دراسة جدوى مشروع ترشيح مخلفات الزيوت المستعملة بالمصانع
والمحطات
أوالً  :مقدمة
تزداد نسبة األتربة في األجواء المصرية نتيجة لقلة األمطار واتساع مساحة الصحراء وقد تنتقل
هذه األتربة إلي محركات السيارات والمعدات وبالتالي إلي الزيووت المسوتخدمة فوي تشوليل هوذه
المعدات مما قد يؤدى إلي زيادة معدالت التآكل وبالتوالي تقليول العمور االفتراضوي لاوا و ونتيجوة
لتلوث زيوت المحركات بالرمال فإن الكثيرين من أصحاب السيارات يفضلون تلييرها علي فترات
بمعدالت أسرع قد تصل إلي  1000كم بينما يمكن استعمال الزيت لمدة تصول إلوي  5000كوم و
ونتيجة لاذا فإن كمية الزيوت المستخدمة تزداد بمعدالت كبيرة وقد يلجأ الكثيرون إلي الوتخل
من هذه الزيوت بطريقة قد تضر بالبيئة عن طريو شوبكة الصورل الصوحي مون خوال محطوات
خدمة السيارات و كما أن زيادة الميكنوة فوي اإلنتوا الزراعوي أدإ إلوي زيوادة اسوتااي الزيووت
المستخدمة في تشليل هذه الماكينات مثل الجرارات الزراعية والدراسات وسيارات النقل الخفيل
والثقيل هذا ويقوم البعض بالتخل

من هذه الزيوت بإلقائاا فوي المصوارل والتورع مموا يوؤدإ

إلي تلوث مصادر المياه التي يعتمد علياا اإلنسان والحيوان .
كما أن المصانع التي باا معدات هيدروليكية باإلضافة إلي محطات توليد الكارباء تسوتخدم فياوا
كميات ضخمة من الزيوت الايدروليكية وزيوت المحووالت الكاربيوة وهوي كليرهوا مون الزيووت
تعاني من زيادة معدالت تلوثاا بالرمال .
لذلي فإن تنقية هذه الزيوت من فترة ألخرى يزيد من العمر االفتراضي لاا وبالتالي يقل تأثير أو
ضرر التخل

مناا علي البيئة المحيطة .

ثانيا  :مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
تعتبر منطقة الشرق األوسط وبخاصة مصر من المناط التي تحتا إلوي نموم ترشويح متطوورة
لزيوت محركات السيارات نمرا ً لزيادة معدالت تلوث الاواء الجوإ بالرمال .
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ويقدم هذا المشروع وحدة ترشيح متحركة تسوتخدم فوي مراكوز الصويانة والجراجوات للشوركات
والايئات والمصانع تقوم بترشيح زيوت المحركات كل 1000كوم بواسوطة مرشوحين ذإ قودرة
عالية تعمل علي فصل الرمال واألتربة من هذه الزيوت إلعادة استخداماا مرة أخرإ في تشوليل
هذه المحركات لتصل مدة استعمال الزيوت حتى  5000كم بأمان وبكفاءة عالية وتسواعد وحودة
الترشيح المقترحة في تدوير زيت المحري وإطالة عمره .
كما تقوم هذه الوحدة بترشيح الزيوت الايدروليكية وزيوت المحووالت الكاربيوة والتوي يسوتالي
كميات كبيرة مناا وهي تعاني من زيادة تركيز الرموال باوا مون الجوو المحويط وقصوور عمليوات
الترشيح حيث أن مواصفات المرشحات ال تدخل في اعتبارها النسبة العاليوة مون الرمول واللبوار
العال في الجو والذإ يدخل إلي النمم الميكانيكية والايدروليكية والكاربيوة عون طريو الاوواء
المحمل باذه الذرات أو الزيوت الملوثة باذه الرمال .
ويقوم المشروع بترشيح الزيوت في موقع استخداماا عن طري وحدة الترشيح التي تنتقل إلوي
الموقع وذلي للزيوت التي يمكن استخداماا بعد ترشيحاا .
كما يقوم المشروع بتجميع الزيوت المستعملة من مواقع االسوتخدام المختلفوة ثوم يوتم ترشويحاا
وبيعاا بعد ذلي لشركات الزيوت والبترول الكبرى والتي تتولي تودوير هوذه الزيووت مورة أخورى
وهي شركات مرخ

لاا باذا العمل .

وتتم عملية الترشيح للزيوت التي ال تتعدإ فترة استخداماا حوالي  %75من الزمن المحودد لاوا
من قبل الشركات المنتجة لاذه الزيوت وال يجوز بعد هذه المودة ترشويحاا أو إعوادة اسوتخداماا
نمرا ً للتحلل الكيميائي لاذه الزيوت عند زيادة فترة االستخدام عما هو محدد لاا وهذه الملحومة
خاصة بزيوت محركات السيارات فقط .
ثالثا  :الخامات
الخامات المستخدمة في هذا المشروع هي الزيوت المستعملة والمبينة في الجدول التالي:
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الخامات المستخدمة في هذا المشروع
من الزيوت المستعملة في محركات السيارات والنقل فالجدول التالي يلخصاا:

أما طرق التخل

طرق التخل

من الزيوت المستعملة في محركات السيارات والنقل

وبالنسبة لتليير زيت المحري والذإ يتم خار محطات الخدموة ويقووم بول الفورد بنفسول فويمكن
تلخيصل في الجدول التالي:

تليير زيت المحري والذإ يتم خار محطات الخدمة

من هنا يتضح خطورة التخل

اللير مخطط للزيوت المستعملة .

رابعا  :المنتجات
يقوم هذا المشروع بتقديم خدمة ترشويح الزيووت بمختلول أنواعاوا فوي مواقوع اسوتخداماا مثول
المصانع والجراجات وأمواكن الصويانة وذلوي لتخليصواا مون الشووائب الصولبة العالقوة باوا مثول
الرمال وحبيبات الكربون الناتج من االحتراق اللير تام للوقود داخل محركات االحتراق الداخلي .
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وتستخدم في هذا المشروع وحودة ترشويح متحركوة صوممت لاوذا اللورض وتتكوون مون مضوخة
ومرشح ذو شبكة معدنية موضوعة في حوض الزيت وقبل المضخة الترسية وتتوراو مسوامية
هذه الشبكة من 75إلي 100ميكرون لتقوم بحجز الحبيبات الرملية الكبيرة والرايش من الدخول
إلي المضخة .
كما زودت هذه الوحدة بفلتر ذو مسامية من  5إلي  15ميكرون موضوع بعد المضوخة مباشورة
حيث يتكون هذا المرشح من أليال سيلولوزية مرتبة بحيث تقل المسامية فوي الحجوم فوي اتجواه
السطح الداخلي للمرشح وبالتالي فإن الحبيبات الكبيورة تحجوز عنود الحووال الخارجيوة للمرشوح
بينما الحبيبات األقل حجما تحجز في عمي المرشح حتى تضي وبالتالي تضوي المسوامية كلموا
اتجانا في العم .
ولاذا المرشح قدرة عالية علي امتصوا

الحبيبو ات وبالتوالي يزيود مون عمور المرشوح ويجعول

المرشح مناسبا لترشيح السوائل التي تحتوإ علي ملوثوات عاليوة التركيوز ويلوي هوذا المرشوح
مرشووح رخوور ذو مسووامية موون 0.5إلووي  5ميكوورون ومكووون موون ثوواث طبقووات مووزودة بووورق
سيلولوزإ للترشيح الخشن وطبقة في األوسط وبعد ذلي طبقة ورقية من أليوال الزجوا لعمليوة
الترشيح الدقيقة وبعد ذلي ورقة داخلية من السيلولوز لزيادة عملية التثبيت .
كما يقوم هذا المشوروع بتجميوع الزيووت المسوتعملة والتوي ينووإ المسوتالي الوتخل

مناوا ثوم

ترشيحاا وتوريدها بعد ذلي إلي الجاات المختصة مثل الشركات الكبرى التي تقووم بتودوير هوذه
الزيوت وهذه الشركات هي شركة مصر للبترول والتعاون وإسو وموبيل وكالتكس وغيرهوا مون
الشركات التي تملي ترخي

تدوير الزيوت المستعملة .

خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصنيع
وتشمل مراحل الترشيح علي الخطوات التالية :
1و تجميع الزيوت من الموقع .
من الملوثات والرمال الصلبل .

2و امرار الزيوت بماكينة الترشيح للتخل

3و يعبأ الزيت بعد ترشيحل في براميل بعد تنميفاا جيدا من األتربة .
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4و التخزين .
تجمع الفاتر المستخدمة بعد انتااء عمرها في االستخدام نتيجة تراكم األتربة والرمال باإلضافة
إلي الشوائب المختلفة وترسل إلي أماكن دفن المخلفات الصلبل وليس حرقاا كما هو متبع حاليا .
مراحل ترشيح الزيوت من األتربة

مراحل ترشيح الزيوت من األتربة
)(2المساحة والموقع:
المساحة الكلية هي 80م 2مجازة بعنبر جمالون معدني بارتفاع 6م مصنع من الصلب
)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتا المشروع إلي 22كيلووات كمصدر طاقوة كاربيوة 380فولوت لتشوليل وحودات الترشويح
داخل المشروع واإلنارة بتكلفة شارية 1200جنيل .
)(4اآلالت والمعدات والتجايزات:
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وحدة ترشيح متحركة

وحدة ترشيح ثابتة

عربات يدوية

تزجة مصنعة من قطاعات حديد

تكلفة المعدات المستخدمة

تكلفة المعدات المستخدمة

وفي المرحلة األولي من المشروع سيتم تشليل المعدات بداخل المشروع .
)(5احتيا المشروع من الخامات:

احتيا المشروع من الخامات
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وتصل تكلفة الخامات خال دورة رأس المال (ثاث شاور)40950جنيل .
)(6الرسم التخطيطي لموقع المشروع:

الرسم التخطيطي لموقع المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات 2:

▪

عدد ساعات العمل  8:ساعات بالوردية

)(8منتجات المشروع:

منتجات المشروع
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إجمالي المنتجات خال دورة رأس المال (ثاث شاور)  10005جنيل .
)(9التعبئة والتلليل:
تعبأ الزيوت المرشحة في حاويات من الباستيي ويلصو علياوا البيانوات ونووع الزيوت والسوعة
ومدة الصاحية .
)(10عناصر الجودة:
بتطبي نمام الجوودة يجوب االهتموام بنمافوة معودات ترشويح الزيووت وتلييور العناصور الداخليوة
باستمرار والتأكد من نمافة المضخة مع تطبيو تعليموات األمون الصوناعي للحفوام علوي سوامة
العاملين .
أموا بالنسووبة للملوثوات المحتجووزة بواسوطة الفاتوور فإنول يمكوون تجميعاوا وإرسووالاا موع الفاتوور
مناا عن طري الحرق .

المستخدمة لمقابر الدفن الصحي لخطورة التخل
)(11التسوي :

بيع الزيوت المستعملة للشركات الكبرى صاحبة التورخي

فوي تودوير الزيووت المسوتعملة مثول

مصور للبتورول والتعواون وإسوو وموبيول وشول كوذلي االتصوال بالمصوانع والشوركات والوورش
والجراجات وورش صيانة السيارات مع تعريل القائمين بالعمل فياا علي هذه الخدمة المقترحة
.
يجب عمل الدعاية الازمة لاذا المشروع وذلوي باالتصوال بالمسوئولين فوي الشوركات والمصوانع
الكبرى مثل هيئة النقل العام ومحطات التشحيم والصيانة ومحطات القوإ الكاربية حيث أن هذه
الخدمة جديدة وليس لاا مثيل متا في السوق المصرية و وقد تبلغ مصواريل التسووي حووالي
 200جنيل شاريا .
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