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BADANIE I OCENA CYKLU ŻYCIA
ZESPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH

Streszczenie
Rozprawa została poświęcona zagadnieniom badania i oceny cyklu życia w ujęciu
konstruktywności i destrukcyjności wpływu na zdrowie człowieka, jakość środowiska oraz
infrastrukturę techniczną, obiektów technicznych o dużym stopniu skomplikowania, jakimi są
elektrownie wiatrowe, a w szczególności ich zespoły robocze. Stanowi swoistą próbę
rozszerzenia i uzupełnienia dotychczas prowadzonych badań maszyn i urządzeń, zwłaszcza
pracujących w sektorze energetyki odnawialnej, o analizy procesów produkcyjnych,
eksploatacyjnych oraz zagospodarowania poużytkowego. Głównym celem pracy było
opracowanie oraz realizacja metodyki badania i oceny cyklu życia zespołów roboczych
elektrowni wiatrowej.
Przedstawiono tło i genezę podjętej tematyki oraz zakres analizowanych zagadnień.
Nakreślono aktualny stan wiedzy o destrukcyjności, jako zmiennej oceny oddziaływania
zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Scharakteryzowano najważniejsze metody badań
poziomu destrukcyjnych oddziaływań maszyn i urządzeń. Przybliżono sposoby modelowania
cyklu życia i ich zastosowania. Dokonano przeglądu, porównania i wyboru najlepszej metody
pod względem badania i oceny obiektów energetyki wiatrowej. Omówiono cykle życia
zespołów maszynowych oraz opisano pojęcie destrukcyjności. Wyznaczono charakterystyki
konstruktywności i destrukcyjności oddziaływań analizowanego zespołu roboczego w fazie
produkcji, eksploatacji oraz zagospodarowania poużytkowego.
Z punku widzenia celów pracy, najistotniejszy element rozprawy stanowiła część
badawcza. Przybliżono w niej główne założenia, modele, wskaźniki, plan oraz program
badań. Zawarto przedstawienie i omówienie otrzymanych wyników. Były one podzielone na
badania podstawowe oraz analizy uzupełniające. Przeprowadzono szczegółowe badania
destrukcyjnego oddziaływania procesów realizowanych w całym cyklu życia wybranego
zespołu roboczego elektrowni wiatrowej oraz tworzyw, materiałów i elementów łopaty
elektrowni. Określono wpływ dostępnych w praktyce wariantów zagospodarowania
poużytkowego i wyznaczono sumaryczne wartości wskaźników środowiskowych
analizowanego obiektu na wszystkich etapach cyklu istnienia.
Dzięki określeniu wartości wskaźników środowiskowych, zidentyfikowano główne
składowe destrukcyjnego obciążenia środowiska, na skutek cyklu istnienia zespołu roboczego
wirnika. Scharakteryzowano uwarunkowania poziomu rzeczonego obciążenia i wysunięto
wnioski na temat badanego obiektu technicznego. Wskazano dalsze kierunki prac oraz badań
w zakresie podobnych badań, analiz i ocen oraz minimalizacji destrukcyjnego i zwiększenia
konstruktywnego wpływu zespołów elektrowni wiatrowych na środowisko.
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STUDY AND ASSESSMENT OF LIFE CYCLE
WIND POWER PLANTS UNITS

Summary
The hearing was devoted to issues of research and life cycle assessment in terms of
constructiveness and destructiveness of the impact on human health, environmental quality
and technical infrastructure, technical objects with a high degree of complexity, that are wind
power plants, and in particular their units. This hearing is an attempt to extend and
complement the research done so far for machinery and equipment, especially working in the
renewable energy sector, with analysis of production processes, operational and post-used
management. The main aim of this paper was to develop the methodology and the
implementation of research and life cycle assessment of wind power plant units.
The paper presents the background and genesis on the subject and the scale of the issues
discussed. It outlines the current state of knowledge about the destructiveness as a variable
impact assessment work of a wind power plant units. Characterized most destructive method
of testing the level of interaction for machines and equipment. In this paper was reviewing the
ways of modeling the life cycle of wind power plants units and their applications and also it
reviews, compare and choose the best method in terms of research and assessment of wind
energy. There were discussed life cycles assemblies and described the concept of
destructiveness and also pointed out characteristics of constructive and destructive impacts of
analyzed working wind power plants units during the production, operation and management
of post-used.
From the point of view of the purpose of work, the most important element of the trial
was part of the research. The chapter where the main assumptions, models, indicators, plan
and program of study were made that included the contents of presentation and discussion the
results. This results were divided into basic research and analysis supporting. There were
conducted a detailed study of destructive impacts of processes carried out throughout the life
cycle of the selected wind power plant working unit and plastics, materials and components
wind power plant blade. There were described impacts of available in practice variations of
land recovery models and determined total value of environmental indicators of an analyzed
objects at all stages of the life cycle.
Thanks to the determination of the value of environmental indicators, there were
identified the main components of a destructive burden on the environment, due to the life
cycle of the working unit of the rotor. Characterized determinants of the level of that burden
and put forward proposals on the test object technology. Indicated further directions of work
and research in the field of similar studies, analyzes and assessments and minimize the
destructive and constructive influence teams to increase wind power plants units on the
environment.
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1. WSTĘP
1.1. Geneza
W XIX i XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost konsumpcji energo-materii, zwłaszcza
w Europie, Ameryce Północnej i Azji Wschodniej. Motorem napędowym tego stanu rzeczy
był szeroki dostęp do stosunkowo tanich źródeł energii oraz beztroska, nieprzemyślana
eksploatacja zasobów. Przez wiele lat lekceważono skutki uboczne takiego rozwoju. Nie
zwracano uwagi na niebezpieczeństwa zwiększającej się dewastacji środowiska oraz
skończoności naturalnych zasobów. Wzrost zużywania zasobów Ziemi stanowi bardzo realne
zagrożenie ich szybkiego wyczerpania. Towarzyszy temu nieodłącznie zanieczyszczanie
ekosystemów Ziemi, w skutek wydalania do nich związków chemicznych podczas
wydobycia, przerobu, jak i użytkowania rzeczonych zasobów przez ludzi. Przyroda, co
prawda wykształciła szereg mechanizmów mających na celu eliminację szkodliwego
oddziaływania substancji chemicznych występujących naturalnie, jednak człowiek
wielokrotnie zwiększa ich ilość poprzez emisje do ekosystemów, które tracą zdolność do
samooczyszczania [Davis, Peters, 2001; Essaki, Kato, 2005; McCarthy, 2009].
Funkcjonowanie cywilizacji jest nierozerwalnie związane z pobieraniem
i wprowadzaniem materii oraz energii do środowiska. Podczas przetwarzania zasobów,
obejmującego
ich pozyskanie,
przerób,
transport,
dystrybucję,
użytkowanie
i zagospodarowanie poużytkowe, nieprzerwanie ma się do czynienia z antropopresją na
środowisko. W krańcowym przypadku poziom zanieczyszczeń może przekroczyć możliwość
biologicznego przeżycia ludzi i/lub innych żywych organizmów [Mitchell, 2012; Pawłowski,
2008; Raupach, Marland, 2007].
Do początków rewolucji technicznej, czyli wynalezienia maszyny parowej przez Watta
(1769 rok), panował stan względnej równowagi, a zmiany temperatury na Ziemi wywołane
były przez zmiany aktywności Słońca. Obecnie w kręgach naukowych panuje zdanie, iż
wpływ dodatkowych emisji gazów cieplarnianych, których główny źródłem jest energetyka
konwencjonalna, przemysł i transport, może przynieść znaczące zmiany w temperaturze na
całym globie. Polska należy do grupy krajów, gdzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
bazuje prawie wyłącznie na stałych paliwach kopalnych, a więc węglu brunatnym
i kamiennym (ok. 97%). Stan ten wynika z zasobności kraju w rzeczone paliwa, posiadanej
infrastruktury wytwórczej oraz braku odpowiednich ilości innych nośników energii
pierwotnej [Galiana, Green, 2009; Lipko, Parczewski, 2010; Lorenz, 1999; Lorenz, 2005,
Popczyk, 2011].
Energia jest głównym konstruktywnym motorem rozwoju ekonomicznego i czynnikiem
poprawiającym jakość życia. Węgiel zaspokaja obecnie ok. 25% potrzeb energetycznych
w skali globu [Arachchige, Mohsin, 2013; Petrakopoulou, 2012]. Wszystkie możliwości
przetwarzania energii pierwotnej w formy bardziej uszlachetnione, zwłaszcza w energię
elektryczną, mają konstruktywne i destruktywne strony. Nie istnieją metody całkowicie
pozbawione ryzyka, zarówno w aspekcie oddziaływania na zdrowie ludzi, jak
i bezpieczeństwo dostaw energii oraz wpływu na środowisko [Kanniche, Gros-Bonnivard,
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2010; Lorenz, 2005; Popczyk, 2009]. W tablicy 1.1 zestawiono pozytywne i negatywne cechy
pierwotnych nośników energii w procesie przetwarzania na energię końcową.
Tablica 1.1. Konstruktywne i destruktywne strony przetwarzania energii nośników pierwotnych na energię
końcową [Lorenz, 2005]
NOŚNIK
ENERGII

CECHY KONSTRUKTYWNE

CECHY DESTRUKTYWNE

węgiel

obfitość zasobów, pewność, bezpieczeństwo;
łatwość w transporcie i magazynowaniu;
szeroka dostępność

najbardziej uwęglone paliwo do produkcji energii
elektrycznej;
wyzwanie dla ograniczania emisji CO2

ropa
naftowa

wygodna;
łatwość transportu i magazynowania;
brak substytutu w wykorzystaniu w
transporcie

powodowanie emisji CO2;
zmienność cen;
koncentracja zasobów;
podatność na niestabilność polityczną;
ryzyko transportowe

wydajny i wygodny
dla różnych sposobów użytkowania

powodowanie emisji CO2;
wysoka cena i ryzyko podczas transportu oraz
magazynowania;
wymaga odpowiedniej infrastruktury;
podatność na zmiany cen;
koncentracja zasobów

nie powoduje emisji;
ograniczone źródła

ograniczona akceptacja społeczna;
problemy składowania odpadów;
kapitałochłonność – nieekonomiczny na
niektórych rynkach

niskie emisje na bazie cyklu życia;
zrównoważone

wysokie koszty;
nieciągłe zasoby;
czasochłonny rozwój;
problemy lokalizacyjne

gaz
ziemny

paliwo
jądrowe

OZE

Globalnie destrukcyjne efekty energetyki konwencjonalnej, to głównie luki w warstwie
ozonowej i wzrost efektu cieplarnianego, jak również tworzenie smogu, wywołane dużą
koncentracją węglowodorów i tlenków azotu oraz reakcjami fotochemicznymi (smog sprzyja
chorobom układu oddechowego). Energetyka konwencjonalna powoduje zakwaszenie
środowiska glebowego, wodnego i atmosferycznego (przede wszystkim tlenkami azotu
i siarki), a kwaśne deszcze są przyczyną np. zamierania lasów, jezior czy rzek. Braki tlenu
w morskim środowisku powstają wskutek emisji tlenków azotu. Rzeczona energetyka
przyczynia się równocześnie do zanieczyszczania wód podskórnych metalami ciężkimi, które
są wymywane z nieprawidłowo składowanych żużli i popiołów, jak również powoduje
skażenie produktami ubocznymi powstającymi w trakcie oczyszczania spalin metodami
suchymi i mokrymi. Wśród innych toksycznych emisji wyróżnić można
np. chlorowcopochodne, węglowodory aromatyczne czy dioksyny [Arachchige, Mohsin,
2013; Lorenz, 1999; Oexmann, 2011; Wang, Bao, 2012; Popczyk, 2009].
Paliwa, które mogłyby zastąpić węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny, nazywane są
niekonwencjonalnymi lub alternatywnymi. Zgodnie z definicją Amerykańskiego
Departamentu Energii, za paliwa alternatywne uznaje się wszystkie rodzaje energii, mogące
przyczynić się do uniezależnienia kraju od importu ropy naftowej i do poprawy czystości
powietrza. Na paliwa alternatywne wskazywano już wiele lat temu, jednakże intensyfikacja
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badań nad tego typu surowcami nastąpiła po pierwszym kryzysie naftowym, w latach
siedemdziesiątych XX wieku. Zasadniczym argumentem, który przemawiał za koniecznością
poszukiwania alternatywnych źródeł energii, był narastający efekt cieplarniany, powstający
na skutek nadmiernej emisji m.in. dwutlenku węgla [Fussler, James, 1996; Gronowicz, 2008;
Midilli i in., 2006].
Wzrost udziału alternatywnych źródeł energii w paliwowo-energetycznym bilansie kraju
pozwala na uzyskanie szeregu korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, w aspektach
środowiskowych, redukcji emisji gazów (przede wszystkim CO2, NOx, SOx) i cząstek stałych
do atmosfery, dzięki czemu zmniejsza się efekt cieplarniany oraz poprawia stan środowiska
naturalnego, z kolei zmniejszenie wydobycia oraz zużycia surowców kopalnych, sprzyja
utrzymaniu naturalnych warunków w przyrodzie ożywionej (zbiorowiska roślinne, siedliska
zwierząt) i nieożywionej (wody podziemne, struktury geologiczne) [Ackerman, Söder, 2000;
Gilingham, Newell, 2009; Kijek, Kasztelan, 2013].
Odnawialne źródła energii, takie jak np. elektrownie wiatrowe, są zgodne z wytycznymi
ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju. Zmniejszają zależność, lub tworzą zupełną
niezależność od importu energii, zapewniając w ten sposób trwałe bezpieczeństwo dostaw
[Duran i in., 2013; Udo, Pawłowski, 2011]. Ponadto odnawialne źródła energii mogą
przyczynić się do poprawy konkurencyjności przemysłu i w dłuższej perspektywie mają
pozytywny wpływ na rozwój regionalny i spadek bezrobocia. Technologie energii
odnawialnej są odpowiednim rozwiązaniem w tych obszarach świata, gdzie nie ma
możliwości budowy lub przedłużenia kosztownej i skomplikowanej infrastruktury sieciowej.
Europa przoduje w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Wykorzystanie rzeczonych
źródeł, ma znaczny wpływ na inwestycje prowadzone w europejskim sektorze energetycznym
[Duran i in., 2013; Innes, Bial, 2002; Michałowski, 2011].
W dostępnej literaturze można już spotkać wiele analiz środowiskowego oddziaływania
różnych obiektów i produktów. Jednakże przeważają te o mniej skomplikowanej budowie, jak
opakowania, środki kosmetyczne czy produkty spożywcze. Bardzo rzadko prowadzone są
tego typu analizy w stosunku do maszyn i urządzeń. Większość badań odnosi się do procesów
wytwórczych obiektów technicznych, przez co brakuje kompleksowego podejścia do oceny
całego cyklu życia konkretnej maszyny czy urządzenia. Często podczas zbierania informacji
na temat analizowanych obiektów, można spotkać się z niechęcią zarówno ze strony samych
producentów, jak i użytkowników. W przypadku maszyn i urządzeń, przebieg procesów
eksploatacyjnych, uznanych (nie zawsze słusznie), jako generujące największe obciążenie dla
środowiska, jest zazwyczaj dość dobrze znany, w przeciwieństwie do procesów
zagospodarowania poużytkowego. Z powodu braku szczegółowych uwarunkowań prawnych
odnoszących się do zagospodarowania obiektów technicznych po zakończeniu ich cyklu
życia, zazwyczaj procesy te odbywają się w sposób niezorganizowany, bez udzielania na ten
temat szczegółowych informacji [Bajdur, Miedzińska, 2005; Barański i in., 2011].
W odniesieniu do elektrowni wiatrowych, zostało przeprowadzonych kilka analiz cyklu
istnienia. W większości były one wykonywane na zlecenie firm produkujących rzeczone
obiekty techniczne, co poddaje w wątpliwość wiarygodność uzyskanych wyników. Co
prawda w literaturze światowej można spotkać analizy dotyczące projektowania
parametrycznych narzędzi LCA dla konwerterów energii wiatrowej [Zimmermann, 2013],
oceny cyklu życia 2-MW elektrowni wiatrowych metodą CML [Martinez i in, 2009] lub LCA
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[Garrett, Rendc, 2013] oraz oceny cyklu życia dla całych systemów energetyki wiatrowej
[Davidsson i in., 2013], jednakże brakuje kompleksowej analizy wpływu poszczególnych
zespołów roboczych elektrowni wiatrowych, a nie tylko całych obiektów, zarówno na zdrowie
człowieka, środowisko naturalne, zużycie zasobów, infrastrukturę oraz system.
Opisany powyżej stan cyklu życia procesorów energii i elementów maszyn stał się
podstawą do realizacji niniejszej pracy, która stanowi wkład w rozwój badań i próbę oceny
oddziaływań nie tylko konstruktywnych, ale przede wszystkim destruktywnych, powstających
na wszystkich etapach cyklu życia zespołów roboczych, a wirnika wybranej elektrowni
wiatrowej w szczególności (jego podzespołów i poszczególnych elementów), ponieważ łopaty
siłowni wiatrowej, stanowiące integralną część zespołu roboczego wirnika, są elementem
rzeczonego urządzenia mechatronicznego, który przysparza najwięcej problemów podczas
zagospodarowania poużytkowego, ze względu na swoją skomplikowaną, kompozytową
strukturę [Hyla, Śleziona, 2004; Joncas, 2010].

1.2. Cel pracy
W roku 2016 Niemcy wymienią od 20 do 40% potencjału (z 33,73 GW, stan na 2014-01)
elektrowni wiatrowych [vdi.eu]. Problematyka właściwego zagospodarowania poużytkowego
obiektów technicznych (w tym zespołów roboczych elektrowni wiatrowych), które
zakończyły cykl istnienia, stanowi niezwykle istotne zagadnienie budowy i eksploatacji
maszyn. Dopiero od niedawna zaczęto dostrzegać potrzebę tworzenia gospodarki odpadami,
która byłaby jak najbardziej przyjazna zarówno dla zdrowia człowieka, jak i środowiska
naturalnego. Problem ten nie został jeszcze odpowiednio rozwiązany zarówno od strony
naukowej, jak i praktycznej. Proces zagospodarowania poużytkowego obiektów wycofanych
z eksploatacji, jest współcześnie najmniej poznanym elementem wartościowania
konstruktywnych i destrukcyjnych wpływów obiektów technicznych w ich całym cyklu życia.
W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki odnawialnej na świecie, w Unii
Europejskiej, a szczególnie w Niemczech i Hiszpanii oraz w Polsce, w tym z corocznym
zwiększaniem się mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, za główny cel pracy
przyjęto opracowanie i realizację metodyki badania zespołów roboczych elektrowni
wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez wykonanie dziewięciu zadań
badawczych, ujętych w następujących celach szczegółowych:
1) opracowanie metody wartościowania wpływu elementów i zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie, jakość środowiska naturalnego
i infrastruktury technicznej;
2) zebranie, uporządkowanie i analiza danych ilościowych o materiałach, tworzywach
i elementach pozyskiwanych z wybranego zespołu roboczego siłowni wiatrowej oraz
o sposobach ich zagospodarowania poużytkowego;
3) określenie poziomu konstruktywnych i destrukcyjnych oddziaływań w jednym cyklu
życia zespołu roboczego, z uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania
poużytkowego jego materiałów, tworzyw i elementów;
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4) identyfikacja obszarów dominujących pod względem konstruktywnego i destrukcyjnego
obciążenia zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej;
5) badanie i ocena dostępnych procesów zagospodarowania poużytkowego wybranego
zespołu roboczego oraz wskazanie tego o najmniejszym stopniu oddziaływań
destrukcyjnych;
6) analiza możliwości zagospodarowania poużytkowego wybranych tworzyw, materiałów,
elementów elektrowni wiatrowej, stanowiących odpady powstające w fazie produkcji;
7) ustalenie sumarycznego potencjału efektywności, jakości i nieszkodliwości zespołów
roboczych w całym ich cyklu życia;
8) określenie stanów postulowanych, celów budowy i eksploatacji zespołów elektrowni
wiatrowej, maszyny, systemu;
9) opracowanie działań niezbędnych dla prośrodowiskowego rozwiązania problemu
zagospodarowania poużytkowego zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz jej
wybranych tworzyw, materiałów i elementów.
Dla zrealizowania głównego celu pracy sformułowano zasadniczy problem badawczy:
Jaki wpływ na środowisko naturalne, zdrowie człowieka, zasoby surowców i infrastrukturę
techniczną wywierają materiały, tworzywa i elementy w cyklu życia zespołów roboczych
elektrowni wiatrowej na przykładzie turbiny wiatrowej?
Aby możliwym było osiągnięcie głównego celu pracy, niezbędnym będzie odpowiednie
przystosowanie przyjętych w środowisku naukowym metod wartościowania oddziaływania
maszyn i urządzeń na zdrowie ludzkie, jakość środowiska naturalnego i infrastruktury
technicznej, do specyficznych potrzeb niniejszej pracy.
Zrealizowanie pierwszego celu szczegółowego będzie możliwe poprzez zdefiniowanie
cyklu życia, kryteriów oceny i analizę obecnie stosowanych metod oceny cyklu istnienia oraz
wybranie modelu umożliwiającego liczbowe określenie poziomu destrukcyjnych oddziaływań
zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz jej wybranych tworzyw, materiałów
i elementów. Realizacja tego celu zostanie zaprezentowana w drugim (podrozdział 2.1 - 2.4)
i czwartym (podrozdział 4.1 - 4.3) rozdziale pracy.
W celu przeprowadzenia modelowania cyklu życia niezbędną jest szczegółowa
charakterystyka badanego i ocenianego zespołu roboczego, tworzywa, materiału lub elementu
oraz zgromadzenie informacji na temat dostępnych form jego zagospodarowania
poużytkowego. Osiągnięcie tego celu umożliwiła współpraca z firmą produkującą całe
elektrownie wiatrowe, jak i firmą produkującą wyłącznie ich łopaty oraz szczegółowa analiza
dostępnej literatury. Realizacja drugiego celu zostanie przedstawiona w rozdziale drugim
(podrozdział 2.3 - 2.5) i trzecim (podrozdział 3.1 i 3.2).
Dla osiągnięcia pozostałych celów szczegółowych (3-8) niezbędnym będzie wykonanie
opisów, analiz i oceny poszczególnych etapów cyklu życia wybranego zespołu roboczego,
z uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego jego tworzyw,
materiałów i elementów, jak również wskazanie działań niezbędnych do rozwiązania
problemu prośrodowiskowego zagospodarowania zespołów roboczych, które zakończyły
swój cykl istnienia. Realizacja pozostałych celów szczegółowych oraz wyniki
przeprowadzonych prac zostaną zawarte w rozdziale trzecim i czwartym niniejszej rozprawy.
Za kryterium warunkujące osiągnięcie celu głównego uznano liczbowe określenie
poziomu destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia wybranego zarówno całego zespołu
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roboczego elektrowni wiatrowej, jak i jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów,
z uwzględnieniem różnych dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego,
umożliwiające wskazanie najbardziej prośrodowiskowego procesu, z równoczesną
identyfikacją dominujących źródeł oddziaływania. Pochodną określenia uwarunkowań
poziomu destrukcyjnego obciążenia podczas produkcji, eksploatacji i zagospodarowania,
będzie wskazanie potencjalnych kierunków działań, zmierzających do ograniczenia
szkodliwego wpływu zespołu roboczego w całym cyklu życia.
W rozprawie, w głównej mierze, skupiono się na destrukcyjnych skutkach oddziaływania
cyklu życia zespołów roboczych siłowni wiatrowych, ze względu na fakt, że ich ograniczenie
ma kluczowy wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, poprzez zmniejszenie
szkodliwego obciążenia wywieranego na system, środowisko, zdrowie człowieka
i infrastrukturę techniczną.

1.3. Zawartość pracy
Pracę tworzy pięć rozdziałów. Pierwszy zawiera charakterystykę tła i genezę pracy oraz
wstępne określenie problematyki. Określa szczegółowo przyczyny podjęcia takiej, a nie innej
problematyki badawczej i podaje zakres prowadzonych analiz. Sformułowano w nim również
zasadniczy cel pracy oraz wyodrębniono cele szczegółowe wraz z ich obszarami
zastosowania.
W rozdziale drugim przedstawiono stan wiedzy zagadnienia, odnoszący się do
destrukcyjności, jako zmiennej oceny oddziaływania zespołów roboczych elektrowni
wiatrowej. Określono metody badań poziomu destrukcyjnych oddziaływań obiektów
technicznych, ze szczegółowym uwzględnieniem zespołów siłowni wiatrowych.
Przedstawiono sposoby modelowania ekobilansowania, zastosowanie owych modeli oraz
dokonano przeglądu i porównania najważniejszych z nich pod kątem przystosowania do
różnych rozwiązań metodycznych. Przybliżono kryteria i wskaźniki ocen oraz omówiono
cykle życia zespołów maszynowych. Opisano pojęcie destrukcyjności i określono
charakterystyki destrukcyjności oddziaływań badanego zespołu roboczego w fazie
sformułowania potrzeby, konstruowania, wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania
poużytkowego.
Rozdział trzeci został poświęcony metodyce badań i oceny. Przybliżono w nim główne
założenia, modele, wskaźniki, plan oraz program badań destrukcyjności. Rozdział zawiera
również uwarunkowania i przebieg poszczególnych zadań badawczych oraz ich analizę.
W rozdziale czwartym zawarto omówienie otrzymanych wyników, które podzielono na
badania podstawowe oraz analizy uzupełniające, mające na celu dopełnienie i dodatkowe
zweryfikowanie otrzymanych rezultatów badań. Badania przeprowadzono oddzielnie dla
przykładowego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej oraz jej wybranych tworzyw,
materiałów i elementów.
W rozdziale piątym zawarto podsumowanie pracy i wysunięto wnioski na temat
badanego zespołu roboczego oraz wybranych tworzyw, materiałów i elementów siłowni
wiatrowej. Wskazano także dalsze kierunki prac i badań.
Przedstawiony wyżej układ pracy dopełnia spis literatury oraz streszczenia w języku
polskim i angielskim.
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2. CYKLE ŻYCIA ZESPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWEJ
2.1. Metody badań cyklu życia
2.1.1. Modelowanie cyklu życia
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powstały pierwsze prace, które
traktować można, jako fragmentaryczne oceny cyklu życia. Metody, które były
wykorzystywane do modelowania i analiz pod kątem energetycznym stopniowo rozszerzano,
aby uwzględnić w nich aspekty surowców, obciążeń środowiska i innych, spowodowanych
przez emitowanie zanieczyszczeń do powietrza lub wody. Studia mające na celu ocenę
kosztów oraz wpływów środowiskowych, które wynikały ze stosowania alternatywnych
źródeł energii, były początkowo prowadzone głównie w Stanach Zjednoczonych [Flizikowski
2002; Kłos, 1996]. Na początku analiza cyklu istnienia była dość ograniczona i zajmowała się
najczęściej tylko sferą użytkowania danego produktu. Jednak dzięki współpracy instytucji
badawczych i przemysłu, opracowano metodykę postępowania przy ocenianiu
środowiskowych oddziaływań [Blonk, 1996; Kłos, 1998].
Drugą grupę prac stanowiły studia nad materiałami opakowaniowymi. Były one
prowadzone, aby opracować zasady ich recyrkulacji. Wiele z nich było wykonywane na
zlecenie konkretnych przedsiębiorstw, z tego powodu nie są one powszechnie dostępne.
Przykładem może tu być badanie porównawcze różnych pojemników do napojów. Celem
było określenie, który z nich powoduje najmniejsze zużycie zasobów środowiskowych oraz
stanowi najmniejsze obciążenie dla środowiska. Teasley (który w firmie Coca-Cola zarządzał
procesami pakowania), w roku 1969 po raz pierwszy określił formalny schemat analityczny,
będący zaczątkiem oceny cyklu istnienia produktów, czyli LCA (Life Cycle Assessment).
Zwracał on szczególną uwagę na potrzebę określania ilości zużywanych materiałów, energii
oraz konsekwencji środowiskowych w trakcie całego cyklu istnienia opakowania – od
wydobycia materiałów, aż do ich „pozbycia się”. Nową sprawą było wtedy włączenie energii
w sferę rozważań oddziaływania środowiskowego. W tamtym okresie nie zwracano jeszcze
uwagi na problem zużycia energii. Dopiero nadejście kryzysu energetycznego wzbudziło
zainteresowanie możliwościami oszczędzania. Teasley swoją koncepcję przedstawił w MRI
(Midwest Research Institut). Franklin i Hunt przyczynili się do jej rozwoju, przedstawiając
metodykę procesu kwantyfikacji – REPA (Resource and Enviromental Profile Analysis)
[Flizikowski 2002; Hunt, 1996].
Działalność MRI była bardzo prężna aż do roku 1975. Obejmowała ona takie dziedziny,
jak produkcja tworzyw sztucznych, papieru, aluminium, stali i szkła. Jednak zainteresowanie
LCA znacznie osłabło w latach 1975-1988. Gdy w 1988 roku świat zaczął tonąć
w nieprzydatnych odpadach, do idei powrócono. Rządy wielu państw zwróciły uwagę na fakt,
iż źródła materiałów kopalnych i energii są ograniczone, dzięki czemu pomyślano
o zmniejszeniu ich wydobycia oraz poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych. Od tamtej pory
ocena cyklu życia, jako narzędzie oceny środowiskowych interwencji zaczęło rozwijać się
w dynamicznym tempie [Kłos, 1998].
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Po raz pierwszy pojęcie LCA pojawiło się w roku 1990 w pracy kierowanej przez
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). W roku 1992 Franklin
Associates przedstawiło metodykę LCA, która jest udoskonalana i rozwijana do dziś.
Utworzono również wiele programów komputerowych ułatwiających gromadzenie danych
oraz matematyczne ich opracowanie, np. EkoTool czy IDEMAT. Ocenia się, że materiałów
opakowaniowych dotyczy obecnie około 55% spośród wszystkich ocen cyklu życia,
produktów przemysłu chemicznego – około 10% oraz tyle samo materiałów budowlanych
i produkcji energii [Fava, 1993; Kłos, 1996].
2.1.2. Zastosowanie modeli destrukcji
Zastosowania modeli oceny cyklu życia wynikają z celów stosowanej metody.
Posiadają one charakter poznawczy, praktyczny inżynierski i jakościowy. Charakter
poznawczy polega na ustaleniu rzeczywistego środowiskowego nakładu, który jest związany
z istnieniem danego zespołu roboczego. Z kolei charakter praktyczny, inżynierski opiera się
na optymalizowaniu konstrukcji zespołów roboczych, sozologicznej weryfikacji nowych
technologii, materiałów oraz rozwiązań technicznych. Charakter praktyczny jakościowy
polega ponadto na ocenie (wartościowaniu) określonych zespołów pod względem
sozologicznym. Praktyczny cel analizy stanowi minimalizowanie powstających albo
mających powstać w przyszłości nakładów środowiskowych, powiązanych z przewidywanym
destrukcyjnym użytkowym efektem pracy analizowanego zespołu roboczego np. wirnika
elektrowni wiatrowej. Projektant, który optymalizuje daną maszynę, winien rozważać różne
rozwiązania, a jednym z kryteriów jego wyboru powinien stać się poziom nakładów
środowiskowych [Antosson, 1995; Kłos, Kurczewski, Kasprzak, 2005].
Moment doboru materiałów na zespoły robocze, jest istotny dla poziomu
środowiskowych nakładów, które powstają w ciągu całego okresu istnienia dla tych obiektów
technicznych. Jeżeli projektant może wybierać między materiałami o równorzędnych
właściwościach, to jednym z elementów podczas podejmowania przez niego decyzji winien
być sumaryczny jednostkowy nakład środowiskowy wytworzenia materiału. Wartościowanie
nakładów środowiskowych może także służyć do oceniania pod względem ekologicznym
celowości wprowadzenia nowego rozwiązania (wariantu) technologicznego poprzez
porównanie ich z nakładami na już istniejące opracowania. Metody oceny cyklu życia można
używać w celu:
 porównania destrukcyjnych oddziaływań środowiskowych różnych zespołów roboczych,
które spełniają tę samą funkcję,
 porównania destrukcyjnych oddziaływań środowiskowych produktu zgodnie z przyjętym
standardem,
 identyfikowania faz istnienia zespołu roboczego, które najsilniej destrukcyjnie wpływają
na środowisko,
 pomocy przy projektowaniu nowych zespołów roboczych,
 pomocy w wyznaczeniu strategii rozwoju firmy [Durucan, 2000; Kłos, 1999].
Występują tu dwa kluczowe problemy. Po pierwsze wyniki analizy LCA obejmują
bardzo wiele różnorodnych aspektów, dlatego są trudne w interpretacji. W czasie cyklu życia
13

możliwym jest określenie potencjalnego destrukcyjnego wpływu badanego systemu zespołu
roboczego wirnika siłowni wiatrowej w odniesieniu do określonego problemu
środowiskowego (np. zakwaszenia, efektu cieplarnianego), jednakże pełny destrukcyjny
wpływ jest wyjątkowo trudny do identyfikacji. Jeden z powodów stanowi brak
obiektywnych, ilościowych systemów ważenia destrukcyjnego wpływu w obrębie
wybranych efektów ekologicznych. Po drugie żmudne zbieranie danych odnośnie środowiska
naturalnego w cyklu życia jest czasochłonne i wymaga podejścia kompleksowego, jak
również dużej ilości informacji. Problemy te starano się rozwiązać poprzez uzupełnienie
metodyki LCA o modele ważenia pozwalające na uzyskanie jednej wartości liczbowej
opisującej destrukcyjny wpływ na środowisko określonego procesu na podstawie
pojedynczych, ważonych efektów ekologicznych. Utworzono również bazy danych dla
typowych procesów i materiałów oraz obliczono ich ekowskaźniki (z zastosowaniem
wybranej metody) [Krozer, 1998].
Dla celów pracy zostaną krótko scharakteryzowane najważniejsze parametryczne
modele cyklu życia, a mianowicie: analiza cyklu istnienia, metoda ekobilansowa wg.
I. Feckera, metoda ekopunktowa, metoda sumarycznych nakładów środowiskowych
i środowiskowe oszacowanie cyklu istnienia produktu (LCA). Przybliżenie wybranych
sposobów oceny cyklu życia umożliwi wybór modelu pozwalającego na jak najlepszą ocenę
destrukcyjnego wpływu na system wybranego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej
w dalszej części pracy.
2.1.3. Metody oceny cyklu istnienia
Analiza cyklu istnienia
Model analizy cyklu istnienia, czyli Life Cycle Analysis, jest bardzo zbliżony do modelu
środowiskowego oszacowania cyklu istnienia produktów (Environmenmental – LCA of
Products). Praca Kirkpatricka zawiera jej strukturę. Głównymi składowymi tego modelu są:
1) zdefiniowanie jednostki funkcjonalnej,
2) zidentyfikowanie obszaru,
3) określenie granic systemu,
4) zebranie danych,
5) ocena,
6) prezentacja wyników [Flizikowski, 2002; Kłos, 1998].
Model ten stosuje się zazwyczaj w sposób zbliżony do środowiskowego oszacowania
cyklu istnienia produktów. Jednak Life Cycle Analysis może być wykorzystywane również do
etykietowania pod względem środowiskowym najróżniejszych produktów (ecolabelling).
Działania te mogą być prowadzone zarówno na szczeblu regionalnym (Unia Europejska), jak
i państwowym. Model ten ma służyć do względnego wskazania różnic destrukcyjnego
oddziaływania różnych produktów na środowisko [Kirpatrick, 1991].
Metoda ekobilansowa wg. I. Feckera
Ekobilansowanie, w wąskim rozumieniu tego słowa, ma mniejszy zakres aniżeli analiza
cyklu istnienia produktu. Z założenia ograniczona jest ona do wymiernych oddziaływań, które
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nadają się do określania przy użyciu wartości wyrażanych w uznanych jednostkach miar.
Dlatego też nie obejmuje ona wielu niewymiernych czynników, bardzo istotnych z punktu
widzenia analizy cyklu istnienia produktu, takich jak np. degradacja krajobrazu. Według
I. Feckera ekobilansowanie obejmuje cztery podstawowe etapy:
1) zdefiniowanie celu,
2) zinwentaryzowanie danych,
3) adaptację lub opracowanie programu obliczeniowego,
4) opracowanie wyników ekobilansu [Vignon, 1995; Kłos, 1996].
Podczas etapu pierwszego następuje określenie przewidywanego sposobu wykorzystania
ekobilansu, sprecyzowanie przedmiotu i zakresu badań (w tym także czasowego) oraz
ustalenie jednostki porównawczej. W ramach etapu drugiego zostają określone granice
rejestrowania danych, opracowane wykazy procesów i schematy ich powiązań, ustalane plany
inwentaryzacji oraz metody zbierania danych. Dane te są uzyskiwane zgodnie z podanymi
wytycznymi i weryfikowane pod kątem miarodajności. Na etapie trzecim opracowuje się
nowy lub (jeśli istnieje taka możliwość) adaptuje na potrzeby badań, istniejący już program
komputerowy. Umożliwia on sprawne prowadzenie nawet skomplikowanych wyliczeń,
szczególnie gdy niezbędne są obliczenia wariantowe lub występuje duża liczba zmiennych.
W ramach czwartego etapu przyjmuje się lub opracowuje model sumowania danych,
następnie analizuje się otrzymane wyniki, uwzględniając przy tym jakość danych i założony
cel [Kłos, 1998].
Metoda ekopunktowa
Jako parametry do oceny cyklu życia przyjmowane są różne wielkości. Autorzy modelu
wprowadzili pojęcie współczynnika ekologicznego (Öko-Faktor) rozumianego, jako miara
zasobności określonego elementu środowiskowego. Definiuje się go stosunkiem pomiędzy
aktualnym zapotrzebowaniem na dane dobro, a maksymalną jego dostępnością.
Współczynnik ekologiczny jest używany w celu określenia punktów ekologicznych, czyli
jednostki obciążenia środowiska. Punkty ekologiczne stanowią miarę obliczeniową, będącą
iloczynem obciążenia środowiskowego i współczynnika ekologicznego. W metodzie
ekopunktowej proponowane są różne przebiegi funkcji, które służą do obliczania
współczynników [Jaksch, 2000; Kłos, 1996].
Model ten umożliwia bezpośrednie porównywanie dwóch rozwiązań i analizę
składowych sumarycznych wartości punktów ekologicznych, uwzględniając wiele aspektów,
takich jak np. odpady stałe, zużycie energii, obciążenie wód i powietrza [Kłos, 1998].
Metoda sumarycznych nakładów środowiskowych
Główną przyczyną rozwoju idei wartościowania wpływu obiektów technicznych na
środowisko wraz z wykorzystaniem pojęcia nakładów środowiskowych, stała się próba
odnalezienia modelu wyrażenia tegoż wpływu za pomocą wielkości, które w naturalny sposób
odtwarzają środowiskową wartość wspomnianych nakładów (niezależnie od różnych
uwarunkowań) [Durairaj, 2002].
Natura nakładów środowiskowych wykazuje bardzo duże zróżnicowanie, począwszy od
ubytków materialnych, aż do strat zdrowotnych. Powinno się jednak dążyć do wartościowania
15

każdego rodzaju nakładów tak, aby można było je następnie sumować. W analizie nakładów
środowiskowych rozważa się nie tylko nakłady, które wystąpiły wcześniej, ale również te,
z poniesieniem których należy się liczyć w przyszłości. Niezwykle ważnym staje się więc
przyjęcie odpowiedniego horyzontu czasowego. Wartościowanie nakładów środowiskowych
obejmuje nakłady pośrednie i bezpośrednie, elementy środowiska oraz sfery istnienia maszyn
i urządzeń. Taki sposób określania nakładów środowiskowych, daje możliwość sumowania
różnych rodzajów nakładów, których występowania należy się spodziewać podczas
analizowania destrukcyjnego oddziaływania danych obiektów na różne elementy środowiska.
Otwiera on drogę do wartościowania wszystkich nakładów środowiskowych ściśle
związanych z całym okresem istnienia maszyny lub urządzenia, uwzględniając przy tym
zarówno oddziaływania pośrednie i bezpośrednie. Poprzez analizę różnych form
oddziaływania na środowisko, możliwym jest wyróżnienie czterech kategorii nakładów
środowiskowych:
1) materiałowo-konstrukcyjnych,
2) materiałowo-energetycznych,
3) pracy,
4) ubytków w zasobach organosfery [Brent, 2005; Flizikowski, 2002; Kłos, 1998].
Praktycznie we wszystkich sferach istnienia obiektów technicznych występują nakłady
pracy, które wynikają z zaangażowania człowieka w procesy związane z tymże istnieniem.
Forma nakładów środowiskowych jest przyjmowana przez straty zasobu pracy w skutek
niekorzystnego działania procesów technologicznych na człowieka, a dokładniej rzecz
ujmując – stosowanych w nich urządzeń i maszyn, albo samych eksploatowanych obiektów
technicznych. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, zmienia się wartość zasobów
pracy. Oprócz pracy uwzględniane są również oddziaływania na glebę i wodę [Kłos, 1998;
Ryszkowski, 1995].
W rzeczonym modelu, jedna liczba staje się efektem sumowania nakładów
środowiskowych. Daje to możliwość porównywania pod względem ponoszonych nakładów,
bardzo różnych rozwiązań technicznych – maszyn, ich elementów albo procesów. Bardziej
miarodajnym jest jednak porównywanie wskaźników, które uwzględniają efektywność
środowiskową poniesionych nakładów środowiskowych. Z tego powodu w modelu
sumarycznych nakładów środowiskowych, jako zasadniczy parametr przyjmowany jest
wskaźnik sozologiczny, czyli sozoindeks (SIS). Jest on wyznaczany, jako stosunek
sumarycznego nakładu środowiskowego do wielkości charakteryzującej efekt użytkowy pracy
obiektu technicznego. Sozoindeks wyrażony jest wzorem:
Ś

(2.1.)

gdzie: SNŚ – sumaryczny nakład środowiskowy;
WPO – wartość pracy obiektu technicznego, charakteryzująca jego kompleksowy
efekt użytkowy.
Sozoindeks maszyn i urządzeń jest wyrażany w trzech podstawowych jednostkach:
1) 1/km – przebieg,
2) 1/pkm – efekt (wyrażany w pasażerokilometrach),
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3) 1/czynność jednostkowa – efekt (powstały przez wykonanie jednostkowej czynności za
pomocą urządzenia, np. przyklejenie etykiety) [Kłos, 1996].
Obiekt techniczny staje się pośrodowiskowy, jeżeli w porównaniu do efektu użytkowego
jego pracy, nakłady środowiskowe powiązane z jego istnieniem są małe [Flizikowski, 2002;
Morse, 1994].
Środowiskowe oszacowanie cyklu istnienia produktów (LCA)
Z definicji, model środowiskowego oszacowania cyklu istnienia produktów, czyli
Environmental – LCA of Products, jest sposobem ilościowego określenia środowiskowego
obciążenia. Jest on oparty na inwentaryzacji czynników środowiskowych, które odnoszą się
do danego obiektu, może to być maszyna, urządzenie lub produkt. Mogą się one odnosić
również od konkretnego procesu albo innej działalności w cyklu od wydobycia wszystkich
surowców aż do ich końcowego zagospodarowania [Andersson, 1995; Berg, Dulith, Huppes,
1995; Braunschweig, 1996; Ulgiati, Raugei, 2006].
Model LCA daje możliwość identyfikacji i oceny emisji substancji szkodliwych oraz
zużycia materiałów i energii we wszystkich fazach istnienia danego zespołu roboczego,
a więc od powstania w procesie produkcji, poprzez eksploatację, aż do likwidacji. Na
podstawie wyliczonych wskaźników, pozwala on na rozstrzygnięcie, który z analizowanych
zespołów ma mniejszą szkodliwość, destrukcyjność w stosunku do środowiska. Model ten
może służyć producentowi do modernizacji lub udoskonalenia konstrukcji. Może być także
pomocny dla konstruktorów, przed którymi stoi wybór określonego rozwiązania
konstrukcyjnego [Barbiroli, 2003; Lenzen, 2002; Kłos, 1998; Yolkwein, 1996].
Environmental – LCA of Products daje możliwość porównywania różnych zespołów,
które spełniają tę samą funkcję, dzięki ocenie ich oddziaływania środowiskowego. Nowo
powstający zespół roboczy może zostać porównany z już istniejącym podobnym zespołem
lub też uznanym za standard, w celu określenia jego destrukcyjnego środowiskowego
oddziaływania [Bahr, 2004; Bovea, 2006; Heijungs, 1996; Pedersen, 1996].
Podczas określania celu badań LCA należy jednoznacznie wskazać zmierzone
zastosowanie, powody prowadzenia analizy, jak i odbiorcę wyników. W trakcie ustalania
zakresu, szczególnie istotne jest zdefiniowanie trzech głównych, ściśle ze sobą powiązanych
zagadnień, a mianowicie: systemu zespołu roboczego, granicy systemu i jednostki
funkcjonalnej. Kolejna faza LCA obejmuje etap gromadzenia i analizowania zbioru wejść
(np. energia i materiały) oraz wyjść (np. odpady), które zazwyczaj są przyporządkowane do
określonego procesu jednostkowego, znajdującego się w strukturze systemu zespołu. Jest to
najmniej sporna faza, opierająca się na zasadach bilansu energetycznego i materiałowego.
Występować mogą tu jednak pewne trudności podczas szczegółowego przypisywania wejść
i wyjść do poszczególnych procesów jednostkowych. Wykonuje się wtedy alokacje na bazie
zależności ekonomicznych, fizycznych bądź środowiskowych [Berg, 1997; Lewandowska,
2006; Ulgiati, Raugei, 2006; Woodward, 1995].
Ocena oddziaływania (LCIA) polega na dokonaniu oceny destrukcyjnego wpływu cyklu
życia na środowisko, wiążąc wyniki wcześniejszej fazy ze wskaźnikami oceny
destrukcyjnego wpływu procesu na środowisko z zastosowaniem pojęć kategorii wpływu
i parametrów charakteryzowania. Składa się ona z kilku obowiązkowych elementów: wyboru
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kategorii wpływu, wskaźników modeli i kategorii charakteryzowania, klasyfikacji oraz
charakteryzowania. Ich zadaniem jest przekształcenie rezultatów LCI w wyniki wskaźników
kategorii wpływu. W rzeczonej fazie zastosowanie znajdują również elementy opcjonalne,
które pomagają podczas normalizacji, grupowania, ważenia wartości wskaźników i analizy
jakości danych [EN-PN ISO 14042]. Jest to najbardziej kontrowersyjna i zarazem
najważniejsza faza LCA. Trudności podczas przekształcania rezultatów LCI na wskaźniki są
spowodowane istnieniem wielu uzasadnionych naukowo modeli, będących podstawą do
określania jednostki ogólnej wszystkich typów emisji oraz połączenia ich z wybraną kategorią
wpływu. Określone zależności między wybraną emisją a wpływem, zazwyczaj odnosi się do
uśrednionych warunków europejskich, dlatego często rezultaty LCA identyfikują potencjalne
destrukcyjne wpływy środowiskowe [Ciechanowski, 2000; Lewadnowska, 2006; Yolkwein,
1996; Wenzel, 1997].
Interpretacja cyklu życia stanowi ostatnią fazę LCA. Jej celem jest analiza wyników,
wyjaśnienie ograniczeń oraz dostarczenie zaleceń, które będą oparte na ustaleniach
z poprzednich faz badań LCA i LCI oraz przejrzyste przedstawienie wyników interpretacji
cyklu życia [EN-PN ISO 14043]. Procedurę realizacji oceny cyklu życia zaprezentowano na
rys. 2.1.

Rys. 2.1. Procedura realizacji oceny cyklu życia. Opracowanie własne na podstawie [Wach A.K., 2002]
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2.2. Kryteria, wskaźniki ocen, model
Wyboru sformalizowanego postępowania oraz oceny konstruktywnego i destrukcyjnego
wpływu na system zespołu roboczego, w szczególności wirnika elektrowni wiatrowej,
dokonano w oparciu o dziewięć kryteriów:
1) kompleksowość – jest związana z obejmowaniem analizą wszystkich sfer istnienia
rzeczonych zespołów roboczych elektrowni i wszelkich związanych z nimi oddziaływań,
2) wymierność – to wyrażanie wyników za pomocą wartości liczbowych, ułatwia ona
interpretację i obiektywizm oceny,
3) zorientowanie – na obiekt oceny jest wynikiem definiowania środowiskowych
konsekwencji wykorzystania zespołu roboczego analizowanej maszyny, jako przedmiotu
badań,
4) obiektywizm – oznacza tu odtwarzalność i wiarygodność wyników,
5) udoskonalenie produktu – jako możliwość wprowadzenia zmian mających na celu
zmniejszenie negatywnych i zwiększenie pozytywnych skutków jego oddziaływania na
środowisko dzięki zastosowaniu metody,
6) planowanie strategii rozwoju – to możliwość zaplanowania rozwoju zespołu roboczego
wirnika pod kątem minimalizacji negatywnych skutków środowiskowych dzięki użyciu
implikacji danej metody,
7) uwzględnienie problematyki alokacji (przydzielenia) – umożliwienie dokonania alokacji
oddziaływań dla różnych sfer cyklu istnienia zespołu roboczego, kategorii oddziaływań
oraz obszarów, w których występują,
8) ustanawianie norm – dla zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych,
9) działania marketingowe – jako możliwość zwiększenia popytu na dany zespół roboczy
dzięki wprowadzeniu metody.
Wszystkie opisane wcześniej modele zostały poddane ocenie według wyżej
wymienionych kryteriów, poprzez przyznanie im trzech wartości – symbolu plusa (+) jeżeli
spełniają wymagania zawarte w danym kryterium, symbolu plusa i minusa, jeżeli częściowo
spełniają wymagania (+/-) lub symbolu minusa (-), jeżeli nie spełniają wymagań. Wyniki
analizy zestawiono w tablicy 2.1.
W oparciu o przeprowadzoną analizę, według wybranych kryteriów, stwierdzono, że
metoda środowiskowej oceny cyklu istnienia (LCA) spełnia wszystkie kryteria i dzięki temu
jest najbardziej kompleksową metodą oceny cyklu życia wybranych zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych. Inne metody dostarczają informacji o specyficznych
oddziaływaniach, dlatego uznano, że mogą stanowić jej wartościowe uzupełnienie.
LCA kompleksowo podchodzi do problemu oceny cyklu życia, uwzględniając każdą
sferę cyklu istnienia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz wszelkie rodzaje
destrukcyjnych oddziaływań, które mogą wystąpić w jej cyklu istnienia. Procesy, zjawiska
i problemy są w niej ujmowane w sposób systemowy, a efekty środowiskowe i destrukcyjne
oddziaływania ujęte są w formie wartości liczbowych. Dzięki temu zabiegowi możliwa jest
prosta identyfikacja sfer cyklu istnienia siłowni wiatrowej, które najbardziej dominują.
Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane w procesach podejmowania decyzji. Stosowanie
metody LCA poprawia efektywność działań, daje wiarygodne i odtwarzalne wyniki oraz
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umożliwia sporządzenie pełnej oceny środowiskowej [Barbiroli, 2003; Brunner, 1998;
Lewadnowska, 2006].
Tablica 2.1. Przydatność metod oceny cyklu istnienia dla badania potencjałów materiałowych i energetycznych
oddziaływań zespołu roboczego turbiny wiatrowej

METODA
KRYTERIUM

Analiza
cyklu
istnienia

Metoda
ekobilansowa
wg I. Feckera

Metoda
ekopunktowa

Metoda
sumarycznych
nakładów
środowiskowych

Środowiskowe
oszacowanie
cyklu istnienia
produktu

kompleksowość

planowanie strategii rozwoju

+
+
+/+
+/-

+
+/+
+/-

+
+/+
+/-

+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+
+

uwzględnienie problematyki
alokacji

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+
+

wymierność
zorientowanie na obiekt oceny
obiektywizm
udoskonalanie produktu

ustanawianie norm
działania marketingowe

+ spełnia wymagania, +/- częściowo spełnia wymagania, - nie spełnia wymagań

LCA (Life Cycle Assessment) jest w Polsce stosunkowo nową techniką zarządzania
środowiskowego. Niewątpliwą zaletą i głównym założeniem tej techniki jest dążenie do
uwzględnienia wszystkich czynników o potencjalnym destrukcyjnym wpływie na
środowisko, które związane są z danym zespołem roboczym wirnika. Podczas prowadzenia
badań tworzona jest struktura, wewnątrz której można zauważyć i ocenić związki pomiędzy
odpadami generowanymi w każdej fazie (produkcji, eksploatacji, zagospodarowania
poużytkowego) a ich destrukcyjnym oddziaływaniem na środowisko. Tak przygotowana baza
stanowi podstawę do określania destrukcyjnego wpływu analizowanych czynników
(pogrupowanych w kategoriach wpływu) na środowisko oraz wskazanie, w której z faz niosą
one największe zagrożenia. Szeroki zakres badań pozwala spojrzeć na analizowany obiekt,
zarówno w sposób globalny, jak i przyjrzeć się poszczególnym fazom w wymiarze zespołu
roboczego, pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń lub całego parku maszynowego.
W dobie wzrastającego zainteresowania ekologią, LCA stanowi cenne narzędzie
umożliwiające ochronę środowiska, ponieważ bazuje nie tylko na czysto hipotetycznych
przewidywaniach i założeniach, ale głównie na realnych danych wejściowych oraz
wyjściowych, przez co możliwym jest ustalenie konkretnych zagrożeń, jakie zespół roboczy
lub proces niesie dla środowiska, pozwalając na niwelowanie negatywnego wpływu w jak
najefektywniejszy sposób [Bajdur, 2005; Durairaj, 2002; Kulczycka, 2001].
Metoda LCA realizowana jest w pięciu głównych etapach, które są z kolei podzielone na
kroki – mniejsze części. Podział ten obrazuje tablica 2.2.
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Tablica 2.2. Etapy LCA [Kłos, 1998]

ETAP

definicja celu

inwentaryzacja

klasyfikacja

ocena
propozycje
poprawy

KROKI
1. określenie zastosowania
2. określenie zakresu studiowania
3. zdefiniowanie tematu studiowania
1. naszkicowanie drzewa procesów
2. obliczanie danych
3. alokacja
4. utworzenie tablicy
inwentaryzacyjnej
1. selekcja typów problemu
2. definicja współczynników
3. utworzenie środowiskowych profili
4. normalizacja
1. ocena środowiskowego profilu
2. ocena poprawności i pewności
1. analiza dominacji
2. analiza marginalna

OPIS

DZIEDZINA
NAUKI

właściwości wyrobu
cykl istnienia
zdolność powtórnego obiegu

technika,
ekonomia,
nauki
socjologiczne

tablica inwentarzowa ze
środowiskowymi
oddziaływaniami: energia,
odpady itd.

teoria systemów,
inżynieria
procesów

środowiskowy profil

nauki o
środowisku

środowiskowy wskaźnik

marketing

udoskonalenie

inżynieria
procesów

LCA stanowi kompleksowy sposób oszacowania destrukcyjności oddziaływań
występujących pomiędzy zespołem roboczym wirnika elektrowni wiatrowej a otoczeniem.
Kompleksowość tej techniki wynika z jej interdyscyplinarnego charakteru. W badaniach
wyróżniane są trzy strefy o niezwykle zróżnicowanym charakterze:
 technosfera – opisuje systemy techniczne, np. transport, procesy produkcyjne. Poziom
niepewności jest tu zazwyczaj niewielki, a większość pomiarów można zweryfikować
i powtórzyć;
 ekosfera – definiuje mechanizm ekologiczny, mówiąc o tym, co dzieje się
z poszczególnymi emisjami. Przedział niepewności jest tu szacowany na poziomie trzech
rzędów wielkości i często jego weryfikacja może być trudna lub niemożliwa, np.
niemożliwym jest testowanie zmian klimatu i powtarzanie takiego testu kilkakrotnie, by
uzyskać wiarygodne pomiary;
 sfera ważenia (wartościowania) – charakteryzuje się subiektywnymi wyborami,
obejmując ważenie kategorii wpływu, procesy wartościowania w procedurach alokacji
czy wybór horyzontu czasowego podczas modelowania wpływu na środowisko (np.
podejmuje się decyzję, czy potencjalne oddziaływanie metali ciężkich będzie
analizowane w horyzoncie 100, 500-letnim lub w nieskończoności) [Kowalski, 2007;
Lindeijer, 2000; Wenzel, 1997].
Każdy etap metodyki Environmental – LCA of Products stanowi swoistą całość.
Wykorzystywane są w nich osiągnięcia wielu różnych nauk. Na etapie inwentaryzacji
stosowana jest analiza systemowa. Podczas klasyfikacji wykorzystywane są badania nauk
o środowisku, a w oszacowaniu – nauki socjologiczne takie jak np. teorie decyzji. Podczas
analizy możliwości poprawy korzysta się ze znajomości procesu technologicznego
i matematyki [Guinee, Heijunhs, 1993; Wenzel, 1997].
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Model LCA winien stanowić część szerszej oceny, która będzie uwzględniać aspekty
bezpieczeństwa konsumenta, środowiska, koszty oraz inne [Bartz, 1988]. Rysunek 2.2
obrazuje strukturę ogólną LCA, jako części globalnej oceny. Definicja celu to pierwsza część
oceny globalnej. Określa ona rolę różnych ocen, będąc jednocześnie komponentem LCA.
Ogólna ocena oraz jej składniki, również stanowią część LCA. Jest to etap, na którym
nawzajem rozważane są różne aspekty. Jako oddzielną część wyróżniono zastosowanie. Jest
ono pomocnym systemem podczas podejmowania decyzji zarówno przez producentów jak
i użytkowników [Kłos, 1998; Pedersen, 1996].

Rys. 2.2. Ogólna struktura LCA jako części oceny globalnej wyrobu. Opracowanie własne na podstawie [Kłos,
1998]

Definicja celu
Definicja celu stanowi niezwykle ważny krok w LCA oddziaływań zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej. Poprawnie zdefiniowany cel pozwala na zaoszczędzenie dużej
ilości czasu. W początkowej fazie jest on zdefiniowany dość krótko. W miarę dalszego
studiowania, definicja celu jest wciąż uaktualniana i rozwijana. Rezultat tego etapu stanowi
tekst opisujący temat oraz charakter oceny. Celem etapu jest udoskonalenie miejsca badanego
wirnika wiatrowego w środowisku, a jego efektem dokładne opisanie rozwiązań
technologiczno-środowiskowych zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej oraz
wskazanie właściwości, które on reprezentuje. Etap definicji celów składa się z trzech
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zasadniczych kroków, a mianowicie określenia zastosowania, ustalenia jaka ma być
szczegółowość badań oraz zdefiniowania ich przedmiotu. Koniecznym jest określenie
analizowanego obiektu – zespołu turbiny elektrowni wiatrowej, ustalenie spełnianych przez
niego funkcji oraz jednostki funkcjonalnej (porównawczej), która tłumaczy właściwości
fizyczne oraz umożliwia identyfikację różnic. Ostatnim krokiem jest ustalenie stopnia
szczegółowości badań, a więc odpowiedź na pytanie: jaki poziom szczegółów jest niezbędny
w celu uzyskania właściwego rezultatu [Kłos, 1998; Ulgiati, Raugei, 2006]?
W ostatnim czasie dla poszczególnych procesów wytwórczych wciąż udoskonala się
pewne pojęcia i metodykę badań LCA oddziaływań w sferze definiowania jednostek
funkcjonalnych, procesu alokacji, oceny oddziaływania oraz wyznaczania kryteriów ważenia.
Koniecznym jest więc przeprowadzenie klasyfikacji w taki sposób, by była ona przejrzysta
i ukierunkowana na kilka wskaźników [Kowalski, 2007, Yolkwein, 1996].
Cel badań jednoznacznie określa powody prowadzenia analiz, zamierzone zastosowanie
oraz adresata wyników [PN-EN ISO 14040]. Determinuje przez to sposób prowadzenia
badań, przede wszystkim ich wnikliwość i szczegółowość. Zalecany poziom szczegółowości
LCA oddziaływań wirnika wiatrowego dla przykładowych decyzji zestawiono w tablicy 2.3.
Tablica 2.3. Zalecany poziom zaawansowania/dokładności/szczegółowości LCA oddziaływań zespołu turbiny
wiatrowej w środowisku dla przykładowych decyzji wykorzystania LCA. Opracowanie własne na podstawie
[Jensen, 1997]

PODEJMOWANE DECYZJE

POZIOM LCA
koncepcyjny

uproszczony

szczegółowy

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

projektowanie
udoskonalenie zespołu turbiny wiatrowej
analizy porównawcze
etykietowanie
ustanawianie norm
planowanie strategii rozwoju
działania marketingowe
kształtowanie polityki produktowej

Ważnym jest dokładne opisanie analizowanego wirnika wiatrowego, a także szczegółowe
określenie celu, jako analizy oddziaływań cyklu życia zespołu roboczego na środowisko,
zdrowie człowieka i infrastrukturę techniczną. Należy ustalić poziom dokładności LCA
oddziaływań zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej i sporządzić schemat ideowy
cyklu życia, ze zwróceniem uwagi na wytwarzanie, użytkowanie i powstające odpady. Cel
narzuca stopień dokładności analizy oddziaływań zespołu roboczego działającego
w środowisku, z kolei zakres wynika z ustalonego celu i szczegółowo określa funkcje oraz
początkowe granice systemu wirnika [Georgakellos, 2005; Kowalski, 2007]. Najistotniejsze
na tym etapie są zatem decyzje dotyczące ustalenia i zdefiniowania systemu zespołu
roboczego i jego granic oraz jednostek funkcjonalnych [Kulczycka, 2001].
System zespołu roboczego wirnika wiatrowego stanowi zbiór energetycznie
i materiałowo połączonych procesów jednostkowych, spełniających jedną lub więcej ściśle
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określonych funkcji. Proces jednostkowy to najmniejsza część systemu zespołu, dla której
gromadzone są dane. Granice systemu determinują, które procesy jednostkowe należy
włączyć do LCA oddziaływań zespołu turbiny elektrowni wiatrowej na środowisko [PN-EN
ISO 14040]. Określenie granic systemu zależy od ilości dostępnych danych, szczególnie tych,
na które producent nie miał bezpośredniego wpływu (np. zakup i wykorzystanie gotowych
półproduktów). Pomimo tych utrudnień, ustalenie granic systemu wykonuje się w pierwszym
etapie przyjmowania zakresu LCA oddziaływań zespołu turbinowego. Określenie systemu
oraz jego granic ma za cel ustalenie skąd pochodzą i następnie w co są przetwarzane
materiały oraz energia, stosowane w każdej fazie badanych procesów [Andersson, 1995;
Kulczycka, 2001].
System zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej działający w środowisku
posiada tendencję do tworzenia wzajemnych, bardzo skomplikowanych relacji. Ze względu
na złożoność systemu dokonuje się selekcji poprzez określenie wszystkich wejść i wyjść oraz
podejmuje się decyzję, które z nich winny zostać włączone do systemu. Wyłączenie pewnych
elementów może jednak skutkować zakłóceniem wyników. Istotnym jest więc opracowanie
i narysowanie schematu systemu zespołu turbinowego elektrowni wiatrowej oraz
identyfikacja wszelkich powiązań zachodzących w jego obrębie [Bahr, 2004;
Kowalski, 2007]. Schemat struktury LCA z uwzględnieniem systemu i jego granic
przedstawiono na rys. 2.3.

Rys. 2.3. Schemat struktury LCA. Opracowanie własne na podstawie [Kulczycka, 2001]

W praktyce określenie systemu oraz jego granic ma za cel ustalenie skąd pochodzą i w co
zostają przetworzone materiały oraz energia, znajdujące zastosowanie w poszczególnych
etapach procesu produkcji zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej. Ważną cechą
LCA oddziaływań wirnika wiatrowego działającego w środowisku jest fakt, iż analizowany
zostanie cały cykl życia oraz model zagospodarowania poużytkowego w różnych formach.
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Z tego powodu sporządza się nie tylko opis zespołu roboczego, ale przede wszystkim schemat
jego cyklu życia [Braunschweig, 1992; Brunner, 1998; Goedkoop, 2001].
Potrzeba definiowania celu i zakresu wynika z modelowego charakteru techniki LCA
oddziaływań zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej działającego w środowisku. Każdy
model stanowi swoiste uproszczenie rzeczywistości, co wiąże się z jej zniekształceniem.
Wyzwaniem jest zatem taka konstrukcja modeli, aby zniekształcenia i uproszczenia
rzeczywistości nie miały znaczącego wpływu na wynik [Cramer, 1993; Georgakellos, 2005;
Guinee, Gorrree, 2001; Kowalski, 2007].
Jednostkami funkcjonalnymi są najmniejsze jednostki przyjęte do badań i analiz,
stanowiące ilościowy efekt systemu zespołu turbinowego elektrowni wiatrowej, znajdujące
zastosowanie jako jednostki odniesienia w badaniach analizy cyklu życia zespołu roboczego
[PN-EN ISO 14040]. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie płaszczyzny odniesienia
w celu znormalizowania danych wejściowych i wyjściowych systemu zespołu roboczego
wirnika elektrowni. Są one zatem jasno zdefiniowane oraz mierzalne [PN-EN ISO 14041].
Jednostkę funkcjonalną stanowi pojedynczy zespół turbiny elektrowni wiatrowej, dla którego
ustala się przepływ energii i materiałów. Ten zakres prac określa się mianem
kwalifikacyjnego, ponieważ polega on na zgromadzeniu danych o pochodzeniu energii
i materiałów [Cooper, 2003; PN-EN ISO 14041]. Schemat ideowy przepływu materiałowego
oddziaływań zespołu roboczego turbiny elektrowni wiatrowej, działającej w środowisku,
zobrazowano na rys. 2.4.

Rys. 2.4. Schemat ideowy przepływu materiałowego oddziaływań zespołu turbiny elektrowni wiatrowej
działającej w środowisku (opracowanie własne)

Inwentaryzacja danych
Na stopień oddziaływania cyklu istnienia zespołu roboczego wirnika wiatrowego
działającego w środowisku, składają się wszystkie procesy od wydobycia materiałów aż do
końcowego zagospodarowania. Określa się go mianem systemu zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej. System oddziałuje na środowisko, czego efekt stanowią procesy
akumulacji i degradacji. Celem etapu drugiego jest zebranie kompletu informacji
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o wszystkich rodzajach destrukcyjnego oddziaływania zespołu roboczego na środowisko
w ciągu okresu jego istnienia. Środowiskowe destrukcyjne oddziaływanie zespołu roboczego
wirnika związane jest np. z emisją szkodliwych związków do otoczenia, wydobyciem
surowców. Efektem realizacji przewidzianych w tym etapie zadań, jest lista destrukcyjnych
oddziaływań na środowisko analizowanego wirnika. Zgromadzenie danych stanowi główną
część LCA oddziaływania zespołu roboczego na środowisko, zabierającą dużą ilość czasu.
Dwa główne zadania przewidziane do realizacji w tym etapie stanowi: naszkicowanie drzewa
procesów, będącego odwzorowaniem graficznym procesów zachodzących w środowisku oraz
utworzenie na jego podstawie tablicy destrukcyjnych oddziaływań systemu zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej [Cieślak, 1999; Kłos, 1998]. Przykład
uproszczonego drzewa procesów przedstawiono na rys. 2.5.

Rys. 2.5. Przykład uproszczonego drzewa procesów. Opracowanie własne na podstawie [Kłos, 1998]

Analiza zbioru wejść i wyjść obejmuje proces gromadzenia danych i ich analizę, które są
zazwyczaj przyporządkowane do każdego procesu jednostkowego ulokowanego w strukturze
systemu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej. Zostają one opracowane w postaci
tablicy inwentaryzacyjnej. Procesy jednostkowe pozostają we wzajemnym powiązaniu ze
strumieniami produktów pośrednich i odpadów przeznaczonych do późniejszego
zagospodarowania oraz z innymi systemami zespołu roboczego poprzez strumienie
produktów, a także ze środowiskiem – przez strumienie elementarne [Bovea, 2006;
Braunschweig, 1996; Kowalski, 2007].
Opis procesu jednostkowego zawiera:
 opis wejściowych i wyjściowych strumieni elementarnych,
 początek procesu jednostkowego (miejsce przyjęcia strumienia produktów pośrednich
i odpadów przeznaczonych do późniejszego zagospodarowania),
26



rodzaj przemian oraz operacji zachodzących w ramach analizowanego procesu
jednostkowego,
 koniec procesu jednostkowego (miejsce odbioru strumienia produktu i wyjściowych
strumieni elementarnych) [Cieślak, 1999; Kowalski, 2007]. Przykład procesu
jednostkowego i jego powiązań zobrazowano na rys. 2.6.
Wejściowy strumień elementarny ma postać materiałów (lub energii) pobieranych
bezpośrednio ze środowiska, które nieprzetworzone wchodzą do analizowanego systemu.
Natomiast wyjściowy strumień elementarny tworzą również materiały (lub energia)
nieprzetworzone, opuszczające badany system na skutek uwolnienia do środowiska (np. pyły,
emisje cieplne). Poszczególne strumienie procesów jednostkowych zawierają określone dane
ilościowe, które po dokonaniu agregacji w postaci wejść i wyjść, zostają zestawione
w odniesieniu do ustalonej jednostki funkcjonalnej. Koniecznym jest zatem opracowanie
wzoru schematów przepływowych zawierających zróżnicowane oznaczenia przepływu
w odniesieniu do poszczególnych strumieni. Schematy przepływów często mają bardzo
skomplikowaną strukturę, jednak odpowiednia ich forma pozwala na zamieszczenie
wszelkich niezbędnych, podstawowych informacji zgodnie z ujednoliconym wzorcem.
Złożoność ta jest wynikiem konieczności precyzyjnego przyporządkowania danych do
konkretnych procesów jednostkowych, ustalenia powiązań między nimi, wykonania procesu
walidacji danych oraz ich alokacji (w przypadku kilku równoległych procesów) i końcowej
weryfikacji wyników [Blanchard, 1998; Ekvall, 1999].

Rys. 2.6. Przykład procesu jednostkowego i jego powiązań. Opracowanie własne na podstawie [PN-EN ISO
14041]

Iteracyjna specyfika LCA oddziaływania zespołu roboczego podczas jego działania
w środowisku, umożliwia dokonywanie identyfikacji najważniejszych źródeł elementów
charakteryzujących niepewność danych wejściowych oraz wyjściowych, jak i ich procedur,
pozwalając tym samym na dokonanie zmian granic systemu oraz wymagań odnośnie danych.
Z punktu widzenia badań, najlepszymi danymi są te, które zostały uzyskane na drodze
odpowiednio obliczonych, dokładnych pomiarów oraz odpowiadały założonemu zakresowi
technicznemu, geograficznemu i czasowemu [Heijungs, 1996; Lewandowska, 2006
Walawska, 2001].
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Biorąc pod uwagę najważniejsze praktyki postępowania z danymi, na rysunku 2.7
przedstawiono etapy procedury LCI oddziaływania zespołu turbinowego elektrowni
wiatrowej na środowisko, przewidziane w normie EN-PN ISO 14041 i etapy zaproponowane
w jednym z najbardziej kompleksowych opracowań z zakresu LCA autorstwa Guineego –
Handbook on Life Cycle Assessment.

Rys. 2.7. Relacje między etapami LCI. Opracowanie własne na podstawie [Kowalski, 2007]
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W skład etapu inwentaryzacji danych wchodzą cztery kroki:
 naszkicowanie drzewa procesów,
 wypełnienie drzewa procesów odpowiednimi danymi,
 zastosowanie reguł przydziału,
 opracowanie tablicy wpływów [Kłos, 1998].
Sposób ujmowania procesów przedstawia rys. 2.8. Wszystkie procesy składające się na
cykl istnienia zespołu roboczego prezentowane są graficznie przez drzewo procesów. Cykl
ten składa się z procesów, które kolejno następują po sobie i są połączone przepływem
materiałów ilustrowanych liniami. Drzewo pokazuje procesy przed i po wytworzeniu
produktu głównego. Zazwyczaj skupia się głównie na procesach powodujących najwięcej
ujemnych oddziaływań środowiskowych [Kłos, 1998; Yolkwein, 1996].

Rys. 2.8. Główne wejścia i wyjścia procesów. Opracowanie własne na podstawie [Kłos, 1998]

Po skonstruowaniu drzewa procesów należy skupić się na gromadzeniu danych, czyli
drugiej części inwentaryzacji. Zbieranie danych jest czasochłonne, ponieważ niektóre
informacje są dość trudne do uzyskania lub dokładnego określenia. W odniesieniu do każdej
kratki drzewa procesów, która reprezentuje pojedynczy proces, należy określić wejścia
i wyjścia [Berg, Dulith, Huppes, 1995; Cramer, 1993].
Jeżeli dane pochodzą z jednego źródła, możliwe jest ich porównywanie. Sposobem
kontroli danych może być sporządzanie bilansu każdego procesu. Suma wszelkich wejść do
procesu równa się sumie wszystkich wyjść zawierających odpady i emisje substancji:
Σ wejść = Σ działań użytecznych + Σ wyjść + Σ emisji i odpadów.
Kolejnym etapem jest ustalenie definicji granicy między systemem środowiskowym
i systemem produkcji oraz definicji granicy między innymi systemami i systemem produkcji
zespołu roboczego wirnika. Określa się tu również istotne i mniej istotne procesy odnoszące
się do systemu produkcji. Pod uwagę bierze się wszelkie procesy wydobycia materiałów.
Jednak nasuwa się pytanie, gdzie rozpoczyna się system produkcji zespołu roboczego
wirnika, a gdzie kończy się system środowiskowy oraz czy odpady winny być brane pod
uwagę w kontekście wyjścia do środowiska czy też długoterminowych procesów (część
systemu produkcji), wymagających obszaru ich składowania [Braunschweig, 1996; Kłos,
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1998]? Następny krok stanowi ustalenie granic między systemami produkcji elementów
zespołu wirnika elektrowni wiatrowej i innymi systemami produkcji. Zazwyczaj jeden
element związany jest z więcej niż jednym systemem produkcji. Niektóre części wejść i wyjść
środowiskowych muszą zostać przemieszczone do jednego systemu produkcji, a inne do
drugiego czy też trzeciego [Georgakellos, 2005; Heijungs, 1996; Martens, 1998].
Istotnym jest dobór takich procesów, które mają duże znaczenie dla zespołu roboczego
turbiny elektrowni wiatrowej. Zbyt duża szczegółowość analizy zazwyczaj nie ma dużego
znaczenia i jest czasochłonna. Ostatni etap inwentaryzacji stanowi obliczanie danych. Można
je prowadzić przy użyciu odpowiednio dobranego programu komputerowego (np. SimaPro),
który działa według ustalonego algorytmu obliczeniowego [Bovea, 2006; Cieślak, 1999;
Kłos, 1998].
LCI (Life Cycle Inventory) jest najmniej kontrowersyjnym etapem LCA oddziaływania
zespołu turbiny elektrowni wiatrowej na środowisko. Jego założenia są wzorowane na
technice bilansu materiałowego, który ma za zadanie uporządkowanie informacji
o większości oddziaływań środowiskowych zespołu roboczego wirnika wiatrowego. Podczas
modelowania LCA oddziaływań turbiny wiatrowej, przeprowadza się również bilans
energetyczny, a więc uwzględnia się wszelkie destrukcyjne oddziaływania na środowisko
zespołu wirnika, związane z wytworzeniem energii. Zestawienie ilości energii i materiałów
(dane wejściowe) oraz ilości odpadów (dane wyjściowe), jest gromadzone i analizowane dla
każdej jednostki funkcjonalnej w ramach przyjętych wcześniej procesów jednostkowych oraz
granic systemu zespołu roboczego. Istotę omawianego etapu stanowi umożliwienie
powiązania każdego strumienia wejścia do systemu cyklu życia wirnika, z adekwatnymi
destrukcyjnymi oddziaływaniami środowiskowymi tego zespołu, w odniesieniu ilościowym
do określonej w pierwszym etapie jednostki funkcjonalnej, w kontekście oczekiwanej oceny
oddziaływania turbinowego zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na środowisko
[EN-PN ISO 14041]. Następnie zestawia się dane odnośnie ilości energii i materiałów
wprowadzanych do systemu oraz danych mówiących o ilości i wielkości generowanych
odpadów. Dla całego systemu utworzony zostaje swego rodzaju katalog stanowiący sumę
pojedynczych jednostek funkcjonalnych, w którym dokonuje się analizy danych wejściowych
i wyjściowych. Bez zaawansowanych programów komputerowych, prace te byłyby niezwykle
trudne do wykonania [Kulczycka, 2001].
Klasyfikacja wpływów na środowisko
Etap trzeci ma na celu zobrazowanie za pomocą modeli efektów, w jaki sposób zespół
roboczy wirnika elektrowni wiatrowej wywołuje w środowisku poszczególne zjawiska
przyrodnicze oraz jakie ma on z nimi związki. Pod uwagę brany jest każdy wydobyty materiał
oraz emisja substancji szkodliwych dla środowiska, zdrowia człowieka i infrastruktury
technicznej. Dane przetwarza się na adekwatne współczynniki, które obrazują określone typy
oddziaływania. W modelu uwzględnia się czynniki, takie jak: skażenie środowiska,
toksyczność substancji emitowanych do środowiska, zmiany klimatu, zubożenie warstwy
ozonowej, wyczerpywanie zasobów biotycznych i abiotycznych, strata powierzchni
użytkowej, emisja związków organicznych i nieorganicznych powodujących choroby układu
oddechowego, izotopy promieniotwórcze, substancje rakotwórcze, zakwaszenie lub
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eutrofizacja środowiska, itp. W tym etapie określana jest ilość środowiskowych wejść i wyjść
w odniesieniu do systemu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, liczby czynników
środowiskowych oraz ich typu. Wynik stanowi tablica, która obrazuje destrukcyjne efekty
środowiskowe oddziaływania wirnika w różnych sferach. Elementy trzeciego etapu stanowią:
budowa modeli destrukcyjnego oddziaływania na środowisko zespołu roboczego, utworzenie
profilu środowiskowego oraz normalizacja uzyskanych wyników [Kłos, 1998; Verschoor,
1999]. Możliwości łączenia obowiązkowych i opcjonalnych faz LCA obrazuje rys. 2.9.

Rys. 2.9. Możliwości łączenia obowiązkowych i opcjonalnych faz LCA. Opracowanie własne na podstawie
[Guinee, Gorree, 2001]

Celem oceny wpływu na środowisko – LCIA (Life Cycle Impact Analysis) zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej jest przeanalizowanie systemu rzeczonego zespołu
pod kątem środowiskowym, przy użyciu kategorii wpływu i określenia kategorii związanych
z rezultatami LCA [EN-PN ISO 14042]. Dokonuje się zatem kwantyfikacji związków między
odpadami i ich negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Jest to niezwykle trudny
etap, ze względu na swój duży subiektywizm oraz znaczącą liczbę elementów w katalogu
odpadów. W celu uszeregowania odpadów, są one łączone z ograniczoną liczbą dobrze
rozpoznanych kategorii destrukcyjnych wpływów zespołu wirnika wiatrowego. Dla każdej
kategorii wpływów wybiera się adekwatny wskaźnik kategorii destrukcyjności. Istotnym jest
uporządkowanie zestawu destrukcyjnych wpływów zespołu roboczego, zgodnie z wcześniej
zdefiniowanymi kryteriami. Proces musi być przeprowadzony bardzo przejrzyście, aby
informacje uzyskane z LCI oddziaływania wirnika na środowisko nie zostały zniekształcone.
W celu przekształcenia wyników LCI oddziaływania zespołu roboczego działającego
w środowisku na wskaźniki, wyszczególnia się następujące obowiązkowe elementy w normie
ISO 14042:
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wybór kategorii wpływu, wskaźników kategorii oraz modeli charakteryzowania;
klasyfikacja – przypisanie wyników LCI;
charakteryzowanie – obliczenie wyników wskaźnika kategorii;
normalizacja, grupowanie, ważenie [EN-PN ISO 14042].
W analizach destrukcyjnego oddziaływania na środowisko zespołu roboczego stosowane
są standardowe kategorie wpływu. Rodzaj tych kategorii jest akceptowalny na świecie.
Przedstawiają one zużycie zasobów naturalnych lub emisje systemu zespołu wirnika
wiatrowego w punktach końcowych kategorii [EN-PN ISO 14042]. Wybór kategorii znajduje
uzasadnienie w modelu charakteryzowania. Wykazanie oraz przejście z kategorii wpływu do
obszaru destrukcyjnego wpływu zespołu roboczego musi być odpowiednio uzasadnione
i dobrane już na etapie charakteryzowania. Ostateczna lista kategorii wpływu zapewnia
objęcie wszelkich destrukcyjnych oddziaływań działającego zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej na środowisko [Kowalski, 2007]. Związki pomiędzy ogólnymi
obszarami ochrony a kategoriami wpływu zestawiono w tab. 2.4.
Tablica 2.4. Związki pomiędzy ogólnymi obszarami ochrony a kategoriami wpływu. Opracowanie własne na
podstawie [Kulczycka, 2001].
KATEGORIA
WPŁYWU

OGÓLNE OBSZARY OCHRONY
zdrowie
jakość
zasoby
ludzkie
ekosystemu

OPIS
ZUBOŻENIE ZASOBÓW

zubożenie zasobów
biotycznych
zubożenie zasobów
abiotycznych

wydobycie nieodnawialnych nośników
energii
wydobycie nieodnawialnych rud
surowców mineralnych

+
+

-

-

-

+/-

+

-

+/-

+

-

+

-

-

+/+
+/-

+
+
+

-

-

+

-

+

ZANIECZYSZCZENIE

tworzenie utleniaczy
fotochemicznych

atmosferyczna absorpcja promieniowania
prowadząca do wzrostu globalnej
temperatury
zwiększanie promieniowania
ultrafioletowego docierającego na
powierzchnię Ziemi spowodowane
zubożeniem warstwy ozonowej
narażenie zdrowia ludzkiego na substancje
toksyczne znajdujące się w wodzie,
powietrzu i glebie, głównie za
pośrednictwem żywności
narażenie flory i fauny na działania
substancji toksycznych
tworzenie się cząstek atmosferycznych
powodujących smog fotochemiczny

zakwaszenie

zwiększenie kwasowości wody i gleby

eutrofizacja

zmniejszenie ilości tlenu w wodzie lub
glebie w wyniku emisji substancji
powodujących zwiększanie produkcji
biomasy

wykorzystanie terenu

zagospodarowanie terenu w sposób mający
ujemny wpływ na ekosystem i krajobraz

efekt cieplarniany

dziura ozonowa

skażenie ludzi
skażenie wody i gleby

DEGRADACJA EKOSYSTEMU I KRAJOBRAZU

-

+ potencjalne bezpośrednie oddziaływanie, +/- pośrednie potencjalne oddziaływanie, - brak potencjalnego oddziaływania
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Klasyfikacja polega na przyporządkowaniu elementów z katalogu wpływu utworzonego
w LCI oddziaływania zespołu roboczego na środowisko. Poszczególne elementy katalogu
czasami destrukcyjnie wpływają na więcej niż jedną kategorię, a destrukcyjne oddziaływania
wirnika wiatrowego charakteryzują się zakresem od lokalnego, nawet do globalnego
[Kowalski, 2007, Kulczycka, 2001].
Charakteryzowanie to ocena udziału oddziaływań każdej kategorii na środowisko.
Dokonuje się w niej oceny ilościowej pojedynczych kategorii oraz tam, gdzie jest to możliwe
– grupowania destrukcyjnych oddziaływań turbinowego zespołu wiatrowego wewnątrz
określonej kategorii. Trudnym jest jednak porównywanie danych, pochodzących z różnych
kategorii, niezbędnym staje się zatem kolejny etap, a mianowicie ważenie. Jest ono
przyporządkowaniem wagi do każdej kategorii wpływu zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej w taki sposób, aby udziały z różnych kategorii destrukcyjnych
oddziaływań zespołu roboczego mogły być ze sobą porównywane. Kluczowe znaczenie ma
jak największy stopień obiektywizmu podczas podejmowania decyzji o określeniu
najistotniejszych destrukcyjnych oddziaływań wirnika działającego w środowisku oraz
wyboru tych, których minimalizacją należy zająć się w pierwszej kolejności. Bierze się tu pod
uwagę uwarunkowania regionalne i sytuację określonych grup ludzi (lub nawet całej
ludzkości), dla których określone działania mogą być uciążliwe. Na tej podstawie
wyznaczona zostaje hierarchia destrukcyjności oddziaływań zespołu roboczego wirnika.
Różnorodność narzędzi, często pochodzących z technik teorii podejmowania decyzji, daje
możliwość dokonania
bardziej przejrzystego
i racjonalnego
wartościowania
[Kulczycka, 2001].
Parametry charakteryzowania służą do przeliczania wyników LCI oddziaływania
działającego w środowisku zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, na ogólną
jednostkę wskaźnika kategorii. Dzięki nim, możliwym jest obliczenie końcowej wartości
wskaźnika kategorii (całościowy wpływ wywierany w obrębie danej kategorii wpływu przez
wszystkie zaliczone do niej wyniki emisji LCI) oraz przedstawienie wyników w postaci
względnych udziałów poszczególnych wartości LCI w kategorii destrukcyjnego wpływu
zespołu roboczego. Każdy wynik LCI ma przypisaną określoną wartość parametru
charakteryzowania, wynikającą z przyjętego modelu. Zastosowanie takiego parametru
umożliwia przeliczenie wszystkich wyników LCI oddziaływania wirnika, które brały udział
w formowaniu określonej kategorii destrukcyjnego wpływu na jednostkę ogólną oraz ich
zsumowanie. Parametr charakteryzowania zostaje określony na podstawie punktów
końcowych. Rezultat oddziaływania zespołu roboczego elektrowni wiatrowej, powiązanego
z określoną kategorią środowiskową, stanowi suma wielkości będących iloczynem wartości
substancji destrukcyjnych (Zi) i współczynnika wagowego wpływów dla analizowanej
kategorii środowiskowej (Dji):
Sj = Σ Dji • Zi
gdzie: i – zagrożenia środowiskowe (emisje i pobory),
j – kategorie wpływów środowiskowych,
D – współczynnik wagowy substancji destrukcyjnej,
Z – wartość destrukcyjnych zagrożeń (w jednostce masy) [Lewandowska, 2006].
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(2.2)

Zgodnie z normami ISO należy udokumentować istniejące powiązania ekologiczne
poprzez odniesienie pojedynczego wskaźnika do problemu środowiskowego oraz określenie
jego powiązań z punktem końcowym. Punkty końcowe są rozumiane, jako wyniki
destrukcyjnych oddziaływań ekologicznych zespołu roboczego na takie efekty jak
np. dostępność zasobów dla przyszłych pokoleń, zanikanie gatunków, zdrowie ludzkie itd.
Stosowanie punktów końcowych wymaga ich ostrożnej selekcji i musi być poprzedzone
wnikliwym zdefiniowaniem problemu. Kategorie problemu zostają wybrane, gdy mechanizm
środowiskowy (wiążący dane, punkty końcowe i kategorie wpływu) jest już jasno opisany.
Wskaźniki kategorii wpływu ulokowane są pomiędzy wynikami LCI oddziaływania
działającej w środowisku turbiny elektrowni wiatrowej a punktami końcowymi. Wskaźniki
umiejscowione blisko wyników analizy zbioru zostają prezentowane jako wskaźniki na
poziomie punktów pośrednich. Im bliżej rezultatów LCI oddziaływania zespołu roboczego
wirnika są one obrane, tym mniejszą niepewnością się charakteryzują. Jest to spowodowane
faktem, iż niewielka część mechanizmu środowiskowego musi być modelowana, podczas gdy
wskaźniki zbliżone do punktów końcowych mogą charakteryzować się dość znaczącą
niepewnością. Jednak wskaźniki z poziomu punktów końcowych można łatwiej zrozumieć
i zinterpretować, aniżeli te z punktów pośrednich [Kowalski, 2007].
Wartości wskaźnika kategorii winny być normalizowane. Polega to na obliczeniu
wartości wskaźnika kategorii względem określonej wartości odniesienia. Innymi słowy należy
podzielić otrzymaną wartość wskaźnika przez wartość odniesienia. Jako wartości odniesienia
przyjmuje się zazwyczaj uśrednione oddziaływania dla danych obszarów (np. w przypadku
Ekowskaźnika 99 – uśredniona roczną wielkość destrukcyjnego wpływu przypadającą na
jednego Europejczyka). Dzięki normalizacji możliwym jest określenie udziału danego
destrukcyjnego efektu oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
w efekcie całkowitym. Uzyskuje się wówczas znormalizowany profil środowiskowy. Etap
normalizacji pozwala na otrzymanie wyników bezwymiarowych i stanowi podstawę do
prowadzenia dalszych kroków, np. ważenia. Normalizacja jest konieczna do oceny dystansu
pomiędzy analizowaną wielkością a wielkością docelową, która zostaje osiągnięta. Ułatwia
ona zrozumienie i interpretację ważenia, będąc stosunkowo obiektywnym etapem
ilustrującym, które z efektów są mniej lub bardziej reprezentowane w wyniku końcowym
oddziaływania zespołu roboczego turbiny elektrowni działającej w środowisku
[Guinee, Gorree, 2001]. Na wielkość normalizacji (Nj) składa się iloczyn wyniku
destrukcyjnego wpływu na określoną kategorię oddziaływania środowiskowego (Sj)
i współczynnika normalizacji (nj):
Nj = Sj • nj

(2.3)

W fazie oceny wpływu LCIA oddziaływania wirnika wiatrowego, wartości wskaźnika
kategorii wpływu waży się i sumuje, aby otrzymać wagę efektu ekologicznego. Ważenie
polega na przypisaniu wagi każdej z kategorii destrukcyjnego wpływu, w taki sposób, aby
kategorie były ze sobą porównywalne. Największa waga przyporządkowywana jest
najistotniejszym destrukcyjnym oddziaływaniom i zostaje rozpatrzona w pierwszej
kolejności. Podczas ustalania kolejności brane są pod uwagę uwarunkowania regionalne oraz
sytuacja grupy ludzi, dla której badane destrukcyjne oddziaływania mogły być uciążliwe
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[Czaplicka, 2002]. Na wynik oceny kategorii środowiskowej (Wj) składa się iloczyn wyników
normalizacji danej kategorii (Nj) i współczynnika wagowego kategorii środowiskowej (Kj):
Wj = Nj • Kj

(2.4)

Współczynnik środowiskowy (I) stanowi więc sumę ocen (Wj), wszystkich kategorii
środowiskowych i za pomocą jednej liczby wyraża stopień destrukcyjnego oddziaływania
zespołu roboczego elektrowni wiatrowej na otoczenie:
I = Σ Wj

(2.5)

Oszacowanie
Etap czwarty ma na celu ocenę zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na
podstawie uzyskanych profili środowiskowych. Następuje tu również oszacowanie wartości
profilu środowiskowego [Kłos, 1998].
Zgodnie z normą ISO 14043, interpretacja cyklu życia zespołu roboczego wirnika jest
systematyczną procedurą identyfikacji, kwalifikacji, sprawdzenia i oceny informacji
otrzymanych w wyniku LCI i LCIA analizowanego systemu zespołu roboczego wirnika
wiatrowego działającego w środowisku oraz procedurą ich prezentacji, która ma na celu
spełnienie wymagań zastosowania zgodnie z zakresem i celem badań. Jest to zatem etap,
w którym należy sformułować końcowe wnioski z przeprowadzonego postępowania, zgodnie
z celem wyznaczonym w pierwszym etapie. Możliwym jest więc wskazanie poszczególnych
tworzyw i emisji zespołu roboczego, w przypadku których występują największe zagrożenia
środowiskowe. Na tej podstawie, w ostatnim etapie ustala się sposoby minimalizowania
destrukcyjnego wpływu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na środowisko
(np. poprzez zmianę technologii w fazie zagospodarowania poużytkowego, która była
najbardziej uciążliwa dla środowiska) [Kulczycka, 2001].
Zgodnie z normą EN-PN ISO 14043 na fazę interpretacji cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej złożyły się trzy elementy:
 identyfikacja znaczących kwestii,
 ocena (m.in. przez sprawdzenie kompletności, wrażliwości, spójności),
 wnioski i zalecenia.
Porównanie powyższych elementów z propozycją przedstawioną w Handbook on Life
Cycle Assessment autorstwa Guinee i Gorree obrazuje rysunek 2.10.
Identyfikacja i usystematyzowanie informacji ma kluczowe znaczenie w fazie
interpretacji LCA oddziaływania zespołu roboczego wirnika. Wyróżnia się niepewność
danych i niepewność poprawności (reprezentatywności) modelu. Niepewność danych jest
łatwa do uchwycenia i można ją wyrażać np. przez zakres odchylenia standardowego.
Niepewność poprawności modelu wynika natomiast z faktu, iż w praktyce nigdy nie można
mieć do czynienia z modelem rzeczywistym. Analiza LCA oddziaływania zespołu roboczego
wirnika siłowni wiatrowej obarczona jest niepewnością spowodowaną przez subiektywne
wybory dokonywane w celu sporządzenia modelu, dotyczące zagadnień reprezentatywności
czy wyboru jednostki funkcjonalnej [Lewandowska, Foltynowicz, 2004].
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Rys. 2.10. Relacje między fazami interpretacji LCA. Opracowanie własne na podstawie [Kowalski, 2007]

Propozycje poprawy
Interpretacja cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej działającej
w środowisku, umożliwia identyfikację elementów zespołu roboczego, które stanowią
największe zagrożenie środowiskowe. Na podstawie wyników liczbowych określa się, które
z procesów ujętych w LCA oddziaływania wirnika wiatrowego, charakteryzują się
największym destrukcyjnym wpływem na środowisko, a które są mniej ważne lub też w ogóle
nieistotne. Wysoka wartość liczbowa wskazuje znaczący destrukcyjny wpływ procesu na
środowisko naturalne i zarazem obszar, w którym możliwym jest wprowadzenie udoskonaleń.
Stanowi to podstawę do określenia metody zmniejszenia energochłonności,
materiałochłonności czy też ilości produkowanych odpadów. Odbywa się to np. przez zmianę
technologii produkcji czy zagospodarowania odpadów. Modelowanie LCA jest techniką
zarządzania środowiskowego, umożliwiającą wskazanie efektywności ekologicznej zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, dzięki czemu ułatwia ubieganie się o deklarację
środowiskową lub uzyskanie etykiety środowiskowej. Etykietowanie środowiskowe stanowi
stosunkowo nowy instrument polityki ekologicznej, który poprzez symbol graficzny wyróżnia
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produkty o pozytywnej jakości ekologicznej [Guinee, Gorree, 2001; Kłos, 2000; Martens,
1998]. Wybrane etykiety środowiskowe przedstawiono na rys. 2.11.

Rys. 2.11. Wybrane etykiety środowiskowe [gdziewyrzucacsmieci.republika.pl]
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2.3. Cykle życia zespołów maszynowych
Życie każdego zespołu roboczego, np. wirnika elektrowni wiatrowej odbywa się w pięciu
głównych fazach, którymi są: sformułowanie potrzeby (SP), konstruowanie (K), wytwarzanie
(W), eksploatacja (E) i zagospodarowanie poużytkowe (ZP). W każdej z tych faz
odpowiednie systemy mają na celu wykonanie odrębnego działania, aby osiągnąć wymagany
efekt [Legutko, 2007, Malujda, 2006, Zwierzycki, 1999]. Fazy istnienia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej zobrazowano na rys. 2.12.

Rys. 2.12. Fazy istnienia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej. Opracowanie własne na podstawie
[Legutko, 2007]

Fazę pierwszą stanowi sformułowanie potrzeby, które może nastąpić w sferze produkcji,
konsumpcji, usług itd. Potrzeba winna być określana tak, by sposoby jej zaspokojenia nie
były sugerowane z góry. Gdy jest ona sformułowana, następuje jej wartościowanie. Jeżeli nie
można zaspokoić potrzeby poprzez wykorzystanie istniejącego już zespołu roboczego,
np. wirnika elektrowni, podejmowane są działania prowadzące do powstania zupełnie nowego
wirnika wiatrowego. W fazie konstruowania odbywa się proces syntezy zespołu roboczego,
który posiada właściwości umożliwiające spełnienie wymagań wynikających z rozwiązań
przyjętych w fazie wartościowania, dobierane są sposoby technicznego działania, które
następnie rozwija się w koncepcje systemów technicznych i socjotechnicznych. Podjęte
obliczenia zapewniają niezawodność, efektywność i skuteczność, co warunkuje użyteczność
społeczną przedsięwzięcia. Konstruowanie zespołu roboczego, polega zatem na obmyśleniu
koncepcji działania, dobraniu układów przetwarzania materiałów, energii i informacji,
odpowiednim kojarzeniu oraz wykorzystaniu zjawisk fizycznych i właściwości materii,
opracowaniu struktur mechanizmów, tworzeniu pożądanych relacji oraz sprzężeń między ich
elementami. Faza wytwarzania polega na produkcji zespołu wirnika elektrowni wiatrowej
o wymaganych właściwościach, zatem o przewidzianym w projekcie potencjale użytkowym.
Następują tu działania odnośnie projektowania procesów technologicznych, organizacji
procesów produkcyjnych, jak również materialna realizacja zespołu. Faza eksploatacji
stanowi najważniejszą fazę istnienia zespołu wirnika, w której wykonuje on zadania, do
których został zaprojektowany i następnie wyprodukowany. Eksploatacja dzieli się na
zasilanie, użytkowanie, obsługiwanie i zarządzanie (rys. 2.13). Zasilanie polega na
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dostarczeniu do wirnika energii, materiałów (np. części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych) oraz informacji. Użytkowanie z kolei, jest rozumiane, jako dobór
i rozmieszczenie obiektów oraz ich wykorzystanie na stanowiskach pracy. W zakresie
obsługiwania, eksploatacja obejmuje ocenę stanu technicznego wirnika wiatrowego
(diagnostyczną i bezpośrednią), naprawy oraz obsługę techniczną. W jego skład wchodzą
zatem przeglądy i konserwacja (obejmujące regulację, czyszczenie, uzupełnianie płynów,
konserwację, itp.), remonty i naprawy (w tym: demontaż, weryfikacja, regeneracja, montaż)
oraz ocena stanu (w skład, której wchodzą pomiary bezpośrednie i pośrednie). Natomiast
zarządzanie w tym kontekście stanowi procesy planistyczno-decyzyjne i planistycznosprawozdawcze [Dudziak, 2010; Gasiński i in., 1994; Legutko, 2007, Nadolny, Bieńczak,
1999; Nosal, Bieńczak, 2002].

Rys. 2.13. Schemat procesu eksploatacji, z uszczegółowieniem obsługiwania, zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej. Opracowanie własne na podstawie [Legutko, 2007]

W czasie eksploatacji zespoły robocze elektrowni wiatrowych ulegają przemianom
i przebywają w różnych stanach o losowym czasie trwania. Stan pierwszy – oczekiwanie, jest
to postój pomiędzy kolejnymi stanami użytkowania, dyżurowanie w różnym stopniu
gotowości eksploatacyjnej lub gotowość do pracy w stanie zakonserwowania. Stan drugi –
obsługiwanie, polega na naprawach bieżących planowanych i nieplanowanych oraz kontroli
diagnostycznej stanu technicznego. Stan trzeci – użytkowanie, obejmuje pracę ciągłą,
okresową lub sporadyczną [Cempel i in., 1992; Drzymała, 1992; Flizikowski, 1998].
Zagospodarowanie poużytkowe do pewnego czasu nie było wyróżniane, jako odrębna
faza istnienia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej. Dopiero uciążliwości
i zagrożenia związane z niezdolnymi do dalszej pracy wirnikami wiatrowymi, zmusiły do
zmiany sposobu myślenia. Problem zagospodarowania poużytkowego winien być brany pod
uwagę na etapach konstruowania, produkcji i eksploatacji. Ze względu m.in. na problem
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wyczerpywania się zasobów, najwłaściwszym byłoby ponowne wykorzystanie tego, co
można powtórnie użyć do budowy nowych obiektów technicznych. W wyniku takiego
podejścia powstało pojęcie recyklingu, wskazujące na możliwość ponownego wykorzystania
poszczególnych części zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej lub też materiałów
z niego odzyskanych [Legutko, 2007; Merkisz-Guranowska, 2005; Powierża, 1997].
Zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 2.14, za cykl życia zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej w niniejszej pracy przyjęto następujące kolejno po sobie
etapy cyklu życia: sformułowanie potrzeby, konstruowanie, wytwarzanie, użytkowanie,
obsługiwanie i zagospodarowanie poużytkowe. Ostatni etap każdego cyklu istnienia stanowi
zarazem przyczynę do rozpoczęcia kolejnego. Badanie i ocena cyklu życia zespołów siłowni
wiatrowej powoduje powstawanie wytycznych i zaleceń do tworzenia bardziej
prośrodowiskowych obiektów technicznych w formie sformułowania nowych potrzeb,
znajdujących realizację w kolejnych etapach cyklu istnienia.

Rys. 2.14. Cykl życia i fazy istnienia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej (opracowanie własne)

40

2.4. Modelowanie cyklu istnienia zespołów elektrowni wiatrowych
Modelowanie stanów i przemian konstrukcji zespołów elektrowni wiatrowych obejmuje:
uproszczenie (idealizację) rzeczywistości w sensie określonego kryterium zbieżności
z rzeczywistością, możliwość analizy dostępnymi metodami, dostarczanie przez analizę
nowych informacji o obiekcie badań oraz strukturę modelu konstrukcyjnego. Ocena stanu
i przemian konstrukcji zespołów elektrowni wiatrowych w cyklu życia, obiegach i fazach
technologicznych wymaga opracowania wewnętrznej i zewnętrznej struktury zachodzących
procesów destrukcyjnych. W niewielu przypadkach udaje się tę strukturę opisać
matematycznie i fizycznie. Wnikliwe wyniki badań ukazują, że te procesy mogą być opisane
tylko za pomocą skomplikowanego aparatu matematycznego, który po uproszczeniach,
pozwala przedstawić związek między wewnętrznymi i zewnętrznymi cechami
destrukcyjnymi, a parametrami przemian konstrukcji. W praktyce, proces destrukcji
opisywany jest przez wskaźniki zmiennych systemu technicznego i środowiska, będące
symptomami oddziaływania obciążeń środowiskowych i roboczych, wpływu czasu oraz
zużywania zasobów systemu oraz jego otoczenia, ogólnie następstw eksploatacji zespołów
elektrowni wiatrowych. Również niewiedzy, pogarszania jakości materiałów (tworzyw),
obniżania efektywności działania i nieszkodliwości oddziaływania produktów i procesów ich
eksploatacji [Flizikowski, 2002].
Całość oddziaływań i przyczyn, sprzężonego wewnętrznie (systemowo) i zewnętrznie
(środowiskowo) procesu, znajduje odzwierciedlenie w wskaźnikach zmiennych, które
przyjmowane są do oceny oraz pomiaru. Uzyskuje się to metodami opracowania sygnałów
poprzez ekstrakcję informacji oraz poprzez tworzenie modeli stanów i przemian konstrukcji.
Porównanie parametrów przemian dowolnej konstrukcji lub układu mechanicznego w czasie
pracy t ze stanem początkowym przy t=t0=0, umożliwia opis konstrukcji zespołów elektrowni
wiatrowych – układu maszynowego, przebiegami dekonstrukcji elementów elektrowni –
a szerzej: ich destrukcji i destrukcji ich otoczenia pracy bezpośredniej i w środowisku
naturalnym. W tych przypadkach możliwe jest tworzenie wyznaczników dekonstrukcji,
destrukcji zespołów elektrowni wiatrowych oraz ich otoczenia technologicznego i naturalnego
[Flizikowski, 2002].
Metody tworzenia modeli przemian konstrukcji mogą wystarczająco dokładnie opisać
przemiany zasobów wytrzymałości, trwałości, funkcjonalności, skuteczności, niezawodności,
czy też szeroko rozumianej zdolności do efektywnego działania. Otrzymanie zależności
między cechami konstrukcyjnymi i destrukcyjnymi jest możliwe dzięki modelom obiektu
technicznego, procesu technologicznego, strefy ochronnej oraz materiału otoczenia [Cempel,
1996, Flizikowski, 2002].
Przy znanych warunkach otoczenia i środowiska, modele obiektu technicznego informują
o związku między cechą rozwijaną, a destrukcyjną zarówno funkcjonalnie, jako model
charakterystyki lub przez przyporządkowanie klas jako model klasyfikacyjny. Modele
procesu technologicznego wykorzystują cechy destrukcyjne, jako parametr modelu do opisu
związku funkcyjnego między charakterystycznymi warunkami pracy i cechami rozwoju
obiektu. Modele procesu technologicznego dzieli się na trzy zasadnicze grupy:
charakterystyk, klasyfikacyjne i parametryczne. Modele strefy ochronnej zawierają
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informacje o zasięgu procesów resztkowych, tłumieniu, natężeniach skutków szkodliwych
i akceptacji ze strony osób chronionych lub opiekujących się środowiskiem. Modele
materiału, tworzywa, otoczenia zawierają procedury, dane i wyniki bilansowania zasobów
materii w otoczeniu bliższym (technologicznym) oraz środowisku (naturalnym), zestawienia
na temat właściwości konstrukcyjnych i użytecznych surowców, materiałów i tworzyw oraz
elastyczności materialnej (zdrowotnej, wegetatywnej, uprawowej) środowiska [Cempel, 1996,
Flizikowski, 2002].
Tworzenie modeli następuje przez zespolenie metod eksperymentalnych i teoretycznych.
Aby wprowadzić związek ilościowy między cechami destrukcyjnymi i rozwojem konstrukcji
maszyn, dąży się do utworzenia modeli charakterystyk. Tworzenie modeli obejmuje:
1) sformułowanie modelu fizycznego konstrukcji zespołów elektrowni wiatrowych przez
uwzględnienie fizycznych, systemowych wielkości wejściowych (cechy destrukcyjne)
i wyjściowych (zmienne badawcze i ich wskaźniki, cechy) jak również wielkości
wpływających na procesy przetwórstwa, ochronne i otoczenia;
2) tworzenie modelu matematycznego zachowania i przemian systemu przez opis
charakterystycznych wielkości fizycznych systemu [Flizikowski, 2002].
W literaturze bark jest jednoznacznych wyznaczników na temat, czy proces destrukcji
polega na akumulowaniu negatywnych następstw w zespole roboczym, czy też na
wypromieniowaniu pozytywnych potencjałów. Współczesna wiedza skłania się jednak ku
obecności akumulacji negatywnej w konstrukcji.
Związki funkcjonalne pomiędzy
charakterystykami konstrukcyjnymi a destrukcyjnymi cechami służą jako informacje
porównawcze do interpretacji zmierzonych wartości:
D = f (s)

(2.6)

gdzie: D - cecha konstrukcyjna,
s - cecha destrukcyjna [Cempel, 1996; Flizikowski, 2002].
Można to matematycznie sformułować za pomocą analizy regresyjnej. Jeśli istnieje
wartość graniczna destrukcji Sgran, można ocenić wartość graniczną cechy konstrukcyjnej
Dgran. Jeśli nie można dokonać analitycznego opisu związku między cechą konstrukcyjną,
a destrukcyjną, lub gdy wymagane uproszczenia prowadzą do dużych niedokładności, dąży
się do przyporządkowania klas stanów [Flizikowski, 2002].
Zasadnicza idea, z modelem parametru jako obrazem procesu dynamicznego, polega na
tym, iż zmiany procesu w następstwie wpływów destrukcyjnych znajdują odzwierciedlenie
w zmianach parametrów przyporządkowanego modelu, które umożliwiają wypowiedź
o stanie destrukcji. W procesie analitycznym zostają określone z pomierzonych sygnałów
wejściowych i wyjściowych u(t) i y(t) – funkcje dynamiczne badanych konstrukcji
[Flizikowski, 1998a; Flizikowski 1998b].
W kompleksowych modelach holistycznych zazwyczaj nie możliwym jest znalezienie
prostych związków między modelem, a rzeczywistością. Tworzenie takiego modelu
konstrukcji ma sens tylko wówczas, gdy możliwe jest rozłożenie dużych modeli na modele
cząstkowe, tak aby badania, oceny, optymalizacje, modernizacje i innowacje mogły
następować niezależnie od siebie. Stopień podziału jest jednak ograniczony. Jako sygnały
stanu i przemian konstrukcji uznawane są wszystkie dające się zastosować typowe, o dużej
pojemności informacyjnej wielkości pomiarowe: informujące o stanie i przemianach
42

technicznych (stanie destrukcyjnym) obiektu, strefy przejściowej i środowiska [Flizikowski,
2002].
Parametry destrukcyjne mogą stanowić sploty pojedynczych wielkości pomiarowych.
Wykorzystywane są mierzalne procesy fizykochemiczne występujące w czasie długim
przemian w cyklu życia, fazach istnienia maszyny, zespołów elektrowni wiatrowych. Są to
zwykle procesy resztkowe, np. wibroakustyczne, mające bardzo dużą pojemność
informacyjną o stanie technicznym obiektu, a także o zmianach owego stanu. Modele
konstrukcyjne budowane są na potrzeby twórczego, innowacyjnego wnioskowania oraz
prognozowania przemian obiektu. Budując model maszyny, zespołów elektrowni
wiatrowych, traktuje się ją jako układ transformujący energię, procesor energii (PE) [Cempel,
1996].
Energii użytkowej towarzyszy większa część energii destrukcyjnej powodującej ewolucję
własności funkcjonalnych i fizycznych, charakteryzujących stan techniczny oraz przemiany
maszyny. Wielkość opisująca procesy destrukcyjne w obiekcie stanowi funkcja D(r,),
możliwa do obserwacji za pomocą symptomów stanu (r – współrzędna przestrzenna obiektu).
Symptomowy model holistyczny obiektu opisuje te procesy we współrzędnej przestrzennej
r w całym cyklu obiektu (czas długi ). Postępowanie, oparte na modelu holistycznym
umożliwia symulację działania całego siłowego i ruchowego obiegu w konstrukcji maszyny,
obiektu środowiskowego, od optymalizacji założeń konstrukcyjnych, poprzez prognozowanie
uszkodzeń, do odnowy potencjału energo-materialnego zespołów elektrowni wiatrowych.
Holistyczny model dyskretny obiektu opisuje równanie:
[ ( )] ̈ (

)

[ ( )] ̇ (

)

[ ( )] (

)

(

)

(2.7)

gdzie: M,C,K – macierze, odpowiednio: mas, sztywności i tłumień; zależnie od
zaawansowania procesów destrukcyjnych D(),
x(t,) - macierz przemieszczeń,
F(t,) - macierz sił wymuszających [Flizikowski, 2002].
Procesor jest maszyną/osobą, która procesuje (działa, przetwarza). Opracowany przez
Cempla model procesora energetycznego (PE) opiera się na idei powiązania zjawisk
zachodzących w maszynie z obserwowanym symptomem wibroakustycznym. Model znajduje
zatem zastosowanie w badaniu i ocenie cyklu życia zespołów maszynowych elektrowni
wiatrowych. Można go rozpatrywać w aspektach przetwarzania i rozpływu energii
w konstrukcji. W systemie znajduje się jedno wejście zasilające, czyli moc wejściowa (Ni) –
ekwiwalentną zasilaniu w materiał, energię, sterowanie oraz oddziaływanie ze środowiskiem.
Istnieją również dwa wyjścia – moc użyteczna (Nu) odbierana i wykorzystywana przez
użytkownika albo kierowana do kolejnego systemu (przetwarzającego energię) oraz moc
zdyssypowana, zewnętrznie stracona (V), zużywana na procesy resztkowe (drgania, ciepło,
hałas, itp.), zbędna w odniesieniu do realizacji celu konstruowanego systemu, otoczenia
i ochrony. Określona część całkowitej mocy zdyssypowanej (Ndc) zostaje stracona podczas
procesów zużywania konstrukcji, ścierania, zmęczenia itp. Z tego powodu jest akumulowana
w postaci energii dyssypacji (Ed), której odpowiada moc zdyssypowana (Nd). Zdolność
akumulacji energii w systemie jest ograniczona maksymalną energią (Edb), zdolną do
zakumulowania w konstrukcji. Jeżeli zgromadzona energia destrukcji przekroczy wartość
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graniczną, następuje koniec eksploatacji systemu, czyli awaria lub zniszczenie zespołu
roboczego (rys. 2.15) [Cempel, 2002; Flizikowski, 2002; Flizikowski, Bieliński, 2000].

Rys. 2.15. Struktura energetyczna systemu działania, procesora energii wg Cempla [Cempel, 1996]; Ni - moc
wejściowa, Nu - moc użyteczna, Ndc - całkowita moc zdyssypowana, V - moc zdyssypowana zewnętrznie, Edb energia z mocy zdyssypowanej wewnętrznie, Ed - energia z mocy zakumulowanej wewnętrznie, S obserwowany symptom destrukcji

Od strony matematycznej model ten ujmuje następujące równania:
1) bilans mocy w systemie:
(2.8)
gdzie:  - czas jednego obiegu technologicznego maszyny (konstrukcyjny czas obserwacji).
2) kumulacyjny charakter i ograniczona pojemność dyssypacji zawiera się w równaniu:
(

( ))

(

∫

( ))

(2.9)

3) destrukcyjne sprzężenie pomiędzy procesami resztkowymi, a akumulowaną (uchodzącą)
energią w układzie zespołów elektrowni wiatrowych da się wyrazić w postaci:
( )

(

)

[

( )]

(2.10)

gdzie:β - funkcja wagi powiązania sprzężenia zwrotnego (w dalszym ciągu przyjęta tutaj
jako współczynnik stały, tzn. z założenia o stacjonarności i liniowości modelu).
W relacji tej zawiera się ważna właściwość konstrukcji: zmiana zakumulowanej
energii destrukcji (np. zużytej na ścieranie elementu) powoduje wzrost procesów
resztkowych (np. drgań), co z kolei powoduje zmianę przyrostu energii przemian
maszyn Ed.
4) niezmienność struktury układu określona jest jako:
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( ))

(

(2.11)

( )

gdzie:  - współczynnik proporcjonalności [Flizikowski, 2002].
W powyższej relacji zawarte jest założenie, że przyrost całkowitej mocy dyssypowanej
w systemie powoduje proporcjonalny przyrost mocy procesów resztkowych. Funkcję
β można zatem wyznaczyć dopasowując którąś z krzywych modelowych do danych
eksperymentalnych (badan i oceny destrukcji elementów, podzespołów i zespołów elektrowni
wiatrowych) przy założeniu, że potrafi się obserwować wskaźnik oparty na procesach
resztkowych, który z kolei odzwierciedla całość przemian maszyn i zmiany mocy procesów
działania. Możliwość wyznaczenia szukanej funkcji opiera się na równaniu wyjściowym oraz
założeniu, że znany jest wskaźnik zmiennej stanu lub przemian tzn. symptom S (utraty
potencjału działania, trwałości, wytrzymałości, itd.) oparty na procesach resztkowych, który
jest odzwierciedleniem zmian całej mocy straconej (zdyssypowanej zewnętrznie) V oraz
symptomem związanym bezpośrednio z pracą (energią) przeznaczoną na dekonstrukcję,
destrukcję [Flizikowski, 2002]. Można to wyrazić w postaci:
(2.12)
( )
[

(

( )]

)

(2.13)

Nie jest tu koniecznym arbitralne zakładanie jakiejkolwiek postaci funkcji
β. Wyznaczenie szukanej funkcji z odpowiednią dokładnością może odbywać się przez
obliczenie odpowiednich pochodnych z dyskretnego zbioru pomiarów. Ponieważ przeważnie
dysponuje się informacją o zmianach wartości symptomu w funkcji czasu obserwacji, można
zapisać to jako:
( )

(

( )

)

(

)

(2.14)

Takie podejście wymaga mierzenia dwu symptomów. Jeden z nich to np. symptom
wibroakustyczny, a drugi to miara dekonstrukcji, przykładowo długość szczeliny
zmęczeniowej (lub funkcja – w zależności od przyjętego modelu dotyczącego zależności
pomiędzy długością szczeliny zmęczeniowej, a energią – której argumentem jest długość).
Funkcja sprzężenia zwrotnego, wyznaczona równaniem, może zostać przybliżona,
np. wielomianem. Pozostał jednak jeden problem: miar celu działania zespołów elektrowni
wiatrowych. Inny jest cel projektowania cech materiałowych, geometrycznych, dynamicznych
elementów zespołów elektrowni wiatrowych, na potrzeby optymalnej konstrukcji – gdzie
najczęściej chodzi o podwyższenie ich jakości, zaś inny na potrzeby ekologiczne –
np. przystosowanie do efektywnego ekologicznie, energetycznie lub ekonomicznie dalszego
przetwórstwa lub wykorzystania poużytkowego. Problem ten, jako bardzo ważny technicznie,
a jednocześnie zewnętrzny dla konstrukcji, będzie rozważany w dalszej części rozprawy. Jest
jednak pewnym, że działanie, którym realizuje się cel, użyteczną funkcję energetyki, budowy
i eksploatacji siłowni wiatrowych, jest zupełnie tak samo ważne i potrzebne, jak to, dzięki
któremu konstruktor utworzył elektrownię wiatrową. Gdyby więc, na początku, nadać
zespołom elektrowni wiatrowych postać chaosu, to byleby tylko uszanować prawa natury,
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mądrość poprzedników – jego konstrukcja byłyby taka, jaką można oglądać obecnie
[Flizikowski, 2002].
Po analizie konstrukcji maszyny, w obrazie i modelach matematycznych procesora
energii, możemy stwierdzić, na podstawie zagadnień badania i oceny cyklu życia zespołów
elektrowni wiatrowych, podobieństwo konstrukcji przyrody, stref przejściowych i obiektów
technicznych. W przyrodzie, w entropii, ukryte są prawdy, modele i zasady, które w obrazach
konstrukcji środowiskowych mieszczą ludzkie pojęcia o konstrukcjach obiektów
technicznych i ich stref przejściowych, a po dostatecznej identyfikacji matematycznej, nie ma
wątpliwości, że ściśle stosuje się do nich wszystko, co znajduje się, przetwarza, odkrywa,
rozprasza, rozwija, żyje, będzie na świecie i co się na nim dzieje. W następstwach działania
konstrukcji technicznych, w tym zespołów elektrowni wiatrowych, można przede wszystkim
wykryć i wymyślić wiele modeli jej użyteczności, następnie rozproszeń wewnętrznych
i zewnętrznych – do strefy ochronnej i środowiska. Ważnym problemem pozostaje wykrycie
i zastosowanie funkcji mierzącej cel działania konstrukcji: w jakim celu przetwarzana jest
energia wiatru [Flizikowski, 1998; Flizikowski, 2002, Flizikowski, Bieliński, 1994]? Pole
zadań konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn przedstawiono na rys. 2.16.

Rys. 2.16. Pole zadań konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn podzielone na warstwy poznania,
wartościowania i rozproszenia zasobów; S – start [Flizikowski, 2002]

Większość konstrukcyjnych problemów technicznych zespołów roboczych elektrowni
wiatrowych udaje się przetworzyć w obraz. Na początku w obraz fizyczny – prawie naturalny,
mechaniczny, następnie – w znak drugiego stopnia, model matematyczny lub tylko w funkcję
obiektu badań, wreszcie na końcu następuje zastąpienie obszaru niewiedzy konstrukcyjnej –
odkrywanej (braku obrazu), obrazem prostym – wiedzy powszechnej. Nie mniej ważna jest
potrzeba przybliżenia celów działania i symptomów, wskaźników dodatniego postępu
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konstrukcji zespołów elektrowni wiatrowych w cyklu ich życia, istnienia. Sama idea
konstrukcji, jest dobra, jeżeli uwzględnia ona problemy oddziaływań destrukcyjnych i zalety
wpływów konstruktywnych. Niepodatność środowiskowa konstruowanych zespołów
roboczych elektrowni wiatrowych w procesie działania wywołuje następstwa negatywne,
zarówno dla człowieka, jak i jego otoczenia. Podstawy konstrukcji budowy maszyn, zespołów
roboczych czy pojedynczych elementów, zajmują się doborem cech konstrukcyjnych, takich
jak postać, wymiary i tolerancje kształtu geometrycznego, struktura dynamiczna, itp.
Powinien być on jednak realizowany nie tylko ze względu na kryteria i racje konstrukcyjne,
wytwórcze, ekonomiczne czy użytkowo-eksploatacyjne, ale również środowiskowe, których
zbadanie umożliwia procedura LCA [Flizikowski, 2002].

2.5.

Destrukcyjność, jako kryterium oceny cyklu życia

2.5.1. Oddziaływanie systemu i następstwa w otoczeniu
W tradycyjnym, konwencjonalnym projektowaniu, które obowiązywało do niedawna, nie
zwracano zwykle uwagi na szkodliwość projektowanych zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, zadowalając się przede wszystkim eksponowaniem skutków
konstrukcyjnych. W widoczny sposób nie zajmowano się określaniem szkodliwości, jej
charakterystykami oraz wyznaczaniem wartości. Utrzymujące się ignorowanie
destrukcyjności nie tylko zespołów roboczych wirników, ale również innych obiektów
technicznych, doprowadziło rzeczywistość do katastrofalnego stanu, którego poprawa jest
bardzo kosztowna oraz niezwykle trudna. Dalsze projektowanie wirników wiatrowych,
doprowadzających środowisko naturalne i wytworzoną infrastrukturę do postępującej
degradacji, nie może być dłużej tolerowane. Podczas projektowania zespołów roboczych
w konwencji inżynierii systemów, należy zminimalizować ich szkodliwość do
dopuszczalnego poziomu. Realizacja tego wymagania, zależna jest od możliwości
oszacowania stopnia rzeczonego szkodliwego oddziaływania, co warunkowane jest
określeniem charakterystyki, służącej do wyrażenia stopnia owej szkodliwości. Do tego celu
służy charakterystyka zwana destrukcyjnością systemu [Pisaecka i in., 2013; Powierża, 1997].
W celu tworzenia metodyki, badań i oceny cyklu życia oraz wyrażenia stopnia
szkodliwego oddziaływania systemu na otoczenie przyjmuje się charakterystykę nazywaną
destrukcyjnością systemu. Destrukcyjność zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
stanowi zatem całokształt jego oddziaływań na elementy otoczenia. Oddziaływanie wirnika
wiatrowego może przejawiać się w różnej formie i za pośrednictwem różnych czynników,
np. w postaci informacyjnej, energetycznej czy materialnej. Stopień destrukcyjności
rzeczonych oddziaływań różni się w zależności od emisji danych czynników. Różny może
być także ich skutek, zależnie od wrażliwości poszczególnych elementów otoczenia na owe
oddziaływania. Z wymienionych powodów niemożliwe jest wyrażenie destrukcyjności
zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej tylko jedną charakterystyką. Destrukcyjność
jest bowiem pewną charakterystyką syntetyczną, zbiorczą, ogólną, która składa się ze
szczegółowych charakterystyk, wyrażających relacje destrukcyjne pomiędzy wirnikiem
wiatrowym a poszczególnymi elementami otoczenia [Powierża, 1997].
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Aby zdefiniować szczegółowe charakterystyki destrukcyjności, które wyrażają
szkodliwość działania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w odniesieniu do
specyficznych elementów w jego otoczeniu, należy zidentyfikować te elementy poprzez
dekompozycję otoczenia na składowe wyróżniające się specyficznymi relacjami pomiędzy
nimi a wirnikiem wiatrowym. Wyodrębnić zatem można operatorów (osoby obsługujące
elektrownię wiatrową, bądź stale przebywające w jej otoczeniu), obiekt obrabiany (wiatr i ta
część otoczenia na którą oddziałuje zespół roboczy wirnika siłowni wiatrowej, zgodnie ze
swym przeznaczeniem), żywe obiekty otoczenia (naturalne, przyrodnicze obiekty znajdujące
się w otoczeniu wirnika wiatrowego) oraz sztuczne obiekty otoczenia (infrastruktura
techniczna oraz wszelkie wytworzone przez ludzi obiekty znajdujące się w otoczeniu zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej). Z odmienności wymienionych elementów
otoczenia wynika konieczność zdefiniowania adekwatnych charakterystyk destrukcyjności,
które będą uwzględniały wrażliwość na destrukcyjność pojedynczych elementów otoczenia
[Powierża, 1997]. Destrukcyjne charakterystyki oddziaływania systemu obrazuje rys. 2.17.

Rys. 2.17. Charakterystyki oddziaływania systemu (opracowanie własne)

Deergonomiczność, to charakterystyka wyrażająca stopień destrukcyjnego oddziaływania
zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na jej operatora. Destrukcyjność
deergonomiczna zespołu roboczego wirnika wiatrowego zależy przede wszystkim od
wielkości strumieni (informacji, energii, materii) emitowanych przez wirnik, położenia
emitera w stosunku do operatora oraz innych obiektów, wpływu zewnętrznych czynników
oraz postaci, w jakiej występują strumienie emitowane (informacji, energii, materii).
W ramach destrukcyjności deergonomicznej zespołu roboczego, prócz ciągłej destrukcyjności
wirnika, która występuje w trakcie zgodnej z jego przeznaczeniem, normalnej pracy,
występuje dodatkowo destrukcyjność incydentalna. Stanowi ona zagrożenia spowodowane
zdarzeniami losowymi, których czas wystąpienia i poziom szkodliwych oddziaływań jest
trudny do określenia. Ignorowanie faktu ich zaistnienia jest niedopuszczalne, z uwagi na
niepodważalną szkodliwość. Podczas projektowania zespołu roboczego wirnika należy zatem
oszacować tego typu zagrożenia, ponieważ możliwym jest jeszcze podjęcie środków
zapobiegawczych [Piasecka, 2013a; Powierża, 1997].
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Defunkcyjność symbolizuje z kolei pojęcie wyrażające stopień negatywnego
oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na obiekt obrabiany, bądź
straty powstające w trakcie jego funkcjonowania. Na defunkcyjność zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej, a więc innymi słowy na jego niefunkcjonalność, wpływa
głównie dążenie do wysokiej dokładności działania, efektywności i wydajności oraz
odchylenie od nominalnych warunków funkcjonowania (działania), w odniesieniu do
otoczenia, obiektu i systemu. W przypadku defunkcyjności wirnika wiatrowego, najbardziej
reprezentatywne, najlepsze charakterystyki stanowią te, wyrażające następstwa w otoczeniu
i systemie, a w mniejszym stopniu samo zagrożenie w postaci emitowanych strumieni energii
czy też materii [Piasecka, 2013; Powierża, 1997].
Termin deekologiczność oznacza charakterystykę szkodliwego, lecz niecelowego
oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na żywe obiekty jego
otoczenia. Negatywny wpływ wirników wiatrowych konstruowanych w sposób
konwencjonalny i wywołana przez nie dewastacja środowiska naturalnego, objawia się
w najbardziej widoczny sposób. Poprawa szkodliwości deekologicznej nie powinna być
prowadzona przy równoczesnym ignorowaniu innych rodzajów destrukcyjności
(deergonomiczność, defunkcyjność, desozologiczność). Może to spowodować zwiększenie
szkodliwości pozostałych, wymienionych rodzajów i w małym stopniu wpłynąć na poprawę
ogólnej destrukcyjności. Co więcej, możliwym jest nawet wystąpienie wzrostu negatywnych
oddziaływań wirnika siłowni wiatrowej, pomimo poniesionych nakładów. Sama istota
destrukcyjności deekologicznej jest uwarunkowana oddziaływaniem w sposób pośredni lub
bezpośredni na żywe obiekty otoczenia, które jest emitowane przez zespół roboczy, w postaci
szkodliwych wpływów energetycznych i materialnych. Destrukcyjność deekologiczna
czynników energetycznych lub materialnych, jest spowodowana ich nadmierną koncentracją
oraz natężeniem, które odbiega od stanu naturalnego. Wpływa to na zaburzenie normalnych,
naturalnych procesów biologicznych, co w konsekwencji powoduje dewastację. Dekologiczna
destrukcyjność zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej zależy w dużej mierze od
wielkości strumieni energii i materii emitowanych przez wirnik w czasie na jednostkę masy
ekosystemu lub powierzchni, koncentracji szkodliwych oddziaływań, podatności
pojedynczych obiektów ekosystemu na destrukcję oraz od innych czynników zewnętrznych
[Piasecka, 2013; Powierża, 1997].
Z terminem sozologiczności wiązane są różne desygnaty. Najczęściej opisuje się ją jako
charakterystykę wyrażającą destrukcyjność w bardzo szerokim znaczeniu, bez szczegółowego
wyróżniania obiektów, na które jest ona skierowana. W odniesieniu do zespołu roboczego
wirnika siłowni wiatrowej, desozologiczność oznacza najczęściej stopnień szkodliwego
oddziaływania wirnika na sztuczne obiekty otoczenia, a więc na wszystko, co zostało
wytworzone przez ludzi z przetworzonych lub naturalnych surowców. Destrukcyjność
desozologiczna może być rozpatrywana z punktu widzenia zagrożeń (tak jak i inne rodzaje
destrukcyjności), które wywołuje funkcjonowanie i istnienie wirnika oraz z punktu widzenia
skutków, jakie są wywoływane poprzez jego działanie. Wskazanym jest zatem rozpatrywanie
obu aspektów, ponieważ szkodliwość określonego rodzaju jest miarą oddziaływań pomiędzy
zespołem roboczym wirnika a daną klasą obiektów, bowiem rozmiary negatywnych
wpływów zależą od wrażliwości określonego obiektu na działanie wirnika. W aspekcie
poczynionych szkód, destrukcyjność desozologiczna zespołu roboczego wirnika siłowni
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wiatrowej zależy od natężenia strumieni (informacji, energii i materii), stopnia koncentracji
tych strumieni i poszczególnych ich składników, wzajemnego położenia wirnika oraz obiektu,
wrażliwości obiektu na negatywne oddziaływanie i występowania zewnętrznych czynników
[Piasecka, 2013; Powierża, 1997].
Stopień szkodliwego oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
może zostać oceniony na podstawie zagrożeń, jakie stwarza poprzez emitowanie
negatywnych wpływów, ale także przez szacowanie skutków wywoływanych przez nie. Za
szkodliwe uznawane są strumienie informacji, energii i materii. Skutki wywołane przez owe
czynniki można wyrażać w różny sposób, w zależności od rodzaju obiektu, którego
negatywny wpływ zostaje rozważany. Wybór jednej (lub obu równocześnie) kategorii miar,
zależy od rodzaju obiektu narażonego na niekorzystny wpływ wirnika wiatrowego oraz od
możliwości efektywnego wyznaczania wartości przyjętych wcześniej miar. Punktem wyjścia
do wyznaczenia stopnia zagrożenia spowodowanego przez zespół roboczy wirnika siłowni
wiatrowej może być model działania systemu, zawierający wszystkie rodzaje oddziaływań.
Szkodliwość wnoszą do niego emitowane przez wirnik strumienie informacji, energii
i materii. Z ich bilansu wynika fakt, że o wielkości negatywnych wpływów decyduje strumień
strat (S). Poprzez analogię do efektywności, z punktu widzenia zagrożeń, destrukcyjność
może zostać formalnie zdefiniowana jako iloraz strat (S) do poniesionych nakładów
(N) [Piasecka, 2014; Powierża, 1997]:
(2.15)
Strumień strat (S), obrazuje określony zasób informacyjno-energo-materialny.
W szczególności może go stanowić szkodliwa informacja (dźwiękowa, wizualna, zapachowa,
przekazywana za pomocą obrazu, światła, sygnałów akustycznych, temperatury, itp.) –
wyrażona liczbą wystąpień lub wartością kosztów likwidacji skutków i szacowanych strat,
energia (drgania, wibracje, hałas, szum, ciepło, światło, podmuch, pęd, itp.) – wyrażona
w odniesieniu do odpowiedniej jednostki (czasu, cyklu, taktu, okresu, objętości, powierzchni,
itd.) oraz emitowana w jednostce czasu ilość substancji (gazowych, ciekłych, stałych)
o różnej destrukcyjności (siarka, chlor, metale ciężkie, związki tlenu, itp.) (rys. 2.18).
Wszystko to wskazuje na możliwość definiowania szczegółowych miar zagrożenia [Powierża,
1997].

Rys. 2.18. 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 [Powierża, 1997].
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Poprzez analogię do efektywności, funkcję mierników zagrożenia mogą pełnić wskaźniki
destrukcyjności. Procedura ich tworzenia obejmuje ustalenie zbioru zmiennych:
̅̅̅̅̅ }
{
(2.16)
gdzie: X1 = S (straty),
X2 = T (czas),
X3 = G (charakterystyka obiektu),
X4 = N (nakłady).
Kolejny krok stanowi ustalenie zbioru zmiennych dla każdego elementu Xk,
zdefiniowanie zmiennej oraz K2(I+1)2 ilorazów:
̅̅̅̅ }

{
∑

(2.17)
(2.18)
(2.19)

gdzie: k, l = 1……….K,
i, j = 1……….(I + 1).
Następnym etapem jest uporządkowanie wskaźników
zestawienie ich w obramowane macierze blokowe:
[
[
[

]
]

[
[

]
]
]

według indeksów k, l, i, j oraz

(2.20)

gdzie: p – macierz wskaźników destrukcyjności
Bkl – wskaźniki szczegółowe,
Vkl, Hkl – wskaźniki główne,
akl – wskaźniki ogólne [Powierża, 1997].
Ostatnią część stanowi wnikliwe rozpatrzenie wskaźników macierzy wyrażającej relacje
zachodzące pomiędzy stratami (S) i nakładami (N). Liczba i rodzaj szczegółowych miar
szkodliwości zależą od specyfiki zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej oraz jego
klasy. W tworzeniu szczegółowych miar destrukcyjności deergonomicznej wirnika
wiatrowego, należy wziąć pod uwagę wpływ takich czynników, jak np. emisja toksyn
o działaniu zatruciowym, uczuleniowym, drażniącym i kumulacyjnym (poziom, stężenie) czy
emisja środków chemicznych (udział procentowy, stężenie). O defunkcyjności wirnika
siłowni wiatrowej decydować będą przede wszystkim czynniki energetyczne w postaci np.
drgań, uderzeń, wstrząsów oraz destruktory materialne w postaci środków agresywnych.
Bardziej użytecznymi z praktycznego punktu widzenia, są wskaźniki wyrażające skutki
destrukcyjności defunkcyjnej poprzez stopień uszkodzenia obiektów obrabianych. Do
destruktorów deergonomicznych zespołu roboczego wirnika wiatrowego o pochodzeniu
energetycznym można zaliczyć np. natężenie drgań (przyspieszenie, prędkość, amplituda,
częstość, wskaźnik Siekmanna; m/s2, cm/s, mm, Hz) i natężenie hałasu (dB). W trakcie oceny
deekologicznej, uwzględniane są wskaźniki wyrażające szkodliwość, która jest wnoszona
np. przez toksyny, środki chemiczne, smary czy inne materiały eksploatacyjne oraz
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oddziaływania energetyczne, np. drgania, wibracje, itd. Z kolei o desozologiczności wirnika
elektrowni wiatrowej decydować będą takie elementy jak: strumienie środków chemicznych,
natężenie drgań, hałasu i wstrząsów oraz całokształt oddziaływań energetycznych
i mechanicznych. Jednakże niezależnie od wymienionych wyżej wskaźników szkodliwości,
często używane są jeszcze wskaźniki, które wyrażają negatywne wpływy w kategorii
ekonomicznej, pieniężnej – jako iloraz strat do poniesionych nakładów, albo wartość
nakładów na likwidację skutków szkodliwych oddziaływań (np. rekultywacja infrastruktury)
[Powierża, 1997].
2.5.2. Następstwa oddziaływań w fazach życia
2.5.2.1. Faza sformułowania potrzeby i konstruowania
Fazy sformułowania potrzeby i konstruowania, stanowią dwa kluczowe etapy podczas
minimalizacji destruktywnych i zwiększania konstruktywnych oddziaływań w całym cyklu
życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Formułowanie nowej potrzeby może
odbywać się po zakończeniu wcześniejszego cyklu życia zespołu wirnika wiatrowego oraz
przeprowadzeniu jego badania i oceny. Uzyskane wyniki, identyfikujące główne zagrożenia
oraz oddziaływania konstruktywne, mogą stanowić przyczynę powstania potrzeby polegającej
na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i eksploatacji analizowanej
maszyny.
Sformułowana potrzeba przybiera realny kształt w fazie konstruowania, gdzie dzięki
wynikom badań, analiz i oceny cyklu życia wprowadzane są zmiany w dotychczas
stosowanych technologiach, procesach oraz materiałach lub stosowane są zupełnie nowe
rozwiązania, mające na celu zmniejszenie destrukcyjnych i zwiększenie konstruktywnych
oddziaływań w fazach wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego zespołu
roboczego wirnika siłowni wiatrowej.
2.5.2.2. Faza wytwarzania
Produkcja zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, tak jak i innych zespołów
roboczych, niesie ze sobą szereg pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań dla ludzi
i środowiska, w którym żyją. Sam proces produkcyjny, dzięki tworzeniu coraz to
nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, stanowi z biegiem lat coraz mniejsze
zagrożenie dla człowieka i środowiska. Stosowanie wirników wiatrowych ma na celu
ograniczenie wydobycia surowców kopalnych, które są zużywane w konwencjonalnych
procesach uzyskiwania energii elektrycznej. Jednak podczas produkcji tworzyw
polimerowych i materiałów metalowych, wykorzystuje się znaczące ilości surowców. Proces
wytwarzania, wykorzystuje nie tylko rzeczone surowce, energię elektryczną, energię
pochodzącą z paliw itd., ale i wiele dodatkowych związków (niezbędnych w procesie
produkcyjnym), często stanowiących zagrożenie dla zdrowia i środowiska. W trakcie każdego
procesu wytwarzania powstaje także wiele odpadów (często niebezpiecznych), które będą
musiały być odpowiednio zagospodarowane oraz w różnym stopniu emitowane są
zanieczyszczenia do gleby, wody i atmosfery. W dobie zwiększonego zainteresowania
52

problematyką ochrony środowiska, podejmowane zostają jednak działania mające ograniczyć
destruktywne i zwiększyć konstruktywne oddziaływanie wszystkich etapów cyklu życia
zespołów roboczych elektrowni wiatrowych [Joncas, 2010].
We wczesnych stadiach rozwoju energetyki wiatrowej, do budowy łopat zespołu
roboczego elektrowni wiatrowej używano przede wszystkim stali, aluminium i drewna,
obecnie stosowane są głównie kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami szklanymi lub
węglowymi (FRP). Przy skalowaniu dużych części kompozytowych, takich jak łopaty
wirników wiatrowych, projektanci mają do czynienia z następstwami istniejącego związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy materiałem, konstrukcją i procesem. Ich celem jest
zwiększenie długości łopat i poprawa ich konstrukcji, przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów, nadal zapewniających integralność strukturalną. Przez lata oryginalna koncepcja
łopat kompozytowych, została zmodyfikowana poprzez wprowadzenie nowych procesów
produkcyjnych, nowych materiałów i zmian w wewnętrznej topologii strukturalnej [Joncas,
2010; Strong, 2008]. Stosunek masy do długości łopaty elektrowni wiatrowej obrazuje rys.
2.19.

Rys. 2.19. Stosunek masy do długości łopaty zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
[reinforcedplastics.com]

Rysunek 2.20 ilustruje ewolucję projektów łopat zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych. Mimo, że większość producentów bazuje na systemach
epoksydowych, a niektóre z nich zawierają włókna węglowe w wysoko obciążonych
obszarach łopat, metoda budowy nadal opiera się przede wszystkim na dwóch częściach
łączonych na krawędzi natarcia i krawędzi spływu. Podstawowe materiały, takie jak balsa lub
PVC są powszechnie stosowane do budowy łopat typu sandwich. Architektura włókien
ewoluowała na przestrzeni lat, a tkaniny z włókien szklanych obecnie są w powszechnym
użyciu. Produkcja zazwyczaj wiąże się z infuzją żywicy lub zastosowaniem niskiej
temperatury (pre-preg) [Joncas, 2010; Price, 2006]. Te dwie techniki przyniosły możliwość
budowania lepszej jakości laminatów, ale również pomogły producentom w spełnieniu
warunków norm, odnośnie emisji styrenu i innych lotnych gazów. Laminowane drewniane
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łopaty są jednak nadal czasem produkowane (o długości do 40 m). Aspekty związane
z procesem, takie jak specyficzne zmiany konstrukcyjne łopat zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych na przestrzeni lat, mają również wpływ na zmniejszenie masy łopaty
wirnika [Hau, 2006; Pillay i in., 2005].

Rys. 2.20. Ewolucja koncepcji konstrukcyjnych projektu, materiałów i procesów łopat kompozytowych FRP
turbin wiatrowych. Opracowanie własne na podstawie [Joncas, 2010]

Metale (stal i aluminium), drewno, laminowane drewno i kompozyty polimerowe
wzmocnione włóknem, w ostatnich latach były powszechnie używane do konstrukcji łopat.
Na początku znaczącego rozwoju elektrowni wiatrowych, na wybór materiału łopaty miał
wpływ głównie poziom zaufania projektanta odnośnie konkretnego materiału, a nie odbywał
się on na podstawie zalet najważniejszych indeksów inżynierskich, jak to zwykle ma miejsce
we współczesnych projektach [Price, 2006]. Wczesne stalowe konstrukcje łopat są dobrym
przykładem materiału, który nie został wybrany ze względu na jego odpowiednie parametry,
ale dlatego, że był on o wiele lepiej znany, niż większość innych materiałów dostępnych
w tym czasie (szczególnie w warunkach zmęczenia). Ponieważ właściwości materiałów
kompozytowych są teraz o wiele bardziej znane, stosowanie dużych ilości stali do
nowoczesnych łopat elektrowni wiatrowych nie ma uzasadnienia. Aktualny wybór materiału
odbywa się wyłącznie w obrębie rodziny materiału kompozytowego i jest warunkowany
głównie przez kwestie kosztów produkcji od kosztów energii ($/kWh) będąc tym, co liczy się
najbardziej [Hau, 2006; Joncas, 2010; Strong, 2008].
Większość współcześnie produkowanych łopat elektrowni wiatrowych wykonywanych
jest z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem lub żywicą epoksydową (lepsze
charakterystyki zmęczeniowe dla większych łopat, dobre tłumienie strukturalne w niskich
temperaturach). Włókna węglowe lub kevlaru służą jako dobre wzmocnienie, jednak są
bardzo kosztowne. Dopuszczalne jest stosowanie obu rodzajów włókien w jednym materiale.
Kompozyty z włóknami szklanymi lub węglowymi, umożliwiają kształtowanie połówek łopat
profilowanych w taki sposób, aby uzyskać aerodynamiczny kształt, odpowiedni obrys płata
54

i jego skręt. Do łączenia połówek łopat stosowane są kołnierze (kryzy) lub śruby. Dźwigary
odpowiedzialne za wytrzymałość i sztywność łopat wirnikowych, które przenoszą główne
obciążenia, wytwarzane są najczęściej z kompozytów zawierających zorientowane włókna
szklane. Badania wskazują jednak, że żywice epoksydowe zawierające włókna szklane
szybciej ulegają erozji pod wpływem uderzeń stałych cząstek (przenoszonych z wiatrem)
aniżeli umacniane włóknami węglowymi [basf.de; Joncas, 2010; Strong, 2008].
Włókna niektórych warstw tworzących laminowaną powłokę ułożone są nie wzdłuż
łopaty, ale pod odpowiednim kątem (zazwyczaj ± 45o), w celu zwiększenia odporności na
obciążenia ścinające, jednocześnie zmniejszając względną wytrzymałość na ściskanie
w kierunku osiowym. Warstwy powłokowe posiadają strukturę typu „sandwich”, zbudowaną
z trzech warstw. Zewnętrzne, stanowią laminaty wzmocnione włóknem szklanym,
zorientowanym losowo (osnową jest poliester), natomiast rdzeń może być
np. ekspandowanym polichlorkiem winylu o niskiej gęstości, balsą lub polimetakryloimidem
(PMI). Właściwie zaprojektowana konstrukcja łopaty wirnika musi sprostać wytrzymałości
statycznej. Winna być ona na tyle duża, aby wytrzymać ogromne obciążenia aerodynamiczne,
zaś cała turbina z zatrzymanymi łopatami – przeciwstawić się huraganom. Przenoszenie
zmiennych obciążeń (ściskanie-rozciąganie) powstałych na skutek działania ciężaru własnego
łopaty, wymaga wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej materiału, z jakiego jest zbudowana.
Podczas działania wirnika, cykle zmęczeniowe szybko się akumulują, tak więc łopaty muszą
być wystarczająco sztywne (aby nie odkształcać się i nie uderzać o maszt), ciche w działaniu
oraz nie mogą przenosić drgań na całą strukturę elektrowni [Joncas, 2010;
lmwindpower.com].
Aby sprostać trudnym warunkom atmosferycznym, na jakie narażona jest powierzchnia
łopat wirnika, stosowane są specjalne powłoki zabezpieczające, zachowujące elastyczność,
które nie pękają przy zginaniu łopat oraz minimalizują ryzyko powstania rys naprężeniowych.
Wysoka elastyczność materiałów zabezpieczających jest ważna, ponieważ końcówki łopat
wirnika odginają się o około metr podczas pracy. Powłoki ochronne wytwarzane są na bazie
poliuretanu. Są one odporne na ścieranie i promieniowanie ultrafioletowe. Stosowane lakiery
są matowe, aby zapobiec odbijaniu promieni słonecznych od łopat. Systemy powłok składają
się z wielu składowych, m.in. żelkotu, masy szpachlowej i lakieru kryjącego
[lmwindpower.com].
Najnowocześniejsze skrzydła elektrowni wiatrowych składają się z sklejonych warstw
włókien szklanych i węglowych oraz żywicy epoksydowej wstrzykiwanej do włókien
w warunkach próżniowych. Sposobem na osiągnięcie pożądanego produktu jest odpowiednia
technologia wytwarzania. Obecnie najpopularniejszą metodą produkcji łopat elektrowni jest
tzw. „vacuum bagging”, czyli laminowanie z użyciem worka próżniowego. Dzięki tej
metodzie usuwane są pęcherzyki powietrza i zwiększa się udziału zbrojenia do około 55%.
Technika ta polega kolejno na nakładaniu środka antyadhezyjnego na wnętrze dwóch
połówek formy, która może być ogrzewana, następnie nakładaniu żelkotu, który chroni łopatę
przed działaniem takich czynników, jak wilgoć i światło oraz wykładaniu formy matami
z włókien szklanych i innych materiałów wzmacniających. Kolejny etap stanowi układanie
specjalnych węży, którymi płynąć będzie mieszanka żywicy epoksydowej, utwardzaczy
i dodatków, nałożenie nieprzepuszczającej powietrze folii z tworzywa sztucznego oraz
wyssanie całego powietrza znajdującego się między formą a folią. Tak powstała próżnia
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zasysa płynną mieszankę żywicy i utwardzacza przez węże do formy i nasyca materiały
wzmacniające. Utwardzanie połówek łopat następuje w temperaturze 70°C, po czym są one
sklejane, poddawane powierzchniowemu szlifowaniu (aby usunąć środki antyadhezyjne)
i wielokrotnemu lakierowaniu oraz polerowaniu. Wyrównywanie drobnych nierówności
powierzchni jest wykonywane masą szpachlową. Na koniec lakierowania skrzydeł nakładana
jest powłoka chroniąca krawędzie przed zużyciem oraz lakier kryjący [Jabłoński, Wnuk,
2009].
Jest prawdopodobnym, że ze względu na imponujące tempo wzrostu przemysłu energii
wiatrowej, recykling wkrótce stanie się kluczowym czynnikiem, oprócz kosztów produkcji
materiałów. Na rynku energii wiatrowej, kompozyty odnotowują imponującą stałą stopę
wzrostu na poziomie 20% dla ostatnich lat [Price, 2006]. Współcześnie wykorzystywane są
prawie wyłącznie termoutwardzalne systemy żywiczne, z których odzysk matrycy nigdy nie
będzie możliwy. Obecnie są możliwe trzy opcje recyklingu łopat: piroliza, recykling
mechaniczny (rozdrabnianie i ponowne użycie, jako wypełniacza do innych materiałów) lub
spalanie. Jeśli metody recyklingu nie będą zgodne z przyszłymi wytycznymi
środowiskowymi, matryce termoplastyczne najprawdopodobniej utorują sobie drogę
w przemyśle, ze względu na ich zdolność do pełnego recyklingu. Przed kompozytami
termoplastycznymi stoją dziś te same trudności, które stały przed kompozytami
termoutwardzalnymi w 1970 roku, gdy na podstawie porównania ze stalą: po pierwsze,
poziom zaufania do ich właściwości mechanicznych był niewystarczający dla możliwości ich
stosowania w konstrukcji łopat, a po drugie – ich procesy produkcyjne wymagały dalszego
rozwoju, aby umożliwić produkcję tak dużych elementów [Hau, 2006; Strong, 2008].
Ulepszenia w technologii wytwarzania powstały na skutek zastępowania
konwencjonalnych procesów manualnych, np. metodami infuzji próżniowej i przyczyniły się
do obniżenia masy oraz poprawy jakości laminatów. Rysunek 2.21, obrazując masy i długości
konkretnych łopat różnych zespołów roboczych wirników siłowni wiatrowych, przedstawia
efekty niektórych z wyżej wymienionych ulepszeń. Największa grupa obejmuje wczesne,
ciężkie łopaty wytwarzane przez laminowanie ręczne za pomocą żywicy poliestrowej
i włókna szklanego. Tuż poniżej, z niższym ciężarem, znajdują się łopaty rafinowane,
korzystające z połączeń klejonych i ulepszonych właściwości laminatu (wzdłuż włókien
szklanych i konstrukcji warstwowych). Na koniec, w najniższej grupie wagowej są łopaty
ostatniej generacji, w których często stosuje się włókna węglowe, systemy żywic
epoksydowych, wlewy próżniowe lub technologię pre-preg [Joncas, 2010; Price, 2006].
Zespół roboczy wirnika turbiny wiatrowej składa się z piasty, na której osadzone są
zazwyczaj trzy łopaty. Istnieją dwa główne obciążenia oddziaływujące na łopaty: przyłożona
do nich siła wiatru i siła grawitacyjna pochodząca od masy łopaty. W celu uzyskania
optymalnych osiągów aerodynamicznych, należy zmniejszyć wpływ sił grawitacyjnych.
Dlatego do budowy łopat turbin wiatrowych muszą być wykorzystywane materiały o niskiej
gęstości, a zarazem wysokiej sztywności. Sztywność kompozytu może być określona zgodnie
z równaniem:
Ec = η • Vf + Vm • em
gdzie:
Ec – sztywność kompozytu,
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(2.21)

η – współczynnik orientacji,
Vf , Vm – molowe ilości włókien i matrycy,
em – wartość modułu Younga [Joncas, 2010].
Z powyższego równania wynika, że sztywność materiału kompozytowego zależy od
sztywności matrycy polimerowej oraz od orientacji włókien. Ryc. 2.22 obrazuje stosunek
sztywności do gęstości dla różnych materiałów.

Rys. 2.21. Rozwój specyficznych mas łopaty zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych
(masa/powierzchnia pokrycia) w funkcji długości łopaty, pogrupowany w odniesieniu do właściwości
projektowania. Opracowanie własne na podstawie [Joncas, 2010]

Ryc. 2.22. Stosunek sztywności do gęstości dla wybranych materiałów. Opracowanie własne na podstawie
[appropedia.org]
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Kompozyty polimerowe stosowane do budowy zespołów roboczych wirników elektrowni
wiatrowych to stosunkowo nowe materiały mające szczególne własności, nieuzyskiwane
przez tradycyjne materiały konstrukcyjne. Teoretycznie kompozyty dają nieograniczoną
możliwość konstruowania materiałów o z góry zaplanowanych właściwościach. Są one zatem
najlepszym materiałem do budowy łopat wirnika wiatrowego, ponieważ posiadają
najkorzystniejszy stosunek pomiędzy sztywnością a gęstością. Z tego powodu stanowią
najczęściej stosowane materiały w branży energetyki wiatrowej. Materiał kompozytowy
składa się z dwóch komponentów o różnych właściwościach. Zbudowane są one przede
wszystkim z matrycy, która zapewnia wytrzymałość i podtrzymuje wewnętrzne włókna.
Włókna zwiększają wytrzymałość na rozciąganie materiału i są dominującym czynnikiem
przyczyniającym się do utworzenia właściwości kompozytu. Różne proporcje mieszania
i kombinacji materiałów mogą być wykorzystywane do osiągnięcia różnych rezultatów.
Kompozytem jest zatem każdy materiał, który został utworzony minimum z dwóch
komponentów posiadających różne właściwości, tak aby miał lepsze i/lub nowe (dodatkowe)
właściwości w porównaniu z użytymi osobno komponentami, albo wynikające z prostego
zsumowania tych właściwości [Flizikowski, Piasecka, 2011a; Hyla, Śleziona, 2004].
Produkcja łopat zespołów roboczych wirników wiatrowych, stanowi ugruntowany
przemysł z tysiącami elementów produkowanymi każdego roku na całym świecie.
Powodzenie we wprowadzeniu nowego materiału w tym rodzaju przemysłu, takiego jak
termoplastyczne kompozyty, może być wykonalne tylko wtedy, gdy udowodni się, zasadność
ekonomiczną takiego kroku. Obniżenie kosztów produkcji może być jednak możliwe,
ponieważ kompozyty termoplastyczne są zazwyczaj produkowane szybciej niż kompozyt y
termoutwardzalne. W zakresie materiałów, niektóre żywice termoplastyczne są tańsze niż
systemy epoksydowe, co może zapewnić dodatkowe obniżenie kosztów [Joncas, 2010;
Strong, 2008].
Podczas dysertacji polimerów termoplastycznych, w porównaniu do ich odpowiedników
termoutwardzalnych, temperatura topnienia jest niższa niż temperatura rozkładu, podczas gdy
polimery termoutwardzalne mają temperatury topnienia wyższe niż temperatury rozkładu, co
oznacza, że nie mogą zostać ponownie użyte po stopieniu. W warunkach molekularnych
cecha ta może być skorelowana z masą cząsteczkową, ponieważ wzrost masy cząsteczkowej
zwiększa temperaturę topnienia. Polimery termoutwardzalne, posiadają bardzo wysoką masę
cząsteczkową z powodu wiązań poprzecznych między łańcuchami polimeru,
a termoplastyczne – mają niższy ciężar cząsteczkowy, ponieważ generalnie rzecz biorąc, nie
są one sieciowane. Ten fakt stanowi zasadniczą różnicę we właściwościach fizycznych
między termoutwardzalnymi i termoplastycznymi polimerami, która rządziła rozwojem
odpowiednich technik produkcyjnych na przestrzeni ostatnich lat [Mazumbar, 2002; Pillay
i in., 2005].
Wzmocnione długimi włóknami elementy są na ogół duże i nie nadają się do procesów
wymagających znacznej ilości ciepła i ciśnienia. Termoutwardzalne tworzywa wymagają
niskich temperatur pomieszczenia i oferują praktycznie nieograniczony rozmiar części.
Ponadto, ponieważ przyczepność włókna do matrycy jest kluczem do uzyskania pełnych
korzyści ze zbrojenia kompozytów długimi włóknami, układy polimerowe muszą zapewniać
właściwą impregnację włókien i ich przyczepność. Aspekty te są trudniejsze do uzyskania
w dużej lepkości stopionych polimerów termoplastycznych, systemy termoutwardzalne
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o niskiej lepkości są często preferowane w przypadku dużych elementów konstrukcyjnych
[d’Hooghe, Edwards, 2000; Joncas, 2010; Mazumbar, 2002; Rijswijk, 2007].
Wysoka sztywność, niska waga, wysoka odporność na zmęczenie i niskie koszty
stanowią cztery najbardziej pożądane właściwości materiałów łopat zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej. Opierając się na sztywności, ciężarze i kosztach istnieją
powody, aby materiały termoplastyczne były wykorzystane jako układ matrycy do
materiałów łopat wirnika wiatrowego. Dzisiejsze systemy macierzowe dla łopat wirnika,
stanowią systemy epoksydowe poliestrowe lub winyloestrowe. Ich moduły są w przedziale
(2-4) GPa oraz ich wytrzymałości na rozciąganie wynoszą średnio około (50-60) MPa.
Materiały termoplastyczne wykazują podobne lub nawet lepsze właściwości sztywności
i wytrzymałości dla równoważnej gęstości, a w odniesieniu do kosztów materiałowych,
niektóre termoplastyczne układy matrycowe są również bardzo konkurencyjne w stosunku do
obecnie stosowanych układów matrycowych [Grant, 2007, Sloan, 2008]. Budowę skrzydła
elektrowni wiatrowej obrazuje rys. 2.23.

Rys. 2.23. Budowa skrzydła elektrowni wiatrowej [basf.com]

Matryce termoplastyczne w porównaniu do termoutwardzalnych, są preferowane ze
względu na ich większą odporność na obciążenia dynamiczne, szybsze przetwarzanie,
nieograniczony czas przechowywania i specyficzne właściwości fizyczne, takie jak niska
palność. Cechy te warunkują wysoką wydajność kompozytów termoplastycznych
powszechnie stosowanych w przemyśle lotniczym oraz energetyce wiatrowej. Skuteczne
wykorzystanie tego materiału do konstrukcji łopat wirnika wiatrowego wymaga jednak
lepszego zrozumienia ich zachowania zmęczeniowego [Grant, 2007; Schlimbach, Mitschang,
2006].
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Główne oddziaływania destrukcyjne w sferze deergonomicznej, defunkcyjnej,
deekologicznej i desozologicznej, w odniesieniu do produkcji elementów zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej zbudowanych z tworzyw polimerowych (głównie łopaty
i pokrywa piasty), opierają się na znaczących emisjach szkodliwych substancji chemicznych
(m.in. związków rakotwórczych, promieniotwórczych, powodujących zmiany klimatu,
zubożenie warstwy ozonowej zakwaszenie lub eutrofizację oraz związków organicznych
i nieorganicznych powodujących choroby układu oddechowego), hałasu, pyłów, drgań,
wibracji, nieprzyjemnych zapachów oraz ciepła.
Piasty wchodzące w skład zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych są
zbudowane w największym stopniu z żeliwa sferoidalnego. Do jego otrzymywania stosuje się
zazwyczaj żeliwiaki koksowe, piece bębnowe obrotowe lub piece indukcyjne, będące źródłem
ergonomicznych, ekologicznych i sozologicznych oddziaływań destrukcyjnych. Ilość pyłu
powstającego w żeliwiaku koksowym wynosi ok. 4-15 kg/t wytapianego żeliwa i jest tym
większa, im większe jest zużycie koksu (zależy np. od typu pieca, rodzaju procesu
żeliwiakowego), im krótsza jest jednorazowa kampania pieca, im gorsza jest jakość koksu
oraz im większy jest stopień zanieczyszczenia metalowego wsadu. W skład rzeczonego pyłu
mogą również wchodzić drobne cząstki (0,01-3 μm) PbO i ZnO. W oczyszczonych w filtrze
gazach, zawartość pyłu może zmniejszyć się do 500 razy. Skład ziarnowy i chemiczny pyłów
zależny jest od miejsca ich powstawania. Pył żeliwiakowy dzieli się zatem na gruby
(z wstępnego odpylania) i drobny (np. zatrzymywany przez suche odpylacze). Pierwszy
z nich zawiera duże ilości tlenków żelaza (średnio 25% Fe3O4) i węgla (20-25% C), a drugi
ok. 4% Fe3O4 i ok. 1% C. Pyły te nie zawierają żelaza nieutlenionego. Przeciętne wymiary
ziaren pyłu z oczyszczania wstępnego gazu są równe 100-460 μm. Ilość emitowanych gazów
żeliwiakowych, zależy od różnych czynników, głównie od zużycia koksu, ilości dmuchu
i powietrza używanego do dopalania gazów. Wartość emisji CO w gazie odlotowym
niedopalonym wynosi 50 -100 kg/Mg żeliwa. Z kolei wielkość emisji siarki z żeliwiaka jest
przede wszystkim funkcją jakości i zużycia koksu. Siarka koksu rozkłada się w różnych
proporcjach pomiędzy gazy żeliwiakowe żużel i samo żeliwo. Jej udział w gazach
odlotowych zwiększa się proporcjonalnie do zwiększenia zużycia koksu. Występuje zwykle
w postaci SO2 (zawartość ok. 350 g/Mg). Nieliczne, dotychczas przeprowadzone badania
emisji NOx, wykazują ich małe stężenie w gazach żeliwiakowych [Holtzer, 2001; Holtzer
i in., 2005].
Emisja pyłu z pieca bębnowego obrotowego przeciętnie mieści się w przedziale 0,80-1,5
kg/Mg. Pył charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami cząstek (5,4-8,9 μm). Gazy
opuszczające piec (przy odpowiednio nastawionym palniku) nie powinny zawierać innych
składników aniżeli H2O i CO2. Spalanie gazu ziemnego może spowodować emisje
niewielkich ilości tlenków azotu NOx, jednak przy odpowiednim doborze palnika, ich
zawartość nie przekracza 2 kg/Mg. Z kolei emisja pyłów i gazów z indukcyjnych pieców
tyglowych jest niezwykle mała, w porównaniu z emisją pochodzącą z żeliwiaków. Główne
źródło pyłu stanowią zanieczyszczenia materiałów wsadowych (istotny udział ma
nieoczyszczony złom obiegowy). Skład chemiczny pyłu istotnie różni się od składu pyłu
żeliwiakowego. Posiada on większą zawartość tlenków żelaza przy mniejszej zawartości
węgla. Większy odsetek stanowi w nim również frakcja drobnoziarnista. Największa ilość
pyłu unoszona jest w gazach odlotowych podczas ładowania pieca. W okresie topienia
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zanieczyszczenie atmosfery jest dużo słabsze, a w czasie spustu obficie wydziela się dym.
Koniecznym jest więc wychwytywanie pyłów i gazów oraz kierowanie ich do urządzeń
oczyszczających (np. filtrów workowych) [Holtzer, 2000; Holtzer i in., 2005].
Wśród głównych elementów warunkujących destrukcyjność desozologiczną,
deekologiczną i deergonomiczną w fazie produkcji piasty zespołu roboczego wirnika siłownie
wiatrowej można wyróżnić m.in. powstający pył, gazy, żużel i złom obiegowy oraz znaczące
emisje hałasu, drgań, wibracji, ciepła i nieprzyjemnych zapachów. Pył żeliwiakowy
zazwyczaj magazynowany jest w silosach, a następnie transportowany na składowisko.
Istnieją jednak dwie możliwości ponownego wprowadzania pyłu do żeliwiaka, a mianowicie
wprowadzanie wraz ze wsadem metalowym w postaci brykietów oraz wdmuchiwanie lub
iniekcyjne zasysanie pyłu bezpośrednio do strefy spalania żeliwiaka przez dysze powietrzne.
Głównym celem jego powtórnego wprowadzania do procesu żeliwiakowego jest uniknięcie
kosztownego i uciążliwego transportu na składowisko oraz późniejszego deponowania.
Przeważająca część pyłu zostaje przetworzona w żeliwiaku na żużel granulowany, znajdujący
nabywców w budownictwie i drogownictwie. Znaczna część zawartego w pyle węgla zostaje
spalona, a ciepło reakcji przyczynia się do ograniczenia zużycia koksu niezbędnego na
przeprowadzenie w stan żużla części pyłu. Część zawartego w pyle węgla, może zostać
wykorzystana do redukcji tlenków żelaza, dzięki czemu możliwym będzie częściowy odzysk
żelaza. Ciepło gazów żeliwiakowych znajduje natomiast wykorzystywane do podgrzewania
dmuchu oraz celów ogrzewania pomieszczeń socjalnych (w przypadkach braku
rekuperatorów). Z kolei żużel otrzymywany z żeliwiaków, nieposiadających instalacji do jego
granulowania, musi być składowany. Zazwyczaj nie stanowi on niebezpieczeństwa pod
względem na ewentualnego zanieczyszczania wód gruntowych. Najczęściej poddawany jest
on jednak granulowaniu i stanowi łatwo zbywalny uboczny materiał. Złom obiegowy
pochodzi natomiast np. z wybrakowanych odlewów lub części układu wlewowego. Powinien
być w jak największej mierze wykorzystywany jako materiał wsadowy, o niskiej cenie
i znanym składzie chemicznym [Holtzer, 2000; Holtzer, 2001; Holtzer i in., 2005].
Wyniki pomiarów w polskich wytapialniach żeliwiakowych potwierdzają duży poziom
hałasu w najbliższym otoczeniu pieców, ok. 82-97 dB(A). W odległości 50 m od baterii
żeliwiaków hałas zmniejsza się do poziomu rzędu 50 dB(A). Z kolei poziom hałasu
w najbliższym otoczeniu pieca bębnowego obrotowego jest nieco niższy i wynosi 80-90 dB.
Praca pieca indukcyjnego średniej częstotliwości jest równie głośna – 80-85 dB(A). Przy
takim poziomie hałasu, następuje zdominowanie przez dźwięk odpowiadający dwukrotnej
wartości częstotliwości prądu. Cewka wzbudnika pieca dużej mocy drga z właśnie taką
częstotliwością. Dźwięk, który wynika z drgań własnych cewki jest potęgowany przez
drgania części konstrukcji pieca połączonych z cewką [Holtzer i in., 2005].
2.5.2.3. Faza eksploatacji
Wpływ energetyki na jakość życia człowieka oraz innych żywych organizmów, może być
dodatni lub ujemny. Do ujemnego zaliczyć można zagrożenie środowiska naturalnego, a do
dodatniego – automatyzację pracy, usprawnienie komunikacji zbiorowej, poprawa komfortu
mieszkań, oszczędność pracy w gospodarstwie domowym. Nie istnieje taka energetyka, która
byłaby w pełni przyjazna dla środowiska naturalnego. Każdy z takich procesów jak
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pozyskiwanie, przetwarzanie, rozdzielanie i transportowanie nośników energii w różnym
stopniu wiąże się z zagrożeniem dla środowiska. Jednakże nie każda energetyka stanowi
jednakowe niebezpieczeństwo dla środowiska [Andrzej, Szorgut, 1995].
W przypadku zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej wyróżnić można bardzo
wiele konstruktywnych aspektów związanych nie tylko z jego budową, ale i eksploatacją.
Przede wszystkim nie powoduje on prawie żadnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego
w fazie eksploatacji, ponieważ wykorzystuje siłę wiatru, która stanowi darmowe, odnawialne
źródło energii. Podczas jego pracy nie są emitowane do otoczenia gazy cieplarniane oraz inne
zanieczyszczenia. Zasoby, z których wytwarzana jest energia elektryczna, nie ulegną również
wyczerpaniu [Boczar, 2008].
Zespół roboczy wirnika siłowni wiatrowej zapewnia oszczędność paliw
konwencjonalnych (węgiel, ropa, gaz) podczas produkcji energii. Przekłada się to na
zmniejszenie smogu, efektu cieplarnianego, mniejsze natężenie występowania kwaśnych
deszczy, ograniczenie powiększania się dziury ozonowej. Zespoły robocze wirników siłowni
wiatrowych w dużym stopniu przyczyniają się zatem do zmniejszenia degradacji środowiska
naturalnego [Boczar, 2008; Rudnicki, 2004].
Zastąpienie spalania węgla poprzez wytwarzanie energii przy użyciu zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej pod pewnymi względami chroni środowisko naturalne.
Wyprodukowanie 1 TWh energii elektrycznej przez wirnik wiatrowy zapobiega emisji do
atmosfery: 4.222 Mg NOx, 5.500 Mg SO2, 49.000 Mg pyłów i żużli, 700.000 Mg CO2
[Hrynkiewicz, 2002; Jabłoński, Wnuk, 2004]. Główne rodzaje i skutki zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego zestawiono w tab. 2.5.
Tablica 2.5. Poglądowy obraz głównych rodzajów i skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
[Wiatr, Marczak, 2003].
rodzaj
pyły

skutek
zmniejszenie przejrzystości powietrza, rozwój flory bakteryjnej – rozwój chorób,
choroby dróg oddechowych.

dwutlenek węgla

obniżenie zawartości tlenu w powietrzu, zawyżenie temperatury

tlenek węgla

obniżenie zdolności organizmu do przenoszenia tlenu, silne bóle głowy

związki siarki

powstawanie smogu typu londyńskiego, dolegliwości układu oddechowego

związki azotu

powstawanie smogu typu utleniającego, obniżenie zdolności organizmu do
przenoszenia tlenu, dolegliwości układu oddechowego

węglowodory lotne

rakotwórcze

związki ołowiu

akumuluje się w ciele człowieka – duże dawki toksyczne

związki rtęci, berylu,
niklu, fluoru i inne

w większych dawkach toksyczne dla człowieka

Na destrukcyjność deergonomiczną zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
w fazie eksploatacji składa się przede wszystkim emisja hałasu, drgań, wibracji,
powodowanie efektu stroboskopowego i efektu cienia oraz niewielkie zanieczyszczenia
związane z wymianą olei i smarów.
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Hałas jest jedną z dominujących niedogodności życia codziennego, jednak trudno
wyobrazić sobie współczesną cywilizację bez niego. Ma on ujemny wpływ na środowisko
naturalne oraz ludzki organizm. Działanie hałasu można zakwalifikować można podzielić na
uciążliwe i dokuczliwe. Wpływa on niekorzystnie na narząd słuchu oraz oddziałuje ujemnie
na ogólny stan zdrowia. Jest on jedną z form zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Hałas
o natężeniu niższym niż 35 dB może denerwować, lecz jest nieszkodliwy, ten od 35 do 75 dB
uznawany jest za dokuczliwy, wywołuje spadek wydajności pracy, zmęczenie i utrudnia
wypoczynek [Dobrzańska, Dobrzański, 2008; Rudnicki, 2004].
Zespół roboczy wirnika siłowni wiatrowej stanowi źródło hałasu o niskim natężeniu,
monotonnego i stałego w czasie. Tworzy on zagrożenie klimatu akustycznego i niekorzystnie
oddziałuje na psychikę ludzką. Dotyczy to przede wszystkim wiatrów o średniej i małej
prędkości. Podczas wykonywania ruchu obrotowego, łopaty zespołu roboczego wirnika
pokonują aerodynamiczny opór powietrza i stają się głównym źródłem hałasu. Natężenie
hałasu powstającego podczas pracy wirnika wiatrowego jest tym większe, im większa jest
jego moc, im mniej aerodynamiczna jest konstrukcja łopat i im starsza jest technologia
wykonania zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej. Istnieją dwie główne ścieżki emisji
hałasu. Pierwsza z nich to tzw. „przenoszenie przez powietrze” – air-borne. Hałas
rozprzestrzenia się w powietrzu lub bezpośrednio od powierzchni elementów. Druga ścieżka
to „przenoszenie poprzez konstrukcję” – structure-borne. Hałas jest emitowany przez inne
elementy konstrukcyjne przed tym jak zostanie pochłonięty przez powietrze [Boczar, 2008].
Nowoczesne zespoły robocze wirników wiatrowych emitują stosunkowo niewielką ilość
hałasu. Są one zazwyczaj prawie niesłyszalne z odległości ok. 200 m (dźwięki osiągają
poziom tła). Wirniki siłowni wiatrowych emitują nie tylko hałas słyszalny dla ucha
człowieka. Obracające się łopaty, mogą emitować dźwięki mające częstotliwości
przekraczające zakres czułości ludzkiego ucha. Mogą one negatywnie wpływać na zdrowie
fizyczne i psychikę. Nieprzewidywalny jest sposób ich oddziaływania na zwierzęta i maszyny
[Flaga, 2008; Rudnicki, 2004].
W trakcie obracania się łopat zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, promienie
słoneczne w cykliczny sposób odbijają się od ich powierzchni, powodując efekt
stroboskopowy. Efekt ten ma negatywny wpływ na ludzką psychikę i stanowi
niebezpieczeństwo dla kierowców. Nowoczesne wirniki charakteryzują się jednakże zmienną
prędkością obrotową, która ogranicza do minimum, często wręcz oślepiające, błyski światła.
W przypadku dużych turbin wiatrowych zagrożeniem jest nie tylko z efekt stroboskopowy,
ale również powstawanie cienia, zarówno od poruszających się łopat zespołu roboczego
wirnika siłowni wiatrowej, jak i od wieży elektrowni [Boczar, 2008].
Destrukcyjność defunkcyjną zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w fazie
eksploatacji warunkuje przede wszystkim emisja hałasu, drgań i wibracji.
Szkodliwymi dla ludzi są zarówno ultradźwięki (częstotliwość wyższa niż 20.000 Hz),
infradźwięki (częstotliwość niższa niż 16 Hz), jak i wibracje (drgania mechaniczne o niskiej
częstotliwości). Ultradźwięki mogą powodować spadek odporności organizmu, rozpad
czerwonych krwinek, a w skrajnych przypadkach nawet oparzenia. w znaczącym stopniu są
one jednak tłumione przez powietrze. W tkankach miękkich energia wibracji zostaje
wytłumiona. Jej przekazywanie odbywa się poprzez układ kostny. Utrzymujące się przez
stosunkowo długi okres czasu wibracje, doprowadzają np. do uszkodzeń szkieletu (zwłaszcza
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dysków i stawów). Przy zbyt dużej amplitudzie drgań, w skrajnych wypadkach dochodzi do
pęknięcia kości. Inne negatywne skutkami oddziaływania wibracji to: bezsenność, zaburzenia
pamięci, mrowienie i drętwienie kończyn, zawroty i bóle głowy czy rozdrażnienie. Zespoły
robocze wirników siłowni wiatrowych stanowią źródło drgań mających negatywny wpływ
przede wszystkim na zwierzęta przebywające w obszarach, na których są one usytuowane.
W nowoczesnych konstrukcjach wirników wiatrowych poziom emisji drgań jest zredukowany
praktycznie do minimum [Boczar, 2008; Dobrzańska, Dobrzański, 2008].
Na destrukcyjność deekologiczną zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
w fazie eksploatacji składa się przede wszystkim emisja hałasu, drgań, wibracji, zmniejszenie
walorów krajobrazowych, zmiany lokalnego mikroklimatu, niewielkie zanieczyszczenia
związane z wymianą olei i smarów oraz szereg zagrożeń dla zwierząt.
W powszechnym rozumieniu termin ochrony krajobrazu jest równoznaczny z ochroną
wartości estetycznych oraz walorów widokowych danego obszaru. Brakuje obiektywnego
kryterium oceny wpływu na walory krajobrazowe zespołów roboczych wirników elektrowni
wiatrowych. Wartość widokowa i estetyczna oraz ocena tych cech jest w dużej mierze
subiektywna. Wirniki siłowni wiatrowych są usytuowane zazwyczaj na znaczącej wysokości,
zmniejszając przez to walory krajobrazowe otaczającego terenu. Może powodować spadek
jego atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej. Tym problemem zagrożone są w szczególności
regiony górskie i nadmorskie (farmy offshore). Bardzo często można zauważyć falę
sprzeciwu wśród mieszkańców obszarów, na których mają zostać zlokalizowane zespoły
robocze wirników siłowni wiatrowych. Zdaniem mieszkańców, instalacje wiatrowe niszczą
piękno naturalnego krajobrazu [Boczar, 2008; Fry, 2008; Rudnicki, 2004].
Pod wpływem instalacji wielu sąsiadujących ze sobą zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, często dochodzi do zmian lokalnego mikroklimatu. Gdy na
określonym terenie występuje stosunkowo duża ich koncentracja, to średnia prędkość wiatru
wzrasta tam nawet o 2 m/s. Wirniki wiatrowe mogą także doprowadzić do wzrostu
temperatury powietrza w nocy nawet o 2ºC [Boczar, 2008].
Praca zespołu roboczego wirnika wiatrowego może stanowić zagrożenie dla
przelatujących ptaków i nietoperzy. Wiąże się to również z niebezpieczeństwem zaburzenia
lokalnego ekosystemu. Obecnie zgodę na lokalizację wirników wiatrowych poprzedzają
badania prowadzone pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne i awifaunę, a same
zespoły robocze wirników mają bardziej opływowe kształty. Niektórzy naukowcy twierdzą,
że ptaki omijają napotykane na swej drodze wirniki wiatrowe, z kolei inni specjaliści są
zdania, że populacja ptaków na obszarze, na którym znajdują się wirujące łopaty elektrowni,
są narażone na niezwykle duże niebezpieczeństwo [Boczar, 2008; Fry, 2008]. Jak wynika
z tabeli 2.6, liczba ptaków ginących w ciągu jednego roku w zespołach roboczych wirników
siłowni wiatrowych na teranie Stanów Zjednoczonych wynosi ok. 0,01-0,04 mln. Dla
porównania, podczas zderzeń z pojazdami zabitych zostaje ok. 60-80 mln ptaków.
Destrukcyjność desozologiczną zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w fazie
eksploatacji warunkuje przede wszystkim emisja hałasu, drgań i wibracji, zakłócanie fal
radiowych i telewizyjnych oraz potencjalne zagrożenie w czasie burz i huraganów.
W czasie niesprzyjających warunków pogodowych np. podczas huraganów i burz łopaty
zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej oraz wysokie wieże, na których są one
usytuowane, mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia. Człowiek nie zawsze jest w stanie
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przewidzieć, co może stać się z pojedynczymi elementami konstrukcji mechanicznych, które
znajdą się pod wpływem nieprzewidywalnej mocy żywiołu [Kucowski, Laudyn, 1997].
Tablica 2.6. Porównanie liczby zabitych ptaków przez zderzenia z różnymi obiektami w ciągu jednego roku na
terenie USA [Boczar, 2008]
średnia liczba zabitych ptaków [mln]
60-80
98-980
174
4-50
0,01-0,04

Przeszkoda
pojazdy
budynki i okna
elektroenergetyczne linie napowietrzne
wieże telekomunikacyjne
wirniki turbin wiatrowych

Podczas pracy zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych mogą występować
zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych. Odległość od przekaźnika telewizyjnego zespołów
roboczych wirników wiatrowych o mocy większej niż 300 kW powinna wynosić minimum
6 km [Boczar, 2008; Kucowski, Laudyn, 1997].
2.5.2.4. Faza zagospodarowania poużytkowego
Po zakończeniu cyklu życia, który w przypadku zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej trwa 20-25 lat, wszystkie tworzywa polimerowe i materiały metalowe muszą zostać
w odpowiedni sposób zagospodarowane. Możliwości jest wiele, począwszy od składowania
na wysypiskach odpadów, poprzez spalanie, a na recyklingu mechanicznym i termicznym
(np. piroliza) skończywszy. Każdy z wymienionych procesów ma jednakże wpływ zarówno
na człowieka, środowisko jak i na infrastrukturę techniczną. Jednakże tylko procesy produkcji
i eksploatacji, ale również zagospodarowania poużytkowego elektrowni wiatrowych, mogą
nieść za sobą wiele pozytywnych aspektów. Zagospodarowanie tworzyw polimerowych
i materiałów metalowych, daje możliwość uzyskania nowych produktów lub energii. Dzięki
ciągłemu rozwojowi technologii tego typu procesów, poziomy emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, gleby i wody są coraz niższe. Zmniejsza się także ilość oraz toksyczność odpadów
produkowanych w ich wyniku [Alberts, 2009; Veers i in., 2003].
Składowanie zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych stanowi opcję
najtańszą, jednak w większości krajów świata stawia się za cel zmniejszenie ilości
składowanych odpadów, a w przyszłości składowanie tak dużych ilości materiału będzie
wręcz nie do przyjęcia. Coraz większego znaczenia w ostatnich latach nabiera problem
gromadzenia przez nowoczesne społeczeństwo odpadów stałych. Dzieje się tak dlatego, iż
równocześnie ze stale rosnącą ilością odpadów, jednocześnie maleje powierzchnia dostępna
na zakopywanie i wysypiska śmieci. W związku w powyższym, czynnikiem decydującym
o stopniu rozwoju współczesnych społeczeństw stała się obok ekonomii – ekologia. Podczas
oddziaływania czynników atmosferycznych na elementy zespołu roboczego wirnika siłowni
wiatrowych składowanych na wysypisku odpadów, może dojść do destrukcyjnych
oddziaływań deergonomicznych, deekologicznych oraz desozologicznych, związanych ze
zmianami w strukturze materiałów metalowych oraz kompozytów, z których są one
zbudowane. Również nieprawidłowo przechowywane smary i oleje mogą stanowić duże
zagrożenie na każdym z tych pól [Alberts, 2009; Flizikowski, Piasecka, 2011b; Kozłowski,
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1998]. Rys. 2.24 przedstawia roczne zapotrzebowanie na materiały kompozytowe do budowy
łopat elektrowni wiatrowych w Europie.

Rys. 2.24. Roczne zapotrzebowanie na materiały kompozytowe do budowy łopat zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowych w Europie [Conconi, 2012]

Łopaty zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej są wykonane z materiałów
kompozytowych i mogą być spalane jako źródło energii, ze względu na ich wartość opałową.
Spalanie może prowadzić do tworzenia niebezpiecznych produktów ubocznych, a około 60%
materiału po spaleniu pozostaje jako złom, który będzie musiał 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. Wynika to z faktu, że większość
materiału włóknistego wypełniacza jest niepalna. Niektóre materiały wypełniające posiadają
właściwości pochłaniania energii, takie jak np. trójwodny tlenek glinu, który pochłania
100 kJ/kg podczas ogrzewania. Pozostałe resztki po składnikach polimerów, które zostały
spalone, mogą być wykorzystane do produkcji cementu [Griffin, 2002; Joncas, 2010;
Kozłowski, 1998; Veers i in., 2003].
Samo zanieczyszczenie powietrza, ma wpływ zarówno na wielkość destrukcyjności
ergonomicznej (choroby układu oddechowego, związki rakotwórcze, itp.), ekologicznej oraz
sozologicznej (niszczenie materiałów budowlanych, korozja, itp.) i przejawia się przede
wszystkim poprzez wzrost zawartości HCl, NO x, SOx, CO, CO2 oraz związków organicznych.
Powstają one w wyniku spalania oraz przetwórstwa i mają znaczenie dla zachowania
równowagi w przyrodzie. W trakcie spalania tworzyw kompozytowych powstają również
inne toksyczne związki nieorganiczne i organiczne, np. F2, CF2, H2S, HF, HCN. Podczas
spalania chlorowanych polimerów i polimerów z dodatkami zawierającymi chlorowce tworzą
się furany i dioksyny. Dioksyny są bardzo toksycznymi związkami o działaniu rakotwórczym.
Najnowocześniejsze technologie stosowane podczas spalania odpadów umożliwiły jednak
zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych do atmosfery – szczególną rolę odegrały tu
urządzenia oczyszczające. Jednakże po spaleniu tworzyw sztucznych powstają również
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toksyczne popioły i żużle, które wymagają bezpiecznego deponowania. W trakcie samego
procesu spalania ma się również do czynienia z emisjami hałasu, drgań, wibracji, ciepła
i przykrych zapachów, które zwiększają poziom destrukcyjności deergonomicznej,
deekologicznej i desozologicznej rzeczonego procesu [Alberts, 2009; Kozłowski, 1998].
Obecnie istnieją dwie główne metody recyklingu łopat zespołów roboczych wirników
siłowni wiatrowych: pierwsza – mechaniczna, która znacznie zmniejsza rozmiar odpadów
i umożliwia produkcję materiałów pochodzących z recyklingu oraz druga – cieplna, która
rozkłada odpady do materiałów i energii. Do wspólnych metod recyklingu kompozytów
termoutwardzalnych należą procesy mechaniczne i termiczne. Schemat procesu recyklingu
kompozytów obrazuje rysunek 2.25. Sama idea recyklingu materiałów budujących zespoły
robocze siłowni wiatrowych może być uznana za konstruktywną, jednakże sposoby jej
realizacji mogą nieść za sobą nie tylko pozytywne, ale i negatywne skutki dla środowiska,
m.in. poprzez emisje szkodliwych związków i substancji, powstających w trakcie procesów
zagospodarowania poużytkowego tego typu.

Rys. 2.25. Metody recyklingu kompozytów termoutwardzalnych (opracowanie własne)

Metoda mechanicznego recyklingu łopat zespołu roboczego siłowni wiatrowej nie jest
skomplikowana i może zostać opisana w systemie trzech kroków. W pierwszym kroku łopaty
są usuwane z piasty i cięte na miejscu na mniejsze elementy, w celu ułatwienia transportu.
Krok drugi to kruszenie (rozdrabnianie) zmniejszające wielkość elementów do 10 mm,
a nawet do mniej niż 50 µm. Proces ten w swoisty sposób powoduje „wygniatanie” żywicy
z włókien. Ostatnim krokiem jest metoda klasyfikacji, której używa się do oddzielania
większych elementów z recyklingu (włókien) od mniejszych, drobniejszych ziaren, które
składają się z wypełniacza i materiału polimerowego. Po recyklingu mechanicznym elementy
drobnej wielkości (polimery, materiał wypełniający) mogą być stosowane jako substytut
materiału wypełniającego do innego zastosowania. Do korzyści tego rodzaju recyklingu
można zaliczyć fakt, iż gęstość powstałych elementów jest znacznie niższa niż większości
typowych materiałów wypełniających, a gdy 10% materiału wypełniającego otrzymuje się
z recyklingu, jego masa może zmniejszyć się nawet o 5%. Jednak dodanie materiału
67

pochodzącego z recyklingu jako substytutu materiału wypełniającego powoduje zmniejszenie
jego właściwości mechanicznych, ponieważ podczas recyklingu pochłaniane jest więcej
żywicy (materiału matrycy) niż większości materiałów dodatkowych, co prowadzi do wzrostu
lepkości formy. W przypadku tego typu zagospodarowania poużytkowego główne
oddziaływania destrukcyjne zarówno w sferze ergonomicznej, ekologicznej, jak
i sozologicznej, stanowią emisje pyłów, drgań, wibracji i hałasu [Brondsted, 2005; Griffin,
2002; Joncas, 2010, Opielak, Komsta, 2010].
Piroliza jest z kolei formą recyklingu termicznego koncentrującą się na odzyskiwaniu
energii zawartej w polimerze. Przetwarzanie metodą pirolizy zachodzi wtedy, gdy materiał
palny jest podgrzewany do temperatury ok. 500°C bez dostępu tlenu, powodując że polimery
rozkładają się na lżejsze substancje organiczne, stałe lub ciekłe węglowodory (produkujące
np. gaz). Wpływ tego procesu na włókna szklane jest znacznie wyższy niż na włókna
węglowe. Mimo, że oba utrzymują sztywność, to włókna szklane tracą 50% wytrzymałości
początkowej, a włókna węglowe – 5%. W przypadku szkła, pozostałe włókna mogą być
wykorzystywane w zastosowaniach takich jak kleje, farby lub beton. Ponieważ wytrzymałość
włókien węglowych zmniejsza się w niewielkim stopniu, mogą być one ponownie
wprowadzone jako wzmocnienie z niskim ryzykiem, do materiałów kompozytowych.
Energia, która jest uzyskiwana z polimerów może być wykorzystana np. do ogrzewania lub
wytworzenia energii elektrycznej [Alberts, 2009; Brondsted, 2005; Piasecka, 2013b; Veers
i in., 2003]. Rysunek 2.26. przedstawia proces recyklingu termicznego metodą recyklingu
Refiber.

Rys. 2.26. Metoda recyklingu Refiber łopat zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych.
Opracowanie własne na podstawie [reinforcedplastics.com]

Na miejscu rozbiórki, łopaty zespołu roboczego wirnika wiatrowego cięte są nożycami
hydraulicznymi (lub innymi narzędziami) na odpowiedniej wielkości kawałki. W zakładzie
przeprowadzającym pirolizę, części są rozdrabniane na kawałki wielkości dłoni. Następnie
materiał jest podawany w sposób ciągły do beztlenowego pieca obrotowego o temperaturze
500° C – tworzywa sztuczne poddawane są pirolizie do gazu syntezowego. Gaz używany jest
do produkcji energii elektrycznej, jak również do ogrzewania pieca obrotowego. W drugim
piecu obrotowym włókno szklane zostaje poddane procesowi „czyszczenia” w obecności
powietrza atmosferycznego. Z kolei metale są usuwane przez magnesy i poddawane
oddzielnemu recyklingowi. Włókna szklane zostają zmieszane z niewielką ilością włókien
polipropylenowych i przechodzą przez piec, w którym włókna te topią się i łączą z włóknami
szklanymi tworząc np. stabilne płyty izolacyjne. Piroliza jest źródłem ergonomicznych,
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ekologicznych i sozologicznych oddziaływań destrukcyjnych, polegających w głównej mierze
na emisji ciepła, hałasu, pyłów, drgań, wibracji oraz uciążliwych zapachów. Przekształcenia
termiczne kompozytów polimerowych mogą powodować również powstawanie szkodliwych
dla zdrowia i środowiska związków chemicznych [Alberts, 2009; Brondsted, 2005; Griffin,
2002]. Na rys. 2.27. zobrazowano przykładową łopatę zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej przed i po pirolizie metodą recyklingu Refiber.

Rys. 2.27. Łopata zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej przed i po pirolizie metodą recyklingu
Refiber [reinforcedplastics.com]

W przyszłości zapewne będą rozważane różne materiały do produkcji zespołów
roboczych wirników elektrowni wiatrowych, w celu zwiększenia skuteczności ich recyklingu.
Jednym popularnych sposobów jest produkcja łopat turbin wiatrowych przy użyciu matryc
z kompozytów termoplastycznych. Przykładem materiału termoplastycznego, który może być
stosowany w produkcji łopat zespołu roboczego wirnika, jest PA-6. Materiały
termoplastyczne mają wyższą odporność na ścieranie i zmęczenie, aniżeli większość
materiałów termoutwardzalnych. Ich proces produkcji przebiega do 6 razy szybciej, ponieważ
nie są one poddawane nieodwracalnemu utwardzaniu, tak jak materiały termoutwardzalne.
Zaletą tego materiału jest jego zdolność do topnienia i przebudowy, umożliwiająca pełne
ponowne użycie materiału. Materiały te są również tańsze. Istnieją jednak pewne wady przy
użyciu kompozytów termoplastycznych. Kompozyty te wykazują zmniejszoną wytrzymałość
w porównaniu z materiałami termoutwardzalnymi. Wymagają również znacznie wyższej
temperatury przetwarzania, co z kolei oznacza więcej energii, a w konsekwencji wzrost
kosztów [Alberts, 2009; Joncas, 2010; Piasecka, 2013c]. Przewidywana ilość materiału
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z łopat elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem do recyklingu, została zobrazowana na rys.
2.28.

Rys. 2.28. Przewidywana ilość materiału z łopat zespołów roboczych wirników elektrowni wiatrowych
z przeznaczeniem do recyklingu. Opracowanie własne na podstawie [reinforcedplastics.com]

Piasta zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej posiada kształt kulisty
i wyprodukowana jest z sferoidalnego żeliwa. Montuje się ją bezpośrednio na wale głównym.
Piasta i łożyska łopat są całkowicie obudowane i zabezpieczone przed zewnętrznymi
warunkami środowiskowymi przez pokrywę piasty, która zbudowana jest z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym i żywicami epoksydowymi. Zagospodarowanie
poużytkowe pokrywy piasty może przebiegać w sposób analogiczny do łopat wirnika
[Brondsted, 2005].
Recykling mechaniczny, a więc rozdrabnianie materiałów metalowych wchodzących
w skład zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej jest pierwszym krokiem, na drodze
ich odzysku. Prawdą jest, że odpady nie mogą być używane ponownie w nieskończoność,
z zachowaniem ich stałej jakości. Mogą jednak dalej stanowić wartościową bazę dla zupełnie
nowych produktów. W trakcie redukcji objętościowej metali podstawowy proces mający na
celu otrzymanie nowego produktu, stanowi ich rozdrabnianie. Materiały zredukowane
objętościowo są łatwiejsze w przeładunku, zmniejsza się koszt ich transportu i składowania.
Redukcja objętościowa pozwala również oszczędzać ograniczoną powierzchnię składowisk
odpadów. Recykling mechaniczny materiałów metalowych odbywa się w analogiczny sposób
do opisanego wcześniej recyklingu mechanicznego tworzyw polimerowych i posiada
analogiczne właściwości destrukcyjne. Jeżeli chodzi o procesy spalania nie znajdują one
zastosowania w odniesieniu do materiałów metalowych [Dobrzański, 2002].
Recykling żeliwa sferoidalnego wchodzącego w skład zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej odbywa się zazwyczaj we wcześniej wspomnianych żeliwiakach,
piecach bębnowych obrotowych z palnikami tlenowo-paliwowymi lub piecach indukcyjnych.
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Powodują one destrukcyjne oddziaływania ergonomiczne, ekologiczne i sozologiczne
wynikające z emisji szkodliwych gazów, pyłów, żużli, hałasu, ciepła, drgań, wibracji
i uciążliwych zapachów. Gazy emitowane z żeliwiaków zanieczyszczone są pyłami
i szkodliwymi składnikami gazowymi, takimi jak CO2, CO, SO2, NOx czy LZO.
W niektórych przypadkach, pojawić się mogą również furany i dioksyny (zależy to od
zawartości NaCl w koksie, zanieczyszczeń obecnych w złomie, występowania sprzyjającego
zakresu temperatury przy odpowiednio długim czasie przebywania w niej gazów odlotowych,
zawartości tlenu w gazach). Odpadami stałymi w procesie żeliwiakowym jest żużel i pył.
Emisja pyłu z żeliwiaka wynosi 8-10 kg/Mg ciekłego żeliwa. Znaczącym udział w pyle
posiadają cząstki koksu (koksik). W pyle mogą także wystąpić takie składniki szkodliwe jak
np. PbO i ZnO. W przeciwieństwie do żeliwiaków, piece obrotowe emitują w gazach
odlotowych niewielką ilość pyłów, równą około 0,8-1,0 kg/Mg żeliwa. Filtry tkaninowe
umożliwiają ograniczenie emisji pyłu do atmosfery do poziomu poniżej 6 mg/m3. Spaliny
składają się głównie z CO2 i H2O. Inne składniki (H2 i CO) ulegają całkowitemu spaleniu
w tzw. fałszywym powietrzu, dopływającym z tyłu pieca. Mogą być jednakże wydzielane
tlenki azotu, ale za pomocą regulacji można zmniejszyć ich zwartość do poziomu poniżej
500 mg/m3. Natomiast emisja pyłów i gazów z pieców indukcyjnych jest niezwykle mała
w porównaniu z emisją z żeliwiaków. Główne źródło pyłu stanowią zanieczyszczenia zawarte
w materiałach wsadowych. Technologia wytapiania żeliwa wyklucza tu w zasadzie
powstawanie strumieni gazowych [Holtzer i in., 2005].
W stosunku do pozostałej części turbiny, łopaty są elementy przyczyniającym się
najbardziej do wpływu na środowisko jako tzw. „odpad luzem”. Łopaty zespołu roboczego
wirnika wiatrowego zostały zatem zidentyfikowane jako problematyczne komponenty do
zarządzania z perspektywy LCA (rys. 2.29) [Schlimbach, Mitschang, 2006].

Rys. 2.29. Kluczowe kwestie związane z demontażem i recyklingiem elektrowni wiatrowych (opracowanie
własne)
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LM Glasfiber w swoim projekcie recyklingu, przedstawił zastosowanie rozdrobnionych
łopat jako wypełniacza do betonu wzmacnianego włóknami [Tierney, Gillespie, 2006].
W innym projekcie, Vestas pokazał potencjał spalania bez odzysku materiałowego. W tym
przypadku, odzysk energii był możliwy, ponieważ cząstki łopat były spalane
w elektrowniach, ale 20 % z materiału łopaty nadal musiało być wysłane do składowania
w postaci popiołu [Grant, 2007]. Chociaż ostatnie wysiłki przyniosły ciekawe rozwiązania dla
dzisiejszej gospodarki wycofanych z eksploatacji łopat turbin wiatrowych, jest
prawdopodobne, że w ciągu kilku lat, spalanie w elektrowniach takich materiałów o wysokiej
wartości, nie będzie miało uzasadnienia. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Tworzyw Sztucznych (Plastic-Europa), materiały z tworzyw sztucznych zaczynają podążać
drogą bardziej zrównoważonego końca eksploatacji i częściej niż spalaniu, będą poddawane
recyklingowi [Pillay i in., 2005]. Może być to wyjaśnione przez lukę między cenami nowych
surowców i materiałów pochodzących z recyklingu. Wnioskując z tego trendu, recykling
surowcowy materiałów polimerowych prawdopodobnie stanie się w najbliższej przyszłości
normą, a spalanie będzie wykorzystywane wyłącznie do recyklingu skrajnych przypadków.
W związku z tym kompozyty termoplastyczne mogą zapewnić znacznie bardziej
zrównoważone rozwiązania, niż dzisiejsze kompozyty termoutwardzalne, ponieważ mogą być
one stopione bez degradacji materiału, co daje możliwość pełnego odzyskania materiału
[Tierney, Gillespie, 2006].

2.4.

Podsumowanie, wytyczne

Początkowe oceny oddziaływania cyklu życia konstrukcji były dość ograniczone, jednak
wraz z upływem czasu oraz dzięki współpracy przedstawicieli nauki i przemysłu, powstała
w końcu metodyka postępowania podczas oceny środowiskowych oddziaływań obiektów
[Blonk, 1996; Kłos, 1998]. Modele te posiadają charakter poznawczy, jakościowy
i praktyczny inżynierski. Praktyczny cel oceny stanowi minimalizowanie mających powstać
w przyszłości lub też powstających nakładów środowiskowych, które są powiązane
z przewidywanym destrukcyjnym efektem użytkowym pracy zespołu roboczego
[Kłos, Kurczewski, Kasprzak, 2005]. Wśród najważniejszych parametrycznych modeli oceny
cyklu życia, można wyróżnić: analizę cyklu istnienia, metodę ekobilansową wg. I. Feckera,
metodę ekopunktową, metodę sumarycznych nakładów środowiskowych i środowiskowe
oszacowanie cyklu istnienia produktu (LCA).
Każdy model oceny cyklu życia ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniego,
uwarunkowany jest przede wszystkim analizowanym obiektem oraz oczekiwaniami co do
możliwości wykorzystania otrzymanych wyników badań. Z tego powodu przeprowadzona
została ocena wyżej wymienionych modeli pod kątem zastosowania ich do analizy cyklu
życia obiektu badań niniejszej pracy, czyli zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej.
Wybór postępowania oraz oceny destrukcyjnego i konstruktywnego wpływu na system
analizowanego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej, został dokonany w oparciu
o kryteria: kompleksowości, wymierności, zorientowania (na obiekt oceny), obiektywizmu,
udoskonalenia produktu, planowania strategii rozwoju, uwzględnienia problematyki alokacji
(przydzielenia), ustanawiania norm i działań marketingowych. W oparciu o analizę wykonaną
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według powyższych kryteriów, stwierdzono, że metoda LCA spełnia wszystkie przyjęte
założenia i stanowi najbardziej kompleksowy model oceny cyklu życia zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych. Inne metody mogą stanowić jej wartościowe uzupełnienie.
LCA w sposób kompleksowy podchodzi do problematyki oceny cyklu istnienia zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej, uwzględniając wszystkie sfery cyklu życia oraz każdy
rodzaj destrukcyjnych oddziaływań, mogących wystąpić w jej cyklu istnienia. Efekty
środowiskowe i oddziaływania destrukcyjne są w nim ujęte w formie wartości liczbowych,
umożliwia to zatem identyfikację dominujących sfer cyklu życia zespołu roboczego
[Barbiroli, 2003; Lewadnowska, 2006].
Życie zespołu roboczego odbywa się w pięciu fazach, są nimi: sformułowanie potrzeby,
konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja i zagospodarowanie poużytkowe [Legutko, 2007;
Zwierzycki, 1999]. Trzy ostatnie fazy cyklu życia zespołu roboczego siłowni wiatrowej, mają
kluczowe znaczenie dla konstruktywnego oraz destrukcyjnego oddziaływania tej maszyny
roboczej. Uzyskane wyniki badania i oceny rzeczonych etapów, pozwalają na identyfikację
głównych zagrożeń oraz oddziaływań konstruktywnych, stanowiąc przyczynę powstania
potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie budowy i eksploatacji danego obiektu
technicznego. Sformułowana potrzeba swój realny kształt przybiera w fazie konstruowania.
Odpowiednio dobrana metodyka badawcza, uwzględniająca wpływy deergonomiczne,
defunkcyjne, deekologiczne i desozologiczne, pozwala na wprowadzenie zmian w dotychczas
stosowanych technologiach, procesach oraz materiałach, które mają na celu minimalizację
destrukcyjnych i poprawienie konstruktywnych oddziaływań w fazach wytwarzania,
eksploatacji oraz zagospodarowania poużytkowego zespołu roboczego siłowni wiatrowej.
Aby móc w szczegółowy sposób rozpatrywać problemy wpływu poszczególnych faz
cyklu istnienia zespołów siłowni wiatrowych na środowisko, organizmy żywe, infrastrukturę
techniczną oraz system, niezbędnym jest opracowanie zupełnie nowej metodyki badania
i oceny cyklu życia, obrazującej poszczególne typy destrukcyjnych oddziaływań, w oparciu
o modelowanie LCA. Efekty pracy nad rzeczoną, nową metodyką przedstawiono w rozdziale
trzecim niniejszej rozprawy doktorskiej, natomiast badania i ocena cyklu życia wybranego
zespołu roboczego elektrowni wiatrowej przeprowadzone według niej, ujęte zostały
w rozdziale czwartym.
W następstwach działania zespołów elektrowni wiatrowych, można wyróżnić wiele
modeli jej użyteczności i destrukcyjności, rozproszeń wewnętrznych i zewnętrznych – do
systemu oraz środowiska. W przyszłości należałoby zatem wykryć i zastosować funkcję
mierzącą cel działania konstrukcji, nie tylko ze względu na kryteria oraz racje konstrukcyjne,
produkcyjne, ekonomiczne czy też eksploatacyjne, ale również te środowiskowe, których
zbadanie umożliwia nie tylko samo modelowanie LCA, ale także nowo opracowana
metodyka zawarta w pracy.
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3. METODYKA BADAŃ I OCENY
3.1. Założenia, obiekt badań
Postępowanie naukowe i ocena destrukcyjności cyklu życia zespołów roboczych
elektrowni wiatrowej są obiektem badań niniejszej pracy doktorskiej. Szczegółowej analizie
poddano jeden, wybrany zespół roboczy – wirnik elektrowni wiatrowej, ze względu na fakt, iż
sprawia on najwięcej trudności podczas realizowania procesów zagospodarowania
poużytkowego. Charakterystykę badanego obiektu przybliżono pod kątem istniejących dla
niego etapów cyklu życia – konstruowania, wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania.
Biorąc pod uwagę aspekty konstrukcyjne, turbiny wiatrowe dzieli się na obiekty
o pionowej i poziomej osi obrotu (rys. 3.1). Turbiny wiatrowe o osi poziomej, posiadają
tradycyjne „śmigło”, a ich ilość łopat może być różna [Lewandowski, 2007; Mężyk, Jureczko,
2006].

Rys. 3.1. Podział turbin wiatrowych – idee konstrukcyjne [zielonaenergia.eco.pl]

Współczesne, komercyjne elektrownie wiatrowe budowane są najczęściej z poziomą osią
obrotu, a ich koło wiatrowe wyposażone jest w trzy łopaty. Typowa elektrownia wiatrowa
składa się z umieszczonej na wieży gondoli oraz wirnika. Najważniejszą część elektrowni
wiatrowej stanowi wirnik. To właśnie w nim następuje zamiana energii kinetycznej wiatru na
energię mechaniczną. Wirnik osadzony jest na wale, poprzez który napędzany zostaje
generator. Siłownie wiatrowe instalowane w systemie elektroenergetycznym zazwyczaj
wyposażone są w generatory asynchroniczne o prędkości synchronicznej wynoszącej
najczęściej 1.500 lub 750 obr∙min−1 [Mężyk, Jureczko, 2006]. Generatory asynchroniczne
(o stałej prędkości obrotowej) posiadają dwie główne zalety – prostą konstrukcję i niską cenę.
Mają jednak wady, np. zapotrzebowanie na moc bierną, znaczące wahania mocy czy
nieoptymalne wykorzystywanie energii wiatru. Tego typu układy elektrowni wymagają
współpracy z siecią sztywną, nie jest możliwa regulacja napięcia. Duże znaczenie wad tych
generatorów spowodowało, że w elektrowniach wiatrowych zaczęto wykorzystywać
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generatory synchroniczne (o zmiennej prędkości obrotowej). W takim przypadku niezbędne
jest stosowanie układu falownikowego oraz układu regulacji (o skomplikowanej strukturze).
Wszystkie powyższe niedogodności rekompensowane są przez optymalne wykorzystanie
energii wiatru, możliwość sterowania mocą bierną, jak i jakością regulacji. Generatory
synchroniczne są także dobrze przystosowane do utrzymywania napięcia i częstotliwości
[Boczar, 2008; Lubośny, 2006].
W celu dostosowania prędkość turbin wiatrowych do prędkości wirowania maszyn
asynchronicznych, stosuje się przekładnie mechaniczne, w których dokonuje się zwiększenie
prędkości obrotowej. Serwomechanizm ulokowany piaście wirnika pozwala na ustawienie
kąta nachylenia łopat. Gondola ma możliwość obracania się o 360°, dzięki temu zawsze
istnieje możliwość ustawienia pod wiatr. Na szczycie wieży instalowany jest silnik, który
poprzez przekładnię zębatą obraca gondolę. Pracą mechanizmu kierunkowania elektrowni
i ustawienia łopat zarządza układ mikroprocesorowy. Odbywa się to głównie na podstawie
prędkości i kierunku wiatru. W gondoli ulokowany jest również transformator, układy
smarowania, łożyska oraz hamulec, zapewniający zatrzymanie wirnika w sytuacjach
awaryjnych [Lewandowski, 2007; Lubośny, 2006].
Szczegółowej analizie poddany został zespół roboczy wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90. Został on wybrany jako przedmiot badań, ponieważ elektrownia Gamesa G90
jest jedną z popularniejszych siłowni wiatrowych stosowanych do dużych instalacji
w różnych regionach świata oraz dzięki pozytywnej reakcji producenta na propozycję
współpracy.
Gamesa G90 jest 2-MW, trójłopatową lądową elektrownią wiatrową, wykorzystującą
koncepcję systemu sterowania, umożliwiającą pracę w szerokim zakresie zmienności
prędkości wirnika. Średnica wirnika wynosi 90 m, a łopaty mają długość 44 m i wykonane są
z wzmocnionej włóknem szklanym żywicy epoksydowej (za pomocą technologii formowania
pre-preg). Każda łopata składa się dwóch powłok, połączonych z belką nośną. Osłona gondoli
wykonana jest z wzmocnionego włóknem szklanym poliestru i chroni wszystkie elementy
wewnątrz przed deszczem, śniegiem, kurzem, słońcem, itd. Układ sterowania zapewnia, że
zarówno prędkość wirnika, jak i moment obrotowy turbiny wiatrowej zawsze przekształci się
w stałą i stabilną moc elektryczną. System uzyskuje optymalny współczynnik mocy
przekazywanej do sieci, składa się m.in. z generatora asynchronicznego z wirnikiem,
pierścieni ślizgowych i dwóch konwerterów. 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.
Siłownia wiatrowa została zaprojektowana dla otoczenia o zakresie temperatur od -20 ºC do
+30 ºC. Turbiny powinny być umieszczone w farmach wiatrowych w odległości co najmniej
pięciu średnic wirnika (400 m – 450 m) między sobą, mierzonej wzdłuż dominującego
kierunku wiatru. Jeśli elektrownie wiatrowe są umieszczone wzdłuż rzędu, prostopadle do
dominującego kierunku wiatru, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej trzy
średnice wirnika (240 m – 270 m). Wilgotność względna otoczenia może maksymalnie
wynosić 100%. Ochrona przed korozją – klasy C5-M (na zewnątrz) i C4-H wewnątrz piasty
[dane od producenta; horizonwindfarms.com]. Szkice konstrukcji badanej elektrowni
wiatrowej przedstawiono na rys. 3.2 i 3.3.
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Rys. 3.2. Schemat ogólny i wymiary elektrowni wiatrowej Gamesa G90 – 2.0 MW. Opracowanie własne
na podstawie [horizonwindfarms.com]

Rys. 3.3. Podstawowe elementy budowy turbiny wiatrowej Gamesa G90 – 2.0 MW. Opracowanie własne
na podstawie [horizonwindfarms.com]
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Kolejnym etapem w cyklu życia elektrowni wiatrowej, jest jej wytwarzanie. Wieża
elektrowni Gamesa G90 jest wykonana z płyt stalowych i betonu. Do produkcji 78 metrowej
wysokości wieży jest potrzebne 41 ton stali oraz 162 tony betonu. Wirnik składa się z trzech
łopat, piasty i pokrywy piasty. Łopaty wykonane są z żywicy epoksydowej wzmocnionej
włóknem szklanym. Ich produkcja oparta jest na formowaniu technologią pre-preg,
pozwalającym na bardzo dokładną kontrolę ilości materiału. Całość konstrukcji została
zoptymalizowana przy użyciu włókien węglowych, co zwiększa jakość łopat, poprzez
większą kontrolę właściwości mechanicznych. Zewnętrzna część ma budowę typu sandwich
(utworzoną przez rdzeń PVC oraz włókna szklane i laminaty). Dodatkowe włókna węglowe
w części zewnętrznej zwiększają sztywność i redukują całkowitą masę w porównaniu do
włókien szklanych. Masa jednaj łopaty wynosi ok. 6.000 kg. Piasta posiada kształt kulisty
i wyprodukowana jest z sferoidalnego żeliwa. Montuje się ją bezpośrednio na wale głównym,
posiada przedni otwór do kontroli wewnętrznej i utrzymania ruchu układu hydraulicznego,
masa – 8.100 kg. Piasta i łożyska łopat są całkowicie obudowane i zabezpieczone przed
zewnętrznymi warunkami środowiskowymi przez pokrywę piasty. Całkowita masa pokrywy
piasty wynosi 11.900 kg. Zbudowana jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
i żywicami epoksydowymi [dane od producenta].
Gondola składa się z pokrywy i ramy nośnej, generatora, przekładni, transformatora,
systemu odchylenia i elektronicznych urządzeń kontroli i sterowania. Masa generatora wynosi
7.100 kg, jest wykonany głównie z miedzi i stali. Przekładnia (tzw. skrzynia biegów) waży
ok. 16.500 kg. Składa się prawie całkowicie ze stali oraz w niewielkiej ilości z miedzi
i aluminium (po ok. 1%). Rama nośna gondoli została zaprojektowana jako prosty i solidny
korpus dla elementów i urządzeń w niej się znajdujących. Pokrywa gondoli służy do ochrony
elementów mechanicznych przed działaniem środowiska zewnętrznego. Osłonę wykonano
z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Całkowita masa pokrywy, ramy nośnej oraz
pozostałych urządzeń wchodzących w skład gondoli wynosi ok. 46.400 kg. Zbudowane są
one przede wszystkim ze stali, w mniejszym stopniu z aluminium, miedzi i tworzyw
sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi oraz żywic epoksydowych [dane od
producenta]. Rys. 3.4. obrazuje zestawienie tworzyw i materiałów w produkcji, montażu oraz
eksploatacji elektrowni wiatrowej o mocy 2-MW.
Instalowanie turbiny wiatrowej w określonym miejscu obejmuje trzy główne fazy. Po
pierwsze potrzebna jest turbina (oznacza to, że faza produkcji została zakończona), następnie
należy zbudować odpowiednie fundamenty oraz muszą zostać zmontowane wszystkie części
elektrowni (wieża, wirnik i gondola). Fundamenty mają zazwyczaj typowy rozmiar
15152 m i składają się z żelbetu, ich całkowita masa dla Gamesy G90 wynosi około
1.200.000 kg. Etap montażu obejmuje transport różnych części turbiny i ich montaż (za
pomocą dźwigu). Używanym zasobem jest tu głównie paliwo (olej napędowy) [dane od
producenta].
Następna część cyklu życia siłowni wiatrowej obejmuje fazę eksploatacji. Działanie
elektrowni nie wymaga prawie żadnych zasobów, ponieważ wykorzystuje ona do produkcji
energii elektrycznej energię zawartą w podmuchach wiatru, bez emisji jakichkolwiek
zanieczyszczeń. Niemniej pewna część energii jest potrzebna do obracania wirnika turbiny
wiatrowej pod wiatr. Zużycie energii w celu utrzymania pracy elektrowni polega głównie na
zużyciu paliwa (o ile konserwacja obejmuje przede wszystkim transport pracowników do
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miejsca instalacji, na regularne sprawdzanie poprawności działania turbiny). Ilość oleju
napędowego została przyjęta na około 1.000 kg, zużycie energii to w przybliżeniu 14 MWh.
Zmiana oleju i smarów (wymaganych dla wszystkich elementów ruchomych) jest zawarta
w całkowitym zużyciu energii [dane od producenta].

Rys. 3.4. Tworzywa, materiały w produkcji, montażu i eksploatacji elektrowni wiatrowej o mocy 2-MW
(opracowanie własne)

Ostatni etap cyklu życia elektrowni wiatrowej stanowi zagospodarowanie poużytkowe.
Przy analizie zagospodarowania odpadów przyjęto następujące założenia:
 materiały metalowe (żeliwo, aluminium, stal, miedź) – model recyklingu: 90% podlega
recyklingowi, a pozostałe 10% trafia na składowisko odpadów, model wysypiska
odpadów: 10% podlega recyklingowi, 90% trafia na składowisko odpadów;
 tworzywa polimerowe (PVC, PET, poliester, poliuretany, żywice epoksydowe, włókna
szklane i węglowe, laminaty) – model recyklingu: 90% jest poddawane recyklingowi,
reszta jest składowana na wysypisku odpadów, model wysypiska odpadów: 10% podlega
recyklingowi, 90% jest składowanych na wysypisku śmieci;

inne (guma, smary, oleje) – model recyklingu: 90% zostaje zagospodarowanych
w formie recyklingu, 10% zostaje umieszczone na składowisku śmieci, model wysypiska
odpadów: 10% podlega recyklingowi, 90% trafia na składowisko odpadów.
Skalę problemu zagospodarowania poużytkowego tworzyw polimerowych i materiałów
metalowych, z których zbudowane są poszczególne elementy zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, obrazuje stopień rozwoju energetyki wiatrowej zarówno w ujęciu
światowym, europejskim, jak i naszego kraju. Energetyka wiatrowa w ostatnim piętnastoleciu
przeżyła dynamiczny rozwój. Na świecie zainstalowanych jest już ponad 320 GW mocy,
w Unii Europejskiej około 120 GW, a w Polsce niecałe 3,5 GW [ewea.org; psew.pl;
wwindea.org].
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Zakładając, iż cykl życia przeciętnego zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
wynosi 20-25 lat, przeprowadzono prognozowanie mające na celu określenie ilości odpadów,
które będą musiały zostać zagospodarowane na świecie, w Europie oraz w Polsce w latach
2015-2030. Przyjęta średnia ilość tworzyw polimerowych i materiałów metalowych
niezbędnych do budowy i eksploatacji zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
została obliczona na podstawie danych dla Gamesy G90. Wyniki analizy zestawiono
w tablicy 3.1, która obrazuje do jakiego stopnia powiększałby się badany problem, jeżeli
zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, odpady pochodzące z zespołów roboczych
wirników, nie byłyby poddane recyklingowi. Zaistniałaby olbrzymia kumulacja tego typu
materiałów poużytkowych.
Świat już niebawem stanie przed problemem zagospodarowania ponad 100.000 ton
odpadów materiałów metalowych i tworzyw polimerowych wchodzących w skład zespołów
roboczych wirników elektrowni. Jeżeli w najbliższych latach problem nie zostanie jak
najefektywniej rozwiązany, każdego roku ilość odpadów będzie się zwiększała, osiągając
w roku 2030 poziom prawie 4 mln ton odpadów poużytkowych.
Tablica 3.1. Prognozowane masy materiałów poużytkowych pochodzących z zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, mogące powstać na świecie, w UE i Polsce w latach 2015-2030. Opracowanie własne na
podstawie [ewea.org; psew.pl, wwindea.org]

rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

tworzywa polimerowe [Mg]
świat
72.350
88.267
109.972
147.594
196.792
251.778
345.833
450.017
570.118
688.772
855.177
1.072.227
1.358.733
1.752.317
2.299.283
2.859.272

UE
Polska
36.175
0
50.645
0
69.456
0
94.055
0
140.359
0
186.663
0
250.331
145
334.257
724
354.515
724
497.768
724
586.035
868
694.560
2.026
817.555
3.762
936.209
7.090
1.086.697 10.563
1.224.162 17.075

materiały metalowe [Mg]
świat
23.288
28.411
35.397
47.507
63.342
81.041
111.314
144.848
183.506
221.697
275.258
345.121
437.339
564.023
740.077
920.322

UE
Polska
11.644
0
16.301
0
22.356
0
30.274
0
45.178
0
60.082
0
80.575
47
107.588
233
114.109
233
160.218
233
188.629
279
223.560
652
263.149
1.211
301.340
2.282
349.778
3.400
394.025
5.496

tworzywa i materiały zespołu
roboczego wirnika (łącznie)
[Mg]
świat
UE
Polska
95.638
47.819
0
116.678
66.946
0
145.369
91.812
0
195.101
124.329
0
260.134
185.537
0
332.819
246.745
0
457.147
330.906
191
594.865
441.845
956
753.624
468.624
956
910.469
657.986
956
1.130.435
774.664
1.148
1.417.348
918.120
2.678
1.796.072 1.080.704
4.973
2.316.340 1.237.549
9.372
3.039.360 1.436.475 13.963
3.779.594 1.618.187 22.570

W krajach Unii Europejskiej w roku 2015 pojawi się około 50.000 ton odpadów, które
trzeba będzie zagospodarować, ale również i tutaj bez skutecznych rozwiązań problem będzie
się pogłębiał. W 2030 roku masa odpadów z tworzyw polimerowych i materiałów
metalowych pochodzących z zespołów roboczych wirników siłowni wiatrowych może
osiągnąć wartość ponad 1,6 mln ton (rys. 3.5).
Za około 5-8 lat pojawią się w Polsce pierwsze znaczące ilości zespołów roboczych
wirników elektrowni wiatrowych, które zakończyły swój cykl życia. Jeżeli nie zostaną
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podjęte działania w kierunku ich odpowiedniego zagospodarowania poużytkowego, za około
18 lat należało będzie zagospodarować ponad 20.000 ton odpadów z materiałów metalowych,
co w wymiarze lokalnym może stać się problemem. Dynamikę rozwoju tego problemu
w Polsce obrazuje rys. 3.6.
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Rys. 3.5. Prognozowana łączna masa materiałów poużytkowych pochodzących z zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, mogąca powstać na świecie, w UE i Polsce w latach 2015-2030 (opracowanie własne)
18000
16000

powstające odpady [Mg]

14000

12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2015

2020
tworzywa polimerowe

2025
2030
materiały metalowe

Rys. 3.6. Prognozowane masy materiałów poużytkowych pochodzących z zespołów roboczych wirników
elektrowni wiatrowych, mogące powstać w Polsce w latach 2015-2030 (opracowanie własne)

Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, każdego roku na
świecie, w Europie i w Polsce, należy liczyć się ze wzrostem ilości odpadowych tworzyw
polimerowych i materiałów metalowych, które będą musiały zostać zagospodarowane. Przy
założeniu, że co roku wszystkie odpady materiałów metalowych pochodzące z zespołów
roboczych wirników siłowni wiatrowych, które zakończyły swój cykl życia, zostaną
w odpowiedni sposób zagospodarowanie, to i tak każdego roku na rynek światowy będą
trafiały ilości tego typu odpadów rzędu dziesiątek (Polska) lub setek tysięcy ton (Europa
i świat). Z powyższych powodów istotnym zarówno w skali lokalnej, europejskiej, jak
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i globalnej, wydaje się badanie i ocena cyklu życia zespołów roboczych wirników elektrowni
wiatrowych [Piasecka i in., 2012] .
Określenie modelu stanów postulowanych (SP) – jakościowego (Q), efektywnościowego
(ef) i nieszkodliwościowego (nsz) zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w cyklu
życia jest czynnością posiadającą decydujące znaczenie badawczo-ocenowe (rys. 3.7). Tylko
wielkości uwzględnione w modelu jakościowym zespołu wirnika działającego w środowisku
są badane doświadczalnie. Dążono (poprzez analizę teoretyczną zespołu roboczego), aby
zbiór wielkości charakteryzujących oddziaływania analizowanego zespołu roboczego był
zbiorem zupełnym, jednoznacznie opisującym zespół roboczy wirnika siłowni wiatrowej
działający w środowisku. Wielkości charakteryzujące zespół roboczy były wartościami
wzajemnie niezależnymi (żadna z nich nie była wyznaczona na podstawie innych).
Utworzenie zbioru wielkości opisujących jakościowy model oddziaływania wiatrowego
w formie ich prostego zestawienia, było pierwszym etapem modelowania matematycznego
rzeczonego zespołu roboczego działającego w środowisku. W tym celu wykorzystywane były
informacje o zespole roboczym wirnika (I), jego podstawy teoretyczne (T) i uwzględniono cel
badań (C). Kolejny etap stanowiła klasyfikacja owych wielkości na:
 wielkości wejściowe (x1, x2, …, xk, …, xi) – ich wartości były dobierane podczas
tworzenia planu doświadczenia (warunki techniczne (Wk)),
 wielkości wyjściowe (z1, z2, …, zp, …, zw) – ich wartości stanowiły wyniki pomiarów
zależnych od ustalonych wcześniej wielkości wejściowych (stany postulowane (SP)),
 wielkości stałe (c1, c2, …, cs) – ich wartości celowo nie były zmieniane w trakcie badań
doświadczalnych,
 wielkości zakłócające (h1, h2, …, hz) –były znane, mierzalne i celowo pomijane, lub też
znane, ale niemierzalne, albo też nieznane, a ich wpływ był przypadkowy
[Polański, 1984; Wisłocki, 2013].
Wielkości stałe były umowne i jedynie dla skrócenia zapisu formalnego, wyłączono je
z relacji opisującej jakościowy model zespołu roboczego elektrowni wiatrowej. Przyjmując,
że wielkości wyjściowe stanowią losowe wielkości, możliwym było wyłączenie wielkości
zakłócających i sprowadzenie relacji do postaci:
(

)

(3.1)

Z kolei dekompozycja zespołu roboczego polegała na formalnym utworzeniu w obiektów
badań, w których każdy opisywany był wyłącznie jedną wartością wyjściową. Skutkiem tego
było określenie relacji:
(

)

(

)

(

)

(3.2)

Dekompozycja zespołu wirnika działającego w środowisku była ściśle formalna i nie
zależała od sposobu prowadzenia pomiarów. Jednocześnie, możliwym było mierzenie
w wielkości wyjściowych podczas badań doświadczalnych oraz analizowanie zależności
pomiędzy wielkościami wyjściowymi. Dzięki przyjęciu oznaczenia z = zp, p = 1, 2, ..., w,
albo ograniczeniu się do analizy badanego obiektu, dla którego p = w = 1, a więc z1 = z,
można było określić relację:
(

)
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(3.3)

Relacja ta nazywana została funkcją oddziaływań zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej w środowisku. Opisuje ona w (i + 1)-wymiarowej przestrzeni Ri+1 określoną
powierzchnię odpowiedzi. Dążąc do utworzenia modelu matematycznego trzeba było
uwzględnić fakt, iż jest on pojęciem idealnym, abstrakcyjnym, tworzonym na podstawie
ustalonych z góry założeń upraszczających oddziaływania zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej. Jest zatem prawdziwy jako pojęcie matematyczne, lecz dyskusyjna jest
jego adekwatność w stosunku do zespołu roboczego działającego w środowisku. Badany
zespół roboczy wirnika elektrowni jest tylko jeden, natomiast modeli matematycznych może
być bardzo wiele. Należy zatem umiejętnie wybrać najlepszą koncepcję modelu, która będzie
uwzględniała przyjęte kryteria jego adekwatności do oceny oddziaływań wirnika wiatrowego
działającego w środowisku [Polański, 1984].

Rys. 3.7. Wielkości charakteryzujące oddziaływania zespołu roboczego: x – wielkości wejściowe, z – wielkości
wyjściowe, c – wielkości stałe, h – wielkości zakłócające (opracowanie własne)

3.2. Modele, wskaźniki
Metodyka analizowania oddziaływania systemu technicznego i środowiska stanowi opis
postępowania, który jest swoisty dla budowy i eksploatacji maszyn. Określa, które metody
i w jakich celach badawczych oraz warunkach należy stosować. Opiera się na analitycznym
opisie poszczególnych metod, określeniu warunków i zasięgu ich stosowania, ocenie stopnia
precyzji ujmowania procesów, zjawisk oraz kwalifikacji ich praktycznej użyteczności. Tym
samym odnosi się do wiedzy praktycznej. Dzięki metodyce uzyskiwana jest ścisłość
i adekwatność analizowania [Leszek, 2002; Pytkowski, 1981].
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Metodyka analizowania oddziaływań i badań doświadczalnych zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych (MBD), to zbiór sposobów, które mają na celu wyznaczenie
zależności funkcyjnych pomiędzy wielkościami opisującymi zespół (np. wirnika) działający
w środowisku, jak również wyznaczenie wartości wielkości. Obejmuje ona:
 modelowanie matematyczne obiektu analizowania i badań M (w ujęciu częściowym –
wyłącznie jakościowy model matematyczny),
 planowanie doświadczeń analitycznych P,
 analizę wyników A (w ujęciu częściowym – wyłącznie analizę statystyczną AS)
[Bartoszewicz, 1996; Polański, 1984].
Teoria doświadczeń (TD) oraz teoria pomiarów tworzą teoretyczne podstawy metodyki
badań doświadczalnych zespołów roboczych elektrowni wiatrowych. Teoria doświadczeń
zajmuje się głównie ważnymi zagadnieniami planowania doświadczeń analitycznych,
w których zarówno początek, jak i ostateczny wynik, tworzy model matematyczny zespołu
wirnika działającego w środowisku. Model jest rezultatem zastosowania odpowiedniej
metodyki badań naukowych (MBN), obejmującej procesy teoretycznego modelowania
matematycznego (M) oraz analizę merytoryczną (AM) wyników badań doświadczalnych
(rys. 3.8) [Polański, 1984].

Rys. 3.8. Zagadnienia metodyki badań doświadczalnych (opracowanie własne)

Model zespołu roboczego elektrowni stanowi podobiznę rzeczywistości możliwej i od
nas zależnej. Możliwym jest jego narzucenie lub może być on wynikiem opracowań. Model
zespołu wirnika stanowi sposób myślenia, który reprezentuje rodzaj rozważań nad jeszcze
nieznanymi sferami budowy i eksploatacji maszyn. Staje się on sformalizowaną teorią, często
opartą na analogii. Model zespołu roboczego działającego w środowisku jest zatem
sformalizowanym wyrażeniem teorii lub związku, traktowanym jako uogólnienie. Cechą
modeli wirników wiatrowych są związki. Najprostszy z nich daje się wyrazić poprzez formułę
y=f(x). Modele zespołów roboczych są tym doskonalsze, im szybciej i dokładniej pozwalają
na poznanie zachodzących związków, ich wzajemnego oddziaływania oraz zbieżności
z rzeczywistością [Pytkowski, 1981]. Strukturę procesu tworzenia modelu matematycznego
obiektu badań zobrazowano na rys. 3.9.

83

Rys. 3.9. Struktura procesu tworzenia modelu matematycznego obiektu badań (opracowanie własne)

Obiektem badań doświadczalnych (OB) są zespoły robocze (np. wirnika) (ZR) elektrowni
wiatrowej działające w środowisku oraz związane z nim zbiory zdarzeń (procesów). Zespół
roboczy (np. wirnika) elektrowni opisywany jest przez właściwe dla niego wielkości
(biologiczne, chemiczne, fizyczne, ekonomiczne itp.). Między owymi wielkościami mogą
zachodzić zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym. Ich opis matematyczny
z określonym stopniem uproszczenia, nazywany jest modelem matematycznym obiektu badań
(MMOB), a więc modelem matematycznym cyklu życia zespołu roboczego (MMZR). Poprzez
przyjęcie określonego zbioru wielkości charakteryzujących zespół roboczy wirnika
elektrowni wiatrowej (oznaczonych symbolami {α1, α2, …, αn}), możliwym jest
wprowadzenie pojęcia jakościowego modelu matematycznego zespołu roboczego (MQZR),
opisanego relacją:
(

)

(3.4)

3.3. Plan, program badań destrukcyjności
Plan badań i oceny zespołów roboczych elektrowni wiatrowej składał się z dwóch części.
Pierwszą z nich stanowiły badania podstawowe obejmujące etapy wytwarzania, eksploatacji
i zagospodarowania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Zostały
one wykonane z zastosowaniem metody LCA, przy użyciu modelu Ekowskaźnika 99
i oprogramowania SimaPro 7.1. Drugą częścią badań i oceny były analizy uzupełniające,
którym poddane zostały wybrane fazy cyklu życia. Przeprowadzono dodatkowe badania
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symulacyjne dla etapu eksploatacji, używając do tego celu oprogramowanie WindFarmer 5.2.
Dla etapów produkcji i zagospodarowania poużytkowego została ponadto przeprowadzona
ocena projektowo-konstrukcyjna metodą CML (oprogramowanie SolidWorks 2013) oraz
analizy numeryczne metodą LCA z zastosowaniem modeli CED i IPCC (oprogramowanie
SimaPro 7.1). Plan badań i oceny cyklu życia, znajdujący zastosowanie dla każdego zespołu
roboczego elektrowni wiatrowej (w tym również dla wirnika) przedstawiono na rys. 3.10.

Rys. 3.10. Plan badań i oceny cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej (opracowanie własne)

Plan badań i oceny tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpad
poprodukcyjny łopaty elektrowni wiatrowej składał się również z dwóch części. Pierwszą
z nich były badania podstawowe, biorące pod uwagę etap wytwarzania, eksploatacji
i zagospodarowania recyklatów łopaty elektrowni wiatrowej. Wykonano je metodą LCA, przy
użyciu modelu Ekowskaźnika 99 (SimaPro 7.1). Drugą część stanowiły analizy
uzupełniające, którym poddane zostały wybrane fazy cyklu życia. Przeprowadzono
dodatkowy eksperyment fizyczny dla etapu zagospodarowania poużytkowego w formie
recyklingu mechanicznego, używając do tego celu stanowiska badawczego do rozdrabniania.
Dla etapów wytwarzania i zagospodarowania poużytkowego przeprowadzono ocenę
projektowo-konstrukcyjna metodą CML (SolidWorks 2013) oraz analizy numeryczne metodą
LCA z zastosowaniem modeli CED i IPCC (SimaPro 7.1). Plan badań i oceny cyklu życia,
znajdujący zastosowanie dla każdego tworzywa, materiału i elementu elektrowni wiatrowej
(w tym również łopaty) przedstawiono na rys. 3.11.
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Rys. 3.11. Plan badań i oceny cyklu życia tworzyw, materiałów i elementów elektrowni wiatrowej (opracowanie
własne)

Oprogramowaniami wykorzystanymi do oceny i badania stopnia destrukcyjnego
oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika oraz tworzyw, materiałów i elementów
elektrowni wiatrowej były 7.1 SimaPro wykonane przez PRé Consultants, WindFarmer 5.2
firmy DNV GL oraz SolidWorks 2012 Sustainability wyprodukowane przez DS SolidWorks
Corporation.
SimaPro 7.1
Program SimaPro umożliwia ocenę destrukcyjnego oddziaływania na środowisko
naturalne wybranego zespołu roboczego w ciągu jednego cyklu życia lub wyłącznie w czasie
jego produkcji, eksploatacji lub zagospodarowania poużytkowego. Możliwym jest również
wykonywanie porównań między wieloma obiektami technicznymi. Cykl życia ocenianego
zespołu roboczego dzieli się na trzy fazy: produkcji, eksploatacji i zagospodarowania
poużytkowego. W każdej fazie należy modelowo zdefiniować ilość i rodzaj użytych
materiałów, energii i zastosowanych procesów technologicznych. Na podstawie
skonstruowanego w ten sposób modelu cyklu życia program, wykorzystując dołączone do
niego bazy danych, oblicza destrukcyjne oddziaływanie ilościowe na środowisko naturalne,
w rozbiciu na poszczególne związki chemiczne. Oddziaływanie ma postać emisji substancji
lub ich poboru ze środowiska naturalnego. Emisje i pobory pogrupowane są w cztery pola
oddziaływania. Wśród emisji pola te stanowi powietrze, woda i gleba, a wśród poborów –
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surowce. Załączone do programu bazy danych opracowały różne instytucje rządowe
i naukowe, w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria, Dania, Holandia, Stany Zjednoczone
i Kanada. Odnoszą się one do wymagań prawnych, technologii i praktyk gospodarczych
stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych [simapro.co.uk].
W celu analizowania i porównywania zespołów roboczych przy użyciu techniki LCA
należy na początku zdefiniować funkcje, którym służy dany zespół roboczy i ustalić jego
jednostkę funkcjonalną. Dokonuje się tego biorąc pod uwagę informacje na temat sposobu
produkcji, użytkowania oraz utylizacji rzeczonego zespołu roboczego wirnika. Podobne dane
niezbędne są również dla jego poszczególnych części. Program SimaPro wykorzystuje
koncepcję składowych, aby modelować cykl życia wirnika. Składowa opisuje pojedynczy
komponent lub cały obiekt, złożony z wielu składowych. Podczas analizy bilansowej
wyszczególniane są wszystkie elementy wchodzące i wychodzące, ściśle związane
z analizowanym systemem. Elementy wchodzące, to np. poszczególne surowce niezbędne do
wytworzenia zespołu roboczego, a wychodzące – emisje zanieczyszczeń do powietrza, gleby
czy wody. Powstają w ten sposób tzw. tabele stanu, istotne podczas określania pochodzenia
poszczególnych substancji używanych w procesie produkcji. Można je posortować względem
procesów lub substancji. Istnieje także możliwość przedstawienia procentowego udziału
poszczególnych substancji. Aby zbadać bardziej wnikliwie relatywny wpływ poszczególnych
składników na środowisko, użyto trzech metod udostępnionych przez SimaPro –
Ekowskaźnika 99, CED i IPCC [Kulczycka, 2001].
W przypadku modelu Ekowskaźnika 99, po wprowadzeniu danych uzyskano histogram
pokazujący destrukcyjne wpływy na środowisko obliczone na podstawie tabeli stanu
posiadania. Aby prawidłowo ocenić wielkości poszczególnych wpływów, należało porównać
ich wartości procentowe z wartościami bezwzględnymi i obliczyć stosunek pomiędzy nimi.
Proces ten nazywany jest normalizacją. Standardowo przyjmowanym jest, że stałą wartość
stanowi średni wpływ, jaki wywiera na środowisko jeden mieszkaniec Europy w ciągu roku.
Normalizacja obrazuje wielkość efektów w kategoriach względnych nie pozwalając na
uzyskanie informacji odnośnie względnej ważności tych efektów. Dlatego zastosowanie
znajduje tu możliwość uzyskania histogramu szacowania, tworzonego przy użyciu
określonego czynnika ważącego, dzięki czemu czynniki badania zostają wyskalowane pod
względem ważności, która mierzona jest w punktach wskaźnikowych oznaczanych jako Pt.
Ustala się je na podstawie oszacowanych szkód wyrządzonych ekosystemowi i zdrowiu
ludzkiemu. Program SimaPro dał możliwość sumowania wszystkich zdefiniowanych
destrukcyjnych wpływów na środowisko, dzięki czemu uzyskano całkowity destrukcyjny
wpływ na środowisko dla każdego procesu i materiału. Program umożliwia obejrzenie drzewa
procesów i materiałów wykorzystywanych w analizowanym modelu. Pozwoliło to na
szczegółową analizę modelu oraz dokładny przegląd nie tylko materiałów, ale i ich udziału
w poszczególnych procesach. Program udostępnia zestaw narzędzi, dzięki którym dostępne
było modelowanie założonych scenariuszy końca życia zespołu, mającego miejsce podczas
umieszczania na składowisku odpadów czy poddawania recyklingowi [Kulczycka, 2001].
Baza danych procesów jest zbudowana tak, by wszystkie procesy w niej zawarte mogły
być łączone z innymi, w taki sposób, aby efektywnie wykorzystywać dane wejściowe
i wyjściowe. Jest to jednoznaczne z faktem, że edycja jednego procesu może mieć wpływ na
wiele innych drzew procesowych [simapro.co.uk].
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W części odnoszącej się do danych wejściowych surowce wprowadza się jako znane
dane o pochodzeniu ze środowiska przyrodniczego, z kolei wszystkie produkowane materiały
i procesy zostają wyszczególnione jako znane dane pochodzące z technosfery. Elementy te są
produktem wyjściowym innych procesów, przez co definiowane zostają połączenia i mogą
powstawać drzewa strukturalne. W części dotyczącej danych wyjściowych, wyróżnia się
emisje substancji do gleby, wody i powietrza oraz odpady stałe, które dzielą się na trzy typy:
 emisje i odpady do dalszego przetworzenia – umożliwiają przetworzenie emisji
i odpadów przed ich ostatecznym skierowaniem do środowiska;
 produkty i produkty współistniejące – pochodzą z procesów. Dane wyjściowe z różnych
procesów można definiować i przyznawać im udział procentowy zgodny z czynnikiem
alokacji;
 produkty omijane – te, które mogą być ostatecznie zaoszczędzone przy użyciu
określonego procesu. Umożliwia to uzyskanie korzyści z recyklingu oraz odzysk energii.
Korzyści są odejmowane od wyników wpływu, co może prowadzić do uzyskania
negatywnej wartości wskaźnika dla systemu lub procesu [Kulczycka, 2001;
www.simapro.co.uk].
Wszystkie materiały i emisje przechowywane są na liście substancji, którą można
utworzyć na podstawie kategorii scenariusza odpadów o strukturze odwróconego drzewa.
Część wchodząca warunkuje nazwę scenariusza odpadów, który odpowiada sekcji
w rekordzie materiałów. W scenariuszu odpadów nie rejestruje się wejść ze środowiska
przyrodniczego, natomiast w części wychodzącej materiały sortuje się na strumienie
odpadów. Poszczególne rekordy uwypuklały procesy związane z przetwarzaniem odpadów,
nazwy materiałów i ich procentowy udział. Jeżeli dany materiał znajdował się w strumieniu
odpadów, to program SimaPro przesyłał procentowy udział materiału do procesu
przetwarzania odpadów. Wyszczególnianie pojedynczych materiałów w każdym procesie nie
jest praktyczne, z tego powodu program pozwalał na przypisywanie wybranych materiałów
do frakcji odpadów (np. szkło, tworzywa polimerowe). Umożliwiało to upraszczanie
oddzielania strumieni przez użycie frakcji jako zamiennika poszczególnych odpadów
[Kulczycka, 2001].
Ekowskaźnik 99
Metoda Ekowskaźnika została opracowana w roku 1999 przez międzynarodowy zespół
ekspertów pochodzących z różnych krajów europejskich. Znajduje ona zastosowanie do
obliczania maksymalnych szkód środowiskowych, które mogą występować na terytorium
Europy. Niektóre z procesów mających tam miejsce, wpływają również na sytuację globalną,
dlatego uwzględnia się je podczas obliczania strat. Zaliczane są do nich m.in. szkody
spowodowane zubożeniem warstwy ozonowej i efektem cieplarnianym, emisje
rakotwórczych substancji oraz zmiany, które występują w zasobach naturalnych (w skali
globu) [simapro.co.uk].
Ważny czynnik, mający wpływ na kształtowanie Ekowskaźnika 99, stanowił układ trzech
sfer występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika, a mianowicie ekosfery,
technosfery i sfery wartościowania. W metodzie Ekowskaźnika 99 wszystkie trzy brane były
pod uwagę w takim samym stopniu. Ważne jest, że model cyklu życia sporządzony został
w sferze technicznej, a wyniki przedstawione były na tablicy inwentaryzacyjnej. Została ona
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połączona z trzema kategoriami szkód, modelowanymi w sferze ekologicznej. Strefa
wartościowania była wykorzystana do przypisania odpowiednich wag, w celu uzyskania
miarodajnego wskaźnika [simapro.co.uk].
Kryteria destrukcyjnych oddziaływań zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
w niniejszej pracy obejmowały: związki rakotwórcze, związki organiczne i nieorganiczne
powodujące choroby układu oddechowego, związki wpływające na zmiany klimatu, związki
promieniotwórcze, związki wpływające na zubożenie warstwy ozonowej, związki wykazujące
ekotoksyczność, związki powodujące zakwaszenie i/lub eutrofizację, czynniki wpływające na
użytkowanie gruntów, wydobycie minerałów i paliw kopalnych.
Ocena wielkości destrukcyjnych oddziaływań na środowisko w dużym stopniu zależy
od poziomu wiedzy na ich temat, jednak duże różnice występują podczas oceny ich
umiejscowienia i perspektywy czasowej. Uważa się, iż efekty długoterminowe odgrywają
większą rolę aniżeli krótkoterminowe, jednak nie należy przyjmować, że długoterminowe
problemy mogą zostać rozwiązane dzięki postępowi naukowo-technicznemu i nie powinny
mieć dużego wpływu. Inne podejście zakłada rozważanie tylko tych efektów ekologicznych,
które choćby częściowo oparte są na dostępnej bazie naukowej, w przeciwieństwie do
poglądu, iż rozważane winny być wszystkie możliwe efekty bez wyjątku. Różnice te są
fundamentalne i niezwykle trudne do pogodzenia, jednak problem można spróbować
rozwiązać poprzez przyjęcie w metodyce Ekowskaźnika 99 jednego z trzech archetypów
perspektywy czasowej:
 perspektywy egalitarnej (E) – najdłuższa perspektywa czasu. Pod uwagę bierze się
substancje, co do których istnieje jakakolwiek wskazówka mogąca dotyczyć ich wpływu.
Przyjmując tę perspektywę, należy założyć, że szkody nie są możliwe do uniknięcia
i prowadzą do katastrof;
 perspektywy hierarchicznej (H) – perspektywa długoterminowa. Pod uwagę brane są
substancje, w przypadku których istnieje konsensus odnośnie ich wpływu (perspektywa
przyjęta na cele niniejszej rozprawy);
 perspektywy indywidualnej (I) – perspektywa krótkoterminowa (poniżej 100 lat).
Uwzględniane są w niej substancje, których wpływ na środowisko jest udokumentowany
i udowodniony [Kulczycka, 2001].
W metodzie Ekowskaźnika 99, wskaźniki dobiera się z dalszego poziomu mechanizmu
środowiskowego. Dla zmian klimatu używa się jednostki DALY, a jako wskaźnika kategorii
– jednostek YLL (lata utracone na skutek przedwczesnej śmierci) i YLD (lata życia przeżyte
z kalectwem). DALY jest jednostką stosowaną przez Bank Światowy i WHO do oceny
statystyk zdrowotnych. Odnośnie kategorii wpływu zakwaszenia i eutrofizacji, wielkość
szkód oceniana jest frakcją gatunków narażonych na wyginięcie (PDF), a jako wskaźnik
kategorii stosowane jest prawdopodobieństwo występowania określonego gatunku na danym
obszarze (POO). Powyższe wskaźniki są trudne do obliczenia, ponieważ pod uwagę brany
jest cały mechanizm środowiskowy, co wymaga bardzo wielu założeń i obarczone jest
większym stopniem niepewności [Kowalski, 2007]. Dla przykładu, wskaźnik powstawania
utleniaczy POCP dotyczy powstawania ozonu wskutek reakcji fotochemicznych i wyrażony
jest w kg substancji odniesienia, którą stanowi etylen:
∑
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(3.5)

gdzie POCPi jest potencjałem tworzenia się ozonu fotochemicznego dla substancji i, a mi (kg)
stanowi wielkość emisji i-tej substancji [Derwent, 1996]. Z kolei wskaźnik radiacji DF
wyrażany w rok/kBq, opisywany jest wzorem:
∑

∑

(3.6)

gdzie DFecom,i jest współczynnikiem szkody (stosowanym jako parametr charakteryzowania)
dla substancji i emitowanej do danego środowiska ecom (= powietrze, czysta woda, woda
morska, gleba rolnicza lub przemysłowa), podczas gdy aecom,i jest aktywnością substancji
i emitowanej do danego środowiska ecom [Frischknecht, 2000]. Schemat metodyki
Ekowskaźnik 99 przedstawiono na rys. 3.12.

Rys. 3.12. Schemat metodyki Ekowskaźnik 99. Opracowanie własne na podstawie
[Goedkoop, Spriensma, 1995]

Szkody dla zdrowia ludzkiego (jednostki DALY) pozwalają na określenie względnego
skrócenia czasu życia człowieka, spowodowanego szkodliwymi oddziaływaniami. Model
został opracowany dla efektów rakotwórczych oddziaływań, skutków zmian klimatu,
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schorzeń układu oddechowego, promieniowania jonizującego oraz uszkodzenia warstwy
ozonowej (powód zaćmy i różnych odmian raka skóry). Czynnikami, które są brane pod
uwagę, lecz nie zostały wyodrębnione jako osobne kategorie destrukcyjnego wpływu są
np. metale ciężkie (takie jak selen, glin, mangan, rtęć, chrom, nikiel, kobalt, kadm, ołów,
arsen) powodujące m.in. osteoporozę, uszkodzenie zdolności reprodukcji systemu
nerwowego, alergie czy nowotwory. Pominięto kwestię hałasu, jednak jego wpływ na poziom
stresu znany jest analiz (wyrażony w DALY) i uznany został za marginalny (oceny hałasu są
obarczone zbyt dużym błędem). Zgodnie z wytycznymi WHO, analiza wpływu na zdrowie
człowieka, zawiera wyłącznie antropogeniczne zrzuty i emisje do powietrza, gleby oraz
wody. Nieuwzględniane są jednak skutki wypadków drogowych, palenia tytoniu, picia
alkoholu, złe warunki zamieszkania lub pracy. Niebrane są pod uwagę również wybuchy
wulkanów, czynniki klimatyczne (np. powódź), katastrofy czy działanie mikroorganizmów.
W analizie LCA nie ma także ocen ekonomicznych związanych z ludzkim zdrowiem, przede
wszystkim ze względu na ich niewielki potencjalny udział w całościowym rachunku kosztów
[Hanssen, Asbjoernsen, 1996].
Szkody dla jakości ekosystemu znajdują wyraz w procencie gatunków zanikających na
określonym terenie, wskutek destrukcyjnego oddziaływania na środowisko. Ekotoksyczność
wyraża się w udziale gatunków występujących w środowisku, żyjących pod wpływem
toksycznego stresu PAF. Jednostkę odniesienia stanowi PAF ∙ m2 ∙ rok. Wykorzystanie terenu,
eutrofizacja i zakwaszenie stanowią odrębne kategorie wpływu. Przekształcanie oraz
zajmowanie terenu, opiera się na danych empirycznych o obecności roślin naczyniowych
w zależności od sposobów użytkowania terenu i jego wielkości. Wpływ na wybrane gatunki
roślin naczyniowych w określonych obszarach środowiska wyrażany jest przez wskaźnik PDF
(PDF = PAF/10) [Azapagic, Clift, 1999].
Zmniejszanie zasobów naturalnych, ocenia się przez jakość pozostałych do wydobycia
surowców mineralnych, włączając paliwa kopalne. Jakość uwzględnia się poprzez większe
zużycie energii (w MJ/t) przeznaczonej na eksploatację zasobów. Wśród zasobów naturalnych
wyróżnić można zasoby surowców energetycznych (np. paliwa kopalne), surowców
pospolitych, surowców metalicznych i chemicznych, zasoby surowców odnawialnych
(np. energia wodna, słoneczna, wiatr), zasoby biotyczne (np. ryby, drzewa) oraz zasoby
środowiska naturalnego (np. powietrze, woda, gleba). Do analizowania zależności pomiędzy
dostępnością i jakością zasobów złóż paliw kopalnych oraz surowców mineralnych,
wykorzystuje się modele geostatyczne [Deyoung, 1991].
Kategorie wpływów środowiskowych posiadają różne jednostki odniesienia, dlatego by
możliwym stało się zastosowanie bezwymiarowych stopni ważności, niezbędnym było
pozbawienie wymiaru wyników oceny obszaru wpływu. Posłużyła do tego normalizacja
oparta na „Europejskich wartościach znormalizowanych”. Obliczane były one w dwóch
etapach. Pierwszy etap polegał na określeniu całkowitych emisji i zużycia zasobów przez
systemy odniesienia w porównywalnym okresie. Etap drugi wymagał obliczenia wartości
wskaźników kategorii destrukcyjnego wpływu oraz wielkości szkód, przy pomocy
charakteryzowania i współczynników szkodliwości. Wartości znormalizowane podawane
były w przeliczeniu na jednego mieszkańca Europy [Haushild, 1999; Hofstetter, 1998].
Stosowany system ważenia miał znaczący wpływ na obliczanie wartości ekowskaźnika.
Otrzymywane są bowiem trzy wersje obliczeń danego modelu, które mogą różnić się między
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sobą. Podczas obliczania ekowskaźnika należało zgrupować rodzaje zagrożeń,
przyporządkować każdej grupie określone kategorie destrukcyjnego wpływu i szkód oraz
ustalić wartość wskaźnika. Aby obliczyć wskaźnik metodą Ekowskaźnika 99, należało:
 określić współczynniki szkodliwości (DF) wyrażony w adekwatnych jednostkach,
 podzielić współczynnik DF przez znormalizowane wartości dla obszaru wpływu –
uzyskano znormalizowane współczynniki szkodliwości NDF,
 pomnożyć współczynnik NDF przez odpowiednie stopnie ważności – otrzymano ważony
współczynnik szkodliwości WDF,
 suma wskaźników WDF pozwalała na określenie Ekowskaźnika 99 [Ragas, 1995].
Analizując implementację Ekowskaźnika 99 w programie SimaPro, znaleźć można trzy
wersje metody, które dają identyczne oceny i wartości wskaźnika. Wersje różnią się wyborem
wskaźnika normalizacji. Podczas obliczania ekopunktów zastosowanie znajdują dwie
formuły:
 normalizacja na bazie docelowej wartości emisji krytycznej:
(3.7)
gdzie: 1/Fk – wskaźnik normalizacji; F/Fk ∙ const – wskaźnik oceny;


normalizacja bazująca na aktualnej emisji:
(3.8)

gdzie: 1/Fk – wskaźnik normalizacji; F/Fk ∙ F/Fk ∙ const – wskaźnik oceny, F – aktualna
krajowa emisja roczna, Fk – krytyczna krajowa emisja roczna.
Ekopunkt stanowił zagregowany ekowskaźnik oceny, obliczony przy współczynniku
normalizacji wynoszącym 1. Możliwym było również włączenie do metody sum
destrukcyjnych oddziaływań takich czynników jak metale ciężkie czy udział AOX [Kowalski,
2007].
Głównym celem przeprowadzonych analiz modelu cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 było ustalenie stopnia i rodzaju destrukcyjnych
oddziaływań zespołu elektrowni wiatrowej na etapie produkcji, eksploatacji
i zagospodarowania poużytkowego. Do tego celu zaadaptowany został model analizy cyklu
istnienia (LCA), który umożliwił ilościowe zdefiniowanie skutków wszelkich oddziaływań.
W celu osiągnięcia poprawności analizy oraz ustalenia racjonalnych ram czasowych,
granice systemu zostały zawężone poprzez wyłączenie z analizy oceny oddziaływań
procesów: budowy dróg dojazdowych, transportu części zamiennych i innych materiałów
eksploatacyjnych, eksploatacji urządzeń pomocniczych (np. dźwigów) oraz oddziaływań
związanych z wykorzystywaniem zasobów ludzkich.
Podstawowe założenia systemu, uwzględnione w analizie, obejmują horyzont czasowy,
jednoznaczne kryteria oraz procedury alokacji. Horyzontem czasowym jest długość cyklu
życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, który wynosi 25 lat. W odniesieniu do
jednoznacznych kryteriów, jedno z uwzględnionych pominięć, stanowi pominięcie przesyłu
energii wytwarzanej przez elektrownię wiatrową, gdyż przyjęto, że przesył energii
elektrycznej od dowolnego źródła energii byłby taki sam. W analizie nie występuje problem
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alokacji podczas budowy i eksploatacji zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej,
ponieważ wytwarzany jest tylko jeden produkt.
Granice systemu uwzględnione w niniejszym opracowaniu zostały zdefiniowane, jako
granice w stosunku do natury oraz granice geograficzne. Dla granic w stosunku do natury,
w LCA uwzględniany jest cały cykl życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90, od wydobycia surowców do momentu, w którym całkowicie straci on swoją
użyteczność (składowisko lub recykling). Konserwacja i zagospodarowanie poużytkowe
zespołu roboczego są zatem w analizie, gdyż fazy te stanowią integralną części cyklu życia
siłowni wiatrowej. W badaniu ograniczono się do zespołów roboczych wirników elektrowni
wiatrowych usytuowanych na lądzie, ze względu na znaczące różnice i dużą rolę położenia,
w stosunku do odmiennych typów instalacji wiatrowych (lądowe oraz morskie). Obiektem
badań był zespół roboczy wirnika dużej, lądowej elektrowni wiatrowej. Faza produkcji
materiałów obejmuje wydobycie surowców, jak również produkcję elementów, na które
składa się przetwarzanie surowców w materiały pośrednie. Granicą geograficzną opracowania
jest Polska. Lokalizacja analizowanej elektrowni wiatrowej w kategoriach: niska, średnia lub
wysoka prędkość wiatru wpływa na to, ile energii będzie wyprodukowanej w trakcie cyklu
życia. W analizie wybrano lokalizację dla typowych warunków wietrznych w Polsce, co
oznacza średnią prędkość. Średnia prędkość wiatru w Polsce została przyjęta na poziomie
około 6,5 m/s (na wysokości 80-90 m) [Rudnicki, 2004].
Główną funkcją każdej elektrowni wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej. MWh
jako wspólna miara energii elektrycznej została użyta w charakterze jednostki funkcjonalnej.
Ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania opracowania, wybrano energię
elektryczną. Jedna elektrownia Gamesa G90 (2 MW) generuje od 3.225 (przy 5 m/s) do
7.402 MWh/rok (przy 7,5 m/s) (rys. 3.13 i 3.14) [dane producenta]. Przy średniej prędkości
wiatru w Polsce wynoszącej ok. 6,5 m/s (na wysokości 80-90 m), elektrownia wytworzy w
ciągu swojego 25-letniego cyklu życia około 145.000 MWh energii elektrycznej (5.801·25 =
145.025 MWh), dlatego jako jednostkę funkcjonalną, przyjęto 145.000 MWh energii
elektrycznej.
Podczas analizy wpływów środowiskowych zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90 uwzględniono warunki krajowe. W głównej mierze tyczy się to
określania oddziaływań elektrycznych, dla których została przyjęta polska struktura
wytwarzania energii elektrycznej, w której przeważają elektrownie opalane węglem
kamiennym (58%) oraz węglem brunatnym (34%). Jednakże powiązania wielkości
destrukcyjnych oddziaływań z ich skutkami, zostały osadzone w skali europejskiej.
Spowodowane było to makroskopowym ujęciem ewentualnego udziału destrukcyjnych
wpływów w powstawaniu jak największej ilości konsekwencji deergonomicznych,
defunkcyjnych, deekologicznych i desozologicznych.
Szeroka skala odniesienia uwarunkowała wybór kategorii środowiskowych, jak najlepiej
odzwierciedlających problemy destrukcyjności oddziaływań o zasięgu globalnym.
Skorzystano z kategorii środowiskowych, zawartych w modelu Ekowskaźnika 99 (wersja
hierarchiczna). Wpływy środowiskowe ujęte zostały w cztery grupy odpowiadające rodzajom
możliwych oddziaływań destrukcyjnych. Tablica 3.3 przedstawia usystematyzowanie
kategorii wpływów środowiskowych przyjętych w ramach analiz numerycznych.
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Rys. 3.13. Średnia roczna produkcja energii elektrycznej dla turbiny Gamesa G90 – 2.0 MW (faktor k = 2.0,
gęstość 1,23 kg/m3) [dane producenta]

Rys 3.14. Średnia moc generowana przez turbinę Gamesa G90 – 2.0 MW [dane producenta]

W analizie, wskaźniki dobrane zostały z dalszego poziomu mechanizmu
środowiskowego. W celu prezentacji wyników użyto czterech jednostek: DALY, PAF·m2/r,
PDF·m2/r i MJ. Dla wpływów określających zmiany klimatu i pogorszenie zdrowia
ludzkiego, zastosowano jednostkę DALY (Disability Adjusted Life Years). Wskaźnikami
kategorii są jednostki YLL, czyli Years of Life Lost (lata utracone na skutek przedwczesnej
śmierci) i YLD, a więc Years Lived Disabled (lata życia przeżyte z kalectwem). Jednostka
DALY jest stosowana do oceny statystyk zdrowotnych i łączy w sobie następstwa
oddziaływań destrukcyjnych przedstawionych w postaci śmierci człowieka (liczba lat
utraconego życia w stosunku do średniej długości ludzkiego życie – YLL) lub upośledzenia
funkcji życiowych (liczba lat życia w niepełnosprawności – YLD). Skala DALY zawiera się
między 0 a 1, gdzie 0 oznacza stan pełnej sprawności, a 1 – zgon [Hanssen, Asbjoernsen,
1996].
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Tablica 3.2. Wielkości odniesienia wykorzystywane do normalizacji w Europie [Barański i in., 2011]
Kategoria
wpływu
Globalne
ocieplenie
Zubożenie
warstwy
ozonowej
Zakwaszenie

Jednostka
GPW
równoważnik
CO2 w kg
ODP
równoważnik
CFC-11 w kg
AP równoważnik
H+ w kg

Europa
Zachodnia

Europa
Wschodnia

Razem

W
przeliczeniu
na mieszkańca

Stopień
niepewności

4,8 x 1012

1,7 x 1012

6,5 x 1012

1,31 x 104

mały

3,7 x 108

9,4 x 107

4,6 x 108

9,26 x 10-1

duży

3,5 x 1010

4,8 x 1012

5,6 x 1010

1,13 x 102

mały

Eutrofizacja

EP równoważnik
P w kg

1,4 x 1010

5,1 x 109

1,9 x 1010

3,82 x 10

mały

Metale ciężkie

równoważnik Pb
w kg

2,1 x 107

5,9 x 106

2,7 x 107

5,43 x 10-2

duży

Rakotwórczość

równoważnik
WWA w kg

4,3 x 106

1,1 x 106

5,4 x 106

1,09 x 10-2

duży

2,3 x 1010

2,3 x 1010

4,6 x 1010

9,46 x 10

mały

7,0 x 109

1,9 x 109

8,9 x 109

1,79 x 10

duży

3,8 x 108

9,8 x 107

4,6 x 108

9,66 x 10-1

duży

Smog zimowy
Smog letni
Pestycydy

równoważnik
SO2 w kg
POCP
równoważnik
etylenu w kg
substancje
czynne w kg

GWP (Global Warming Potential) – potencjał globalnego ocieplenia
ODP (Ozone Depletion Potential) – potencjał niszczenia warstwy ozonowej
AP (Acidification Potential) – potencjał zakwaszania
EP (Eutrophication Potential) – potencjał eutrofizacji
POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) – fotochemiczny potencjał tworzenia ozonu

Jako wskaźnik stanu ekosystemów najczęściej przyjmowany jest stopień różnorodności
gatunkowej na określonym obszarze. Odchylenia od stanu pierwotnego ujmowane są, jako
procent gatunków wymarłych lub zagrożonych na danym terenie, w pewnym okresie czasu.
Wielkość szkód oceniana jest frakcją gatunków narażonych na wyginięcie – PDF (Potentially
Affected Fraction) oraz PAF (Potentially Disappered Fraction). Jednostka PAF powiązana
jest ściśle z ekotoksycznością, natomiast PDF – z zakwaszeniem, eutrofizacją oraz
użytkowaniem gruntów. Jako wskaźnik kategorii używane jest prawdopodobieństwo
występowania gatunku na określonym obszarze (POO). PAF ujmuje tę część organizmów
żywych występujących w środowisku naturalnym, która narażona jest na działanie substancji
niebezpiecznej o stężeniu równym lub większym od najwyższego dopuszczalnego stężenia,
ustalonego w warunkach laboratoryjnych, które nie wywołuje żadnych widocznych,
negatywnych skutków, np. śmierci czy zahamowania wzrostu. Z kolei wpływ na wybrane
gatunki roślin naczyniowych w określonych obszarach środowiska wyrażany jest przez
wskaźnik PDF (PDF = PAF/10). Wymienione wskaźniki są trudne do obliczenia, gdyż brany
jest pod uwagę cały mechanizm środowiskowy. Wymaga to wielu założeń i obarczone jest
znacznym stopniem niepewności [Azapagic, Clift, 1999; Kowalski, 2007].
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Zmniejszanie zasobów naturalnych oceniane jest, przez jakość pozostałych do wydobycia
surowców mineralnych, włączając w to paliwa kopalne. Uwzględnia się ją poprzez większe
zużycie energii (w MJ) przeznaczonej na eksploatację określonego typu zasobów [Deyoung,
1991].
Zagadnienie oszacowania pewności uzyskanych wyników wskaźników destrukcyjności
wpływów, stanowi niezwykle złożony problem w badaniach opierających się na
modelowaniu oceny cyklu życia maszyn roboczych. Należy uwzględnić niepewność
zebranych danych oraz przyjętych założeń. Istnieje wiele czynników wpływających na
możliwość powstawania błędów, takich jak np. niejednorodność wykorzystywanych baz
danych, ograniczenie ilości danych wykorzystywanych (efekt subiektywnego ustalania granic
systemu), wybór kategorii wpływów środowiskowych czy złożoność procesów
charakteryzacyjnych i normalizacyjnych na różnych etapach modelowania LCA. Obecnie
brakuje jednolitej metodologii oceny poprawności wyników analiz cyklu życia. Złożoność
zagadnienia, stopień skomplikowania, czasochłonność i brak usystematyzowanego podejścia,
kwalifikują rzeczony problem do możliwego rozwiązania w ramach oddzielnych badań.
Z powyższych powodów oszacowanie niepewności danych zostało pominięte w badaniu.
Jednakże brak analizy tego typu nie będzie miał istotnego wpływu na poprawność
wysuniętych wniosków, ponieważ dane wykorzystywane w badaniu pochodziły z jednego
źródła. W tab. 3.4 przedstawiono znormalizowane wartości kategorii wpływu dla Europy.
Tabela 3.4. Znormalizowane wartości kategorii wpływu dla Europy. Opracowanie własne na podstawie
[Barański i in., 2011]
Kategorie wpływu
Związki rakotwórcze
Zw. nieorg. powodujące choroby ukł. oddechowego
Zw. org. powodujące choroby ukł. oddechowego
Związki powodujące zmiany klimatu
Związki promieniotwórcze
Związki powodujące zubożenie warstwy ozonowej
Razem
Związki ekotoksyczne
Razem
Związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację
Użytkowanie gruntów
Razem
Wydobycie minerałów
Wydobycie paliw kopalnych
Razem

Jednostki
DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
PAF·m2/r
PAF·m2/r
PDF·m2/r
PDF·m2/r
PDF·m2/r
MJ
MJ
MJ

Znormalizowane wartości europejskie
na 1 mieszkańca dla modelu ważenia
E
H
I
0,002
0,002
0,000206
0,0108
0,0107
0,0056
0,0000684
0,0000684
0,0000637
0,00239
0,00239
0,00229
0,0000268
0,0000268
0,0000262
0,000219
0,000219
0,000177
0,0155
0,0154
0,00825
8110
8110
1820
8110
8110
1820
1186
1186
558
3950
3950
3950
5130
5130
4510
150
150
150
5790
8260
0
5940
8410
150

Wszystkie określone powyżej założenia posłużyły do realizacji badań modelu oceny
cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, z uwzględnieniem
procesów produkcji, eksploatacji i późniejszego zagospodarowania poużytkowego w formie
recyklingu lub składowania na wysypisku odpadów.
Po odpowiednim dostosowaniu procedury LCA do celów niniejszej pracy, zgodnie
z założeniami nadmienionymi powyżej, modelowanie (zgodne z metodą Ekowskaźnika 99)
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podzielono na dwa etapy. W etapie pierwszym przeprowadzono analizę numeryczną
oddziaływań mających miejsce w całym cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90. Wzięto pod uwagę destrukcyjne wpływy deergonomiczne,
defunkcyjne, deekologiczne i desozologiczne występujące w fazie produkcji zespołu
roboczego, w trakcie jego eksploatacji (w skład której wchodziło zasilanie, użytkowanie oraz
obsługiwanie) oraz podczas zagospodarowania poużytkowego. W ramach ostatniego,
wybrano do analizy opcję składowania zużytych elementów, tworzyw i materiałów na
wysypisku odpadów. Etap drugi stanowiła analiza zagospodarowania poużytkowego zespołu
roboczego wirnika badanej siłowni wiatrowej, w formie recyklingu. Istnieją trzy główne
sposoby zagospodarowania poużytkowego zespołów roboczych wirników: składowanie na
wysypisku śmieci, spalanie oraz recykling. Ze względu na znaczący odsetek materiałów
metalowych w całkowitej masie zespołu roboczego wirnika, zdecydowano się na pominięcie
w przeprowadzonej analizie zagospodarowania w formie spalania, ponieważ odnosiłoby się
ono tylko do tworzyw polimerowych i niewielkiego odsetka innych materiałów stosowanych
w jego budowie i eksploatacji, mogąc poddać w wątpliwość uzyskane wyniki.
W każdym z wymienionych etapów przeprowadzono modelowanie cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, zgodnie z procedurą
scharakteryzowaną w rozdziale drugim niniejszej pracy. Pierwszy etap stanowiło
klasyfikowanie, dokonane w oparciu o odpowiedni program komputerowy. Wynikom LCI
przypisano następnie poszczególne kategorie środowiskowe zgodnie z wykazami substancji
oraz dostępnymi bazami danych. Ze względu na dużą objętość i brak możliwości
wnioskowania na tym etapie, rezultaty klasyfikowania nie zostały przedstawione w pracy.
Podczas prezentacji wyników, szczególny nacisk położono na dane uzyskane podczas
charakteryzowania, normalizowania, grupowania oraz ważenia. Charakteryzowanie oparto na
metodologii punktów końcowych mechanizmu środowiskowego, następnie przystąpiono do
procedury normalizowania, pozwalającej na bezpośrednie porównywanie kategorii
środowiskowych i szacowanie ich destrukcyjnego wpływu na całkowite szkodliwe
oddziaływanie zespołu roboczego wirnika. Ostatni etap stanowiło grupowanie i ważenie.
Grupowanie polegało głównie na sumowaniu wyników sprowadzonych do wspólnej
jednostki, a ważenie – było wynikiem przemnożenia rezultatów normalizacji przez
współczynniki wagowe przyjęte dla poszczególnych kategorii środowiskowej. W każdej
z grup wyników uzyskanych podczas charakteryzowania, normalizacji, grupowania i ważenia
zajęto się trzema szczegółowymi celami.
Po pierwsze, przeanalizowano wielkość destrukcyjnego wpływu badanego zespołu
roboczego wirnika pod kątem całościowego oddziaływania poszczególnych kategorii
wpływu, zgodnie z założeniem, że na destrukcyjność deergonomiczną wpływają organiczne
i nieorganiczne związki powodujące choroby układu oddechowego, związki
promieniotwórcze i rakotwórcze, związki ekotoksyczne, użytkowanie gruntów oraz
wydobycie minerałów i paliw kopalnych, z kolei na destrukcyjność defunkcyjną – związki
promieniotwórcze, użytkowanie gruntów, wydobycie minerałów i paliw kopalnych, na
destrukcyjność deekologiczną – związki promieniotwórcze, związki ekotoksyczne
i powodujące zakwaszenie/eutrofizację, związki powodujące zmiany klimatu i zubożenie
warstwy ozonowej, użytkowanie gruntów oraz wydobycie minerałów i paliw kopalnych, a na
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destrukcyjność desozologiczną – związki promieniotwórcze, użytkowanie gruntów,
wydobycie minerałów i paliw kopalnych.
Po drugie, zbadano wpływ typów destrukcyjności oraz poszczególnych kategorii
wpływów składających się na nie, w stosunku do wielkości emisji do atmosfery, wody oraz
gleby. Atmosferę ziemską stanowi najbardziej zewnętrzna warstwa Ziemi, która bezpośrednio
graniczy z przestrzenią kosmiczną. Jest ona fizyczną mieszaniną gazów. Jej zanieczyszczenia
to wszystkie substancje ciekłe, stałe lub gazowe, o udziale w powietrzu atmosferycznym
przekraczającym średnią zawartość w czystym powietrzu. Z kolei woda, która występuje na
Ziemi, niemal w całości tworzy jedną z czterech geosfer – hydrosferę. Stanowi ona nieciągłą
powłokę wodną Ziemi, która obejmuje jednolitą masę połączonych ze sobą wód mórz
i oceanów, a także nieciągłą sieć powierzchniowych wód śródlądowych oraz wody
podziemne usytuowane w litosferze, parę wodną w atmosferze, jak również wodę
występującą w biomasie organizmów lądowych i wodnych. Natomiast podstawowy substrat
umożliwiający rozwój życia organicznego stanowi gleba. Powstaje ona z różnych skał
w wyniku ich wietrzenia. Niezakłócony i sprawny przebieg procesów glebowych daje
możliwość intensywnego rozwoju pokrywy roślinnej, a w konsekwencji warunkuje
występowanie życia na Ziemi [Kłos, 2002]. Z powyższych powodów istotnym wydaje się
analiza wpływu cyklu życia zespołów roboczych wirników siłowni wiatrowych zarówno na
środowisko glebowe, wodne, jak i atmosferę.
Po trzecie, poddano analizie wielkość destrukcyjnych oddziaływań tworzyw
polimerowych (PVC, PET, poliester, poliuretany, żywice epoksydowe, włókna szklane
i węglowe, laminaty), materiałów metalowych (żeliwo, aluminium, stal, miedź) oraz innych
grup tworzyw i materiałów (guma, smary, oleje), występujących w całym cyklu życia
badanego zespołu roboczego wirnika. Oszacowano, która z wymienionych grup tworzyw
i materiałów
wywierała
największe
destrukcyjne
oddziaływania
pod
kątem
deergonomiczności, defunkcyjności, deekologiczności oraz desozologiczności. Uzyskane
rezultaty odniesiono także do wielkości poszczególnych kategorii wpływów środowiskowych.
Etap pozwolił na wyłonienie grupy materiałów zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90 o największym destrukcyjnym poziomie oddziaływania.
Zadania badawcze ujęte w analizie numerycznej podzielono na dwie główne fazy –
wstępną i zasadniczą. Faza pierwsza polegała na ogólnym opisie destrukcyjnego
oddziaływania badanego zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej oraz określenie zmian
wielkości oddziaływań deergonomicznych, defunkcyjnych, deekologicznych oraz
deergonomicznych. Druga faza obejmowała etap rozpoznania i analizy konkretnych
czynników destrukcyjnych powodujących obciążenie analizowanego zespołu roboczego
w całym jego cyklu życia (wraz z odrębnym modelowaniem scenariuszy zagospodarowania
poużytkowego).
Dla tworzyw materiałów i elementów stanowiących odpad poprodukcyjny łopat
elektrowni wiatrowych określono wielkość destrukcyjnego wpływu pod kątem całościowego
oddziaływania poszczególnych kategorii wpływu, zgodnie z przyjętymi wcześniej
założeniami (tab. 3.3).
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Tablica 3.3. Podział kategorii wpływów środowiskowych przyjętych do analizy (opracowanie własne)
rodzaje destrukcyjności

deergonomiczność

defunkcyjność

deekologiczność

desozologiczność

kategorie wpływów (oddziaływania środowiskowe)
związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego
związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego
związki promieniotwórcze
związki rakotwórcze
związki ekotoksyczne
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
związki promieniotwórcze
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
związki promieniotwórcze
związki ekotoksyczne
związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację
związki powodujące zmiany klimatu
związki powodujące zubożenie warstwy ozonowej
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
związki promieniotwórcze
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych

jednostka
DALY
DALY
DALY
DALY
PAF·m2/r
PDF·m2/r
MJ
MJ
DALY
PDF·m2/r
MJ
MJ
DALY
PAF·m2/r
PDF·m2/r
DALY
DALY
PDF·m2/r
MJ
MJ
DALY
PDF·m2/r
MJ
MJ

CED, IPCC
Metoda CED (Cumulative Energy Demand) znajdująca się w pakiecie oprogramowania
SimaPro 7.1. umożliwia określenie skumulowanego zapotrzebowania na energię. Wskaźniki
są podzielone na siedem kategorii wpływu: dwie nieodnawialne (paliwa kopalne, energetyka
jądrowa) oraz pięć odnawialnych (biomasa, geotermia, energia wiatru, słońca i wody). Z kolei
metoda IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) daje możliwość ilościowej
oceny wpływu poszczególnych gazów cieplarnianych (GHG) na efekt cieplarniany,
w odniesieniu do CO2. Przyjęty horyzont czasowy może wynosić 20, 100 lub 500 lat.
Wskaźnik oceny wpływu na efekt cieplarniany odniesiony do dwutlenku węgla wynosi
1 (GHG = 1) [Bovea, Powell, 2006; Goedkoop i in. 2010; Goedkoop, Spriensma, 1995].
Badanie i ocena cyklu życia zespołu roboczego oraz poprodukcyjnych odpadów twrzyw,
materiałów i elementów łopat elektrowni wiatrowej w fazie produkcji i zagospodarowania
poużytkowego, zostały przeprowadzone za pomocą modeli CED – Cumulative Energy
Demand V1.05 oraz IPCC – IPCC 2007 GWP 100a V1.01 (Intergovernmental Panel on
Climate Change, Global Warming Potential, horyzont czasowy: 100 lat). Uzyskane wyniki
zostały porównane z rezultatami otrzymanymi na skutek przeprowadzenia analiz CML
w programie SolidWorks Sustainability.
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WindFarmer 5.2
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 negatywnego wpływu na środowisko. Program posiada moduły
umożliwiającye 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. Moduł podstawowy
posiada podstawowe funkcje niezbędne do zaprojektowania farmy wiatrowej (obliczenie
wydajności energetycznej, analiza niepewności, modelowanie hałasu, funkcje mapowania,
automatyczny optymalizator układu). Moduł wizualizacji pozwala na modelowanie
i pokazanie efektu wizualnego farmy wiatrowej, zanim zostanie zbudowana. Obejmuje
m.in. analizę stref wpływów wizualnych, wirtualnych reprezentacji, fotomontaże. Moduł
MCP+ posiada narzędzia do oceny własnych wiatrowych danych pomiarowych. Szeregi
czasowe danych mogą być importowane i następnie zestawiane z danymi długoterminowych
zasobów wiatrowych. Moduł intensywności turbulencji umożliwia modelowanie przepływu
wiatru i wydajności turbiny w obrębie farmy wiatrowej. Moduł finansowy pozwala na pełną
wycenę projektów finansowych energetyki wiatrowej w fazie tworzenia projektu. Możliwym
jest importowanie własnego modelu finansowego lub skorzystanie z modelu finansowego
zawartego w pakiecie. Moduł elektryczny umożliwia zaprojektowanie układu elektrycznego
elektrowni lub farmy wiatrowej. Moduł migotania cienia oblicza występowanie migotania
cienia na receptor lub generuje mapę dla układu obiektów lub pojedynczych elektrowni
w stosunku do topografii terenu [gl-garradhassan.com].
W badaniu wykorzystano dwa moduły – podstawowy i migotania cienia. Dla badania
i oceny cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej w fazie eksploatacji
przeanalizowano wpływ 2-MW elektrowni wiatrowej (w przykładowej lokalizacji) na
powstawanie oddziaływań destrukcyjnych w formie emisji hałasu (db), powstawania efektu
migotania cienia (h/rok) oraz występowania strefy wpływu wizualnego ZVI (wierzchołki
widoczne).
SolidWorks Sustainability
Oprogramowanie SolidWorks Sustainability pomaga obniżyć wpływ obiektów
technicznych na środowisko już na etapie projektowania. Niezależna organizacja PE
International, zapewniła bazę danych cyklu życia produktu (Life Cycle Inventory). W pełni
zintegrowane z oprogramowaniem CAD firmy SolidWorks, oprogramowanie SolidWorks
Sustainability wprowadza narzędzia oparte na ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment,
LCA), które mierzą wpływ na emisję dwutlenku węgla, zużycie energii, powietrze i wodę w
całym cyklu życia elektrowni wiatrowej, obejmujące wybór materiałów, produkcję,
eksploatację i koniec życia. Ocena cyklu życia obejmuje: wydobycie rudy z ziemi,
przetwarzanie materiałów, produkcję części, złożenie, użytkowanie produktu przez klienta
końcowego, koniec żywotności – składowanie na wysypisku śmieci, recykling oraz spalanie,
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transport występujący pomiędzy poszczególnymi etapami oraz w ramach każdego z etapów
[solidworks.com].
Oprogramowanie umożliwia uzyskanie wartości śladu węglowego (w kg CO2 eq),
całkowitej zużytej energii (w MJ), zakwaszenia powietrza ( w kg SO 2 eq) oraz eutrofizacji
wody (w kg PO4 eq) dla materiałów, produkcji, transportu i końca żywotności wybranego
produktu, np. elektrowni wiatrowej. Narzędzie wyboru materiałów udostępnione
w oprogramowaniu SolidWorks Sustainability zapewnia natychmiastową informację zwrotną,
pomagając projektantom wybrać najbardziej przyjazne środowisku materiały dla danego
projektu [solidworks.com].
W celu badania i oceny destrukcyjnego oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania
poużytkowego przeprowadzono analizę metodą CML, pod kątem wielkości śladu węglowego,
całkowitej zużytej energii, zakwaszenia powietrza i eutrofizacji wody. Dwa pierwsze
uzyskane wyniki zostały zestawione z rezultatami otrzymanymi na skutek przeprowadzenia
modelowania CED i IPCC w programie SimaPro 7.1. Analogiczne badanie wielkości śladu
węglowego oraz całkowitej zużytej energii wykonano dla tworzyw, materiałów i elementów
stanowiących odpad poprodukcyjny łopat elektrowni wiatrowych.

3.4.

Podsumowanie

Pomimo, iż LCA nie jest jedyną techniką służącą do zarządzania środowiskowego, to
posiada ona wiele cech charakterystycznych, decydujących o jej zaletach. Można tu
wymienić, np.:
 perspektywę „od narodzin do śmierci” (from-cradle-to-grave perspective), z tego powodu
żaden etap cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej nie zostaje
pominięty;
 metoda bierze pod uwagę wszystkie ekosystemy oraz ich elementy, dzięki temu możliwa
jest całościowa ocena destrukcyjnego wpływu zespołu roboczego wirnika siłowni
wiatrowej na środowisko oraz ocena zużycia zasobów środowiskowych [Berg, Dulith,
Huppes, 1995];
 LCA z jednej strony normalizuje dane na temat ilości wprowadzanej energii i materiałów,
natomiast z drugiej – powstawanie 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 charakterystycznych dla określonej
czynności;
 jest uniwersalną i podstawową techniką służącą do oceny destrukcyjnego wpływu na
środowisko działalności przemysłowej [Kulczycka, 2001; Yolkwein, 1996].
Wdrożenie LCA przynosi korzyści nie tylko firmie, która decyduje się na
przeprowadzenie tego typu analizy, ale również całemu społeczeństwu i środowisku
naturalnemu. Można tu wyróżnić m.in.:
 wskazanie i uświadomienie współzależności między działalnością człowieka a jej
możliwymi destrukcyjnymi konsekwencjami dla środowiska;
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dostarczenie zarządowi firmy maksymalnie dużej ilości informacji o destrukcyjnym
wpływie działalności ich przedsiębiorstwa na środowisko naturalne;
dzięki zagregowanym i przeanalizowanym danym, pomoc w procesach podejmowania
decyzji, które mają na celu minimalizację wpływu destrukcyjnej działalności
przemysłowej na środowisko i co za tym idzie – poprawę jego stanu. W dzisiejszych
czasach jest to niezwykle istotne, ponieważ rozpoznane zostały już problemy związane
z zanieczyszczeniem środowiska, wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa,
a organy zarządzające przedsiębiorstwami przeznaczają tylko minimalne, niezbędne,
wymagane przepisami nakłady finansowe na ochronę środowiska;
wypracowanie jak najdokładniejszego i najpełniejszego obrazu oddziaływań i związków
pomiędzy konkretnymi, destrukcyjnymi działaniami człowieka a środowiskiem;
opracowanie możliwie jak najbardziej uniwersalnej metodyki oceny wpływu
destrukcyjnej działalności przemysłowej na środowisko [Kowalski, 2007; Kulczycka,
2001].
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4. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
4.1.

Wyniki badań podstawowych zespołu roboczego

Metoda charakteryzowania
Wyniki realizacji tego kroku dla zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 zobrazowano na tablicach 4.1-4.3 i rysunkach 4.1-4.10 w odniesieniu do
rodzajów destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej i desozologicznej.
Przyjęto dwa modele zagospodarowania poużytkowego – umieszczenie na wysypisku
odpadów lub recykling. Wyniki w odniesieniu do jednego cyklu życia podano osobno dla:
a) całościowego oddziaływania zespołu roboczego (z uwzględnieniem kategorii wpływów);
b) wartości szkodliwych emisji do atmosfery, wody i gleby;
c) niebezpiecznych oddziaływań tworzyw polimerowych (PVC, PET, poliester, poliuretany,
żywice epoksydowe, włókna szklane i węglowe, laminaty), materiałów metalowych
(żeliwo, aluminium, stal, miedź) oraz innych tworzyw i materiałów (guma, smary, oleje).
Biorąc pod uwagę destrukcyjność deergonomiczną dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów, najwyższym poziomem
szkodliwego oddziaływania charakteryzują się związki nieorganiczne powodujące choroby
układu oddechowego (0,0863 DALY), a wśród nich w szczególności dwutlenek siarki
(53,5%), tlenek siarki (19%) i tlenek azotu (18,7%) (rys. 4.1), związki ekotoksyczne
(29.570,686 PAF·m2/r) – przede wszystkim nikiel (37,5%), cynk (22,3%), ołów (12,6%),
chrom (2,65%), kadm (1,76%) i miedź (1,37%) (rys. 4.2), użytkowanie gruntów
(3.013,526 PDF·m2/r) – głównie zajęcie przez obszar przemysłowy (33,3%), użytkowanie
gruntów II-III (23,4%), przekształcenie w zabudowę ciągłą (22,9%) i przekształcenie
w obszar przemysłowy (11%) (rys. 4.3) oraz wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ) –
wśród których dominuje wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (40%), gazu ziemnego
30.3 MJ/kg (21,9%), energia z ropy naftowej (17%) i gazu ziemnego (14,1%) (rys. 4.4).
Najsłabsze oddziaływanie charakteryzuje związki organiczne powodujące choroby układu
oddechowego (-0,0002 DALY), spośród których największy odsetek stanową węglowodory
(99%). Pod względem destrukcyjności defunkcyjnej, najwyższy poziom negatywnego
oddziaływania posiada użytkowanie gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) i wydobycie paliw
kopalnych (217.039,020 MJ). Pod kątem destrukcyjności deekologicznej, najistotniejszy
poziom niekorzystnych oddziaływań powodują związki powodujące zmiany klimatu
(0,0204 DALY), głównie dwutlenek węgla (58,4%), 1,1,1,2-tetrafluoroetan (41,8%) i metan
(2,99%), związki ekotoksyczne (29.570,686 PAF·m2/r), użytkowanie gruntów
(3.013,526 PDF·m2/r) oraz wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ). Analizując
poziom destrukcyjności desozologicznej, największym szkodliwym oddziaływaniem
charakteryzuje się natomiast użytkowanie gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) i wydobycie paliw
kopalnych (217.039,020 MJ) (tab. 4.1).
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Tablica 4.1. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności
występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 , z uwzględnieniem
kategorii wpływów
rodzaje
kategorie wpływów (oddziaływania
wysypisko
recykling
destrukcyjności
środowiskowe)
odpadów
związki nieorganiczne powodujące choroby układu
0,0863 a
-0,0326 a
oddechowego
związki organiczne powodujące choroby układu
- 0,0002 a
-0,000645 a
oddechowego
związki promieniotwórcze
0,0006 a
0a
deergonomiczność
związki rakotwórcze
0,0062 a
0,000879 a
związki ekotoksyczne
29 570,686 b
8,18E+03 b
c
użytkowanie gruntów
3 013,526
0c
wydobycie minerałów
38 310,296 d
-2,99E+03 d
wydobycie paliw kopalnych
217 039,020 d
-2,56E+05 d
a
związki promieniotwórcze
0,0006
0a
użytkowanie gruntów
3 013,526 c
0c
defunkcyjność
wydobycie minerałów
38 310,296 d
-2,99E+03 d
wydobycie paliw kopalnych
217 039,020 d
-2,56E+05 d
a
związki promieniotwórcze
0,0006
0a
związki ekotoksyczne
29 570,686 b
8,18E+03 b
związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację
2 251,595 c
-1,57E+03 c
a
związki powodujące zmiany klimatu
0,0204
-0,00831 a
deekologiczność
związki powodujące zubożenie warstwy ozonowej
0,0009 a
-2,04E-05 a
użytkowanie gruntów
3 013,526 c
0c
d
wydobycie minerałów
38 310,296
-2,99E+03 d
wydobycie paliw kopalnych
217 039,020 d
-2,56E+05 d
związki promieniotwórcze
0,0006 a
0a
c
użytkowanie gruntów
3 013,526
0c
desozologiczność
wydobycie minerałów
38 310,296 d
-2,99E+03 d
wydobycie paliw kopalnych
217 039,020 d
-2,56E+05 d
a

[DALY],

b

[PAF·m2/r],

c

[PDF·m2/r], d [MJ]

Analizując destrukcyjność deergonomiczną dla modelu zagospodarowania poużytkowego
w formie recyklingu, najlepsze rezultaty odnośnie obniżenia poziomemu szkodliwego
oddziaływania otrzymano dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych
(-2,56·105 MJ) – wśród których dominuje wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (34%), gazu
ziemnego 30.3 MJ/kg (28,1%), energia z ropy naftowej (27,8%) i gazu ziemnego (14,8%),
związków ekotoksycznych (8,18·103 PAF·m2/r) – wśród nich przede wszystkim nikiel
(66,1%), cynk (17,4%) i ołów (16,5%) (rys. 4.5) oraz związków nieorganicznych
powodujących choroby układu oddechowego (-0,0326 DALY), w szczególności tlenek azotu
(69,1%), tlenek siarki (19,6%) i cząsteczki < 10 m (11,3%). Najsłabsze efekty osiągnięto dla
związków rakotwórczych (0,000879 DALY), spośród nich największy odsetek stanowiły
niespecyfikowane jony metali (68,4%), jony arszeniku (16,5%) i kadm (9,12%). Pod
względem destrukcyjności defunkcyjnej, największe obniżenie poziomu negatywnego
oddziaływania odnotowano dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych
(-2,56·105 MJ). Pod kątem destrukcyjności deekologicznej, najistotniej obniżył się poziom
niekorzystnych oddziaływań wywoływanych przez procesy związane z wydobyciem paliw
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kopalnych (-2,56·105 MJ), związki ekotoksyczne (8,18·103 PAF·m2/r), związki powodujące
zakwaszenie/eutrofizację (-1,57·103 PDF·m2/r) –głównie tlenek azotu (92,3%) i tlenek siarki
(7,76%) (rys. 4.6) oraz związki powodujące zmiany klimatu (-0,00831 DALY) – głównie
dwutlenek węgla (84,8%), tetrafluorometan (8,73%) i metan (5,72%). Badając poziom
destrukcyjności desozologicznej, najbardziej zmalało szkodliwe oddziaływanie procesów
związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56·105 MJ) i minerałów (-2,99·103 MJ)
(tab. 4.1).

Rys. 4.1. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla związków nieorganicznych powodujących
choroby układu oddechowego występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie wysypiska odpadów (poziom odcięcia:
4,5%)

Rys. 4.2. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla związków ekotoksycznych występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie wysypiska odpadów (poziom odcięcia: 0,1%)
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Rys. 4.3. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla użytkowania gruntów występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie wysypiska odpadów (poziom odcięcia: 0,1%)

Rys. 4.4. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla wydobycia paliw kopalnych występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie wysypiska odpadów (poziom odcięcia: 1,5%)
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Rys. 4.5. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla związków powodujących
zakwaszenie/eutrofizację, występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu (poziom odcięcia: 0,1%)

Rys. 4.6. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla związków ekotoksycznych, występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie recyklingu (poziom odcięcia: 0,1%)

Rysunek 4.7 przedstawia procentowy rozkład udziału rodzajów destrukcyjności
występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90
dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie wysypiska odpadów lub recyklingu.
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Widocznym jest, że kategorie wpływów środowiskowych składające się na destrukcyjność
defunkcyjną, deekologiczną i desozologiczną w modelu obejmującym wysypisko śmieci,
charakteryzują się negatywnym wpływem kolejno na obiekt obrabiany oraz żywe i martwe
elementy otoczenia (infrastrukturę techniczną). Wśród kategorii wpływów środowiskowych
wchodzących w skład destrukcyjności deergonomicznej, jedna – związki organiczne
powodujące choroby układu oddechowego (-0,0002 DALY), nie wywiera szkodliwego
wpływu, przez co łączne destrukcyjne oddziaływanie w stosunku do operatorów utrzymuje
się na poziomie około 83,33% kategorii. Z kolei badając procentowy rozkład udziału
rodzajów destrukcyjności występujących w modelu zagospodarowania w formie recyklingu
zespołu roboczego wirnika, zauważono że kategorie wpływów środowiskowych składające
się na destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną charakteryzują się zmniejszeniem
negatywnego wpływu zarówno na obiekt obrabiany, jak i martwe elementy otoczenia. Wśród
kategorii wpływów środowiskowych wchodzących w skład destrukcyjności deergonomicznej,
dwie: związki rakotwórcze (0,000879 DALY) i związki ekotoksyczne (8,18·103 PAF·m2/r)
nadal wywierały szkodliwy wpływ, przez co łączne destrukcyjne oddziaływanie w stosunku
do operatorów zmalało do około 66,67% kategorii. Natomiast w odniesieniu do
destrukcyjności deekologicznej, jedna z kategorii – związki ekotoksyczne
(8,18·103 PAF·m2/r), powodowała szkodliwe oddziaływanie, co sprawia, że łączne
destrukcyjne oddziaływanie w odniesieniu do żywych elementów otoczenia zostało
zmniejszone w około 83,33% kategorii. Otrzymane wyniki obrazują skuteczność i słuszność
wprowadzenia w cyklu życia zagospodarowania zespołu roboczego wirnika siłowni
wiatrowej, w formie recyklingu.

Rys. 4.7. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla procentowego udziału rodzajów
destrukcyjności występujących w cyklu życia z modelami zagospodarowania poużytkowego w formie
składowania na wysypisku odpadów oraz recyklingu zespołu wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90

Podczas badania wpływu poszczególnych rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do
typów emisji występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej
Gamesa G90, z umieszczeniem na wysypisku odpadów jako formą zagospodarowania
poużytkowego, uwzględniono trzy rodzaje emisji oraz jedenaście rodzajów wpływów
środowiskowych. Analizując emisje do atmosfery można zauważyć, że największym
destrukcyjnym wpływem wśród kategorii deergonomiczności odznaczają się związki
ekotoksyczne (28.921,003 PAF·m2/r) – wśród nich przede wszystkim nikiel (38,3%), cynk
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(22,8%), ołów (12,9%), chrom (2,71%), kadm (1,8%) i miedź (1,4%) oraz związki
nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (0,0863 DALY), głównie
dwutlenek siarki (53,5%), tlenek siarki (19%) i tlenek azotu (18,7%), natomiast najmniejszym
– związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego (-0,0002 DALY), które
stanowią w największej części węglowodory (99%). W przypadku emisji do wody i gleby,
spośród deergonomicznych kategorii wpływów, największe znaczenie mają związki
ekotoksyczne (362,8 i 286,8832 PAF·m2/r) oraz rakotwórcze, które przyjmują odpowiednio
wartości 0,0032 i 2,4·10-6 DALY. Przeważają w nich kolejno: dla emisji do środowiska
wodnego jony kadmu (73,8%) i arszeniku (32,1%), a dla emisji gleby – arszenik (86,5%)
i kadm (13,5%). W odniesieniu do destrukcyjności defunkcyjnej odnotowuje się wyłącznie
szkodliwe emisje do atmosfery i wody, w których kluczową rolę odgrywają związki
promieniotwórcze (0,0005 i 3,73·10-5 DALY). Z kolei na poziom destrukcyjności
deekologicznej składają się emisje zarówno do atmosfery, wody, jak i gleby. Wśród pierwszej
grupy największe znaczenie mają związki ekotoksyczne (28.921,003 PAF·m2/r) – przede
wszystkim nikiel (38,3%), cynk (22,8%), ołów (12,9%), chrom (2,71%), kadm (1,8%) i miedź
(1,4%) oraz związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (2.251,595 PDF·m2/r) – głównie
tlenek azotu (46,2%), dwutlenek siarki (39,1%) i tlenek siarki (13,9%). W grupie drugiej,
największym destrukcyjnym wpływem charakteryzują się związki ekotoksyczne
(362,8 PAF·m2/r), na które składają się w dużej mierze jony kadmu (44,4%), miedzi (21%),
chromu (14,1%) i cynku (7,65%). W trzeciej grupie również największym poziomem
destrukcyjnego oddziaływania wyróżniają się związki ekotoksyczne (286,8832 PAF·m2/r),
przede wszystkim cynk (65,9%), chrom (29,1%), kadm (2,82%) i nikiel (1,66%).
W przypadku destrukcyjności desozologicznej, niekorzystne oddziaływania pojawiają się
tylko odnośnie emisji do atmosfery i wody, które warunkują w dużej mierze związki
promieniotwórcze (0,0005 i 3,73·10-5 DALY) (tab. 4.2).
Analizując emisje do atmosfery w modelu recyklingu, można zauważyć, że największym
zmniejszeniem destrukcyjnego wpływu wśród kategorii deergonomiczności odznaczają się
związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-0,0326 DALY), przede
wszystkim tlenek azotu (69,1%), tlenek siarki (19,6%) i dwutlenek siarki (11,3%), natomiast
najmniejszym – związki ekotoksyczne (8,24·103 PAF·m2/r), w tym nikiel (65,6%), ołów
(17,2%) i cynk (16,4%) oraz związki rakotwórcze (0,00139 DALY), które stanowią głównie
niespecyfikowane metale (87%) i kadm (5,79%). W przypadku emisji do wody, spośród
kategorii wpływów deergonomiczności, największe obniżenie odnotowuje się dla związków
ekotoksycznych (-68 PAF·m2/r), na które składają się jony niklu (53,3%), kadmu (25,3%),
miedzi (19%) i chromu (2,39%) oraz związków rakotwórczych (-0,000506 DALY),
w których przeważają jony arszeniku (52,8%), kadmu (28,7%) oraz policykliczne
węglowodory aromatyczne (13,7%). Wśród emisji do gleby istotnie korzystnych zmian nie
odnotowano. Dla destrukcyjności defunkcyjnej brak widocznego obniżenia szkodliwych
emisji do atmosfery, wody i gleby. Z kolei na poziom destrukcyjności deekologicznej
składają się emisje wyłącznie do atmosfery i wody. Nie odnotowano korzystnych zmian w
odniesieniu do emisji do środowiska glebowego. Wśród emisji do atmosfery najistotniej
negatywny wpływ zmniejszył się w przypadku związków powodujących zmiany klimatu
(-0,00831 DALY) oraz powodujących zakwaszenie/eutrofizację (-1,57·103 PDF·m2/r) – był
to głównie tlenek azotu (92,3%) i tlenek siarki (7,76%). Szkodliwy wpływ zmalał również
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w odniesieniu do związków ekotoksycznych (8,24·103 PAF·m2/r). W grupie emisji do wody,
największym zmniejszeniem destrukcyjnego wpływu charakteryzują się związki
ekotoksyczne (-68 PAF·m2/r). W przypadku destrukcyjności desozologicznej, istotne
zmniejszenie niekorzystnych oddziaływań nie pojawia się odnośnie do żadnego typu emisji
(tab. 4.2).
Tablica 4.2. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu
do typów emisji występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90,
z uwzględnieniem kategorii wpływów
emisje do atmosfery
emisje do wody
emisje do gleby
rodzaje
destrukcy- kategorie wpływów wysypisko
wysypisko
wysypisko
recykling
recykling
recykling
jności
odpadów
odpadów
odpadów
związki
nieorganiczne
0,0863 a
-0,0326 a
0a
0a
0a
0a
powodujące choroby
układu oddechowego
związki organiczne
powodujące choroby
-0,0002 a
-0,0007 a
0a
0a
0a
0a
układu oddechowego
deergono- związki
0,0005 a
0 a 3,73E-05 a
0a
0a
0a
miczność promieniotwórcze
związki rakotwórcze
0,0029a
0,0014 a
0,0032a -0,0006 a 2,40E-06 a
0a
związki ekotoksyczne 28921,003 b 8,24E+03 b
362,8 b
-68 b 286,883 b
0b
użytkowanie gruntów
0c
0c
0c
0c
0c
0c
d
d
d
d
d
wydobycie minerałów
0
0
0
0
0
0d
wydobycie paliw
0d
0d
0d
0d
0d
0d
kopalnych
związki
0,0005a
0 a 3,73E-05 a
0a
0a
0a
promieniotwórcze
0c
0c
0c
0c
0c
0c
defunkcy- użytkowanie gruntów
d
d
d
d
d
jność
wydobycie minerałów
0
0
0
0
0
0d
wydobycie paliw
0d
0d
0d
0d
0d
0d
kopalnych
związki
0,0005a
0 a 3,73E-05 a
0a
0a
0a
promieniotwórcze
związki ekotoksyczne 28921,003 b 8,24E+03 b
362,8 b
-68 b 286,883 b
0b
związki powodujące
zakwaszenie/
2251,595 c -1,57E+03 c
0c
0c
0c
0c
eutrofizację
związki powodujące
0,0204a
-0,0083 a
0a
0a
0a
0a
deekolo- zmiany klimatu
giczność związki powodujące
zubożenie warstwy
0,0009a -2,04E-05 a
0a
0a
0a
0a
ozonowej
użytkowanie gruntów
0c
0c
0c
0c
0c
0c
d
d
d
d
d
wydobycie minerałów
0
0
0
0
0
0d
wydobycie paliw
0d
0d
0d
0d
0d
0d
kopalnych
związki
0,0005 a
0 a 3,73E-05 a
0a
0a
0a
promieniotwórcze
0c
0c
0c
0c
0c
0c
desozolo- użytkowanie gruntów
giczność wydobycie minerałów
0d
0d
0d
0d
0d
0d
wydobycie paliw
0d
0d
0d
0d
0d
0d
kopalnych
a
[DALY], b [PAF·m2/r], c [PDF·m2/r], d [MJ]
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Rysunek 4.8. przedstawia procentowy rozkład udziału rodzajów destrukcyjności
w odniesieniu do typów emisji występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie
umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu. Kategorie wpływów środowiskowych
dla modelu wysypiska śmieci, składające się na destrukcyjność defunkcyjną, deekologiczną
i desozologiczną, występujące w emisjach do atmosfery, charakteryzują się negatywnym
wpływem na obiekt obrabiany, żywe elementy otoczenia oraz infrastrukturę techniczną.
Spośród kategorii wpływów środowiskowych warunkujących destrukcyjność ergonomiczną,
tylko jedna z nich – związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego
(-0,0002 DALY), nie wywiera niekorzystnego wpływu, przez co łączne destrukcyjne
oddziaływanie emisji do atmosfery, w stosunku do operatorów obejmuje około 87,5%
kategorii. W przypadku emisji do wody, kategorie wpływów środowiskowych składające się
na każdy rodzaj destrukcyjności, wywierają szkodliwy wpływ, a w stosunku do emisji do
gleby, nie występują istotne destrukcyjne oddziaływania defunkcyjne i desozologiczne,
natomiast wśród kategorii wpływów środowiskowych składających się na destrukcyjność
deergonomiczną i deekologiczną rzeczonych emisji, wszystkie z nich, mają szkodliwy
wpływ.

Rys. 4.8. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla procentowego udziału rodzajów
destrukcyjności w odniesieniu do typów emisji występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na
wysypisku odpadów lub recyklingu

Rozkład udziału rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do typów emisji występujących
w odniesieniu do modelu recyklingu, obrazuje, iż kategorie wpływów środowiskowych
składające się na destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną występujące w emisjach do
atmosfery, wody i gleby charakteryzują się brakiem istotnego zmniejszenia negatywnego
wpływu na obiekt obrabiany oraz infrastrukturę techniczną. Spośród kategorii wpływów
środowiskowych warunkujących destrukcyjność deekologiczną emisji od atmosfery, jedna
z nich – związki ekotoksyczne (8,24·103 PAF·m2/r), nie zmniejszyła istotnie wywieranego
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przez nie niekorzystnego wpływu, przez co łączne destrukcyjne oddziaływanie kategorii
wpływów wchodzących w skład emisji do atmosfery, w stosunku do żywych obiektów
otoczenia zmalało do około 75% kategorii. Wśród kategorii wpływów składających się na
deergonomiczność, tylko dwie z nich – związki rakotwórcze (0,00139 DALY) i ekotoksyczne
(8,24·103 PAF·m2/r), nie zmniejszyły szkodliwego wpływu, co spowodowało, że łączne
destrukcyjne oddziaływanie odnośnie kategorii wpływów, w stosunku do operatorów
zmniejszyło się o połowę. W przypadku emisji do wody, wśród kategorii wpływów
środowiskowych składających się na destrukcyjność deergonomiczną i deekologiczną,
wszystkie obniżyły szkodliwy wpływ. W stosunku do emisji do gleby, w żadnym z typów
destrukcyjności nie odnotowano istotnego zmniejszenia negatywnych oddziaływań.
Otrzymane wyniki uwidaczniają korzystny wpływ wprowadzenia recyklingu, jako formy
zagospodarowania poużytkowego w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej, w szczególności w stosunku do emisji do środowiska wodnego i atmosferycznego
(rys. 4.8).
Tabela 4.3 obrazuje oddziaływanie poszczególnych rodzajów destrukcyjności
w odniesieniu do tworzyw i materiałów występujących w cyklu życia zespołu roboczego
wirnika siłowni wiatrowej Gamesa G90 dla modeli zagospodarowania poużytkowego w
formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu. Badaniem i oceną objęto trzy
grupy tworzyw i materiałów oraz jedenaście rodzajów wpływów środowiskowych. Analizując
oddziaływanie tworzyw polimerowych dla modelu składowania na wysypisku śmieci,
widocznym jest, że największe destrukcyjne oddziaływanie spośród kategorii
deergonomiczności charakteryzuje związki ekotoksyczne (22.378,878 PAF·m2/r), głównie
nikiel (55,2%), cynk (4,69%), chrom (3,16%), ołów (3,07%), kadm (2,43%) i miedź (1%),
użytkowanie gruntów (1.259,5516 PDF·m2/r), przede wszystkim użytkowanie gruntów II-III
(56%), zajęcie przez obszar przemysłowy (35,7%), użytkowanie gruntów III-IV (3,17%),
wydobycie paliw kopalnych (216.341,23 MJ), gdzie przeważa wydobycie ropy naftowej
42.7 MJ/kg (32%), wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg (21%), energia z ropy naftowej
(17%) i energia z gazu ziemnego (14,1%) oraz związki nieorganiczne powodujące choroby
układu oddechowego (0,0453 DALY), które stanowią głównie tlenek siarki (45,6%), tlenek
azotu (25,2%), dwutlenek siarki (8,56%), z kolei najmniejszym – związki organiczne
powodujące choroby układu oddechowego (-0,0002 DALY), a wśród nich przede wszystkim
węglowodory (98%) i metan (1,74%). W tej samej kategorii, wśród materiałów metalowych,
największym poziomem destrukcyjnego oddziaływania cechują się związki ekotoksyczne
(2.119,0276 PAF·m2/r), głównie nikiel (47,4%), cynk (34,9%) i miedź (6,26%), użytkowanie
gruntów (1.791,7096 PDF·m2/r), w tym przekształcenie w zabudowę ciągłą (38,9%), zajęcie
przez obszar przemysłowy (33,4%), przekształcenie w obszar przemysłowy (17,6%), zajęcie
przez zabudowę ciągłą (7,16%), wydobycie minerałów (38.063,505 MJ), gdzie przeważa
wydobycie miedzi (91%) i wydobycie boksytów (5,01%) oraz związki nieorganiczne
powodujące choroby układu oddechowego (0,042 DALY), którymi są przede wszystkim
tlenek siarki (45,6%), tlenek azotu (25,2%), dwutlenek siarki (8,56%). Odnośnie innych
tworzyw i materiałów, największy negatywny wpływ posiadają związki ekotoksyczne
(322,4946 PAF·m2/r), w tym nikiel (78,3%), cynk (6,43%), kadm (5,28%), ołów (3,06%)
i chrom (2,81%), wydobycie paliw kopalnych (973,4232 MJ), głównie wydobycie ropy
naftowej 42.6 MJ/kg (94,5%) i wydobycie gazu ziemnego 35 MJ/m3 (4,86%) oraz związki
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nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (0,0007 DALY), w tym tlenek
siarki (57,7%) i tlenek azotu (19,6%).
Tablica 4.3. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu
do tworzyw i materiałów występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90, z uwzględnieniem kategorii wpływów
rodzaje
destrukcyjności

kategorie wpływów

tworzywa polimerowe
wysypisko
recykling
odpadów

związki
nieorganiczne
powodujące choroby
układu oddechowego
związki organiczne
powodujące choroby
układu oddechowego
związki
deergono- promieniotwórcze
miczność
związki rakotwórcze
związki ekotoksyczne
użytkowanie gruntów

0,0083 a
22378,88 b
1259,552 c

wydobycie minerałów

236,971d

wydobycie paliw
kopalnych
związki
promieniotwórcze
użytkowanie gruntów

defunkcyjność
wydobycie minerałów

deekologiczność

0,0453 a

-0,0209 a

-0,0002 a

-0,0006 a

0,0006 a

0a

0,0419 a

0a

a

a
-2,4E-05 a 1,58E-06

0a

0a

a
0 a 4,33E-06

0a

a
a
0,0034 a -0,0023
-0,0027 a 3,52E-05
b
b
9,20E+03 b 2119,028 -1,34E+03 b 322,494
c
c
c
10,513 c
0 1791,709
0
38063,505
d
2,649 d
-4,52 d
d -2,98E+03

0a
0b
0c

-3,48E-06

-0,0111 a

216341,23 d -2,31E+05 d 8465,021 d -1,57E+04 d
0,0006 a
1259,551 c
236,971 d

236,971 d

inne
wysypisko
recykling
odpadów
0,0007 a

0a

0a

0d

a
0 a 4,33E-06

0a

-4,52 d

wydobycie paliw
216341,23 d -2,31E+05 d
kopalnych
związki
0,0006 a
0a
promieniotwórcze
1259,552 c
0c
desozolo- użytkowanie gruntów
d
giczność wydobycie minerałów
236,971
-4,52 d
wydobycie paliw
216341,23 d -2,31E+05 d
kopalnych
a
[DALY], b [PAF·m2/r], c [PDF·m2/r], d [MJ]
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10,513 c

0c

2,649 d

0d

973,423 d

0d

0 a 4,33E-06 a

0a

8465,021 d -1,57E+04 d
0a

0d

973,423 d

c
0 c 1791,709
0c
38063,505
d
-4,52 d
d -2,98E+03

wydobycie paliw
216341,23 d -2,31E+05 d
kopalnych
związki
0,0006 a
0a
promieniotwórcze
b
związki ekotoksyczne 22378,878
9,20E+03 b
związki powodujące
1219,252 c -1,25E+03 c
zakwaszenie/
eutrofizację
związki powodujące
0,0217 a
-0,0021 a
zmiany klimatu
związki powodujące
0,0009 a -1,31E-05 a
zubożenie warstwy
ozonowej
1259,552 c
użytkowanie gruntów
0c
wydobycie minerałów

materiały metalowe
wysypisko
recykling
odpadów

2119,028 b -1,34E+03 b

322,495 b

0b

16,061 c

0c

-0,0016 a

-0,00606 a 6,99E-05 a

0a

-5,16E-06

-6,27E-06 a 7,62E-07 a

0a

0c

10,513 c

0c

-2,98E+03 d

2,649 d

0d

8465,021 d -1,57E+04 d

973,423 d

0d

a
0 a 4,33E-06

0a

1085,442 c

a

1791,709 c
38063,505
d

0a

-284 c

1791,709 c
0c
d
38063,51 -2,98E+03 d

10,513 c
2,649 d

0c
0d

8465,021 d -1,57E+04 d

973,423 d

0d

W przypadku destrukcyjności defunkcyjnej dla tworzyw polimerowych, największe
szkodliwe oddziaływanie spośród kategorii destrukcyjnych wpływów środowiskowych
posiada użytkowanie gruntów (1.259,5516 PDF·m2/r) i wydobycie paliw kopalnych
(216.341,23 MJ). Wśród materiałów metalowych jest to użytkowanie gruntów
(1.791,7096 PDF·m2/r) i wydobycie minerałów (38.063,505 MJ). W przypadku innych
tworzyw i materiałów – głównie wydobycie paliw kopalnych (973,4232 MJ) oraz
użytkowanie gruntów (10, 5125 PDF·m2/r).
Rozpatrując deekologiczne szkodliwe oddziaływanie tworzyw polimerowych zauważono,
że największy poziom destrukcyjnego wpływu wśród kategorii ekologiczności charakteryzuje
związki ekotoksyczne (22.378,878 PAF·m2/r), użytkowanie gruntów (1.259,5516 PDF·m2/r)
oraz wydobycie paliw kopalnych (216 341,23 MJ). W przypadku materiałów metalowych
największym poziomem destrukcyjnego oddziaływania wyróżniają związki ekotoksyczne
(2.119,0276 PAF·m2/r), użytkowanie gruntów (1.791,7096 PDF·m2/r) oraz wydobycie
minerałów (38.063,505 MJ). Z kolei odnośnie innych tworzyw i materiałów, najistotniejsze
destrukcyjne wpływy w kategorii deekologiczności stanowią związki ekotoksyczne
(322,4946 PAF·m2/r), związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (16,0613 PDF*m2/r),
gdzie przeważają tlenek azotu (53%), tlenek siarki (46,3%), amoniak (0,7%) oraz wydobycie
paliw kopalnych (973,4232 MJ).
Ostatnią kategorię oddziaływań destrukcyjnych stanowi desozologiczność. Odnośnie
tworzyw polimerowych największy negatywny wpływ ma w niej wydobycie paliw kopalnych
(216.341,23 MJ) i użytkowanie gruntów (1.259,5516 PDF·m2/r). W przypadku materiałów
metalowych jest to użytkowanie gruntów (1.791,7096 PDF·m2/r) i wydobycie minerałów
(38.063,505 MJ). Sytuacja wygląda podobnie dla innych tworzyw i materiałów – przeważa
wydobycie paliw kopalnych (973,4232 MJ) oraz użytkowanie gruntów (10,5125 PDF·m2/r),
w tym głównie użytkowanie gruntów II-III (51,4%), użytkowanie gruntów II-IV (35,3)
i użytkowanie gruntów III-IV (9,53%).
Podczas badania i oceny oddziaływania tworzyw polimerowych dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu, wyraźnym było, że największe
zmniejszenie destrukcyjnego wpływu spośród kategorii deergonomiczności charakteryzuje
związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-0,0209 DALY) – głównie
tlenek azotu (91,2%), tlenek siarki (5,81%) i cząsteczki < 10 m (3,02%) oraz procesy
związane z wydobyciem paliw kopalnych (-2,31·105 MJ) – wśród których dominuje
wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (34%), gazu ziemnego 30.3 MJ/kg (28,1%), energia
z ropy naftowej (27,8%) i gazu ziemnego (14,8%), z kolei najmniejsze – związki
ekotoksyczne (9,20·103 PAF·m2/r), głównie nikiel (61,2%), ołów (31,2%), cynk (2,07%)
i kadm (1,59%) oraz związki rakotwórcze (0,00342 DALY), a wśród nich przede wszystkim
jony arszeniku (56,5%) i jony kadmu (44,1%). W tej samej kategorii, wśród materiałów
metalowych, najwyższym poziomem minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania cechują się
związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-0,0111 DALY), którymi
są przede wszystkim tlenek siarki (46%) i tlenek azotu (26,1%), związki ekotoksyczne
(-1,34·103 PAF·m2/r), głównie ołów (61,3%), nikiel (21%), miedź (8,69%), chrom (8,27%)
i cynk (6,87%) oraz wydobycie paliw kopalnych (-1,57·104 MJ). Odnośnie innych tworzyw
i materiałów, nie odnotowano istotnego zmniejszenia negatywnego wpływu.
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W przypadku destrukcyjności defunkcyjnej dla tworzyw polimerowych, największe
zmniejszenie szkodliwego oddziaływania spośród kategorii defunkcyjnych wpływów
środowiskowych posiada wydobycie paliw kopalnych (-2,31·105 MJ). Wśród materiałów
metalowych również są to procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-1,57·104 MJ).
W przypadku innych tworzyw i materiałów nie odnotowano istotnego zmniejszenia
destrukcyjnych wpływów.
Rozpatrując zmniejszenie szkodliwego oddziaływania tworzyw polimerowych
stwierdzono, że największy poziom minimalizacji destrukcyjnego wpływu wśród wszystkich
kategorii deekologiczności charakteryzuje wydobycie paliw kopalnych (-2,31·105 MJ),
związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-1,25·103 PDF*m2/r), w tym tlenek azotu
(97,3%) i tlenek siarki (1,85%), procesy związane z wydobyciem minerałów (-4,53 MJ),
szczególnie wydobycie boksytów (95%) oraz związki powodujące zmiany klimatu
(-0,00208 DALY), szczególnie dwutlenek węgla (97,8%) i metan (2,19%). Najmniejszym
poziomem cechują się natomiast związki ekotoksyczne (9,20·103 PAF·m2/r), głównie nikiel
(61,2%), ołów (31,2%), cynk (2,07%) i kadm (1,59%). W przypadku materiałów metalowych
najistotniejszym zmniejszeniem poziomu destrukcyjnego oddziaływania w tej kategorii
wyróżniają się procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-1,57·104 MJ), związki
ekotoksyczne (-1,57·104 PAF·m2/r), głównie ołów (61,3%), nikiel (21%), miedź (8,69%),
chrom (8,27%) i cynk (6,87%), związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację
(-284 PDF·m2/r), w tym tlenek azotu (65,6%) i tlenek siarki (34,3%) oraz wydobycie
minerałów (-2,98•103 MJ), gdzie przeważa wydobycie boksytów (80,6%) i wydobycie żelaza
(19,4%), natomiast najniższym poziomem – charakteryzują się związki powodujące
zubożenie warstwy ozonowej (-6,27·106 DALY), w skład których wchodzi głównie
bromotrifluorometan (99,99%). Z kolei odnośnie innych tworzyw i materiałów, nie
odnotowano istotnego zminimalizowania destrukcyjnych wpływów w kategorii
deekologiczności.
Odnośnie tworzyw polimerowych negatywne wpływy desozologiczne najbardziej
minimalizują procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-2,31·105 MJ), w przypadku
materiałów metalowych jest to również wydobycie paliw kopalnych (-1,57·104 MJ). Dla
innych tworzyw i materiałów nie zauważono istotnego zmniejszenia szkodliwych wpływów
(tab. 4.3).
Rysunek 4.9 przedstawia rozkład procentowy udziału poszczególnych rodzajów
negatywnych następstw destrukcyjności w odniesieniu do tworzyw i materiałów
występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90,
dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów
lub recyklingu. Obrazuje on, że kategorie wpływów środowiskowych dla modelu składowania
na wysypisku śmieci, warunkujące destrukcyjność defunkcyjną, deekologiczną
i desozologiczną, które występują w przypadku tworzyw polimerowych, charakteryzują się
negatywnym wpływem na obiekt obrabiany, żywe elementy otoczenia i infrastrukturę
techniczną. Wśród kategorii wpływów środowiskowych, które składają się na destrukcyjność
deergonomiczną, jedna – związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego
(-0,0002 DALY), nie posiada niekorzystnego wpływu, dzięki czemu łączne destrukcyjne
oddziaływanie tworzyw polimerowych, w stosunku do operatorów wynosi około 87,5%
kategorii. Dla materiałów metalowych przeważają negatywne oddziaływania defunkcyjne
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i desozologiczne stanowiące po 100% wszystkich kategorii wpływów. W przypadku
destrukcyjnego oddziaływania wpływów składających się na deergonomiczność
i deekologiczność, większy odsetek kategorii ma wpływ negatywny, aniżeli pozytywny (po
75%). Natomiast wśród kategorii wpływów środowiskowych destrukcyjności
deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej i desozologicznej pozostałych tworzyw
i materiałów, wszystkie z nich, mają szkodliwy wpływ.
Udział poszczególnych rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do tworzyw i materiałów
występujących dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu zespołu
roboczego wirnika siłowni wiatrowej Gamesa G90, pokazuje, że kategorie wpływów
środowiskowych warunkujące destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną, które występują
w przypadku tworzyw polimerowych, charakteryzują się zmniejszonym negatywnym
wpływem na obiekt obrabiany i infrastrukturę techniczną. Wśród kategorii wpływów
środowiskowych, które składają się na destrukcyjność deergonomiczną, jedna – związki
rakotwórcze (0,00342 DALY), nie posiada znacząco zmniejszonego niekorzystnego wpływu,
przez co łączne destrukcyjne oddziaływanie kategorii środowiskowych tworzyw
polimerowych, w stosunku do operatorów jest zmniejszone do około 80% kategorii. Odnośnie
destrukcyjności deekologicznej, również jedna kategoria: związki ekotoksyczne
(9,20·103 PAF·m2/r) nie wykazują istotnego zmniejszenia destrukcyjnych wpływów, dlatego
71,43% wszystkich kategorii charakteryzuje się niższym poziomem szkodliwych
oddziaływań. W przypadku materiałów metalowych zmniejszenie negatywnych oddziaływań
deergonomicznych, defunkcyjnych, deekologicznych i desozologicznych ma miejsce w 100%
kategorii wpływów środowiskowych. Odwrotna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do grupy
innych tworzyw i materiałów –w żadnej z kategorii nie odnotowano istotnej minimalizacji
destrukcyjnych
wpływów
deergonomicznych,
defunkcyjnych,
deekologicznych
i desozologicznych.
Powyższe wyniki potwierdzają zasadność stosowania recyklingu, jako formy
zagospodarowania poużytkowego zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej,
szczególnie dla materiałów metalowych i tworzyw polimerowych.
Wyniki charakteryzowania z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących w cyklu
życia wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modeli zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu, obrazują, że
najwyższy poziom obniżenia destrukcyjnych wpływów na skutek recyklingu, został
odnotowany dla związków organicznych powodujących choroby układu oddechowego
(-100%),
wydobycia
paliw
kopalnych
(-54%),
związków
powodujących
zakwaszenie/eutrofizację (-40%), związków powodujących zmiany klimatu (-29%) oraz
związków nieorganicznych powodujących choroby układu oddechowego (-27%). Istotne
zmniejszenie
destrukcyjności
oddziaływań
deergonomicznych,
defunkcyjnych,
deekologicznych i desozologicznych, dzięki wprowadzeniu recyklingu do cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, miałoby miejsce w siedmiu na jedenaście kategorii
wpływów środowiskowych, co popierałoby tezę o zasadności zastosowania tej formy
zagospodarowania poużytkowego (rys. 4.10).
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Rys. 4.9. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla procentowego udziału rodzajów
destrukcyjności w odniesieniu do tworzyw i materiałów występujących w cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie
umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu

Metoda normalizacji
Przykładowe wyniki normalizacji dla zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 w stosunku do destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej
i desozologicznej, przedstawiono na rysunkach 4.11 - 4.26.
Normalizowanie wartości wskaźnika kategorii polega na obliczeniu wartości wskaźnika
względem określonej wartości odniesienia (dzieli się otrzymaną wartość wskaźnika przez
wartość odniesienia). Jako wartość odniesienia przyjmowana była uśredniona roczna wielkość
destrukcyjnego wpływu przypadająca na jednego Europejczyka (zgodnie z modelem
Ekowskaźnika 99). Dzięki normalizacji określono udział danego destrukcyjnego efektu
oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w efekcie całkowitym oraz
uzyskano znormalizowany profil środowiskowy. Etap normalizacji pozwolił na otrzymanie
wyników bezwymiarowych i stanowił podstawę do prowadzenia dalszych kroków –
grupowania i ważenia. Normalizacja jest niezbędna do oceny dystansu pomiędzy analizowaną
wielkością, a wielkością docelową, która została osiągnięta. Jest stosunkowo obiektywnym
etapem ilustrującym, które z efektów są mniej lub bardziej reprezentowane w wyniku
końcowym oddziaływania zespołu roboczego turbiny elektrowni działającej w środowisku.
Przyjęto dwa modele zagospodarowania poużytkowego – umieszczenie na wysypisku
odpadów lub recykling. Wyniki w odniesieniu do jednego cyklu życia podano osobno dla:
a) całościowego oddziaływania zespołu roboczego (z uwzględnieniem kategorii wpływów);
b) wartości szkodliwych emisji do atmosfery, wody i gleby;
c) niebezpiecznych oddziaływań tworzyw polimerowych (PVC, PET, poliester, poliuretany,
żywice epoksydowe, włókna szklane i węglowe, laminaty), materiałów metalowych
(żeliwo, aluminium, stal, miedź) oraz innych tworzyw i materiałów (guma, smary, oleje).
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Rys. 4.10. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych z uwzględnieniem kategorii wpływów
występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90
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Wyniki normalizowania dla rodzajów destrukcyjności występujących w cyklu życia dla
modelu zagospodarowania poużytkowego w formie składowania zespołu roboczego wirnika
siłowni wiatrowej Gamesa G90 na wysypisku śmieci, pokazują, że najwyższym poziomem
szkodliwego oddziaływania charakteryzują się wpływy destrukcyjności deergonomicznej
(37,599), a najniższym – destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej (po 31,012).
Całościowe wyniki normalizowania dla rodzajów destrukcyjności występujących dla modelu
recyklingu, obrazują z kolei, że najwyższym poziomem minimalizacji szkodliwego
oddziaływania charakteryzują się wpływy destrukcyjności deergonomicznej (-32,811),
a najniższym – destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej (po -30,855). Analizy ukazują
zasadność stosowania recyklingu jako formy zagospodarowania poużytkowego zespołu
roboczego elektrowni wiatrowej, odnośnie wszystkich kategorii destrukcyjności (rys. 4.11).

Rys. 4.11. Wyniki normalizowania dla rodzajów destrukcyjności występujących w cyklu życia oraz podczas
recyklingu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu

Rysunek 4.12 przedstawia wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej
występującej w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90,
dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów
lub recyklingu, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych. Uwidacznia się,
że największe znaczenie dla modelu składowania na wysypisku odpadów, odgrywają procesy
związane z wydobyciem paliw kopalnych (25,8276), w tym głównie wydobycie ropy
naftowej 42.6 MJ/kg (94,5%) i wydobycie gazu ziemnego 35 MJ/m3 (4,86%). Istotne
znaczenie mają również związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego
(5,6183), w tym przede wszystkim kadm (67,7%) i jony arszeniku (21,4%) oraz związki
ekotoksyczne (0,5766), głównie nikiel (78,3%), cynk (6,43%), kadm (5,28%), ołów (3,06%),
chrom (2,81%) i miedź (1,56%). Najniższym poziomem szkodliwego oddziaływania
charakteryzowały się z kolei związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego
(-0,0112), szczególnie nie metanowe lotne związki organiczne (94,4%). Z kolei podczas
analizy wyników normalizowania dla modelu recyklingu, widocznym jest, że największe
znaczenie mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-30,5), w tym głównie
wydobycie ropy naftowej 41 MJ/kg (34%), wydobycie gazu ziemnego 36.6 MJ/m3 (28,1%),
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wydobycie gazu ziemnego 35 MJ/m3 (27,8%) i wydobycie ropy naftowej 42.6 MJ/kg (14,8%)
oraz związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-2,13), przede
wszystkim tlenek azotu (69,1%), tlenek siarki (19,6%) i cząsteczki < 10 m (11,3%). Istotne
znaczenie mają również procesy związane z wydobyciem minerałów (-0,355), szczególnie
wydobycie boksytów (80,6%) i żelaza (19,39%) oraz związki organiczne powodujące
choroby układu oddechowego (-0,042), w szczególności tlenek azotu (69,2%), tlenek siarki
(19,5%) i cząsteczki < 10 m (11,2%). Najniższym poziomem minimalizacji szkodliwego
oddziaływania charakteryzowały się związki ekotoksyczne (0,159 PAF*m2/r) oraz
rakotwórcze (0,0573), szczególnie jony kadmu (68,2%) i arszeniku (30,12%).

Rys. 4.12. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Na wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia
zespołu roboczego wirnika elektrowni Gamesa G90, składają się cztery kategorie
oddziaływań środowiskowych. Najsilniejszy szkodliwy wpływ dla modelu umieszczenia na
wysypisku odpadów, wykazują procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (25,8276).
Istotnym jest także oddziaływanie drugiej kategorii – wydobycia minerałów (4,5589),
szczególnie wydobycia miedzi (81,8%), cyny (5,95%), żelaza (3,76%), niklu (3,04%)
i ołowiu (2,94%). Natomiast najsilniejsze zmniejszenie szkodliwego wpływu w przypadku
modelu zagospodarowania w formie recyklingu, wykazuje wydobycie paliw kopalnych
(-30,5). Istotne jest także zmniejszenie oddziaływania procesów związanych z wydobyciem
minerałów (-0,355) (rys. 4.13).
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Rys. 4.13. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Szereg kategorii oddziaływań środowiskowych składa się na wyniki normalizowania dla
destrukcyjności deekologicznej występującej w cyklu życia zespołu roboczego wirnika
siłowni wiatrowej Gamesa G90. Kluczowe znaczenie dla modelu wysypiska odpadów
odgrywają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (25,8276). Wśród innych
ważnych oddziaływań wyróżnić można wydobycie minerałów (4,5589) oraz związki
powodujące zmiany klimatu (1,331). Z kolei największą rolę w modelu recyklingu posiadają
procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-30,5). Spośród innych istotnych
oddziaływań wymienić można związki powodujące zmiany klimatu (-0,541), głównie
dwutlenek węgla (84,8%), tetrafluorometan (8,73%) i metan (5,72%), wydobycie minerałów
(-0,355) oraz związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-0,307), głównie tlenek azotu
(92,3%) i tlenek siarki (7,76%). Z kolei kategorią środowiskową, która wykazuje najmniejszy
stopień minimalizacji destrukcyjnych oddziaływań deekologicznych są związki powodujące
zubożenie warstwy ozonowej (0,001) (rys. 4.14).
Największą rolę spośród oddziaływań środowiskowych dla destrukcyjności
desozologicznej występującej w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90, dla modelu składowania na wysypisku śmieci, odgrywają procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (25,8276), wydobycie minerałów (4,5589) oraz użytkowanie
gruntów (0,5876), w tym głównie użytkowanie gruntów II-III (51,4%), użytkowanie gruntów
II-IV (35,3%) i użytkowanie gruntów III-IV (9,53%). Najmniejszy odsetek stanowią
natomiast związki promieniotwórcze (0,0373). Dwie kategorie oddziaływań środowiskowych
wchodzą z kolei w skład wyników normalizowania modelu recyklingu. Największą rolę
spośród nich odgrywają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-30,5).
Najmniejszy odsetek charakteryzuje procesy związane z wydobyciem minerałów (-0,355)
(rys. 4.15).
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Rys. 4.14. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deekologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Rys. 4.15. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności desozologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Podczas analizy typów emisji występujących w cyklu życia zespołu roboczego wirnika
siłowni Gamesa G90 dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na
wysypisku odpadów lub recyklingu, otrzymano wyniki normalizowania dla rodzajów
destrukcyjności w odniesieniu do trzech typów emisji, a mianowicie do atmosfery, wody
i gleby. Najwyższym poziomem destrukcyjnych oddziaływań dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie składowania na wysypisku odpadów, charakteryzowały się emisje do
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atmosfery (łącznie 8,894), a najniższym – do gleby (łącznie 0,011). Destrukcyjne
oddziaływania deergonomiczne występowały we wszystkich trzech rodzajach emisji,
osiągając maksymalną wartość w przypadku emisji do atmosfery, równą 6,399. Wpływy
defunkcyjne i desozologiczne odnotowano wyłącznie dla emisji do atmosfery i do wody,
przyjęły one łączną wartość po 0,037. Destrukcyjność deekologiczna wystąpiła w każdym
z rodzajów emisji, uzyskując najwyższy poziom w emisjach do atmosfery (2,425). W trakcie
analizy typów emisji występujących dla modelu recyklingu zespołu roboczego wirnika,
najwyższym poziomem minimalizacji destrukcyjnych oddziaływań charakteryzowały się
emisje do atmosfery (łącznie -2,61), a najniższym – do gleby (0). Zmniejszenie
destrukcyjnych oddziaływań deergonomicznych występowało w dwóch rodzajach emisji (do
środowiska atmosferycznego i wodnego), osiągając maksymalną wartość w przypadku emisji
do atmosfery, równą -1,92. Istotnie zmniejszonych wpływów defunkcyjnych
i desozologicznych nie odnotowano. Minimalizacja destrukcyjności deekologicznej wystąpiła
w dwóch rodzajach emisji (do atmosfery i do gleby), uzyskując najwyższy poziom redukcji
w emisjach do atmosfery (-0,69). Istotny poziom zmniejszenia destrukcyjnych oddziaływań
odnotowany w większości dla emisji do środowiska atmosferycznego oraz wodnego,
uzasadnia zastosowanie recyklingu, jako formy zagospodarowania poużytkowego zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej (rys. 4.16).

Rys. 4.16. Wyniki normalizowania dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do typów emisji występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu

Śledząc wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej występującej
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu
do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych, widocznym jest
szczególnie duży udział emisji do atmosfery dla modelu zagospodarowania poużytkowego
w formie wysypiska odpadów. W tej grupie największą rolę odgrywają związki nieorganiczne
powodujące choroby układu oddechowego (5,6182), głównie nie metanowe lotne związki
organiczne (94,4%) i sam metan (0,68%) oraz związki powodujące zmiany klimatu (1,331),
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głównie dwutlenek węgla (93,3%), metan (5,28%) i tlenek diazotu (1,58). Wśród emisji do
wody, kluczowe znaczenie mają związki rakotwórcze (0,2106), w tym jony arszeniku
(81,9%), kadmu (15,2%) i policykliczne węglowodory aromatyczne (2,8%). Związki
rakotwórcze przeważają również w emisjach do gleby (0,0002), stanowią je przede wszystkim
arszenik (98,6%) i kadm (1,37%). W zbiorze oddziaływań modelu zagospodarowania
w formie recyklingu, największą rolę odgrywają związki nieorganiczne powodujące choroby
układu oddechowego (-2,13), spośród nich – tlenek azotu (69,1%), tlenek siarki (19,6%)
i cząsteczki < 10 m (11,3%). Wśród emisji do wody, kluczowe znaczenie mają związki
rakotwórcze (-0,0329), w tym jony arszeniku (52,8%) i kadmu (28,7%) oraz ekotoksyczne
(-0,00133), szczególnie jony niklu (32,8%), miedzi (25,3%), chromu (19%), cynku (2,39%)
i kadmu (1,11%) (rys. 4.17).

Rys. 4.17. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem
kategorii oddziaływań środowiskowych

Wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia
zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej Gamesa G90 dla modelu zagospodarowania
w formie składowania na wysypisku śmieci, w odniesieniu do typów emisji,
z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych, wykazują obecność wyłącznie
emisji atmosferycznych i do środowiska wodnego. Dominują tam związki promieniotwórcze,
przyjmując wartości 0,035 (emisja do atmosfery) i 0,002 (emisja do wody). Nie odnotowano
istotnego zmniejszenia destrukcyjnych wpływów defunkcyjnych na skutek zastosowania
modelu recyklingu, jako formy zagospodarowania poużytkowego (rys. 4.18).
Rys. 4.19 obrazuje wyniki normalizowania dla destrukcyjności deekologicznej
występującej w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni Gamesa G90 dla modeli
zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub
recyklingu, w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych. Dla modelu wysypiska odpadów, można zauważyć, że i w tym wypadku
odnotowuje się najwyższy poziom szkodliwych emisji do atmosfery, najsilniej oddziałują
związki powodujące zmiany klimatu (1,331), związki ekotoksyczne (0,564), w tym
szczególnie nikiel (80,2%), cynk (6,59%), kadm (5,41%), ołów (3,14%), chlor (2,88%)
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i miedź (1,6%). W odniesieniu do emisji wodnych, przeważają związki ekotoksyczne
(0,0071), szczególnie jony miedzi (27,6%), niklu (27,5%), chromu (27,4%), cynku (8,6%)
i kadmu (6,19%). Wśród emisji do gleby, największym poziomem oddziaływania
charakteryzują się także związki ekotoksyczne (0,0056), głównie cynk (67,5%), chrom
(29,8%) i nikiel (1,8%). Z kolei dla modelu recyklingu najsilniejszą minimalizację
oddziaływania dla emisji do atmosfery warunkują związki powodujące zmiany klimatu
(-0,541) oraz związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-0,307), w tym szczególnie
tlenek azotu (92,3%) i tlenek siarki (7,76%). Z kolei najsłabszą – związki ekotoksyczne
(0,161). W odniesieniu do emisji wodnych, przeważa minimalizacja wpływu związków
ekotoksycznych (-0,00133). Wśród emisji do gleby nie odnotowano kategorii
środowiskowych powodujących istotne zmniejszenie negatywnego wpływu.

Rys. 4.18. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem
kategorii oddziaływań środowiskowych

Rys. 4.19. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deekologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem
kategorii oddziaływań środowiskowych

125

Wyniki normalizowania dla ostatniego rodzaju badanej destrukcyjności –
desozologicznej, która występowała w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90 dla modelu składowania na wysypisku, w odniesieniu do typów
emisji, obejmują wyłącznie emisje do atmosfery i do wody. Największe znaczenie, podobnie
jak w przypadku destrukcyjności defunkcyjnej mają w nich związki promieniotwórcze –
łącznie 0,037. Dla modelu recyklingu nie wystąpił istotny poziom obniżenia szkodliwych
wpływów desozologicznych (rys. 4.20).

Rys. 4.20. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności desozologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem
kategorii oddziaływań środowiskowych

Rysunek 4.21 obrazuje typy emisji występujące w cyklu życia zespołu roboczego wirnika
siłowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli zagospodarowania poużytkowego w formie
umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu. Wyniki normalizowania uzyskano dla
czterech rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do trzech typów tworzyw i materiałów –
tworzyw polimerowych, materiałów metalowych oraz grupy innych tworzyw i materiałów.
Najwyższym poziomem destrukcyjnych oddziaływań w modelu wysypiska odpadów
charakteryzowała się deergonomiczność (łącznie 38,66), a najniższym – defunkcyjność
i desozologiczność (łącznie po 32,06). We wszystkich kategoriach destrukcyjności
największy poziom szkodliwego oddziaływania niosły ze sobą tworzywa polimerowe (łącznie
110,283), osiągając maksimum dla deergonomiczności równe 29,97. Najniższy poziom
niekorzystnych oddziaływań posiadała natomiast grupa innych tworzyw i materiałów (łącznie
0,54). Badanie i ocena typów emisji występujących w modelu recyklingu, pokazało, że
najwyższym poziomem minimalizacji destrukcyjnych oddziaływań charakteryzowała się
deergonomiczność (łącznie -31,639), a najniższym – defunkcyjność i desozologiczność
(łącznie po -29,716). Najistotniejsze zmniejszenie poziomu szkodliwego oddziaływania
powodowały tworzywa polimerowe (łącznie -111,201), osiągając maksimum dla
ekologiczności równe -28,499. Najniższy poziom redukcji niekorzystnych oddziaływań
posiadała grupa innych tworzyw i materiałów. Biorąc pod uwagę fakt, że we wszystkich
kategoriach destrukcyjności najistotniejsze zmniejszenie poziomu szkodliwego oddziaływania
niosły ze sobą tworzywa polimerowe (łącznie -111,202) i dość wysokie – materiały metalowe
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(łącznie -10,261), to zasadną zdaje się być teza o zastosowaniu recyklingu, jako formy
zagospodarowania poużytkowego w stosunku do zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej.

Rys. 4.21. Wyniki normalizowania dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do materiałów i tworzyw
występujących w cyklu życia oraz podczas recyklingu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90

Rozpatrując wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej występującej
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni Gamesa G90, dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów,
w odniesieniu do tworzyw i materiałów, w przypadku tworzyw polimerowych, widocznym
jest szczególnie duży udział procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (25,7446),
szczególnie wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (82%) i wydobycie gazu ziemnego
30.3 MJ/kg (14,8%), związków nieorganicznych powodujących choroby układu
oddechowego (2,9484), w tym tlenku siarki (45,6%), tlenku azotu (25,2%) i dwutlenku siarki
(8,56%) oraz związków rakotwórczych (0,5404), przede wszystkim jonów arszeniku (34,8%),
kadmu (29,4%) i tetrachlorometanu (6,81%). Wśród oddziaływań materiałów metalowych,
najwyższy poziom wpływów posiadają procesy związane z wydobyciem minerałów (4,5296),
głównie wydobycie miedzi (95,5%) i żelaza (1,34%), związki nieorganiczne powodujące
choroby układu oddechowego (2,7341), w tym dwutlenek siarki (81%), tlenek azotu (12,8%)
i tlenek siarki (5,91%) i procesy związane w wydobyciem paliw kopalnych (1,0073), w tym
wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (89,9%) i wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg
(9,54%). Z kolei spośród grupy innych tworzyw i materiałów, największym destrukcyjnym
wpływem charakteryzują się także związki nieorganiczne powodujące choroby układu
oddechowego (0,044), w szczególności tlenek siarki (57,7%) i tlenek azotu (19,6%).
W przypadku modelu zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu, dla tworzyw
polimerowych, wyraźny jest znacząco duży, pozytywny udział procesów związanych
z wydobyciem paliw kopalnych (-27,5), szczególnie wydobycie ropy naftowej 41MJ/kg
(36%), gazu ziemnego 35 MJ/m3 (30%), gazu ziemnego 36.6 MJ/m3 (29,7%) i ropy naftowej
42.6 MJ/kg (9,98%), związków nieorganicznych powodujących choroby układu
oddechowego (-1,36), w tym głównie tlenku azotu (91,2%), tlenku siarki (5,81%) i cząsteczek
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< 10 m (3,02%) oraz związków organicznych powodujących choroby układu oddechowego
(-0,0403), przede wszystkim nie metanowych lotnych związków organicznych (91,8%)
i węglowodorów (8,07%). Najmniejszy poziom poprawy odnotowano natomiast dla
związków rakotwórczych (0,223), głównie jonów arszeniku (56,5%) i kadmu (44,1%). Wśród
oddziaływań materiałów metalowych, również najwyższy poziom minimalizacji
niekorzystnych wpływów posiadają procesy związane w wydobyciem paliw kopalnych
(-1,83), w tym wydobycie ropy naftowej 42.6 MJ/kg (82,1%), wydobycie węgla kamiennego
18 MJ/kg (10,1%) i wydobycie gazu ziemnego 36.6 MJ/m3 (7,85%) oraz związki
nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-0,724), w tym tlenek siarki (46%),
cząsteczki < 10 m (27,9%) i tlenek azotu (26,1%). Z kolei wśród grupy innych tworzyw
i materiałów, nie odnotowano obniżenia destrukcyjnego wpływu w kategorii
deergonomiczności (rys. 4.22).

Rys. 4.22. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deergonomicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do tworzyw i materiałów,
z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Na wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia
zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modelu zagospodarowania
w formie składowania na wysypisku śmieci, w odniesieniu do tworzyw i materiałów,
wpływają cztery kategorie oddziaływań środowiskowych. Największe znaczenie mają
procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (łącznie 26,8678), a najmniejsze – związki
promieniotwórcze (łącznie 0,0376). Odnośnie tworzyw polimerowych, zależność ta była
analogiczna, największy destrukcyjny wpływ miały procesy związane z wydobyciem paliw
kopalnych (25,7446), a najmniejszy – związki promieniotwórcze (0,0373). W stosunku do
materiałów metalowych, najwyższe szkodliwe oddziaływanie posiadały procesy związane
z wydobyciem minerałów (4,5296). Na poziom wpływu grupy innych tworzyw i materiałów,
podobnie, jak w przypadku tworzyw polimerowych, najwyższy stopień oddziaływania miały
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procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (0,1158). Na wyniki normalizowania dla
modelu recyklingu wpływają dwie kategorie oddziaływań środowiskowych. Największy
pozytywny wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (łącznie -29,36),
a najmniejszy – procesy związane z wydobyciem minerałów (łącznie -0,356). W stosunku do
tworzyw polimerowych największe zmniejszenie destrukcyjnego wpływu warunkowały
procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-27,5), a najmniejsze – procesy związane
z wydobyciem minerałów (-0,0005). W stosunku do materiałów metalowych, minimalizacja
szkodliwego oddziaływanie cechowała wydobycie paliw kopalnych (-1,86) oraz minerałów
(-0,355). Grupa innych tworzyw i materiałów nie wpłynęła znacząco na obniżenie
szkodliwego oddziaływania w żadnej z rozpatrywanych kategorii wpływów (rys. 4.23).

Rys. 4.23. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności defunkcyjnej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do tworzyw i materiałów,
z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Analizując wyniki normalizowania dla destrukcyjności deekologicznej dla modelu
składowania na wysypisku jako formy zagospodarowania, w odniesieniu do tworzyw
i materiałów, najsilniejsze oddziaływanie odnotowuje się dla procesów związanych
z wydobyciem paliw kopalnych (łącznie 26,8678) oraz minerałów (łącznie 4,5581). Na łączny
poziom destrukcyjnych oddziaływań powodowanych przez tworzywa polimerowe,
najistotniejszy wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (25,7446),
szczególnie wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (82%) i wydobycie gazu ziemnego
30.3 MJ/kg (14,8%) oraz związki powodujące zmiany klimatu (1,4151). Z kolei na sumę
szkodliwych oddziaływań powodowanych przez materiały metalowe, kluczowy wpływ mają
procesy związane z wydobyciem minerałów (4,5296), głównie wydobycie miedzi (95,5%)
i żelaza (1,34%) oraz procesy związane w wydobyciem paliw kopalnych (1,0073), w tym
wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (89,9%) i wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg
(9,54%). Pod względem łącznych destrukcyjnych oddziaływań warunkowanych przez grupę
innych tworzyw i materiałów, największym poziomem wpływów odznaczają się procesy
związane z wydobyciem paliw kopalnych (0,1158), w szczególności wydobycie ropy
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naftowej 42.6 MJ/kg (94,5%) i wydobycie gazu ziemnego 35 MJ/m3 (4,86%), związki
ekotoksyczne (0,0063), przede wszystkim nikiel (78,3%), cynk (6,43%), kadm (5,28%), ołów
(3,06%) i chlor (2,81%) oraz związki powodujące zmiany klimatu (0,0046). Najsilniejsze
zmniejszenie destrukcyjnego oddziaływania dla modelu zagospodarowania w formie
recyklingu, odnotowuje się dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych
(łącznie -29,36) oraz minerałów (łącznie -0,356). Na łączny poziom zmniejszenia
destrukcyjnych oddziaływań powodowanych przez tworzywa polimerowe, najistotniejszy
wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-27,5), związki powodujące
zakwaszenie/eutrofizację (-0,244), głównie tlenek azotu (98,3%) i tlenek siarki (1,85%) oraz
związki powodujące zmiany klimatu (-0,135), szczególnie dwutlenek węgla (97,8%) i metan
(2,19%). Z kolei na obniżenie oddziaływań powodowanych przez materiały metalowe,
kluczowy wpływ mają procesy związane w wydobyciem paliw kopalnych (-1,83), związki
powodujące zmiany klimatu (-0,395), głównie dwutlenek węgla (80,3%), tetrafluorometan
(12%), metan (6,66%) i tlenek węgla (1,01%) oraz procesy związane z wydobyciem
minerałów (-0,355), głównie wydobycie boksytów (80,6%) i żelaza (19,4%). Pod względem
zmniejszenia łącznych destrukcyjnych oddziaływań warunkowanych przez grupę innych
tworzyw i materiałów, nie odnotowano istotnego pozytywnego wpływu w analizowanych
kategoriach środowiskowych (rys. 4.24).

Rys. 4.24. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności deekologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do tworzyw i materiałów,
z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Rysunek 4.25 obrazuje wyniki normalizowania dla destrukcyjności desozologicznej.
Najwyższy poziom wpływów dla modelu składowania na wysypisku odpadów,
charakteryzuje procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (łącznie 26,8678),
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a najniższy – związki promieniotwórcze (łącznie 0,0376). Na wielkość destrukcyjności
desozologicznej tworzyw polimerowych najistotniejszy wpływ mają procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (25,7446) oraz użytkowanie gruntów (0,2456), głównie
użytkowanie gruntów II-III (56%), zajęcie przez obszar przemysłowy (35,7%), użycie
gruntów III-IV (3,17%) i użycie gruntów II-IV (2,87%). Na destrukcyjność w odniesieniu do
materiałów metalowych składa się przede wszystkim wydobycie minerałów (4,5296),
wydobycie paliw kopalnych (1,0073) oraz użytkowanie gruntów (0,3494), szczególnie
przekształcenie w zabudowę ciągłą (38,9%), zajęcie przez obszar przemysłowy (33,4%),
przekształcenie w obszar przemysłowy (17,6%) i zajęcie przez zabudowę ciągłą (7,16%).
W stosunku do destrukcyjności desozologicznej grupy innych tworzyw i materiałów
najwyższy wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (0,1158) oraz
użytkowanie gruntów (0,002), w tym użytkowanie gruntów II-III (51,4%), użytkowanie
gruntów II-IV (35,3%) i użytkowanie gruntów III-IV (9,53%). Na wyniki normalizowania dla
destrukcyjności desozologicznej występującej dla modelu zagospodarowania poużytkowego
w formie recyklingu, w odniesieniu do tworzyw i materiałów wpływają dwie kategorie
oddziaływań środowiskowych – procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
i minerałów. Najwyższy poziom ograniczenia destrukcyjnych wpływów charakteryzuje
wydobycie paliw kopalnych (łącznie -29,36), a najniższy – wydobycie minerałów (łącznie
-0,356). Na zmniejszenie wielkości destrukcyjności desozologicznej tworzyw polimerowych
najistotniejszy wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-27,5),
a najmniej istotny – związane z wydobyciem minerałów (-0,0005). Na rzeczoną
destrukcyjność w odniesieniu do materiałów metalowych składa się przede wszystkim
wydobycie paliw kopalnych (-1,86), w mniejszym stopniu – minerałów (-0,355). Z kolei na
destrukcyjność desozologiczną grupy innych tworzyw i materiałów żadna z analizowanych
kategorii nie ma istotnego wpływu redukującego.

Rys. 4.25. Wyniki normalizowania dla destrukcyjności desozologicznej występującej w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 w odniesieniu do tworzyw i materiałów,
z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych
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Wyniki normalizowania z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących w cyklu
życia zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli
zagospodarowania poużytkowego w formie składowania na wysypisku odpadów lub
recyklingu, obrazują, że najwyższy poziom obniżenia destrukcyjnych wpływów w wyniku
recyklingu, został odnotowany dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych
(-31), związków nieorganicznych powodujących choroby układu oddechowego (-3) oraz
związków powodujących zmiany klimatu (-1). Istotne zmniejszenie destrukcyjności
oddziaływań deergonomicznych, defunkcyjnych, deekologicznych i desozologicznych, na
skutek wprowadzenia zagospodarowania poużytkowego w formie recyklingu do cyklu życia
zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, miałoby miejsce w dziewięciu na jedenaście
kategorii wpływów środowiskowych, co uzasadniałoby słuszność jego zastosowania do
rzeczonego celu (rys. 4.26).
Grupowanie i ważenie
Wybrane wyniki grupowania i ważenia dla analizowanego zespołu roboczego wirnika
siłowni wiatrowej w odniesieniu do destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej,
deekologicznej i desozologicznej, przedstawiono na rysunkach 4.27 - 4.42. Efektem są
współczynniki środowiskowe wyrażone w punktach środowiskowych [Pt], które stanowią
zagregowane jednostki umożliwiające porównywanie wyników ekobilansów. Przyjęto dwa
modele zagospodarowania poużytkowego – umieszczenie na wysypisku odpadów lub
recykling. Wyniki uzyskane na etapie grupowania i ważenia przedstawiono oddzielnie dla:
a) całościowego oddziaływania zespołu roboczego z uwzględnieniem kategorii wpływów;
b) wartości szkodliwych emisji do atmosfery, wody i gleby;
c) niebezpiecznych oddziaływań tworzyw polimerowych (PVC, PET, poliester, poliuretany,
żywice epoksydowe, włókna szklane i węglowe, laminaty), materiałów metalowych
(żeliwo, aluminium, stal, miedź) oraz innych tworzyw i materiałów (guma, smary, oleje).
Rozpatrując całościowe oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90 dla rodzajów destrukcyjności, można zauważyć, że najwyższym
poziomem szkodliwych oddziaływań dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie
składowania na wysypisku śmieci, charakteryzuje się deergonomiczność (8.962,347 Pt),
a najniższym – defunkcyjność i desozologiczność (po 6.327,289 Pt). Z kolei najwyższym
poziomem minimalizacji szkodliwych oddziaływań dla modelu recyklingu jako formy
zagospodarowania, charakteryzuje się deergonomiczność (-6.951,1 Pt), a najniższym –
defunkcyjność i desozologiczność (po -6.171 Pt). Wysokie obniżenie wielkości
niekorzystnych wpływów w stosunku do destrukcyjności deergonomicznej oraz znaczące –
w odniesieniu do destrukcyjności deekologicznej, defunkcyjnej i desozologicznej, potwierdza
zasadność zastosowania recyklingu jako formy zagospodarowania poużytkowego zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej (rys.4.27).
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Rys. 4.26. Wyniki normalizowania z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących w cyklu życia zespołu
roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90
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Rys. 4.27. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
rodzajów destrukcyjności, w odniesieniu do modeli zagospodarowania poużytkowego w formie składowania na
wysypisku odpadów lub recyklingu

Badając poziom oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni
wiatrowej Gamesa G90 w stosunku do destrukcyjności deergonomicznej, w przypadku
modelu zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów,
można zauważyć, że najwyższy wpływ spośród wszystkich rzeczonych kategorii mają
procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (5.165,5286 Pt), głównie wydobycie ropy
naftowej 42.7 MJ/kg (64,2%), wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg (21,9%) i energia
pochodząca z ropy naftowej (12,4%), związki nieorganiczne powodujące choroby układu
oddechowego (2 247,31 Pt), wśród nich głównie tlenek siarki (37,54%), tlenek azotu
(35,71%) i cząsteczki < 10 m (21,1%) oraz procesy związane z wydobyciem minerałów
(911,7851 Pt), w tym wydobycie miedzi (93,5%), boksytów (4,99%) i żelaza (1,36%).
Najniższym poziomem charakteryzują się związki organiczne powodujące choroby układu
oddechowego (-4,4771 Pt), głównie węglowodory (98,1%) i metan (1,4%). Dla modelu
recyklingu, największy wpływ mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(-6.100 Pt), szczególnie wydobycie ropy naftowej 41MJ/kg (36%), gazu ziemnego 35 MJ/m3
(30%), gazu ziemnego 36.6 MJ/m3 (29,7%) i ropy naftowej 42.6 MJ/kg (9,98%) oraz związki
nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-850 Pt), wśród nich tlenek azotu
(69,1%), tlenek siarki (19,6%), i cząsteczki < 10 m (11,3%). Istotne są również procesy
związane z wydobyciem minerałów (-71 Pt) oraz związki organiczne powodujące choroby
układu oddechowego (-16,8 Pt), przede wszystkim nie metanowe lotne związki organiczne
(91,8%), węglowodory (7,72%) i metan (0,2%). Natomiast najmniej istotnym poziomem
minimalizacji destrukcyjnych wpływów charakteryzują się związki ekotoksyczne (63,8 Pt)
oraz rakotwórcze (22,9 Pt), głównie jony kadmu (68,1%) i arszeniku (31,9%) (rys. 4.28).
Rysunek 4.29 przedstawia oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni
Gamesa G90 dla destrukcyjności defunkcyjnej. Na model zagospodarowania w formie
wysypiska odpadów, wpływają cztery kategorie oddziaływań środowiskowych – wydobycie
paliw kopalnych i minerałów, użytkowanie gruntów oraz związki promieniotwórcze.
Najsilniejszy negatywny wpływ wywierają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(5.165,5286 Pt) oraz procesy związane z wydobyciem minerałów (911,7851 Pt). Natomiast
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w przypadku modelu recyklingu, najsilniejszy pozytywny wpływ wywierają procesy
związane z wydobyciem paliw kopalnych (-6.100 Pt), najmniejszy natomiast procesy
związane z wydobyciem minerałów (-71 Pt).

Rys. 4.28. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deergonomicznej, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Rys. 4.29. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności defunkcyjnej, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych
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Uwzględniając kategorie oddziaływań środowiskowych, wpływające na cykl życia
zespołu roboczego wirnika elektrowni Gamesa G90 w odniesieniu do destrukcyjności
deekologicznej, dla modelu wysypiska odpadów, widocznym jest szczególnie duża rola
procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (5.165,5286 Pt). Istotne znaczenie
mają procesy związane z wydobyciem minerałów oraz związki powodujące zmiany klimatu
(532,3707 Pt), w tym dwutlenek węgla (42,54%), 1,1,1,2-tetrafluoroetan (39,79%) i metan
(15,9%). Z kolei najmniejszym destrukcyjnym wpływem charakteryzują się związki
promieniotwórcze (14,9206 Pt), spośród których wyróżnić można przede wszystkim izotop
radonu222 (84,6%), cezu137 (5,21%) i węgla14 (1,81%). Z kolei dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie recyklingu, istotna jest duża pozytywna rola procesów związanych
z wydobyciem paliw kopalnych (- 6.100 Pt). Znaczenie mają również związki powodujące
zmiany klimatu (-216 Pt), związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-123 Pt),
szczególnie tlenek azotu (92,3%) i tlenek siarki (7,76%) oraz procesy związane
z wydobyciem minerałów (-71 Pt), w tym wydobycie boksytów (80,6%) i żelaza (19,4%).
Z kolei najmniej istotnym obniżeniem destrukcyjnego wpływu charakteryzują się związki
ekotoksyczne (63,8 Pt), spośród których wyróżnić można przede wszystkim ołów (66,1%),
nikiel (17,4%) i cynk (16,5%) (rys. 4.30).

Rys. 4.30. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deekologicznej, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Podczas badania i oceny oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla destrukcyjności desozologicznej w modelu
umieszczenia na wysypisku śmieci, widocznym było, że największy wpływ na łączny poziom
destrukcyjności miały procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (5.165,5286 Pt),
procesy związane z wydobyciem minerałów (911,7851 Pt) oraz użytkowanie gruntów
(235,055 Pt), szczególnie zajęcie przez obszar przemysłowy (33,3%), użytkowanie gruntów
II-III (23,4%), przekształcenie w zabudowę ciągłą (22,9%), przekształcenie w obszar
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przemysłowy (11%), zajęcie przez zabudowę ciągłą (3,81%), użytkowanie gruntów III-IV
(1,33%) i użytkowanie gruntów II-IV (1,2%). Najmniejszy negatywny wpływ miały
natomiast związki promieniotwórcze (14,9206 Pt). Dla modelu recyklingu, jako formy
zagospodarowania
poużytkowego,
uwzględniono
dwie
kategorie
oddziaływań
środowiskowych – wydobycie paliw kopalnych i minerałów. Największy wpływ na
zmniejszenie łącznego poziomu destrukcyjności sozologicznej miało wydobycie paliw
kopalnych (-6.100 Pt), a najmniejszy – minerałów (-71 Pt) (rys. 4.31).

Rys. 4.31. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności desozologicznej, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych

Rozpatrując oddziaływanie cyklu życia wirnika dla rodzajów destrukcyjności
w odniesieniu do typów emisji, można zauważyć, że dla modelu wysypiska odpadów, emisje
do atmosfery stanowią największy odsetek całkowitego udziału w stosunku do wszystkich
rodzajów destrukcyjności (łącznie 3.557,569 Pt), osiągając maksimum w przypadku
destrukcyjności deergonomicznej (2.559,622 Pt). Najmniejszy procent stanowią emisje do
gleby (łącznie 4,538 Pt), przyjmując maksimum również dla destrukcyjności
deergonomicznej (2,3 Pt), a nie występują w istotnym stopniu dla destrukcyjności
defunkcyjnej i desozologicznej. Najwyższy łączny poziom emisji notowany jest dla
destrukcyjności ergonomicznej (2.649,978 Pt), a najniższy dla destrukcyjności defunkcyjnej
i desozologicznej (po 14,921 Pt). Dla modelu recyklingu, emisje do atmosfery stanowią
największy odsetek całkowitego udziału w stosunku do wszystkich rodzajów destrukcyjności
(łącznie -1.041,63 Pt), osiągając maksimum w przypadku destrukcyjności deergonomicznej
(-766,4 Pt). Najmniejszy procent stanowią emisje do gleby. Najwyższe obniżenie łącznego
poziomu emisji notowane jest dla destrukcyjności deergonomicznej (-780,13 Pt), a nie
występuje w istotnym stopniu dla destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej. Istotny
poziom minimalizacji destrukcyjności oddziaływań w odniesieniu do emisji do środowiska
atmosferycznego oraz wodnego, stanowi uzasadnienie dla celowości zastosowania recyklingu
jako formy zagospodarowania poużytkowego wirnika elektrowni wiatrowej (rys. 4.32).
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Rys. 4.32. Oddziaływanie cyklu życia oraz recyklingu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90 dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do typów emisji

Na oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej Gamesa G90
dla destrukcyjności deergonomicznej, najwyższy poziom wpływu dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie składowania na wysypisku śmieci, wśród emisji
do atmosfery mają związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego
(2.247,3093 Pt), w tym dwutlenek siarki (53,5%), tlenek siarki (19%) i tlenek azotu (18,7%)
oraz związki ekotoksyczne (225,5838 Pt), głównie nikiel (38,3%), cynk (22,8%), ołów
(12,9%), chrom (2,71%), kadm (1,8%) i miedź (1,4%). Na łączny poziom emisji do wody,
kluczowy wpływ mają natomiast związki rakotwórcze (84,255 Pt), przede wszystkim jony
kadmu (73,8%) i arszeniku (32,1%) oraz związki promieniotwórcze (0,9716 Pt), szczególnie
izotopy cezu137 (80%) i kobaltu 60 (9,72%). Największe oddziaływanie na poziom emisji do
gleby mają związki rakotwórcze (0,0626 Pt), wśród których dominują arszenik (86,5%)
i kadm (13,5%). Najwyższy poziom obniżenia szkodliwego wpływu dla modelu recyklingu,
wśród emisji do atmosfery mają związki nieorganiczne powodujące choroby układu
oddechowego (-850 Pt), w tym tlenek azotu (69,1%), tlenek siarki (19,6%) i cząsteczki
<10 m (11,3%) oraz związki organiczne powodujące choroby układu oddechowego
(-16,8 Pt), przede wszystkim nie metanowe lotne związki organiczne (91,8%), węglowodory
(7,72%) i metan (0,2%). Na zmniejszenie łącznego poziomu emisji do wody, kluczowy
wpływ mają natomiast związki rakotwórcze (-13,2 Pt), przede wszystkim jony kadmu
(52,8%) i arszeniku (47,1%). Nie odnotowano kategorii środowiskowych mających istotny
wpływ na zmniejszenie oddziaływania na całkowity poziom emisji do gleby (rys. 4.33).
Analizując oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 dla destrukcyjności defunkcyjnej w odniesieniu do typów emisji, dla modelu
zagospodarowania w formie składowiska odpadów, uwzględniono jedną kategorie
oddziaływań środowiskowych i trzy rodzaje emisji – do atmosfery, wody oraz gleby. Na
łączny poziom emisji do atmosfery i wody istotnie wpływają tylko związki promieniotwórcze
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(kolejno 13,949 i 0,972 Pt). W przypadku destrukcyjności defunkcyjnej nie odnotowano
żadnych istotnie szkodliwych emisji rzeczonych związków do gleby. Zastosowanie modelu
recyklingu nie spowodowało istotnego zmniejszenia destrukcyjnych oddziaływań na żadnym
z analizowanych pól (rys. 4.34).

Rys. 4.33. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deergonomicznej w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Rys. 4.34. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności defunkcyjnej w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Podczas badania i oceny oddziaływania cyklu życia wirnika siłowni wiatrowej dla
destrukcyjności deekologicznej w odniesieniu do typów emisji, dla modelu zagospodarowania
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poużytkowego w formie umieszczenia na składowisku śmieci, widocznym jest, że na poziom
emisji do atmosfery najistotniejszy wpływ mają związki powodujące zmiany klimatu
(532,3707 Pt), głównie dwutlenek węgla (58,4%), 1,1,1,2-tetrafluoroetan (41,8%) i metan
(2,99%),
związki
ekotoksyczne
(225,5838
Pt)
oraz
związki
powodujące
zakwaszenie/eutrofizację (175,6244 Pt), szczególnie tlenek azotu (46,2%), tlenek siarki
(39,1%) i dwutlenek siarki (13,9%). Wielkość destrukcyjnych emisji do środowiska wodnego
warunkowana jest w dużej mierze oraz związkami ekotoksycznymi (2,8298 Pt), w tym jonami
kadmu (44,4%), miedzi (21%), niklu (14,7%) i cynku (7,65%) oraz związkami
promieniotwórczymi (0,9716 Pt). Natomiast na poziom szkodliwych emisji do gleby
wpływają w większości związki ekotoksyczne (2,2377 Pt), przede wszystkim cynk (65,9%),
chrom (29,1%), kadm (2,82%) i nikiel (1,66%). W modelu recyklingu, na zmniejszenie
poziomu emisji do atmosfery największy wpływ mają związki powodujące zmiany klimatu
(-216 Pt) głównie dwutlenek węgla (84,8%), tetrafluorometan (8,73%) i metan (5,72%) oraz
związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-123 Pt), szczególnie tlenek azotu (92,3%)
i tlenek siarki (7,76%), z kolei najmniejszy – związki ekotoksyczne (64,3 Pt), głównie nikiel
(65,6%), cynk (17,2%), ołów (16,5%), chrom (3,48%) i kadm (2,8%) oraz związki
rakotwórcze (36,1 Pt). Wielkość minimalizacji destrukcyjnych emisji do środowiska wodnego
warunkowana jest związkami ekotoksycznymi (-0,531 Pt), w tym jonami kadmu (32,8%),
miedzi (25,3%), niklu (19%) i cynku (17,9%). Natomiast na istotne obniżenie poziomu
szkodliwych emisji do gleby nie mają wpływu żadne z rozpatrywanych kategorii
środowiskowych (rys. 4.35).

Rys. 4.35. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deekologicznej w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Na oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90 w odniesieniu do modelu zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na
składowisku odpadów, dla destrukcyjności desozologicznej w odniesieniu do typów emisji,
wpływa przede wszystkim jedna kategoria oddziaływań środowiskowych – związki
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promieniotwórcze. Łączny destrukcyjny wpływ emisji rzeczonych związków jest równy
14,9206 Pt. W skład destrukcyjności sozologicznej wchodzą emisje do atmosfery (13,949 Pt)
i wody (0,9716 Pt), nie wchodzą natomiast żadne istotne emisje do środowiska glebowego.
Użycie modelu recyklingu nie zmniejsza w istotny sposób wielkości emisji w odniesieniu do
destrukcyjności desozologicznej (rys. 4.36).

Rys. 4.36. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności desozologicznej w odniesieniu do typów emisji, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Rysunek 4.37 przedstawia oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika dla
rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do tworzyw i materiałów. W przypadku
zastosowania modelu zagospodarowania w formie wysypiska odpadów, uwypuklonym jest
szczególnie duży poziom szkodliwych oddziaływań we wszystkich czterech obszarach
destrukcyjności, powodowany przez tworzywa polimerowe (łącznie 23.495,078 Pt) i mały –
grupy innych tworzyw i materiałów (łącznie 123,323 Pt). Najwyższy wpływ szkodliwego
oddziaływania charakteryzuje destrukcyjność deergonomiczną (łącznie 9.176,864 Pt), która
osiąga maksimum dla tworzyw polimerowych (6.833,529 Pt). Najniższy rzeczony wpływ
cechuje destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną (łącznie po 6.539,022 Pt), przyjmujące
maksimum również w odniesieniu do tworzyw polimerowych (po 5.267,727 Pt). Z kolei dla
modelu recyklingu widocznym jest istotnie duża minimalizacja poziomu szkodliwych
oddziaływań w każdej kategorii destrukcyjności, powodowana przez tworzywa polimerowe
(łącznie -22.519,67 Pt) i jej brak, w przypadku grupy innych tworzyw i materiałów.
Najistotniejsze zmniejszenie wpływu szkodliwego oddziaływania charakteryzuje
destrukcyjność deergonomiczną (łącznie -6.722,63 Pt), które osiąga maksimum dla tworzyw
polimerowych (-5.909,31 Pt), najniższe – cechuje destrukcyjność defunkcyjną
i desozologiczną (łącznie po -5.954,01 Pt), przyjmujące maksimum w odniesieniu do
tworzyw polimerowych (po -5.510,11 Pt). Znacząco wysoka skuteczność obniżenia
destrukcyjnego wpływu tworzyw polimerowych oraz materiałów metalowych, uzasadnia
celowość recyklingu, jako formy zagospodarowania poużytkowego zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej.
141

Rys. 4.37. Oddziaływanie cyklu życia oraz recyklingu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90 dla rodzajów destrukcyjności w odniesieniu do tworzyw i materiałów

Rozpatrując wielkość oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni
wiatrowej Gamesa G90 dla destrukcyjności deergonomicznej w odniesieniu do tworzyw
i materiałów, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań środowiskowych, w przypadku
modelu zagospodarowania poużytkowego w formie wysypiska odpadów, na łączny poziom
destrukcyjnego wpływu tworzyw polimerowych kluczowy wpływ mają procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (5.148,92 Pt), szczególnie wydobycie ropy naftowej
42.7 MJ/kg (60,1%), wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg (21%) i energia z ropy naftowej
(17%), związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (1.179,37 Pt),
głównie tlenek siarki (45,6%), tlenek azotu (25,2%), cząsteczki < 10 m (19,89%)
i dwutlenek siarki (8,56%) oraz związki rakotwórcze (216,19 Pt), szczególnie jony arszeniku
(34,8%), kadmu (29,4%) i tetrachlorometan (6,81%). Wielkość destrukcyjnego wpływu
materiałów metalowych warunkują przede wszystkim procesy związane z wydobyciem
minerałów (905,91 Pt), w szczególności wydobycie miedzi (92,35%), boksytów (5,05%)
i żelaza (1,34%), związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego
(1.093,65 Pt), w tym tlenek azotu (56,2%) i tlenek siarki (41,43%) oraz procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (201,47 Pt) – wydobycie ropy naftowej 42.7 MJ/kg (79,3%)
i wydobycie gazu ziemnego 30.3 MJ/kg (20,4%). W odniesieniu do grupy innych tworzyw
i materiałów, najistotniejszą rolę odgrywają związki nieorganiczne powodujące choroby
układu oddechowego (17,59 Pt), głównie tlenek siarki (57,7%), cząsteczki < 10 m (22,2%)
i tlenek azotu (19,6%), procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (23,17 Pt),
szczególnie wydobycie ropy naftowej 42.6 MJ/kg (94,5%) i wydobycie gazu ziemnego 35
MJ/m3 (4,86%) oraz związki rakotwórcze (0,92 Pt), w szczególności kadm (67,7%) i jony
arszeniku (21,4%). W przypadku zagospodarowania w formie recyklingu, dla łącznego
zmniejszenia poziomu destrukcyjnego wpływu tworzyw polimerowych kluczowe znaczenie
mają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-5.510 Pt), szczególnie wydobycie
ropy naftowej 41 MJ/kg (36%), wydobycie gazu ziemnego 35 MJ/m3 (30%), wydobycie gazu
ziemnego 36.6 MJ/m3 (29,7%) oraz wydobycie ropy naftowej 42.6 MJ/kg (9,98%), związki
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nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-544 Pt), głównie tlenek azotu
(91,2%), tlenek siarki (5,81%) i cząsteczki < 10 m (3,02%) oraz związki organiczne
powodujące choroby układu oddechowego (-16,1 Pt), w tym nie metanowe lotne związki
organiczne (91,8%) i węglowodory (8,07%). Wielkość minimalizacji destrukcyjnego wpływu
materiałów metalowych warunkują przede wszystkim procesy związane z wydobyciem paliw
kopalnych (-373 Pt) – wydobycie ropy naftowej 42.6 MJ/kg (82,1%), wydobycie węgla
kamiennego 18 MJ/kg (10,1%) i wydobycie gazu ziemnego 36.6 MJ/m3 (7,85%), związki
nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (-289 Pt), w tym tlenek azotu
(75,4%) i tlenek siarki (23,5%) oraz związki rakotwórcze (-69,4 Pt), w szczególności jony
arszeniku (56,2%), jony kadmu (42,74%) i policykliczne węglowodory aromatyczne (1,59%),
z kolei w odniesieniu do grupy innych tworzyw i materiałów, nie odnotowano żadnej
kategorii środowiskowej, która istotnie zmniejszyłaby poziom ich destrukcyjności
deergonomicznej (rys. 4.38).

Rys. 4.38. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deergonomicznej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, z uwzględnieniem kategorii
oddziaływań środowiskowych

Analizując oddziaływanie cyklu życia wirnika dla destrukcyjności defunkcyjnej
w odniesieniu do tworzyw i materiałów, można zauważyć, że w modelu składowania na
wysypisku odpadów, warunkują je głównie procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(łącznie 5.373,556 Pt) i minerałów (łącznie 911,614 Pt). Poziom destrukcyjności defunkcyjnej
tworzyw polimerowych uwarunkowany jest w najistotniejszym stopniu wpływem procesów
związanych z wydobyciem paliw kopalnych (5.148,92 Pt), w mniejszym zaś – użytkowaniem
gruntów (98,245 Pt). W przypadku materiałów metalowych, kluczową rolę odgrywają
procesy związane z wydobyciem minerałów (905,91 Pt) oraz nieco mniejszą – procesy
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związane z wydobyciem paliw kopalnych (201,47 Pt). Odnośnie grupy innych tworzyw
i materiałów, największy wpływ ma wydobycie paliw kopalnych (23,17 Pt). W modelu
recyklingu, kluczową rolę odgrywają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
i minerałów. Poziom redukcji destrukcyjności defunkcyjnej tworzyw polimerowych
uwarunkowany jest w najistotniejszym stopniu wpływem procesów związanych
z wydobyciem paliw kopalnych (-5.510 Pt) w mniejszym zaś – procesów związanych
z wydobyciem minerałów (-0,108 Pt). W przypadku materiałów metalowych, kluczową rolę
odgrywają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-373 Pt) oraz nieco mniejszą –
procesy związane z wydobyciem minerałów (-70,9 Pt). Odnośnie grupy innych tworzyw
i materiałów, nie zauważono istotnej minimalizacji destrukcyjnego wpływu przez żadną
z analizowanych kategorii środowiskowych (rys. 4.39).

Rys. 4.39. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności defunkcyjnej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90 dla destrukcyjności deekologicznej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie składowania na wysypisku odpadów,
warunkowane jest ośmioma kategoriami oddziaływań środowiskowych. Na destrukcyjność
deekologiczną tworzyw polimerowych mają przede wszystkim wpływ procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (5.148,92 Pt) oraz związki powodujące zmiany klimatu
(566,03 Pt), głównie dwutlenek węgla (56,5%), 1,1,1,2-tetrafluoroetan (39,3%) i metan
(4,55%). Na destrukcyjność w stosunku do materiałów metalowych, najistotniej oddziałują
procesy związane z wydobyciem minerałów (905,91 Pt) oraz procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (201,47 Pt). Destrukcyjność deekologiczną związaną z grupą
innych tworzyw i materiałów najsilniej warunkuje wydobycie paliw kopalnych (23,17 Pt),
związki ekotoksyczne (2,52 Pt), przede wszystkim nikiel (78,3%), cynk (6,43%), kadm
(5,28%), ołów (3,06%), chrom (2,81%) i miedź (1,56%) oraz związki powodujące zmiany
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klimatu (1,82 Pt), głównie dwutlenek węgla (93,3%), metan (5,28%) i tlenek diazotu (1,58%).
Model recyklingu jako formy zagospodarowania warunkowany jest pięcioma kategoriami
oddziaływań środowiskowych. Na zmniejszenie destrukcyjności deekologicznej tworzyw
polimerowych wpływają głównie procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(-5.510 Pt), związki powodujące zakwaszenie/eutrofizację (-97,4 Pt), głównie tlenek azotu
(98,3%) i tlenek siarki (1,85%) oraz związki powodujące zmiany klimatu (-54,1 Pt), przede
wszystkim dwutlenek węgla (97,8%) i metan (2,2%). Na minimalizację destrukcyjności
w stosunku do materiałów metalowych, najistotniej oddziałują procesy związane
z wydobyciem paliw kopalnych (-373 Pt), związki powodujące zmiany klimatu (-158 Pt),
głównie dwutlenek węgla (71,3%), tetrafluorometan (18,9%) i metan (10,5%) oraz procesy
związane z wydobyciem minerałów (-70,9 Pt), w szczególności wydobycie boksytów (80,6%)
i żelaza (19,39%). Destrukcyjność deekologiczna związana z grupą innych tworzyw
i materiałów nie jest istotnie minimalizowana przez żadną z badanych kategorii wpływów
środowiskowych (rys. 4.40).

Rys. 4.40. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności deekologicznej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, z uwzględnieniem kategorii
oddziaływań środowiskowych

Badając i oceniając oddziaływanie cyklu życia zespołu wirnika wiatrowego Gamesa G90
dla destrukcyjności desozologicznej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, w przypadku
modelu składowiska odpadów, widocznym jest, że na poziom niekorzystnego oddziaływania
tworzyw polimerowych najistotniej wpływają procesy związane z wydobyciem paliw
kopalnych (5.148,92 Pt) oraz użytkowaniem gruntów (98,25 Pt), w tym użytkowanie gruntów
II-III (56%), zajęcie przez obszar przemysłowy (35,7%), użytkowanie gruntów III-IV
(3,17%), użytkowanie gruntów II-IV (2,87%) i przekształcenie w obszar przemysłowy
(1,37%). Wielkość szkodliwości materiałów metalowych pod kątem destrukcyjności
desozlogicznej warunkują głównie procesy związane z wydobyciem minerałów (905,91 Pt),
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procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (201,47 Pt) oraz użytkowaniem gruntów
(139,75 Pt), w szczególności przekształcenie w zabudowę ciągłą (38,9%), zajęcie przez
obszar przemysłowy (33,4%), przekształcenie w obszar przemysłowy (17,6%) i zajęcie przez
zabudowę ciągłą (7,16%). Z kolei na poziom destrukcyjności w stosunku do grupy innych
tworzyw i materiałów, najistotniejszy wpływ mają także wydobycie paliw kopalnych
(23,17 Pt) oraz użytkowanie gruntów (0,82 Pt), głównie użytkowanie gruntów II-III (51,4%),
użytkowanie gruntów II-IV (35,3%) i użytkowanie gruntów III-IV (9,53%). W modelu
recyklingu, na obniżenie poziomu niekorzystnego oddziaływania tworzyw polimerowych
najistotniej wpływają procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych (-5.510 Pt), a mniej
istotnie – procesy związane z wydobyciem minerałów (-0,108 Pt), natomiast wielkość
minimalizacji szkodliwości materiałów metalowych pod kątem destrukcyjności
desozlogicznej warunkują głównie procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(-373 Pt) oraz procesy związane z wydobyciem minerałów (-70,9 Pt). Na istotne obniżenie
poziomu destrukcyjności w stosunku do grupy innych tworzyw i materiałów, nie mają
wpływu żadne z wyżej wymienionych kategorii środowiskowych (rys. 4.41).

Rys. 4.41. Oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla
destrukcyjności sozologicznej w odniesieniu do tworzyw i materiałów, z uwzględnieniem kategorii oddziaływań
środowiskowych

Wyniki grupowania i ważenia z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli
zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub
recyklingu, uwidaczniają, że najwyższy poziom obniżenia destrukcyjnych wpływów na
skutek recyklingu, został odnotowany dla procesów związanych z wydobyciem paliw
kopalnych (-6,2 kPt), związków nieorganicznych powodujących choroby układu
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oddechowego (-0,9 kPt) oraz związków powodujących zmiany klimatu (-0,3 kPt). Znacząco
istotne zmniejszenie destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej
i desozologicznej, na skutek zastosowania zagospodarowania poużytkowego w formie
recyklingu, do cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej, miałoby miejsce
w ośmiu na jedenaście kategorii wpływów środowiskowych, co uzasadniałoby celowość jego
użycia do tego celu (rys. 4.42).

Rys. 4.42. Oddziaływanie cyklu życia oraz recyklingu zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa
G90 z uwzględnieniem kategorii wpływów

4.2.

Wyniki analiz uzupełniających zespołu roboczego

Analizy uzupełniające miały za zadanie dokładniejsze zbadanie i ocenę wybranych faz
cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Obszary badawcze stanowiły etapy
produkcji, eksploatacji oraz zagospodarowania poużytkowego wybranego zespołu roboczego
elektrowni wiatrowej. Przedmiotem badań, tak jak w przypadku badań podstawowych stał się
zespół roboczy wirnika 2-MW elektrowni wiatrowej Gamesa G90.
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Analizy uzupełniające podzielono na trzy główne grupy: badania symulacyjne, ocenę
projektowo-konstrukcyjną oraz analizy numeryczne. Stanowiły one cenne uzupełnienie
wyników otrzymanych podczas badań podstawowych.
4.2.1. Badania symulacyjne
Badania symulacyjne służyły analizie i ocenie cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej w fazie eksploatacji. Do tego celu wykorzystano program WindFarmer
5.2 firmy DNV GL. Zbadano wpływ 2-MW elektrowni wiatrowej (w przykładowej
lokalizacji) na powstawanie oddziaływań destrukcyjnych w formie emisji hałasu (db),
powstawania efektu migotania cienia (h/rok) oraz występowania strefy wpływu wizualnego
ZVI (wierzchołki widoczne). Wyniki otrzymano w postaci map rozkładu szkodliwych
oddziaływań na terenie znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie ocenianej elektrowni
wiatrowej, przedstawionych na rysunkach 4.43 – 4.47.
Za punkt lokalizacji 2-MW elektrowni wiatrowej przyjęto wzniesienie terenu
(ok. 390 m n.p.m.), ze względu na zakładane korzystniejsze warunki wietrzne, aniżeli w
obniżeniach terenu. Odległość instalacji od najbliższych zabudowań mieszkalnych, przyjęta
zgodnie z polskim ustawodawstwem, była większa aniżeli 500 m (rys. 4.43).
Tereny o najwyższym poziomie mocy wiatru (1.500-1.800 W/m2), znajdowały się na
obszarach usytuowanych najwyżej – pagórki, wzniesienia terenu (pow. 400 m n.p.m.),
najniższy (poniżej 300 W/m2) – w obniżeniach terenu (poniżej 300 m n.p.m.). Symulacja
potwierdziła wybór korzystniejszego obszaru do lokalizacji elektrowni wiatrowej pod
względem przewidywanego poziomu energii wiatru (rys. 4.44).

Rys. 4.43. Przykładowa lokalizacja 2-MW elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem ukształtowania terenu
(m n.p.m.), siatka: 1.000 m [opracowanie własne z użyciem programu WindFarmer 5.2]
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Rys. 4.44. Przybliżone wartości mocy wiatru (W/m2) w najbliższym otoczeniu 2-MW elektrowni wiatrowej
w przykładowej lokalizacji [opracowanie własne z użyciem programu WindFarmer 5.2]

Najwyższy poziom emisji hałasu – od 110 do 35 db oraz efektu migotania cienia – od
1000 do 30 h/rok, odnotowuje się w odległości do 500 m od badanej elektrowni wiatrowej, co
potwierdza zasadność lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej aniżeli
500 m od instalacji energetyki wiatrowej (rys. 4.45 i 4.46).

Rys. 4.45. Przybliżone wartości hałasu (dB) emitowanego przez 2-MW elektrownię wiatrową w przykładowej
lokalizacji [opracowanie własne z użyciem programu WindFarmer 5.2]
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Rys. 4.46. Przybliżone wartości efektu migotania cienia (h/rok) powodowanego przez 2-MW elektrownię
wiatrową w przykładowej lokalizacji [opracowanie własne z użyciem programu WindFarmer 5.2]

Strefa wpływu wizualnego ZVI (wierzchołki widoczne) powodowanego przez jedną
2-MW elektrownię wiatrową obejmuje stosunkowo dużą powierzchnię i ściśle zależy od
ukształtowania najbliższego terenu wokół siłowni wiatrowej. Nie powoduje jednak istotnego
negatywnego wpływu na walory krajobrazowe otoczenia (1-3 wierzchołki widoczne)
(rys. 4.47).

Rys. 4.47. Strefa wpływu wizualnego ZVI (wierzchołki widoczne) powodowanego przez 2-MW elektrownię
wiatrową w przykładowej lokalizacji [opracowanie własne z użyciem programu WindFarmer 5.2]
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Rezultaty analiz otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych,
potwierdzają niewielki destrukcyjny wpływ fazy eksploatacji rzeczonej elektrowni wiatrowej
w sferze emisji hałasu, oddziaływania efektu migotania cienia oraz wielkości strefy wpływu
wizualnego, w odległości powyżej 500 m od miejsca jej instalacji.
4.2.2. Ocena projektowo-konstrukcyjna
W celu badania i oceny destrukcyjnego oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania
poużytkowego przeprowadzono ocenę projektowo-konstrukcyjną metodą CML. Do jej
realizacji wykorzystano oprogramowanie SolidWorks Sustainability 2013 firmy Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation. Analizy przeprowadzono 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).
Wielkość śladu węglowego była większa o 66.043 kg CO2 eq dla modelu
zagospodarowania poużytkowego w formie wysypiska odpadów (305.253 kg CO2 eq), aniżeli
w formie recyklingu (239.210 kg CO2 eq). Największy udział procentowy w obu przypadkach
przypadał na wielkość emisji w trakcie pozyskiwania i wytwarzania materiałów niezbędnych
do budowy zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 (200.854 kg CO2eq)
(rys. 4.48 i 4.49).
O 951.588 MJ większa ilość całkowitej zużytej energii przypadła na model
zagospodarowania w postaci składowiska śmieci (4.812.527 MJ), niż w postaci recyklingu
(3.860.939 MJ).W tej grupie również największy procentowy udział miało pozyskiwanie
i wytwarzanie materiałów (3.124.849 MJ) (rys. 4.48 i 4.49).
Większy wpływ na zakwaszenie powietrza odnotowano dla modelu zagospodarowania
w formie składowiska odpadów (855 kg SO2 eq) w porównaniu do modelu recyklingu
(801 kg SO2 eq). Największy udział procentowy stanowiły emisje podczas pozyskiwania
i wytwarzania materiałów do produkcji zespołu roboczego wirnika (544 kg SO 2 eq) (rys. 4.48
i 4.49).
Czwarty obszar oceny stanowiła eutrofizacja wody. Jej poziom był o 22 kg PO 4 eq wyższy
w przypadku modelu wysypiska odpadów (173 kg PO4 eq), aniżeli recyklingu (151 kg PO4 eq).
Największy procentowy udział przypadał na wielkość emisji w trakcie pozyskiwania
i wytwarzania materiałów do budowy zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 (132 kg PO4 eq) (rys. 4.48 i 4.49).
Wyniki przeprowadzonych badań i oceny potwierdzają kluczowe znaczenie
odpowiedniego doboru materiałów do produkcji zespołów roboczych elektrowni wiatrowych,
już na etapie ich konstruowania, tak aby stanowiły one jak najmniejsze źródło destrukcyjnych
emisji oraz ich pozyskiwanie i wytwarzanie było jak najmniej energochłonne. Potwierdza się
również 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. 4.50).
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Rys. 4.48. Oddziaływanie na środowisko (obliczone przy pomocy metodologii oceny wpływu CML) – model
końca żywotności w formie wysypiska odpadów (opracowanie własne z użyciem programu SolidWorks 2013)

Rys. 4.49. Oddziaływanie na środowisko (obliczone przy pomocy metodologii oceny wpływu CML) – model
końca żywotności w formie recyklingu (opracowanie własne z użyciem programu SolidWorks 2013)
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Rys. 4.50. Oddziaływanie na środowisko (obliczone przy pomocy metodologii oceny wpływu CML) –
porównanie modeli końca żywotności w formie recyklingu i wysypiska odpadów (opracowanie własne)

4.2.3. Analizy numeryczne
Dodatkowe badanie i ocenę szkodliwego wpływu cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania poużytkowego
przeprowadzono za pomocą analiz numerycznych metodą LCA, z zastosowaniem
modelowania CED i IPCC. Do tego celu wykorzystano program SimaPro 7.1 firmy PRè
Consultants. Analizy wykonano pod względem oceny zużycia energii oraz wielkości emisji
gazów cieplarnianych w jednym cyklu życia wirnika wiatrowego, z uwzględnieniem modelu
umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu. Otrzymane wyniki zestawiono z danymi
uzyskanymi podczas oceny projektowo-konstrukcyjnej metodą CML.
Tablica 4.4 obrazuje wyniki oceny zużycia energii w jednym cyklu życia wirnika
elektrowni wiatrowej metodą CML i CED. Najmniejsze zużycie energii występuje podczas
cyklu istnienia siłowni wiatrowej, w którym jako formę zagospodarowania poużytkowego
wybrano procesy recyklingu i wynosi 3.448.000 MJ/cykl życia (85,030 MJ/kg
materiału/tworzywa) dla metody CED oraz 3.860.939 MJ/cykl życia (95,214 MJ/kg
materiału/tworzywa) dla metody CML. Najwyższe zużycie energii w odniesieniu do jednostki
funkcjonalnej, ocenione metodą CED, wynosi 4.452.000 MJ/cykl życia (109,823 MJ/kg
materiału/tworzywa), a ocenione metodą CML, wynosi 4.812.527 MJ/cykl życia
(118,681 MJ/kg materiału/tworzywa), oba odnoszą się do cyklu życia z modelem wysypiska
odpadów jako formą zagospodarowania poużytkowego. Użycie metod CED i CML (których
wyniki okazały się porównywalne) wykazało, że mniejsze zużycie energii występuje w cyklu
życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej z zastosowaniem recyklingu, co
potwierdza słuszność tego rozwiązania.
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Tab. 4.4. Ocena zużycia energii w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90
metodą CML i CED
zagospodarowanie
poużytkowe
wysypisko odpadów
recykling

MJ/kg
118,681
95,214

CML
MJ /cykl życia
4 812 527
3 860 939

MJ/kg
109,823
85,030

CED
MJ /cykl życia
4 452 000
3 448 000

W tablicy 4.5 zestawiono wyniki oceny wielkości emisji gazów cieplarnianych w jednym
cyklu życia wirnika elektrowni wiatrowej metodą CML i IPCC. Emisja gazów
cieplarnianych, uwzględniająca produkcję oraz zagospodarowanie poużytkowe materiałów
i tworzyw przypadających na realizację jednego cyklu życia wirnika 2 MW siłowni wiatrowej
Gamesa G90, wynosi łącznie dla metody IPCC 288.000 kg CO2 eq/cykl życia bez recyklingu
(7,104 kg CO2 eq/kg materiału/tworzywa), a z recyklingiem – 208.000 kg CO2 eq/cykl życia
(5,130 kg CO2 eq/kg materiału/tworzywa), z kolei dla metody CML 305.253 kg CO2 eq/cykl
życia bez recyklingu (7,528 kg CO2 eq/kg materiału/tworzywa), z recyklingiem –
239.210 kg CO2 eq/cykl życia (5,899 kg CO2 eq/kg materiału/tworzywa). Wyniki uzyskane
dzięki zastosowaniu modelowania IPCC i CML były porównywalne i obrazują zasadność
stosowania metod recyklingu, jako formy zagospodarowania poużytkowego wirnika siłowni
wiatrowej.
Tab. 4.5. Wielkość emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90 metodą CML i IPCC
CML
IPCC
zagospodarowanie
poużytkowe
kg CO2 eq/kg
kg CO2 eq/cykl życia
kg CO2 eq/kg
kg CO2 eq/cykl życia
wysypisko odpadów
7,528
305 253
7,104
288 000
recykling
5,899
239 210
5,130
208 000

4.3. Wyniki badań recyklatów
Cykl życia recyklatów
Na cykl życia łopaty elektrowni wiatrowej składa się pięć głównych etapów:
sformułowanie potrzeby, konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja i zagospodarowanie
poużytkowe. W trakcie trzech ostatnich, generowane są tworzywa, materiały i elementy
odpadowe, które należy odpowiednio zagospodarować.
Próbki przeznaczone do badań i analiz stanowiły odpady poprodukcyjne powstające
podczas wytwarzania 49-metrowych łopat elektrowni wiatrowej techniką infuzji próżniowej.
Uzyskane z zakładu produkcyjnego próbki, podzielono na dwie kategorie: konstrukcyjne
i z wytwarzania. Ich szczegółową klasyfikację zestawiono w tabeli 4.6.
W celu oceny destrukcyjnego wpływu na środowisko przyrodnicze, system, zdrowie
człowieka i infrastrukturę techniczną, odpadowych tworzyw, materiałów i elementów
powstałych podczas produkcji łopat elektrowni wiatrowej, wykorzystano model oceny cyklu
życia przedstawiony w rozdziale trzecim niniejszej rozprawy, z zastosowaniem metody
Ekowskaźnika 99, CED, IPCC i CML. Przeanalizowano próbki włókna szklanego, maty
z włókna szklanego (włókno szklane, poliakryl), siatki infuzyjnej z fragmentami odpadów
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poinfuzyjnych (polipropylen, PET, poliester, silikon, nylon, PVC), krążków żywicy
epoksydowej, nadlewek łopat (polipropylen, PET, włókno szklane, żywica epoksydowa,
nylon, poliester, poliakryl), przewodów podciśnienia (PVC), przewodów żywicy (PVC,
żywica epoksydowa) oraz folii worka infuzyjnego (nylon) (fot. 4.1 – 4.8).
Tab. 4.6. Podział badanych próbek odpadów poprodukcyjnych łopat elektrowni wiatrowej
tworzywo
kategoria
konstrukcyjna

materiał
element

kategoria
wytwarzania

a)

element produkcyjny

włókno szklane
mata z włókna szklanego
siatka wypełniająca do infuzji + fragmenty materiałów
poinfuzyjnych
krążki żywicy
nadlewki łopat
przewody podciśnienia
przewody doprowadzające żywicę
folia worka infuzyjnego

b)
Fot. 4.1. Włókna szklane; a) mata wykonana wyłącznie z włókna, b) włókna w powiększeniu (3x).
Źródło: badania własne

a)

b)
Fot. 4.2. Mata z włókna szklanego (włókno szklane, poliakryl); a) mata; b) mata w powiększeniu (3x).
Źródło: badania własne
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a)
b)
Fot. 4.3. Siatka wypełniająca do infuzji + fragmenty odpadów poinfuzyjnych (m.in. folii rozdzielającej, włókien
szklanych, żywicy, taśm samoprzylepnych, uszczelniających i krawędziowych, delaminażu, przewodów, kleju);
a) siatka infuzyjna, b) siatka infuzyjna w powiększeniu (1,5x).
Źródło: badania własne

a)

b)
Fot. 4.4. Krążki żywicy epoksydowej; a) krążki żywicy, b) krążki żywicy w powiększeniu (2x).
Źródło: badania własne

a)

b)
Fot. 4.5. Nadlewki łopat, pozostałe po procesie produkcji (polipropylen, PET, włókno szklane, żywica
epoksydowa, nylon, poliester, poliakryl); a) nadlewki łopat, b) nadlewki łopat w powiększeniu (2,5x).
Źródło: badania własne
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a)

b)
Fot. 4.6. Zużyte przewody podciśnienia (PVC); a) przewody podciśnienia, b) przewody podciśnienia
w powiększeniu (1,5x). Źródło: badania własne

a)

b)
Fot. 4.7. Zużyte przewody infuzyjne, doprowadzające żywicę (PVC, żywica epoksydowa); a) przewody
infuzyjne, b) przewody infuzyjne w powiększeniu (2x).
Źródło: badania własne

a)

b)
Fot. 4.8. Zużyta folia worka infuzyjnego (nylon); a) folia worka infuzyjnego, b) folia worka infuzyjnego
w powiększeniu (2x). Źródło: badania własne

Badania metodą Ekowskaźnika 99 stanowiły pierwszą część analizy aspektów
destrukcyjnego oddziaływania 1 kg tworzyw, materiałów i elementów łopat elektrowni
wiatrowej. Kategorie wpływów zostały przyporządkowane do czterech rodzajów
destrukcyjności.
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Realizację kroku charakteryzowania przedstawiono w tablicy 4.7.1 (część pierwsza,
obejmująca włókno szklane, matę z włókna szklanego, siatkę infuzyjną z fragmentami
materiałów poinfuzyjnych i krążki żywicy epoksydowej) oraz 4.7.2 (część druga, zawierająca
wyniki badań nadlewek łopat, przewodów podciśnienia, przewodów żywicy i folii worka
infuzyjnego).
Tablica 4.7.1. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności
występujących w cyklu życia 1 kg materiałów, tworzyw i elementów poprodukcyjnych łopaty elektrowni
wiatrowej, z uwzględnieniem kategorii wpływów
Mata z
Rodzaje
Włókno
Siatka
Krążki
włókna
destrukcyKategorie wpływów
szklane
infuzyjna
żywicy
jności
szklanego
związki nieorganiczne powodujące
1,9E-0,5 a
2,6E-06 a
1,8E-06 a
1,7E-06 a
choroby układu oddechowego
związki organiczne powodujące
1,48E-09 a
1,9E-09 a
2,68E-08 a
1,09E-08 a
choroby układu oddechowego
1,64E-08 a
1,31E-08 a
6,45E-09 a
0a
związki promieniotwórcze
deergono1,72E-06 a
1,38E-06 a
1,68E-07 a
1E-09 a
związki rakotwórcze
miczność
b
b
b
1,02
0,83
0,278
6,96 b
związki ekotoksyczne
0,019 c
0,015 c
0,033 c
0,029 c
użytkowanie gruntów
0,125 d
0,1 d
0,025 d
7,8E-04 d
wydobycie minerałów
d
d
d
3,93
5,18
13,3
34,1 d
wydobycie paliw kopalnych
1,64E-08 a
1,31E-08 a
6,45E-09 a
0a
związki promieniotwórcze
0,019 c
0,015 c
0,033 c
0,029 c
użytkowanie gruntów
defunkcyd
d
d
jność
0,125
0,1
0,025
7,8E-04 d
wydobycie minerałów
3,93 d
5,18 d
13,3 d
34,1 d
wydobycie paliw kopalnych
a
a
a
1,64E-08
1,31E-08
6,45E-09
0a
związki promieniotwórcze
1,02 b
0,83 b
0,278 b
6,96 b
związki ekotoksyczne
związki powodujące zakwaszenie/
0,057 c
0,085 c
0,069 c
0,098 c
eutrofizację
5,53E-07 a
9,18E-07 a
4,76E-07 a
2,32E-07 a
związki powodujące zmiany klimatu
deekologiczność
związki powodujące zubożenie
2,09E-10 a
1,67E-10 a
2,65E-09 a
0a
warstwy ozonowej
0,019 c
0,015 c
0,033 c
0,029 c
użytkowanie gruntów
0,125 d
0,1 d
0,025 d
7,8E-04 d
wydobycie minerałów
3,93 d
5,18 d
13,3 d
34,1 d
wydobycie paliw kopalnych
a
a
a
1,64E-08
1,31E-08
6,45E-09
0a
związki promieniotwórcze
0,019 c
0,015 c
0,033 c
0,029 c
użytkowanie gruntów
desozologiczność
0,125 d
0,1 d
0,025 d
7,8E-04 d
wydobycie minerałów
d
d
d
3,93
5,18
13,3
34,1 d
wydobycie paliw kopalnych
a
[DALY], b [PAF·m2/r], c [PDF·m2/r], d [MJ]

Dla deergonomiczności największe szkodliwe oddziaływania odnotowano w kategorii
związków nieorganicznych powodujących choroby układu oddechowego (przede wszystkim
włókno szklane – 1,9E-05 DALY/kg , w tym 36,7% stanowił tlenek azotu, a 27,9%
dwutlenek siarki), związki ekotoksyczne (głównie krążki żywicy epoksydowej –
6,96 PAF·m2/r·kg, w tym 99% jony metali), użytkowanie gruntów (folia worka infuzyjnego –
0,053 PDF·m2/r·kg, w tym głównie użytkowanie gruntów II-III – 95,3%) oraz wydobycie
paliw kopalnych (krążki żywicy – 34,1 MJ/kg, przede wszystkim wydobycie ropy naftowej
42.7 MJ/kg – 90,7% i gazu ziemnego 30.3 MJ/kg – 9,2%).
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W przypadku defunkcyjności i desozologiczności największy destrukcyjny wpływ
charakteryzował związki promieniotwórcze (najistotniej dla folii worka infuzyjnego
4,16E-08 DALY/kg – przede wszystkim 222Ra – 84,6%, 14C – 8,34% i 137Cs – 5,21%),
użytkowanie gruntów (również folia worka infuzyjnego – 0,053 PDF·m2/r·kg) oraz
wydobycie paliw kopalnych (krążki żywicy – 34,1 MJ/kg).
W stosunku do destrukcyjności deekologicznej, najwyższym stopniem szkodliwego
oddziaływania wyróżniały się kategorie związków promieniotwórczych (głównie folia worka
infuzyjnego 4,16E-08 DALY/kg), ekotoksycznych (krążki żywicy epoksydowej –
6,96 PAF·m2/r·kg), powodujących zakwaszenie/eutrofizację (przewody podciśnienia –
0,105 PDF·m2/r·kg, przede wszystkim tlenek azotu 87,1% i tlenek siarki 12,8%) oraz
wydobycia paliw kopalnych (krążki żywicy – 34,1 MJ/kg).
Tablica 4.7.2. Wyniki charakteryzowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności
występujących w cyklu życia 1 kg materiałów, tworzyw i elementów poprodukcyjnych łopaty elektrowni
wiatrowej, z uwzględnieniem kategorii wpływów
Folia
Rodzaje
Nadlewki
Przewody
Przewody
worka
destrukcyKategorie wpływów
łopat
podciśnienia
żywicy
jności
infuzyjnego
związki nieorganiczne powodujące
a
a
a
2,08E-06
2,56E-06
2,13E-06
1,09E-06 a
choroby układu oddechowego
związki organiczne powodujące
1,61E-08 a
1,86E-08 a
1,48E-08 a
2,75E-09 a
choroby układu oddechowego
6,51E-09 a
0a
0a
4,16E-08 a
związki promieniotwórcze
deergonoa
a
a
4,74E-07
1,01E-07
5,11E-08
9,56E-08 a
związki rakotwórcze
miczność
0,406 b
0,097 b
0,048 b
0,361 b
związki ekotoksyczne
0,026 c
0c
0,015 c
0,053 c
użytkowanie gruntów
d
d
d
0,033
1,22E-04
4,51E-04
0,012 d
wydobycie minerałów
21,6 d
6,69 d
20,5 d
1,92 d
wydobycie paliw kopalnych
6,51E-09 a
0a
0a
4,16E-08 a
związki promieniotwórcze
c
c
c
0,026
0
0,0145
0,053 c
użytkowanie gruntów
defunkcyjność
0,033 d
1,22E-04 d
4,51E-04 d
0,012 d
wydobycie minerałów
d
d
d
21,6
6,69
20,5
1,92 d
wydobycie paliw kopalnych
6,51E-09 a
0a
0a
4,16E-08 a
związki promieniotwórcze
0,406 b
0,097 b
0,048 b
0,361 b
związki ekotoksyczne
związki powodujące zakwaszenie/
0,096 c
0,105 c
0,102 c
0,031 c
eutrofizację
związki powodujące zmiany
5,19E-07 a
4,34E-07 a
3,33E-07 a
3,98E-07 a
deekoloklimatu
giczność
związki powodujące zubożenie
1,06E-09 a
4,66E-10 a
2,33E-10 a
1,48E-09 a
warstwy ozonowej
0,026 c
0c
0,015 c
0,053 c
użytkowanie gruntów
0,033 d
1,22E-04 d
4,51E-04 d
0,012 d
wydobycie minerałów
21,6 d
6,69 d
20,5 d
1,92 d
wydobycie paliw kopalnych
a
a
a
6,51E-09
0
0
4,16E-08 a
związki promieniotwórcze
0,026 c
0c
0,015 c
0,053 c
użytkowanie gruntów
desozologiczność
0,033 d
1,22E-04 d
4,51E-04 d
0,012 d
wydobycie minerałów
d
d
d
21,6
6,69
20,5
1,92 d
wydobycie paliw kopalnych
a
[DALY], b [PAF·m2/r], c [PDF·m2/r], d [MJ]
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Realizacja kroku drugiego – normalizacji, została przedstawiona również w dwóch
tablicach – 4.8.1 (część pierwsza, zawierająca wyniki dla włókna szklanego, maty z włókna
szklanego, siatki infuzyjnej z fragmentami materiałów poinfuzyjnych i krążków żywicy
epoksydowej) i 4.8.2 (część druga, obejmująca nadlewki łopat, przewody podciśnienia,
przewody żywicy i folię worka infuzyjnego).
Tablica 4.8.1. Wyniki normalizowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności występujących
w cyklu życia 1 kg materiałów, tworzyw i elementów poprodukcyjnych łopaty elektrowni wiatrowej,
z uwzględnieniem kategorii wpływów
Mata z
Rodzaje
Włókno
Siatka
Krążki
włókna
destrukcyKategorie wpływów
szklane
infuzyjna
żywicy
jności
szklanego
związki nieorganiczne powodujące
1,24E-04
1,69E-04
1,17E-04
1,11E-04
choroby układu oddechowego
związki organiczne powodujące
9,63E-08
1,24E-07
1,75E-06
7,09E-07
choroby układu oddechowego
związki promieniotwórcze
1,06E-06
8,52E-07
4,2E-07
0
deergono1,12E-04
9E-05
1,09E-05
6,52E-08
związki
rakotwórcze
miczność
związki ekotoksyczne
2E-05
1,62E-05
5,42E-06
1,36E-09
3,74E-06
2,99E-06
6,46E-06
5,8E-06
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
1,48E-05
1,19E-05
3,05E-06
9,28E-08
4,68E-04
6,16E-04
1,58E-03
4,06E-03
wydobycie paliw kopalnych
razem deergonomiczność
7,437E-04 9,071E-04 17,251E-04 41,777E-04
1,06E-06
8,52E-07
4,2E-07
0
związki promieniotwórcze
użytkowanie
gruntów
3,74E-06
2,99E-06
6,46E-06
5,8E-06
defunkcyjność
wydobycie minerałów
1,48E-05
1,19E-05
3,05E-06
9,28E-08
4,68E-04
6,16E-04
1,58E-03
4,06E-03
wydobycie paliw kopalnych
razem defunkcyjność
4,876E-04 6,317E-04 15,899E-04 40,659E-04
1,06E-06
8,52E-07
4,2E-07
0
związki promieniotwórcze
związki ekotoksyczne
2E-05
1,62E-05
5,42E-06
1,36E-09
związki powodujące zakwaszenie/
1,12E-05
1,66E-05
1,36E-05
1,93E-05
eutrofizację
związki powodujące zmiany klimatu
3,6E-05
5,97E-05
3,1E-05
1,51E-05
deekologiczność
związki powodujące zubożenie
1,36E-08
1,09E-08
1,73E-07
0
warstwy ozonowej
3,74E-06
2,99E-06
6,46E-06
5,8E-06
użytkowanie gruntów
wydobycie minerałów
1,48E-05
1,19E-05
3,05E-06
9,28E-08
4,68E-04
6,16E-04
1,58E-03
4,06E-03
wydobycie paliw kopalnych
razem deekologiczność
5,548E-04 7,243E-04 16,401E-04 41,003E-04
1,06E-06
8,52E-07
4,2E-07
0
związki promieniotwórcze
użytkowanie gruntów
3,74E-06
2,99E-06
6,46E-06
5,8E-06
desozologiczność
1,48E-05
1,19E-05
3,05E-06
9,28E-08
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
4,68E-04
6,16E-04
1,58E-03
4,06E-03
4,876E-04 6,317E-04 15,899E-04 40,659E-04
razem desozologiczność

Analizując aspekty oddziaływań destrukcyjnych, badane tworzywa, materiały i elementy
wykazują największy szkodliwy wpływ w grupie deergonomiczności. Z kolei spośród
badanych próbek, krążki żywicy epoksydowej wyróżniają się największym destrukcyjnym
oddziaływaniem dla każdego rodzaju destrukcyjności i jest to kolejno 41,777E-04/kg dla
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deergonomiczności, 41,003E-04/kg
defunkcyjności i desozologiczności.

dla

deekologiczności

oraz

40,659E-04/kg

dla

Tablica 4.8.2. Wyniki normalizowania następstw środowiskowych dla rodzajów destrukcyjności występujących
w cyklu życia 1 kg materiałów, tworzyw i elementów poprodukcyjnych łopaty elektrowni wiatrowej,
z uwzględnieniem kategorii wpływów
Folia
Rodzaje
Nadlewki
Przewody
Przewody
worka
destrukcyKategorie wpływów
łopat
podciśnienia
żywicy
jności
infuzyjnego
związki nieorganiczne powodujące
1,35E-04
1,67E-04
1,39E-04
7,12E-05
choroby układu oddechowego
związki organiczne powodujące
1,05E-06
1,21E-06
9,61E-07
1,79E-07
choroby układu oddechowego
związki promieniotwórcze
4,24E-07
0
0
2,71E-06
deergono3,09E-05
6,59E-06
3,33E-06
6,22E-06
związki rakotwórcze
miczność
związki ekotoksyczne
7,92E-06
1,88 E-06
9,43E-07
7,04 E-06
użytkowanie gruntów
5,13 E-06
0
2,9 E-06
1,04 E-05
3,89 E-06
1,45E-08
5,36E-08
1,41E-06
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
2,57 E-03
8,28 E-04
2,44 E-03
2,29 E-04
2,754 E-03
1,005 E-03 2,587 E-03 0,328 E-03
razem deergonomiczność
związki promieniotwórcze
4,24E-07
0
0
2,71E-06
5,13
E-06
0
2,9
E-06
1,04
E-05
użytkowanie
gruntów
defunkcyjność
wydobycie minerałów
3,89 E-06
1,45E-08
5,36E-08
1,41E-06
wydobycie paliw kopalnych
2,57 E-03
8,28 E-04
2,44 E-03
2,29 E-04
2,579 E-03
0,828 E-03 2,443 E-03 0,243 E-03
razem defunkcyjność
związki promieniotwórcze
4,24E-07
0
0
2,71E-06
7,92E-06
1,88 E-06
9,43E-07
7,04 E-06
związki ekotoksyczne
związki powodujące zakwaszenie/
1,88E-05
2,05 E-05
1,99 E-05
5,92 E-06
eutrofizację
związki powodujące zmiany
deekolo3,38 E-05
2,82 E-05
2,17 E-05
2,59 E-05
klimatu
giczność
związki powodujące zubożenie
6,88E-08
3,03E-08
1,52E-08
9,63E-08
warstwy ozonowej
użytkowanie gruntów
5,13 E-06
0
2,9 E-06
1,04 E-05
wydobycie minerałów
3,89 E-06
1,45E-08
5,36E-08
1,41E-06
2,57 E-03
8,28 E-04
2,44 E-03
2,29 E-04
wydobycie paliw kopalnych
razem deekologiczność
związki promieniotwórcze
użytkowanie gruntów
desozologiczność
wydobycie minerałów
wydobycie paliw kopalnych
razem desozologiczność

2,641 E-03
4,24E-07
5,13 E-06
3,89 E-06
2,57 E-03
2,579 E-03

0,879 E-03
0
0
1,45E-08
8,28 E-04
0,828 E-03

2,486 E-03
0
2,9 E-06
5,36E-08
2,44 E-03
2,443 E-03

0,282 E-03
2,71E-06
1,04 E-05
1,41E-06
2,29 E-04
0,243 E-03

Najistotniejszy wpływ na poziom oddziaływania deergonomicznego posiada wydobycie
paliw kopalnych (głównie krążki żywicy epoksydowej – 4,06E-03/kg, w tym wydobycie ropy
naftowej 42.7 MJ/kg – 90,7% i gazu ziemnego 30.3 MJ/kg – 9,2%) oraz związki
nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (mata z włókna szklanego –
1,69E-04/kg, głównie tlenek azotu – 41,4%, dwutlenek siarki – 16,4%, tlenek siarki – 12,2%
i cząsteczki < 2,5 μm – 9,62%).
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Wartość destrukcyjności defunkcyjnej oraz desozologicznej kształtują przede wszystkim
wartości dwóch kategorii – wydobycia paliw kopalnych (krążki żywicy epoksydowej –
4,06E-03/kg) oraz użytkowania gruntów (głównie folia worka infuzyjnego – 1,04E-05/kg,
w tym użytkowanie gruntów II-III – 95,3%, użytkowanie gruntów II-IV – 2,79% i
użytkowanie gruntów III-IV – 1,89%).
Pod kątem destrukcyjności deekologicznej, największą rolę odgrywa natomiast kategoria
wydobycia paliw kopalnych (krążki żywicy epoksydowej – 4,06E-03/kg) oraz związków
powodujących zmiany klimatu (przede wszystkim mata z włókna szklanego – 5,97E-05/kg,
w tym dwutlenek węgla 44,2%, tlenek diazotu 21,2%, metan – 2,49%, tlenek węgla – 2,02%
i tetrafluorometan – 1,97%).
Realizację kroku trzeciego, który obejmował grupowanie i ważenie, zobrazowano na
rys. 4.51 – 4.54. Spośród wszystkich tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpady
poprodukcyjne łopat elektrowni wiatrowej, największym, łącznym poziomem szkodliwego
oddziaływania, we wszystkich kategoriach destrukcyjności, charakteryzują się krążki żywicy
– destrukcyjność deergonomiczna kształtuje się dla nich na poziomie 0,859 Pt/kg,
defunkcyjna i desozologiczna – 0,814 Pt/kg, a deekologiczna – 0,828 Pt/kg, znaczący jest
również wpływ nadlewek łopat (destrukcyjność deergonomiczna – 0,587 Pt/kg, defunkcyjna
i desozologiczna – po 0,517 Pt/kg, deekologiczna – 0,541 Pt/kg) oraz przewodów żywicy
(destrukcyjność deergonomiczna – 0,547 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna – po
0,49 Pt/kg, deekologiczna – 0,507 Pt/kg) (rys. 4.51).
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mata z włókna szklanego
nadlewki łopat
folia worka infuzyjnego

desozologiczność
siatka infuzyjna
przewody podciśnienia

Rys. 4.51. Oddziaływanie cyklu życia 1 kg tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpady
poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej w odniesieniu do rodzajów destrukcyjności

Najniższymi oddziaływaniami destrukcyjnymi wyróżnia się natomiast folia worka
infuzyjnego (destrukcyjność deergonomiczna – 0,085 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna –
po 0,051 Pt/kg, deekologiczna – 0,067 Pt/kg), włókno szklane (destrukcyjność
deergonomiczna – 0,201 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna – po 0,0,98 Pt/kg,
deekologiczna – 0,125 Pt/kg), mata z włókna szklanego (destrukcyjność deergonomiczna –
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0,237 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna – po 0,127 Pt/kg, deekologiczna – 0,164 Pt/kg)
oraz przewody podciśnienia (destrukcyjność deergonomiczna – 0,236 Pt/kg, defunkcyjna
i desozologiczna – po 0,166 Pt/kg, deekologiczna – 0,186 Pt/kg) (rys. 4.51).
Podczas wykonywania grupowania i ważenia, szczególną uwagę zwrócono na
problematykę emisyjności szkodliwych związków oraz substancji do atmosfery, wody
i gleby, które dokonują się w jednym cyklu życia obiektów badań, 1 kg tworzyw, materiałów
oraz elementów, będących odpadami poprodukcyjnymi łopat elektrowni wiatrowych. Wśród
kategorii wpływów destrukcyjnych, najwyższymi poziomami emisyjności do środowiska
atmosferycznego charakteryzowała się deergonomiczność, natomiast najniższymi –
defunkcyjność i desozologiczność. Istotny wpływ na wielkość emisji do atmosfery posiada
mata z włókna szklanego (destrukcyjność deergonomiczna – 0,105 Pt/kg, defunkcyjna
i desozologiczna – po 0,0003 Pt/kg, deekologiczna – 0,037 Pt/kg), włókno szklane
(destrukcyjność deergonomiczna – 0,0,96 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna – po
0,0004 Pt/kg, deekologiczna – 0,027 Pt/kg), nadlewki łopat (destrukcyjność deergonomiczna
– 0,068 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna – po 0,0001 Pt/kg, deekologiczna – 0,024 Pt/kg)
oraz przewody podciśnienia (destrukcyjność deergonomiczna – 0,067 Pt/kg, deekologiczna –
0,02 Pt/kg). Najniższymi emisjami w tym względzie charakteryzuje się natomiast folia worka
infuzyjnego (destrukcyjność deergonomiczna – 0,033 Pt/kg, defunkcyjna i desozologiczna –
po 0,001 Pt/kg, deekologiczna – 0,016 Pt/kg) i krążki żywicy epoksydowej (destrukcyjność
deergonomiczna – 0,045 Pt/kg, deekologiczna – 0,014 Pt/kg) (rys. 4.52).
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Rys. 4.52. Poziom destrukcyjnych emisji do atmosfery w ciągu jednego cyklu życia 1 kg tworzyw, materiałów
i elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej
163

Spośród czterech kategorii destrukcyjnych wpływów materiałów, tworzyw i elementów
będących odpadami poprodukcyjnymi łopat elektrowni wiatrowych, najwyższym szkodliwym
oddziaływaniem w stosunku do środowiska wodnego charakteryzowała się
deergonomiczność, najniższym zaś defunkcyjność i desozologiczność. Największym
destrukcyjnym oddziaływaniem charakteryzowało się włókno szklane (destrukcyjność
deergonomiczna
–
0,005
Pt/kg,
defunkcyjna
i
desozologiczna
–
po
3E-07 Pt/kg, deekologiczna – 2,3E-04 Pt/kg), mata z włókna szklanego (destrukcyjność
deergonomiczna
–
0,004
Pt/kg,
defunkcyjna
i
desozologiczna
–
po
3E-07 Pt/kg, deekologiczna – 2,4E-04 Pt/kg) oraz przewody podciśnienia (destrukcyjność
deergonomiczna – 0,003 Pt/kg, deekologiczna – 1,2E-04 Pt/kg), najniższym z kolei – krążki
żywicy epoksydowej (destrukcyjność deergonomiczna – 2,22E-05 Pt/kg, deekologiczna –
5,4E-07 Pt/kg) i przewody żywicy (destrukcyjność deergonomiczna – 0,001 Pt/kg,
deekologiczna – 6,3E-05 Pt/kg) (rys. 4.53).
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Rys. 4.53. Poziom destrukcyjnych emisji do środowiska wodnego w ciągu jednego cyklu życia 1 kg tworzyw,
materiałów i elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej

Ostatni z analizowanych typów emisji, stanowiły te do środowiska glebowego. I w tej
grupie największą szkodliwą rolę odgrywały oddziaływania deergonomiczne, a najmniej
destrukcyjną – defunkcyjne i desozologiczne. Wśród badanych tworzyw, materiałów
i elementów, najwyższym ujemnym oddziaływaniem wyróżniło się włókno szklane
(destrukcyjność deergonomiczna – 0,0024 Pt/kg, deekologiczna – 0,0002 Pt/kg), mata
z włókna szklanego (destrukcyjność deergonomiczna – 0,0019 Pt/kg, deekologiczna –
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0,0002 Pt/kg)
oraz
nadlewki
łopat
(destrukcyjność
deergonomiczna
–
0,0007 Pt/kg, deekologiczna – 0,0001 Pt/kg), natomiast prawie zerowym (poniżej 1E-10) –
krążki żywicy epoksydowej, przewody podciśnienia i żywicy (rys.4.54).
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Rys. 4.54. Poziom destrukcyjnych emisji do środowiska glebowego w ciągu jednego cyklu życia 1 kg tworzyw,
materiałów i elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej

Przeprowadzenie analizy CED 1 kg poszczególnych tworzyw, materiałów i elementów
stanowiących odpad poprodukcyjny łopat elektrowni wiatrowych, umożliwiło określenie
wielkości zużytej energii w ciągu ich jednego cyklu życia. Najbardziej energochłonny cykl
istnienia charakteryzuje krążki żywicy epoksydowej (236 MJ/kg), nadlewki łopat
(154 MJ/kg) oraz przewody żywicy (145 MJ/kg), z kolei najmniej energochłonny występuje
w przypadku folii worka infuzyjnego (22,3 MJ/kg), włókna szklanego (36,6 MJ/kg), maty
z włókna szklanego (50,9 MJ/kg) oraz przewodów podciśnienia (53,3 MJ/kg) (rys. 4.55).
Wykonanie analizy 1 kg poszczególnych tworzyw, materiałów i elementów będących
odpadami poprodukcyjnymi łopat elektrowni wiatrowych, z zastosowaniem metody IPCC,
pozwoliły na określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych w ciągu jednego cyklu życia
każdego z nich. Najwyższym poziomem emisji gazów cieplarnianych charakteryzowała się
mata z włókna szklanego (4,3 kg CO2eq/kg), włókno szklane (2,64 kg CO2eq/kg) oraz
nadlewki łopat (2,47 kg CO2eq/kg). Najniższy poziom szkodliwych emisji odnotowano dla
krążków żywicy (1,1 kg CO2eq/kg) oraz przewodów żywicy (1,59 kg CO2eq/kg) (rys. 4.56).
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Rys. 4.55. Wielkość zużytej energii obliczona metodą CED, w ciągu jednego cyklu życia 1 kg tworzyw,
materiałów i elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej
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Rys. 4.56. Wielkość emisji gazów cieplarnianych obliczona metodą IPCC, w ciągu jednego cyklu życia 1 kg
tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopaty elektrowni wiatrowej

Dla pełnej oceny destrukcyjnego wpływu tworzyw, materiałów i elementów będących
odpadami poprodukcyjnymi łopat elektrowni wiatrowych, przeprowadzono również ocenę ich
cyklu istnienia metodą CML. Otrzymane wyniki zestawiono z danymi uzyskanymi dzięki
modelowaniu CED i IPCC (tab. 4.9 i 4.10).
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Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku analizy CED, dzięki modelowaniu CML,
określono wielkość zużytej energii w ciągu jednego cyklu życia 1 kg poszczególnych
tworzyw, materiałów i elementów. Najbardziej energochłonnym cykl istnienia okazał się
również ten charakteryzujący krążki żywicy epoksydowej (251 MJ/kg), nadlewki łopat
(162,8 MJ/kg) oraz przewody żywicy (152 MJ/kg), z kolei najmniej energochłonny
występował także dla folii worka infuzyjnego (24,1 MJ/kg), włókna szklanego (40,1 MJ/kg),
maty z włókna szklanego (54,6 MJ/kg) oraz przewodów podciśnienia (57,6 MJ/kg) (tab. 4.9).
Tab. 4.9. Ocena zużycia energii w cyklu życia 1 kg tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpad
poprodukcyjny łopat elektrowni wiatrowej metodą CML i CED
tworzywo/materiał/element
włókno szklane
mata z włókna szklanego
siatka infuzyjna
krążki żywicy
nadlewki łopat
przewody podciśnienia
przewody żywicy
folia worka infuzyjnego

CML [MJ/kg]
40,1
54,6
112,2
251,0
162,8
57,6
152,0
24,1

CED [MJ/kg]
36,6
50,9
103,0
236,0
154,0
53,3
145,0
22,3

\

Przeprowadzenie analizy 1 kg poszczególnych tworzyw, materiałów i elementów,
z zastosowaniem metody CML, tak samo jak w przypadku modelowania IPCC, pozwoliły
wyznaczyć wielkości emisji gazów cieplarnianych w ciągu jednego cyklu życia. Także
w przypadku danych uzyskanych dzięki metodzie CML, stwierdzono, że najwyższym
poziomem emisji gazów cieplarnianych odznaczała się mata z włókna szklanego (4,9 kg
CO2eq/kg), włókno szklane (3,12 kg CO2eq/kg) oraz nadlewki łopat (2,95 kg CO2eq/kg),
a najniższy poziom destrukcyjnych emisji odnotowano również dla krążków żywicy (1,49 kg
CO2eq/kg) oraz przewodów żywicy (1,21 kg CO2eq/kg) (tab.4.10).
Tab. 4.10. Wielkość emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 1 kg tworzyw, materiałów i elementów
stanowiących odpad poprodukcyjny łopat elektrowni wiatrowej metodą CML i IPCC
tworzywo/materiał/element
włókno szklane
mata z włókna szklanego
siatka infuzyjna
krążki żywicy
nadlewki łopat
przewody podciśnienia
przewody żywicy
folia worka infuzyjnego

CML [kg CO2 eq/kg]
3,12
4,90
2,86
1,49
2,95
2,64
2,21
2,47

IPCC [kg CO2 eq/kg]
2,64
4,30
2,28
1,10
2,47
2,08
1,59
1,90

Rozdrabnianie recyklatów
Rozdrabnianie tworzyw polimerowych można zaliczyć do standardowych, operacji
jednostkowych w recyklingu energetycznym. Trzema podstawowymi zagadnieniami, które
należy w takim wypadku rozwiązać jest po pierwsze wydobycie odpowiednich cech
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i zachowanie maksymalnie wysokiej jakości produktu (z wsadu o zróżnicowanej postaci,
składzie, strukturze i zazwyczaj niskiej jakości), po drugie jak najwyższa efektywność
procesu rozdrabniania odpadów, a po trzecie jak najniższa szkodliwość, destrukcyjność
zarówno procesu, jak i produktu. Znacząca różnorodność elementów poprodukcyjnych łopat
elektrowni wiatrowych w sensie postaci, wymiarów oraz tolerancji geometrycznej (różne
kształty), materiałowej (liczne tworzywa w jednej konstrukcji) i dynamicznej (połączenia
klejowe, śrubowe itd.) stanowi duże utrudnienie w zbieraniu, a następnie w rozdrabnianiu,
wtórnym przetwórstwie i zagospodarowaniu poużytkowym. Zużyte elementy z tworzyw
polimerowych łopat elektrowni stanowią znaczące obciążenie dla środowiska przyrodniczego,
a ich zalety z etapu eksploatacji stają się wadami w momencie zagospodarowania po
zakończeniu cyklu życia.
Drugą fazę badań nad próbkami elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopat
elektrowni wiatrowej, stanowiło rozdrobnienie wybranych z nich, z przeznaczeniem na cele
energetyczne (faza cyklu życia – zagospodarowanie poużytkowe). Recyklingowi
mechanicznemu poddano próbki krążków żywicy epoksydowej (gęstość ρ = 1,17 g/cm3) oraz
nadlewek łopat (polipropylen, PET, włókno szklane, żywica epoksydowa, nylon, poliester,
poliakryl) (średnia gęstość ρśr = 1,68 g/cm3). Gęstość (ρ) obliczono jako stosunek masy (m) do
objętości (V) badanego elementu (ρ = m/V). Do tego celu wykorzystano cylinder miarowy
o objętości 2.000 cm3 oraz wagę laboratoryjną AXIS AG 4000C (obciążenie (max): 4.000g;
działka odczytowa (d): 0,01g; klasa dokładności: II klasa – 0,01g).
Plan eksperymentalnych badań elementów poprodukcyjnych łopat elektrowni wiatrowej
zrealizowano poprzez etap pierwszy - wstępne rozdrabnianie, frezowaniem na frezarce
pionowej NC, frezem walcowo-czołowym (laboratorium Zakładu Inżynierii Produkcji, WIM,
UTP w Bydgoszczy) oraz rozdrabnianie właściwe na rozdrabniaczu wielonożowym typu
RAPID 2 (laboratorium Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, WIM, UTP
w Bydgoszczy).
Etap pierwszy stanowiło rozdrobnienie wstępne próbek żywicy epoksydowej oraz
nadlewek łopat, na wióry o wielkości ok. 10 mm. Do tego celu wykorzystano frezarkę
pionową NC z silnikiem 5 kW (fot. 4.9 a) i b)). Do frezowania przeznaczono elementy
nadlewek łopat o wymiarach 200 x 110 x 28 mm oraz krążki żywicy epoksydowej o średnicy
232 mm i grubości 22 mm. Średnica frezu wynosiła 30 mm.
Do analizy wielkości i kształtu cząstek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej,
otrzymanych w wyniku rozdrabniania, użyto urządzenia CAMSIZER firmy Retsch
Technology (laboratorium Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, WIM,
UTP w Bydgoszczy) (fot. 4.10). Urządzenie posiada system dwóch kamer w sposób ciągły
dokonujących pomiar cząsteczek w zakresie od 30 µm do 30 mm. Dzięki temu, że skanowane
są wszystkie cząstki a urządzenie wyposażone jest w nowo opracowany algorytm pomiarowy,
wyniki są w 100% zgodne z analogicznymi z analizy sitowej. Posiada on zgodność z normą
ISO 13322-2:2006. CAMSIZER działa na zasadzie cyfrowej obróbki obrazu. Za pomocą
podajnika wibracyjnego próbka jest transportowana do pola pomiarowego, w którym
przemieszcza się między źródłem rozproszonego światła a dwiema kamerami CCD. Przepływ
cząstek rejestrowany jest z prędkością ponad 60 klatek na sekundę i jednocześnie
analizowany. Wyniki są zapisywane w co najmniej 1000 klasach wielkości [retschtechnology.com].
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a)

b)

c)

d)

Fot. 4.9. Stanowisko badawcze – frezarka pionowa NC (laboratorium Zakładu Inżynierii Produkcji, Wydział
Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy); a), b) frazarka pionowa
z rozdrabnianym elementem nadlewki łopaty elektrowni wiatrowej, c) przekrój nadlewki łopaty w trakcie
rozdrabniania z widocznymi miejscami po pęcherzykach powietrza, d) krążek żywicy epoksydowej wraz
z narzędziem roboczym. Źródło: badania własne

Spośród frakcji wstępnie rozdrobnionych próbek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej,
największy odsetek procentowy stanowiła frakcja 6,7-8,0 mm (42,9%), 5,6-6,7 mm (22,1%)
i 8,0-9,5 mm (16,8%), zatem ponad 80% wszystkich cząstek mieściło się w przedziale 5,6 do
9,5 mm (rys. 4.56 i tab. 4.11). Dzięki zastosowaniu programu komputerowego Statistica 10
(StatSoft) wyznaczono równania regresji, które dla analizowanej próby, przy R 2=0,8874,
przybrało postać:
f (x) = -0,0064x6 + 0,3072x5 - 4,9806x4 + 35,944x3 - 120,88x2 + 179,28x - 89,133

(4.1)

Rozdrabnianie to podział materiału na części pod wpływem zewnętrznych sił
mechanicznych. Miarą efektu procesu rozdrabniania jest stopień rozdrobnienia λ, będący
stosunkiem charakterystycznego wymiaru ziarna przed (do) i po rozdrobnieniu (dk). Dla
procesu rozdrabniania elementów nadlewek łopat elektrowni wiatrowej, z zastosowaniem
frezarki pionowej NC, stopień rozdrobnienia wyniósł λ =11,421.
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Fot. 4.10. Urządzenie CAMSIZER firmy Retsch Technology [retsch-technology.com]

Fot. 4.11. Rozdrobnione krążki żywicy epoksydowej. Materiał wsadowy: krążki żywicy epoksydowej o grubości
22 mm i średnicy 232 mm. Maszyna rozdrabniająca: frezarka pionowa NC, średnica frezu: 30 mm, frez
walcowo-czołowy. Źródło: badania własne

Fot. 4.12. Wstępnie rozdrobnione nadlewki łopat. Materiał wsadowy: elementy nadlewek łopat elektrowni
wiatrowej o wymiarach 200x110x28 mm. Maszyna rozdrabniająca: frezarka pionowa NC, średnica frezu:
30 mm, frez walcowo-czołowy. Źródło: badania własne
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Rys. 4.56. Procentowy udział frakcji wstępnie rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej (wióry).
Źródło: badania własne
Tab. 4.11. Udział frakcji wstępnie rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej (wióry) z podziałem na
klasy wielkości. Źródło: badania własne

p3 [%] – względna częstotliwość; Q3 [%] – dystrybuanta, procent objętościowy; SPHT3 – częstotliwość
występowania cząsteczek kulistych; Symm3 – częstotliwość występowania cząsteczek symetrycznych; b/l3 –
stosunek wartości długości do szerokości; PDN – liczba cząsteczek na klasę wielkości
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Etap drugi – rozdrabnianie celowe elementów odpadów poprodukcyjnych łopat
elektrowni wiatrowej stanowiło rozdrabnianie wcześniej otrzymanych wiórów
(z rozdrabniania wstępnego) na młynku do tworzyw RAPID 2, który jest wyposażony w dwa
noże stałe, dwa noże ruchome, silnik 2,2 kW oraz wymienne sita (fot. 4.13). Otrzymane
próbki materiałów poddano analizie wielkości cząstek na urządzeniu CAMSIZER firmy
Retsch Technology.

a)

b)

c)

d)

Fot. 4.13. Stanowisko badawcze – młyn RAPID 2 (laboratorium Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw,
WIM, UTP w Bydgoszczy); a) RAPID 2 – widok z przodu, b) RAPID 2 – widok z tyłu, c) i d) RAPID 2 – widok
z góry uwidaczniający sito i noże. Źródło: badania własne

Wśród frakcji rozdrobnionych próbek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej, po badaniu
na sicie o średnicy oczek 10 mm, największy odsetek stanowiła frakcja (2,8-3,35) mm (8,9%),
(2,36-2,8) mm (8,2%) i (3,35-4,0) mm (7,7%). Ponad 50% cząstek mieściło się w przedziale
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(1,4-4,75) mm (rys. 4.57 i tab. 4.12). Dla analizowanej próby, przy R2=0,9583, równanie
regresji przybrało postać:
f (x) = 9E-07x6 – 9E-05x5 + 0,0037x4 – 0,0663x3 + 0,5713x2 – 2,0264x + 2,0488

(4.2)

Dla procesu rozdrabniania elementów nadlewek łopat, z zastosowaniem rozdrabniacza
typu RAPID 2 i sita o średnicy oczek 10 mm, stopień rozdrobnienia wyniósł λ =2,423.

a)

b)

c)

Fot. 4.14. Sita używane do badań rozdrabniaczem RAPID 2 (laboratorium Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu
Tworzyw, WIM, UTP w Bydgoszczy); a) sito rozdrabniacza o średnicy oczek 3 mm, b) sito rozdrabniacza
o średnicy oczek 5 mm, c) sito rozdrabniacza o średnicy oczek 10 mm. Źródło: badania własne

Fot. 4.15. Rozdrobnione nadlewki łopat. Materiał wsadowy: wióry nadlewek łopat elektrowni wiatrowej
o średnim wymiarze < 15 mm (z rozdrabniania wstępnego). Maszyna rozdrabniająca: rozdrabniacz RAPID 2,
sito rozdrabniacza o średnicy oczek 10 mm. Źródło: badania własne
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Rys. 4.57. Procentowy udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej – sito rozdrabniacza
o średnicy oczek 10 mm. Źródło: badania własne
Tab. 4.12. Udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej z podziałem na klasy wielkości –
sito rozdrabniacza o średnicy oczek 10 mm. Źródło: badania własne

p3 [%] – względna częstotliwość; Q3 [%] – dystrybuanta, procent objętościowy; SPHT3 – częstotliwość
występowania cząsteczek kulistych; Symm3 – częstotliwość występowania cząsteczek symetrycznych; b/l3 –
stosunek wartości długości do szerokości; PDN – liczba cząsteczek na klasę wielkości
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Analizując frakcje rozdrobnionych próbek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej, po
badaniu na sicie rozdrabniacza o średnicy oczek 5 mm, największy odsetek stanowiła frakcja
(1,0-1,18) mm (10,8%), (1,18-1,4) mm (10,5%), (1,4-1,7) mm (10,3%) i (0,85-1,0) mm
(10,2%). Ponad 70% cząstek mieściło się w przedziale (0,5-2,0) mm (rys. 4.58 i tab. 4.13).
Dla analizowanej próby, przy R2=0,9814, równanie regresji przybrało postać:
f (x) = 5E-06x6 – 0,0004x5 + 0,0122x4 – 0,1697x3 + 1,1152x2 – 3,0695x + 2,5246 (4.3)
Dla procesu rozdrabniania elementów nadlewek łopat, z zastosowaniem rozdrabniacza
typu RAPID 2 i sita rozdrabniacza o średnicy oczek 5 mm, stopień rozdrobnienia wyniósł
λ = 1,809.

Fot. 4.16. Rozdrobnione nadlewki łopat. Materiał wsadowy: recyklat nadlewek łopat elektrowni wiatrowej
o średnim wymiarze cząstki < 10 mm (z rozdrabniania właściwego – sito rozdrabniacza 10 mm). Maszyna
rozdrabniająca: rozdrabniacz RAPID 2, sito rozdrabniacza o średnicy oczek 5 mm. Źródło: badania własne

Rys. 4.58. Procentowy udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej – sito rozdrabniacza
o średnicy oczek 5 mm. Źródło: badania własne
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Tab. 4.13. Udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej z podziałem na klasy wielkości –
sito rozdrabniacza o średnicy oczek 5 mm. Źródło: badania własne

p3 [%] – względna częstotliwość; Q3 [%] – dystrybuanta, procent objętościowy; SPHT3 – częstotliwość
występowania cząsteczek kulistych; Symm3 – częstotliwość występowania cząsteczek symetrycznych; b/l3 –
stosunek wartości długości do szerokości; PDN – liczba cząsteczek na klasę wielkości

Z kolei badając frakcje rozdrobnionych próbek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej, po
rozdrabnianiu na sicie o średnicy oczek 3 mm, największy odsetek stanowiła frakcja (1,4-1,7)
mm (10,7%), (1,18-1,4) mm (10%), (0,71-0,85) mm (9,8%), (1,0-1,18) mm (9,6%) i (0,851,0) mm (9,5%). Ponad 65% cząstek mieściło się w przedziale (0,5-2,0) mm (rys. 4.59
i tab. 4.14). Dla analizowanej próby, przy R2=0,9874, równanie regresji przybrało postać:
f (x) = 4E-06x6 – 0,0003x5 + 0,0101x4 – 0,1407x3 + 0,9191x2 – 2,5019x + 2,0472 (4.4)
W odniesieniu do procesu rozdrabniania elementów nadlewek łopat, z zastosowaniem
rozdrabniacza typu RAPID 2 i sita o średnicy oczek 3 mm, stopień rozdrobnienia wyniósł
λ = 1,097.
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Fot. 4.17. Rozdrobnione nadlewki łopat. Materiał wsadowy: recyklat nadlewek łopat elektrowni wiatrowej
o średnim wymiarze cząstki < 5 mm (z rozdrabniania właściwego – sito rozdrabniacza 5 mm). Maszyna
rozdrabniająca: rozdrabniacz RAPID 2, sito rozdrabniacza o średnicy oczek 3 mm. Źródło: badania własne

Rys. 4.59. Procentowy udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej – sito rozdrabniacza
o średnicy oczek 3 mm. Źródło: badania własne
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Tab. 4.14. Udział frakcji rozdrobnionych nadlewek łopat elektrowni wiatrowej z podziałem na klasy wielkości –
sito rozdrabniacza o średnicy oczek 3 mm. Źródło: badania własne

p3 [%] – względna częstotliwość; Q3 [%] – dystrybuanta, procent objętościowy; SPHT3 – częstotliwość
występowania cząsteczek kulistych; Symm3 – częstotliwość występowania cząsteczek symetrycznych; b/l3 –
stosunek wartości długości do szerokości; PDN – liczba cząsteczek na klasę wielkości

Cechy jakości elementów nadlewek łopat elektrowni wiatrowych przed i po
rozdrabnianiu są z jednej strony pochodną działań technologicznych (podczas wytwarzania
materiałów konstrukcyjnych, pomocniczych), eksploatacyjnych (włączając w to następstwa
użytkowania, obsługiwania i zasilania) oraz wycofania z eksploatacji i przygotowania do
zagospodarowania poużytkowego, a z drugiej – zależą od techniki rozdrabniania,
m.in. zagęszczenia struktury przed rozdrabnianiem, stosowania dodatkowych mediów,
rodzaju narzędzia i parametrów podczas rozdrabniania.
Analizę rozdrabniania fragmentów nadlewek łopat elektrowni wiatrowej, na cele
energetyczne, realizowano dla określenia najmniejszych nakładów energetycznych na
zrealizowanie pożądanych cech jakościowych granulatu z przypadkowego, poużytkowego
wsadu. Wydobycie z badanego elementu poprodukcyjnego pełnowartościowego recyklatu
o ściśle zdefiniowanych i powtarzalnych właściwościach, stanowi główny warunek
techniczny recyklingu materiałowego i energetycznego. Dużym utrudnieniem w procesie
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recyklingu nadlewek łopat elektrowni wiatrowej z materiałów polimerowych jest ich duża
różnorodność. Korzyść ekologiczna procesu jest jednak czytelna m.in. w sensie zmniejszenia
objętości, zajmowanej przez odpady poprodukcyjne i możliwości dalszego, łatwiejszego
zagospodarowania recyklatu.
Dla rozdrabniania przeprowadzonego na frezarce pionowej NC obliczono wydajność
masową Qm (dla rozdrabniania wstępnego nadlewek łopat elektrowni wiatrowej), która
wyniosła 17,804 kg/h, wydajność objętościowa Qv była równa 10,598 dm3/h, a jednostkowe
zużycie energii dla procesu rozdrabniania E jr osiągnęło wartość 9,504 kJ/kg. Z kolei dla
krążków żywicy epoksydowej wydajność masowa (Qm=14,993 kg/h) oraz wydajność
objętościowa (Qv=10,352 dm3/h) przyjęły niższe wartości, natomiast jednostkowe zużycie
energii dla procesu rozdrabniania (Ejr=11,286 kJ/kg) był wyraźnie wyższy (tab. 4.15.1
i 4.15.2).
Analiza wyników rozdrabniania na rozdrabniaczu RAPID 2, pokazuje, że najwyższą
wydajność masową i objętościową otrzymano dla sita rozdrabniacza o oczkach 5 mm:
recyklatu o wielkości ziarna materiału wsadowego < 5 mm (Qm=24,513 kg/h i Qv=14,591
dm3/h), z kolei najniższą – dla sita rozdrabniacza o oczkach 10 mm: recyklatu o wielkości
ziarna materiału wsadowego < 10 mm (Qm=20,348 kg/h i Qv=12,112 dm3/h) (tab. 4.15.1).
Najmniejsze jednostkowe zużycie energii dla procesu rozdrabniania osiągnięto dla sita
rozdrabniacza o oczkach 5 mm: recyklatu o wielkości ziarna materiału wsadowego < 5 mm
(Ejr=7,211 kJ/kg), a najwyższe – dla sita rozdrabniacza o oczkach 10 mm: recyklatu
o wielkości ziarna materiału wsadowego < 10 mm (Ejr=8,687 kJ/kg) (tab. 4.15.2).
Tab. 4.15.1. Wyniki badań rozdrabniania elementów łopat elektrowni wiatrowej, cz.1
Lp
1
2
3
4
5

rodzaj elementu
nadlewka łopaty
krążek żywicy
epoksydowej
nadlewka łopaty
nadlewka łopaty
nadlewka łopaty

gabaryty
materiału
wsadowego [mm]
200x110x28
średnica: 232
grubość: 22
< 15
< 10
<5

wydajność
masowa Qm
[kg/h]
17,804

wydajność
objętościowa Qv
[dm3/h]
10,598

38

14,993

10,352

23
21
25

22,735
20,348
24,513

13,531
12,112
14,591

czas
rozdrabniania
[s]
32

Tab. 4.15.2. Wyniki badań rozdrabniania elementów łopat elektrowni wiatrowej, cz.2

Lp

1
2
3
4
5

rodzaj elementu

nadlewka łopaty
krążek żywicy
epoksydowej
nadlewka łopaty
nadlewka łopaty
nadlewka łopaty

natężenie I
[A] i napięcie
U [V] podczas
pracy jałowej
I
U
5,07
230

natężenie I [A] i
napięcie U [V]
podczas procesu
rozdrabniania
I
U
5,26
230

moc czynna [W]
ruchu jałowego Pj,
roboczego Pj+r i
rozdrabniania Pr
Pj
Pj+r
Pr
866,3 913,3
47

jednostkowe
zużycie
energii na
rozdrabnianie
Ejr [kJ/kg]
9,504

5,07

230

5,26

230

866,3

913,3

47

11,286

1,35
1,35
1,35

230
230
230

1,51
1,51
1,51

230
230
230

435,6
436,6
435,6

484,7
484,7
484,7

49,1
49,1
49,1

7,774
8,687
7,211

Niezbędnym warunkiem zwiększania użyteczności oraz dalszego rozwoju recyrkulacji
tworzyw, materiałów i elementów poprodukcyjnych łopat elektrowni wiatrowych jest
opracowanie efektywnej technologii rozdrabniania recyrkulatów na granulat o pożądanej
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jakości przy jednocześnie jak najmniejszej szkodliwości, destrukcyjności procesu oraz
produktu końcowego w stosunku do środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka.
Algorytm postępowania przy projektowaniu nowych technologii winien zatem uwzględniać
aspekt energetyczny – na każdym etapie zagospodarowania poużytkowego tworzyw.
Zaproponowana,
dwuetapowa
metodyka
badań
rozdrabniania
elementów
poprodukcyjnych z nadlewek łopat elektrowni wiatrowej (etap pierwszy: frezowanie na
frezarce pionowej NC – rozdrabnianie wstępne, etap drugi: rozdrabnianie za pomocą
rozdrabniacza RAPID 2 – rozdrabnianie właściwe) wypełnia oczekiwania odnośnie rozwoju,
w kierunku jak najwyższej efektywności procesu, jak największej jakości produktu oraz jak
najniższej szkodliwości, destrukcyjności zarówno produktu, jak i procesu. Otrzymany produkt
końcowy posiada właściwości umożliwiające jego efektywne wykorzystanie na cele
tworzywowe i energetyczne np. poprzez spalanie.

4.4. Podsumowanie wyników badań i oceny
Obiektem badań niniejszej pracy było postępowanie naukowe i ocena destrukcyjności
cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Szczegółowej analizie został poddany
jeden, wybrany zespół roboczy – wirnik elektrowni wiatrowej Gamesa G90.
Plan badań i oceny wirnika elektrowni wiatrowej składał się z dwóch części. Pierwszą
z nich tworzyły badania podstawowe obejmujące etap produkcji, eksploatacji
i zagospodarowania poużytkowego. Zostały one wykonane z zastosowaniem metody LCA,
przy użyciu modelu Ekowskaźnika 99 (program SimaPro 7.1). Drugą część stanowiły analizy
uzupełniające. Przeprowadzono dodatkowe badania symulacyjne etapu eksploatacji, używając
oprogramowania WindFarmer 5.2. Dla etapów produkcji i zagospodarowania poużytkowego
przeprowadzono ocenę projektowo-konstrukcyjna metodą CML (oprogramowanie
SolidWorks 2013) oraz analizy numeryczne metodą LCA z zastosowaniem modeli CED
i IPCC (oprogramowanie SimaPro 7.1). Plan badań i oceny odpadów poprodukcyjnych
tworzyw, materiałów i elementów łopat elektrowni wiatrowej składał się również z dwóch
analogicznych części. Pierwszą część stanowiły badania podstawowe etapów produkcji,
eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego, wykonane metodą LCA, przy użyciu
modelowania Ekowskaźnika 99 (program SimaPro 7.1). Drugą część tworzyły analizy
uzupełniające. Przeprowadzono eksperyment fizyczny dla etapu zagospodarowania
poużytkowego, używając stanowiska badań rozdrabniania. Dla etapu wytwarzania
i zagospodarowania poużytkowego wykonano ocenę projektowo-konstrukcyjna metodą CML
(SolidWorks 2013) oraz analizy numeryczne metodą LCA z zastosowaniem modeli CED
i IPCC (SimaPro 7.1).
Modelowanie zespołu roboczego metodą Ekowskaźnika 99 przeprowadzono
w odniesieniu do destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej
i desozologicznej. Przyjęto dwa modele zagospodarowania poużytkowego – umieszczenie na
wysypisku odpadów lub recykling. Wyniki w odniesieniu do jednego cyklu życia podano
osobno dla całościowego oddziaływania zespołu roboczego (z uwzględnieniem kategorii
wpływów), wartości szkodliwych emisji do atmosfery, wody i gleby oraz dla grupy
niebezpiecznych oddziaływań tworzyw polimerowych (PVC, PET, poliester, poliuretany,
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żywice epoksydowe, włókna szklane i węglowe, laminaty), materiałów metalowych (żeliwo,
aluminium, stal, miedź) oraz innych tworzyw i materiałów (guma, smary, oleje).
Biorąc pod uwagę destrukcyjność deergonomiczną dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów, w metodzie
charakteryzowania, najwyższym poziomem szkodliwego oddziaływania odznaczały się
związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego (0,0863 DALY), związki
ekotoksyczne (29.570,686 PAF·m2/r), procesy związane z użytkowaniem gruntów
(3.013,526 PDF·m2/r) oraz wydobyciem paliw kopalnych (217.039,020 MJ). Pod względem
destrukcyjności defunkcyjnej, najwyższy poziom negatywnego oddziaływania posiadało
użytkowanie gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) i wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ).
Pod kątem destrukcyjności deekologicznej, największy poziom niekorzystnych oddziaływań
wywierały związki powodujące zmiany klimatu (0,0204 DALY), związki ekotoksyczne
(29.570,686 PAF·m2/r), użytkowanie gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) oraz wydobycie paliw
kopalnych (217.039,020 MJ). Analizując poziom destrukcyjności desozologicznej,
największym szkodliwym oddziaływaniem charakteryzowało się użytkowanie gruntów
(3.013,526 PDF·m2/r) i wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ). Z kolei badając
destrukcyjność deergonomiczną dla modelu zagospodarowania poużytkowego w formie
recyklingu, najlepsze rezultaty odnośnie obniżenia poziomemu szkodliwego oddziaływania
otrzymano dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56·105 MJ),
związków ekotoksycznych (8,18·103 PAF·m2/r) oraz związków nieorganicznych
powodujących choroby układu oddechowego (-0,0326 DALY). Pod względem
destrukcyjności defunkcyjnej, największe obniżenie poziomu negatywnego oddziaływania
odnotowano dla procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56·105 MJ). Pod
kątem destrukcyjności deekologicznej, najistotniej obniżył się poziom niekorzystnych
oddziaływań wywoływanych przez procesy związane z wydobyciem paliw kopalnych
(-2,56·105 MJ), związki ekotoksyczne (8,18·103 PAF·m2/r), związki powodujące
zakwaszenie/eutrofizację (-1,57·103 PDF·m2/r) oraz związki powodujące zmiany klimatu
(-0,00831 DALY). Badając poziom destrukcyjności desozologicznej, najbardziej zmalało
szkodliwe oddziaływanie procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych
(-2,56·105 MJ) i procesów wydobycia minerałów (-2,99·103 MJ).
Kategorie wpływów środowiskowych składające się na destrukcyjność defunkcyjną,
deekologiczną i desozologiczną w modelu obejmującym wysypisko śmieci, charakteryzowały
się negatywnym wpływem na obiekt obrabiany oraz żywe i martwe elementy otoczenia
(infrastrukturę techniczną). Łączne destrukcyjne oddziaływanie w stosunku do operatorów
obejmowało około 83,33% kategorii. Kategorie wpływów środowiskowych oddziałujące na
destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną charakteryzowały się zmniejszeniem
negatywnego wpływu. Dzięki procesom recyklingu, łączne destrukcyjne oddziaływanie
w stosunku do operatorów zmalał w o około 66,67% kategorii. Natomiast w odniesieniu do
destrukcyjności deekologicznej – zostało zmniejszone w o około 83,33% kategorii.
Wyniki charakteryzowania z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących w cyklu
życia wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 dla modeli zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu, obrazują, że
najwyższy poziom obniżenia wszystkich destrukcyjnych wpływów na skutek recyklingu,
został odnotowany dla związków organicznych powodujących choroby układu oddechowego
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(-100%),
wydobycia
paliw
kopalnych
(-54%),
związków
powodujących
zakwaszenie/eutrofizację (-40%), związków powodujących zmiany klimatu (-29%) oraz
związków nieorganicznych powodujących choroby układu oddechowego (-27%). Istotne
zmniejszenie
destrukcyjności
oddziaływań
deergonomicznych,
defunkcyjnych,
deekologicznych i desozologicznych, dzięki wprowadzeniu recyklingu miałoby miejsce
w siedmiu na jedenaście kategorii wpływów środowiskowych, co popierałoby tezę o
zasadności zastosowania tej formy zagospodarowania poużytkowego.
Rozpatrując całościowe oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika w modelu
grupowania i ważenia, dla rodzajów destrukcyjności, można zauważyć, że najwyższym
poziomem szkodliwych oddziaływań zagospodarowania poużytkowego w formie
składowania na wysypisku śmieci, charakteryzowała się deergonomiczność (8.962,347 Pt),
a najniższym – defunkcyjność i desozologiczność (po 6.327,289 Pt). Najwyższym poziomem
minimalizacji szkodliwych oddziaływań dla modelu recyklingu, cechowała się
deergonomiczność (-6.951,1 Pt), najniższym – defunkcyjność i desozologiczność
(po -6.171 Pt).
Dla oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika w odniesieniu do typów
emisji, można zauważyć, że w przypadku modelu wysypiska odpadów, emisje do atmosfery
stanowiły największy odsetek całkowitego udziału w stosunku do wszystkich rodzajów
destrukcyjności (łącznie 3.557,569 Pt), osiągając maksimum w przypadku destrukcyjności
deergonomicznej (2.559,622 Pt). Najmniejszy procent stanowiły zaś emisje do gleby (łącznie
4,538 Pt), maksimum osiągając również dla destrukcyjności deergonomicznej (2,3 Pt), a nie
występowały w ogóle w destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej. Najwyższy łączny
poziom emisji notowany był dla destrukcyjności ergonomicznej (2.649,978 Pt), a najniższy
dla destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej (po 14,921 Pt). Również dla modelu
recyklingu, emisje do atmosfery stanowiły najwyższy odsetek całkowitego udziału
w stosunku do innych rodzajów destrukcyjności (łącznie -1.041,63 Pt), osiągając maksimum
w przypadku destrukcyjności deergonomicznej (-766,4 Pt). Najwyższe obniżenie łącznego
poziomu emisji notowane było dla destrukcyjności deergonomicznej (-780,13 Pt), a nie
występowało – dla destrukcyjności defunkcyjnej i desozologicznej.
W przypadku zastosowania modelu zagospodarowania w formie wysypiska odpadów
w odniesieniu do tworzyw i materiałów, uwypuklonym był szczególnie duży poziom
szkodliwych oddziaływań we wszystkich czterech kategoriach destrukcyjności, powodowany
przez tworzywa polimerowe (łącznie 23.495,078 Pt) oraz mały – grupy innych tworzyw
i materiałów (łącznie 123,323 Pt). Najwyższy wpływ szkodliwego oddziaływania
charakteryzował destrukcyjność deergonomiczną (łącznie 9.176,864 Pt), która osiągnęła
maksimum dla tworzyw polimerowych (6.833,529 Pt). Najniższy rzeczony wpływ cechował
destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną (łącznie po 6.539,022 Pt), osiągając maksimum
również w odniesieniu do tworzyw polimerowych (po 5.267,727 Pt). Dla modelu recyklingu
widocznym była istotnie duża minimalizacja poziomu szkodliwych oddziaływań w każdej
kategorii destrukcyjności, powodowana przez tworzywa polimerowe (łącznie – 22.519,67 Pt)
i jej brak, w przypadku grupy innych tworzyw i materiałów. Najistotniejsze zmniejszenie
wpływu szkodliwego oddziaływania charakteryzowało destrukcyjność deergonomiczną
(łącznie -6.722,63 Pt), która osiągała maksimum dla tworzyw polimerowych (-5.909,31 Pt),
najniższe – cechowało destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną (łącznie po 182

5.954,01 Pt), przyjmując maksimum w odniesieniu do tworzyw polimerowych
(po -5.510,11 Pt).
Wyniki grupowania i ważenia z uwzględnieniem kategorii wpływów występujących
w cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90, dla modeli
zagospodarowania poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów lub
recyklingu, uwidaczniają, że najwyższy poziom obniżenia destrukcyjnych wpływów na
skutek recyklingu, został odnotowany dla procesów związanych z wydobyciem paliw
kopalnych (-6,2 kPt), związków nieorganicznych powodujących choroby układu
oddechowego (-0,9 kPt) oraz związków powodujących zmiany klimatu (-0,3 kPt). Znacząco
istotne zmniejszenie destrukcyjności deergonomicznej, defunkcyjnej, deekologicznej
i desozologicznej, na skutek zastosowania zagospodarowania poużytkowego w formie
recyklingu, do cyklu życia zespołu roboczego wirnika siłowni wiatrowej, miałoby miejsce
w ośmiu na jedenaście kategorii wpływów środowiskowych, co uzasadniałoby celowość jego
użycia do tego celu.
Analizy uzupełniające miały za zadanie dokładniejsze zbadanie i ocenę wybranych faz
cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Podzielono je na trzy grupy: badania
symulacyjne, ocenę projektowo-konstrukcyjną oraz analizy numeryczne.
Badania symulacyjne służyły analizie i ocenie cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej w fazie eksploatacji. Zbadano wpływ 2-MW elektrowni wiatrowej
(w przykładowej lokalizacji) na powstawanie oddziaływań destrukcyjnych w formie emisji
hałasu (db), powstawania efektu migotania cienia (h/rok) oraz występowania strefy wpływu
wizualnego ZVI (wierzchołki widoczne). Wyniki otrzymano w postaci map rozkładu
szkodliwych oddziaływań na terenie znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie siłowni
wiatrowej. Najwyższy poziom emisji hałasu – od 110 do 35 db oraz efektu migotania cienia –
od 1.000 do 30 h/rok, odnotowano w odległości do 500 m od badanej elektrowni wiatrowej.
Strefa wpływu wizualnego ZVI (wierzchołki widoczne) powodowanego przez jedną 2-MW
elektrownię wiatrową posiadała stosunkowo dużą powierzchnię i ściśle zależała od
ukształtowania najbliższego terenu wokół siłowni wiatrowej. Nie powodowała jednakże
istotnego negatywnego wpływu na walory krajobrazowe otoczenia (1-3 wierzchołki
widoczne). Rezultaty analiz otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań
symulacyjnych, potwierdzały niewielki destrukcyjny wpływ fazy eksploatacji elektrowni
wiatrowej w sferze emisji hałasu, oddziaływania efektu migotania cienia oraz wielkości strefy
wpływu wizualnego, w odległości powyżej 500 m od miejsca jej instalacji.
W celu badania i oceny destrukcyjnego oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego
wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania
poużytkowego przeprowadzono ocenę projektowo-konstrukcyjną metodą CML. Analizy
przeprowadzono 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).
Wielkość śladu węglowego była większa o 66.043 kg CO2 eq dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie wysypiska odpadów (305.253 kg CO2 eq), aniżeli w formie
recyklingu (239.210 kg CO2 eq). O 951.588 MJ większa ilość całkowitej zużytej energii
przypadła na model zagospodarowania w postaci składowiska śmieci (4.812.527 MJ), niż
w postaci recyklingu (3.860.939 MJ). Większy wpływ na zakwaszenie powietrza odnotowano
także dla modelu zagospodarowania w formie składowiska odpadów (855 kg SO 2 eq)
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w porównaniu do modelu recyklingu (801 kg SO2 eq). Poziom eutrofizacji wody był o 22 kg
PO4 eq wyższy w przypadku modelu wysypiska odpadów (173 kg PO 4 eq), aniżeli recyklingu
(151 kg PO4 eq). Największy udział procentowy przypadał na wielkość emisji w trakcie
pozyskiwania i wytwarzania materiałów niezbędnych do budowy zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Wyniki przeprowadzonych badań i oceny potwierdziły
kluczowe znaczenie odpowiedniego doboru materiałów do produkcji zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych, już na etapie ich konstruowania, tak aby stanowiły jak najmniejsze
źródło destrukcyjnych emisji oraz ich pozyskiwanie i wytwarzanie było jak najmniej
energochłonne. Potwierdziła się również słuszność zastosowania modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie recyklingu.
Ostatnie badanie i ocenę szkodliwego wpływu cyklu życia zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej Gamesa G90 na etapie produkcji oraz zagospodarowania poużytkowego
przeprowadzono za pomocą analiz numerycznych metodą LCA, z zastosowaniem
modelowania CED i IPCC. Analizy wykonano pod względem oceny zużycia energii oraz
wielkości emisji gazów cieplarnianych w jednym cyklu życia, z uwzględnieniem modelu
umieszczenia na wysypisku odpadów lub recyklingu. Otrzymane wyniki zestawiono danymi
uzyskanymi podczas oceny projektowo-konstrukcyjnej metodą CML. Najmniejsze zużycie
energii występowało podczas cyklu życia siłowni wiatrowej, w którym jako formę
zagospodarowania poużytkowego wybrano procesy recyklingu i wynosiło 3.448.000 MJ
surplus/cykl życia dla metody CED oraz 3.860.939 MJ surplus/cykl życia dla metody CML.
Emisja gazów cieplarnianych, uwzględniająca produkcję oraz zagospodarowanie poużytkowe
materiałów i tworzyw przypadających na realizację jednego cyklu życia wirnika, wynosi
łącznie dla metody IPCC 288.000 kg CO2 eq/cykl życia bez recyklingu, a z recyklingiem –
208.000 kg CO2 eq/cykl życia, z kolei dla metody CML 305.253 kg CO2 eq/cykl życia bez
recyklingu, z recyklingiem – 239.210 kg CO2 eq/cykl życia. Wyniki uzyskane dzięki
zastosowaniu modelowania CML, CED i IPCC obrazują zasadność stosowania metod
recyklingu, jako formy zagospodarowania poużytkowego wirnika elektrowni wiatrowej
Gamesa G90.
Dla oceny destrukcyjnego wpływu na środowisko przyrodnicze, system, zdrowie
człowieka i infrastrukturę techniczną, tworzyw, materiałów i elementów stanowiących odpad
poprodukcyjny łopat elektrowni wiatrowej, wykorzystano metodę Ekowskaźnika 99, CED,
IPCC i CML. Przeanalizowano próbki włókna szklanego, maty z włókna szklanego, siatki
infuzyjnej z fragmentami odpadów poinfuzyjnych, krążków żywicy epoksydowej, nadlewek
łopat, przewodów podciśnienia, przewodów żywicy oraz folii worka infuzyjnego.
Badania metodą Ekowskaźnika 99 obejmowały analizę destrukcyjnego oddziaływania
1 kg tworzyw, materiałów i elementów łopat. Dla deergonomiczności największe szkodliwe
oddziaływania odnotowano w kategorii związków nieorganicznych powodujących choroby
układu oddechowego (przede wszystkim włókno szklane – 1,9E-05 DALY/kg), związków
ekotoksycznych (głównie krążki żywicy epoksydowej – 6,96 PAF·m2/r·kg), użytkowania
gruntów (folia worka infuzyjnego – 0,053 PDF·m2/r·kg) oraz wydobycia paliw kopalnych
(krążki żywicy – 34,1 MJ/kg). W przypadku defunkcyjności i desozologiczności były to
związki promieniotwórcze (folia worka infuzyjnego 4,16E-08 DALY/kg), użytkowanie
gruntów (folia worka infuzyjnego – 0,053 PDF·m2/r·kg) oraz wydobycie paliw kopalnych
(krążki żywicy – 34,1 MJ/kg). Z kolei dla destrukcyjności deekologicznej, najwyższym
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stopniem szkodliwego oddziaływania wyróżniły się związki promieniotwórcze (folia worka
infuzyjnego 4,16E-08 DALY/kg), ekotoksyczne (krążki żywicy epoksydowej –
6,96 PAF·m2/r·kg), powodujące zakwaszenie/eutrofizację (przewody podciśnienia –
0,105 PDF·m2/r·kg) oraz wydobycie paliw kopalnych (krążki żywicy – 34,1 MJ/kg).
Dla wszystkich tworzyw, materiałów i elementów, największym, łącznym poziomem
szkodliwego oddziaływania, w kategoriach destrukcyjności, charakteryzowały się krążki
żywicy, znaczący był także wpływ nadlewek łopat oraz przewodów żywicy.
Najwyższymi poziomami emisyjności do środowiska atmosferycznego, wodnego oraz
glebowego wyróżniała się deergonomiczność, natomiast najniższymi – defunkcyjność
i desozologiczność. Najbardziej znaczący wpływ na wielkość emisji do atmosfery posiadała
mata z włókna szklanego, włókno szklane, nadlewki łopat oraz przewody podciśnienia.
Największym destrukcyjnym oddziaływaniem w stosunku do wody charakteryzowało się
włókno szklane, mata z włókna szklanego oraz przewody podciśnienia. Natomiast
najistotniejszym ujemnym oddziaływaniem na glebę wyróżniło się włókno szklane, mata
z włókna szklanego oraz nadlewki łopat.
Analiza CED 1 kg poszczególnych tworzyw, materiałów i elementów, wykazała, że
najbardziej energochłonnym cyklem istnienia charakteryzują się krążki żywicy epoksydowej
(236 MJ/kg), nadlewki łopat (154 MJ/kg) oraz przewody żywicy (145 MJ/kg). Natomiast
modelowanie IPCC pokazało, że najwyższym poziomem emisji gazów cieplarnianych
charakteryzował się cykl życia maty z włókna szklanego (4,3 kg CO 2eq/kg), włókna
szklanego (2,64 kg CO2eq/kg) oraz nadlewek łopat (2,47 kg CO2eq/kg). Ocena CML
dodatkowo potwierdziła uzyskane wyniki.
Drugą fazą badań nad próbkami elementów stanowiących odpady poprodukcyjne łopat
elektrowni wiatrowej, było rozdrobnienie próbek żywicy epoksydowej oraz nadlewek łopat,
z przeznaczeniem na cele energetyczne. W etapie pierwszym rozdrobniono wstępne próbki na
wióry o wielkości ok. 10-15 mm (frezarka pionowa NC). Etap drugi stanowiło rozdrabnianie
celowe poprzez rozdrobnienie wcześniej otrzymanych wiórów na młynku do tworzyw RAPID
2, z zastosowaniem trzech rodzajów sit – o średnicy oczek 10, 5 i 3 mm. Otrzymane próbki
materiałów poddano analizie wielkości cząstek na urządzeniu CAMSIZER (Retsch
Technology).
Wśród frakcji wstępnie rozdrobnionych próbek nadlewek łopat elektrowni wiatrowej,
największy odsetek procentowy stanowiła frakcja (6,7-8,0) mm (42,9%), a ponad 80%
wszystkich cząstek mieściło się w przedziale (5,6-9,5) mm. Po badaniu na sicie o średnicy
oczek 10 mm, zauważono największy odsetek stanowiła frakcja (2,8-3,35) mm (8,9%)
i (2,36-2,8) mm (8,2%), a ponad 50% cząstek znajdowało się w przedziale (1,4-4,75) mm.
Analiza na sicie o średnicy oczek 5 mm, uwidoczniła, że największy odsetek stanowiła
frakcja (1,0-1,18) mm (10,8%), a ponad 70% wszystkich cząstek mieściło się w przedziale
(0,5-2,0) mm. Natomiast po badaniu na sicie o średnicy oczek 3 mm, stwierdzono, że
największy odsetek stanowiła frakcja (1,4-1,7) mm (10,7%), a ponad 65% wszystkich cząstek
znajdowało się w przedziale (0,5-2,0) mm.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, określenie modelu stanów postulowanych
(jakościowego, efektywnościowego i nieszkodliwościowego) zespołu roboczego wirnika
elektrowni wiatrowej w cyklu życia miało decydujące znaczenie badawczo-ocenowe
[Polański, 1984]. Wiedza, postępowanie twórcze, wybór strategii badań cyklu życia
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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 końcowego (SP(Q)zEW). Istotnym było zatem
ustalenie sumarycznego potencjału efektywności, jakości i nieszkodliwości rzeczonej
maszyny roboczej w całym jej cyklu życia:
SP(Q)zEW = SP(Qs-t-m-e, ee,ek,eko, Ds-o-c, te)zEW

(4.5)

SP (Ds-o-c)zEW = f (s, t, m, e, Pod, Ej, Onq)

(4.6)

gdzie:
SP(Q)zEW – cele, stany postulowane: jakości, efektywności, nieszkodliwości zespołów
elektrowni wiatrowych,
Qs-t-m-e – jakość surowca (s), tworzywa (t), materiału (m), elementu (e) elektrowni wiatrowej,
ee,ek,eko – efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna działania elektrowni
wiatrowej w środowisku naturalnym,
Ds-o-c – destrukcyjność systemu, otoczenia, człowieka,
Pod – potencjał odzyskany z technologii lub otoczenia,
Ej – jednostkowe zużycie energii (lub energochłonność),
Onq – odzyskany obiekt zdestruowany, produkt niskiej jakości, odpad, straty, operacje
ubytkowe itp.,
te – czas eksploatacji.
Stany postulowane, cele budowy i eksploatacji zespołów elektrowni wiatrowych,
maszyn, systemu SP(Q) obejmują zatem:
1. Wysoką jakość materii (Qs-t-m-e) (nośnika, surowca, tworzywa, elementu, produktu,
odpadu, konstrukcji, mocy, energii).
2. Wysoką efektywność (ee,ek,eko) energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna działania
maszyn, urządzeń, instalacji, linii technologicznej.
3. Niską szkodliwość (Ds,Pod,Ej,Onq), destrukcyjność oddziaływania produktu, procesu:
zespołu elektrowni wiatrowej na otoczenie, środowisko i w wewnętrznych relacjach.
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5. WNIOSKI
Relacja środowisko przyrodnicze – system gospodarowania i środowisko przyrodnicze –
efekty gospodarowania są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin, zarówno nauki jak
i praktyki. Brakuje jednak ocen kompleksowych, posiadających charakter systemowy, które
pozwalają na obiektywną ocenę destrukcyjnego wpływu systemu zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych, uwzględniając przy tym wszystkie etapy ich istnienia [Flizikowski,
2002; Kłos, 1996].
Zwiększający się poziom degradacji środowiska i stałe wyczerpywanie się jego zasobów
naturalnych, spowodował zwiększenie zainteresowania kwestiami ochrony środowiska.
Dotychczas skupiano się głównie na eliminacji szkodliwych skutków związanych
z działalnością człowieka, jednak współczesna nauka zaczyna skłaniać się ku eliminacji
zagrożeń, poprzez działania prowadzone już u ich źródła. Podstawą do prowadzenia
skutecznych działań jest szczegółowe poznanie mechanizmów warunkujących powstawanie
owych destrukcyjnych oddziaływań, w odniesieniu do obiektów technicznych, na każdym
etapie ich cyklu życia. Niniejsza praca stanowi próbę oceny tego typu wpływów,
powstających na każdym etapie cyklu istnienia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej (na
przykładzie wybranego zespołu wirnika).
Główny cel pracy został zrealizowany dzięki opracowaniu oraz realizacji metodyki
badania i oceny cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz liczbowemu
określeniu poziomu destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia wybranego zespołu
roboczego, z uwzględnieniem różnych dostępnych modeli zagospodarowania
poużytkowego (wysypisko odpadów lub recykling). Dla przyjętego w pracy scenariusza
zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów w formie recyklingu, uzyskano ujemne
wartości współczynników środowiskowych, co potwierdza potencjalne korzyści
środowiskowe, w porównaniu ze składowaniem zespołów roboczych, które nie nadają się już
do dalszej eksploatacji i produkcją nowych obiektów technicznych z surowców
pozyskiwanych ze środowiska.
Realizacja celu zasadniczego była możliwa poprzez wykonanie ośmiu szczegółowych
zadań badawczych, ujętych w odpowiadających im celach szczegółowych:
1) Pierwszy cel szczegółowy osiągnięto dzięki opracowaniu modelu wartościowania
wpływu zespołów roboczych elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie, jakość
środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej.
Realizacja celu odbyła się dzięki wykonaniu przeglądu współcześnie stosowanych
metod oceny cyklu istnienia oraz wybraniu modelu umożliwiającego najbardziej
kompleksowe, liczbowe określenie poziomu destrukcyjnych oddziaływań zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej oraz jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów.
Wszystkie przyjęte kryteria spełniała metoda LCA (Life Cycle Assessment), w obrębie
której wykorzystano procedury Ekowskaźnika 99, CML, CED i IPCC, dostosowując je
do potrzeb niniejszej pracy, poprzez pogrupowanie jedenastu kategorii środowiskowych
w cztery obszary destrukcyjnych oddziaływań: deergonomiczne, defunkcyjne,
deekologiczne i desozologiczne.
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2) Drugi cel szczegółowy zrealizowano poprzez zebranie, uporządkowanie
i przeanalizowanie danych ilościowych o materiałach, tworzywach i elementach
pozyskiwanych z wybranego zespołu roboczego siłowni wiatrowej oraz o sposobach
ich zagospodarowania poużytkowego.
Realizacja celu stała się możliwa dzięki współpracy z firmą produkującą całe
elektrownie wiatrowe, firmą produkującą wyłącznie łopaty oraz szczegółowej analizie
dostępnej literatury. Obiektem poddanym badaniu i ocenie był zespół roboczy wirnika
2-MW elektrowni wiatrowej Gamesa G90.
3) Trzeci cel szczegółowy osiągnięto określając poziom destrukcyjnych oddziaływań
w jednym cyklu życia wybranego zespołu roboczego oraz wybranych tworzyw,
materiałów i elementów elektrowni wiatrowej, z uwzględnieniem dostępnych modeli
zagospodarowania poużytkowego jego materiałów, tworzyw i elementów (wysypisko
odpadów lub recykling), równocześnie klasyfikując kategorie wpływów do
odpowiednich obszarów oddziaływań destrukcyjnych.
W zadaniu badawczym uzyskano wyniki potwierdzające, że najmniejszą wielkość
obciążeń środowiskowych wykazywał w każdym przypadku model zagospodarowania
w formie recyklingu.
Rozpatrując całościowe oddziaływanie cyklu życia zespołu roboczego wirnika,
najwyższym poziomem szkodliwych oddziaływań dla zagospodarowania poużytkowego
w formie składowania na wysypisku śmieci, charakteryzowała się deergonomiczność
(8.962,347 Pt), a najniższym – defunkcyjność i desozologiczność (po 6.327,289 Pt).
Najwyższym poziomem minimalizacji szkodliwych oddziaływań dla modelu recyklingu,
cechowała się deergonomiczność (-6.951,1 Pt), a najniższym – defunkcyjność
i desozologiczność (po -6.171 Pt) (rys. 4.27). Z kolei wśród badanych tworzyw,
materiałów i elementów, największym, łącznym poziomem szkodliwego oddziaływania,
w kategoriach destrukcyjności, charakteryzowały się krążki żywicy, znaczący był także
wpływ nadlewek łopat oraz przewodów żywicy (rys. 4.51).
Dla oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika w odniesieniu do typów
emisji, można zauważyć, że w przypadku modelu wysypiska odpadów, emisje do
atmosfery stanowiły największy odsetek całkowitego udziału w stosunku do wszystkich
rodzajów destrukcyjności (łącznie 3.557,569 Pt), osiągając maksimum w przypadku
destrukcyjności deergonomicznej (2.559,622 Pt). Najmniejszy procent stanowiły zaś
emisje do gleby (łącznie 4,538 Pt), maksimum osiągając również dla destrukcyjności
deergonomicznej (2,3 Pt). Najwyższy łączny poziom emisji notowany był dla
destrukcyjności ergonomicznej (2.649,978 Pt), a najniższy dla destrukcyjności
defunkcyjnej i desozologicznej (po 14,921 Pt). Również dla modelu recyklingu,
minimalizacja emisji do atmosfery stanowiła najwyższy odsetek całkowitego udziału
w stosunku do innych rodzajów destrukcyjności (łącznie -1.041,63 Pt), osiągając
maksimum w przypadku destrukcyjności deergonomicznej (-766,4 Pt). Najwyższe
obniżenie łącznego poziomu emisji notowane było dla destrukcyjności deergonomicznej
(-780,13 Pt) (rys. 4.32). W odniesieniu do badanych tworzyw, materiałów i elementów,
największy wpływ na wielkość emisji do atmosfery posiadała mata z włókna szklanego,
włókno szklane, nadlewki łopat oraz przewody podciśnienia. Największym
destrukcyjnym oddziaływaniem w stosunku do wody charakteryzowało się włókno
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szklane, mata z włókna szklanego oraz przewody podciśnienia. Natomiast
najistotniejszym ujemnym oddziaływaniem na glebę wyróżniło się włókno szklane, mata
z włókna szklanego oraz nadlewki łopat (rys. 4.52-4.54).
W przypadku zastosowania modelu zagospodarowania w formie wysypiska odpadów
w odniesieniu do tworzyw i materiałów, uwypuklonym był szczególnie duży poziom
szkodliwych oddziaływań we wszystkich kategoriach destrukcyjności, powodowany
przez tworzywa polimerowe (łącznie 23.495,078 Pt) oraz mały – grupy innych tworzyw
i materiałów (łącznie 123,323 Pt). Najwyższy wpływ szkodliwego oddziaływania
charakteryzował destrukcyjność deergonomiczną (łącznie 9.176,864 Pt), która osiągnęła
maksimum dla tworzyw polimerowych (6.833,529 Pt). Dla modelu recyklingu
widocznym była istotnie duża minimalizacja poziomu szkodliwych oddziaływań
w każdej kategorii destrukcyjności, powodowana przez tworzywa polimerowe (łącznie –
22.519,67 Pt). Najistotniejsze zmniejszenie wpływu szkodliwego oddziaływania
charakteryzowało destrukcyjność deergonomiczną (łącznie -6.722,63 Pt), która osiągała
maksimum dla tworzyw polimerowych (-5.909,31 Pt), najniższe – cechowało
destrukcyjność defunkcyjną i desozologiczną (łącznie po -5.954,01 Pt), osiągając
maksimum w odniesieniu do tworzyw polimerowych (po -5.510,11 Pt) (rys. 4.37).
4) Czwarty cel szczegółowy zrealizowano dzięki identyfikacji obszarów dominujących
pod względem destrukcyjnego obciążenia zdrowia ludzkiego, środowiska
naturalnego i infrastruktury technicznej.
W zadaniu badawczym uzyskano jednoznaczny wynik wskazujący, iż
najważniejszym z nich było zapotrzebowanie na energię.
Biorąc pod uwagę destrukcyjność deergonomiczną dla modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów, w metodzie
charakteryzowania, najwyższym poziomem szkodliwego oddziaływania dla operatorów
odznaczały się związki nieorganiczne powodujące choroby układu oddechowego
(0,0863 DALY), związki ekotoksyczne (29.570,686 PAF·m2/r), procesy związane
z użytkowaniem gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) oraz wydobyciem paliw kopalnych
(217.039,020 MJ) (tab. 4.1).
Pod względem destrukcyjności defunkcyjnej, najwyższy poziom negatywnego
oddziaływania
na
obiekt
obrabiany
posiadało
użytkowanie
gruntów
2
(3.013,526 PDF·m /r) i wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ) (tab. 4.1).
Pod kątem destrukcyjności deekologicznej, największy poziom niekorzystnych
oddziaływań na żywe elementy otoczenia wywierały związki powodujące zmiany
klimatu (0,0204 DALY), związki ekotoksyczne (29.570,686 PAF·m2/r), użytkowanie
gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) oraz wydobycie paliw kopalnych (217.039,020 MJ)
(tab. 4.1).
Analizując poziom destrukcyjności desozologicznej, największym szkodliwym
oddziaływaniem na martwe elementy otoczenia (infrastrukturę techniczną)
charakteryzowało się użytkowanie gruntów (3.013,526 PDF·m2/r) i wydobycie paliw
kopalnych (217.039,020 MJ) (tab. 4.1).
Obszarem dominującym pod względem całkowitego destrukcyjnego wpływu
jednego cyklu życia wirnika elektrowni wiatrowej było zapotrzebowanie na energię,
m.in. postaci wydobycia paliw kopalnych. Najwyższe łączne zużycie energii ocenione
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metodą CED, wynosiło 4.452 000 MJ/cykl życia, a ocenione metodą CML –
4.812.527 MJ/cykl życia. Obie wartości są porównywalne i odnoszą się do cyklu życia
z modelem wysypiska odpadów jako formą zagospodarowania poużytkowego.
Zmniejszenie zużycia energii o około 20-23% występuje podczas cyklu życia wirnika
siłowni wiatrowej, w którym jako formę zagospodarowania poużytkowego wybrano
procesy recyklingu, co potwierdza słuszność tego rozwiązania (rys. 4.50 i tab. 4.4).
Analiza CED 1 kg tworzyw, materiałów i elementów, wykazała, że najbardziej
energochłonnym cyklem istnienia charakteryzują się krążki żywicy epoksydowej
(236 MJ/kg), nadlewki łopat (154 MJ/kg) oraz przewody żywicy (145 MJ/kg) (rys. 4.55
i tab. 4.9).
Istotnym obszarem pod względem destrukcyjnego wpływu cyklu życia wirnika
elektrowni Gamesa G90 na zdrowie człowieka i jakość środowiska naturalnego była
emisja gazów cieplarnianych. Oceniona metodą IPCC wyniosła 288.000 kg CO2 eq/cykl
życia bez recyklingu, a z recyklingiem – 208.000 kg CO2 eq/cykl życia, z kolei dla
metody CML 305.253 kg CO2 eq/cykl życia bez recyklingu, z recyklingiem – 239.210 kg
CO2 eq/cykl życia. Stosowanie recyklingu, jako modelu zagospodarowania poużytkowego
pozwala zatem na ograniczenie emisji gazów szklarniowych o 23-28% (rys. 4.50
i tab. 4.5). Modelowanie IPCC 1 kg wybranych tworzyw, materiałów i elementów,
pokazało, że najwyższym poziomem emisji gazów cieplarnianych charakteryzował się
cykl życia maty z włókna szklanego (4,3 kg CO2eq/kg), włókna szklanego
(2,64 kg CO2eq/kg) oraz nadlewek łopat (2,47 kg CO2eq/kg) (rys. 4.56 i tab. 4.10).
Rezultaty analiz otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych,
potwierdziły niewielki destrukcyjny wpływ fazy eksploatacji badanej elektrowni
wiatrowej w sferze emisji hałasu (poniżej 35 db), oddziaływania efektu migotania cienia
(poniżej 30 h/rok) oraz wielkości strefy wpływu wizualnego (poniżej 2 wierzchołków
widocznych), w odległości powyżej 500 m od miejsca jej instalacji (rys. 4.45 - 4.47).
5) Piąty cel szczegółowy osiągnięto prowadząc badania i oceniając dostępne procesy
zagospodarowania poużytkowego zespołu roboczego wirnika.
W zadaniu badawczym potwierdzono, że modelem o najmniejszym stopniu
oddziaływań destrukcyjnych było zagospodarowanie w formie recyklingu.
Kategorie wpływów środowiskowych składające się na destrukcyjność defunkcyjną
i desozologiczną dzięki zastosowaniu w cyklu życia modelu zagospodarowania w formie
recyklingu charakteryzowały się zmniejszeniem negatywnego wpływu. Destrukcyjne
oddziaływanie w stosunku do operatorów zmalało w około 66,67% kategorii, natomiast
w odniesieniu do destrukcyjności deekologicznej – w około 83,33% (rys. 4.7).
W odniesieniu do typów emisji występujących dla modelu recyklingu, kategorie
wpływów środowiskowych składające się na destrukcyjność defunkcyjną
i desozologiczną występujące w emisjach do atmosfery, wody i gleby wyróżniały się
brakiem zmniejszenia negatywnego wpływu. Odnośnie emisji od atmosfery, spośród
kategorii wpływów środowiskowych warunkujących destrukcyjność deekologiczną,
łączne destrukcyjne oddziaływanie kategorii wpływów wchodzących w skład emisji do
atmosfery zmniejszyło się w około 75% kategorii. Wśród kategorii wpływów
składających się na deergonomiczność, łączne destrukcyjne oddziaływanie zmalało
w 50% kategorii środowiskowych. W przypadku emisji do wody, wśród kategorii
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wpływów środowiskowych składających się na destrukcyjność deergonomiczną
i deekologiczną, wszystkie obniżyły poziom szkodliwego oddziaływania. W stosunku do
emisji do gleby, w żadnym z typów destrukcyjności nie odnotowano istotnego
zmniejszenia negatywnych wpływów (rys. 4.8).
Udział poszczególnych rodzajów destrukcyjności dla modelu zagospodarowania
poużytkowego tworzyw, materiałów i elementów w formie recyklingu pokazuje, że
kategorie wpływów środowiskowych warunkujące destrukcyjność defunkcyjną
i desozologiczną, które występowały w przypadku tworzyw polimerowych,
charakteryzowały się zmniejszonym negatywnym oddziaływaniem. Łączne destrukcyjne
oddziaływanie kategorii środowiskowych tworzyw polimerowych, w stosunku do
operatorów zmniejszyło się w około 80% kategorii. Dla destrukcyjności deekologicznej,
71,43% wszystkich kategorii charakteryzowało się niższym poziomem szkodliwych
oddziaływań. W przypadku materiałów metalowych, zmniejszenie negatywnych
oddziaływań deergonomicznych, defunkcyjnych, deekologicznych i desozologicznych
miało miejsce we wszystkich kategoriach wpływów. Odwrotna sytuacja zaistniała
w odniesieniu do grupy innych tworzyw i materiałów – w żadnej z kategorii nie
odnotowano istotnej minimalizacji destrukcyjnych wpływów (rys. 4.9).
Najwyższy poziom obniżenia wszystkich destrukcyjnych wpływów na skutek
recyklingu, został odnotowany dla związków organicznych powodujących choroby
układu oddechowego (-100%), wydobycia paliw kopalnych (-54%), związków
powodujących zakwaszenie/eutrofizację (-40%), związków powodujących zmiany
klimatu (-29%) oraz związków nieorganicznych powodujących choroby układu
oddechowego
(-27%).
Istotne
zmniejszenie
destrukcyjności
oddziaływań
deergonomicznych, defunkcyjnych, deekologicznych i desozologicznych, dzięki
wprowadzeniu recyklingu miało miejsce w siedmiu na jedenaście kategorii wpływów
środowiskowych, co popiera tezę o zasadności zastosowania tej formy zagospodarowania
poużytkowego (rys. 4.10).
6) Szósty cel szczegółowy osiągnięto dzięki zbadaniu możliwości zagospodarowania
poużytkowego wybranych tworzyw, materiałów, elementów elektrowni wiatrowej,
stanowiących odpady powstające w fazie produkcji.
Zagospodarowanie w formie recyklingu stanowi źródło oddziaływań destrukcyjnych
o najniższym poziomie. Wydajność masowa Qm dla rozdrabniania wstępnego nadlewek
łopat elektrowni wiatrowej przeprowadzonego na frezarce pionowej NC wyniosła
17,804 kg/h, wydajność objętościowa Qv – 10,598 dm3/h, a jednostkowe zużycie energii
dla procesu rozdrabniania Ejr osiągnęło wartość 9,504 kJ/kg. Dla krążków żywicy
epoksydowej wydajność masowa (Qm=14,993 kg/h) oraz wydajność objętościowa
(Qv=10,352 dm3/h) przyjęły niższe wartości, natomiast poziom jednostkowego zużycia
energii dla procesu rozdrabniania (Ejr=11,286 kJ/kg) był wyższy (tab. 4.15.1 i 4.15.2).
Najwyższą wydajność masową i objętościową podczas rozdrabniania przeprowadzonego
na rozdrabniaczu RAPID 2, otrzymano dla recyklatu o wielkości ziarna materiału
wsadowego > 5 mm (Qm=24,513 kg/h i Qv=14,591 dm3/h). Najmniejsze jednostkowe
zużycie energii dla procesu rozdrabniania osiągnięto dla recyklatu o wielkości ziarna
materiału wsadowego > 5 mm (Ejr=7,211 kJ/kg) (tab. 4.15.2). Dwuetapowa metodyka
badań rozdrabniania elementów poprodukcyjnych z nadlewek łopat elektrowni wiatrowej
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wypełnia oczekiwania odnośnie rozwoju, w kierunku jak najwyższej efektywności
procesu, jak największej jakości produktu oraz jak najniższej szkodliwości,
destrukcyjności produktu i procesu. Otrzymany produkt końcowy posiada właściwości
umożliwiające szerokie wykorzystanie m.in. na cele energetyczne lub tworzywowe.
7) Siódmy cel szczegółowy zrealizowano poprzez ustalenie sumarycznego potencjału
efektywności, jakości i nieszkodliwości zespołów roboczych w całym ich cyklu życia.
W zadaniach badawczych ustalono, że składa się na niego jakość surowca (s),
tworzywa (t), materiału (m), elementu (e) elektrowni wiatrowej (Qs-t-m-e), efektywność
energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna działania elektrowni w środowisku naturalnym
(ee,ek,eko), czas eksploatacji (te) oraz destrukcyjność systemu, otoczenia, człowieka (Ds-o-c),
która jest funkcją surowca (s), tworzywa (t), materiału (m), elementu (e) elektrowni,
potencjału odzyskanego z technologii lub otoczenia (Pod), jednostkowego zużycia energii
(lub energochłonności) (Ej) i odzyskanego obiektu zdestruowanego, produktu niskiej
jakości, odpadu, strat, operacji ubytkowych, itp. (Onq).
8) Ósmy cel szczegółowy osiągnięto dzięki określeniu w zakresie zadań badawczych
stanów postulowanych, celów budowy i eksploatacji zespołów elektrowni wiatrowej,
maszyny, systemu.
Złożyły się na nie wysoka jakość materii (Qs-t-m-e) (nośnika, surowca, tworzywa,
elementu, produktu, odpadu, konstrukcji, mocy, energii), wysoka efektywność (ee,ek,eko)
energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej działania maszyn, urządzeń, instalacji, linii
technologicznej oraz niska szkodliwość (Ds,Pod,Ej,Onq), destrukcyjność oddziaływania
produktu, procesu: zespołu elektrowni wiatrowej na otoczenie, środowisko
i w wewnętrznych relacjach.
9) Dziewiąty cel szczegółowy zrealizowano na podstawie wykonanych badań i oceny
cyklu życia wybranego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej, w wyniku których
opracowano kierunki dalszych prac, niezbędne dla prośrodowiskowego rozwiązania
problemu zagospodarowania poużytkowego zespołów roboczych elektrowni
wiatrowej.
W zakresie prowadzenia dalszych badań i ocen cyklu istnienia elektrowni
wiatrowych postuluje się:
 dokładniejsze poznanie rzeczywistych scenariuszy cyklu życia zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych oraz ich tworzyw, materiałów i elementów, ze szczególnym
uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego;
 prowadzenie dalszych badań i oceny wszystkich etapów cyklu życia zespołów
roboczych oraz tworzyw, materiałów i elementów siłowni wiatrowych na podstawie
danych nie tylko od ich producentów, ale i użytkowników;
 utworzenie jak najbardziej prośrodowiskowego algorytmu postępowania z zespołami
roboczymi oraz ich tworzywami, materiałami i elementami wycofanymi
z eksploatacji;
 rozszerzenie informatycznych baz danych o procesach produkcji, eksploatacji
i zagospodarowania poużytkowego specyficznych materiałów, tworzyw i elementów
budujących poszczególne zespoły robocze elektrowni wiatrowych, ze szczególnym
naciskiem na uwzględnienie w nich warunków lokalnych;
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 utworzenie procedur mających na celu szersze, praktyczne wykorzystanie wyników
badań i oceny cyklu życia zespołów roboczych oraz tworzyw, materiałów i elementów
siłowni wiatrowych w procedurach podejmowania decyzji, mających na celu
minimalizację destrukcyjnych oddziaływań na system, środowisko i zdrowie
człowieka.
W obrębie działań mających na celu prośrodowiskowe ulepszanie konstrukcji
zespołów roboczych elektrowni wiatrowych sugeruje się:
 prace nad bardziej prośrodowiskowymi materiałami konstrukcyjnymi, zachowującymi
równocześnie odpowiednie parametry techniczne, mechaniczne i jakościowe do
pełnienia określonych roli w zespołach roboczych siłowni wiatrowych;
 konstrukcję umożliwiającą prostsze oddzielanie poszczególnych materiałów, łatwych
do zidentyfikowania w trakcie zagospodarowania poużytkowego;
 minimalizacja energochłonności, materiałochłonności i destrukcyjnej emisyjności
procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i zagospodarowania poużytkowego
zespołów roboczych oraz ich tworzyw, materiałów i elementów;
 parce nad metodami uzyskiwania możliwie jak największej ilości surowców
wtórnych, przystosowanych do późniejszego recyklingu;
 opracowanie kompleksowych, prośrodowiskowych normatywów dotyczących
sposobu zagospodarowania poużytkowego tworzyw, materiałów i elementów
zespołów roboczych siłowni wiatrowych;
 usprawnienie procesów wymiany danych i pełnej ich dostępności pomiędzy
wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w całym cyklu życia zespołów roboczych,
w celu pełnej optymalizacji procesów konstrukcyjnych, produkcyjnych,
eksploatacyjnych i zagospodarowania poużytkowego
 popularyzowanie idei badania i oceny konstruktywnego oraz destruktywnego
oddziaływania maszyn roboczych w całym ich cyklu życia.
Prowadzenie analiz i badań z wykorzystaniem techniki LCA jest trudnym
i czasochłonnym zadaniem, ze względu na złożoność procedur oraz zebranie dużej liczby
aktualnych danych dotyczących procesu produkcyjnego danego zespołu roboczego w całym
jego cyklu życia. Pomimo wielu trudności, stosowanie nowoczesnej, acz trudnej techniki jest
rekomendowane w dokumentach i najnowszych strategiach Unii Europejskiej mających na
celu polepszenie ekonomicznej efektywności środowiskowej produktów i procesów oraz
promujących zasady zrównoważonego rozwoju. Metodyka badań techniką LCA nadal jest
w fazie doskonalenia i rozwoju. Do wykonania zostało jeszcze wiele prac i należy zebrać
jeszcze dużo doświadczeń z praktycznego zastosowania omawianej techniki. Jednak istnieje
wiele przesłanek, wskazujących na to, że już w niedalekiej przyszłości, technika LCA stanie
się najbardziej uniwersalną metodą oceny destrukcyjnego wpływu obiektów technicznych na
środowisko naturalne [Kowalski, 2007].
Niniejsza praca stanowi własny wkład w rozszerzanie wiedzy o destrukcyjnych
środowiskowych oddziaływaniach maszynowych wytworów człowieka, którymi są zespoły
robocze elektrowni wiatrowych. Priorytety technologiczne, polegające na zwiększaniu
konkurencyjności na rynku, nie tylko przez poprawianie jakości produktu, ale nade wszystko
poprzez ciągłe zmniejszanie kosztów produkcji i nie ignorowanie dewastacji środowiska
naturalnego, doprowadziły rzeczywistość do stanu, którego poprawa jest ciągle możliwa
193

w oparciu o metody naukowego poznania i sterowania. Chcąc skutecznie wypełniać postulaty
zrównoważonego rozwoju wytwarzania, należy zwracać większą uwagę, na prośrodowiskową
budowę, eksploatację i zagospodarowanie maszyn, w tym zespołów elektrowni wiatrowych.
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