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WOLNOOBROTOWA PRĄDNICA O MOCY 3 kW DO ELEKTROWNI 
WIATROWEJ LUB WODNEJ  

 
LOW SPEED GENERATOR FOR WIND OR HYDRO POWER PLANT  

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań wielobiegunowej prądnicy  
z magnesami trwałymi przeznaczonej do bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. 
Dzięki obwodowi magnetycznemu o unikalnej, opatentowanej konstrukcji uzyskano bardzo mały moment 
zaczepowy pomimo dużej liczby biegunów. W artykule pokazano konstrukcję wirnika i stojana oraz widok 
wykonanego prototypu prądnicy, pomiary momentu zaczepowego, zależność napięcia od prędkości obrotowej 
nieobciążonej prądnicy oraz zależność napięcia od obciążenia dla prędkości znamionowej. Prądnica 
przeznaczona jest do współpracy z turbiną wiatrową typu H Darrieus i może być także stosowana  
w mikroelektrowniach wodnych. 
 
Abstract: The paper presents the construction and chosen test results of multi-pole low speed generator with 
permanent magnets destined to gearless wind plant with vertical axis. Thanks to unique  patented construction 
of its magnetic circuit, the generator  has very low cogging torque despite to many poles. The paper contains 
images of rotor and stator of generator, measuring results of cogging torque, idle running characteristic, and 
the measurements of the influence of  the load on the voltage generated by the generator. The generator is 
destined to wind turbine H Darrieus, it can also be useful in water plants. 
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1. Wstęp 

Małe elektrownie wiatrowe o pionowej osi 
obrotu znajdą coraz więcej zwolenników ze 
względu na cichą pracę, brak konieczności 
kierunkowania na wiatr i możliwość monto-
wania ich bezpośrednio na dachach domów. 
Dodatkowo, jeżeli ich wysokość nie wykracza 
ponad 3 m nad kalenicę budynku niepotrzebne 
są pozwolenia budowlane, a nawet nie trzeba 
zgłaszać ich budowy. Uzyskana z nich energia 
może być wykorzystana do ładowania akumu-
latorów, może być wprowadzana do sieci 
energetycznej lub może podgrzewać wodę  
w obiegu centralnego ogrzewania. Turbiny wia-
trowe o pionowej osi obrotu charakteryzują się 
małymi prędkościami obrotowymi i dlatego 
współpracujące z nimi prądnice muszą mieć, 
dla zapewnienia częstotliwości napięcia 
wyjściowego 50 Hz, dużą liczbę biegunów. 
Dotyczy to konstrukcji bezprzekładniowych 
[1], [3], [7], [8], w których turbina wiatrowa 
mocowana jest bezpośrednio na wale prądnicy. 
W artykule przedstawiono konstrukcję takiej 
prądnicy zapewniającą mały moment zaczepo-
wy, co pozwala na start elektrowni przy małej 
prędkości wiatru. Zaletą tej prądnicy jest także 
mała masa wynikająca z zastosowania lekkiego  

 
 

wirnika w postaci wydrążonego walca. Unikal-
na, opatentowana konstrukcja [10] obwodu 
magnetycznego pozwala uzyskać wyjątkowo 
mały moment zaczepowy przy prostch zębach 
blach stojana. Dzięki temu można efektywnie 
wykorzystać powierzchnię żłobka i nie ma 
kłopotów związanych z wykonaniem uzwojenia 
tak, jak w przypadku stojanów o skośnych 
żłobkach. 

2. Założenia konstrukcyjne 

Przy projektowaniu prądnicy przyjęto następu-
jące, podstawowe założenia: 
- moc prądnicy   3 kW 
- napięcie wyjściowe  3X170 V 
- częstotliwość   50 Hz 
- prędkość obrotowa  200 obr./min.  
Tak mała prędkość obrotowa wynika z zasto-
sowania do napędu prądnicy wolnobieżnej, 
trójłopatowej turbiny wiatrowej o pionowej osi 
obrotu typu H Darrieus. Mała prędkość obro-
towa przy częstotliwości napięcia wyjściowego 
50 Hz narzuca liczbę biegunów wirnika równą 
30. 
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3. Konstrukcja prądnicy 

Podstawowym problemem w wielobieguno-
wych maszynach z magnesami trwałymi jest 
duży moment zaczepowy [2], [4], [5], [6] wy-
nikający z dużej liczby biegunów i proporcjo-
nalny do tej liczby. Moment ten powoduje przy 
pracy drgania maszyny i związany z tymi 
drganiami hałas. Poza tym elektrownia wiatro-
wa startuje dopiero przy znacznej prędkości 
wiatru, co ma głównie znaczenie psycholo-
giczne dla odbiorcy. Najprostszym i najczęściej 
stosowanym sposobem minimalizacji tego mo-
mentu jest stosowanie skosu żłobków stojana 
[4], [6]. Można go jednak stosować w przy-
padkach, gdzie długość pakietu blach stojana 
jest znaczna. Przy małej długości pakietu 
następuje wyraźne ograniczenie powierzchni 
użytkowej żłobka i trudności z umieszczeniem  
w nim uzwojenia. Innym popularnym sposobem 
minimalizacji momentu zaczepowego jest sto-
sowanie skosu lub pseudoskosu (kilka magne-
sów na długości wirnika przesuniętych 
względem siebie o określony kąt) magnesów 
[5]. Rozwiązanie to wymaga stosowania dro-
gich przyrządów do klejenia magnesów i nie 
daje tak dobrych efektów, jak skos zębów 
stojana.  
W przedstawionej konstrukcji minimalizację 
momentu zaczepowego uzyskano przez zasto-
sowanie nietypowej, nieparzystej liczby zębów 
stojana różnej o trzy od liczby biegunów 
magnetycznych wirnika. Obliczenia projektowe 
modelu płaskiego wykonano przy użyciu pro-
gramu COMSOL Multiphysics w wersji 3.3. 
Rysunki 1 i 2 pokazują konstrukcje stojana  
i wirnika prądnicy oraz widok wykonanego pro-
totypu maszyny.  

 

Rys. 1. Widok uzwojonego stojana i wirnika 

prądnicy – widoczne proste żłobki 

 
Rys. 2. Widok prototypu prądnicy  

4. Wyniki badań laboratoryjnych   

Wstępne badania prądnicy obejmowały po-
miary: momentu zaczepowego, pomiar napięcia 
biegu jałowego w funkcji prędkości obrotowej 
oraz pomiar napięcia wyjściowego w funkcji 
obciążenia przy prędkości znamionowej prąd-
nicy. Badana prądnica napędzana była przez 
przekładnię asynchronicznym silnikiem klat-
kowym zasilanym z falownika. Wartość mak-
symalną momentu zaczepowego zmierzono 
przy pomocy zrównoważonej dźwigni i precy-
zyjnych odważników. Dokonano 10–ciu pomia-
rów w różnych położeniach wirnika i wycią-
gnięto średnią arytmetyczną. Jak wspomniano 
wcześniej średnia wartość momentu zaczepo-
wego jest jak na maszynę wielobiegunową 
niewielka i wynosi 2,4 Nm, co stanowi 1,6% 
momentu znamionowego. 

 
Rys. 3. Widok stanowiska badawczego 

Zasilanie silnika napędowego prądnicy przez 
falownik umożliwiło regulację prędkości obro-
towej i wyznaczenie charakterystyki biegu ja-
łowego prądnicy.  
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Rys. 4. Zależność napięcia wyjściowego od 

prędkości obrotowej prądnicy 

Charakterystyka obciążenia najlepiej obrazuje 
właściwości energetyczne prądnicy. Podczas jej 
wyznaczania badana prądnica obciążona była 
rezystancyjnie, symetrycznie w każdej fazie. 
Podczas tej próby ustalono prędkość obrotową 
200 obr./min. i stopniowo obciążano prądnicę. 
Wyniki pomiarów pokazuje rys. 5. 

 
Rys. 5. Zależność napięcia wyjściowego od 

prądu obciążenia 

 
Rys. 6. Kształt napięcia fazowego 

5. Wnioski 

Przedstawiona w pracy prądnica przeznaczona 
jest do współpracy z turbiną wiatrową o piono-
wej osi obrotu typu H Darrieus i jej łożysko-
wanie umożliwia umocowanie turbiny bezpo-
średnio na wale prądnicy. Taka mała elektro-

wnia wiatrowa może mieć zastosowanie np. do 
wspomagania układu centralnego ogrzewania w 
domu jednorodzinnym lub dzięki nowej ustawie 
o odnawialnych źródłach energii można uzy-
skaną energię zwracać do sieci energrtycznej. 
Opracowana prądnica ma mały moment 
zaczepowy przy prostych żłobkach stojana  
i prostych magnesach. Dzięki temu elektrownia 
wiatrowa startować będzie już przy słabych 
wiatrach. Zaletą jest także mała prędkość 
obrotowa – 200 obr./min. co pozwala umie-
szczać turbinę wiatrową bezpośrednio na wale 
prądnicy. Przedstawiona prądnica ma średnicę 
380 mm i długość 250 mm – zatem niewielkie 
wymiary, a także małą masę wynoszącą 43 kg.  
Obecnie trwają badania eksploatacyjne małej 
elektrowni wiatrowej z tą prądnicą i turbiną 
wiatrową o pionowej osi obrotu. 
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