
Temat: Siłownie wiatrowe. Krzywa mocy siłowni wiatrowej.     11.05.2020 
 
Notatkę można wydrukować i wkleić lub zapisać w folderze. Przeczytać notatkę, większość została 
omówiona na lekcji. Na końcu są dwa pytania do odpowiedzenia w ramach lekcji, Nie wysyłać mi, można 
ustnie odpowiedzieć na kolejnych zajęciach. 
 

Turbiny o pionowej osi obrotu. 
 

1.  Turbina Savoniusa. 

Turbina Savoniusa patrząc z góry przypomina kształtem literę "S". Otóż turbinę Savoniusa 
możemy stosować w miejscach, gdzie warunki wiatrowe są bardzo dobre, turbina ta nie 
może bowiem osiągać prędkości większej niż prędkość chwilowa wiatru. Turbina ta najlepiej 
nadaje się do mielenia ziarna, pompowania wody oraz innych zadań niż produkcja energii 
elektrycznej. 

Turbina wymyślona przez fina - Savoniusa przedstawiona na rysunku poniżej 

                  

Przedstawiony na powyższym rysunku wirnik wynaleziony przez S.J.Savoniusa cechuje się 
prostą konstrukcją, lecz przegrywa walkę z turbinami o osi poziomej sprawnością. Wadami 
turbiny są także niskie sprawności - by uzyskać duże moce musimy zbudować bardzo dużą 
turbinę. Zaletą tej turbiny jest praca wirnika bez hałasu oraz jak już wspomniano prosta 
konstrukcja - najprostszy model można zrobić z beczki i blachy falistej .
 
Turbina Savoniusa bazuje na wykorzystaniu siły parcia wiatru i siły nośnej, cechuje się dość 
dużym momentem startowym. Najlepszym rozwiązaniem jak się okazuje jest turbina 
Savoniusa o 2 łopatkach, większa ilość łopat wpływa na moment startowy i obniża sprawność 



całego wirnika. Średnica otworu między płatami wynosić powinna od 0.1 do 0.15 średnicy 
jednego płata. By wyrównać moment startowy powinno się umieścić 2 zestawy odwrócone o 
90 stopni względem siebie. W turbinie Savoniusa na sprawność ma wpływ stosunek 
wysokości do średnicy, sprawność tym wyższa im większą wartość ma stosunek wysokości 
do średnicy. 

 
 
3. Turbina Darrieus'a 

W roku 1931 francuski 
konstruktor Darrieus opatentował wirnik nazwany 
od jego nazwiska wirnikiem H-Darrieus. 
Konstrukcja Darrieus'a odznacza się bardzo prostą 
budową, bo łopaty wirnika są proste i umieszczone 
pionowo. W praktyce rozwiązanie to ulegało wielu 
modyfikacją i ostatecznie wirniki tego typu mogą 
generować moc nawet rzędu 300 kW. Udowodnione 
zostało, że w produkcji energii największy udział ma 
zewnętrzna część wirnika, środek ma bardzo małe 
znaczenie. W przypadku turbiny Darrieus'a odległość 
łopaty od osi obrotu jest maksymalna, cała łopata znajduje się w maksymalnej odległości od 
osi obrotu. Rozwiązanie to nie przyjęło się powszechnie, bo łopaty wirnika wraz z ruchem 
obrotowym stale zmieniają kąt natarcia  
w stosunku do wiejącego wiatru. Inną wadą tej konstrukcji jest fakt, że podczas obrotu jedna 
łopata zawsze wytwarza opór rzeczywisty, co jest nieuniknione, ale ma wpływ na pracę 
wirnika i ostatecznie sprawność i generowaną moc. 

   
 

 

 

 



 

Turbiny o poziomej osi obrotu 

 Siłownie wiatrowe o poziomej osi obrotu określane są  mianem siłowni klasycznych. Najczęściej 
tego typu elektrownie stosuje się w energetyce zawodowej. Składają się z wirnika o różnej ilości łopat 
osadzonego na wale głównym zamontowanym poziomo w konstrukcji gondoli. 

Turbina obok generatora jest najważniejszym elementem elektrowni wiatrowej. Za jej pośrednictwem 
pozyskiwana jest energia mechaniczna ze strugi powietrza. Jej parametry konstrukcyjne decydują 
o właściwościach całej siłowni, a w szczególności o mocy i prędkości obrotowej. Od konstrukcji wirnika 
wiatrowego  zależą gabaryty urządzenia. W oparciu o rozwiązanie tego problemu dobierane są kolejne 
elementy całego urządzenia, jak np. generator, przekładnia oraz wysokość masztu lub konstrukcji nośnej. 

  
 

 

 

Krzywa mocy turbiny wiatrowej 

Wielkość energii elektrycznej generowanej przez turbinę wiatrową zależy przede wszystkim od prędkości 
wiatru. Moc elektrowni wiatrowej w funkcji prędkości wiatru przedstawia się za pomocą tzw. "krzywej 
mocy".  

Charakterystycznymi punktami dla tej krzywej są: 

- Punkt startu (cut on) jest to prędkość wiatru począwszy od której śmigła zaczynają się obracać i na wale 
turbiny pojawia się moment mechaniczny. W zależności od konstrukcji turbiny punkt startu ma wartość od  
3 m/s do 5 m/s 
- Punkt wyłączenia (cut off) jest to prędkość, przy której następuje zatrzymanie turbiny ze względu na 
zagrożenie mechaniczne konstrukcji. Punkt wyłączenia ma wartość z przedziału 25 do 30 m/s 
- Punkt prędkości znamionowej jest to prędkość wiatru, przy której turbina osiąga swoją moc znamionową. 
Zazwyczaj jest to prędkość od 11 do 16 m/s 

 



 
Rys. Krzywa mocy 

Z powyższego wykresu możemy odczytać, że ta przekładowa elektrownia wiatrowa, zaczyna produkcję 
energii elektrycznej przy prędkości wiatru 3,5 m/s. Max moc (znamionową) będzie produkować przy 
prędkości wiatru 12,5 m/s, zatrzymanie elektrowni a tym samym produkcji prądu, nastąpi przy prędkości 
wiatru 25 m/s. 

Aby poćwiczyć odczyt z wykresu, odpowiedz na poniższe pytania. 

Pytanie 1. Przy jakiej prędkości wiatru turbina wiatrowa będzie osiągać moc 1500 kW? 

Pytanie 2. Przy wietrze 12,5 m/s (przyjmijmy 12 m/s) turbina osiąga max moc 2,5 MW. Jaką moc osiąga 
turbina, jeśli wiatr będzie miał prędkość dwa razy mniejszą?  

Odpowiedzi można napisać pod notatką wydrukowaną lub w zeszycie, można też odpowiedzieć ustnie.  
Jest to krótkie ćwiczenie, więc NIE wysyłajcie mi tych odpowiedzi. Będzie można odpowiedzieć na 
kolejnych zajęciach… 
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