


...الريح 

كل شيء غير ممكن

توربينات إرجو ويند متعددة الوظائف واألغراض



لماذا االستثمار في توربينات الرياح على نطاق صغير

كزيومرمكبّرتْوِليدنضام
كبيرةرياحمزارعمع

ركزي نضام تْوليِد مجّزْئ غير م
مع مزارع رياح صغيرة ومتعددة

(الفولت)زيادة الجهد الفاقد •

أقل امان في حالة حدوث خلل •
في التوليد

(لتالفو)انخفاض الجهد الفاقد •

استقراريه شبكة الطاقة•

أكثر امان في حالة حدوث •
خلل في التوليد



توربينات الرياح



والقابل للرفع بتخفيض/ يسمح البرج الهيدروليكي القابل للهبوط 
.تكاليف الصيانة بشكل كبير

.أنظمة أمان إضافية

.غياب المحول

"إذا لم يكن موجود، فال يمكن إتالفه"

هنري فورد

نقاط قوتنا



تعدُِّدية استعمال توربينات إرجو ويند

ر مواتيةبرج هيدروليكي يمكن َخْفُضه حتى مع الظروف الجوية الغي•

دقيقة20

ليها أو التركيب ممكن أيضا في المناطق التي يصعب الوصول إ•
بسبب الطرقات الصعبة

سهولة•
(متر13طول الشاحنة القياسي )نقل 

(طن رافعة0.25)التركيب 
(عمليات سهلة على مستوى األرض)الصيانة 

طن0.25
متر13



شركاؤنا





المواصفات التقنية



المواصفات التقنية

*

محدودة بالبرامجالطاقة *



.الطاقات المتجددة ال تضمن االستمرارية

.الوقود األحفوري ال يمكن أن يضمن المستقبل

.تدامالحل المختلط الهجين هو الحل الوحيد لتحقيق مستقبل مس

نضام هجين

مولد الرياح الهجين



داتموليطابقالذيويندإرجوصممتههجيننظامهو(جيدبليوإتش)الهجينالرياحمولدنظام
مميزاتهامناستفادةأقصىلتحقيقالرياحومولداتالكهرباء

تمًرامسإنتاًجاتضمنأناألحفوريبالوقودتعملالتيللمولداتيمكن

ولكنيالكهربائالحملفيالتغيرمعالتكيفعلىقادرةوتكونللكهرباء
.التلوثوتنتجأعلىوصيانةتشغيلتكاليفلديها

تضمنالاولكنهتُلوثوالأقلتشغيليةتكاليفلديهاالرياحتوربينات
ائيةالكهرباألحمالتنوعمعالتكيفيمكنهاوالالطاقةمنمستمرتيار

المزيد من التوفير

أقل انبعاثات لثاني اكسيد الكربون



استمرارية امداد توفير الوقود

الكهرباء
خفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون

تمديد حياة المولد

مزايا 



امثلة التركيب

لتر27.285الوقود المتحفظ عليه 
يقدر اإلنتاج السنوي 

كيلوواط 109.140
ساعة

ث/م5سرعة الرياح 

(لتر)الوقود المتحفظ عليه  اإلنتاج السنوي 

AEP،(kWh)التقديري 

(ث/ م )سرعة الرياح 

27.285 109.140 5,0

32.100 128.400 5,5

36.648 146.590 6,0

40.928 163.710 6,5

44.940 179.760 7,0

48.150 192.600 كيلوواط100مولد 7,5

طلب متوسط سنوي قدره 

كيلوواط ساعة200.000

٪ من إنتاج طاقة الرياح54

٪ من إنتاج 46



تخزين الطاقة

ضاغط هواء الرياح



المكونات الرئيسية

توربينات الرياح ➢

وحدة ضاغط الهواء➢

وحدة التخزين➢

وحدة توليد ثانوية➢

وحدة التوليد األولية➢



ضاغط هواء الرياح

ال توليد لتيار مستمر➢

ال بطاريات للتخزين➢

نقل هيدروليكي
تكنولوجيا قوية وجديرة بالثقة•

انخفاض تكاليف الصيانة•

تتبع األداء األمثل•

الطاقة في الهواء المضغوط
تعديل سهل للسعة •

أقصى قدر من األمن•

ال تكاليف الستبدال البطاريات المنهكة•

تتبع طلب الطاقة✓

غياب االنقطاع في إمدادات الطاقة✓

ال
محول•

الكترونات•

بطارية•



أداء النظام

كثافة الطاقة➢

.الطاقة الكهربائية لكل وحدة تخزين

زيادة سعة التخزين، زيادة الطاقة المتاحة

الطاقة المتاحة➢

استقاللية ذاتية➢

أسر4كمتوسط الطلب اليومي من الكهرباء لمجموعة من 

(في حجم تخزين معين)

متر مكعب/كيلوواط13

كيلوواط ساعة276

كيلوواط لمدة 3.5يوم و / ساعات 4كيلوواط لمدة 7في طلب للكهرباء من 
يوم/ ساعة 20

(في حالة عدم وجود الرياح)

ساعة+ 68

(أيام~ 3)



مثال التطبيق

الوقت الالزم للشحن➢

(سبتمبرأبريل )فترة الصيف •

ث/مالى من متوسط سرعة الريح•

متوسط درجة الحرارة •

ساعةالى من وقت الشحن المتوقع•

(مارسأكتوبر )فترة الشتاء •

ث/مالى من متوسط سرعة الريح•

متوسط درجة الحرارة •

ساعةالى من وقت الشحن المتوقع •

(بار)ضغط الخزان •

توربين إرجو ويند •

مواصفات الموقع•

2م/وات•

•

ث/م•

ث/ممتوسط سرعة •

للخزانمكعب متر •

الطاقة المتاحةكيلوواط ساعة276•

فترة الصيف 

فترة الشتاء

منحنى الطاقة الطاقة الهوائية

(ث/م)متوسط سرعة الريح (ث/م)متوسط سرعة الريح 

قة
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(
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(ث/م)متوسط سرعة الريح 

60بار

100بار

120بار



شكرا الهتمامكم


