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z wieloletnim doświadczeniem m.in. w:
- analizach produktywności różnego rodzaju turbin wiatrowych;
- analizach wiatrowych opartych o NMT i realne dane wiatrowe z przedziałów 10-100 m;
- analizach przestrzennych, lokalizacyjnych (Micrositing) i środowiskowych.

Efektywność elektrowni wiatrowych
Porównanie efektywności elektrowni wiatrowych
o osi pionowej (VAWT) i poziomej (HAWT)
CZĘŚĆ I - Efektywność
Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na mity dotyczące efektywności elektrowni
wiatrowych, pisane z pozycji praktyka o wieloletnim doświadczeniu, który wykonuje analizy
produktywności elektrowni wiatrowych (wraz z ich lokalizacją), analizy wietrzności oraz ma
dostęp do wielu danych i analiz produkcji realnej i pomiarów wiatru.
Rozpowszechnione jest przekonanie, że elektrownie wiatrowe są nieefektywne. W przestrzeni
medialnej pojawiają się stwierdzenia (np.: w Sejmie podczas prac nad „ustawą o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych”), że w Polsce elektrownie wiatrowe pracują przez jedynie
20% czasu. Co zaskakujące, przeciwnicy tej technologii dodają zazwyczaj, że „wiatraki” pracują
przez 100% czasu, emitując nieustannie hałas (zadziwiająca logika, ale sam słyszałem to wiele
razy). Jakie są fakty, czy elektrownie wiatrowe pracują 20% czy 100% czasu? Czy elektrownie
wiatrowe w polskich uwarunkowaniach są efektywne, czy przeciwnie? Prawda jak to często
bywa, leży gdzieś pomiędzy skrajnościami, a błędy w rozumowaniu biorą się z niewiedzy, która
nie pozwala prawidłowo zinterpretować przytaczanych liczb, do tych zaś dostęp mają wszyscy,
łącznie z ignorantami.
Odpowiadając od razu na pierwsze pytanie można powiedzieć, że przeciętna elektrownia
wiatrowa pracuje w Polsce w ciągu roku przez około 85-95% czasu (dla wysokości 100 m jest
to nawet ok 92%, źródło: http://www.reo.pl/komentarze/wstyd-panie-profesorze-wstyd-024ZMv), zazwyczaj przy około 1/4 - 1/3 swojej mocy maksymalnej, co daje zwykle 23-30%
współczynnika wykorzystania mocy w skali roku. Współczynnik ten nie jest tożsamy z czasem
pracy elektrowni, a jedynie przeliczeniem teoretycznym. Innymi słowy:


90% czasu pracy elektrowni w ciągu roku przy średnio 1/3 mocy maksymalnej równa
się współczynnikowi wykorzystania mocy 30% (podawane często w godzinach na rok).

Warto również dodać, że elektrownie wiatrowe pracujące na „dobrych wiatrach” (z punktu
widzenia wielkości rotora i mocy generatora) potrafią osiągać nawet ponad 40%, zaś siłownie
niskie o stosunkowo małych rotorach (jak na moc max), osiągają zaledwie 15-25%. Oznacza to,
że elektrownie wiatrowe oddają stosunkowo stabilnie 25% teoretycznej produkcji

maksymalnej, gdyż oddają to przez około 90% czasu (a przynajmniej stabilniej, niż sugeruje to
wielu). Nie jest tak, że przez 20% czasu pracują na 100% mocy, a przez 80% czasu stoją
bezproduktywnie. Co więcej, porównanie współczynnika wykorzystania mocy turbin
wiatrowych w Polsce i Niemczech wypada zdecydowanie na naszą korzyść, co pokazuje
poniższa grafika:

http://www.cire.pl/item,127023,2,0,0,0,0,0,porownanie-efektywnosci-elektrowni-wiatrowych-w-polsce-i-niemczech.html

W połowie 2015 r. było 4117 MW zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej. Przez cały
2015 r. wiatr wyprodukował 10 041 GWh energii (6,2% udziału). Zakładając średnioroczną
moc na poziomie 4117 MW, otrzymujemy za 2015 r.: 27,8% (dane URE/PSE).

Jak widać na powyższych wyliczeniach, nie warto prowadzić polityki w kierunku turbin
niskich i małych mocy, gdyż ich wykorzystanie mocy jest dużo słabsze niż w nowoczesnych i

wysokich konstrukcjach. W tym przypadku mamy tylko 15,2% z wysokości wieży 40 m i rotora
o średnicy 48 m (wysokość całkowita 64 m), do aż 43,3% dla wieży 120 m (wysokość całkowita
183 m przy średnicy rotora 126m). Z tego punktu widzenia, proponowane obecnie zapisy
„ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” są bardzo niekorzystne, mowa w
nich o konieczności oddalenia o 10-krotność całkowitej wysokości turbiny od zabudowań, ale
także od granic gmin czy obszarów chronionych (nie wspominając już o kilkunastu innych
ograniczeniach). O ile znajdą się miejsca odległe o 640 m od zabudowań, by zlokalizować
elektrownie o wysokości 64 m (o współczynniku zaledwie 15,2%), o tyle w praktyce nie
znajdzie się miejsc odległych o prawie 2 km dla turbiny o wysokości 183 m i współczynniku aż
43,3%. Gdzie tutaj sens, tym bardziej że różnice w poziomie akustycznym znikome.
Decydujące znaczenie ma wielkość rotora względem mocy maksymalnej i prędkość wiatru.
Latem w naszych warunkach klimatycznych turbiny pracują przez około 80% czasu (słabsze
wiatry), zimą zaś przez około 95% czasu. Pracują zazwyczaj na 1/3 maksymalnej mocy
produkcyjnej, tym samym nie pracują przez cały czas na pełnej mocy akustycznej. Przy bardzo
słabych wiatrach, elektrownie wiatrowe emitują poziom dźwięku, który odpowiada około 2530 dB w odległościach 500-700 m od osi, do około 40 dB przy pełnej mocy.
Czy jednak te liczby świadczą o ich „nieefektywności”? Tak może uważać tylko laik. Po
pierwsze praktycznie prawie nigdy nie da się osiągnąć wartości 100%, a nawet powyżej 60%.
By osiągać takie wartości wskaźnika wykorzystania mocy maksymalnej, wiatr musiałby wiać
prawie cały czas z tą samą prędkością. Sama prędkość wiatru ma tutaj mniejsze znaczenie.
Zakładając teoretyczne dwie lokalizacje:
- miejsca A: prędkość wiatru cały czas 5 m/s (a więc średnia roczna także 5 m/s);
- miejsce B: prędkość wiatru waha się między 5 a 25 m/s (przy średnim rocznym wietrze 10
m/s);
to wyższy współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej da się osiągnąć w miejscu A (może i
nawet 100%), pod warunkiem, że zastosuje się elektrownię zoptymalizowaną idealnie na wiatr
5 m/s. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wiatr nigdzie na świecie nie wieje cały
czas z jednakową prędkością, co oznacza, że współczynnik powyżej 60% jest praktycznie
nieosiągalny. Innymi słowy, takie wartości współczynnika wykorzystania mocy wynikają
głównie z wahań wiatru, nie są zaś spowodowane niedoskonałością technologii.
Czy więc współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej na poziomie około 25% to dużo czy
mało? Po pierwsze, zarówno zakłady energetyczne (względem których deklaruje się oddawaną
moc), banki (które oceniają opłacalność) jak i właściciel (inwestor), nie rozpatrują tego z
punktu widzenia 100%, tylko z punktu widzenia wartości przeciętnych, czyli wspomnianych
25%. Jeżeli właściciel siłowni deklaruje po badaniach wietrzności współczynnik na poziomie ok
30-35%, to zadowolony będzie zarówno inwestor, jak i bank, ale także zakład energetyczny.
Wynika to bowiem ze specyfiki tego rodzaju energii. „Narzekanie” na to, że elektrownie
wiatrowe mają wskaźnik 25%, przypomina trochę narzekanie na to, że elektrownia jądrowa

daje w ciągu miesiąca np.: tylko 0,5% tego, co by mogła dać „od razu” (jeśli wiemy, o czym
mówimy). Specyfikę energii wiatrowej rozświetli nieco poniższa grafika:

Jak widać na powyższej grafice, odpowiada za to charakter wzrostu energii wraz z prędkością
wiatru. Wzrost prędkości wiatru o dwa razy (np.: z 4 m/s na 8 m/s), powoduje 8-krotny wzrost
możliwości uzyskania energii. Moc wiatru rośnie proporcjonalnie do trzeciej potęgi prędkości
wiatru. Teoretycznie (bez patrzenia na różnego rodzaju ograniczenia) najlepiej byłoby, gdyby

elektrownia wiatrowa nie miała żadnych ograniczeń mocy. Wtedy wykorzystałaby wiatr w
pełnym możliwym zakresie. Jednak z powodu wielu ograniczeń (choćby możliwości
przyłączeniowych czy stabilności przekazywanej mocy), elektrownie wiatrowe należy
ograniczyć do z góry określonej mocy. Elektrownie wiatrowe są więc optymalizowane pod
najbardziej energetyczne prędkości wiatru z uwzględnieniem częstotliwości udziału, co
obrazuje poniższa grafika. W poniższym przykładzie, mimo najczęstszych prędkości wiatru w
okolicach 5-7 m/s i średniej 7,1 m/s (dla wysokości np.: 120 m nad terenem), najwięcej energii
uzyskujemy z wiatrów w okolicy 9-11 m/s. I choć energia wiatru nadal mocno rośnie przy
wyższych prędkościach, to udział czasowy takich wiatrów mocno spada.

Dlatego producenci turbin wiatrowych dla takich prędkości wiatru jak powyżej (podobne
warunki są w centralnej Polsce na wysokościach około 110-130 m lub na 80-90 m nad
morzem) będzie tak optymalizował turbiny, by maksymalną moc uzyskiwać właśnie w
okolicach 11 m/s. Zobaczmy to na przykładzie modelu Vestas V126-3,3 MW (grafika poniżej).
Jak widać na poniższej grafice z krzywą mocy (Power Curves), maksymalna moc jest już w
okolicach 11 m/s (a dokładnie 99,7%), zaś przy 10 m/s turbina osiąga 93,6% mocy
maksymalnej (przy gęstości powietrza 1.225 kgm3). Przy turbinach optymalizowanych pod
przeciętne wiatry w okolicach np.: 8-9 m/s, turbiny osiągają maksymalną moc produkcyjną
przy około 13-14 m/s.

Źródło: specyfikacja Vestas V126-3,3/3,45 MW

Warto zdać sobie sprawę z tego, że producent ze względu właśnie na gwałtowny wzrost
energii wiatru wraz ze wzrostem prędkości, może ustawić dla tego samego rotora wartość
maksymalną na poziomie nawet teoretycznie i ponad 10 MW, rzecz jasna po wymianie
generatora i przystosowaniu wielu części pod kątem wytrzymałości. I tak dla przykładu, tej

samej wielkości rotor o średnicy np.: 126 m (ta sama powierzchnia omiatania, tzw. Swept Area
of Blades), może mieć równie dobrze:
- 7,58 MW – np.: Enercon E-126-7,5 MW;
- 3,0 MW – np.: Vestas V126-3,0 MW (są też wersje 3,3 i 3,45 MW).
Mamy więc 2,5-krotną różnicę mocy maksymalnej z tej samej powierzchni rotora!
Trzeba przy tym zauważyć, że nie da się powiedzieć jednoznacznie, która elektrownia
wiatrowa jest lepsza. Laik uzna zapewne, że lepsza jest ta, która daje 7,58 MW z tego samego
rotora. Praktycy wiedzą jednak, że często jest inaczej. Czasem lepiej postawić 5 turbin po 3
MW (razem 15 MW), niż 2 po 7,5 MW (razem także 15 MW). Wszystko zależy, od tego w
jakich warunkach wiatrowych ma turbina pracować, jaką moc możemy „wpiąć do sieci” i jaka
jest jej cena.
Dla jeszcze lepszego zobrazowania jak dynamicznie rośnie energia wiatru wraz z prędkością,
załóżmy teoretyczną turbinę, której mocy nie będziemy ograniczać, a wskaźnik Cp będzie cały
czas na tym samym poziomie (np.: Cp=0,45), która przy wietrze 14 m/s produkuje 8 MW (są
już takie siłownie), wtedy otrzymujemy przy wietrze:





3,5 m/s = 0,125 MW
7,0 m/s = 1 MW
14 m/s = 8 MW (taką moc ma obecnie największa siłownia świata – Vestas V164)
28 m/s = 64 MW (!!)

Jak widać, dzisiejsze największe turbiny wiatrowe mogą teoretycznie osiągać nawet i 64 MW
mocy maksymalnej (tzn. pozwala na to Swept Area) gdyby ich nie ograniczać (Cp) i pozwalać
pracować nawet przy wietrze 28 m/s. W praktyce, nie opłaca się tego robić z wielu względów.
Lepiej osiągać takie wartości przez wzrost powierzchni rotora.

CZĘŚĆ II – porównanie elektrowni HAWT i VAWT
W ostatnich miesiącach pojawiły się przynajmniej dwa opracowania prof. dr hab. inż. Marka
Lebiedowskiego oraz Barbary Lebiedowskiej, porównujące elektrownie wiatrowe o osiach
pionowych i poziomych. Ze względu na dużą ilość błędów obliczeniowych i nierealnych
założeń, pozwalam sobie dokonać rzetelnej analizy i realnego porównania efektywności obu
rozwiązań.
Opracowania o których mowa, do których będę się odnosił to:



„Możliwości racjonalnego wykorzystania wiatrów w Polsce jako nośnika energii” –
Marek Lebiedowski 2016;
„Alternatywa dla przemysłowych turbin wiatrowych” - Barbara LEBIEDOWSKA, Marek
Lebiedowski 2014.

Obie prace próbują udowodnić, że znacznie lepszym (efektywniejszym) rozwiązaniem są
elektrownie wiatrowe o pionowych osiach (wale) czyli tzw. VAWT. Jednak jako alternatywę
podaje się tylko małe elektrownie wiatrowe, zazwyczaj typowo przydomowe konstrukcje
(zazwyczaj o wysokości całkowitej do 8-15 m lub montowane na dachach).
Poniżej schematy konstrukcji, o których mowa w opracowaniach:



HAWT – Horizontal Axis Wind Turbine – o poziomej osi (tzw. “klasyczne”).
VAWT – Vertical Axis Wind Turbine – o pionowej osi (“przydomowe”).

Źródło: http://people.bu.edu/dew11/Images/turbinetypes_small.jpg

Kardynalne błędy w obu opracowaniach są następujące:
 Brak informacji o realnych prędkościach wiatru w Polsce na wysokościach małych
elektrowni VAWT (czyli 5-12 m), jak i na wysokości dużych „klasycznych” konstrukcji
HAWT, czyli dla 80-150 m. To informacja absolutnie kluczowa do dalszych
jakichkolwiek rozważań i porównań. Brak tych wyliczeń już na starcie czyni obie prace
zupełnie bezużytecznymi. Nie nadają się do czytania nawet jako ciekawostki, gdyż tylko
wprowadzają w błąd, tworząc kolejne mity, z którymi potem całymi latami się walczy.
 Przenoszenie informacji o wiatrach ze stacji synoptycznych położonych zazwyczaj na
wysokości 10 m, na dane dla wysokości np.: 100 m, jest to absolutnie niedopuszczalne.
O ile stacje mierzące prędkość wiatru tylko na 10 m (zazwyczaj w terenie szorstkim)
mogą być przydatne do oceny potencjału małych turbin VAWT, o tyle prawie nic nie
mówią o tym, czego możemy spodziewać się na wysokościach np.: 100 m nad terenem
otwartym. To dwa różne światy.
 Brak wyliczeń produkcji zarówno małych jak i wysokich turbin, brak krzywych mocy
(power curve) do samodzielnego weryfikowania podawanych danych. Tylko wyliczenia













realnej produkcji nadają się do porównań wydajności, nie zaś analiza mocy
maksymalnej.
Nieprawdą jest brak oceny potencjału energetycznego w przypadku lokalizacji dużych
elektrowni wiatrowych typu poziomego HAWT. Praktycznie każda poważna inwestycja
posiada (lub posiadała) swój maszt pomiarowy lub czerpie wiedzę z innego, najbliżej
położonego masztu z uwzględnieniem w modelach obliczeniowych NMT
(numerycznego modelu terenu). Są też dostępne bazy danych satelitarnych, które
często podają prędkość wiatru z dokładnością +/- 0,3 m/s.
Raporty oddziaływania na środowisko nie są dokumentem, który ma stwierdzać
odpowiednią wietrzność danego terenu. Ostatecznym potwierdzeniem jest analiza
ekonomiczna, którą dodatkowo sprawdza (kontroluje) zazwyczaj bank, będący
gwarantem inwestycji (większość lokalizacji jest na kredytach bankowych). Innymi
słowy, raport oddziaływania na środowisko (nawet pozytywny dla inwestora)
absolutnie nie przesądza, czy dana inwestycja powstanie.
Przywoływanie turbin o pionowym wale opiera się tylko na jednym badaniu John O.
Dabiri, konkretnej konstrukcji VAWT, której lokalizacja jest na tyle gęsta (rotory
średnio co 6 m), że uniemożliwia jakąkolwiek sensowną produkcję rolną pod nimi.
Praktycznie nie ma mowy o gruntach rolnych, testy były prowadzone na obszarach
półpustynnych!
Wspomniane testy mini parku wiatrowego (18 małych elektrowni o wysokości 9 m po
1,2 kW), odbyły się już w latach 2010-2011. Od tego czasu nie powstała żadna
inwestycja tego typu na podobnej zasadzie (nie znalazłem żadnych danych na ten
temat), co może świadczyć o tym, że sensowność ekonomiczna wspomnianego
rozwiązania jest bardzo dyskusyjna (o czym dalej). Tzw. „gęstość mocy” bez
uwzględnienia kosztów, jest tylko co najwyżej ciekawostką a nie podstawą, do snucia
wizji realnej alternatywy dla istniejących technologii. Technologia musi się najpierw
sprawdzić także z ekonomicznego punktu widzenia, by mogła być poważnie brana pod
uwagę.
Podawane wskaźniki „gęstości mocy” tyczą się mocy maksymalnej. Jest to podejście
absolutnie niedopuszczalne (co najwyżej jako ciekawostka), gdyż zasoby energetyczne
wiatrów na 100 m są około 10-25 razy większe z m2, niż z wiatrów na 5-10 m. Jedynym
słusznym podejściem powinno być porównanie produkcji w danej lokalizacji z
uwzględnieniem różnych prędkości wiatrów u ujęciu pionowym oraz kosztów
inwestycji. Innymi słowy, wiatr na 5-10 m może mieć średnią roczną prędkość 2,5 m/s,
zaś wiatr na wysokości 100-120 m może mieć w tej lokalizacji 7 m/s, co oznacza 22krotny wzrost możliwości pozyskania energii na dużych wysokościach.
Nie jest prawdą, że w Polsce dominują wiatry słabe, pytanie też, słabe względem
czego? Polska ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych na świecie w terenach o
podobnej gęstości zaludnienia. Wszystko za sprawą ukształtowania terenu, niżu i
równin, dzięki któremu docierają oceaniczne masy powietrza (przeważają wiatry
zachodnie znad Atlantyku).





Wspieranie systemu energetycznego z zastosowaniem instalacji prosumenckich
powinno się odbywać, ponieważ ma to swoje zalety. Jednak absolutnie nie jest to
bezpośrednią alternatywą dla dużych instalacji, które pracują na bardzo silnych i
stabilnych wiatrach (w porównaniu do wiatrów na wysokościach ok 10 m, tym bardziej
w terenach zabudowanych).
Wspomniane cisze wiatrowe i brak stabilności wiatrów, tyczą się właśnie wiatrów na
małych wysokościach, czyli są poważnymi ograniczeniami (przynajmniej z punktu
widzenia ekonomicznego) dla niskich konstrukcji VAWT.

Na początek analizy kluczowe dane, typowy profil wiatru dla centralnej Polski:

By móc analizować oba typy, koniecznie musimy poznać kilka podstawowych pojęć i definicji:




Prawo Betza – określa maksymalną teoretyczną sprawność zamiany mocy wiatru
dopływającego do turbozespołu wiatrowego na moc mechaniczną wykorzystaną przez
ten turbozespół. Sprawność ta wynosi 59,3% (Cp=0,593). Prawo Betza mówi również,
że moc wiatru zmienia się proporcjonalnie do trzeciej potęgi jego prędkości.
Cp - power coefficient – współczynnik mocy (Betz’s coefficient 59,3%).

Źródło: http://www.onlinetes.com/article/wind-sail-type-vertical-axis-wind-turbines-111011/

Powyżej porównanie różnego rodzaju konstrukcji: współczynnik mocy na tle tzw. limitu Betza.
W przypadku popularnych elektrowni wiatrowych typu poziomego (HAWT) power coefficient
(Cp) osiąga zazwyczaj do Cp=0,50, czyli około 84% wartości maksymalnej (względem 0,593).
W przypadku elektrowni o pionowej osi jest to zazwyczaj poniżej Cp=0,40 zaś dla odmiany
„Savonius rotor” nawet poniżej Cp=0,15. W dodatku są to elektrownie preferowane na bardzo
słabe wiatry, co w połączeniu z przeciętnym współczynnikiem daje bardzo niską
produktywność.
O obu konstrukcjach, w tym wielu ich odmianach, napisano dziesiątki książek oraz opracowań
naukowych i popularnonaukowych. Dlatego nie będę próbował dokładać kolejnej cegiełki od
strony teoretycznej, tylko skupię się na aspekcie czysto praktycznym, w warunkach naszych
krajowych realiów. Dokonam analizy konkretnego obszaru, przy warunkach wiatrowych
panujących w centralnej Polsce.

Obszar analizy to kwartał pomiędzy czterema miejscowościami o bokach: 3 x 2,5 km, czyli 7,5
km2. Wewnątrz kwartału mieszka 300 osób, czyli około 100 gospodarstw, co daje gęstość
zaludnienia 40 osób na km2, typową dla wielu obszarów wiejskich w Polsce.

W takim obszarze, da się zlokalizować 9 nowoczesnych elektrowni wiatrowych (HAWT) o mocy
3,45 MW każda (rotor o średnicy 126 m), zachowując standard akustyczny do 40 dB do
najbliższych zabudowań (pomimo, że do większości terenów wiejskich obowiązuje 45 dB dla
pory nocnej). Odległości między elektrowniami standardowo na około: 6-7 średnic na
najbardziej energetycznych kierunkach wiatrowych, do około 4 średnic przy najmniej
energetycznych kierunkach.

Źródło: http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/3MWbrochure/3MWProductBrochure/

Źródło: http://www.homepower.com/articles/wind-power/design-installation/wind-energy-physics

Swept Area - powierzchnia objęta zasięgiem rotora (tzw. „powierzchnia omiatania”)

Otrzymujemy wtedy dla dużych i nowoczesnych elektrowni typu HAWT:
- łączna moc parku wiatrowego: 31,05 MW;
- produkcję energii na turbinę: około 12 000 MWh/rok (przy wietrze 7,0-7,1 m/s na 120 m),
czyli 108 000 MWh na park;
- daje to 36 000 MWh z km2 powierzchni parku (lub około 14 400 MWh z km2 licząc cały obszar
do zabudowań).

Tymczasem dla małych, przydomowych elektrowni wiatrowych o pionowej osi (VAWT) będzie
to wyglądało następująco.
Przeciętny wiatr dla wysokości 10 m w terenach wiejskich to około 3,0 m/s (zaś na 5 m w
około 2,5 m/s). W terenach otwartych centralnej Polski wiatr na 10 m nad terenem osiąga
średnie roczne prędkości w okolicach 4 m/s, jednak zdecydowana większość małych
elektrowni wiatrowych jest lokalizowana w odległościach do 50 m od zabudowań, a tym
samym także od zadrzewień. Jest więc to teren w zasadzie szorstki i bardziej wiarygodnymi
danym są tutaj dane ze stacji synoptycznych, które dosyć często są lokalizowane w podobnym
terenie. I tak dla obszarów Polski położonych w głębi lądu wynosi to zazwyczaj około 2,5-3,5
m/s.

Elektrownie wiatrowe Johna Dabiriego na którego powołuje się Marek Lebiedowski mają 9 m
wysokości i generują maksymalnie 1,2 kW. Czyli pracują na średnich wiatrach w okolicy 2,5-3,5
m/s (bo takiej należy się spodziewać na wysokości 5-10 m). A to oznacza w naszych polskich
warunkach wręcz skandalicznie niską efektywność. Badania terenowe były prowadzone
(najprawdopodobniej) na modelu Windspire 1,2 kW. Zgadza się zarówno wysokość, średnica,
wygląd jak i moc maksymalna.

Źródło: http://img.archiexpo.com/pdf/repository_ae/62273/windspire-190313_1b.jpg

Krzywa mocy i produkcja. Źródło:
http://www.dleg.state.mi.us/mpsc/electric/renewables/windworkinggroup/cbs_wind_spire.pdf

Energy exchange in an array of vertical-axis wind turbines - Matthias Kinzel, Quinn Mulligan and John O. Dabiri

Roczna produkcja energii przy średnim wietrze 3,6 m/s to około 650 kWh (0,65 MWh). Przy 3
m/s byłoby to jeszcze mniej, bo zaledwie około 500 kWh. Co to oznacza dla naszego
przykładu, w którym klasyczne wysokie elektrownie wiatrowe (HAWT) Vestas V126-3,45 MW
produkują rocznie 108 000 MWh z 31 MW mocy zainstalowanej?

9 elektrowni Vestas V126-3,45 MW (HAWT):

produkuje 108 000
MWh/rok (przy wietrze 7,1 m/s na 120 m)
Taką energię wyprodukuje:

166154 elektrowni (VAWT) typu Windspire 1,2 kW (przy wietrze
3,6 m/s na 5-10 m)
Przy wietrze 3 m/s, potrzeba nawet 216 tys. turbin VAWT 1,2 kW!

Czy około 200 tys. turbin VAWT jest alternatywą dla 9 dużych elektrowni wiatrowych? Jak to
serwisować? Jak zaplanować rozsądną długość linii kablowej? Teren jaki musiałyby zająć te
turbiny (rozstawiając je o zalecane ok 6 m) to około 2,65 x 2,65 km, czyli około 7 km2 (ponad
700 ha). Cały ten obszar nie będzie mógł już być terenem gruntów ornych! Proponowany
rozstaw między turbinami to kilka metrów! Jednak nawet taka wydajność nie jest prawdą.
Testy na tych turbinach odbywały się na zaledwie 18 elektrowniach, rozlokowanych w
następujący sposób:

Przy ilości ponad 100 takich turbin, nie wspominając już o 200 tysiącach, prędkość wiatru
spadłaby tak dramatycznie, że większość turbin po prostu stałaby w ciszy wiatrowej (tym
bardziej, że prędkość startowa to aż 4 m/s, to bardzo dużo dla tak małych wysokości!).
Niestety cudów nie ma, elektrownie wiatrowe pobierają energię z wiatru, więc o ile w
przypadku 18 małych turbin (tylko 3 pary w linii), efekt „podbierania” sobie wiatru jest
znikomy, o tyle przy ponad 100 elektrowniach byłby już bardzo znaczący. A przecież 100 takich
małych elektrowni to zaledwie 0,12 MW mocy maksymalnej!

Porównanie mocy i produkcji w tej samej lokalizacji

Przyjęta produkcja w powyższym przykładzie to:
- turbina VAWT o mocy 1,2 kW: produkcja 550 kWh przy wietrze 3-3,3 m/s na wysokości
Swept Area, co daje współczynnik wykorzystania mocy na poziomie zaledwie ok 5%;
- turbina HAWT o mocy 3,45 MW: produkcja 12000 MWh przy wietrze ok 7,1 m/s na
wysokości Swept Area, co daje współczynnik wykorzystania mocy na poziomie prawie 40%.
Jak widać z wyliczeń powyżej, realna produkcja z obszaru lokalizacji jest ponad dwa razy
gorsza w przypadku turbin VAWT. Także z punktu widzenia ekonomicznego turbiny VAWT nie
są żadną rozsądną alternatywą. Dowodem na to jest choćby to, że pomimo tego, iż te turbinki

istnieją od wielu lat (minimum od 2008 r.), nie zrobiono z nich żadnego parku wiatrowego o
łącznej mocy większej niż 0,1 MW. Zresztą sens tworzenia parków wiatrowych z małych VAWT
jest nieracjonalny z wielu powodów.
By zastąpić jedną elektrownię Vestas V126-3,45 MW, potrzeba:
- 2875 elektrowni VAWT 1,2 kW by wyrównać moc maksymalną 3,45 MW;
- 18 462 elektrownie VAWT 1,2 kW by wyrównać produkcję roczną 12000 MWh.
Przy okazji widzimy, że małe turbiny VAWT są 6-8 razy mniej efektywne w przeliczeniu na 1
kW zainstalowanej mocy.
Koszt takich elektrowni VAWT by wyrównać produkcję to:
18 462 elektrowni VAWT x 40 tys. zł = ponad 738 mln zł! Dla porównania koszt turbiny
klasycznej (HAWT) ok 3,5 MW to 15 mln zł.

Podsumowanie
Duże i nowoczesne elektrownie wiatrowe typu HAWT są dziś najtańszą formą OZE, ale także
konkuruje z tradycyjną energetyką. Małe elektrownie typu VAWT nie są tutaj żadną
alternatywą energetyczną, mogą być wykorzystywane co najwyżej w celach prosumenckich. W
najnowszym raporcie, przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, eksperci z firmy
doradczej Ecofys policzyli koszty produkcji energii z węgla, atomu, gazu oraz poszczególnych
technologii OZE, z uwzględnieniem tzw. kosztów zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie
środowiska czy wpływ danej technologii na ludzkie zdrowie. Najtańszym źródłem energii są
lądowe farmy wiatrowe – koszt wytworzenia energii elektrycznej kształtuje się na poziomie
105 euro/MWh. Dla porównania energetyka węglowa jest nawet dwukrotnie droższa, a koszt
produkcji energii waha się między 160 – 230 euro/MWh.
Porównanie kosztów produkcji energii dla poszczególnych technologii (wartości przybliżone)
przedstawione przez PSEW.

Źródła: http://www.ecofys.com/en/publications/ oraz http://biznesalert.pl/sekscinski-wedlug-ke-energetykawiatrowa-jest-najtansza/

Sugerowany „wysoki wskaźnik gęstości mocy” dla turbin VAWT, jest oparty na nierealnych
wyliczeniach, nie potwierdzonych dla parku składającego się więcej niż z 30 turbinek, które
nawet wtedy dawałyby zaledwie 36 kW mocy maksymalnej. W dodatku bez uwzględnienia
niezbędnego rozstawienia turbin między sobą i tylko z mocy maksymalnej, a nie realnej
produkcji.
W opracowaniach:



„Możliwości racjonalnego wykorzystania wiatrów w Polsce jako nośnika energii” –
Marek Lebiedowski 2016;
„Alternatywa dla przemysłowych turbin wiatrowych” - Barbara LEBIEDOWSKA, Marek
Lebiedowski 2014.

jest szereg błędów tak poważnych, że opracowanie te nie przedstawia żadnej wartości
poznawczej. Oto tylko kilka z nich:
- nie uwzględnienie realnej efektywności turbin, zarówno jeśli mowa o typie VAWT jak i
HAWT;
- nie uwzględniono różnych prędkości wiatru, wraz ze zmianą wysokości;
- nie przeprowadzono analizy produktywności dla danych rozwiązań w oparciu o krzywą mocy;
- przyjmowanie uznaniowych wartości wykorzystania mocy maksymalnej, dla turbin HAWT na
poziomie 20% (zaniżona wartość ze starszych i niższych modeli), podczas gdy dla turbin VAWT
przyjęto 25% (bez wyliczeń!), a te w warunkach polskich mają jedynie około 5%;
- nie przedstawiono krytycznego podejścia pod kątem lokalizacyjnym (wspomniany przykład
turbin VAWT przy tak dużej gęstości, oznacza realnie wykluczenie gleby z produkcji rolnej).
Do tego dochodzi masa innych błędów i nierealnych założeń opisach w powyższym
opracowaniu, w tym mylenie sprawności z efektywnością. Brak takich porównań, czyni
wspomniane opracowania bezużytecznymi, wprowadzającymi tylko w błąd osoby postronne.
Niestety wprowadzanie w przestrzeń publiczną takich informacji, tworzy kolejny mit. Boli to,
że czyni to osoba, która „firmuje” to tytułem naukowym. Niestety jak pokazuje praktyka, tytuł
w jednej dziedzinie, nie czyni ekspertem w innej dziedzinie, to całkiem zrozumiałe. Jednak
dziwi mnie to, że nie podchodzi się krytycznie do czytanych informacji, wybierając tylko te
elementy, które pasują do z góry ustalonej tezy. Jak widać zresztą, fałszywej tezy.
Moja wielka prośba, słuchajmy ekspertów. Prawdziwych ekspertów a nie teoretyków!

Michał Perliński
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