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OCENA EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ Z POZIOMĄ 
OSIĄ OBROTU 

 
EFFICIENCY VALUATION OF ELECTRICAL POWER GENERATION 
IN WIND POWER PLANT WITH HORIZONTAL AXIS OF ROTATION 

 
Streszczenie: Celem pracy jest ocena efektywności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej 

o poziomej osi obrotu usadowionej na dachu budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej. Istotą 

badań jest próba określenia wpływu różnych czynników środowiskowych na pracę turbiny, obserwacja jej 

pracy o różnych porach dnia i różnych okresach roku w zmiennych warunkach pogodowych. Przedmiotem ba-

dań jest mała elektrownia wiatrowa z trójfazową prądnicą synchroniczną o mocy znamionowej 5 kW. 
 
Abstract: The main purpose of the thesis is to evaluate efficiency of generation electrical energy in the wind 

power plant with horizontal axis of rotation, located on the roof of Bialystok University of Technology build-

ing INNO-EKO-TECH. The essence of the research is to define influence of various environmental aspects to 

the work of the turbine, observation of its activity at different times of the day and periods of the year, in 

varying weather conditions. The object of the research is a small wind power plant with three-phase synchro-

nous generator of 5 kW nominal power. 
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1. Wstęp 

Potrzeba zastąpienia konwencjonalnych źródeł 

energii oraz zapotrzebowanie na odnawialne 

źródła energii zmusza człowieka do wykorzy-

stywania energii żywiołów i mobilizuje ludz-

kość do szukania nowych rozwiązań, poszuki-

wania technologii uzyskując jak najlepsze re-

zultaty jak najmniejszym kosztem. Jednym  

z rozwiązań są elektrownie wiatrowe. Energe-

tyka wiatrowa obok fotowoltaiki jest najszy-

bciej rozwijającą się technologią spośród odna-

wialnych źródeł energii. Jej rozwój można tłu-

maczyć dużym wzrostem inwestycyjnym na od-

nawialne źródła energii w wielu krajach na 

świecie. Wzrost nakładów inwestycyjnych 

wiąże się z przestrzeganiem postanowień  

o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych za-

wartych podczas Szczytów Klimatycznych. 

Przyczyną rozwoju energetyki wiatrowej może 

być też wzgląd na perspektywę przyszłości, 

która prognozuje wyeksploatowanie surowców 

energetycznych w ciągu kolejnych dwóch wie-

ków [1, 2, 3]. Użytkowanie paliw kopalnianych 

ma również negatywny wpływ na środowisko, 

dlatego zastąpienie ich odnawialną energią ma 

duże poparcie wśród społeczeństwa. Tempo 

rozwoju gospodarki światowej i przyrost ludno- 

 
 

ści skutkuje ciągłym zwiększaniem zapotrze-

bowania na energię elektryczną. Takie okolicz-

ności obligują osoby zajmujące się energetyką 

wiatrową do ciągłej pracy nad szukaniem no-

wych lokalizacji sprzyjających budowie farm 

wiatrowych, zwiększaniem sprawności turbin 

wiatrowych oraz optymalizacją i niezawodno-

ścią ich pracy. Celem pracy jest ocena efektyw-

ności wytwarzania energii elektrycznej w elek-

trowni wiatrowej o poziomej osi obrotu usado-

wionej na dachu budynku Politechniki Biało-

stockiej INNO-EKO-TECH. Badania wykony-

wane na elektrowni wiatrowej miały zakres cią-

gły i trwały od kwietnia 2017 roku. Istotą badań 

było określenie wpływu różnych czynników 

środowiskowych na pracę turbiny, obserwacja 

jej pracy o różnych porach dnia i różnych okre-

sach roku w zmiennych warunkach pogodo-

wych. 

2. Badana elektrownia wiatrowa 

Badanym przedmiotem była mała elektrownia 

wiatrowa o poziomej osi obrotu wirnika 

umieszczona na dachu budynku INNO-EKO-

TECH Politechniki Białostockiej. Wysokość 

względna wirnika w tym miejscu wynosi 
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25,20 m. Rysunek 1 przedstawia zdjęcie bada-

nej turbiny wiatrowej wykonane na dachu bu-

dynku INNO-EKO-TECH.  

 

Rys. 1. Widok badanej turbiny wiatrowej 
 

W turbinie zainstalowana jest trójfazowa 

prądnica synchroniczna o mocy znamionowej 

5,0 kW. Wyposażona w przekładnię turbina 

obraca wirnik generatora z prędkością znamio-

nową 750 obrotów na minutę. Ustawienie tur-

biny do wiatru realizowane jest za pośred-

nictwem statecznika pionowego. Z informacji 

podanych przez producenta wynika, że turbina 

pracuje z mocą znamionową przy wietrze o prę-

dkości 12,8 m/s. Jej rozruch występuje przy 

wietrze o prędkości 3,2 m/s. Maksymalna pręd-

kość wiatru, po której przekroczeniu następuje 

wyłączenie turbiny to 15 m/s. Turbina wyposa-

żona jest w hamulec elektrodynamiczny oraz 

siłownik mechaniczny ustawiający ją w bezpie-

cznej pozycji. Kontrola pomiaru prędkości wia-

tru i napięcia między uzwojeniami generatora 

następuje przy wykorzystaniu układu mikropro-

cesorowego, dołączonego do systemu sterowa-

nia elektrownią. W wypadku przekroczenia któ-

regoś z parametrów (prędkości wiatru lub war-

tości napięcia międzyfazowego) turbina składa 

się w pozycję bezpieczną. Złożenie turbiny  

w pozycję bezpieczną polega na zmianie po-

zycji statecznika pionowego. Statecznik składa 

się w pozycję prostopadłą do osi obrotu wir-

nika. 

2.1. Stanowisko laboratoryjne do badania 
elektrowni wiatrowej 

Do realizacji pomiarów przygotowane zostało 

stanowisko laboratoryjne. Z rozdzielnicy turbi-

ny wiatrowej zostały wyprowadzone przewody 

łączące zaciski uzwojeń generatora z odbiorni-

kiem. To połączenie zostało wyprowadzone  

w celu umożliwienia pomiaru wartości prądu 

przy użyciu sond prądowych rejestratora. Prze-

wody do pomiaru napięcia zostały umieszczone 

we wcześniej wykonanej listwie z gniazdami 

bezpiecznymi. Na rysunku 2 przedstawiono 

schemat układu, w którym wykonywano 

pomiary.  

 

Rys. 2. Uproszczony schemat badanego układu 
 

Przedstawiony schemat ukazuje w dużym upro-

szczeniu najważniejsze elementy badanego 

układu. Zbiornik wody z grzałkami jest głó-

wnym odbiornikiem energii wytwarzanej  

w prądnicy. Zamontowano automatyczny sys-

tem regulacji przepływu wody. Działanie sys-

temu polega na spuszczeniu wody, która nag-

rzewa się do temperatury 75˚C i na uzu-

pełnieniu zbiornika nieogrzaną wodą z sieci 

wodociągowej. Na rurze z odpływem zamon-

towany został wodomierz. Obecność miernika 

przepływu wody pozwala porównać jaka 

wartość energii wytworzonej w turbinie została 

wykorzystana do ogrzania konkretnej ilości 

wody do zadanej temperatury. Odczytu war-

tości z wodomierza dokonywano po każdym 

cyklu pomiarowym. 

Do rejestracji i zapisu danych wykorzystywany 

był trójfazowy rejestrator jakości energii. Bada-

na turbina obciążona była dwoma trójfazowymi 

grzałkami, każda o mocy 3,6 kW, załączanymi 

poprzez styczniki podczas osiągnięcia przez 

generator odpowiedniego poziomu napięcia. 
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3. Badania efektywności wytwarzania 
energii elektrycznej elektrowni wiatro-
wej 

W drugiej połowie czerwca 2017 roku rozpo-

częto pomiary umożliwiające obserwację do-

bowej zmienności generowanej mocy. Genero-

wana energia w elektrowni wiatrowej oprócz 

losowych przejść frontów atmosferycznych za-

leży również od pory dnia. Szczególnie wi-

doczne jest to latem, gdy w trakcie dnia wi-

doczne jest przemieszczanie słońca na niebie  

w wyniku ruchu obrotowego ziemi. Takie zja-

wisko związane jest z nierównomiernym na-

grzewaniem się płaszczyzn ziemi. Nierówno-

mierne ogrzanie obszarów ziemi powoduje ruch 

mas powietrza w celu wyrównania temperatury. 

Na rysunku 3 zaprezentowana jest dobowa 

zmienność generowanej energii w poszcze-

gólnych dniach czerwca. 

 

Rys. 3. Dobowa zmienność generowanej energii 

w elektrowni wiatrowej w poszczególnych 

dniach czerwca 2017 roku 
 

Widoczne są wyraźne dobowe cykle pracy 

elektrowni. Generacja mocy w każdym z przy-

padków rozpoczynała się w godzinach poran-

nych. Każdego dnia, około godziny 7:00, ob-

serwowano pierwsze ruchy łopat turbiny, a za-

razem występowanie pewnych wartości energii 

wytworzonej przez generator. W tym okresie 

czasu produkcja energii trwała od rana do go-

dzin popołudniowych i wieczornych. Najczę-

ściej ostatnie zapisy rejestratora, na których ob-

serwowano zmiany napięcia i prądu generatora 

sięgały godziny 22:00. Następnie do kolejnych 

poranków ruch powietrza, jak i generacji ener-

gii elektrycznej ustawały. Ruch powietrza w 

godzinach nocnych był zbyt mały by poruszyć 

łopaty turbiny. Wybrano ten okres czasu, gdyż 

nie występowały w nim żadne gwałtowne 

zmiany pogody. W obserwowanym przedziale 

czasu nie występowały burze, które mogły 

przechodzić nad obszarem nawet w nocy, nie 

wpłynęły zatem na ostateczny kształt przebiegu 

dobowej generacji mocy. Przedstawiony na ry-

sunku 4 wykres kolumnowy stanowi wyniki 

pomiarów wartości energii elektrycznej prze-

słanej do obciążenia przez generator turbiny 

wiatrowej w wymiarze całodobowym. Pomiary 

wykonywane były przez dwanaście kolejnych 

dni czerwca. Wartości energii wytworzonej w 

poszczególne dni czerwca 2017 roku są wyni-

kiem zmieniającej się pogody i dobowej zmien-

ności prędkości wiatru. 

 

Rys. 4. Energia wytworzona w elektrowni wia-

trowej w poszczególnych dniach czerwca 2017r 
 

Dni, w których energia wyprodukowana przez 

elektrownię wiatrową nie przekraczała 2 kWh 

miały ustabilizowaną pogodę. W dniach, gdy 

energia wytworzona przez generator była wyż-

sza od 2 kWh następowało ocieplenie lub 

ochłodzenie powietrza nad badanym obszarem. 

Ostatniego dnia miesiąca widoczny jest duży 

wzrost w produkcji energii. Wynika on z faktu, 

że nad terenami Białostocczyzny przemieszczał 

się front atmosferyczny, któremu towarzyszyły 

opady deszczu i silny wiatr. 

Pomiary energii kontynuowano w lipcu, a ich 

wyniki ukazano na rysunku 5. 

 

Rys. 5. Energia wytworzona w elektrowni wia-

trowej w poszczególnych dniach lipca 2017r 
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Wykres przedstawiony na rysunku 5 ukazuje 

stopniowe zmniejszenie się generacji energii 

elektrycznej związanej z przechodzącym nad 

obszarem frontem atmosferycznym na przeło-

mie czerwca i lipca. Stabilizacja pogody i usta-

nie szybkiego przemieszczania się mas powie-

trza wpłynęły na niewielką produkcję energii w 

dalszej części miesiąca, która wynikała jedynie 

z opisanej wcześniej dobowej zmienności wia-

tru. 

Na rysunku 6 przedstawione są wyniki pomia-

rów wyprodukowanej energii, które wykonano 

w drugiej połowie sierpnia 2017 roku. Sierpień 

jest jednym z najcieplejszych miesięcy w roku. 

Wysokiej, odczuwanej w ciągu dnia temperatu-

rze, towarzyszą często nagłe burze i silne wia-

try. Duże wartości energii w poszczególnych 

dniach miesiąca wynikają z przejściowych burz, 

gdy wiatr staje się porywisty, a jego prędkość 

sięga wartości do 20 m/s.  

 

Rys. 6. Energia wytworzona w elektrowni wia-

trowej w poszczególnych dniach sierpnia 2017r. 
 

Występowanie takich zjawisk atmosferycznych 

powoduje dużą produkcję energii elektrycznej 

w krótkim czasie. 

Pomiary dokonane we wrześniu pokazały dwa 

charakterystyczne dni, w których produkcja 

energii była na bardzo wysokim poziomie. 

Spowodowana była przechodzącym wyżowym 

frontem atmosferycznym z zachodu, który 

przyniósł ocieplenie w kolejnych dniach. Pozo-

stałe dni tego miesiąca nie obfitowały w pory-

wiste wiatry i wytwarzanie energii elektrycznej 

na wysokim poziomie, gdyż pogoda była sta-

bilna i nie zmieniała się dynamicznie. Badania 

przeprowadzono również w okresie od paź-

dziernika 2017 do stycznia 2018 roku, a wyniki 

ze względu na zbyt ograniczoną ilość miejsca 

zostaną przedstawione w innej pracy. 

 

 

4. Porywy wiatru 

Porywy wiatru, którego prędkość chwilowa 

przekracza nawet 33 m/s, mają istotne znacze-

nie na pracę badanej elektrowni wiatrowej. 

Podczas analizy wyników pomiarów zareje-

strowano kilka wyłączeń turbiny. Wyłączenie 

elektrowni następuje automatycznie, przez mi-

kroprocesorowy system zabezpieczeń. Gdy 

przekroczona zostanie wartość napięcia między 

uzwojeniami generatora, lub przekroczona zo-

stanie dopuszczalna prędkość wiatru. W przy-

padku przekroczenia dopuszczalnej prędkości 

wiatru elektrownia wyłącza się składając sta-

tecznik i zwierając fazy w celu zatrzymania ru-

chu obrotowego wału turbiny. Po 15 minutach, 

gdy prędkość wiatru zawiera się w zakresie 

pracy turbiny, następuje jej ponowne załą-

czenie, co przedstawiono na rysunku 7.  

 

Rys. 7. Wyłączenia podczas porywów wiatru 
 

Na rysunku widoczne są wyraźnie dwa okresy 

czasu, w których wartości napięcia mię-

dzyfazowego nagle spadają do wartości równej 

zeru. Są one efektem wyłączenia elektrowni ze 

względu na zbyt dużą prędkość wiatru. 

5. Podsumowanie 

Wykonane badania i analizy wyników potwier-

dzają pewne teoretyczne założenia związane  

z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej. 

Zmienność generowanej energii, która zależy 

od porywów wiatru, jest bardzo duża. Duża 

zmienność prędkości wiatru powoduje, że elek-

trownia wiatrowa nie jest w stanie utrzymywać 

przez dłuższy okres czasu pewnego niezmien-

nego poziomu generacji energii. Elektrownia 

produkuje energię tylko w zakresie 3,2 -  

15,0 m/s. Wystąpienie wiatru o prędkości spoza 

zakresu pracy turbiny powoduje jej automa-

tyczne wyłączenie lub skutkuje przerwaniem 

ruchu łopat turbiny i zaprzestaniem produkcji 

energii elektrycznej. 
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Informacje dodatkowe 

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy 

nr S/WE/1/2018 i sfinansowane ze środków na 

naukę MNiSW. 


