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 توربين بادي پره هاي دفع و بازيافت

 
   1بهزاد رهنما

  ، شركت مكث انرژي71، واحد 7تهران، خيابان دكتر فاطمي، برج ساعت، طبقه 
wind1@mksenergy.com 

 
 
 

  
  چكيده:

از صنايع پيشتاز در زمينه انرژي هاي نو  رشد روز افزون صنايع توربينهاي بادي در جهان باعث شده كه اين صنعت يكي
باشد و انتظار ميرود در سالهاي آينده اين رشد به شكل چشمگيري افزايش يابد. با توجه به توسعه و گسترش توربينهاي 

تهاي بادي، ابعاد و اندازه آنها نيز افزايش يافته است، به گونه اي كه در سالهاي اخير شاهد توليد توربينهاي بادي با ظرفي
چندين مگاوات بوده ايم. از آنجا كه عمر مفيد توربينهاي بادي در حدود بيست تا بيست و پنج سال تخمين زده ميشود، 

مسئله اي است كه بدون شك در سالهاي پيش رو  پره ها به عنوان اصلي ترين قسمتهاي آن چگونگي دفع و يا بازيافت
 توربينهاي بادي و بازيافت پره هاي اقتصادي و زيست محيطي، دفع مورد توجه قرار خواهد گرفت.  به دليل مالحظات

 با توجه به رشد ابعاد آنها در ازبين بردن اين ساختارهاي عظيم به چالشي بزرگ تبديل خواهدمورد پذيرش نميباشد، لذا 
معرفي راهكار جديد به ميپردازيم و نيز به بازيافت پره توربين بادي  دفع و در اين مقاله به بررسي امكان پذيري شد.

منظور استفاده مجدد از پره ها خواهيم پرداخت. اين مقاله بر اساس تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده در 
  دانشگاه گاتلند در كشور سوئد نوشته شده است. 

  عمر مفيد توربين بادي، بازيافت، محيط زيست. پره توربين بادي، هاي كليدي:  واژه

                                                            
كارشناس ارشد تكنولوژي انرژي ( انرژي باد) -1  
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 :مقدمه - 1

 2011نشان ميدهد كه در سال  2012در فوريه  ) GWEC( بر طبق آمار منتشر شده در مجله انجمن جهاني انرژي باد 
مگاوات ميباشد كه در اين صورت ظرفيت تجمعي نصب  41000ظرفيت نصب شده توربينهاي بادي در سطح جهان در حدود 

. بيشترين ظرفيت توليد در سالهاي اخير در قاره آسيا بوده است مگاوات ميباشد 237669شده توربينهاي بادي در جهان برابر 
به  2000% در سال 2اين در حالي است كه، رشد نيروگاه بادي در اروپا از  ]1[و به دنبال آن آمريكاي شمالي و اروپا قرار دارند.

رشد نصب توربينهاي  1نمودار  ]2[% رسيده است.11اين رشد تقريبا به   2011رسيده است و در سال  2010% در سال  9,6
  ]1[بادي در جهان را نشان ميدهد

  
  نمودار رشد توربين بادي نصب شده در جهان ]1[ نمودار

با توجه به رشد و  توسعه نيروگاه بادي ابعاد و اندازه آنها نيز افزايش ميبابد به گونه اي در سالهاي آينده انتظار حضور  
مسئله اساسي كه در چشم انداز بلند مدت استفاده از  .2شكل  ]3[ت پيش بيني ميشود.مگاوا 10توربينهاي بادي با ظرفيت 

توربينهاي بادي مطرح ميشود اين است كه بعد از عمر مفيد اين سازه هاي عظيم با توجه به مسائل زيست محيطي چه اقدامات 
ن ، سوزاندن و يا بازيافت هر كدام ميتواند انجام ميشود. عملياتي مانند دف بخصوص پره ها، و عملياتي بر روي ضايعات آن

باشد ، اما با توجه به تنوع قطعات در توربين بادي هر كدام از اين عمليات ميتواند بر روي قطعه  اين موادراهگشاي از بين بردن 
  و يا قطعاتي از آن انجام پذيرد.
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  تا كنون افزايش اندازه توربينهاي بادي ]1[شكل 

  يتوربين بادپره هاي  - 2
عمر مفيد يك توربين بادي در حدود بيست تا بيست و پنج سال تخمين زده ميشود. پس از اين زمان توربين بادي نه به 
عنوان يك نيروگاه بلكه به عنوان يك پسماند ميتواند مد نظر قرار گيرد. فارغ از بحث تجهيز و راه اندازي دوباره كه با توجه به 

طي زمان، بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، پسماند توربين بادي ميتواند در پروسه فاكتور امكان پذيري اقتصادي در 
 بازيافت قرار گيرد و تبديل به مواد ديگر شود يا در توليد دوباره از آن استفاده گردد.  

ديگر باعث ميشود بادي از يكسو و تغييرات تكنولوژيكي در زمينه طراحي و ساخت از سوي  يرشد ابعاد و اندازه توربينها
كه سرمايه گذاران تمايل بيشتري به استفاده از توربينهاي بادي نو و مدرن داشته باشند تا از توربينهاي بازارهاي دست دوم 

اين مسئله در استفاده پره هاي توربين بادي براي يك كشتزار بادي اهميت بيشتري ميابد . بخصوص در  ]4[استفاده كنند.
  ساحلي كه ميزان سرمايه گذاري در آن مقدار قابل توجهي ميباشد. كشتزارهاي بادي فرا

پره هاي توربين بادي يكي از قسمتهاي منحصر به فرد توربين ميباشد.اين قسمتها در طي فرآيند قالب گيري و با 
قطعات به خاطر استفاده از مواد فايبر گالس و رزينهاي اپوكسي به صورت توخالي توليد ميشوند. منحصر به فرد بودن اين 

وجود حالت آيروديناميكي در طراحي آنها ميباشد. هر كمپاني سازنده پره و يا هر توربين بادي در طول عمر مفيد خود از يك 
نوع پره استفاده مينمايد كه منحصر به خود توربين ميباشد.  شكل زير نمونه اين پره ها و مواد مورد استفاده در آنها را نشان 

  ]4[ميدهد.

  
  مواد مختلف تشكيل دهنده پره توربين بادي ]2[كل ش

مشخص است تنوع مواد در توليد يك پره زياد ميباشد و از آنجا كه اين مواد بوسيله چسبهاي  5 همانطور كه از شكل
عمر حرارتي يا غير حرارتي و رزينهاي اپوكسي به صورت اليه اليه روي يكديگر قرار ميگيرند تفكيك و جداسازي آنها پس از 
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تن مواد پالستيكي فايبر گالس در توليد پره هاي توربين استفاده  5000بيش از  2001در سال مفيدشان بسيار دشوار است.
   ]5[. رسيده است 2 ×108ميالدي به حدود   2011شده و اين ميزان تا سال 

 10نصب توربين بادي تقريبا  KWارائه كرده است به ازاي هر  Henning Albersبا يك تخمين ساده كه توسط پروفسور 
تن مواد پره  20تقريبا  مگاواتي 2كيلو گرم مواد سازنده پره بكار رفته است بنابر اين به طور تقريبي براي يك توربين بادي 

 ستفاده از اين تخمين نمايش ميدهد.نمودار زير ميزان مصرف مواد پره را درجهان با ا  ]6[ .دز ميباشمورد نيا

 
  اد مصرفي در پره هاي توربين باديمو]2[ نمودار

به طور كلي مواد مورد استفاده در توربين بادي به صورت ورقهاي فايبرگالس ميباشد كه به صورت اليه اليه و با 
پوشششهاي رزين اپوكسي درون قالب روي يكديگر قرار ميگرند . مواد ديگري مانند فيبرهاي كربني نيز به دليل سبك بودن  

خوبي در توليد پره ها دارند اما با توجه به قيمت آنها اين مواد كمتر در اين فرايند استفاده ميشوند. جدول زير قابليت بسيار 
  ]7[مقايسه فيبرهاي كربني و فايبرگالس را در توليد پره هاي توربين بادي نشان ميدهد.

  خواص فيزيكي فيبرهاي مورد استفاده در پره توربين بادي ]1[جدول 
Capability 

 
 

Glass Fiber Carbon Fiber 

Tensile Strength, MPa 3100~3800 3500~6000 
Elastic Module, GPa  72.5~75.5 230~600 

Elongation to break, % 4.7 1.5~2 
Diameter of filament, mμ 6~21 5~15 

Temperature of 
application, ˚N 

-50~+380 -50~+700 

Price, USD/kg (2011) 1.1 30 
  

پره هاي توربين بادي تحت تاثير شديد تنش و كرنشهاي مداوم ميباشند لذا با توجه به اين نكته كه مواد مورد استفاده از 
  آنها تنشهاي پسماند زيادي را درخود ذخيره مينمايند استفاده مجدد از آنها در توربينهاي ديگر توصيه نميشود. 

 مراحل دفع مجدد پره ها - 3

  ز روشهاي موجود مانند نصب پره ها به مراحل مختلفي تقسيم مي شود كه شامل:ا با استفاده ادفع مجدد پره ه
: شامل بازكردن و پياده نمودن قطعات مختلف توربين از جمله قسمتهاي   (Dismantling)باز كردن پره توربين بادي   -1

 ]7[ مختلف دكل، ناسل و پره ها ميباشد.
 ]7[ عمليات ثانويه.انتقال قسمتهاي باز شده توربين به مقصد نهايي به منظور : نقل  حمل و نقل قسمتهاي مختلف -2
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را در محل ( مبدا) توربين بادي و يا در مقصد نهايي خرد نمود. اين  پره ها: در صورت نياز ميتوان  خرد كردن قطعات  -3
 ]7[ قصد انجام ميپذيرد.پروسه با توجه به مسائل حمل و نقل و فاكتور اقتصادي بسته به شرايط در مبدا يا م

  

  
  ابعاد و اندازه پره توربين بادي ]3[شكل 

 
با توجه به اين امر كه بازيافت پره هاي توربين بادي به عنوان استفاده مجدد از آنها در : پروسه دفع و استفاده مجدد -4

لذا . وربين امكانپذير نميباشدساختار توربين بادي هم به لحاظ تكنولوژي بازيافت و هم از لحاظ فاكتورهاي طراحي پره ت
 ]7[از عمليات ديگري به منظور دفع پره هاي توربين بادي به كار ميرود. 

  
 در جهان دفع  پره ها -4

ونداسيون پس از خرد كردن پره ها و استفاده از انرژي گرمايي آنها در كوره ، از خاكستر آنها در ف Holcimآلماني كمپاني 
موردي كه در  ]8[) ميباشد.Supply Chainتوربين بادي استفاده ميكند كه نشان دهنده بازيافت كامل در يك زنجيره عرضه (

زمينه سوزاندن پره ها بايد به آن توجه نمود مقرون به صرفه بودن آنها ميباشد. هزينه حمل و نقل پره ها بخصوص در 
رد كردن آنها بوسيله اره ها و چكشهاي بزرگ و با در نظر گرفتن سايش زياد اين ابزار كشتزارهاي بادي فرا ساحلي و نيز خ

آالت در اين عمليات هزينه هاي زيادي متحمل عمليات سوزاندن آنها ميشود. در اين روش پس از سوزاندن پره ها خاكستر 
  دد مينمايند.بجامانده را به عنوان مواد پر كننده در فونداسيون توربين بادي استفاده مج

  ارزش كالري مواد مختلف در مقايسه با پره توربين بادي ]2[جدول 
Fuel Caloric Value ( KJ/Kg) 

Alcohol, 96% 30,000 

Carbon 34,080 

Coal 15,000 - 27,000 

Gasoline 47,300 

Methane 55,530 

Petrol 48,000 

Wood (dry) 14,400 - 17,400 

Wind Turbine Blade 11,000- 14,000 

  
معرفي شد پيروليز كردن پره ها و استفاده آنها در مواد عايق  Refiberروش ديگري كه در دانمارك توسط كمپاني 

با توجه به  ]9[پالستيكي ميباشد كه با توجه به كافي نبودن تعداد پره هاي بازيافتي هنوز در مرحله تحقيق باقي مانده است. 
ا و نيز حجم باالي عمليات و كمبود پره ها ، اين روش نيز از لحاظ فاكتورهاي اقتصادي مقرون به صرفه رشد ابعاد و اندازه پره ه

  نمي باشد.
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 Refiberپيروليز كردن پره توربين بادي در شركت  ]4[شكل 

بادي  همانطور كه مشخص شد هنوز راه حل مورد تاييدي در بازارهاي جهاني به منظور از بين بردن پره هاي توربين
وجود ندارد اما با توجه به اهميت اين امر و افزايش پره ها در چند سال آينده اين مسئله به طور قطع به چالشي بزرگ براي 

  كمپاني هاي توليد كننده و يا توسعه دهنده توربين بادي تبديل خواهد شد.
 پره ها به عنوان صخره هاي مصنوعياستفاده از  - 5

هستند كه به صورت تعامدي در بستر دريا ساخته يا رها ميشوند، اين صخره ها مانند نوعي سازه هايي صخره هاي مص
صخره هاي طبيعي در رشد و تكثير موجودات دريايي و حفاظت از آنها در قسمتهايي از دريا كه با كمبود صخره مواجه است، 

 ]10[. به كار برده ميشود. 

 هن ، سيمان ، پالستيك و ... بكار ميرود و به منظور اهداف مختلفي نظيردر ساختار اين صخره هاي مصنوعي موادي از قبيل آ
حفظ گوناگوني موجودات دريايي در منطقه ، گسترش ماهيگيري و داليل تحقيقاتي استفاده  يايي،مديريت محيط زيست در

 ]10[ ميشود.

  

    
 

 صخره هاي مصنوعي در كف اقيانوسها ]5[شكل 

استفاده بهتر از پره هاي توربين بادي ، بخصوص پره هاي توربين هاي بادي فرا ساحلي، ايده به منظور داليل اقتصادي و 
 ]7[استفاده از اين پره ها به عنوان صخره هاي مصنوعي در دريا مطرح شده است. 

  امكان پذيري استفاده از اين پره ها به عنوان صخره هاي مصنوعي در موارد زير بايد بررسي شود:
تار پره توربين بادي يك ساختار تو خالي ميباشد كه با مقداري تغيير در آن ميتواند به عنوان پناهگاه ساخ ساختار: -1

مناسبي براي موجودات دريايي به منظور رشد و تكثير استفاده شود. مطالعه بر روي انواع موجودات دريايي و ميزان 
 ]7[باشد.تمايل آنها به اين ساختار در يك مطالعه تجربي امكان پذير مي
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مواد پره كه اصوال از جنس فايبر گالس ميباشند عموما با آب دريا واكنش شيميايي ايجاد نميكنند اما   مواد پره ها: -2
 ]7[از لحاظ نشت و انتشار مواد سمي در داخل دريا بايد مطالعه تجربي صورت پذيرد.

شته باشند به اين منظور كه دانسيته آنها نكته ديگر در مورد مواد پره اين است كه قابليت غرق شدن در آب را دا
 ]7[نسبت به دانسيته آب بيشتر باشد.

از آنجا كه استفاده از پره ها به عنوان صخره مصنوعي، تجربه تازه اي ميباشد لذا نيازمند پايش كوتاه مدت و  تناسب: -3
 صل شود.بلند مدت ميباشد تا از لحاظ متناسب بودن با محيط دريا و موجودات آن اطمينان حا

پره هاي توربين بادي كه به عنوان صخره مصنوعي در دريا استفاده ميشوند بايد استقامت كافي استقامت و پايداري:  -4
پايداري خود را در  نامساعد و در طول مدت طوالنيرا در بستر دريا داشته باشند به گونه اي كه در شرايط جوي 

  ]7[ بستر دريا حفظ نمايند.
 نتيجه گيري -6

توربين بادي به عنوان يك نيروگاه به منظور توليد و تامين انرژي الكتريكي در جهان شناخته شده است.انجام  امروزه
پروژه هاي عظيم توسعه اين نيروگاهها در دريا و خشكي و تالش براي كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي در برنامه توسعه 

ن سرعت توسعه اين نيروگاهها و بهينه سازي طراحي و ساخت آنها با با در نظر گرفتاكثر كشورهاي جهان قرار گرفته است. 
  توجه به تكنولوژي روز ، لزوم هدفمندي و برنامه ريزي در توسعه نيروگاههاي بادي ضروري ميباشد.

داشتن برنامه ريزي دقيق به منظور تكميل حلقه مصرف با توجه به مسائل زيست محيطي كه در توسعه نيروگاههاي 
اولويت قرار ميگيرد باعث ميشود كه بتوان توربينها را بعد از عمر مفيدشان بازيافت نمود. در پروسه بازيافت توربين  بادي در

بادي عالوه بر برنامه ريزي مشخص نمودن مسئوليتها در قرارداد توسعه اي و پيشبرد توانمندي ها به منظور  پوشش پروسه به 
  طور كامل اجتناب ناپذير است.

اين مقاله مورد بحث قرار گرفت معرفي راهكارهاي موجود دردفع پره هاي توربين بادي ميباشد. آگاهي از اين  آنچه در
امر و تامين زيرساختهاي مناسب براي انجام اين پروسه باعث بوجود آمد حلقه تجاري جديدي در صنعت توسعه بادي ميشود 

 گيرد. كه در بازارهاي رقابتي جهاني ميتواند مورد توجه قرار
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