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  الطاقة المائية 7

تعتبر الطاقة المائية من اهم مصادر الطاقة المتجددة حيث تستخدم في معظم البلدان (بما فيها العراق). 

من االنتاج العالمي الكلي للطاقة الكهربائية،  عن طريق تحويل الطاقة الحركية  %20وتشكل حوالي 

كية كبيرة قادرة على تدوير توربينات ومولدات تدور بمعدل للمياه الجارية او الساقطة الى طاقة ميكاني

  .%90دورة بالدقيقة. وينتج ذلك طاقة كهربائية تصل كفاءتها بحدود  1500

  

  مصادر الطاقة المائية 7.1

 . الجداول المتحركة.3  . االنهار2  الشالالت .1

  

  

 

  حساب القدرة المتوفرة من مصادر الطاقة المائية 7.1.1

 لماء الساقط من ارتفاع معين بواسطة المعادلة التالية:افئة ليمكن حساب القدرة المك
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𝑃 = 𝜂𝜌𝑄𝑔ℎ 

(تقرأ رو وتختلف عن حرف  ρتمثل كفاءة التوربين (بدون وحدات)،  Watt ،ηالقدرة بالـ   Pحيث 

P 3) تمثل كثافة الماء بالـKg/m، Q  تمثل معدل الجريان (التدفق) بـ/Sec3m ، g   يمثل التعجيل

  .mويمثل االرتفاع من المصب الى القاع ويقاس بـ   h، واخيراً  2ecm/sاالرضي 

وقد يسبب االحتكاك مع الصخور او االجسام المستقرة وكذلك بين طبقات المياه واالضطراب في 

الجريان خسائر في الطاقة المتولدة لذلك يجب حساب كفاءة التوربين بدقة بحيث تشمل الحسابات هذه 

  الخسائر.

   : المائية اليبالدو انواع 7.2

ل الستيعاب الماء الساقط وتحوي ةلكي تتم االستفادة من الطاقة المائية يتوجب تصميم هياكل خاص

دوالب  من ويتكون الهيكلشكال اخرى من الطاقة. أطاقة السقوط إلى طاقة حركية قابلة للتحويل الى 

اتجاه جريان الماء او باتجاه يكون جزءاً منه مغموراً في الماء يدور بكبير يدور حول محور ثابت 

وبالرغم من تطور تلك الهياكل وتصاميمها الحديثة اال ان مبدأ عملها وطريقة تدويرها سقوط الماء. 

   -هي احدى التقنيات التالية:

  

  السفلى بالدفع المسير الدوالب 7.2.1

 ذاه وفي فيه المغمورة الشفرات من السفلى الجزء على الماء ضغط بواسطة الدوالبهذا  يتحرك

  يثح الفيضانات اثناء  تظهر  مساوئه ولكن  ساقية او جدول في استخدامه يمكن حيث جيده  مزايا

  .حركته وتتوقف الدوالب كل ينغمر

  

  :العلوى بالدفع المسير الدوالب 7.2.2

 ةمشكل من هذا الدوالب يعاني وال االعلى من الشفرات على  الساقط الماء بواسطة الدوالب يتحرك

 الماء دخول بين االرتفاع لفرق مساويا يكون ان يجب الدوالب قطر ان  وهي حدود له ولكن الفيضان

 يكون ان يجب وكذلك الطبيعي التدرج ذات  واالنهار الجداول في مالئم غير النوع وهذا, وخروجه

  . االعلى من الساقط الماء وزن لتحمل عالية متانه ذو

  . االمامي بالدفع المسير الدوالب 7.2.3
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 لذا  الدوالب محور بمستوى الساقط الماء مستوى يكون حيث السابقين الدوالبين ينب وسط حل هو

  .عالية متانه الى الحاجة ودون الفيضان مشكله تفادي يمكن

  

  المائية الطاقة محطات انواع 7.3

  -منها: معاير لعدة المائية المحطات تصنيف يخضع

 المؤثر. الماء ارتفاع .1

 جة.المنت الكهربائية الطاقة او  السعة .2

 المستخدم. التوربين انواع .3

 ونوعها. والخزان السد موقع .4

ان  محطاتال من تماما مختلفين لنوعين يمكنوالرتفاع الماء تأثير كبير على اداء المحطة المائية، ف
  انيةوالث.  عالي جبل من  مزوده عالية وسرعة قليله ماء كمية ذات فاألول. االنتاجية نفس املهتكون 

  ئشاومن مواقع تصنيف ويمكن.  جاري نهر من  مزودة قليله وسرعة الماء  من جدا كبيرة كمية ذات
 متر 100 الى يصل العالي ان فرض على  عالي و ووسط واطئ هي ارتفاعات ثالث الى  الصب

  . متر 10 الى والواطئ

  

   المحطات ذات االرتفاع الواطئ 7.3.1

  -:عدة محاسن ومساوئ منهاتكون عادة بمحاذاة االنهار والجداول ولها  تهذه المحطا

 على تيار النهر.فقط عتمد تطاقة خزن وحتوي على تال  -1
 توفير الطاقة مع اختالف المواسم.مشاكل في تعاني  -2
 تحتاج معدات كبيرة ومكلفة. -3
 تحتاج الى كميه مياه كبيرة. -4

  

  المحطات ذات االرتفاع العالي  7.3.2

  -لية لهذا فهي تتميز باآلتي:اما هذه المحطات فتنشأ عادة على السدود والمرتفعات العا

 .بسبب االرتفاعكبيرة تحتوي على طاقه خزن  -1
 .ال تحتاج الى معدات كبيرة ومكلفه -2
 .كميه الطاقة المتولدة ثابته ألنها تعتمد على مياه الخزن -3
 ال تحتاج الى كمية مياه كبيرة. -4


