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DOBÓR GENERATORA DLA MAŁEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ 

 
THE SMALL WIND MILL’S GENERATOR SELECTION 

 
Abstract: The small wind mill’s constructions must take into acount frequent changes of wind speed and direction. 
The phenomenon related with swimming air mass disturbances over the land. The effect is change of wind turbine 
speed. Most of problem cause is load adjusting to wind turbine charakteristic. 
 
1. Wstęp
Małe elektrownie wiatrowe pracują  podczas 
wiatru  wiejącego z prędkością od 3m/s gdy ge-
nerowana moc jest  niewielka, do 18 m/s po 
przekroczeniu której elektrownia jest zatrzy-
mywana (stan parkowania) ze względów bez-
pieczeństwa. W warunkach naszego kraju 
przyjęto znamionować parametry małych elek-
trowni wiatrowych dla prędkości wiatru 10 m/s. 
W projekcie małej elektrowni wiatrowej naleŜy 
uwzględnić  charakterystykę wiatru wiejącego 
blisko powierzchni ziemi (na wysokości do 
25m). Wiatr ten jest dynamiczny, charaktery-
zuje się duŜą zmiennością  prędkości i kie-
runku. 
 

 
Rys. 1. Krzywa mocy zawartej w strumieniu 

wiatru 
 

Od generatorów przeznaczonych do zastosowa-
nia w małych elektrowniach wiatrowych wy-
maga się:  
1. długotrwała, bezawaryjna praca bez potrzeby 

przeprowadzania prac konserwacyjnych 
(wymiany lub smarowania łoŜysk, czyszcze-
nia węzłów pierścieni ślizgowych itp.),  

2. uŜyteczna praca generatora powinna obejmo-
wać  szeroki zakres rozwijanych prędkości 
obrotowej, 

3. duŜa przeciąŜalność, 
4. niska wartość momentu zaczepowego, 
5. odporność na oddziaływanie warunków at-

mosferycznych. 
W celu doboru generatora dla małej elektrowni 
wiatrowej naleŜy uwzględnić, co następuje: 

- źródło mocy mechanicznej (charaktery-
stykę turbiny wiatrowej), 

- sprzęgniecie generatora z turbiną (bezpo-
średnie lub poprzez przekładnię)  

- sposób zabudowy oraz pozycję pracy gene-
ratora, 

- rodzaj obciąŜenia, 
- sposób sterowania obciąŜeniem. 

W małych elektrowniach wiatrowych zazwy-
czaj stosuje się dwa sposoby konwersji energii: 
bezpośrednia zamiana wygenerowanej energii 
elektrycznej w ciepło lub magazynowanie ener-
gii elektrycznej z wykorzystaniem baterii aku-
mulatorów. Rzadziej spotyka się bezpośrednie 
wykorzystanie wygenerowanej energii elek-
trycznej do zasilania np. silników pomp wody. 
W wymienionych układach mamy do czynienia 
z tzw. siecią wydzieloną. Praca małych elek-
trowni wiatrowych na sieć zawodową jest 
obecnie mało popularna m.in. z powodu duŜego 
kosztu aparatury umoŜliwiającej przyłączenie 
do sieci. 

 

2. Podstawowe sposoby sterowania pracą 
małej elektrowni wiatrowej 
W małych elektrowniach wiatrowych nie wyko-
rzystuje się wyrafinowanych metod optymal-
nego wykorzystania energii zawartego w stru-
mieniu wiatru. Najpopularniejszymi i najsku-
teczniejszymi metodami sterowania mocą małej 
elektrowni wiatrowej są: sterowanie obciąŜe-
niem generatora oraz zmianą ustawienia turbiny 
wiatrowej względem kierunku wiatru (odchyla-
nie poziome lub odchylanie pionowe). 
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a) b) 

 
 

Rys. 2. Sterowanie poprzez zmianę ustawienia 

turbiny wiatrowej względem kierunku wiatru; 

a) odchylanie pionowe, b) odchylanie poziome 
 

Inne sposoby sterowania np. poprzez zmianę 
konta zaklinowania lub zastosowanie hamulców 
aerodynamicznych powodują iŜ konstrukcja 
turbiny staje się bardziej złoŜona, przez co w 
większym stopniu naraŜona na wystąpienie 
awarii. 

 
Rys. 3 Sterowanie poprzez zmianę kąta zakli-

nowania 
 

Autor na podstawie własnych doświadczeń 
konstrukcyjnych preferuje sterowanie poprzez 
zmianę obciąŜenia, dla elektrowni o średnicy  
turbiny wiatrowej 3,5m i mniejszych. Dotyczy 
to takŜe procedury zatrzymania. Takie postę-
powanie jest zgodne z normą PN-EN 61400-2 
„Turbozespoły wiatrowe” Cz.2 „Wymagania 
projektowe dotyczące małych turbozespołów 
wiatrowych”. 
Na rys.4 przedstawiono schemat układy do-
grzewania wody w CO  

 
 

Rys. 4.  Sterowanie poprzez zmianę obciąŜenia  

generatora 
 

Zaproponowany układ umoŜliwia skokową re-
gulację obciąŜenia elektrowni wiatrowej, a   w 
stanach awaryjnych moŜe nastąpić zatrzymanie 
pracy elektrowni poprzez zwarcie uzwojeń ge-
neratora.  

 

3. Dobór generatora 
 

Wybór generatora do małej elektrowni wiatro-
wej  jest uzaleŜniony m.in. od charakterystyki 
turbiny wiatrowej, sprzęgnięcia generatora z 
turbiną, charakteru obciąŜenia, warunków chło-
dzenia oraz systemu sterowania pracą elek-
trowni. Jak wcześniej wspomniano w doborze 
generatora musimy uwzględniać parametry tur-
bin wiatrowych w czym moŜe nam pomóc me-
toda graficzna oparta na charakterystyce z 
rys.5. Następny krok to określenie maksymal-
nego momentu obciąŜenia jaki moŜe wytwo-
rzyć generator w stanie zwarcia. Wartość ta 
umoŜliwi określenie maksymalnej prędkości 
wiatru przy jakiej jest moŜliwe zahamowanie 
turbiny wiatrowej. 

 

 
Rys. 5. Charakterystyka zewnętrzna turbiny           

(3-łopatowej) 
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Kolejne  działania są związane z zabudową ge-
neratora oraz z połączeniem go z turbiną. Przy 
zabudowie generatora uwzględniamy potrzebę 
chłodzenia uzwojeń twornika. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na słabe moŜliwości 
chłodzenia jakimi charakteryzują się generatory 
tarczowe z uzwojeniem stojana umieszczonym 
pomiędzy dwoma tarczami wirnika. 
a) 

 
b) 

 
Rys. 6. Generator tarczowy; a) widok ze-

wnętrzny, b) schemat generatora tarczowego 
 

 
Rys. 7. Generator z wirnikiem zewnętrznym 
      

Podobnie ma się sprawa skuteczności chłodze-
nia w generatorach z wirnikiem zewnętrznym, 
jeŜeli konstrukcja elektrowni wyklucza zasto-
sowanie generatora przewietrzanego.   
 

5. Uwagi i wnioski z badań eksploatacyj-
nych generatorów małych elektrowni 
wiatrowych 
Przeprowadzone badania generatorów dowio-
dły, iŜ jednym z kluczowych zagadnień zwią-
zanych z prawidłowym doborem generatora jest 
dopasowanie obciąŜenia do charakterystyką 
turbiny wiatrowej. Podczas wystąpienia zwarcia 
na zaciskach generatora z magnesami trwałymi 
krotność prądu zwarcia, zazwyczaj nie przekra-
cza 3-krotnej wartości prądu znamionowego 
generatora. W przebiegu prądu zwarcia nie wy-
stępuje udar prądowy, tak charakterystyczny 
dla generatorów synchronicznych obcowzbud-
nych. Ta cecha generatorów wzbudzanych ma-
gnesami trwałymi umoŜliwia bezpieczne wy-
hamowanie turbiny wiatrowej o znacznym 
momencie bezwładności. Pamiętać jednak mu-
simy, iŜ energia hamowania ulega rozproszeniu 
w uzwojeniu generatora. Stosując generatory o 
słabej skuteczności chłodzenia uzwojeń (gene-
ratory tarczowe, generatory z wirnikiem ze-
wnętrznym itp.) zaleca się stosowanie zabez-
pieczeń termicznych w obwodzie uzwojenia. 
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