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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ haáasu turbiny wiatrowej VESTAS V80 o mocy 2 MW. Haáas
turbiny mierzono w pojedynczej sesji pomiarowej na farmie Zagórze poáoĪonej niedaleko wsi Zagórze na
poáudniowy wschód od wyspy Wolin. Farma wiatrowa Zagórze skáada siĊ z 15 turbin VESTAS V80. W dniu
pomiarów haáasu na farmie z przyczyn technicznych pracowaáo 12 turbin. Podczas badaĔ analizowano haáas
turbiny poáoĪonej na skraju farmy od strony nawietrznej, gdyĪ nie uzyskano zgody na pracĊ tylko jednej
turbiny. Na drodze symulacji numerycznej oszacowano haáas pojedynczej turbiny w terenie a po
uwzglĊdnieniu pracy wszystkich turbin rozkáad pola akustycznego wokóá elektrowni.
Sáowa kluczowe: haáas, turbiny wiatrowe, odnawialne Ĩródáa energii.
NOISE OF WIND POWER TURBINE VESTAS V80 IN A FARM OPERATION
Summary
The paper presents the results of noise investigation of a V80 wind turbine of 2 MW power. The turbine
noise was measured in a single measurement session at the Zagórze wind farm located near the Zagórze
village, to south-east from the Wolin Island. The farm is composed of 15 VESTAS V80 turbines. Some
technical reasons caused that on the measurement day 12 of the turbines were operative. The noise was
analyzed for a turbine located at the farm border at the windward side, while no consent was given for
operation of only a single turbine. Numerical simulation allowed to assess the noise of a single turbine
located in the plant and, considering operation of all the turbines, to assess distribution of the acoustic field in
the proximity of the wind power plant.
Keywords: noise, wind turbine, renewable energy sources.
1. WPROWADZENIE
Obserwowane w wielu krajach zainteresowanie
odnawialnymi Ĩródáami energii (OZE) np. energią
wody, sáoĔca, wiatru, biomasy, energią geotermalną
jest wynikiem analizy moĪliwoĞci wyczerpania siĊ
zapasów paliw kopalnych. Z drugiej strony ma na
celu dziaáania ukierunkowane na ochronĊ
Ğrodowiska naturalnego czáowieka. Rozwój
elektrowni wykorzystujących odnawialne Ĩródáa
energii w tym energii wiatru jest jednym
z waĪniejszych zadaĔ wysoko rozwiniĊtych
spoáeczeĔstw. Parlament Europejski w 2001 roku
przyjąá DyrektywĊ 2001/77/WE w sprawie
wspierania na rynku wewnĊtrznym produkcji energii
elektrycznej wytwarzanej ze Ĩródeá odnawialnych
(Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001). W Polsce, od
dnia 3 maja 2005 roku, obowiązuje ustawa z dnia
4 marca 2005 roku zmieniająca ustawĊ – Prawo
Energetyczne, oraz ustawĊ – Prawo Ochrony
ĝrodowiska (Dz.U. z 2005 r, Nr 62, poz. 552), która
reguluje
wdroĪenie
Dyrektywy
Wspólnot
Europejskich 2001/77/WE. W myĞl tej dyrektywy

w paĔstwach Unii Europejskiej planuje siĊ do 2010
roku zwiĊkszyü produkcjĊ energii z OZE do 22%.
Najpowszechniej
wykorzystywanym
odnawialnym Ĩródáem energii na Ğwiecie jest wiatr
bĊdący Ĩródáem energii elektrycznej produkowanej
przez turbiny w elektrowniach wiatrowych. Na
podstawie wieloletnich badaĔ prowadzonych przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie [1] stwierdzono, Īe na powierzchni
obejmującej prawie 2/3 terytorium Polski wystĊpują
warunki dla rozwoju i lokalizacji farm wiatrowych.
Na wymienionym obszarze Polski Ğrednioroczna
prĊdkoĞü wiatru wynosi 4 m/s, czyli jest
wystarczająca dla eksploatacji turbin. WiĊkszoĞü
turbin wiatrowych moĪe bowiem pracowaü przy
prĊdkoĞci wiatru z zakresu (4÷25) m/s. Najbardziej
wietrzne obszary poáoĪone są na póánocy Polski – na
wybrzeĪu Baátyku. ĝrednioroczna prĊdkoĞü wiatru,
na wysokoĞci ponad 50 m, wynosi tam (5.5÷7.5)
m/s. Polska jest uwaĪana za kraj Ğrednio zasobny w
wiatr, mimo to rozwój elektrowni wiatrowych jest
jeszcze bardzo wolny. W styczniu 2003 roku do
uĪytku oddana zostaáa najwiĊksza na terenach Polski
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elektrownia wiatrowa zlokalizowana w Zagórzu
koáo Wolina. W skáad farmy wchodzi 15 turbin
VESTAS V80 o mocy 2 MW kaĪda. Wedáug
informacji podanych w [2], w Polsce w koĔcu 2003
roku áączna moc elektrowni wiatrowych wynosiáa 63
MW i w 2004 roku nie ulegáa zmianie.
Wprowadzenie do Ğrodowiska farm wiatrowych,
zajmujących znaczne obszary (czĊsto kilka ha)
wiąĪe siĊ z pewnymi uciąĪliwoĞciami dla
Ğrodowiska. NajwaĪniejsze z nich to haáas oraz
bezpoĞrednie zagroĪenie Īycia ptaków w przypadku
ich kolizji z wirującymi áopatami turbin. ħródáem
haáasu są przede wszystkim obracające siĊ áopaty
i w mniejszym
stopniu
wirnik
generatora
i przekáadnia.
2. MINIMALIZACJA HAàASU TURBIN
WIATROWYCH – KIERUNKI DZIAàAē
Szeroki zakres prac badawczo – rozwojowych
turbin wiatrowych prowadzonych przez Narodowe
Laboratorium Odnawialnej Energii (National
Renewable Energy Laboratory – NREL) [3]
obejmuje równieĪ badania i dziaáania w celu
minimalizacji haáasu eksploatowanych turbin.
Problem, który nie zostaá do koĔca rozwiązany to
minimalizacja
haáasu
aerodynamicznego
generowanego przez obracające siĊ áopaty.
Zmniejszenie uciąĪliwoĞci haáasu towarzyszącego
eksploatacji turbin jest moĪliwe poprzez dziaáania
w Ĩródle zakáóceĔ akustycznych lub na drodze
propagacji dĨwiĊku. W pierwszym przypadku
poprawĊ wáaĞciwoĞci akustycznych turbiny moĪna
uzyskaü poprzez optymalizacjĊ aerodynamicznych
rozwiązaĔ konstrukcyjnych podzespoáów turbin np.
geometrii i ukáadu áopat wirnika lub ostatecznie
poprzez zmianĊ prĊdkoĞci obrotowej wirników. Moc
akustyczna jest bowiem proporcjonalna do piątej
potĊgi wzglĊdnej prĊdkoĞci liniowej áopaty [4, 5]:
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x wáaĞciwe
wzajemne
usytuowanie
turbozespoáów wiatrowych,
x uwzglĊdnienie wáaĞciwoĞci generowanego
dĨwiĊku.
W celu weryfikacji obliczeniowych modeli mocy
akustycznej i dla racjonalnej oceny emitowanego
haáasu przez turbiny i ich elementy, prowadzone są
badania haáasu podczas eksploatacji elektrowni
wiatrowych. Wyniki badaĔ wykorzystywane są do
poprawnego doboru stref ochronnych, jak równieĪ
w dalszych pracach konstrukcyjnych. Warunki
prowadzenia badaĔ haáasu turbin wiatrowych
okreĞlają zapisy normowe [6, 7] podając miĊdzy
innymi: wymaganą liczbĊ punktów pomiarowych,
iloĞü jednoczeĞnie rejestrowanych wielkoĞci
i akustycznych i nieakustycznych i wymagane
wartoĞci tych wielkoĞci, z których wynika czas
prowadzenia badaĔ i liczba sesji pomiarowych.
3. CHARAKTERYSTYKA FARMY
WIATROWEJ ZAGÓRZE
Farma wiatrowa Zagórze duĔskiej firmy
VESTAS usytuowana jest niedaleko wsi Zagórze, na
poáudniowy wschód od wyspy Wolin. Jej lokalizacja
zostaáa wybrana z uwagi na brak przeszkód
terenowych, brak przeciwwskazaĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska, sąsiedztwo od zachodu
z Zalewem SzczeciĔskim, dobrą jakoĞü podáoĪa
(szorstkoĞü terenu zo = 0.05m) oraz na podstawie
badaĔ wietrznoĞci (wyniki badaĔ wietrznoĞci
wedáug [8] przedstawia rysunek 1).
a)
N
N

WNW

ENE

W

5

·
¸¸ ,
¹

NNE

NNW

E

WSW

(1)

gdzie vr  prĊdkoĞü liniowa koĔca áopaty,
vw  prĊdkoĞü wiatru.
WartoĞcią krytyczną jest uzyskiwana moc turbiny
przy danej prĊdkoĞci wiatru vw , gdyĪ minimalizacja
mocy akustycznej turbiny poprzez zmniejszenie
prĊdkoĞci obrotowej wirników (zmniejszenie
prĊdkoĞci liniowej vr koĔców áopat) powoduje
równoczeĞnie zmniejszenie mocy energetycznej
turbiny. Im mniejsza jest prĊdkoĞü vr tym ciszej
w Ğrodowisku, ale mniejsza moc turbiny.
Zmniejszenie uciąĪliwoĞci haáasu turbin wiatrowych
w Ğrodowisku moĪna takĪe uzyskaü na drodze
propagacji dĨwiĊku np. poprzez:
x odpowiednie usytuowanie farmy wiatrowej
wzglĊdem
potencjalnie
zagroĪonych
obiektów np. lokalizując farmĊ w odlegáoĞci
(500÷600) m od zabudowy mieszkaniowej
z uwzglĊdnieniem Ğredniorocznego rozkáadu
kierunków i prĊdkoĞci wiatru,
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Rys. 1. Wyniki badaĔ wietrznoĞci na
terenie farmy wiatrowej Zagórze
[8]; a) róĪa wiatrów, b) rozkáad
prĊdkoĞci wiatrów
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PoáoĪenie farmy na kierunku przeciwnym do
kierunku
najczĊĞciej
wiejących
wiatrów
w odlegáoĞci okoáo 800 m od najbliĪszych
zabudowaĔ mieszkalnych (mierzonej od granicy
farmy – w kierunku póánocno wschodnim)
zmniejsza prawdopodobieĔstwo zagroĪenia tych
terenów
haáasem
turbin.
Zatem
warunek
odpowiedniego usytuowania elektrowni wiatrowej
wzglĊdem potencjalnie zagroĪonych obiektów
z uwzglĊdnieniem Ğredniorocznego rozkáadu
kierunków i prĊdkoĞci wiatru (rys. 1a) zostaá
speániony.
W skáad farmy wchodzi 15 turbin VESTAS V80
o mocy 2 MW kaĪda – widok kilku turbozespoáów
wiatrowych pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Turbiny V80 na farmie
Zagórze
Turbina
VESTAS
V80
jest
modelem
trójpáatowym z wirnikiem o Ğrednicy 80 m
wyposaĪonym w áopaty o zmiennym kącie
nachylenia. Dane techniczne turbiny V80
zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne turbiny V80
ĝrednica wirnika
Powierzchnia áopat
Obroty wirnika
Liczba áopat
WysokoĞü wieĪy
PrĊdkoĞü
początkowa wiatru
PrĊdkoĞü nominalna
wiatru
Krytyczna prĊdkoĞü
wiatru
Masa elektrowni
wiatrowej
Masa wieĪy

80 m
5.027 m2
(9.0 – 19.0) obr/min
3
78 m
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4. WARUNKI BADAē HAàASU
TURBINY V80
Pomiary
haáasu
turbiny
Vestas
V80
przeprowadzono w czasie jednej sesji pomiarowej
podczas eksploatacji farmy. Nie istniaáa moĪliwoĞü
pomiaru haáasu, (zgodnie z normą [7]), w czasie
pracy tylko jednej turbiny, ani moĪliwoĞü pomiaru
táa akustycznego, poniewaĪ nie uzyskano zgody na
wyáączenie elektrowni. Podczas badaĔ, z przyczyn
technicznych, pracowaáo 12 turbin. W celu
minimalizacji wpáywu ich pracy na wyniki
pomiarów haáasu jednej turbiny, do badaĔ wybrano
turbinĊ poáoĪoną na skraju parku od strony
nawietrznej.
W dniu pomiarów warunki atmosferyczne byáy
nastĊpujące: temperatura powietrza 15oC, ciĞnienie
atmosferyczne 1013 hPa, kierunek wiatru póánocno
– wschodni, prĊdkoĞü wiatru zmienna od 5m/s do
7.3 m/s (zgodnie z [7] referencyjna prĊdkoĞü wiatru
stosowana do obliczeĔ poziomu mocy akustycznej
pojedynczej turbiny wynosi 8 m/s). PrĊdkoĞü wiatru
odpowiadaáa najbardziej prawdopodobnej wartoĞci
dla danego terenu (patrz rysunek 1b). Wiatr wiaá
w kierunku najbliĪszych zabudowaĔ (wieĞ Zagórze)
co na tym terenie wystĊpuje sporadycznie (patrz
róĪa wiatrów – rysunek 1a). W czasie pomiarów
haáasu moc turbiny wynosiáa okoáo 0.6 MW.
Do badaĔ haáasu i akwizycji danych
akustycznych (widma tercjowe poziomu haáasu
w pasmach o czĊstotliwoĞciach Ğrodkowych (1.6 y
10000) Hz wykorzystano zestaw: Analizator DrgaĔ
i Haáasu SVAN 912AE, mikrofon ½’ SVO2-C4
z osáoną przeciwwietrzną, kalibrator KA10. W celu
zminimalizowania
wpáywu
rodzaju
gruntu
wystĊpującego w poszczególnych punktach
pomiarowych wokóá turbiny, statyw mikrofonu
zawsze byá usytuowany na páycie odbijającej
dĨwiĊk. Punkty pomiarowe znajdowaáy siĊ
w odlegáoĞciach R0 | 120 m od Ğrodka turbiny (R0 =
H + 0.5 D , gdzie H – wysokoĞü wieĪy, D – Ğrednica
wirnika). LokalizacjĊ punktów pomiarowych
poziomu ciĞnienia akustycznego pokazano na rys. 3.
D

4 m/s

H

15 m/s

5

kierunek wiatru

4
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25 m/s
265 T
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p.pom. 1
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o
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170 T

Masa gondoli

61 T

Masa wirnika

34 T

W sąsiedztwie farmy wiatrowej poáoĪonej na
páaskim, otwartym terenie rolniczym brak przeszkód
terenowych. OdlegáoĞci miĊdzy turbinami wynoszą
okoáo 240 m.

punkt pomiarowy odniesienia
8

2
7

podstawowe punkty pomiarowe
dodatkowe punkty pomiarowe

R0 = H+0.5D

Rys. 3. PoáoĪenie punktów pomiarów
haáasu turbiny V80
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Pierwsze obejmujące infradĨwiĊki i haáas
niskoczĊstotliwoĞciowy (1.6y100) Hz, w którym
liniowy poziom ciĞnienia dĨwiĊku Lp Lin |76 dB jest
znacznie wyĪszy, niĪ w drugim (125y10000) Hz:
Lp Lin | 60 dB. Poziom haáasu infradĨwiĊkowego
i niskoczĊstotliwoĞciowego jest najwyĪszy w dwóch
punktach. W referencyjnym punkcie pomiarowym –
tzn. w punkcie 3, gdy páaty wirnika turbiny mijają
maszt wieĪy od strony zawietrznej i w punkcie 2 po
wyjĞciu páatów wirnika ze strefy masztu wieĪy
(páaty wirnika obracaáy siĊ zgodnie z ruchem
wskazówek zegara).
W paĞmie wyĪszych czĊstotliwoĞci z zakresu
sáyszalnego poziom haáasu jest znacznie niĪszy tzn.
o (9y23) dB. NajwiĊkszą wartoĞü poziomu haáasu
w zakresie sáyszalnym obserwuje siĊ w punkcie 1
tzn. w miejscu, w którym páaty wirnika mijają maszt
turbiny od strony nawietrznej.
Z analizy danych pomiarowych wynika, Īe
w haáasie generowanym przez turbinĊ V80 dominują
niskie czĊstotliwoĞci. Maksymalną wartoĞü poziomu
dĨwiĊku A zaobserwowano w punkcie 3 bĊdącym
punktem referencyjnym, a minimalną w punkcie 4:
LpAmax | 45 dB; LpAmin | 40 dB.
Istotny haáas, zarówno niskoczĊstotliwoĞciowy
jak i w paĞmie sáyszalnym jest wiĊc generowany
w momencie, gdy páaty wirnika mijają maszt
turbiny.
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UĞrednione energetycznie tercjowe widma
poziomu ciĞnienia dĨwiĊku w kaĪdej z czterech
pozycji
mikrofonu
(rysunek
4)
obrazują
czĊstotliwoĞciowy rozkáad haáasu wokóá turbiny. Na
widmach
haáasu
moĪna
wyróĪniü
dwa
charakterystyczne pasma czĊstotliwoĞci: (1.6 y 100)
Hz i (125 y 10000) Hz (tabela 2).
Tabela 2.
Charakterystyczne pasma czĊstotliwoĞci
haáasu turbiny V80
Poziom haáasu LLin [dB]
Przedziaá

4

p. pom. 1
70

2

5. WYNIKI BADAē HAàASU TURBINY V80

a)

poziom haáasu L [dB]

Haáas mierzono w dwóch seriach. Po pierwsze,
w celu oszacowania mocy akustycznej turbiny
wykonano po piĊü pomiarów poziomu ciĞnienia
akustycznego w trzech pozycjach mikrofonu
(pozycje nawietrzne – punkty pomiarowe 1, 2, 4)
i w pozycji odniesienia – punkt 3 (poáoĪenie
zawietrzne mikrofonu). W drugiej serii, w celu
oceny kierunkowoĞci Ĩródáa i zebrania danych do
obliczeĔ modelowych rozprzestrzeniania siĊ haáasu
w Ğrodowisku, wykonano dodatkowo po piĊü
pomiarów
poziomu
ciĞnienia
akustycznego
w punktach 5, 6, 7 i 8.

poziom haáasu L [dB]
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czĊstotliw oĞü f [Hz]

Rys. 4. UĞrednione widma poziomu
haáasu turbiny V80
Potwierdzeniem powyĪszego jest pokazana na
rysunku 5 kierunkowoĞü Ĩródáa dĨwiĊku turbiny.
Wspóáczynnik kierunkowoĞci zdefiniowano jako
róĪnicĊ miĊdzy uĞrednionymi poziomami dĨwiĊku A
w
okreĞlonych
pozycjach
pomiarowych,
a uĞrednionym poziomem dĨwiĊku A w pozycji
odniesienia (punkt pomiarowy 3). Obserwowany
wzrost wartoĞci wspóáczynnika kierunkowoĞci
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w punktach pomiarowych 2 i 1 jest skutkiem
zawirowaĔ
powietrza powstających miĊdzy
masztem turbiny a poruszającymi siĊ páatami
wirnika.
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Rys. 5. KierunkowoĞü
promieniowania haáasu przez turbinĊ
V80 w Zagórzu

b)

Poziom dĨwiĊku A
Poziom mocy A
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Moc turbiny
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SprawnoĞü
akustyczna
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45.1
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0.6

KA = NA/Nt

6.8*10-9

Obliczona wartoĞü poziomu mocy A turbiny jest
zgodna z danymi podanymi w [9], z których wynika,
Īe dla prĊdkoĞci wiatru (5 – 8) m/s poziom mocy
akustycznej A jest zawarty w przedziale od 97 dB do
106.5 dB.
Obliczona moc akustyczna turbiny stanowiáa
podstawĊ symulacji propagacji haáasu wokóá jednej
turbiny na odlegáoĞü do 800 m tzn. do najbliĪszych
zabudowaĔ (dla poziomu liniowego jak i dla
poziomu dĨwiĊku A). W obliczeniach przyjĊto, Īe
poziom haáasu maleje z kwadratem odlegáoĞci.
Wyniki symulacji (przedstawione na rysunku 6)
wskazują, Īe w danych warunkach pogodowych
haáas pojedynczej turbiny w pobliĪu zabudowaĔ
wynosiáby odpowiednio:
LLin 800  55 dB, LA 800  25 dB.

100 m

5

6

Na podstawie uĞrednionego energetycznie
poziomu ciĞnienia dĨwiĊku w punkcie odniesienia –
punkt 3 wyznaczono moc i sprawnoĞü akustyczną
turbiny V80 zdefiniowaną jako stosunek mocy
akustycznej A do chwilowej mocy turbiny – mocy
turbiny w czasie pomiarów. Dane wyjĞciowe
i wyniki obliczeĔ mocy akustycznej turbiny [4, 5]
zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3.
Moc i sprawnoĞü akustyczna turbiny V80 w Zagórzu
(punkt pomiarowy 3)
Poziom dĨwiĊku
LLin [dB]
76.5
Poziom mocy
LN,Lin [dB]
127.5
akustycznej
Moc akustyczna
NLin [W]
5.61

odlegáoĞü r =

LA [dB]

3

50
45
40
35
30
25
20
15
10

200 m
300 m
400 m

4

500 m
600 m
700 m
800 m

1

8

2

7

Rys. 6. Rozkáad poziomu haáasu
wokóá turbiny V80 o mocy
chwilowej okoáo 0.6 MW
a) liniowych poziomów dĨwiĊku,
b) poziomów dĨwiĊku A
WartoĞü poziomu mocy akustycznej wyznaczoną
dla
pojedynczej
turbiny
wykorzystano
w obliczeniach symulacyjnych rozkáadu poziomu
dĨwiĊku A (obliczenia wykonano w programie LEQ
Professional 5x) w terenie otaczającym farmĊ
wiatrową Zagórze podczas pracy wszystkich turbin.
W obliczeniach przyjĊto, Īe kaĪda z turbin jest
punktowym Ĩródáem dĨwiĊku o poziomie mocy
akustycznej LN,A = 96.1 dB usytuowanym na
wysokoĞci H = 78 m odpowiadającej wysokoĞci
wieĪy turbiny. W obliczeniach nie uwzglĊdniono
wpáywu kierunku wiatru na rozkáad poziomu
dĨwiĊku jak równieĪ poziomu táa akustycznego. Na
mapie najbliĪszej okolicy farmy przedstawiono
izolinie poziomu dĨwiĊku A podczas pracy
wszystkich turbin V80 (rys. 7).
Z analizy propagacji haáasu wokóá elektrowni
wiatrowej
w
Zagórzu
(patrz
rys.
7),
przeprowadzonej dla omówionych wczeĞniej
warunków atmosferycznych wynika, Īe w tym
przypadku haáas generowany przez turbiny nie jest
uciąĪliwy dla Ğrodowiska (dla terenów zabudowy
mieszkalnej – w odlegáoĞci 800 m od turbiny).
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pogodowych, nie stanowiáy zagroĪenia haáasowego
dla Ğrodowiska, gdyĪ poziom dĨwiĊku A nie
przekraczaá dopuszczalnej wartoĞci dla pory nocnej
czyli poziomu 40 dB.
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Rys. 7. Izolinie poziomów haáasu
wokóá farmy wiatrowej Zagórze
podczas pracy wszystkich turbin
6. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania haáasu stanowią
studium przypadku haáasu turbiny V80 dla
okreĞlonych
warunków
atmosferycznych
i wynikającej z nich mocy turbiny (mniejszej niĪ
moc nominalna). Niemniej uzyskane wyniki badaĔ
haáasu dają pogląd na rozkáad pola akustycznego
wokóá farmy Zagórze.
Na podstawie badaĔ stwierdzono, Īe turbiny
wiatrowe w Zagórzu, w danych warunkach
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