
      Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej
V80-2,0 MW



Najlepsza w swojej klasie

Turbina V80-2.0 MW została zaprojektowana, aby mak-
symalnie wykorzystać warunki lokalizacji  klasy IEC I 
przez zapewnienie niezrównanej wydajności zarówno 
przy silnych jaki i umiarkowanych wiatrach. Na całym 
świecie zainstalowanych jest już ponad 2,000 turbin V80, 
które sprawdzają się doskonale zarówno w głębi lądu jak 
i na morzach. Dzięki wysokiej wydajności energetyc-
znej, turbina V80 jest świetnym wyborem dla lokalizacji 
o ograniczonej powierzchni. V80 sprawdza się również 
doskonale w wymagających warunkach lokalizacji mors-
kich, gdzie wysoka gotowość do pracy, zgodność z siecią 
elektroenergetyczną i sprawdzona technologia stanowią 
o jej konkurencyjności zarówno pod względem kosztów 
jak i jakości

Jednym z czynników, który przyczynił się do najwyższej 
jakości pracy turbiny V80-2.0 MW 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 sto-
sunku do dominującego wiatru. Jednocześnie, OptiTip® 

umożliwia utrzymanie poziomu hałasu w granicach 
określonych przez miejscowe przepisy.

Optymalne wykorzystanie

Kolejnym czynnikiem umożliwiającym maksymalizację 
wydajności i optymalizację poziomu hałasu turbiny 
V80-2.0 MW jest OptiSpeed®*. Generator OptiSpeed® 
umożliwia zróżnicowanie prędkości wirnika od 9 do 19 
obrotów/min. w zależności od warunków.

Wykorzystana technologia jest zaawansowana, jednak 
jej cel jest prosty: maksymalizować moc wyjściową. 
Maksymalizacja mocy jest możliwa dzięki wykorzysta-
niu większej wydajności wolnych i zmiennych obrotów, 
przechowaniu nadmiaru energii w formie obrotów oraz 
wykorzystaniu pełnej siły przejściowych podmuchów 
wiatru. Uogólniając, OptiSpeed® zwiększa roczną 
produkcję energii.

Dodatkową zaletą OptiSpeed® jest zmniejszanie zużycia 
przekładni, łopat i wieży z powodu mniejszego obciążenia 
szczytowego. Ponadto, ponieważ hałas turbiny jest 
funkcją prędkości wiatru, zatem mniejsze prędkości 
obrotów wprowadzane przez OptiSpeed® przyczyniły się 
do zmniejszenia poziomu hałasu.

Podsumowując, dzięki OptiSpeed® turbina V80 dos-
tarcza energię wyższej jakości do sieci energetycznej, 
z możliwością szybkiej synchronizacji, z mniejszymi 
odkształceniami harmonicznymi oraz mniejszymi mig-
otaniami. Turbina V80-2.0 MW gwarantuje większą 
moc wyjściową, wyższą jakość energii oraz mniejsze 
naprężenia mechaniczne i niższy poziom hałasu.  

Efektywność gwarantowana

Elektrownie wiatrowe wymagają znacznych inwesty-
cji, zaś proces inwestowania jest bardzo złożony. W 
celu ułatwienia procesu oceny oraz zakupu, firma Ves-
tas określiła cztery czynniki krytyczne dla jakości 
i wydajności turbiny wiatrowej: produkcja energii, 
gotowość do pracy, jakość produkowanej energii oraz 
poziom hałasu. Poświęcamy wiele miesięcy na testow-
anie oraz dokumentowanie osiągów wszystkich turbin 
Vestas. Kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani, na naszą 
prośbę, niezależna firma testująca weryfikuje naszą 
pracę – praktykę tę nazywamy Proven Performance. W 
Vestas nie tylko mówimy o jakości, ale również ją kon-
trolujemy.

* System OptiSpeed® nie jest dostępny na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady



1	Sterownik piasty                  

2	Cylinder sterowania 

łopatami

3	Piasta wirnika

4	Oś główna 

5	Chłodnica oleju

6	Przekładnia główna

7	Hamulec

8	Dźwig serwisowy

9	Sterownik VMP z systemu 

konwerterem 

a	Czujniki ultradźwiękowe

b	Transformator

c	Łopata

d	Łożyska skrzydła

e	System blokady wirnika

f	Moduł hydrauliki

g	Rama

h	Siłowniki mechanizmu 

obrotu gondoli

i	Tarcza hydrauliczna

j	Generator z systemem Op-

tiSpeed®

k	Chłodnica generatora

Moc (zdolność wytwórczą) dźwięku można regulować poprzez zróżnicowanie 
prędkości obrotów turbiny, tak jak pokazano na obrazku powyżej. Wyraźnie poka-
zuje to korzyści dźwiękowe niższych poziomów obrotów ponieważ poziom dźwięku 
jest o ok. 7 dB(A) niższy przy 4m/s niż przy 8 m/s. Przy innych poziomach dźwięku, 
korzyści mogą wynosić nawet do 10 dB(A). Proszę zauważyć, że obniżenie o 3 dB(A) 
oznacza zmniejszenie poziomu dźwięku o połowę.

Liczby przedstawione na powyższym wykresie obrazują krzywą mocą w zależności od 
różnych poziomów hałasu dla turbiny V80-2.0 MW, która jest wyposażona w system 
OptiSpeed®.

Specyfikacja techniczna

Krzywa mocy V80-2.0 MW
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Wirnik

Średnica: 80 m
Powierzchnia: 5,027 m2

Liczba obrotów: 16,7 obr/min
Obroty: 9-19 obr/min
Liczba łopat wirnika: 3
Regulacja mocy: System OptiSpeed® oraz system  regulacji skoku 

łopat
Hamulec        aerodynam-
iczny:

Trzy niezależne cylindry hydrauliczne

Wieża

Wysokość (w przybliżeniu): 60 m, 67 m, 78 m, 85 m, 100 m

      

Parametry robocze:

Prędkość początkowa wiatru: 4 m/s
Nominalna prędkość wiatru 
(2,000 kW):

15 m/s

Prędkość wiatru przy funkcji 
stop:

25 m/s

     

Generator

Typ: Asynchroniczny z systemem OptiSpeed®

Moc nominalna: 2,000 kW
Dane techniczne: 50 Hz/60 Hz 690 V

Przekładnia

Typ: Pozycja planetarna/pozycja śrubowa

Regulacja:

Typ: Komputerowy nadzór nad wszystkimi funkcjami 
turbiny z możliwością zdalnego nadzoru. Regulacja 
i optymalizacja produkcji za pomocą systemów 
regulacji nachylenia łopat OptiTip® i OptiSpeed®

     

Ciężar:

Gondola: 67 t
Wirnik: 37 t

Wieże:

Wysokość wieży: IEC lA IEC llA DIBt ll
60 m 130 t 125 t 105 t
67 m 160 t 145 t 125 t
78 m 205 t 200 t 170 t
85 m - - 185 t
100 m - 225 t 200 t

t - tony

Wieże DIBt są zatwierdzane jedynie dla Niemiec

System OptiSpeed® umożliwia zróżnicowanie prędkości 
obrotowej wirnika i generatora  o 60%. Minimalizuje to 
niepożądane wahania ilości dostarczanej energii oraz 
obciążenia  kluczowych elementów konstrukcji.®
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W wielu obszarach inżynierii, elastyczność i wydajność 
są uważane za prawie całkowite przeciwieństwa, tzn. 
jedno można poprawiać kosztem drugiego. W Vestas 
specjalizujemy się w znajdowaniu sposobów popraw-
ienia obu tych elementów jednocześnie. Aby zobaczyć 
jak to osiągamy, wystarczy spojrzeć na naszą turbinę 
V80, podstawę naszej klasy 2MW.

V80 jest turbiną z regulacją pitch przystosowaną do 
średnich i mocnych wiatrów, z opcją OptiSpeed® 
- technologią różnorodnej prędkości pozwalającą 
na zmianę prędkości wirnika w zakresie ok. 60% w 
odniesieniu do nominalnej liczby obrotów na minutę 
(rpm). Oznacza to, że przy OptiSpeed® prędkość 
wirnika może zmieniać się o 30% powyżej i poniżej 
prędkości synchronicznej. Zatem, OptiSpeed® znac-
znie zwiększa wydajność (produktywność) i umożliwia 
utrzymanie poziomów dźwięku w zakresie określonym 
lokalnymi przepisami.

Ta elastyczność, zwiększona dzięki różnorodności 
wysokości kolumn sprawia, że turbina V80 szczegól-
nie dobrze pasuje do wielu lokalizacji, na lądzie i poza 
nim.

Wraz z OptiSpeed®, naszym systemem regulacji pitch, 
OptiSpeed® daje turbinie V80 przewagę w jej klasie 
mocy. Ta przewaga, wspierana reputacją Vestas w za-
kresie niezawodności, pierwszorzędne zarządzanie 
projektem i usługi sprawiły, że V80 stała się jedną z na-
jlepiej sprzedających się turbin na świecie. Popularność 
turbiny oznacza, że jesteśmy w stanie utrzymać koszty 
produkcji – a więc koszty klienta za kWh na minimal-
nym poziomie.  

Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej
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