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Katowice, 13 czerwca 2022 r. 

 

 

W związku z awarią techniczną jednej z turbin wiatrowych (WT9), jaka miała miejsce 14.05.2022 r., 

właściciel farmy wiatrowej w Dąbrowicach, spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., kontynuuje działania 

mające na celu zbadanie przyczyn awarii, przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa oraz przywracanie 

do pracy pozostałych 12 turbin. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z firmą General Electric, 

producentem turbin oraz General Electric Renewable Energy Polska będącym firmą serwisującą turbiny 

(„GE”). Wszystkie turbiny na farmie wiatrowej Dąbrowice przeszły regularny, planowy przegląd  

w listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

Teren wokół uszkodzonej turbiny został wygrodzony i podlega całodobowej ochronie prowadzonej 

przez wynajętą w tym celu profesjonalną firmę. Firma General Electric prowadzi dodatkowe, szczegółowe 

inspekcje pozostałych turbin pod kątem możliwości ich ponownego uruchomienia. Dziesięć turbin zostało 

przywróconych do pracy do dnia 10.06.2022 r., a pozostałe będą sprawdzane w najbliższych dniach.  

O wszelkich działaniach na bieżąco informowane są organy Gminy, a inspekcję na miejscu zdarzenia 

przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

Wstępne oględziny zniszczonych elementów turbiny wskazują na uszkodzenie śrub mocujących 

wirnik do wału głównego jako możliwą bezpośrednią przyczynę awarii. GE rozpoczęła prace mające na celu 

ustalenie okoliczności oraz przyczyn zaistniałych uszkodzeń, tzw. Root Cause Analysis (RCA). Do czasu 

zakończenia tych prac i potwierdzenia ich wyników stawianie hipotez odnośnie potencjalnych źródeł awarii 

jest bezprzedmiotowe.  

 

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie.  

 

Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 

2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku. 

 

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.  

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: 

 

 

Magdalena Jaromińska 

Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist 

M: +48 604 299 672 

email: magdalena.jarominska@engie.com 

                                                                                                  


