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خدمات مربوط به
پروژه های انرژی بـادی



انرژی بادی
انرژی های پایان پذیر و آالینده محیط زیست مانند نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و انرژی هسته ای كه در حال حاضر عمده منابع 
 ،CO2 تأمین كننده انرژی در جهان هس��تند، همه دارای پیامدهای زیس��ت محیطی در زمین و جو، مانند ایجاد آالینده ها، افزایش
افزایش دمای زمین، ذوب ش��دن یخ های قطب ها، از بین بردن الیه ازن و همچنین ریس��ک های باالی ایمنی می باش��ند و بدین 
ترتیب تأمین انرژی جهان در آینده باید به سوی استفاده از انرژی های پاك و جانشینی آن با انرژی های آالینده جهت گیری نماید.
امروزه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در سراس��ر جهان به س��رعت درحال گسترش بوده و در طرح های جامع انرژی كلیه 
كش��ورها از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. تغییرات آب و هوایی بر اثر انباش��ت گازهای گلخانه ای در جو، افزایش تقاضای 
مصرف انرژی برق در كلیه كش��ورها، باعث رش��د فناوری ه��ای متفاوت در تولید، ذخیره و توزی��ع، و ایجاد نقطه عطفی برای 
 اس��تفاده انرژی های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی باد ش��ده كه در چند س��ال گذش��ته انرژی باد در دنیا رشد ساالنه باالیی را 

به خود اختصاص داده است.

خدمات تخصصی TÜV NORD در انرژی بادی
هولدین��گ بی��ن المللی TÜV NORD یکی از مراجع معتبر و پیش��رو در زمین��ه پروژه های انرژی ب��ادی و ارائه دهنده خدمات 

تخصصی برای توربین های بادی در سراسر جهان از ابتدای پیدایش و توسعه این صنعت می باشد. 
هولدینگ TÜV NORD برای فعالیت در زمینه ی پروژه های بادی از نهادهای اعتباردهی متفاوت از جمله DAKKS (DAR) آلمان 

اعتبارنامه دریافت كرده است.

DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH

Signatory to the multilateral Agreement of

EA and IAF for Mutual Recognition 

represented in the

Deutscher AkkreditierungsRat

 

Accreditation

The DAP Deutscher Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH herewith confirms that the

TüV NORD CERT GmbH

Certification Body for Products

Department for Wind Turbines

Langemarckstraße 20

45141 Essen

with the site

Große Bahnstraße 31

22525 Hamburg

is competent under the terms of DIN EN 45011:1998 to carry out conformity assessments

 in the areas of

Wind Turbines and components



Wind Energy

ب��ر اس��اس اطلس باد ای��ران، وجود وضعیت مناس��ب اقلیم��ی  و مناطق دارای 
پتانس��یل باالی باد، زمینه مناس��بی را برای استفاده و گس��ترش این انرژی پاك 
 فراهم آورده است، TÜV NORD Iran با پشتیباني فني و تخصصي سازمان مادر
 )هولدینگ TÜV NORD( و با بهره گیري از صالحیت ها و توانمند ي هاي موجود، 
در كنار صدور گواهینامه نوع برای س��ازندگان توربی��ن، كلیه خدمات مرتبط با 
پروژه های بادی را س��ازماندهي نموده اس��ت كه طراحان، اح��داث كنندگان و 

سرمایه گذاران می توانند از این خدمات استفاده نمایند.
این خدمات بر اس��اس معیارهاي تعیین شده در استاندارد ها و خطوط راهنماي 
بین المللي، ضوابط و مقررات مصوب كش��ور ایران، الزامات مشتریان و همچنین 

روش هاي اجرایي و ضوابط شركت TÜV NORD Iran ارائه مي گردد.

                    windenergy@tuvnordiran.com   :پست الکترونیکی



TÜV NORD Iran خدمات زیر را در زمینه پروژه های انرژی بادی ارائه می نماید:

•  مطالعات امکان سنجی / بهره وری اقتصادی
•  ارزیابی سایت نیروگاه های بادی/ پیش بینی منابع باد/ نقشه های پتانسیل باد  

•  صدور گواهینامه برای تناسب توربین های بادی
•  ارزیابی پروژه / تایید پروژه

•  خدمات بازرسی فنی در پروژه های احداث نیروگاه های بادی
•  پیش بینی انتشار آلودگی صوتی/ بررسی اثر لرزش سایه توربین ها/ مطالعه اثرات زیست محیطی/ ارزیابی ریسک

ش��ركت  TÜV NORDپروژه ه��ا و توربین ه��ای ب��ادی را ب��ا توج��ه ب��ه ان��واع اس��تانداردهای صنف��ی/ منطق��ه ای/ بی��ن الملل��ی 
 ب��رای ص��دور گواهینام��ه مانن��د IEC، EN، GL، قواع��د تصوی��ب دانمارك��ی، DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) و

TAPS (Type Approval Provisional Scheme) صحه گذاری می نماید.
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 مطالعات امکان سنجی / بهره وری اقتصادی  

Feasibility Study / Economical Productivity

جنبه های مورد توجه در  مطالعات امکان سنجی و بهره وری اقتصادی

•   ارزیابی قابل قبول بودن بازده انرژی، مطالعه و پتانسیل سنجی باد
•  بررسی قابل قبول بودن برآورد انرژی تولیدی سالیانه

"•  ارزیاب��ی قاب��ل قب��ول بودن اس��ناد موج��ود ب��رای تایید نوع 
توربین بادی انتخاب شده

•  سنجش ریسک های فنی طرح و فناوری توربین
•  ارزیابی ریسک های فنی احداث فونداسیون

•  ارزیابی قابل قبول بودن طرح خدمات فنی، نگهداری و تعمیر
•  بازبینی مدیریت سطوح مشترك

•  بازبینی مجوز احداث و الزامات آن
•  ارزیابی قابل قبول بودن گزارش های موجود خاك شناسی

•  تحلیل سود بخشی بر پایه حساب سود و زیان و مجموع     
   سرمایه گذاری

•  بازنگری ریسک ها برای بیمه
•  ارزیابی قرارداد از منظر موازین قانونی، اجرا و تکمیل

•  ارائه گزارش ارزیابی بر اساس یافته ها و پیشنهادها

سرمایه گذاری                 
• هزینه به ازای هر توربین 

• هزینه نصب 
• هزینه پی ریزی

• راه های دسترسی، محل استقرار جرثقیل 
• اتصال به شبکه 

• توسعه پروژه، مدیریت سایت
• هزینه مبدل و كابل كشی

به��ره وری
اقتص�ادی

بررسی های اقتصادی
• وام 

• سرمایه
• تعداد سرمایه گذاران

• شرایط وام

هزینه های عملیاتی
• بیمه

• مدیریت اجرا
• نگهداری و تعمیر

• اجاره زمین
• هزینه های مرتبط با بازرسی فنی 

درآمدها
• درآمد ناخالص بازده انرژی  با توجه به

  پیش بینی ها
• میزان دسترسی
• حاشیه اطمینان

• تولید انرژی خالص سالیانه
• تعرفه های خرید انرژی



 ارزیابی سایت نیروگاه های بادی/ پیش بینی منابع باد / 
نقشه پتانسیل باد     

Site Assessment/ Wind Resource Prognosis / 
Wind Potential Maps 

ش��رایط خاص سایت تاثیر مهمی بر بازده س��رمایه گذاری و ایمنی توربین های 
بادی دارد. هر س��ایت بر اساس ش��رایط خاص آب و هوایی گرم، سرد، مناطق 

زلزله خیز، صخره ها و ... مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

پیش بینی منابع باد ش��امل مدل سازی نقشه های پتانسیل باد و پیش بینی عملکرد 
م��زارع باد می باش��د. پیش بین��ی منابع ب��اد می تواند بر پایه داده ه��ا و اطالعات 
ایس��تگاه های هواشناسی رسمی و یا اطالعات اندازه گیری باد در سطح زمین در 

آن محل، انجام گردد. 

پیش بین��ی مناب��ع باد می تواند همچنی��ن بر پایه س��وابق آب و هوایی كره زمین 
صورت گیرد. میزان باد در سطوح باال برای محاسبه میزان پتانسیل باد در سطوح 
پایین اس��تفاده می ش��ود. صحه گذاری محاس��به تونل های باد می تواند براساس 
 اندازه گیری آن در س��ایت مورد نظر و یا اس��تفاده از توربین مرجع انجام گیرد.
از روش های متفاوت نیز در محاسبه پتانسیل تونل های بادی و سایت های مورد 

نظر با بهره گیری از نرم افزارهای متفاوت، استفاده می شود. 
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 صدور گواهینامه برای تناسب توربین های بادی

Turbine Certification

 ب��ه منظور بررس��ی انطباق توربین با ش��رایط مکانی، ارزیاب��ی توربین بر مبنای
IEC WT01 انج��ام خواهد ش��د. توربین های بادی در معرض ش��رایط محیطی 

متفاوت قرار دارند كه ممکن است برروی بارگذاری، پایایی، دوام و بهره برداری 
آن تاثیر گذار باشد. این شرایط محیطی كه می تواند در طراحی مد نظر قرار گیرد، 
 به س��ایت مورد نظ��ر و ویژگی های آن برای نصب توربین بادی بس��تگی دارد. 
در ای��ن راس��تا طبقه بندی ان��واع توربین های ب��ادی با توجه به س��رعت باد و 

پارامترهای جریان گردابی تعریف می شود. 
داخ��ل مزارع باد كه میزان باد افزایش می یابد و برای س��نجش پایداری توربین، 
آش��فتگی و جریان های گردابی باد داخل مزرعه باد بررس��ی می شود تا الزامات 

طراحی مربوط به شدت جریان گردابی برآورده گردند.

موضوعات مورد بررسی:

  •  شرایط جوی )مانند چگالی هوا(
  •  متوسط سرعت باد

 (Weibull) تحلیل ویبول ”k“ فاكتور شکل  •  
  •  50 سال باد

  •  شدت آشفتگی موثر
  •  انحراف جریان عمودی

  •  بُرش باد
  •  زمین ها/مناطق پیچیده



 ارزیابی پروژه / تایید پروژه  

Project Assessment / Certification

مرحله 1: ارزیابی طرح ریزی پروژه   
موارد بررسی در ارزیابی طرح ریزی پروژه به قرار زیر می باشند: 

•  ارزیابی قابل قبول بودن اسناد موجود برای تایید نوع توربین بادی مورد انتخاب
•  ارزیابی سایت

•  شرایط باد
•  سایر شرایط محیطی مانند زلزله، طوفان، حرارت شدید، یخ زدگی و....

•  بررسی طرح های الکتریکی، امکان اتصال به شبکه
•  ارزیابی وضعیت خاك

•  مقایسه شرایط خاص سایت با نوع تایید شده
•  بررسی طراحی فونداسیون  

•  بررسی مجوزهای احداث و الزامات آن

مرحله 2: ارزیابی ساخت توربین
مواردی که در ارزیابی ساخت توربین بررسی می شوند، عبارتند از:

•  بررس��ی مس��تندات س��اخت، نظام نام��ه مدیری��ت كیفی��ت، ط��رح كیفیت،                                                   
دستورالعمل های كار، مشخصات و نقشه ها

•  طرح كیفیت در خصوص محصوالت تامین شده
•  صالحیت كاركنان

•  تعیین و ارزیابی مراحل بحرانی ساخت
•  بررسی گواهی های مواد

•  ارزیابی روش های اندازه گیری و تلرانس ها
•  آزم��ون غیر مخرب ب��رای كلیه قطعات مانند تیغه روت��ور، جعبه دنده، محور 
اصلی،ترمز روتور، هاب، گام، حامل اصلی، مولد، مبدل، سیستم خنک كننده، برج

:(Prototype) تست نمونه اولیه توربین
در مح��دوده تس��ت نمون��ه اولی��ه، اندازه گیری تس��ت فن��ی قدرت، انتش��ار 
 آلودگ��ی صوتی، ویژگی های الکتریکی، تس��ت رفتار توربی��ن، اندازه گیری بار، 
صحه گذاری خواهد شد. اندازه گیری ها و تحلیل های مرتبط بخشی جدایی ناپذیر 
از فرآیند صدور گواهینامه برای توربین می باش��د. محاسبات طراحی و عملکرد 

ایمنی و سیستم های كنترل با تست نمونه اولیه تایید می شود.
اس��اس ب��ر  ك��ه  معتب��ر  آزمایش��گاه های  در  بای��د  اندازه گیری ه��ا   كلی��ه 

ISO / IEC 17025 تایید شده اند و با نظارت TÜV NORD  انجام شود.
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مرحله 3: ارزیابی نصب و بهره برداری
برای كلی��ه قطعات مانند تیغه روتور، اجزا ماش��ین آالت، برج، اجزا الکتریکی، 

سیستم امنیت و ...، ارزیابی و پایش های زیر انجام می شود:
•  پایش نصب راه های دسترسی، كابل كشی، ایستگاه ترانس 

•  پایش حمل و نقل و نصب
•  پایش ساخت فونداسیون و برج

•  بازرسی راه اندازی
•  بازرسی های دوره ای

پایش و بازرسی راه اندازی
در پایش و بازرسی راه اندازی موارد زیر بررسی می گردد:

•  ظاهر عمومی
•  انطباق اجزای اصلی با اسناد طراحی تایید شده و قابلیت ردیابی

•  آزمون های عملیاتی و آزمون سیستم ایمنی
•  حفاظت از خوردگی

•  خسارات احتمالی



خدمات بازرسی فنی در پروژه های احداث نیروگاه های بادی 

Technical Inspection Services

بازرسی فنی حین احداث و نصب نیروگاه
بازرسی های فنی می تواند برای فونداسیون، قطعات سازه ای، تاسیسات، قطعات 
ریخته گری و فورج ش��ده، مکانیکال و الکتریکال، مونتاژ ناس��ل، كاور و دماغه، 

تیغه روتور )سطح و زاویه( و تعادل روتور در نصب و راه اندازی انجام شود.

بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات
بازرس��ی فنی برای كلیه تجهیزات، مؤلفه ه��ا و قطعات توربین و نیروگاه در نزد 
تأمین كنن��دگان و ارزیابی توان فنی و اجرایی زنجیره تأمین در انطباق با مدارك 

ساخت و دستورالعمل های بازرسی قطعات  توربین بادی انجام می گردد.

بازرسی فنی حین راه اندازی و بهره برداری
TÜV NORD ب��ا انجام بازرس��ی های خاص، مانند پایش های ش��رایط-محور، 

تس��ت های غیر مخرب و تحلیل های آس��یب برای اطمینان از عملکرد، ضریب 
قابلیت دسترس��ی فنی و ایمنی، موجبات اطمینان كام��ل از بهره برداری نیروگاه 

بادی را در شرایط مشخص شده، فراهم می آورد.
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 مطالعه اثرات زیست محیطی/ اثر لرزش سایه توربین ها و 
پیش بینی آلودگی صوتی/ ارزیابی ریسک

Environmental Impact Studies / Shadow 
Flicker and Noise Prognosis / Risk Analysis 

Noise Prognosis پیش بینی آلودگی صوتی
محاس��به اثر انتش��ار آلودگی صوتی نیروگاه بادی با استفاده از نرم افزارهای 
تخصصی انجام می گیرد، همچنین موارد زیر نیز در این ارتباط بررسی می شوند:
•  منابع گسترده تولید سر و صدا مانند منابع آلودگی صوتی تجاری یا صنعتی

•  مناطق انتشار آلودگی صوتی با اثرات در جهت های متفاوت
•  صداهای پس زمینه آكوستیک مانند بزرگراه ها و ...

 در ای��ن روش بهترین وضعیت اقتصادی برای بهره ب��رداری مزرعه بادی با
در نظرگیری جزئیات مشخص شده در الزامات قانونی، معین می گردد.

 (Shadow Flicker) پیش بینی اثر لرزش سایه توربین ها
 نتای��ج تحلیل تاثیر س��ایه توربین ها روزبه روز بیش��تر در ط��ول یک پروژه

مزرعه بادی به عنوان فاكتور محدود كننده در نظر گرفته می شود.
تحلیل اثر لرزش س��ایه توربین ها در راستای برآورده شدن الزامات مرتبط با 

صدور مجوزها انجام می گردد. 

مطالعات اثرات زیست محیطی 
 مطالع��ات اث��رات زیس��ت محیط��ی توربین های ب��ادی یک��ی از مهمترین

 جنبه های مرحله طرح ریزی مزارع بادی می باشد. 
     

ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک در نیروگاه های بادی در محورهای متفاوت صورت می گیرند.

به عنوان مثال:
ریسک های مجاورت با:

 •  كارخانجات تولید مواد شیمیایی
 •  خطوط لوله

 •  سدها
 •  بزرگراه های با ترافیک مدام

 •  فرودگاه ها
 •  خطوط برق

ریسک های مرتبط با:
•  شکست تیغه 

•  یخ زدگی
•  شکست ساختاری برج یا ناسل

•  فونداسیون



88737684  و 2- 88735481
88749549 
88758261
88758260
88746043
نمابر: 88746047
www.tuvnordiran.com

تهران، خیابان سهروردي شمالي، خیابان فیروزه، شماره22 )38 قدیم(، 
ساختمان فیروزه، طبقه پنجم، واحد 4، كدپستي: 1553813346

صدور گواهینامه سیستم
بازرسی فنی و خدمات صنعتی

مهندسی / بازرسی ساختمان
انرژی و اكولوژی صنعتی

اداری و روابط عمومی
info@tuvnordiran.com  :پست الکترونیک

وب سایت:

تهران، بلوار آفریقا، خیابان نلسون ماندال )مهیار(، 
شماره 23، كدپستي: 1966945653

22027593 و 7- 22026146
88502691 
22027586
academy@tuvnordiran.com

www.tuvnordiran.com

آموزش
پروژه های بهبود عملکرد

نمابر:
پست الکترونیک:  

وب سایت:

88737684  و 2- 88735481
88749549 
88758261
88758260
88746043
نمابر: 88746047
www.tuvnordiran.com

تهران، خیابان سهروردي شمالی، خیابان فیروزه، شماره22 (38 قدیم)، ساختمان 
فیروزه، طبقه پنجم، واحد 4، کدپستی: 1553813346

صدور گواهینامه سیستم
بازرسى فنى و خدمات صنعتى
مهندسى / بازرسى ساختمان
انرژى و اکولوژى صنعتى
ادارى و روابط عمومى

info@tuvnordiran.com  :پست الکترونیک
وب سایت:

تهران، بلوار آفریقا، خیابان نلسون ماندال (مهیار)، شماره 23، 
کدپستی: 1966945653

22027593 و 7- 22026146
88502691 
22027586
academy@tuvnordiran.com

www.tuvnordiran.com

آموزش
پروژه هاى بهبود عملکرد

نمابر:
پست الکترونیک:  

وب سایت:

Energy & 
Industrial Ecology 

انرژى و اکولوژى صنعتى
 انرژى هاى تجدید پذیر

بازرسی و خدمات صنعتى
خدمات صدور گواهینامه
Certification Services

Inspection & Industrial Services

آموزش

Performance
Improvment

Projects

پروژه هاى 
بهبود عملکرد

Training

مهندسى / بازرسى ساختمان
Building Engineering


