
  

      ( 11)  سلسـلة الطــالة المتـجددة      
الة النـــــفـــاٌات ــطـــــ         ( Waste Energy ) 

حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                            

دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                           

 هنان عدة طرق لتحوٌل النفاٌات الى طالة منها :  •

ٌتم كبس النفاٌات و تغطٌتها بالتربة لغرض منع دخول االوكسجٌن و التمنٌة االولى : -1

سحب غاز المٌثان من خالل اجهزة شفط خاصة تنتمل بعدها تحللها لمدة سنتٌن ثم ٌتم 

 بواسطة انابٌب لتحوٌل غاز المٌثان الى طالة كهربائٌة.

ألف كٌلوواط  200000تستخدم تركٌا هذه الطرٌمة حٌث تنتج فً معمل واحد ما ٌعادل 

 ملٌون دوالر . 8الف منزل فً اسطنبول بدخل سنوي ممداره  100000ٌومٌا لتغذي 

 

هً عزل النفاٌات اوال إلعادة تدوٌرها ثم حرق البالً داخل محارق :التمنٌة الثانٌة  -2

) حاوٌات ( مسٌطر علٌها و تستخدم الحرارة الناتجة ألغراض التدفئة من خالل 



مبادالت حرارٌة داخل هذه الحاوٌات ، وما تبمى من مخلفات المحرلة ٌستخدم كسماد 

  للنباتات و كأسفلت لتعبٌد الطرق .

 محرلة نفاٌات فً العالم لإلستفادة من طالتها . 350هنان 

هً االستفادة من الزٌوت التً تخرج من الممامة نتٌجة الكبس فً : التمنٌة الثالثة  -3

 تولٌد الولود الحٌوي المستخدم فً وسائط النمل فً بعض البلدان .

 

 

 

مجموعة متنوعة من النفاٌات لتوفٌر الحرارة لألفران،  ٌستخدم فً صناعة األسمنت •

بما فً ذلن اإلطارات المدٌمة، والنفاٌات البلدٌة الصلبة، واأللمشة الخردة، والدهانات، 



 RDF–.Refuse Derived واألحبار، والمواد المتعارف علٌها بـ

Fuel ولودRDF   ،هو الولود الذي ٌنتج عن عملٌة تمزٌك وتجفٌف النفاٌات الصلبة

وٌتكون إلى حد كبٌر من مكونات لابلة لالحتراق مثل البالستٌن والنفاٌات المابلة 

 للتحلل.

فً مدٌنة شتوتغارت األلمانٌة، ال تصنع سٌارات المرسٌدس الفاخرة فمط، بل هنان  •

ألف طن من النفاٌات كل العام، بعضها  500منشأة ضخمة جًدا تتنج الطالة من حوالً 

 ٌستغل إلنتاج الكهرباء والبعض اآلخر للتدفئة. 

 فً منشأة شتوتغارت ٌتم معالجة حوالً ثلث النفاٌات الناتجة فً جنوب غرب ألمانٌا •

منزل بالكهرباء،  35000،حٌث ٌتم تحوٌلها إلى طالة كهربائٌة كافٌة لتزوٌد حوالً 

مبنى حكومً بالطالة الحرارٌة  300شركة و 1300منزل وألف  25هذا غٌر تزوٌد 

 التً تستغل فً التدفئة. 

والمعروفة باسم "طالة" بالعمل حالًٌا على  الشركة الوطنٌة للطالة فً دبً، تموم •

مٌجاواط  100مشروع إلنتاج الطالة من مكبات النفاٌات، والذي ٌفترض أن تبلغ لدرته 

 منزل فً أبو ظبً بطالة الكهرباء.ألف  20وسٌكون لادًرا على تزوٌد 

 ملٌار طن نفاٌات ٌنتج عن االنسان سنوٌا . 2 •

 أفضل دولة فً تدوٌر النفاٌات و انتاج الطالة منها هً السوٌد ثم التشٌن ثم الدنمارن . •

 % من الممامة فً السوٌد إلنتاج الطالة الكهربائٌة و غاز للتدفئة      ) المٌثان ( .99 •

طن من الممامة من دول الجوار لتستخدمها فً تدفئة و  2.3ٌا السوٌد تستورد سنو •

 انارة ملٌون منزل .

 ملٌون طن من النفاٌات الى طالة سنوٌا. 29امٌركا تحول  •

فً برٌطانٌا تمثل طالة النفاٌات ربع الطالة المتجددة المنتجة المستخدمة فً انارة  •

 ألف منزل . 900

 لنفاٌات . ملٌون طن من ا 20الٌابان تعالج سنوٌا  •


