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  البديلة الطاقة الستخدام البيئيةو  االقتصاديةالمنافع  
 ةطاق  إلى القمامةتحويل  في  

               [02] 
 (0)الشحات محمد فتحي نهال -(0)طه عبد العظيم -(1)فرحات عبير

 (3)شريف صابر حافظ
 شمسجامعة عين ، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 6 جامعة عين شمس، تجارةالكلية ( 0
 الداخليةوزارة  (3

 
 المستخلص

 الجديدةب إلىتناول األسنا دراسة و على أوجبتفى مصر  أسعارهازيادة و  الطاقة أزمةن إ
التخلص من المخلفات بطريقه سليمه  إلىيهدف البحث  ،النظيفة الطاقةللحصول على  البديلة

وتناولنا فى دراستنا ، طاقه من خالل وحدات البيوجاز والبيرومكس إلىعن طريق تحويلها 
بعض المزارع ، ة االمريكيهفورنيا بالواليات المتحداليكعينه مصانع االسمنت واالطارات بوالية ك

 .بجهوريه مصر العربيه مثل مزرعة مشتهر للدواجن بسوهاج
الحصول عل النتائج من خالل و فى تجميع البيانات الوصفي ويعتمد البحث على المنهج 

استخدام  أن إلىاالبحاث والكتب العلميه والتقارير الدوريه والمقاالت وتوصلنا فى البحث 
يساهم فى التخلص من و  جدا   عالية ةبيئيو  ةوحدات البيوجاز والبيرومكس يحقق كفاءه اقتصادي

 .مشكلة المخلفات
جعلتنا نفكر فى حل  القمامةلجبال  ةنتيج األمراضمشكلة انتشار  أنومما الشك فيه 

من المخلفات للحصول على الطاقه  الثروةاستغالل هذه  أنه وجدنا علىو  األزمةلهذه  ائينه
العالم فالمخلفات فى  في المتقدمةو  الناميةقلمت به العديد من الدول ا و مر فعال جد  أالنظيفه 

المخلفات  باستيرادالدليل على ذلك قيام العديد من الدول و  ةحقيقي ةكثير من الدول تمثل ثرو 
الحصول مخلفات كمدخالت لعملية التفاعل و ستخدام الاوتقوم هذه الدول ب، االيمثل ألمانيا وايط

الحد من ى الوقود األحفورى و تقليل االعتماد عليمكننا األستفاده منها و  بالنهايةعلى طاقه 
تنتج عن  التي الضارةنبعاثات الناتج عن اال البيئةلوث األمراض الناجمه عن المخلفات وت

يات كما كما يحدث من بعض المصانع والمستشف ةغير سليم ةالتخلص من المخلفات بطريق
 ةتكنولوجيا البيوجاز فعال، ف التخلص من تلك المخلفاتاليالخاص تكيوفر على القطاع العام و 

والحصول على غاز ال يقل كفاءة عن غاز البوتجاز  العضويةت اللتخلص من المخلف جدا  
على حسب  ةيكون حجم الوحدو غيرها و يمكن األستعانه به كبديل للبوتجاز فى المنازل والمزارع 
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يستخدم ،نابيب البوتجاز أويوفر استخدام البيوجاز االنفاق الحكومى على ، حجم المخلفات
نا البحث عن حل علىمما اوجب  ةيمن المخلفات العضو  ةالبيوجاز للحصول على الطاق

تعالج  ةان بعض الدول المتقدم إلىوتوصلنا  ةللتخلص من باقى انواع المخلفات الغير عضوي
تتجاوز  جدا   ةإلىع ةتسخين المخلفات بدرجات حرار حالل الحرارى و المخلفات بتكنولوجيا اال

عن هذا غاز يينتج مصممه لذلك وبمعزل عن األكسجين و فى وحدات  ةمئوي ةدرج0611
صر المدخالت صناعى يتكون من خليط من الغازات بنسب متفاوته على حسب نسب عنا

د الكهرباء وهى تكنولوجيا طبقت يستخدم فى توليفينتج غاز الميثان وااليثان والنيتروجين و 
حصلت على براءة اختراعها شركة بيرومكس وتستخدم وحدات البيرومكس فى العديد من و 

فى مصر يمكننا التخلص من و  ،مريكا وسنغافوره وتايوان والصينألمانيا و أو ا اليالدول مثل ايط
 .ةجميع انواع المخلفات مما يساعد فى الحفاظ على البيئه وايضا الحصول على الطاق

 

 ةمقدم
موارد  علىمن النفايات البيئة في العالم، كما أن النفايات هذه تحتوي  ىالعدو و التلوث 

بيد أن التخلص منها أضحي . فقدانها حال التخلص من النفايات قيمة وقابلة لالسترداد يتم
وغدي العالم  التي تحد من إلقاء وحرق النفايات قضية رئيسية خاصة  مع تزايد اللوائح الحكومية

المشاكل  التكلفة يمكنها معالجة العديد منو عملية فعالة من حيث النتائج  إلىفي أمَّس الحاجة 
وتلك المتعلقة بعناصر  الصلبة والسائلة، العضوية وغير العضوية المتعلقة بالنفايات المختلفة
ا بأنها خطرة وعالوة على ذلك، فإن تلبية تزايد الطلب العالمي على الطاقة . وصفت عموم 

اما بالنسبه لمصر على وجه  بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة أضحي ذات أهمية قصوي
غازيه كعوادم  والبوارج والسفن أو  ص مع زيادة حجم المخلفات كمخلفات المصانعالخصو 

غيرها من مصادر التلوث على الصعيد و السيارات واالنبعاثات الصادرة من مصانع االسمنت 
إال وهى أزمة الطاقة ونتيجة لذلك  ةالمحلى وفى ظل مشكلة التلوث ظهرت مشكله أخر كبير 

ل مائه عام من اآلن قد يحدث نفاذ لمخذون األرض من البترول يتوقع الخبراء انه فى خال
ونحن نعلم أهمية البترول ألنه المصدر الرئيسى للطاقة فى جميع أنحاء العالم حيث يشتق منه 

العالم بدون البترول وما قد يتم  أننتصور  أنالبنزين والسوالر والغاز الطبيعى ولذلك يمكننا 
ه سعى العلماء علىالالزمة لتقدم وتنميه العنصر البشرى و  من حدوث شلل فى جميع الوسائل

الباحثون فى إعداد خطط لطرق جديدة للحصول على الطاقة النظيفة الدائمة وظهر هذا فى و 
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استخدام الطاقة الشمسية فى مجاالت متعددة كالحصول على الطاقة الكهربائية منها عن 
دارة طريق الخاليا الشمسية وكذلك استخدام طاقة اللر  ومما الشك  .اآلالتياح لتوليد الكهرباء وا 

ها علىفيه أن استخدام تلك الطرق يحقق استغالل جيد للطاقة الدائمة اال انه ال يمكن االعتماد 
نا ان نتناول طرق جديدة لحل أزمة يعلبالد العالم وجميع األوقات ولذلك توجب  فى جميع

آلونة األخيرة تظهر فى انقطاع التيار الطاقة وبذات فى مصر وهى قد أصبحت ظاهره فى ا
كذلك أزمة نقص الوقود ولذا آثار اهتمام الباحث وجود نوع جديد من و الكهربائى على فترات 

هى تجربه نشأت فى و الفكر فى تكنولوجيا استخدام المخلفات والقمامة للحصول على الطاقة 
تدعى و والعديد من البالد العربية سويسرا وأثبتت نجاحها فى العديد من البالد السويد وسويسرا 

ألف  إلىالبيرومكس وتعتمد التكنولوجيا المستخدمة على تسخين المخلفات لدرجة حرارة تصل 
درجه مئوية فى غرف احتراق تعمل على تسخين المخلفات الستخراج المواد الغير عضويه 

غاز مخلق يتم دفعه  إلىالمعدنية واالستفادة بها فى صناعات أخرى وتحويل المواد العضوية و 
تحويلها و استهالك كميات كبيره جدا من القمامة  إلىهذا يؤدى و توربينات إلنتاج الكهرباء  إلى

وهذه  .اى طاقة كهربائية نظيفة وغير ملوثه للبيئة  والتخلص من الملوثات الموجودة بالبيئة
التكنولوجيا تصلح للتطبيق فى مصر فالبيئة المصرية تنتشر وتكثر بها ظاهرة القمامة 

نتخيل مقدار التلوث واألمراض التى تتسبب فيها وجود هذه المخلفات  المخلفات بكثرة ولنا انو 
احد صور الطاقة  إلىلذلك فان المطلوب استغالل هذه الكمياتالهائلة من القمامة بتحويلها و 
نكون كذلك قد و نوفر مصدر للطاقة يساهم بشكل كبير فى القضاء على أزمة الطاقة و ختلفة الم

حققنا انتعاش اقتصادي عالوة على التقدم الصحي للبالد نتيجة التخلص من هذه القمامة 
نا الكثير من كميات المشتقات البترولية التى تعتمد علىالمخلفات المختلفة وهذه الطريقة توفر و 

بعض النواحي فى مصر اعتمادا كليا كمصدر للطاقة الكهربائية كمحافظة الوادى  ها فيعلى
 عبد الدين صالح عال).الجديد ونكون بذلك قد تفادينا أزمة العجز فى توفير الطاقة الالزمة

 (6112، العزيز
 
 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 464  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

 مشكلة البحث
حيث  تعاني جمهورية مصر العربية من وجود فجوة كبيرة بين إنتاج الطاقة واستهالكها

ميجاوات في خالل األعوام من  3111ألحصاءات وزارة الكهرباء  في الطاقة وفقا   بلغ العجز
لى، حيث أن محطات توليدالكهرباء في مصر تستخدم حو 6102 حتى 6103 ألف طن  63 ا 

نتاج الطاقة ولذلك تتكبد الدولة مبالغ طائلة من اجل سد هذا العجز من الطاقة مازوت يوميا  ال
ويبلغ حجم  ،مها بأستيراد المواد البترولية التي يتم أستخدامها في توليد الطاقةوذلك بقيا

لىالمخلفات في مصر حو  مليون طن سنويا  وفقا لتقديرات جهاز شئون البيئة والتي ال يتم  01 ا 
 علىيؤثر سلبيا و الصحة العامة في الدولة  علىأستغاللها األستغالل االمثل مما يشكل عبئا  

ومن هنا تأتي ضرورة أستخدام  ،األقتصاد القومي علىذلك أثار سلبية  علىيترتب األنتاج  و 
مبالغ طائلة تنفق ألنتاج الطاقة وعالج األثار  المخلفات كمصدر متجدد لتوليد الطاقة مما يوفر

: 6102تقرير وزارة الكهرباء في خالل األعوام من ).الصحية الناجمة عن تلك المخلفات
6102) 

 

 الدراسةأسئلة  
 عالقه بين المخلفات والطاقه؟الما  .0
 طاقه؟ إلىأى مدى يمكن االستفاده من المخلفات وتحويلها  إلى .6
 طاقة؟ إلىالعائد البيئي واإلقتصادي لتحويل المخلفات و ما ه .3

 

 هدف الدراسة
ستغالل المخلفات األستغالل احل مشكلة عجز الطاقة في مصر عن طريق  إلىالتوصل  -

 طريق أستخداماالمثل وذلك عن 
 :المخلفات كمصدر غني بالطاقة

 .يحفور در طاقة متجددة بديلة للوقود األمصا علىالتعرف  -
 .ج طرق جديدة للتخلص من المخلفات واستغاللها في توليد الطاقةاستنتا -
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استغالل المخلفات والقمامة االستغالل األمثل لالنتفاع بها عن طريق استخدامها فى اعاده  -
 .الطاقةتوليد و التصنيع 

 .تقليل الحمل المادى عن الدولة عن طريق بديل نظيف دائم للطاقة المتاحة -
 

 منهج الدراسة
محاولة ضبط كل العوامل  علىوالذي يقوم  الوصفيالمنهج  علىاعتمدت الدراسة 

قياس تأثيره و مع التحكم في المتغير المستقل بقصد تحديد  ساسية المؤثرة في المتغير التابعاأل
البيانات اإلحصائية منالبيانات المنشورة والغير  علىوقد تم االعتماد و على المتغير التابع 

بعض البحوث  إلى، باإلضافة (األهلية)منشورة من الجهات الحكومية والغير حكومية 
 .والدراسات والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع البحث

 

 أهمية الدراسة
فى استغالل شيء غير مرغوب فيه وضار بالبيئة فى توليد طاقة  أهمية البحث تتمثل
ثروة اقتصاديه فى صورة طاقة كهربائيه  إلىالنفايات وتحويل القمامة  عن طريق التخلص من

 .يستفاد به
 

 فروض الدراسة
 .في المجتمع لألفراد المخلفات والصحة العامة إدارةبين  ذات دالله احصائية توجد عالقة -
 .بين حجم المخلفات وكمية الطاقة الناتجة ذات دالله احصائيةتوجد عالقة  -
 .الناتج القومي زيادةبين تدوير المخلفات و  ذات دالله احصائية توجد عالقة -

 

 حدود الدراسة
تم جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث من خالل األبحاث العلمية  :الحدود الزمنية .0

 .6102: 6112في خالل الفترة من  والتقارير والمنشورات الصادرة
بعض المزارع بجمهورية مصر العربية كمزرعة مشتهي، ومصانع ) :الحدود المكانية .6

 (.فورنيا بالواليات المتحدة األمريكيةالياالسمنت ومصانع اإلطارات بوالية ك
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 اإلطار المعرفي للدراسة
 :البيرومكس-1

تعرف تكنولوچيا البيرومكس بأنها و صل هى ابتكار سويسرى األ :تعريف البيرومكس: أولا 
 أكسيد لثاني الضارة االنبعاث ة نهائي ا مناليهي عملية خو طاقة  إلىعملية تحويل النفايات 

 زمة العجز فى الطاقه وتلوثأمما يساهم فى حل ، الجمع الكلي للطاقة إلىتهدف و الكربون 
واستغالل  ةعلى البيئ ةالمحافظفى  ةعلى المعايير الدوليأواحد فهى تتفق مع  أنالبيئه فى 

 .المخلفات بصوره اقتصادية
هذه التكنولوجيا الفريدة من نوعها هي ببساطة محول حراري يعمل في درجات حرارة 

العنصر الرئيسي في هذه و  دون أوكسجين (درجة مئوية 0621أكثر من ) جدا   عالية
نظام تسخين  حرارة فائقة الشدة بأقل كلفة من خالل علىالقدرة على الحصول و التكنولوجيا ه

ا لذلكو ُصِمم  مطورة لتتحمل و ولتحقيق ذلك، كان ال بد من استخدام مواد حديثة  ُوِضع خصيص 
 .أكسدة والحرارة المرتفعة هذه على مدى زمني طويل دون تآكل أ درجات

 :تاريخ البيرومكس :ثانياا 
 6112-6110  : اليومبدأت في ميونخ بألمانيا بنموذج أولي سعة طن مخلفات فى 

 .غاز مخلق إلىلإلنشاء وتجربة أنواع عديدة من المخلفات لتغذية الجهاز لتحويلها 
 6112-6101 : اليومطن مخلفات في  62بدء أستخدام الكومبوست كتغذية لجهاز سعة 

 األوروبي  االتحادة ومدعوما  من معتمد بموافقة الحكومة المحلية أللمانيا
 6101 : من أسهم المشروع % 31تم منح المشروع الرخصة الدولية للصناعة وتم طرح

 باورهاوس لإلستثمار وقامت بشرائها مجموعة
 6100 :تم بيع أول جهاز بيرومكس 
 6106 : نيفادا –لمعدات وأجهزة البيرومكس بكارسونتم إنشاء مصنع 

 :ةفى العملي المستخدمةأنواع النفايات : ثالثاا 
سائله فى االستخدام للبيرومكس بجميع انواعها و تصلح جميع النفايات سواء كانت صلبه ا 

 .ةماعدا المخلفات النووي الخطرةالمخلفات أيضا و عضويه وغير عضويه 
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اء تستخدم بدورها إلنتاج الكهرب غازات صناعية نظيفة  إلىتتحول : المواد العضوية 
مواد أشبه بالرمل  إلىتتحول و  المواد الغير العضوية (الهيدروجين -اثيلين -ايثان -ميثان)
مخلفات غير ضارة بالبيئة يمكن إعادة استخدامها فيما و البازلت غير قابلة لالرتشاح  وأ

 (Pyromex.co:, 2013) .بعد
 :البيوجاز -0
إعادة استخدام المخلفات  إلىتهدف تكنولوجيا البيوجاز : ماهية تكنولوجيا البيوجاز: ولا أ

اقتصادية وآمنة صحيا  إلنتاج طاقة  العضوية كمخلفات المحاصيل وروث الماشية بطريقة
تعد و  جديدة متجددة وكبديل للطاقة التقليدية مع إنتاج سماد عضوي جيد وحماية البيئة 

وائى للمخلفات الصلبة والسائلة من التخمر الاله علىتكنولوجيا البيوجاز والتي تعتمد 
التكنولوجيات المنتشرة في العديد من دول العالم لمعالجة مخلفات الصرف الصحي ومخلفات 

اقتصادية وآمنة صحيا  لحماية البيئة من التلوث مع  المزرعة النباتية والحيوانية والقمامة بطريقة
كبير في ترشيد استهالك  حد لىإإنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة يساهم 

والبيوجاز خليط من غازي  الطاقة التقليدية كالبترول وحماية البيوماس من الحرق المباشر
مع مجموعة غازات أخرى مثل كبريتيد  (٪62-61)وثاني أكسيد الكربون ( ٪01-21)الميثان 

سام  ز غاز غير٪ والبيوجا01-2األيدروجين والنيتروجين واأليدروجين تتراوح نسبتها بين 
عديم اللون وله رائحة وكبريتيد األيدروجين أخف من الهواء وليس هناك مخاطر أمنية عند 

تبعا  لمحتواه  3م/ كالوري و كيل 2262-3001وتتراوح القيمة الحرارية للبيوجاز بين  استخدام
وكفاءة تشغيل من غاز الميثان والذي تختلف نسبته بالمخلوط الغازي تبعا  لنوع المواد المتخمرة 

يتخلف بعد إنتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من المادة العضوية . وحدة البيوجاز
 علىوالعناصر السمادية الكبري والصغري وبالكميات المالئمة للنبات فضال  عن احتوائه 

لىو ا  من الميكروبات المرضية إلىويكون خو الهرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات النم رقات ا 
والبويضات وبذور الحشائش حيث تهلك تماما  أثناء تخمر المخلفات العضوية مما يجعله 

 .سمادا  نظيفا  اليلوث البيئة وال خطورة من استخدامه في تسميد جميع المحاصيل
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ة من المواد إلىنسبة ع علىكما يستخدم كمصدر لعلف الحيوان والطيور المنزلية الحتوائه 
 .ةمركبات ضارة بالكائنات الحي علىالبروتينية واليحتوي 

 :المخلفات العضوية المنتجة للبيوجاز:ثانياا 
روث األغنام والماعز  ،سبلة الخيول ،سماد الدواجن ،روث الماشية: مخلفات حيوانية -

 . وغيرها.... مخلفات الطيور المنزلية  ،والجمال
مخلفات  ،عروش الخضر ،قش األرز( القطن  ،الذرة)األحطاب مثل :مخلفات نباتية -

 . وغيرها...... الثمار التالفة  ،الصوب
 .وغيرها... حمأة المجاري  ،خزانات التحليل ،الصرف الصحي: مخلفات آدمية -
بقايا تجهيز الخضر والفاكهة  ،بقايا األطعمة ،مخلفات المطابخ ،القمامة :مخلفات منزلية -

 وغيرها...
وتجهيز الخضر  ،والمشروبات ،واألغذية ،مخلفات صناعة األلبان: مخلفات صناعية -

 .مخلفات المجازر بأنواعها ،والفاكهة
 (6112، سمير أحمد الشيمى) وغيرها..... ورد النيل  ،مائية ،حشائش برية: الحشائش -

 
 إجراءات الدراسة

األبحاث والمراجع العلمية والتقارير الصادرة من جهاز شئون البيئة : دوات جمع البياناتأ
 .والمنشورات البيئية 6102 إلى 6103في خالل األعوام من 

تم جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث من خالل تحليل الوثائق العلمية  :الحدود الزمنية .0
 .6102: 6112الفترة من واألبحاث العلمية والتقارير والمنشورات الصادرة في خالل 

بعض المزارع بجمهورية مصر العربية كمزرعة مشتهي، ومصانع ) :عينة البحث .6
 (.فورنيا بالواليات المتحدة األمريكيةالياالسمنت ومصانع اإلطارات بوالية ك
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 نتائج البحث ومناقشاتها
فى  ةهام ةخطو  البيوجاز البديلة للطاقةاستخدام مصر : تجربة مصر في البيوجاز .0

 .ةهام ةبيئيه واقتصادي منفعةذات  ةوخطو  البديلة الطاقةعالم 
 قيمة يعادل ماو وه العضوي السماد من أطنان 0 قيمة توفير على البيوجاز وحدات تعمل

 للفالح يوفر بما بيئي، تلوث ويسبب األرض تسميد في الفالح يستخدمه الذي الكيماوي السماد
 ماشية رأس ماليين 2.2 تمتلك مصرو األسمدة  شراء من بدال العام في جنيها 0621 من أكثر

 إنتاج البيوجاز وحدات في بالعمل ويمكنها الفالحين، لدى ماليين 0.2 منهم مصر بمحافظات
 أن إلى الفتا سنويا، أنبوبة مليون 321 بمعدل يوميا الحيوي الغاز من مكعب متر ماليين 3.2

 جنيه مليار 6.2 توفير في يساهم المشروعو جنيها،  21ونح الغاز أنبوبة تكلفة تتحمل الحكومة
لتر غاز، فالروث الحيواني من  21 إلىمن تلك المخلفات يمكن تحويله و كل واحد كيل. سنويا

يصل  وتنتج الوحده سماد عضوى احدة، تكفى الستهالك أسرة يوميا  من الغازو رأس ماشية 
 ،سنة 62 إلى 61 من يتراوح جازو البي لوحدة االفتراضي والعمر جنيها 021 منه سعر الطن

العائد االقتصادي المتوقع بيوجاز و  وحدة مليون 21 من أكثر تمتلك آسيا شرق ودول الهند
٪ من اإلنتاج الكلي لمخلفات المحاصيل وروث الماشية يبلغ 21ه من إدخال علىالحصول 

لىحو  لىمليار جنيه وتساهم بحو  00.22 ا  ماد العضوي ٪ من العائد ويساهم الس02.22 ا 
لىبحو   اإلنفاقجزء كبيره من  الدولةسوف توفر على و  ٪ من العائد المستهدف62.22 ا 

 والبيئة العامة الصحةعلى و والكهرباء ا ةسواء كان على الدعم على المشتقات البترولي الحكومي
حققتها الدوله  التي األربحعن المخلفات ويظهر فى هذا الفصل  الناجمة السلبيةلعالج األثار 

كالمشارع  اعلىف المنفذةالوحدات والمشاريع  وأسعارالمتوقعه من استخدام تكنولوجيا البيوجاز و 
 (0222, سمير أحمد الشيمى)للصناعات بمزرعة مشتهرو إنديكالمنفذة عن طريق شركة 

 :طاقة في السويد إلىإعادة تدوير النفايات وتحويلها  .0
طاقة في  إلىمعالجة ما يزيد عن مليوني طن من النفايات المنزلية كل عام وتحويلها  .0

 .محطات توليد الطاقة السويدية
 .حرق أيضا كمية مماثلة من النفايات الناتجة عن قمامة المصانع والصناعات .6
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 إلىالحرارة الناتجة عن حرق النفايات تقوم بتسخين المياه الجارية في األنابيب كي تصل  .3
 .آالف منزل 201اجات التدفئة لما يقارب يحتالمنازل وتؤمن ا

ه اصبحت السويد الرائدة علىو  ألف منزل 621اجات يحتتوليد طاقة الكهربائية التي تغطي إ .2
ألف طن من  011طاقة ومع ذلك فهي تستورد  إلىعالميا في مجال تحويل النفايات 

يرلندا وبعض ا ل الرماد المتبقي يشككما  لبالد األفريقيةالنفايات من عدة بالد كبريطانيا وا 
 . من الوزن الصافي للنفايات% 02 من عملية الحرق

عادة تدويرها .2  في المرحلة الثانية يتم فصل المعادن عن الرماد وا 
يفرز الباقي مثل الخزف والبالط اللذان ال يحرقا الستخراج الحصى الذي يستخدم في بناء  .2

 .الطرق
من ثاني أكسيد الكربون الغير السام % ٩,٩٩ الترميد يشكل  الدخان الناتج عن مصانع .0

وعلى الرغم من ذلك يعود تصفيته مرة أخرى من خالل إستعمال مصفاة جافة . والماء
ومياه، فيتم استخدام الرواسب الناتجة عن تصفية المياه القذرة إلعادة ملء المناجم 

 .المهجورة
مليون متر مكعب من  0.0تولد طاقة بقدر  فإن عملية حرق النفايات في السويد فقط  .8

مليون طن  6،6بمقدار ( CO2)النفط، مما يقلل كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
 (6102فبراير 61،الموقع الرسمي للسويد.)سنويا

 6112و 0٩٩1خالل السنوات % 32انخفض معدل إنبعاث الغاز بنسبة 
كبيرا  ة أسلوب فعال واصبح يوفر جزءا  طاق إلىالنفايات  اثبتت تجربة السويد ان تحويل

 .اجات الطاقة في أوروبايحتمن ا
مليون طن من النفايات من خالل حرقها سنويا في أوروبا، فهذا  21 لىايتم معالجة حو 

يسلندا وفنلندا والدنمارك يحتالحجم يغطي ا اجات ويؤمن التدفئة لسكان السويد والنروج وا 
 . واستونيا والتفيا وليتوانيا معا
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حد كبير مكان عملية طمر النفايات في المكبات كوسيلة  إلىوحلت عملية حرق النفايات 
ايات انخفض معدل انبعاث غاز الميثان الناتج عن رمي النف لىامن وسائل المعالجة، وبالت

خالل السنوات % 32ونتيجة لذلك أيضا انخفض معدل إنبعاث الغاز بنسبة . بشكل كبير
(  Climate Committee)التوقعات الصادرة عن لجنة المناخوتشير  6112و 0٩٩1

المعينة من قبل البرلمان السويدي والحكومة أن انبعاث ألغاز وثاني أكسيد الكربون سينخفضان 
أن منذ عام  إلىوتشير اإلحصاءات أيضا . 6161و 0٩٩1ت خالل السنوا% 02بنسبة 
ه آن ذاك علىأصبحت قدرة حرق النفايات ثالثة أضعاف ما كانت  6102وحتى عام 0٩22

% ٩٩خمسة أضعاف، في حين انخفضت االنبعاثات بنسبة  إلىبما زاد من إنتاج الطاقة 
منذ % ٩٩وايات في الهواء بنحكما انخفض معدل انبعاث المعادن الثقيلة من حرق النف. تقريبا
 .0٩22عام 

 :تجربة البيرومكس في الوليات المتحدة األمريكية .3
 من االطارات ةبين الطرق المختلفه للحصول على الطاق ةيوضح المقارن :(1)رقمجدول 

نولوجيا كالت
 المستخدمه

المخرجات 
مكونات  قيمة المنتج الرواسب المنتج المشتق األوليه

 المخلفات
 التغويز الكامل

 (البيرومكس)
الغاز 
 الصناعى

 كميائيه مواد ،وقود
 كهرباء

 معادن
 

 جدا ةقيم
 ةومتنوع

جميع 
 المخلفات

التغويز غير 
 الكامل

غازات 
صناعيه 
ومخرجات 

 اخرى

بعض و كهرباء 
 انواع الوقود

 فحم
 رماد
 معادن

معتدله وتحتاج 
التكرير  إلى
 يةف اضافاليبتك

عضويه 
قليلة 
 ةالرطوب

التغويز 
الهيدروجينى 
 مع بخار الماء

غاز 
 صناعى

 وقود
 كهرباء

 مواد كيميائيه
 ماء

 معادن
 رماد

جدا  ةقيم
 ةمتنوعو 

جميع 
المخلفات 
 ةالعضوي

الحرق الغير 
مباشرمع 

محول و مجفف 
 غاز إلى

غازات 
صناعيه 
ومخرجات 

 اخرى

بعض و كهرباء 
 انواع الوقود

 فحم
 رماد
 معادن

معتدله وتحتاج 
التكرير  إلى
 ةف اضافياليبتك

عضويه 
قليلة 
 ةالرطوب

الحرق 
بعض و كهرباء  غاز منتج الغيرمباشر

وتحتاج ،معتدله معادن،رماد،فحم انواع الوقود
 فاليبتكتكرير 

 ةعضوي
 رطبه
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 :قتصادىالتكلفه والعائد ال
  دوالر 02 إلى 03سعر الطن من االطارات من 
  دوالر للطن 311سعر الطن المقطع من االطارات 

يمكن الحصول على الفوالذ و االطارات الغير مقطعه ألنها اقل فى التكلفه  ةفضلت التجرب
 .ةمنها على العكس من األطارات المقطع

  دوالر 6،23العائد من الغاز المنتج من األطار الواحد 
  دوالر 0،22العائد من الوقود السائل المنتج من األطار الواحد 
  دوالر، 02المنتج  لألطار الواحد العائد من الفوالذ 
  دوالر، 32العائد من الكهرباء المنتجه من األطار الواحد 
  دوالر للطن  3٩ إلى 36سعر الفوالذ المستخلص من األطارات يتراوح بين. 
  دوالر 6،2سعر الجالون الواحد من الوقود المنتج من األطارات 
  دوالر012سعر الميجا وات من الكهرباء للساعه 

وتزايدت  611٩مليون دوالر فى عام  0،3فورنيا صافى ربح اليقت منشأه فى كحق
 طار سنوياامليون  2مليون دوالر من تحويل  0األرباح لتصل اى 

مليون 03.6 ة تزيد عناليماليين اطار سنويا عائدات إجم 2 ةتنتج المنشأه ذات سع
مليون دوالر  0،0، مليون دوالر من بيع الحراره  0،62، مليون دوالر من الوقود  ٩،2دوالر 

مليون دوالر  6.23ف المنتج من اليدوالر من بيع الفوالذ وتراوحت تك 211111، من الكهرباء
 إلىوحقق المصنع ارباح تصل  وقود سائل إلىمليون دوالر للتحويل  0.6٩غاز و إلىللتحويل 

دوالر، بعد  2٩21111ويكون صافي الربح السنوي المتوقع  ةالثالث ةمليون دوالر قبا السن 0.3
ستمرار لزيادة سعر الكهرباء اويتوقع ان تزيد األربح عن ذلك ب عامين من سداد القروض

 (Mark leary,march 2006) .الوقود بمرور الوقتو 
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 النتائج
وتدويرها  باستغاللها المخالفاتلذلك التخلص من  العامة الصحةا على المخلفات تؤثر سلبي   .0

 .العامة الصحة يتناسب تناسبا طرديا مع
ة ومصدر متجدد للطاق ةاقتصادي ةطاقه يجعل لها قيم إلىاستغالل المخلفات بتحويلها  .6

 .كلما يزيد حجمه تزيد الطاقه المنتجه منه
يساهم فى تحقيق عائد للناتج  ةاقتصادي ةلها قيم ةسلع إلىاعادتها و تدوير المخلفات  .3

 .القومى
 .فى مصر ةن للتعامل مع المخلفات العضوييوجاز التكنولوجيا المثلى حتى اآلتكنولوجيا الب .2
 ةستكون الحل األمثل لمشكلة المخلفات الغير عضوي وحدات البيرومكس مستقبال   .2

 (.ةنوع من المخلفات ماعدا المخلفات النووي وأي ةالصحيو  ةالصناعي)
المخلفات بداية النهايه و  ةوحدات البيوجاز بمختلف السعات على حسب مقدار الحاج طرح .2

 .عتماد الكلى على البوتجازلال
لمحاصيل فضل كسماد لتج من وحدات البيوجاز من سماد األالناو البيوجاز غاز نظيف  .0

 .الزراعيه لزيادة االنتاج
 .اقتصاديا  و  بيئيا   ةالزراعي ةللبيئ مثاليةوحدات البيوجاز  .2
والمستشفيات فى مصر حال  ةالصناعي ةالبيئ فى بيئيا   مثاليةوحدات البيرومكس ستكون  .٩

 .تعميمها
 .ةبيئيو  ةاقتصادي ةالقمامو من المخلفات  لةالبدي ةالطاق .01

 

 توصيات الدراسة
 .بمصر ةات البيوجاز فى المناطق الزراعييتوجب تعميم فكرة وحد .0
نوع من المرفوضات من المحاصيل كقش  أييقوم بحرق  منعلى  ةفرض غرامات رادع .6

 .األرز
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ضرار صحيه أنوصى بتحجيم استيراد واستخدام الكيماوى الزراعى لما يتخلف عنه من  .3
 .شهرها السرطانأمراض أو 

 .من هذه الكيماويات ةحكام الرقابه على النسب المستخدمأ .2
 ةالمسموح ةز النسبالسجن بجانب الغرامات على من يتجاو  إلىفرض عقوبات تصل  .2

 .الستخدام الكيماوى
وحدات بيوجاز ذات سعات ضخمه لتكون بمثابه وحدة تجميع للنفايات وفرزها إنشاء  .2

 .وفى المدن والقرى وانتاج البيوجاز ةبها لتكون مصدر للطاق ةواستخدام النفايات العضوي
 مغ البيوجاز وتصلح ةتفعيل دور وحدات البيرومكس للتعامل مع المخلفات الغير عضوي .0

فى الرصف  ةوحدات البيرومكس للمدن لما سينتج عنه من مادة البازلت المستخدم
 .ةسمدأووحدات البيوجاز لما سينتج عنها من 

نوصى بزيادة الغرامات والضرائب على المصانع التى تستخدم الوقود الذى ينتج عنه  .8
السجن  إلىوبعدها عقوبات تصل ومخلفات عملية انتاج تصاعديه  بالبيئة ةانبعاثات ضار 

البد من  ةالمستدام ةفلتحقيق التنمي ةفى حالة االستمرار فى تلويث البيئ ةألصحاب المنشآ
باألخص فى حالة و  ةغير كافي ةصارمه تعاقب ملوثيها والغرامات المادي ئةاصدار قوانين بي

 .ةاصحاب رؤوس األموال الضخم
قتصادى اوما سيحققه ذلك من عائد بيئى و  ةبديلال ةفعيل دور االعالم بالطاقه النظيفت .9

 .المجتمعو على الفرد  يوصح
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ABSTRACT 

The energy crisis and increasing prices in Egypt necessitated we 

study and the handling of new alternative methods for clean energy. 

There is no doubt that the problem of the spread of disease as a 

result of the mountains of garbage have made us think about the final 

solution to this crisis, and it found that. 

Sample of Study Tires and cement Factories in califonia, Some 

Egyption farms, we are aiming to use waste to generate energy by 

biogas and pyromex gasification units.  

Exploit this wealth from waste for clean energy is very effective 

and Qlmt by many developing and developed countries effluents in the 

world in many countries represent real wealth and the proof is the 

number of countries such as the import of waste. 
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Germany and Italy, these countries are using waste as an input to 

the process of interaction and access to energy we can eventuallytake 

advantage of them and reduce dependence on fossil fuels and reduce 

resulting from waste and environmental pollution caused by the 

diseaseharmful emissions that result from the disposal of waste in an 

improper manner as happens in some factories and hospitals as 

Provides the public and private sector to get rid of the waste costs, 

biogas technology is very effective to get rid of Almkhalaft. 

Organic and get gas at least for the efficiency of gas Albotjaz could 

be used as a substitute for Buszaz in homes and farms andthe other is 

the size of the unit by the volume of waste, and provides the use of 

biogas government spending on pipelines Albotjaz, 

Biogas is used to obtain energy from organic waste that required 

we search for a solution to get rid of other types ofInorganic waste and 

it has reached that some developed countries deal with waste and 

replacement thermal heating technology. 

Waste very high temperatures exceeding 1200 ° C in modules 

designed for it and apart from oxygen and all Ientj .This industrial gas 

consists of a mixture of gases varying degrees depending on the 

proportions of input elements is produced methane and Ethane and 

nitrogen and used to generate electricity, is a technology applied and 

got a patented Biromax company the modules are used Alberomks in 

many countries such as Italy, Germany and the United States, 

Singapore, Taiwan and China, In Egypt we can get rid of all kinds of 

waste, which helps preserve the environment, as well as access to 

energy. 


