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تحويل النفايات الى طاقه 
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تصميم محطات الغاز الحيوي 

24.04.2019—عنوان العرض 
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:ا يليلتصميم اي محطة النتاج الكهرباء من الغاز الحيوي يتم اتباع م

(يوم/كغ )تحديد كمية ونوع النفايات الناتجة يوميا -1

كغ من / VSكغ )تحديد كمية المواد العضوية في المخلفات -2

(.المخلفات

متر )ية تحديد معامل االنبعاث للغاز الحيوي بالنسبة للماده العضو-3

(.VSكغ / مكعب 

. تحديد ساعات تشغيل محطات الغاز الحيوي السنويه-4

(متر المكعب. )تحديد حجم الهاضم الحيوي-5

(.واطكيلو )تحديد قدرة المولد -6

(.اعهكيلو واط س)تحديد كمية الطاقة الكهربائيه المتوقع توليدها -7
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(يوم/كغ )تحديد كمية ونوع المخلفات الناتجة يوميا 

وث الحيوانات ويقصد بذلك الكمية التي يتم انتاجها يوميا من النفايات العضوية مثل ر
.وغيرها....، بقايا الطعام ، مخلفات زراعيه 

24.04.2019—عنوان العرض 

3

كغ من  VS /كغ )تحديد كمية المواد العضوية في المخلفات 
(المخلفات

.العضويةالنفاياتويقصد بذلك كمية المواد الهايدرو كاربونيه في كل كيلو غرام من 

.لكل ماده من النفايات العضوية معامل للمواد العضوية خاص بها
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وية معامل االنبعاث للغاز الحيوي بالنسبة للماده العضتحديد 
(.VSكغ / متر مكعب )

موادالمنغرامكيلوكلمنتوليدهايمكنالتيالحيويالغازكميةبذلكويقصد
.(النفاياتفيالهايدروكاربونيه

.بهاخاصانبعاثمعاملمادهلكل

4

متر ميثان لكل 1)االنبعاث معامل

(كيلوغرام

الماده العضوية نوع

0.023–0.04 مخلفات ابقار 

0.4–0.8 ودم , دهون

0.065-0.116 مخلفات دواجن 

0.02-0.028 الحمأه
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(متر المكعب)الحيوي حجم الهاضم تحديد 

:يتم ذلك من خالل تحديد
.حجم الكمية اليوميه من النفايات-1
.فترة التخمر الالزمة-2

X(كمية الماء المضافة+الكمية اليومية من النفايات = )حجم الهاضم 
فترة التخمر الالزمة

24.04.2019—عنوان العرض 
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تحديد معامل االنبعاث للغاز الحيوي

بوحدةدةتحدييتمبهاخاصانبعاثمعاملالعضويةالنفاياتمننوعلكل

.(المادهمنغرامكيلو/حيويغازمكعبمتر)

.ر يتم تحديد معامل االنبعاث بناءا على فحص عينات في المختب

.يةيوجد موقع الكتروني لمعامالت االنبعاث لمجموعه من المواد العضو

24.04.2019—عنوان العرض 
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https://daten.ktbl.de/euagrobiogasbasis/startSeite.do?selectedAction=start

https://daten.ktbl.de/euagrobiogasbasis/startSeite.do?selectedAction=start
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تحديد ساعات تشغيل محطات الغاز الحيوي 

هربائي الذي يقصد بساعات التشغيل لمحطة الغاز الحيوي هي فترة تشغيل المولد الك
.سيقوم على توليد الكهرباء من الميثان الذي سيتم توليده

يوم بالسنه 325غالبا ما تصمم وحدات ومصانع الغاز الحيوي على فترة تشغيل لمدة 
.ساعه سنويا7800ساعه في اليوم، اي ما يعادل 24ولمدة 

وليد الكهرباء الفترة المتبقية من السنه يتم تخصيصها الجراءات الصيانه في محطات ت
.من الغاز الحيوي
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(كيلو واط)تحديد قدرة المولد 

:يتم تحديد قدرة المولد من خالل المعادلة التاليه

طةساعات التشغيل للمح( / المحتوى الحراري للميثانXكمية الميثان = )قدرة المولد

ساعه 7800ساعات تشغيل المحطة تحدد بناءا على حجم المحطة  وغالبا ما تكون 
.  سنويا

24.04.2019—عنوان العرض 
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تحديد كمية الكهرباء المتوقع توليدها 

:من خالل المعادلة التاليه( سنه/كيلو واط ساعه)يتم تحديد كمية الكهرباء 

عدد ساعات        Xالكفاءة الخاصه بالمولد Xقدرة المولد = كمية الكهرباء السنويه 
التشغيل 

24.04.2019—عنوان العرض 
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:  مثال
كغ من الروث، ويبلغ 10بقرة تنتج كل بقره يوميا 200مزرعة ابقار تحتوي على 

من وزن الروث ( كغ روث/ VSكم 0.8% )80قيمة المواد العضوية في الروث 
3يوم وكمية الماء المطلوبه هي 25مة للروث هي زعلما بان فترة التخمر الال

1متر من الغاز الحيوي لكل 0.7كما ان معامل االنبعاث هو . اضعاف كمية الروث
(.من الغاز الحيوي% 60نسبة غاز الميثان هي )كغ من الروث 
:احسب ما يلي

.كمية الروث اليومية-1
.المخمر/حجم الوجبة اليوميه للهاضم -2
.الهاضم/ حجم المخمر-3
.كمية الغاز الحيوي المتوقع انتاجها يوميا-4
.كمية غاز الميثان المتوقع انتاجة يوميا-5
.قدرة المولد الكهربائي الالزم لمحطة الغاز الحيوي-6
.كمية الطاقه الكهربائية المتوقع توليدها سنويا-7

24.04.2019—عنوان العرض 
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:الحل

.كمية الروث اليومية-1

انتاج كل بقرة من الروثXعدد االبقار = كمية الروث 
 =200X 10 =2000 طن2= كغ

.حجم الوجبة اليومية للهاضم الحيوي-2

.كمية الماء المطلوبه+ كمية الماده العضوية= حجم الوجبة اليومية 
لتر 8000( = 3*2000+ )2000= 

.الهاضم/ حجم المخمر--3
فترة التخمر  Xحجم الوجبة اليومية = حجم المخمر 

متر مكعب 200= لتر X25  =200,000لتر 8000= 

24.04.2019—عنوان العرض 
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:الحل

.كمية الغاز الحيوي المتوقع انتاجها يوميا-4

معامل xنسبة الماده العضوية Xكمية النفايات اليوميه = كمية الغاز الحيوي 
.االنبعاث

متر غاز حيوي X0.8X0.7كغ روث 2000= 
متر مكعب من الغاز الحيوي 1120= 

يوميا و سنويا غاز الميثان المتوقع انتاجة كمية -5

نسبة الميثان في الغاز الحيوي Xكمية الغاز الحيوي = كمية غاز الميثان اليوميه 
 =1120X0.6 =672 متر مكعب ميثان

يوم X300الكمية اليوميه = الكمية السنوية للميثان 
 =672X325 =218,400 متر مكعب

24.04.2019—عنوان العرض 
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:  الحل 

. قدرة المولد الكهربائي الالزم لمحطة الغاز الحيوي-6
ل ساعات التشغي( / المحتوى الحراري للميثانXالميثان السنويه كمية = )المولدقدرة 

للمحطة
( =218400X9.97 / )7800
كيلو واط 279= 

.كمية الطاقه الكهربائية المتوقع توليدها سنويا-7

كفاءة المولد Xساعات التشغيل Xالقدرة الكهربائيه = كمية الطاقه الكهربائية 
 =279X7800X0.35
كيلو واط ساعه 761670= 
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تدريب 

24.04.2019—عنوان العرض 
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كيلو غرام من النفايات الصلبه، 5منزل ينتج كل منزل يوميا 300يوجد في الجديده 
ده من حجم النفايات من كل منزل وتبلغ نسبة الما% 60تمثل نسبة النفايات العضوية 

ان معامل كما . من النفايات العضوية(  نفاياتكغ  /VSكم 0.73)العضوية 
نسبة غاز الميثان )نفايات كغ من 1متر من الغاز الحيوي لكل 0.65االنبعاث هو 

25لتر ماء و2وكل كيلو غرام نفايات يحتاج (. من الغاز الحيوي% 60هي 
(يوم325ساعات يوميا لمده 8ساعات تشغيل المصنع . )ليتخمر

:  احسب ما يلي
.اليوميةالنفايات كمية -1
.المخمر/حجم الوجبة اليوميه للهاضم -2
.الهاضم/ حجم المخمر-3
.كمية الغاز الحيوي المتوقع انتاجها يوميا-4
.كمية غاز الميثان المتوقع انتاجة يوميا-5
.قدرة المولد الكهربائي الالزم لمحطة الغاز الحيوي-6
.كمية الطاقه الكهربائية المتوقع توليدها سنويا-7

24.04.2019—عنوان العرض 
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:الحل

.اليوميةالنفايات العضوية كمية -1

نسبة الماده العضويه  Xكمية النفايات من كل منزلXعدد المنازل = كمية النفايات 
 =300X 5 X0.6 =900 طن0.9= كغ

.حجم الوجبة اليومية للهاضم الحيوي-2

.كمية الماء المطلوبه+ كمية النفايات العضوية= حجم الوجبة اليومية 
لتر 2700( = 2*900+ )900= 

.الهاضم/ حجم المخمر--3
فترة التخمر  Xحجم الوجبة اليومية = حجم المخمر 

متر مكعب 64.5= لتر X25  =67،500لتر 2700= 
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.كمية الغاز الحيوي المتوقع انتاجها يوميا-4

معامل xنسبة الماده العضوية Xكمية النفايات اليوميه = كمية الغاز الحيوي 
.االنبعاث

متر غاز حيوي X0.73X0.65نفايات كغ 900= 
متر مكعب من الغاز الحيوي 427= 

كمية غاز الميثان المتوقع انتاجة يوميا و سنويا -5
نسبة الميثان في الغاز الحيوي Xكمية الغاز الحيوي = كمية غاز الميثان اليوميه 

 =427X0.6 =256.5 متر مكعب ميثان
يوم X325الكمية اليوميه = الكمية السنوية للميثان 

 =256.5X325 =83,265 متر مكعب

:الحل
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:  الحل 

. قدرة المولد الكهربائي الالزم لمحطة الغاز الحيوي-6
ل ساعات التشغي( / المحتوى الحراري للميثانXالميثان السنويه كمية = )المولدقدرة 

للمحطة
( =83،265X9.97 / )2600
كيلو واط 319= 

.كمية الطاقه الكهربائية المتوقع توليدها سنويا-7

كفاءة المولد Xساعات التشغيل Xالقدرة الكهربائيه = كمية الطاقه الكهربائية 
 =319X2600X0.35
كيلو واط ساعه 290،553= 

24.04.2019—عنوان العرض 

18



www.rss.jo

الغاز الحيوي في مكبات النفايات 

لي يتم القاء اغلب البلديات في الدول العربيه ال تقوم بعمليه فرز للنفايات وبالتا
.النفايات في مكبات النفايات

ئي يمكن انتاج الغاز الحيوي من مكبات النفايات من خالل عمليه التخمر الال هوا
.غاز مكبات النفايات/ويطلق على الغاز الناتج غاز المكبات 

.من نسبة الغاز الناتج% 35تبلغ نسبة الميثان في غاز المكبات 

غيلي لمكب ال يتم معالجه الغاز الناتج الن تكلفة المعالجه عاليه جدا كما ان العمر التش
.عاما كحد اقصى15النفايات في انتاج غاز المكبات هو 

24.04.2019—عنوان العرض 
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غاز مكبات النفايات 

.يتم القاء النفايات في مكبات النفايات الصحية

24.04.2019—عنوان العرض 

20



www.rss.jo

مكبات النفايات 

.يتم تغطية مكبات النفايات عند انتهاء من تعبئة كل خليه في المكب

24.04.2019—عنوان العرض 
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انتاج الغاز الحيوي من مكبات النفايات 

24.04.2019—عنوان العرض 
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بعد ان يتم انتاج الغاز الحيوي من خالل حفر ابار داخل مكب النفايات

.يتم اغالقه من االعلى بماده بالستيكية
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توليد الكهرباء من النفايات 

.يتم توليد الكهرباء من غاز النفايات مباشره دون معالجة

.

24.04.2019—عنوان العرض 
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حساب قدرة المولد الكهربائي لمكب نفايات 

24.04.2019—عنوان العرض 
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:لتحديد قدرة المولد الكهربائي لمكب نفايات يتم اجراء ما يلي

.تحديد كمية الغاز الحيوي الناتج يوميا

.تحديد كمية الغاز الحيوي الناتج سنويا•

.تحديد كمية غاز الميثان السنويه•

.حساب قدرة المولد الكهربائي•
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ما هي قدرة . طن من النفايات الصلبة400،000يحتوي على الجديده مكب نفايات 
0.56المولد الالزمة النتاج الكهرباء؟ علما بان معامل االنبعاث من الطن الواحد هو 

متر لكل طن 

.االنبعاثمعامل Xكمية النفايات = الغاز الحيوي كمية -1

 =400,000X0.056

.الحيويمتر مكعب من الغاز 22400= 

يومياكمية غاز الميثان المتوقع انتاجة -2

نسبة الميثان في الغاز الحيوي Xكمية الغاز الحيوي = كمية غاز الميثان اليوميه 

 =22400X0.6 =13440 ميثانمتر مكعب  .

.  لمكب النفاياتقدرة المولد الكهربائي الالزم -6

ساعات التشغيل  ( / المحتوى الحراري للميثانXكمية الميثان = )قدرة المولد
=(13440X9.97 / )7800 =5580 كيلو واط

24.04.2019—عنوان العرض 
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: مثال
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انتاج الديزل الحيوي -4

الديزل الحيوي هو وقود مصنع
من مواد خام من أصل حيواني 

غيل ونباتي يمكن استعماله لتش
يعه محرك ميكانيكي، يمكن تصن
بطريقة رئيسية من الزيوت
.ةالنباتية أو الشحوم الحيواني

الديزل الحيوي له صفات 
لي مشابهة لوقود الديزل البترو

جة لكنة اكثر لزوجة ويتطلب در
حرارة عاليه ليشتعل

24.04.2019—عنوان العرض 
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انتاج الديزل الحيوي 

24.04.2019—عنوان العرض 
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نفايات ذات مواصفات زيتيه

كحول كااليثانول او 

الميثانول 

درجة90درجة حراره 

ديزل حيوي 

جليسرين

مفاعل انتاج الديزل 

الحيوي 
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انتاج الديزل الحيوي

24.04.2019—عنوان العرض 
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لتر لكل )كمية انتاج الديزل

من نفايات كيلوغرام

(العضويه

النفايات العضويه 

0.78 زيوت الطبخ

0.45 زيت الزيتون بقايا

0.32 بقايا المسالخ

.لكل نوع من انواع النفايات العضويه نسبة انتاج خاصه به من وقود الديزل الحيوي

. تعتمد نسبة االنتاج على كمية الماده العضويه في النفايات العضويه
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انتاج الديزل الحيوي 

احتراق الديزل الحيوي ينتج كميات اقل من غازات االحتباس -
.الحراري

.لعضويهتتم عمليه فلتره للديزي الحيوي الذي يتم انتاجه من المواد ا-
.استخدامة في الصناعات الطبيهيمكنالجليسرين -
ال يمكن استخدام الديزل الحيوي كوقود مباشره في السيارات -

نسب والشاحنات لذا يتم خلط الديزل الحيوي مع الديزل البترولي ب
%.10قليله تصل كحد اقصى الى 

.يمكن استخدام الديزل الحيوي مباشرتا في الطائرات فقط-

24.04.2019—عنوان العرض 
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