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ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI WYBRANYCH 
ELEMENTÓW SIŁOWNI WIATROWEJ O OSI POZIOMEJ 

Wprowadzenie 
Współczesne turbiny wiatrowe są to urządzenia, których budowa jest dość skomplikowana a 

ilość poszczególnych elementów stanowiąca całość konstrukcji w zależności od wielkości turbiny 
wiatrowej sięga ponad 8000 elementów. Na rysunku 1 pokazany jest procentowy udział 
poszczególnych elementów wchodzących w skład przykładowej siłowni wiatrowej o osi poziomej. 
Wynika z tego, że największą część konstrukcji stanowi wieża, która jest także jednym z 
najbardziej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych siłowni. Drugim podzespołem są łopaty 
wirnika, a następnie skrzynia biegów i inne części. 

Wieża jest elementem nośnym konstrukcji siłowni wiatrowej, ponieważ utrzymuje ważącą 
kilka ton gondole oraz cały zespół wirnika na pewnej niezmiennej wysokości nad poziomem 
gruntu. Oprócz tego wieża musi znosić obciążenia grawitacyjne, a także zmienne kierunki naporu 
wiatru. Dlatego też konstrukcje wież muszą być wytrzymałe zarówno na warunki techniczno – 
eksploatacyjne turbiny, jaki i oddziaływanie środowiska to znaczy szron, wyładowania 
atmosferyczne, oblodzenia i śnieżyce. 

Wieże stosowane w turbinach wiatrowych możemy podzielić na trzy główne grupy: 

- wieże stalowe rurowe, 
- wieże kratownicowe, 
- maszty dla siłowni o mniejszych mocach. 

1. Wieże stalowe rurowe 

Większość turbin wiatrowych o dużej mocy posadowiona jest na stalowych wieżach  
o przekroju w granicach 20 – 30 m2. Wieże (rys. 2) zanim trafią do klienta w postaci odpowiednio 
długich segmentów zwijane są na specjalnych zwijarkach z arkusza blachy  
w profil przypominający rurę, a następnie spawane. Tak przygotowane elementy transportowane są 
na miejsce montażu i składane w całość. Konstrukcje wież siłowni wiatrowych mają kształt stożka, 
których średnica maleje ku górze. Taka geometria zapewnia jej dużą wytrzymałość, a także 
pozwala zmniejszyć ilość materiału potrzebnego do wytworzenia całej wieży. 

Mając na względzie warunki technologiczne maksymalną wysokość wieży, jaką można 
aktualnie uzyskać stawiając taką budowle to 100 metrów. Przy wyższych wysokościach średnica 

1 Dr Tadeusz Trocikowski, Polwind Sp. z o.o., Kaniewo 41, kod pocztowy 87-890, email: pantadeusz@rcie.pl 
2 Dr inż. Adam Mroziński, WIM UTP w Bydgoszczy, Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, email: adammroz@utp.edu.pl 
3 Dr inż. Janusz Musiał, WIM UTP w Bydgoszczy, Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, email: jamusual@utp.edu.pl 
4 Mgr inż. Adam Troszyński, WIM UTP w Bydgoszczy, Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz 

                                                           



podstawy takiej wieży byłaby tak duża, że transport jej na miejsce powstania turbiny wiatrowej 
byłoby niemożliwe. Z tego tez powodu prowadzone są prace nad konstrukcjami wież, których 
dolną część stanowiłby żelbeton zaś góra wykonana by była z tradycyjnych stalowych rur.  

 
Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych elementów turbiny wiatrowej o osi poziomej. 
 
 

 
Rys. 4.2. Wieże stalowe rurowe.  

2. Wieże kratownicowe 
Innym rozwiązaniem wież turbin wiatrowych są wieże kratownicowe pokazane na rysunku 4.3 

które składają się ze spawanych profili stalowych. Zaletą takich konstrukcji jest przede wszystkim 
mniejsza ilość wykorzystanego materiału niż w przypadku wież rurowych o podobnej sztywności. 
Transport elementów kratownicowych na miejsce montażu jest dużo prostsze i łatwiejsze oraz ilość 

 



wykorzystanego żelbetonu na fundament jest mniejsza niż w wieżach rurowych. Wieże 
kratownicowe ze względu na swój ażurowy wygląd znacznie lepiej wkomponowują się w 
otaczające je środowisko niż wieże rurowe. Pomimo tych zalet turbiny wiatrowe z tego rodzaju 
wieżami są rzadziej stosowanie w energetyce wiatrowej. 

 
Rys. 3. Wieże kratownicowe. 

3. Wieże typu Steel Shell 
 
Obecnie na rynku najczęściej możemy spotkać wieże z wieżami rurowymi wykonanymi ze 

stali bądź też betonu. Prowadzone są także prace na wprowadzeniem wież hybrydowych, których 
pierwszy segment wykonany byłoby z betonu a kolejne ze stali. W związku z tym, że turbiny 
wiatrowe są coraz wyższe pociąga to za sobą trudności oraz ogromne koszty w przewozie 
poszczególnych podzespołów w miejsce jej instalacji. Firma Siemens zaproponowała prototypowe 
rozwiązanie wieży Stel Shell dedykowanej turbiną wiatrowym, które składają się z modułowych 
segmentów w kształcie litery U ( rys. 4). 

 



 
Rys. 4. Segmenty wieży typu Steel Shell. 

 

Poszczególne moduły skręca się w docelowym miejscu posadowienia turbiny w sekcje 
(rys.5.2), które następnie przykręca się do betonowej płyty fundamentowej (rys. 5) to sprawia, że 
możliwe jest zbudowanie wieży w krótkim okresie czasu i przy niższych kosztach. Wieże tego typu 
posiadają specjalne gumowe uszczelki znajdujące się na całej powierzchni styku łączonych 
elementów, które zapobiegają dostawania się wilgoci oraz deszczu do wnętrza kolumny. 

 
Rys. 5. Fundament wieży typu Steel Shell. 

 

Zaletą takich konstrukcji jest znacznie łatwiejszy transportu, przeładunek, oraz brak realnych 
ograniczeń wysokościowych. Pierwsza turbina wiatrowa z wieżą typu Steel Shell pokazana na 
rysunku 5.4 ma wysokość 115 metrów do jej budowy wykorzystano około 15 000 śrub i może 
generować moc rzędu 2,3 MW która wystarcza do zasilenia blisko 2400 gospodarstw domowych. 

 
 

 



4. Zestawianie wież różnej konstrukcji 
W tabeli 1 zostały zestawione wieże o konstrukcji rurowej stalowej, rurowej betonowej oraz 

wieże typu Steel Shell w celu porównania ich poszczególnych właściwości w stosunku do 
wymagań stawianych im przez rynek turbin wiatrowych. Natomiast w tabeli 2 przedstawione są ich 
wady i zalety. 

 Tabela 1. Zestawianie konstrukcji wież turbin wiatrowych 

 
STAWIANE 

WYMAGANIA 

Wieża Stalowa Wieża Betonowa Steel Shell 

   

Wielkość piasty 
powyżej 100 m - +++ +++ 

Możliwości 
transportowe ++ _ +++ 

Turbiny morskie +++ ++ - 

Koszt wykonania ++ +++ +++ 

Małe rozmiary +++ - ++ 

Koszt materiału - ++ - 

 "+++" tak lub tani "++" średni " – "  nie lub drogi 
 

Tabela 2. Wady i zalety wybranych konstrukcji 

Rodzaj Wież Zalety Wady 

Wieża Stalowa - sprawdzona technologia 
- szybka instalacja 

- transport (logistyka) 
- koszt (pracochłonne) 

Wieża Betonowa - koszt 
- wysokość 

- jedno miejsce budowy 
- czas instalacji 
- czas utwardzania 

Steel Shell 

- uprzemysłowiony 
- nieograniczona średnica wieży 
- transport 
- koszt produkcji 

- czas instalacji 
 

 



5. Założenia parametrów wstępnych badanego obiektu 
Do badań jako materiał na wieżę siłowni wiatrowej przyjęto - stal spawalną S 235JR. Jest to, 

według normy PN-EN 10025, stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, stosowana 
na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie, jak: słupy obciążone suwnicami, wieże 
wyciągowe, słupy trakcji energetycznej. Stal tą wykorzystuje się również na elementy maszyn i 
urządzeń, takich jak: belki podsuwnicowe, koła nadwozia i elementy nośne w konstrukcjach 
urządzeń dźwigowych. 

Skład chemiczny jak i własności mechaniczne stali S235JR zostały przedstawione 
odpowiednio w tabeli 3 oraz 4. 

 

Tabela 3. Skład chemiczny wg PN-EN 10025:2007 

Gatune
k stali 

C maks. dla grubości nominalnej  
g, mm 

Mn Si P S N 

g≤16 16<g≤40 g>40 maks. maks. maks. maks. maks. 

S235JR 0,17 0,2 - 1,4 - 0,045 0,045 0,009 

 
Tabela 4. Własności mechaniczne w temperaturze otoczenia wyrobów płaskich i wyrobów długich dla 
gatunków stali grup jakościowych, dla których określa się wartości pracy łamania wg PN-EN 10025:2007 

Gatunek 
stali 

Minimalna granica 
plastyczności N/ mm² 

dla grubości  
od 3 do 12 mm 

Wytrzymałość na 
rozciąganie N/mm², dla 
grubości od 3 do12 mm 

Minimalne wydłużenie 
procentowe przy zerwaniu  
A %, grubość nominalna  

w mm 

S235JR 235 360 – 510 

< 3, Lo = 
80mm 

≥ 3, Lo = 
5,65√So 

17 21 

 
Stal 235JR jest materiałem najczęściej stosowanym na tego typu konstrukcję. Dobór takiego 

tworzywa, do niniejszych analizy, pozwala na określenie podstawowych zależności 
(współczynnika bezpieczeństwa, naprężeń zredukowanych) badanej konstrukcji wieży. 

Podstawowymi danymi wejściowymi do analiz MES są siły (pionowa i pozioma) działające na 
konstrukcję wieży. Siła pionowa pochodzi od masy gondoli. Dla badanych zakresów przyjęto masę 
gondoli 1000 kg, co stanowi siłę pionową o wartości 10 kN. Obciążenie poziome pochodzi od 
śmigła. Siłę tę obliczono z zależności (1) przedstawionej poniżej: 

AvCF o
T ⋅⋅⋅=

2

2
ρ                                                               (1) 

gdzie: 

(  

 



CT – współczynnik aerodynamiczny siły nośnej zależny od kształtu profilu śmigła, do obliczeń 
przyjęto największą jego wartość równą 0,7, 

ρ – gęstość powietrza (1,225 kg/m3), Gęstość powietrza zmienia się w zależności od jego 
temperatury i ciśnienia. W przypadku spadku temperatury gęstość powietrza rośnie. Dla 
normalnych warunków meteorologicznych, a więc mierzonego ciśnienia atmosferycznego 
równego p=1113.3 [hPa], i temperatury t=15 [0C] gęstość powietrza wynosi: ρ=1.225 [kg/m3]. 
Taką też wartość wykorzystano w obliczeniach, 

vo – prędkość wiatru napływająca na wirnik, do obliczeń przyjęto jedną z większych jej wartości 
równą 25 m/s, 

A – powierzchnia przez, którą przepływa strumień powietrza, m2. 
2

4
DA π ⋅

=  

Jako zmienną w obliczeniach sił, przyjęto powierzchnię A zależną od średnicy śmigła. 
Przyjęto dwie średnice śmigła: 16 metrów oraz 26 metrów. 

Siła oddziaływująca na wieże przy średnicy śmigła równej 16 metrów:  

2

2
o

T
vF C Aρ= ⋅ ⋅ ⋅                                                                  (2) 

2 225 160.7 1,225 53878
2 4

F Nπ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ =                                                (3) 

Do analizy przyjęto obciążenie 60 kN 

 

Siła oddziaływująca na wieże przy średnicy śmigła równej 26 metrów:  

2

2
o

T
vF C Aρ= ⋅ ⋅ ⋅                                                                     (4) 

2 225 260.7 1,225 142272
2 4

F Nπ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ =                                    (5) 

Do analizy przyjęto obciążenie 150 kN 

 
Analizę MES (Metoda Elementów Skończonych) przeprowadzono przyjmując materiał wieży 

stal wyżej opisaną oraz przyjęto liniowo-sprężyste właściwości materiałowe opisane następującymi 
wielkościami: modułem sprężystości Young’a E = 210 000 MPa oraz liczbą Poissona ν = 0,3. W 
analizie przyjęto całkowite odebranie swobody przemieszczania się na kołnierzu dolnego segmentu 
dolnego wieży, co odpowiada warunkom utwierdzenia wieży w podłożu. Obciążenie wieży od 
ciężaru gondoli, któremu odpowiadała siła pionowa 10 kN oraz obciążenie poziome od śmigła o 

 



wartości 60 kN lub 150 kN na kołnierz górny segmentu górnego wieży przyjmując przy tym, że 
siła pozioma zgina wieżę w najbardziej niekorzystnej konfiguracji, tj. w płaszczyźnie, w której 
znajduje się oś pionowa otworu wejściowego do wieży (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Schematyczne przedstawienie sposobu obciążenia wieży siłowni wiatrowej oraz warunków 
brzegowych zastosowanych w obliczeniach MES (strzałka niebieska – siła od ciężaru gondoli; strzałka zielona 
– siła od śmigła; czerwone trójkąty – utwierdzenie wieży) 

6. Badania symulacyjne 

Model bryłowy MES 

Rysunki poszczególnych sekcji w formacie SAT zaimportowano do oprogramowania MES 
jako bryły pokazane na rysunku 7. 

a) b) 

  

Rys. 7. Model bryłowy sekcji dolnej (a) i górnej (b) wieży siłowni wiatrowej 

 



Obie sekcje zostały połączone w całość poprzez scalenie na wspólnej powierzchni styku 
kołnierzy (rys. 8). 

 

Rys. 8. Model bryłowy całości wieży siłowni wiatrowej 

 
Dyskretyzacja modelu bryłowego 

Na rysunku  9 przedstawiono model bryłowy wieży siłowni wiatrowej poddany dyskretyzacji 
za pomocą 20–węzłowych sześciennych elementów skończonych o kwadratowej funkcji kształtu 
oznaczonych jako C3D20M. Model zawierał 15 642 elementów skończonych oraz 110 151 
węzłów. 

 

Rys. 9. Model bryłowy wieży siłowni wiatrowej po dyskretyzacji za pomocą 6-ściennych elementów 
skończonych 

 
Wyniki analiz MES 

Obciążenie poziome wynoszące 60 kN 

Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych wyznaczonych w konstrukcji dla modelu 
opisanego powyżej wyniosła Sred=129,7 MPa. Przyjmując jako materiał wieży stal 235 JR o 

 



wartości granicy plastyczności wynoszącej Re=235 MPa współczynnik bezpieczeństwa określić 
można na podstawie zależności (2): 

811
7129

235 ,
MPa,

MPa
S
Rx
red

e ===                                                 (6) 

Otrzymana wartość współczynnika bezpieczeństwa pozwala na przyjęcie takiego rozwiązania 
przy podanym obciążeniu. Na rysunku 10  przedstawiono widok ogólny rozkład naprężeń 
zredukowanych wyznaczonych w konstrukcji dla modelu opisanego powyżej wg hipotezy Hubera - 
Misesa. 

 

Rys. 10. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – widok ogólny  

Największe naprężenia maksymalne w badanej konstrukcji występują w rejonie otworu 
wejściowego sekcji dolnej. Widok z zaznaczonym miejscem występowania naprężeń 
maksymalnych przedstawiono na rysunku 11. 

 

Rys. 11. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – widok w rejonie otworu 
wejściowego; zaznaczono miejsce występowania naprężeń maksymalnych w konstrukcji  

(  
 



Na rysunkach 12 przedstawiono rozkłady naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-
Misesa dla widoków z dwóch różnych stron wieży.  

 
 

Rys. 12. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa 

Rozkład naprężeń zredukowanych występujących w rejonie otworu wejściowego  
w przekrój, z zaznaczonym miejsce występowania naprężeń maksymalnych przedstawiono na 
rysunku 13. 

 
Rys. 13. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – przekrój w rejonie otworu 
wejściowego; zaznaczono miejsce występowania naprężeń maksymalnych w konstrukcji (czerwona strzałka) 

 



Rozkład ugięcia konstrukcji w kierunku poziomym zgodnym z kierunkiem działania siły od 
śmigła przedstawiono na rysunku 14. Wartość odchylenia od linii pionowej dla obciążenia siłą 60 
kN wynosi 72,9 mm. 

 

Rys. 14. Rozkład ugięcia konstrukcji w kierunku poziomym zgodnym z kierunkiem działania siły od śmigła 
turbiny wiatrowej  

 

Obciążenie poziome wynoszące 150 kN 

Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych wyznaczonych w konstrukcji dla modelu 
opisanego powyżej wyniosła Sred=324,9 MPa. Przyjmując jako materiał wieży stal o wartości 
granicy plastyczności wynoszącej Re=235 MPa współczynnik bezpieczeństwa określić można na 
podstawie zależności (2): 
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Otrzymana wartość współczynnika bezpieczeństwa nie pozwala na przyjęcie takiego 
rozwiązania przy podanym obciążeniu, ponieważ otrzymany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 
mniej niż jeden. Na rysunku 15 przedstawiono widok ogólny rozkład naprężeń zredukowanych 
wyznaczonych w konstrukcji dla modelu opisanego powyżej wg hipotezy Hubera-Misesa. 

 

 



 

Rys. 15. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – widok ogólny  

 

Zwiększenie obciążenia do 150 kN spowodowało większe naprężenia maksymalne  
w badanej konstrukcji, ale nie zmieniło to miejsca występowania tych naprężeń. Widok miejsca 
występowania naprężeń maksymalnych przedstawiono na rysunku 16. 

 

Rys. 16. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – widok w rejonie otworu 
wejściowego; zaznaczono miejsce występowania naprężeń maksymalnych w konstrukcji  

 

Na rysunku 17 analogicznie jak poprzednio, przedstawiono rozkłady naprężeń 
zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa dla widoków z dwóch różnych stron wieży.  

 



  

Rys. 17. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa  

 

Rozkład naprężeń zredukowanych występujących w rejonie otworu wejściowego  
w przekrój, z zaznaczonym miejsce występowania naprężeń maksymalnych przedstawiono na 
rysunku 18. 

 

Rys. 18. Rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa – przekrój w rejonie otworu 
wejściowego; zaznaczono miejsce występowania naprężeń maksymalnych w konstrukcji 

 



Rozkład ugięcia konstrukcji w kierunku poziomym zgodnym z kierunkiem działania siły od 
śmigła przedstawiono na rysunku 19. Wartość odchylenia od linii pionowej dla obciążenia siłą 150 
kN wynosi 182,2 mm. 

 

Rys. 19. Rozkład ugięcia konstrukcji w kierunku poziomym zgodnym z kierunkiem działania siły od śmigła 
turbiny wiatrowej 

 

Symulacje prowadzono przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES)  
w oparciu o oprogramowanie ABAQUS w wersji 6.6-4. 

Jest jedną z hipotez wytrzymałościowych, której zadaniem jest wyznaczenie warunków, dla 
których materiał poddany złożonemu obciążeniu osiągnie w przypadku materiału kruchego 
pierwsze pęknięcia zaś dla materiału plastycznego pojawienie się pierwszych trwałych odkształceń. 
W myśl hipotezy Hubera-Misesa o wytężeniu materiału decyduje przede wszystkim energia 
skumulowana w materiale podczas odkształcania jednostki objętości ciała. Energia ta w momencie 
usunięcia sił zewnętrznych wykorzystywana jest do uzyskania przez ciało pierwotnej postaci a nie 
objętości. 

 

 

 

 

 



7. Analiza otrzymanych wyników 

Udziałowy koszt wieży siłowni wiatrowej stanowi jedną z największych, w stosunku do całej 
elektrowni wiatrowej. Inwestycja ta niestety nie rośnie liniowo wraz z wysokością wieży, dlatego 
też jest bardzo ważnym, aby dobrać optymalną wysokość do warunków panujących na danym 
teranie. Jest to funkcja wielu czynników takich jak: koszt za każdy dodatkowy metr wieży, bądź też 
zmienny wiatr w stosunku do zmiany wysokości. 

Na korzyści płynące ze stosowania konstrukcji rurowej przemawiają lepsza aerodynamika czy 
łatwość konserwacji. Analizę wytrzymałością przeprowadzono na wieży 30 metrowej składającej 
się z 2 segmentów o grubości ścianki 16 mm oraz wadze całej konstrukcji – 19 056 kg, 

Przy obciążeniu 60 kN naprężenia zredukowane występujące w wieży rurowej wyniosły 
129.7 MPa co w rezultacie dawało współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 1.81 a więc 
uzyskanie takiego współczynnika bezpieczeństwa pozwala na przyjęcie takiego obciążenia wieży. 
W przypadku obciążenia wieży 150 kN naprężenia zredukowane wyniosły 329,9 MPa, natomiast 
współczynnik bezpieczeństwa kształtował się w granicach 0.72. Wartość uzyskanego 
współczynnika bezpieczeństwa nie pozwala na przyjęcie obciążenia wieży równego 150 kN 
ponieważ spowodowałoby to zniszczenie konstrukcji. W tabeli 3 zostały zestawione maksymalne 
wychylenia dla poszczególnych obciążeń jakim została poddana rurowa konstrukcja wieży. 

 
Tabela 3. Wartości maksymalnych wychyleń dla poszczególnych obciążeń i wieży 

Rodzaj 
Obciążenie 

Wieża rurowa 

60 kN 72,9 mm 

150 kN 182,2 mm 

 
Wnioski: 
a) większe wartości współczynnika bezpieczeństwa można uzyskać poprzez:  

- zastosowanie innego materiału (o większej granicy plastyczność) co wiąże się ze wzrostem 
kosztów, 

- zwiększenie grubości ścianki rury. 
b) należy mieć na uwadze, że w obliczeniach przyjęto największy współczynnik aerodynamiczny 

siły nośnej pomimo tego, że dla tego typu wież jego wartość kształtuje się na poziomie 3-
krotnie mniejszym. 

c) należy mieć również na uwadze, iż badany obiekt został poddany skrajnemu obciążeniu 
statycznemu, a nie jak to ma w rzeczywistości obciążeniom zmiennym. 

 

 

 



Podsumowanie 
Głównym celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki badań służącej do analizy 

wytrzymałościowej wież siłowni wiatrowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanego 
oprogramowania komputerowego. Analiza ta została ograniczona do elementu turbiny wiatrowej, 
jakim jest wieża składająca się z dwóch segmentów. Wyżej wymieniony cel został osiągnięty, 
chodź należy mieć na uwadze to, że powstał on w oparciu o duże uproszczenie warunków 
brzegowych w stosunku do warunków jakim są poddawane siłownie wiatrowe w rzeczywistości. W 
analizie komputerowej wykorzystano skrajne maksymalne obciążenia statyczne, chodź jak dobrze 
wiemy instalacje tego typu podczas eksploatacja poddawane są zmiennym obciążeniom 
wywołanym zmiennie wiejącym wiatrem. Odpowiednie zaadaptowanie wieży w środowisku 
komputerowym oraz odzwierciedlenie wszystkich zachowań i obciążeń panujących podczas 
eksploatacji turbiny wiatrowej może być podstawą do szerszej rozprawy na temat analizy 
wytrzymałościowej wieży siłowni wiatrowej z wykorzystanie oprogramowania komputerowego w 
dalszej pracy naukowej. 

W pracy zostały również postawione inne cele takie chociażby jak omówienie przeglądu 
rożnego rodzaju siłowni wiatrowych oraz przedstawienie typów konstrukcji wież dedykowanych 
turbinom wiatrowym. Cele te również zostały osiągnięte w niniejszej pracy i jak łatwo można się 
przekonać turbiny wiatrowe to nie tylko aerogeneratory z trzema łopatami posadowione na wieży 
rurowej, ale także szeroka gama innych konstrukcji siłowni wiatrowych. Omówione w pracy 
konstrukcje posiadają swoje wady i zalety. W zależności od zapotrzebowania klienta i warunków 
panujących w danej szerokości geograficznej pewne cechy charakterystyczne dla danego typu 
konstrukcji siłowni mogą być bardziej pożądane a inne mniej. Na przykład poziom generowanego 
hałasu będzie głównym wyznacznikiem, kiedy będziemy chcieli zainstalować turbinę wiatrowa w 
pobliżu domu bądź na jego dachu, a nie wydajność turbiny. Natomiast na obszarach wyludnionych 
bądź farmach wiatrowych zlokalizowanych na morzu, głównym parametrem branym pod uwagę 
będzie wydajność turbiny a nie poziom generowanego hałasu.  

Praca zawiera również charakterystykę rynku siłowni wiatrowych w Polsce i na świecie i w 
tym zestawieniu polski rynek zielonej energii wypada dość blado w stosunku do takich potęg jak 
Chiny, USA lub Niemcy. Jednak perspektywy rozwoju w naszym kraju do 2020 roku wyglądają 
obiecująco na tle innych państw europejskich. Reasumując niniejsza praca poświęcona analizie 
wytrzymałościowej wieży turbiny wiatrowej pokazuje nam, że przemysł elektrowni wiatrowych 
jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się, co stwarza dobre warunki do tworzenia coraz to 
nowszych konstrukcji i technologii, aby jeszcze efektywniejszym było pozyskiwanie energii z 
wiatru. 
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