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  توربين های بادی بسرعت ايجاد می گردند
   انرژی باد در دنمارک و سويس توليد معيار های مختلف در توسعۀ حوزه های
  

  
      هداب های آنها ديده می شوند از توربين های جديد بادی ت، در حال Mont-Crosin کروسين –مونت ارتفاع در 

  .تقريباً  تکميل است) ساحل غربی دنمارکدر نزديکی  (٢ پارک بادی هورنس ريف ،برخالف).  طرف چپتصوير(
  

در اين زمينه، نظر به   . شمار زيادی از کشور ها در حال ظرفيت های انرژی بادی خويش را توسعه می دهند
  . يب می گردندشرايط ،  ستراتيژی های مختلف تعق

  . در سويسJuraنگاهی به بحرشمال و يورا 
  

  هننا ويک
  

را مانند  باد آنها با ابرهای بارانی که .    از تلی دره تشخيص شده نمی توانندJura يوراچرخهای بادی در ارتفاعات 
های زياد آفتابی فصل بعد از روز است تيره و تار اولين روز .لحاف پرقو بر روی تپه ها می کشاند، پوشيده شده اند

  توربين های پارک محل کروسين که بزرگترين-مونترو به بلندی از البالی جنگل می وزد و سرک  باد . خزان
. بعد از آخرين خمی راه، توربين های بادی سر به آسمان کشيده ، به نظر می رسند.  ادامه دارد، سويس استیباد

  .، و يکی از آنها ، ممکن در اثر رعد و برق، ازکار مانده استاکثر آنها تونمندانه در وزش باد می چرخند
  

  )ظرفيت(دوچند طاقت 
 همچنان منظره و . می دهند)آينده ساز (فوتوريستيکتوربين های سفيد گوئی  چرا گاه ها را روی تصادف شکل 

 توربين موجود ٨  .تفاوت استندبی  در چراگاه  که مصروف توسغۀ پارک هستند برای حيواناتیکارگران ساختمان
به اشکال ساختمان های بزرگ هشت از بعضی از اينها تهداب ها .  ازدياد يابندشمار توربين های جديد با عين بايد 

 در کار های ساختمانی تأخير واقع وضع  خوب جوی برکتاز« . کنج که تا عمق زمين فرو رفته اند، ديده می شوند
 sol-E«است که از طرف کمپنی ، Juvent مر اداری کمپنی مسؤل يوونت ر، آکوب فولليندياگفتۀ اين  ،»نگرديد
suisse« رهبری می گردد.  

 اين و سيله به يک بارگی اب.  ميگاوات به کار انداخته می شوند١٦سال آينده چرخهای جديد بادی با طاقت مجموعی 
 گيگا ٦٠ ساالنه به صورت اوسط تقريباً   آنگاه. درسويس تقريباً  به دو چند باال می رودانرژی بادیشدۀ طاقت نصب 

احتياج مجموعی سويس به ) هزارم حصه(وات ساعت انرژی برقی توليد می گردد که مساوی است به يک پروميل 
اين سنجش نشاندهندۀ آن است که انرژی بادی در اين کشور يک پديدۀ ضمنی تلقی می گردد و همين . انرژی برقی

نصب با بکار برد تکنولوژی جديد  توربين های بادی ،مساعدمحالِت با شرايط  در همه  اگر هم .طور هم خواهد ماند
محاسبه شده ، چند طرفيت١٠ در نهايت امر با ٢٠٣٥ تا سال ويلينگن در شيرر پاولگردند، به اساس نظر مؤسسۀ 

  . خواهد توانست
 توربين های قبلی نسبت بهواضحاً که   ارسال می گردندويستاس از طرف کمپنی دنمارکی يورا توربين جديد برای ٨

 چرخ توربين ی متر بالغ گرديده و طول پره ها٩٥متر به ٦٧چرخها در عوض ای ه پايهارتفاع .  دارندبلندترارتفاع 
مسؤل ( در يک مطالعۀ طراحان مناظر طبيعی برای کمپنی يوونت . متر می رسد٤٥متر به ٣٣هريک در عوض 
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پره های کالنتر  از نظر محافظت مناظر طبيعی اين ابعاد قابل قبول است؛ گرچه تصديق می گردد که) توربين ها
ابعاد جديد برای کمپنی ارزش دارد زيرا شمال . چرخها که آهسته تر می چرخند کمتر اخالل پذير احساس می شوند

% ١ن به طور تخمين ، سود در هرمتر بلندی توربي می گويدفوللن وايدر. در ارتفاع بلندتر به سرعت بيشتر می وزد
  .خواهد بود

يورا در سويس گرچه مناسبترين محل برای توربين های بادی می باشد ولی در : از شمال زياد نيستبهره با آنهم 
عت در سال با طاقت کامل کار سا٣٥٠٠در بحر شمال چرخهای بادی می توانند . مقايسه با ديگر کشورها پسمان است

فوللن .   ساعت طاقت مکمل بدست می آيد٢٠٠٠سين با توربين های جديد صرف کرو -کنند در حاليکه در مونت
از اينکه مغرور است اهميت توليد انرژی بادی در سويس عقيده دارد و به او . از اين نگاه آزرده خاطر نيست وايدر
آن مؤفقيت دست عالوه بر. با دستگاه های بادی حضور دارد) سويس (يورادر   سال به اين سو١٣اکنون از  يوونت

 شمار زياد کالسهای مکاتب ساالنه به اين جا می آيند .ديده شوندداده است که توربين ها به حيث جذابيت توريستيکی 
  .تا چيزی در مورد انرژی بديل بآموزند

 شانه های خود را  ديگربا ديدن يک توربين بادی هيچ يکدر اين جا : در دنمارک کشش ندارد" امتياز عجيب"اين 
 به اين طرف دنمارک عمدتاً  به توليد انرژی بادی اتکاء دارد زيرا ١٩٧٠از بحران نفت در سال های . کشدنمی باال 

 انرژی مورد ضرورت توسط %٢٠امروز . تگاه های جديد اتومی توليد انرژی مورد مناقشه قرار داشتسآنوقت د
جهان شمول قبول گرديده بصورت » دنمارکی«  پرۀ و  مدل توربين ها با چرخ های سه. انرژی بادی تکافو می گردد

  .اند
  

Offshore-Parkبزرگترين پارک توليد انرژی بادی در جهان  ١  
 توربين ،م٢٠٠٨در سال  " Global Wind Energy council (GWEC)کونسيل انرژی بادی جهانی "به اساس اطهار 

 گيگا وات در ١٢٠ که با آن اکنون جمعاً  ندديده ا گيگاوات نصب گر٢٧ با طاقت مجموعی به سويۀ جهانیهای بادی 
  . وات ساعت ساالنه انرژی برقی توليد می گردد ٢تيرا ٢٦٠تخمين در حال شبکه وصل گرديده است و 

 . توليد می کنندبرق چند بيشتر انرژی ١٠همه دستگاه های اتومی توليد برق در جهان مجموعاً  تقريباً  : مقايسهدر 
. زياد تر است که با شرايط خوب وزش باد هنوز بدون استفاده می باشند) خشکه(خاصتاً  رشد انرژی باد در محالتی 

 .م ظرفيت های خويش را مجدداً  دو چند ساخته اند٢٠٠٨بطور مثال بايد از امريکا و چين ياد نمود که در سال 
در سال . يد از دير زمان بحر را در تصرف گرفته انددر اين جا برجهای سف.  دنمارک دچار قلت جای است،برخالف
 جهان ساخته شد و درسپتمبر سال گذشته در کنار  آفشور بادیپارک  اولين Vindebyويندبی م در نزديکی ١٩٩١

  )٢ Horns Rev (٢ هورنس ريف . افتتاح گرديد آفشور بادیپارکالی حال بزرگترين ) دنمارک(ساحل غربی کشور
 کيلومتر پبيشتر از ساحل قرار داشته و از اين ٣٠اين پارک . وسعۀ پارک سابق هورنس ريف می باشد توربين ت٩١با 

يک ساعت سفرکشتی مانند قطار از  بعد اولين توربين های بادی. دنلحاظ  درهوای روشن هم از خشکه ديده نمی شو
مده اند که پايه های توربين آنها هنوز بر آسطح بحر  شماری از تهداب های لچ از .نمايان می گردنددر افق عساکر 

پره های چرخ قطر . متر لنگراندازی شده اند١٥ تا ٩زير آب به عمق  ها در ريگ های  تهداباين. ارسال نشده اند
در وقتی که آنها هنوز برای بسته کاری در سالحل قرار داشته باشند،  ،که انسان می تواندوسعت دارد توربين چنان 
در پهنای بحر  در اين موقع عظمت پره ها بکلی معلوم می گردد در حاليکه . ايستاده شودد راستق خالی داخل آن

   .کوچک و شکستنی به نظر می رسند
+ پايه  (ساختمان ِ کامل.  وجود دارند به ُبرج توربين زينه ها و ليفت برای باال رفتن استوانه ای های در بين پايه

که نصب يک وسيلۀ انعطاف پذير با – می جنبد  به طرف راست و چپ   وزش باد به صورت خفيف در)توربين
  يک  پايهدر نقطۀ با الئی.  ر طوفان باد به صورت بهتر مقاومت کنندب توربين ها می توانند در برا،گرديده است

ديده می شود که در آن گردش پره های ) اتاق کوچک(کابين 
   .ال می يابد به جنريتر انتقه ذريعۀ يک ميل )Rotor(چرخ 

  
ِ )Gondel(گـُنِدل  مانند که در آن  است استوانه، کابين

 .جنريتر و وسيلۀ ارتباط با چرخ های توربين نصب اند
دارد تا نوک پره ميالن به باال خفيف با يک زاويۀ گـُنِدل 

کج می به طرف پايه دوران های چرخ  که هنگام ) بال(
  . تصادم نکند پايه به به شدتشوند،

                                            
"خارج از آبهای ساحلی نه دور از ساحل" موقعيت پارک      ١  

دکه يک بليون ناميده می شو) ١٠١٢( ١٢بطاقت ١٠   ٢  
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  ! ديده می شودبازبا پوش کابين  :يرتصو
  :  چشم به پارک توليد انرژی باد می افتد،از کابين باز

 قابل )سويس( با چشم انداز دلفريب يوراس  منظره اين .توربين ها سر به آسمان کشيده اندتا جايکه چشم ديده می تواند 
 انرژی ود و غير متمرکزد محتوليد ،رای پيشگامانب نجا که انسان به زمانی ملتفت می گردد که در آنآ، مقايسه نيست

  . بخواب می ديدندانقالبی پنداشته می شد که آنرا ،باد
و در ( مشروط براينکه باد بوزد . صنعتی متمرکز توليد برق می باشددستگاه بزرگ ) ٢ Horns Rev (!نه خير

ً  ساالنه ) باد می وزد دنمارک هميشه سورن . عت انرژی برق توليد می کنند گيگاوات سا٧٥٠توربين ها  جمعا
 که  می گويد صرف در ده روز سال که توليد کندۀ توربين ها می باشد،زيمنسآلمانی  از کمپنی کينگلهولت نيلسن

ولی  شهرت جهانی دارد، Offshore گرچه کمپنی ويستاس دنمارکی در قسمت .رکود شمال است، توربين ها پرچاو اند
 را ترک نکرد ، در Offshore  معامالت دليل اين است که زيمنس هيچگاه.يشگام استدر حال زيمنس در زمينه پ

 . کار در ابحار را ترک گفتند،حاليکه کمپنی های ديگر نسبت موانع تخنيکی
 

  لوژيستيک به حيث مانع رشد
ی عمر توربين  سال برا٢٠تعين . ضمناً  توربين های بادی با شرايط  رطوبت و نمک بحری خوب انتطباق يافته اند

، نسبت به خشکه به پختگی رسيده گرچه گران تمام می شود ، آفشور-ساحۀتخنيک . ها از واقعيت به دور نيست
در اين رشته موضوع لوژستيک  از همه بيشتر. ولی اين بدان معنی نيست که همه پروبلم ها حل شده تلقی گردند. است

 تا حال توربين ها و با آنها حاصل به دست آمده هميشه می گويد، کينگلهولت نيلسن سورن. سرها را به درد می آرد
مثًال . اکنون رکود رشد به نظر می رسد زيرا تراسپورت به محل ساختمان بسيار پيچيده شده است. در رشد بوده اند

  . نمی توانندعبور کرده پره های بزرگتر چرخ ها از زير پلها 
 بسيار احتياط با الری ها به بندر و از آنجا با کشتی های مخصوص به همين حاال بايد اجزای مواد ساختمانی به

با ستون ها در زمين بحر  بايد )مونتاژ(به حيث تخت بسته کاری  ها آنجا کشتی. انتقال يابند) محل نصب(بحر
به توربين با جرثقيل از کشتی به باال کشانيده می شوند که صرف در هوای خوب و آجزای .  گردندلنگراندازی

  .سرعت بسيار قليل امکان پذير می باشد
ً ولی .  قرار دارند بحر های  توربين در نزديکیهالاقل در دنمارک به منفعت است که فابريک  با آنکه کمپنی ،اکثرا

از همين لحاظ . ، اين چنين نيستهای زياد ظرفيت توليد را جهان شمول با در نظر داشت ستراتبژی توسعه می بخشند
 بايد ازفابريکه در دنمارک  ها توربين مختلفقسمت های:  کار ساده نيستت ترانسپور  Juvent  يوونتبرای کمپنی

به قرار اظهارات . به بعد ذريعۀ الری ها انتقال يابند) سويس(،عمدتاً  توسط کشتی و  از بازل  مونت کروسينالی 
 و در  بودهبايد پاک های توليد انرژی بادی فوللن وايدر ، هر طريق ديگر از نظر پرستيژ درست نيست زيرا ماشين

  پايان   .صورت امکان کمترين توليد کاربن دای اوکاسيد را باعث گردند
  

  جدول توربين های بادی  در سويس و دنمارک
  

  
  


