
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره 368,950 يورو، 
تبلغ حوالي  باستثمارات إجمالية  الخام والمياه والطاقة،  المواد  التوفير في  نتيجة 

563,626 يورو ويبلغ إجمالي العائد على االستثمار 1.5 سنة.

إدارة  قامت  وقد  سنة.  و6.1  شهرين  بين  االستثمار  على  العائد  فترة  وتتراوح 
الشركة باختيار 35 ٪ من التدابير الثالثة والعشرين التي تم تحديدها للتنفيذ وتم 

االحتفاظ بـ 65 ٪ من التدابير قيد الدراسة والمراجعة.

وستبلغ الوفورات االقتصادية في الموارد حوالي ٪0.71 في تكاليف شراء المواد 
الخام ، و 14.2 ٪ في تكاليف الطاقة و 8.1 ٪ في تكلفة المياه وذلك من خالل 

 .RECP تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف

وستؤدي الوفورات البيئية إلى انخفاض بنسبة 18.6 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون ، و 42.8 ٪ في تلوث المياه العادمة.

وبسبب النتائج التي حققها مشروع تست تخطط الشركة لدمج أداة محاسبة تكاليف 
تدفق المواد MFCA كأداة تحليل تكميلية في نظام إدارة المحاسبة الخاص بالشركة 

توفیر 0,71 % 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 14,2 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

368,950 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 8,1 % 
من استھالك 
المیاه سنویا

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

في إطار برنامج SwitchMed، تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعات في المنطقة الجنوبية من البحر األبيض المتوسط من 
خالل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد منقدرتها التنافسية وتحسنأداءها البيئي.

    

حليب تشين  
قطاع األغذية والمشروبات  

الجزائر

تعد شركة حليب تشين شركة خاصة تأسست في عام 1999 ، وتقع على موقع 
تشين تشين القديم لعصير الليمون، عند مدخل مدينة بجاية. وتقوم الشركة بإنتاج 
وتسويق الحليب المعالج والمعقم بالحرارة الفائقة طويل األجل والمنتجات المشتقة 
مثل الحليب والعصير ومشروبات البرتقال وكوكتيل الفواكه وغيرها. وتقوم شركة 
اسم  تحت  الفائقة  بالحرارة  والمعقم  المعالج  الحليب  وتسويق  بإنتاج  تشين  حليب 

»كانديا« منذ مايو 2001.

نبذة عن الشركة

“هدفنا هو زيادة وتنويع إنتاجنا ، مع تحسين جودة منتجاتنا 
باستمرار ، لتلبية احتياجات عمالئنا بشكل أفضل. ومع ذلك ، 

يجب أن يتم ذلك بما يتوافق مع قيمنا للحفاظ على الموارد وحماية 
البيئة. وتعد منهجية TEST منهج متكامل يدعم شركتنا نحو 

اإلنتاج المستدام الذي نلتزم به.”

فوزي بركاتي
المدير العام لشركة حليب تشين 

505 عدد الموظفين:  

الحليب المعالج والمعقم بالحرارة 
الفائقة ، الحليب المنكه المعالج والمعقم 

بالحرارة الفائقة ؛ مشروبات األلبان 
وعصير الفواكه

المنتجات الرئيسية: 

المحلية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

اعتماد شهادة األيزو 9001 واأليزو 
.22000

نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل

االستثمارات 
باليورو

الوفورات
باليورو / 

السنة

فترة 
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المياه والمواد الخام
)المواد األولية(

الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

اإلجمالي5,928-56,61114,9193.8تحسين استهالك الطاقة
2,357  طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

الطلب 
الكيميائي على 

األكسجين:
261 طن

43,976
م3 من المياه 

العادمة

541.8 طن من المواد األولية33,058128,2330.3تعديل اإلجراءات التشغيلية
5,656 م3 من المياه

-

3,587 م3 من المياه65,000130,2660.5رفع قيمة المياه البيضاء
606.7 طن من المواد األولية

-

1,6091,056 م3 من المياه120,00029,7754استرداد حرارة جهاز التعقيم 

31,805 م3 من المياه288,95765,7574.4وفورات المياه والمنتجات الكيميائية
298 طن من المواد األولية
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1,446.5 طن من المواد 
األولية

7,122
ميجاوات ساعة

تحسين استهالك الطاقة
سوف يؤدي تحسين كفاءة االحتراق للغاليات البخارية ، والعزل الحراري لخطوط 
استرداد  الغاز مع  إزالة  ، وتجديد جهاز  البخار  ، وجامع  والصمامات   ، البخار 
المتكثفات الساخنة إلى الغالية ، باإلضافة إلى تركيب موفر حراري ، إلى تقليل 
استهالك الطاقة الحرارية. وباإلضافة إلى ذلك ، سيساعد تركيب منظم أوتوماتيكي 
التشغيل  بدء  وتجنب  اإلنتاج  بناًء على حاجة  الهواء  تشغيل ضواغط  في  للتحكم 
بدون تحميل ، وتقليل 6 ٪ من ضغط التشغيل ألحد الضواغط ، على توفير الطاقة 
 5,928 قدرها  الطاقة  في  سنوية  وفورات  التدابير  هذه  كل  وتحقق  الكهربائية. 

ميجاوات في الساعة.

تعديل اإلجراءات التشغيلية
تتضمن هذه التعديالت، ضبط عدد مرات تكرار الغسيل الوسيط من أجل التعقيم 
بناًء على جودة مساحيق الحليب المستخدمة لتعزيز برامج الصيانة الوقائية وأدائها 
في الوقت المناسب لتقليل انقطاع التيار غير المتوقع وغير المخطط له فيما يتعلق 
بالصيانة التصحيحية وضمان إعادة شحن المحوالت بشكل أفضل لتجنب اإلغالق 
المفاجئ نتيجة النقطاع التيار. وباإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تركيب جهاز 
آلي إلدارة الطلب على البخار لمنع سقوط برنامج التعقيم بسبب عدم كفاية درجة 
الحرارة إلى تقليل عدد مرات التنظيف الداخلي في المكان CIP فضالً عن تحقيق 
وفورات قدرها 451.1 متر مكعب من الحليب و 62.96 متر مكعب من المواد 
العادمة  المياه  تلوث  تدفق  تقليل  مع  المياه  من  مكعب  متر   5,656 و  الكيميائية 
بمقدار 99.2 طن سنوًيا فيما يتعلق بالطلب الكيميائي على األكسجين COD ، أو 

16.3 ٪ من إجمالي التلوث.

إعادة استخدام المياه البيضاء
تحتوي المياه البيضاء من المتولدة خالل المراحل المبكرة والمتأخرة من اإلنتاج 
على جزء كبير من الحليب يمكن استعادته وإعادة استخدامه في المنتجات المختلفة. 
ولهذا الغرض ، يمكن تركيب نظام الصمامات والمواسير لنقل المياه البيضاء إلى 
خزانات االسترداد المبردة. وسوف يؤدي هذا اإلجراء الذي يهدف إلى التحسين 
إلى استرجاع  606.7 متر مكعب من الحليب و 3,587 متر مكعب من المياه 
وتقليل تلوث المياه العادمة بمقدار 161.7 طن فيما يتعلق بالطلب الكيميائي على 

األكسجين COD سنوًيا ، أو ٪26.5 من إجمالي التلوث.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
هاتف: 0 – 26026 1  43+ فاكس: 69 – 126926  43+ 

 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني
  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

تستند هذه البيانات الى سنة اإلنتاج 2016

استرداد حرارة جهاز التعقيم
تستخدم الشركة ثالث وحدات تعقيم أنبوبي بمعدل استرداد للحرارة 90 ٪ ، وهو 
ما يقرب من الحد األقصى لهذا النوع من المعدات ، وجهاز تعقيم بمعدل استرداد 
للحرارة بنسبة 77 ٪. ويتمثل مقياس التحسين في زيادة كفاءة جهاز تعقيم األخير 

إلى 90 ٪ على األقل ، مما يوفر 1,056 ميجاوات في الساعة سنوًيا.

وفورات المياه والمنتجات الكيميائية
تتمثل التدابير الرئيسية المحددة في هذا النطاق فيما يلي:

في . 1 الداخلي  التنظيم  عملية  في  المستخدمة  األساسية  المحاليل  تدوير  إعادة 
المكان بعد المعالجة بالترشيح الدقيق 

الحد من التدفق المائي على وحدات التعقيم واستخدام التنظيف الداخلي في . 2
المكان كإحدى الخيارات الذكية ؛

إعادة استخدام الماء المتدفق النهائي الناتج عن التنظيف الداخلي في المكان . 3
ألجهزة التعقيم وكذلك مياه التبريد آلالت التعبئة ؛ 

استبدال استخدام التناضح المائي بالماء من شبكة مياه الشرب لتنظيف مصنع . 4
اإلنتاج. وتوفر هذه التدابير ٪8.07 من إجمالي االستهالك السنوي ، وتقلل 
من استخدام المواد الكيميائية وتقلل من حجم المياه العادمة المراد معالجتها.

)C.N.T.P.P.) المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف
1 شارع سعيد حمالت

حسين داي - الجزائر – الجزائر
الهاتف. : 85 83 77 21 (213(

فاكس: 87 83 77 21 (213(
 tpp@cntppdz.com :البريد اإللكتروني

  cntppdz.com : الموقع اإللكتروني

“تتيح لنا منهجية TEST تحسين أداء الشركة فيما يتعلق بالطاقة 
والبيئة مع التأثير اإليجابي على إنتاجيتنا وأدائنا االقتصادي. ونحن 

نعتزم مواصلة جهود التحسين المستمر من خالل تطبيق أنظمة إدارة 
البيئة والطاقة وفًقا لمعايير األيزو 14001 و 50001.”

السيد زاوتش
مدير االنتاج

 


