
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

  - دراسة حالة  -

تي باركمعالجة الحمأة في   

 أفكار وقضايا ذات صلة

ذات صلة قطاعات  

 حلقة االقتصاد المغلقة

 إدارة النفايات

في ورقة معلومات المفهوم( المشكالتحلول تعرف محتوى دراسة الحالة )  

 

لم على مر السنين، ولكن  الوسيلة الوحيدة للتخلص من الحمأةكان كب النفايات هو 

يعد هذا حالً مستداًما إلدارة النفايات بسبب الزيادة الكبيرة في كمية الحمأة التي يجب 

وتحسينات  تطويراتكانت هناك والتخلص منها نتيجة لتزايد عدد سكان هونغ كونغ. 

معالجة منطقة  برنامج هالجة مياه الصرف الصحي، بما فيمختلفة في أنظمة معا

                .سلبًا متأثرالنفايات لدينا  مكبر واستقرار يزال عم ماالميناء، ومع ذلك 

 

 ما هي الحمأة؟

ننتج ما ، معالجة مياه الصرف الصحيينشأ من شبه الطين هي منتج سميك ي الحمأة

 ينشأوكونغ،  كعب من مياه الصرف الصحي في هونغماليين متر م 3يقرب من 

تعامل سليم ومتطور  حمأة إلىطن من الحمأة. تحتاج ال 1200 حوالييوميًا  اعنه

.                                                             بناء مستقبل مستدام لهونغ كونغل  

 

 مصدر الحمأة 

من المراحيض والطهي التي تصدر  مياه الصرف الصحيتوليد  يتم في حياتنا اليومية

في أعمال معالجة مياه الصرف  وتعالج هذه المياه وتجمع، على سبيل المثال والغسيل

السليم للتصريف الصحي قبل تصريفها في المسطحات المائية. يتم إنتاج الحمأة 

لمياه الصرف معالجة أولية بمواد معززة كيميائيا ومعالجة ثانوية واآلمن بعد 

                                                                                            .الصحي

 

 تكوين الحمأة

وتنتج  ،مصنع رئيسي لمعالجة مياه الصرف الصحي11يوجد في هونغ كونغ 

من إجمالي الحمأة في اإلقليم.  ٪٧0حوالي  في جزيرة ستونكاترز الموجودة مصانعال  

 

مصنع رئيسي لمعالجة مياه الصرف الصحي في 11: 2شكل رقم

 هونغ كونغ



 

 

 

 الحل 

الستخدام النفايات إلنتاج الطاقة أو  والتقنيات في المركز تسعى جميع المنشآت  لمنشأة ذات حلقة مغلقة، األفضلالمثال  أن تكون بارك تي تكاد

، تشكل رماد والبواقي التي تحتاج إلى أن تنقل إلى مكب النفاياتمن ال ٪10ال يتبقى سوى على درجة حرارة عالية ، وبعد حرق النفايات الوقود

تحتاج أن تنقل إلى مكب  من هذه النفايات المتبقية  ٪ 10فقط ألنه نظًرا ساسي  حجم الحمأة األإجمالي  من ٪٩0 بنسبةخفض العملية نفسها 

سنويًا. طن  23٧000غازات االحتباس الحراري بحوالي يتم تقليل والنفايات،   

باستخدام العملية الحرارية عالية التقنية حرق متطورة  تقنية وتم اعتماد، وسيلة فعالة جدًا في معالجة حمأة مياه الصرف الصحييعد الحرق 

يحتويان على أربع محارق في وجود مصنعين طن من الحمأة يوميًا ب 2000معالجة وتستطيع تي بارك  بفعالية وموثوقية. لمعالجة الحمأة 

 المنشأة. 

إذا للمنشأة  نيمككل احتياجات منشأة تي بارك.  تلبية قادرة علىإلى كهرباء  ويتم تحويلهامن عملية الحرق ة طاقة الحرارية المولدال يتم استرداد

تحويل تطبيق مثال جيد جدًا على  وهذا فائض الكهرباء لشبكة الطاقة العامة  من ميغاواط 2ما يصل إلى ن تنتج أ، تم تشغيلها بكامل طاقتها

. تم تشغيلها بكامل طاقتهاإذا  عائلة  ٤000الطاقة لـ أن تمد توربينات ويمكن لل، 'النفايات إلى طاقة  

 

باركيزات الخضراء: تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء مالم                      
 

 

 طاقة حرارية
 

 

 

 

 إدارة المياه اإلجمالية

 . Adapted from Story | T · PARKالمصدر:  
 

 المرجع: 

 

Story | T · PARK. Retrieved from https://www.tpark.hk/en/story/ 

دعم استعادة الطاقة ت

 3 الحرارية

مياه حمامات 

 معدنية وأنظمة

التدفئة والتبريد في 

 المنشأة.

 المحرقةتعمل 

وجهاز والتوربين 

معًا  التكثيف

الستعادة الطاقة 

الحرارية وتوليد 

الكهرباء لدعم 

التشغيل اليومي 

للمنشأة بأكملها.

 

 

 تحليةالتوفر محطة 

في الموقع  الموجودة

صالحة و معالجة مياه

معالجة  للشرب، وتتم

مياه الصرف الصحي 

وإعادة استخدامها 

ألغراض الري 

 والشطف والتطهير.

: نظام تي بارك المكتفي ذاتيًا2شكل رقم   

 

http://www.tpark.hk/en/story/

