
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشرة
 

WOIMAastew® امتداد
 سخانات خارجیة المزودة ب للنفایات



 للنفایاتWOIMA® امتداد محطة 
 محطة تولید الطاقة النموذجیة من النفایات إلى الطاقة المزودة بسخان خارجي 

ا  یضع قیودمما ھي وقود غیر متجانس بدرجة عالیة  (MSW) النفایات الصلبة البلدیة 
یمكن أن یؤدي الجمع بین درجة الحرارة المرتفعة والضغط . تقنیة على عملیة الحرق

كل وبالتالي جعل محطة الطاقة أكبات النفایات الضارة إلى حدوث تمر باإلضافة إلى
تولید الطاقة   سعةمن ناحیة أخرى، فإن انخفاض درجة الحرارة والضغط یحد من . قدیمة

بمساعدة سخانات خارجیة تستخدم وقود دعم سائل أو   یمكن التغلب على ھذا. لمحطةل
.غازي لتعزیز توازن الطاقة في محطة الطاقة

نة والنمطیة وقابلیة التولید الطاقة نفس مزایا المت EXT ®WOIMAقدم محطة ت
للنفایات القیاسیة، ولكن مع تحسین قدرة  ® WOIMAالتوسع كما تفعل محطة 

یعمل السخان الفائق الخارجي على تحسین تولید الكھرباء اإلجمالي . تولید الطاقة
  ٪ من خالل السماح باستخدام درجة حرارة وضغط50لمحطة الطاقة بأكثر من 

في وضع الحرارة والطاقة  . القیاسیة للنفایات®  WOIMAأعلى من محطة 
 .یكون التحسن أعلى  )، CHP(مجتمعة ال

أقسى  في اعام 30لتولید الطاقة لمدة  EXT ®WOIMAكما تم تصمیم محطة 
ھلة سقدم  40و قدم 20یعتمد التصمیم على وحدات حاویة بحریة بحجم . الظروف

كما أنھا تشكل المبنى الوقائي لمحطة  . وسریعة وآمنة للنقل إلى أي وجھة تقریبًا
 . الطاقة في الموقع

الحل األمثل في تحسین إعادة تدویر المواد   ھو WOIMA النظام البیئي ل
 یتم استخدام الغاز الحیوي. وتولید الطاقة من تیارات النفایات الصلبة الخام

(CBG)   الناتج عن طریق الھضم الالھوائي في السخان الفائق الخارجي
أنواع الوقود  . لنفایاتل WOIMA® لزیادة إنتاج الطاقة من محطة تولید الطاقة

 و LFO و LPG وCNG و LNG األخرى القائمة على المیثان، مثل
HFOالنفایاتب مكاغاز  أن ، باإلضافة إلى (LFG) مناسبة أیًضا للسخان .

 .الحال، فإن مزیًجا مما سبق یعمل أیًضاوبطبیعة 

یمكن استخدام نفس الوقود الداعم لحرق وقود النفایات الرطب أو ذو القیمة 
. رواسبالحراریة المنخفضة، مثل النفایات العضویة وأنواع مختلفة من ال

الصلبة والسائلة السامة،  یمكن أن یشمل مزیج النفایات أیًضا النفایات الصناعیة 
درجة حرارة الحرق العالیة ستجعل  . باإلضافة إلى نفایات المستشفیات الخطرة

الرماد آمنًا 



مع رطوبة  MJ/kg 18إلى  7تتراوح قیمة السعرات الحراریة للوقود من 
یقوم النظام البیئي تلقائیًا بضبط نفسھ وفقًا للتغیرات في جودة  . ٪55صل إلى ت

 .لطاقةلالوقود وكمیتھ لتوفیر تدفق مستمر 

األساسي بالعدید من األنظمة المساعدة المعیاریة المحطة  إتمام تصمیمیمكن 
یمكن أن یكون . وھي مصممة أیًضا لتناسب نھج الوحدات النمطیة .المختلفة

 :  ضافياإل نظام ال

 أو میاه الشرب اآلمنة /مبخر إلنتاج میاه الغالیات و •

 تركیب التناضح العكسي للمیاه المنزوعة المعادن •

 نظام معالجة جمیع المواد المرتشحة  •

والتي یمكن أن  الحرارة الكامنةجھاز تنقیة غاز المداخن لالستفادة من  •
 من خالل المدخنة  تفقد

وحدة تولید الكھرباء بدالً من ،  (ORC) دورة رانكین العضویة •
 یة التوربینات البخار

خطلتولید الطاقة على أیدیولوجیة EXT  ®WOIMAمحطةتعتمد وحدة 
WOIMA )من واحد إلى أربعة   حطةتكون المت .)مجموعة نقل الحركة

 : كل منھا قادر على إنتاج WOIMA خطوط
• 5.2 MW )اإلجمالي ( 4.4أو MW  )من الكھرباء أو ) صافي 
• eMW 5.0  )10و ) إجمالي MW  من الطاقة الحراریة أو 
 ) بار 90درجة مئویة عند  500(ساعة بخار  /طن  18 •

یمكن للمحطة أیًضا أن تولد مزیًجا من البخار المشبع والطاقة الحراریة  
 .نھمبی بمرونةوالكھرباء، وتبدل 

مجموعة واسعة   قادرة على التعامل معللنفایات   EXT ®WOIMAوحدة 
 : من أنواع وقود النفایات الصلبة، مثل

 (MSW) النفایات البلدیة الصلبة •
 SRF) أو RDF أو REF( وقود النفایات المكرر •
 (ICI) نفایات الصناعة والتجارة والمؤسسات •
 (CDW) نفایات البناء والھدم •
 و  (AW) المخلفات الزراعیة •
قصب السكر، قشر  حزم الفاكھة الفارغة، بقایا (المختلفةالكتل الحیویة  •

 ).األرزإلخ

 حقائق أساسیة

 متر مربع من ألواح الخرسانة  3000سھلة البناء؛ یتم إنشاءھا على مساخة  •
 شھراً  18یتم التسلیم في أقل من  •
 عملیة بسیطة؛ تقنیة قویة وُمؤكدة  •
 التشغیل آمن تحت أي ظروف  •
 سھولة استبدال مكونات المحطة المكسورة أو البالیة  •
 مراقبة أداء المحطة عن بعد •
 والمیاه الصالحة للشرب لطاقة الحراریة ا القدرة على إنتاج الكھرباء و •
 . تتوافق مع معاییر االتحاد األوروبي الصارمة لالنبعاثات•

ماء نظیف كھرباء بخار طاقة حراریة



 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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