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STRESZCZENIE 

Odnawialne źródła energii stale zwiększają swój udział w światowej produkcji energii 

elektrycznej. Energia wiatru to jeden z jej podstawowych filarów. W niniejszej pracy opisano 

energię wiatru, jej pochodzenie, a także jej nieprzewidywalność. Następnie opisano udział 

energetyki wiatrowej na świecie, w Europie i Polsce. W kolejnym rozdziale przedstawiono podział 

elektrowni wiatrowych ze względu na wiele czynników m.in. ze względu na lokalizację i położenie 

osi obrotu turbiny. Opisano także siły aerodynamiczne działające na płat wirnika. Jednak 

głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie przydomowej elektrowni wiatrowej,  

co zostało wykonane w następnym rozdziale. Dokonano tu wyboru lokalizacji inwestycji, 

sporządzono analizę wietrzności, wybrano schemat sieci, a także oszacowano zapotrzebowanie 

na energię elektryczną. Na podstawie tych danych dokonano doboru podstawowych elementów 

instalacji, czyli turbiny i generatora, a także pozostałych elementów takich jak kontroler, falownik, 

przewody i ich zabezpieczenia. Kolejnym krokiem było obliczenie szacowanej, rocznej produkcji 

energii elektrycznej przez projektowaną elektrownię. W kolejnym rozdziale dokonano analizy 

ekonomicznej. Wyszczególniono tu obecne uwarunkowania prawne dotyczące mikroinstalacji,  

a także obliczono poniesione koszty jak i roczne przychody związane z inwestycją. Na podstawie 

tych danych oszacowano czas zwrotu nakładów inwestycyjnych, a w konsekwencji opłacalność 

inwestycji. 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia wiatru, przydomowa elektrownia wiatrowa, 

analiza ekonomiczna 

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: Nauki inżynieryjne i techniczne, 

energetyka, elektrotechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ABSTRACT 

Renewable energy sources are steadily increasing their share in global electricity 

production. Wind energy is one of its basic pillars. This work describes wind energy, its origin and 

its unpredictability. Next, the share of wind energy in the world, Europe and Poland is described. 

The next chapter describes the division of wind power plants due to many factors, including the 

installed capacity, location and position of the turbine's rotation axis. Aerodynamic forces acting 

on the rotor panel are also described. However, the main objective of this work is to design 

a household wind plant, which was done in the next chapter. The location of the investment was 

selected, the wind analysis was prepared, the grid scheme was selected and the electricity 

demand was estimated. On the basis of these data, the basic parts of the installation, 

i.e. the turbine and generator, as well as other elements such as the controller, inverter, cables 

and their protection, were selected. The next step was to calculate the estimated annual electricity 

production of the designed power plant. In the next chapter an economic analysis was made.  

The current legal conditions concerning the microinstallation were specified here, as well as the 

costs incurred and annual revenues related to the investment were calculated. On the basis of 

these data, the time of return on investment outlays was estimated, and consequently the 

profitability of the investment. 

 

 

 

 

 

Keywords: renewable energy sources, wind energy, household wind plant, economic analysis 
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1. WSTĘP I CEL PRACY 

Postęp technologiczny jest nierozłącznie związany z wytwarzaniem energii elektrycznej. 

Zapotrzebowanie na nią stale rośnie, a człowiek musi sprostać zadaniu, aby je zaspokoić.  

Od początku produkowano energię elektryczną przede wszystkim z paliw konwencjonalnych. 

Jednak wzrost świadomości ekologicznej, a także świadomość wyczerpalności tych źródeł zmusił 

do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Niestety nie wszystkie państwa przyjmują takie 

podejście i dalej inwestują w elektrownie wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Niektóre 

organizacje międzynarodowe m.in. Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do 

stałego podwyższania udziału OZE1 w krajowej produkcji energii elektrycznej.  

Wiatr jest jednym z przykładów odnawialnych źródeł energii, wobec których światowa 

energetyka pokłada wielkie nadzieje. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu energii wiatru sięgają 

starożytności. Wykorzystywano ją do wytworzenia siły mechanicznej potrzebnej do pompowania 

wody, a następnie w młynach wiatrowych. Dopiero w XIX wieku, po odkryciu generatora 

elektrycznego, można było wykorzystać energię wiatru do produkcji energii elektrycznej. Od tego 

okresu można zaobserwować ciągły postęp w innowacyjności i produktywności turbin 

wiatrowych. Zauważyć to można przede wszystkim wzrostem mocy nominalnej pojedynczych 

turbin, która wynosiła początkowo kilka kilowatów, a w chwili obecnej dochodzi do kilku 

megawatów. 

Obecnie energię wiatru wykorzystuje się w różnej skali. Farmy wiatrowe o mocy 

zainstalowanej równej kilkuset megawatów mają duży wpływ na systemy elektroenergetyczne  

i stanowią ważną ich część. Pojedyncze turbiny także mają swoje zastosowanie. Instaluje się je 

na przykład w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwe jest doprowadzenie linii 

elektroenergetycznych, a także jako alternatywne źródło energii. 

Przydomowe instalacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony 

konsumentów energii. Najczęściej są to instalacje prosumenckie, czyli instalacje przyłączone  

do systemu elektroenergetycznego dzięki czemu konsument jest nie tylko odbiorcą energii, ale 

także wytwórcą w sytuacji, kiedy więcej energii jest produkowane niż zużywane. 

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji prosumenckiej wyposażonej w przydomową 

elektrownię wiatrową. Zakres pracy obejmuje wstęp teoretyczny, opis konstrukcji siłowni 

wiatrowych, projekt wspomnianej elektrowni wiatrowej, a także analizę opłacalności tej inwestycji 

zgodnie z obowiązującą ustawą o OZE. 

 

 

                                                      

1 OZE – Odnawialne Źródła Energii  
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2. ENERGIA WIATRU I JEJ WYKORZYSTANIE 

Energia wiatru to energia kinetyczna wędrujących mas powietrza. Jest to energia 

pochodzenia słonecznego. Powstaje ona w wyniku nierównomiernego nagrzewania się 

powierzchni Ziemi. Skutkuje to różnicą gęstości mas powietrza i wymusza ich ruch. Ruch wirowy 

Ziemi (siła Coriolisa) oraz prądy morskie mają bezpośredni wpływ na kierunek przemieszczania 

się tych mas.  Szacuje się, że nawet 2% energii słonecznej dochodzącej do Ziemi przekształca 

się na energię wiatru co stanowi ok. 2700 TW. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykorzystać 

całej tej mocy. Większość wiatrów nie jest dla nas osiągalna, ponieważ występują one wysoko  

w atmosferze. Potencjał energetyczny możliwy do wykorzystania wynosi ok. 40 TW, z czego 

połowa występuje na lądzie [1]. 

Wiatr, mimo że znane jest jego pochodzenie, jest zjawiskiem nieprzewidywalnym. Liczba 

czynników wpływających na jego prędkość i kierunek jest ogromna. Wyróżnić jednak można 

charakterystyczne zjawiska takie jak dobowa, roczna i wieloletnia zmienność prędkości wiatru, 

przechodzenie frontów atmosferycznych czy porywy wiatru. 

2.1. Zmienność energii wiatru 

Energia wiatru zależy przede wszystkim od jego prędkości. Na podstawie archiwalnych 

danych meteorologicznych można zauważyć, że w dłuższych okresach czasu wartości średniej 

prędkości wiatru oscylują wokół tych samych wartości. 

2.1.1. Dobowa zmienność prędkości wiatru 

Wieloletnie analizy wykazały, że wiatr w ciągu doby wykazuje pewną powtarzalność. 

Zauważono, że prędkość wiatru zaczyna wzrastać około godziny 8 rano. Trend ten występuje  

do godzin popołudniowych i około godziny 18 prędkość wiatru zaczyna spadać [2].  

Sytuacja zmienia się wraz z nadejściem frontu atmosferycznego. Przykład dobowej 

zmienności prędkości wiatru podczas tego zjawiska obrazuje rysunek 2.1. W nocy z 25 na 26 

września 2018 roku wystąpił nagły wzrost prędkości wiatru spowodowany nasuwaniem się 

głębokiego niżu o nazwie „Fabienne”. W takiej sytuacji, w przypadku dużego udziału elektrowni 

wiatrowych w krajowej produkcji energii elektrycznej, OSD1 musi mieć możliwość regulacji 

generowanej mocy przez te elektrownie lub w ostateczności odłączenia ich od systemu 

elektroenergetycznego.  

                                                      

1 OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego 
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Rys. 2.1. Wykres dobowej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo [3] 

2.1.2. Roczna zmienność prędkości wiatru 

Roczną zmienność prędkości wiatru pokazuje rysunek 2.2. Zauważyć można różnicę 

prędkości wiatru w miesiącach letnich i zimowych. Wpisuje się to w roczną zmienność obciążenia 

w systemie elektroenergetycznym, która charakteryzuje się większym obciążeniem w sezonie 

zimowym niż letnim.  

 

Rys. 2.2. Wykres rocznej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo [3] 
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2.1.3. Wieloletnia zmienność prędkości wiatru 

W wieloletniej zmienności prędkości wiatru widać, że średnie wartości prędkości wiatru 

różnią się i nie występuje żadna zależność. Potwierdza to nieprzewidywalność wiatru,  

jak i problem z prognozowaniem prędkości wiatru. Przykład wieloletniej zmienności wiatru 

przedstawia rysunek 2.3. 

 

Rys. 2.3. Wykres wieloletniej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo [3] 

2.2. Zasoby energetyczne wiatru 

2.2.1. Podstawowe parametry wiatru 

Podstawowym parametrem wiatru jest jego energia. Wyznacza się ją ze wzoru [4]: 

𝐸 = ∫
1

2
𝜌𝜈3 𝑑𝑡 (2.1) 

gdzie: 

𝜌 – chwilowa gęstość powietrza [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3], 

𝜈 – chwilowa prędkość strumienia powietrza [𝑚 ∙ 𝑠−1], 

𝑡  – czas trwania przepływu strumienia powietrza o parametrach 𝜌 i 𝜈 [𝑠]. 

Energia wiatru zależy od jego prędkości, ale także od gęstości powietrza. Gęstość powietrza 
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Dlatego stosuje się pewne uproszczenie uznając gęstość powietrza za stałą. W takiej 

sytuacji wzór na energię wiatru przyjmuje postać [4]: 

𝐸 =
1

2
𝜌𝜈3 ∙ ∆𝑡 (2.2) 

gdzie: 

∆𝑡 –   jednostka czasu, w której prędkość wiatru uważa się za stałą (odstęp czasowy między 

• pomiarami średniej wartości prędkości wiatru) [𝑠], 

𝜌 –   średnia gęstość powietrza [𝑘𝑔/𝑚3]. 

2.2.2. Rozkład prędkości wiatru 

Podczas oceny wietrzności danego terenu zazwyczaj używa się średniej prędkości wiatru. 

Na podstawie tej wartości łatwo porównywać i wstępnie wybrać lokalizację. Jednak podczas 

badania możliwości wykorzystania energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej wartość  

ta jest zbyt dużym uproszczeniem. Podczas analizy takiej inwestycji ważny jest udział 

poszczególnych prędkości wiatru w czasie. Przykład rozkładu prędkości wiatru obrazuje rysunek 

2.4.  

 

Rys. 2.4. Wykres częstości występowania prędkości wiatru oraz rozkład Weibulla dla stacji 

meteorologicznej Elbląg-Milejewo w latach 2008-2017 [3] 

Znając ten rozkład wiadomo, jaka prędkość wiatru występuje najczęściej. Informacja  

ta, jest przydatna podczas decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy siłowni wiatrowych. 
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Weibulla lub Rayleigha (dla 𝑘 = 2 równoważny rozkładowi Weibulla). Funkcja gęstości 

prawdopodobieństwa 𝑓(𝜈) w rozkładzie Weibulla przyjmuje postać [2]: 

𝑓(𝜈) =
𝑘

𝜆
(

𝜈

𝜆
)

𝑘−1

𝑒−(
𝜈
𝜆

)
𝑘

 (2.3) 

gdzie: 

𝜈  – prędkość wiatru [𝑚/𝑠] 

𝑘  – parametr kształtu (k > 0) [−], 

𝜆  – parametr skali (λ > 1) [−], 

𝑒  – współczynnik wykorzystania wiatru [−]. 

2.2.3. Szorstkość terenu 

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na wykorzystanie wiatru ma szorstkość 

terenu. Ukształtowanie terenu, stopień zabudowania, a także rodzaj powierzchni mają wpływ  

na prędkość wiatru.  

Tabela 2.1. Klasa szorstkości terenu [5] 

Rodzaj terenu 

Klasa 
szorstkości 

Szorstkość Energia 

[-] [m] [%] 

Powierzchnia wody 0 0,0002 100 

Całkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko, 
trawiasta łąka itp. 

0,5 0,0024 73 

Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami 
(pojedynczymi). Tylko lekko pofalowany teren. 

1,5 0,03 52 

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 8-
metrowymi żywopłotami oddalonymi od siebie o ok. 
1250 metrów. 

2 0,055 45 

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 8-
metrowymi żywopłotami oddalonymi od siebie o ok. 
500 metrów. 

2 0,1 39 

Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i sadami 
lub 8-metrowe żywopłoty oddalone od siebie o ok. 250 
metrów. 

2,5 0,2 31 

Wioski, małe miasteczka, tereny uprawne z licznymi 
żywopłotami, las lub pofałdowany teren. 

3 0,4 24 

Duże miasta z wysokimi budynkami. 3,5 0,8 18 

Bardzo duże miasta z wysokimi budynkami  
i drapaczami chmur. 

4 1,6 13 

Prędkość wiatru zależy w dużym stopniu od wysokości. Im większa wysokość tym 

większa prędkość wiatru. Pomiary prędkości wiatru zazwyczaj wykonuje się na niższej wysokości 

niż ta, na której będą zamontowane turbiny wiatrowe. W związku z tym stosuje się przeliczenia, 

uwzględniając przy tym klasę szorstkości [2]: 
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𝜈𝐸𝑊 = 𝜈
ln (

𝐻𝐸𝑊

𝑧
)

ln (
𝐻
𝑧

)
 (2.4) 

gdzie: 

𝜈𝐸𝑊  – prędkość wiatru na wysokości 𝐻𝐸𝑊 [𝑚/𝑠], 

𝐻𝐸𝑊  – wysokość osi obrotu turbiny wiatrowej [𝑚], 

𝜈  – pomierzona prędkość wiatru [𝑚/𝑠], 

𝐻  – wysokość pomiaru prędkości wiatru [𝑚], 

𝑧  – szorstkość terenu [𝑚]. 

 

2.2.4. Wartość mocy średniej 

Znając rozkład prędkości wiatru 𝑓(𝜈) oraz charakterystykę wytwarzania elektrowni 

wiatrowej 𝑃(𝜈), można określić moc średnią, jaką dana elektrownia jest w stanie pozyskać  

z wiatru w danym okresie czasu (np. roku). Końcowy wzór ma postać [2]:  

𝑃 = ∫ 𝑃(𝜈)𝑓(𝜈) 𝑑𝜈

∞

0

 (2.5) 

2.3. Energetyka wiatrowa 

2.3.1. Energetyka wiatrowa na świecie 

Rysunek 2.5. obrazuje udział źródeł energii w światowej energii uzyskanej na koniec 

2017 roku. Z wykresu tego wynika, że udział paliw kopalnych tj. węgla, ropy naftowej i gazu 

ziemnego wynosi ok. 85%. Udział odnawialnych źródeł energii, włączając w to energię wodną 

wynosił ok. 10%. Przedstawiony wykres obrazuje zużycie energii we wszystkich sektorach 

gospodarki m.in. w przemyśle, energetyce i transporcie.   
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Rys. 2.5. Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie [6] 

Na wykresie można zauważyć w ostatnich latach wzrost energii uzyskanej  

z odnawialnych źródeł energii – szczególnie z wiatru. Niestety wzrost ten jest znikomy wobec 

wzrostu udziału paliw kopalnych. Udział OZE rośnie przede wszystkim w energetyce z uwagi na 

znaczy rozwój technologii pozwalających uzyskiwać „zieloną” energię elektryczną. W przemyśle 

oraz transporcie rozwój ten jest o wiele mniejszy. 

 

Rys. 2.6. Udział poszczególnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej na koniec 2016 

roku [7] 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

Zu
ży

ci
e

 e
n

e
rg

ii 
[M

to
e

]

Czas [lata]

Ropa naftowa Gaz ziemny

Węgiel Energia jądrowa

Energia wodna Energia słoneczna

Energia wiatru Energia geotermalna, biomasy i inne

38,4%

23,2%

3,7%

10,4%

16,3%

1,3%
3,7%

3,0%

24,3%

Węgiel Gaz ziemny Ropa naftowa

Energia jądrowa Energia wodna Energia słoneczna

Energia wiatru Pozostałe



15 

 

W światowej produkcji energii elektrycznej największy udział na koniec 2016 roku miał 

węgiel – 38,4 %. Udział odnawialnych źródeł energii wynosił 24,3 %, z czego udział energii wiatru 

wynosił 3,7 %. 

 

Rys. 2.7. Mapa wietrzności świata [8] 

Rysunek 2.7. przestawia mapę wietrzności świata. Zauważyć tu można znaczne różnice 

w średniej prędkości wiatru w różnych częściach świata. Podstawowym kryterium decydującym 

o lokalizacji elektrowni wiatrowej jest średnia prędkość wiatru. Średnia prędkość wiatru mniejsza 

niż 4 m/s praktycznie eliminuje możliwość wybudowania elektrowni wiatrowej z uwagi  

na nieopłacalność takiej inwestycji. Na podstawie mapy można stwierdzić, że niekorzystne 

warunki występują w strefie równikowej. Im dalej od tej strefy, tym średnia prędkość wiatru jest 

większa. Oznacza to duże możliwości w rozwoju energetyki wiatrowej.  

 

Rys. 2.8. Podział mocy zainstalowanej [GW] elektrowni wiatrowych na świecie według państw [9] 
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Światowym liderem w energetyce wiatrowej są Chiny. Moc zainstalowana w tym kraju 

wynosi ponad 188 GW. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone (ponad 89 GW), a na trzecim 

miejscu Niemcy (ponad 56 GW). Identyczna sytuacja występuje w udziale nowych elektrowni 

wiatrowych zainstalowanych w 2017 roku co obrazuje rysunek 2.9. Tutaj także 3 pierwsze miejsca 

zajmują Chiny, USA i Niemcy.  

 

Rys. 2.9. Podział mocy zainstalowanej [GW] nowych elektrowni wiatrowych na świecie według państw [9] 

Rysunek 2.10. przedstawia wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych  

w latach 2001 – 2017. Na koniec 2017 roku wartość mocy zainstalowanej wynosiła 539 GW co 

oznacza, że od początku XXI wieku moc ta wzrosła prawie 23-krotnie. 

 

Rys. 2.10. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na świecie [9] 
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Roczny przyrost mocy zainstalowanej w nowych elektrowniach wiatrowych na świecie 

przedstawia rysunek 2.11. 

 

Rys. 2.11. Roczny przyrost mocy zainstalowanej nowych elektrowni wiatrowych na świecie [9] 

2.3.2. Energetyka wiatrowa w Europie 

W Europie największy udział w produkcji energii elektrycznej na koniec 2017 roku miały 

odnawialne źródła energii – 30%. Związane jest to bezpośrednio z polityką Unii Europejskiej, 

która zobowiązuje państwa członkowskie do wycofywania udziału paliw kopalnych w krajowych 

produkcjach energii elektrycznej. Energetyka wiatrowa w Europie ma największy udział spośród 

odnawialnych źródeł energii – ok. 11%. 

 

Rys. 2.12. Udział źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Europie na koniec 2017 roku [10] 
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2.3.3. Energetyka wiatrowa w Polsce 

Warunki wietrzne w Polsce obrazuje rysunek 2.13. Najlepsze warunki występują  

w północnej i środkowej Polsce. Najmniej korzystne warunki występują na południu Polski,  

w szczególności na terenie województwa małopolskiego. 

 

Rys. 2.13. Mapa wietrzności Polski [8] 

Rysunek 2.14. obrazuje udział poszczególnych źródeł energii w produkcji energii 

elektrycznej w Polsce na koniec 2017 roku. Największy udział ma węgiel – prawie 80%. Udział 

odnawialnych źródeł energii to ok. 14%, z czego ponad połowa to energia wiatru – prawie 9%. 

Tym samym energia wiatru zajmuje drugie miejsce w krajowej produkcji energii elektrycznej.  
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Rys. 2.14. Udział źródeł energii w krajowej produkcji energii elektrycznej w Polsce na koniec 2017 roku 

[11] 

Obecnie zainstalowana moc w elektrowniach wiatrowych w Polsce wynosi ok. 5,8 GW. 

Szczególny rozwój energetyki wiatrowej zaobserwować można od 2005 roku co obrazuje rysunek 

2.15. Między 2016, a 2017 roku przybyło tylko niecałe 50 MW. Spowodowane było  

to wprowadzeniem nowelizacją ustawy o OZE, przez co część projektów musiała zostać 

zawieszona bądź anulowana. 

 

Rys. 2.15. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce [12] 
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3. PODZIAŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH 

Elektrownie wiatrowe podzielić można ze względu na wiele kryteriów. Rysunek 3.1. 

przedstawia podział elektrowni wiatrowych ze względu na zastosowanie, zainstalowaną moc, 

lokalizację, położenie osi obrotu i szybkobieżności elektrowni. 

 

Rys. 3.1. Podział elektrowni wiatrowych [4] [13] 

3.1. Podział ze względu na zastosowanie 

Przydomowa elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń służących w celu wytworzenia 

energii elektrycznej dla pojedynczych odbiorców. Instalacja taka może być podłączona do sieci 

elektroenergetycznej (system on-grid) lub nie (system off-grid). W przypadku instalacji on-grid 

właściciel takiej instalacji może prowadzić wymianę energii elektrycznej z OSD. Instalacja off-grid 

wymaga zastosowania drogich akumulatorów w celu magazynowania niewykorzystanej energii. 

Jednakże system taki wykazuje pełną niezależność od systemu elektroenergetycznego i czyni 

użytkownika niezależnym energetycznie.  

Elektrownie zawodowe to instalacje większych mocy podłączone do systemu 

elektroenergetycznego i mające na niego duży wpływ. 

3.2. Podział ze względu na moc 

Nowelizacja ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku wprowadziła nowy podział 

elektrowni wiatrowych ze względu na moc zainstalowaną: 

• mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 
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osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc 

zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW, 

• mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 

110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie 

większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa 

niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW. 

3.3. Podział ze względu na lokalizację 

Ze względu na lokalizację elektrownie wiatrowe dzielą się na lądowe i morskie.  

W ostatnich latach zaobserwować można znaczy wzrost mocy zainstalowanej w morskich 

elektrowniach wiatrowych. W 2011 roku zainstalowana moc na świecie wynosiła ok 4 GW,  

a na koniec 2017 roku wyniosła prawie 19 GW [9]. Przewaga morskich elektrowni wiatrowych nad 

lądowymi jest znaczna. Na wodzie są korzystniejsze warunki wietrzne. Wiatry wiejące nad 

morzem są silniejsze i stabilniejsze niż te wiejące nad lądem. Ponadto budowa elektrowni na 

morzu to możliwość budowy dużych farm wiatrowych z racji dużej, wolnej powierzchni możliwej 

do wykorzystania. 

3.4. Podział ze względu na położenie osi obrotu 

3.4.1. Elektrownie wiatrowe o poziomej osi obrotu (HAWT) 

Siłownie wiatrowe z poziomą osią obrotu wirnika HAWT (ang. Horizontal Axis Wind 

Turbine) są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Około 95% zainstalowanych turbin jest 

tego typu. [4]. Przykład turbiny HAWT przedstawia rysunek 3.2. 

 

Rys. 3.2. Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu [14] 
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Najważniejszym elementem elektrowni wiatrowej jest wirnik, który przekształca energię 

wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora. Konstrukcja wirnika złożona jest  

z jednego lub więcej płatów, choć najczęściej spotyka się wirniki trzypłatowe. Płaty wirnika 

zazwyczaj wykonane są z włókna węglowego wzmocnionego poliestrem. Dzięki odpowiedniemu 

ukształtowaniu łopaty wiatr, przemieszczając się, powoduje powstanie różnicy ciśnień między 

dolną, a górną częścią łopaty. To w konsekwencji prowadzi to powstania siły ciągu. W wyniku 

tego zjawiska powstaje także siła pchająca płat do ruchu obrotowego, która jest wynikiem dążenia 

układu do wyrównania ciśnień. Siła ciągu jest siłą niepożądaną, ponieważ dąży ona do wyrwania 

wirnika z gondoli, dlatego celem jest minimalizacja jej wpływu. Projektowane łopaty 

charakteryzują się konstrukcjami, które minimalizują wpływ siły ciągu, przy jednoczesnym 

zwiększaniu udziału siły pchającej. [5] Rozkład sił aerodynamicznych działających na łopatę 

obrazuje rysunek 3.3. 

 

 
Rys. 3.3. Siły aerodynamiczne działające na płat wirnika [15] 

Aby zwiększyć wykorzystanie energii wiatru stosuje się systemy regulacji kąta natarcia 

łopat. System występuje przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych dużych mocy, ponieważ 

wymaga on siłowników mechanicznych. W elektrowniach małych mocy stosuje się system zmiany 

położenia gondoli względem wiatru. Im większa prędkość wiatru, tym większe odchylenie turbiny. 

Rozwiązanie pełni także zabezpieczenie przed zbyt dużą prędkością wiatru. Następuje wtedy 

całkowite odchylenie gondoli z pozycji poziomej do pionowej, co skutkuje wyłączeniem turbiny. 

Rysunek 3.4. przedstawia uproszczony schemat siłowni wiatrowej o poziomej osi obrotu. 
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Rys. 3.4. Uproszczony schemat siłowni wiatrowej o poziomej osi obrotu [16] 

3.4.2. Elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu (VAWT) 

Elektrownie wiatrowe z pionową osią obrotu VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbine) 

stanowią niewielką część pracujących obecnie instalacji. Siłownie te charakteryzują się niższą 

sprawnością od turbin o poziomej osi obrotu. Ponadto występuje także niska prędkość obrotowa 

co wymusza na konstruktorach stosowanie generatorów wolnobieżnych lub przekładni. 

Zaletą tego typu turbin jest jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru, a także 

odporność na silny wiatr. Konstrukcja wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenie prędkości 

obrotowej. 

Powstało wiele typów turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, ale wyróżnia się dwa 

podstawowe – turbina Darrieusa i turbina Savoniusa 

Turbina Darrieusa została opatentowana w 1931 roku przez Francuza Georges’a 

Darrieusa. Konstrukcja turbiny od początku odznaczała się prostotą wykonania. Zbudowana jest 

z dwóch lub trzech łopat w kształcie litery „C” połączone z wałem na jego końcach. Przykład 

podstawowej turbiny Darrieusa obrazuje rysunek 3.5. 
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Rys. 3.5. Turbina Darrieusa [17] 

Podstawową wadą turbiny Darrieusa jest praktycznie zerowy moment startowy. 

Wymusza to instalowanie dodatkowych elementów rozpędzających turbinę np. silnik elektryczny. 

Inną wadą jest fakt, że podczas pracy turbiny, podczas gdy wiatr napędza jedną z łopat, druga 

wytwarza opór, który zmniejsza końcową wartość prędkości obrotowej. Z upływem czasu 

powstało wiele modyfikacji eliminujących ten problem. Jednak zasada działania jest niezmienna. 

Turbina wykorzystuje siłę nośną powstającą w wyniku przemieszczania się wiatru wokół profilu 

łopaty. Przykłady modyfikacji turbiny Darrieusa obrazuje rysunek 3.6. 

a)                                                   b) 

             

Rys. 3.6. Turbina Darrieusa:  

a) typ H [18], b) Helix [19] 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuutn8lMLeAhWEJFAKHe0BDkEQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wind-turbine-models.com/turbines/93-dornier-darrieus-55&psig=AOvVaw0C1w7blhx01F3zlQfQ7WhY&ust=1541676037093641
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Wirnik Savoniusa został opracowany w 1922 roku przez Fina Sigurda Savoniusa. 

Podobnie jak wirnik Darrieusa turbina ta także charakteryzuje się prostotą wykonania, a kształtem 

przypomina literę „S”. W porównaniu do turbiny Darrieusa turbina ta charakteryzuje się znacznie 

mniejszą sprawnością, przez co nie jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Dzięki 

dużemu momentowi startowemu turbiny te znalazły zastosowanie w wytwarzaniu energii 

mechanicznej potrzebnej między innymi do napędzania pomp wodnych. Wirnik Savoniusa 

obrazuje rysunek 3.7. 

 

Rys. 3.7. Turbina Savoniusa [20] 

3.5. Podział ze względu na szybkobieżność 

Wyróżnik szybkobieżności do stosunek prędkości liniowej końca łopaty wirnika  

do prędkości wiatru [21]: 

𝜆 =
𝜔𝑡 ∙ 𝑟

𝜈
 (3.1) 

gdzie: 

𝜔𝑡  – prędkość kątowa turbiny  [𝑟𝑎𝑑/𝑠], 

 𝑟 – promień koła zataczanego przez łopaty [𝑚], 

𝜈  – prędkość wiatru [𝑚/𝑠]. 

 

Ze względu na wyróżnik szybkobieżności siłownie wiatrowe dzieli się na: 

• wolnobieżne - 𝜆 < 1,5, 

• średniobieżne - 1,5 < 𝜆 < 3,5, 

• szybkobieżne - 𝜆 > 3,5. 

Siłownie wolnobieżne charakteryzują się dużym momentem obrotowym, dzięki czemu 

zarówno prędkość rozruchu jak i prędkość obrotowa są niskie.  Ze względu na to stosuje się je 

głównie do napędu małych elektrowni wiatrowych, gdzie średnia prędkość wiatru jest niska. 

https://mechaniclove.com/wp-content/uploads/2017/09/main-qimg-94635f1f0ea3aa06995be51f04c4e43a-c.jpg
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Siłownie szybkobieżne charakteryzują się małym momentem obrotowym. W związku  

z tym osiągają dużo wyższe obroty niż siłownie wolnobieżne, ale wymagają wyższej prędkości 

wiatru do rozruchu. 
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4. PROJEKT PRZYDOMOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ 

Projekt obejmuje zebranie danych meteorologicznych dla danej lokalizacji, dobór 

wszystkich, niezbędnych elementów instalacji oraz obliczenie średniej mocy uzyskiwanej przez 

elektrownię wiatrową w danej lokalizacji. 

4.1. Lokalizacja 

Projektowana instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej znajdować się będzie  

w miejscowości Tolkmicko. Jest to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

elbląskim, położone nad Zalewem Wiślanym. 

 

Rys. 4.1. Lokalizacja przydomowej elektrowni wiatrowej [8] 

Instalacja będzie zaopatrywać w energię elektryczną dom jednorodzinny. Celem 

niniejszego projektu jest pokrycie jak największej części zapotrzebowania na energię elektryczną 

przez projektowaną elektrownię. Z uwagi na świadomość występowania okresów bezwietrznych 

instalacja będzie instalacją prosumencką, czyli podłączoną do systemu elektroenergetycznego. 

Umożliwia to pobieranie energii w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa produkcję 

elektrowni. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest także wysyłanie energii elektrycznej  

w sytuacji, gdy produkowana energia elektryczna przekracza zapotrzebowanie na nią przez 

prosumenta.  
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Dom, dla którego projektowana jest instalacja znajduje się w pobliżu dużego zbiornika 

wodnego jakim jest Zalew Wiślany, co oznacza małą szorstkość terenu. Energia uzyskiwana  

z wiatru w tym miejscu powinna mieć znacznie większą wartość niż w głębi lądu.  

4.2. Analiza wietrzności 

Pierwszą czynnością wykonywaną przy projektowaniu przydomowej elektrowni wiatrowej 

jest analiza wietrzności dla danej lokalizacji. Analizę dla miejscowości Tolkmicko wykonano na 

podstawie danych meteorologicznych z serwisu meteoblue.com. Dane te są danymi 

symulacyjnymi, ale charakteryzują się wysoką precyzją. Rozkład prędkości wiatru oraz rozkład 

Weibulla dla wysokości 10 metrów dla danej lokalizacji obrazuje rysunek 4.2. Okres pomiarowy 

wynosi 30 lat (1988-2018), ale udział poszczególnych prędkości został przeliczony na okres 

jednego roku.  

 

Rys. 4.2. Wykres częstości występowania prędkości wiatru oraz rozkład Weibulla dla miejscowości 

Tolkmicko w latach 1988-2018 [22] 

Analizując powyższe dane zauważono, że najczęściej występujące prędkości wiatru 

zawierają się w przedziale 3,0 – 4,5 m/s – udział tych prędkości wynosi ponad 20% w ciągu roku. 

Ponad 65% wiatrów w ciągu roku osiąga prędkości wiatru większe niż 4 m/s co pozwala sądzić, 

że budowa elektrowni w danej lokalizacji jest uzasadniona.  

Istotną częścią analizy jest także sprawdzenie maksymalnych prędkości wiatru w danej 

lokalizacji. Według danych meteorologicznych ponad 1% wiatrów osiąga prędkości większe niż 

20 m/s. Jest to około 90 godzin w skali całego roku.  
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4.3. Schemat instalacji 

Projektowana instalacja będzie składała się z następujących elementów: 

• generator, 

• turbina, 

• kontroler, 

• falownik, 

• licznik dwukierunkowy, 

• przewody, 

• zabezpieczenia. 

Efektywność projektowanej instalacji w dużym stopniu zależy od miejsca montażu 

turbiny. Zazwyczaj montuje się je na maszcie lub na dachu budynku. Jedno i drugie rozwiązanie 

ma swoje wady i zalety 

Montowanie turbiny na maszcie generuje większe koszty od montażu na dachu budynku. 

W przypadku, gdy maszt montuje się na fundamencie, czyli trwale wiąże się go z gruntem, 

instalacja taka kwalifikuje się jako obiekt budowlany i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę, a następnie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Jest możliwość uniknięcia tej procedury poprzez 

zamocowanie masztu przy pomocy odciągów. Rozwiązanie to ułatwia proces administracyjny, 

ale nie elimunje podstawowej wady jaką jest koszt masztu. Zaletą instalcji z masztem jest 

nieograniczona możliwość obrotu turbiny w kierunku mocniejszych wiatrów. 

Budynek dość znacznie wpływa na prędkość i kierunek wiatru, ale nie koniecznie jest to 

niekorzystne. Turbina zamontowana na dachu budynku może wykorzystywać spiętrzenie wiatru 

i przez to generować więcej mocy niż ta wolnostojąca. Rozwiązanie to jest zdecydowanie tańsze, 

ale także posiada swoje wady. Instalując turbinę na dachu należy zbadać emitowany poziom 

hałasu i drgań. Ważnym aspektem jest także wysokość montażu turbiny, ponieważ według Prawa 

Budowlanego wszystkie konstrukcje powyżej 3 metrów wymagają zgłoszenia organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Duże znaczenie ma także fakt, od której strony zamontowana będzie turbina. Ponieważ 

ponad 70% wiatrów w Polsce wieje z kierunku zachodniego, to właśnie od tej strony nie powinno 

być żadnych przeszkód dla wiatru. [23] 

Dla projektowanej turbiny miejscem montażu został wybrany dach domu 

jednorodzinnego o wysokości 10 metrów. Całość konstrukcji nie przekroczy 3 metrów powyżej 

powierzchni dachu dzięki czemu nie będzie konieczne ubieganie się o pozwolenie. 

Rysunek 4.3 przedstawia schemat instalacji, który zawiera najważniejsze elementy,  

a rysunek 4.4 schemat elektryczny. 
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Rys. 4.3. Schemat instalacji projektowanej elektrowni wiatrowej [25] 

 

Rys. 4.4. Schemat elektryczny projektowanej elektrowni wiatrowej [25] 
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4.4. Dobór elementów instalacji 

4.4.1. Generator i turbina 

Dobór generatora zależy przede wszystkim od doboru znamionowej mocy. Ta z kolei 

zależy od mocy niesionej przez wiatr, jak i od założonego zużycia energii przez użytkownika. 

Jako wartość rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną przyjęto 𝐸𝑎 = 5000 𝑘𝑊ℎ/𝑎. 

Projektowana instalacja zgodnie z założeniem pracować będzie w połączeniu z systemem 

elektroenergetycznym (system on-grid). W takich układach stosuje się najczęściej generatory 

prądu przemiennego. Zdecydowana większość z nich to generatory asynchroniczne  

o prędkościach synchronicznych 1500 obr/min i 750 obr/min. 

Generatory asynchroniczne charakteryzują się występowaniem zjawiska poślizgu. Dzięki 

temu możliwa jest nieznaczna zmiana prędkości w momencie, gdy zmienia się moment 

napędowy. W przypadku tego typu generatora konieczne jest zasilenie uzwojenia stojana przed 

rozpoczęciem pracy, dlatego nie stosuje się ich do pracy na sieć wydzieloną (off-grid) z uwagi  

na potrzebę instalacji dodatkowego źródła zasilającego. [26] 

Generatory synchroniczne w energetyce wiatrowej stale zwiększają swój udział. 

Generatory tego typu składają się z nieruchomego stojana, na obwodzie, którego indukuje się 

napięcie przemienne na skutek wirującego pola magnetycznego wytwarzanego w obracającym  

się rotorze. Napięcie wyjściowe reguluje się poprzez regulację natężenia prądu wzbudzającego. 

Ze względu na małą prędkość obrotową wirnika generatory synchroniczne stosowane  

w energetyce wiatrowej mają bardzo dużą ilość biegunów lub zainstalowane przekładnie 

mechaniczne. [27] 

Dla projektowanej instalacji wybrany został generator synchroniczny o mocy 

znamionowej 1900 W wyposażony w magnesy neodymowe produkowany przez firmę Enair.  

Wybór generatora niejako wymusza wybór turbiny, ponieważ są to konstrukcje połączone 

i sprzedawane razem. Na podstawie doboru generatora wybrano turbinę Enair 30 PRO. Jest  

to turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu, a szczegółowy opis jej parametrów przedstawia tabela 

4.1.  
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Tabela 4.1. Specyfikacja turbiny wiatrowej [25] 

Liczba łopat 3 

Materiał łopaty Żywica z włóknem szklanym i rdzeń z 
poliuretanu 

Znamionowa prędkość obrotowa generatora 250 obr/min 

Liczba par biegunów generatora 20 

Sprawność generatora 94 % 

Moc znamionowa 1900 W 

Moc maksymalna 3000 W 

Napięcie znamionowe 24/48/220 V 

Średnica wirnika 3,80 m 

Powierzchnia zamiatana przez łopaty 11,34 m2 

Minimalna prędkość wiatru 2 m/s 

Znamionowa prędkość wiatru 11 m/s 

Maksymalna prędkość wiatru 30 m/s 

Prędkość przetrwania turbiny 60 m/s 

Typ turbiny  Nawietrzna 

Hamulec 

Elektromagnetyczny (przez zwarcie) 

Aerodynamiczne sterowanie nachyleniem 

Ręczny lub automatyczny sterowany wiatrem 

Poziom hałasu 48 dB 

Waga 125 kg 

 

 

Rys. 4.5. Turbina wiatrowa Enair 30PRO [25] 
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Jednym z najważniejszych parametrów turbiny jest jej krzywa wytwarzania dzięki której 

można obliczyć szacowaną ilość produkowanej energii. Producent Enair dla turbiny 30PRO podał 

dwie krzywe wytwarzania mocy – jedną dla przedziału prędkości wiatru 0 – 15 m/s wraz  

z współczynnikiem wykorzystania wiatru (rysunek 4.6.) i drugą dla przedziału prędkości wiatru  

w której turbina może bezpiecznie pracować (0 – 30 m/s), którą przedstawia rysunek 4.7. 

 

Rys. 4.6. Wykres krzywej mocy oraz współczynnika wykorzystania wiatru dla turbiny Enair 30PRO [25] 

 

Rys. 4.7. Wykres krzywej mocy dla turbiny Enair 30PRO [25] 

Na przedstawionych wyżej wykresach widać niewielkie rozbieżności w wartościach generowanej 

mocy dla danej prędkości wiatru. Z uwagi na występujące w lokalizacji prędkości wiatru powyżej 

15 m/s do dalszych obliczeń wykorzystane zostaną dane z wykresu z rysunku 4.7. 
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4.4.2. Kontroler 

Kontroler to inaczej sterownik, który nadzoruje pracę urządzenia elektrycznego –  

w przypadku elektrowni wiatrowej nadzoruje pracę turbiny wiatrowej.  

Podstawowym zadaniem kontrolera jest zmiana prądu przemiennego wytwarzanego 

przez generator na prąd stały. Uzyskuję się to poprzez wbudowany w kontroler układ 

prostowniczy. Każda turbina wiatrowa posiada przedział prędkości wiatru, w której może 

bezpiecznie pracować, a także tzw. „prędkość przetrwania” po przekroczeniu której bardzo 

prawdopodobne jest zniszczenie turbiny. Dlatego drugim, bardzo ważnym zadaniem kontrolera 

jest nadzorowanie prędkości obracania się turbiny. W razie występowania zbyt dużej prędkości 

wiatru (dla turbiny Enair 30PRO jest to 30 m/s) kontroler włącza wbudowany hamulec (najczęściej 

jest to po prostu obciążenie generatora poprzez załączenia odpowiednio dużej rezystancji). 

Dla turbiny Enair 30PRO dobrany został kontroler dedykowany danej turbinie  

i produkowany przez jej producenta. Specyfikację kontrolera przedstawia tabela 4.2. 

Tabela 4.2. Specyfikacja kontrolera [25] 

WEJŚCIE (AC) 

Znamionowa moc wejściowa 20 kW 

Maksymalne napięcie wejściowe  500 V 

Maksymalny prąd wejściowy 40 A 

WYJŚCIE (DC) 

Znamionowa moc wyjściowa  12 kW 

Znamionowa moc wyjściowa 
obciążenia udarowego 

8 kW 

Opcjonalne napięcie różnicowe 

300 – 400 V 

400 – 500 V 

500 – 600 V 

Maksymalne napięcie wyjściowe 
obciążenia udarowego  

750 V 

Maksymalny prąd wyjściowy 
obciążenia udarowego DC 

30 A 

Sprawność >99,3 % 

Zakres temperatur pracy -25°C – 60°C 

Stopień ochrony  IP65 

Wymiary 276 mm x 370 mm x 135 mm 

Waga 7 kg 

 

Znamionowe wartości kontrolera dedykowanego turbinie Enair E30PRO znacznie 

przewyższają wartości znamionowe generatora, ale wynika to z faktu produkowania tylko jednego 

typu kontrolera dla wszystkich turbin produkowanych przez producenta tj. dla zakresu mocy 

znamionowej generatorów 3 – 20 kW.  

4.4.3. Falownik 

Prędkość obrotowa turbiny wiatrowej zależy od prędkości wiatru, dlatego wartość 

generowanego napięcia i jego częstotliwość jest zmienna w czasie. Z uwagi na ten fakt konieczne 

jest stosowanie pośredniego obwodu prądu stałego, a następnie użycie falownika w celu 

uzyskania napięcia przemiennego o stałej wartości. 
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Producent turbiny dołącza do zestawu falownik, ale nie udostępnia jego specyfikacji. 

Jedyną wartością podaną dla falownika jest jego sprawność, która wynosi 97%. W związku  

z powyższym na potrzeby projektu dobrano falownik zastępczy. Jest to falownik firmy ABB model 

PVI-3.6-TL-OUTD-W. 

Tabela 4.3. Specyfikacja falownika zastępczego [28] 

WEJŚCIE (DC) 

Znamionowe napięcie wejściowe 360 V 

Zakres napięć wejściowych 50 – 580 V 

Maksymalny prąd wejściowy 32 A 

WYJŚCIE (AC) 

Znamionowa moc wyjściowa 3600 W 

Maksymalna moc wyjściowa 4000 W 

Zakres napięć wyjściowych 180 – 264 V  

Maksymalny prąd wyjściowy 17,2 A 

Sprawność 96,8 

Zakres temperatur pracy -25°C – 60°C 

Stopień ochrony IP65 

Wymiary 618 mm x 325 mm x 222 mm 

Waga 17 kg 

 

4.4.4. Przewody elektryczne i zabezpieczenia 

Właściwy dobór przewodów elektrycznych polega przede wszystkim na dobraniu 

odpowiednich przekrojów ze względu na: 

a) wytrzymałość mechaniczną, 

b) nagrzewanie prądem roboczym i przeciążeniowym, 

c) nagrzewanie prądem zwarciowym, 

d) dopuszczalny spadek napięcia. 

 

• Dobór przewodów po stronie AC 

o Generator – Kontroler 

a) Wytrzymałość mechaniczna 

𝑠 ≥ 1,5 𝑚𝑚2 (4.1) 

gdzie: 

𝑠  –   przekrój przewodu [𝑚𝑚2]. 

 

b) Nagrzewanie prądem roboczym i przeciążeniowym 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 (4.2) 

𝐼𝐵 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

 (4.3) 

𝐼𝑍 ≥
𝑘𝑧 ∙ 𝐼𝑛

1,45
 (4.4) 
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gdzie: 

𝐼𝐵  –   prąd roboczy [𝐴], 

𝐼𝑛  –   prąd znamionowy zabezpieczenia [𝐴], 

𝐼𝑧  –   prąd dopuszczalny długotrwale [𝐴], 

𝑃𝑚𝑎𝑥   –   moc maksymalna generatora [𝑊], 

𝑈𝑛  –   napięcie znamionowe [𝑉], 

𝑐𝑜𝑠𝜑  –   współczynnik mocy [−], 

𝑘𝑧  –   współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia            

                zabezpieczającego  [−]. 

𝐼𝐵 =
3200

√3 ∙ 400 ∙ 0,9
= 5,13 𝐴 (4.5) 

Wartość mocy maksymalnej generatora w specyfikacji różni się od wartości umieszczonej  

na krzywej mocy turbiny, dlatego do obliczeń została przyjęta wartość większa. Przyjęto 

współczynnik mocy równy 0,9.  

Dla obliczonego prądu roboczego dobrano przewód YKY o przekroju 1,5 mm2.  

Dla takiego przekroju prąd dopuszczalny długotrwale wynosi 16 A. Dla wybranego przewodu 

dobrano zabezpieczenie nadprądowe B10. Dla wyłączników nadprądowych współczynnik 

krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego wynosi 1,45. 

𝐼𝑍 ≥
1,45 ∙ 10

1,45
≥ 10 𝐴 (4.6) 

5,13 𝐴 ≤ 10 𝐴 ≤ 16 𝐴 (4.7) 

Warunek 4.2 dla wybranego przewodu i zabezpieczenia jest spełniony. 

c) Nagrzewanie prądem zwarciowym 

𝑠 ≥
1

𝑘
√

(𝐼2𝑡)𝑤

1
 (4.8) 

gdzie: 

𝑘  –   największa dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu  [𝐴/𝑚𝑚2], 

(𝐼2𝑡)𝑤  –   cała Joule’a wyłącznika [𝐴2 ∙ 𝑠]. 

𝑠 ≥
1

115
√

15 000

1
≥ 1,06 𝑚𝑚2 (4.9) 
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d) Dopuszczalny spadek napięcia 

∆𝑈% =
√3 ∙ 100 ∙ 𝐼𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾
1,25

∙ 𝑠 ∙ 𝑈𝑛

 (4.10) 

gdzie: 

𝑙  –   długość przewodu  [𝑙], 

𝛾  –   konduktywność żyły przewodu  [𝑚/Ω ∙ 𝑚𝑚2]. 

∆𝑈% =
√3 ∙ 100 ∙ 5,13 ∙ 5 ∙ 0,9

55
1,25

∙ 1,5 ∙ 400
= 0,15 % (4.11) 

Obliczone wyżej wartości potwierdzają, że wybór przewodu o przekroju 1,5 mm2 jest 

poprawny. 

 

o Falownik – Licznik dwukierunkowy  

a) Wytrzymałość mechaniczna 

𝑠 ≥ 1,5 𝑚𝑚2 (4.12) 

b) Nagrzewanie prądem roboczym i przeciążeniowym 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 (4.13) 

𝐼𝐵 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑛𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

 (4.14) 

𝐼𝑍 ≥
𝑘𝑧 ∙ 𝐼𝑛

1,45
 (4.15) 

gdzie: 

𝑈𝑛𝑓  –   napięcie znamionowe fazowe [𝑉], 

𝐼𝐵 =
3200

230 ∙ 0,9
= 15,46 𝐴 (4.16) 

Dla obliczonego prądu roboczego dobrano przewód YKY o przekroju 2,5 mm2.  

Dla takiego przekroju prąd dopuszczalny długotrwale wynosi 24 A. Dla wybranego przewodu 

dobrano zabezpieczenie nadprądowe B16.  

𝐼𝑍 ≥
1,45 ∙ 16

1,45
≥ 16 𝐴 (4.17) 

15,46 𝐴 ≤ 16 𝐴 ≤ 24 𝐴 (4.18) 

Warunek 4.2 dla wybranego przewodu i zabezpieczenia jest spełniony. 
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c) Nagrzewanie prądem zwarciowym 

𝑠 ≥
1

115
√

18 000

1
≥ 1,17 𝑚𝑚2 (4.19) 

d) Dopuszczalny spadek napięcia 

∆𝑈% =
200 ∙ 𝐼𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾
1,25

∙ 𝑠 ∙ 𝑈𝑛𝑓

  (4.20) 

∆𝑈% =
200 ∙ 15,46 ∙ 5 ∙ 0,9

55
1,25

∙ 2,5 ∙ 230
= 0,55 % 

(4.21) 

Obliczone wyżej wartości potwierdzają, że wybór przewodu o przekroju 2,5 mm2 jest 

poprawny. 

 

• Dobór przewodów po stronie DC 

Dobór przewodu po stronie stałego napięcia, czyli połączenia kontrolera i falownika, 

polega przede wszystkim na obliczeniu dopuszczalnego spadku napięcia. Dla danego przypadku 

dobrano przewód YKY o przekroju 4 mm2, którego prąd dopuszczalny długotrwale wynosi 32 A, 

a maksymalny prąd po stronie DC wynosi 30 A (zgodnie ze specyfikacją kontrolera). 

∆𝑈% =
200 ∙ 𝐼𝐷𝐶 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾
1,25

∙ 𝑠 ∙ 𝑈𝐷𝐶

 (4.22) 
 

gdzie: 

𝐼𝐷𝐶  –   maksymalny prąd wyjściowy kontrolera  [𝐴], 

𝑈𝐷𝐶  –   minimalne napięcie wyjściowe kontrolera  [𝑉]. 

∆𝑈% =
200 ∙ 30 ∙ 2 ∙ 0,9

55
1,25

∙ 4 ∙ 300
= 0,20 % 

(4.23) 

Dobre przekroje przewodów zostały zestawione w tabeli 4.4. 

Tabela 4.4. Dobrane przekroje przewodów elektrycznych 

Generator – Kontroler Kontroler - Falownik Falownik – Licznik dwukierunkowy 

1,5 mm2 4 mm2 2,5 mm2 

 

Producent turbiny Enair 30PRO także sporządził tabelę przestawiającą zalecane 

przekroje przewodów dla danej turbiny, dla całej instalacji w zależności od ich długości. 

Tabela 4.5. Zalecane przekroje przewodów przez producenta turbiny [25] 

Długość przewodu 20 – 40 m 40 – 60 m 60 – 80 m 80 – 100 m 

Przekrój przewodu 10 mm2 10 mm2 10 mm2 16 mm2 
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Obliczone wartości przekrojów są wartościami minimalnymi. Stosując większy przekrój 

przewodu, zmniejszamy wstępujące straty, dlatego ostatecznie dobrano przekrój zalecany przez 

producenta. W projektowanej instalacji długości przewodów nie przekroczą 80 m, dlatego 

dobrany został przekrój przewodów wynoszący 10 mm2. 

Producent turbiny Enair 30PRO zapewnia, że wszystkie elementy produkowane przez 

niego tj. generator, kontroler i falownik są wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, dlatego  

w wewnętrznym obwodzie instalacji nie zostanie zainstalowane żadne dodatkowe 

zabezpieczenie. Jedynym zaprojektowanym zabezpieczeniem będzie wyłącznik nadprądowy 

chroniący instalację od skutków zwarcia od strony systemu elektroenergetycznego. 

• Zabezpieczenie instalacji od skutków zwarcia w systemie elektroenergetycznym 

 
Rys. 4.8. Schemat połączenia instalacji z systemem elektroenergetycznym 

Założone wartości: 

- moc zwarciowa systemu w miejscu przyłączenia  𝑆𝑘𝑄
" = 2,5 𝑀𝑉𝐴, 

- długość linii L1  𝑙𝐿1 = 100 𝑚, 

- przekrój linii L1  𝑠𝐿1 = 95 𝑚𝑚2, 

- reaktancja linii L1 𝑋𝐿1 = 0,2 Ω/𝑘𝑚, 

- reaktancja linii L2 𝑋𝐿2 = 7,4 Ω/𝑘𝑚. 

 

Aby wyznaczyć spodziewany prąd zwarciowy 𝐼𝑘
" należy wyznaczyć impedancję 

obwodu zwarciowego 𝑍𝑘. W tym celu wyznaczono reaktancje 𝑋 oraz rezystancje 𝑅 

elementów układu. 

  

𝑍𝑘𝑄𝑇 =
𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛

2

𝑆𝑘𝑄
"

=
1,1 ∙ 4002

2,5 ∙ 106
= 70 𝑚Ω (4.24) 

𝑋𝑘𝑄𝑇 = 0,995 ∙ 𝑍𝑘𝑄𝑇 = 0,995 ∙ 70 = 70 𝑚Ω (4.25) 

𝑅𝑘𝑄𝑇 = 0,1 ∙ 𝑋𝑘𝑄𝑇 = 0,1 ∙ 70 = 7 𝑚Ω (4.26) 
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𝑅𝑘𝐿1 =
103 ∙ 𝑙𝐿1

𝛾 ∙ 𝑠𝐿1

=
103 ∙ 0,1

55 ∙ 95
= 21 𝑚Ω (4.27) 

𝑋𝑘𝐿1 = 𝑋𝐿1
′ ∙ 𝑙𝐿1 = 0,2 ∙ 0,1 = 20 𝑚Ω (4.28) 

𝑅𝑘𝐿2 =
103 ∙ 𝑙𝐿2

𝛾 ∙ 𝑠𝐿2

=
103 ∙ 0,005

55 ∙ 10
= 9 𝑚Ω (4.29) 

𝑋𝑘𝐿2 = 𝑋𝐿2
′ ∙ 𝑙𝐿2 = 7,4 ∙ 0,005 = 37 𝑚Ω (4.30) 

 

• Prąd zwarciowy maksymalny (zwarcie 1-fazowe w miejscu A – za wyłącznikiem) 

𝑍1𝑘𝐴 = 𝑍𝑘𝑄𝑇 + 2𝑍𝑘𝐿1 (4.31) 

𝑍1𝑘𝐴 = (𝑅1𝑘𝐴 + 𝑗𝑋1𝑘𝐴) = (49 + 𝑗110) 𝑚Ω (4.32) 

𝑍3𝑘 = 120 𝑚Ω (4.33) 

𝐼𝑘
"
𝐴

=
𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛𝑓

𝑍1𝑘𝐴

=
1,05 ∙ 230

120
= 2,0 𝑘𝐴 (4.34) 

 

• Prąd zwarciowy minimalny (zwarcie 1-fazowe w miejscu B – za wyłącznikiem) 

𝑍1𝑘𝐵 = 𝑍𝑘𝑄𝑇 + 2𝑍𝑘𝐿1 + 2𝑍𝑘𝐿2 (4.35) 

𝑍1𝑘𝐵 = (𝑅1𝑘𝐵 + 𝑗𝑋1𝑘𝐵) = (67 + 𝑗184) 𝑚Ω (4.36) 

𝑍1𝑘𝐵 = 196 𝑚Ω (4.37) 

𝐼𝑘
"

𝐵
=

𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛𝑓

𝑍1𝑘𝐵

=
1,05 ∙ 230

196
= 1,2 𝑘𝐴 (4.38) 

 

Na podstawie wyliczonego, spodziewanego prądu zwarciowego od strony systemu 

dobrany został wyłącznik instalacyjny B16 z wytrzymałością zwarciową wynoszącą 6 kA. 

4.5. Roczna produkcja energii elektrycznej 

Roczną produkcję energii elektrycznej można oszacować na podstawie zebranych 

danych meteorologicznych dotyczących wiatru i krzywej mocy turbiny wiatrowej.  

𝐸𝑎 = ∑ (𝑃(𝜈𝑖) ∙ 𝑓(𝜈𝑖)) ∙ 𝑇 ∙ 𝜂𝑘 ∙ 𝜂𝑓

𝜈𝑚𝑎𝑥

𝑖=0

 (4.35) 
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gdzie: 

𝑖  – i-ta prędkość wiatru [−], 

𝜈𝑚𝑎𝑥  – wartość maksymalnej prędkość pracy turbiny wiatrowej [−], 

𝑃(𝜈𝑖)  – moc uzyskiwana na zaciskach generatora dla i-tej prędkości wiatru [𝑊], 

 𝑓(𝜈𝑖) – częstość występowania i-tej prędkości wiatru [%], 

𝑇  – czas [ℎ], 

𝜂𝑘  – sprawność kontrolera [%], 

𝜂𝑓  – sprawność falownika [%]. 

 

Za pomocą programu Excel obliczono szacowaną roczną produkcję energii elektrycznej 

przez zaprojektowaną elektrownię wiatrową. Wykonano obliczenia zarówno dla histogramu 

prędkości wiatru jak i dla rozkładu Weibulla, aby porównać wyniki. 

Dla danych z histogramu prędkości wiatru szacowana roczna produkcja energii 

elektrycznej wyniosła 𝐸𝑎 = 4641,08 𝑘𝑊ℎ/𝑎, a dla rozkładu Weibulla 𝐸𝑎 = 4773,92 𝑘𝑊ℎ/𝑎. 

Producent turbiny udostępnia narzędzie, dzięki któremu jest możliwe określenie 

szacowanej produkcji energii elektrycznej przez turbinę na podstawie podanej lokalizacji. Dla 

miejscowości Tolkmicko szacowana energia elektryczna wynosi 𝐸𝑎 = 4914 𝑘𝑊ℎ/𝑎. 

Podsumowując uzyskane wartości można stwierdzić, że obliczone wartości szacowanej, 

rocznej produkcji energii elektrycznej są poprawne, ponieważ wartość podana przez producenta 

nie różni się znacznie. Do dalszej analizy ekonomicznej wybrano najmniejszą szacowaną wartość 

energii elektrycznej, która jest najmniej korzystna z punktu widzenia opłacalności inwestycji. 
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5. ANALIZA EKONOMICZNA 

Celem analizy ekonomicznej budowy przydomowej elektrowni wiatrowej jest wykazanie 

czy inwestycja ta jest opłacalna. W jej skład wchodzi obliczenie kosztów inwestycyjnych, kosztów 

eksploatacyjnych, a także zapoznanie się z obowiązującą ustawą o OZE, która definiuje relacje 

między prosumentem, a sprzedawcą energii.  

5.1. Prawa prosumenta 

Prosument w myśl ustawy o OZE to „odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii 

elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie  

z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, 

niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646)” [13] 

Projektowana instalacja w myśl ustawy jest mikroinstalacją czyli „instalacją odnawialnego 

źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo mocy osiągalnej 

cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna 

jest nie większa niż 50 kW.” [13] 

Najważniejszą kwestią zawartą w ustawie są relacje między prosumentem, a sprzedawcą 

dotyczący współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym.  

Sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek i nie może odmówić przyłączenia 

mikroinstalacji. Dodatkowo prosument nie uiszcza „na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej 

rozliczenia”, a także „opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii 

elektrycznej pobranej przez prosumenta; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę wobec 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest 

mikroinstalacja.” [13] 

Od 2016 roku zmianie uległ sposób rozliczania ilości energii elektrycznej wprowadzonej 

przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej 

sieci w stosunku ilościowym. Dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW, stosunek ten wynosi 1 do 0,8. To znaczy, że dla każdej 1 kWh energii 

wyprodukowanej wprowadzonej do sieci, prosument może odzyskać 0,8 kWh. [13] 

5.2. Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne (NI) to całkowite koszty poniesione przez prosumenta w celu 

realizacji inwestycji: 

𝑁𝐼 = 𝐾𝐸𝑊 + 𝐾𝑃 + 𝐾𝑀 + 𝐾𝐴𝑃 + 𝐾𝐴𝑊 + 𝐾𝐹 + 𝐾𝑊𝑃 + 𝐾𝑈𝐵 + 𝐾𝑇 (5.1) 
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gdzie: 

𝐾𝐸𝑊  – koszt elektrowni wiatrowej [𝑧ł] – jest to koszt całe instalacji, w której skład wchodzą: 

• turbina, generator, kontroler, rezystor, falownik, przewody i zabezpieczenia, a także 

opłaty z tytułu ewentualnych podatków, ceł itp., a także transport elementów  

na miejsce inwestycji, 

𝐾𝑃 – koszt projektów [𝑧ł] – są to wszystkie koszy związane z wykonaniem projektów takich  

• jak: projekt montażu elektrowni wiatrowej lub projekt zmian konstrukcyjnych 

zabudowy, 

𝐾𝑀 – koszt montażu [𝑧ł] – są   to   wszystkie   koszy   związane   z   wykonaniem   montażu 

• instalacji, 

𝐾𝐴𝑃 – koszty administracyjno-prawne [𝑧ł] – opłaty   związane   ze   składaniem    wniosków  

• dotyczące przygotowania do inwestycji, 

𝐾𝐴𝑊 – koszt analizy wiatrowej [𝑧ł] – koszty   związane   z   badaniem   lokalnych warunków 

• wiatrowych. W przypadku małych elektrowni wiatrowych korzysta się zazwyczaj z map 

wiatrowych, ale w celu lepszego rozpoznania zalecane jest wykonanie badania  

za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego przez okres minimum 1 roku, 

𝐾𝐹 – koszt fundamentów [𝑧ł], 

𝐾𝑊𝑃 – koszt wykonania przyłącza [𝑧ł] – koszt wynikający z montażu elementów instalacji od 

• strony sieci elektroenergetycznej takich jak: licznik, przewody i zabezpieczenia, 

𝐾𝑈𝐵 – koszt ubezpieczenia budowy [𝑧ł], 

𝐾𝑇 – koszt zakupu terenu [𝑧ł]. 

 

Przedstawione wyżej koszty dotyczą wszystkich budowanych elektrowni wiatrowych, 

także tych o mocy zainstalowanej rzędu megawatów. W przypadku małych elektrowni wiatrowych 

znaczna część kosztów ich nie dotyczy. 

Koszty administracyjno-prawne wymagane są tylko w przypadku instalacji objętych 

takim wymaganiem. Projektowana instalacja nie wymaga składania żadnych wniosków 

administracyjno-prawnych. 

Wysokość kosztów z tytułu analizy wiatrowej zależy od inwestora. Analiza ta może być 

sporządzona na podstawie okresowych pomiarów, co generuje stosunkowo duże koszty bądź za 

pomocą historycznych danych meteorologicznych, które w większości wypadków są darmowe. 

Wiarygodność pomiarów, jak i historycznych danych są różne i zależne od wielu czynników. Dla 

projektowanej elektrowni wybrano drugi sposób dzięki czemu, inwestor nie poniesie z tego tytułu 

żadnych kosztów. 

Koszt wykonania fundamentów także nie dotyczy projektowanej instalacji, ponieważ 

turbina zamontowana będzie na dachu budynku. 

Koszt ubezpieczenia budowy jest bezzasadny w przypadku budowy małej elektrowni 

wiatrowej, ponieważ montaż całej instalacji zajmie maksymalnie kilka dni. W przypadku takiej 

instalacji nie występuje duże niebezpieczeństwo wypadku. 
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Koszt zakupu terenu w przypadku projektowanej instalacji także zostanie pominięty, 

gdyż montaż całej instalacji odbędzie się na terenie inwestora. 

Zgodnie z obowiązującą umową o OZE [13] prosument nie ponosi żadnych kosztów 

wykonania przyłączenia do sieci. Koszty te ponosi sprzedawca energii elektrycznej. 

W związku z powyższym końcowy wzór na nakłady inwestycyjne będzie miał postać: 

 

𝑁𝐼 = 𝐾𝐸𝑊 + 𝐾𝑃 + 𝐾𝑀 (5.2) 

 

Zestawienie kosztów poniesionych z tytułu inwestycji przedstawia tabela 5.1. 

Tabela 5.1. Zestawienie kosztów inwestycji [25] 

Koszt elektrowni wiatrowej 

Turbina 28 050 zł 

Kontroler 

11 836 zł Falownik 

Rezystor 

Przewody i zabezpieczenia 400 zł 

Koszt projektu 1 000 zł 

Koszt montażu 2 000 zł 

Suma nakładów inwestycyjnych 43 286 zł 

 

 

5.3. Koszty eksploatacyjne 

Koszty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej to koszty poniesione w celu utrzymania 

instalacji w stanie pracy. Charakteryzują się one cyklicznością i pomniejszają oszczędności 

pochodzące z produkcji energii elektrycznej: 

𝐾𝐸 = 𝐾𝑂 + 𝐾𝑈 + 𝐾𝐴𝑃 + 𝐾𝐾 + 𝐾𝐷𝑇 + 𝐾𝐹𝐾 (5.3) 

gdzie: 

𝐾𝑂  – koszt obsługi [𝑧ł], 

𝐾𝑈 – koszt ubezpieczeń [𝑧ł], 

𝐾𝐴𝑃 – koszty administracyjno-prawne [𝑧ł], 

𝐾𝐾 – koszt koncesyjne [𝑧ł], 

𝐾𝐷𝑇 – koszt dzierżawy terenu [𝑧ł], 

𝐾𝐹𝐾 – koszt finansowania kredytowego [𝑧ł]. 

 

Tak jak w przypadku nakładów inwestycyjnych, tak i w przypadku kosztów 

eksploatacyjnych część kosztów nie obowiązuje w małych elektrowniach wiatrowych. 

Koszt obsługi to koszt wynikający z obsługi instalacji, w tym z cyklicznych przeglądów. 

Producent dobranej turbiny zaleca okres między przeglądami wynoszący 1 rok. 

Koszt ubezpieczeń zależy od preferencji inwestora, a także od ewentualnych wymagań. 

Dla projektowanej instalacji założono, że projektowana instalacja będzie włączona do 

ubezpieczenia domu, z racji montażu wszystkich elementów w jego obrębie. 
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Koszty administracyjno-prawne jak i koszty koncesyjne dotyczą przede wszystkim 

instalacji wykonanych przez podmioty gospodarcze, dlatego w przypadku przydomowej 

elektrowni wiatrowej koszty ten nie występują. 

Koszt dzierżawy terenu także nie dotyczy projektowanej inwestycji, ponieważ cała 

instalacja znajdować się będzie na terenie własnym inwestora. 

Koszt finansowania kredytowego dotyczy tylko inwestycji, dla których została zawarta 

umowa kredytowa z instytucją finansową. Dla projektowanej elektrowni wiatrowej przyjęto,  

że całość nakładów inwestycyjnych została pokryta przez środki własne inwestora. 

W związku z powyższym całkowite koszty inwestycyjne zależą tylko i wyłącznie od 

kosztów obsługi. 

𝐾𝐸 = 𝐾𝑂 (5.4) 

 

Koszty te zostały oszacowane na 300 zł/rok. 

5.4. Bilans energii 

Oszacowana roczna produkcja energii elektrycznej przez elektrownię wiatrową wyniosła 

𝐸𝑎 = 4641,08 𝑘𝑊ℎ/𝑎, a roczne zapotrzebowanie na energię dla gospodarstwa domowego wynosi 

𝐸𝑎 = 5000 𝑘𝑊ℎ/𝑎.  W rzeczywistości, nawet gdy roczne zapotrzebowanie przewyższa  

tę wartość, nie jesteśmy w stanie odebrać całej tej energii. W przypadku, gdy wartość 

generowanej aktualnie mocy przewyższa zapotrzebowanie, energia elektryczna wysyłana jest do 

sieci elektroenergetycznej. Wartość wysłanej energii zależy od wielu czynników i trudno ją 

oszacować. Na potrzeby projektu założono następujące wartosci: 

• Energia elektryczna odebrana z instalacji – 𝐸𝑂′𝑎 = 3000 𝑘𝑊ℎ/𝑎, 

• Energia elektryczna wysłana do sieci – 𝐸𝑊𝑎 = 1641,08 𝑘𝑊ℎ/𝑎. 

Zgodnie z ustawą o OZE energię elektryczną wysłaną do sieci możemy odzyskać, ale jej 

wartość będzie pomniejszona o 20%. Dlatego całkowita wartość rocznej energii odebranej  

z projektowanej instalacji wynosi: 

𝐸𝑂𝑎 = 𝐸𝑂′𝑎 + 0,8 ∙ 𝐸𝑊𝑎 = 3000 + 0,8 ∙ 1641,08 = 4312,86 𝑘𝑊ℎ/𝑎 (5.5) 

5.5. Czas zwrotu inwestycji 

Obliczona całkowita wartość rocznej energii elektrycznej odebranej z projektowanej 

elektrowni wiatrowej jest przychodem uzyskiwanym z tytułu wykonania instalacji. Aby przedstawić 

go w postaci rocznych zysków pieniężnych należy pomnożyć tę wartość przez koszt jednostkowy 

energii elektrycznej.  

Dystrybutorem energii elektrycznej w miejscowości Tolkmicko jest Energa-Operator,  

a wybranym sprzedawcą energii została spółka Energa-Obrót. Dla taryfy G11 jednostkowa cena 

energii elektrycznej 𝐾𝐸𝐸  wynosi 0,59 zł/kWh. 
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Roczny zysk pieniężny z tytułu zaoszczędzonej energii elektrycznej wynosi:  

𝑍𝑂𝐸𝑎 = 𝐸𝑂′𝑎 ∙ 𝐾𝐸𝐸 = 4312,86 ∙ 0,59 = 2544,59 𝑧ł/𝑎 (5.6) 

Uzyskana kwota nie jest jednak rocznym przychodem z tytułu wykonania inwestycji, 

ponieważ należy ją pomniejszyć o roczne koszty eksploatacyjne, które są niezbędne w celu 

utrzymania instalacji w stanie pracy. Dlatego całkowity roczny zysk z tytułu inwestycji wynosi: 

𝑍𝑎 = 𝑍𝑂𝐸𝑎 − 𝐾𝐸 = 2544,59 − 300 = 2244,59 𝑧ł/𝑎 (5.7) 

Jako wskaźnik opłacalności inwestycji został wybrany wskaźnik SPBT, czyli prosty czas 

zwrotu nakładów. Wyznacza on okres czasu po jakim oszczędności wynikające ze zmniejszenia 

zużycia energii zrównają się z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi, a następnie zaczynają 

przynosić zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię. 

𝑆𝑃𝐵𝑇 =
𝑁𝐼

𝑍𝑎

=
43 286

2244,59
= 19,28 𝑙𝑎𝑡 (5.8) 

Z obliczeń wynika, że czas zwrotu inwestycji wynosi niecałe 20 lat. Zgodnie z informacją 

podaną przez producenta turbina została zaprojektowana na 25 lat eksploatacji, a więc inwestycja 

może być opłacalna.  
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6. PODSUMOWANIE 

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie przydomowej elektrowni wiatrowej, która 

byłaby dodatkowym źródłem energii dla gospodarstwa domowego. 

W części teoretycznej opisana została energia wiatru, jej pochodzenie, a także jej 

zmienność.  Przedstawiono udział energii wiatru w produkcji energii elektrycznej na świecie,  

w Europie i w Polsce. Następnie dokonano podziału elektrowni wiatrowych ze względu na 

zastosowanie, zainstalowaną moc, lokalizację, położenie osi obrotu i szybkobieżność. 

W części praktycznej wykonano projekt przydomowej elektrowni wiatrowej. Dokonano 

wyboru lokalizacji oraz sporządzono dla niej analizę wiatrową. Następnie dokonano doboru 

elementów projektowanej instalacji zaczynając od wyboru odpowiedniej mocy generatora, 

dopasowanego do potrzeb gospodarstwa domowego. Wybrana została turbina Enair 30 PRO. 

Producent tej turbiny zaoferował pełen zestaw instalacji, włączając w to generator, regulator oraz 

falownik, który został zastosowany w niniejszym projekcie. Kolejnym krokiem było dobranie 

przewodów elektrycznych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, nagrzewanie prądem 

roboczym i przeciążeniowym, nagrzewanie prądem zwarciowym, a także ze względu na 

dopuszczalny spadek napięcia. Następnie obliczono prąd zwarcia od strony systemu 

elektroenergetycznego i na tej podstawie dobrano zabezpieczenie chroniące projektowaną 

instalację od skutków zwarcia. Na końcu obliczono spodziewaną roczną produkcję energii 

elektrycznej. 

W następnej części dokonano analizy ekonomicznej. Na początku przeanalizowano 

prawo dotyczące prosumentów zawarte w ustawie o OZE. Obliczono nakłady inwestycyjne,  

a także koszty eksploatacyjne utrzymujące całą instalację w stanie pracy. Dokonano bilansu 

energii, gdzie oszacowano energię możliwą do wykorzystania bieżącego, a także energię 

wysłaną do sieci elektroenergetycznej. Obliczono roczne oszczędności z tytułu inwestycji a także 

czas zwrotu inwestycji. Na tej podstawie oszacowano, że inwestycja może być opłacalna, gdyż 

czas zwrotu wyniósł mniej niż spodziewany okres eksploatacji elektrowni. Niestety na podstawie 

tych danych trudno oszacować stuprocentową opłacalność inwestycji, z uwagi na sytuacje 

losowe, jak na przykład konieczność wymiany falownika. Z drugiej strony, podstawowym, 

zmiennym kryterium opłacalności jest cena energii elektrycznej – każdy jej wzrost powoduje 

skrócenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych.  

Podsumowując, inwestycja w przydomową elektrownię wiatrową nie gwarantuje 

opłacalności takiej inwestycji, ale w pewnym stopniu uniezależnia nas od narzucanych stawek  

za energię przez jej dystrybutorów. Dodatkowo, inwestycja taka sprzyja środowisku naturalnemu 

ograniczając emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Aby inwestycja taka była opłacalna należy 

udostępnić system dotacji, obniżając w ten sposób wysokie koszty inwestycyjne. 



48 

 

WYKAZ LITERATURY 

1. Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydanie czwarte. Warszawa : 

WNT, 2007. 

2. Lubośny Z. Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Warszawa : WNT, 2013. 

3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. www.dane.imgw.pl. [data dostępu 25.10.2018]  

4. Nalepa K., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Piechocki J., Bogacz P. Poradnik małej 

energetyki wiatrowej. 2011. 

5. Tytko R. Odnawialne źródła energii. Wydanie czwarte. Warszawa : OWG, 2010. 

6. BP. BP Statistical Review of World Energy 2018. [data dostępu: 11.10.2018]  

7. International Energy Agency. Key world energy statistics 2018. [data dostępu 17.10.2018]  

8. Global Wind Atlas. www.globalwindatlas.info. [data dostępu: 17.10.2018]. 

9. Global Wind Energy Council. www.gwec.net. [data dostępu: 17.10.2018]  

10. Sandbag, Agora Energiewende. The European Power Sector in 2017. [data dostępu 

17.10.2018]  

11. Centrum Informacji o Rynku Energii. www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl. [data dostępu 

17.10.2018]  

12. Urząd Regulacji Energetyki. www.ure.gov.pl. [data dostępu 17.10.2018]  

13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz.U. 2018 poz. 1269.  

14. Greenie Polska. www.eko-taniej.pl. [data dostępu 06.11.2018]  

15. Power turbines info site. www.powerturbines.blogspot.com. [data dostępu 06.11.2018]  

16. EMSD. www.re.emsd.gov.hk. [data dostępu 06.11.2018]  

17. Matysik S. i Bauer L. www.en.wind-turbine-models.com. [data dostępu 07.11.2018]  

18. Hindawi. www.hindawi.com. [data dostępu 07.11.2018]  

19. Engineering for Change. www.engineeringforchange.org. [data dostępu 07.11.2018]  

20. Tecno Blog. www.tecnoblog.com. [data dostępu 07.11.2018]  

21. Grupa MEDIUM. www.elektro.info.pl. [data dostępu: 08.11.2018]  

22. Meteoblue. www.meteoblue.com. [data dostępu 12.11.2018]  

23. AirGenerator. www.generaory-wiatrowe.pl. [data dostępu 20.11.2018]  

24. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202.  

25. Enair. www.enair.es. [data dostępu 20.11.2018]  

26. Kesil. www.kesil.pl. [data dostępu 21.11.2018]  

27. Instytut OZE. www.ioze.pl. [data dostępu 20.11.2018]  

28. Asea Brown Boveri. www.abb.com. [data dostępu 20.11.2018]  

29. Musiał E. Obciążalność cieplna oraz zabezpieczenia nadprądowe przewodów i kabli. 

Miesięcznik SEP „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”. Gdańsk, 2008. 

30. Energa. www.energa.pl. [data dostępu 21.11.2018]  



49 

 

WYKAZ RYSUNKÓW 

2.1. Wykres dobowej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo . 9 

2.2. Wykres rocznej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo  .. 9 

2.3. Wykres wieloletniej zmienności prędkości wiatru dla stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo

 ..................................................................................................................................................... 10 

2.4. Wykres częstości występowania prędkości wiatru oraz rozkład Weibulla dla stacji 

meteorologicznej Elbląg-Milejewo w latach 2008-2017  ............................................................. 11 

2.5. Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie  .................................................................. 14 

2.6. Udział poszczególnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej na koniec 

2016 roku  ................................................................................................................................... 14 

2.7. Mapa wietrzności świata  ..................................................................................................... 15 

2.9. Podział mocy zainstalowanej [GW] nowych elektrowni wiatrowych na świecie według państw 

 ..................................................................................................................................................... 16 

2.10. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na świecie ...................................................... 16 

2.11. Roczny przyrost mocy zainstalowanej nowych elektrowni wiatrowych na świecie  ........... 17 

2.12. Udział źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Europie na koniec 2017 roku  .... 17 

2.13. Mapa wietrzności Polski  .................................................................................................... 18 

2.14. Udział źródeł energii w krajowej produkcji energii elektrycznej w Polsce na koniec 2017 roku 

 ..................................................................................................................................................... 19 

2.15. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce  ........................................................ 19 

3.1. Podział elektrowni wiatrowych ............................................................................................. 20 

3.2. Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu .............................................................................. 21 

3.3. Siły aerodynamiczne działające na płat wirnika ................................................................... 22 

3.4. Uproszczony schemat siłowni wiatrowej o poziomej osi obrotu .......................................... 23 

3.5. Turbina Darrieusa................................................................................................................. 24 

3.6. Turbina Darrieusa: a) typ H, b) Helix ................................................................................... 24 

3.7. Turbina Savoniusa ............................................................................................................... 25 

4.1. Lokalizacja przydomowej elektrowni wiatrowej .................................................................... 27 

4.2. Wykres częstości występowania prędkości wiatru oraz rozkład Weibulla dla miejscowości 

Tolkmicko w latach 1988-2018 .................................................................................................... 28 

4.3. Schemat instalacji projektowanej elektrowni wiatrowej........................................................ 30 

4.4. Schemat elektryczny projektowanej elektrowni wiatrowej ................................................... 30 

4.5. Turbina wiatrowa Enair 30PRO ............................................................................................ 32 

4.6. Wykres krzywej mocy oraz współczynnika wykorzystania wiatru dla turbiny Enair 30PRO 33 

4.7. Wykres krzywej mocy dla turbiny Enair 30PRO ................................................................... 33 

4.8. Schemat połączenia instalacji z systemem elektroenergetycznym ..................................... 39 



50 

 

WYKAZ TABEL 

2.1. Klasa szorstkości terenu....................................................................................................... 12 

4.1. Specyfikacja turbiny wiatrowej  ............................................................................................ 32 

4.2. Specyfikacja kontrolera ........................................................................................................ 34 

4.3. Specyfikacja falownika zastępczego .................................................................................... 35 

4.4. Dobrane przekroje przewodów elektrycznych ...................................................................... 38 

4.5. Zalecane przekroje przewodów przez producenta turbiny ................................................... 38 

5.1. Zestawienie kosztów inwestycji ............................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


