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 WOIMA®محطة نفایات 
 محطة تولید الطاقة النموذجیة لتحویل النفایات إلى طاقة  

 
المكرر بشكل  و ، والوقود المشتق من النفایات (MSW) تتوفر النفایات الصلبة البلدیة 

إنھا توفر العدید من  . النفایات األخرى بكثرة في كل مكان في العالم فتات، و (RDF) أكبر
ومع ذلك،  . إعادة االستخدام وإعادة التدویر والحرق من أجل الطاقةالفرص التجاریة في 

سیما في البلدان النامیة، والذي من شأنھ أن  ال فإنھ ال یزال موردا غیر مستغل بشكل كاف، 
وبالمثل، فإن الحل یقلل من كمیة النفایات . یفید إلى أقصى حد مصادر الطاقة المحلیة

.حة الناس والظروف المعیشیة العامةویحسن صب النفایات مكالموضوعة في 

لتولید الطاقة ھي محطة طاقة قویة ومتوسطة الحجم   WOIMA® حطةم
طن من النفایات سنویًا، اعتمادًا على جودة   200.000إلى  30.000 تستخدم
التصمیم  . عاًما في أقسى الظروف 30لعمر یصل إلى  ةمصمم اإنھ. النفایات

، والتي تعمل في نفس  قدم 40و20بمقاس بحریة ال حاویات العلى مبني 
 : كالوقت 

 وحدات سھلة النقل  •

 عبوات آمنة  •

 للحلول التقنیة  حمیلمنصة ت •

 وقائي في الموقع سكن  •

یعتمد نموذج العمل على مستوى عاٍل من التصنیع المسبق، والتورید محلیًا 
للمكونات غیر المتطورة، ووقت قصیر للبناء والتركیب في الموقع، وصیانة  

 . تطلب القلیل جدًا من القوى العاملةیمتقدم  وتشغیل أوتوماتیكيبسیطة 

.

 مثل جمع النفایات ی .  البلدان النامیة شبكات الكھرباء معطلة أو غیر موجودة في  إن  
لذلك، فإن الحلول التي  .  تحدیًا ویتم إھدار العمالت األجنبیة على واردات الوقود 

تدعم الشبكات الصغیرة والشركات الصغیرة والمتوسطة المحلیة، مع تحسین كل  
 .مطلوب بشدة   المدفوعات الوطني رصید  من حالة البیئة و 

 عدد سكانھا   بلغ من منطقة ی تجمیع  ال لى  ع  WOIMA® نفایات محطة  تعتمد  
 : تولد   بینما ،  ألف   500ألف إلى   100

 كھرباء ال •

 حراریة الطاقة ال •

 میاه صالحة للشرب • •

تتوفر  الحال، وبطبیعة . نسمة 20.000كفي لمدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي ت
على سبیل  ) بار 40 /درجة مئویة  400(الطاقة أیًضا على شكل بخار 

.العملیات الصناعیة، المثال 

 



مع رطوبة   MJ/kg 16إلى  7تتراوح قیمة السعرات الحراریة للوقود من 
٪. یقوم النظام البیئي تلقائیًا بضبط نفسھ وفقًا للتغیرات في جودة  55تصل إلى 

 .لتوفیر تدفق مستمر من الطاقةالوقود وكمیتھ  

ظمة المساعدة  یمكن استكمال التصمیم األساسي للمصنع بالعدید من األن
وھي مصممة أیًضا لتناسب نھج الوحدات النمطیة. یمكن  .المعیاریة المختلفة

 :أن یكون النظام اإلضافي
 مبخر إلنتاج میاه الغالیات و / أو میاه الشرب اآلمنة  •
 العكسي للمیاه المنزوعة المعادن التناصحتركیب  •
 في مقالب القمامة المرشحةنظام معالجة المواد  •
جھاز تنقیة غاز المداخن لالستفادة من الحرارة الكامنة والتي یمكن أن  •

 تفقد من خالل المدخنة 
) ، وحدة تولید الكھرباء بدالً من ORCدورة رانكین العضویة ( •

 .توربینات البخار

 WOIMAline  على أیدیولوجیةWOIMA محطة الطاقة تعتمد نمطیة
 WOIMAlines  إلى أربعة  ةكل واحد تتكون المحطة من ).خط الطاقة(

 : كل منھا قادر على إنتاج
• 3.4 MW )إجمالي (2.7 أو MW   )كھرباء أو ) صافي 
أو  من الطاقة الحراریة MW 10و ) صافي( كھرباء میغاواط2 •
 )بار 40درجة مئویة عند  400( في الساعة طن من البخار17 •

متر مكعب من المیاه   200باإلضافة إلى ذلك، ھناك قدرة على إنتاج 
 . توفر مصدر للمیاه الخامی  أن الصالحة للشرب یومیًا، بشرط

على التعامل مع مجموعة واسعة من  ةقادر للنفایات  WOIMA محطة
 : أنواع وقود النفایات الصلبة غیر السامة، مثل

 (MSW) النفایات البلدیة الصلبة •
 SRF)أو RDF أو(REF وقود النفایات المكرر •
 (ICI) النفایات الصناعیة والتجاریة •
 (CDW) نفایات البناء والھدم •
 (AW) المخلفات الزراعیة •
 ...، وقشر األرزحزم الفاكھة الفارغة الكتل الحیویة المختلفة ، مثل •

 حقائق أساسیة

 متر مربع 5000  – 1500بمساحة  مقامة على لوح خرسانيسھل البناء؛  •

 في غضون أربعة أشھر من التسلیم  التركیب والتشغیل •
 عملیة بسیطة؛ تقنیة قویة وُمؤكدة  •
 تشغیل آمن تحت أي ظروف  •
 سھولة استبدال مكونات المحطة المكسورة أو البالیة  •
 مراقبة أداء المحطة عن بعد •
 والماء الصالح للشرب القدرة على إنتاج الكھرباء والطاقة الحراریة  •
 . لالنبعاثتتوافق مع معاییر االتحاد األوروبي الصارمة  •

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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