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الغاز احليوي... اصنعه بي�ديك

واستعمله يف بيتك ومزرعتك

جامعة النجاح الوطني�ة – 

معهد الدراسات المائي�ة والبيئي�ة

هذا النشاط متابعة لنشاط سابق :

ملعهد الدراسات المائي�ة والبيئي�ة 
جبامعة النجاح الوطني�ة

عام 2012-2011

الذي  تم تنفيذه بدعم من 
القنصلية األمريكية بالقدس

 وحدات الغاز الحيوي المنزلية
البناء والتشغيل والصيانة

أ. د. مروان حداد

م. بالل الشايب
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ما هو الغاز احليوي وتركيبته؟
ــد الغــاز احليــوي عندمــا تقــوم البكترييــا املتواجــدة باملخلفــات والوحــدة  ( يتول

بالتغذيــة علــى املــواد العضويــة وحتليلهــا يف بيئــ�ة خاليــة مــن األكســجني، يف 
عمليــة تعــرف باســم عمليــة الهضــم الالهــوايئ، العمليــة جيــب ان تتــم يف حــز 
معــزول تمامــا عــن الهــواء اجلــوي ويف  بيئــ�ة حراريــة وغذائيــ�ة )مــواد عضوية( 

مناســبة  . 

الغــاز النــاجت مــن عمليــة الهضــم الالهــوايئ للمخلفــات العضويــة هــو خليــط  (
مــن غــاز امليثــ�ان )أو مــا يعــرف بالغــاز احليــوي أو الطبيعــي( وهــو وقــود متجدد 
وغــاز ثــاين أكســيد الكربــون وغــازات اخــرى متعــددة تتواجــد بنســب ضئيلــة 

تعتمــد علــى نوعيــة املخلفــات املســتعملة . 
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عملية إنتاج الغاز احليوي

)

( ظروف الهوائي�ة وبيئ�ة مالئمة 

عضوية   مخلفات 
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حسنات 
وفوائد 
استخدام 
تقنية 
الغاز 
احليوي

حسنات وفوائد اقتصادية (

حسنات وفوائد اجتماعية (

حسنات وفوائد بيئي�ة  (
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حسنات وفوائد استخدام تقنية الغاز احليوي
توفري وقود نظيف وقليل التكلفة للطبخ والتدفئة واإلنارة.  (

تصنيــع الوقــود عمليــة ســريعة وآمنــة وســهلة املراقبــة وبــدون رواحئ أو غــازات أو أدخنــة  (
ضــارة. 

إنت�اج سماد عضوي طبيعي للنب�اتات خايل من امللوثات احليوية.  (

روث  ( ومــن  احلديقــة  مخلفــات  ومــن  املزنليــة  العضويــة  املخلفــات  مــن  التخلــص 
حليوانــات.  ا

إعادة تدوير املغذيات يف الطبيعة.  (

ــة  ( ــواد البرتولي ــرق امل ــل ح ــق تقلي ــن طري ــراري ع ــ�اس احل ــرة االحتب ــن ظاه ــف م التخفي
واخلشــبي�ة أو الفحــم. 
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إختيار موقع وحدة الغاز احليوي
عند اختي�ار أو حتديد موقع وحدة الغاز احليوي املزنلية ينصح أن تكون :

معرضة للشمس لكسب احلرارة (

بعيــدة عــن بــر مــاء املطــر أو الشــرب لعــدم تســرب الســماد  (
املتصــرف مــن الوحــدة إليهــا

قريب�ة قدر اإلمكان من املطبخ (

يف منطقة بعيدة عن منطقة لعب األطفال باملزنل (
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هد والمال...  ُ

ومتوفرة من مخلفات املزنل والبيئ�ة املحيطة.

وتوفر كثريا من اجل 
و لن تقلق على مصادرها من ا لنضوب ألنها دائمة...

طريقة إنت�اج  الغاز احليوي سهلة جدا
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وحدات إنتاج الغاز احليوي املنزلية
مت تصنيعها مبعهد الدراسات املائية والبيئة
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مكونات وحدة الغاز احليوي املنزلية

خزان خاريج. 1

خزان داخلي. 2

قاعدة اخلزان اخلاريج. 3

مدخل املخلفات العضوية بما يشمل الفارمة. 4

تمديدات مخرج الغاز ومخرج السماد العضوي ومخرج التنظيف . 5
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اختيار أو حتديد حجم الوحدة
حجم الوحدة حيدد حبجم االستخدام اليويم من الغاز (

ــو  ــخ ه ــاز للطب ــن الغ ــراد م ــة أف ــن أربع ــة م ــة مكون ــ�اج عائل ــان احتي ــال ف ــبي�ل املث ــى س وعل
ــن  ــب م ــرت مكع ــايل 0.8 م ــوم أو بإجم ــد بالي ــرد الواح ــاز للف ــن الغ ــب م ــرت مكع ــدل 0.2 م بمع

ــا. ــاز يومي الغ

وعليه فان حجم الوحدة باملرت املكعب يساوي

= كمية الغاز املطلوبة/ معدل إنت�اج املرت املكعب من الوحدة 

 1.6 = 0.5 / 0.8 =



الغاز احليوي... اصنعه بي�ديك 13

أبعاد مكونات وحدة غاز حيوي منزلية بحجم 1500 لتر
الطول/االرتفاع )سم( القطر )سم(الشكل نوع المادة المكون 

128 125 اسطواني بالستيك خزان خارجي 

128 106 اسطوانيبالستيكخزان داخلي 

25 125 مربعة حديد قاعدة الخزان الخارجي 

25 20 مخروطي حديد مغلفن مدخل المخلفات العضوية 

قوة 0,65 - 0,75 حصان والمواصفات األخرى حسب الشركة الصانعة الفارمة 

20 3-5 حصى صوان حجارة 

5. تمديدات

 مخرج الغاز الحيوي««

مخرج السماد العضوي««

مخرج التنظيف ««

نحاس

حديد

حديد

دائري 
2

4

 4

8

12

 12
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خطوات تصنيع وحدة الغاز احليوي املنزلية
قراءة خطوات التجهز والتصنيع بشكل جيد قبل البدء بأي خطوة . 1

 شراء املكونات2. 

 عمل الفتحات الالزمة بالتنك اخلاريج والداخلي3. 

 وضع التنك اخلاريج على القاعدة املعدني�ة4. 

وضع حجارة بأرضية التنك اخلاريج. 5

عمــل التمديــدات الصحيــة الالزمــة )مخــرج الغــاز و الســماد العضــوي وأنبــوب إدخــال املخلفــات مــع الفارمــة . 6
وفتحــة التنظيــف(

وضع التنك الداخلي داخل التنك اخلاريج. 7

ــل 8.  ــمل زب ــة تش ــات العضوي ــدل 1:1  )املخلف ــاء بمع ــة والم ــات العضوي ــاريج باملخلف ــك اخل ــف التن ــ�ة نص  تعبئ
احليوانــات احلديــث(

 البدء بالتعبئ�ة اليومية من املخلفات العضوية )حوايل 10-12 كيلوغرام يوميا( والماء بمعدل 1:1	. 
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شراء املكونات. 1
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 عمل الفتحات الالزمة بالتنك اخلارجي والداخلي	. 
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وضع التنك اخلارجي على القاعدة املعدنية. 3
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عمل التمديدات الصحية الالزمة )مخرج الغاز و السماد العضوي وأنبوب إدخال . 4
املخلفات مع الفارمة وفتحة التنظيف(
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وضع حجارة بأرضية التنك اخلارجي. 5
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تعبئة نصف التنك اخلارجي باملخلفات العضوية واملاء مبعدل 1:1. 6
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وضع التنك الداخلي داخل التنك اخلارجي. 7
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خطوات تشغيل وحدة الغاز احليوي املنزلية
االستمرار بالتعبئ�ة اليومية من املخلفات العضوية )حوايل 10-12 كيلوغرام يوميا( والماء بمعدل 1:1. 1

يب�دأ الغاز احليوي بالتشكل والتجمع بالتنك الداخلي من حلظة تعبئ�ة اخلزان األوىل. 2

يبــ�دأ التنــك الداخلــي باالرتفــاع )دليــال علــى جتمــع كميــات مالئمــة مــن الغــاز احليــوي فيــه( بعــد أســبوعني إىل . 3
ثالثــة أســابيع مــن التعبئــ�ة األوىل

يتم تصريف هذه الكمية من الغاز للهواء اخلاريج لعدم نقائها. 4

يتم االنتظار حىت يرتفع التنك الداخلي مجددا بارتفاع حوايل 20 سم. 5

ــ�دأ . 6 ــريه( ويب ــأة أو غ ــاخن أو املدف ــاء الس ــخان الم ــخ أو س ــتخدام )املطب ــة االس ــع نقط ــاز م ــة الغ ــبك فتح ــم ش يت
ــاز ــتخدام الغ اس

ــح املحبــس . 7 ــائل املزيــج بالتنــك اخلــاريج فــوق فتحــة تصريــف الســماد العضــوي, يتــم فت عنــد ارتفــاع الس
وإخــراج الكميــة الزائــدة عــن مســتوى الفتحــة وتوزيعهــا بكميــات مالئمــة علــى النب�اتــات املزنليــة واحلديقــة أو 

ــ�ة.   ــم النبت ــب حج ــل حس احلق
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مرحلة الفحص والتشغيل األولي
يرتك السماد ليتحلل ملدة أسبوعني.  (

قبل استخدام الغاز للمرة األوىل، أفرغ الغاز املتكون عرب فتح فتحة الغاز تماما.  (

ــون  ( ــن تك ــد م ــعلة للتأك ــغيل الش ــاز وتش ــة الغ ــح فتح ــرب فت ــة ع ــة اليدوي ــاز بالطريق ــص الغ ــم فح يت
ــة.  ــة العملي ــاز وفعالي الغ

توضع مخلفات املطبخ اليومية ومخلفات احليوانات يف وحدة الغاز احليوي.  (

عند إضافة املخلفات إىل الوحدة جيب حتريكها وخلطها يف داخل الوحدة لضمان كفاءة العملية.  (
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أعطال التشغيل )1(: الوحدة تفيض باحمللول

طريقة االصالح السبب 

تنظيف وفتح أنبوب اإلخراج انسداد أنبوب إخراج السماد 

أعطال التشغيل )	(: انخفاض ضغط الغاز 
تحريك الخزان العلوي يمينا ويسارا لتفريق الرغوة وتسهيل حركة الخزان وجود رغوة في الخزان العلوي 

أعطال التشغيل )3(: الغاز ال يشتعل
تهوية الغاز واالنتظار بعض الوقت حتى ترتفع نسبة الميثان ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغاز 

السماح بمرور الغاز فترة في الهواء حتى تظهر رائحته وجود هواء في أنابيب التمديد 

أعطال التشغيل )4(: محلول التغذية ال ينساب إلى داخل الوحدة 

انسداد أنبوب إدخال محلول التغذية 
فتــح األنابيــب بتحريــك عــود خشــب ألســفل وأعلــى حتــى يتــم تكســير اإلنســداد. الخلــط 

الجيــد لمحلــول التغذيــة وإزالــة القــش يمنــع اإلنســداد. 

أعطال التشغيل )5(: الوحدة ال تنتج غاز

ارتفاع نسبة المواد الحمضية 
ــع  ــات الكالســيوم م ــة كربون ــن إضاف ــروث ويمك ــة ال ــي تغذي ــة واالســتمرار ف ــواد الحمضي ــة الم ــف تغذي وق

ــت.  االنتظــار بعــض الوق
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طريقة االصالح السبب 

إخلط المكونات جيدا لم يتم خلط المكونات جيدا 

تقليل نسبة تغذية الوحدة بالمواد الضارة ما أمكن ارتفاع نسبة المواد السامة 

إضافة روث أبقار أو االنتظار بعض الوقت حتى تتكاثر البكتيريا، وقد يستغرق ذلك 2-3 اسابيع عدم وجود بكتيريا كافية 

االنتظار حتى تتكاثر البكتيريا، حيث أن معدل تكاثرها ينخفض بانخفاض درجة الحرارة انخفاض درجة الحرارة 

تسريب في مكان ما من الوحدة 
ــى  ــه عل ــاء ووضع ــون والم ــن الصاب ــول م ــتخدام محل ــن اس ــن الممك ــه، م ــريب وإصالح ــكان التس ــن م ــث ع البح

ــون  ــن الصاب ــات م ــريب فقاع ــكان التس ــيتكون م ــريب ، س ــد التس ــب لتحدي األنابي
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أعطال املوقد)1(: اللهب متقطع

طريقة االصالح السبب 

تنظيف الفتحات جيدا وزيادة قطرها إن لزم فتحات االشتعال غير مالئمة 

تزال المياه المتكثفة في أنابيب تمديد الغاز وجود مياه متكثفة في الخط 

أعطال املوقد)	(: صغر الشعلة 

تنظيف فتحه الغاز من الرواسب. انسداد جزئي لفتحة الغاز 
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توصيات بعد تنفيذ املشروع

ضمان استمرارية عمل الوحدات وتطويرها من خالل . 1

ضــرورة اجيــاد آليــة تضمــن الــزام املســتفيدين مــن املشــروع  (
بمتابعــة عمــل الوحــدات املوزعــة وصيانتهــا 

ضــرورة زيــادة فــرتة التدريــب للمســتفيدين بمــا يضمــن  (
الســتمراية ا

ــع  ( ــج م ــاز املنت ــة الغ ــد نوعي ــة لتحدي ــات دوري ــراء فحوص اج
ــة  ــروف اجلوي ــام والظ ــواد اخل ــالف امل اخت
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اختيار حجم وابعاد التنكات. 	
انت�اج وحدات بأحجام مختلفة بن�اء على حجم املخلفات اليت سيتم استعمالها فيها  (

البحــث يف االســواق عــن تنــكات ذات اقطــار متقاربــة يمكــن ان يســتعمل احدهــا كوحــدة  (
انتــ�اج واالخــر كخــران للغــاز حــىت لــو تــم اســتعمال تنــكات مــن انتــ�اج شــركات مختلفــة وعــدم 

ــكات  ــن التن ــني م ــوع مع ــى ن ــار عل االقتص

زيادة كفاءة املواد اخلام املستعملة في الوحدات. 3
اســتعمال ادوات رخيصــة وذات فعاليــة جيــدة لطحــن النفايــات ومخلفــات احليوانــات الــيت قــد  (

حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن االليــاف واملــواد الصلبــة 

زيــادة وعــي املســتفيدين بنوعيــة املــواد الضــارة الــيت ال جيــوز اســتعمالها مثــل املــواد الغنيــ�ة  (
بالزيــوت او الــيت حتــوي مــواد ملوثــة للبيئــ�ة 

ازالة القش وااللياف من املخلفات  قبل ادخالها للوحدة  (

ــل  ( ــاعد يف حتل ــذا يس ــام وه ــني 2 اىل 3 اي ــرتاوح ب ــدة ت ــ�ا  مل ــ�ة هوائي ــات احليواني ــري املخلف ــن ختم يمك
ــة   ــة مفتوح ــاء يف اوعي ــات بالم ــذه املخلف ــع ه ــالل نق ــن خ ــك م ــم ذل ــدة ويت ــة املعق ــواد العضوي امل
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زيادة الثباتية احلرارية لوحدة انتاج الغاز احليوي. 4
بعمــل  ( احلــراري  العــزل  اســتعمال 

اخليــش  مــن  مكــون  عــازل  جــدار 
لنايلــون وا

ــة  ( ــتعمال الطاق ــ�ة اس ــة امكاني دراس
ــام  ــادة اخل ــخني الم ــية لتس الشمس
قبــل ادخالهــا للوحــدة عــن طريــق 

ســخان شــميس مناســب 

اثناء تركيب الوحدة. 5
ــغ  ( ــة ) تفري ــا صعب ــة نقله ــب ألن عملي ــة الرتكي ــدء بعملي ــل الب ــدا قب ــدة جي ــص للوح ــكان املخص ــة امل دراس

ــة (  ــاث رواحئ كريه ــائل وانبع ــن الس ــرت م ــل  1500 ل ونق

التأكد من احكام ربط جميع الوصالت يف االنابيب الناقلة للمواد منعا للتسرب (

ــدة  ( ــن الوح ــاجت ع ــائل الن ــماد الس ــع الس ــب لتجمي ــكان مناس ــة وم ــة فعال ــود طريق ــن وج ــد م ــب التأك جي
واســتعماله حبيــث ال يشــكل  بيئــ�ة خصبــة   لتكاثــر احلشــرات الضــارة 
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حتسني انتاجية الوحدة ورفع جودة الغاز املنتج. 6

استعمال الغاز الناجت بشكل يويم يزيد من انت�اجية الوحدة  (

اجياد تقني�ة سهلة ورخيصة الثمن لتنقية الغاز  (

يمكــن اســتعمال بالــون او اطــار مطاطــي لتجميــع الغــاز ملــدة قــد تصــل اىل اســبوع  (
يف حــال عــدم احلاجــة اليــه 

ــب  ( ــه لين�اس ــرورة تعديل ــي ض ــك يع ــزنيل ألن ذل ــاز امل ــاخ الغ ــتعمال طب ــب اس جتن
ضغــط الغــاز املنخفــض وهــذه العمليــة غــري ســهلة ويمكــن االســتعاضة عنــه 

بالطبــاخ الشــعيب 
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غطاء عازل للحرارة لتقليل تأثري 
التقلبات اجلوية وحرارة الشتاء 

املنخفضة على الوحدة

ضرورة احكام الوصالت

يفضل ان تب�دأ فتحة 
اخراج السماد السائل 

من منتصف التنك 
لتسهيل االنسياب 

قاعدة معدني�ة
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احجــام التنــكات جيــب ان تكــون متقاربــة لضمــان ثبــ�ات التنــك 
العلــوي باالضافــة اىل عــدم اجيــاد مــكان وبيئــ�ة لتكاثــر البعــوض
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تخزين الغاز 
هنــاك عــدة شــركات عامليــة تنتــج انــواع واحجــام منختلفــة مــن البالونــات لتخزيــن 
البالونــات بإســتعمال االطــار  الغــاز احليــوي لكــن يمكــن االســتعاضة عــن هــذه 

ــيارة  ــل الس ــي لعج املطاط
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