
 

  

Opracowanie stanowiska badawczego i prototypu małej turbiny wiatrowej  

w skali 1:2 

Jerzy Małachowski
1
, Paweł Baranowski

1
, Krzysztof Damaziak

1
, Tomasz Szafrański

1
  

1Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna  

email: jerzy.malachowski@wat.edu.pl, pawel.baranowski@wat.edu.pl, krzysztof.damaziak@wat.edu.pl, tomasz.szafranski@wat.edu.pl 

 
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wytyczne i cele wykorzystane przy opracowywaniu prototypu małej turbiny wiatrowej w skali 

1:2. Opracowana konstrukcja należy do turbin typu DAWT (Diffusor Augmented Wind Turbine) i posiada moc znamionową około 1,5 kW 

oraz średnice wirnika równą 1 m. Dzięki zastosowaniu dyfuzora turbina będzie lepiej przystosowana do polskich warunków wiatrowych niż 

obecne na rynku konstrukcje. Projekt turbiny oparty jest na analizach numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych 

(MES) i komputerowej dynamiki płynów (CFD). Zastosowanie technik numerycznych w procesie projektowania umożliwiło optymalizacje 

elementów elektrowni wiatrowej co obniżyło jej masę i koszty wykonania. W projekcie prototypu wykorzystano technologię druku 3D. 

Opracowany prototyp stanowi również stanowisko badawcze, które posłuży do weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych i pomiaru wydajności 

i parametrów pracy turbiny.  
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1. Obiekt badań 

Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii w całkowitym zużyciu energii stale rośnie.  

W roku 2011 udział energii odnawialnej w krajach unii 

Europejskiej wyniósł średnio 20,4% całkowitego zużycia 

energii elektrycznej, zaś w Polsce jedynie 8,3%. Do 2020r. 

energia odnawialna ma stanowić 15% energii elektrycznej 

wykorzystywanej w Polsce[1]. 

Zgodnie z danymi z Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej, 60% terytorium Polski posiada 

korzystne warunki wiatrowe do budowy małych elektrowni 

wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 50kW [2].  

Elektrownie wiatrowe małej mocy określane 

akronimem SWT (ang. Small Wind Turbine) mogłyby być 

źródłem energii elektrycznej w większości polskich 

gospodarstw, co znacząco odciążyłby istniejącą sieć 

energetyczną oraz zmniejszyło udział energii pozyskiwanej 

z paliw kopalnych. Niestety koszt elektrowni wiatrowej 

małej mocy jest dość duży i niewielu odbiorców 

indywidualnych może sobie pozwolić na jej zakup. 

W ramach projektu „Small Wind Turbine Optimised for 

Low Speed Condtion” (STOW) opracowano konstrukcję 

małej turbiny wiatrowej o zredukowanych kosztach 

wykonania i zwiększonej stopie zwrotu inwestycji. 

Zaprojektowana turbina wiatrowa posiada moc 

znamionową równą 3,5 kW oraz średnice wirnika równą  

2 m. Konstrukcję nośną turbiny wiatrowej stanowić będzie 

lekki maszt z odciągami o wysokości 10 m. 

Zaprojektowany system samopodnoszący przyczyni się do 

zredukowania kosztów instalacji. 

Dla potwierdzenia poprawności stosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych opracowano prototyp konstrukcji w skali 

1:2 będący jednocześnie stanowiskiem badawczym. 

 

2. Prototyp i stanowisko badawcze 

Prototyp urządzenia został zaprojektowany przy 

założeniu minimalizacji kosztów wykonania. Oprócz 

powszechnie dostępnych materiałów i technologii 

wykorzystano technikę druku 3D do wykonania wybranych 

elementów konstrukcyjnych dyfuzora i turbiny (w tym 

łopat wirnika). Wykorzystanie technologii druku 3D 

umożliwiło redukcję masy prototypu oraz kosztów 

wykonania elementów przy produkcji jednostkowej.   

 

Rys. 1. Model CAD dyfuzora z elementami drukowanymi 

(kolor niebieski). 

 

Aparatura pomiarowa montowana w prototypie 

umożliwi pomiary wielu parametrów np. momentu 

obrotowego generowanego w prądnicy oraz rzeczywistego 

momentu mechanicznego. Zastosowanie różnych technik 

pomiaru umożliwi korelacje momentu wyliczonego przez 

układ sterujący i rzeczywistego momentu obrotowego. 

Tego typu informacja może być bardzo przydatna przy 

opracowaniu oprogramowania sterującego pracą turbiny. 

Kolejną funkcją zastosowanej aparaturze jest możliwość 

pomiaru wydajności turbiny w różnych warunkach 

wiatrowych. 
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Rys. 2. Model CAD turbiny z elementami drukowanymi. 

 

Nominalną prędkością obrotową turbiny będzie  

1400 obr/min przy prędkości wiatru 12m/s (efekt skali). 

Konstrukcja turbiny przewidziana jest do przenoszenia 

obciążenia dla normatywnej maksymalnej prędkości wiatru 

wynoszącej  33 m/s (Polska, I strefa wiatrowa) [3].  

W warunkach tak silnego wiatru przewidywane jest 

zatrzymanie pracy turbin ze względów bezpieczeństwa 

 

3. Analizy numeryczne 

Projekt turbiny oparty jest na analizach numerycznych  

z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) 

i komputerowej dynamiki płynów (CFD).  

 

Rys. 3. Mapa ciśnienia oddziałującego na dyfuzor. 

 

Obliczenia przepływu powietrza umożliwiły na 

wyznaczenie obciążeń działających na dyfuzor. Zostały one 

wyeksportowane do modelu MES w postaci map ciśnienia 

oddziałującego na dyfuzor oraz wektorów sił i wartości 

momentów skupionych pochodzących od pracy wirnika. 

Szczegółowy rozkład ciśnień umożliwił wyznaczenie 

stopnia obciążenia poszczególnych węzłów konstrukcji  

i ich modyfikacje z uwzględnieniem stopnia wytężenia. 

 

Rys. 4. Mapa deformacji dyfuzora przy obciążeniu 

nominalnym [mm]. 

 

4. Podsumowanie 

Przedstawiony prototyp turbiny wiatrowej stanowi 

przykład lekkiej i niedrogiej konstrukcji elektrowni 

wiatrowej, która może służyć jako źródło zasilania dla 

indywidualnych odbiorów energii elektrycznej. Dzięki 

zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych 

uzyskano znaczną poprawę osiągów turbiny oraz 

zredukowano koszty jej wykonania w stosunku do 

istniejących konstrukcji. 

Wnioski: 

1) Opracowany prototyp i stanowisko badawcze umożliwi 

ocenę zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjne i ich 

ewentualną modyfikacje na dalszych etapach projektu. 

2) Redukcja kosztów wykonania i zwiększenie stopy 

zwrotu inwestycji budowy małej elektrowni wiatrowej 

może znacząco przyczynić się do popularyzacji energii 

wiatrowej wśród odbiorców indywidualnych. 
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