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1. O firmie

Firma
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Wstęp

• ANEW Institute jest wspólnym przedsięwzięciem, typu joint-venture, założonym w 2007r.
przez polskich oraz ukraińskich naukowców i biznesmenów
• Biuro firmy mieści w Krakowie
• Spółka posiada pełne prawa patentowe do wszystkich swoich projektów

Ludzie

• Zespół inżynierów i projektantów ANEW Institute posiada duże doświadczenie i wiedzę w
zakresie lotnictwa i aerodynamiki oraz konstrukcji statków powietrznych – poczynając
od najmniejszych wolno latających konstrukcji (UAV) do największego na świecie
samolotu, An-225 Mrija
• Zespół dąży do komercjalizacji zgromadzonych doświadczeń, wykorzystując je w
zbliżonym obszarze – projektowania i produkcji turbin wiatrowych nowej generacji

Produkty

• ANEW Institute rozwija unikalną, innowacyjną i skalowalną konstrukcję turbiny
wiatrowej, która może w przyszłości zrewolucjonizować sposób produkcji energii
wiatrowej na świecie
• Testowane przez firmę prototypy, charakteryzują się szeregiem unikalnych rozwiązań
w najbardziej istotnych obszarach działania – znacząco lepszymi, w porównaniu do
innych, znanych rozwiązań konkurencyjnych

Misja

• Firma zamierza skomercjalizować unikalną wiedzę oraz doświadczenie, zdobyte
w przemyśle lotniczym, aby znacząco przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego
i zachowania zasobów surowców naturalnych

Anatoliy Naumenko, Główny Konstruktor
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•
•
•

Urodzony w 1947 r. w Rosji.
1965 – Rozpoczął studia Charkowskim Uniwersytecie Lotnictwa w Charkowie na
Ukrainie.
1971 – Rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa Antonowa (Antonov ASTC) w
Biurze Konstrukcyjnym w Kijowie. Pracował jako projektant i konstruktor statków
powietrznych.
•

•
•

1985 – Kierownik projektu samolotu An-70.
1992 – Przeprowadził się do Singapuru (z powodu katastrofy w Czernobrylu)
•

•
•

•

Aktywnie uczestniczył lub prowadził projekty samolotów An-28, An-32, An-72/74, An124 znany jako
An-225 Mirja oraz promu kosmicznego „BURAN”

Współzałożyciel Global Aero Design Center.
Uczestniczył w
helikopterów, business jets, samolotów bezzałogowych i innych zadań.

projektowaniu

2003 – Założył firmę ANEW w Melbourne (Australia).
•

Pracował jako konsultant i projektant przydzielony do “Thales Australia”.

2005 – Rozpoczął działalność biznesową na Ukrainie
•

Pracował dla “SPEC-TECHNO-EXPORT” w projektach współfinansowanych przez NATO.

2007 – Współzałożyciel ANEW Institute w Polsce.
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2. Nasz produkt - ANEW VAWT
Podstawowe parametry. Rewolucyjny współczynnik przetwarzania wiatru.
Porównanie z możliwościami konkurencji.

Konstrukcja skrzydła
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•

Wirnik turbiny jest innowacyjną konstrukcją,
zapewniającą
unikalne
właściwości
aerodynamiczne skrzydeł turbiny wiatrowej.

•

Dzięki unikalnej i wyjątkowej konstrukcji,
nasze turbiny osiągają współczynnik
przetwarzania energii znacząco wyższy, niż
konkurencyjne rozwiązania.

•

Aerodynamiczne właściwości skrzydeł, ich
geometria, konstrukcja oraz profil łopat,
zostały
zaprojektowane
na
bazie
wieloletnich
doświadczeń
i
wiedzy
zgromadzonej
przez konstruktorów i
naukowców, pracujących w branży lotniczej
przy konstrukcji samolotów oraz branżach z
nimi powiązanych.

Zalety - w porównaniu do rozwiązań
konkurencyjnych
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Współczynnik
przetwarzania
energii

• Turbina ANEW Institute ma sprawność o 100% większą w porównaniu do rozwiązań
konkurencji.
• Współczynnik przetwarzania energii (COE) wynosi około 60-70% - w porównaniu z 30%-35% do
tradycyjnych turbin wiatrowych z poziomą osią obrotu.
• Równomiernie przetwarza energię wiatru w energię elektryczną.

Kierunek oraz
pulsacje wiatru

• Praca turbiny nie zależy od kierunku wiatru, jak w typowych turbinach z poziomą osią
obrotu. Może być postawiona szybciej i bez długotrwałych badań kierunku wiatru.
• Konstrukcja turbiny ANEW Institute „nie hamuje wiatru”. Dlatego jest możliwe
umieszczenie na danym terenie 3 do 4 razy więcej turbin, niż w przypadku tradycyjnych
turbin o poziomej osi obrotu.

Własności
aerodynamiczne

• Turbiny ANEW Institute startują (przy3.0m/s) oraz zatrzymują się (przy 24.0m/s)
samoczynnie, bez konieczności rozpędzania i hamowania, co ogranicza koszty konstrukcji
i eksploatacji.
• Utrzymują stabilne obroty niezależnie od pulsacji wiatru.

Pozostałe
zalety

• Konstrukcja jest prostsza i tańsza: nie zachodzi konieczność umieszczenia generatora i
wyposażenia w gondoli na szczycie turbiny, pracuje bez dodatkowego reduktora.
• Pracuje ciszej niż tradycyjne turbiny.
• Nie zakłóca pracy radarów

Ograniczenia
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Ograniczenia przy produkcji energii elektrycznej z wiatru:
1.

Ograniczenie ilość areału o bardzo dobrych
umożliwiających posadowienie farm wiatrowych.

warunkach

wiatrowych

2.

Turbiny wiatrowe z poziomą osią obrotu mogą osiągać teoretyczny współczynnik
przetwarzania energii wiatru do ok. 50%, a w warunkach rzeczywistych do 35%.

Turbina AN VAWT
1.

Pionowa turbina wiatrowa z łopatami w kształcie litery X może teoretycznie
przetworzyć do 85% energii wiatru.

2.

Istnieje możliwość postawienia 3 to 4 więcej turbin na tej samej powierzchni.
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Testy prototypu
Wyniki testów w tunelu aerodynamicznym. Ich zgodność z wynikami badań
prototypu AN-12 w skali rzeczywistej. Skalowalność.

Zgromadzone doświadczenia
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AN VAWT- prototyp
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AN-12 budowa prototypu
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AN-12 prototyp – badania
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Prototyp turbiny VAWT AN-12
Wymiary
Średnica
Powierzchnia robocza
Wysokość

6.63 m
30.2 m²
4.56 m

.

Wieża
Konstrukcja
Wysokość
Średnica
Wymagana powierzchnia

Dwuczęściowy rurowy
13.30 m
0.256 m
Koło o średnicy 11 m

Generator
Moc nominalna
Typ
Mocowanie

11.5 kW (przy wietrze – 11.5 m/s)
Asynchroniczny
Wewnątrz gondoli na szczycie wieży

Średni współczynnik przetwarzania
energii wiatru (COE) wynosi 63.5%

Prototyp AN-12 – hałas
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AN VAWT have lowest noise disturbance
W porównaniu z innymi turbinami wiatrowymi AN VAWT nie wytwarza hałasu mechanicznego, ale
może być źródłem dźwięku aerodynamicznego (świst). Dźwięk ten jest wytwarzany przez obiekty o
kształcie aerodynamicznym przemieszczające się z prędkością większą niż 40 m/sec. AN VAWT
generuje mniejszy hałas niż porównywalne konkurencyjne turbiny.
Table 1: Maximum blade tips speeds

Wind Turbine

Max speed of blade tip [m/s]

AN-12
Rotapec Big Star Vertical
Foshan Ouyad
FKJ-A3
BWC Excel - S

~42.0
~50.0
~77.0
~83.0
~113.5
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3. Podstawowe zalety

Skalowalność
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Wnioski
Opierając się na wynikach badań w tunelu aerodynamicznym oraz testach prototypu AN-12
stwierdzono, że możliwa jest budowa turbiny wielopoziomowej oraz wielołopatowej.

Skalowalność
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Wnioski
Unikalna technologia umożliwia zastosowanie do różnych rodzajów turbin rodziny VAWT takich
samych części skrzydeł, pylonów, wieży, generatora i innych wymaganych do budowy turbiny.

Rodzina małych turbin ANew VAWT (10-50kW)
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•

•
•
•
•

•

•

Opracowaliśmy technologię produkcji na
przemysłową łopat turbiny o długości 4.65m.

skalę

Łopaty mogą być zastosowane przy produkcji „jednopoziomowej” turbiny wiatrowej z 2, 3 lub 4 łopatami
jak również przy produkcji „dwu-poziomowej"
turbiny z 6 lub 8 łopatami.
W zależności od wielkości łopat turbina może mieć
średnicę od 5.0 do 10.0m.
Używając tych samych standardowych łopat i
zależnie od ich liczby, średnicy turbiny oraz liczby
poziomów, możemy produkować turbiny o mocy w
zakresie od 5 do 50kW. Turbiny w tym przedziale
mocy różnią się tylko długością i wielkością pylonów.
Zaprojektowaliśmy i będziemy produkować dwa
rodzaje podpór (wieży) w formie trójnogu: „wersji
lekkiej” dla turbiny 5-25kW i „ciężkiej” dla turbiny
25-50 kW.

Możemy przygotować optymalne rozwiązanie i
wyprodukować VAWT indywidualnie dla każdego
odbiorcy, biorąc pod uwagę takie czynniki jak
optymalny współczynnik przetwarzania energii w
zależności od lokalizacji turbiny i panujących w
miejscu jej posadowienia warunków wiatrowych.
Osiągamy COE na poziomie 65%.

Rodzina turbin VAWT średniej wielkości (500-2 500kW)
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AN 1500

•

Rozwijamy rodzinę turbin średniej wielkości o mocy od 500
do 2 500kW.

•

Rodzina turbin średniej wielkości będzie
skrzydłach tej samej standardowej wielkości.

•

Każde skrzydło będzie wykonane z dwóch identycznych
części. Długość każdego elementu wynosi 19 metrów.
Powierzchnia skrzydeł wynosi 104m².

•

Używając standardowych skrzydeł można konstruować i
produkować „jednopoziomowe" turbiny wiatrowe z 2, 3, 4
lub 5 skrzydłami jak również "dwu poziomowe" turbiny z 6
lub 8 skrzydłami.

•

W zależności od wielkości skrzydeł, średnica turbiny może
wynosić od 30 do 70 m. Pylony mocujące skrzydła są takiej
samej konstrukcji, ale różnią się długością.

•

Zaprojektowaliśmy uniwersalną wieżę o wysokości 50 m
specjalnie dla tej rodziny turbin.

oparta

na

Rodzina turbin VAWT średniej wielkości (500-2 500kW)
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•

Turbiny produkujące do 1 500kW są umieszczane na
tej samej wieży. Turbiny o mocy do 2 500kW
wymagają podniesienia wysokości wieży o 30 m za
pomocą dodatkowego trójnogu.

•

Możemy zaprojektować i wyprodukować turbiny
wiatrowe optymalnie dobrane do potrzeb każdego
klienta. Możemy brać pod uwagę takie czynniki jak
warunki lokalne w miejscu posadowienia czy też
statystycznie dominująca prędkość wiatru.

•

Przy projektowaniu turbin zakładamy współczynnik
wykorzystania energii wiatru COE) 65%.

•

Przy niskich prędkościach wiatru (2.75-6.0 m/s)
turbiny ANew produkują prawie trzy razy więcej
energii niż turbiny śmigłowe tej samej wielkości.

•

Przy średnich wiatrach (5.0-12.0 m/s) turbiny ANew
mogą produkować prawie dwa razy więcej energii
elektrycznej niż tradycyjne turbiny śmigłowe HAWT.

Wykorzystanie wiatru
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AN VAWT może być budowana w większym zagęszczeniu
• Odległości
pomiędzy
turbinami
śmigłowymi
ze
względu
na
zawirowania wiatru za propelerem
muszą być nie mniejsze niż
6
średnic śmigła.
• Teoretyczne obliczenia pokazują, że
dla AN VAWT prędkość wiatru
powraca do prędkości wyjściowej w
odległości pomiędzy 0.5 do 2.5
średnic turbiny (zależnie od prędkości
wiatru).

• Resultaty
badań
w
tunelu
aerodynamicznym potwierdzają, że
prędkość wiatru „odbudowuje się”
nie przekraczając ~2.75 średnicy
turbiny AN VAWT (dla dowolnej
prędkości wiatru).

Rozwiązanie dla niskich prędkości wiatru
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• AN-1500 jest optymalizowna do pracy przy słabych wiatrach.
• Jej wysokość to tylko 58.5m i jest zaprojektowana tak, aby była możliwość posadowienia jej
pomiędzy klasycznymi turbinami na istniejącej farmie wiatrowej (aż do sześciu turbin AN-1500 na każdy
duży wiatrak).

• AN-1500 nie ma negatywnego wpływu na produkcję energii istniejących klasycznych wiatraków.
• Wydajność AN-1500 nie zależy od już istniejących propelerów.

Wnioski:
• Ilość otrzymanej z istniejącej farmy wiatrowej można zwiększyć:
- 2.5 – 4.0 razy przy średnich i silnych wiatrach.
- 5.0 - 8.0 razy przy niskich prędkościach wiatru (2.75-6.0m/s).

Turbiny dużej mocy VAWT
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• Turbiny dużej mocy AN VAWT - o zakresie nominalnym od 7.5MW to 20 MW (offshore) - mogą być konstruowane przy użyciu tej samej standardowej wielkości skrzydeł
(2 połączone części, każda o długości 50.0m) o średnicach od 110 do 300 metrów.

Turbina dużej mocy VAWT
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April 2010
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Case study – farma wiatrowa Kamieńsk
Nasza turbina jest zdecydowanie lepsza. Obliczenia teoretyczne,
potwierdzone w praktyce.
.

Case study - Kamiensk
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Opis
•

Ostatnio uruchomiona, bardzo
nowoczesna firma wiatrowa
w centralnej Polsce

•

15 turbin wiatrowych firmy
Enercon E-70 E4, o nominalnej
mocy elektrycznej 2MW każda

•

Łączna moc farmy wiatrowej
30MW

(14 x)
Enercon E-70 E4 (4)

Porównanie
gęstości
rozmieszczenia

AN-2500 (19)

•Turbiny wiatrowe ANEW Institute „nie zatrzymują wiatru” i dlatego mogą być gęściej
rozmieszczone na tej samej powierzchni.
•Na terenie farmy Kamieńsk, może być postawionych max 15 turbin (N1) Enercon E-70
•Na tej samej powierzchni można umieścić 52 (N2) turbiny AN-2500 !

• Współczynnik wykorzystania powierzchni (N2/N1) jest 3,5 krotnie
posadowieniu turbin AN-2500

większy

przy

Case study - Kamiensk
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Turbin Type

Nominal
Power

Basis

Enercon E-70 E4 2.0 MW Actuals
AN-2500

Wind

Power

Speed

Output

7.5 [m/s]

300 [kW]

2.5 MW Theoretical* 7.5 [m/s] 500 [kW] ***

# of

Total Power

COE

Power Output

Turbines

Output

Gain

Gain

28%

15

4.5 [MW]

N/A

N/A

53%

52**

26 [MW]

~ 90%

~65%

COE

* Supported by and extrapolated from actual test on the prototype of A N-12
** Theoretical number if same area for wind farm is available
*** A ssuming same eficiency gains are realized on A N-2500 turbines asper A N-12 turbine

Wnioski

• Wyjątkowe własności aerodynamiczne turbiny AN-2500 pozwalają osiągnąć ok. 90%
sprawności przy zamianie energii wiatrowej na mechaniczną (COE)
• Przy takich samych warunkach wiatrowych, uzyskuje się ok 65% efekt
energetyczny, nieosiągalny dla innych turbin
• Jeżeli weźmiemy pod uwagę oba parametry, możemy założyć, że: farma
wiatrowa na tym samym areale wyprodukuje 5.8 więcej energii (i da o tyle
większe przychody), kosztując tylko ok. 3,5 raza więcej
• Innymi słowy, produkcja 4.5 MW energii, wymaga tylko 9 turbin AN-2500 a nie 15.
Stanowi to tylko 40% kosztu inwestycji, przyjmując iż koszt turbin jest
porównywalny.
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4. Obecnie

Obecnie
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Zrealizowane

W trakcie realizacji

Dokumentacja
• Pełne prawa patentowe
•
•
•

Dokumentacja
• Częściowo zrealizowana

dokumentacja
rodziny turbin AN-1500 and AN-2500

Patent Polski P-384416

•

WIPO/PCT PL2008/000078

EPO 08872197.2

•

Techniczna dokumentacja rodziny małych
turbin AN-10/50kW

•

Certyfikat Innowacyjności
projektów unijnych)

Prototypy
• Pierwszy

(w

ramach

prototyp AN-12 (2 i 3
skrzydłowy) jest gotowy do certyfikacji.

Rozpoczęte prace projektowe
rodzinie turbin dużej mocy

przy

Prototypy
• Prototyp

turbiny AN-30 (Q4 2010) z
generatorem na magnesach trwałych.

•

Prototyp i testy turbiny AN-1500 i AN2500 (na przełomie 2011/12)

Produkcja
• Finalizujemy

przygotowania do produkcji
seryjnej (Q4 2010)

Dane kontaktowe
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ul. Kopernika 6
30-034 Kraków
Tel:

+48 12 426 0375

Fax:

+48 12 426 0376

office@anew-intitute.com
www.anew-institute.com

