
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد تسعة تدابير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه 
حوالي  التدابير  هذه  عن  الناتجة  الوفورات  وتبلغ  البرتقال.  إنتاج  مصنع  داخل 
ويبلغ  يورو   333,270 قدرها   استثمارات  بإجمالي  سنوًيا،  يورو   144,204

متوسط فترة االسترداد 2.3 سنة.

وستؤدي تدابير تحسين كفاءة استخدام المياه إلى تقليل استهالك المياه بنسبة 52٪، 
وينتج عن ذلك تقليل المياه العادمة المتولدة داخل الشركة ، وبالتالي تقليل الحمل 
الوفورات  إجمالي  يؤدي  الصرف. وسوف  مياه  معالجة  في محطة  الهيدروليكي 
المتوقعة إلى خفض استهالك المياه بحوالي 160,000 متر مكعب في السنة أي 

ما يعادل 45,870 يورو سنوًيا.

كما سينخفض استهالك الطاقة بحوالي ٪5 من استهالك خط األساس ، مما يوفر 
189,434 م3/السنة من الغاز الطبيعي ، أي ما يعادل 32,677 يورو سنوًيا. 

وسيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4٪.

من الحلول البيئية المبتكرة محل الدراسة بالشركة هو نظام لدفع المنتجات المتبقية 
بالمواسير لتحل محل النظام التقليدي للشطف والتنظيف الداخلي في نفس المكان 
CIP والذي سيؤدي إلى استرجاع حوالي 66 طن من المنتج المناسب للبيع ، دون 
الحاجة إلى إعادة المعالجة. وإلى جانب الفوائد االقتصادية والبيئية ، قامت الشركة 
بتحديد مشروع محتمل لترقية المبخر، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة توفير 

الطاقة بنسبة 16 ٪ ، وتوفير استهالك المياه بنسبة 2 ٪.

توفیر 1 % من 
استھالك المواد 

سنویاً

توفیر 5 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

144,204 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 52 % 
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.

    

شركة المروة للصناعات الغذائية 
قطاع األغذية والمشروبات   

مصر

تعتبر شركة المروة للصناعات الغذائية إحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة 
الصناعية ، أكبر شركة إلنتاج األلبان والعصائر في مصر. تأسست عام 1997 

برأسمال استثماري يصل إلى 20 مليون جنيه مصري.

تصنيع  في  رئيسي  بشكل  متخصصة  النمو  وسريعة  ديناميكية  شركة  تعد  وهي 
بناء  وتم  لعمالئها.  ممكنة  جودة  أفضل  توفر  التي  المركزات  مختلف  وتسويق 
أحدث  إلى  باإلضافة   ، المبتكرة  والممارسات  التقنيات  أحدث  باستخدام  المصنع 

المعدات المتاحة ويخضع إلشراف بعض المستشارين الدوليين األكثر شهرة.

نبذة عن الشركة

“دائماً ما كان توفير الطاقة واالستهالك المسؤول من أولوياتنا، ومن ثم 
كنا متحمسين جًدا لمعرفة معلومات عن المشروع لتبادل ونقل المعرفة 

من الخبراء المحليين والدوليين باإلضافة إلى الحصول على التدريب 
والتوجيه واإلرشاد للفريق لتحسين عمليات التصنيع واكتساب الخبرة 

في المجاالت غير المستغلة لتوفير / استخدام الطاقة ”

مارتن لوماس ،
مدير التصنيع

120 عدد الموظفين:  
المركزات الحامضة، ولب المانجو 
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الفوائد
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نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل
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المياه والمواد الخام
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الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

13,9921,171 م3 من المياه10,27021,9450.5تعظيم االستفادة من نظام البخار

اإلجمالي
430 طن
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-145,752 م3 من المياه5,50041,5390.15تحسين استخدام المياه
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العمليات

50,00014,7203.4-960
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-
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2,131
ميجاوات ساعة

تعظيم االستفادة من نظام البخار
تتضمن مجموعة التدابير استرداد متكثفات البخار وإعادة استخدامها كمياه تغذية 
لعزل  برنامج صيانة  المستخدمة، ووضع  غير  البخار  معدات  وعزل  للغاليات، 
المياه والطاقة، وكذلك  إلى خفض استهالك  التدابير  أدت هذه  البخار. وقد  شبكة 
تقليل استخدام المواد الكيميائية في مياه تغذية الغاليات. وقد تم تصنيفها على أنها 
تدابير بدون تكلفة / ذات تكلفة منخفضة، ومن ثم قامت الشركة بتنفيذها على الفور. 

تحسين استخدام المياه
يمكن تحقيق هذا اإلجراء من خالل إعادة استخدام متكثفات البرتقال من المبخر لغسل 
الفاكهة ، وإعادة استخدام ماء الشطف في المرحلة الثانية في دورة الشطف األولى ، 
وإعادة استخدام ماء الشطف النهائي المستخدمة في التنظيف الداخلي في المكان في 
دورة ما قبل الغسيل في الخطوة التالية للتنظيف الداخلي في المكان. وسوف تؤدي 

هذه المجموعة من التدابير إلى خفض استهالك المياه وتوليد المياه العادمة.

إعادة استخدام الحرارة الناتجة عن العمليات
لقد لوحظ أن قسم البسترة ال يستخدم الفاقد من الطاقة كمصدر للطاقة المتجددة. 
لذلك تم تصميم مبادل حراري بسيط لتبريد المنتج من المبستر من خالل التسخين 
إلى  اإلجراء  هذا  يؤدي  وسوف  البسترة.  آلة  يدخل  الذي  الوارد  للمنتج  المسبق 
تم  الذي  الساخن  الماء  وكذلك   ، التبريد  برج  من  المطلوبة  المياه  عن  االستغناء 

إدخاله من أجل التسخين المسبق للمنتج.

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

تقنيات دفع المنتج
يستخدم هذا اإلجراء تقنية بيئية مبتكرة تحل محل التنظيف الداخلي التقليدي في 
الداخلي.  للتنظيف  الجاف  بالثلج  األولي  الشطف  مياه  استبدال  يتم  بحيث  المكان 
ويمكن استرجاع الثلج الجاف بحيث يتم فصله تماماً عن المنتج، مما يتيح استرداد 
المياه المستخدمة في  المنتج بالكامل. وسوف يؤدي هذا اإلجراء إلى تقليل كمية 
ويقلل  األنابيب  نظافة  مستوى  يعزز  وسوف  كبير  بشكل  األولى  الشطف  دورة 

مرات الشطف.

“يعد المروة مصنعاً فريداً في مجموعة جهينة. ومن خالل التزامنا 
باالستهالك المسؤول باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة وبمساعدة 

فريق مشروع ميد تست 2 ، تمكننا من دعم تحسين كفاءة استخدام 
المياه، مما أدى إلى تقليل استخدام المياه بنسبة ٪52. وباإلضافة إلى 
ذلك، سيتم أيًضا تقليل استهالك الطاقة بحوالي ٪5 من استهالك خط 

األساس. وإلى جانب الفوائد االقتصادية والبيئية ، قامت الشركة بتحديد 
مشروع محتمل لترقية المبخر، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 

توفير الطاقة بنسبة 16 ٪ ، وتوفير استهالك المياه بنسبة 2 ٪.”

مارتن لوماس ،
مدير التصنيع

مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
العنوان: 27 أ، شارع عبدالخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة، مصر

هاتف/فاكس: 23925984 – 23916154 )202+(
info@encpc.org :بريد الكتروني

www.encpc.org :الموقع االكتروني


