
V52-850 kW 
 Turbina na każde warunki



Uniwersalna, wydajna, 
 niezawodna – oraz popularna

Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny 

 wiatrowej V52 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór 

dla różnych rodzajów wiatru. Ponadto, dzięki niedużym 

 rozmiarom, urządzenie to jest stosunkowo łatwe i tanie zarówno 

w transporcie, jak i montażu. Solidna konstrukcja, dokładnie 

przetestowane elementy oraz dotychczasowe osiągnięcia 

sprawiły, że firma Vestas zainstalowała ponad 1000 turbin 

V52 na całym świecie, czyli najwięcej spośród obecnie 

 produkowanych rodzajów.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu V52 

jest OptiTip®, czyli system regulacji ustawienia łopat. W skład 

tego systemu wchodzą mikroprocesory, które obracają łopaty 

wokół osi wzdłużnych i tym samym zapewniają ciągłą regulację 

pozwalającą utrzymać optymalne kąty łopat w stosunku do 

dominującego wiatru. OptiTip® umożliwia jednoczesne 

 utrzymanie poziomu hałasu w granicach określonych przez 

miejscowe przepisy.

Optymalne rozwiązanie

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem V52 jest generator 

OptiSpeed®*. Generator ma ogromne znaczenie w postępie 

technologii turbin wiatrowych i przyczynia się do zwiększenia 

wydajności V52. Dzięki niemu prędkość wirnika turbiny 

wynosi od 14 do 31 obrotów/min. w zależności od warunków 

w określonym czasie.

Wykorzystana technologia jest zaawansowana, jednak jej cel 

jest prosty: maksymalizować moc wyjściową. Maksymalizacja 

mocy jest możliwa dzięki wykorzystaniu większej wydajności 

wolnych i zmiennych obrotów, przechowanie nadmiaru energii w 

formie obrotów oraz wykorzystanie pełnej siły przejściowych 

podmuchów wiatru. Uogólniając, OptiSpeed® zwiększa roczną 

produkcję energii.

Dodatkową zaletą OptiSpeed® jest zmniejszanie zużycia i 

ścierania się przekładni, łopat i wieży na rzecz mniejszego 

obciążenia. Ponadto hałas turbiny jest funkcją prędkości wiatru, 

zatem mniejsze prędkości obrotów wprowadzane przez 

OptiSpeed® przyczyniły się do zmniejszenia poziomu hałasu.

Podsumowując, OptiSpeed® V52 dostarcza moc wyższej 

jakości do sieci wysokiego napięcia, z możliwością szybkiej 

synchronizacji, mniejszymi odkształceniami harmonicznymi 

oraz mniejszymi migotaniami.

OptiSpeed® gwarantuje większą moc wyjściową, wyższą jakość 

mocy oraz mniejsze naprężenia mechaniczne i niższy poziom 

hałasu.

Potwierdzone Osiągnięcie

Elektrownie wiatrowe wymagają znacznych inwestycji, zaś 

proces inwestowania jest bardzo złożony. W celu ułatwienia 

procesu oceny oraz zakupu, Vestas określił cztery czynniki 

krytyczne dla jakości turbiny wiatrowej: produkcja energii, 

gotowość do pracy, jakość mocy oraz poziom hałasu.

Poświęcamy wiele miesięcy na testowanie oraz udokumentowanie 

osiągów wszystkich turbin Vestas. Kiedy jesteśmy 

 usatysfakcjonowani, na naszą prośbę niezależna firma testująca 

weryfikuje naszą pracę – jest to praktyka, którą nazywamy 

Potwierdzonym Osiągnięciem. W Vestas nie tylko mówimy o 

jakości. Kontrolujemy również jakość.

* Vestas OptiSpeed® nie jest dostępny w USA i Kanadzie.
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Dane techniczne

Ultradźwiękowy czujnik 
wiatru

Dźwig serwisowy

Kontroler VMP-Top z 
 przetwornikiem

Generator OptiSpeed®

Walec toczny

Chłodnice oleju i wody

Przekładnia

Wał główny

Łożysko łopaty

Łopata

Układ blokady wirnika

Układ hydrauliczny

Drążek reakcyjny

Podstawa maszyny

Mechaniczny hamulec 
 tarczowy

Przekładnia zmiany kursu

Sprzęgło tarczowe

100,0 dB(A) 101,0 dB(A) 102,0 dB(A)
103,0 dB(A) 104,2 dB(A)

Dźwięk 100,0 dB(A)
Prędkość obrotów (obroty/min.)

Charakterystyka mocy
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Powyższy rysunek przedstawia charakterystyki mocy dla różnych 
 poziomów hałasu turbiny V52-850 kW wyposażonej w OptiSpeed®.

Poziom hałasu może być regulowany poprzez zmianę prędkości  obrotów 
turbiny zgodnie z powyższym rysunkiem. Pokazuje on, iż poziom hałasu 
jest niższy dla niższych prędkości obrotów, gdyż jest o około 7 dB (A) 
niższy dla 4 m/s niż dla 8 m/s. Dla innych poziomów hałasu, różnica 
może wynieść nawet 10 dB(A). Należy zauważyć, że spadek o 3 dB(A) 
stanowi spadek poziomu hałasu o połowę.

System regulacji ustawienia 
łopat

Piasta łopaty



Wirnik

Średnica:  52 m
Powierzchnia omiatana: 2.124 m2

Obroty nominalne: 26 obrotów/min.
Zakres obrotów: 14,0-31,4 obrotów/min.
Liczba łopat:  3
Regulacja mocy: Toczenie/OptiSpeed®

Hamulec
aerodynamiczny: Pełne przekręcanie łopat

Wieża

Wysokość piasty:  40 m, 44 m, 49 m, 55 m,
60 m, 65 m, 74 m, 86 m

Parametry robocze

Startowa prędkość
wiatru: 4 m/s
Nominalna prędkość
wiatru: 16 m/s
Wyłączeniowa prędkość
wiatru: 25 m/s

Generator

Rodzaj: Asynchroniczny z OptiSpeed®

Nominalna moc
wyjściowa: 850 kW
Parametry robocze: 50 Hz/60 Hz
 690 V

Przekładnia

Rodzaj: 1 pozycja planetarna/2 pozycje
 równoległe osiowe

Regulacja

Rodzaj:  Monitorowanie wszystkich funkcji turbiny z 
wykorzystaniem mikroprocesora oraz regulacja 
mocy wyjściowej OptiSpeed® i system 
 regulacji ustawienia łopat OptiTip®.

Ciężar

 IEC IA: IEC IA: IEC IA: IEC I/IIA:
Wysokość piasty: 40 m 44 m 49 m 55 m
Wieża: 39 t 43 t 50 t 57/52 t
Gondola: 22 t 22 t 22 t 22 t
Wirnik: 10 t 10 t 10 t 10 t 
Całkowity: 71 t 75 t 82 t 89 t/84 t

 IEC I/IIA: IEC I/IIA: DIBt II: DIBt II:
 DIBt III: DIBt III:  
Wysokość piasty: 60 m 65 m 74 m 86 m
Wieża: 69 t 77 t 95 t 110 t
Gondola: 22 t 22 t 22 t 22 t
Wirnik: 10 t 10 t 10 t 10 t
Całkowity: 101 t 109 t 127 t 142 t

t = tony metryczne
Wieże DIBt są  zatwierdzane jedynie dla Niemiec.

Wszystkie specyfikacje mogą być zmienione bez powiadomienia.

OptiSpeed® umożliwia zmianę prędkości wirnika w 
zakresie około 60 procent w stosunku do nominalnej 
prędkości obrotowej. Dzięki OptiSpeed® prędkość 
wirnika może różnić się o maksymalnie 30 procent 
w stosunku do prędkości synchronicznej. Tym 
samym możliwa jest minimalizacja zarówno 
niepożądanych wahań mocy wyjściowej w sieci 
wysokiego napięcia oraz obciążeń w ważnych 
częściach konstrukcji.
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Turbina V52 doskonale zdaje egzamin na wszystkich obszarach 

o zmiennej wietrzności. Firma Vestas poświęciła ostatnie 25 lat 

na najbardziej efektywne wykorzystanie wiatru o różnej sile i 

dzięki temu powstała V52, najbardziej uniwersalna turbina.

Turbina ta, posiadająca moc 850 kW jest najlepiej 

przystosowującą się turbiną, doskonale dostosowuje się do 

 szerokiego zakresu zarówno średnich jak i mocnych wiatrów. 

Dlatego też na całym świecie zainstalowano ponad 1000 turbin 

V52.

Kilka czynników przyczynia się do elastyczności tej turbiny 

wiatrowej. Wieże turbiny V52 mogą mieć sześć różnych 

wysokości, zaś niewielki rozmiar oraz nieznaczny hałas 

sprawiają, że turbina V52 nadaje się świetnie dla zarówno 

 zaludnionych, jak i odległych terenów. Transport lądowy turbiny 

jest również ułatwiony ze względu na jej małe rozmiary.

V52 jest również jedyną turbiną o mocy rzędu kW, która jest 

wyposażona w OptiSpeed®, czyli technologię pozwalającą na 

zmianę prędkości wirnika w zakresie około 60 procent w 

 stosunku do nominalnej prędkości obrotowej. Oznacza to, że 

dzięki OptiSpeed® prędkość wirnika może różnić się o 30 % w 

stosunku do prędkości synchronicznej. OptiSpeed® maksymalizuje 

zatem wydajność aerodynamiczną wirnika w odpowiedzi na 

zmieniające się warunki wiatru – i pokazuje w jaki sposób 

uniwersalność Vestas poprawia dostawę mocy.

Turbina na każde warunki



Vestas Wind Systems A/S 
Alsvej 21
8900 Randers 
Dania 
Tel. +45 97 30 00 00 
Faks +45 97 30 00 01
vestas@vestas.com
www.vestas.com

Aby zobaczyć kompletną
listę oddziałów sprzedaży i
serwisu, zapraszamy na stronę 
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