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  م٠٣/٠٩/٢٠١٠                        ديپلوم انجينر کريم عطائی
  تفصيلترجمه و 

  اب های بادیيسبرای آ» buoyancyقوۀ صعودی در آب«
  چطور بايد توربين های بادی برای ابحار باز، آماده شوند؟

  )از مطبوعات سويس(ليونيد اليوا : نويسنده
  
با تهداب های شناور خواهند . مق کمتر دارند نصب هستندهنوز توربين های بادی در خشکه يا آبهای ساحل که ع

بعد از سالهای کم اين تخنيک در معرض آزمايشِ  پختگی قرار می . توانست در آينده ابحار را نيز تصرف نمايند
  . گيرد

 
شناور های نيمه زير آب در قدم اول از قوۀ 
ً  از آب مملو شده  صعودی نل های فوالدی قسما

زنجيرهای کشال برای . فاده می کنداش، به باال است
 متر عمق ۵٠تحکيم در برابر لخشش افقی  که در 
 . قابل نصب است، به کار برده می شود

 
 

 
که ) tention leg platforn TLP ( پالتفورم 

ً  از طرف يک کمپنی هالندی   Blue H قبال
آزمايش گرديده در مؤسسۀ تکنولوِژی مساشوسی 

MITطناب فوالدی که .  نيز تحقيق می گردد
محکم کش شده اند، قسمت اعظم سنگينی را می 

پالتفورم  باريک می تواند به حيث راه . بردارند
  .حل مساعد در نظر گرفته شود

  

رهتمای شناور ازنل که در استخراج نفت و گاز در بحر، کانسپت آزمايش شده 
. رار می گيرداست، اکنون در استحصال انرژی بادی در بحر نيز مورد استفاده ق

حرکات عمودی ذريعۀ استوانه های طويل و خالی که در زمين بحر با پارچه های 
حفاظت از لخشيدن . سنگ و آب وزن اندازی شده اند، به تأخير انداخته می شوند

. های افقی توسط سه زنجيری که در زمين لنگراندازی شده اند، به عمل می آيد
بدين وسيله بغير از .  متر مساعد است٧٠٠ و ١٢٠اين کانسپت برای عمق آب از 

ناروی، ديگر در جاپان، سکاتلند و در ساحل شرقی شمال امريکا مورد استفاده 
 .قرار می گيرد

جريان برق با اجسام شناور برای زنجيرهای )  فليکسيبل(کيبل های انعطاف پذير
 .لنگر در نظر گرفته شده اند

  
  

  
به اين .  را تعين می کرد٢٠ در٢٠اد در بحر، يک قاعدۀ تحريرنيافته سرحد  مدت طويلی برای استحصال انرژی ب

خطر .  کيلومتر اعمار می گرديدند٢٠ کيلومتر از ساحل، در عمق ٢٠معنی که چرخ های بادی به فاصلۀ اعظمی 
قايسه شده ايجاد تجمع وسايل انرژی بادی در عمق بحر نسبت به بادهای قوی و مستدام که آنجا ميسر می گرديد، م

  .اکنون اين رشته در پی آن است تا موانعی قبلی را رفع نمايد. نمی توانست
  

  »مفت است، )buoyancy(قوۀ صعودی در آب « 
 متر ۴٠ کيلومتر از ساحل چرخ های بادی نصب گرديده اند؛ عمق در آب به حد ۴٠در سالهای اخير حتی تا فاصلۀ 

د از سالهای کم در عمق بيشتر در آب نصب گردند يا شايد شناور باشند؟  تور بين ها خواهند توانست بع. رسيده است
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تهداب .  متر در بحر هنوز روی زمين قرار دارند، محاسبه شده نمی توانند۶٠زيرا چرخ های بادی که در عمق 
ر ها در زمين توربين های شناور و با زنجي. بسيار مغلق و پيچيده خواهد بود" بحر باز"نهايت قيمت و بسته کاری در 

از مؤسسۀ " موتو فون پاول سکال ونوس" قرار اظهار -لنگر اندازی شده يک راه حل خواهد بودند زيرا قوۀصعودی 
از اين لحاظ برای اکثر متخصصين قابل قبول است که در بحر باز .  بدون پول ميسر می گردد-تکنولوژی مساشوسی

  .اهد داشتچرخهای بادی شناور در دراز مدت ارزش خود را خو
  

ليکن اساساً  همۀ آنها شامل ترکيب سه عنصر می باشند که عبارت . کانسپت ها برای پالتفورم های شناور زياد استند
طناب فوالدی به ". لنگر انداز با طناب فوالدی"و يک " وزن متعادل کننده"، يک نوع "جسم شناور"اند از يک 

آندرو هندرسن از دفتر انجينيری برتانوی، گراد "و ضيحات به قرار ت. صورت کش شده يا کشال نصب می گردد
، مصروفيت )Offshore(وسايل پارک های انرژی بادی   سال به اين سو در معامالت٢٠حسن و همکاران که از 

دارد، اعمار توربين ها به صورت آيديال در بندر به کمک جرثقيل و نه با کشتی های مخصوص در بحر، به عمل 
در اخير پالتفورم  با . از آن توربين های بسته شده با قايق های بار کش به محل نصب انتقال می يابندبعد . می آيد

از تجارب " پارک های برمه کاری" اين طريقِ  اعمار در . لنگر انداِز از قبل بسته کاری شده، محکمبندی می گردد
به بندر انتقال داده شود تا حفظ و مراقبت از برای ترميمات می تواند چرخ بادی دوباره . ديرينه برخوردار است

. چرخ های بادی می توانند در مارکيت های زياد به فروش برسند" هندرسن"به عقيدۀ . اوضاع جوی مختل نگردد
برای کشورهای مانند ناروی، جاپان، کوريای جنوبی و همچنان در قسمت های از سواحل اسپانيه در مديترانه، ايتاليا، 

ر خطوط وسيع سواحل شرقی و غربی امريکا، برای نصب چرخهای بادی در زمين، بحر در نزديکی فرانسه و د
از اين لحاظ در اين محالت با وجويکه قدرت وزش باد کافی قوی می باشد، پارک های . سواحل بسيار عميق است

  .انرژی بادی احداث شده نمی توانند
  

ً  مرحلۀ هنوز سويۀ تخنيک برای هجوم بردن به ابحار عمي می نامند، قرار » جنين«ق در مراحل ابتدائی که بعضا
گرچه . تجارب صنعت بحری نفت و گاز از دهه ها به اين سو دستگاه های شناوربرمه کاری  را اداره می کنند. دارد

شمال به اين تخنيک جديد و مشابه به آن، مفيد تمام می شود، ليکن شرايط مشکل و اينکه توربين های بادی مواجه به 
باد، امواج و جريانها در آب می توانند اين . صور دوامدار فعال نگاه داشته شوند، پروبلم های زياد را در بر دارد

پارک های انرژی بادی حتی بايد در برابر طوفان قرن، بازهم همان . جسم شناور را به صورت جدی تضعيف نمايند
هندرسن مطمئن است که عيار .  ساله از خود نشان می دهند٢٠ مقاومت را داشته باشند که در برابر يک فعاليت

  .نمودن وسايل الکترونيک توربين ها بايد جديدآً  مطالعه گردند
  

  ناروی به حيث پيش آهنگ
باوجود خطرات  زياد، منسوبين فعال از حلقات صنعت و تحقيق بر آنند تا توربين های بادی برای  آبهای عميق آماده 

 به اين ٢٠٠٩از سپتمبر . نار ويژی تکيه می کند) پيلوت(شتی پيش آهنگ به يک دستگاه آمازيشی عاليم ک. گردند
اولين توربين تجارتی بادی شناور بکار گرفته " های ويند"، تحت نام "کارموی" کيلومتر پيشتر از جزيرۀ ١٢سو، 

 تهداب شناور آن از طرف ، بوده و"ستات آيل"شده است که  صالحيت آن نزد کانسرن نفت و گاز نارويژی،
اينکه چنين اشخاص . متخصص پارک انرژی بادی هالند، تخنيپ، ساخته شده و توربين آن ساخت زيمنس می باشد

صاحب صالحيِت صنعت، به گفتۀ هندر سن، در عقب اين پروژه قرار دارند، نشان دهندۀ عاليق رو به ازدياد 
 تن ٣٠٠٠ متر که در پايان آن يک وزن متعادل کنندۀ ١٠٠يک نل فوالدی بطول " های ويند"در . استدرتخنيک آن 

اتکاء عالوگی توسط سه رسمان که در . برای جلو گيری از خم شدن توربين به يک سمت، محدود گردد، قرار دارد
 متر قطر، در سطح آب توربين ۶ای نل فوالدی وزين با صرف دار. زمين بحر لنگر اندازی شده اند، به عمل می آيد

کمی مايل در آب قراردارد، اما احتزازات " های ويند"گرچه . را در برابر امواج خشن آب به خوبی حفاظت می کند
 فی صد ۴٠دستگاه ماهانه بيش از. ، محدود بوده و توانائی های آنرا اخالل نمی کند"ستات آيل"توربين، به اساس نظر

 ۶تا حال " های ويند. "ه توازن خوب مصرف پارک را احتوا می کند، توليد می نمايدطاقت اصلی خود را  ک
  . گيگاوات ساعت به شبکه داخل کرده است

  
به قرار اظهارات خودش با نتايج آزمايش قناعت دارد و در جست و جوی سرمايه گذار می باشد که در " ستات آيل"

تخميناً  " های ويند"قيمت تمام شدِ . تلند و امريکا شريک شودمصارف اعمار دستگاه های ديگری آزمايشی در سکا
.  مليون فرانک سويسی را در برداشت اما انتظار برده می شود که مخارج با کميت زياد توليد تنقيص يابد٧۵مصرف 

ه بهرصورت جسم شناور به طريق ساده از نل ساخته شده و به شکل مشابه از دير وقت به اين سو در صنعت نفت ب
 متر بسته کاری شده ١٢٠نقص ساختمان اين حقيقت است که نل طويل صرف در عمق اضافه از . کار برده می شود
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 ۵توربين "يک . هنوز برداشت چرخ های کالنتر بادی را ندارد"  های ويند–پالتفورم "عالوه بر آن . می تواند
  .ايجاب خواهد کردهنوز پالتفورم وزينتر و به اين صورت مصارف بيشتر را " ميگاوات

  
.  تعقيب می گردد،)Sway (با اصالحات مربوط همچنان از طرف کمپنی نارويژی، سوای"  های ويند-کاسپت"
نيز به کار بردن يک نل سنگين را به حيث وزن متعادل ولی لنگر اندازی شده با يک طناب فوالدی در زمين " سوای"

 ميگاوات را در نظر ١٠ يک توربين سوای.  باد را اختيار می کنديه اين ترتيب برج توربين، سمت. پيشبينی می کند
از اين لحاظ اين کانسپت، به ديد . دارد که گذاشتن يک قدم قدرتمند را نسبت به سويۀ امروز تخنيک ايجاب می کند

نرخ تمام شد از جانب ديگر بايد طاقت توربين های شناور بسيار ارتقاء يابد تا با .  خطرهای را در بر داردهندرسن،
، "انرژی قابل تجديد" از يک کمپنی دولتی حمايه کنندۀ ٢٠١٠ شروع سوای. هرکيلووات ساعت رقابت کرده بتواند

  ٢٠١١تجارب ساحوی بايد در سال .  مليون فرانک سويسی برای اعمار يک دستگاه آزمايشی در يافت کرده است٢۵
  . در خشکه شروع گردد

  
  Blue Hيک پرنسيپ ديگر را کمپنی . مکان روی آب نگاه داشتن توربين ها نمی باشداجسام شناور از نل، يگانه ا

بلو ِآچ از يک پالتفورمی استفاده .  در چوکات کوچکتر در بحر مديترانه تحت آزمايش قرار داد٢٠٠٨هالندی در سال 
 جسم روی آب .)tention leg platforn TLP(کرد که با طناب های فوالدی به صورت عمودی لنگر اندازی شده است 

در پرنسيپ به اين وسيله .  متر عميقتر ممکن می سازد۵٠در اين جا زياد در آب داخل نيست، آنچه بسته کاری را از 
ليکن از طريق طناب های عمودی ، وزن بيشتر به لنگر انتقال می يابد و اين . محالت بيشتر نصب ضرورت می افتد

 تی ِال پی نسبتاً  کوچک، در دراز -در پالتفورم" آندرو هندرسن"ولی . هد ساختانتخاب زمين مساعد را تنگتر خوا
 MIT از نل و پالتفورم تی ِال پی را در Hybridمحققين، يک جسم شناوِر . قيمت تمام شد مساعد را حدس می زند

آزمايش کاسپت خود را " بلو ِاچ. "به حيث بهترين راه حل مصالحه شده می خوانند) امريکاپوهنتون تخنيکی مساشوسی (
  .با يک توربين تجارتی برای سال جاری به اطالع رسانيد ولی پروژه به تأخير افتاده است

  
  سؤال قيمت تمام شد هنوز مطرح نيست

اتحاد يک کمپنی دنمارکی . اين افکار که چطور روی يک پالتفورم توربين های زياد جا داده شده می تواند، کم نيستند
برای .  يک ساختمان شناور را انکشاف داده است که سه توربين را گنجايش دارد"WindSea" لوحۀو نارويژی زير

اين منظور از يک شناور روی آب باسطح وسيع يک ساختمان مثلث مانند که متشکل از نل های فوالدی می باشد و 
نام دارد، " غوطه ور"نسپت که نيمه در اين کا. در کنج های آن توربين ها نصب شده اند، مورد استفاده قرار می گيرد
در نيم پايانی آن آب جای دارد که به حيث وزن . کنجهای آن عبارت اند از ستون های که به دو نيمه انقسام يافته اند

در نيم باالئی، آب در بين ستون ها پمپ می شود تا در تغيير سمت شمال وزن را موازنه کند و . متعادل کار می دهد
  .در اين صورت هم پالتفورم با زنجيرها در زمين بحر قايم شده است.  توربين ها را ثبات بخشدبه اين ترتيب

  
از ِام آی تی محاسبه می کند که يک توربين " پاول سکاال و نوس. "در همه کانسپت ها قيمت تمام شد هنوز باز است

اين هدف در همه نقشه های ابتدائی هنوز .  مليون دالر در هرميگاوات طاقت اصلی، تمام شود٣شناور نبايد بيش از 
  .به دور است ولی می توان در نزديکی قرار گيرد اگر تخنيک در آزمايش های ساحوی به نتيجه برسد

  
  پايان

  
  :برای معلومات بيشتر به لينک آتی مراجعه گردد
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