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PRĄDNICA DO MAŁEJ BEZPRZEKŁADNIOWEJ ELEKTROWNI 

WIATROWEJ 

 
GENERATOR FOR SMALL GEARLESS WIND POWER PLANT 

 
Abstract: The paper presents design of generator for small gearless wind power plant. It is multi-pole ma-
chine, whose cogging torque has been minimized through the application of odd number of stator teeth. De-
signing calculations of flat model of generator were carried out with the use of package COMSOL Multiphys-
ics v3.3 using finite element method. The simulation result shows negligible value of cogging torque for such 
solution. The generator has low mass at the power of 6kW and the speed of 150 rev/min. 
 
1.  Wstęp 
 

Stały wzrost cen energii elektrycznej powoduje 
wzrost zainteresowania wykorzystaniem siły 
wiatru do produkcji tej energii. Istnieje duŜa 
grupa odbiorców indywidualnych zaitereso-
wanych małymi konstrukcjami przeznaczonymi 
do zasilania domów jednorodzinnych lub 
przeznaczonymi do wspomagania systemów 
grzewczych w takich domach. W celu 
obniŜenia kosztów i podwyŜszenia sprawności 
przetwarzania energii wiatru w energię 
elektryczną buduje się bezprzekładniowe 
konstrukcje [1], [3], [7], [8], [9], w których 
turbina wiatrowa mocowana jest bezpośrednio 
na wale prądnicy. Powoduje to konieczność 
budowy wolnoobrotowych, wielobiegunowych 
prądnic. W pracy przedstawiono konstrukcję 
takiej prądnicy zapewniającej mały moment 
zaczepowy, co pozwala na start elektrowni przy 
małej prędkości wiatru. Zaletą tej prądnicy jest 
takŜe mała masa wynikająca z zastosowania 
lekkiego wirnika. 
 

2. ZałoŜenia konstrukcyjne 
 

Przy projektowaniu prądnicy przyjęto następu-
jące, podstawowe załoŜenia: 

- moc prądnicy 6 kW 
- napięcie wyjściowe  3X400 V 
- częstotliwość 50 Hz 
- prędkość obrotowa 150 obr./min. 

Tak mała prędkość obrotowa wynika z zasto-
sowania do napędu prądnicy wolnobieŜnej, 
trójłopatowej turbiny wiatrowej o średnicy 7 m. 
Mała prędkość obrotowa (150 obr./min.) przy 
częstotliwości napięcia wyjściowego 50 Hz 
narzuca liczbę biegunów wirnika równą 40.  
 

3. Konstrukcja prądnicy 
 

Podstawowym problemem w wielobieguno-
wych maszynach z magnesami trwałymi jest 
duŜy moment zaczepowy [2], [4], [5], [6] wyni-
kający z duŜej liczby biegunów. DuŜy moment 
zaczepowy wywołuje drgania maszyny podczas 
pracy i związany z nimi hałas. Poza tym 
elektrownia wiatrowa startuje dopiero przy 
znacznej prędkości wiatru, co ma głównie zna-
czenie psychologiczne dla odbiorcy. Najpro-
stszym i najczęściej stosowanym sposobem 
minimalizacji tego momentu jest stosowanie 
skosu Ŝłobków stojana [4], [6]. MoŜna go 
jednak stosować w przypadkach, gdzie długość 
pakietu blach stojana jest znaczna. Przy małej 
długości pakietu następuje wyraźne ograni-
czenie powierzchni uŜytkowj Ŝłobka i trudności 
z umieszczeniem w nim uzwojenia. Innym 
popularnym sposobem minimalizacji momentu 
zaczepowego jest stosowanie skosu lub 
pseudoskosu (kilka magnesów na długości 
wirnika przesuniętych względem siebie o okre-
ślony kąt) magnesów [5]. Rozwiązanie to 
wymaga stosowania drogich przyrządów do 
klejenia magnesów i nie daje tak dobrych 
efektów jak skos zębów stojana. W przed-
stawionej konstrukcji minimalizację momentu 
zaczepowego uzyskano przez zastosowanie nie-
typowej, nieparzystej liczby zębów stojana 
róŜnej o jeden od liczby biegunów magnetycz-
nych wirnika. Obliczenia projektowe modelu 
płaskiego wykonano przy uŜyciu programu 
COMSOL Multiphysics w wersji 3.3. Do obli-
czenia zadanego obwodu magnetycznego pro-
gram ten korzysta z metody elementów skoń-
czonych. PoniŜszy rysunek prezentuje zaleŜ-
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ność momentu zaczepowego prądnicy w funkcji 
kąta obrotu.  

 

Rys.1. Moment zaczepowy w funkcji kąta ob-
rotu wirnika dla 5 warstw w szczelinie 

 

Jak widać moment zaczepowy jest pomijalnie 
mały w stosunku do momentu znamionowego 
prądnicy (około 400 Nm). Na rysunku nr 2 
przedstawiono dwa rzuty obrazujące kon-
strukcję prądnicy. Pakiet blach stojana 1 umie-
szczony został w dwuczęściowej, aluminiowej 
obudowie 2. Obudowa jest odlewem aluminio-
wym, na którym znajdują się Ŝebra zwię-
kszające sztywność obudowy i poprawiające 
oddawanie ciepła do otoczenia.  
 
 
Wirnik 3 z naklejonymi magnesami 4 
wykonano w postaci koła ze stalowym 
wieńcem. W celu zmniejszenia masy wirnika 
wykonano w nim sześć okrągłych otworów. 
Wirnik osadzony jest w obudowie na dwóch 

baryłkowych łoŜyskach zapewniających prze-
noszenie duŜych obciąŜeń mechanicznych,  
w tym duŜych sił poosiowych. Szczelność obu-
dowy zapewniają dwa pierścienie uszcze-
lniające umieszczone w pobliŜu łoŜysk. W po-
bliŜu łoŜysk znajdują się takŜe nie uwido-
cznione na rysunku otwory do mocowania prą-
dnicy. 

4. Wnioski 

Wolnoobrotowe, bezprzekładniowe prądnice  
z magnesami trwałymi znajdują coraz częstsze 
zastosowanie w małych elektrowniach wia-
trowych przeznaczonych do wspomagania ukła-
du grzewczego domów jednorodzinnych. Latem 
uzyskiwana z nich energia moŜe być magazyno-
wana w akumulatorach lub zwracana do sieci 
energetycznej przez układy energoelektroni-
czne. Prezentowana w pracy konstrukcja ma 
pomijalnie mały moment zaczepowy – mniej-
szy od tarć w łoŜyskach i pierścieniach usz-
czelniających. Dzięki temu elektrownia wiatro-
wa startować będzie juŜ przy słabych wiatrach. 
Zaletą jest takŜe mała prędkość obrotowa –  
150 obr./min. co pozwala umieszczać turbinę 
wiatrową bezpośrednio na wale prądnicy. 
Przedstawiona konstrukcja charakteryzuje się 
małą masą.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Konstrukcja wolnoobrotowej prądnicy 
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Praca została wykonana w ramach projektu 
rozwojowego nr N  R01 0015 06/2009 finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju. 
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