •
 التشغیل آمن تحت أي ظروف  •
 مكونات المحطة المكسورة أو البالیة سھولة استبدال  •
 مراقبة أداء المحطة عن بعد •
 الدافئة)  / (الباردةالطاقة الحراریة القدرة على إنتاج البخار المشبع والكھرباء و •
 معاییر االتحاد األوروبي الصارمة لالنبعاثات. تتوافق مع •

ماء نظیف كھرباء بخار طاقة حراریة
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