
 الموسم الثمافً 

 محطة ولاٌة النباتات باالسكندرٌة
 2022\3\22: الثالثاء 



تستهدف االستراتٌجٌة ان ٌصبح لطاع الطالة لادرا على تلبٌة كافة متطلبات 

التنمٌة المستدامة من موارد الطالة وتعظٌم االستفادة من مصادرها المتنوعة 

 (.تملٌدٌة ومتجددة )



 مصادر الطالة  التملٌدٌة

 البترول

الكهرباء 
 الحرارٌة

الغاز 

 الطبٌعى

 الفحم



 انطبقخ انًزدذدح



4 نحو إلى 22-21 المالً العام من األول الربع خالل الكهرومائٌة الطالة إنتاجٌة وصلت 

 .س/جٌجاواط آالف

ساعة/جٌجاواط 1664 نحو الرٌاح طالة مشروعات سجلت. 

ساعة/جٌجاواط 1246 نحو بالشبكة المتصلة الشمسٌة الخالٌا من المنتجة الكهرباء بلغت. 

ساعة/جٌجاواط 3 نحو الحٌوي الولود من المولدة الكهرباء بلغت. 

خالٌا ومحطة السوٌس، خلٌج منطمة فً مٌجاواط 250 بمدرة رٌاح طالة محطة انشاء تم 

 .الزعفرانة منطمة فً مٌجاواط 50 بمدرة شمسٌة

 مولف الطالة المتجددة فً مصر

 :الوكالة الدولٌة للطالة
 %  68لدرات الطالة المتجددة فً مصر سترتفع  بنحو 

 (جٌجاوات خالل السنوات الخمس الممبلة 4حوالى )
 

 هٌئة الطالة الجدٌدة والمتجددة
 10.1إجمالً لدرات مصر من الطالة المتجددة تصل إلى نحو 

 .  جٌجاوات حالٌا 6.1، ممارنة ب 2026جٌجاوات بحلول 
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ملٌون طن  4.3
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 خفض انبعاثات
 ملٌون طن 11.4

 وفر ولود

ملٌون  طن 9.5
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 المستهدف من الطالة المتجددة



 اَىاع انطبقخ انًزدذدح 

 طالة 
 الكتل الحٌوٌة

 الطالة 
 الحرارٌة الجوفٌة

الطالة 

 المائٌة

 طالة 
 المد والجزر

طالة 

 الرٌاح

الطالة 
 الشمسٌة

الولود 
 الحٌوى





 مصادر الطالة الحٌوٌة



 المخلف االنتاجية

 القطن حطب (طن من المحصول/ طن) 3-5

 (طن من المحصول/ طن) 1-3

 (االصناف عالية االنتاجية) 1.2 – 0.8

 االرز قش

 االبقار يوم/ كجم   5 – 1.4

 الماعز يوم/كجم  0.6 – 0.3

 الدواجن من وزن الطائر% 10

 الزراعٌة والحٌوانٌةالمخلفات معدل انتاج 



االستخدامات التملٌدٌة 
 للمتبمٌات الزراعٌة

17.6%  

 كمصدر لالسمدة العضوٌة

27.6%  

 كمصدر لالعالف

54.8%  

 كمصدر للطالة



 فقد فى السماد فقد فى الطاقة

   تلوث للبيئة

 الدخان,  2أك , أك 

 الحرق المباشر

 %10كفاءة 

 انتاج الطالة بالطرق التملٌدٌة



 التخمر

 التحلل االهوائى

 التكسٌر الحرارى

 الولود الحٌوى

 الغاز الحٌوى

طالة 
 حرارٌة

 حرق مباشر•

 

وفرة من •
 االكسجٌن

 طرق انتاج الطالة من المخلفات

 البٌوجٌت  االٌثانول  البٌودٌزل 



 نًبرا ركُىنىخُب انغبص انحُىي؟

ٌحل محل الولود البترولى وغٌره من مصادر الطالة التملٌدٌة 

تصمٌمات بسٌطة وفعالة وتعتمد على االمكانٌات المتاحة 

 مصدر متاح ومستمر للولود 

ٌرفع من كفاءة استخدام المخلفات 

ٌملل من تلوث المٌاه 

ٌملل من حدوث الحرائك 

ٌملل من انبعاثات الغازات الدفٌئة 

ٌعطى طالة نظٌفة وآمن فى االستخدام 

غنٌة بالعناصر السمادىة ٌنتج أسمدة عضوٌة 



 مصدر نظٌف وفعال للطالة المتجددة•

ٌنتج من الهضم الالهوائى للنفاٌات •

 العضوٌة بمعزل عن الهواء

 المكون الرئٌسى له هو غاز المٌثان•

 ٌحل محل الطالة التملٌدٌة•

 

 يب هى انغبص انحُىي؟

 البٌوجاز خصائص•
 سام غٌر غاز•

 اللون عدٌم•

 .الهٌدروجٌن كبرٌتٌد رائحة له•

 .الهواء من وأخف•

 .نظٌفة زرلاء بشعلة ٌشتعل•

 3م/مٌجاجول 26-21 للغاز الحرارٌة المٌمة•



 كُف رؼًم وحذاد اَزبج انجُىخبص؟

Water, Excreta, 

Organic Material, 

Biodegradable 

Waste 

Methane 

CO2  

H2S  

Biogas O2 

ENERGY 

Hydrolysis, 

Asidogenesis, 

Acetogenesis, 

Methanogenesis 

Anaerobic Environment  

Digester Organic Fertilizer 
with 80-90% water 



  انحُىي بصغان يكىَبد

ثانى اكسٌد كربون 

(30-45)%  

%(70-55)مٌثان   

كبرٌتٌد هٌروجٌن 

(1-2)%  

 غازات اخرى

ٌملل المٌمة  •
 الحرارٌة للغاز 

 بخار ماء

 تأكل لالجزاء المتحركة•

 سام عند التركٌزات العالٌة •
 ٌكون اكاسٌد الكبرٌت عند االحتراق •

 بٌوجاز

 ٌتكاثف فى انابٌب الغاز •
 ٌكون محالٌل حمضٌة  •



Calorific values of biogas and 

some other fuels 



 الغاز الحيوىمصادر انتاج 

 حطب ذرة

 كجم جاف  2,9

 حطب قطن

 كجم جاف 5,0

 ورد النيل

 كجم جاف 16,7

 حمأة

 كجم جاف 3,0

 زرق الدواجن

 كجم جاف 7,7

 بجاس قصب

 كجم جاف 3,7

 روث ماشية

 سيقان الموز كجم جاف 5,3

 كجم جاف 12,5

 قش ارز

 كجم جاف 5,0

 قمامة

 كجم جاف 6,7



(PH) 

6 - 8 

العوامل المؤثرة 

 على انتاج البيوجاز

 معدل التغذية

 زمن المكوث

HRT 
 

 ن/ ك   نسبة

15 – 20 :1 

 

 تركيز االمونيا

1600 – 1700 ppm 

 نسبة المادة الصلبة

2 – 10% 

  VFAsتركيز 

1500 – 2500 ppm 

 التقليب

 درجة الحرارة

C:/Users/Dr. Bakhshwan/Desktop/New folder/التقليب.pptx
C:/Users/Dr. Bakhshwan/Desktop/New folder/الحرارة.pptx


 َظى اَزبج انغبص انحُىي

 انُظبو انصًُُ

 انُظبو انهُذي

 انُظبو انصًُُ انًؼذل

 انًخًشاد راد انسشَبٌ انًسزًش



 انُظبو انصًُُ



 انُظبو انهُذي



 َظبو صًُُ يؼذل



 انًخًشاد راد انسشَبٌ انًسزًش



 اَزشبس ركُىنىخُب انغبص انحُىي يؼىقبد 

 :ظشوسح اسزخذاو انجُىخبص  يجبششح ثدىاس وحذاد االَزبج َزُدخ نالرً -1

 انغبص َقم صؼىثخ 

 انغبص رخضٍَ صؼىثخ 

معظم المخمرات التى تم انشاءها كانت من النوع الصٌنى ذات الضغط المتغٌر   -2

 (  3م6-3)وكذلن صغر حجم المخمرات التى تم انشاءها 

 التسخٌن و والخبٌز الطهى فى الحرارٌة للطالة كمصدر الغاز استخدام التصر -5
 الكهرباء تولٌد واحٌانا

 انُبرح انغبص فً انًُثبٌ َسجخ اَخفبض - 3

 دػى انًُزدبد انجزشونُخ يقبسَخ ثبنزكبنُف انًشرفؼخ الَشبء وحذاد انطبقخ انًزدذدح – 6

 انُبرح انغبص ظغػ اَخفبض - 4





 اهذاف انًششوع

وحممذح يؼذنممخ الَزممبج انغممبص انحُممىٌ يممٍ انُممىع انصممٍُُ حدممى  2رصممًُى و اَشممبء ػممذد  - 1

 نضَبدح اَزبخُخ انطبقخ  وانسًبد انؼعىٌ(  3و40حدى كهً ) 3و 20انىحذح 

 :وقذ شًهذ انزؼذَالد يب َهٍ

 .اَشبء َظبو رسخٍُ شًسٍ نزىفُش دسخخ انحشاسح انًالئًخ نهكبئُبد انحُخ انذقُقخ داخم انهبظى. أ
 .رثجُذ َظى رقهُت يُكبَُكُخ وهُذسونُكُخ داخم انهبظى. ة
 .نزىفُش ظغػ  ثبثذ ويسزًش َُبست االسزخذايبد انًخزهفخ 3و 20اسزخذاو خضاٌ غبص ػبئى حدى . ج

 %  95انغبص انُبرح نُصم انً  فًسفغ َسجخ انًُثبٌ  – 2

 (. ، وثخبس انًبءCO2 ،H2S) غُش يشغىة فُهبانوحذح رُقُخ رًزص انغبصاد ثبسزخذاو               

 .يؼذل( كًجشسىس)ظغػ انغبص انحُىٌ فٍ اسطىاَبد ثبسزخذاو ظبغػ هىاء  - 3

وانًسمزًشح  إنً يىاقغ االسزخذاو نزىفُش يمذي يمٍ انعمغىغ انثبثزمخ  نزسهُم َقم انغبص يٍ ايبكٍ اإلَزبج      

 .انالصيخ نالسزخذايبد انًخزهفخ

 واخزجبس انحُىٌ ثبنغبص نهؼًم وانجىردبصاد انشَفُخ، واألفشاٌ انًىاقذ ثؼط رؼذَم - 4

 انًثهٍ انزشغُم ظشوف انً نهىصىل انًؼذنخ االخهضح

 نهًششوع وثُئً اقزصبدي رقُُى ػًم – 5



 

 احواض التجفٌف

 خزان تجمٌع السماد السائل

 المخمرات

 احواض التغذٌة



 انحُىيَظبو اَزبج انغبص 

Drying Basins 

Digesters 

Floating Gasholder 

Solar Heating System 



 



 





 َظى رُقُخ انغبص انحُىي



 َظى رُقُخ انغبص انحُىي



 

Purification Process  Before After Incre./Decre. ratio 

Composition Volume (%) Volume (%) % 

69.632 97.198 +39.59 

Carbon Dioxide 30.368 2.802 -90.77 

Hydrogen sulfide Nil Nil 

TotalMethane 

 
100.000 100.000 

Density gm/l @ NTP 1.0954 0.7512 

Average Molecular Weight 24.536 16.827 

Sp.Gr 0.8471 0.5810 

Equ.liq.density 0.4143 0.2737 

Gross Calorific Value, Btu/ft3 703.283 981.700 

+39.59 

Net Calorific Value, Btu/ft3 633.233 883.919 

Gross Calorific Value, kJ/m3 27713 38685 

Net Calorific Value, kJ/m3 24954 34830 

High Calorific Value ( Kj/Kg ) 25300 51498  

Low Calorific Value ( Kj/Kg ) 22781 46366 



وقىد انجُىخبص قجم وثؼذ 

 انزُقُخ



 

 بيوجاز 3م 1

 حصان 1محرك تشغيل 

 ساعة 2   

 كلوب غاز تشغيل 

 ساعة 7-14 

 

 ك و ت ساعة 2توليد 

 

 موقد طهىتشغيل 

 ساعات 3 – 1.6   



 ػًهُخ ظغػ انجُىخبص

 ضغط البيوجاز المناسب للتطبيقات المختلفة

سم )الضغط 

 (ماء
 الغرض

 الموالد 5-8

 الكلوبات 8-11

 بوتجاز 5-20

 المحركات 15-50



 



 

توليد الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي 5 .mov
توليد الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي 5 .mov


 



 



 انزذفئخ واالَبسح انزقهُذَخ فً ػُبثش انذواخٍ



 



 

  ارتفاع محتواه من المادة العضوٌة و العناصر السمادٌة الكبرى و الصغرى. 

  خلوه من المٌكروبات المرضٌة و الطفٌلٌات و بذور الحشائش و نالالت االمراض 

  ٌستخدم فى صورة شبه سائلة أو ٌجفف هوائٌا و ٌضاف نثرا للتربة. 

 

 %50 َسجخ انًبدح انؼعىَخ   

 غٍ / كدى22 انُُزشوخٍُ

 غٍ/ كدى 27 انفىسفىس

 غٍ/ كدى61.5 انجىربسُىو 

 %12 َسجخ انشغىثخ

 



 %50 َسجخ انًبدح انؼعىَخ   

 غٍ / كدى22 انُُزشوخٍُ

 غٍ/ كدى 27 انفىسفىس

 غٍ/ كدى61.5 انجىربسُىو 

 %12 َسجخ انشغىثخ

 يىاصفبد سًبد انجُىخبص



 فىائــذ انسًبد 
 صَبدح اَزبخُخ انفذاٌ يٍ انًحبصُم انحقهُخ وانجسزبَُخ •
 خبنٍ يٍ األيشاض وثزوس انحشبئش وانًُُبرىدا•
 ػذَى انشائحخ •
 اظبفخ انؼُبصش انسًبدَخ انكجشٌ وانصغشٌ نهزشثخ واسزًشاسهب ألكثش يٍ يىسى •
 رىفُش يُبح انشٌ •

 اسزخذايبرخ
 كجذَم نألسًذح انكًُبوَخ •
 َسزخذو فٍ رسًُذ انًحبصُم انحقهُخ وانجسزبَُخ وانخعش وَجبربد انضَُخ •
 اَزبج خعشاواد وفبكهخ صحُخ خبنُخ يٍ انًهىثبد انُبردخ يٍ اسزخذاو األسًذح انكًُبوَخ •
 صَبدح رهىَخ انزشثخ ورحسٍُ خىاصهب •



اَزبخُخ انًحبصُم انًسًذح ثسًبد انجُىخبص  فً ضَبدحَسجخ ان 

 ثبالسًذح انجهذَخ وانكًُبوَخيقبسَخ 

 المحصول )%(الزٌادة نسبة 

  الشامٌة الذرة 35.7

 الممح تبن 20 –حبوب    12.5

 االرز 5.9

 البلدى الفول 6.6

 المطن 27,5

 الخضر 20.5 – 14.1

 بعد المحصول االول

 (االرز بعد) الممح 11.4

 البلدى الفول 22.7



 نشكر لكم

 حسن الاستماع


