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Generatory stosowane w zawodowej
energetyce wiatrowej

Fot. Vestas

Obecnie du¿e elektrownie wiatrowe to
konstrukcje o mocy oko³o 2 MW. S¹ to maszyny
o poziomej osi obrotu, wyposa¿one w wirnik
trój³opatowy, który zapewnia sta³¹ wartoœæ
momentu obrotowego wirnika, co zapewnia
stabilnoœæ ca³ej konstrukcji. Wystêpuje ma³a
wra¿liwoœæ na podmuchy wiatru. Rozwi¹zanie
takie zapewnia równie¿ ³atwoœæ w obrocie
g³owicy.
Na rynku dostêpne s¹ dwa rodzaje elektrowni
wiatrowych:
?
elektrownie du¿ej mocy wyposa¿one
w generator asynchroniczny
?
elektrownie du¿ej mocy wyposa¿one
w generator synchroniczny
Elektrownia jest wyposa¿ona w system
OptiSpeedTM, który umo¿liwia zró¿nicowanie
prêdkoœci obrotowej a¿ o 60%. Optymalizuje on
produkcjê energii, zw³aszcza przy s³abym
wietrze, oraz u³atwia dostosowanie funkcjonowania turbiny do parametrów sieci elektrycznej

Energia wiatru wykorzystywana by³a od tysi¹cleci. Pierwsze wiatraki wybudowano w Persji
oko³o 640 roku przed nasz¹ er¹. W Europie
potwierdzone pojawienie siê elektrowni
wiatrowych datuje siê na rok 1180 w Normandii.
Jeœli chodzi o produkcjê energii elektrycznej
z wiatru, to pierwsze próby podjêto w 1891 roku.
Pierwsza eksperymentalna elektrownia wiatrowa zosta³a zbudowana w Danii (zastosowano
generator pr¹du sta³ego - tzw. dynamo). W roku
1918 pracowa³o oko³o 120 elektrowni wiatrowych o mocy od 10 do 35 kW.
Pierwsza du¿a elektrownia wiatrowa o mocy
1,25 MW zosta³a zainstalowana w USA w roku
1941. Swoj¹ moc nominaln¹ osi¹ga³a przy
prêdkoœci wiatru 13,2 m/s. Niestety uleg³a ona
uszkodzeniu 4 lata po uruchomieniu. Pierwsze
elektrownie wiatrowe by³y konstrukcjami
niedopracowanymi, problemy dotyczy³y
g³ównie technologii ³opat oraz dynamiki ca³ej
turbiny.
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tak, by spe³niæ zró¿nicowane wymagania
zak³adów energetycznych.

Maszyny z generatorem synchronicznym na przyk³adzie
elektrowni Enercon E-70
Enercon E-70 to elektrownia z wirnikiem
z³o¿onym z trzech ³opat wykonanych z w³ókna
szklanego, powierzchnia zataczania - 3959 m2.
Moc znamionowa - 2000 kW. Turbina
z wirnikiem o œrednicy 71 m i wysokoœci¹ wie¿y
od 84 do 113 m wydajnie wykorzystuje ka¿de
warunki wiatrowe we wszystkich miejscach,
w których dzia³a w celu produkcji energii
elektrycznej.
Uk³ad napêdowy stanowi sztywna piasta
po³¹czona bezpoœrednio z generatorem
pierœcieniowym. Wprowadzanie energii do sieci
nastêpuje poprzez falownik.

Sterownik piasty
Cylinder systemu
sterowania ³opatami
Oœ g³ówna
Ch³odnica oleju
Przek³adnia g³ówna
Sterownik VMP z
konwerterem
Hamulec parkingowy
DŸwig serwisowy
Transformator
Piasta wirnika
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£o¿ysko skrzyd³a
Skrzyd³o
System blokady wirnika
Modu³ hydrauliki
Tarcza hydrauliczna
Ko³o mechanizmu obrotu gondoli
Rama
Si³owniki mechanizmu obrotu
gondoli
Generator OptiSpeedTM
Ch³odnica generatora
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Rys. Widok poszczególnych elementów wchodz¹cych w sk³ad turbiny.
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ENERCON. E-70 fot.Enercon GmbH

Prêdkoœæ wiatru za³¹czaj¹ca - 2,5 m/s,
nominalna prêdkoœæ wiatru - 12,7 m/s,
prêdkoœæ wiatru roz³¹czaj¹ca - 28–34 m/s.
Koncepcja firmy ENERCON bez przek³adniowego napêdu ogranicza liczbê czêœci w turbinie
E-70. Generator pierœcieniowy i wirnik firmy
ENERCON tworz¹ w turbinie typu E-70 jedn¹
jednostkê. Piasta wirnika po³¹czona jest
ko³nierzowo z czêœci¹ obrotow¹ generatora
i dlatego obraca siê podczas pracy z tak¹ sam¹
prêdkoœci¹.

Ró¿nice pomiêdzy konstrukcj¹
z generatorem asynchronicznym a synchronicznym
Maszyny z generatorem asynchronicznym ze
wzglêdu na swój charakter pracy musz¹ byæ
wyposa¿one w przek³adniê. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
najczêœciej stosuje siê generatory o zmiennej
liczbie par biegunów. W przypadku s³abej
prêdkoœci wiatru w³¹cza siê tzw. ma³y generator,
natomiast, kiedy wzrasta prêdkoœæ wiatru
w³¹cza siê tzw. du¿y generator.
Prêdkoœæ synchroniczna generatora dla 50 Hz
wynosi 905-1915 obr./min, natomiast wirnik
obraca siê z prêdkoœci¹ rzêdu 20 obr./min.
Prêdkoœæ taka podyktowana jest maksymalizacj¹ mocy uzyskiwanej ze strumienia wiatru.
St¹d w³aœnie zastosowanie przek³adni, która
zwiêksza liczbê obrotów do ¿¹danej wielkoœci.
Elektrownie wiatrowe wyposa¿one w generatory asynchroniczne s¹ konstrukcjami
niskonapiêciowymi, o napiêciu znamionowym
rzêdu 690 V. Dlatego elektrownie standardowo
wyposa¿one s¹ w transformatory blokowe,
umieszczone b¹dŸ w wie¿y, b¹dŸ w samej

VESTAS V80.Fot. Vestas

£opaty wirnika

Stojan
generatora

Stela¿ noœny

Adapter
³opat

Piasta
wirnika

Rotor Stator

Napêd
azymutalny

Czop
g³ówny
Wie¿a
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wirnika

Generator
gondoli, jak w przypadku konstrukcji Vestas V80, które podwy¿szaj¹ napiêcie do 15 kV.
Ró¿nica w przypadku konstrukcji z generatorami synchronicznymi polega na tym, i¿ nie
stosuje siê przek³adni. Wirnik generatora jest
bezpoœrednio po³¹czony z wirnikiem turbiny.
Stosuje siê generatory synchroniczne specjalnej
konstrukcji. S¹ to generatory o bardzo du¿ej
liczbie par biegunów. Kolejna ró¿nica polega na
sposobie pod³¹czenia do sieci. Konstrukcje
asynchroniczne nie s¹ bezpoœrednio pod³¹czone do sieci, ale za pomoc¹ przekszta³tnika. Takie
rozwi¹zanie jest konieczne ze wzglêdu na to, ¿e
prêdkoœæ obrotowa ko³a wirnika zmienia siê
w szerokich granicach, co powoduje zmianê
czêstotliwoœci napiêcia szyn generatora.
Niemo¿liwa by³aby synchronizacja z sieci¹
i osi¹gniêcie czêstotliwoœci 50 Hz.

Podsumowanie
Czêœciej stosowane s¹ elektrownie wiatrowe
z generatorami asynchronicznymi, które

Wirnik
generatora

posiadaj¹ zaletê w postaci ni¿szych cen. Jednak
obserwuje siê coraz wiêksze zainteresowanie
maszynami opartymi na generatorach synchronicznych, które zapewniaj¹ najlepsze wykorzystanie energii wiatru.
Ma³e obroty oraz brak zastosowania przek³adni
powoduje znaczne uproszczenie ca³ej konstrukcji, co w konsekwencji przek³ada siê na zmniejszenie zu¿ycia materia³ów i generowanego
ha³asu. Jednak rozwi¹zania takie s¹ nieco
dro¿sze od popularnych elektrowni asynchronicznych.
Literatura
?
Z. Luboœmy, Elektrownie wiatrowe w systemie
elektroenergetycznym, Warszawa 2006
?
S. Gumula, T. Knap, P. Strzelczyk, Z. Szczerba,
Energetyka wiatrowa, Karków 2006
?
materia³y promocyjne firmy Vestas
?
materia³y promocyjne firmy Enercon

§
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Problemy podczas transportu
pozagabarytowych elementów elektrowni wiatrowych
Proces inwestycyjny w energetyce wiatrowej, oprócz badañ, analiz
i projektów zakoñczonych pozwoleniem na budowê, to tak¿e
transport elementów parku wiatrowego oraz jego budowa.
Transport ponadgabarytowy ma miejsce, je¿eli miary ca³kowite
przewo¿onych ³adunków, wraz z zestawem transportowym, przekraczaj¹ dopuszczalne wielkoœci okreœlone w przepisach prawnych, tj.:
§
d³ugoœæ 16,5 m
§
szerokoœæ 2,5 m
§
wysokoœæ 4 m
§
ciê¿ar ca³kowity 42 t
§
dopuszczalny nacisk na oœ - zale¿ne od rodzaju drogi
Œledz¹c gabaryty elementów pokazanych w tabeli 1, mo¿na stwierdziæ,
i¿ sk³adowe elektrowni wiatrowych nale¿¹ do grupy ³adunków ponadgabarytowych, w zwi¹zku z tym potrzebuj¹ one specjalnych jednostek
transportowych oraz okreœlonych technik prze³adunkowych.
Najpowszechniejsz¹ metod¹ transportu takich elementów jest transport drogowy. Taki transport wymaga dróg o odpowiednich parametrach. Wed³ug polskich przepisów na wiêkszoœci dróg krajowych
mog¹ poruszaæ siê pojazdy cz³onowe o masie ca³kowitej do 42 t
i obci¹¿eniu na oœ pojedyncz¹ do 10 t. D³ugoœæ takiego pojazdu nie
mo¿e przekraczaæ 16,5 m, wysokoœæ 4,00 m, szerokoœæ natomiast
2,55 m. Jak wynika z tabeli powy¿ej, znaczna wiêkszoœæ tych
parametrów jest przekroczona. W takiej sytuacji transport staje siê
skomplikowany i trudny. Wiêkszoœæ infrastruktury drogowej (mosty,
wiadukty) nie spe³nia parametrów umo¿liwiaj¹cych transportu takich
elementów. Podczas planowania trasy przewozowej trzeba szczególn¹
uwagê zwróciæ na wysokoœæ wiaduktów kolejowych, na wysokoœæ
przeœwitu pod trakcj¹ elektryczn¹. Najczêœciej przewody jezdne na
liniach normalnotorowych umieszczone s¹ na wysokoœci 5,6 m,
w niektórych przypadkach wysokoœæ ta jest obni¿ona do 4,90 m.
Czasami bywa tak, i¿ zachodzi koniecznoœæ przebudowy linii
elektrycznych b¹dŸ ich czasowe podniesienie. Podobne utrudnienie
stanowiæ mog¹ napowietrzne linie energetyczne (nN/SN) oraz
telekomunikacyjne. Planuj¹c trasê przejazdu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na obecnoœæ drzew, znaków, s³upów blisko pasa jezdni.
Niezbêdny jest równie¿ przejazd tras¹ innym pojazdem, celem
naniesienia na plan punktów newralgicznych oraz sprawdzenia, czy
nie wstêpuj¹ okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce transport. W przypadku
przewozu przez aglomeracjê transport realizowany jest noc¹ przy
asyœcie policji.
Wymogi dotycz¹ce sprzêtu
Do transportu tak du¿ych elementów stosuje siê ci¹gniki siod³owe,
które cechuj¹ siê odpowiedni¹ moc¹, momentem obrotowym oraz
konstrukcj¹ siod³a. Ponadto mosty napêdowe ci¹gnika wyposa¿one
s¹ w zwolnice. Zwykle, ze wzglêdu na dogodne roz³o¿enie si³y napê-

dowej i nacisków na osie, dominuj¹ konstrukcje trzy- lub czteroosiowe.
Naczepy stosowane w transporcie sk³adowych elektrowni to konstrukcje niskopodwoziowe, które umo¿liwiaj¹ wyjazd przewo¿onego elementu z punku za³adunku, szybki i bezpieczny przerzut oraz wy³adunek
jak najbli¿ej miejsca póŸniejszej eksploatacji.
Wymogi dotycz¹ce dróg dojazdowych
Równie¿ same drogi dojazdowe oraz wewnêtrzna infrastruktura
drogowa farmy wiatrowej musi spe³niaæ odpowiednie parametry.
Drogi powinny byæ tak zaprojektowane, by mo¿liwy by³ bezproblemowy przejazd ok. 50 betoniarek i pojazdów budowlanych, 12 do 20
ciê¿kich pojazdów transportowych dla monta¿u i demonta¿u dŸwigu,
oko³o 10-13 ciê¿kich pojazdów transportowych z elementami sk³adowymi si³owni, tj.:
§
3-6 dla wie¿y
§
3 dla ³opat wirnika
§
3 dla gondoli, piasty i zespo³u napêdowego
§
2 dla szafy rozdzielczej, drobnych czêœci i kontenera
Maksymalna d³ugoœæ poci¹gu drogowego wynosi 52 m, a wymagana
wysokoœæ skrajni to 5,50 m.

Tab. 1. Wymiary oraz ciê¿ar poszczególnych elementów elektrowni wiatrowej na przyk³adzie turbiny NORDEX N90/2500
Gondola
Ciê¿ar „pusta” gondola (bez wa³u wirnika, przek³adni, tunelu nawiewnego)

oko³o 50 t

Ciê¿ar tylko zespo³u napêdowego (wa³ wirnika, przek³adnia)

oko³o 46 t

Szafa
rozdzielcza

£opaty wirnika
Ciê¿ar pojedynczej ³opaty

oko³o 26 t

oko³o 10,9 t

9,48 m

D³ugoœæ

3,68 m

2,80 m

Œrednica ko³nierza

Szerokoœæ

3,40 m

Szerokoœæ

3,26 m

1,20 m

D³ugoœæ

Wysokoœæ

3,70 m

Wysokoœæ

2,96 m

2,40 m

Wysokoœæ

D³ugoœæ

Wie¿a
D³ugoœæ
Ciê¿ar

Segment 1 (dó³)

Segment 2

Segment 4

Segment 5

oko³o 10,9 t
2,42 m
44 m
2,90 do 3,20 m

£¹czny ciê¿ar

13,68 m

16,95 m

20,86 m

23,80 m

21,70 m

oko³o

oko³o 62,4 t

oko³o 59,2 t

oko³o 58,4 t

oko³o 47,7 t

oko³o 30,5 t

258,24 t
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§
markê, typ, numer rejestracyjny, masê w³asn¹,

dopuszczaln¹ ³adownoœæ, liczbê osi pojazdu oraz
liczbê kó³ na ka¿dej osi (dla zespo³u pojazdów dane
te podaje siê odrêbnie dla pojazdu silnikowego
i przyczepy)
§
wymiary i masê ca³kowit¹ pojazdu pojedynczego
lub zespo³u pojazdów z ³adunkiem i bez, rozstaw osi
oraz naciski ka¿dej osi pojazdu wraz z ³adunkiem
§
schemat u³o¿enia ³adunku na pojeŸdzie
Przed uzyskaniem niezbêdnych zezwoleñ konieczne
jest równie¿ uiszczenie op³aty za przewóz ponadgabarytowy.
G³ówne problemy dotycz¹ce transportu
elementów elektrowni wiatrowych

Maksymalny ciê¿ar pojedynczego pojazdu wynosi
oko³o 165 t, maksymalny nacisk na oœ to 16 t. K¹t nachylenia drogi nie powinien przekraczaæ ok. 6%,
natomiast nachylenia boczne 2%. Strefy manewrowe
(o promieniu ³uku 50 m) musz¹ byæ wolne od
przeszkód (drzew, latarni, zabudowañ itp.).

5,50 m

5,00 m

Standardowa droga dojazdowa zostaje wykonana z t³ucznia (maks. ziarnistoœæ 60 mm; gruboœæ warstwy
oko³o 0,40 m) na ubitym podk³adzie z piasku (oko³o
0,30 m). Do wykonania wierzchniej warstwy mo¿e
zostaæ zamiast t³ucznia u¿yty równie¿ gruz ceglany lub
betonowy, który musi byæ wolny od innych form gruzu
budowlanego, jak szk³o, materia³y ceramiczne czy stal.
min. 8 m

r = 35 m
r = 50 m
min. 4,50 m

W celu zapobiegniêcia zamuleniu pomiêdzy podk³adem (piasek) a warstw¹ wierzchni¹ (t³uczeñ) konieczne
mo¿e byæ u³o¿enie warstwy w³ókniny. Wszystkie
warstwy musz¹ zostaæ maszynowo ubite, aby unikn¹æ
póŸniejszych problemów z transportem du¿ych ciê¿arów. Droga musi byæ ogólnie równa (spowodowane
jest to technologi¹ transportu) - pojedynczy przeœwit
pod³u¿ny poszczególnych pojazdów wynosi tylko
10 cm.
Pomiêdzy œrodkiem drogi a jej bokami powinien zostaæ
utworzony spadek, wynosz¹cy 2 do 3%, umo¿liwiaj¹cy
odp³yw wody deszczowej.
Wymagane zezwolenia
Ka¿dy transport drogowy przekraczaj¹cy dopuszczalne
przepisami parametry, wymaga uzyskanie zezwoleñ,
które wydawane s¹ przez:
§
naczelnego dyrektora okrêgu dróg publicznych
w miejscu rozpoczêcia przejazdu
§
organ zarz¹dzaj¹cy drog¹ w miejscu rozpoczêcia
przejazdu, dla przewozów w granicach miasta lub
s¹siaduj¹cych ze sob¹ miast
§
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
- dla przewozów miêdzynarodowych
Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien zawieraæ:
§
nazwê i adres przedsiêbiorcy wykonuj¹cego
transport
§
termin oraz dok³adny adres miejsca rozpoczêcia
i zakoñczenia przejazdu, a w przypadku gdy przejazd
zaczyna siê lub koñczy poza granicami kraju - nazwê
przejœcia granicznego
§
rodzaj ³adunku i jego masê ca³kowit¹

Pomimo niedostatecznego stanu dróg bardzo trudne
jest uzyskaæ niezbêdne pozwolenia na przejazd elementów elektrowni. Czasoch³onne procedury ustalenia
trasy przejazdu oraz ustalenie jego warunków powoduje, ¿e szacunkowy czas otrzymania niezbêdnych
zezwoleñ na jeden transport (np. transport gondoli)
trawa oko³o dwa miesi¹ce. Równie¿ du¿ym problemem
s¹ wysokie koszty zwi¹zane z uzyskiwaniem zezwolenia. Koszty tworz¹ przede wszystkim ekspertyzy mostowe oraz noœnoœci dróg. Ekspertyzy takie trzeba odnawiaæ co trzy miesi¹ce, co w przypadku realizacji du¿ych
inwestycji staje siê uci¹¿liwe - transport jednej kompletnej elektrowni wiatrowej (sekcje wie¿y, p³aty
wirnika, piasta, gondola i osprzêt) odbywa siê w 10
czêœciach. Kosztowne i du¿ym problemem jest
czasowe dostosowanie rond, usuwanie przeszkódpionowych i poziomych, a w szczególnoœci dostosowanie
dróg powiatowych dla transportu ponadgabarytowego
o naciskach na oœ przekraczaj¹cych dopuszczalne 8 t.
Oprócz skomplikowanej i kosztownej procedury uzyskiwania niezbêdnych zezwoleñ, olbrzymi¹ przeszkod¹
jest stan dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
które nie spe³niaj¹ standardów o dopuszczalnej
noœnoœci. Brak jest równie¿ mo¿liwoœci zastosowania
alternatywnego transportu z wykorzystaniem kolei.
Podsumowanie
Jak wynika z powy¿szego artyku³u, transport sk³adowych elektrowni wiatrowych jest skomplikowany,
a w naszych warunkach krajowych dodatkowo jest
bardzo trudny. Kosztowne, a przy tym czasoch³onne
procedury uzyskiwania zezwoleñ spowalniaj¹ proces
budowy. Bior¹c pod uwagê znaczn¹ liczbê inwestycji
bêd¹cych obecnie w toku w przysz³oœci, istnieje wysokie prawdopodobieñstwo podjêcia prób transportu bez
zezwoleñ. Konieczne by³oby uproszczenie procedur
i prawa z tym zwi¹zanego, by takie próby nie mia³y
miejsca.
Literatura
§
I. Kotowska, G. Barzyk, Transport drogowy elemen-

tów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich,
lipiec 2003
§
E. ¯bikowska, Rozwój rynku us³ug logistycznych
w Polsce
§
Transport ponadgabarytowy, jako jedna z podstawowych barier rozwoju polskiej energetyki
§
Informacje z firmy NORDEX
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GLOBEnergia
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Perspektywy rozwoju
i finansowanie
energetyki wiatrowej

Ostatnimi czasy zainteresowanie odnawialnymi Ÿród³ami energii w Polsce
nabiera tempa. Prym w tej kategorii projektów zaczyna wieœæ energetyka
wiatrowa. Jak wynika z analiz, wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej
w si³owni wiatrowej przyczynia do obni¿enia poziomu rocznej emisji CO2
w przybli¿eniu o 700 ton. Nie mówi¹c ju¿ o redukcji bardziej toksycznych gazów
powstaj¹cych podczas procesu spalania paliw konwencjonalnych. Mimo to
wielu jeszcze ekologów próbuje przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿e farmy wiatrowe
s¹ szkodliwe dla ekosystemu, w którym siê znajduj¹. Czy to z powodu ha³asu jaki
emituj¹ turbiny wiatrowe czy z powodu zak³ócenia tras wêdrowania ptaków lub
zwyczajnie z tego powodu, ¿e oszpecaj¹ krajobraz.
Jak wskazuj¹ badania czasów wystêpowania i prêdkoœci wiatru, prowadzone przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej od 1976 roku w Polsce istniej¹
obszary, gdzie wystêpuj¹ korzystne warunki dla
energetyki wiatrowej, przy za³o¿eniu kryterium
op³acalnoœci 1250 kWh/m2/rok z 1 m2 powierzchni
skrzyde³ si³owni. Szacuje siê, ¿e wystarczaj¹ce warunki
dla rozwoju elektrowni wiatrowych panuj¹ na 40%
powierzchni kraju. Dlatego te¿, pomimo napotykanych
trudnoœci na etapie inwestycyjnym warto jest
inwestowaæ w rozwój farm wiatrowych, poniewa¿ nie
tylko jest to czyste Ÿród³o energii ale równie¿ s¹ bardzo
³atwe w eksploatacji i daj¹ wysok¹ stopê zwrotu
inwestycji.
Wed³ug danych Urzêdu Regulacji Energetyki z koñca
marca wynika, ¿e w Polsce przy³¹czonych jest do sieci
253 elektrownie wiatrowe o ³¹cznej mocy zainstalowanej 459 MW. Na tle wiod¹cych krajów europejskich
takich jak Dania czy Niemcy mo¿e nie s¹ to wartoœci
robi¹ce osza³amiaj¹ce wra¿enie, niemniej jednak rynek
polski staje siê coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla
krajowych inwestorów ale równie¿ dla inwestorów
zagranicznych. Z tego te¿ powodu w najbli¿szych latach
spodziewany jest znaczny przyrost nowych inwestycji.
Fakt ten zdaje potwierdzaæ iloœæ udzielonych promes
przez URE na kolejne koncesje dla inwestycji na ³¹czn¹
moc 2 GW.
Jest to miedzy innymi efektem wsparcia projektów
energetyki wiatrowej ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach Osi Priorytetowej.
Obecny okres programowania na lata 2007-2013
stwarza wiele mo¿liwoœci finansowania projektów
energetycznych z zakresu energetyki wiatrowej. Dla
lepszego zobrazowania sytuacji, w ramach tylko pierwszej rundy naboru wniosków, w ramach dzia³ania 9.4
Wytwarzanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych PO
Infrastruktura i Œrodowisko do Instytucji Wdra¿aj¹cej
wp³ynê³o 120 wniosków o dofinansowanie. Konkurs
zakoñczony zosta³ 14 kwietnia 2009 r., a ponad 70%
wniosków stanowi³y projekty budowy farm wiatrowych.
Pomimo sporego zainteresowania inwestorów
programami pomocowymi nadal dostêpna jest znaczna
pula œrodków dedykowanych na rozwój OZE.
Mo¿liwoœci programu krajowego
W ramach Dzia³ania 9.4. Wytwarzanie energii ze Ÿróde³
odnawialnych mo¿liwe jest uzyskanie wsparcia dla
projektów dotycz¹cych budowy lub zwiêkszenia mocy
jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuj¹cych energiê wiatru. Warto nadmieniæ, ¿e w ramach
realizowanych projektów wsparcie bêdzie obejmowaæ
przy³¹cza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze
Ÿróde³ odnawialnych do najbli¿szej istniej¹cej sieci.
Beneficjentami sk³adanych projektów mog¹ byæ oprócz
jednostek samorz¹du terytorialnego równie¿ przedsiêbiorcy. Najbli¿szy termin konkursu zosta³ wyznaczony
na I kwarta³ 2010 roku.
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W przypadku inwestycji w budowê lub rozbudowê elektrowni wiatrowych, minimalna wartoœæ projektu wynosi
20 mln z³, natomiast maksymalna kwota wsparcia
zosta³a wyznaczona na poziomie 40 mln z³. Beneficjent
projektu mo¿e otrzymaæ p³atnoœæ w formie dotacji rozwojowej jako refundacjê poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczkê
na poczet przysz³ych wydatków kwalifikowalnych.
Forma p³atnoœci bêdzie rozpatrywana indywidualnie
przez instytucjê wdra¿aj¹c¹ na etapie zawierania
umowy o dofinansowanie z beneficjentem.
Regionalne programy wsparcia
Potencjalny inwestor chc¹cy zrealizowaæ inwestycjê
dotycz¹c¹ budowy lub zwiêkszania mocy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem
energii wiatrowej o wartoœci projektu do 20 mln z³ mo¿e
ubiegaæ siê o dofinansowanie w ramach regionalnych
programów operacyjnych. Jednak nie ka¿de województwo, przewidzia³o wsparcie dla energetyki
wiatrowej - wœród nich s¹ województwa dolnoœl¹skie,
kujawsko-pomorskie, œl¹skie oraz warmiñskomazurskie. Natomiast, najwiêcej œrodków na ten cel
przeznaczy³y województwa ³ódzkie, mazowieckie,
lubuskie, lubelskie i zachodniopomorskie. W tych
województwach kwota przeznaczona na dotacje
energetyki wiatrowej wynios³a co najmniej 4 mln euro.
W przypadku inwestycji zwi¹zanej z budow¹ lub
rozbudow¹ elektrowni wiatrowych minimalna wartoœæ
projektu wynosi 3 mln z³ jeœli inwestycja planowana
jest na obszarach objêtych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Beneficjentami w Regionalnych Programach Operacyjnych w zakresie energetyki wiatrowej mog¹ byæ
przede wszystkim jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia, ale równie¿ przedsiêbiorcy i organizacje pozarz¹dowe. Nie w ka¿dym jednak
województwie pieni¹dze na rozwój energetyki wiatrowej mog¹ wykorzystaæ przedsiêbiorcy. Takie mo¿liwoœci zosta³y stworzone w województwach lubuskim,
³ódzkim, ma³opolskim, mazowieckim, podkarpackim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ostatnim
przypadku beneficjentami projektu mog¹ byæ tylko duzi
przedsiêbiorcy.
W przypadku obliczania maksymalnej dopuszczalnej
wielkoœci pomocy w odniesieniu do wydatków
kwalifikowanych beneficjent pomocy powinien wnieœæ
wk³ad w³asny odpowiadaj¹cy co najmniej 25%
wydatków kwalifikowanych. Wk³ad ten nie mo¿e
pochodziæ ze œrodków publicznych. Beneficjent bêd¹cy
MŒP mo¿e staraæ siê o udzielenie pomocy regionalnej
tylko kiedy z³o¿y³ wniosek o przyznanie pomocy przed
rozpoczêciem prac nad realizacj¹ projektu. Du¿ego
przedsiêbiorcê równie¿ obowi¹zuje zasada uzyskania
potwierdzenia o kwalifikacji przed³o¿onego projektu do
pomocy regionalnej.

ENERGETYKA WIATROWA / finansowanie
Mo¿liwoœci daje tak¿e Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane mog¹ byæ projekty dotycz¹ce wytwarzania lub
dystrybucji energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Zgodnie
z za³o¿eniami programu pomoc¹ objête s¹ równie¿
elektrownie wiatrowe. Podstawowym warunkiem
udzia³u w programie jest lokalizacja inwestycji.
Warunkiem koniecznym jest aby inwestycja zlokalizowana zosta³a w miejscowoœciach nale¿¹cych do
gminy wiejskiej, albo w miejscowoœciach nale¿¹cych
do gminy miejsko – wiejskiej, z wyj¹tkiem miast licz¹cych powy¿ej 5 tys. mieszkañców, albo w miejscowoœciach gminy miejskiej o liczbie mieszkañców
mniejszej ni¿ 5 tys.
W ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla
gospodarki i ludnoœci wiejskiej” mo¿liwa jest m.in.
realizacja inwestycji s³u¿¹cych wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze Ÿróde³ odnawialnych, w tym energii
z wiatru. Dostêpna pomoc z PROW mo¿e obj¹æ koszty
inwestycyjne, zakup niezbêdnego wyposa¿enia jak
równie¿ koszty sporz¹dzenia dokumentacji technicznej. Beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich mog¹ byæ: gminy, jednoosobowe spó³ki
gminy oraz gminne zak³ady bud¿etowe. W przypadku
PROW wystêpuje konkursowy tryb naboru i oceny
wniosków zgodnie z regulaminem konkursu. Wniosek
o dofinansowanie sk³ada siê do urzêdu marsza³kowskiego a ostateczn¹ decyzjê o dofinansowaniu
projektu podejmuje zarz¹d województwa.
Maksymalny udzia³ dofinansowania w PROW wynosi
75% wydatków kwalifikowanych, natomiast maksymalna kwota wsparcia projektów w zakresie energetyki
wiatrowej w jednej gminie nie mo¿e przekroczyæ
3 mln z³.
Dofinansowanie nie tylko unijne
Przedsiêbiorca pragn¹cy zainwestowaæ
w energiê wiatrow¹ mo¿e równie¿ liczyæ na dodatkowe formy wsparcia - Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej bêd¹cy
Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ PO IiŒ udziela równie¿ wsparcia
finansowego w ramach Programu Priorytetowego dla
przedsiêwziêæ w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej
po¿yczki o sta³ym oprocentowaniu w skali roku, której
maksymalna kwota nie mo¿e przekroczyæ 50 mln z³.
Przedsiêbiorcy zdecydowani na t¹ formê dofinansowania inwestycji mog¹ staraæ siê o umorzenie nawet do
50% zaci¹gniêtej po¿yczki, jednak udzielane s¹ jedynie
przedsiêwziêciom o niskiej rentownoœci. Minimalny
koszt przedsiêwziêcia wynosi 10 mln z³. Program jest
realizowany od pocz¹tku 2009 r. i potrwa do koñca
2012 r. Warto nadmieniæ, ¿e wnioskodawca, mo¿e
z³o¿yæ do danego konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wœród przedsiêwziêæ kwalifikuj¹cych siê
do otrzymania dofinansowania zosta³y wyodrêbnione
elektrownie wiatrowe o mocy poni¿ej 10 MWe.
Przedstawione programy dotuj¹ce
energetykê wiatrow¹ napawaj¹ pozytywnym
myœleniem, dlaczego mimo tego tak trudno
realizowaæ „wiatrowe” przedsiêwziêcia?
Od pomys³u na projekt w zakresie energetyki wiatrowej
do jego realizacji up³ywa zazwyczaj co najmniej 4 lata.
Powodem takiego stanu rzeczy w Polsce jest wci¹¿ nagromadzenie niepotrzebnych barier administracyjnoprawnych. Pierwsz¹ z nich jest brak lub nieprawid³owo

Tab. Wsparcie finansowe dla energetyki wiatrowej w poszczególnych RPO
Województwo

Energia

Energia
odnawialna
wiatrowa

Minimalna/
maksymalna
wartoœæ projektu

Min./ Maks.
kwota wsparcia

Dzia³anie

dolnoœl¹skie

36 394 347

0

nie dotyczy

-

3

kujawsko-pomorskie

24 345 699

0

nie dotyczy

-

3

lubelskie

45 540 670

4 334 455

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

6.2

2

lubuskie

15 003 030

5 000 000

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

3.2

1

³ódzkie

49 614 579

9 751 831

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

2.9

1

ma³opolskie

22 000 480

1 100 024

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

7.2

1

mazowieckie

47 685 000

6 800 000

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

4.3

1

8 542 896

854 290

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

4.3

2

podkarpackie

43 293 601

3 956 942

500 tyœ./ 20 mln z³

2.2

1

podlaskie

15 000 000

3 000 000

3 mln/ 20 mln z³

5.1

2

1 mln/ 3 mln z³

5.2

pomorskie

38 057 828

3 097 731

1 mln/ 20 mln z³

5.4

2

œl¹skie

29 060 000

0

nie dotyczy

-

3

œwiêtokrzyskie

21 766 872

1 800 000

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

4.1, 4.2

2

warmiñsko-mazurskie

20 704 280

0

nie dotyczy

-

3

wielkopolskie

44 590 000

2 502 500

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

3.7

1

zachodniopomorskie

35 870 000

4 000 000

zgodnie z lini¹ demarkacyjn¹

4.1.1 *

1

opolskie

1 Beneficjentem projektów mog¹ byæ przedsiêbiorstwa
2 Beneficjentem projektów nie mog¹ byæ przedsiêbiorstwa

opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego danej gminy, w której nie uwzglêdniono
mo¿liwoœci wzniesienia farm wiatrowych. Dodatkow¹
przeszkod¹ s¹ trudnoœci z uzyskaniem przy³¹czenia do
sieci elektroenergetycznej. W wielu przypadkach
wnioski o przy³¹czenie farmy wiatrowej s¹ odrzucane ze
wzglêdu na stan lokalnej sieci energetycznej.
Nastêpstwem tego jest wymuszanie na inwestorach
podjêcia koniecznych dzia³añ modernizacji infrastruktury sieciowej na w³asny koszt, co nie jest zgodne
z ustaw¹ Prawo Energetyczne wed³ug, którego
operatorzy sieci dystrybucyjnych s¹ odpowiedzialni za
utrzymanie i modernizacjê sieci przesy³owych jak
równie¿ s¹ zobligowani do wydania pozwolenia
przy³¹czenia do sieci instalacji OZE. Dodatkowo
inwestor zobligowany jest bardzo czêsto do wykonania
ekspertyzy wp³ywu przy³¹czenia instalacji na krajowy
system elektroenergetyczny, nie rzadko przy uwzglêdnieniu przy³¹czenia innych parków wiatrowych. Takie
dzia³ania komplikuj¹ proces inwestycyjny, niepotrzebnie go wyd³u¿aj¹c i generuj¹c dodatkowe koszty, na
które nara¿ony jest inwestor. Niestety nie s¹ to jedyne
koszty. Planowana inwestycja farmy wiatrowej wymaga
ju¿ na wstêpnym etapie realizacji projektu sporz¹dzenia
stosowanych badañ w tym oceny oddzia³ywania
planowanej inwestycji na œrodowisko. Do tego
dochodzi kwestia uprzedniego zapewnienia praw
zarówno do nieruchomoœci, na których posadowione
maj¹ zostaæ same si³ownie wiatrowe jak i urz¹dzenia
oraz budynki zwi¹zane z ca³¹ infrastruktur¹ obiektu.
Warto w tym momencie zatrzymaæ siê na kilka chwil
i zastanowiæ siê nad nowelizacj¹ wspomnianego Prawa
Energetycznego, które rz¹d zatwierdzi³ 12 maja 2009
roku. Zaproponowane zmiany maj¹ ograniczyæ dzia³ania spekulacyjne inwestorów przy rezerwowaniu mocy
przy³¹czeniowej dla farm wiatrowych. Dzia³anie
z gruntu rzeczy s³uszne gdy¿ do koñca marca 2009 roku
operatorzy sieci wydali warunki przy³¹czenia do sieci
na ³¹czn¹ moc ponad 10 GW, natomiast zaowocowa³o
to jedynie podpisaniem umów na ³¹czn¹ moc
wynosz¹c¹ 1,2 GW. Taka praktyka blokowa³a innym
inwestorom dostêp do sieci, tym samym powa¿nie

20 tyœ. / 5 mln z³
800 tyœ. / 8 mln z³

3 Brak alokacji funduszy na energetykê wiatrow¹
* Beneficjentem projektów mog¹ byæ du¿e przedsiêbiorstwa

wyd³u¿aj¹c proces inwestycyjny.
Niemniej jednak zaproponowany mechanizm wprowadzaj¹cy obowi¹zek wp³acania zaliczki na poczet op³aty
przy³¹czeniowej nie jest w obecnej formie rozwi¹zaniem problemu, a co gorsze mo¿e stworzyæ istotn¹
barierê co spowolni rozwój rynku energetyki wiatrowej
w Polsce. Obowi¹zek uiszczenia zaliczki w wysokoœci
50 tyœ. z³ za ka¿dy 1 MW mocy przy³¹czeniowej ju¿
w momencie sk³adania wniosku o wydanie Warunków
Przy³¹czenia budzi najwiêksze zastrze¿enia. W szczególnoœci w przypadku okreœlenia wysokoœci op³aty
przy³¹czeniowej dopiero po wniesieniu zaliczki przez
inwestora. Op³aty zale¿nej przede wszystkim od stanu
technicznego sieci i aparatury niezbêdnej dla realizacji
wniosku. Taka praktyka jest niezrozumia³a i mo¿e
doprowadziæ do powa¿nego ograniczenia inicjatyw
energetycznych przez mniejszych inwestorów krajowych.
Bardziej odpowiednim rozwi¹zaniem wydaje siê
wprowadzenie systemu przewidzianych zaliczek ju¿ po
precyzyjnym okreœleniu wysokoœci op³aty przy³¹czeniowej, czyli w momencie otrzymania ostatecznych
Warunków Przy³¹czenia do sieci. W przypadku nie
uiszczenia zaliczki w okreœlonym terminie wydane
warunki mog³yby ulegaæ uniewa¿nieniu. Warto
wspomnieæ jeszcze, ¿e w myœl nowelizacji jeœli inwestor po wydaniu warunków przy³¹czeniowych i uiszczeniu zaliczki odst¹pi od realizacji planowanego
przedsiêwziêcia, to wniesiona zaliczka nie podlega
zwrotowi.
Bariery ograniczaj¹ce rozwój farm wiatrowych szybko
nie zostan¹ przezwyciê¿one. Niemniej jednak istniej¹ce
narzêdzia wparcia finansowego s¹ na tyle rozwiniêtym i
zaawansowanym mechanizmem, ¿e mimo pocz¹tkowych trudnoœci, naprawdê warto inwestowaæ w energetykê wiatrow¹. Pozyskan¹ energiê mo¿na w racjonalny sposób wykorzystywaæ z po¿ytkiem zarówno dla
œrodowiska jak i regionalnej przedsiêbiorczoœci.

Pawe³ Choromañski
Ekspert ds. OZE
Management & Consulting Group Sp. z o.o.
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OZE
W związku z powyższym przewidywany popyt na energię wytwarzaną
z Odnawialnych Źródeł Energii, w tym za pomocą potencjału wody czy
wiatru będzie w najbliższych latach stale wzrastał. Osiągnięcie zakładanych pułapów w produkcji energii z OZE niekoniecznie zatrzyma
tempo rozwoju tego sektora alternatywnej energii. Konwencjonalne
źródła energii stale są zużywane w ogromnych ilościach, a ich ilość
jest ograniczona. Popyt na energię elektryczną w nowoczesnych
gospodarkach stale się zwiększa, dlatego też alternatywne źródła
energii są jedyną szansą na zapewnienie Polsce i Europie bezpieczeństwa energetycznego. Jedną z najpopularniejszych form pozyskiwania zielonej energii (oprócz biomasy) jest energia wiatrowa i wodna.
Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, która z dostępnych technologii pozyskiwania czystej energii jest lepsza – energetyka wodna czy
wiatrowa. Jednym z najważniejszych kryteriów porównawczych jest
ilość mocy, jaką można uzyskać z poszczególnych źródeł, a co za tym
idzie ilość wyprodukowanej energii.
W przypadku pozyskiwania energii z wiatru moc zależy głównie
od prędkości wiatru, ale także od powierzchni zataczania skrzydeł.
W przypadku energetyki wodnej moc, jaką możemy uzyskać, zależy
przede wszystkim od przepływu i spadu.
Celem niniejszego artykułu jest porównanie produkcji energii
z przykładowych elektrowni wodnych i wiatrowych.
Do analizy wytypowano następujące jednostki:
• energetyka wiatrowa (3 lokalizacje: małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie)
• energetyka wodna (1 lokalizacja: podkarpackie)
Wykorzystywane technologie
Mała elektrownia wodna (MEW) – podstawowe dane
Blok siłowni wodnej, o wymiarach ok. 21x20 m, zaprojektowano
jako konstrukcję żelbetową. W budynku elektrowni zainstalowano
trzy jednakowe turbiny Kaplana z wałem pionowym typ 2100 mm.
Zastosowano generatory asynchroniczne o napięciu 0,4 kV, współpracujące z siecią dystrybutora energii. Dodatkowo siłownia wodna
wyposażona jest w następujące urządzenia:

Porównanie energii
ze źródeł odnawialnych
wody i wiatru
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
stale wzrasta i przewiduje się, że ta tendencja zostanie
zachowana. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej
w 2017 roku udział OZE w zużyciu energii finalnej wyniesie 12,9%. Założony w polityce energetycznej Polski na
najbliższe lata udział produkcji energii pochodzącej z OZE
wzrośnie kilkukrotnie w porównaniu ze stanem obecnym. Ratyfikowane przez Polskę zobowiązania oraz przyjęte do realizacji programy istotnie wpłyną również na
rozwój wykorzystania energii wodnej i wiatru w sektorze
energetycznym.
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• kraty wlotowe, o odpowiednim rozstawie prętów (ok. 75 mm), które
powstrzymają ryby przed dostaniem się do turbin;
• bariery elektryczne od wody górnej i wody dolnej, których głównym zadaniem jest odstraszanie ryb przed dostaniem się do elektrowni. Bariery od strony dolnej pełnią ponadto dodatkową funkcję, kierując ryby w kierunku przepławki dla ryb, co dokonuje się
dzięki wytwarzaniu stopniowych elektro-impulsów pola elektrycznego niskiego napięcia, które oddziaływają na układ elektroreceptorowy organizmu;
• kładki robocze do obsługi krat i zamknięć.
Elektrownia jest w pełni zautomatyzowana w zakresie:
• odstawienie turbozespołów w awaryjnych sytuacjach;
• automatyczne, ponowne załączanie się turbozespołów;
• dobór pracy turbozespołów, uzależniony od ilości wody będącej do
dyspozycji w danej chwili, co gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii wody płynącej w rzece, a w związku z tym wytworzenie
maksymalnej ilości energii elektrycznej.
MEW zaklasyfikowana jest do IV klasy budowli hydrotechnicznych ze
względu na spad wynoszący H = 4,5 m (dla budowli IV klasy w granicach 2-5 m) oraz moc elektrowni Pmax = 1,5 MW, tj. poniżej 2,5 MW.
Tab. 1. Podstawowe dane MEW [źródło: opracowanie własne]

Podstawowe parametry MEW
Przełyk instalowanych
Q = 57 m3/s
turbin
Spad elektrowni

Hmaxbrutto = 4,5 m

Moc elektrowni

N = 1 500 kW

OZE
Między turbiną a generatorem zainstalowane są przekładnie planetarne (3 szt.),
transformator wewnętrzny alkaiczny 1600 kV, szafa sterownicza, szafa rozdzielcza, przekładnie kierownicze (3 szt.), sterownia do powłok piętrzących wodę,
powłoki piętrzące wodę 3-przęsłowe do wysokości ok. 37 m ponad betonowy
próg. Wysokość piętrzenia – ok. 4,2 m, tj. rzędna 162,00 m n.p.m. do rzędnej 166,20 m n.p.m. Spad wody – ok. 4m, średnioroczny przepływ wody – ok.
35 m3/s, przełyk maksymalny turbiny – ok. 19 m3/s.

Po podstawieniu otrzymujemy

E = η ⋅ ρ ⋅ g ⋅ H ⋅ Vsr ⋅ t = 5670180000⋅ Wh = 5760 ⋅ MWh
Szacowana produkcja energii dla elektrowni wiatrowej 1
Posłużono się danymi pomiarowymi zebranymi przy użyciu dedykowanych masztów
pomiarowych. Poniżej przedstawione jest zbiorcze opracowanie zebranych w ciągu
roku danych, tj. róża wiatrów i rozkład Weilbulla.

Elektrownia wiatrowa (EW) – podstawowe dane
Tab. 2. Podstawowe dane EW [źródło: opracowanie własne na podstawie
danych firmy Nordex]
Dane konstrukcyjne
Prędkość wiatru dla
startu

3,5 m/s

Znamionowa prędkość
wiatru

12 m/s

Prędkość wiatru dla
zatrzymania

25 m/s

1 stopień planetarny, 2
stopnie zębate czołowe
Układ elektryczny

Moc znamionowa

1500 kW

Typ generatora

podwójnie zasilany generator
asynchroniczny,

77 m

Typ przekształtnika

modulacja szerokości
impulsów IGBT

4654 m²

Zakres prędkości
obrotowych

1000 do 1950 ±10%
min-1

Wirnik
Średnica
Omywana powierzchnia wirnika

Przekładnia
Typ

Ilość łopat

3

Napięcie znamionowe

690 V

Nachylenie osi wału
wirnika

5O

Częstotliwość

50 Hz

Materiał

szkło-żywica epoksydowa lub
szkło-poliester

Współczynnik
migotania

<5

Znamionowa prędkość
obrotowa

10,6 - 19,0 ±10%
min-1

Współczynnik zawartości harmonicznych

około 1%

Prędkość obwodowa
końcówek łopat przy
19 min-1

69,6 m/s

Rys. 2. Róża wiatru oraz rozkład Weibulla dla lokalizacji 1 [źródło: opracowanie własne]
Tab. 3. Rozkład średniej prędkości wiatru (U), parametrów rozkładu Weibulla
(A, k), energii (E), częstości występowania (f) dla poszczególnych kierunków,
z których wieje wiatr [źródło: opracowanie własne]
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Szacowana produkcja energii dla elektrowni wodnej
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Energia, jaką możemy uzyskać dzięki wykorzystaniu energii wody, określa wzór
poniżej [Michałowski, Plutecki, Energetyka wodna]:
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E = η ⋅ ρ ⋅ g ⋅ H ⋅ Vsr ⋅ t
gdzie:

η – sprawność (85%, typowa sprawność literaturowa turbiny Kaplana dla szerokiego zakresu przepływów)

ρ

– gęstość wody (1000 kg/m3)

g – przyspieszenie ziemskie
H – spad (przyjęto 4 m)
Vsr – średni przepływ (przyjęto 20 m3/s na podstawie danych wieloletnich z IMGW,
zobacz rys. 2)
t – czas pracy elektrowni w roku (przyjęto 8500 h ze względu na konieczność
wyłączenia elektrowni dla przepływów ekstremalnych oraz z powodu wykonania
niezbędnych prac konserwacyjnych )

Wykorzystano następujące wyrażenie:

P=

1
⋅ ρ ⋅ S ⋅u3
2

ρ ⋅– gęstość powietrza, równą
S – powierzchnia zataczana przez skrzydła wirnika
u – prędkość średnia
Dokładniejsza analiza oparta jest na parametrach rozkładu Weilbulla i krzywej mocy
turbiny. Analizując dane, można przypuszczać, iż produkcja energii będzie kształtować się na poziomie ok. 4000 MWh rocznie. Produkcja dla elektrowni wiatrowych
2 i 3 zostanie oszacowana w analogiczny sposób.
Produkcja dla elektrowni wiatrowej 2

Rys. 1. Rozkład Weibulla dla lokalizacji MEW
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Tab. 4. Rozkład średniej prędkości wiatru (U), parametrów rozkładu Weibulla
(A, k), energii (E), częstości występowania (f) dla poszczególnych kierunków, z
których wieje wiatr [źródło: opracowanie własne]
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Analizując dane, można przypuszczać, iż produkcja energii będzie kształtować
się na poziomie ok. 3300 MWh rocznie.

Tab. 7. Wskaźnik redukcji emisji CO2 [źródło: opracowanie własne]

Lp.

Nazwa

Moc
[ MW]

Ilość wyprodukowanej energii [MWh]

Wskaźnik
redukcyjny
[t/rok]

1

Mała elektrownia
wodna

1,5

5 760

5 549

2

Elektrownia
wiatrowa 1

1,5

4 080

3 931

3

Elektrownia
wiatrowa 2

1,5

3 300

3 179

4

Elektrownia
wiatrowa 3

1,5

2 100

2 023

Podsumowanie
Produkcja dla elektrowni wiatrowej 3

Jak wynika z powyższej analizy dla trzech jednostek OZE o tej samej mocy szacowana produkcja energii elektrycznej będzie się różnić dość znacznie, jest najbardziej
efektywna przy zastosowaniu technologii MEW (5760 MWh). Na uwagę zasługuje
też fakt, że te same turbiny wiatrowe umieszczone w różnych lokalizacjach mogą
wyprodukować tak różną ilość energii elektrycznej. Wynik ten podkreśla znaczenie
pomiarów prędkości wiatru przed wykonaniem inwestycji. Analogicznie, dla inwestycji w energetykę wodną istotne są pomiary przepływu wody.
Wyprodukowana energia przekłada się oczywiście na unikniętą emisję dwutlenku
węgla – co zostało podkreślone w niniejszym opracowaniu. Jednak ilość wyprodukowanej energii nie jest jedynym kryterium, którym należy się kierować przy wyborze technologii.
Należy również zwrócić uwagę na:

Rys. 4. Róża wiatru oraz rozkład Weibulla dla lokalizacji 3 [źródło: opracowanie własne]
Tab. 5. Rozkład średniej prędkości wiatru (U), parametrów rozkładu Weibulla
(A, k), energii (E), częstości występowania (f) dla poszczególnych kierunków,
z których wieje wiatr [źródło: opracowanie własne]
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Analizując dane, można przypuszczać, iż produkcja energii będzie kształtować
się na poziomie ok. 2100 MWh rocznie.

• lokalizację (w przypadku wiatru jest znacznie więcej miejsc, które można wykorzystać pod budowę przyszłej elektrowni),
• koszt inwestycji w przeliczeniu na 1 MW nowej mocy wytwórczej (koszt budowy
elektrowni wiatrowej jest mniejszy niż w przypadku budowy MEW o tej samej
mocy),
• czynniki środowiskowe w danym miejscu (bardzo często zdarza się, że nie ma
możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ze względu na coraz częstszą
tendencję zmniejszenia się ilości wody w ekosystemie. Natomiast w przypadku
energetyki wiatrowej – niemożność uzyskania decyzji środowiskowej ze względu
na znaczny hałas bądź występowanie na danym terenie „unikalnych” gatunków
roślin i zwierząt.
Podsumowując, można wyciągnąć wniosek, że pomimo różnic w efektywności produkcji zielonej energii powinniśmy promować każdą technologię, która przyczynia
się do poprawy bilansu i bezpieczeństwa energetycznego, dostarczania taniej lokalnej energii, rozwoju lokalnego rynku, nie zapominając o globalnym ograniczeniu
zanieczyszczeń i redukcji ilości emitowanego dwutlenku węgla.
Literatura
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duże w porównaniu z przewidywaniami rozkładu Weilbulla. Dla wiatru wysokie
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• S. Michałowski, J. Plutecki, Energetyka wodna, WNT, Warszawa 1975

• M. Duraczyński, Badanie oraz ocena zasobów energii wiatru w rejonie miasta Sandomierz, III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2008,
s.215–223
• Informacje uzyskane z firmy NORDEX
• M. Duraczyński, Perspektywy rozwoju i pozyskiwania energii wiatru na potrzeby
energetyki na przykładzie lokalizacji w województwie świętokrzyskim, Konferencja
„Czysta Energia, Czyste Środowisko”, Kraków 2008, s. 65–75
• D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT, Warszawa 2000
• Poradnik MEW pod red. M. Hoffmana, udostępnione dzięki www.mew.pl

Obliczenie wskaźnika redukcji emisji dwutlenku
Dzięki znajomości ilości wyprodukowanej energii jesteśmy w stanie oszacować
wielkość wskaźnika redukcyjnego, czyli ilość unikniętej emisji CO2 do atmosfery.
Obliczony wskaźnik redukcyjny dla poszczególnych elektrowni pokazano w tabeli 7.
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Współpraca elektrowni wiatrowej
z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
Jednym z etapów inwestycji, dość istotnym ze względu na swój charakter, jest uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej. W Polsce elektrownie
wiatrowe najczęściej przyłącza się do sieci średniego napięcia – SN (w przypadku
małych farm wiatrowych, do jednej sieci SN zwykle możliwe jest przyłączenie ok.
2 MW) lub wysokiego napięcia – WN (w przypadku dużych farm wiatrowych
o mocach rzędu 30 MW i wyżej).
Na etapie uzyskiwania warunków przyłączeniowych oprócz wypełnionego wniosku,
należy dostarczyć odpowiednie załączniki. Są to między innymi informacje o typie
i parametrach technicznych turbiny.
Aby wydać warunki, operator sieci musi na podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach przeanalizować kilka czynników związanych z przyszłą pracą
przyłączonego obiektu. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•
•
•

umiejscowienie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym
wahania amplitudy i częstotliwości napięcia
efekt migotania światła
harmoniczne napięć i prądów
prądy zwarciowe i układy zabezpieczeń
stabilność systemu
samowzbudzenie elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym
straty mocy czynnej w sieciach z elektrowniami wiatrowymi

Umiejscowienie elektrowni wiatrowej w systemie
elektroenergetycznym
Umiejscowienie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym ma duże
znaczenie dla jakości prądu w systemie elektroenergetycznym. Przyłączone obiekty
lokalizowane są najczęściej na terenach o dobrych warunkach wiatrowych, niezaludnionych, czyli w konsekwencji ze słabo rozwiniętą infrastrukturą energetyczną. Jak
już wspomniano, elektrownie, farmy wiatrowe mogą być przyłączane do sieci średniego lub wysokiego napięcia. Ma to duże znaczenie dla jakości prądu w systemie
elektroenergetycznym, gdyż przyłączone elektrownie wiatrowe do sieci średniego
napięcia mają większy wpływ na jakość prądu u odbiorcy niż elektrownie wiatrowe
przyłączone do sieci wysokiego napięcia.
Obiekty produkcyjne można przyłączyć w następujący sposób:
– podłączenie do przesyłowej sieci średniego napięcia, która zasila również istniejących odbiorców;
– przyłączenie do szyn SN w stacji GPZ – ten sposób przyłączenia stosowany
jest głównie w przypadkach słabych sieci, a przyłączenie elektrowni wiatrowych
powodowałoby zbyt duży wpływ na jakość energii elektrycznej;
– przyłączenie do szyn WN w stacji GPZ poprzez wydzieloną linię i WN/SN – ten
sposób przyłączenia stosowany jest głównie w przypadku podłączenia kilku elektrowni wiatrowych do zbyt małego GZP; ze względu na konieczność kupna transformatora WN/SN oraz osprzętu sposób ten jest bardzo drogi;
– farma wiatrowa przyłączana jest do linii WN poprzez jej własny transformator
WN/SN – ten sposób przyłączenia stosowany jest głównie, w przypadku kiedy
farma zlokalizowana jest blisko sieci WN; transformator farmy lokuje się w bliskiej odległości od linii WN i sprzężony jest on z nią za pomocą kabli;
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Rys. 1. Farma wiatrowa przyłączona jest do lini WN poprzez jej własny
transformator

ENERGETYKA WIATROWA
– farma wiatrowa podłączana jest do systemu elektroenergetycznego za pomocą
łącza prądu stałego AC/DC – ten sposób przyłączenia stosowany jest głównie do
przyłączenia morskich farm wiatrowych.
Wahania amplitudy i częstotliwości napięcia
Wahania amplitudy czy częstotliwości napięcia wynikają głownie ze zmian prędkości wiatru. Bardzo dużą rolę odgrywa również sama praca elektrowni wiatrowej, są
to przede wszystkim zmiany napięcia spowodowane częstym włączaniem i wyłączaniem elektrowni. W ciągu 1 godziny może nastąpić to kilka razy.
Efekt migotania światła
Efekt migotania jest widoczny u odbiorcy finalnego na poziomie niskiego napięcia.
Jest bezpośrednim efektem wahań napięcia. Zasady oceny wpływu elektrowni wiatrowej na system elektroenergetyczny, w tym również zagadnienia dotyczące migotania światła, unormowane są w PN-EN 61000-21:2004. Współczynnik uciążliwości
migotania w punkcie przyłączania elektrowni do systemu oblicza się dla:
• pracy ciągłej
• operacji łączeniowej przy startowej prędkości wiatru
• operacji łączeniowej przy znamionowej prędkości wiatru
Prądy zwarciowe i układy zabezpieczeń
Przyłączenie turbiny wiatrowej do systemu powoduje podwyższenie prądu zwarciowego i zmienia jego charakter. Większość stosowanych elektrowni wiatrowych
pracuje na generatorach asynchronicznych. Prąd zwarciowy tego typu elektrowni
jest silnie tłumiony i zanika stosunkowo szybko, lecz jego wartość początkowa jest
duża. Dlatego włączanie jednostek wytwórczych (elektrownie, farmy wiatrowe) do
pracy w systemie wymusza zmianę konrysuracji nastaw istniejących zabezpieczeń.
Nastawy układów zabezpieczeń turbin wiatrowych powinny być skoordynowane
z nastawami zabezpieczeń sieci oraz zgodne z wymogami operatorów.
Stabilność systemu
Przyłączenie farmy wiatrowej wpływa na stabilność systemu na poziomie lokalnym
i globalnym. Elektrownie wiatrowe wyposażone w generatory asynchroniczne ze
względu na swój charakter (zwiększenie poboru mocy przy spadku napięć) zmniejszają zapas stabilności napięciowej w węzłach sieci, do których są podłączone.
Masowe przyłączanie elektrowni wiatrowych może powodować destabilizację pracy
systemu.
Straty mocy czynnej w sieciach z elektrowniami wiatrowymi
Podczas przyłączenia elektrowni straty mocy czynnej ulegają zmianie. Zwiększenie
lub zmniejszenie strat mocy zależy od konrysuracji sieci, rozkładu obciążeń w sieci
przyłączeniowej, wartości mocy wprowadzonej przez elektrownie do systemu.
Po przeanalizowaniu wyżej wymieniowych czynników operator sieci wydaje warunki,
na mocy których elektrownia wiatrowa lub farma wiatrowa może zostać przyłączona
do sieci. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę
przyłącza następuje budowa, rozruch elektrowni i jej testy. Po odbiorze technicznym
zaczyna się normalna praca elektrowni w systemie.
Literatura
• Dr. Inż. G. Barzyk „Przyłączenie elektrowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego –
studium przypadku”
• Z. Lubośny „Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”
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średniego napięcia,
która zasila również istniejących odbiorców
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Stan rozwoju energetyki wiatrowej
w Polsce na tle państw europejskich
Produkcja energii stała się w ostatnich latach priorytetem dla całego
świata, w tym dla Unii Europejskiej. Do tej pory dostawa energii przyjmowana jest za pewnik w dzisiejszym społeczeństwie. Coraz częściej
słyszy się jednak o przerwach w dostarczaniu energii. Dodatkowo niepokojące stają się również głosy o bliskim wyczerpaniu się paliw kopalnych. Alternatywą, a wręcz obowiązkiem staje się zatem konieczność
wymiany urządzeń produkujących energię z surowców kopalnych na
technologie oparte na naturalnych zasobach odnawialnych.
Energetyka wiatrowa w Polsce – stan obecny
i perspektywy
Jednym z kroków podjętych w tym kierunku jest wprowadzenie przez
Unię Europejską w 2009 roku dyrektywy: 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (zastępującej
dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Zgodnie z przedstawioną
dyrektywą udział energii odnawialnej, w końcowym zużyciu energii
brutto, dla Unii Europejskiej powinien wynosić 20% do roku 2020
(dla Polski jest to wartość 15%). W praktyce dyrektywa ustanawia
wiążące cele w zakresie energii odnawialnej do 2020 roku dla każdego państwa członkowskiego UE. Rządy muszą przygotować narodowe plany działań na rzecz OZE do 30 czerwca 2010 roku, pokazując
szczegółowo, jak zamierzają zrealizować swoje cele. Dnia 29 stycznia br. Ministerstwo Gospodarki wysłało do Brukseli prognozę będącą
realizacją zobowiązania wynikającego z dyrektywy 2009/28/WE.
Z dokumentu tego wynika, że Polska w 2020 roku zamierza uzyskać

GLOBEnergia24Akademia Viessmann
32

3/2010

nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych powyżej poziomu wskazanego o ok. 0,5%, czyli osiągnąć wartość 15,48% udziału energii
odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto. Dla porównania inne
kraje zamierzają przekroczyć wskazane wartości o:
2,7% – Hiszpania, 2% – Grecja, 1,2% – Szwecja, 0,7% – Niemcy.
Z dokumentu tego wynika także, że Polska nie przewiduje do 2020 roku
konieczności wykorzystania energii odnawialnej spoza kraju w celu
wypełnienia obowiązku jej udziału w zużyciu energii finalnej (do zrealizowania celu wystarczający jest własny potencjał produkcyjny).
Obecnie udział energii odnawialnej w Polsce nie jest zbyt duży: łączna
zainstalowana moc wynosi ok. 2 GW, przy całkowitej zainstalowanej
mocy ok. 25000 MW (25 GW). Sektor energetyki wiatrowej (zainstalowana moc turbin wiatrowych to ok. 725 MW) obecnie rozwija się
najprężniej i klasyfikuje się na drugim miejscu w bilansie wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (tab. 1). Trzeba jednak
mieć świadomość, że na mapie wiatrowej świata Polska nie jest zbytnio widoczna w porównaniu z takimi krajami, jak: Niemcy, Hiszpania,
Dania i inne kraje UE (dane o zainstalowanej mocy turbin wiatrowych
dla krajów Unii Europejskiej zamieszczone są na rysunku 1). Możemy
się jednak cieszyć ciągłym rozwojem tego sektora. Dla przykładu produkcja energii z turbin wiatrowych w przeciągu ostatnich pięciu lat
wynosiła:
• 2005: 135,3 GWh
• 2006: 388,4 GWh
• 2007: 494,2 GWh
• 2008: 790,2 GWh
• 2009: 864,5 GWh
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Stanowiło to odpowiednio:
• 2005: 0,09% (135GWh/ 145TWh)
• 2006: 0,26% (388,4GWh/ 149TWh)
• 2007: 0,32% (494,2GWh/ 154TWh)
• 2008: 0,51% (790,2GWh/ 153TWh)
• 2009: 0,58% (864,5GWh/ 148,7TWh)
udziału generacji energii wiatrowej w krajowym zużyciu energii elektrycznej. W tabeli 2 przedstawiono największe istniejące farmy wiatrowe oraz te planowane
w najbliższej przyszłości.
Zgodnie z opracowaniem wykonanym przez Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przyrost
mocy elektrowni wiatrowych w Polsce do 2020 roku
powinien się kształtować w sposób podany w tabeli 3.
Z opracowania wynika także, że udział turbin wiatrowych w produkcji energii elektrycznej będzie wzrastał do ok. 24% w 2020 roku oraz do 45% w 2030
roku. Przewidywany jest wzrost liczby zatrudnionych w sektorze energetyki wiatrowej z ok. 2000 osób
w 2008 roku do ok. 66000 osób w 2020 roku, oraz
wzrost udziału energii wiatrowej, w zużyciu energii
odnawialnej, z ok. 15% obecnie do ok. 62% w 2020
roku. Prognozuje się także, że udział energii wiatrowej w końcowym zużyciu energii brutto może osiągnąć aż 3,8%.

ale są instalowane także ogniwa fotowoltaiczne,
elektrownie wodne oraz układy wykorzystujące biomasę. Moce zainstalowane w urządzeniach OZE wzrosły z zaledwie 14% w 1994 r. do 61% w 2009 r. Aż
39% (10163 MW – 9581 MW na lądzie i 582 MW na
morzu) nowo zainstalowanych mocy pochodzi z turbin wiatrowych. Stanowi to wzrost o 23% w porównaniu z rokiem 2008. Podobną sytuację można było
zaobserwować w poprzednim (2008) roku („Sukces
energetyki wiatrowej”, GLOBEnergia 2009, nr 2)
zainstalowano wtedy o 15% więcej mocy pochodzących z turbin wiatrowych niż w roku 2007, co stanowiło 36% nowo zainstalowanych mocy. Dla porównania ok. 26% (6630 MW) nowo zainstalowanych mocy
pochodzi z gazu, 16% (4200 MW) z ogniw fotowoltaicznych, 9% (2406 MW) z węgla. Pozostałe dane wraz
z mocami odinstalowanymi w poszczególnych sektorach znajdują się na rysunku 2.

wytwórczych energii w 2009 roku. Ogólny koszt inwestycji w sektor energetyki wiatrowej wyniósł w 2009
roku ok. 13 mld euro, z czego 11,5 mld euro to koszty
farm wiatrowych na lądzie, a 1,5 miliardów euro to
koszt instalacji na morzu.
Pod względem instalacji zlokalizowanych na lądzie
to w Hiszpanii zainstalowano największą ilość mocy
wytwórczych w 2009 roku. Zainstalowanych zostało
tam aż 2459 MW. Zaraz po Hiszpanii znajdują się
Niemcy z 1917 MW, a Włochy, Francja i Wielka
Brytania zajęły odpowiednio trzecie, czwarte i piąte
miejsce z 1114 MW dla Włoch, 1088 MW dla Francji
i 1077 MW dla Wielkiej Brytanii. Są to kraje o silnie
rozwiniętych rynkach w sektorze energetyki wiatrowej. Na uwagę zasługują także Portugalia (673 MW),
Szwecja (512 MW), Dania (334 MW) i Irlandia (233
MW). Wśród krajów UE, Polska znalazła się zaraz po
Irlandii z 181 MW nowo zainstalowanej mocy. Dane
dla wszystkich krajów Europy znajdują się na rysunku
1 wraz z przyrostem procentowym.

Ogólnie razem technologie odnawialnych źródeł energii stanowią ok. 61% (25963 MW) nowych zdolności

Ilość zainstalowanej mocy
do końca 2009 roku

Energetyka wiatrowa w Europie
– raport za rok 2009
Zgodnie z informacjami podawanymi przez Europejskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) z lutego
br. przyrost nowych mocy zainstalowanych w Unii
Europejskiej (UE), w sektorze energetyki wiatrowej jest większy niż w jakiejkolwiek innej technologii wytwarzania energii elektrycznej. Przez dwa ostanie
lata spośród instalowanych nowych mocy w Europie
ponad 50% pochodziło z sektora odnawialnych źródeł energii. Dominuje głównie energetyka wiatrowa,

Unia Europejska: 74 767 MW
Kraje kandydujące : 82 MW
EFTA: 44 MW
Cała Europa: 76 152 MW
POLAND
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Instalacja
2008
Kraje UE [MW]
Austria
14
Belgia
135
Bułgaria
63
Cypr
0
Czechy
34
Dania
60
Estonia
19
Finlandia
33
Francja
950
Grecja
114
Hiszpania
1558
Holandia
500
Irlandia
232
Litwa
3
Luksemburg
0
Łotwa
0
Malta
0
Niemcy
1665
Polska
268
Portugalia
712
Rumunia
3
Slowacja
0
Slowenia
0
Szwecja
262
Węgry
62
Włochy
1010
Wielka Brytania
569
EU-27
8268
EU-15
7815
EU-12
453
Z czego przybrzeżne
i nabrzeżne

374

Koniec Instalacja
2009
2008

Koniec
2009

995
415
120
0
150
3163
78
143
3404
985
16689
2225
1027
54
35
27
0
23903
544
2862
11
3
0
1048
127
3736
2974
64719
63604
1115

0
149
57
0
44
334
64
4
1088
102
2459
39
233
37
0
2
0
1917
181
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3
0
0
512
74
1114
1077
10163
9702
461

995
563
177
0
192
3465
142
146
4492
1087
19149
2264
1260
91
35
29
0
25777
725
3535
14
3
0
1560
201
4850
4051
74767
73194
1574

1479

582

2061

Instalacja 2008
Kandydaci do UE [MW]
Chorwacja
1
Macedonia
0
Turcja
311
Razem
312
EFTA (MW)
Islandia
0
Liechtenstein
0
Norwegia
103
Szwajcaria
2
Razem
105
Inne [MW]
Wyspy Owcze
0
1
Ukraina
Rosja
0
Razem
1
Cała Europa
8686

Koniec 2008 Instalacja 2009 Koniec 2009
18
0
458
476

10
0
343
353

28
0
801
829

0
0
429
14
443

0
0
2
4
6

0
0
431
18
449

4
90
9
103
65741

0
4
0
4
10526

4
94
9
107
76152

UDZIAŁY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
W ZAINSTALOWANEJ MOCY 10 163 MW W ROKU 2009.
Dania 2%
(233 MW)
Dania 3%
(334 MW)

Polska 2%
(181 MW)

Inne 6%
(575 MW)

Szwecja 5%
(512 MW)

Hiszpania 24%
(2459 MW)

Portugalia 7%
(673 MW)

Wielka Brytania
10%(1077 MW)

Niemcy 19%
(1917 MW)
Francja 11%
(1088 MW)

źródło: EWEA

Włochy 11%
(1114 MW)

Autor artykułu Wojciech Luboń,
Redakcja GLOBEnergia

Rys. 1. Ilość zainstalowanej mocy do końca 2009 roku
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Tab. 1. Bilans produkcji energii z OŹE, dane z dnia 31 grudnia 2009 roku

Rodzaj elektrowni

Łączna
zainstalowana moc

Ilość

Elektrownie wodne

945.210 [MW]

724

Elektrownie wiatrowe

724.656 [MW]

301

Elektrownie biomasowe

252.490 [MW]

15

Elektownie biogazowe

70.887 [MW]

125

Elektrownie wytwarzające z promieniowania słonecznego

0.001 [MW]

1

Rys. 2. Nowo zainstalowane i odinstalowane moce w krajach UE w 2009 roku [MW]
całość 25 963 [MW]
Tab. 2. Istniejące farmy wiatrowe w Polsce i planowane inwestycje

Miejscowość

Województwo

Zainstalowana moc [MW]

Karścino

zachodniopomorskie

69 MW

Tymień

zachodniopomorskie

50 MW

Suwałki

podlaskie

41,4 MW

Kisielice

warmińsko-mazurskie

40,5 MW

Jagniątkowo

zachodniopomorskie

30,6 MW

Zagórze

zachodniopomorskie

30 MW

Kamieńsk

łódzkie

30 MW

Planowane inwestycje
Mieleszyn

wielkopolskie

120 MW

Zajączkowo i Widzino

pomorskie

90 MW

Kuślin

wielkopolskie

>70 MW

Tychowo

zachodniopomorskie

50 MW

Śniatowo

zachodniopomorskie

32 MW

Jeleniewo

suwalszczyzna

30 MW

Tab. 3. Prognozowany przyrost zainstalowanej mocy w sektorze energetyki wiatrowej

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EW na lądzie [MW]

920

1404

2303

3202

4101

5000

6561

8098

9060 10008 10893

Ew na morzu [MW]

0

0

0

0

0

0

0

0

500

1000

1500

Małe EW [MW]

1

5

10

70

130

190

250

310

369

429

600

REKLAMA
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2019

2020

źródła:
www.ure.gov.pl
www.cire.pl
www.psew.pl
www.ewia.org
Dyrektywa: 2009/28/WE

Wojciech Luboń
GLOBEnergia
AGH KSE
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Wykorzystane w konstrukcji latawce określane są mianem „kiteplanes”.
To połączenie możliwości wznoszenia zwykłego latawca z właściwościami swobodnego opadania szybowca. Stosując modele komputerowe, opracowano latawce w kształcie „ósemki’. Model ten powoduje,
że powietrze przez nie przechodzące przemieszcza się nawet szybciej niż prędkość wiatru otoczenia. Kiedy linę należy zwinąć, latawiec
wyprofilowany jest tak, że spada z nieba jak szybowiec, bez konieczności dostarczania dużej ilości energii. System Ockels korzysta z tych
modeli w celu maksymalizacji siły, jaką może generować. Rozważa się
także rozszerzenie podstawowego prototypu, używając wielu szeregów
latawców, działających jak jo-jo: gdy jeden przemieszcza się w górę,
inny przemieszcza się w dół.
Podstawowa różnica między konstrukcją holenderskiego naukowca,
a klasycznymi turbinami wiatrowymi polega na tym, że Laddermill nie
jest uzależniony od zmiennych warunków wietrznych przy powierzchni
terenu. Wykorzystuje on siłę wiatru na wysokości ok. 10000 m, gdzie
wieje silniej i stabilniej.

Laddermill
Produkcja energii elektrycznej
ponad chmurami
Wubbo Ockels, profesor Delft University of Technology, zaprojektował układ połączonych latawców sterowanych drogą radiową tzw.
Laddermill, który umożliwia produkcję energii elektrycznej z wiatru,
na dużych wysokościach. Pierwsza próba wytworzenia prądu tą drogą,
odbyła się 29 sierpnia 2007 roku z wykorzystaniem jednego latawca
o powierzchni 10 m2. Urządzenie osiągnęło wtedy moc równą 10,5 kW.
Nazwę „laddermill” (urządzenie) zawdzięcza swej konstrukcji, przypominającej koło młyńskie, z tą różnicą, że medium wprawiającym
w ruch jest rozpędzone powietrze, a nie woda.
Laddermill tworzy ciąg skrzydeł lub latawców połączonych ze sobą
kablem formującym dużą pętle, sięgającą od powierzchni ziemi do
wysokości ok. 10 km. Jak to działa? Tak jak skrzydła w samolocie,
projekt wykorzystuje siłę nośną wiatru. Zmieniając ustawienie skrzydeł (kąt natarcia) można zwiększyć lub zmniejszyć siłę oddziałującą
na latawiec. Skrzydła po jednej stronie pętli są ustawione tak by uzyskiwały jak największą siłę wznoszenia, natomiast te po drugiej, mają
wytwarzać siłę nośną potrzebną jednie do utrzymania w powietrzu
wagi własnej konstrukcji. Rezultatem jest duża różnica siły na dwóch
końcach kabla, która wprawia pętlę w ruch obrotowy, co działa jako
moment napędowy na wał generatora. Z tego powodu konstrukcja
nazywana jest też „wirującą pętlą” (ang. rotating loop).
Opisany powyżej schemat jest pierwszą wersją projektu opracowaną
i zaprezentowaną przez Ockels trzy lata temu. Od tamtej pory nad
Laddermill pracuje grupa naukowców uniwersytetu w Delft, przez których projekt jest rozwijany i udoskonalany, w związku z czym obecnie wygląda nieco inaczej. Latawce umocowane są w szeregu, na jednej linie, i ustawione pod kątem natarcia wywarzającym największą
siłę nośną. Wywołuje ona siłę naciągu, która rozwija kabel, powodując ruch obrotowy wału generatora. W momencie, gdy lina zostanie
rozwinięta do końca, siła wznoszenia jest redukowana przez zmianę
kąta natarcia, następnie lina jest zwijana do minimalnej długości.
Kolejny cykl generowania energii rozpoczynany jest przez przywrócenie kąta natarcia dla maksymalnej siły unoszenia. Właściwym produktem takiego cyklu jest energia wytworzona dzięki sile wznoszącej latawców pomniejszona o energie potrzebną na zwinięcie liny do
pozycji wyjściowej.

Laddermill projektowany jest do wytworzenia 100 MW energii elektrycznej, która byłaby w stanie dostarczyć prąd do 100000 domów.
Szacowana cena jednej kilowatogodziny to 4 pensy, czyli około
19 groszy. To mniej niż połowa ceny za energie ze standardowych
turbin wiatrowych, oraz porównywalnie do ceny energii wytworzonej
z nośników konwencjonalnych. Z przeprowadzonej kalkulacji nakładów inwestycyjnych i operacyjnych wynika, że koszt instalacji wyniósłby około 400 dolarów za kilowat wytworzonej energii.
10-megawatowy system byłby w stanie dostarczyć średnio 3,5 MW
energii elektrycznej. Przy cenie 19 gr/ kWh inwestycja zamortyzowałaby się po około 4-5 latach.
Te pozytywne przypuszczenia ekonomiczne sprawiły, że znalazły się firmy zainteresowane inwestowaniem w ten sposób pozyskiwania energii. Stąd Laddermill nie jest jednym tego typu projektem.
Niezależnie, od naukowców z uniwersytetu w Holandii, firma Magenn
Power Inc. stworzyła MARS (Magenn Power Air Rotor System) oraz
Sky WindPower opracowała FEG (Flying Electric Generators).
MARS to balon wypełniony helem, posiadający wypustki na kształt
łopatek wirnika, dzięki którym wiatr może wprawić go w ruch obrotowy. Balon przytrzymywany jest w powietrzu za pomocą dwóch lin,
gdzie w miejscach ich mocowania zainstalowane są generatory zamieniające energię kinetyczną ruchu obrotowego na prąd.
FEG przypomina przytrzymywany na linie helikopter bez kabiny.
Określany jest jako „rotocraft”. Na lekkiej konstrukcji umieszczone
są dwa wirniki, po 5 metrów średnicy, działające jako turbiny wiatrowe, dzięki którym generowany jest prąd. W momencie wznoszenia
„rotocraft” jest w pozycji poziomej, a wirniki zasilane są energią elektryczną ze stacji naziemnej. Na odpowiedniej wysokości FEG drogą
radiową ustawiany jest, w zależności od prędkości wiatru, w pewnym
odchyleniu od poziomu, a wirniki napędzane przez wiatr, zaczynają
produkować prąd, dostarczany do stacji naziemnej kablem przytrzymującym całą konstrukcje. Kabel ten jest wykonany ze specjalnego
materiału który nie powoduje dużych strat energii, a transmisja, nawet
pod wysokim, napięciem nie przyczynia się do znacznych wzrostów
temperatury.
Przykład Laddermill i jemu podobnych projektów, jest zwróceniem
uwagi na wykorzystanie, do tej pory niedostępnego i przez to pomijanego, obszaru energetyki wiatrowej. Zadowalające wyniki prototypów w produkcji energii elektrycznej, pozwalają wierzyć w dobrą
sprawność przyszłych elektrowni. Zwracając równocześnie uwagę na
przystępną cenę takiej energii, można zaryzykować stwierdzenie, że
w przyszłości, prędkość wiatru na wysokości 10 km będzie powszechnym źródłem energii odnawialnej.
źródła:
www.thefraserdomain.typepad.com
www.inhabitat.com
www.lr.tudelft.nl
www.magenn.com
www.skywindpower.com

Magda Wojdyła
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Latarnie
„na wiatr i słońce”
oświetlają łódzką ulicę
Trwałość LEDów według producenta wynosi 50 000 godzin (12,5
roku działania bezawaryjnego), przy założeniu, że lampa pracuje
10 godz. dziennie. Oświetlenie uliczne pracuje średnio ok. 4 000 godzin
w roku. Turbina wiatrowa ma trochę krótszą trwałość. Akumulatory są
bardzo dobrej jakości, mogą funkcjonować 10 lat. Słup latarni też jest
przeznaczony na kilkanaście lat. Najbardziej czułym elementem latarni
jest elektronika, ale urządzenia te łatwo można kontrolować.
KS: Jak w rzeczywistości wygląda oświetlenie ulicy za pomocą latarni
hybrydowych, jak to jest w przypadku ulicy Strefowej w Łodzi?
WP: Powierzchnia oświetlonego obszaru została specjalnie dobrana
do parametru długości całej ulicy. Oprawy LEDowe oświetlają obszar
w kształcie prostokąta, słupy zostały więc ustawione w odległości kilkunastu metrów od siebie, aby zapewnić ciągłość dobrego, równomiernego oświetlenia.

Fot. 1. Trzy latarnie hybrydowe przy ul. Strefowej w Łodzi funkcjonują
od listopada 2009 roku (fot. K. Smętkiewicz)

Ulica Strefowa w Łodzi – niepozorna, krótka uliczka na obrzeżach miasta, ale jednak wyjątkowa… To pierwsza w Polsce ulica,
która jest oświetlona latarniami wykorzystującymi energię wiatru
i słońca. Dnia 4 listopada 2009 roku oddano do użytku trzy latarnie
hybrydowe oświetlające tę ulicę.
Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej (Instytut Elektroenergetyki;
Zespół Oświetlenia Elektrycznego) opracował projekt zastosowania odnawialnych źródeł energii – Słońca i wiatru w celu oświetlenia ulicznego.
O szczegółach tego pionierskiego projektu, który zyskał aprobatę władz
miasta, zadowolenie mieszkańców ulicy Strefowej i zainteresowanie
społeczne opowiada w wywiadzie Pani dr inż. Wiesława Pabjańczyk
– pomysłodawczyni i kierowniczka zespołu projektowego.
Karolina Smętkiewicz / GLOBEnergia: Z jakich elementów
składa się latarnia hybrydowa, jakimi parametrami technicznymi charakteryzuje się? Jak długo lampa może działać jednorazowo po naładowaniu akumulatora?
Dr inż. Wiesława Pabjańczyk: Latarnia hybrydowa składa się
z kilku elementów – na samej górze jest mikroturbina wiatrowa
o mocy 600 W, niżej umieszczone są dwa panele fotowoltaiczne,
o mocy około 200 W energii słonecznej, poniżej znajduje się źródło
światła – oprawa LED o mocy 56 W (dwa panele LEDowe). Na dole
10-metrowego, stalowego słupa latarni znajdują się dwa akumulatory.
Rozwiązanie techniczne, które przyjęliśmy i zastosowaliśmy w łódzkich latarniach, daje gwarancję na działanie przez pięć dni wietrznych i zachmurzonych. Panele fotowoltaiczne działają również podczas zachmurzenia, więc akumulator zawsze ładuje się, ale z mniejszą
sprawnością.
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W terenie, gdzie postawione są latarnie, stwierdzono dobre warunki
insolacyjne, tak więc nawet same panele słoneczne wystarczyłyby do
funkcjonowania latarni. Trzeba było zastosować specjalny system blokady energii wiatrowej, aby akumulatory nie ulegały przeładowywaniu.
Teren, na którym stoją latarnie, charakteryzuje się występowaniem silniejszych wiatrów ze względu na ukształtowanie jego powierzchni.
Teoretycznie, sama turbina wiatrowa wystarczyłaby do wytworzenia
odpowiedniej ilości energii. Chcemy teraz sprawdzić różne rozwiązania, aby móc wykorzystać nadmiar energii.
KS: Czy istnieją jakieś uwarunkowania, którym podlega stawianie
takich latarni hybrydowych?
WP: Postawienie latarni hybrydowych, jak każdy projekt, ma swoje
ograniczenia. Przykładowo nie byłoby wskazane postawienie takiej
latarni, oświetlenia LEDowego, w centrach miejscowości, a to ze
względu na bezpieczeństwo użytkowników, które wymusza zapewnienie stałego niezależnego od pogody odpowiedniego oświetlenia ulicy.
Podobnie przy drogach słupy takie mogą przeszkadzać. Oczywiście,
nad samą konstrukcją słupa i wyglądem latarni można jeszcze popracować, aby zgodnie z sugestiami użytkowników dróg i mieszkańców
móc je udoskonalać oraz dostosowywać do ich potrzeb. Podobne
ograniczenia w stawianiu słupów latarni hybrydowych mogą wystąpić np. w parkach (ze względu na duże zadrzewienie terenu) czy na
terenach o wysokiej zabudowie. Pracujemy nad efektywniejszym gromadzeniem energii, aby zwiększyć niezawodność świecenia, również
przy współpracy z tradycyjną kablową instalacją energetyczną.
Istnieją również pewne przeciwwskazania do stawiania latarni, które
wykorzystują energię wiatru i Słońca. Ograniczenia te związane są
z ukształtowaniem powierzchni. Są obszary wyraźnie uprzywilejowane
dla zastosowania latarni hybrydowej (sprzyjające parametry wiatru
i nasłonecznienia), tak jak w przypadku rejonu ulicy Strefowej w Łodzi
dzięki m.in. występowaniu wzniesień. Niewielką przydatność miałyby
tego rodzaju latarnie postawione w dolinach, obniżeniach terenu. Do
zastosowania latarni hybrydowych konieczne jest zatem wcześniejsze
przeprowadzenie badań, pomiarów, analizy uwarunkowań geograficznych danego obszaru, przez co będzie lepsze dostosowanie parametrów oświetlenia i parametrów technicznych urządzenia do konkretnego miejsca.
Niewątpliwą zaletą przenośnych słupów latarni hybrydowych jest
możliwość ich postawienia w miejscach bardziej niedostępnych,
gdzie z różnych względów nie można poprowadzić instalacji elektrycznej z wykorzystaniem kabla.

ENERGETYKA WIATROWA
KS: Jakie były początki i jakie są dalsze plany projektu oświetlenia jednej z łódzkich ulic latarniami
hybrydowymi?
WP: Wykonałam już wiele projektów w zakresie
oświetlenia miejskiego, jednak wszystkie były na zasadach standardowych. Od dawna myślałam o nowych
rozwiązaniach. W wyniku własnych obserwacji
obszaru, na którym znajduje się ulica Strefowa, oraz
rozmów z mieszkańcami ulicy, stwierdziliśmy, że teren
ten odznacza się korzystnymi właściwościami (m.in.
cechami wietrznymi, słonecznymi). Ponadto przy ulicy
tej brakowało jakiegokolwiek oświetlenia, co zdecydowanie negatywnie wpływało na opinie mieszkańców
i ich poczucie bezpieczeństwa. Argumenty te pozwoliły na podjęcie decyzji o uzasadnionej realizacji projektu latarni hybrydowych. Do sfinalizowania projektu przyczynił się także jeden z mieszkańców ulicy
Strefowej, który zachęcił nas do postawienia tego typu
latarni. Wystąpiłam zatem do Urzędu Miasta z propozycją wykonania koncepcji oświetlenia: standardowej i hybrydowej. Po przeanalizowaniu obu propozycji doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie drugie jest
korzystne pod wieloma względami, także ze względu
na koszty. Urząd Miasta bez wahania przyjął naszą
propozycję, zważając również na dobro i potrzeby
mieszkańców tej ulicy oraz kierując się pełną akceptacją społeczną nowego projektu.

Nasza koncepcja została bardzo szybko zrealizowana
– od oddania projektu w ciągu trzech tygodni następowała już realizacja. W ciągu jednej doby były już
postawiane słupy oświetleniowe wraz z wyposażeniem. W przypadku instalacji kablowej zamontowanie oświetlenia trwa dużo dłużej, jest bardziej pracochłonne i kosztowne. Jest to kolejny atut rozwiązania
hybrydowego.

Fot. 2. Jedna z trzech latarni hybrydowych
„na wiatr i słońce” oświetlających ul. Strefową
w Łodzi (fot. K. Smętkiewicz)

W dalszej fazie rozwoju projektu oświetlenia ulicy
latarniami hybrydowymi mamy w planach postawienie kolejnych dwóch lub trzech latarni, tak by ulica na
całej jej długości była w pełni oświetlona. Być może
wystarczy nawet pięć słupów, ze względu na dobrą
równomierność oświetlenia i wystarczającą szerokość oświetlanej powierzchni. Będziemy wykonywać
jeszcze projekty oświetlenia kolejnych ulic w Łodzi.
Ponadto wiele gmin wyraża swoje zainteresowanie
naszymi projektami.
KS: Czy mogłaby Pani w przybliżeniu określić, w jakim
czasie koszty tej innowacyjnej inwestycji mogą się
zwrócić?
WP: Okres zwrotu kosztów inwestycji według naszych
szacunków jest kilkuletni. W przypadku kosztów całkowitych inwestycji obliczyliśmy, że już za ok. 4-5 lat
jej koszty się zwrócą, nie uwzględniając wzrostu cen
energii elektrycznej.
KS: Uprzejmie dziękuję za rozmowę.

Tab. 1. Podsumowanie – zalety hybrydowych latarni ulicznych zasilanych energią wiatru i Słońca, na przykładzie projektu oświetlenia ulicy Strefowej w Łodzi

Uliczne latarnie hybrydowe „na wiatr i słońce” to rozwiązanie…

przyjazne
środowisku

nowoczesne
i wydajne

wygodne
i praktyczne

Rozwiązanie ekologiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii – bezpłatną energię słoneczną
i wiatru, które wzajemnie uzupełniają się i są powszechnie dostępne.
Zastosowanie nowoczesnej technologii LEDowej jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska
przyrodniczego – nie wykorzystuje się rtęci ani sody, które jak w przypadku zastosowania lamp
wyładowczych zatruwają środowisko.
Oprawy LEDowe są coraz bardziej nowoczesne, mają coraz większą wydajność i konkurencyjną
sprawność w porównaniu do lamp wyładowczych. Jest to rozwiązanie energooszczędne, ponadto
lampy z diodami LED zapewniają bardzo jasne, równomierne oświetlenie.
Oprawy LED charakteryzują się długim czasem działania (12 h pracy każdej nocy = 10 lat działania),
lampy sodowe są trzykrotnie mniej trwałe).
Energia elektryczna przekształcona z energii wiatrowej i słonecznej gromadzona jest w akumulatorze
na czas do 5 dób, dzięki czemu oświetlenie nie jest zależne od warunków pogodowych (prędkości
wiatru i usłonecznienia).
Prosta konstrukcja latarni gwarantuje jej mobilność, fundament postawiony jest na ziemi – zawsze
jest możliwość przeniesienia latarni w inne miejsce.

Naziemny betonowy fundament jako element konstrukcji latarni może pełnić jeszcze dodatkową
funkcję małej architektury, np. można go przekształcić na ławeczkę.
Przy zakładaniu latarni brak jest konieczności prac ziemnych związanych z instalowaniem linii energetycznej, co znacznie skraca czas wykonania projektu, redukuje koszty i ułatwia całość realizacji.
Zastosowanie latarni hybrydowej jest niezależne od zasilania z miejskiej sieci energetycznej.
Jest możliwość zastosowania lamp w miejscach, gdzie niewykonalne lub nieopłacalne jest doprowadzenie linii energetycznej.
opłacalne finansowo Inwestycja pomimo swojej wyższej ceny niż w przypadku rozwiązania standardowego odznacza się
szybkim okresem zwrotu kosztów. Od samego początku działania instalacji nie płaci się za energię
elektryczną, gdyż pochodzi ona ze źródeł naturalnych – Słońce i wiatr. Ostateczna kalkulacja kosztów
jest więc pozytywna.
Mieszkańcy łódzkiej ulicy zadeklarowali się do pilnowania, aby urządzenia pozostały w dobrym,
nienaruszonym stanie. Jest to element odpowiedzialności społecznej za wspólne dobro, co też może
z pewnością integrować mieszkańców jednej ulicy.
przynoszące
korzyści społeczne Można stwierdzić fakt zadowolenia społecznego z poprawy bezpieczeństwa na ulicy oraz z tego, że
ulica czymś wyjątkowym się wyróżnia; jest to początek korzystnych przemian, za którymi pójdą nowe,
kolejne inwestycje.

Karolina Smętkiewicz

GLOBEnergia29Akademia Viessmann GLOBEnergia
3/2010

2/2010

37

Charakterystyka turbin
wiatrowych o mocy 2–3 MW
Człowiek od początku istnienia wykorzystywał energię wiatru.
Początkowo wiatraki stosowane były do mielenia ziarna oraz napędzania urządzeń mechanicznych. W XVIII wieku w Polsce pracowało
ok. 20 tys. młynów wykorzystujących ten rodzaj energii. Na początku XX
wieku nastąpił bardzo dynamiczny rozwój przemysłu naftowego oraz
górniczego. Przyczyniło się to do zmniejszenia zainteresowania energią
wiatru jako surowcem do produkcji energii elektrycznej. Dopiero kryzys
w latach 70. spowodował ponowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem wiatru do celów energetycznych. Wieloletnie badania i wysiłki
konstruktorów mające na celu dopracowanie generatorów, elementów mechanicznych i automatyki turbin wiatrowych spowodowały ich
dynamiczny rozwój w latach 90. XX wieku. Dzięki współdziałaniu różnych gałęzi nauki i techniki wykorzystywanych w produkcji elektrowni
wiatrowych na rynek mogły trafić coraz większe, bardziej wydajne
oraz mniej awaryjne turbiny wiatrowe. Obecnie przy budowie lądowych farm wiatrowych najczęściej wykorzystuje się siłownie, których
generatory osiągają moce rzędu 2–3 MW. Celem niniejszego artykułu
jest zaprezentowanie i porównanie charakterystyk mocy 18 turbin
ośmiu wiodących producentów europejskich.
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ENERGETYKA WIATROWA
Tab. 1. Wartości prędkości w charakterystycznych punktach krzywych mocy, średnice wirnika oraz moce nominalne porównywanych turbin

Parametr

Enercon
E82

Fuhrländer FL
2500 - 90

Fuhrländer
FL 2500
- 100

Gamesa
G80

Gamesa
G87

Gamesa
G90

GE 2.5 XL

RePower
MM82

RePower
MM92

Nordex
N100

Siemens
Nordex Siemens Siemens
Vestas V80 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V112
SWT 2.3
N90 HS SWT 2.3 82 SWT 2.3 93
2 MW
2 MW
3 MW
3 MW
101

Średnica wirnika [m]

82

90

100

80

87

90

100

82

92

100

90

82

93

101

80

90

90

112

Moc nominalna [kW]

2000

2500

2500

2000

2000

2000

2500

2000

2000

2500

2500

2300

2300

2300

2000

2000

3000

3000

Prędkość startu [m/s]

3,0

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

4,0

4,0

4,0

3,0 - 5,0

4,0

3,0 - 4,0

Prędkość nominalna [m/s]

12,0

13,0

12,0

25,0

25,0

Prędkość wyłączenia [m/s] 28,0 - 34,0

15,0 - 16,0 14,0 - 15,0 13,0 - 15,0
25,0

25,0

25,0

3,0

3,5

3,0

3,0

3,0

12,5

14,5

12,5

13,0

14,0

25,0

25,0

24,0

25,0

25,0

13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 12,0 - 13,0
25,0

25,0

25,0

4,0

4,0

3,5

3,0

16,0

12,0

15,0

12,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Tab. 2. Wpływ średnicy wirnika na wartość generowanej mocy turbiny

Rys. 1. Wpływ średnicy wirnika na wartość generowanej mocy turbiny

Prędkość wiatru Vestas V90 3 MW
[m/s]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Moc [kW]
0
0
0
77
190
353
581
886
1273
1710
2145
2544
2837
2965
2995
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Vestas V112 3 MW
Moc [kW]
0
0
47
149
320
573
927
1395
1997
2584
2947
2998
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

REKLAMA

ZAPROJEKTOWANA BY DZIAŁAĆ.
GENERACJA GAMMA– KLASA WYDAJNOŚCI 2,5 MW.
N80/2500 | N90/2500 | N100/2500
Wyznaczamy nowe standardy
wydajności, zyskowności oraz
bezpieczeństwa.
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ENERGETYKA WIATROWA
Turbiny wiatrowe wykorzystują energię kinetyczną
wiatru i zmieniają ją w energię mechaniczną.
W generatorze natomiast następuje jej przemiana w energię elektryczną. Obecnie w turbinach wiatrowych stosuje się dwa rodzaje generatorów: synchroniczne i asynchroniczne. W poniższym
zestawieniu zaprezentowano 17 turbin wyposażonych w generatory asynchroniczne oraz
jeden z generatorem synchronicznym (Enercon).
Znając wartość prędkości wiatru oraz gęstość powietrza można wyznaczyć energię kinetyczną strugi
wiatru napływającą na wirnik turbiny. Dzięki energii
kinetycznej można określić moc tej strugi przepływającą przez powierzchnię zataczania łopat elektrowni wiatrowej. Wyraża się ona wzorem:

P= ½• m•V2

[wzór 1]

gdzie:
P – moc strugi wiatru [W]
m – strumień masy [kg/s]
V – prędkość wiatru [m/s]
Strumień masy natomiast określony jest wzorem:

m= ρ• A•V

[wzór 2]

gdzie:
A – powierzchnia wirnika [m2]
V – prędkość wiatru [m/s]
ρ – gęstość powietrza [kg/m3]
Zatem moc strugi wiatru przepływająca przez
powierzchnię wirnika A wynosi:

P= ½• ρ•A•V3

[wzór 3]

Pracująca elektrownia nie może wykorzystać całej
mocy strugi wiatru, ponieważ wiązałoby się to
z doprowadzeniem prędkości wiatru po przejściu
przez wirnik turbiny do zera. Stopień wykorzystania mocy wiatru przez turbinę wiatrową określa
współczynnik jej wykorzystania Cp. Dodatkowo moc

generowana przez turbinę zależna jest od sprawności generatora oraz zastosowanych przekładni
mechanicznych. Maksymalną teoretyczną sprawność konwersji mocy wiatru na moc mechaniczną
w silnikach wiatrowych wyznaczył Albert Betz.
W swojej pracy opublikowanej dokładnie sto lat
temu podał prawo, które mówi, że maksymalna teoretyczna sprawność konwersji mocy wiatru na moc
mechaniczną wynosi 59,3%, pod warunkiem że
turbina spowolnia wiatr po przejściu przez wirnik
do 1/3 jego prędkości początkowej. Prawo to określa
limit efektywności dla turbin wiatrowych.
Charakterystyką mocy turbiny wiatrowej jest krzywa
mocy (ang. power curve), która przedstawia zależność mocy generowanej przez turbinę wiatrową od
chwilowej wartości prędkości wiatru. Zależy ona od
rozwiązań konstrukcyjnych turbiny, rodzaju zastosowanej mechaniki, systemów sterowania, itp.
Porównanie krzywych mocy 18 turbin wiatrowych,
dla ρ = 1,225 [kg/m3], przedstawiono na rysunku 2.
W przedziale od prędkości startu do prędkości osiągnięcia mocy nominalnej moc elektrowni proporcjonalna jest do 3 potęgi prędkości wiatru oraz jest
zależna od powierzchni wirnika turbiny wiatrowej.
Zależność ta widoczna jest przy zestawieniu krzywych mocy na jednym wykresie. Najbardziej stromą
krzywą w porównaniu z innymi jest charakterystyka turbiny Vestas V112. Elektrownia ta posiada
najdłuższe łopaty wirnika w tym porównaniu –
54,6 m. Najbardziej płaskie krzywe mocy natomiast
posiadają turbiny o mniejszych średnicach wirnika,
np. Vestas V80 – długość łopaty – 39 m. W przedziale od prędkości osiągnięcia mocy nominalnej
do prędkości wyłączenia turbina wiatrowa generuje
stałą moc równą wartości mocy nominalnej. Jedynie
w turbinie Gamesa G90 zauważalny jest spadek
mocy przed osiągnięciem prędkości wyłączenia.
Pracując przy prędkościach większych od prędkości
osiągnięcia mocy nominalnej, elektrownia wykorzystuje tylko część energii kinetycznej wiatru.
Krzywa mocy posiada kilka charakterystycznych
punktów, a mianowicie:
• punkt prędkości startu (ang. cut on) – prędkość
wiatru, przy której zaczynają poruszać się łopaty
wirnika,

Rys. 2. Porównanie krzywych mocy 18 turbin wiatrowych, dla ρ = 1,225 [kg/m3]

• punkt prędkości nominalnej – prędkość wiatru, przy której elektrownia osiąga swoją moc
znamionową,
• punkt prędkości wyłączenia (ang. cut off) – prędkość wiatru, przy której następuje zatrzymanie
turbiny ze względu na zagrożenie mechaniczne
konstrukcji.
W tabeli 1 przedstawiono wartości prędkości w charakterystycznych punktach krzywych mocy, średnice wirnika oraz moce nominalne porównywanych turbin.
Prędkości startu dla wszystkich elektrowni są
do siebie bardzo zbliżone. Prędkości osiągnięcia
mocy znamionowej znajdują się w przedziale od
12 [m/s] dla Enercon E82, Fuhrländer FL 2500
100, Siemens SWT 2.3 101 oraz Vestas V112 do
16 [m/s] dla Vestas V80 oraz Gamesa G80. Można
zauważyć, że turbiny o większej powierzchni wirnika szybciej osiągają moce nominalne, więc lepiej
się sprawdzają w terenach o niższych prędkościach wiatru. Prędkości wyłączenia turbin podobnie jak startu są do siebie zbliżone dla wszystkich turbin. Wyróżnia się turbina Enercon E82,
która wyłącza się dopiero przy prędkości wiatru
28–34 [m/s]. W przypadku turbiny Gamesa G90
po przekroczeniu prędkości wiatru 21 [m/s] zauważa
się spadek mocy.
W tabeli 2 oraz na rysunku 1 przedstawiono, jaki
wpływ na wartość generowanej mocy turbiny wiatrowej ma średnica wirnika na przykładzie dwóch
turbin Vestas o tej samej mocy równej 3 MW, ale
o różnych średnicach wirnika – 90 i 112 m.
Powyższy wykres oraz tabela jasno pokazują, że turbina mająca większą średnicę wirnika Vestas V112
wyprodukuje więcej energii przy niższych prędkościach wiatru w porównaniu z turbiną, która ma o 22
m mniejszą średnicę wirnika – Vestas V90.
Podsumowanie
Dobór turbiny wiatrowej jest uzależniony od warunków wiatrowych panujących w danej lokalizacji.
Doboru dokonuje się na podstawie szczegółowej
analizy pomiarów parametrów wiatru, w tym intensywności turbulencji dla konkretnej lokalizacji. Nie
zawsze turbina, która ma najbardziej stromą krzywą
mocy, czyli produkuje więcej energii przy niższych
prędkościach wiatru, będzie najlepszą dla interesującego nas obszaru.
źródła:
Gumuła St., Knap T., Strzelczyk P., Szczerba Z.: Energetyka
wiatrowa, Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2006
www.enercon.de
www.fuhrlaender.de
www.gamesacorp.com
www.gepower.com
www.repower.de
www.nordex-online.com
www.powergeneration.siemens.com
www.vestas .com

Adam Królikowski
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„Golarz” chmur
Strata Tower SE1 to nowy, mierzący 148 m wysokości, najwyższy budynek mieszkalny w Londynie. Został wzniesiony w centrum
miasta, w ramach projektu rewitalizacji londyńskiej dzielnicy Elephant and Castle. Co odróżnia go od innych wieżowców? Na jego
szczycie zamontowano trzy turbiny wiatrowe, które będą zaspokajać 8% zapotrzebowania energetycznego drapacza chmur. Jest to
pierwszy na świecie budynek, w którym turbiny zostały zintegrowane ze strukturą obiektu.

Fot. www.bfls-london.com

Wieżowiec i turbiny są tak zaprojektowane, aby korzystać z południowo-zachodnich wiatrów wiejących w tym obszarze. Każda turbina, o mocy 19 kW, posiada
pięć 4,5-metrowych łopat. Wykorzystuje wiatr napływający pod różnymi kątami,
który dodatkowo przyśpieszany jest w momencie przepływu przez otaczającą
obręcz (tuleję) – tzw. efekt Venturi’ego. Przewiduje się, że turbiny będą produkować 50 MWh energii elektrycznej rocznie.
Na 43 piętrach Strata Tower SE1 znajduje się 408 apartamentów mieszkalnych,
a w przyległym, 5-poziomowym pawilonie przestrzeń handlowa przeznaczona
na sklepy i restauracje. Ceny mieszkań mają mieścić się w przedziale od 230 tys. do
2,5 mln £.
Projekt budynku został wykonany przez brytyjskie biuro architektoniczne BFLS
(Bogle Flanagan Lawrence Silver Ltd., dawniej Hamiltons) na zamówienie
Brookfield Europe. Całkowite nakłady wyniosły 113,5 mln £, z których 1,35 mln £
to koszt turbin firmy Norwin SA. Zaprojektowania konstrukcji pod turbiny podjęła
się firma RWDI-Anemos Ltd. Nie było to łatwe zadanie, gdyż inżynierzy musieli
wziąć pod uwagę powstający hałas i wibracje przenoszone przez zintegrowaną
konstrukcję. Aby zmniejszyć hałas, zastosowano turbiny 5-płatowe, a stalową
ramę zamieszczono na amortyzatorach.

Nieformalnie wieżowiec nazywany jest również „Brzytwą”, gdyż swym wyglądem przypomina trójgłowicową golarkę elektryczną.
Cały projekt nakierowany jest na realizację idei zrównoważonego rozwoju
w budownictwie mieszkalnym, czyli zapewnienia komfortu mieszkalnego z jednoczesną troską o środowisko naturalne. Budowla spełnia wyśrubowane wymogi
przepisów dotyczących ochrony środowiska. W budynku nie zainstalowano klimatyzacji oraz zaprojektowano system naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji
z odzyskiem ciepła (zgodnie z przepisami SAP, załącznik Q). Na całym obszarze użytkowym zastosowano niskoenergetyczne oświetlenie z systemem tzw.
nieobecności i obecności (ang. absence and presence lighting control system),
a na parkingu system detekcji ruchu (ang. motion detection), który redukuje
oświetlenie o 50% w przypadku braku ruchu. W tańszych mieszkaniach w toaletach wykorzystywana będzie woda opadowa. Zaplanowano również podłączenie do systemu MUSCo dostarczającego ciepło użytkowe i energię elektryczną
z kogeneracyjnych systemów opartych na biomasie. Ponadto warto dodać, że
odpady wytworzone w trakcie budowy podlegają w 96% recyklingowi.
W niezależnej analizie przeprowadzonej przez IES (Integrated Environmental
Solutions) porównano emisję CO2 przez Strata Tower z wymogami Regulacji
budowlanych 2006. Zestawienie pokazało, że oddany do użytku wieżowiec może
osiągnąć 73-procentowe obniżenie emisji w stosunku do wartości normatywnych z przepisów budowlanych.
Wszystkie te systemy i zabiegi zastosowano w celu oszczędności energii, a co za
tym idzie ochrony środowiska naturalnego, co w dzisiejszych czasach jest wysoko
ocenianym aspektem. Potwierdza to fakt, że obecnie kładzie się duży nacisk na
rozwój budownictwa energooszczędnego. Równocześnie powstaje wiele projektów podobnych, a nawet bardziej zaawansowanych niż Strata Tower.
źródła:
• www.londonist.com
• www.stratalondon.com
• www.e-architect.co.uk

Magda Wojdyła
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Teledetekcyjne metody pomiarów
prędkości i kierunku wiatru
Pomiary prędkości i kierunku wiatru są potwierdzeniem dostępnych danych oraz przypuszczeń o warunkach wiatrowych panujących na interesującym nas obszarze. Wykonanie badań parametrów wiatru wymaga przestrzegania odpowiednich zaleceń oraz
dużej dokładności. Błędy popełnione przy mierzeniu wiatru mogą doprowadzić do niedoszacowania lub przeszacowania produktywności planowanych turbin wiatrowych. Okres wykonywania pomiarów nie powinien być krótszy niż jeden rok, a zaleca się badania wieloletnie.
Analiza danych wiatrowych wymaga uwzględnienia ukształtowania oraz szorstkości terenu, a także lokalnych warunków klimatycznych. W zależności od wielkości planowanej inwestycji i urozmaicenia orografii terenu stosuje się jedno bądź więcej miejsc
pomiarowych, a następnie uzyskane dane poddawane są specjalistycznej obróbce w programach wykorzystujących obliczenia
statystyczne. Tak otrzymane i opracowane dane są podstawą do
oszacowania produktywności planowanej farmy, jej opłacalności
ekonomicznej oraz czasu zwrotu inwestycji.
Pomiarów parametrów wiatru dokonuje się zazwyczaj na masztach pomiarowych, które swoją wysokością sięgają dolnych oraz
środkowych zakresów pracy wirnika przyszłej elektrowni wiatrowej (rys. 1). Następnie, na podstawie pomiarów, wylicza się
wartości prędkości wiatru na wyższych poziomach, więc dane
o prędkości wiatru w całym zakresie pracy wirnika są częściowo
danymi obliczanymi. Maszt pomiarowy wymaga także uzyskania
pozwolenia na budowę, czyli procedury administracyjnej, która
w zależności od organów lokalnych samorządów może trwać
kilka miesięcy. Alternatywą dla masztów pomiarowych są teledetekcyjne metody pomiarów parametrów wiatru. Ich bardzo
dużą zaletą jest łatwość transportu urządzenia (można je przewieźć małą ciężarówką), brak konieczności uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz możliwość pomiaru parametrów wiatru w całym zakresie pracy wirnika przyszłej elektrowni wiatrowej
(rys. 2). Jednym z takich urządzeń jest Sodar.

Sodar (ang. Sonic Detection and Ranging) jest to urządzenie do pomiaru intensywności turbulencji, prędkości oraz kierunku wiatru w warstwie granicznej, na podstawie analizy sygnałów akustycznych. Sodar wyznacza parametry wiatru na
podstawie analizy dopplerowskiego przesunięcia częstości emitowanego impulsu fali akustycznej powodowanego ruchem cząsteczek chmurowych lub niejednorodności atmosfery. Zazwyczaj
składa się z trzech anten akustycznych. Pierwsza ustawiona pionowo, druga nachylona w kierunku wschodnim, a trzecia w kierunku północnym. Do atmosfery wysyłane są kierunkowe impulsy
akustyczne, a następnie energia tych fal rozpraszana jest na niejednorodnościach gęstości atmosfery wywołanych np. turbulencją. Obszary rozpraszające dryfują z wiatrem, więc częstotliwość
rozproszonej fali wstecznej posiada przesunięcie dopplerowskie.
Z przesunięć dopplerowskich sygnałów akustycznych rozproszonych wstecznie fal mogą być obliczone ruchy obszarów rozpraszających wzdłuż trzech promieni akustycznych. Po wykorzystaniu
związków trygonometrycznych można wyznaczyć wektor wiatru.
Sodary są stosowane w meteorologii od ponad 30 lat. Ich dużą zaletą
jest możliwość mierzenia wartości parametrów wiatru na wysokości
nawet 200 m. Starsze urządzenia wykorzystujące analizę sygnałów
akustycznych miały problem z pomiarem parametrów wiatru podczas deszczu. Spadające krople były interpretowane jako pionowa
składowa prędkości wiatru. Obecnie w Sodarach stosuje się oprogramowanie, które eliminuje błędy pomiarowe powstałe podczas
pomiaru w trakcie opadów deszczu.
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Rys. 1. Przykładowy zakres wysokości pomiarowych na masztach
pomiarowych

Rys. 2. Przykładowy zakres wysokości pomiarowych dla urządzenia teledetekcyjnego

Rys. 3. Sodar Triton (Fot. www.secondwind.com)

Poniżej przedstawiono porównanie danych prędkości wiatru uzyskanych z Sodaru firmy SecondWind
– Triton oraz danych pomierzonych na maszcie
pomiarowym na odpowiadających sobie wysokościach, przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2009
roku w Holandii. Na przedstawionych wykresach
porównujących wartości prędkości wiatru na wysokościach 60, 80 i 100 m jest widoczne, że korelacja
danych z Sodaru i masztu pomiarowego jest bardzo
dobra i wynosi ok. 0,97 dla wszystkich wysokości

pomiarowych.Wartości kierunku wiatru pomierzone
za pomocą urządzenia Triton są zbliżone do wartości uzyskanych z czujników kierunku umieszczonych
na maszcie pomiarowym. Podobnie jak w przypadku
prędkości korelacja wynosi tu 0,97. Przedstawione
dane świadczą o tym, że wartości parametrów wiatru uzyskane na podstawie badania urządzeniem
sodarowym są bardzo zbliżone do danych uzyskiwanych z bezpośredniego pomiaru anemometrami
oraz wiatromierzami kierunkowymi na masztach

Podsumowanie
Sodar, jak wynika z powyższego porównania, może
być urządzeniem dającym wiarygodne wyniki pomiarów parametrów wiatru. Jego dużą zaletą jest brak
konieczności uzyskiwania zezwoleń administracyjnych, co umożliwia szybkie rozpoczęcie pomiarów,
np. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę masztu
pomiarowego, oraz pomiar w całym zakresie pracy
przyszłej elektrowni wiatrowej. Łatwość transportu
urządzenia pozwala na badania w różnych częściach
planowanej farmy w celu porównania parametrów
wiatru oraz dokładniejszego określenia warunków
wiatrowych dla całego obszaru inwestycji. Sodary
mają wspólny format danych z masztami pomiarowymi, co umożliwia obróbkę danych o wietrzności tymi samymi programami. Sodar może być także
urządzeniem kontrolującym poprawność danych
otrzymywanych z masztu pomiarowego.

pomiarowych.

źródła:
• Hans Verhoef, Arno van der Werff, Henk Oostrum,
“Comparative measurements between a Triton SODAR and
Meteo Measurements at the EWTW”, The Netherlands
• Gumuła St., Knap T., Strzelczyk P., Szczerba Z.: Energetyka
wiatrowa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
AGH, Kraków 2006.
• www.w4e.pl
• www.secondwind.com
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GLOBEnergia35Akademia Viessmann
5/2010

sklad_Globe_5_2010_druk.indd 33

33

2010-09-10 09:29:02

Energetyka wiatrowa offshore
W krajach Europy Zachodniej, głównie w Danii i Wielkiej Brytanii, rynek farm wiatrowych offshore ma już ugruntowaną pozycję.
Największą na świecie przybrzeżną farmę wiatrową otworzył w tym roku szwedzki koncern energetyczny Vattenfall u wybrzeży
Wielkiej Brytanii, w pobliżu Ramsgate. Sto turbin na otwartym morzu o mocy 300 MW może zasilić 200 tys. gospodarstw
domowych. Turbiny mają po 115 m wysokości. To znaczący krok dla Wielkiej Brytanii w bilansie produkcji energii odnawialnej,
m.in. dzięki któremu wypełni nałożony przez UE obowiązek zapewniania 5% energii pochodzącej z OZE w 2020 roku Vattenfall
produkuje obecnie 25% światowej energii pozyskiwanej z morskich elektrowni wiatrowych.
Offshore a Polska
Rynek morskich farm wiatrowych w Polsce rozwija się bardzo
powoli, chociaż nasz kraj cieszy się pozycją lidera w ogólnym wykorzystaniu energii wiatrowej w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej (Central Eastern Europe – CEE).
Elektrownie wiatrowe na polskim morzu mogą się pojawić najwcześniej za ok. 10 lat. Obecnie nie ma żadnych podstaw prawnych do rozwoju w Polsce elektrowni wiatrowych
stojących w morzu. Ustawy dotyczące obszarów morskich
nie dają żadnych możliwości prowadzenia tego typu inwestycji. Scenariusz pesymistyczny zakłada, że jeżeli zostaną
wprowadzone niezbędne zmiany legislacyjne oraz nastąpi
konieczny rozwój sieci, to pierwszych morskich farm wiatrowych możemy się spodziewać w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat.
W Polsce łączna moc zainstalowana wszystkich farm zlokalizowanych na lądzie wynosiła w czerwcu 2010 r. 1005 MW.
Mimo że niektóre firmy, takie jak Karpacka Mała Energetyka
czy Polska Grupa Energetyczna (PGE), wyraziły zainteresowanie budową morskich farm wiatrowych, w Polsce nie ma obecnie możliwości wsparcia dla tego typu przedsięwzięć. Brak
możliwości podłączania do sieci oraz przepisy prawne to nie
jedyne przeszkody. Morskie farmy wiatrowe są wznoszone jako
sztuczne wyspy, które, zgodnie z polskim prawem, mogą istnieć tylko przez 5 lat. Proces inwestycyjny natomiast trwa od
7 do 8 lat, a farma offshore działa co najmniej przez 20-25 lat.
Aby ułatwić rozwój sektora, utworzono Konsorcjum
Polskie Sieci Morskie (PSM) w celu opracowania systemu
energetycznego obsługującego farmy wiatrowe w polskiej
części Bałtyku.
Komisja Europejska przedstawiła na początku br. wnioski
dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury
energetycznej. Planowane projekty w perspektywie krótkoterminowej mają stanowić bodziec do rozwoju gospodarczego, równocześnie pozwolą realizować takie strategiczne
cele, jak np. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
W ramach tego programu 565 mln euro zostało zaproponowane na rozwój programu energetyki wiatrowej na
morzu (The Offshore Wind Programme). Zdaniem KE obecnie rozwój elektrowni wiatrowych onshore (na lądzie) w krajach Unii Europejskiej jest bliski osiągnięcia etapu dojrzałości,
natomiast technologia offshore (na morzu) jest we wczesnej
fazie dojrzewania. Komisja Europejska uważa, iż technologia
budowy morskich farm wiatrowych wymaga dalszego rozwoju i chce go stymulować poprzez inwestowanie w projekty o dużej skali zasięgu. Dlatego też Program Energetyki
Wiatrowej Offshore skupia się na udzielaniu pomocy finanso-
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wej dla dużych inwestycji w różnych krajach członkowskich
lub na dofinansowaniu istniejących projektów w celu zwiększenia ich mocy wytwórczych.
Pomoc finansowa z Programu jest przeznaczona dla
projektów w zaawansowanym stadium rozwoju i z bardzo
dużym potencjałem warunków wietrznych. Wyznaczone
projekty w Programie muszą swoim zasięgiem obejmować
co najmniej dwa kraje członkowskie, być usytuowane na głębokich przestrzeniach morskich do 50 m i znajdować się co
najmniej w odległości do 100 km od linii brzegowej.
Na liście projektów energetycznych, które uzyskają
wsparcie z budżetu UE, znalazł się projekt z udziałem Polski
– integracja sieci przesyłowej i budowa nowych elektrowni
wiatrowych na Morzu Bałtyckim (150 mln euro).
Presja UE wywierana na Polskę zachęca do inwestowania
w odnawialne źródła energii oraz do budowy farm wiatrowych, również morskich. Zgodnie z wyliczeniami EWEA, aby
wypełnić zobowiązania UE, Polska będzie musiała zwiększyć
swoją moc zainstalowaną w elektrownie wiatrowe z obecnych 1005 MW do 10000-12000 MW do 2020 r. Taki wzrost
będzie trudny do osiągnięcia bez wysokiej wydajności, którą
zapewniają morskie farmy wiatrowe.
Branża morskich elektrowni wiatrowych będzie się coraz
lepiej rozwijać w porównaniu ze znaczącym konkurentem
– elektrowniami wiatrowymi na lądzie (onshore). Podczas
gdy te ostatnie będą zawsze zajmowały większą część rynku
energii wiatrowej, elektrownie offshore staną się jednakże
ważniejszym źródłem energii odnawialnej uzyskiwanej
z wiatru do roku 2020. Zainstalowana moc energii generowanej z wiatru na morzu wzrośnie z 1,3 GW w 2008 r. do
18,8 GW w 2015 roku.
źródła:
www.wnp.pl
Frost&Sullivan
EWEA

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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Fot. www.kitegen.com

Kite Gen - Latawiec produkujący energię
Kite Gen – latawiec produkujący energię – wyszedł ze strefy badań i zaczyna swą batalię na rynku energetycznym. Jak każda nowa technologia budzi wątpliwości, czy aby na pewno warta jest inwestycji. Efektywność produkcji energii została sprawdzona już w wielu testach. Technologia wykorzystuje energię
wiatru, czyli działa w oparciu o tę samą siłę napędową co tradycyjna elektrownia wiatrowa. Co ją wyróżnia? Korzysta z siły wiatru na wysokości 1000 m, nieosiągalnej przez wieże tradycyjnych turbin. Udostępnia to nowe obszary do stostowania energetyki wiatrowej i tym samym zwiększa udział energii ze źródeł odnawialnych w rynku energetycznym.

1000 m

Kite Gen to moduł jednolatawcowy w wersji on-shore i off-shore (ang. Kite
Steering Unit) oraz zespół wielolatawcowy, tzw. karuzela (ang. Kite Gen
Carousel).
Jednostka Kite Gen to specjalnie wyprofilowany latawiec, utrzymywany
w stałym punkcie za pomocą lin, które przekazują energię wiatru do generatora, a także służą do korygowania toru lotu i kątu nachylenia. Latawiec
jest tak zaprojektowany, aby wykorzystywał maksymalnie siłę nośną wiatru, osiągając w ten sposób wysoką produkcję energii. Przekazuje naciąg na
liny, które z kolei działają na generator znajdujący się na ziemi. W momencie gdy przewody są w pełni rozwinięte, latawiec sprowadzany jest do pozycji, w której wytwarza minimalny opór i liny są zwijane. Manewrowany jest
przez nierównomierne rozwijanie i nawijanie lin na dwóch wyciągarkach
kontrolowanych przez silniki. Energia zużyta przez wciągarki stanowi tylko
część wytwarzanej energii. Latawiec sterowny jest przy pomocy zdlanego
systemu kontroli opartego na czujnikach lotu, który optymalizuje trajektorię latawca. Ponadto wysokość operacyjna może być regulowana w zależności od warunków wietrznych.

Generator energii elektrycznej znajduje się na ziemi, stąd mniejsze są
koszty konserwacji. Struktura urządzenia jest tym samym znacznie lżejsza niż tradycyjnych turbin, więc wymaga mniejszych fundamentów, co
zmniejsza koszty instalacji.
Wielolatawcowy Kite Gen składa się z kilku jednostek zamocowanych
na ziemi wzdłuż okręgu, tzw. karuzela. Tworząc takie zespoły można zbudować elektrownię Kite Gen o dużej mocy. Wraz ze wzrostem długości naziemnego pierścienia rośnie w kwadracie obszar zacienienia, a tym samym
uzyskana moc. Zakład z pierścieniem o średnicy 800 m może wyprodukować taką ilość energii jak ok. 150 turbin wiatrowych najnowszej generacji. Należy zauważyć, że siłownie wiatrowe powinny być tak rozstawione,
aby uniknąć zacienienia, więc wymagałyby obszaru większego niż 40 km2.
Elektrownia Kite Gen wraz z pasem bezpieczeństwa zajmuje ok. 5 km2.
Szacuje się, że 100-megawatowy zespół latawców, o średnicy koła 1000 m,
może dostarczyć energię w cenie ok. 0,03 euro za kWh.
źródło: www.kitegen.com

Magda Wojdyła

Fot. www.kitegen.com

1 km2 = 1 000 000 m2

150 m

6400 m2
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Małe elektrownie wiatrowe
Małe elektrownie wiatrowe to w naszym kraju wciąż mało znana gałąź Odnawialnych Źródeł Energii. Da się jednak zauważyć wzrost
liczby profesjonalnych firm zajmujących się tym tematem, w których specjaliści projektują i wykonują kompletne instalacje, które
darmową energię wiatru przetworzoną na energię elektryczną wykorzystują w gospodarstwach domowych, pensjonatach i hotelach, firmach produkcyjno-usługowych czy obiektach użyteczności publicznej. W strefie klimatycznej, w której leży Polska, najlepsze efekty przynosi pozyskiwanie energii z instalacji hybrydowych, tj. łączenia turbin wiatrowych z fotowoltaiką.
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Najprostszym rodzajem instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru i Słońca
są gotowe zestawy składające się z małej turbiny o mocy ok. 400 W, panela fotowoltaicznego o mocy 85 W, akumulatora o pojemności od 100 Ah oraz przetwornicy prądu o mocy
500 W. Wykorzystuje się je do zasilania niewielkich urządzeń elektrycznych oraz elementów
oświetlenia. Doskonale zdają egzamin jako źródło energii elektrycznej do zasilania obiektów
oddalonych od sieci np.: domków letniskowych,
przyczep campingowych i jachtów, wolnostojących reklam. Można je również wykorzystać jako
zabezpieczenie zasilania urządzeń w kotłowni
(automatyka pieca, pompy obiegowe) na wypadek przerwy w dostawie prądu. Dzięki temu przy
braku energii elektrycznej z sieci nie jesteśmy
narażeni na brak ciepła w domu. Coraz częściej
w urządzenia te inwestują wspólnoty mieszkaniowe, które wykorzystują darmową energię
elektryczną do zasilania oświetlenia klatek schodowych. Koszt takiego zestawu to około 9 tys. zł.
Bardziej złożoną inwestycją jest przydomowa elektrownia wiatrowa zabezpieczająca
potrzeby energetyczne całego obiektu lub tylko

jego części. Najczęściej stosuje się turbiny wiatrowe o mocy od 1 do 5 kW. Takie turbiny montuje się już na masztach wolnostojących, na
postawienie których potrzebne jest zazwyczaj
pozwolenie na budowę.
Wiąże się to z koniecznością wystąpienia
o wydanie warunków zabudowy, wykonaniem
projektu budowlano-konstrukcyjnego masztu
i instalacji elektrycznej. Firmy, które zajmują
się kompleksową realizacją tego typu instalacji, oferują klientom pełną obsługę inwestycji
obejmującą dobór rozwiązań, przygotowanie
pełnej dokumentacji projektowej oraz montaż
i uruchomienie instalacji. Aby móc rozpocząć jej
budowę, należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o pozwolenie na budowę małej elektrowni
wiatrowej. Z reguły nie ma większych problemów z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń
i dokumentów, bo zarówno wśród urzędników,
jak i samych inwestorów jest coraz większa
świadomość. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, gdy nasz wniosek jest pierwszy w gminie
i urzędnicy nie wiedzą jak do tematu podejść,
co może spowodować odmowę wydania decyzji pozytywnych, ale po rozpatrzeniu sprawy

przez wyższą instancję wszystko kończy się sukcesem. Przydomowe turbiny wiatrowe najczęściej montuje się na dwóch rodzajach masztów.
Pierwszy z nich to lekka, aluminiowa konstrukcja kratownicowa z odciągami. Do posadowienia masztu kratownicowego muszą zostać
wykonane cztery niewielkie fundamenty;
jeden pod sam maszt i trzy pod odciągi. Dla
masztu o wysokości 12 m potrzebny jest teren
o promieniu ok. 8 m. W tym promieniu rozstawia się fundamenty odciągów. Drugim rozwiązaniem jest maszt stalowy, bezodciągowy. Swą
budową i wyglądem przypominający latarnie uliczne. Jest to konstrukcja masywniejsza,
posadowiona na jednym dużym fundamencie.
Decydując się na takie rozwiązanie, wykonujemy pojedynczy fundament, przez co potrzebujemy mniej miejsca, jednak fundament
taki jest większy od tych stosowanych przy
masztach z odciągami. Wielkość fundamentu
i budowa masztu zależna jest od wielu czynników, między innymi jego wysokości, rodzaju
planowanej turbiny wiatrowej, rodzaju gruntu
i poziomu wód gruntowych oraz strefy wiatrowej, w której planowana jest inwestycja.
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Fot. 1. Na pierwszym planie mała turbina wiatrowa o mocy
400 W na maszcie zamontowanym na ścianie budynku
gospodarczego. W tle turbina wiatrowa o mocy 3 kW na stalowym maszcie bezodciągowym (fot. Romicki Eko System)

Orientacyjny wymiar fundamentu pod
maszt o wysokości 12 mb z zamontowaną turbiną wiatrową o mocy 3 kW, to 2 x 2 mb i głębokości ok. 1,5 mb.
Jeśli warunki wymagają masztu o wysokości powyżej 12 m, wówczas potrzebne są indywidualne uzgodnienia z urzędem gminy.
Nowoczesne turbiny wiatrowe dedykowane do rozwiązań przydomowych mają
budowę i właściwości aerodynamiczne pozwalające na ich stosowanie również na obszarach
o średnim i umiarkowanym potencjale wiatrowym. Minimalna prędkość wiatru potrzebna

Fot. 2. Instalacja hybrydowa – połączenie turbiny wiatrowej
z fotowoltaiką (fot. Romicki Eko System)

do ich startu wynosi 3–3,2 m/s, a parametry nominalne osiągają już przy wietrze 9 m/s.
Wszystkie turbiny mają system zabezpieczający przed zbyt silnym wiatrem. W zależności
od modelu turbiny oraz jej mocy turbina ustawia się bokiem do wiatru, samoczynnie zwalnia przez załączenie się elektromagnetycznego
hamulca lub zmienia się kąt ustawienia łopat
wirnika.
Większość turbin wiatrowych małej mocy
przeznaczona jest do montażu w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technolo-

Fot. 3. Turbina wiatrowa umieszczona na aluminiowej konstrukcji kratownicowej
z odciągami (fot. Romicki Eko System)
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gii mają obniżone parametry związane z emisją hałasu nawet do 38 dB przy wietrze 12 m/s.
Dla porównania wirująca pralka emituje ok.
45–55 dB.
Mimo tak dobrych parametrów akustycznych przy wyborze miejsca pod lokalizację turbiny wiatrowej powinno się to skonsultować
z przedstawicielem firmy zajmującej się takimi
instalacjami.
Energię elektryczną wyprodukowaną przez
małą elektrownię wiatrową można wykorzystać na kilka sposobów. Najprostszy sposób to
bezpośrednie wpięcie produkowanej energii na

Fot. 4. Turbina wiatrowa na maszcie stalowym, bezodciągowym (fot. Romicki Eko System)

ENERGETYKA WIATROWA
Fot. 5. Budowa fundamentu pod
maszt stalowy, bezodciągowy
(fot. Romicki Eko System)

grzałki elektryczne w zasobniku ciepłej wody
lub w instalacji grzewczej jako wspomaganie
dogrzewu wody.
Produkowaną energię można wykorzystywać „na bieżąco”, bez jej akumulacji, wpinając
ją na wybrane obwody instalacji elektrycznej.
Z turbiny wiatrowej można też ładować
park akumulatorów, którego wielkość i pojemność dobieramy w zależności od planowanego
czasu, na jaki ma on zapewnić zasilanie dla
obiektu oraz w zależności od mocy podłączonych do niego odbiorników.
Rzadko spotyka się małe elektrownie wiatrowe bezpośrednio połączone z siecią energetyczną, co jest równoznaczne ze sprzedażą energii do sieci. Wymaga to jednak wielu
dodatkowych pozwoleń i dokumentów, m.in.
koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, uzgodnień z zakładem energetycznym, projektu przyłączenia do sieci, prognozy
produkcji energii elektrycznej itp. Przy małych
instalacjach jest to po prostu mało opłacalne
przedsięwzięcie.
Można również wykonać instalacje mieszane łączące proces grzania wody z ładowaniem akumulatorów, jednak dobór urządzeń i konfiguracja systemu każdorazowo jest
uzgadniana z inwestorem już na etapie ofertowania i projektowania instalacji.
Turbiny wiatrowe do zastosowań przydomowych są urządzeniami pracującymi na
napięciu 12, 24 i 48 V. Przy doborze i konfiguracji instalacji nie bez znaczenia pozostaje
zależność pomiędzy odległością turbiny wiatrowej a parkiem akumulatorów czy grzałkami.
Jeśli odległość ta jest duża, warto zdecydować
się na instalację 48 V, co pozwoli w znacznym
stopniu ograniczyć wydatki na okablowanie.
Przykładowo, dla turbiny wiatrowej o napięciu 24 V oddalonej od akumulatorów o 60 mb,
należy użyć okablowania o przekroju 70 mm2,
natomiast dla turbiny o napięciu 48 V i tej samej
odległości wystarczy okablowanie 10 mm2.

Fot. 6. Budowa fundamentu pod maszt (fot. Romicki Eko System)

Ważnym elementem instalacji są akumulatory. Ich ilość i pojemność jest zależna od
przeznaczenia instalacji i dobierana jest indywidualnie. Najczęściej stosuje się akumulatory żelowe charakteryzujące się znacznie lepszymi parametrami niż zwykłe akumulatory
kwasowe. Akumulatory żelowe mają dłuższą
żywotność oraz lepiej znoszą częste cykle rozładowania i ładowania.
Dobrze jest, gdy są one umieszczone
w pomieszczeniach, w których temperatura
nie spada poniżej 00C. Wydłuża to ich żywotność nawet do 10 lat. Prąd stały z akumulatorów przetwarzany jest na prąd zmienny 230 V
przez kolejny element instalacji, czyli inwerter. Dzięki zastosowaniu dobrych inwerterów
wiodących firm europejskich otrzymany z nich
prąd niczym nie różniący się od prądu sieciowego. Następnie wpinamy się już za licznikiem
energii do obwodów instalacji domowej, które
chcemy zasilać.
Reasumując, najważniejsze elementy
instalacji to turbina z masztem, bateria akumulatorów oraz inwerter. Wyspecjalizowane
firmy oferują kompletną usługę obejmującą
wykonanie projektu budowlano-konstrukcyj-

nego elektrowni oraz wykonanie całej instalacji razem z wpięciem do sieci domowej. Często
wykonują też profesjonalny projekt instalacji
elektrycznej.
Koszt inwestycji związanej z małą elektrownią wiatrową zależy od jej mocy, kursu walut,
jakości zastosowanych urządzeń. W przybliżeniu dla elektrowni o mocy 1 kW koszt instalacji wynosi ok. 26 tys. zł dla instalacji o mocy
3 kW koszt inwestycji wyniesie ok. 70 tys. zł,
z czego ok. 30 tys. zł przypada na turbinę, ok.
15 tys. zł na maszt i fundament, ok. 10 tys. zł
na okablowanie i baterie akumulatorów, ok.
10 tys. zł na inwerter. Reszta przypada na
montaż oraz pozostałe elementy instalacji.
Czas realizacji inwestycji od złożenia wniosku
do wykonania instalacji to minimum pół roku,
z czego większość stanowi uzyskanie odpowiednich zezwoleń.
Autor tekstu serdecznie dziękuje Panu Michałowi
Romickiemu z firmy Romicki Eko System za
pomoc w przygotowaniu artykułu.

Jakub Kapuśniak
Redakcja GLOB Energia

Fot. 7. Park akumulatorów, inwerter, kontrolery ładowania (fot. Romicki Eko System)
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Rozwój energetyki
wiatrowej morskiej
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Stan i perspektywy rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej w Europie
Morska energetyka wiatrowa jest stosunkowo nową technologią pozyskiwania energii
elektrycznej. Pierwsze elektrownie na morzu
powstawały już w latach 90., ale znaczący
wzrost mocy zainstalowanej można było zaobserwować dopiero od roku 2001.
Na początku 2010 roku w Europie funkcjonowało 38 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2056 MW. W trakcie budowy jest
teraz 17 farm o całkowitej mocy ponad 3,5 GW.
Tylko w roku 2009 ukończono osiem projektów,
dzięki którym przyłączono do sieci dodatkową
moc 577 MW.
Obecnie większość, bo 74% mocy morskich
farm wiatrowych w Europie, zainstalowanych
jest w Danii i Wielkiej Brytanii. Stosunkowo
liczna grupa państw planuje w przyszłości
dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej na swoich wodach terytorialnych. Do tej
grupy należą głównie kraje północnoeuropejskie, a w szczególności Niemcy i Holandia.
Według scenariuszy przygotowanych przez
przemysł oraz planów rządowych poszczególnych państw, oszacowano tempo rozwoju sektora do roku 2020 oraz 2030. Do 2020 roku
zatem najbardziej intensywny rozwój energetyki wiatrowej będzie miał miejsce na Morzu
Północnym. Na Morzu Bałtyckim większość
mocy zainstalowanej do 2020 roku będą miały
państwa, które mogą się poszczycić zaawansowanymi planami rozwoju energetyki wiatrowej
na morzu (Niemcy, Dania, Szwecja). Po 2020
roku do grupy liderów na Bałtyku ma szansę
dołączyć Polska (zajmując drugie miejsce po
Szwecji w zakresie mocy zainstalowanej).
Morska energetyka wiatrowa jest obecnie
jedną z najintensywniej rozwijanych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Będzie ona miała szczególne znaczenie dla osiągnięcia uzgodnionych dyrektywą
2009/28/WE15 poziomów produkcji energii z OZE do 2020 roku przez co najmniej kilka
państw UE. W 2020 roku Wielka Brytania,
Belgia i Holandia mogą produkować większość energii z wiatru w instalacjach na morzu.
Do dynamicznego rozwoju morskich projektów
wiatrowych w UE niezbędne jest odpowiednie wsparcie polityczne oraz ekonomiczne, nie
tylko instytucji unijnych, lecz również rządów
państw członkowskich. Krajami, w których
realizowane są zakrojone na szeroką skalę programy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej,
są np. Wielka Brytania oraz Niemcy. Szacuje
się, że w 2020 roku w Europie Północnej może
zostać zainstalowanych ponad 42 GW turbin
wiatrowych na morzu, z perspektywą 115 GW
w roku 2030.

Tab. 1. Scenariusz rozwoju mocy zainstalowanych (MW) w morskiej energetyce wiatrowej w krajach północnoeuropejskich (źródło: Offshore grid)

Kraj
Belgia
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Irlandia
Łotwa
Litwa
Holandia
Norwegia
Polska
Rosja
Szwecja
Wielka Brytania
Unia Europejska

Moc zainstalowana
w roku 2020 MW
1994
2329
0
590
2510
10249
1055
0
0
4622
957
500
0
2983
15303
42135

Instalacje
Moc zainstalowana
w latach 2020-2030 MW w roku 2030 MW
1800
3794
1470
3799
1600
1600
2600
3190
2404
4914
16304
26553
2725
3780
900
900
1000
1000
7500
12122
8710
9667
4800
5300
500
500
7539
10522
22843
38146
73485
115620

Rys. 1. Skumulowana moc zainstalowana (jasny niebieski) w MW oraz poziom nowych instalacji w danym roku w morskiej energetyce wiatrowej w Europie (źródło: Informacja prasowa: The Crown Estate Launches Round 3 of Offshore Windfarm Development, Crown Estate, 4
czerwca 2008)

Rys. 2. Farmy wiatrowe na morzu w Europie Północnej, scenariusz na rok 2030 (źródło: Offshore grid)
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Rys. 3. Przewidywane średnie koszty produkcji energii elektrycznej w Europie w roku 2020 w €2005/MWh

Rys. 4. Sposoby zakotwiczenia elektrowni wiatrowych na dnie morskim w zależności od głębokości (źródło: Carbon Trust, artykuł opublikowany w Recharge 26/06/2009)

Potencjał i prognoza rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej w Polsce
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej,
w szczególności w latach 2020–2030 należy
rozpatrywać jako składnik potencjału energetyki wiatrowej, którego znaczenie będzie rosło
wraz z bezwzględną i względną, także w stosunku do innych technologii OZE do wytwarzania energii elektrycznej, poprawą konkurencyjności ekonomicznej tej pierwszej. Rozważając
budowę morskich farm wiatrowych w Polsce,
błędem byłoby porównywanie kosztów produkowanej w nich energii w okresie po 2020
roku z kosztami energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii przed 2010 rokiem. Analizy w celu
porównania kosztów energii z OZE na 2020 rok
wykonała Komisja Europejska w ramach tzw.
„Drugiego strategicznego przeglądu wspólnotowej energetyki 16”.
Zdaniem KE, farmy wiatrowe charakteryzują się najkrótszym okresem budowy spośród wszystkich nowych technologii energetyki
odnawialnej, a morska energetyka wiatrowa
pod względem średnich kosztów już w 2020
roku zbliży się do kosztów energetyki lądowej.
Na podstawie analizy uwarunkowań naturalnych oraz możliwych konfliktów przestrzennych wyodrębniono na obszarze polskiego
morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy
ekonomicznej lokalizację o potencjale technicznym wynoszącym do 20 GW.
Dodatkowo wykluczenia związane z obszarami NATURA2000 zredukują ten potencjał do

7,5 GW. Oszacowano, że potencjał rynkowy
morskiej energetyki wiatrowej na 2020 rok
wynosi 1,5 GW i stanowi on ok. 12% całkowitego potencjału rynkowego energii wiatru,
możliwego także od strony rynkowej do zrealizowania do 2020 roku w Polsce.
Uwarunkowania techniczne rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej
Obecnie rozwój projektów morskich farm wiatrowych koncentruje się na stosunkowo małych
głębokościach (do 20 m) oraz blisko lądu (do
20 km). Niemniej jednak rozwój technologii
oraz doświadczenie firm inwestujących w sektor energetyki wiatrowej powoduje, że morskie farmy wiatrowe będą w przyszłości lokalizowane na coraz głębszych i bardziej odległych
rejonach mórz. Przewiduje się, że do 2030
roku standardem będzie lokalizacja farm wiatrowych na morzach w odległości do 60 km
od lądu i głębokości 60 m. Projekty niemieckie, takie jak np. Alpha Ventus, Kriegers Flak,
oraz brytyjskie Round 3 zagospodarowują
właśnie obszary bardziej odległe – powyżej
60 km. W sprzyjających warunkach wielkie (kilka-kilkanaście GW) projekty stworzą superwęzeł (tzw. supernode) i umożliwią przesył energii elektrycznej do odbiorców z różnych krajów.
Obiekty zlokalizowane na wodach o znacznej
głębokości (powyżej 60 m) będą prawdopodobnie wykorzystywały technologie platform
pływających, które na większą skalę pojawią
się po 2020 roku. Najnowsze koncepcje, rozważane zwłaszcza na Morzu Północnym, próbują
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połączyć realizację projektów na wodach głębokich oraz w dużej odległości od lądu (ang. far
deep offshore).
Obecnie na rynku turbin wiatrowych morskich działa sześć głównych dostawców
(Siemens, Vestas, Repower, BARD, Multibrid
i Nordex). Oferowane przez nich turbiny są
w większości adaptacją konstrukcji lądowych.
Warunki morskie pozwalają na swobodniejsze traktowanie niektórych kwestii (jak estetyka turbiny czy normy emisji hałasu), jednakże
tworzą nowe wyzwania dla konstruktorów
(zwłaszcza w zakresie ochrony przed korozją
i niezawodności).
Przeciętna moc zainstalowana turbiny wiatrowej na morzu w roku 2013 przekroczy prawdopodobnie 5 MW. Technologie tej skali są już
dostępne, trwają również prace nad większymi turbinami (rzędu 10 MW, np. Clipper
Britannia). Koncepcje te będą niestety trudne
do realizacji na większą skalę ze względu na
ograniczoną dostępność sprzętu (dźwigi, statki
transportowe) umożliwiającego instalację tak
dużych i ciężkich elementów. Obecnie prowadzone prace dotyczące zwiększenia niezawodności zmierzają w dwóch kierunkach: skonstruowanie „inteligentnej” turbiny poprzez rozwój
zaawansowanych algorytmów kontrolnych,
monitoringu warunków pracy oraz efektywnych schematów obsługi i konserwacji, rozwój
prostych konstrukcji turbin, posiadających możliwie najmniej części ruchomych (np. turbiny
dwuskrzydłowe, bezprzekładniowe) w połączeniu z nowymi koncepcjami Generatorów.
Współczesna technologia stawiania fundamentów pod morskie elektrownie wiatrowe pozwala na instalowanie jednostek
2–3 MW na wodach o głębokości do 20 m.
Zdecydowana większość rozwiązań bazuje na
technologii monopile. Jednakże im dalej farmy
wiatrowe przesuwać się będą w głąb morza,
na większe głębokości, tym fundamenty będą
wymagać udoskonaleń, najprawdopodobniej w kierunku konstrukcji z trzema lub czterema podporami, bądź z fundamentem grawitacyjnym, czyli płytą betonową wylaną na dnie
morza. Kolejne fazy rozwoju obejmują opracowanie technologii pływających platform, które
będą sytuowane na bardzo głębokich wodach.
Dużym wyzwaniem jest opracowanie technologii transportu wyposażenia farm
wiatrowych na miejsce instalacji z różnych
miejsc Europy. Jest to skomplikowany proces logistyczny, który wymaga dużych jednostek transportowych oraz portów przeładunkowych. Oprócz bezpiecznego transportu
turbin problemem jest instalacja w miejscu
ich przeznaczenia. Jest to proces powtarzalny
i wykonywany w kilku etapach. Doświadczenie
nabyte w innych gałęziach przemysłu pozwala
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stwierdzić, że zdecydowaną redukcję kosztów
uzyskać można poprzez zmniejszenie czasu
pracy w warunkach morskich oraz maksymalizację zakresu prac na lądzie. W związku
z tym rodzi się potrzeba stworzenia odpowiednio dużych powierzchni w portach, w których
przygotowywanoby kompletne komponenty
elektrowni wiatrowych gotowe do montażu,
a także zaadaptowanie bądź wyprodukowanie jednostek pływających przystosowanych
do transportu i montażu elektrowni w miejscu ich przeznaczenia w zmiennych warunkach
pogodowych.
Kolejnym istotnym aspektem z punktu
widzenia rozwoju sieci morskich jest infrastruktura przesyłu energii elektrycznej, do której zalicza się całe wyposażenie oraz okablowanie służące podłączeniu turbiny do sieci.
Produkcja i instalacja okablowania należą do
kosztownych, ale lepsza jakość podłączenia
morskich farm wiatrowych do sieci, jak i lepiej
dostosowane do warunków morskich okablowanie, skutkują obniżeniem kosztów eksploatacji i poprawą niezawodności działania.
Największym problemem jest zintegrowanie
systemu przesyłowego sieci morskich z systemem przesyłu energii na lądzie, gdyż obecna
infrastruktura nie pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału morskiej energetyki
wiatrowej.
Obecnie najbardziej atrakcyjną technologią w sieciach morskich jest HVDC (ang. High

Voltage Direct Current), oferujące możliwość
pełniejszej kontroli i zarządzania strumieniem
wytwarzanej na morzu energii elektrycznej
(transmisja i szybki dostęp do rynku obrotu
energią), i niskie straty energii na przesyle. Co
więcej, technologie HVDC zapewniają zmniejszenie kosztów wzmacniania lądowych sieci
przesyłowych znajdujących się blisko wybrzeży
morskich. Dzisiejsze technologie pozwalają
m.in. na przesył energii na długich dystansach
(do 600 km) z gwarancją minimalnych strat,
a mniejsze przekroje przewodów minimalizują
oddziaływanie na środowisko i koszty budowy.
Morska energetyka wiatrowa to olbrzymi,
różnorodny i niewykorzystany potencjał.
Wymaga jednak koordynacji, zintegrowanych
działań w różnych obszarach i zdolności wielu
podmiotów do współpracy.
W przypadku realizacji możliwego optymistycznego scenariusza do 2020 roku, a więc
budowy w Polsce 1,5 GW mocy w morskich
elektrowniach wiatrowych, stworzonych zostałoby prawie 8 tys. miejsc pracy we wszystkich
sektorach związanych z rozwojem morskich farm
wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.
Pierwsze miejsca pracy wynikające bezpośrednio z rozwoju sektora w Polsce powstałyby
w roku 2014. Co więcej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej według powyższego scenariusza przyniósłby redukcję emisji CO2 do atmosfery za sprawą morskiej energetyki wiatrowej,
wynoszącą 0,6 mln ton w 2020 roku z dalszym

potencjałem wzrostu do 2,1 mln ton w 2030
roku. Uzyskana skala redukcji emisji może mieć
znaczenie z punktu widzenia wymogów całego
Pakietu klimatycznego UE „3x20%”, w tym także
wypełnienia do 2020 roku przez Polskę dyrektywy o handlu emisjami (ETS). Przyjmując do
szacunków uśrednioną cenę rynkową redukcji
emisji CO2 na poziomie 20 euro/tona w 2020 r.
i 30 euro/tona w 2030 r., wkład morskiej energetyki wiatrowej w redukcję emisji można ocenić na prawie 12 mln euro/rok w 2020 r. i ponad
63 mln euro w 2030 roku. Morska energetyka wiatrowa powinna stać się jedną z krajowych specjalności eksportowych, promowanych
w programach rządowych (takich jak inicjatywa Ministerstwa Środowiska GreenEvo, czy
programy Ministerstwa Gospodarki wspierające sektory o dużych możliwościach eksportowych) oraz przez służby dyplomatyczne, jak też
powinna być przedmiotem celowego poszukiwania inwestorów zagranicznych wnoszących
wymierne wartości dodane.
źródła:
EWEA
PTEW
projekt europejski OffshoreGrid
EC BREC IEO
Komisja Europejska
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Jak oszacować uzysk energii z małej turbiny wiatrowej?
Małe turbiny wiatrowe stają się coraz bardziej popularne.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie wykorzystaniem
tego źródła energii odnawialnej w prywatnych domach.
Dobierając i porównując poszczególne modele turbin,
należy zwrócić uwagę nie tylko na moc nominalną urządzenia, lecz także na prędkość wiatru, przy której dana
turbina startuje, przy jakiej prędkości wiatru osiąga moc
nominalną i zostaje zatrzymana ze względów bezpieczeństwa. Te parametry mają duże znacznie dla ogólnego uzysku energii z danego urządzenia.
Dokonując wyboru małej turbiny wiatrowej w szczególności należy zapytać sprzedawcę o charakterystykę urządzenia,
czyli wykres przedstawiający moc turbiny w funkcji prędkości wiatru. Przykładową charakterystykę przedstawiono na
rysunku 1.
Analizując charakterystykę przedstawioną na rysunku
1, można zauważyć, że w uproszczeniu moc turbiny wiatrowej rośnie wykładniczo od prędkości wiatru określanej jako
startowa Vs do prędkości wiatru określanej jako nominalna
Vn, przy której turbina osiąga moc deklarowaną przez producenta. Po przekroczeniu prędkości nominalnej moc turbiny
powinna być stała aż do prędkości zatrzymania Vz, przy której turbina jest wyłączana z uwagi na względy bezpieczeństwa. W praktyce ze względu na zastosowane układy regulacyjne moc nominalna turbiny często spada po przekroczeniu
nominalnej prędkości wiatru.
Najważniejszym czynnikiem decydującym o ekonomice
wykorzystania energetyki wiatrowej jest prędkość wiatru,
jaka występuje na danym obszarze. W przypadku małych
elektrowni wiatrowych nie jest możliwe stosowanie wysokich masztów, które pozwalają na instalację turbiny na
wysokości kilkudziesięciu metrów, gdzie prędkość wiatru jest
z reguły większa niż przy gruncie. Średnia prędkość wiatru
na większości obszaru polski waha się w granicach 2-5 m/s,
co – zestawiając z charakterystyką turbiny przedstawioną
na rysunku 1 – pozwala zakładać, że w polskich warunkach
przydomowa elektrownia wiatrowa będzie zazwyczaj pracowała z ułamkiem mocy nominalnej. W celu bardziej precyzyjnego określenia uzysku energii z danej turbiny niezbędny
jest rozkład prędkości wiatru. Jest to statystyczne opracowanie danych meteorologicznych, które przedstawia procentowy udział danej prędkości wiatru w roku. Przykład takiego
rozkładu ze stacji meteorologicznej z centralnej Polski przedstawiono na rysunku 2.
Poddając analizie rozkład prędkości wiatru przedstawiony na rysunku 2, wyraźnie widać przewagę niskich prędkości wiatru. Efektywne zagospodarowanie tak występujących zasobów jest możliwe jedynie w przypadku turbin,
które rozpoczynają pracę przy możliwie najniższych prędkościach wiatru i możliwie szybko osiągają moc nominalną.
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Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej
Stuprocentowe wykorzystanie mocy elektrowni wiatrowej
nastąpiłoby w sytuacji, gdy elektrownia pracowałaby cały
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czas z mocą nominalną, a taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby prędkość wiatru na danym
obszarze była zawsze w przedziale Vn – Vz
(patrz rysunek 1). W takiej sytuacji produkcja
energii wyrażona w kilowatogodzinach byłaby
równa mocy nominalnej elektrowni wyrażonej
w kilowatach, pomnożonej przez liczbę godzin
w ciągu roku. Ta wielkość energii przyjmowana
jest jako poziom odniesienia i w stosunku do
niego określany jest stopień wykorzystania
mocy elektrowni, czyli procentowy udział pracy
elektrowni z mocą nominalną.
W celu zobrazowania różnic w stopniu
wykorzystania mocy nominalnej w zależności
od parametrów urządzenia zrobiono porównanie trzech turbin, które różnią się jedynie punktem startu i mocy nominalnej.
Rys. 1. Charakterystyka turbiny wiatrowej

• Turbina 1 startuje przy 5 m/s i osiąga moc
nominalną przy 15 m/s
• Turbina 2 startuje przy 4 m/s i osiąga moc
nominalną przy 14 m/s
• Turbina 3 startuje przy 3 m/s i osiąga moc
nominalną przy 13 m/s
Do celów tego opracowania tak dobrano
poszczególne charakterystyki, aby były one
przesunięte o 1 m/s.
Przykład
Posiadając wyliczony stopień wykorzystania
mocy dla danej turbiny, z łatwością można wyliczyć wyprodukowaną energię mnożąc liczbę
godzin w roku przez moc nominalną turbiny i stopień wykorzystania mocy. Zakładając, że wszystkie omawiane turbiny posiadają moc 1 kW, uzysk
energii będzie wynosił odpowiednio:
Turbina 1
6,07% · 8760 h · 1 kW = 531,73 kWh
Turbina 2
10,1% · 8760 h · 1 kW = 884,76 kWh
Turbina 3
15,78% · 8760 h · 1 kW = 1382,328 kWh

Turbina 3 dzięki rozpoczęciu pracy przy
wietrze o 2 m/s słabszym od turbiny 1 jest
w stanie wyprodukować dwa razy więcej energii, gdyż potrafi zagospodarować dominującą
niską prędkość wiatru (patrz tabela 1). Przy
słabych warunkach wietrzności, jakie występują na dużym obszarze Polski, ekonomika
wykorzystania turbin wiatrowych jest niska
z uwagi na niski współczynnik wykorzystania
mocy turbiny. Jeżeli jednak zdecydujemy się na
zakup tego typu urządzenia, bardzo istotne jest,
aby turbina wiatrowa rozpoczynała pracę przy
możliwie niskich prędkościach wiatru.

Rys. 2. Procentowy udział poszczególnych prędkości wiatr (np. prędkość wiatru 6 m/s występuje w 10% czasu w roku)

Tab. 1. Porównanie stopnia wykorzystania mocy nominalnej w zależności od parametrów turbin

Prędkość wiatru
w m/s

Częstość występowania danej
prędkości w %

Stopień wykorzystania mocy liczony jako iloraz mocy turbiny wyrażonej w % mocy
nominalnej i częstości występowania danej prędkości wiatru
Turbina 1

Turbina 2

Turbina 3

0

0

0

1

9,8

2

14,4

0

0

0

3

19

0

0

0

4

16,5

0

0

1,65

5

13,8

0

1,38

2,76

6

9,9

0,99

1,98

2,97

7

7,1

1,42

2,13

2,84

8

4,6

1,38

1,84

2,3

9

2,7

1,08

1,35

1,62

10

1,2

0,6

0,72

0,84

11

1

0,6

0,7

0,8

12

0

0

0

0

13

0

0

0

0

14

0

0

0

0

15

0

0

0

0

6,07

10,1

15,78

Bogdan Szymański
Stopień wykorzystania mocy
Redakcja GLOB Energia
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Obywatelskie elektrownie wiatrowe
Energetyka wiatrowa wcale nie musi być domeną wielkich koncernów energetycznych lub wielkich grup finansowych. Mali inwestorzy mogą tworzyć spółki i być współwłaścicielami farm wiatrowych nie będąc jednocześnie skazanymi na wciąż jeszcze nieefektywne rozwiązania w postaci przydomowych turbin wiatrowych.
Energetyka wiatrowa to ostatnio jedna z najdynamiczniej rozwijających sie dziedzin gospodarki na całym
świecie. Pomimo kryzysu, który nęka niemal cały świat,
branża wiatrowa ma się dobrze. Panuje nawet przekonanie, iż w trudnych czasach dla gospodarki branża
energetyczna i odnawialne źródła energii (OZE) są oazą
bezpieczeństwa. Na tym tle Polska dodatkowo odnotowuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu na świecie. Corocznie liczba nowo instalowanych elektrowni
wiatrowych wzrasta o około 50%. Nasze zobowiązania
zakładają, że w 2010 roku udział odnawialnych źródeł
energii w ogólnym bilansie wyniesie 15%. Powinno to
dać, jak sie szacuje, około 15 000 MWe mocy zainstalowanych z elektrowni wiatrowych. Na początku stycznia
2011 roku pracowało w Polsce 378 turbin wiatrowych
o łącznej mocy 1095,587 MW. Daje to energetyce wiatrowej pierwsze miejsce wśród wszystkich OZE.
Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej,
które zdecydowały sie na rozwój energetyki wiatrowej i mają podobne warunki klimatyczne i techniczne
także, i w Polsce powstaje coraz więcej farm o mocach
często przekraczających 50 MW. Są to instalacje wykorzystujące linie WN i budowane na dużych powierzchniach. Z uwagi na ekonomikę projektów są to najbardziej wydajne farmy. Szybki rozwój kilkunastu czy
kilkudziesięciu takich projektów spowoduje jednak
szybkie wyczerpanie się możliwości przyłączeniowych systemu energetycznego. Duże projekty zarezerwowane są także dla potężnych grup energetycznych i finansowych, które są w stanie udźwignąć ciężar
takiej inwestycji. Dodajmy, że farma wielkości 50 MW
kosztuje co najmniej 100 mln euro.
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Gdzie w takim razie miejsce dla małych inwestorów, chcących zainwestować kilkadziesiąt czy kilkaset
tysięcy złotych? Jak pokazują doświadczenia Niemiec,
Austrii czy Polski jest jeszcze miejsce na elektrownie
i małe farmy korzystające z sieci SN o mocach do kilku
megawatów. Nasi sąsiedzi, którzy ponad 20 lat zbierali doświadczenia, uznali, że właścicielami pojedynczych, nowoczesnych i wydajnych wiatraków mogą
być spółki złożone z grupy chętnych inwestorów. Jak
grzyby po deszczu zaczęły wyrastać elektrownie należące do mieszkańców małych wiosek, spółek złożonych z lekarzy, prawników itp. Koordynatorem projektu jest biuro projektowe, które projektuje, uzyskuje
decyzje administracyjne, stara się o finansowanie dla
inwestycji, buduje i zarządza gotowym obiektem.
Udziałowcy zbierają kapitał założycielski, projektant
wykonuje projekt, spółka zaciąga kredyt, a po uruchomieniu spłacają kredyt i już od pierwszego dnia otrzymują dywidendę.
Za najlepszą reklamę tego rozwiązania niech
posłuży fakt, że jedna z takich spółek z Austrii po dziesięciu latach czerpania zysków postanowiła dalej rozwijać się w Polsce i realizuje obecnie kolejną inwestycję.
Wszyscy współwłaściciele są bardzo zadowoleni z inwestycji oraz podkreślają, że oprócz pewnych dochodów
robią coś pożytecznego dla środowiska. Jak pokazały
badania, akceptacja dla elektrowni wiatrowych w okolicy jest bardzo wysoka, a miejscowa ludność utożsamia
się z inwestycją, a nawet organizuje festyny i spotkania pod swoim wiatrakiem. Jedna ze spółek wyposażyła
swój wiatrak w taras widokowy i promuje ideę odnawialnych źródeł energii, organizując wycieczki na górę

wiatraka, skąd można podziwiać okolicę.
Często także organizowane są festiwale
iluminacji wiatraków. Zysk z zainwestowanych pieniędzy jest znacznie powyżej
poziomu lokat bankowych. Cena energii wzrasta coraz szybciej, więc inwestycja
jest coraz bezpieczniejsza, jak podkreślają
nasi rozmówcy.
W Polsce powstaje już kilka projektów obywatelskich na bazie doświadczeń
Niemiec i Austrii. Co powinniśmy wiedzieć decydując się na tego typu formę
inwestycji? Wysokiej jakości inwestycja
powstaje od początku w porozumieniu
z producentem turbin wiatrowych, który
kontroluje poprawność wszelkich dzia-

łań. Nie warto oszczędzać na jakości projektu, a na każdym kroku należy eliminować i zmniejszać ryzyko. Najwyższa jakość
i dokładność powinny być naszą myślą
przewodnią. Dobry projekt to projekt bezpieczny i mało ryzykowny, a o te na rynku
wciąż niełatwo.
Obywatelskie elektrownie wiatrowe to
przyszłość. Obywatele nie muszą narzekać już na drożejący prąd, ale zarabiać
na wzroście jego cen. Inwestycje z OZE
to bezpieczne i dochodowe formy lokaty.
Wystarczy tylko grupa chętnych, doświadczony projektant i każdy może stać się
współwłaścicielem wiatraka. Modne to
i dochodowe zarazem.

W następnym artykule dowiecie sie
Państwo jak krok po kroku buduje się elektrownię wiatrową.

Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Pomiary prędkości i kierunku wiatru
przy wykorzystaniu lidarów
Alternatywą dla masztów do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, bądź dodatkową możliwością dokładniejszego
określenia warunków wiatrowych panujących w terenie planowanej farmy wiatrowej, są urządzenia teledetekcyjne,
które pośrednio mierzą parametry wiatru. Mają one kilka zalet w stosunku do masztów pomiarowych.
Pierwszą z nich jest łatwość transportu urządzenia –
można je przewieźć małą ciężarówką, nie wymagają
uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz umożliwiają pomiar parametrów wiatru w całym zakresie
pracy wirnika przyszłej elektrowni wiatrowej (rys. 1) w
przeciwieństwie do pomiaru anemometrami na masztach, gdzie zmierzone mamy prędkości w dolnych oraz
środkowych zakresach pracy wirnika elektrowni (rys. 2).
W jednym z poprzednich numerów dwumiesięcznika GLOB Energia opisany był Sodar, który
jest jednym z bardziej znanych urządzeń teledetekcyjnych stosowanych w energetyce wiatrowej oraz
meteorologii. Do wyznaczenia parametrów wiatru wykorzystuje on sygnały akustyczne. Mniej znanym, ale również bardzo interesującym urządzeniem mierzącym pośrednio parametry wiatru, jest
lidar (Light Detection And Ranging). Wykorzystuje
on analizę impulsów światła. Lidar składa się
z nadajnika, którym jest impulsowy laser, oraz odbiornika optycznego składającego się z teleskopu, czułego
detektora i filtra, którego widmo transmisji jest dopasowane do widma lasera. Laser generuje impuls światła, którego długość fali dobrana jest w taki sposób,
aby nie był on pochłaniany przez zawarte w atmosferze gazy. Wiązka wprowadzana jest w atmosferę
wzdłuż osi optycznej teleskopu. Światło lasera rozchodzące się w atmosferze rozprasza się na zawartych w atmosferze naturalnych aerozolach, czyli cie-
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kłych kroplach bądź stałych cząstkach pochodzenia
naturalnego. Część sygnału świetlnego będąca efektem rozproszenia światła do tyłu dociera do układu
detekcyjnego jako echo. Teleskop ogniskuje powracające światło na fotodetektorze (fotodioda lub fotopowielacz), który bada natężenie zaobserwowanego
rozproszonego światła. Otrzymane dane są następnie
analizowane i na ich podstawie obliczane są parametry wiatru. W przypadku lidarów problemem są mgły
oraz niskie chmury, które powodują zagęszczenie
atmosfery. Sygnały świetlne wysyłane przez lidary nie
dochodzą do odpowiednich wysokości. Zazwyczaj
takie warunki atmosferyczne występują przy niskich
prędkościach wiatru, ale istotne jest to, aby dokładnie
wyznaczyć te okresy. W urządzeniach stosowanych
w energetyce wiatrowej, np. Natural Power ZephIR,
stosowane są algorytmy usuwania błędów pomiarowych spowodowanych przez chmury. W przypadku
ZephIR algorytm ten został wielokrotnie sprawdzony
w korelacji z masztem pomiarowym.
Poniżej przedstawiono niezależne porównanie
danych prędkości wiatru uzyskanych z lidaru ZephIR
oraz danych pomierzonych na maszcie pomiarowym
na odpowiadających sobie wysokościach przeprowadzone w zimie 2009 roku.
Na wykresach pokazana jest korelacja między wskazaniami prędkości wiatru z odpowiednich
wysokości pomiarowych z masztu oraz urządzenia

ENERGETYKA WIATROWA

Rys. 1. Zakres wysokości pomiarowych dla urządzenia teledetekcyjnego

ZephIR. Dane są wykreślone względem
siebie oraz linii najlepszego dopasowania. Wartość y wskazuje średnią różnicę
pomiędzy dwoma odczytami. Na przykład jeśli wartość ta wynosiłaby 1,01, to
wskazywałoby różnicę 1%. Wartość R2
zawiera ocenę tego, jak dobrze skorelowane są dwa zestawy wartości. Jeśli
R2 jest zbliżona do 1, to wyniki z ZephIR
oraz masztu są doskonale skorelowane,
natomiast jeśli R2 jest bliska 0, to oznacza, że wartości nie mają ze sobą nic
wspólnego.
Wartości parametrów wiatru otrzymane z lidaru są bardzo zbliżone do wartości otrzymywanych z masztów pomiarowych. W stosunku do opisanego we
wcześniejszym numerze GLOB Energii
sodaru, lidar jest urządzeniem dokład-

Fot. Lidar ZephIR
(źródło: www.naturalpower.com)

Rys. 2. Zakres wysokości pomiarowych dla masztów pomiarowych

niejszym. Dane pochodzące z urządzeń
teledetekcyjnych są także akceptowane
przez banki finansujące inwestycje farm
wiatrowych. Lidary podobnie jak sodary
mają wspólny format danych z masztami
pomiarowymi, co umożliwia ich łatwiejszą
obróbkę.

Źródła:
• Gumuła St., Knap T., Strzelczyk P., Szczerba Z.:
Energetyka wiatrowa, Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
• www.naturalpower.com

Adam Królikowski
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Ekologiczne oświetlenie ulic
Polski przemysł źródeł światła dopiero od niedawna dogania osiągnięcia światowej technologii i wzornictwa. Jest to
związane głównie z wejściem na polski rynek zagranicznych producentów. Jak dotąd jednak, wagę przywiązuje się
prawie wyłącznie do energooszczędności źródeł światła (zużycie – 35% energii elektrycznej). Wartość rynku oświetleń terenów publicznych w Polsce ocenia się na ok. 100 mln USD rocznie. W powszechnej świadomości istota problemu sprowadza się do montażu lamp energooszczędnych. Jest to jednak tylko jeden z wielu tematów dotyczących oświetlenia, który czeka w Polsce na odkrycie.
oświetlenia (przede wszystkim wartości luminancji,
natężenia oświetlenia i równomierności),
• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów jej
zakupu,
• obniżenie kosztów konserwacji.

Do problemów nierozwiązywalnych w Polsce można zaliczyć zagadnienia związane ze zdrowotnymi aspektami
oświetlenia oraz zagadnienia dotyczące jakości oświetlenia zewnętrznego i nowych materiałów, a także ich
wpływu na bezpieczeństwo ruchu na drogach. Przy projektowaniu ulic nie bierze się obecnie pod uwagę jakości
oświetlenia, lecz tylko jego natężenie. Tymczasem źródła
światła nowego typu, np. świetlówki rtęciowe wysokoprężne, sodowe czy laserowe mnożą problemy, jakich
wcześniej nie było. Pojawia się kwestia ochrony przed
zniekształcaniem naturalnych barw, tzw. zatrucia światłem, szkodliwego promieniowania UV i podczerwonego.
Modernizacja oświetlenia
Obecnie na wymianę czekają przede wszystkim energochłonne, przestarzałe i nieskuteczne lampy oświetlenia ulic.
Modernizacja oświetlenia ulic, dróg, węzłów komunikacyjnych, placów i innych obiektów użyteczności publicznej przynosi niekwestionowane korzyści, takie jak:
• znaczna poprawa jakości oświetlenia,
• spełnienie wymagań dotychczasowych parametrów
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Uzyskane oszczędności pokrywają koszt inwestycji,
a po jej spłaceniu mogą być przeznaczone na inne cele
(w tym rozbudowę sieci oświetleniowej).
Podstawą systemu jest wymiana istniejących opraw
i źródeł światła na oprawy energooszczędne. Z porównania różnych instalacji oświetlenia ulicznego wynika,
że ogólne koszty roczne i zużycie energii są najniższe
w przypadku oświetlenia, w którym zastosowano wysokoprężne lampy sodowe.
Projekty modernizacji, w których zastosowano
lampy sodowe, pozwalają na zmniejszenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych w granicach
40–60% w stosunku do mocy przed modernizacją.
Dodatkowe 9–15% oszczędności daje modernizacja systemu sterowania.
Modernizacja systemu sterowania, prowadząca do
efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej
to głównie stosowanie rozwiązań, w których zmniejszono zużycie energii w określonych porach nocnych.
Ponieważ współczesne wymagania co do równomierności oświetlenia wykluczają stosowanie rozwiązań
polegających na wyłączeniu połowy opraw oświetleniowych, efekt zmniejszenia zużycia energii osiąga się
poprzez:
• obniżenie napięcia sieci zasilającej oprawy
oświetleniowe,
• instalowanie układu ograniczającego pobieraną moc
w każdej oprawie oświetleniowej.
Praca lampy przy zmniejszonym poborze mocy przynosi
znaczne oszczędności. Dla przyjętej wersji oprawy oświetleniowej z reduktorem mocy, pracującej w sieci oświetleniowej sterowanej cyfrowym zegarem astronomicznym, oszczędza się prawie 15% mocy zainstalowanej.
Warunki prawidłowego oświetlenia drogi
Prawidłowe oświetlenie drogi daje wiele korzyści, które
mają zarówno charakter wymierny, jak i niewymierny.
Oświetlenie drogowe bezpośrednio wpływa na ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drodze i poboczu.
Oświetlenie to także bezpieczeństwo osobiste. Dzięki
oświetleniu drogowemu zmniejsza się liczba kradzieży
i napadów. Nadto oświetlenie drogowe może służyć
do kreowania atmosfery. Rodzaj zastosowanego światła, jego barwa i stopień oddawania kolorów oraz sposób i typ zastosowanych opraw oświetleniowych będą
tworzyć jasną przestrzeń dla człowieka. Można przez to
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Standardowe punkty oświetlenia

Hybrydowe punkty oświetlenia

Czas inwestycji

9–12 miesięcy

3 miesiące

Uciążliwość społeczna

Duża

Znikoma

Dyscyplina finansów publicznych

Finansowanie spółki zewnętrznej

Zwiększenie majątku gminy i zdolności kredytowej

Ekologia

Generowanie dwutlenku węgla

Zielona energia

Dotacja

Brak

Fundusze unijne i ekologiczne

Wpływ na środowisko

Znaczny

Znikomy

Ingerencja w infrastrukturę

Mozaikowość, uszkodzenia

Mniejsza ingerencja

Roboty dodatkowe

Duża możliwość

Znikome prawdopodobieństwo

Świadomość ekologiczna społeczeństwa i prestiż gminy w kraju

Nie

Tak

Przy liniach napowietrznych

Oblodzenia kabli

Brak wpływu

Awaryjność zasilania

Jedno uszkodzenie – brak światła w całym rejonie

Lampy niezależne – praca autonomiczna

uzyskać niepowtarzalny charakter danego
miejsca, stworzyć wizytówkę gminy.
Badania prowadzone na całym świecie potwierdzają bezspornie, że instalowanie dobrego oświetlenia zmniejsza ilość
wypadków średnio o 30%, a w miejscach
niebezpiecznych, takich jak skrzyżowania
i wiejskie drogi, nawet o ponad 45%.
Obowiązki w zakresie
oświetlenia terenów publicznych
Oświetlenie dróg, ulic, mostów itp. należy
do zadań publicznych realizowanych głównie przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Obowiązek ten wynika
z przepisów ustaw ustrojowych samorządu
terytorialnego. Tak jak w przypadku innych
dóbr, które mają charakter niepodzielny,
również oświetlenie ulic i placów rodzi szereg niejasności co do wyznaczenia zakresu
rzeczowego takiego dobra.
Oświetlenie uliczne
zasilane wiatrem i energią Słońca
Spotykane najczęściej rozwiązania oświetlenia ulicznego zasilanego panelami słonecznymi nie zawsze się sprawdzają w naszych
warunkach klimatycznych, zwłaszcza zimą,
kiedy jest mniej dni słonecznych, a czas promieniowania słonecznego jest ograniczony
zaledwie do kilku godzin. Z drugiej strony
długie zimowe noce i wieczory wymagają znacznie dłuższego czasu oświetlania.
W takiej sytuacji sam panel słoneczny okazuje się być niewystarczający. Dlatego rozwiązanie, jakim jest system hybrydowy,
łączący panel słoneczny z małą turbiną wiatrową, gwarantuje pracę latarni ulicznej niezależnie od pory roku czy chwilowych anomalii pogodowych. Lampy hybrydowe to
nowość w Polsce. Jest to rozwiązanie ekologiczne, niezużywające energii elektrycznej z sieci. Lampy zawieszone są na około
ośmiometrowych stalowych słupach.
Zasilane są przede wszystkim bateriami
słonecznymi. Energia słoneczna w ciągu
dnia ładuje akumulatory żelowe, dzięki którym latarnie mogą świecić w nocy. Na szczycie każdej znajduje się również mała turbina
wiatrowa o wydajności na przykład 400 W,
której zadaniem jest wspomaganie panelu

fotowoltaicznego w pochmurne dni oraz
zimą, gdy nasłonecznienie jest niewielkie.
W Polsce funkcjonuje już kilka takich
instalacji oświetlenia ulicznego wykorzystujących energię Słońca i wiatru, niemniej
wciąż jest to nowość.
Wyposażenie hybrydowej instalacji to:
• oprawa oświetleniowa z diodami LED,
• panele fotowoltaiczne przetwarzające
energię słoneczną na energię elektryczną,
do zasilenia opraw LED,
• akumulatory żelowe,
• mikroturbina wiatrowa umieszczona na
wierzchołku słupa,
• urządzenie sterujące pracą turbiny, ładowania akumulatorów umieszczone
w fundamencie.
Słup latarni mocowany jest na fundamencie betonowym, zapewniającym stabilność
posadowienia słupa. W niektórych rozwiązaniach możliwe jest wykonanie fundamentu w postaci bloku betonowego
postawionego na gruncie bez zakopywania. Fundament taki może służyć również
jako siedzisko. Rozwiązanie to pozwala na
korekcję położenia słupów w przypadku
takiej konieczności wynikającej z różnych
potrzeb. Można uznać, że jest to rozwiązanie przenośne, niepołączone trwale z gruntem, jednak wymagające do tego przemieszczenia ciężkiego sprzętu.
Zaletą takiego systemu są niskie koszty
konserwacji, bo w zasadzie przez wiele lat
instalacja nie wymaga czynności konserwacyjnych. Słupy są stawiane na fundamencie
wkopywanym w ziemię lub postawionym
na gruncie. Brak kolizji z instalacjami podziemnymi. Czas potrzebny na postawienie słupów hybrydowych jest wielokrotnie
krótszy od czasu potrzebnego na wykonanie robót kablowych i instalacyjnych przy
tradycyjnych rozwiązaniach oświetlenia
ulicznego.
Przy rozważaniu tego typu inwestycji
podstawowe znaczenie ma sam fakt pominięcia w kalkulacji budżetu kosztów energii elektrycznej, za którą nie trzeba będzie
płacić. Przy kalkulacji kosztów planowanej inwestycji całkowicie można pominąć
koszt prac ziemnych związanych z kładze-

niem kabla, koszt samego kabla, przewiertów pod jezdnią i innych ograniczeń.
Hybrydowe latarnie są niezależne
od zasilania z miejskiej sieci energetycznej, a więc mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie dotychczas doprowadzenie linii energetycznej było kosztowne czy
wręcz nieopłacalne.
Aspekt ekologiczny
Należy pamiętać, że oprócz oczywistych
korzyści ekonomicznych, racjonalizacja
użytkowania energii na potrzeby oświetlenia ulicznego daje także znaczne, dostrzegalne w skali globalnej efekty ekologiczne.
Ogólna wielkość mocy elektrycznej zamówionej na potrzeby oświetlenia ulicznego
w skali kraju to kilkaset megawatogodzin,
a zużycie energii liczone jest w milionach
megawatogodzin. Tak więc redukcja tych
wielkości o blisko połowę to istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wynikających
z produkcji energii elektrycznej, oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych.
Nowe dotacje do budowy ekologicznych
elektrowni i inteligentnych sieci
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej kończy konsultacje
nowego programu wsparcia efektywności
energetycznej. Program ma ruszyć najwcześniej za kilka miesięcy. Jego budżet w latach
2011–2018 wyniesie 550 mln zł. Z tej puli
65% zostanie przeznaczone na budowę
inteligentnych sieci energetycznych, a 35%
na bezpośrednie inwestycje w produkcję
zielonej energii, ekologiczne oświetlenie
ulic i magazynowanie energii.
Program będzie skierowany do jednostek samorządu, dystrybutorów energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody, a także
spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi.
Źródła:
• www.rp.pl
• www.phonosolar.pl
• www.novalight.pl
• www.energia-za-darmo.pl

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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Elektrownie wiatrowe
a obszary NATURA 2000
Chociaż generalnie energia wiatrowa nie stanowi zagrożenia dla dzikiej przyrody, źle położone lub wadliwie zaprojektowane farmy wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na wrażliwe gatunki i siedliska. Dlatego też Komisja
Europejska opublikowała wytyczne dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na chronionych obszarach naturalnych.
h Wytyczne
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li ki w d
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ności biologicznej oraz kluczowe narzędzie realizacji celu UE polegającego na powstrzymaniu utraty różnorodności
biologicznej i odwróceniu tego procesu do 2020 roku.
Europa postawiła przed sobą cel: pokrycie 20% zużycia
energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Energia
wiatrowa z pewnością stanowić będzie znaczny wkład
w osiągnięcie tego celu. Ponadto korzystanie z energetyki wiatrowej pomaga znacznie zredukować emisję
gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz
zużycia słodkiej wody, związanego z konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej w UE.
Zużycie energetyki wiatrowej wzrosło gwałtownie w ciągu ostatniej dekady, by w 2009 roku osiągnąć
poziom 4,8% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii. Oczekuje się, że liczba ta potroi się do 2020
roku.
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Rozwój energetyki wiatrowej odgrywa ważną
rolę w osiąganiu celu UE, jakim jest zapewnienie 20%
udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu
energii w Europie do 2020 roku. Rozmieszczenie farm
wiatrowych na terenach objętych programem Natura
2000 nie jest zatem automatycznie wykluczone, jednak
decyzja odnośnie takiego rozwoju powinna opierać
się na szczegółowym rozważeniu danego przypadku.
Opublikowane wytyczne mają zapobiegać konfliktowi między rozwojem energetyki wiatrowej a zachowaniem różnorodności biologicznej na chronionych
obszarach Natura 2000. Podkreślają one znaczenie
strategicznego planowania oraz potrzebę dobrej jako-

ENERGETYKA WIATROWA
26 tys. siedlisk w 27 państwach UE. Natura
2000 została ustanowiona dyrektywą
siedliskową w 1992 roku i zajmuje prawie 18% powierzchni UE. Celem sieci jest
zapewnienie ochrony i zrównoważonego
korzystania z terenów o wysokiej różnorodności biologicznej oraz – w długim
okresie – zapewnienie przetrwania najbardziej wartościowych i zagrożonych gatunków i siedlisk. Natura 2000 nie jest jednak
systemem ścisłych rezerwatów przyrody
wykluczających wszelką ludzką działalność. Sieć obejmie również rezerwaty
przyrody, jednak większość obszarów
położonych w jej obrębie należy i należeć
będzie do właścicieli prywatnych. Dlatego
też istotne będzie zagwarantowanie oparcia przyszłego zarządzania tymi terenami
na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
zarówno pod względem ekonomicznym,
jak i ekologicznym.
Nowe wytyczne pozwolą państwom
członkowskim i branży przemysłowej na
uzyskanie jasności co do podejmowania działań w zakresie rozwoju energetyki
wiatrowej w zgodzie z wymogami programu Natura 2000. Nie mają one na celu
zmiany prawodawstwa ani polityki, lecz
jedynie przedstawienie wskazówek dotyczących stosowania istniejącego prawa.
Zamiarem KE jest zagwarantowanie realizacji celów w zakresie energii odnawialnej
oraz zapewnienie respektowania prawa
unijnego dotyczącego ochrony gatunków
w trakcie ich osiągania.

ści ocen i odpowiedniej ewaluacji nowych
rozwiązań. W wytycznych zawarto przykłady najlepszych praktyk i wskazano,
w jaki sposób unikać potencjalnych szkód
wyrządzanych środowisku naturalnemu
podczas realizacji projektów związanych
z rozwojem energetyki wiatrowej.
Strategiczne planowanie rozmieszczenia farm wiatrowych na rozległym obszarze geograficznym jest jednym z najbardziej efektywnych środków minimalizacji
ich wpływu na środowisko naturalne oraz
dziką faunę i florę od początku działań
projektowych. Takie podejście pomaga
w osiągnięciu bardziej zintegrowanych
ram rozwoju, jak również w zmniejszeniu
ryzyka wystąpienia trudności i przesunięć
w czasie na późniejszych etapach realizacji indywidualnych projektów.
Natura 2000 to pokrywająca całą
UE sieć ekologiczna, obejmująca prawie

Zarządzanie obszarami Natura 2000
– wytyczne
Artykuł 6 – Zarządzanie i ochrona obszarów
Natura 2000
Artykuł 6 jest jednym z najważniejszych
artykułów dyrektywy siedliskowej, określa, jak obszary Natura 2000 są zarządzane
i chronione.
§ 6 (1) i § 6 (2) wymagają, by w ramach
programu Natura 2000 państwa członkowskie: podejmowały odpowiednie
środki ochronne w celu utrzymania
i przywrócenia siedlisk i gatunków, dla
których teren został wyznaczony do
właściwego stanu ochrony, oraz unikały działań, które mogłyby znacznie
zakłócić funkcjonowanie tych gatunków lub siedlisk przez pogorszenie
warunków dla chronionych gatunków
lub siedlisk przyrodniczych.
§ 6 (3) i § 6 (4) określają procedurę postępowania przy planowaniu nowych zmian, które mogą
mieć wpływ na obszar Natura 2000.
Tak więc:
• Każdy plan lub przedsięwzięcie, które
może mieć znaczący wpływ na obszar
Natura 2000, indywidualnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlegają odpowiedniej
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ocenie w celu określenia jego skutków
dla danego terenu. Właściwe organy
mogą zgodzić się na ten plan lub przedsięwzięcie po upewnieniu się, że nie
wpłynie on niekorzystnie na dany teren
(art. 6.3).
• W wyjątkowych okolicznościach plan
lub przedsięwzięcie może być kontynuowany mimo negatywnej oceny, o ile nie
ma rozwiązań alternatywnych, plan lub
przedsięwzięcie jest uważane za nadrzędny interes publiczny. W takich przypadkach państwo członkowskie musi
podjąć odpowiednie środki wyrównawcze w celu zapewnienia ogólnej spójności sieci Natura 2000 jest chroniony (art.
6 (4)).
• Drugi akapit art. 6 (4) przewiduje specjalne postępowanie w przypadku, gdy
plan lub przedsięwzięcie oddziałuje na
sieć siedlisk i/lub gatunków. Realizacja
planów lub przedsięwzięć, które mogą
mieć negatywny wpływ na te miejsca,
może być uzasadniona tylko wtedy,
gdy wywoływana jest nadrzędnymi
względami interesu publicznego, dotyczącymi zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego lub nadrzędnymi
korzystnymi skutkami dla środowiska,
lub jeżeli przed udzieleniem zgody na
ten plan lub przedsięwzięcie Komisja
wyraziła zgodę na realizację inwestycji.
Aby pomóc w zrozumieniu i właściwym stosowaniu omówionego art.
6 procedury, Komisja opracowała kilka
ogólnych interpretacyjnych i metodologicznych wytycznych w sprawie szczegółowych postanowień artykułu. Zawarte
są one w EU Guidance on wind energy
development in accordance with the
EU naturelegislation („Szczegółowe
wytyczne dla farm wiatrowych w obszarach Natura 2000”). Przewodnik możliwy
jest do pobrania ze strony czasopisma:
www.globenergia.pl
Źródło:
• www.ec.europa.eu

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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Energetyka wiatrowa w liczbach
Stan rozwoju w Polsce i innych krajach UE
Podobnie jak w poprzednich latach Europejskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wydało raport
dotyczący stanu rozwoju energetyki wiatrowej w krajach europejskich. Z raportu jasno wynika, że energetyka
wiatrowa ciągle się rozwija i każdego roku budowane
są nowe farmy wiatrowe. Na rysunku 1 zobrazowano
trend wzrostowy w nowo zainstalowanych mocach
w Unii Europejskiej (UE). Podobną sytuację obserwować
możemy w Polsce. Zgodnie z danymi opublikowanymi
przez Urząd Regulacji Energetycznej (URE), w 2010 roku
przybyło aż 455 MW mocy wytwórczych w sektorze energetyki wiatrowej w porównaniu do roku poprzedniego.
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Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
Obserwowany od kilku lat wzrost nowo
zainstalowanych mocy pośród poszczególnych gałęzi energii odnawialnej widoczny
był również w minionym 2010 roku. Istotny
jest również fakt, że dominujący przyrost
mocy widać głównie w branży energetyki
wiatrowej. Jest to sektor ciągle rozwijający
się i obecnie to właśnie energetyka wiatrowa ma najwięcej zainstalowanych mocy
spośród wszystkich odnawialnych źródeł
energii, przekraczając tym samym jeden
gigawat mocy wytwórczych (1180,3 MW).
W roku 2009 najwięcej zainstalowanej mocy
należało do sektora energetyki wodnej 945
MW, podczas gdy do sektora energii wiatrowej należało wtedy 724 MW. Obecnie moc
istniejących elektrowni wodnych spadła do
937 MW. Niepodważalne jest zatem zwycięstwo energii wiatrowej wśród innych urządzeń produkujących energię elektryczną
w technologii opartej na wykorzystaniu
odnawialnych źródłach energii. Zgodnie
z danymi opublikowanymi przez URE (tab.
1), w przeciągu ostatnich trzech lat najwięcej produkowanej energii pochodziło
ze „współspalania”. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że pojawia się coraz więcej
opinii o braku ekologii we „współspalaniu”,
co więcej – trwają dyskusje nad sensownością oraz ekonomicznością „współspalania”.
Często bowiem biomasa dowożona jest
z „drugiego końca Polski” do elektrowni.
W Polsce obecnie zainstalowanych jest
aż 413 pracujących instalacji, wytwarzających energię z wiatru. Większość z tych
inwestycji zlokalizowana jest na wybrzeżu.
Wśród nich wyróżnić można kilkanaście
największych, pracujących instalacji oraz
elektrowni wiatrowych w trakcie budowy
(tab. 2). W ostatnich dwóch latach (dane
z poprzednich lat znaleźć można w artykule: „Stan rozwoju energetyki wiatrowej
w Polsce na tle państw europejskich”, GLOB
Energia 3/2010) produkcja energii z turbin
wiatrowych wynosiła:
• 2009 – 1 029 GWh
• 2010 – 1 485 GWh
Co, przekładając na procentowy udział
w całkowitej produkcji energii elektrycznej,
stanowiło odpowiednio:
• 2009 – 0,69% (1029 GWh / 148,7 TWh)
• 2010 – 0,96% (1485 GWh / 155 TWh)
Na podstawie powyższych danych zaobserwować można, że średnioroczny czas pracy
elektrowni wiatrowych z dwóch ostatnich
lat wyniósł średnio ok. 56 dni, czyli ok. 1344
godzin. Dla przykładu średnioroczny czas
pracy pozostałych elektrowni bazujących
na technologii odnawialnych źródeł energii to:
• Elektrownia na biogaz
166 dni
• Elektrownia na biomasę 88 dni
• Elektrownie wodne
111 dni
Do powyższych wyliczeń konieczne jest
założenie, że urządzenia te pracowały w tym

Rys. 1. Zainstalowana moc w sektorze energetyki wiatrowej w ostatnich 15 latach [MW]

Rys. 2. Ilość zainstalowanej mocy do końca 2010 roku
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Tab. 2. Wyróżnione instalacje pracujące
oraz instalacje w budowie

Rys. 3. Nowo zainstalowane i odinstalowane moce w krajach UE w 2010 roku [MW] - całość 52 820 [MW]
Tab. 1. Moc zainstalowana w OZE oraz produkcja energii elektrycznej przez poszczególne OZE (dane:
31 grudnia 2010 r.)
Rodzaj instalacji OZE
Elektrownie na biogaz
Elektrownie na biomasę
Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wodne
Współspalanie
Łącznie

Rodzaj instalacji OZE
Elektrownie na biogaz
Elektrownie na biomasę
Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wodne
Współspalanie
Łącznie

Moc zainstalowana [MW]
Rok 2008
54.615
231.99
451.09
940.58
1678

Rok 2009
70.89
252.49
724.66
945.21
38 jednostek
1993.25

Produkcja energii elektrycznej [MWh]
Rok 2008
Rok 2009
220883
295312
560967
601088
806319
1035020
2152943
23757789
2751954
4286588
6493066
8593787

czasie przy pełnej mocy. W rzeczywistości
jest jednak inaczej. Dla przykładu elektrownie biogazowe pracują przez większość dni
w roku z różną wydajnością. Wynika z tego,
że spośród wszystkich technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii najkrócej pracują turbiny wiatrowe. Związane
jest to przede wszystkim z dużą zmiennością parametrów energetycznych wiatru.
Uwzględniając jednak tempo rozwoju tego
sektora, spodziewać się można, że już za
kilka lat turbiny wiatrowe będą dominującym źródłem odnawialnym również pod
względem produkcji energii.
Rozwój energetyki wiatrowej w Europie
Trend wzrostu, w zwiększaniu mocy wytwórczych, obserwować również możemy
w pozostałych państwach Europy. W 2010
roku, w Europie zainstalowanych zostało

Rok 2010
82.88
356.19
1180.27
937.04
41 jednostek
2556.42

Rok 2010
315543
664497
1484929
2633162
4174499
9272630

aż 9883 MW nowych mocy, z czego 9259
MW to instalacje w krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Większość z tych mocy
(8377 MW) zainstalowana została na lądzie,
a pozostała część (883 MW) to inwestycje
realizowane na morzu. Procentowy udział
nowo zainstalowanych mocy w poszczególnych państwach UE przedstawiono
na rysunku 2. Podobnie jak w 2009 roku,
potentatem w sektorze energetyki wiatrowej, pod względem nowo instalowanych
mocy jest Hiszpania (1516 MW), a zaraz za
nią Niemcy (1493 MW) i Francja (1086 MW).
Koszt inwestycji wykonanych w 2010 roku
w UE to 12,7 mld euro.
Instalacje wiatrowe stanowiły 16,7%
nowych mocy w 2010 roku i po raz pierwszy
od 2007 roku sektor energetyki wiatrowej
nie dominuje wśród nowo instalowanych
technologii wytwarzania energii. Ponad

Instalacje istniejące
Lokalizacja
Barzowice
Cisowo
Zagórze
Lisewo
Tymień
Puck
Kisielice
Kamieńsk
Jagniątkowo
Gnieżdżewo
Karścino
Łebcz
Suwałki
Instalacje w budowie
Skorbotowo
Nosalin
Pelplin
Gołdap
Taciewo
Tychowo
Golice

Województwo
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
40,5 MW
łódzkie
zachodniopomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
podlaskie

Moc [MW]
5,1
18
30
10,8
50
22
40,5
30
30,6
22
69
8
41,4

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
zachodniopomorskie
lubuskie

26
1,6
48
69
30
34.5
38

28 GW nowych mocy pochodzi z urządzeń
spalających gaz. Stanowi to aż 51% wszystkich nowych instalacji. Na drugim miejscu
znalazła się technologia wykorzystująca
promieniowanie słoneczne do produkcji prądu (fotowoltaika) z 12 GW nowych
mocy. Turbiny wiatrowe zajmują dopiero
trzecie miejsce. Na rysunku 3 zobrazowano
pozostałe dane dotyczące nowo zainstalowanych mocy oraz mocy odinstalowanych
w 2010 roku. Uwzględniając moce odinstalowane w ubiegłym roku, przybyło prawie
53 GW i jest to dwukrotnie więcej niż w roku
2009. Ważne jest również, że spośród technologii wykorzystujących energię jądrową
i olej opałowy, więcej mocy zostało usuniętych niż zainstalowanych (rys. 3). Natomiast
w sektorze energetyki odnawialnej zainstalowano więcej nowych mocy wytwórczych
(22645 MW) niż kiedykolwiek wcześniej, co
stanowi aż 41% z wszystkich instalacji.
Patrząc na powyższe dane, zauważyć
można ciągły wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Zaobserwować można również, że największy udział spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii ma energetyka
wiatrowa oraz fotowoltaika.
Źródła:
• Urząd Regulacji Energetyki
• European Wind Energy Association
• Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Wojciech Luboń
Grzegorz Pełka
Anna Sowiżdżał
Redakcja GLOB Energia
AGH, KSE
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Małe elektrownie wiatrowe

z prędkością większą od prędkości tzw. startowej,
poniżej której turbina po prostu stoi.
Przydomowe elektrownie wiatrowe są całkowicie
niezależnymi źródłami energii, w których instaluje się
jeden z dwóch rodzajów prądnic:
• prądu stałego,
• małe, trójfazowe – asynchroniczne.
Elektrownie z prądnicą prądu stałego (najczęściej
stosowane) mogą zasilać obiekty, jeżeli są wyposażone w regulator napięcia oraz akumulatory do gromadzenia energii, a jeśli mają dostarczać prąd przemienny (taki jak w sieci) – muszą mieć falownik.
W większości przypadków przydomowe elektrownie wiatrowe przystosowane są do pracy z akumulatorami. Każda turbina powinna mieć również kontroler ładowania akumulatorów. Urządzenie to zapewnia
bezpieczne i wydajne ładowanie akumulatorów energią wyprodukowaną przez turbinę wiatrową. Kontroler
zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem.

Energetykę wiatrową w ostatnich latach cechuje duża dynamika
rozwoju. W ofercie producentów, oprócz przemysłowych farm
wiatrowych o dużych mocach, można również znaleźć coraz szerszą ofertę turbin wiatrowych o mocy do kilku kilowatów przeznaczonych dla prywatnych użytkowników i małych firm. Takie
przydomowe turbiny wiatrowe charakteryzują się niewielkimi
wymiarami (średnica wirnika do ok. 5 m) i masą (do ok. 75 kg),
co sprawia, że można je montować w niewielkiej odległości od
domów lub nawet wkomponować w fasadę domu.
Przydomowe elektrownie wiatrowe (MEW) to dodatkowe źródło energii, które w pewnym stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora energii
elektrycznej. Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie
domów „niskoenergetycznych” – bardzo dobrze ocieplonych, które potrzebują małej ilości prądu. Rodzina
4–5-osobowa mieszkająca w domu jednorodzinnym
zużywa około 4 MWh energii rocznie. Jest to nieco
ponad 330 kWh energii miesięcznie. Wielkość ta może
wahać się od 150 do 500 kWh miesięcznie. Bardzo
wiele zależy od sposobu użytkowania energii elektrycznej (używanie urządzeń energooszczędnych,
sposób ogrzewania wody użytkowej itd.).
Przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego
(wydzielonego), czyli działającego niezależnie od sieci
elektroenergetycznej. Może nim być:
• wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie
domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu – zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, lub
• cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej
przez przydomową elektrownię, lub
• w ogóle niepodłączona do sieci elektroenergetycznej.
Jak działa MEW?
Elektrownie wiatrowe mogą wytwarzać energię elektryczną tylko wtedy, gdy wieje wiatr i to w dodatku
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Rodzaje elektrowni
Ze względu na moc, elektrownie wiatrowe dzieli się na
modele mikro, małe i duże.
Do zasilania domów stosuje się głównie dwa pierwsze
rodzaje.
Mikroelektrownie wiatrowe to modele poniżej 100
W mocy. Używa się ich najczęściej do ładowania baterii akumulatorów stanowiących zasilanie obwodów
wydzielonych – tam, gdzie nie ma sieci elektroenergetycznej lub z jakiegoś powodu nie chce się z niej korzystać. Takie elektrownie można wykorzystać do zasilania
przez akumulatory części oświetlenia domu: pojedynczych lamp, a nawet poszczególnych pomieszczeń czy
urządzeń.
Małe elektrownie wiatrowe to nieco większe modele
o mocy od 100 W do 50 kW. Mogą zapewniać energię
elektryczną w pojedynczych gospodarstwach domowych. W warunkach przydomowych najpopularniejsze są elektrownie 3–5 kW. Moc takich elektrowni,
wspomagana energią zmagazynowaną w akumulatorach, wystarczy nierzadko do zasilania oświetlenia,
układów pompowych, sprzętu i urządzeń domowych.
Duże elektrownie wiatrowe (w praktyce powyżej 100
kW), oprócz tego, że mogą zasilać dom, stosowane są
przede wszystkim do wytwarzania prądu, który sprzedaje się sieci elektroenergetycznej. Taka elektrownia musi spełniać szczegółowe wymagania lokalnego
operatora sieci, potrzebna jest też oczywiście jego
zgoda na takie przyłączenie.
Innym kryterium podziału elektrowni wiatrowych
jest położenie osi obrotu wirnika, zgodnie z którym
rozróżniamy dwa rodzaje elektrowni:
• z poziomą osią obrotu – HAWT (ang. Horizontal Axis
Wind Turbines); najpopularniejsze, to ponad 95%
stosowanych rozwiązań;
• z pionową osią obrotu – VAWT (ang. Vertical Axis
Wind Turbines).
Ze względu na liczbę płatów wirnika, rozróżniamy elektrownie jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i wielopłatowe.
Najczęściej wiatraki umieszcza się obok domu na
masztach (słupach) osadzonych w gruncie na fundamencie lub utrzymywanych odciągami. Małe wiatraki
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Producenci małych turbin
wiatrowych
AeroCraft

Kraj

Zakres mocy turbin

Niemcy

Aerofortis

USA, Azja

Aerplast
Aircon
Airgenerator
Bergey
Bornay
Chama Enterprises
Ecoage Resource
Fortis Wind Energy
Greatwatt
Hornet
Lakota
Leading Edge
Modern

Czechy
Niemcy

120–1000 W
10 000–18 000 zł
250–1200 W
4 800–40 000zł
3500–9500 W
120–1500 W
480–2730 USD
9800 W
–
300–2000 W
6569–8239 zł
1000–10000 W
3.170 – 26.770 USD
250–6000 W
–
300–2000 W
2.470–12.340 USD
300–3000 W
1.440–7.120 EUR
800–10000 W
–
400–600 W
1.600 zł
600–1500 W
–
900–1300 W
–
85–6000W
2700–28.520 zł
400–750W
1899 zł
Produkcja energii: do 7,5
20.000 GBP
MWh/rok
800 W
7.339,52 zł
60–220W
2800 zł
200–20 000W
–
8000–50000W
32.500 – 159.500 EUR
1000–5000W
19.520–44.400 zł
400–4200 W
2966–25.700 zł
400–600W
1999 zł
200–3000W
2729 zł –7416 EUR
400–3000W
–
1500–10000W
–
2,5kW
–
80–250kW
500W
1071 EUR
500W–5kW
3780–69.450 zł

USA
Hiszpania
Azja
Europa

Chiny ???
UK

Quietrevolution
Rutland

UK

Seria SLS
Seria WT
Siliken
SkyWind
Soltec
Southwest Windpower
SWH
Turbex

Południowa Afryka

WES

Kanada

Windseeker
Z-Kino

Hiszpania
Niemcy
USA, Niemcy

można też instalować na dachu domu,
pod warunkiem że konstrukcja dachu
będzie przystosowana do takiego obciążenia. Trzeba to uwzględnić już na etapie
projektowania domu.
Formalności
Elektrownie wiatrowe, które mają być
trwale związane z gruntem (mają mieć
fundament), są uważane za obiekty
budowlane i podlegają wszelkim przepisom prawa budowlanego. Na ich postawienie wymagane jest zatem uzyskanie
pozwolenia na budowę. Wyjątek stanowią

Zakres cenowy

Liczba łopat
3
5
3
3
3
3
3
2
3
5
2i3
3
6
3
3
3
Brak, turbina o pionowej
osi obrotu
3
6
3
3
3
3
3
3
5
36–48
3
2
3
3–9

urządzenia nieduże i sięgające niewiele
poza obrys okolicznej zabudowy, a posadowione zazwyczaj na masztach z odciągami – na te często nie trzeba uzyskiwać
pozwolenia na budowę ani ich zgłaszać.
Aby można było sprzedawać nadwyżki
energii do sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z przepisami obowiązującymi od
1 maja 2004 roku (ustawa z dnia 2 kwietnia o zmianie ustawy Prawo energetyczne
i ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz. U.
Nr 91, poz. 875) trzeba uzyskać od Urzędu
Regulacji Energetyki specjalne zezwolenie
(koncesję) na prowadzenie takiej działal-

Rys. 1. Automatyczny system zasilania (przykład)
Źródło: www.sunnylifetechnologies.com

ności gospodarczej i zarejestrować tę działalność w stosownym urzędzie (np. miejskim, gminy lub innym). Niestety, zakres
formalności wymaganych od potencjalnego producenta czystej energii wiatrowej nie sprzyja popularności takich inwestycji w Polsce.
Ponieważ praca elektrowni wiatrowych
uzależniona jest od warunków pogodowych, dobrym rozwiązaniem, na które
warto zwrócić uwagę, jest uzupełnienie
turbiny wiatrowej o moduły fotowoltaiczne. Produkują one 3/4 energii w półroczu ciepłym, przez co świetnie współpracują z turbiną wiatrową w zakresie
jednego systemu zasilania. W zależności
od zapotrzebowania stosuje się niewielkie
elektrownie fotowoltaiczne o mocy od kilkuset Wp do ok. 2 kWp. Taka ilość wystarczy na uzupełnienie letnich niedoborów
energii. Systemy składające się z modułów
i turbiny nazywamy hybrydowymi systemami zasilania.
Wiatr jest jednym z niewyczerpalnych źródeł energii, które jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Niewątpliwą zaletą małych elektrowni
wiatrowych jest to, iż mogą być stosowane w różnych miejscach, bez połączeń
energetycznych, mogą być używane do
oświetlenia, do ogrzewania wody, zasilania radia, TV, telefonu i laptopa, pralki czy
lodówki w twoim domu lub w domku letniskowym. Prosta budowa, brak układów
do nastawienia turbiny pod wiatr, lepsze
wykorzystanie energii wiatru w terenie
zabudowanym, możliwość montowania
ich w terenie otwartym oraz na budynkach
to liczne cechy zachęcające do powszechnego stosowania MEW.
Źródła:
• Materiały własne
• www.ladnydom.pl
• www.ekoenergia.pl
• www.sunnylifetechnologies.com

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
Opracowanie rysunków:
Anna Wachowicz

Rys. 2. Jedna z najprostszych form wykorzystania energii
wiatru – wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej
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Elektrownia wiatrowa krok po kroku
Dobrze zaplanowana i przemyślana inwestycja to wysokie zyski przez cały okres użytkowania inwestycji. Jeśli nie
chcemy zmarnować pieniędzy, wybierajmy tylko najlepsze rozwiązania i najwyższą jakość. Elektrownie wiatrowe
w Polsce rosną jak grzyby po deszczu. Obecnie, jako jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków
w Europie, mamy w Polsce ponad 1000 MW zainstalowanych mocy z wiatru. Zainteresowanie potencjalnych inwestorów nie maleje. Rynek ochłonął po początkowym zafascynowaniu, natomiast jakość świadczonych na tym rynku
usług stale rośnie.
Najważniejszy jest dobry plan, a dokładniej mówiąc
biznesplan, i harmonogram rzeczowy. Każde działanie
musi być dobrze zaplanowane, przemyślane i wycenione. Zaczynamy więc od tego, ile będzie kosztowała
nasza inwestycja, ile pieniędzy mamy w budżecie, jaki
kredyt możemy pozyskać i jakich przychodów spodziewamy się, aby inwestycja była dla nas korzystna.
Te pytania musimy zadawać sobie każdego dnia naszej
inwestycji.
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Kolejnym etapem jest wybór lokalizacji. Musimy
zadbać przy tym nie tylko o zakup lub dzierżawę
gruntu, ale o szereg innych rzeczy, jak na przykład
możliwość przyłączenia elektrowni do sieci energetycznej, dokładnie przeanalizować warunki wietrzności oraz aspekty środowiskowe. Analiza tych zagadnień może zająć nam nawet powyżej jednego roku.
W tym okresie wykonujemy analizę warunków wietrzności, dobór turbiny oraz raport oddziaływania na śro-
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dowisko. Pamiętajmy, że każda turbina
inaczej oddziałuje na otoczenie. Ważne
jest także, aby odpowiednio dobrać turbinę i jej model do warunków wietrzności. Każda turbina inaczej będzie pracować
nad morzem, a inaczej w centralnej części
Polski. Już na tym etapie należy skontaktować sie z producentem lub biurem projektowym współpracującym bezpośrednio
z dostawcami turbin. Często zdarzało się,
że inwestorzy projektowali elektrownie,
których już dawno nie było w produkcji.
Następnym krokiem jest uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz decyzji lokalizacyjnej. Tę drugą można uzyskać na podstawie
informacji z gminy o warunkach zabudowy lub uzyskując wypis z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gminy. O tym etapie inwestycji szerzej
w następnym artykule.
Dopiero teraz zwracamy sie z wnioskiem do Operatora o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Pamiętajmy, że
informacje o stanie sieci są jawne i można
je wcześniej uzyskać, choćby na potrzeby
wyboru lokalizacji. Wraz ze złożeniem
wniosku musimy opłacić kaucję na poczet
opłaty przyłączeniowej w wysokości 30
zł za każdy kW planowanej mocy. Dla
elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW kau-

cja ta wyniesie 60 000 zł. Operator wydając warunki przyłączenia do sieci, wyraża
lub nie zgodę na przyłączenie naszej elektrowni do sieci. Wraz z pozytywną odpowiedzią przesyłany jest też wzór umowy
przyłączeniowej z operatorem.
W tym momencie kontaktujemy sie
z producentem lub jego przedstawicielem
i konsultujemy kwestie związane z odwiertami geologicznymi, projektem, transportem i wykonawstwem. Wszystkie dokumenty powinny być kontrolowane przez
producenta, co wykluczy nieporozumienia i pomyłki. Wysoka jakość dokumentacji oraz doświadczenie projektantów to
jedyny sposób na powodzenie.
Pozwolenie na budowę obok umowy
z operatorem energetycznym jest jednym
z podstawowych dokumentów wymaganych przez bank. Dobrze przygotowany
projekt i biznesplan ułatwią uzyskanie
finansów na realizację. Rzadko zdarza się,
aby banki wymagały mniej niż 20% wartości
inwestycji jako wkład własny. Wyjątki dotyczą bardzo dużych i bardzo dobrych klientów. Dobiegły już praktycznie końca konkursy unijne. Pamiętajmy jednak, że dobrze
zaprojektowana inwestycja jest opłacalna
ekonomicznie i nie potrzebuje dotacji.
Pozwolenie na budowę zamyka część
administracyjną. Zamawiamy turbinę wia-

trową i pod okiem producenta zabieramy
się za budowę dróg, placów manewrowych, kabli i transformatorów. Następnie
wykonamy fundamenty. Transportem
i montażem dźwigu zajmują się wyspecjalizowane firmy. Na koniec pozostaje start
i uruchomienie elektrowni.
W tym momencie, nierzadko po ponad
dwóch latach przygotowań i oczekiwań,
stajemy się właścicielem elektrowni. Nie
oznacza to wcale końca pracy, ale początek rozliczeń sprzedaży energii, podatków,
ubezpieczeń serwisów, opłat, kredytów.
Jednak jak pokazują doświadczenia, jest to
bardzo opłacalna inwestycja. W perspektywie szybko wzrastających cen energii
i kurczących się zasobów paliw kopalnych
dochodowość tego rodzaju inwestycji
będzie coraz większa.
Na koniec najważniejsze podsumowanie. Koszty inwestycji są wysokie i w przypadku elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW
mogą przekroczyć 10 mln zł. Nie warto
oszczędzać na jakości. Warto za to zmniejszać lub wyeliminować wszelkie ryzyko
i korzystać z doświadczeń najlepszych
w branży.

Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej

REKLAMA

w4e Centrum Energii Wiatrowej
GLOBEnergia77Akademia
Viessmann
Technopark, ul. Dubois 114-116, 93-465 Łódź, tel. (42) 236 50 60, info@w4e.pl
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Rynek małych elektrowni wiatrowych
Światowym trendem staje się stopniowe przejście z wytwarzania energii w źródłach wielkoskalowych do małoskalowych. Przyczyną takiej tendencji jest niewątpliwie fakt, że w koszty produkcji energii z tradycyjnych źródeł zaczyna się
doliczać także tzw. koszty zewnętrzne – związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Dlatego rozproszone
źródła energii stają się alternatywną koncepcją. Małe turbiny wiatrowe (MEW) stanowią właśnie jedno z takich źródeł.
Na początku roku 2011 moc zainstalowana małych
elektrowni wiatrowych wyniosła 7 MW. Większa część
z nich to turbiny najmniejszej mocy, poniżej 10 kW.
Według danych URE do sieci elektroenergetycznej
przyłączone jest 27 koncesjonowanych małych turbin
wiatrowych (poniżej 100 kW) o łącznej mocy 1,77 MW.
Z ogólnej liczby sprzedanych w 2010 roku turbin tylko
ok. 5% stanowiły urządzenia przeznaczone do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, pomimo tego, że
mała energetyka wiatrowa osiąga najwyższą efektywność ekonomiczną w wariancie „pracy na sieć energetyczną”. Świadczy to pośrednio o barierach prawnych
związanych z przyłączaniem małych źródeł, w tym
zwłaszcza wiatrowych do sieci.
Pomimo licznych niesprzyjających uwarunkowań
zarówno prawnych, jak i ekonomicznych rynek małych
turbin wiatrowych istnieje i rozwija się pomimo wielu
przeszkód.
Szczególnie pozytywnym zwiastunem wzmocnienia rozwijającego się sektora MEW i nadania mu
właściwej rangi jest uwzględnienie małej energetyki
wiatrowej w Krajowym Planie Działań (KPD), według
którego w Polsce do 2020 roku ma zostać zainstalowanych 550 MW małych elektrowni wiatrowych, co stanowi odpowiednik budowy ponad 100 tys. pojedynczych instalacji.
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zidentyfikował ponad 140 firm, które aktywnie działają w branży
małej energetyki wiatrowej (producenci, dystrybutorzy, importerzy, instalatorzy i in.). Polski sektor
MEW znajduje się w początkowej fazie rozwoju, jako
że w zdecydowanej większości reprezentowany jest
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przez mikro-przedsiębiorstwa, które branżą MEW zajmują się od 2-3 lat. Z szacunków IEO wynika, że udział
przychodów z tytułu produkcji i sprzedaży turbin bądź
ich komponentów waha się w granicach od 10 do
100% całkowitego budżetu firm, który uzależniony jest
w zależności od tego, czy firma jest producentem turbin (większy udział), czy importuje i sprzedaje zagraniczne systemy MEW, jako jedne z produktów oferowanych w firmie (mniejszy udział). Większość firm
z sektora zadeklarowało wzrost sprzedaży od 15 do
30% (w przypadku dystrybutorów), a niektórzy producenci planują podwojenie swojej produkcji, jednak
z uwagi na niewielką skalę prowadzonej działalności,
nadal są to małe wielkości.
Identyfikacja sektora małych elektrowni wiatrowych wskazała wiele problemów. Dominuje brak
oferty banków, które sfinansowałyby budowę małych

Rys. 1. Udział turbin o poziomej i pionowej osi obrotu w rynku
(źródło: EC BREC IEO)
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elektrowni wiatrowych, niska świadomość
społeczna w zakresie możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych, skomplikowane procedury i zasady współpracy z operatorem sieci energetycznej
oraz wysokie koszty budowy małych elektrowni wiatrowych.
Identyfikacja sektora MEW pokazała
też, że najistotniejszą szansą dla rozwoju
rynku MEW będzie uproszczenie i ujednolicenie procedur oraz przepisów w zakresie wydawania pozwoleń na budowę
przydomowych elektrowni wiatrowych
oraz stworzenie programu dofinansowania inwestycji, a także zmiany w prawie
energetycznym ułatwiające podłączenie
małych elektrowni wiatrowych (tzw. netmetering) do sieci. Drugim znaczącym
czynnikiem potęgującym wzrost instalacji MEW mogłoby być zwiększenie puli
środków z budżetu państwa na badania
i rozwój nowoczesnych technologii OZE
oraz przeszkolenie organów administracji
publicznej w zakresie możliwości wykorzystania technologii OZE we własnych
gminach. Nie można również pominąć
istotnego aspektu, jakim są ogólnopolskie
kampanie informacyjne nakierowane na
końcowych inwestorów, wymiana informacji promujących technologie małej
energetyki wiatrowej oraz rozwiązań technologicznych małych turbin wiatrowych
zintegrowanych z innymi technologiami
OZE.
Reasumując, rozwój sektora MEW jest
w dużej mierze ugruntowany dzięki zapisom prawnym dyrektywy 2009/28/WE
o promocji odnawialnych źródeł energii
oraz Krajowego Planu Działań w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych.
Mała energetyka wiatrowa z jednej
strony wymaga stworzenia systemu wsparcia poprzez dotacje lub kredyty, a z drugiej
uregulowania zasad współpracy małych

Rys. 2. Problemy sektora MEW (źródło: EC BREC IEO)

Opracowanie rysunków: Anna Wachowicz
Rys. 3. Szanse sektora MEW (źródło: EC BREC IEO)

elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną, dzięki magazynów energii.
Pozytywny wpływ na rozwój rynku będą
miały zapewne kampanie informacyjne,
które podniosą świadomość potencjalnych
inwestorów na temat wykorzystania OZE,
w tym małej energetyki wiatrowej.

Źródła:
• I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych
– perspektywy rozwoju do 2020 r.
• EC BREC IEO

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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Pierwsza na świecie
pływająca turbina wiatrowa
Pomimo wielu problemów natury technicznej, związanych z budową farm wiatrowych typu offshore, niepodważalny wydaje się być fakt, iż z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością. Rozwój energetyki wiatrowej
niewątpliwie powoli przenosi się na tereny morskie.
Przyczyn jest kilka. Przede wszystkim coraz trudniej
jest pozyskać tereny dla umiejscowienia farm wiatrowych na lądzie, głównie z powodu utrudnień prawnych
(wyłączenie terenów Parków Narodowych i Obszarów
Natura 2000), licznych protestów ekologów (środowiska lęgowe i szlaki wędrowne ptaków) oraz lokalnej ludności (efekt wizualny i hałas). Obszary morskie
wydają się więc stwarzać niemal nieograniczone możliwości dla lokalizacji farm wiatrowych. Powszechnie
wiadomo również, iż na morzu wiatry charakteryzują
się znacznie większą stabilnością niż na lądzie, co przekłada się na efektywniejsze ich wykorzystanie. Co więcej, siła wiatru na morzu rośnie wraz z oddalaniem się
od lądu oraz, w porównaniu z lądem, jest ona większa na niższej wysokości, co daje możliwość stosowania znacznie niższych wież. Odchodzenie od stawiania farm wiatrowych na lądzie na korzyść projektów
typu offshore wydaje się być zatem jak najbardziej
uzasadnione.
Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione utrudnień i niewątpliwie jest ono większym wyzwaniem
z punktu widzenia technicznego. Poczynając od ograniczonego dostępu do obiektu, wyższych kosztów rozruchu, serwisowania, przesyłu energii, a skończywszy
na największej barierze, jaką jest jednak duża głębokość morza, która wymusza większe koszty fundamentowania dla turbin morskich.
Przełomowy może się okazać innowacyjny projekt realizowany przez firmy Principle Power oraz EDP,
przy współudziale firmy Vestas – platforma offshore
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typu WindFloat, będąca pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Mówi się projekcie, mającym zrewolucjonizować dalszy rozwój farm przybrzeżnych na
całym świecie.
Portugalska grupa kapitałowa EDP oraz amerykańska spółka Principal Power w lutym 2009 roku podpisały
memorandum porozumienia o współpracy w sprawie
rozwoju projektu, mającego doprowadzić do komercyjnego wprowadzenia na rynek pływających turbin
wiatrowych. W ostatnim czasie duńska firma Vestas
podpisała kontrakt z firmą WindPlus, będącą spółką
joint-venture, należącą do grupy kapitałowej EDP, na
budowę oraz uruchomienie pierwszego na świecie
pełnowymiarowego prototypu turbiny wiatrowej zlokalizowanej na platformie pływającej typu WindFloat.
Głównym inwestorem projektu pozostaje portugalska
firma EDP. Principal Power, która wykupiła platformę
MiniFloat, obecnie realizuje projekt w Portugalii, a niebawem również w stanie Oregon oraz Maine w USA.
Platforma WindFloat jest pływającą strukturą przystosowaną dla wsparcia dużych przybrzeżnych turbin
wiatrowych o mocy do 10 MW. Została ona zaprojektowana w celu produkcji energii elektrycznej na obszarach morskich dotychczas niedostępnych, czyli o głębokościach dna morza przekraczających 50 m, gdzie
zasoby wiatru są znacznie większe. Projekt zakłada
zbudowanie konstrukcji pływającej – platformy
WindFloat, oraz umieszczenie na niej turbiny wiatrowej. Sama platforma, dzieło firmy WindPlus, jest pierwszą tego typu samodzielnie pływającą jednostką.
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Niewątpliwie tego typu rozwiązanie
ma szereg zalet. Po pierwsze brak konieczności stawiania fundamentów i niewielki
stopień zanurzenia umożliwią stawianie
farm wiatrowych na terenach przybrzeżnych o głębokościach powyżej 50 m, które
dotychczas były niedostępne dla rozwoju
energetyki wiatrowej. Oznacza to, iż farmy
wiatrowe, niezależnie od głębokości
morza, będą mogły być instalowane znacznie dalej od brzegu, co przełoży się po
pierwsze na ich efektywność ze względu
na większe zasoby wiatru, jak i również na
brak negatywnych efektów wizualnych,
będących najczęstszą przyczyną protestów mieszkańców i ekologów.
Cała struktura WindFloat powstała już
w 2003 roku i od tego czasu zostało wydanych na nią kilka patentów. Składa się ona
z trzech kolumn o wysokości 22 m (będących od siebie w odległości 35 m i tworzących kształt trójkąta) i jest wzorowana na
nowoczesnej konstrukcji platformy wiertniczej ropy naftowej. Turbina i wieże są
umiejscowione względem siebie asymetrycznie: turbina znajduje się bowiem
na jednej z kolumn. Wielkość, struktura
i forma pozwalają utrzymać konstrukcję
na swoim miejscu. Licencję na tę technologię Principle Power nabyła od innych
firm.
Konstrukcja jest w połowie zanurzona
w wodzie. Ma ona opatentowany system
pułapek na wodę, oddziałujących na stabilność statyczną konstrukcji, oraz falujące
płyty u podstawy każdej z trzech kolumn,
które są odpowiedzialne za stabilność
dynamiczną. Płyty te znacząco redukują
ruch całej struktury podczas falowania
i poprawiają wydajność systemu ruchu.
Według zapewnień ekspertów, turbina
dzięki wodzie znajdującej się w zamkniętym obiegu balastowym ma pozostać
w położeniu niemal idealnie pionowym.
Obieg ten, w zależności od zmiany kierunku oraz prędkości wiatru, odpowiada
za ruch wody pomiędzy kolumnami, co

pomaga znacznie zmniejszyć siły nacisku.
Dzięki temu, że konstrukcja jest stabilna,
system może być używany do istniejących
już, komercyjnych turbin wiatrowych.
Zdaniem projektantów konstrukcja
oraz rozmiar fundamentów pozwalają
na całkowity montaż na lądzie, co obniża
koszty i eliminuje konieczność stosowania drogich statków, jak np. barki jack-up.
Wszystkie procesy i prace konstrukcyjne
odbywać się będą na nadbrzeżu, w kontrolowanym środowisku, a następnie gotowa
konstrukcja będzie holowana do miejsca docelowej lokalizacji. Oszczędności
podczas wdrażania projektu, wynikające z takiego rozwiązania, są znaczące
w porównaniu z ciężkimi operacjami
offshore, wykonywanymi podczas stawiania tradycyjnych farm morskich. Cała
struktura będzie przymocowana do dna
morza dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych komponentów, takich jak łańcuchy, liny poliestrowe, kotwice, co również
znacząco obniży koszty oraz skalę trudności. Niewątpliwie również przygotowanie
terenu oraz wpływ inwestycji na środowisko naturalne zostaną zminimalizowane.
Inwestycja będzie zlokalizowana u północnych wybrzeży Portugalii, która została
wybrana nieprzypadkowo – ma ona
bowiem duży potencjał morskich zasobów wiatru, jak również wsparcie rządowe
i przemysłowe dla rozwoju projektu.
Cały projekt zgodnie z umową ma
przebiegać trójetapowo. Etap pierwszy polega na produkcji i instalacji platformy WindFloat w celu zademonstrowania technologii. Zakłada on dostarczenie
na miejsce, zainstalowanie na platformie
oraz uruchomienie turbiny Vestas V80
o mocy 2 MW, jak również wspieranie
integracji turbiny z platformą WindFloat.
System zostanie zamontowany ok. 5
km od wybrzeża Portugalii, na głębokości 40–50m. Podstawa platformy ma
zostać zbudowana w Portugalii. Z oficjalnych informacji wynika, iż montaż nastąpi

Specyfikacja techniczna platformy WindFloat
Moc

120-150 m

Wysokość piasty turbiny

80-90 m

Ciężar gondoli turbiny

225-315 ton

Ciężar wieży

180-315 ton

Waga kadłuba

1080-1600 ton

Całkowita pojemność (balast)

< 5500 ton

Zanurzenie kadłuba

20 m

Głębokość operacyjna

> 50 m

Konwencjonalne elementy cumowania

4 liny

mniej więcej w połowie 2011 roku. Cały
system, zanim będzie można wprowadzić go do komercyjnego użytku, zostanie
poddany testom w kierunku produktywności, walidacji i optymalizacji sterowania przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Po pomyślnym zakończeniu testów prototypu, w etapie drugim i trzecim będą
prowadzone działania mające na celu
wdrożenie przedkomercyjne, a następnie
handlowe. Koszty tych testów wyniosą ok.
19 milionów euro.
Rynki pierwotne znajdują się na głębokościach przejściowych (30–60 m) oraz
głębokich (>60 m), terenów przybrzeżnych USA i Europy, które dotychczas były
niedostępne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Szacuje się je na blisko 2 TW potencjalnych zasobów. Rynek
wtórny obejmuje tereny Azji i innych krajów oceanicznych.
Przedsięwzięcie, będące obecnie na
etapie testów, cieszy się dużym zainteresowaniem i stwarza realne nadzieje na
zrewolucjonizowanie rynku energetyki
wiatrowej i pokonanie dotychczasowych
barier dla rozwoju farm typu offshore.
Źródła:
• Principle Power
• EDP
• Vestas

Marcelina Chejran
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3,6-10 MW

Średnica wirnika

ENERGETYKA WIATROWA

Porównanie nowych
i używanych turbin wiatrowych

Elektrownie wiatrowe to opłacalne przedsięwzięcie. Czy zakup
używanej elektrowni wiatrowej poprawia wynik finansowy inwestycji i czy taniej znaczy lepiej?

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się
rynków energii wiatrowej w Europie. Jak grzyby po
deszczu wyrastają nowe farmy wiatrowe i pojedyncze elektrownie. Od kilku lat z roku na rok ilość elektrowni wiatrowych podwaja się. Inwestorzy coraz
chętniej budują wiatraki, a instytucje finansowe coraz
odważniej spoglądają w stronę energetyki wiatrowej.
Sprawne oko dostrzeże jednak, że obok nowych urządzeń pojawiają sie też elektrownie, które lata świetności mają już dawno za sobą. W województwie łódzkim, które jest „energetyczną Polską w pigułce” obok
19 nowych elektrowni zainstalowano ponad 400 używanych urządzeń z „drugiej ręki”. Powstaje więc pytanie, co się bardziej opłaca i co wybrać? Nowe droższe urządzenie, czy może używane w korzystniejszej
cenie? Jakie są zalety i wady obu rozwiązań? Ważna
pozostają też kwestie bezpieczeństwa energetycznego, oddziaływania na system energetyczny i środowisko oraz wpływ na zobowiązania Polski dotyczące
osiągnięcia 15% udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 roku.
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Koszty instalacji nowych urządzeń przekraczają
znacznie 1 milion euro za każdy zainstalowany megawat mocy. W zamian otrzymujemy nowe urządzenie,
które posiada gwarancję mechaniczną i szereg innych
jak choćby gwarancja dyspozycyjności i dotrzymania krzywej mocy. Te dwie informacje dają nam pewność, że renomowany dostawca wiatraka gwarantuje, że jego urządzenie będzie sprawne i gotowe
do pracy przez np. 95-97% czasu w roku. Pozostały
czas producent pozostawia sobie na przeglądy okresowe, naprawy, regulacje itp. W przypadku przekroczenia tego czasu gwarantuje nam zapłatę odszkodowania. W praktyce jednak dochodzi bardzo rzadko
do takich sytuacji, ponieważ jakość wykonania turbin
jest bardzo wysoka, a usterki zdarzają się sporadycznie. Dodatkowo producenci gwarantują dotrzymanie
krzywej mocy, co oznacza, że przy określonej prędkości wiatru turbina ta wyprodukuje daną ilość energii i nie zmieni swoich parametrów na skutek zużycia
lub uszkodzenia. Renomowani producenci są w stanie udzielić takiej gwarancji nawet na kilkanaście lat.
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Zmniejsza to do zera ryzyko nieprzewidzianych wydatków z powodu awarii lub
uszkodzenia oraz zmniejszenia przychodów na skutek utraty sprawności urządzeń
z wiekiem. Budowa urządzenia nowego
odbywa się pod okiem producenta i jego
specjalistów, którzy mają doświadczenie
przy budowie setek podobnych urządzeń
i wiedzą o nich wszystko. Korzystają też
ze specjalistycznego oprogramowania,
które bardzo dokładnie obliczy min. ilość
wyprodukowanej energii, hałas i zasięg
cienia. Można również wykonać animację dla planowanej inwestycji. Większość
producentów przykłada dużą uwagę do
kontroli przygotowania inwestycji i projektu, gdyż jakiekolwiek niepowodzenie inwestora może spowodować utratę
reputacji i przychodów. Na etapie projektowania większość producentów dobiera
optymalne urządzenie do specyfiki pro-

jektu, doradza przy optymalizacji ustawienia urządzeń oraz dobiera rodzaj fundamentu. Często projekty konsultowane są
z inżynierami producenta urządzeń, a przy
budowie poszczególnych etapów pojawiają się jego specjaliści i doradzają oraz
służą swoim doświadczeniem. Producenci
turbin wiatrowych zazwyczaj w cenę turbiny wliczają transport i montaż urządzenia, a nawet wykonanie fundamentu.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie zwłaszcza dla mniej doświadczonych inwestorów. Wszystkie te czynniki zmniejszają
ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu
i wpływają na bezpieczeństwo inwestycji
oraz gwarantują jej powodzenie. Jakość,
kultura techniczna i wszystkie gwarancje kosztują, ale zmniejszają znacząco
ryzyko inwestycji. To jeden z ważniejszych
czynników, które bierze pod uwagę bank
udzielając nam kredytu. Im bardziej zminimalizowane ryzyko tym korzystniejsze
warunki finansowania inwestycji czyli tańszy kredyt. Inwestycja w elektrownię wiatrową nie zalicza się do najbardziej dochodowy biznesów na świecie, ale jest jedną
z najbezpieczniejszych pod warunkiem,
że postawimy na jakość i doświadczenie.
Używane
turbiny
to
bardzo
powszechna praktyka w ostatnich latach.
W branży krąży nawet anegdota o fundacji powołanej przez kilku producentów wiatraków, którzy postanowili wysyłać do krajów trzeciego świata używane
elektrownie wiatrowe z tzw. repoweringu, czyli wymiany kilku mniejszych i już
wyeksploatowanych urządzeń na nowe
o większej mocy i wydajności. Fundacja
pomagała z powodzeniem przez kilka lat
Afrykańczykom, którzy w ten sposób zasilali w energię uzyskaną z przekazanych
im wiatrakom min. wioski i studnie głębinowe. Działałaby pewnie do dzisiaj gdyby
nie wejście Polski do Unii Europejskiej
i wprowadzenie wsparcia dla OZE. Od
tego momentu po używane elektrownie
wiatrowe ustawiają się kolejki chętnych
z Polski. Wzbudza to zdziwienie i wesołość zachodnich właścicieli elektrowni
i być może zmartwienie dotychczasowych
beneficjentów pomocy fundacji. Poważnie
jednak należy zauważyć, że okres żywotność urządzenia wynosi maksymalnie 20
lat. Średni wiek urządzeń sprowadzanych
do kraju przekracza często kilkanaście
lat. Nie jest też dopuszczalne przez producenta przenoszenie elektrowni z miejsca na miejsce, bo podczas demontażu
i transportu dochodzi często do uszkodzeń czy rozregulowania elektrowni wiatrowej. Ponowny montaż, przeważnie
z wykorzystaniem nieprofesjonalnych
narzędzi i ekipy montażowej często powoduje utratę sprawności urządzenia, a nierzadko prowadzi do katastrof budowlanych jak na załączonych zdjęciach. Zdarza
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się, że wiatrak składany jest z kilku innych
wiatraków, fałszowana jest dokumentacja urządzenia i maskowane ślady zużycia.
Sprzedający potrafią do każdego urządzenia dobrać przyjemnie brzmiącą historię
o kapryśnym właścicielu, który zapragnął
posiadać inne nowsze urządzenie i wymienia wiatrak mimo bardzo małego zużycia,
czy gminie, która postanowiła wybudować szkołę, a właściciel musi pilnie sprzedać wiatrak stojący w miejscu planowanej
inwestycji. Wszystko to przypomina historie rodem z giełdy samochodowej, bo
„każdy towar ma swojego klienta”, a kupujący nieznający branży często czekają
wręcz na takie „okazje”. Brak doświadczenia projektantów i instalatorów tych urządzeń często powoduje, że wiatraki buduje
się w miejscach gdzie nie zawsze powinny
stanąć – zbyt blisko zabudowań czy dróg.
Wszystkich tych błędów można uniknąć
stosując specjalistyczne oprogramowanie do projektowania farm wiatrowych.
Niestety niewielu inwestorów korzysta
z tego rodzaju możliwości gdyż mogłyby
one pokazać brak opłacalności przedsięwzięcia. Fundamenty i montaż wykonywane są często niezgodnie z zaleceniami
producenta głównie w tych przypadkach
gdy dostawca urządzenia nie stosuje praktyki konsultowania projektu i prac montażowych. Brak jest fachowego serwisu oraz
części zamiennych czy okresowych przeglądów. Niestety zużycie maszyn powoduje częste awarie i konieczności napraw.
Sprawność urządzeń spada z 30% (nowe
urządzenia) do poniżej 10% (używane
urządzenia). Niska jakość energii produkowanej przez używane urządzenia często powoduje problemy z operatorem,
który ma prawo odmówić przyjęcia energii, czy nawet spowodować jego wyłączenie. Wiąże się to z tym, że we wniosku
o przyłączenie wiatraka do sieci dostarczamy dane turbiny nowej (tzw. Windtest)
nie potrafiąc określić stopnia zużycia turbiny, którą zainstalujemy. Bardzo ważną
rzeczą jest także dobór odpowiedniej
turbiny do warunków wietrzności, jakie
występują w danej lokalizacji. Nie każda
turbina nadaje się do poszczególnych
miejsc. Inna turbina powinna być stosowana w warunkach tzw. „dobrego” wiatru, a inna w warunkach gorszych. Mówi
nam o tym parametr określający tzw. klasy
wietrzności turbin. Każda turbina wyprodukowana jest na określoną lokalizację.
Warto upewnić się, czy w miejscu w którym wcześniej pracowała turbina były
warunki choćby zbliżone do panujących
w planowanym przez nas posadowieniu
turbiny. Pozwoli to optymalnie wykorzystać możliwości urządzenia. Pamiętajmy,
że starsze turbiny charakteryzują się niższymi wieżami i mają krótsze łopaty co
nie pozwala w pełni wykorzystać wieją3/2011
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Fot. 1. Uszkodzenie
elektrowni wiatrowej
w okolicach miejscowości
Teodorów
(fot. P. Rudyszyn, W4E)

cego wiatru. Niestety większość inwestorów, którzy zdążyli przekonać się o wszystkich wymienionych wcześniej aspektach
na „własnej skórze” czy raczej kieszeni nie
mają często odwagi lub nie chcą przyznać
się do marnych efektów inwestycji czy ich
braku. Sprzedawcy używanych urządzeń
nie zawsze są zainteresowani przekazaniem tych informacji, a nawet nie zawsze
zdają sobie z nich sprawę. Inwestycje
wykonane w odpowiedniej kulturze technicznej stanowią rzadkość, a ich właściciele
przeważnie decydują się po kilku latach na
zakup nowych i wydajniejszych urządzeń.
Jak zapatrują się na tego typu inwestycje banki? Niestety rzadko decydują się na
finansowanie używanych urządzeń. Jeśli
już decydują się na ten krok – zabezpieczenia kredytu są dużo większe niż wartość
kredytu i nie są ustanawiane na urządzeniu a na prywatnych aktywach inwestora.
Dodatkowo oprocentowanie udzielanego
kredytu jest wyższe ze względu na duże
ryzyko inwestycji.
Najważniejsze pozostaje wciąż pytanie co się bardziej opłaca. Spróbujmy obliczyć ile kosztuje wyprodukowanie jednej
megawatogodziny MWh prądu przeliczając koszt inwestycji. Korzystając z umownego parametru „koszt inwestycyjny
wyprodukowania 1 MWh prądu” (KIWP)
postarajmy się w sposób prosty porównać
stare i nowe urządzenie.
KIWP=wartość całkowita inwestycji/produkcja roczna/żywotność urządzenia
Załóżmy, że całkowity koszt inwestycji
dla turbiny o mocy 2 MW wynosi 2,5 mln
Euro czyli 10 mln PLN. Turbina pracując ze
sprawnością około 30% wyprodukuje około
5000 MWh netto prądu rocznie. Zakładając,
że nowa turbina będzie pracować przez 20
lat koszt inwestycyjny wyprodukowania

Fot. 2. Uszkodzenie elektrowni wiatrowej
w okolicach miejscowości Teodorów
(fot. P. Rudyszyn, W4E)

1 MWh wyniesie 100 PLN. Używaną turbinę o mocy 600 kW można kupić za około
250 tys. euro czyli 1 milion PLN. Żywotność
tego urządzenia jest trudna do przewidzenia, ale załóżmy, że nasz wiatrak przez pięć
lat bez większych awarii będzie produkował ze średnią sprawnością wynoszącą
10% około 535 MWh energii elektrycznej.
Okazuje się że koszt inwestycyjny wyprodukowania 1 MWh dla turbiny używanej
kosztuje 373 PLN. Powyższe wyliczenie nie
jest doskonałe i nie jest właściwe porównywanie urządzenia nowego na gwarancji
i używanego którego ewentualne koszty
naprawy są nie do przewidzenia, ale ten
sposób bardzo dokładnie pozwala na
porównanie bezwzględnych danych. Nie
jest więc prawdą, że energia z urządzenia
nowego jest droższa. Gdyby tak było nikt
nie wymieniałby starych urządzeń, które
już dawno się spłaciły na nowe które trzeba
od nowa spłacać. Skoro nie opłaca sie użytkować zamortyzowane urządzenie na miejscu, to tym bardziej nie może być opłacalna
inwestycja powiększona o rozbiórkę, transport i ponowny montaż oraz zysk pośrednika. Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że stare auto jest bardziej awaryjne
i droższe w utrzymaniu od nowego. Nikt
też nie chciałby być wieziony do szpitala
20-letnią karetką. Dlaczego więc mamy
zgadzać się na zdezelowane elektrownie
wiatrowe w systemie energetycznym.
Nie należy zapominać, że używane
turbiny są z wiekiem coraz głośniejsze,
a przez to bardziej uciążliwe dla otoczenia. Zachodni eksperci twierdza iż turbina
robi się głośniejsza o około 1 dB rocznie.
W Polsce nie badano jeszcze tego zjawiska ,ale jeśli ktoś z sąsiadów zauważy lub
odczuje wzrost hałasu urządzenia to badania akustyczne mogą spowodować nawet
wyłączenie urządzenia. Pamiętajmy, że już
w momencie budowy nasze urządzenie

Tab. Porównanie turbiny nowej i używanej

Nowa turbina 2 MW
Używana turbina 600 kW

Cana w PLN/całość
inwestycji
10 mlnPLN
1 mlnPLN

Sprawność
urządzenia
30%
10%

Ilość wyprodukowanej
energii
5000 MWh/rok
535 MWh/rok
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Żywotność
urządzenia
20 lat
5 lat

Koszt inwestycyjny
wyprodukowania 1 MWh
100 PLN
373 PLN

jest głośniejsze niż założyliśmy w dokumentach, które przedłożyliśmy w urzędzie
gminy na potrzeby decyzji środowiskowej.
Prawie nigdy nie uwzględnia się w nich
wzrostu hałasu turbin z wiekiem a dodatkowo przedstawia sie wartości dla turbin
nowych. Ostatnia kwestia to dostępność
części zamiennych do poszczególnych
urządzeń. Warto dokładnie sprawdzić
kiedy zaprzestano produkcji oferowanej
nam turbiny i gdzie można nabyć części
zamienne. Informacje te można zdobyć
u producenta lub na branżowych stronach
internetowych. Często okazuje się, że producenta już nie ma, zmienił właściciela lub
po prostu nie posiada już części zamiennych do interesującego nas modelu.
Pisząc o repoweringu na początku artykułu nie napisałem, że ten sam wyraz ma
dwa różne znaczenia w Europie i w Polsce.
Tam oznacza wymianę starych i zużytych
kilku małych urządzeń na jedno nowe
o większej mocy i wydajniejsze. W Polsce
repowering to sprzedaż starego urządzenia „z drugiej ręki” kolejnemu klientowi z dużym zyskiem. We wstępie napisałem też, że w województwie łódzkim
pod koniec 2010 roku na 19 nowych wiatraków przypadało około 400 używanych.
Trzeba dodać, że łączna produkcja energii z 19 nowych urządzeń jest większa niż
z 400 używanych. Gdyby urządzenia używane zastąpić nowymi łódzkie jako pierwsze osiągnęłoby 15% energii z OZE w systemie i już dzisiaj spełniłoby zobowiązania
unijne dla 2020 roku. To tylko teoria, ale
mamy jeszcze trochę czasu na nadrobienie zaległości. Używane niewydajne urządzenia zajmują często najlepsze miejsca
na te inwestycje, destabilizują sieć lub po
prostu stoją zepsute lub uszkodzone. Jak
pokazał ten tekst są gorzej zaprojektowane, bardziej awaryjne i obciążone większym ryzykiem w porównaniu z nowymi
urządzeniami. Dodatkowo dużo droższe
w utrzymaniu i zakupie (w przeliczeniu na
wyprodukowaną 1 MWh energii).

Piotr Rudyszyn
W4E
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Wybrane aspekty oddziaływania
elektrowni wiatrowych na środowisko
W świetle obecnych przepisów prawnych nie jest możliwe ubieganie się o uzyskanie pozwolenia na budowę turbin wiatrowych bez wcześniejszej pozytywnej decyzji środowiskowej.
Organami odpowiadającymi za monitorowanie i wydawanie decyzji są Regionalne Dyrekcje
Ochrony Środowiska. Intensywny merytoryczny rozwój tych relatywnie młodych instytucji powoduje konieczność wykazania przez inwestorów rzeczywistego braku negatywnego
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, składające się z szeregu specjalistów, zdają sobie sprawę
z tego, że znaczący wzrost liczby nowych elektrowni
wiatrowych zredukuje poziom zanieczyszczeń emitowanych przez energetykę krajową, ale umiejscowienie kilku tysięcy wiatraków na terenie kraju może spowodować także niekorzystne oddziaływanie na dane
elementy środowiska. Analizie musi być poddane
zwłaszcza potencjalne oddziaływanie elektrowni na
ornitofaunę, chiropterofaunę, krajobraz i środowisko
akustyczne. Obecnie roczny monitoring ptaków i nietoperzy na terenie przyszłej inwestycji stanowi standard. Ogólnodostępne są wytyczne, wyznaczające
ramy tych badań. Wytyczne nie powinny być jednak
traktowane jako wykładnia. Każdą lokalizację należy
traktować indywidualnie.
W początkowej fazie realizacji projektu bardzo
istotne jest jak najszersze spojrzenie na całość inwestycji. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Aby
zminimalizować negatywne oddziaływania, wybór
lokalizacji powinien odbywać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. By podjąć stosowne
działania, niezbędne staje się posiadanie odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest program komputerowy WindPRO firmy EMD International, dzięki któremu jesteśmy w stanie przenieść wszystkie elementy
naszej inwestycji na ekran komputera.
Program ma budowę modułową składającą
się w jedną, dużą, współpracującą ze sobą całość.
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Odpowiednie moduły-podzespoły odpowiadają
za konkretne analizy. Moduł podstawowy pozwala
na naniesienie na nasz projekt odpowiednich map.
Operacje wykonywane na mapach muszą być oczywiście poprzedzone wizytami lokalnymi w celu weryfikacji materiałów kartograficznych. Kolejnym etapem
jest naniesienie na mapy planowanych elektrowni.
Program dysponuje obszerną i ciągle aktualizowaną
bazą rzeczywistych modeli elektrowni wiatrowych
producentów. Stanowi to punkt wyjścia do wszelkich
obliczeń, ponieważ konkretne analizy zależą od tego,
jaką turbinę zamierzamy zainstalować. Dla inwestorów
najistotniejszym elementem jest oszacowanie produktywności wiatraków i bilans ekonomiczny. Posiadając
wcześniejsze pomiary wiatru, można w wielowariantowy sposób obliczyć produkcję, zarówno pojedynczej elektrowni, jak i całej farmy. Do dyspozycji użytkowników programu jest wiele modułów zajmujących
się produktywnością. Wybór odpowiedniego zależy
od tego, jakie posiadamy dane wyjściowe, ile elektrowni planujemy i czy interesuje nas prognoza długoterminowa wietrzności i produktywności. Obliczenia
te nie są jednak wymagane przez Regionalne Dyrekcje
Ochrony Środowiska, ponieważ nie mają one bezpośredniego wpływu na środowisko.
Jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych
jest oszacowanie ryzyka możliwości przekroczenia
dopuszczalnych norm akustycznych. Polskie normy
określają maksymalną wartość dopuszczalną – 40
dB(A) dla pory nocnej, dla zabudowań jednorodzin-
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nych. Biorąc pod uwagę charakter lokalizacji w Polsce elektrowni wiatrowych, jest
to wartość, która powinna stanowić punkt
odniesienia dla wszystkich zainteresowanych. Program komputerowy pozwala
na obliczanie emisji akustycznej danej
elektrowni względem rozpatrywanego
terenu. W analizie brane pod uwagę jest
ukształtowanie terenu i obiekty występujące na drodze rozchodzenia się dźwięku.
Najważniejszym elementem jest wybór
konkretnego modelu elektrowni oraz
oznaczenie wszystkich możliwych odbiorców oddziaływania. Następnie, ustalając normy obliczeniowe według polskich
standardów, otrzymujemy wyniki.
Obracająca się gondola elektrowni
wraz ze śmigłami umiejscowionymi na
rotorze powodują charakterystyczne emitowanie cienia. Jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka może spowodować
wystąpienie tzw. efektu stroboskopowego.
Długa ekspozycja z pewnością wywoła
również u ludzi irytację i protesty. By uniknąć negatywnego oddziaływania, należy
posłużyć się modułem do obliczania padania cienia. Podobnie jak w przypadku analizy akustycznej, wybieramy odpowiednie
modele turbin i oznaczamy potencjalnych odbiorców cienia, uwzględniając

charakterystykę budynków, okien i wysokości nad poziomem gruntu. Do obliczeń możemy wykorzystać rzeczywiste
dane meteorologiczne lub wybrać opcję
„najgorszy możliwy przypadek”. Opcja ta,
jak sama nazwa wskazuje, pozwoli nam
ukazać możliwie największe negatywne
oddziaływanie cienia na pobliskie domy.
W Polsce brak jest norm prawnych określających dopuszczalną ilość czasu padania cienia na odbiorców. W Niemczech
wartość ta wynosi 30 godzin rocznie,
zakładając „najgorszy możliwy przypadek”. Standard „dobrych praktyk” powinien obligować inwestorów do przestrzegania normy niemieckiej.
Program posiada również moduły
pozwalające ukazać oddziaływanie elektrowni na krajobraz. Podobnie jak w przypadku padania cienia, brak jest konkretnych przepisów, a oddziaływanie może
być jedynie określone subiektywnie. By
w sposób jak najbardziej przybliżony ukazać przyszłe elektrownie w krajobrazie,
programiści stanęli na wysokości zadania. Odpowiednio wykonany fotomontaż umieszcza konkretne elektrownie we
wcześniej zrobionych zdjęciach lokalizacyjnych. Możliwa jest edycja parametrów
graficznych, uwzględniająca proporcje
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i warunki meteorologiczne. Inny moduł –
ZVI (ang. zones of visual influence) pozwala
na oszacowanie parametru widzialności
turbin na danym terenie.
Programy komputerowe są obecnie niezbędnym narzędziem do oszacowania wpływu elektrowni na środowisko.
Wszechstronność programu pozwala również przeanalizować opłacalność inwestycji,
czy zaplanować możliwość podłączenia do
sieci energetycznej. Warto jednak pamiętać, że operacje wykonane na komputerze nie mogą cofnąć podjętych już decyzji,
dlatego proces jak najlepszego planowania warto zacząć już od początku inwestycji, stosując się do „dobrych praktyk”.
W polskich realiach oszacowanie emisji hałasu, produkcji dla turbin używanych staje się niemożliwe ze względu na
brak odpowiedniej dokumentacji i niemożliwość określenia poziomu zużycia większości turbin. Wątpliwe jest również pochodzenie danych podzespołów.
Dobra inwestycja, dająca zadowalający
efekt ekonomiczny i ekologiczny, powinna
być oparta na wysokiej jakości wybranych
elektrowni, usług i harmonijnej współpracy człowieka i komputera.

Maciej Nawrotek
W4E
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Do przetwarzania energii zakumulowanej w wiejącym wietrze służą urządzenia zwane turbinami wiatrowymi. Dostępne są turbiny małe (zarówno pod względem wysokości i średnicy wirnika, jak również pod
względem mocy), a także turbiny wysokie o mocy sięgającej nawet 5 MW.
Historia
Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu energii wiejącego wiatru przez ludzkość datowane są na ok. 2000
rok p.n.e.2. Początkowo energia wiatru wykorzystywana była do napędzania łodzi, młynów mielących
ziarno czy do pompowania i transportowania wody.
Najstarszym typem wiatraka występującym na terenie
Europy był „Koźlak”. W Belgii i północnej Francji pojawił się już w XII w., a na obszarze Polski w XIV w., głównie na Kujawach i w Wielkopolsce. Jego cechą charakterystyczną był obrót całego budynku wiatraka, wraz
ze skrzydłami, dookoła pionowej osi, którą stanowił drewniany słup, tzw. sztembr. W XVII w. w Europie
pojawiły się tzw. wiatraki holenderskie. Ten typ wiatraków charakteryzował się nieruchomym, masywnym
korpusem, a obracalna była tylko bryła dachu wraz ze
śmigłami. Wykorzystanie energii wiatru na potrzeby
produkcji elektryczności zapoczątkowane zostało
przez Cahlesa Francisa Brusha, który skonstruował
pierwszą elektrownię wiatrową o mocy 12 kW w 1888
roku w Stanach Zjednoczonych3. Konstrukcja ta miała
17 metrów średnicy wirnika i zbudowana była ze 144
drewnianych łopat. Od tego czasu w wielu miejscach
na świecie pracowano nad poprawą efektywności turbin wiatrowych. Obecnie energię wiatru do produkcji
energii elektrycznej stosuje się już w co najmniej 80
krajach. W Polsce moc urządzeń generujących energię
elektryczną z turbin wiatrowych przekroczyła w 2010
roku wartość 1 GW, generując tym samym 1484,9
GWh4.

Podstawy
energetyki wiatrowej
Jednym z pięciu odnawialnych źródeł energii
jest wiatr. Źródło to daje ogromne możliwości w produkcji energii elektrycznej. Potencjał
techniczny dla zasobów wiatru, czyli ilość
energii możliwej do pozyskania w skali roku,
za pomocą najlepszych technologii przetwarzania energii, z uwzględnieniem ograniczeń
przestrzennych i środowiskowych, szacowany
jest na poziomie 2423 TWh. Wartość ta może
jednak ciągle wzrastać poprzez budowanie
sprawniejszych urządzeń. Natomiast zapotrzebowanie Polski na energię to około 750 TWh1.
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Budowa elektrowni wiatrowych
Turbiny wiatrowe ze względu na ich konstrukcję
podzielić możemy głównie na turbiny o osi poziomej i turbiny o osi pionowej. Znacznie mniej popularne są turbiny o pionowej osi obrotu. Wyróżniamy
tu konstrukcje typy Savonius, Darrieus H-Rotor oraz
konstrukcję świderkową. Turbiny te cechują się cichą
pracą. Są również odporne na duże prędkości wiatru,
a swą pracę rozpoczynają przy niższych prędkościach
wiatru niż turbiny o poziomej osi obrotu. Natomiast
największą wadą tego typu turbin jest niska sprawność. Wśród turbin z poziomą osią obrotu wyróżnić możemy jedno-, dwu-, trój- i wielopłatowe. Są to
turbiny najbardziej rozpowszechnione i cechują się
znacznie większą sprawnością niż turbiny z pionową
osią obrotu. Ich zaletą jest również możliwość montowania ich na wysokich masztach, co pozwala na wykorzystywanie większych zasobów wiatrów. Do wad
tych rozwiązań zaliczyć można konieczność montażu
mechanizmu naprowadzania na kierunek wiatru lub
też głośność ich pracy. Każda elektrownia wiatrowa,
o poziomej osi obrotu, zbudowana jest z czterech podstawowych podzespołów. Zaliczamy tutaj: fundament,
maszt, gondolę oraz wirnik.
Fundament stanowi podstawę każdej elektrowni
wiatrowej. Jego rozmiar zależy od wysokości turbiny, a także od warunków geologicznych panują-
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Rys.1. Schemat turbiny wiatrowej (źródło: www.energiaodnawialna.net)

cych na danym terenie. Zazwyczaj jest to
konstrukcja żelbetowa i musi być na tyle
wytrzymała, aby stawiać opór, jakiemu
poddawana jest turbina wiatrowa przez
siłę wiatru. W przypadku farm morskich
stosuje się fundamenty betonowe lub stalowe, które wypełnia się żwirem, by osiągnąć balast.
Maszt dla większych turbin ma zazwyczaj postać stalowej rury lub kratownicy.
Obecnie najczęściej spotykane są maszty
wykonane ze stalowej rury. Przekrój takiej
rury ma często powierzchnię na poziome
20-30 m2. Rury takie dostarczane są
w częściach na miejsce budowy, a średnica masztu maleje wraz z wysokością.
Stożkowy kształt masztu zapewnia odpowiednią wytrzymałość konstrukcji oraz
oszczędność materiału. Przykładowa waga
masztu o wysokości 50 m to ok. 40 ton5.
Wirnik jest elementem turbiny wiatrowej,
za pośrednictwem którego zamieniana jest
energia wiatru na energię mechaniczną.
Wirnik składa się z piasty, do której przymocowane są łopaty. Dzięki zamontowanym siłownikom możliwa jest zmiana kąta
natarcia łopat. Najczęściej spotykane są
wirniki trójłopatowe, wykonane z włókna
szklanego wzmocnionego poliestrem.
Do zalet wirnika trójłopatowego zaliczyć
można stałą wartość momentu obrotowego oraz małą wrażliwość na podmuchy
wiatru. Łopata wirnika ma różne długości,
mogą one dochodzić nawet do 60 m.
Gondola zazwyczaj zbudowana jest ze
stali lub tworzywa sztucznego wzmocnio-

Rys. 2. Strefy energetyczne wiatru w Polsce (źródło: www.elektrownie.tanio.net)

nego włóknem szklanym, a w jej wnętrzu
znajdują się najważniejsze urządzenia,
takie jak: generator, układ hamowania,
sprzęgło przekładniowe, układ regulacji
(rys. 1). Gondola jest elementem turbiny
wiatrowej, który ma możliwość obracania
się o 360 stopni, tak aby móc zawsze ustawić ją w kierunku wiejącego wiatru. Obrót
gondoli odbywa się za pośrednictwem
silnika i zębatki umieszczonej na szczycie masztu. Za ustawienie wirnika prostopadle do kierunku wiatru oraz wyhamowywanie turbiny odpowiedzialny jest
układ regulacyjny pracujący na podstawie
danych pomiarowych prędkości i kierunku
wiatru. Wirnik obraca się zazwyczaj z prędkością 15-20 obr./min, a typowy generator
asynchroniczny produkuje energię elektryczną przy prędkości obrotowej ponad
1500 obr./min. Konieczne jest zatem
zastosowanie skrzyni przekładniowej, za
pomocą której zwiększana jest prędkość
obrotowa. W chwili gdy prędkość wiatru
napierającego na łopaty wirnika jest zbyt
duża, automatyka wyhamowuje wirnik
za pomocą hamulców znajdujących się
wewnątrz gondoli. Hamulec mechaniczny
zbudowany jest z tarczy umieszczonej na
wale generatora, klocków oraz siłowników
hydraulicznych. Wyhamowanie turbiny
możliwe jest również dzięki odpowiedniemu ustawieniu łopat wirnika w pozycji chorągiewki. Służą do tego siłowniki,
które zmieniają kąt natarcia łopat.
Elektrownie wiatrowe to urządzenia, które zazwyczaj skupia się w farmach
wiatrowych, zlokalizowanych w miejscach o dużych zasobach wiatru. Dla
Polski obszary o takich zasobach znaj-
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dują się głównie w Polsce centralnej
i północnej (rys. 2). Tworzenie farm wiatrowych pozwala ograniczać koszty związane z przyłączem do sieci oraz konieczną
infrastrukturą drogową. W krajach Europy
Zachodniej popularne jest montowanie
farm wiatrowych na morzu. Są to zazwyczaj turbiny o bardzo dużej mocy, a do
zalet takich rozwiązań zaliczyć można
większą stabilność oraz siłę wiejących wiatrów, a także brak wpływu na społeczność
lokalną. Niewątpliwie rynek energii nastawiony jest na nowe rozwiązania, coraz częściej bazujące na odnawialnych źródłach
energii. Turbiny wiatrowe dają możliwość
zastępowania elektrowni konwencjonalnych, produkując tym samym czystą ekologicznie energię.
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