
تبلغ  سنوية  وفورات  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  تطبيق  عن  نتج 
81275 دينار أردني في الطاقة والمياه والمواد األولية باستثمارات تقدر بمبلغ 
88500 دينار أردني. يبلغ متوسط فترة سداد االستثمار 1.1 سنة. قبلت اإلدارة 

العليا في الشركة تنفيذ 8 من أصل 11 فرصة للتوفير تم اقتراحها.

سيتم تخفيض استهالك الطاقة بنسبة 10% تقريباً والمياه بنسبة 2.8% . باإلضافة 
إلى ذلك، سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 361 طن سنوياً.

تقدمت الشركة بطلب دعم للصندوق األردني لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
وذلك لتطبيق البدائل المقترحة في مجال  توفير الطاقة. أصدرت الشركة سياسة 
بالتحضير إلنشاء نظام متكامل لإلدارة  المشروع  البيئية وساعدها  لنظام اإلدارة 
واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تطبيق  وإجراءات  مبادئ  على  يحتوي  البيئية 

األنظف.
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مشروع “SwitchMed”  ممول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

نقل  مشروع  خالل  من  المتوسط  جنوب  دول  في  الصناعات   SwitchMed برنامج  من  كجزء  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  تدعم 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد ولتحقيق وفورات من شأنها تحسين القدرة التنافسية واألداء البيئي.

شركة مصانع الخميرة محدودة المسؤولية )استركو( 
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

انشئت  وقد  الزرقاء  محافظة  في  الرصيفة  بمنطقة  الخميرة  مصانع  شركة  تقع 
الشركة في عام 1976م إلنتاج الخميرة الطرية ومحسنات الخبز كما تقوم الشركة 

بتعبئة الخميرة الجافة وذلك لألسواق المحلية واإلقليمية. 

مقدمة

“ جاءت مشاركتنا في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 
بهدف تقليل الهدر في المواد و تقليل كميات المياه المستهلكة 

وكميات المياه العادمة الناتجة والتوفير في استهالك الطاقة وكذلك 
لزيادة الوعي في القضايا البيئية المختلفة وااللتزام بالمواصفات 

والمتطلبات المختلفة بهدف زيادة التنافسية. ”  
م. عادل أبو العال

المدير الفني
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تحسين نظام التنظيف الداخلي
والمواد  المياه  استهالك  من  للتقليل  سيؤدي  الداخلي  التنظيف  نظام  تحسين  إن 
األولية، بحيث يتم فصل المياه الناتجة من الشطفة األولى عن باقي المياه العادمة 
الناتجة واستخدامها أينما كان ذلك مناسباً، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام الشطفة 
األخيرة الناتجة عن تنظيف المخمِّر في تنظيف األرضيات  أو كشطفة أولى لدورة 

التنظيف الداخلي التالية.

نظام البخار واسترجاع الطاقة 
لخفض استهالك الوقود من الممكن إجراء تحسينات على شبكة البخار من خالل 

خفض الفاقد من الحرارة بواسطة عزل األنابيب وأماكن االستخدام النهائي 
وخزان تجميع البخار المكثف الراجع إضافة إلصالح تسريبات البخار. إضافة 

إلى ذلك فإن تخفيض الضغط في نظام البخار بمقدار 2 بار وتعديل عملية 
التخلص من المياه المالحة من المرجل سيؤدي لتوفير الطاقة.

إن تركيب نظام السترجاع الطاقة الحرارية الضائعة من نظام ضخ الهواء بهدف 
تسخين المياه التي يتم تزويدها للمرجل البخاري سيؤدي لتخفيض الطاقة الحرارية 

المستهلكة بشكل كبير. 

نظام التبريد
إن وحدات التبريد في المستودعات تعمل بكفاءة منخفضة بسبب الحاجة للصيانة. 

تطوير وحدات التبريد بمختلف مكوناتها )عزل مبادالت التبريد جيداً، وتصليح 
مراوح المكثف، وتنظيف فلتر الهواء للمكثف، وتهوية مدخل ومخرج الهواء 

في الوحدات الخارجية( سيؤدي لتحسين أدائها وتقليل ساعات عملها واستهالكها 
للطاقة.

نظام الهواء المضغوط 
يوجد تسريب للهواء المضغوط عند ضغط 8 بار في شبكة الهواء وفي أماكن 

االستخدام النهائي. إن إصالح 90% من التسريبات سيؤدي لتقليل زمن تشغيل 
ضاغطات الهواء وتقليل الطاقة المستهلكة. إضافة إلى ذلك فإن القدرة الالزمة 
للتشغيل لضاغطة الهواء تبلغ 17.4 كيلو واط لكل متر مكعب في الدقيقة وهو 
أعلى من المدى المقبول لمثل هذه الضاغطات )3.5 - 7.0 كيلو واط لكل متر 

مكعب في الدقيقة( وعليه فإن استبدال ضاغطة الهواء بسبب كفاءتها المتدنية 
بواحدة ذات كفاءة مرتفعة سيؤدي لتخفيض استهالك الطاقة. 
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األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

“ لقد تعرفنا من خالل مشاركتنا في المشروع على الكثير من 
اجراءات تخفيض االستهالك ليس فقط في مجال المياه وإنما ايضاً 

في مجال الطاقة سواًء استهالك الطاقة الكهربائية أو استهالك 
الوقود. ”

م. عادل أبو العال
المدير الفني 


