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CHARAKTERYSTYKI DESTRUKCYJNOŚCI KUJAWSKOPOMORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH
1. Wprowadzenie
Wśród źródeł energii pierwotnej wyróżnić można: energię słoneczną (termosyntezę
pierwiastków na Słońcu), energię wewnętrzną Ziemi (rozpad pierwiastków radioaktywnych
w jej wnętrzu) oraz grawitację (grawitacyjne oddziaływanie ciał niebieskich, głównie
Księżyca). Zwiększone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym energetyką
wiatrową, spowodowane jest w znacznej mierze obawami o środowisko naturalne oraz
wyczerpywaniem paliw kopalnych. Po kryzysie ekonomicznym z lat siedemdziesiątych
pojawiła się zwiększona potrzeba wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które
zaczynają odgrywać coraz większą rolę na lokalnych rynkach energii elektrycznej [5].
Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka destrukcyjności systemu elektrowni
wiatrowej w odniesieniu wewnętrznym, do środowiska, zdrowia człowieka i otoczenia.

2. Metody oceny destrukcyjności
W metodyce tradycyjnego projektowania, z reguły nie zwracano uwagi na szkodliwość
oddziaływania i następstw działania obiektów (materiałów, produktów, maszyn i procesów).
Zadowalano się wyłącznie eksponowaniem jakości produktu i efektywności procesu, z tego
powodu w widoczny sposób nie zajmowano się określaniem szkodliwości obiektów
technicznych, w tym elektrowni wiatrowych. Utrzymujące się ignorowanie destrukcyjności
doprowadziło rzeczywistość wręcz do katastrofalnego stanu, którego poprawa jest trudna
i kosztowna. Współcześnie projektowanie, a szczególnie eksploatowanie obiektów
technicznych, bez analizy i oceny dewastacji środowiska i infrastruktury technicznej, nie
może być dłużej tolerowane. Projektowanie obiektów w konwencji inżynierii systemów, musi
minimalizować do dopuszczalnego poziomu ich szkodliwość. Realizacja tego założenia
zależna jest od możliwości szacowania stopnia rzeczonego oddziaływania destrukcyjnego.
Niezbędnym jest zatem określenie charakterystyki do wyrażania następstw negatywnych,
stopnia szkodliwego oddziaływania systemu na jego otoczenie. Tą charakterystyką jest
właśnie destrukcyjność systemu (całokształt oddziaływań systemu na elementy otoczenia) [1].
Punktem wyjścia do zdefiniowania szczegółowych charakterystyk destrukcyjności
określających szkodliwość systemu w odniesieniu do charakterystycznych elementów jego
otoczenia jest identyfikacja elementów i relacji poprzez dekompozycję otoczenia na elementy,
które wyróżniają się specyfiką relacji między nimi a systemem (rys. 1). Wyróżnić tu można
operatorów (osoby obsługujące system elektrowni wiatrowej lub stale przebywające w jego
otoczeniu), obiekt obrabiany (wiatr i ta część otoczenia, na którą bezpośrednio, zgodnie ze
swym przeznaczeniem oddziałuje system), żywe obiekty otoczenia (naturalne obiekty
znajdujące się w otoczeniu systemu elektrowni wiatrowej) i sztuczne obiekty otoczenia
(infrastruktura techniczna systemu oraz wszystkie wytworzone przez człowieka obiekty, które
znajdują się w otoczeniu systemu). Z dużej odmienności środowiska i systemu, wynika
potrzeba zdefiniowania charakterystyk destrukcyjności uwzględniających specyfikę
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wrażliwości poszczególnych elementów otoczenia (środowiska naturalnego) na szkodliwe
oddziaływanie systemu.
W takim ujęciu wyróżnić można: ergonomiczność (charakterystyka wyrażająca stopień
destrukcyjnego oddziaływania systemu na stanowisko pracy i operatora), defunkcyjność
(stopień destrukcyjnego oddziaływania systemu na obrabiany obiekt), ekologiczność
(charakterystyka niecelowego, destrukcyjnego oddziaływania systemu na żywe obiekty
otoczenia) i sozologiczność (stopień destrukcyjnego oddziaływania systemu na sztuczne
obiekty otoczenia) [13].

Rys. 1. Charakterystyki destrukcyjności systemu [opracowanie własne]

Stopień destrukcyjności ocenić można na podstawie zagrożeń, jakie stwarza system
poprzez emisję destruktorów, jak i przez szacowanie skutków wywoływanych przez
destruktory podczas ich oddziaływania na obiekty z ich otoczenia. W celu ustalenia stopnia
zagrożenia wywołanego przez system, nieodzowny staje się model działania systemu,
w którym uwzględnione zostaną wszystkie rodzaje oddziaływań (rys. 2). Destrukcyjność
wnoszą w nim emitowane przez system strumienie materii, energii oraz informacji. Z ich
bilansu wynika fakt, że o destrukcyjności decyduje strumień strat S. Analogicznie do
efektywności, destrukcyjność w odniesieniu do zagrożeń można zatem formalnie zdefiniować
jako iloraz strat (S) do poniesionych nakładów (N) [13].

Rys. 2. Model systemu działaniowego. N, NP, NU, NS, ND, NO – nakłady bezpośrednie, procesowe,
uzdatniające, na utylizację, na zabezpieczenie przed otoczeniem, U, UG, UD – efekty: użyteczny, główny,
dodatkowy, S, S’, S’’ - straty nieodzyskane, użyteczne, procesowe [13]

Wiedza, postępowanie twórcze, wybór strategii badań cyklu życia i recyklingu zespołów
elektrowni wiatrowych musi uwzględniać modele i cele, np. najwyższej efektywności
procesu, jakości produktu końcowego, a przede wszystkim najniższej szkodliwość, procesu
i produktu, na którą składa się początkowy potencjał działania, potencjał efektywnie zużyty,
stracony nieefektywnie, odzyskany z technologii lub otoczenia, jednostkowe zużycie energii
oraz obiekt destrukcyjny. Zatem istotnym staje się ustalenie sumarycznego potencjału
efektywności, jakości i nieszkodliwości rzeczonej maszyny w całym jej cyklu życia. Stany
postulowane, cele budowy i eksploatacji zespołów elektrowni wiatrowych, stanowi więc
wysoka jakość materii (nośnika, surowca, tworzywa, elementu, produktu, odpadu,
konstrukcji, mocy, energii), wysoka efektywność energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna
działania maszyn, urządzeń, instalacji, linii technologicznej oraz niska szkodliwość,
destrukcyjność oddziaływania produktu, procesu: zespołu elektrowni wiatrowej na otoczenie,
środowisko i w wewnętrznych relacjach.
Do określenia destrukcyjności systemu elektrowni wiatrowej służyć może procedura
oceny cyklu życia – LCA (Life Cycle Assessment). Środowiskowa ocena cyklu istnienia
składa się z pięciu etapów. W etapie pierwszym, nazywanym definicją celu, wyróżnić można
trzy zadania: określenie zastosowania, określenie zakresu studiowania i definiowanie tematu
studiowania. Na etap drugi – inwentaryzację, składają się: naszkicowanie drzewa procesów,
obliczanie danych, alokacja i stworzenie tablicy inwentarzowej. Etap trzeci, czyli
klasyfikacja, opiera się na: selekcji typów problemów, definicji współczynników, utworzeniu
środowiskowych profili oraz normalizacji. Etap czwarty – ocena ogólna, to ocena
środowiskowego profilu oraz poprawności i pewności. Ostatni etap stanowi analiza
możliwości poprawy, zawierająca analizę dominacji oraz marginalną. W trakcie analizy LCA
należy wziąć pod uwagę etap produkcji, użytkowania oraz zagospodarowania poużytkowego
produktu, które są ściśle związane z poborem i emisjami do środowiska [3, 7, 10, 12].
LCA kompleksowo podchodzi do problemu oceny destrukcyjności systemu,
uwzględniając każdą sferę cyklu istnienia elektrowni wiatrowej oraz wszelkie rodzaje
szkodliwych oddziaływań, które mogą wystąpić w jej cyklu życia. Procesy, zjawiska
i problemy są w niej ujmowane w sposób systemowy, a efekty środowiskowe i oddziaływania
destrukcyjne, ujęte są w formie wartości liczbowych. Dzięki temu zabiegowi, możliwą staje
się prosta identyfikacja sfer cyklu istnienia siłowni wiatrowej, które najbardziej dominują.
Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane np. w procesie projektowania czy podejmowania
decyzji. Stosowanie metody LCA poprawia efektywność działań, daje wiarygodne
i odtwarzalne wyniki oraz umożliwia sporządzenie pełnej oceny oddziaływań destrukcyjnych
analizowanego systemu [4, 9, 14, 15].
W przeprowadzonej analizie, destrukcyjne oddziaływanie na system elektrowni
wiatrowych obejmuje głównie pierwiastki promieniotwórcze. W przypadku szkodliwego
oddziaływania na zdrowie człowieka, pod uwagę brane są takie czynniki jak: związki
rakotwórcze oraz związki organiczne i nieorganiczne powodujące zaburzenia układu
oddechowego. Z kolei podczas analizy destrukcyjnego oddziaływania systemu na otoczenie,
uwzględnione zostały: związki wpływające na zmiany klimatu, związki wpływające na
powiększanie się dziury ozonowej, związki wykazujące ekotoksyczność, związki powodujące
zakwaszenie i/lub eutrofizację, czynniki mające wpływ na użytkowanie gruntów oraz procesy
negatywnie oddziałujące na środowisko związane z minerałami i paliwami kopalnymi.

3. Systemy energetyki wiatrowej województwa Kujawsko-Pomorskiego
W ubiegłym roku największy wzrost mocy zainstalowanej w Polsce odnotowano
w elektrowniach wiatrowych. Pod koniec czerwca 2013 roku, w tego typu źródłach było

2.807 MW, podczas gdy na koniec 2011 moc z elektrowni wiatrowych wynosiła 1.616 MW.
W zeszłym roku przybyło ponad 170 instalacji wykorzystujących energię wiatru. Pod koniec
czerwca 2013 roku było ich łącznie 765 [16, 20].
Od kilku lat, liderem wśród województw, pod względem energetyki wiatrowej,
niezmiennie pozostaje Zachodniopomorskie (w sumie 837 MW). Województwo KujawskoPomorskie z 215 takimi elektrowniami, o łącznej mocy 296 MW, jest pierwszym co do
liczności elektrowni i trzecim co do wielkości mocy zainstalowanej województwem w Polsce
(rys. 3 i rys. 4).
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Rys. 3. Moc instalacji energetyki wiatrowej w Polsce [MW]. Stan na dzień 2013-06-30 [opracowanie własne]
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Rys. 4. Liczba instalacji energetyki wiatrowej w Polsce. Stan na dzień 2013-06-30 [opracowanie własne]
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Rys. 5. Liczba i moc instalacji energetyki wiatrowej w województwie Kujawsko-Pomorskim. Stan na dzień
2013-06-30 [opracowanie własne]

W roku 2012 przyrosła moc o ok. 75 MW. W liczbie instalacji przodują w regionie cztery
powiaty: inowrocławski (36 instalacji), włocławski (33), radziejowski (29) oraz
aleksandrowski (17). Pod względem wielkości mocy zainstalowanej, największe znaczenie
mają powiaty: grudziądzki (55 MW), inowrocławski (48 MW), lipnowski (44 MW)
i włocławski (23 MW) (rys. 5) [20].
Obecny stan wykorzystania energetyki wiatrowej w województwie KujawskoPomorskiem nadal jest niewielki. W porównaniu do możliwości produkcji energii, liczba

turbin jest tu niebezpiecznie wysoka – 215 instalacji ma łączną moc 296 MW. Dla
porównania, w województwie Zachodniopomorskim działa ponad czterokrotnie mniej (49)
instalacji wiatrowych o łącznej mocy prawie trzykrotnie wyższej (837 MW). W regionie jest
zatem wiele małych elektrowni wiatrowych o niskich wydajnościach i często o niskiej
sprawności (rys. 3, 4 i 5) [20].
Etymolodzy nazwę regionu Kujawy wywodzą od wiejących w nim wiatrów: kui, czyli
wiatr, kujawa – wiatr północny [17]. Samo pochodzenie tej nazwy sugeruje korzystne
uwarunkowania do rozwoju energetyki wiatrowej w regionie Kujaw. Województwo
Kujawsko-Pomorskie ma bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, m.in. siłę,
prędkość i kierunki wiatru czy płaskie ukształtowanie terenu. Znajdują się tu również dobre
linie przesyłowe, co daje możliwość odprowadzenia energii do krajowego systemu. Sprawia
to, że województwo Kujawsko-Pomorskie jest pod tym względem lepsze np. od Pomorskiego,
gdzie parametry wietrzne są korzystniejsze, jednak brakuje odpowiedniej infrastruktury [2, 8].

4. Dyskusja wyników
Oprogramowaniem wykorzystanym do analizy stopnia destrukcyjnego oddziaływania
elektrowni wiatrowych na środowisko było 7.1 SimaPro wykonane przez PRé Consultans. Do
charakteryzowania destrukcyjnego oddziaływania siłowni wiatrowych na system użyto
metody Ekowskaźnika 99 (metody charakterystyki), która znajduje zastosowanie do
obliczania maksymalnych szkód środowiskowych na terytorium Europy. W rzeczonej
metodzie model cyklu życia sporządzany jest w sferze technicznej, a wyniki przedstawione są
na tablicy inwentaryzacyjnej, która jest połączona z trzema kategoriami szkód,
modelowanych w sferze ekologicznej. Z kolei sfera wartościowania znajduje wykorzystanie
do przypisania odpowiednich wag, w celu uzyskania miarodajnego wskaźnika [6, 11, 19].
Analiza destrukcyjności systemu elektrowni wiatrowej przeprowadzona została na
przykładzie trójłopatowej, dwu-megawatowej lądowej elektrowni wiatrowej o poziomej osi
obrotu – Gamesa G90 (wysokość wieży – 78 m, średnica wirnika – 90 m, całkowita wysokość
– 125 m) [18].
Wśród pierwiastków o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na system
(tab. 1), w całym cyklu życia elektrowni wiatrowej Gamesa G90 (biorąc pod uwagę wszystkie
przedziały), główną rolę odgrywa 222Rn (85%), 14C (9%) i 137Cs (5%).
Tab. 1. Stopień destrukcyjnego oddziaływania elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na system [opracowanie
własne]
pierwiastki
222
Rn
14
C
137
Cs
60
Co
134
Cs
85
Kr
226
Ra

wartość [DALY]
0,00000009
0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001

pierwiastki
129
I
234
U
230
Th
238
U
210
Po
235
U
210
Pb

wartość [DALY]
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001
< 0,00000001

Z kolei spośród związków o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na
zdrowie człowieka (tab. 2), w całym cyklu życia elektrowni wiatrowej Gamesa G90
(z uwzględnieniem wszystkich przedziałów), kluczowe znaczenie ma dwutlenek siarki (48%),
tlenek azotu (39%) i cząstki SPM (3%).

Tab. 2. Stopień destrukcyjnego oddziaływania elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na zdrowie człowieka
związki
dwutlenek siarki
tlenek azotu
cząstki SPM
dwutlenek azotu
tlenek siarki
węglowodory (ogółem)
kadm

wartość [DALY]
0,2150
0,1750
0,0150
0,0130
0,0110
0,0015
0,0035

związki
dioksyny
jony arszeniku
arszenik
benzeno(α)piren
jony kadmu
amoniak
cynk

wartość [DALY]
0,0017
0,0004
0,0002
0,0001
0,0001
< 0,0001
< 0,0001

Biorąc pod uwagę związki o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na
otoczenie (tab. 3), w całym cyklu życia elektrowni wiatrowej Gamesa G90 (we wszystkich
przedziałach łącznie), główną rolę odgrywa dwutlenek węgla (89%) i tlenek węgla (3%).
Analizując czynniki o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na otoczenie (tab.
3), najwyższym poziomem szkodliwego wpływu charakteryzuje się ołów (39%), cynk (22%)
i zajęcie gruntu przez obszar przemysłowy (15%). Natomiast wśród procesów o największym
stopniu destrukcyjnego oddziaływania na otoczenie (tab. 3), kluczowe znaczenie ma
wydobycie ropy naftowej (58%), wydobycie miedzi (28%) i wydobycie gazu ziemnego
(10%).
Tab. 3. Stopień destrukcyjnego oddziaływania elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na otoczenie
związek

wartość
[DALY]

czynnik

wartość
[PDF•m2•rok*,
PAF•m2•rok**]

dwutlenek węgla

0,0330

ołów

23.000**

tlenek węgla

0,0010

cynk
zajęcie gruntu
przez obszar
przemysłowy
tlenek azotu
dwutlenek siarki
kadm
miedź

13.400**

metan

< 0,0001

tlenek diazotu
dichlorometan
tetrafluorometan
heksafluoroetan

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

proces
wydobycie ropy
naftowej
wydobycie miedzi

wartość
[MJ surpuls]
360.000
175.000

9.000*

wydobycie gazu
ziemnego

62.000

4.650*
3.950*
2.500**
2.200**

wydobycie węgla
wydobycie żelaza
wydobycie boksytów
wydobycie niklu

12.500
5.000
< 1.000
< 1.000

5. Podsumowanie
Cel pracy został osiągnięty w zakresie profesjonalnych ocen cyklu życia elementów
i zespołów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych Gamesa G90, jako charakterystyk
destrukcyjności systemu technicznego w odniesieniu wewnętrznym – do niego samego, do
środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i polepszania (obecnie - jedynie kształtowania
i ochrony) otoczenia.
Stan wykorzystania energetyki wiatrowej w województwie Kujawsko-Pomorskim jest
niewielki: 215 instalacji o łącznej 296 MW. W regionie usytuowanych jest wiele małych
elektrowni wiatrowych o niskich mocach [20].
W konwencjonalnym projektowaniu, będzie można uwzględnić szkodliwość
projektowanych obiektów, co w wyniku twórczości inżynierskiej, wpłynie na polepszenie
charakterystyk jakości środowiska naturalnego, obniżenie intensywności eksploatacji
(eksploracji) surowców oraz poprawę warunków życia ludzi i zwierząt. Współcześnie,
projektowanie obiektów musi minimalizować ich szkodliwość do dopuszczalnego poziomu.
Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki szacowaniu stopnia oddziaływań
destrukcyjnych [1].

W celu określenia destrukcyjności systemu przykładowej elektrowni (Gamesa G90)
posłużono się procedurą oceny cyklu życia – LCA (Life Cycle Assessment). Pierwiastkiem
o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na system, w całym cyklu życia
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 (biorąc pod uwagę wszystkie przedziały), okazał się 222Rn.
Spośród związków o największym stopniu destrukcyjnego oddziaływania na zdrowie
człowieka analogiczną rolę odgrywa dwutlenek siarki. Z kolei związkiem o największym
stopniu destrukcyjnego oddziaływania na otoczenie jest dwutlenek węgla, czynnikiem – ołów,
a procesem – wydobycie ropy naftowej.
Wiedza, uzyskana dzięki wykonaniu analizy i oceny LCA, może przyczynić się do
opracowania modyfikacji procedur wspomagania konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji, w
kierunku optymalizacji elektrowni wiatrowych, poprzez zmniejszanie ich destrukcyjnego
wpływu na system, zdrowie człowieka, a przede wszystkim ulepszenie otoczenie. Może
również stanowić cenne źródło podczas projektowania, wytwarzania, eksploatacji
i zagospodarowania poużytkowego potencjału tworzyw i materiałów (również niektórych
elementów) elektrowni wiatrowych.
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