Izabela PIASECKA 1, Andrzej TOMPOROWSKI 2

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA
ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH
Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA
SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
Wprowadzenie
Z powodu zmieniającego się prawodawstwa, zarówno na świecie, w Unii Europejskiej, jak
i w Polsce, które w coraz większym stopniu zaczyna uwzględniać aspekty środowiskowe
w procesach wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego obiektów technicznych,
a także wzrastającą świadomością ekologiczną opinii publicznej, coraz większego znaczenia
nabiera ekoprojektowanie, nazywane również projektowaniem ekologicznym (ecological design),
zielonym projektowaniem (green design), projektowaniem dla środowiska (design for
environment), projektowaniem zrównoważonych produktów (sustanaible product design) czy
projektowaniem cyklu życia (life cycle design) [12].
Zgodnie z normą PKN-ISO/TR 14062:2004 ekoprojektowanie jest rozumiane jako włączanie
aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu [15]. Nie powinno być ono zatem
postrzegane jako odrębna procedura, lecz jako uzupełnienie projektowania tradycyjnego. W
klasycznym podejściu do projektowania problemy środowiskowe nie odgrywały istotnej roli.
Głównymi aspektami branymi pod uwagę było parametry wytrzymałościowe i techniczne,
funkcjonalność, koszty, bezpieczeństwo czy ergonomia. Ekoprojektowanie zwróciło uwagę na dwa
równie ważne elementy oceny projektu, a mianowicie ocenę oddziaływania na środowisko oraz
perspektywę całego cyklu życia [10].
Jedno z najbardziej popularnych narzędzi ekoprojektowych stanowi środowiskowa ocena
cyklu życia (LCA). Pomimo, iż LCA nie jest jedyną techniką służącą do zarządzania
środowiskowego, to posiada ona wiele cech charakterystycznych, decydujących o jej zaletach.
Przykładem może być perspektywa „od narodzin do śmierci” (from-cradle-to-grave perspective).
Dzięki niej żaden etap cyklu życia nie zostaje pominięty. Metoda bierze pod uwagę wszystkie
ekosystemy oraz ich elementy [2, 9, 14, 19]. Dzięki temu zabiegowi możliwa jest całościowa ocena
wpływu na środowisko oraz ocena zużycia zasobów środowiskowych. LCA z jednej strony
normalizuje dane na temat ilości wprowadzanej energii i materiałów, natomiast z drugiej –
powstawania zanieczyszczeń (emisja do gleby, wody i powietrza) oraz wszelkich odpadów w
ramach funkcjonalnych jednostek, które są powiązane z określonymi mediami środowiskowymi
(gleba, woda, powietrze). Pozwala to na zawarcie w bilansie ostatecznym wyłącznie danych
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charakterystycznych dla określonej czynności. LCA jest uniwersalną i podstawową techniką
służącą do oceny destrukcyjnego wpływu na środowisko działalności przemysłowej [1, 13, 16].
Energetyka wiatrowa stanowi sektor źródeł energii odnawialnej, który w ostatnich latach
odnotował bardzo dynamiczny wzrost, na świecie moc zainstalowana w tym rodzaju energetyki
wynosi już ponad 320 GW. Warto zatem rozważyć możliwości ekoprojektowania zespołów
roboczych siłowni wiatrowych. Celem opracowania było badanie i ocena cyklu życia wybranego
zespołu roboczego elektrowni wiatrowej z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks
Sustainability, stanowiącego jedno z narzędzi wspomagania komputerowego ekoprojektowania.
Wybranym zespołem roboczym, był wirnik elektrowni wiatrowej Gamesa G90.

1. Właściwości cykli życia siłowni wiatrowych
Życie każdego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej odbywa się w pięciu podstawowych
fazach, są nimi: sformułowanie potrzeby, konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja
i zagospodarowanie poużytkowe. W każdej fazie odpowiednie systemy mają na celu wykonanie
odrębnego działania, aby osiągnąć zakładany efekt [11].

Rys. 1. Schemat cyklu życia zespołu roboczego elektrowni wiatrowej. Opracowanie własne

1.1. Sformułowanie potrzeby
Faza pierwsza – sformułowanie potrzeby, może nastąpić w sferze produkcji, usług,
konsumpcji, itd. Potrzeba powinna być określana w taki sposób, aby sposoby jej zaspokojenia nie
były sugerowane z góry. Po sformułowaniu, następuje jej wartościowanie. Jeżeli nie jest
możliwym, by zaspokoić potrzebę przez wykorzystanie istniejącego już zespołu roboczego, należy
podjąć działania prowadzące do powstania nowego [11].

Fazy sformułowania potrzeby i konstruowania, stanowią kluczowe etapy podczas
minimalizacji szkodliwych i zwiększania pozytywnych oddziaływań w całym cyklu życia
zespołów roboczych siłowni wiatrowej. Formułowanie nowej potrzeby może nastąpić po
zakończeniu wcześniejszego cyklu życia zespołu roboczego oraz po przeprowadzeniu jego badania
i oceny, np. z zastosowaniem wspomagania komputerowego. Uzyskane wyniki, identyfikujące
główne zagrożenia oraz pożądane oddziaływania, mogą być przyczyną powstania potrzeby, która
polegałaby na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i eksploatacji
analizowanego zespołu roboczego.
1.2. Konstruowanie
Faza konstruowania obejmuje proces syntezy zespołu roboczego o właściwościach
umożliwiających spełnienie wymagań wynikających z rozwiązań przyjętych w poprzedniej fazie.
Dobrane zostaję sposoby działania technicznego, które rozwija się w koncepcje systemów
technicznych, jak i socjotechnicznych. Wykonane obliczenia winny zapewnić niezawodność,
skuteczność i efektywność, warunkujące społeczną użyteczność przedsięwzięcia [8, 11].
Sformułowana potrzeba przybiera realne kształty w fazie konstruowania. Dzięki wynikom
badań, analiz i oceny cyklu życia wprowadzane są zmiany w dotychczas stosowanych
technologiach, procesach oraz materiałach. Mogą również zostać zastosowane zupełnie nowe
rozwiązania, mające na celu zmniejszenie szkodliwych i zwiększenie pozytywnych oddziaływań w
fazie wytwarzania, eksploatacji oraz zagospodarowania poużytkowego zespołu roboczego
elektrowni wiatrowej. Bardzo pomocnym narzędziem, wspomagającym ekoprojektowanie może
być w tej fazie m.in. program SolidWorks Sustainability.
1.3. Wytwarzanie
Faza wytwarzania, to produkcja zespołu elektrowni wiatrowej o wymaganych
właściwościach, czyli o przewidywanym w projekcie potencjale użytkowym. Obejmuje działania
odnośnie projektowania procesów technologicznych, organizacji procesów produkcyjnych oraz
materialną realizację zespołu [11].
Współczesne łopaty siłowni wiatrowych składają się z sklejonych warstw włókien szklanych i
węglowych oraz żywicy epoksydowej wstrzykiwanej do włókien w warunkach próżniowych.
Sposobem na osiągnięcie takiego produktu jest odpowiednio dobrana technologia wytwarzania.
Obecnie najpopularniejszą metodą produkcji jest tzw. vacuum bagging – laminowanie z użyciem
worka próżniowego. Dzięki rzeczonej metodzie usuwane zostają pęcherzyki powietrza oraz
zwiększa się udział zbrojenia (do około 55%) [7, 8].
Na wnętrze dwóch połówek formy, która może być ogrzewana, nakłada się środek
antyadhezyjny, a następnie żelkotu, chroniący łopatę przed działaniem czynników zewnętrznych,
np. wilgoci i światła. Kolejny etap to wykładanie formy matami z włókien szklanych i innych
materiałów wzmacniających i układanie specjalnych węży, którymi w trakcie procesu będzie
płynąć mieszanka żywicy epoksydowej, utwardzaczy oraz dodatków. Po zakończeniu tej fazy
następuje nałożenie nieprzepuszczającej powietrze folii i wyssanie powietrza znajdującego się

między formą a folią. Tak powstała próżnia zasysa płynną mieszankę żywicy i utwardzacza przez
węże do wnętrza formy i nasyca materiały wzmacniające. Utwardzanie połówek łopat następuje w
temperaturze 70°C, następnie są one sklejane, poddawane szlifowaniu powierzchniowemu (w celu
usunięcia środków antyadhezyjnych), wielokrotnemu lakierowaniu oraz polerowaniu. Drobne
nierówności powierzchni są wyrównywane masą szpachlową. Pod koniec lakierowania nakładana
zostaje powłoka chroniąca krawędzie przed zużyciem i lakier kryjący [8].
Piasta wchodząca w skład zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej jest zbudowana
w największym stopniu z żeliwa sferoidalnego. Do jego otrzymywania stosuje się zazwyczaj
żeliwiaki koksowe, piece bębnowe obrotowe lub piece indukcyjne. Pokrywa piasty składa się z
kolei przede wszystkim z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami szklanymi i/lub
węglowymi [7].

Rys. 2. Ewolucja koncepcji konstrukcyjnych projektu, materiałów i procesów łopat kompozytowych FRP
turbin wiatrowych. Opracowanie własne na podstawie [8]

1.4. Eksploatacja
Faza czwarta – eksploatacji uznawana jest za najważniejszą fazę istnienia zespołu roboczego,
ponieważ w jej trakcie wykonuje on zadania, do których został zaprojektowany i wyprodukowany.
Eksploatacja dzieli się na zasilanie, użytkowanie, obsługiwanie i zarządzanie. Zasilanie to ogólnie
rzecz ujmując dostarczanie do zespołu materiałów (np. materiałów eksploatacyjnych, części

zamiennych), energii i informacji. Użytkowanie polega na doborze i rozmieszczeniu obiektów oraz
ich wykorzystaniu na poszczególnych stanowiskach pracy. Obsługiwanie polega z kolei na ocenie
stanu technicznego zespołu roboczego elektrowni (bezpośrednią i diagnostyczną), obsłudze
technicznej oraz naprawach. Zarządzanie w kontekście eksploatacji stanowi procesy planistycznodecyzyjne i planistyczno-sprawozdawcze [11].
Każda ludzka działalność, a więc także energetyka wiatrowa, ma określony wpływ na
środowisko naturalne. Do największych problemów można zaliczyć w tym względzie wpływ na
ptactwo na szlakach ich migracji sezonowych, hałas, drgania, efekt stroboskopowy i efekt cienia
czy zmiany krajobrazu oraz lokalnego mikroklimatu. Podczas lokalizowania farmy lub elektrowni
wiatrowej, trzeba zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu parki krajobrazowe, parki narodowe
i rezerwaty przyrody. Jednak większość uciążliwości można wyeliminować poprzez inwestowanie
w nowoczesne konstrukcje lub budowanie elektrowni z dala od ludzkich siedzib [8].
Mimo wysokiego kosztu związanego z inwestycjami na polu energetyki wiatrowej, tego typu
elektrownie są bardzo pożądane ze względu na szereg korzyści, jakie ze sobą niosą. Najczęściej
wymieniany argument przez zwolenników energetyki wiatrowej to fakt, iż elektrownia wiatrowa
może zaspokoić określone potrzeby energetyczne przy równoczesnej dużej redukcji zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery w trakcie produkcji energii odbywającej się metodami
konwencjonalnymi. Rozwijanie sektorów związanych z produkowaniem nowoczesnych instalacji
wiatrowych, jest czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu i zwiększającym wachlarz
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Jedną z zalet elektrowni wiatrowych stanowi
możliwość zarówno oddawania do systemu energetycznego danego kraju wyprodukowanej energii
poprzez pracę do sieci elektroenergetycznej, jak i dzięki pracy na sieć wydzieloną, możliwość
zaspokajania zapotrzebowania na energię domu jednorodzinnego, przedsiębiorstwa rolnego czy
zakładu produkcyjnego [7, 8].
1.5. Zagospodarowanie poużytkowe
Zagospodarowanie poużytkowe do pewnego czasu nie było wyróżniane, jako odrębna faza
cyklu istnienia zespołów roboczych elektrowni wiatrowych, jednak zagrożenia i uciążliwości
związane z niezdolnymi do dalszej pracy zespołami wiatrowymi, wymusiły zmiany w sposobie
myślenia. Problem zagospodarowania poużytkowego powinien być brany pod uwagę zarówno na
etapie konstruowania, produkcji, jak i eksploatacji. Ze względu na problematykę wyczerpywania
się zasobów naturalnych, najwłaściwszym byłoby ponowne wykorzystanie tego, co da się
powtórnie użyć do budowy nowych obiektów. W wyniku takiego podejścia, powstało pojęcie
recyklingu, wskazujące na możliwość ponownego wykorzystania poszczególnych części zespołów
roboczych siłowni wiatrowych lub materiałów z nich odzyskanych [11].
Po zakończeniu cyklu istnienia, który dla zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
trwa około 20 lat, wszystkie materiały metalowe, tworzywa polimerowe i inne (np. gumy, oleje,
smary) muszą zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane. Możliwości jest wiele, zaczynając
od składowania na wysypiskach odpadów, poprzez spalanie, na recyklingu mechanicznym i
termicznym (np. piroliza) skończywszy. Każdy z tych procesów ma jednak wpływ zarówno na
środowisko przyrodnicze, człowieka oraz infrastrukturę techniczną. Procesy zagospodarowania

poużytkowego elektrowni wiatrowych, mogą nieść za sobą wiele korzystnych aspektów.
Zagospodarowanie tworzyw i materiałów, daje możliwość uzyskania nowych produktów lub
energii. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii takich procesów, poziomy emisji zanieczyszczeń
do atmosfery, gleby i wody są coraz niższe. Zmniejsza się także ilość oraz toksyczność odpadów
produkowanych w ich wyniku [7, 8].
Umieszczanie na wysypisku zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych to opcja
najtańsza, jednak w większości krajów świata stawia się za cel zmniejszenie ilości składowanych
odpadów, a w przyszłości składowanie tak dużych ilości materiałów i tworzyw będzie wręcz nie do
przyjęcia. Równocześnie ze stale rosnącą ilością odpadów, maleje powierzchnia dostępna na
zakopywanie i wysypiska śmieci. W związku z tym, czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju
współczesnych społeczeństw stała się obok ekonomii – ekologia [8, 12].
Łopaty wykonane są z materiałów kompozytowych i mogą być spalane, jako źródło energii,
ze względu na ich wartość opałową. Spalanie może jednak prowadzić do tworzenia
niebezpiecznych produktów ubocznych, a około 60% materiału po spaleniu pozostaje jako złom,
który musi być usuwany na składowisko odpadów lub poddany recyklingowi jako np. wypełniacz
w materiałach budowlanych. Większość żywic ma wartość opałową ok. 30.000 kJ/kg. Wartość
opałowa materiałów kompozytowych zależy głównie od składu polimerów, ponieważ większość
materiału włóknistego wypełniacza jest niepalna [8].
Metoda mechanicznego recyklingu łopat nie jest skomplikowana i da się ją opisać w trzech
krokach. W pierwszym z nich, łopaty są usuwane z piasty i cięte na miejscu na mniejsze elementy,
aby ułatwić transport. Krok drugi polega na kruszeniu (rozdrabnianiu) zmniejszającym wielkość
elementów, zazwyczaj do 10 mm, a czasem do mniej niż 50 µm. Proces ten powoduje
„wygniatanie” żywicy z włókien. Ostatni krok stanowi metoda klasyfikacji, używana do
oddzielania większych elementów (włókien) od mniejszych, drobniejszych ziaren (wypełniacz plus
materiał polimerowy). Elementy drobnej wielkości mogą być stosowane jako substytut materiału
wypełniającego do innego zastosowania [2, 8].
Piroliza stanowi z kolei formę recyklingu termicznego koncentrującą się na odzyskiwaniu
energii zawartej w polimerze. Zachodzi wtedy, gdy materiał jest podgrzewany do temperatury ok.
500°C bez dostępu tlenu. Polimery rozkładają się na lżejsze substancje organiczne, stałe lub ciekłe
węglowodory. Wpływ procesu na włókna szklane jest wyższy aniżeli na węglowe. Oba utrzymują
sztywność, jednak włókna szklane tracą 50% wytrzymałości początkowej, a włókna węglowe
zaledwie 5%. Włókna szklane mogą być wykorzystywane w produkcji kleju, farb lub betonu.
Włókna szklane mogą również zostać zmieszane z niewielką ilością włókien polipropylenowych i
po przejściu przez piec, topią się i łączą tworząc np. stabilne płyty izolacyjne. Wytrzymałość
włókien węglowych zmniejsza się w niewielkim stopniu, zatem mogą być one ponownie
wprowadzone do materiałów kompozytowych, jako wzmocnienie z niskim ryzykiem. Energia
uzyskiwana z polimerów może być wykorzystana np. do ogrzewania lub wytworzenia energii
elektrycznej [8].

2. Przegląd najważniejszych
ekoprojektowania

metod

wspomagania

komputerowego

W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej programów komputerowych
umożliwiających projektowanie zespołów roboczych elektrowni wiatrowych w zgodzie
z wytycznymi ochrony środowiska, sprawiając że wytwarzane produkty są nie tylko wysokiej
jakości, ale charakteryzują się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze,
wyczerpywanie zasobów oraz zdrowie człowieka. Wśród najpowszechniej stosowanego
oprogramowania do wspomagania komputerowego ekoprojektowania wyróżnić można m.in.
SimaPro, WindFarmer, GaBi czy SolidWorks Sustainability.
Program SimaPro (PRé Consultants) umożliwia ocenę oddziaływania na środowisko danego
zespołu roboczego w ciągu jednego cyklu życia lub w czasie jego wybranego etapu, np.
wytwarzania, eksploatacji czy zagospodarowania poużytkowego. Możliwym jest także
wykonywanie porównań między kilkoma zespołami pełniącymi analogiczne funkcje. Program,
wykorzystując dołączone do niego bazy danych, oblicza oddziaływanie na środowisko, system,
zasoby i zdrowie człowieka, w rozbiciu na związki chemiczne. Oddziaływanie przybiera postać
emisji lub poboru substancji. Wśród emisji pola wpływu stanowi powietrze, woda i gleba, a wśród
poborów – surowce. W programie udostępnionych jest dodatkowo wiele modeli pozwalających na
szczegółowe badanie interesujących konstruktora obszarów, np. Ekowskaźnik 99 (obliczanie
maksymalnych szkód środowiskowych, które mogą występować na terytorium Europy), CED
(określenie skumulowanego zapotrzebowania na energię) czy IPCC (ilościowa ocena wpływu
poszczególnych gazów cieplarnianych (GHG) na efekt cieplarniany, w odniesieniu do CO2) [5, 17].
WindFarmer firmy DNV GL ułatwia konstruowanie elektrowni wiatrowych, m.in. poprzez
możliwość oceny cyklu życia w fazie eksploatacji, stanowiąc cenne uzupełnienie wyników
uzyskanych za pomocą takich programów jak SimaPro. Umożliwia maksymalizację mocy
wytwarzanej przez siłownię wiatrową, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego wpływu
na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzkie. WindFarmer posiada wiele modułów
pozwalających na projektowanie i analizę zarówno farmy wiatrowej, jak i pojedynczej elektrowni,
m.in. projektowanie układu turbiny, przewidywanie wydajności energetycznej, obliczenia
intensywności turbulencji, ocena oddziaływania na środowisko, mapa poziomów hałasu, efekt
wizualny i migotania cienia, wizualizacja gotowej budowy [4].
Oprogramowanie GaBi posiada standardowy zestaw funkcji niezbędnych do oceny cyklu
życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowych. Wizualizacje dostępne w GaBi pozwalają na
konstruowanie własnych produktów i modeli systemu. Funkcja przeciągnij i upuść, hierarchiczny
menedżer bazy danych czy zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają na elastyczne
uzupełnianie modelu z danych własnych lub pochodzących z wbudowanej bazy. Istnieje możliwość
wyboru kilku baz danych sporządzonych przez PE International, m.in. zawierających dane
branżowe, takie jak Ecoinvent i U.S. LCI. Łącznie dostępnych jest ponad 7.000 zestawów danych.
Oprogramowanie umożliwia uzyskanie szybkiego wyniku modelowania, analizy i raportowania za
pomocą np. sprawozdań czy interaktywnej analizy scenariuszy [3].

SolidWorks Sustainability (Dassault Systèmes SolidWorks Corporation) posiada bazę danych
cyklu życia produktu stworzoną przez niezależną organizację PE International. Jest on w pełni
zintegrowany z oprogramowaniem CAD firmy SolidWorks, dodatkowo wprowadzając narzędzia
oparte na ocenie cyklu życia (LCA), które mierzą wpływ na emisję dwutlenku węgla (w kg CO2 eq),
zużycie energii (w MJ), zakwaszenie powietrza (w kg SO2 eq) i eutrofizację wody (w kg PO4 eq)
w całym cyklu życia zespołu elektrowni wiatrowej, obejmując wybór materiałów, wytwarzanie,
eksploatację i formę zagospodarowania poużytkowego [18].
Ocena obejmuje: wydobycie rudy z ziemi, przetwarzanie materiałów, produkcję części,
złożenie, użytkowanie produktu, zagospodarowanie (składowanie na wysypisku śmieci, recykling
lub spalanie), transport występujący pomiędzy etapami oraz w ramach każdego z nich. Program
zawiera podobne modele procesów oraz bazy danych, jak te wykorzystywane w oprogramowaniu
GaBi, aby przy użyciu wysokiej jakości naukowych danych, oceniać wpływ na środowisko
przyrodnicze. Narzędzie wyboru materiałów zapewnia natychmiastową informację zwrotną,
pomagając projektantom wybrać najbardziej przyjazne środowisku i zdrowiu człowieka materiały
dla danego projektu zespołu roboczego [18].

3. Metody oceny zespołów roboczych programem SolidWorks Sustainability
Pierwszy krok badań stanowi wrysowanie zgodnie z zasadami obsługi programu SolidWorks,
elementu w formacie 3D, który zostanie poddany analizie, np. zespołu roboczego wirnika
składającego się z trzech łopat, piasty i pokrywy piasty. Następnie w zakładce narzędzia należy
wybrać funkcję Sustainability i ją uruchomić, co otwiera wachlarz możliwości badania i oceny
analizowanego zespołu roboczego.
W pierwszym kroku należy dobrać odpowiednie materiały budujące poszczególne elementy,
początkowo przez wybór klasy, a następnie konkretnego tworzywa. Program automatycznie
generuje masę danego elementu. Kolejnym krokiem jest wybranie regionu, w którym rzeczony
materiał został wyprodukowany, do wyboru była Europa, Azja, Indie, Australia oraz Ameryka
Północna i Południowa. Analogiczny wybór jest możliwy podczas określania, gdzie analizowany
materiał będzie użytkowany. Następne okno pozwala natomiast na określenie odległości transportu
danego elementu, przy użyciu kolei, samochodu, statku i/lub samolotu, z punktu produkcji do
miejsca lokalizacji. Ostatnia z dostępnych opcji umożliwia z kolei wybór scenariusza końca życia
danego materiału, a więc sposoby jego zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu,
spalania lub umieszczenia na wysypisku odpadów.
Cała procedura musi zostać powtórzona dla wszystkich materiałów budujących poszczególne
elementy zespołu roboczego. Ten sam sposób postępowania może zostać wykorzystany do badania
i oceny każdego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej. Przykładowe okna wyboru programu
SolidWorks Sustainability zostały przedstawione na rysunku 3.

Rys. 3. Przykładowe okna wyboru programu SolidWorks Sustainability

Główne narzędzie umożliwiające ekoprojektowanie w SolidWorks Sustainability stanowi
okno wpływów środowiskowych. Podzielone jest ono na cztery główne kategorie: węgiel, energia,
powietrze i woda, przy czym w każdej z nich uwzględniane są kolejno cztery obszary wpływów, a
mianowicie materiał, produkcja, eksploatacja, transport oraz koniec istnienia rozumiany, jako
zagospodarowanie poużytkowe. W oknie wyboru materiałów umieszczono opcję „znajdź
podobny”, umożliwiającą automatyczne wyszukiwanie w dostępnej bazie danych materiału o
podobnych do oczekiwanych właściwościach, ale o niższym negatywnym wpływie na środowisko
naturalne. W oknie analizy wpływów środowiskowych można zobaczyć, o ile na danym polu,
zmniejszają się szkodliwe wpływy środowiskowe, dzięki wykorzystywaniu w procesach
projektowania nowego materiału. Również ogromne znaczenie odgrywa zmiana sposobu
zagospodarowania poużytkowego elementu, który zakończył swój cykl życia, na bardziej
prośrodowiskowy, np. zwiększenie udziału procentowego procesów recyklingu. Przykładowe okno
analizy wpływów środowiskowych programu SolidWorks Sustainability przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Okno analizy wpływów środowiskowych programu SolidWorks Sustainability

Rys. 5. Przykładowy fragment raportu SolidWorks Sustainability z uwzględnionymi wielkościami wpływów
środowiskowych

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i ewentualnej zmianie materiałów
konstrukcyjnych i sposobów zagospodarowania poużytkowego, otrzymuje się raport końcowy w
formie pliku programu Microsoft Word, zawierający m.in. nazwę elementu, jego graficzny model
3D, rodzaj użytego materiału, procentowy udział procesów zagospodarowania poużytkowego,
wagę, przewidywany czas eksploatacji, mapę z zaznaczonymi obszarami produkcji i eksploatacji,
dane dotyczące produkcji, eksploatacji, środków transportu i końca istnienia oraz zestawienie
wpływów środowiskowych w postaci wykresów kołowych śladu węglowego [w kg CO2eq],
całkowitej zużytej energii [w MJ], zakwaszenia powietrza [w kg SO2eq] oraz eutrofizacji wody [w
kg PO4eq], z podziałem na materiał, produkcję, transport oraz koniec żywotności. Przykładowy
fragment raportu SolidWorks Sustainability z wpływami środowiskowymi przedstawiono na
rysunku 5.

4. Wyniki analiz
W celu badania i oceny szkodliwego oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania poużytkowego
wykonano ocenę metodą CML. Do jej realizacji wykorzystano oprogramowanie SolidWorks
Sustainability 2013. Analiza została przeprowadzona pod kątem wielkości śladu węglowego (w kg
CO2 eq), całkowitej zużytej energii (w MJ), zakwaszenia powietrza ( w kg SO2 eq) oraz eutrofizacji
wody (w kg PO4 eq). Badanie wykonano dla dwóch modeli zagospodarowania poużytkowego –
umieszczenia na wysypisku odpadów oraz recyklingu. Nie wzięto pod uwagę modelu spalania ze
względu na duży udział elementów metalowych w konstrukcji wirnika elektrowni.
Szczegółowej analizie poddano 2-MW trójłopatową lądową elektrownię wiatrową Gamesa
G90, wykorzystującą koncepcję systemu sterowania, umożliwiającą pracę w szerokim zakresie
zmienności prędkości wirnika. Jest to jeden z typów siłowni stosowanych w dużych instalacjach
energetyki wiatrowej na całym świecie. Średnica wirnika jest równa 90 m. Łopaty mają długość 44
m i wykonane są za pomocą technologii pre-preg. Każda łopata zbudowana jest dwóch powłok
(shell), połączonych belką nośną. Zewnętrzna część posiada budowę typu sandwich (utworzona jest
przez rdzeń PVC oraz włókna szklane i laminaty). Dodatkowe włókna węglowe w części
zewnętrznej zwiększają sztywność i redukują masę całkowitą. Masa jednaj łopaty wynosi ok. 6.000
kg. Piasta posiada kształt kulisty i wytworzona jest z żeliwa sferoidalnego, jej masa to ok. 8.100
kg. Piasta i łożyska łopat są zabezpieczone przed zewnętrznymi warunkami środowiskowymi przez
pokrywę piasty. Całkowita masa pokrywy piasty wynosi 11.900 kg i zbudowana jest z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym oraz żywicami epoksydowymi. Turbina pracuje w zmiennym
zakresie prędkości od 900 do 1.000 i 1.900 obr∙min−1 dla 50 Hz i 1.080 lub 1.200 oraz 2.280
obr∙min−1 dla 60 Hz. Turbina wiatrowa została przystosowana dla otoczenia o zakresie temperatur
od -20 ºC do +30 ºC. Wilgotność względna otoczenia może wynosić 100%. Ochrona przed korozją
– klasy C5-M (na zewnątrz) i C4-H wewnątrz piasty [6].
Wielkość śladu węglowego była większa o 66.043 kg CO2eq w przypadku modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie wysypiska odpadów (305.253 kg CO2eq), niż w formie
recyklingu (239.210 kg CO2eq). Największy procentowy udział (w obu przypadkach) przypadał na
wielkość emisji w trakcie pozyskiwania i wytwarzania materiałów niezbędnych do budowy wirnika
(200.854 kg CO2eq). O 951.588 MJ większa ilość całkowitej zużytej energii przypadała na model

zagospodarowania w postaci składowiska śmieci (4.812.527 MJ), aniżeli recyklingu (3.860.939
MJ). W tej grupie największy procentowy udział miało również wytwarzanie materiałów
(3.124.849 MJ). Większy wpływ na zakwaszenie powietrza odnotowano dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie składowiska odpadów (855 kg SO2eq) w porównaniu do
modelu recyklingu (801 kg SO2eq). Największy udział procentowy stanowiły tam emisje podczas
pozyskiwania materiałów do produkcji wirnika (544 kg SO2eq). Poziom eutrofizacji wody był o 22
kg PO4eq wyższy w przypadku modelu wysypiska odpadów (173 kg PO4eq), niż recyklingu (151 kg
PO4eq). Największy procentowy udział przypadał także na wielkość emisji w trakcie pozyskiwania
i wytwarzania materiałów (132 kg PO4eq) (tab. 1).
Tabela 1. Oddziaływanie na środowisko zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej dla modelu końca
żywotności w formie recyklingu i wysypiska odpadów
obszar oddziaływania

model zagospodarowania poużytkowego
recykling

wysypisko odpadów

ślad węglowy [kg CO2eq]
materiał
produkcja
koniec żywotności
razem

200.854
38.356
0
239.210

200.854
38.356
66.043
305.253

4.124.849
736.089
0
3.860.939

4.124.849
736.089
51.588
4.912.527

całkowita zużyta energia [MJ]
materiał
produkcja
koniec żywotności
razem

zakwaszenie powietrza [kg SO2eq]
materiał
produkcja
koniec żywotności
razem

544
257
0
801

544
257
54
855

132
18
0
151

132
18
22
173

eutrofizacja wody [kg PO4eq]
materiał
produkcja
koniec żywotności
razem

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają bardzo duże znaczenie odpowiedniego
doboru materiałów do produkcji wszystkich zespołów roboczych elektrowni wiatrowych, nie tylko
ich wirników. Należy o tym pomyśleć już na etapie konstruowania, tak by stanowiły one jak
najmniejsze źródło szkodliwych emisji oraz aby energochłonność ich pozyskiwania i wytwarzania
była jak najmniejsza. Potwierdzona została także słuszność zastosowania modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu, który zmniejsza wartość śladu węglowego
o 21,6%, całkowitej zużytej energii o 19,8%, zakwaszenia powietrza o 6,3% i eutrofizacji wody o
12,7% (rys. 6).

Rys. 6. Porównanie modeli końca żywotności zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w formie
recyklingu i wysypiska odpadów

5. Wnioski
Celem opracowania został zrealizowany poprzez badanie i ocenę cyklu życia wybranego
zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 z wykorzystaniem oprogramowania
SolidWorks Sustainability. Analiza została przeprowadzona dla wielkości śladu węglowego,
całkowitej zużytej energii, zakwaszenia powietrza oraz eutrofizacji wody, dla dwóch modeli
zagospodarowania poużytkowego – wysypiska odpadów oraz recyklingu.
Wielkość śladu węglowego była mniejsza o 66.043 kg CO2eq (21,6%) dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie, aniżeli wysypiska odpadów. O 951.588 MJ (19,8%)
mniejsza ilość całkowitej zużytej energii przypadała na model recyklingu, niż zagospodarowania w
postaci składowiska śmieci. Również mniejszy wpływ (o 6,3%) na zakwaszenie powietrza
odnotowano dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu (801 kg SO2eq) w
porównaniu do modelu składowiska odpadów (855 kg SO2eq). Z kolei poziom eutrofizacji wody był
o 22 kg PO4eq (12,7%) niższy w przypadku modelu recyklingu, niż wysypiska odpadów.
Największy procentowy udział we wszystkich analizowanych kategoriach wpływu przypadał na
wielkość emisji w trakcie pozyskiwania i wytwarzania materiałów, co potwierdza kluczowe
znaczenie właściwego doboru materiałów do wytwarzania zespołów roboczych elektrowni
wiatrowych na etapie projektowania.

Zakończenie
We współczesnym świecie, wraz ze wzrostem zainteresowania problematyką ochrony
środowiska oraz wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, coraz większego znaczenia nabiera
ekoprojektowanie obiektów technicznych, w tym zespołów roboczych elektrowni wiatrowych [12].
Jednym z najskuteczniejszych jego narzędzi jest LCA, umożliwiające wykrywanie potencjalnych
zagrożeń środowiskowych, systemowych oraz zdrowotnych na każdym etapie cyklu istnienia [10].
W ciągu ostatnich kilku lat, dużego znaczenia w tej kwestii nabrały narzędzia komputerowego
wspomagania ekoprojektowania, znacznie ułatwiające pracę konstruktorów oraz projektantów,
m.in. SimaPro, WindFarmer, GaBi oraz SolidWorks Sustainability [3, 4, 17, 18].
Na cykl życia zespołu roboczego elektrowni wiatrowej składa się pięć etapów: sformułowanie
potrzeby, konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja i zagospodarowanie poużytkowe [11]. Dwie
pierwsze z nich, są kluczowe dla minimalizacji szkodliwych i zwiększania pozytywnych
oddziaływań w całym cyklu istnienia. Sformułowanie nowej potrzeby zazwyczaj następuje po
zakończeniu wcześniejszego cyklu życia oraz po przeprowadzeniu jego szczegółowej analizy.
Otrzymane wyniki, zazwyczaj stanowią przyczynę powstania potrzeby, polegającej na
wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze budowy i eksploatacji danego zespołu
roboczego.
Niezwykle pomocnym narzędziem, wspomagającym ekoprojektowanie w fazie
konstruowania, może być program SolidWorks Sustainability, w pełni zintegrowany z
oprogramowaniem CAD firmy SolidWorks. Posiada on kompleksowe narzędzia oparte na
modelowaniu cyklu życia metodą LCA (Life Cycle Assessment), mierzące wpływ badanego
zespołu roboczego na emisję dwutlenku węgla (w kg CO2 eq), zużycie energii (w MJ), zakwaszenie
powietrza (w kg SO2 eq) i eutrofizację wody (w kg PO4 eq) w jego całym cyklu istnienia. Specjalne
narzędzie wyboru materiałów oraz procesów zagospodarowania poużytkowego (wysypisko
odpadów, spalanie lub recykling), może pomóc projektantom i konstruktorom w wyborze
najbardziej przyjaznego środowisku przyrodniczemu i zdrowiu człowieka materiału dla badanego
projektu zespołu roboczego [18].
W dobie zwiększonego zainteresowania problematyką ochrony środowiska oraz
wyczerpywania zasobów naturalnych, szczególnego znaczenia nabiera dbałość o zmniejszenie
szkodliwych oddziaływań występujących w całym cyklu życia zespołów roboczych elektrowni
wiatrowych. Już na etapie formułowania potrzeby i projektowania należy zwrócić szczególną
uwagę na dobór odpowiednich materiałów i tworzyw konstrukcyjnych, których negatywne
oddziaływanie na otoczenie w trakcie wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania
poużytkowego, będzie jak najmniejsze, a procesy ich recyklingu jak najefektywniejsze.
Z powyższych powodów idea ekoprojektowania, projektowania ekologicznego, zielonego
projektowania, projektowania dla środowiska, projektowania zrównoważonych produktów czy
projektowania cyklu życia, niezależnie od swojej nazwy, winna być jak najszerzej upowszechniana
i wspierana zarówno przez państwo, jak i specjalistów z zakresu budowy i eksploatacji maszyn
[12].
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