
V80-2,0 MW
z systemami OptiTip® oraz OptiSpeed™



Idealne rozwiązanie 
w głębi kraju

Turbina Vestas V80-2,0 MW jest modelem z
trójpłatowym wirnikiem o średnicy 80 m
wyposażonym w łopaty o zmiennym kącie
nachylenia. Liczba obrotów wirnika waha się
od 9-19 obr./min. Elastyczność ta sprawia, że
jest to idealne rozwiązanie na terenach
położonych w głębi kraju.

Vestas OptiSpeed™*

Turbina V80-2,0 MW jest wyposażona w

system OptiSpeed™, który umożliwia

zróżnicowanie prędkości obrotowej.

OptiSpeed™ to nowa, lepsza wersja istniejącgo

od dawna systemu OptiSlip®, który umożliwiał

wahania prędkości obrotowej wirnika i genera-

tora o maksymalnie 10% podczas silnych pod-

muchów wiatru. Nowy system OptiSpeed™

umożliwia zróżnicowanie prędkości obrotowej

aż o 60%.

OptiSpeed™ jest efektywnym rozwiązaniem,

ponieważ konwertor przetwarza energię 

jedynie z wirnika generatora, która to energia

stanowi małą część ogólnej produkcji energii

w tym systemie. Moc, wytworzona przez 

wirnik generatora, jest zamieniana z powrotem

przez konwertor w energie elektryczną.

Dzięki konwertorowi turbina jest standardowo

ustawiona w taki sposób, aby nie pobierała

mocy biernej z sieci elektrycznej. Turbina

może jednak zostać zaprogramowana tak, by

oddawać lub pobierać moc bierną, jeżeli istnie-

je taka potrzeba. Reasumując: OptiSpeed™

optymalizuje produkcję energii, zwłaszcza

przy słabym wietrze oraz ułatwia dostosowanie

funkcjonowania turbiny do parametrów sieci

elektrycznej, tak by spełnić zróżnicowane

wymagania zakładów energetycznych.

Niższy poziom
dżwięku

Poziom hałasu ma decydujące znaczenie przy
podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru te-
renu pod budowę elektrowni wiatrowych,
szczególnie w głębi kraju, na terenach zamie-
szkałych, gdzie przeciętne wiatry są słabe.
Dzięki niskiej prędkości obrotowej turbiny
V80-2,0 MW przy słabym wietrze, firmie
Vestas udało się dokonać kolejnego znaczące-
go kroku ku stworzeniu turbiny o niskim
poziomie hałasu. Turbina V80-2,0 MW wypo-
sażona jest w system umożliwiający programo-
wanie poziomu hałasu turbiny przed ostateczną
instalacją w taki sposób, że jej praca jest ideal-
nie dostosowana do wymogów danego, specy-
ficznego otoczenia.

Optymalny kąt 
natarcia z OptiTip®

Jak wszystkie turbiny Vestas, model V80-2,0
MW jest wyposażony w komputerowo stero-
wany system nachylania łopat wirnika, który
na bieżąco ustawia łopaty tak, by były zawsze
nachylone pod kątem odpowiednim do aktual-
nych warunków wietrznych. Systemy OptiTip®

i OptiSpeed™ umożliwiają optymalizację
często sprzecznych wymogów, jeżeli chodzi o
wysoką wydajność produkcji energii oraz niski
poziom natężenia dżwięku, zależnie od terenu,
na którym znajduje się turbina.
W modelu V80-2,0 MW mechanizm regulacji
kąta nachylenia łopat znajduje się w piaście
wirnika. Składa się z oddzielnych, hydrauli-
cznych cylindrów regulujących skok każdej
łopaty. Oddzielne cylindry oznaczają trzykrot-
ne zabezpieczenie funkcji hamowania,
ponieważ już jedno skrzydło ustawione w pod
kątem ostrym („w chorągiewkę”) wystarcza do
zatrzymania turbiny.

System ochrony
odgromowej

Oczywistym jest, że turbina jest wyposażona w
oryginalny system ochrony odgromowej firmy
Vestas, który chroni turbinę od łopat wirnika
aż po sam fundament. Każda turbina 
przechodzi gruntowne testy, oparte o 
odpowiednie, międzynarodowe zalecenia i
standardy IEC oraz posiada rekomendacje
DEFU.
System dba o to, żeby uderzenie pioruna
omijało czułe elementy turbiny i zostało 
bezpiecznie sprowadzone do ziemi.

*System OptiSpeed™ jest niedostępny na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Efektywność 
gwarantowana

Miesiącami testujemy i rejestrujemy wyniki działania 
turbin firmy Vestas. Kiedy sami osiągamy oczekiwany
poziom satysfakcji w zakresie naszej technologii,
sprawdzamy poprawność naszych testów dzięki weryfik-
acji rezultatów poprzez neutralne instancje kontrolne. Tak
wygląda przeciętna procedura jakości w firmie Vestas –
procedura o nazwie Proven Performance.
To Twoja gwarancja wysokiej jakości turbin wiatrowych.
To gwarancja czterech istotnych parametrów, które są
kluczowymi przy wyborze turbiny wiatrowej: produkcja
energii, gotowość, jakość produkowanej energii oraz
poziom hałasu.

Wykres pokazuje zależność pomiędzy prędkością wiatru, predkością obro-
tową wirnika oraz poziomem hałasu dla turbin wyposażonych w system

OptiSpeed™. Widać wyrażnie przewagę niskich predkości obrotowych.
Zmierzony poziom hałasu turbiny przy prędkości wiatru 4 m/s wyniosi ok.
15 dB(A) mniej niz przy prędkości 8 m/s. Jest to szczególnie ważne, gdyz

hałas turbiny jest bardziej uciążliwy przy mniejszej predkości wiatru.

1. Sterownikpiasty
2. Cylinder systemu

sterowania łopatami
3. Oś główna
4. Chłodnica oleju
5. Przekładnia główna
6. Sterownik VMP z 

konwerterem
7. Hamulec parkingowy
8. Dżwig serwisowy
9. Transformator

10. Piasta wirnika
11. Łożysko skrzydła

12. Skrzydło
13. System blokady wirnika
14. Moduł hydrauliki 
15. Tarcza hydrauliczna
16. Koło mechanizmu 

obrotu gondoli
17. Rama 
18. Siłowniki mechanizmu 

obrotu gondoli
19. Generator z systemem

OptiSpeed™

20. Chłodnica generatora



System OptiSpeed™ umożliwia zróżnicowanie
prędkości obrotowej wirnika i generatora o
60%. Minimalizuje to niechciane wahania ilości
dostarczanej energii oraz obciążenia kluczowych
elementów konstrukcji.

Prędkość wiatru (m/s)
35

30

25

20

15

10

Czas

Kąt skoku łopaty (pitch)
30
28
26
24
22
20
18
16

Czas

Generator (obr/min)  
2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

Czas

Moc (kW)
2500

2000

1500

1000

500

0

Czas

Poziom emitowanego hałasu można regulować w
zależności od prędkości obrotowej turbiny, jak widać na
wykresie poniżej. W praktyce oznacza to, że poziom
hałasu mierzony w odległości 340 m od turbiny (wysokość
wieży 78 m) może być zmniejszony z 44,9 do 40,4 db(A),
tj. o wiecej niż połowę.
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Turbina VESTAS V80–2,0 MW 
z systemem OptiSpeed™

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 
aerodynamiczny: trzy niezaleźne cylindry hydrauliczne

WIEŻA

Wysokość
(w przybliżeniu): 60-67-78-100 m

DANE TECHNICZNE

Prędkość początkowa wiatru: 4 m/s
Nominalna prędkość wiatru: 15 m/s
Prędkość wiatru przy funkcji stop: 25 m/s

GENERATOR

Typ: Asynchroniczny z systemem Optispeed™
Moc nominalna: 2.000 kW 2.000 kW
Dane techniczne: 50 Hz 60 Hz

690 V 690 V
905- 1.090-
1.915 obr/min 2.300 obr/min

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ: 1 pozycja planetarna/2 pozycje śrubowe

STEROWANIE

Typ: Komputerowy nadzór nad wszystkimi funkcjami
turbiny z możliwością zdalnego nadzoru.
Regulacja za pomocą systemów OptiSpeed™

oraz OptiTip® (regulacja ustawienia łopat)

CIĘŻARY

(60 m) (67 m) (78 m) (100 m)
Wieża: 110 t 130 t 170 t 220 t
Gondola: 61 t 61 t 61 t 61 t
Wirnik: 34 t 34 t 34 t 34 t 
Ogółem: 205 t 225 t 265 t 365 t



Najczęściej myślimy o wybrzeżu, odległych i nieza-
mieszkanych terenach oraz o otwartym morzu,
kiedy wyobrażamy sobie elektrownie wiatrowe. Nic
dziwnego, ponieważ właśnie w takich miejscach
wieje najsilniejszy wiatr. Sztuką jest jednak wypro-
dukowanie energii tam, gdzie jest ona najbardziej
potrzebna, tj.w głębi kraju, gdzie wiatry są słabsze,
jak i oddalenie od terenów zamieszkanych jest znik-
ome. Dlatego też proponujemy nowy model turbin
Vestas, mianowicie V80-2,0 MW.

Model ten jest w stanie wytwarzać energię na tere-
nach, które wcześniej były uznawane za nieren-
towne lub wykluczone z powodu obaw przed
uciążliwością spowodowaną hałasem.
Turbiny te są nie tylko nieprawdopodobnie wydajne
przy słabym wietrze, cechują się również  bardzo
niskim poziomem hałasu. To wszystko dzięki now-
emu systemowi OptiSpeed™, który pozwala
zróżnicować prędkość obrotową aż o 60%.

V80-2,0 MW jest największą dotychczas wyprodu-
kowaną turbiną firmy Vestas, zarówno pod
względem parametrów, jak i produkcji energii. Jest
to turbina, która w wydajny, jak i przyjazny sposób
produkuje czystą dla przyrody energię właśnie tam,
gdzie człowiek najbardziej tej energii potrzebuje.

Wydajna przy słabym wietrze.



Wykorzystujemy doświadczenie i technologię, 
by z wiatru stworzyć konkurencyjną, 

przyjazną środowisku energię

Vestas Wind Systems A/S
Smed Sørensens Vej 5
DK-6950 Ringkøbing
Denmark
Tel. +45 96 75 25 75
Fax +45 96 75 24 36
vestas@vestas.dk
www.vestas.dk

Przedsiębiorstwa zależne

Vestas - Danish Wind Technology A/S
Smed Hansens Vej 27 · DK-6940 Lem
Denmark
Tel. +45 96 75 25 75
Fax +45 96 75 23 42
vestas-dwt@vestas.dk

Vestas - Scandinavian Wind Technology A/S
Smed Hansens Vej 27 · DK-6940 Lem
Denmark
Tel. +45 96 75 25 75
Fax +45 96 75 24 80
vestas-swt@vestas.dk

Vestas - International Wind Technology A/S
Smed Hansens Vej 27 · DK-6940 Lem
Denmark
Tel. +45 96 75 25 75
Fax +45 96 75 23 39
vestas-int@vestas.dk

Vestas - American Wind Technology, Inc.
19020 N. Indian Avenue, Suite 4-C
P.O. Box 278
North Palm Springs · CA 92258
USA
Tel. +1 760 329 5400
Fax +1 760 329 5558
vestas-awt@vestas-awt.com

Vestas Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 2
D-25813 Husum/Nordsee
Germany
Tel. +49 4841 971 0
Fax +49 4841 971 160
vestas@vestas.de

Vestasvind Svenska AB
Åkarevägen 17 · S-31132 Falkenberg
Sweden
Tel. +46 346 59050
Fax +46 346 59055
info@vestasvind.se

Vestas - Nederland Windtechnologie B.V.
Dr. Langemeijerweg 1 a
Postbus 63 · NL-6990 AB Rheden
The Netherlands
Tel. +31 264971500
Fax +31 264971555
vestas@vestas.nl

Wind Power Invest A/S
Smed Hansens Vej 27 · DK-6940 Lem
Denmark
Tel. +45 96 75 25 75
Fax +45 96 75 24 36
vestas@vestas.dk

Cotas Computer Technology A/S
Paludan-Müllers Vej 82 · DK-8200 Århus N
Denmark
Tel. +45 87 39 40 00
Fax +45 87 39 40 01
info@cotas.dk

Firmy współpracujące

Vestas RRB India Ltd.
161, Sukhdev Vihar
New Delhi 110 025
India
Tel. +91 11 6838365
Fax +91 11 6835160
vrrb@gndel.global.net.in

Gamesa Eólica s.a.
Poligono Comarca 1 (Agustinos)
E-31013 Pamplona
Spain
Tel. +34 9 48 30 90 10
Fax +34 9 48 30 90 09
telemando.gamesaeolica@nexo.es

IWT - Italian Wind Technology S.r.l.
Via Ariosto 12 · Zona Industriale
I-74100 Taranto
Italy
Tel. +39 099 4 606 111
Fax +39 099 4 606 333
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