
 حالة االستخدام 

محطة  
  ®bargeWOIMA

العائمة لتولید الطاقة  



AWOIMbarge ®    لطاقةا العائمة لتولید

بشكل    التوصیللتولید النفایات سریعة وسھلة المعیاریة  WOIMA® تعتبر محطة
ومع ذلك، في بعض   .اأساسي إلى أي مكان في العالم بفضل ھیكلھا المعیاري والُمعد مسبقً 

محطةتعتبر . أو تكلفتھا بناء المصنع على أرض صلبة األرضاألحیان، یمنع نقص 
WOIMAbarge®  تم.  الصحیح في ھذه الحاالتلتحویل النفایات إلى طاقة ھي الحل

بمساعدة   افي مكانھ اتم وضعھیفي حوض لبناء السفن بالقرب من بارجة و حطةبناء الم
بمجرد الوصول إلى الموقع، كل ما ھو مطلوب ھو ترتیب تغذیة وقود  . القاطرات

.النفایات وربط المحطة بشبكة الطاقة

حیث التكلفة للحد  خیاًرا فعاًال من  ®WOIMAbargeتوفر محطة الطاقة  

من النفایات وتولید الطاقة لعدة أنواع مختلفة من المستخدمین النھائیین؛ 

كمنتجعات العطالت في الجزر والمدن الساحلیة والمواقع النائیة ولالحتیاجات 

لتخفیف  ) النفایات(یستخدم مصدر الوقود المحلي المتوفر بكثرة . المؤقتة

، یكون  ®WOIMAbargeمع . لخضراء الحاجة المتزایدة لتولید الطاقة ا 

إذا تغیرت المتطلبات في موقع ما، فسیتم . ٪100االستثمار محمیًا بنسبة 

ھناك شيء واحد مؤكد، سیكون ھناك  .  سحب المحطة ببساطة إلى موقع جدید

 . دائًما كمیات كافیة من وقود النفایات المتوفرة بالقرب

تدویر النفایات كمادة خام، كلما   تملي مبادئ االقتصاد الدائري أنھ یجب إعادة

منشأة الفرز المسبق للنفایات الذي یفصل أجزاء النفایات  . وحیثما أمكن ذلك

یتیح ذلك جمع واستخدام المخلفات  . المختلفة یمكن أیًضا تركیبھ على البارجة

وحتى نقطة  . البحریة بشكل أبسط قبل أن تنضم إلى مستنقعات القمامة المحیطیة

.ایات یمكن أن تكون رصیفًا عائًمااستقبال النف

قالب القمامة في العالم على الساحل أو على طول  كاب ومتوجد العدید من م

األنھار، والتي، من الناحیة النظریة على األقل، توفر طریقة فعالة من حیث  

یقدم ھذا الموقع الفرید أیًضا طریقة  . التكلفة لنقل النفایات داخل وخارج الموقع

 ®WOIMAbarge دیة لتقلیل كمیة النفایات في الموقع؛ جدیدة ومج

یستخدم المصنع تیارات مختلفة من النفایات  . محطة تولید الطاقة من النفایات

الصلبة ، إما نفایات جدیدة أو نفایات مطمورة بالفعل ، لتولید سلع الطاقة 

  ®WOIMAbarge توفر محطة  .المطلوبة ؛ الكھرباء والطاقة الحراریة

 .  WOIMAمنتجات مستوى آخر من المرونة في عائلة

یمكن بسھولة  . ترفع قابلیة النقل والقدرة على االنتقال إلى مستوى آخر إنھا

من ناحیة  . سحب المحطة عدة مئات من الكیلومترات إلى وجھتھا النھائیة

أخرى، یمكن استخدامھا أیًضا في عملیات قصیرة المدى، مثل حرق مكب  

 . ایات موجود أو قمامة نفایات لتوفیر مساحة ألنشطة أكثر قیمةنف

.



تستخدم محطة الطاقة ®bargeWOIMA مجاري النفایات البلدیة 

والمؤسسیة والتجاریة والصناعیة و/أو الزراعیة غیر السامة إلنتاج البخار 

المشبع والكھرباء والطاقة الحراریة (الدافئة أو الباردة). كمیة النفایات 

المطلوبة حوالي 150 طنًا في الیوم، وھو ما یُترجم إلى

أو الكھربائیة  • 3.5 میغاواط من الطاقة

نأو التسخی  • 2.0 میغاواط كھربائیة / 10 میغاواط في وضع

التبرید. وضع  • 2.0 میغاواط كھربائیة / 6 میغاواط في

عًا على بارجة وبالتالي یصبح جاھًزا للعمل بمجرد  یتم تسلیم المصنع ُمجمَّ

ترتیب التغذیة بوقود النفایات وربط الشبكة. إنھا فعالة من حیث تكلفة التشغیل 

وبسیطة مما یمكنھا من تقدیم فوائد كبیرة لجمیع المساھمین.

 :المزایا

 :   إدارة النفایات 
 خلق إمكانات تجاریة جدیدة  •
لنفایاتل الخدمات اللوجستیة تبسیط  •
 الحد من التأثیرات البیئیة •
 مطابقة اللوائح المستقبلیة •
 النفایات  بمك تأجیل استثمارات  •
 فوائد الصورة الخضراء  •

 الفائدة&الطاقة 
 الالمركزیة الطاقة  تولید •
 الحلول خارج الشبكة تمكین  •
 اإلنتاج  ومرونة الوقود توفیر •
 لھ نھایة   ال  وقود  مصدر  تسخیر •
الكربون ائتمان  مخططات استخدام  •
 ع للمصن سریع   تسلیم •

 المستثمرون 
 (ROI)عائد استثمار ممتاز  •
 أعمال قابل للتطویر  نموذج  •
 محفظة استثماریة متنوعة •
 تمویل مرتب للبائع  •
 طرح المشروع بسرعة  •
 خیار نقل المصنع  •

• 
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 المساھمون اآلخرون 
 تحویل النفایات إلى صالح محلي  •
 والبیئیة الصحیة  الفوائد •
 وعمل   تعلیم فرص  •
 المعیشیة الظروف تحسین  •
 التنموي التمویل  تنفیذ•
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 معلومات االتصال 

Henri Kinnunen 
 الرئیس التنفیذي 

henri.kinnunen@woimacorporation.com 
+358 40 835 8974

Tapio Gylling
 رئیس العملیات

tapio.gylling@woimacorporation.com 
+358 50 347 2799

Tapani Korhonen 
 الرئیس التكنولوجي

tapani.korhonen@woimacorporation.com 
+358 44 989 1513

Joona Piirto 
  المشروع رئیس

+358 50 387 9883
joona.piirto@woimacorporation.com 

عنوان الزیارة  /العنوان البریدي   
Virtaviiva 8F 

65320 Vaasa, FINLAND 

www.woimacorporation.com 
info@woimacorporation.com 
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