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 :الملخص
في مجيشة الداوية، حيث تؼ اختيار  20MWتقييؼ األثخ البيئي لسدرعة رياح مقتخحة بقجرة تيجف الجراسة الى 

مؽ بيؽ العجيج مؽ األنؾاع لسالئستيا لمغخوف السشاخية  (Gamesa 114-2MW)تؾربيشات الخياح نؾع 
، وتخكدت الجراسة عمى تقييؼ كال مؽ الظاقة الالزمة واالنبعاثات ومعجالت الخياح الستؾفخة في السشظقة

ائج السراحبة إلنتاج األجداء السختمفة لمتؾربيشات السكؾنة لسدرعة الخياح, ولمؾصؾل الى السخظظات والشت
( حيث يتظمب ىحا الشيج جسع القيؼ الخاصة بسؾاد محتؾى الظاقة LCAالسخجؾة تؼ استخجام تحميل دورة الحياة )

وعؾامل االنبعاث، وحداب السؾاد السكؾنة لتؾربيشات الخياح, أعيخت الشتائج ان فتخة استخداد الظاقة لسدرعة 
 = EPR) 38بة استخداد الظاقة كانت شيخ( وكحلػ ند 6.3سشة ) =0.525EPPالخياح السقتخحة كانت 

 EPR(. عشج مقارنة ىحه الشتائج مع التقشيات األخخى يسكؽ مالحغة أن طاقة الخياح لجييا أعمى معجل 38
، كسا تؤكج الشتائج أن إجسالي الظاقة الستحرل عمييا مؽ مدرعة الخياح تقجر ب EPPوأدنى معجل

MWh2084920 ‘ ترشيع األجداء السختمفة لتخبيؽ الخيحي الؾاحج تقجر ب وان االنبعاثات السراحبة لسخاحل
 SO2، NOX،N2O)نبعاثات مؽ الغازات األخخى وإال جؼ ثاني أكديج الكخبؾن لكل كيمؾ وات ساعة(، 8.42)

 ،CH4 ،CO و ،NMVOC وىى االقل مقارنة بالؾقؾد األحفؾري ومرادر الظاقة الستججدة األخخى. كسا )
ثاني أكديج الكخبؾن التي يسكؽ تجشبيا مؽ انذاء مدرعة الخياح السقتخحة تقجر ب أعيخت الشتائج ان كسية 

 طؽ(. 487236)
 

 :المقدمة
(. I/O( وتحميل السجخالت والسخخجات )PA) اتىشاك طخيقتان رئيديتان إلجخاء تقييؼ دورة الحياة: تحميل العسمي

سابقًا، ويتؼ تقديؼ الجراسات الدابقة بالتداوي تقخيًبا  تؼ تظبيق كمتا التقشيتيؽ في تقييؼ دورة حياة تؾربيشات الخياح
( ىؾ نيج PAبيؽ الظخيقتيؽ. عمى الخغؼ مؽ أن كمتا الظخيقتيؽ صالحتان، إال أن لكل مشيسا اختالفات. )

السؾاد. باستخجام تحميل العسميات يتؼ إرجاع كل مادة في  مؽواالنبعاثات  السدتيمكةتراعجي لحداب الظاقة 
لخياح إلى عسمية الترشيع الخاصة بيا ومؽ ثؼ يتؼ تقييؼ مجخالت الظاقة الالزمة إلنتاج كل مادة تؾربيشات ا

واالنبعاثات الشاتجة. في التقييؼ الشيائي لجورة الحياة، يتؼ جسع الظاقة السدتيمكة واالنبعاثات الشاتجة عؽ كل مادة 
طخيقة عسمية تدسح لمباحث بتحميل أنغسة محجدة ىي  PAمؽ السؾاد الجاخمة في ترشيع التؾربيؽ الخيحي بأكسمو. 

( متظمبات (PAبشاًء عمى السؾاد السكؾنة لمشغام. ومع ذلػ فإن أوجو القرؾر التي يجب االعتخاف بيا تقجيخ 
 الظاقة السباشخة واالنبعاثات الشاتجة عؽ إنتاج السؾاد األساسية.

mailto:daknone@hotmail.com
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ىؾ أسمؾب االقتراد الكمي الحي  I/O. تحميل مؽ حيث أنو نيج مؽ أعمى إلى أسفل PAعؽ  I/Oيختمف تحميل 
 . (1)يقيؼ السجخالت االقترادية واالنبعاثات البيئية لقظاع كامل مؽ االقتراد

في ىحه الؾرقة تؼ استخجام طخيقة تحميل العسميات، تتظمب ىحه الظخيقة جسع محتؾى الظاقة الشؾعية لمسادة وكحلػ 
السكؾنة لتؾربيؽ الخياح. حيث كان اليجف مؽ الجراسة اكتداب الخبخة عؾامل االنبعاث، وكحلػ تقييؼ كتل السؾاد 

في مجال التحميل البيئي لسدارع الخياح، كحلػ تقييؼ األثار البيئية لتؾربيشات الخياح وتقجيخ التخفيض الستؾقع 
فتخااات لمغازات الزارة والتي يسكؽ تجشبيا بؾاسظة استخجام طاقة الخياح. كان عميشا أن نمجأ إلى بعض اال

 لجعل ىحا التحميل سيالً 

استيالك الظاقة ال يكاد يحكخ بالشدبة لمريانة ومخحمة التذغيل، وكحلػ إجخاءات التعاقج لعسميات الريانة مع  -
 الذخكة السشفحة تعتسج عمى نؾعية التعاقج. لحلػ تؼ إىساليؼ

الظاقة السدتيمكة لسختمف البمجان،  نغًخا ألن مؽ الرعب الحرؾل عمى بيانات الظاقة واالنبعاثات لعسميات -
 فقج تؼ افتخاض أن نغام عسميات الظاقة يتبع الذخوط الجنساركية.

 دراسات سابقة
عاًما. يتسثل االتجاه الدائج في صشاعة  25إلى  20تتسيد التؾربيشات الخيحية بعسخ ترسيسي متؾقع يتخاوح بيؽ 

إلى  7عشج التفكيخ في تؾربيشات الخياح البحخية في نظاق مؽ  التؾربيشات خاصةً تؾربيشات الخياح في زيادة حجؼ 
٪ مؽ 80إلى  70ميجاوات. ُتغيخ تقييسات دورة الحياة أن السؾاد السدتخجمة في ترشيع التؾربيشات تسثل  8

ية ىؾ أمخ ذو أىسية اقتراد لمتؾربيؽ ثمى في نياية الحياةالتأثيخ البيئي، وبالتالي فإن اسان إعادة التجويخ السُ 
وبيئية. يتؼ تحميل عسمية وقف التذغيل وإعادة التجويخ في ىحه الؾرقة، مع مخاعاة اعتبارات خاصة لمجؾانب البيئية 

وانبعاثات ثاني أكديج الكخبؾن السكافئة. تبيؽ الشتائج أن طخق إعادة  ٪.  100لديشاريؾ إعادة التجويخ بشدبة 
ميجاوات في نياية الخجمة  60الخياح بقجرة  مدرعةإعادة تجويخ  التجويخ السعسؾل بيا مؾجؾدة في معغؼ السؾاد وأن

تؾفخ فؾائج بيئية باإلاافة إلى تقميل استخجام السؾارد الظبيعية وتأميؽ السؾارد الستخجاميا في السدتقبل. تقجر 
الخياح حؾالي  يبمغ مجسؾع االنبعاثات الستعمقة بإعادة تجويخ مؾاد تؾربيشات، تيخابايت 81الظاقة السؾفخة بحؾالي 

( LCAدراسة أجخيت في والية أوريغؾن لجراسة تقييؼ دورة الحياة ) .[2]طؽ مؽ ثاني أكديج الكخبؾن  7351
لسدرعة رياح ججيجة الستكذاف التأثيخات السحتسمة عمى البيئة. وكان اليجف مؽ ىحا البحث ىؾ تحديؽ فيؼ آثار 

طاقة الخياح. حيث يتؼ فحص التأثيخ البيئي لتؾربيشات الخياح  أنغسة الظاقة التكسيمية عمى اآلثار البيئية ألنغسة
[. في ىحه الجراسة، تؼ إجخاء تقييؼ دورة الحياة لقياس 3الؾاحجة مؽ استخخاج السؾاد الخام إلى نياية مخحمة الحياة]

 السختمفة ميجا وات مؾجؾدة. يحمل التقييؼ االنبعاثات في العسميات 1.5 يالتأثيخ البيئي لعذخيؽ تؾربيؽ ريح
ويقارن وسائل االنبعاثات السختمفة خالل عسخ مدرعة الخياح. يتؼ تحجيج وقت استخداد الظاقة استشاًدا إلى 

عاًما. حيث تؼ تقديؼ التأثيخ إلى ثالث فئات: إدخال بيانات السؾاد الخام،  20متظمبات الظاقة التخاكسية لسجة 
االنبعاثات.  أعيخت الشتائج أن أكبخ مداىسة في االنبعاثات  والظاقة السدتيمكة في كل عسمية عمى حجة، ونؾاتج

٪ مؽ إجسالي مخاحل دورة الحياة. يبمغ إجسالي 80٪ إلى 60مدتسجة أساًسا مؽ مخحمة الترشيع، والتي تتخاوح مؽ 
جؼ لكل كيمؾواط ساعة مؽ الكيخباء السؾلجة مؽ محظة الخياح وعائج 14حؾالي  انبعاثات ثاني أكديج الكخبؾن 

 [.4أشيخ] 5لظاقة األساسي ىؾ ا
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نذخت ورقة تخكد عمى تقييؼ الظاقة واالنبعاثات الستعمقة بإنتاج وترشيع السؾاد الالزمة لسدرعة الخياح البحخية 
، ىحا الشسؾذج قادر ( في الجنساركLCAوكحلػ مدرعة الخياح عمى األرض بشاًء عمى نسؾذج تحميل دورة الحياة )

 أنؾاع إلى الظاقة استخجام تقديؼ يتؼكجؼ مؽ السؾاد.  1عمى تقييؼ استخجام الظاقة الستعمق بإنتاج ونقل وترشيع 
 واالفتخااات الشسؾذج وصف الؾرقة يتؼ في. الحياة دورة خالل االنبعاثات تقجيخ أجل مؽ السدتخجمة الؾقؾد

 الحياة دورة تقييؼ أىسية عمى يجل مسا ،ليا والتأثيخات البيئية حاري لسدارعتي الشسؾذج عخض ويتؼ السخفقة،
    [5]. الستججدة الظاقة لتكشؾلؾجيات

 حدود النظام

 كًب يبيٍ ببنشكم .الرياح مزرعة من الناتجة الطاقة من اللحد إلى المهد من كاملة حياة دورة يشمل

 

 ( دورة حياة طاقة الخياح1شكل رقؼ )
 المصروفة على تهربينات الرياححداب الطاقة 

يسكؽ تقديؼ مخاحل حداب الظاقة السرخوفة إلى سبع مخاحل )تحجيج مرادر السؾاد الخام، الترشيع، الشقل، 
 التخكيب، التذغيل، الريانة، التفكيػ( 

مخاحل رئيدية لتدييل فيؼ الشتائج، كسا ىؾ مبيؽ في  أربعإلى  الدابقة مخاحل الدبعإلعجاد ىحه الؾرقة تؼ تجسيع 
 (. ىحه السخاحل ىي:1الذكل )
 .WTGالسؾاد الخام وترشيع  -         
 إعادة تجويخ تؾربيشات الخياح. -         
 وسائل الشقل. -         
 نياية العسخ )الظسخ(. -         

 ( 1ا مؽ السعادلة األتية رقؼ ): يسكششا حدابيالترشيعالظاقة السدتيمكة عمى عسمية  -1
  (MJ)كجؼ /  الشؾعية لمسادةوزن السؾاد )كجؼ( * طاقة  = (MJ)الظاقة السدتيمكة في عسمية الترشيع 

في صشاعة تؾربيشات الخياح واالنبعاثات  الجاخمةلمسؾاد  الشؾعية( يحتؾي عمى قيؼ الظاقة 1ججول )
 السدتيمكة في التؾربيؽ.( تحدب الظاقة 1السعادلة ) ،مؽ السؾاد الشؾعية
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 [2]لكل كيمؾجخام مؽ السؾاد السشتجة  الشؾعية(: إجسالي الظاقة واالنبعاثات 1ججول رقؼ )
Material MJ/kg Kg 

CO2/t 
Kg 
CO/t 

Kg 
CH4/t 

Kg 
N2O/t 

Kg 
SO2/t 

Kg 
NOX/t 

Kg 
 VOC/t 

Material Production 
Steel 34 2473 0.93 0.04 0.07 14.5 9.5 0.16 

Stainless 
steel 

53 3275 0.93 0.04 0.07 14.5 9.5 0.16 

Rebar steel 34.26 3163.8 26.53 0.1 0.07 6.62 2.88 3.74 
Glass 8.7 566 0.65 0.04 0.01 1.23 2.45 0.15 
Epoxy 45.7 3941 1.1 0.08 0.12 22.91 14.71 0.2 

Polyester 45.7 3941 1.1 0.08 0.12 22.91 14.71 0.2 
Copper 78.2 6536 1.57 0.16 0.19 35.61 23.19 0.25 

Aluminum 39.15 3433.5 0.75 0.07 0.11 21 13 0.15 
Concrete 0.81 119.02 --- 0.03 8.7E-5 0.13 0.7 --- 

Material Recycling 
Steel 9.7 1819 --- --- --- --- --- --- 

Aluminum 16.8 738 --- --- --- --- --- --- 
Copper 6.4 3431 --- --- --- --- --- --- 

Land filing 
operation 

0.04 0.9 0.01 0.04 --- 0.002 0.01 0.01 

 الظاقة السدتيمكة في عسمية إعادة التجويخ -2

 في انقيى َطبق تحذيذ يتى. انًستخذو انبرج َوع عهى يعتًذ جيًسب توربيٍ تذوير إعبدة يعذل أٌ َستُتج أٌ يًكٍ

  (.9) انجذول

 [3](: انُسبت انًئويت نًكوَبث انتوربيٍ انتي يًكٍ إعبدة تذويرهب9انجذول )

COMPONENT RECICLABILITY 

NACELLE 94.80% 

ROTOR 40.84% 

TOWER 99.14% 

كسا ىؾ مبيؽ في الججول، فإن العشاصخ التي يسكؽ أن تكؾن قابمة لعسمية إعادة التجويخ ىي )أنؾاع الرمب 
 والشحاس مع الكابالت واأللؾمشيؾم( لحداب الظاقة السدتيمكة في إعادة التجويخ 

( يسكششا 1لة )( ومؽ ثؼ تظبيق السعاد1ندتعيؽ بالقيؼ السؾجؾدة الخاصة بيحه العسمية والسؾجؾدة في الججول )
 حداب قيسة الظاقة السدتيمكة في إعادة التجويخ.
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 عًهيت انطًر -1

 عمىويتؼ حداب ىحه الظاقة مؽ الظاقة السدتيمكة لحداب الظاقة السرخوفة عمى التؾربيؽ ىحه العسمية اخورية 
(. بتظبيق 1ميجا جؾل لكل كيمؾجخام كسا ىؾ مبيؽ بالججول ) 0.04التؾربيشات. كل ىحه السؾاد لجييا طاقة نؾعية

 ( يسكششا حداب الظاقة السدتيمكة عمى الجدء الستبقي مؽ التؾربيشات.1السعادلة )

 انُقم -4

نقل جسيع السؾاد الخام إلى الذخكة السرشعة ومؽ الذخكة السرشعة إلى مؾقع مدرعة الخياح مؽ األشياء التي 
يرعب حداب كسية الظاقة السدتيمكة ليحه العسمية. يكاد يكؾن مؽ السدتحيل تتبع سمدمة تؾريج السؾاد الخام 

الؾقؾد السدتخجم في وسائل الشقل ىحه. وفًقا  نقل السؾاد عمى الذاحشات أم في القاطخة وما ىؾ يتؼالكاممة. ىل 
شدبة ك حيث تكؾن لحلػ، كانت نتائج البحث عؽ سيشاريؾ آخخ أفزل لحداب الظاقة السدتيمكة في عسمية الشقل. 

 عسمية الترشيع. والتي كانت عمى الشحؾ التالي: عمىمئؾية مؽ الظاقة السدتيمكة 

 السدتيمكة ٪ مؽ الظاقة1.692بيؽ الذخكة ومؾردييا  الشقل -3
 ٪ مؽ الظاقة السدتيمكة 3.912إلى مدرعة الخياح مؾقع  الشقل -9
 ٪ مؽ الظاقة السدتيمكة0.206عسخ  نيايةالشقل لسخحمة  -1

٪ مؽ الظاقة السدتيمكة 5.81=  0.206+  3.912+  1.692عسمية الشقل =  عمىإجسالي الظاقة السدتيمكة 
 التؾربيؽ أثشاء عسمية الترشيع. عمى

{
مكةالظاقةالسدتي 
 عمى الشقل 

}  {
 الظاقةالسدتيمكة
عمى عسمية الظسخ

}  {
 الظاقةالسدتيمكة
إلعادة التجويخ

}  {
الظاقةالسدتيمكة 

 عمى عسميات الترشيع 
}  {

    الظاقة الكمية
  السدتيمكة

} 

 تحليل الطاقة الصافي 
عسخه االفتخااي ( مع الظاقة التي يدتيمكيا خالل (EPعشج تحميل الظاقة قارنا بيؽ الظاقة التي يشتجيا التخبيؽ 

(ECL .)الظاقة استخداد ندبة أنيا عمى الشغام قبل مؽ والسدتيمكة السشتجة الظاقة بيؽ الشدبة تدسى (EPR)  كسا
 (2مؾاحة بالسعادلة األتية رقؼ )

    
  

   
 

    

   
 

 حيث:
L :فتخة الحياة 

EA :الظاقة الدشؾية 
 (3مؽ السعادلة األتية رقؼ )( EPPكحلػ نحدب فتخة استخداد الظاقة )

    
   

  
 

 االنبعاثات
كسية السمؾثات السشبعثة في اليؾاء مؽ الكيخباء السؾلجة يتؼ إطالق ىحه السمؾثات بكسيات كبيخة أثشاء احتخاق الؾقؾد 

الشيتخوجيؽ ( وأكاسيج SOXاألحفؾري ويكؾن ليا تأثيخ سمبي عمى الرحة العامة والبيئة. أكاسيج الكبخيت )
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(NOX السعخوفة بأنيا تدبب )أو ما يعخف باألمظار الحسزية األحساض تخسب( .NOX يديج أيًزا مؽ )
ومؽ اآلثار البيئية  [.7مدتؾى األرض، مسا قج يؤدي إلى ااظخابات الجياز التشفدي] فيتخكيدات األوزون 

( في CO2اق الؾقؾد األحفؾري. زاد تخكيد )( أثشاء احتخ CO2األخخى السثيخة لمقمق إطالق ثاني أكديج الكخبؾن )
 الؾرقة هخكد ىحتسشة مزت ألنو يداىؼ في "عاىخة االحتباس الحخاري". س 50الغالف الجؾي بذكل مفخط خالل 

وألنيا تشبعث بكسيات كبيخة مؽ محظات  ليا ( بدبب اآلثار الدمبيةNOX( و )SO2( و )CO2عمى انبعاثات )
سشة مزت ألنو يداىؼ في "عاىخة  50( في الغالف الجؾي بذكل مفخط خالل CO2زاد تخكيد ) ،تؾليج الظاقة

( والسخكبات العزؾية N2O( وأكديج الشيتخوز )CH4االحتباس الحخاري". ىشاك غازات أخخى مثل السيثان )
 حياة دورة تحميل فيتأثيخىا قميل بدبب انبعاثاتيا السشخفزة ندبيًا.  (NMVOCالستظايخة غيخ السيثانية )

 الجراسة ىحه استخجمت. التؾربيؽ حياة دورة مؽ السحكؾرة السخاحل خالل االنبعاثات حدابتؼ  ،(LCE) االنبعاثات
 تشتجيا التي الكيخباء مؽ ساعة كيمؾواط لكل الكخبؾن  أكديج ثاني انبعاثات لحداب( PA) ومباشخة بديظة طخيقة

 .الخياح طاقة محظات

 البرية الرياح تهربينات حياة دورة خالل المحددة االنبعاثات حداب
 الحرؾل يسكؽ. التؾربيؽ حياة دورة مخاحل مؽ مخحمة بكل الخاص التأثيخ تمخيص خالل مؽ عامل كل تحجيج تؼ

-3) الججول مؾاحة في كسا الشفايات وطسخ السؾاد تجويخ إعادة عؾاملوكحلػ  واالنبعاثات الظاقة عؾامل عمى
1) 

ومخكبة ( LDV) خفيفة مخكبة الشقل وسائل وشسمت. والسؾاد السشتجات نقل الؾرقة ىحه في عسمياتال بعض تتزسؽ
 الججول يرف. لمتؾربيشات السشتغسة العسميات أثشاء LDV استخجام يتؼ أن السفتخض مؽ(. HDV) التحسل عالية

 مقجار تقييؼ يسكششا القيؼ ىحه مؽ أي[. 5] السختمفة الشقل أوااع عمييا تشظؾي  التي االنبعاث عؾامل( 3)
 .ساعة واط كيمؾ لكل الشقل عسميات مؽ الشاتجة االنبعاثات

 (: قيؼ االنبعاثات لعسمية الشقل3ججول رقؼ )
Mode MJ CO2 CO CH4 N2O SO2 NOX MNVOC 

HDV/km 3.41 0.076 7.5E-4 4.5E-5 2.9E-5 2.7E-5 1.6E-3 3.3E-4 

LDV/km 5.08 0.35 6.4E-4 8.9E-6 2.8E-5 4E-5 8.2E-4 3.5E-4 

 ىي التذغيل فتخة خالل االنبعاثات نقص بدبب الخياح مدرعة مؽ تجشبيا يسكؽ التي الكخبؾن  أكديج ثاني كسية
 أكديج ثاني كسية في (ساعة واط كيمؾ) االفتخااي العسخ خالل السدرعة مؽ السشتجة الرافية الظاقة مقجار

 الؾقؾد أنؾاع انبعاثات أقل الظبيعي الغاز. األحفؾري  الؾقؾد استخجام عشج ساعة واط كيمؾ لكل السقابمة الكخبؾن 
 [.9] ساعة كيمؾواط/  جؼ 240 عؽ يشتج والحي. الظاقة تؾليج محظات في حاليا تدتخجم والتي األحفؾري،

Material 
Weight 

( kg ) 

specific energy 

( MJ/kg ) 

energy consumed 

( MJ ) 

Low alloyed steel 245049.27 34.00 8331689.8 

High alloyed steel 32319.7 53.00 1712944.1 

Cast Iron 48375 34.26 1657327.5 



 13- 99  والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9139 أكتوبر
 

  

7 

 

 ((Gamesa -114 لمتؾربيؽ الترشيع عسميات عمى السدتيمكة الظاقة( 4) رقؼ ججول

  التدوير إعادة في المدتهلكة الطاقة
 إلعادة الشؾعية الظاقة وقيؼ( 1) السعادلة باستخجام التجويخ إعادة عسميات عمى السدتيمكة الظاقة حداب تؼ

 (5)رقؼ  الججول في مؾاحةكسا ىي  الشتائجحيث كانت (. 1) الججول في إلييا السذار التجويخ
 التجويخ إلعادة السدتيمكة الظاقة( 5ججول رقؼ )

 الطمر عملية في المدتهلكة الطاقة
 :التالي الشحؾ عمى التؾربيؽ وزن  مؽ الستبقي الجدء حداب يسكؽ

                                    
                                      

 الشؾعية  الظاقة * التؾربيؽ وزن  مؽ الستبقي الجدء التؾربيؽ = وزن  مؽ الستبقي الجدء عمى السدتيمكة الظاقة
 1217392.85(kg) * 0.04(MJ/kg) = 48695.72 MJ 

 الظاقة السدتيمكة عمى الشقل
The total energy consumed in the transport = 15665559.08 * 5.81% = 910169 MJ 

 التهربين = علىالطاقة الكلية المدتهلكة 
الظاقة السدتيمكة في عسميات الترشيع + الظاقة السدتيمكة إلعادة التجويخ + الظاقة السدتيمكة في عسميات   

 لشقلعمى االظسخ + الظاقة السدتيمكة 

Copper 1512.74 78.2 118296.3 

Reinforcing steel 41043.7 34.26 1406157.2 

Aluminum 4772.62 39.15 186848 

Glass fiber 22689.55 8.7 197399.1 

Brass 33.9 78.2 2650.98 

Polymers 4568.34 45.7 208773.14 

GRP (Glass reinforced plastic) 2605.39 8.7 22666.9 

Concrete 1112856 0.81 901413.36 

Epoxy resin 10743.41 45.7 490973.4 

Miscellaneous 9173.86 46.7 428419.3 

Total energy consumed for one turbine                                                       

15665559.08 

Material Weight(kg) Specific energy(MJ/kg) Energy consumed(MJ) 

Different kinds of steel 314645.83 9.7 3052064.55 

Copper 1673.77 16.8 28119.34 

Aluminum 2031.03 6.4 12998.60 

Total energy consumed on
 
 Recyclability                                           3093182.48
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The total energy consumed in MWh =               /3600 = 5477.113 MWh       

  (Gamesa-114   ، 2MW) تحليل صافي الطاقة من تهربينات الرياح  
( مؽ السعادلة EPP( وحداب فتخة استخداد الظاقة )2( مؽ السعادلة )EPRسشقؾم بحداب ندبة استخداد الظاقة )

(3)  
L= 20 year 

    = 10424.6 MWh/year 

     = 5477.113 MWh 

EPR = 
       

   

    
       

            
 = 38 

EPP = 
            

           
    

 = 0.525 year = 6.3 Months 

 بجء مؽ أشيخ 7 مؽ أقل في حياتيا دورة في السدتيمكة الظاقة كل ستجفع السقتخحة الخياح مدرعة فإن وبالتالي،
 أقل أو واحج عام خالل حياتيا دورة طؾال السدتيمكة الظاقة باستخداد عادةً  الخياح رعامد  مذاريع تقؾم. التذغيل

 .تكميفيا مؽ

 
 Gamesa-114( مقارنة ندبة استخداد الظاقة لسرادر الظاقة السختمفة مع تؾربيؽ الخياح 2) رقؼ شكل
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 Gamesa-114 انريبح توربيٍ يع انًختهفت انطبقت بًصبدر انطبقت استرداد فترة يقبرَت( 3) رقى شكم

 طاقة تتستع. السقتخحة الخياح مدرعة مع EPPو EPR تقشيات مختمف بيؽ مقارنة( 3 ،2) األشكال تؾاح
 بخيارات مقارنة الخياح لظاقة البيئية الججارة عمى وااح مؤشخ وىؾ ،EPP وأقل EPR معجالت بأعمى الخياح
 التراميؼ مؽ بكثيخ أسخع الظاقة جيتدج يتؼ وبالتالي مؾاد، وأقل كفاءة أكثخ الحجيثة الخياح تؾربيشات .أخخى 

 .الدابقة
 (عاًما20) العسخ االفتخااي خالل Gamesa-114 الخياح تؾربيؽ شتجياي التي الظاقة إجسالي

               10424.6 * 20 = 208492 MWh 

  (تؾربيشات 10) السقتخحة الخياح مدرعة مؽ الظاقة إنتاج
              208492 * 10 = 2084920 MWh 

 السدتيمكة الظاقة - السشتجة الظاقة=  الخياح مدرعة مؽ الرافية الظاقة
             2084920 – 54771.13 = 2030148.87 MWh 

 للتهربين الريحي إنبعاثات دورة الحياة
 الشفايات وطسخ التجويخ إعادة إلى باإلاافة والسؾاد الترشيع عسمية عؽ الشاتجة لالنبعاثات السختمفة التقجيخات بعج

 لالنبعاثات الشيائية السجاميع يؾاح الحي( 6) الججول في مؾاح ىؾ كسا وواعيا بجسعيا قسشا الشقل، وعسمية
 .Gamesa-114 الخياح تؾربيشات دورة حياة عؽ الشاتجة

 Gamesa-114( االنبعاثات الكمية لمتؾربيؽ الخيحي 6الججول رقؼ )
 CO2 CO CH4 N2O SO2 NOX MNVOC 

Material 1112223.5 3453.4 57 124.7 4920.9 3851.2 386.6 

Recycling 579582.4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Landfilling 1095.7 12.2 48.7 ---- 2.4 12.2 12.2 

Transport 62701.5 109.2 1.6 5 7.2 146.9 215 

Total (kg) 1755603.1 3574.8 107.3 129.7 4930.5 4010.3 614.3 

0

2

4

6

EPP 
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 إجسالي تقديؼيتؼ  ،Gamesa-114 األراية الخيحية التؾربيشات حياة دورة خالل الشؾعية االنبعاثات لحداب
(. ساعة واط كيمؾ) لكل الشاتجة االنبعاثات عمى نحرلوبحلػ  الحياة، دورة طاقة ناتج عمى الحياة دورة انبعاثات
 (7) الججول في مؾاحكسا ىؾ 

Specific emissions =                        

                                      
 

 ( Gamesa-114) االنبعاثات الشؾعية مؽ التؾربيشات األراية (7رقؼ ) ججول
Pollutant                  gm/kWh 

CO2                  8.426148 

CO                  0.017466 

CH4                  0.000515 

N2O                  0.000236 

SO2                  0.023648 

NOX                  0.019234 

NMVOC                  0.002943 

 COو CH4و (N2Oنبعاثات أما اال NOX)و    SO2و CO2) الخئيدية( السمؾثات 7) رقؼ يؾاح الججول
 ىامذية. فتعتبخ  (NMVOCو

تؤكج الشتائج السحدؾبة في ىحه الجراسة أن طاقة الخياح تشتج أقل انبعاثات لثاني أكديج الكخبؾن لكل كيمؾ وات 
جؼ / كيمؾواط ساعة( مقارنة بالؾقؾد األحفؾري والسرادر الستججدة األخخى. ىحه  8.426ساعة مؽ الكيخباء )
العالسي النبعاثات الستؾسط  وىؾ جؼ مؽ ثاني أكديج الكخبؾن / كيمؾ واط ساعة 504مؽ  القيؼ ىي أقل بكثيخ

 [.9الكيخباء ]
 :التهصيات

 السقتخحة، الخياح مدرعة عمى أجخيت التي الجراسة ىحه. األعسال مؽ لسديج بالتأكيج تكؾن  أن يسكؽ الجراسة ىحه
 :يمي ما لتذسل السدتقبمية الجراسات إجخاء ويسكؽ
 ىحه مع الشتائج ومقارنة( I / O) أخخى  طخيقة باستخجام البيئي التأثيخ لتقييؼ السدرعة نفذ دراسة .1

 .الجراسة
 .العسمية في السدتيمكة والظاقة الشقل لعسمية مدتفيزة دراسة إجخاء يسكؽ .2
 .االقترادي التحميل في تزسيشيا يتؼ كتكمفة عشيا والتعبيخ البيئة عمى االنبعاثات تأثيخ دراسة .3
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