
 الطاقة من النفاايت استخراج
 

دما ال شك فيو ىو أنُو كل شيء ُخلق على يف ىذا الوجود كانت فيو فائدٌة لؤلنسان ، حىت ... السالم عليكم 
.  تدخلت يُد األنسان فيها فتحولة معظم تلك األشياء بني انفٍع وُمضر 

 
وى وتشعبو الكبري ، فهناك مثاًل معامل سوف أحاول ذبزئة ىذا البحث على شكل ثالثة أجزاء بسبب أمهيتو القص

تدوير النفاايت لغرض أستخراج الطاقة الكهرابئية منها والطمر الصحي ، وىناك أيضاً معامل تدوير النفاايت لغرض 
حيث أننا سوف نتحدث عن التقنية احلديثة لذلك ) احلفاظ على البيئة من التلوث ، وىناك أيضاً أستخراج األمسدة 

حيث (. أستخراج الطاقة من النفاايت ) وسوف أبدء أواًل دبوضوع . طمر الصحي كموضوع خاص بو وأخرياً ال( 
تطلق عليها  

 
Refuse Derive Fuel RDF  

 
 

:  نفاايت البيئة 
 

توجد ىناك العديد من أنواع النفاايت البيئية اليت يًتكها األنسان بعد أن أستعملها لسد حاجاتو الظرورية يف احلياة ، 
توجد ىناك العديد من معامل تدوير النفاايت ولكنها زبتلف يف النهاية . تلك النفاايت ىي النفاايت الصلبة  ومن

عن بعضها البعض أبنتاجاهتا احليوية ، فمثاًل توجد معامل تدوير ادلخلفات الصلبة ، وىي طريقٌة حديثة تتمثل 
حًتاق ، ومن تلك ادلواد أو ادلخلفات الصلبة ىي بطريقة الفصل ادليكانيكي للمخلفات الصلبة والغري قابلة لؤل

أن . الزجاج وادلعادن واحلديد أبنواعو ، ومن مث بعد ذلك توجو ادلواد العضوية ادلتبقية اىل منظومات إنتاج الوقود 
عملية أستخراج الوقود من النفاايت ىي أكثر سهولة من عمليات الفصل ادليكانيكي ادلعقدة ، واليت فيها يتم 

ولكن وبسبب القوانني واألنظمة يف العامل . كمادة ربرق مع الفحم ألغراض توليد الطاقة ( آش ) خدام الرماد أست
من قبل منظمة البيئة والتابعة ذليئة األمم ادلتحدة ودبساعدة بعض الدول األوربية خبصوص حرق النفاايت اىل 

.  التقليل من أستخدام ىذِه الطريقة 
 
 

حيث . يد الطاقة الكهرابئية والغاز ، فمثاًل ديكننا تطوير الغازات من ادلطامر الصحية ىناك طرٌق أخرى لتول
يستخدم الغاز ادلتولد من تلك ادلطامر الصحية للحرق يف األفران وادلراجل لكي تنتج خباراً ، ومن مث توليد الطاقة 



وتنتشر يف بعض البلدان تلك . وغريىا الكثري  الكهرابئية ، أو إنتاج ادلاء الساخن ألغراض التدفئة ادلنزلية ادلركزية
، واىل  1995يف سنة  500موقعاً لؤلنتاج ، وصلت سعتها اىل حوايل  300الطريقة ، حيث وصلت اىل حوايل 

إن أحد تلك ادلشاريع وادلواقع يف العامل . ، وديكن ذلا أن تتزايد سعتها األنتاجية أكثر فأكثر  1998يف سنة  600
مكعب يف / مًت  2000اىل  500إن كل من النفاايت ينتج نظرايً تقريباً ما بني . واط / ميكا  50ن يّولد ألكثر م

ِجي َجّي ، ىذا ابلنسبة دلوقع عمرُه ألكثر من  6السنة من الغاز ، وىذا الغاز يكون ذا حمتوى طاقوي يعادل حوايل 
ادلعامل ربت األرض فإن كفاءة  بسبب صعوابت أستخالص ىذا الغاز وصعوبة إدارة ظروف. عشرة سنوات 

% .   60اىل  30األنتاج تتأثر نظراً لذلك أيضاً ، حيث يصل معدل الكفاءة ما بني 
 

واط / سنتاً أمريكياً للكيلوا  5إن الكلفة ذلذا ادلشروع من الطاقة مشجع جداً ، حيث تصل هبا إنتاج الطاقة اىل 
ن الغاز لكل طن من النفاايت الصحية الصلبة فإنُو ديكن توليد مكعباً م/ مًتاً  200أما يف حالة إنتاج . ساعة 

.  سنة / يت دبل يو أج  6الطاقة مقدارىا 
 
 

توجد ىناك طريقة أخرى ألنتاج الغاز وتوليد الطاقة الكهرابئية من ادلطامر الصحية ، وىو أخضاع تلك النفاايت 
بداًل من أن تتحول تلك النفاايت وبعد سنني اىل مواد و. من ادلطامر الصحية لعملية ادلهاضم الآلىوائية ادلصنعة 

تتشكل العملية من خالل تغذية اذلاضم . أخرى فأن العملية يف اذلاضم الآلىوائي ادلخمر تستغرق أسابيع فقط 
إن من فوائد ىذِه اذلواضم أو تلك الطريقة مقارنًة بطريقة مطامر . الآلىوائي عن طريق زبفيفو بسوائل اجملاري 

اايت التقليدية ، ىو إمكانية نصبها ابلقرب من ادلناطق السكنية وهبذا ال ربتاج النفاايت اىل أن تنقل دلسافات النف
.  بعيدة ،وادلشروع أيضاً ال أيخذ مساحة كبرية لنصبو وتشغيلو 

 
حيث تقوم . ايابنإن تلك اذلواضم الآلىوائية موجودة يف معظم البلدان وخاصًة أسًتاليا وكندا والوالايت ادلتحدة وال

تلك ادلنظومة بتجميع ادلواد ادلفيدة من النفاايت الصلبة وإنتاج غاز ادليثان ومن مَث توليد الطاقة الكهرابئية بواسطة 
.  حرارة أحًتاق النفاايت الصلبة 

 
 

ية والنفاايت عادًة تكون يف كل مدينة من مدن العامل ىناك فريق يتكون جلمع كميات ضخمة يومياً من النفاايت ادلنزل
إن حوايل أكثر من ثلثي تلك النفاايت قابلة لؤلحًتاق ، حيث زبتلف تلك النفاايت عن . الصناعية والتجارية 

فمثاًل نفاايت عملية تصنيع األغذية جيب أن تعاجل . النفاايت ادلنزلية بسبب أختالف أنواع ادلواد ادلصنعة منها مثاًل 
أتثري ادلواد البيولوجية والكيميائية ادلضرة ، ومن مث وضع تلك النفاايت يف قبل أن تطرح كنفاايت ، للتقليل من 



إن معظم خملفات ادلستشفيات أو نفااي الطمر الصحي جيب يف كل األحوال حرقها . اذلواضم ألنتاج الطاقة احلرارية 
أيضاً الكميات اذلائلة من ىناك . لتجنب التلوث البيئي ومن حيث خماطر الغازات ادلنبعة منها على الفرد والبيئة 

األطارات ادلستعملة واليت ترمى يف النفاايت ديكننا األستفادة منها وحرقها ومن مث ربويلها اىل حراراة وطاقة 
.  كهرابئية

 
 

إن . توجد ىناك أيضاً بعض احملاصيل الزراعية واليت تزرع خصيصاً ألنتاج الطاقة أو ألستعماالت إنتاج الطاقة 
ين أوكسيد الكاربون يف اجلو يعترب ىو من أحد العوامل أو األسباب الرئيسية اىل أستخدام مصادر خفض إنبعاث اث

وىناك . الكتلة احليوية واىل مصادر الطاقة ادلتجددة األخرى بداًل من أستعمال الوقود التقليدي والذي يضر ابجلو
أجل زايدة األنتاج الزراعي وأجياد طرق  بعض األسباب األخرى لزراعة تلك احملاصيل من قبل بعض الدول وىي من

إن الظروف ادلوجودة وادلُتاحة يف بلٍد ما . أخرى غري الطرق ادلستعملة تقليدايً مثاًل األعتماد على إسترياد النفط 
ىي اليت تقرر ما ىي احملاصيل اليت تعتمد عليها يف زراعتها ، فمثاًل ىناك أنواع خاصة للخشب يستعمل يف احلرق 

ىناك أيضاً بعض النبااتت الزراعية واليت تنتج اإليثانول ، وىناك أيضاً حماصيل . ن األخشاب األخرى أفضل م
نوع خاص من الذرة ُيسمى ) ولقد طّوَر يف الوالايت ادلتحدة انتج الذرة . أخرى ربتوي على نواة غنية ابلزيت 

يثانول ، واليت ال تعطي غازات سامة ابجلو مثل وخلط ىذا مع الكازولني لكي يعطي إنتاج مادة األ( ابلذرة الصينية 
إن من أىم تلك احملاصيل الزراعية واليت تستخدم للطاقة أفضل من غريىا ىو مثاًل قصب السكر . مادة البنزين مثالً 

.  وجذورىا ،احلبوب ، الذرة ، واألخشاب من ادلناطق األستوائية 
 
 

عرب العصور واألزمان كان وما زال اخلشب يؤلف الطاقة الرئيسية يف معظم بلدان العامل ، وخاصة النامية منها مثاًل 
يسمى اخلشب عادًة ابلفحم النبايت ، ونظراً ألستعماالتو الكبرية يف البيوت ، . يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية 

ك عن أستخدامو يف األاثث ادلنزيل ويف صنع معظم ادلنازل يف العامل فأنو يستخدم يف معظم ادلصانع أيضاً ، انىي
ففي بعض معامل النحاس أو الفوالذ يستخدم اخلشب يف تلك ادلعامل ، وحيتاج معمل الفوالذ اىل حوايل . ككل 

ظم الغاابت وإذا ما أستمرت تلك الطريقة من دون تطوير فأهنا يف النهاية تؤدي اىل إنقراض مع. مليونني طن سنوايً 
يف العامل ، وذلذا وجب علينا أن نفكر بطريقة أخرى وأسرع ، وىي إنشاء الغاابت سريعة النمو ، حيث أن الغابة 

وسوف ) سنوات  3اىل  2عاماً ، أما الغاابت سريعة النمو فإهنا تنمو خالل  50اىل  20العادية تنمو خالل 
ريقة األخرى فهي مثاًل قطع األشجار من جذوعها وليس من أما الط( . نبحُث ذلك يف دروٍس أخرى إنشاء هللا 

جذورىا ، وبذلك تنمو تلك األشجار مرًة أخرى وبوقت أسرع دما عليو ، تلك ىي طريقٌة مقبولة اىل حٍد ما ولكنها 
.  ليست الطريقة ادلثلى أو احلل اجلذري دلشكلة البيئة وأحتياجات العامل 



 
 

اىل  10000ريعة النمو ومنها مثاًل أشجار الصفصاف واحلور ، ولزراعة ىناك بعض أنواع تلك األشجار الس
.  عاماً  50طناً يف السنة ودلدة  20ألف شجرة ديكن إعطائنا  30000

 
ىناك أيضاً يف أمريكا اجلنوبية وابلتحديد يف الربازيل ويف أمريكا الشمالية وابلتحديد يف الوالايت ادلتحدة األمريكية 

جديد من األعشاب احللوة تشبو قصب السكر العادية ، لكي ربوذلا اىل كحول وأثيل يستخدم تزرع أنواع خاص و
.  كوقود 

 
يف أمريكا اجلنوبية ويف عدة مناطق من العامل ُيستعمل زيت النخيل لتشغيل ادلاكنات بداًل من الديزل ، ولكن يف 

أما يف اذلند . فاألمر مًتوكاً آلفات الزمن ( لنخلة ا) عراقنا احلبيب والذي يُعترب من أغٌت دول العامل بتلك الشجرة 
وزيت عباد الشمس فأنُو يستخدم يف معظم قارة . والفلبني فيستخدم جوز اذلند يف الشاحنات وادلركبات واحلافالت

ديكن  ىناك النواة من الفاكهة أو من النبااتت ادلختلفة واليت. أفريقيا اجلنوبية لتشغيل احملركات بداًل من البنزين 
أستعمال تلك النواة بعد سحقها وعصرىا اىل كميات كبرية من الزيوت ، إن تلك الزيوت تعترب من مركبات 

أما زيوت اخلضروات فلها حمتوى طاقوي أعلى من حمتوى الطاقة ادلوجود يف األيثانول ، ويوازي . اذلايدروكربوانت 
من خالل إستعماذلم لتلك ادلادة ، حيث أنو ودبرور  ولقد كانت ىناك مشكلة لدى البعض. تقريباً طاقة الديزل 

الزمن نرى من أنُو بقااي تلك ادلواد ديكن أن تسد أماكن ضخ الوقود ، ولكن تلك احلالة أحتوية حبيث بدءوا خبلط 
 تلك ادلادة من الزيوت مع خلطها دبادة الديزل ، أو خبلطها مع األيثانول أو ادليثانول ، أو خلط ادلادة مع نسبة

.  الثلث من مادة زيت اخلضروات مع الديزل أيضاً 
 
 

من ىذا كلو نستنتج أن أستخدام مصادر الكتلة احليوية للطاقة واليت ذكرانىا آنفاً بداًل من الطاقة أو الوقود 
، حبيث أن انتج التأثري البيئي عن ( الوقود التقليدي ) التقليدي ىي أصلح وأفضل بكثري من تلك الطاقة األخرية 

أستخدام الطاقة من الكتلة احليوية ، وابلرغم من أن حرق النفاايت لو أتثري بيئي أيضاً ، إآّل أنُو الوقود أو الطاقة 
، وديكن %  70الناذبة عنو يبعث كمية من اثين أوكسيد الكاربون أقل من الوقود التقليدي بنسبة ال تقل عن ال 

.   األستفادة من نتائج إنتاج حماصيل الطاقة أيضاً 
 
 



سوف نتطرق ُمفصاًل اىل ) إن بيئتنا اليوم يف خطٍر كبري جداً ، وأكرب بكثري دما نتصور حيث أن األحتباس احلراري 
يؤلف اخلطر ادلميت يف الوقت احلاضر ، وسبب من أسباب ىذا اخلطر ( ىذا ادلوضوع يف دروسنا القادمة إنشاء هللا 

د األسباب يعود اىل عدم تثبيت أو زايدة نسبة اثين أوكسيد الكاربون ىو إرتفاع يف درجة حرارة اجلو واألرض ، وأح
فيو ، وإذا ما زادة زراعة األشجار أو الغاابت وعلى مساحات واسعة أستطعنا بذلك من تثبيت أو من تقليل نسبة 

ىي ادلساعد  الغازات ادلنبعة اىل اجلو ومنها غاز اثين أوكسيد الكاربون ، ألن األشجار وتلك الغاابت تساعد بل
.  الرئيسي يف إمتصاص اثين أوكسيد الكاربون من اجلو ، وبذلك قد حققنا ىدفني أو ثالثة أىداف يف آٍن واحد 

 
 

الفحم ىو من أحد ادلرشحات احليوية البيئية واليت ال تضر ابلبيئة مقارنًة مع الوقود التقليدي ، ويعترب الوقود 
دبا خيص نسبة إنبعاث الغازات ومنها مثاًل اثين أوكسيد الكاربون ، أوكسيد احليوي أيضاً ىو أكثر نظافًة للبيئة ، 

ىناك فائدة أخرى ديكننا األستفادة منها وىو يف حالة الطمر الصحي فأهنا ودبرور . الكربيت ، وأوكسيد النًتوجني 
وذلذا ففي حالة إحًتاقو  الزمن تنبعث غازات ومنها غاز ادليثان، وىو حبد ذاتو يولد خطورة على الفرد واجملتمع ،

واألستفادة منو يوفران منافع بيئية وأمنية ، حيُث األستفادة من عملية األحًتاق لضرورايت احلياة األخرى انىيك 
ولقد توصل علماء األحتباس . عن أن غاز ادليثان يتحول اىل غاز أقل خطورة وىو غاز اثين أوكسيد الكاربون 

.  مرة  30ثر قدرة على حبس احلرارة يف اجلو من اثين أوكسيد الكاربون حبوايل احلراري اىل أن غاز ادليثان أك
 

أما اذلدف الثالث أو الفائدة األخرى من صنع األشجار والغاابت فهي واليت إستندة عليها احلياة على تلك الكرة 
كننا القول من أن لو ال بني اثين أوكسيد الكاربون واألوكسجني ،حيث مي( البناء الضوئي ) األرضية وىي عملية 

عملية البناء الضوئي َلما كانت احلياة على تلك الكرة األرضية ، حيث تعتمد مجيع الكائنات احلية على الغذاء 
من الطاقة اليت %  5إن النبات يستفيد . والذي يصنع يف أوراق األشجار والنبااتت بواسطة عملية البناء الضوئي 

صغري جداً ، %  5تدخل يف عملية البناء الضوئي ، وعلى الرغم من أن النسبة  تصل من الشمس اىل األرض واليت
.  بليون طن سنوايً  200ولكنُو يعمل على إنتاج ادلواد العضوية اجلافة حبوايل 

 
لقد أثبت العلماء يف هناية القرن التاسع عشر اىل معادلة البناء الضوئي ، ولقد أثبتوا أن النبااتت اخلضراء تقوم 

وإن مادة السكر من أىم . ويل الطاقة الشمسية اىل طاقة كيميائية وزبتزن يف مركبات عضوية يصنعها النبات بتح
.  تلك ادلواد ادلخًتنة

 



إذن من الضروري بل من أىم األشياء ىو العمل على أنشاء وغرس األشجار أينما كانت ، وال توجد أي خطورة 
عكس سباماً كّلما قّلت األشجار والغاابت كّلما أزداد اخلطر على موت ُأُمنا أبداً يف التقليل أو احلد منها بل على ال

.  األرض 
 
 

...  الّلهم أحفظ العراق وأىل العراق والعامل أمجعني 
 
 

: ادلصدر 
 احلزب الدديقراطي األخضر


