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Czy system gazowy stanie się
długookresowym magazynem energii elektrycznej?
Stosowane obecnie zasobniki energii elektrycznej wyrównują, co do zasady, nierówność podaży i popytu w zakresie
krótkich okresów, najczęściej minut lub godzin. W systemie elektroenergetycznym opartym o źródła odnawialne,
w znacznej mierze niestabilne, konieczne będzie wyrównywanie różnic w wytwarzaniu i konsumpcji energii elektrycznej w okresach dłuższych: dni, tygodni, być może nawet miesięcy. Nowa potrzeba wymaga nowych rozwiązań.
Jednym z nich jest magazynowanie energii elektrycznej w formie gazów palnych: wodoru i metanu.
Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury gazowej. Szacuje się, że system
gazowy kraju europejskiego to potencjalnie magazyn
energii o pojemności rzędu kilkudziesięciu do kilkuset TWh. Przykładowo, obecnie istniejące podziemne
magazyny gazu w Niemczech mogłyby stać się zasobnikiem o pojemności 200 TWh, co odpowiada zdolnościom magazynowania energii przez 23 tysiące nowoczesnych elektrowni szczytowo-pompowych.

Fot. E.ON

Magazynowanie energii elektrycznej w postaci gazu
Magazynowanie energii elektrycznej w postaci gazu
to prosta koncepcja, w dużej mierze opierająca się na
znanych procesach. Nadwyżki energii elektrycznej
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z odnawialnych źródeł wykorzystywane są do wytworzenia wodoru. Spośród dostępnych technologii stosowaną na szeroką skalę od połowy ubiegłego wieku
jest elektroliza wody. W jej wyniku otrzymywany jest
wodór o bardzo wysokim stopniu czystości oraz tlen.
W pewnych ilościach wodór może być zatłaczany do
sieci gazowych. W chwili obecnej w Niemczech domieszka wodoru nie mogłaby, zgodnie z obowiązującymi normami, przekroczyć progu 5%. Jednak są analizy
wykazujące, że domieszka wodoru nawet na poziomie
15% czy 20% byłaby bezpieczna bez konieczności wymiany armatury sieciowej. Niezależnie od tego jaki,
w średnim czy długim okresie, poziom domieszek wodoru w sieci gazowej będzie dopuszczalny, nie rozwią-
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że to problemu magazynowania całości
wytworzonego wodoru. Z kolei przechowywanie go w innej formie jest niezwykle
kłopotliwe. Gaz ten zajmuje bardzo dużo
miejsca, nawet sprężony. Dodatkowo pojemniki do przechowywania sprężonego
wodoru muszą być wytrzymałe konstrukcyjnie, ze względu na wysokie ciśnienie
i małe rozmiary cząsteczek tego gazu.
W formie ciekłej miejsca zajmuje mniej, ale
ma wtedy temperaturę niewiele wyższą od
temperatury zera absolutnego. Przechowywanie wodoru w postaci wodorków metali
lub związanego w sorbentach to metody
obiecujące, jednak na obecną chwilę jeszcze niewystarczająco wydajne. W obliczu
tych trudności rozwiązaniem najbardziej
racjonalnym wydaje się poddanie wodoru
procesowi metanizacji. W wyniku syntezy
wodoru z dwutlenkiem węgla, uzyskuje się
metan, stanowiący główny składnik gazu
ziemnego. W zależności od miejsca wydobycia, jego udział w gazie ziemnym wynosi
85-98%. Metan uzyskany w procesie metanizacji może zostać zatłoczony do sieci
gazowej. W sytuacji niedoboru energii elektrycznej, turbiny gazowe przetwarzają gaz
na energię elektryczną

Zamiana energii odnawialnej na gaz:
rozwiązanie systemowe
Zamiana nadwyżkowej energii elektrycznej na gaz to jednak o wiele więcej niż
jedynie metoda magazynowania energii.
To rozwiązanie systemowe zmieniające
dotychczasowe myślenie o systemie elektroenergetycznym w kategoriach systemu
autonomicznego. Dzięki tej metodzie dochodzi do konwergencji systemów elektroenergetycznego i gazowego. Wodór
otrzymywany przy użyciu energii ze źródeł
odnawialnych trafia do sieci gazowej, jest
używany do tankowania samochodów
z ogniwami wodorowymi czy stosowany
w przemyśle. Poddany procesowi metanizacji może trafić do magazynów gazu lub
sieci gazowej i zostać wykorzystany do wytworzenia prądu i/lub ciepła w centralnych
gazowych jednostkach wytwórczych,
gospodarstwach domowych albo stać się
paliwem dla samochodów z napędem gazowym (patrz schemat).
Czy zamiana prądu w gaz będzie się
kiedyś opłacać?
Obecnie proces zamiany energii elektrycznej w gaz nie ma uzasadnienia ekonomicz-

nego, nawet przy założeniu zerowego
kosztu energii elektrycznej. Dodatkowo
związany jest ze znacznymi stratami energii używanej na jego kolejnych etapach.
Jeżeli metan zostanie wykorzystany do
generacji prądu, uzyska się zaledwie 30%
ilości energii elektrycznej, która była potrzebna do przeprowadzenia procesu
zamiany energii elektrycznej w metan.
Jeżeli zostanie użyty jako paliwo, możliwe
jest odzyskanie zaledwie około połowy
energii. Pojawiają się opracowania, według których zamiana energii elektrycznej
w gaz nie stanie się w średnim horyzoncie
czasowym technologią stosowaną na szerszą skalę. Jednym z takich raportów jest
opublikowane w marcu 2014 roku studium
Öko-Institut z Berlina.
Jednak wątpiącym w przyszłość koncepcji zamiany energii elektrycznej w gaz
przeciwstawione są głosy tych, którzy
w tą metodę wierzą. Wiara ta bazuje również na opracowaniach, dochodzących do
innych wniosków i przekłada się na środki
angażowane w udoskonalanie technologii
poszczególnych składowych tego procesu. Prowadzone są badania laboratoryjne, powstają instalacje pilotażowe. Warto
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NIESTABILNA PRODUKCJA PRĄDU Z OZE

ELEKTROLIZA

METANIZACJA

Źródło: Niemiecka Agencja Energii

SYSTEM GAZOWY

PRZEMYSŁ

przyjrzeć się bliżej kilku takim projektom,
gdyż daje to wyobrażenie o skali i kierunkach badań nad wykorzystaniem metody
zamiany energii elektrycznej w gaz. Nie są
odosobnione opinie, że pierwsze instalacje
działające na zasadach komercyjnych powstaną około 2020 roku.
Instalacje pilotażowe – szansa na
dopracowanie technologii oraz
optymalizację kosztów
Od sierpnia ubiegłego roku działa instalacja
pilotażowa E.ON-u w Falkenberg w Brandenburgii. Energia elektryczna uzyskiwana
z wiatru zamieniania jest w tej instalacji na
drodze elektrolizy w wodór, który następnie
zostaje zatłaczany do sieci gazowej i w rezultacie jest wykorzystywany jak gaz ziemny.
W ciągu godziny wytwarzanych jest 360 m3
wodoru. Użytkowanie tej instalacji dostarcza
ważnych informacji na temat całego procesu – od zamiany prądu z niestabilnego źródła odnawialnego w wodór po zatłoczenie
wodoru do sieci. Takie postępowanie ma
duży potencjał w skali systemu gazowego.
Dla bezpieczeństwa eksploatacji systemu
domieszka wodoru na poziomie kilkuprocentowym nie jest problematyczna. Z drugiej strony to ogromna pojemność magazynowa energii elektrycznej. Domieszanie do
gazu ziemnego w niemieckiej sieci gazowej
1% wodoru w ciągu całego roku oznaczałoby zmagazynowanie 10 TWh.
Instalacja w Centrum Badań Energii
Słonecznej i Wodoru Badenii-Wirtembergii (ZSW) jest przykładem, jak współpraca
instytutów badawczych i firm przekłada się
na to, co dzieje się na rynku. Partnerzy tego
projektu to, oprócz ZSW, ośrodek badawczy
Fraunhofer IWES oraz firma ETOGAS GmbH
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(wcześniejsza nazwa SolarFuel). Instalacja
ta służy dopracowaniu technologii przemysłowej zamiany zielonego prądu na metan.
Została oddana do użytku w październiku
2012 roku, będąc udoskonaleniem funkcjonującej w centrum przez kilka lat podobnej,
aczkolwiek dziesięciokrotnie mniejszej jednostki. Ma ona moc przyłączeniową 250 kW
i wytwarza dziennie do 300 m3 metanu. Ta
instalacja badawcza ma na celu optymalizację technologii i pomoc w opracowaniu
jednostek wytwarzających metan o mocach
przyłączeniowych w zakresie od 1 do 20 MW,
a więc mocy wymaganych w zastosowaniach
przemysłowych. Instalacja ta potrafi pracować w sposób elastyczny, dostosowując się
do szybko zmieniającej się podaży zielonego
prądu, a nawet reagując na przerwy w jego
dostawach. Jej poprzedniczka w ZSW tego
nie potrafiła. Jest to jednak warunek konieczny, odpowiadający rzeczywistym warunkom
w systemie elektroenergetycznym o wysokim udziale źródeł odnawialnych. Doświadczenia z eksploatacji tej instalacji badawczej
zostały już wykorzystane w praktyce. Firma
ETOGAS, partner tego programu, uczestniczył w budowie dla koncernu Audi AG
w Werlte (Dolna Saksonia) instalacji o mocy
6 MW. Instalacja ta działa od czerwca 2013
roku, od jesieni zatłacza gaz do sieci gazowej.
W przyszłości przewidziane jest, że część wyprodukowanego wodoru nie będzie poddawana metanizacji. Będzie służyć jako paliwo
dla samochodów z ogniwami wodorowymi.
W chwili obecnej całość zamieniana jest na
metan. Na uwagę zasługuje fakt, że ciepło
wytwarzane podczas procesu metanizacji
wykorzystywane jest w procesie technologicznym w pobliskiej biogazowni. Z kolei do
procesu metanizacji używany jest dwutlenek
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węgla powstający w tej biogazowni. W ciągu
roku instalacja Audi jest w stanie wytworzyć
1 000 ton metanu, wiążąc około 2 800 ton CO2.
Źródła:
• Audi AG, www.audi-mediaservices.com
• Centrum Badań Energii Słonecznej
i Wodoru Badenii-Wirtembergii (ZSW),
www.zsw-bw.de
• HYPOS, Inventurliste der relevanten Forschungs- und Demo-Projekte im Rahmen
der Roadmap-Erstellung, luty 2014
• Öko-Institut e.V., Prüfung der klimapolitischer Konsistenz und der Kosten
von Methanisierungsstrategien, Berlin,
marzec 2014
• Strategieplatform Power to Gas,
www.powertogas.info

Barbara Adamska
ADM Poland

Barbara Adamska, ekspert w dziedzinie polityki i gospodarki niemieckiej.
Specjalista w zakresie energetyki odnawialnej. Założycielka ADM Poland, firmy oferującej wsparcie sprzedażowe i marketingowe dla firm z obszaru niemieckojęzycznego wchodzących na rynek polski. Przez 10 lat odpowiedzialna
za sprzedaż i marketing w Polsce koncernu Mitsubishi Electric Europe B.V.
(dywizja Visual Information Systems). Wcześniej jako rzecznik Carcade S.A.
jeden z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych w Polsce
(wg Gazety Prawnej oraz Home&Market).
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Szlakiem polskich elektrowni wiatrowych
Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła rozwijać się we wczesnych latach 90. XX wieku. Pierwsza elektrownia wiatrowa w Polsce została wybudowana w roku 1991 przy Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Była to jedna turbina
wiatrowa firmy Nordtank o mocy 150 kW. Obecnie znajduje się tam farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą komercyjną
farmą wiatrową była uruchomiona w kwietniu 2001 roku farma Barzowice. Składała się z sześciu turbin o łącznej
mocy zainstalowanej 5 MW.

Elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej powyej 5 MW
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Od 2005 roku możemy zauważyć dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w
Polsce. Większość mocy zainstalowanej
skupiona jest w 50 największych farmach
wiatrowych, znajdujących się przede
wszystkim w północnej części kraju. Łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych funkcjonujących w Polsce na koniec
2013 r. wynosiła 3 390 MW. Zatem przyrost
w porównaniu do 2012 roku wyniósł prawie 900 MW. Wielkość produkcji energii
elektrycznej z energetyki wiatrowej w ciągu ostatnich lat wzrosła skokowo z poziomu 14 GWh w 2001 roku do ponad 5 822
GWh w 2013 roku.

łącząca farmę wiatrową z siecią wysokiego napięcia zarządzana jest przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej PSE,
natomiast samą farmą zarządza EDP Renewables Polska. Gmina Margonin przez
tę inwestycje uzyskała dodatkowy wpływ
do budżetu gminy wynoszący około
3,5 mln złotych z tytułu podatku od budowli. Innymi korzyściami jest polepszenie
się infrastruktury komunikacyjnej i reklama
dla Gminy Margonin w całej Polsce. Elektrownia pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne 90 tys. gospodarstw domowych,
a jej eksploatacja nie wymaga obsługi
wielu osób. Całkowita moc farmy stanowi

zdominowana jest przez 5 korporacji: Vestas (30% udziału), Gamesa (17%), GE (9%),
Enercon (7%) oraz Senvion (7%). Reszta
(30%) podzielona jest pomiędzy innych
dostawców, spośród których można wyróżnić: Furhländer, Siemens oraz Nordex.
Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej
w Polsce przewiduje zainstalowanie mocy
wynoszącej ok. 13 GW w 2020 r. – w tym 11
GW w lądowych farmach wiatrowych, 1,5 GW
w morskich farmach wiatrowych oraz 600
MW w małych elektrowniach wiatrowych.
Udział elektrowni wiatrowych w produkcji
energii elektrycznej będzie szybko wzrastać,
do 24% w 2020 r. i prawie 45% w 2030 r.

Rys. 1. Zmiany wielkości mocy zainstalowanej [MW] elektrowni wiatrowych w Polsce w latach 1991–2013
(Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podgórski i in., 2012, PSEW, 2014)
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Najwięcej farm wiatrowych w Polsce
zlokalizowanych jest na północnym zachodzie. Liderami są województwa: zachodniopomorskie (836,9 MW mocy zainstalowanej), pomorskie (312,2 MW) oraz
kujawsko-pomorskie (296,1 MW) (stan na
czerwiec 2013 r.).
Największą elektrownią wiatrową w Polsce jest elektrownia Margonin zlokalizowana w województwie wielkopolskim.
Realizacja projektu zakończyła się w 2010
roku. Składa się ona z 60 turbin firmy Gamesa (model G90) o łącznej mocy 120 MW.
Wieże turbin mają wysokość 100 m, a długość łopat wirników wynosi 45 metrów.
Są one zgrupowane na dwóch obszarach
o powierzchni 50 km2 każdy. Siłownie wyposażone są w generator wytwarzający
prąd o napięciu 690 V oraz w transformator wewnętrzny przetwarzający prąd na
napięcie 30 kV. Infrastruktura przesyłowa
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Tempo rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w ostatnich latach wyraźnie
wzrosło. Wg danych zawartych w raporcie
“Renewable energy country attractiveness
indices” (Ernst & Young, luty 2013 r.) Polska
zajmuje 8. miejsce pod względem atrakcyjności dla rynku energetyki wiatrowej.
W związku z tym w Polsce istnieje ponad
800 instalacji wiatrowych, a udział energii
produkowanej za pośrednictwem turbin
wiatrowych wynosi 3,6% całej produkowanej energii elektrycznej (stan na grudzień
2013 r.). Pomimo istniejących przeszkód
natury prawnej oraz rynkowej firmy inwestujące w energetykę wiatrową uważają
Polskę za kraj o znaczącym potencjale dla
wykorzystania tego właśnie źródła energii.
Polska została zakwalifikowana jako
jeden z 12 głównych rynków zbytu dla turbin wiatrowych. Zdecydowana większość
polskiego rynku turbin wiatrowych (70%)
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prawie 10% mocy obecnie działających
w Polsce elektrowni wiatrowych i jest największą tego typu inwestycją ekologiczną
w Polsce. Jej wartość to ok. 165 mln euro.
Drugą co do wielkości farmą wiatrową
w Polsce jest elektrownia Karścino. Została wybudowana w latach 2007–2009
na polach pomiędzy miejscowościami
Mołtowo i Karścino. Zlokalizowana jest na
powierzchni około 500 ha, a jej całkowita
moc znamionowa wynosi niewiele mniej
niż w przypadku elektrowni Margonin –
90 MW. Składa się również z 60 turbin wiatrowych, lecz wyprodukowanych przez
największego wytwórcę na świecie, firmę
Vestas. Inwestorem była hiszpańska spółka Iberdrola, która na początku 2013 roku
sprzedała elektrownię polskiej Grupie Kapitałowej Energa. Jeden z największych
dostawców prądu w Polsce kupił tę farmę
wiatrową za około 1,1 mld zł.
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Rys. 2. Zainstalowane i programowane w Polsce moce wytwórcze [MW] – prognoza PSEW
(źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej)
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Tab. 1. 10 największych istniejących farm wiatrowych pod względem mocy zainstalowanej
(źródło: opracowanie własne na podstawie: psew.pl, 2014)

L.p.

Miejscowość

Marka turbin

Ilość i moc
turbin

Data
uruchomienia

1

Margonin

Gamesa

60, 120 MW

2010

2

Karścino-Mołtowo

Iberdrola

60, 90 MW

2008

3

Kisielice

GE

43, 76,5 MW

2007

4

Iłża

Vestas

30, 60MW

2014

5

Pągów

Vestas

17, 51 MW

2012

6

Tychowo-Noskowo

Nordex

20, 50 MW

2009

7

Jędrzychowice

Vestas

25, 50MW

2013

8

Tymień

Vestas

25, 50MW

2006

9

Tychowo-Noskowo

Nordex

20, 50MW

2009

10

Linowo

Vestas

24, 48MW

2013

Tab.2. 5 największych projektowanych farm wiatrowych pod względem mocy zainstalowanej
(źródło: opracowanie własne na podstawie: psew.pl, 2014)

L.p.

Miejscowość

Województwo

Planowana moc turbin

1

Darłowo

zachodniopomorskie

250 MW

2

Projekt Słowiński

pomorskie

240 MW

3

FW Silesia

opolskie

225 MW

4

Duszniki

lubuskie

160 MW

5

Sława

lubuskie

160 MW
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Farma wiatrowa Darłowo będzie jednym z największych kompleksów w Europie. Przedsięwzięcie to zlokalizowano
w województwie zachodniopomorskim na
obszarze gminy Darłowo. Zespół siłowni
w swojej finalnej wersji będzie składał się
ze 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy
zainstalowanej 250 MW. W grudniu 2013
roku na terenie gminy Darłowo działało już
96 turbin, co czyniło ten kompleks największym tego typu w kraju, chociaż nie jest on
jeszcze oddany do użytku w 100%.
Drugim godnym uwagi projektem jest
farma wiatrowa Silesia. Planowana lokalizacja tego 225 MW kompleksu turbin wiatrowych to okolice gmin Polska Cerkiew i Pawłowiczki w województwie dolnośląskim.
Umowę o przyłączeniu farmy do elektroenergetycznej sieci przesyłowej podpisano
w styczniu br., a jej sygnatariuszami byli szefowie Polskich Sieci Elektroenergetycznych
oraz EKO Energia Polska Sp. z o.o. Przyłączenie farmy do sieci będzie realizowane dwuetapowo: etap I – przyłączenie 115 MW we
wrześniu 2018 roku, etap II – przyłączenie
110 MW w listopadzie 2018 roku.
Obie te inwestycje są kolejnym krokiem do osiągnięcia przez Polskę celów
określonych w Polityce Energetycznej
Polski do 2030 roku oraz celów pakietu klimatycznego „3x20” postulowanego przez
Wspólnotę Europejską.
W odniesieniu do Polskich obszarów
morskich nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w najbliższych latach zostaną tu

Mapa potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie
ekonomicznej
Morza
Bałtyckiego pod lokalizację farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej
Rys. 3. Mapa potencjalnych
miejsc
przeznaczonych
wind farm
locations
in the Raport:
Polish Baltic
Sea Exclusive
Economic
Zone
Morza BałtyckiegoMap
wrazofzpotential
infrastrukturą
przesyłową
(źródło:
„Energetyka
wiatrowa
w Polsce”,
2013)
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zwiększając ilość przedsiębiorstw zajmująNa tych obszarach wskazano 109 miejsc cych się tego rodzaju sektorem energetyki,
w których mogą powstać turbiny wiatrowe a przede wszystkim zwiększając bezpieR. Kozioł, B. Liana, K. Midura
o łącznej powierzchni 2 503,45 km2, na które czeństwo energetyczne kraju. Nasz kraj
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Oprogramowanie GIS

w branży odnawialnych źródeł energii
Oprogramowanie GIS (ang. Geographic Information System) jest narzędziem służącym do szeroko pojętej analizy
informacji przestrzennej. Wykorzystywane jest m.in. do opracowania planów w zarządzaniu kryzysowym, procesach
urbanistycznych czy w szacowaniu skutków powodzi.

PROJEKTANT

GIS a OZE
Dla celów OZE może służyć do selekcji terenów
szczególnie predestynowanych do założenia farmy
fotowoltaicznej, uprawy biomasy czy małej elektrowni wodnej, uwzględniając czynniki, takie jak: nachylenie terenu, odległość od dróg, zabudowy, linii
energetycznych, rodzaj gleb czy plan zagospodarowania terenu.

P

Dla fotowoltaiki – GIS
Ze względu na skalę przedsięwzięć oraz długofalowe przygotowania do inwestycji, rozbudowany GIS
najczęściej jest wykorzystywany przy planowaniu
dużych farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Projekty małych instalacji fotowoltaicznych
swoją przygodę z GIS kończą zazwyczaj na analizie
horyzontu. Jest to główne i, zdawałoby się, jedyne
liczące się zastosowanie GIS dla fotowoltaiki. Nic bardziej mylnego. Oczywiście dysponując już dachem
czy działką, którą chcemy zagospodarować pod fotowoltaikę, sprawdzamy tylko, czy otoczenie nie zacieni
instalacji w stopniu uniemożliwiającym jej rentowność, bowiem zmiana innych parametrów (jak nachylenie dachu czy działki) jest po prostu niemożliwa lub
nieopłacalna. Jednak gdy planowana jest duża inwestycja, inwestor może sobie pozwolić na wybór lokalizacji, niekoniecznie kosztowne analizy przestrzenne
mogą służyć do zwiększenia efektywności lub obniżenia kosztów inwestycji. Zwiększenie efektywności
można uzyskać przez wybór działki, która pochylona
jest na południe, a dominujący kierunek wiatrów na
danym obszarze to wschód-zachód. Pozwala to na
najlepsze wykorzystanie promieni słonecznych oraz
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dobrą wentylację pracujących paneli. Zmniejszenie
kosztów inwestycji to na przykład jej zlokalizowanie
na pochyłym terenie, co pozwala na większe zagęszczenie rzędów paneli fotowoltaicznych – potrzebny
jest mniejszy obszar, by zainstalować tę samą moc.
Inna możliwość – wybór działki w pobliżu sieci energetycznej odpowiedniego rodzaju tak, by przyłącze
kablowe, będące zazwyczaj kosztem inwestora, było
jak najkrótsze – jak najtańsze.
Wszystkie te analizy to, przy dostępności wymaganych danych, niespecjalne wyzwanie tak dla oprogramowania GIS, jak dla osoby będącej niekoniecznie zaawansowanym użytkownikiem tego oprogramowania.
Budowa farm wiatrowych tylko z GIS-em
Analiz przestrzennych na potrzeby mikro- lub małych
turbin wiatrowych nie wykonuje się lub ograniczają
się one do sprawdzenia warunków wietrzności w terenie, co jednak zazwyczaj jest wiadome i określane
„na oko”.
Dla dużych farm wiatrowych sytuacja jest diametralnie inna. Analizy przestrzenne z założenia towarzyszą elektrowni wiatrowej od koncepcji, przez budowę
i eksploatację, po rozbiórkę.
W fazie koncepcji w sposób zautomatyzowany
typowane są obszary o dużej wietrzności charakteryzujące się powierzchnią, ukształtowaniem terenu
oraz uwarunkowaniami prawnymi umożliwiającymi
powstanie siłowni wiatrowej. Oprogramowanie, przez
podanie konkretnych wartości liczbowych, ułatwia
wybór najkorzystniejszego spośród wytypowanych
obszarów. Pod uwagę brane są minimalne wymagane
odległości od zabudowy, z rozpatrywania zazwyczaj

DZIAŁ INWESTYCYJNY / GMINA
wyłączone są tereny parków narodowych,
krajobrazowych i ich otulin, rezerwatów
przyrody, obszary Natura 2000. Dla wybranego terenu przeprowadzane są dalsze analizy, które należą do „wyższej szkoły jazdy” – przeprowadzane są symulacje
wzajemnego wpływu strug powietrza
z turbin, zasięg hałasu urządzeń pracujących na różnych poziomach mocy, korelacja z korytarzami migracji ptaków, wpływ
przewidywanych zmian zagospodarowania terenu na funkcjonowanie elektrowni.
W przypadku okolic o szczególnych walorach krajobrazowych czy turystycznych
przeprowadzana jest analiza widoczności
instalacji.
Należy zaznaczyć, że wszelkie analizy GIS wymagają dostarczenia stosownych danych pierwotnych, jednak o ile dla
wstępnych analiz „przesiewowych” zazwyczaj wystarczające są seryjne dane dostępne w urzędach państwowych, o tyle dla
zaawansowanych analiz przestrzennych,
z jakimi mamy do czynienia w przypadku
projektowania elektrowni wiatrowych,
będą to bardzo zindywidualizowane dane,
często mające swoje źródło we własnych
pomiarach lub pochodzące bezpośrednio
od producenta określonych turbin.
Dokładny punktowy pomiar lokalnej
wietrzności należy do pierwszej grupy dostarczanych informacji, pozwala on, wraz
z cyfrowym modelem terenu i aktualną
mapką pokrycia terenu, na dokładną symulację wietrzności na obszarze rozpatrywanym pod inwestycję oraz zachowanie
strug powietrza wobec funkcjonujących
wiatraków elektrowni wiatrowej.
Do drugiej grupy należy charakterystyka hałasu generowanego przez działającą
turbinę – rozkład przestrzenny emisji drgań,
ich częstotliwość i moc – służące do oceny
stref uciążliwości hałasu. Te wykonuje się
w kilku wariantach, zazwyczaj w sposób
bardzo rzetelny ze względu na konieczność
poinformowania lokalnej ludności.
Po ustaleniu najważniejszych parametrów, GIS służy do korzystnego zaplanowania dróg (często wielu kilometrów)
prowadzących do poszczególnych turbin.
Późniejsze wykorzystanie oprogramowania GIS zależy wyłącznie od woli
zarządcy elektrowni, wymagań właściciela oraz oprogramowania dostarczonego
przez wykonawcę elektrowni lub producenta turbin.
W procesie realizacji inwestycji znaczenie oprogramowania GIS spada, choć
nadal może ono być użyteczne w zbieraniu wszelkiego rodzaju informacji w bazie danych połączonej z obrazem terenu
w pamięci komputera.
Podobnie rzecz ma się z okresem eksploatacji farmy wiatrowej – oprogramowanie GIS ułatwia administrowanie terenem,
choćby przez możliwość zbierania danych

o przeprowadzanych pracach służących
utrzymaniu ruchu, koniecznych w przyszłości modernizacjach, właścicielach/najemcach działek pomiędzy turbinami i tym
podobnych. Pozwala to przykładowo na
szybkie znalezienie uszkodzenia przyłącza
kablowego, jeśli związane jest z przeprowadzanymi obecnie lub w przeszłości –
bliskiej lub dalekiej – pracami. Często takie
dane nie są zbierane w oprogramowaniu
GIS, bazuje się na innym oprogramowaniu
lub ludzkiej pamięci, ponieważ wymaga to
pewnej systematyczności, czasu i niezbyt
powszechnych umiejętności, a nie przekłada się bezpośrednio na wyraźnie mierzalne zyski. W dalszej jednak perspektywie
decyzja o systemowym i systematycznym
gromadzeniu danych o administrowanym
obszarze w połączeniu z obrazem tego obszaru jest opłacalna, gdyż pozwala uniknąć
nieporozumień związanych z rotacją kadry,
niedoskonałą ludzką pamięcią oraz ułatwia
analitykę zarządzanych gruntów, w końcu
ułatwiając rozbiórkę instalacji.
Analiza GIS = korzystna inwestycja
Podsumowując, przeprowadzenie stosownych analiz w fazie wstępnego przygotowania do inwestycji pozwala zminimalizować koszty lub zwiększyć zyski.
Innym zastosowaniem GIS w branży
odnawialnych źródeł energii jest przechowywanie szczegółowych danych
dotyczących każdego fragmentu administrowanego obszaru, takich jak: produktywność, przeprowadzone prace modernizacyjne czy konieczne w przyszłości
serwisowanie.
Możliwe jest także, jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji, wyznaczenie
potencjalnych kierunków jej rozbudowy,
ewentualnych zagrożeń lub przyczyn niedogodności w trakcie funkcjonowania.
Wiele instalacji boryka się z problemami, których można by łatwo uniknąć,
odpowiednio wcześniej przeprowadzając
analizy w systemach GIS, których możliwości są ograniczone w zasadzie potrzebami zleceniodawcy. Warto przy tym zauważyć, że wobec całości inwestycji, koszt
takiej analizy jest wręcz marginalny w stosunku do potencjalnych korzyści.
Źródło:
• www.golder.com
• Geographic Information Systems in Support
of Wind Energy Activities at NREL, January
2001, NREL/CP-500-29164 D.M. Heimiller S.R.
Haymes
• www.uni.edu
• *Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara,
2008, Hole-filled seamless SRTM data V4,
International Centre for Tropical Agriculture
(CIAT), dostępne na stronie internetowej
http://srtm.csi.cgiar.org.
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Rys. 1. Dane wejściowe – cyfrowy model terenu (CMT) *

Rys. 2. Efekt przetworzenia danych – mapa ekspozycji stoków. Kolor biały odpowiada stokom pochylonym ku północy (niekorzystnym), ciemnopomarańczowy – pochylonym na południe (korzystnym)

Rys. 3. Efekt przetworzenia danych – mapa nachylenia stoków. Kolor biały odpowiada terenom nie
nadającym się pod zabudowę (zbyt strome stoki),
ciemnoniebieski – stokom pochylonym najkorzystniej

Rys. 4. Zestawienie map ekspozycji i nachylenia
stoków – pozwala na wytypowanie obszarów
o najkorzystniejszym dla fotowoltaiki
ukształtowaniu terenu

Do analizy można użyć danych o lepszej rozdzielczości oraz uwzględnić inne uwarunkowania
– bliskość zabudowy, dróg, klasę gleb, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego itp.
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Wymiana pojedynczej

uszkodzonej łopaty wirnika
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W związku z tym, że w Polsce przybywa i przybywać będzie kolejnych wiatraków zatem wcześniej czy później
pojawią się awarie czy uszkodzenia.
Uszkodzenia mogą powstawać m. in.
w wyniku uderzenia piorunem. Co w sytuacji, kiedy zostanie uszkodzone tylko
jedno śmigło? Czy wystarczy wymiana
tylko jednej łopaty czy jednak wiatraki
są tak precyzyjnymi urządzeniami, że
w takiej sytuacji należy wymienić cały
komplet śmigieł?
Poniżej przedstawiam analizę przypadku uszkodzenia jednej łopaty rotora w elektrowni wiatrowej. Przeanalizowałem rolę i funkcję łopaty wirnika
w elektrowni wiatrowej, konstrukcję
i technologię produkcji łopat wirnika
oraz uszkodzenia jakie powstały na tylko jednej łopacie.
Wirnik zwany rotorem jest szczególnie ważnym elementem elektrowni wiatrowej. Forma wirnika decyduje
o wydajności urządzenia. Z wirnikiem
są połączone śmigła, które na etapie
produkcji są optymalizowane pod kątem aerodynamiki, użytych materiałów, hałasu, odbijania promieni słonecznych, wytrzymałości materiałów,
zużycia powierzchni łopaty oraz rozkładu mas na ich powierzchni. Zwłaszcza
masa i dokładność jej rozkładu na poszczególnych łopatach wirnika ma decydujący wpływ na trwałość elektrowni
wiatrowej. Należy również zauważyć,
że łopaty do pojedynczej elektrowni
wiatrowej są produkowane w komplecie – 3 szt. jednocześnie. Wszystko to
powoduje, że łopaty są po wieży i fundamencie jednymi z najdroższych elementów elektrowni wiatrowej. Wszystko to powoduje, że łopaty wirnika są
stale modernizowane i ulepszane pod
wieloma kątami. Te ciągłe modernizacje i udoskonalenia spowodowały, że
w ostatnich 20 latach średnice rotorów
wzrosły średnio ponad ośmiokrotnie,
podczas kiedy moce elektrowni wzrosły nawet 250 razy.
Łopaty, poza piastą, są głównym elementem wirnika, zwanego też rotorem.
W elektrowniach wiatrowych o mocy
200 kilowatów (kW), czyli 0,2 megawata (MW), i większych stosowane są prawie wyłącznie wirniki złożone z trzech
łopat. Wynika to z wieloletnich badań
i doświadczeń konstruktorów i stanowi
kompromis pomiędzy prędkością obrotową wirnika oraz kosztami. Im więcej
łopat, tym wolniejsze obroty, mniejsze
zużycie komponentów wiatraka i niższa
emisja hałasu.
Ze względu na konstrukcję całej
elektrowni wiatrowej bardzo ważne
jest, aby podczas obrotu wirnika oś
główna stale z nim połączona obraca2/2014
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ła się w sposób stabilny i wyważony.
Wymagane jest tu idealne wyważenie osi głównej. Możliwe jest to tylko
i wyłącznie wtedy, kiedy masa łopat
wirnika oraz rozkład tej masy na osi
i powierzchni łopaty jest jednakowy.
Z dokumentacji technicznej producentów wynika, że różnice w masach
poszczególnych łopat sięgają wartości
dziesiętnych części procenta.
Nie jest możliwym również przywrócenie do ponownej produkcji
modelu śmigła sprzed kilku lat przez
producenta nie tylko ze względów
technologicznych i ekonomicznych,
ale także spowodowanych przepisami
z zakresu ochrony środowiska. Dlatego w przypadku uszkodzenia jednego
śmigła wiatraka nie zamówimy kopii
jednego dokładnie takiego samego
śmigła. Najprawdopodobniej producent zaleci w takiej sytuacji produkcje
kompletu łopat.
Łopaty rotora osiągają dziś długości
do 80 metrów i szerokości ponad 5 metrów. W przypadku wszystkich wielkości
łopat zasady konstrukcji są jednakowe.
Budowa tych elementów wymaga precyzyjnego łączenia włókien, żywic,
sklejek oraz innych dodatków. Najcięższe z łopat posiadają masę ok. 20 ton.
Z uwagi na wielkość produktu końcowego utrzymanie precyzji jest niezwykle
trudne dla całych serii. Z tego powodu,
aby wyeliminować ryzyko różnic pomiędzy poszczególnymi elementami, stosuje się produkcję w krótkich seriach, najczęściej ograniczających się do trzech
sztuk, które na całym etapie są do siebie
ciągle porównywane i produkowane
w tych samych warunkach i z użyciem
jednakowych materiałów. Do tego dochodzi fakt, że włókna i żywice używane
do produkcji schną niezwykle szybko,
a niektóre składniki muszą być rozprowadzane ciśnieniowo w czasie zaledwie
kilku minut z uwagi na bardzo krótki
czas twardnienia. Nie jest możliwe, aby
proces produkcji kompletu łopat przerwać w dowolnym momencie, ponieważ
nie ma możliwości odwrócenia jakiejkolwiek czynności. Usunięcie lub ponowne naniesienie np. warstwy żywicy
zmienia cechy motoryczne konstrukcji
oraz odróżnia element od pozostałych
dwóch w serii.
Gotowe komplety łopat, po 3 o jednakowej masie, poddaje się ręcznej obróbce szlifierskiej, której celem jest wyrównanie powierzchni i przygotowanie
jej do naniesienia powłok lakierniczych.
Każda łopata otrzymuje numer seryjny i jest przyporządkowana do kompletu. Pozwala to na jej identyfikację,
określenie cech i danych technicznych.
Prace te wykonywane są ręcznie przez

doświadczonych pracowników. Jednym
z najważniejszych zadań na tym etapie
jest wykonywanie prac z jednakową
intensywnością dla wszystkich łopat
w komplecie.
Wykorzystanie włóknin, żywic, sklejek, pianek oraz dodatków musi być
jednakowe w proporcjach i składach
chemicznych. Należałoby w przypadku
zmian, które były dokonywane przez
producenta, powrócić do projektu i receptury z okresu produkcji uszkodzonej
łopaty. Część zmian, zwłaszcza w zakresie użytych materiałów, jest nieodwracalna z przyczyn związanych z przepisami
z zakresu ochrony środowiska. Zmiana
technologii dla pojedynczej łopaty może
być nieuzasadniona ekonomicznie lub
niemożliwa ze względów na zastosowanie innych urządzeń, takich jak formy,
wycinarki czy wtryskarki do żywic.

Rys. 4. Przygotowanie do naniesienia powłok lakierniczych (źródło: Enercon)

Produkcja pojedynczej łopaty musi
odbywać się w sposób pozwalający na
kontrolę różnic masy produkowanego i gotowego elementu. Oznacza to
w praktyce konieczność dostarczenia na
stanowisko produkcyjne nieuszkodzonych łopat. Wiąże się to z dużymi kosztami m.in. transportu i wstrzymaniem
mocy przerobowych zakładu dla trzech
stanowisk równocześnie.
Wszystkie te zagadnienia powodują,
że wykonanie pojedynczej łopaty byłoby możliwe technicznie, ale po spełnieniu wielu bardzo trudnych do realizacji
warunków. Jest to jednak bardzo mało
prawdopodobne, a przede wszystkim
nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. W przypadku uszkodzeń na
większych powierzchniach lub uszkodzeń związanych z ubytkiem części
łopaty, jej złamaniem czy rozerwaniem
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wykonanie drobnych prac reparacyjnych jest niemożliwe. Należy wówczas
bezwzględnie wymienić uszkodzony
element. Wiąże się to z koniecznością
wymiany całego kompletu łopat.
Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty należy stwierdzić,
że techniczne odtworzenie uszkodzonej łopaty jest nieuzasadnione ekonomicznie i obarczone bardzo dużym
ryzykiem uszkodzenia całej elektrowni
wiatrowej przez zainstalowanie łopaty
o innych parametrach i cechach od łopaty z rotora oryginalnego. Masa i jej
rozkład, struktura powłoki lakierniczej,
użyte materiały i ich skład powodują
zmiany i różnice, które mogą doprowadzić do uszkodzenia całej elektrowni
wiatrowej.
Poza opisanymi powyżej zagadnieniami bardzo ważną rolę odgrywa

również bezpieczeństwo użytkowania
elektrowni wiatrowej przed i po jej
naprawie. Należy bezwzględnie dążyć
do zminimalizowania i wyeliminowania potencjalnego ryzyka mającego
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Wymiana łopaty wirnika na łopatę
o innych właściwościach, w tym masie
i rozkładzie masy na powierzchni łopaty, struktury i szorstkości, mogłaby
doprowadzić do niebezpieczeństwa
uszkodzenia mechanicznego i zagrożenia dla otoczenia.
Reasumując w przypadku znacznych uszkodzeń jednego śmigła możliwa jest jedynie wymiana wszystkich
łopat wirnika elektrowni wiatrowej.
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Dzierżawa gruntu

pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce trwa już od kilku lat, ale zainteresowanie firm powstawaniem nowych inwestycji ciągle rośnie. W ostatnim czasie pozyskiwaniem zielonej energii zainteresowało się również wiele gmin. Takie
inwestycje gminne mogą być opłacalne nie tylko dla gminy i jej mieszkańców, ale również dla właścicieli gruntów.
Działki, które spełniają warunki do wybudowania na nich
pojedynczych wiatraków lub dużych farm, mogą przynieść swoim właścicielom przychody przekraczające nawet kilkakrotnie wartość prowadzonych na tym terenie
upraw. Dlatego producenci rolni chętnie wydzierżawiają
swoje ziemie na inwestycje energetyki odnawialnej, często nie przywiązując wagi do zapisów przedstawionych
im przez kontrahentów umów. Przed zawarciem umowy
dzierżawy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

INWESTOR

Przygotowanie inwestycji
Budowę inwestycji rozpoczyna się od przygotowania
wielu analiz, m. in. sprawdzenia uwarunkowań planistycznych, środowiskowych i społecznych, uzyskania
warunków przyłączy, warunków zabudowy, przeprowadzenia konsultacji z lokalnymi władzami. Od
ich wyniku zależy przyszłe powstanie inwestycji i jej
dochodowość, dlatego prawie wszystkie umowy zawierają zapisy dotyczące możliwości wycofania się inwestora bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji
w przypadku nieuzyskania korzystnych warunków.
Warto zwrócić uwagę na uregulowanie kwestii płatności czynszu w okresie przygotowania inwestycji,
ważne jest wynegocjowanie w umowie zapisu gwarantującego właścicielowi gruntu otrzymywanie czynszu od momentu zawarcia umowy.
Często w umowach pojawiają się zapisy zobowiązujące właścicieli gruntów do określonych działań faktycznych lub czynności prawnych bez wskazania, kto
ponosi koszty z tym związane. Takie zapisy powodują późniejsze spory i, aby ich uniknąć, należy określić
zakres działań każdej ze stron oraz sposób rozliczenia
kosztów wykonanych prac.
Przedmiot umowy
Umowa dzierżawy powinna określać, co właściciel
wydzierżawia, na jaki cel oraz na jak długi okres. Z tre-
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ści umowy powinno wyraźnie wynikać, która działka
lub jej oznaczona część zostaje oddana w dzierżawę
inwestorowi przez właściciela. Najlepiej, jeśli załącznik do umowy stanowi mapka graficzna z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem dzierżawy. Jeżeli przedmiotem umowy ma być fragment działki,
warto wydzielić go geodezyjnie i ustanowić dla tej
działki osobną księgę wieczystą. Umowa powinna
również określać, co można wybudować na działce.
Przepisy warunkują, że minimalna odległość farm
wiatrowych od najbliższych osad powinna wynosić
500 m ze względu na konieczność zachowania dopuszczalnego natężenia hałasu w miejscach sąsiadujących z inwestycją.
Strony
Umowa dzierżawy nie może ograniczać prawa właściciela do rozporządzania własną nieruchomością, powinna jednak uwzględniać kontynuowanie inwestycji przez inwestora w przypadku zmiany właściciela.
Częstym elementem umów jest możliwość dokonania
cesji praw z umowy przez dzierżawcę na rzecz osoby
trzeciej bez zgody wydzierżawiającego. W takiej sytuacji właściciel gruntu nie ma wpływu na to, kto w przyszłości będzie mógł stać się stroną umowy, czy będzie
to osoba lub podmiot wypłacalny i wypełniający postanowienia umowy.
Okres obowiązywania
Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres
około 20 lat. Wprawdzie długi okres obowiązywania
umowy zapewnia właścicielowi stały dochód, ale
często w umowach brak zapisów umożliwiających ich
wcześniejsze rozwiązanie przez właściciela gruntu.
W umowie powinien znaleźć się zapis umożliwiający
jednostronne jej rozwiązanie przez wydzierżawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
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braku płatności czynszu lub innych opłat
lub też naruszenia przez dzierżawcę innych istotnych postanowień umowy.
Ważnym punktem negocjacji może być
również kwestia umieszczenia w umowie zapisu, zgodnie z którym dzierżawca
ma prawo na podstawie oświadczenia
złożonego wydzierżawiającemu przedłużyć czas trwania umowy o kolejny okres,
np. kilkuletni.
Czynsz
W umowie dzierżawy powinny znaleźć
się dokładne postanowienia dotyczące wysokości czynszu oraz warunków
i terminów płatności. W niektórych
umowach kwota czynszu uzależniona jest od wartości wyprodukowanej
energii i ustalona w kwocie procentowej. Jeśli wysokość czynszu określa się
stałą kwotą za konkretny okres dzierżawy, warto uwzględnić w umowie zapis
o corocznej waloryzacji czynszu, który
spowoduje coroczną podwyżkę kwoty
czynszu o wskaźnik inflacji. Korzystnym
rozwiązaniem dla wydzierżawiającego
jest czynsz zróżnicowany, czyli ustalany częściowo jako czynsz stały (stawka
miesięczna, kwartalna lub roczna) powiększony o kwotę określoną procentowo od wartości sprzedanej energii
elektrycznej.
Należy pamiętać, że od dochodu
za dzierżawę gruntu pod działalność
gospodarczą trzeba zapłacić podatek.
W 2014 r. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podatek wynosi
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18% – jeśli dochody z działalności nie
przekraczają kwoty 85 528 zł lub 32%
w przypadku dochodów rocznych przekraczających 85 528 zł. Jeżeli podatnik
wybrał podatek liniowy, wysokość podatku od dzierżawy gruntu będzie wynosić 19%. Natomiast, jeśli właściciel
gruntu wydzierżawia go jako osoba prywatna i zgłosi do urzędu skarbowego
wybór formy opodatkowania ryczałtem,
podatek ten będzie wynosił 8,5%.
Odpowiedzialność za szkody
Bardzo ważnym elementem umowy jest
określenie zasad, na jakich inwestor ponosi odpowiedzialność za szkody, np.
w uprawach, wyrządzone wydzierżawiającemu lub osobom trzecim w związku
z budową, uruchomieniem i eksploatacją elektrowni wiatrowej. W umowie
powinien znaleźć się zapis o obowiązku
dzierżawcy przedstawienia wydzierżawiającemu polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej.
Zawierając umowy dzierżawy na
okres 20 lub 30 lat, strony często pomijają kwestię wykonania określonych
obowiązków po zakończeniu jej obowiązywania. Warto wprowadzić w umowie postanowienia dotyczące przywrócenia wydzierżawianej nieruchomości
do stanu istniejącego przed zawarciem
umowy, np. obowiązek wykonania
przez dzierżawcę rekultywacji gruntu w
celu wykorzystywania go w przyszłości
na działalność związaną z produkcją rolniczą. Po zakończeniu dzierżawy dzier-

żawca powinien ponieść koszt rozbiórki
elektrowni wiatrowej.
Warto pamiętać:
Działka lub jej część będąca przedmiotem
dzierżawy zostaje wyłączona z produkcji
rolniczej, dlatego należy dokonać zmiany
w deklaracji składanej w ARiMR dotyczącej dopłat bezpośrednich.
Umowa dzierżawy może być zawierana w zwykłej formie pisemnej lub
w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Ta druga forma
umożliwia dokonanie stosownego wpisu
w księdze wieczystej nieruchomości.
Zuzanna Łaganowska

Prawnik w Bąkowski Kancelaria Radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Jest autorką ok. stu publikacji głównie z zakresu prawa
nieruchomości oraz zagadnień dotyczących energetyki odnawialnej. Posiada
wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w wiodącej międzynarodowej firmie doradczej.
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Systemy SCADA w energetyce wiatrowej
SCADA to system monitoringu, kontroli i pobierania danych z farm wiatrowych lub pojedynczych elektrowni wiatrowych. Przy dostępie do Internetu możemy z dowolnego miejsca na świecie monitorować stan pracy turbin.
Ciągły monitoring i system zarządzania turbinami
wiatrowymi programem typu SCADA bądź podobnym drogą on-line/GMS ma swoje podłoże w redukcji kosztów napraw turbin wiatrowych. W przeszłości
ciągłe niezaplanowane wizyty serwisowe generowały
wydatki obciążające inwestorów. Brak nadzoru nad
turbinami powodował również brak możliwości optymalizacji pracy turbin czy kontroli emisji akustycznej.
Na podstawie doświadczeń w branży energetyki wiatrowej stopniowo wprowadzono system pozwalający na stały monitoring oraz ingerencję w ustawienia
pracy elektrowni wiatrowych. System nadzoru nosi
nazwę SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Już wcześniej znalazł on zastosowanie w innych
branżach, gdzie niezbędna była ciągła diagnostyka
pracy urządzeń mechanicznych i elektronicznych.
Systemy SCADA składają się z kilku istotnych komponentów. Podstawowym jest komputer nadzorujący
umieszczony na terenie farmy wiatrowej, stale podłączony do pracujących turbin. W przypadku instalacji
jednej elektrowni komputer taki przeważnie zostaje
zainstalowany w jej wnętrzu. Za pomocą łączy internetowych zebrane dane z monitoringu zostają przekazane do odbiorcy końcowego – klienta – operatora
farmy wiatrowej, który odczytuje je za pomocą specjalnej aplikacji komputerowej.
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W przypadku elektrowni wiatrowych największy
nacisk kładzie się na monitoring takich elementów
jak: generator, diagnozowanie usterek związanych ze
zużywaniem się z wiekiem sprzętu, wykrywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem turbiny czy
z lodem osiadającym w okresie zimowym na turbinie
i wielu innych. SCADA jest w stanie dostarczyć w sposób ciągły szeroki zasób wiedzy, który przy użyciu odpowiednich algorytmów może zostać wykorzystany
do określenia indywidualnych schematów dla turbiny
w konkretnej lokalizacji.
SCADA posiada wprowadzone do systemu dane
wejściowe, które za pomocą sensorów umieszczonych w elektrowni monitorują jej stan. Dane zostają
wykorzystane nie tylko do monitoringu, lecz również
do różnego rodzaju analiz pokazujących często zależności pomiędzy danymi parametrami. Dzięki algorytmom możliwe staje się wykrycie przyczyn awarii czy
zużycia elementów. Do innych istotnych funkcji systemów SCADA należą: archiwizacja danych, alarmowanie centrów diagnostycznych, przekaz informacji do
właściciela farmy wiatrowej, diagnostyka, współpraca
z zakładami energetycznymi, wspomniana wcześniej
analiza danych.
Istotność danych pochodzących z parku wiatrowego jest zależna od rodzaju odbiorcy. Dla inwestora
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Schemat działania systemu SCADA

SCADA

połączenie
internetowe

SERWIS

najważniejsze będą: informacje o aktualnej produkcji energii i prędkości wiatru
wskazywanego przez instalację na gondoli, końcowe raporty z produkcji energii,
dostępność elektrowni do produkcji energii, liczba godzin pracy i przestoju (np. na
czas serwisu, usuwania oblodzenia). Dla
zakładu energetycznego wysoki priorytet
będą miały dane o działaniu zabezpieczeń przewodów elektrycznych. Serwis
techniczny będzie zainteresowany analizą: parametrów środowiskowych, warunków pracy elektrowni (np. temperatury
podzespołów), najczęściej występujących
błędów i usterek. Serwis dzięki SCADA ma
możliwość wykonania diagnozy jeszcze
przed przyjazdem w teren, co zdecydowanie przyspiesza pracę. Dział techniczny, dzięki wykonywaniu analiz związków
przyczynowo-skutkowych, może uniknąć
bagatelizacji drobnej usterki, wiedząc
o jej przyszłym negatywnym wpływie na
pracę turbiny.
Dzięki systemom zarządzania możliwe
jest wybranie ustawień mających na celu
redukcję hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe. Hałas generowany przez
elektrownię możemy podzielić na dwie
kategorie. Pierwszy rodzaj to hałas aerodynamiczny wytwarzany poprzez oddziaływanie turbiny, głównie łopat wirnika,
z masami powietrza. Drugi rodzaj to ha-
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łas mechaniczny wytwarzany przez urządzenia, z których składa się elektrownia.
Jedną z podstawowych metod redukcji
hałasu jest manipulowanie szybkością
obrotu śmigieł rotora turbiny wiatrowej.
Spowolnienie obrotu rotora wiąże się z redukcją emisji akustycznej. Ważną rolę odgrywa również kąt nachylenia łopat turbiny. Odpowiednie jego zwiększenie będzie
prowadziło do zmniejszenia kąta natarcia
mas powietrza. Zatem wybór takich ustawień kąta nachylenia może znacznie zredukować hałas wytwarzany przez oddziaływanie mas powietrza na powierzchnię
rotora turbiny wiatrowej. Metoda ta jest
bardzo często stosowana do redukcji oddziaływania akustycznego.
Omawiana redukcja oddziaływania
akustycznego w efekcie końcowym jest
kompromisem pomiędzy emisją hałasu
a produkcją energii. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom kalkulacyjnym możliwe jest bardzo dokładne oszacowanie
przyszłej produkcji energii przy ustawieniach turbiny wpływających na redukcję
akustyczną. W przypadku budowy więcej
niż jednej elektrowni wiatrowej, czy też
dużej farmy, odpowiednie ustawienia pracy turbiny spowodowane ograniczaniem
emisji akustycznej mogą zaowocować
oszczędnością przestrzeni i wykorzystaniem pozostałego terenu pod instalację
kolejnych turbin. Mechanicy, serwis, we
współpracy z producentem turbiny dokonują odpowiednich ustawień gondoli
i łopat wirnika.
Przedsiębiorcy nie zawsze inwestują
w zakup systemów SCADA. Wśród wielu
dominuje przeświadczenie, że serwisanci całkowicie poradzą sobie z opieką nad
elektrownią wiatrową. Często jednak
straty w produkcji energii, w parkach
wiatrowych nie korzystających z syste-

KLIENT PC

mów SCADA, przekraczają koszt ich zakupu. Tego typu systemy diagnostyczne
mogą w znaczny sposób zminimalizować
ilość wizyt serwisu w terenie, a co za tym
idzie, zmniejszyć czas wyłączenia turbiny
z użytkowania. Na rynku dostępne są różne wersje systemów – autorskie SCADA
producentów turbin wiatrowych i systemy niezależne. Obecnie zakup takiego
systemu może być jednym z wymogów
stawianych inwestorowi przez producenta turbin udzielającego mu gwarancji przy
ich sprzedaży. Liczne zalety systemów
SCADA pozwalają wysnuć wnioski, że zakup takiego systemu jest przedsięwzięciem opłacalnym i zalecanym.
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1. “Enercon grid integration and wind farm
management”, [w:] Enercon wind energy
converters. Technology & Service, Enercon
GmbH, kwiecień 2012.
2. “Noise from wind turbines – standards and
noise reduction procedures”, H. Klug, DEWI
(Niemiecki Instytut Energetyki Wiatrowej),
Sewilla 2002.
3. “Noise Pollution Prevention in Wind Turbines
– Status and Recent Advances”, [w:] Wind
Turbine Technology. Principles and Design,
O. Jianu, M.A. Rosen, G. Naterer, Faculty of
Engineering and Applied Science, University
of Ontario Institute of Technology, Kanada
2012.
4. “Prediction and Reduction of Noise from
a 2.3 MW Wind Turbine”, [w:] Journal of
Physics: Conference Series 75, G. Leloudas,
W.J. Zhu, J.N. Sørensen, W.Z. Shen, S. Hjort,
Technical University of Denmark, 2007.
5. “Use of SCADA data for failure detection in
wind turbines”, K. Kim, G. Parthasarathy,
O. Uluyol, W. Foslien, Energy Sustainability
Conference and Fuel Cell Conference,
Waszyngton, sierpień 2011.
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Pomiar wietrzności
przed obracającym się rotorem elektrowni wiatrowej

Każda elektrownia wiatrowa pracuje wedle ściśle określonej charakterystyki nazwanej krzywą mocy. Charakterystyka ta determinuje produkcję energii elektrycznej przy konkretnych prędkościach wiatru. W każdej chwili istnieje
możliwość sprawdzenia produkcji elektrowni wiatrowej, problem pojawia się jednak z odniesieniem tych wyników
do rzeczywistej, niezaburzonej prędkości wiatru.
Nowoczesne turbiny wiatrowe wyposażone są
w anemometry rejestrujące prędkość i kierunek
wiatru, aby następnie odnieść zarejestrowane dane
do produktywności turbiny. Czynność ta ma na celu
sprawdzenie, czy elektrownia wiatrowa pracuje prawidłowo, a produkcja zgodna jest z krzywą mocy,
co ma bezpośredni wpływ na ilość produkowanej
energii. Mankamentem całej konstrukcji jest umiejscowienie urządzeń pomiarowych z tyłu gondoli,
gdzie struga wiatru przechodząca przez obracający
się rotor jest zaburzona, co może powodować błędy w odczytach. Rotor turbiny, którego położenie
jest sterowane za pośrednictwem danych z anemometru, może ustawić się niekorzystnie do kierunku
wiatru, przez co turbina nie będzie pracować ze
100-procentową efektywnością. Będzie to sytuacja
niekorzystna, w szczególności dla właścicieli parku
wiatrowego.
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Celem optymalizacji całego układu pomiarowo-sterującego turbiny wiatrowej należałoby dokonywać pomiaru wietrzności przed obracającym się
rotorem, zanim struga wiatru zostaje zaburzona.
Zabieg ten możemy przeprowadzić na kilka różnych
sposobów, wykorzystując anemometry albo urządzenia teledetekcyjne.
Efektywnym sposobem jest pomiar wykonywany
urządzeniem teledetekcyjnym z poziomu gruntu za
pomocą urządzeń takich jak SODAR czy LIDAR. Niestety ta metoda pozwala jedynie zmierzyć warunki wietrzności w celu porównania ich z odczytami
z anemometru na gondoli. Optymalizację kąta pochylenia rotora należałoby ustawiać manualnie programem sterującym ustawienia turbiny.
Ten system okazał się niewystarczający, dlatego powstały LIDARY, które mają możliwość mocowania na gondoli turbin wiatrowych dzięki swoim

Fot. www.zephirlidar.com
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Średnie błędne
odchylenie rotora

Prędkość wiatru
[m/s]

Źródło: wwwromowind.com

Straty w produkcji energii elektrycznej związane z błędnym odchyleniem rotora
Mała turbina 850 kW

Średnie turbina 1500 kW

Duża turbina 2000 kW

5 stopni

7.00

18 MWh/rok 0,8%
€ 1440/rok

31 MWh/rok 0,7%
€ 2480/rok

43 MWh/rok 0,6%
€ 3440/rok

10 stopni

7.00

72 MWh/rok 2,6%
€ 5760/rok

125 MWh/rok 2,6%
€ 10000/rok

171 MWh/rok 2,6%
€ 13680/rok

15 stopni

7.00

162 MWh/rok 5,9%
€ 12960/rok

279 MWh/rok 5,9%
€ 22320/rok

382 MWh/rok 5,8%
€ 30560/rok

niewielkim rozmiarom. Wiązka laserowa
takiego urządzenia skierowana jest na
wprost, przed turbinę wiatrową. Pomiar dokonywany jest w odległości już
od 10 m przed urządzeniem aż do odległości sięgającej około 300 m. Mając
dane wietrzności z tak dużego obszaru
„przed” elektrownią wiatrową, można z niezwykłą precyzją oszacowywać
prędkość strugi wiatru zanim dotrze do
rotora elektrowni wiatrowej. Ten rodzaj
instalacji może zostać sprzężony z układem sterującym kąt pochylenia rotora,
co może wpłynąć na znaczną poprawę
wydajności pracy i zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Niestety pomiar
LIDAREM ma jedną wadę, mianowicie
urządzenie pomiarowe znajduje się na
gondoli za obracającym się rotorem, co
oznacza, że wiązka laserowa jest przecinana przez pracujące łopaty.
Innym i zarazem jednym z najnowszych rozwiązań jest wykorzystywanie
anemometrów spinowych zamocowa-

nych na piaście, przed obracającymi się
łopatami. Oprócz dostarczanych danych
wietrzności, które nie są zakłócone pracą rotora, system pomiarowy połączony
jest z instalacją sterującą ułożeniem elektrowni wiatrowej.
Sposób działania układu jest bardzo
prosty, dane z anemometru przesyłane
są do układu centralnego, gdzie następuje analiza danych. Kolejnym etapem
jest sprawdzenie, czy kąt ustawienia
rotora jest prawidłowy. W przypadku
optymalizacji ustawienia turbiny zwiększa się efektywność generacji energii
elektrycznej.
Powyższa tabela prezentuje straty
wynikające z błędu ustawienia rotora do
płaszczyzny wiatru. Zainstalowanie dodatkowej aparatury pomiarowej pomagającej w korekcji układu ustawiającego
może znacząco przyczynić się do wzrostu przychodów z pracy jednej turbiny.
Optymalizacja ustawienia rotora za
pomocą pomiaru wietrzności przed tur-

biną niesie ze sobą wymierny zysk związany z poprawą produktywności, nie
jest to jednak jedyna korzyść związana
z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń pomiarowych. Producent elektrowni wiatrowych gwarantuje, że jego
turbina będzie pracować z określoną
sprawnością, przy czym nie umożliwia
jednoznacznej weryfikacji stanu pracy
urządzenia. Dokonując pomiaru wietrzności niezależnymi urządzeniami, inwestor jest w stanie bezpośrednio zweryfikować, czy turbina faktycznie pracuje
wedle określonej krzywej mocy. W przypadku udowodnienia niedotrzymania
wymaganej sprawności, producent generatorów wiatrowych powinien nieodpłatnie dokonać wymaganego serwisu
do tego, aby skorygować urządzenie
i poprawić jego sprawność.
Marcin Rudziński
Maciej Nawrotek
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Nie chodzi o technologię tylko o sposób życia!
100% energii z OZE na Samsø
Samsø – wyspa o powierzchni 114 km2 położona w Cieśninie Kattagat w centrum Danii, zamieszkana przez ok. 4200
mieszkańców – jest samowystarczalna energetycznie dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Jak do
tego doszło, że niewielka wyspa stała się przykładem dla całej Europy dążącej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia wykorzystania OZE w całkowitej produkcji energii? Odpowiedź jest prosta. Nie chodzi
o technologię tylko o sposób życia i podejście do tematu, który powinien być centrum naszego zainteresowania!
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Początki rozwoju wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na Samsø sięgają
roku 1997, kiedy rozpoczęto wdrażanie
dziesięcioletniego programu mającego
na celu uzyskanie 100% produkcji energii
z OZE i osiągnięcie samowystarczalności
energetycznej. Pomysł duńskiego rządu był prosty – ogłoszono konkurs, według którego wytypowano region, który
przygotował najciekawszą i najbardziej
realną propozycję osiągnięcia samowy-

starczalności energetycznej w oparciu
o Odnawialne Źródła Energii. Zwycięzcą
została wyspa Samsø.
Produkcja ciepła
W przypadku produkcji ciepła założono,
że 60% energii cieplnej produkowanej
będzie w ciepłowniach zawodowych,
reszta natomiast w systemach indywidualnych. Pierwsza z ciepłowni – Nordby/
Mårup rozpoczęła pracę w 2002 roku, do

2005 roku uruchomiono dwie kolejne:
Onsbjerg oraz Brundby/Ballen. Mieszkańców, którzy nie zostali przyłączeni do
sieci centralnego ogrzewania, nie pozostawiono osamotnionych w działaniach.
Zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych mających na celu wskazanie drogi, w jaki sposób wybrać odpowiednie
rozwiązanie, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę (wymiana
dotychczasowego źródła ciepła, głównie
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kotłów olejowych, była dofinansowywana przez państwo). Co istotne i warte
odnotowania, spotkania nie ograniczały się do pseudokonferencji, na której
przedstawiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań, ale polegały na dyskusji
i wizytach studyjnych w konkretnych
budynkach, analizie mocnych i słabych
stron każdego z rozwiązań, a następnie
na podjęciu decyzji (przy uwzględnieniu
konstrukcji budynku, jego zapotrzebowaniu na ciepło etc.), jakie rozwiązanie
zostanie wdrożone. Około 300 gospodarstw domowych na wyspie posiada
własną instalację produkcji ciepła. Są to
przede wszystkim kolektory słoneczne,
kotły na biomasę oraz bardzo popularne
rozwiązanie wśród mieszkańców – gruntowe pompy ciepła.
Ciekawym zagadnieniem jest struktura własności poszczególnych instalacji pracujących na wyspie. Spośród
ciepłowni dwie (ciepłownia na biomasę
Tranebjerg oraz ciepłownia wykorzystująca biomasę oraz kolektory słoneczne
– Nordby/Mårup) są własnością grupy
regionalnej NRGi, ciepłownia Onsbjerg
należy do lokalnego komercyjnego operatora, a ciepłownia na biomasę Ballen/
Brundby jest własnością samych mieszkańców i odbiorców ciepła.
Ciepłownia Nordby/Mårup
– kolektory słoneczne oraz
kocioł na zrębki drzewne
Powierzchnia kolektorów słonecznych
wynosi 2500 m2 (zasobnik 800 m3), a moc
kotła na zrębki drzewne to 900 kWth

(zrębki pochodzą, rzecz jasna, z okolicznych lasów – Brattingsborg, na północy
wyspy, roczne zużycie to ok. 1250 ton).
Łączna moc zainstalowana to 1,6 MWt.
Operatorem ciepłowni jest NRGi. Została ona ukończona w 2002 roku, a koszt
jej wybudowania wyniósł 20,4 mln koron duńskich (ok. 11,42 mln zł), dofinansowana przez Danish Energy Authority
w kwocie 9 mln koron duńskich (ok.
5 mln zł). Do sieci przyłączonych jest 185
gospodarstw domowych oraz obiektów
użyteczności publicznej. Cena za MWh to
688 korony duńskie (ok. 385 zł).
Ciepłownia Tranebjerg
– kocioł na słomę (pszenica i żyto)
Jest to pierwsza i zarazem największa
ciepłownia na wyspie o mocy zainstalowanej 3 MWt oraz rocznej produkcji ciepła na poziomie 9500 MWh. Operatorem
ciepłowni jest NRGi. Została ona ukończona w 1994 roku (3 lata przed wdrożeniem planu osiągnięcia produkcji energii
w 100% z OZE). Koszt budowy ciepłowni wyniósł 26,3 mln koron duńskich (ok.
14,73 mln zł), przy braku dofinansowania
ze strony państwa. Do sieci przyłączonych jest 400 odbiorców ciepła. Cena za
MWh to 772 korony duńskie (ok. 432 zł).
Ciepłownia Ballen/Brundby
– kocioł na słomę (pszenica i żyto)
Właścicielem ciepłowni są odbiorcy ciepła. Moc zainstalowana ciepłowni to 1,6
MWt, co przekłada się na roczne zużycie
słomy na poziomie 1200 ton. Instalacja
została oddana do użytku w 2004 roku,
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a koszt jej wybudowania wyniósł 16,2
mln koron duńskich (ok. 9,1 mln zł), dofinansowana przez Danish Energy Authority w kwocie 2,5 mln koron duńskich (ok.
1,4 mln zł). Do sieci przyłączonych jest
240 odbiorców ciepła. Cena za MWh to
675 korony duńskie (ok. 378 zł).
Ciepłownia Onsbjerg
– kocioł na słomę (pszenica i żyto)
Właścicielem ciepłowni jest lokalna spółka The Kremmer Jensen Brothers. Moc
zainstalowana ciepłowni to 0,8 MWt, co
przekłada się na roczną produkcję energii cieplnej na poziomie 15000 MWh
i zużycie paliwa (słomy) na poziomie ok.
600 ton rocznie. Instalacja została uruchomiona w 2002 roku, a koszt jej wybudowania wyniósł 8,2 mln koron duńskich
(ok. 4,6 mln zł), dofinansowana przez
Danish Energy Authority w kwocie 3 mln
koron duńskich (ok. 1,7 mln zł). Do sieci
przyłączonych jest 76 odbiorców ciepła,
zarówno domów jednorodzinnych, jak
i budynków wielkogabarytowych. Cena
za MWh to 665 korony duńskie (ok. 372 zł).
Produkcja energii elektrycznej
W latach 1999–2000 na wyspie powstało jedenaście turbin wiatrowych o mocy
1 MWe każda. Są to turbiny marki Bonus
(obecnie Siemens) o mocy 1 MWe i wysokości masztu 50 m (wysokość do łopaty
wirnika – 77 m). Szacowana produkcja
energii elektrycznej przez każdą z turbin to ok. 2500 MWh rocznie, co pozwala
na zaspokojenie potrzeb 630 budynków
jednorodzinnych w skali roku. Koszt bu-

dowy każdej z turbin wyniósł 6 mln koron duńskich (ok. 3,4 mln zł).
W 2002 roku rozpoczęto również realizację morskiej farmy wiatrowej. Celem
jej powstania było zrównoważenie emisji
wynikającej z transportu oraz zapewnienia energii niezbędnej do ładowania aut
elektrycznych, które stopniowo pojawiają się na wyspie. Na Samsø nieustannie
trwają prace związane z wykorzystaniem
oleju napędowego produkowanego
z nasion rzepaku czy ogniw wodorowych,
póki jednak nie zostaną ukończone, podjęto decyzję o wspomnianej powyżej rekompensacie emisji przez nadwyżkę produkowanej energii elektrycznej. Morskie
turbiny wiatrowe usytuowane są 3,5 km
na południe od wyspy. Turbiny zostały
dostarczone przez firmę Bonus (obecnie
Siemens). Każda z nich ma moc 2,3 MWe,
wysokość masztu wynosi 63 m (wysokość do łopaty wirnika – 103 m). Roczna
produkcja energii to łącznie 77500 MWh
(ok. 3500 MWh na 1 MWe zainstalowanej
mocy). Koszt inwestycji z 1 MW zainstalowanej mocy wyniósł 10,2 mln koron duńskich (ok. 5,7 mln zł).
Pięć z morskich turbin wiatrowych
jest własnością Samorządu Samsø, przy
czym korzyści finansowe wynikające
ze sprzedaży produkowanej przez nie
energii elektrycznej, zgodnie z duńskim
prawem, mogą zostać zainwestowane jedynie w przyszłe projekty energetyczne.
Trzy z pośród turbin są własnością osób
prywatnych, dwie natomiast funkcjonują
jako spółki, w których udział mają mieszkańcy wyspy. Zróżnicowana struktura

własności dotyczy także turbin wiatrowych na lądzie, dziewięć z nich należy do lokalnych farmerów, lub grup
farmerów, dwie turbiny funkcjonują
podobnie jak w przypadku turbin na
morzu, na zasadzie spółek z wieloma
drobnymi akcjonariuszami.
Samsø nie spoczęło na laurach
Osiągnięcie ambitnego celu nie spowodowało bynajmniej spoczęcia na laurach.
Od 2006 roku na wyspie prężnie działa
Samsø Energy Academy, współpracując
ze społecznością lokalną nad ciągłym
doskonaleniem i rozwijaniem zdecentralizowanego i elastycznego systemu energetycznego. Plany są ambitne, a zakładają
m.in. całkowitą rezygnację z paliw kopalnych do roku 2030 (obecnie równoważonej przez produkcję energii elektrycznej
w morskiej farmie wiatrowej), oparcie
transportu na Odnawialnych Źródłach
Energii (do 2020 roku 50% aut na wyspie
mają stanowić auta elektryczne), czy redukcji zużycia energii cieplnej w budynkach o 30% w stosunku do roku 2030, hołdując zasadzie, że najtańsza energia to ta,
której nie trzeba produkować.
Źródło: Materiały udostępnione przez
Samsø Energy Academy
Fotografie: Michał Kaczmarczyk

M. Kaczmarczyk,
A. Wachowicz-Pyzik, G. Ząbek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Surowców Energetycznych

Budowanie sieci współpracy na rzecz
promocji Odnawialnych Źródeł Energii
– BUS OZE
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu BUS
OZE, w obrębie którego prowadzony jest cykl spotkań, szkoleń oraz wizyt studyjnych (11–14.09.2013
– Samsø, Dania), które zwieńczone zostaną opracowaniem koncepcji zagospodarowania Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. Zasadniczym celem
prac projektowych jest wypracowanie modelu
współpracy na zasadzie utworzenia nowego kanału transferu informacji, wiedzy i know-how, dotyczących teorii i praktyki w zakresie wdrażania
i monitorowania efektywności Odnawialnych
Źródeł Energii.
Ważnym elementem projektu są działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, nakierowanie na rozpowszechnianie, aktualizowanie oraz
utrwalanie informacji o pozytywnych efektach
stosowania OZE w gospodarce, w celu podniesienia świadomości i poparcia społeczności lokalnej
w tym zakresie. W tym celu zostanie opracowany
poradnik traktujący o zagadnieniach odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzona zostanie
promocja OZE w Małopolsce.
Projekt realizowany jest przez partnerów z pięciu
krajów. Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Ponadto w projekcie udział biorą: Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,
Gmina Krzeszowice, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (Polska), Samsø Energiakademi (Dania), University of Miscolc (Węgry), Carinthia
University of Applied Sciences CUAS (Austria) oraz
Ivano – Frankivsk National Technical University of
Oil and Gas (Ukraina).
Projekt realizowany jest w ramach działania 8.2.
Budowanie pozycji Małopolski w europejskich
sieciach współpracy, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(ERDF), w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
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Elektrownia wiatrowa z każdego tartaku
Jeszcze trzydzieści lat temu funkcjonowały w Polsce wiatraki, które mieliły mąkę. Nikogo nie dziwił fakt, że są
drewniane. Tak było od zawsze. Przez kilkaset lat wznoszono z drewna wszelakie budowle, gdyż był to najtańszy
i najbardziej dostępny materiał.
Rozwój transportu kolejowego i samochodowego zmienił świat – drewno jako materiał budowlany wyparł inne
technologie. Ciekawe jest, że w energetyce odnawialnej
pojawił się odwrotny trend. Ogromne elektrownie wiatrowe budowano od kilkudziesięciu lat na wieżach stalowych i betonowych. Dziś również w tej branży drewno
powraca do łask i to bardzo szybko.
Elektrownie wiatrowe budowane dzisiaj są dalekimi
krewnymi młynów wiatrowych. Szkoda, że drewniane
wiatraki znamy coraz częściej już tylko z opowiadań –
gdyż niewiele z nich się zachowało. Pozostały co prawda jeszcze pojedyncze urządzenia, ale są to najczęściej
okazy muzealne. Nikt już nie pamięta o tym, że w każdej gminie było ich kilka. Niemal każda wieś szczyciła
się swoim wiatrakiem, a ówczesne miasta otoczone
były dziesiątkami tych pięknych urządzeń. Przykładowo
w Łodzi (w mieście tym obecnie mieszkam i pracuję,
wcześniej Łódź była osadą wiejską) znajdowało się kilkadziesiąt drewnianych wiatraków. Jeden z nich stał
w obrębie, już wówczas wytyczonej, ulicy Piotrkowskiej
(aktualnie jedna z najpiękniejszych ulic, tzw. deptak).
Wiatraki budowano nie tylko tam, gdzie wiał wiatr,
ale też tam, gdzie byli klienci na produkt wytwarzany przez wiatraki, czyli mąkę. Wiatraki budowano
z lokalnych surowców. Na terenach, gdzie pod dostatkiem było kamieni, budowle powstawały z kamienia,
tam, gdzie dominowały lasy, urządzenia powstawały
z drewna. Dzisiaj budowę z lokalnych materiałów nazwalibyśmy proekologiczną. Jeśli wejdziemy w obszar
polityki, to pozwolę sobie na stwierdzenie, że niektórzy
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politycy nazwaliby taki proces budowlany patriotyzmem ekonomicznym. Nasi przodkowie nawet nie słyszeli o takich teoriach i poglądach. Kierowali się przede
wszystkim zdrowym rozsądkiem i logiką, które były
bezlitośnie weryfikowane przez codzienność.
Co zatem się stało, że nagle drewniane wiatraki prawie zniknęły? Otóż pojawiły się inne możliwości, inne
technologie i konstrukcje. Budowle zaczęto wznosić niekoniecznie z lokalnych materiałów. Rozwój transportu
kolejowego i drogowego pozwala dziś przewozić materiały po kilkaset kilometrów i dalej. Wraz z rozwojem
logistyki transport wszelkich materiałów, w tym budowlanych, jest coraz łatwiejszy, co obniża jego cenę. Podobnie na ceny wpłynął rozwój motoryzacji. Swój wpływ
miała także coraz większa dostępność środków transportu. Jeśli jednak dobrze przeanalizujemy te wszystkie
zmiany, to okaże się, że choć powoli, to ceny budowli zamiast spadać, pięły się w górę. Zmiany te nie zachodziły
z dnia na dzień. Na początku XXI wieku pojawił się kolejny znaczący kryzys i coraz silniejsza konkurencja na
wszystkich rynkach. Jeśli dodamy do tego bardzo wysokie ceny energii, okaże się, że znaleźliśmy się w przysłowiowej ślepej uliczce. Ślepa uliczka nie jest jednak jednokierunkowa i zawsze można się z niej wycofać.
Jeśli wszystkie te przemyślenia przełożymy na
realia rynku energetyki wiatrowej, to okaże się, że
wyjściem z tej ślepej uliczki nie musi być koniecznie
wyścig w kierunku wzrostu mocy i wielkości urządzeń. Najbliższy czas może okazać się sprzyjający dla
rozwiązań zmierzających do prostych oszczędności

ENERGETYKA WIATROWA
zabezpieczone jest folią gwarantującą długoletnią ochronę i niewymagającą użycia
farb i lakierów. Na górze wierzy wykonany
jest metalowy cylinder, z blachy o grubości
18 mm, do którego zamocowana jest gondola elektrowni. Konstrukcja zbudowana
jest z klejonych przeciwstawnie ułożonych
desek. Cały transport wieży odbywa się
w dziesięciu czterdziestostopowych kontenerach, co nie powoduje problemów przy
dostawie. Montaż odbywa się w całości na
budowie z wykorzystaniem metalowych
płyt montażowych. Lekka konstrukcja wieży
pozwala na zastosowanie mniejszego fundamentu. Sama konstrukcja jest smuklejsza
i węższa . Cała wieża waży około 190 ton,
a na jej wykonanie zużywa się 400 metrów
sześciennych drewna o wilgotności 10%.
Największymi zaletami konstrukcji są :
• niższe koszty inwestycji
• niższe koszty transportu
• łatwiejszy transport
• wyeliminowanie odpadów oraz
• wsparcie dla regionalnego przemysłu

i wzrostu sprawności i efektywności elektrowni wiatrowych. Niekoniecznie producenci będą walczyć na wielkości generatorów
i wieży oraz średnic śmigieł. Gra rozegra się
na rynku turbin o mocy między 2 i 3 MW. To
w tych urządzeniach drzemie dziś największy potencjał. Są już dość znane i stosowane,
dlatego ich rozwój nie będzie pociągał za
sobą dużych kosztów. Wzrost ich wydajności
nastąpi przez zastosowanie nowego oprogramowania do sterowania urządzeniami
i inteligentnymi sieciami, zastosowanie
lepszej aerodynamiki i nowych surowców
i materiałów. Transport i montaż stanowią
dzisiaj bardzo duży udział procentowy kosztów inwestycji. Często są one pokrywane
dwukrotnie. Komponenty transportowane
są do fabryki, a potem na miejsce budowy.
Kilku producentów elektrowni wiatrowych
do dzisiaj zamawia części do elektrowni
wiatrowych w Polsce. Części te, nierzadko
o ogromnych rozmiarach i ciężarze, przewożone są setki kilometrów do fabryki po to,
by po zmontowaniu trafić znowu do Polski,
gdzie jako gotowe elektrownie wiatrowe
produkują energię elektryczną.
Co można zrobić, aby bez wielkich nakładów obniżyć cenę urządzeń i uprościć
kosztowny proces transportu i budowy?
Jednym z najprostszych rozwiązań wydaje
się więc zastosowanie lokalnych materiałów
do budowy urządzeń. Odpowiedź jest jednak tylko na pozór prosta. Elektrownia wiatrowa to przecież skomplikowane urządzenie, które naszpikowane jest elektroniką,

a jego śmigła wykonane są z niemal kosmicznych komponentów. Pozostaje wieża,
która powstaje z metalu lub betonu. Transport tych elementów to potężne zadanie logistyczne i finansowe. Gdyby tak zbudować
ją z lokalnych materiałów, wyeliminowalibyśmy koszty transportu, drogiego montażu, a sam materiał mógłby być w 100%
ekologiczny. Zawsze powtarzano mi, że
najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tym
bardziej zafascynował mnie projekt wieży
wykonanej z drewna świerkowego, który
zakładał budowę elektrowni wiatrowej na
maszcie z drewna. Wysokość tego masztu
osiągnęła 100 metrów, a moc zastosowanej
turbiny wyniosła 1,5 MW. Bardzo długo zastanawiałem się, jakie są wady i zalety tego
rozwiązania. Jednak realne powstanie takiej
inwestycji rozwiało wszelkie moje wątpliwości co do tej technologii. W kwietniu 2012
roku wybudowano w okolicach Hanoweru
w Niemczech pierwszą elektrownię wiatrową o mocy 1,5 MW na wieży o wysokości
100 metrów wykonanej prawie w całości,
dokładnie w 99%, z drewna.
Na fundamencie o głębokości 1,5 metra
i średnicy 19 metrów postawiono cokół
o wysokości 5 metrów, w którym umieszczono transformator i rozdzielnię oraz wejście
do wieży wiatraka. Na cokole znajduje się
6 segmentów wieży o wysokości 15 metrów
każdy, które montowane są na placu budowy. Postumenty o średnicy od 7 metrów na
dole do około 2,5 metra na górze rozmieszczone są co ok. 4 metry. Poszycie zewnętrzne

Cała konstrukcja jest społecznie,
ekologicznie i ekonomicznie udana.
Elektrownia wiatrowa na wieży drewnianej pozwala zaoszczędzić dodatkowo 300 ton blachy stalowej, czyli
ok. 400 ton dwutlenku węgla. Drewno jako budulec jest dużo trwalsze od
stali, dużo bardziej przyjazne dla środowiska, łatwiejsze w transporcie i, co
zgodne z logiką i filozofią ekologiczną, wykonane z materiałów lokalnych.
Elektrownia o mocy 1,5 MW potrafi
wyprodukować rocznie energię odpowiadającą zużyciu tej przez około tysiąc gospodarstw domowych. Jednak,
jak mówią dziś właściciele i budowniczy tego wiatraka, najtrudniejsze było
przekonanie wszystkich, że drewno
może być odpowiednim materiałem do
wykonania skomplikowanej konstrukcji
mającej za zadanie utrzymanie nowoczesnego urządzenia technicznego.
Kiedy kończę pisać ten tekst, widzę przez
okno małe, zaledwie kilkunastocentymetrowe drzewko świerka, które przywiozłem
z wyprawy pod Hanower, gdzie oglądałem
pierwszą elektrownię wiatrową na wieży
z drewna. Mam nadzieję, że zanim wyrośnie
do takich rozmiarów, aby samo być budulcem, wszyscy znów przekonają się, że nasi
przodkowie wiedzieli lepiej, powrócimy
do sprawdzonych rozwiązań sprzed wielu
lat i będziemy potrafili wykorzystać je do
nowych zastosowań. Może wtedy wieże
do elektrowni wiatrowych będą mogły powstawać w każdym tartaku…
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Hybrydowa instalacja OZE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
IV

I

ENERGIA CIEPLNA

V

III
1. KOLEKTORY SŁONECZNE
2. POMPA CIEPŁA
3. KOCIOŁ NA BIOMASĘ
4. TURBINA WIATROWA
5. PANELE FOTOWOLTAICZNE

II
Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) powstało w ramach projektu Modernizacja budynku „Dom Ogrodnika” na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji
Ekologicznej Fundacji „Krzyżowa”. Projekt został
zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej i środkom z Federalnego Ministerstwa ds.
Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży RFN (BMFSFJ).
W ramach modernizacji budynku powstały dwa moduły edukacyjne. Pierwszy, zajmujący piwnice, parter
i poddasza nazwany został ekologicznym. Wyposażony on został w najnowocześniejsze technologie
z nastawieniem na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oszczędności energetycznej i
ekonomicznej eksploatacji.
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Moduł ekologiczny CEE obejmuje:
• hybrydowy system wytwarzania
energii elektrycznej
• panele słoneczne do podgrzewania wody
użytkowej
• system odzyskiwania wody deszczowej
• gruntowy wymiennik ciepła
• kocioł biomasowy na pelet
• rekuperator
Piętro „Domu Ogrodnika” utrzymane jest w standardzie konwencjonalnym.
Konstrukcja urządzeń w CEE umożliwia porównanie modułu „standardowego” z modułem „eko-

OZE / KOGENERACJA

logicznym”, skłaniając osoby biorące
udział w projektach jednocześnie do
samodzielnego myślenia, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ośrodek
zajmuje się szeroko pojętą działalnością
edukacyjną z zakresu odnawialnych
źródeł energii, technologii energooszczędnych i zrównoważonego rozwoju.
Centrum organizuje warsztaty i wymiany
szkolne, oparte na studium przypadku
„Dom Ogrodnika”. Oferta edukacyjna
kierowana jest do uczniów wszystkich
typów szkół, studentów, kadry inżynierskiej oraz osób prywatnych.

Całość instalacji została precyzyjnie
opomiarowana, a wyniki na bieżąco można
obserwować na stronie internetowej, monitorach wewnątrz budynku oraz w specjalnie utworzonej sali multimedialnej. Dane
odczytywane z poszczególnych instalacji
uporządkowane są w porównawcze zestawienia, na które składają się dane:
• zyski i straty zużycia prądu/wody/ciepła
przez moduł ekologiczny,
• zużycie prądu/wody/ciepła w module
standardowym,
• różnica między modułem ekologicznym a standardowym,

• ilość energii/ciepła itp. wyprodukowanej przez dany system,
• zysk finansowy z zastosowanych
systemów.
Produkcja prądu
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i redukcji kosztów eksploatacji zastosowano hybrydowy układ
wytwarzania energii elektrycznej. Składa
się on z elektrowni wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Energia kinetyczna wiatru
i energia promieniowania słonecznego
przetwarzane są na energię elektrycz-
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Skrzydło
wiatraka

Mechanizm
ustawienia łopat
Łożyska wału

Wał wolnoobrotowy
Hamulec

Przekładnia
Wał szybkoobrotowy

Generator

B

Obudowa
E

Licznik
(Inwerter
Sunny Web Box)

Turbina
wiatrowa
typu VAWT (3 kW)

Słup

Falownik

VITOVOLT 200

Rys. 1. Schemat produkcji energii elektrycznej,
po lewej mikroturbina wiatrowa o pionowej
osi obrotu

Dom Ogrodnika

Rys. 2. Schemat produkcji energii cieplnej
(centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa)

Kolektory słoneczne
Vitosol 300-F
(typ SV3)
2 szt.
Kolektory słoneczne
Vitosol 300-F
(typ SV3)
2 szt.

Pomieszczenie
pompowni

Regulator
Vitosolic 200
Solar
Divicon

Pompa ładująca
zasobnik c.w.u.

Modular
Divicon

Pomieszczenie
kotłowni

Podwyższenie
temperatury
wody na powrocie
Stacja
wymiennikowa
Solar

Sonda
rurowa
Vitocell 100-B
poj. 500 l

ną. Zastosowana turbina wiatrowa o mocy
3 kW ma pionową oś obrotu i należy do elektrowni typu H-Darrieus. Energię słoneczną przetwarzają cztery monokrystaliczne
moduły fotowoltaiczne o mocy 260 WP.
Zainstalowane są one na ruchomej podstawie wykorzystując mechanizm nadążny za
Słońcem (ang. tracker). Rozwiązanie układu
hybrydowego pozwala w znaczącym stopniu zredukować ilość prądu pobieranego
z zewnętrznej sieci elektrycznej i w dużym
stopniu przyczynia się do samowystarczalności modułu ekologicznego. Ewentualne
nadwyżki produkcji prądu mogą zostać
przekazane do sieci energetycznej.
Produkcja c.w.u. i system c.o.
Jedne z największych kosztów eksploatacyjnych budynku stanowią te związane
z ogrzaniem pomieszczeń i produkcją
ciepłej wody użytkowej. By chronić środowisko i ograniczyć koszty, w module

ekologicznym CEE zastosowano układ do
wytwarzania energii cieplnej i podgrzewu
wody bazujący na odnawialnych źródłach
energii. Moduł standardowy ogrzewany
jest przy udziale lokalnej kotłowni cieplnej, która jednocześnie stanowi źródło rezerwowe dla modułu ekologicznego.
Budynek zasilany jest w wodę zimną
z istniejącej sieci wodociągowej. Źródłem
ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji dla modułu standardowego oraz źródłem rezerwowym dla modułu ekologicznego jest
lokalna kotłownia. Przyłącza wody ciepłej
i cyrkulacji wykonane są w technologii rur
preizolowanych, co dodatkowo ogranicza
straty ciepła.
Ciepła woda użytkowa dla modułu ekologicznego przygotowywana jest w oparciu
o podgrzewacz pojemnościowy z podwójną wężownicą grzewczą o pojemności 500
l. Źródłem ciepła na cele ciepłej wody użytkowej i ciepła są: bateria czterech płaskich
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Vitocal 300-G
typ BWC
o mocy 10 kW

Vitocell 100-E
typ SVP poj. 400 l

Vitoligno 300-P
o mocy 6-18 kW

kolektorów słonecznych, automatyczny kocioł na pellety o mocy 6–18 kW oraz pompa
ciepła typu solanka/woda o mocy 240 kW.
Pompa ciepła posiada zintegrowane pompy obiegowe pierwotne i wtórne. Źródłem
ciepła dla pompy są pionowe wymienniki
gruntowe, które pobierają ciepło i przekazują je do obiegu pośredniego (obieg solanki),
który z kolei przekazuje je czynnikowi roboczemu pompy ciepła. Dolne źródło tworzą
dwie gruntowe sondy rurowe w kształcie
litery U po 90 m każda. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pośrednictwem podgrzewacza pojemnościowego
z dwiema wężownicami.
W budynku zastosowano instalację
gromadzenia wody deszczowej. W klasycznym budownictwie woda deszczowa
z dachu odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej, co wiąże się z ponoszeniem kosztów
kanalizacyjnych. Recykling wody desz-
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czowej w „Domu Ogrodnika” polega na
zebraniu wód opadowych z dachu i zmagazynowaniu w podziemnym zbiorniku.
Ścieki opadowe odprowadzane są poprzez
istniejące przyłącza rynnowe do zbiornika,
z którego, w miarę zapotrzebowania, woda
dystrybuowana jest do toalet i wykorzystywana do ich spłukiwania. Przelew awaryjny
ze zbiornika podłączono do istniejącej studzienki sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku zwiększonej intensywności opadów
lub przerw w użytkowaniu obiektu nadmiar
zmagazynowanej wody zostanie odprowadzony do kanalizacji.
Racjonalne wykorzystanie wody w module ekologicznym budynku możliwe jest
dzięki zastosowaniu baterii łazienkowych
z perlatorem i toalet z oszczędnym systemem spłukiwania. Do regulacji temperatury
w pomieszczeniach służyć będą umieszczone na grzejnikach głowice termostatyczne.
Powietrze
Przepisy i normy budowlane stanowią, iż
w pomieszczeniach należy zagwarantować
odpowiednią wymianę powietrza w celu
zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych przebywającym w nich ludziom.
W standardowych instalacjach z wentylacją
grawitacyjną lub wymuszoną mechanicznie
powietrze zużyte jest wyrzucane na zewnątrz
budynku. Następuje wówczas bezpowrotna
strata energii, ponieważ świeże powietrze,
które napłynie do budynku w miejsce zużytego, należy podgrzać. W „Domu Ogrodnika”
wykorzystano centralę wentylacyjną mechaniczną z odzyskiem ciepła, co nazywamy
rekuperacją. Dzięki temu ciepło jest odzyskiwane, a emisja zanieczyszczeń i koszty zredukowane. Ponadto, by dodatkowo usprawnić
proces, zastosowano gruntowy wymiennik
ciepła, który poza funkcją podgrzewania powietrza zimą, pozwala też na dostarczanie
chłodniejszego latem.

Fot. 1. Modernizacja „Domu Ogrodnika”

Fot. 2. Pompa ciepła Vitocal 300G

Ochrona środowiska i edukacja
Centrum Edukacji Ekologicznej w modernizowanym „Dom Ogrodnika” stworzyło dobry
przykład połączenia użytkowej i naukowej
funkcji instalacji w budynku. Rozmyślny podział budynku na część ekologiczną i standardową pozwala na proste porównanie i wysnucie wniosków ze stosowania technologii
energooszczędnych i przyjaznych środowisku. Prowadzone przez CEE długoterminowe
pomiary dają możliwość badania parametrów
eksploatacyjnych przykładowego budynku
w długim czasie, co przekłada się na możliwość
stworzenia odpowiednich statystyk przydatnych zarówno do celów edukacyjnych, jak
i rozwoju technologii energooszczędnych.
Opracowanie: Anna Wańska, GLOBEnergia
Źródła:
• Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji Krzyżowa
• V-Projekt – „Dobre praktyki – w dobrych rękach”

Fot. 3. System nadążny paneli fotowoltaicznych
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Rynek zielonych certyfikatów

w kontekście inwestycji w energetykę wiatrową
Cena „zielonych certyfikatów”, czyli świadectw
pochodzenia energii z OZE spędza sen z powiek inwestorom w Odnawialne Źródła Energii, a w szczególności w energetykę wiatrową.
Niemalże w tym samym czasie (około pół roku)
nałożyło się wiele bardzo istotnych aspektów
ekonomiczno-prawnych, które właściwie zatrzymały realizację projektów w energetyce
wiatrowej. Z jednej strony pobudzono aktywność inwestorów wydanym przez rząd w 2010
roku „Krajowym planem działań w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych” z perspektywą do 2020 roku, a z drugiej podcięto skrzydła
zaprezentowanym po roku od KPD projektem
ustawy o OZE, który zaskoczył nie tylko inwestorów, ale wszystkie osoby związane z branżą. W szczególności zaś instytucje finansujące
przedsięwzięcia w energetykę wiatrową, czyli
głównie banki. Dlaczego nadmieniamy banki?
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Otóż, o ile firmy realizują inwestycje ze
świadomością ponoszonego ryzyka i liczą się z wieloma możliwościami przyszłości każdego realizowanego projektu
(nie tylko w OZE), o tyle banki udzielając
kredytów na inwestycje weryfikują dokładnie możliwe ryzyko, sprawdzają projekt pod kątem wykonalności nie tylko
finansowej (tzw. spinanie się projektu), ale
również prawnej i technicznej. Zakładają
w swoich analizach „ostre” wskaźniki, które musi spełniać każdy projekt, którego
finansowanie rozważają. Wszystko to celem minimalizacji jakiegokolwiek ryzyka.
W dużej mierze dlatego, że dysponują pieniędzmi tych, którzy pozostawili im swoje
oszczędności.
Po kwartale od zaprezentowania projektu ustawy rozpoczął się spadek cen
„zielonych certyfikatów”: od ceny ok. 285
zł/MWh do ok. 100 zł/MWh (w lutym 2013
cena spadła nawet poniżej 100 zł/MWh).
Spadek ceny „zielonych certyfikatów”
wynika w dużej mierze z faktu nadpodaży
na rynku świadectw pochodzenia. Jest to
efekt pojawienia się na rynku w bardzo krótkim czasie „zielonych certyfikatów”, które
otrzymały instalacje spalające biomasę (tzw.
współspalanie).
Dodatkowo nastroje w branży pogarsza sytuacja spadku cen energii. Energia dla

rynku detalicznego nie tanieje, ale na rynku
hurtowym ceny spadają. Producent energii
z wiatru otrzymuje coraz mniejszą cenę za
wytworzoną tzw. czarną energię (to sytuacja podobna do sytuacji w branży piekarniczej – ceny mąki spadają, ale ceny pieczywa
już nie, jeśli ceny mąki rosną – natychmiast
mamy do czynienia z podwyżkami cen pieczywa). Oto ewentualne skutki utrzymywania się przedstawionej sytuacji w branży:
• upadną firmy, które już eksploatują
wiatraki (branża spodziewa się, że
może dotyczyć to nawet 95% inwestycji – obronną ręką wyjdą tylko te,
którym udało się otrzymać dotację);
• nie będą realizowane nowe inwestycje (brak wpływów do budżetów
poszczególnych samorządów
w wysokości ok. 2% wartości części
budowlanej projektu);
• nie będą udzielane kredyty na inwestycje w energetykę wiatrową (brak
wpływów dla instytucji finansujących
inwestycje z tytułu obsługi udzielonych
kredytów);
• zmarnuje się wiele pieniędzy pochodzących głównie ze środków Unii
Europejskiej na edukację w obszarze
OZE (wiele już wydano, wiele jest do
wydania, pomijamy fakt przewidzianych w kolejnym okresie finansowania

środków na tzw. zieloną gospodarkę”,
w tym na OZE);
• brak nowych miejsc pracy w obszarze
związanym bezpośrednio i pośrednio
z energetyką wiatrową.
Podsumowując, możemy oczywiście nic nie
robić w tym kierunku, aby Polska uczestniczyła, jak wiele innych krajów, w zmianach
związanych ze sposobem wytwarzania energii (odchodzenie od źródeł konwencjonalnych na korzyść wytwarzania energii przez
źródła odnawialne), ale możemy też mieć
głos i starać się zmieniać rzeczywistość wywierając wpływ na regulatorów prawa, choćby poprzez zrzeszanie się w związkach i stowarzyszeniach (przykładowo PSEF, ZP FEO,
PSEW czy PIGEO) czy poruszanie spraw nas
dotyczących z posłami, senatorami, urzędnikami, którzy pochodzą z danego rejonu.
Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych
miesięcy zostaną podjęte odpowiednie
kroki przez zarządzających naszym krajem
i decydujących o przyszłości m.in. energetycznej Polski i nastąpi zrównoważony rozwój każdego z Odnawialnych Źródeł Energii
zarówno w skali makro, jak i mikro.
Aneta Gocek
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Środowiskowe aspekty

planowania parku wiatrowego

Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się dynamicznie od kilku lat. Obserwowane w ostatnim czasie spekulacje związane z wprowadzeniem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii nie powodują jednak zatrzymania wielu
trwających już etapów inwestycji, planowanych w całym kraju.

Parki wiatrowe powstają w sposób kompleksowy. Tok
postępowania administracyjnego jest uszeregowany,
przedsięwzięcie musi być realizowane metodą krok
po kroku. W pierwszej kolejności inwestorzy muszą
się zmierzyć z procedurami planistycznymi oraz oceną oddziaływania na środowisko. Niezwykle często
już podczas planowania w danej gminie inwestycji
dochodzi do sporów i lawiny protestów ze strony
mieszkańców.
Dokumenty, takie jak studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zmiana studium oraz prognoza oddziaływania na
środowisko dla studium, stanowią dopiero początek realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie te opracowania sporządzane są w celu określenia polityki
przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania.
W przypadku wyznaczenia terenów odpowiednich
pod lokalizację parku wiatrowego podstawą jest
zabezpieczenie interesu nie tylko np. gminy, ale –
priorytetowo – mieszkańców. Zarówno tekst np.
studium, jak i materiały mapowe wyznaczają strefy,
które z założenia będą chronić lokalną społeczność
przed negatywnym oddziaływaniem turbin wiatrowych. Niestety wiele osób traktuje przeznaczenie
terenów pod inwestycje jako atak inwestorów na lokalne dobra i wiąże z uciążliwościami.
Społeczność niezwykle często nie rozróżnia
procedury oceny oddziaływania na środowisko od
procedur planistycznych, przykładowo tych związanych ze zmianą studium. Zarówno w jednej, jak
i drugiej niezbędne są konsultacje społeczne. Etap
konsultacji dotyczących planowania w gminie powinien polegać na wyznaczeniu odpowiednich terenów pod budowę parków wiatrowych oraz granic
buforowych dla zabudowy mieszkaniowej. Podczas
konsultacji społecznych podstawowe pytanie zadawane przez społeczności lokalne brzmi: kto zagwarantuje brak przekroczenia norm i jak razem oddziałują wiatraki?
Problem przekroczenia norm akustycznych staje
się niezwykle wrażliwy w aspekcie oddziaływania skumulowanego, czyli efektu nakładania się np. hałasu
z turbin powodującego zwiększenie danego oddziaływania. Oddziaływanie to powinno być przeanalizowane przez inwestora zarówno na etapie planistycznym,
jak i podczas oceny oddziaływania na środowisko. Kumulacja powstaje już podczas pracy więcej niż jednej
elektrowni. W zależności od odległości turbin od siebie

GLOBEnergia Akademia Viessmann
24

2/2013

rozpatrujemy występowanie różnych rodzajów kumulacji. Gdy elektrownie oddalone są od siebie o kilkaset
metrów, zakładamy, że kumulacja nastąpi w zakresie:
oddziaływania akustycznego, padania cienia, widoczności turbin, wpływu na ornitofaunę i chiropterofaunę. Gdy urządzenia dzieli od siebie znacznie większy
dystans, możemy rozpatrywać jedynie wpływ na ptaki
i nietoperze czy krajobraz. Przed przystąpieniem do
wyznaczania stref ochronnych inwestor zobowiązany
jest do poprawnego wykonania obliczeń kumulacji oddziaływań szczególnie pod względem akustyki. Spełnienie norm 40 dB czy 45 dB względem zabudowań
jest jednym z kluczowych czynników przy planowaniu
parków wiatrowych. Podczas analiz prognozowania
oddziaływania akustycznego parku wiatrowego specjalistyczne oprogramowanie powinno wziąć pod uwagę:
topografię terenu, istniejące i planowane zabudowania,
tereny zalesione, zbiorniki wodne, charakterystykę turbin wiatrowych, warianty rozstawienia i ilość planowanych elektrowni. Dopiero posiadając takie informacje
można w sposób wiarygodny wykazać faktycznie przyszłe kumulacje oddziaływań. Izofony, określające hałas,
układają się w charakterze kół. Im więcej elektrowni,
tym koła stają się większe – oddziaływanie kumuluje się.
Kształt kolisty jest wynikiem budowy turbiny wiatrowej
oraz obracania się gondoli i rotora turbiny względem
kierunku wiatru. Jaki powinien być dystans dzielący
park wiatrowy od zabudowań? Głównie ze względu na
kumulację oddziaływań nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wyniki akustyczne zależą od
wszystkich wcześniej przedstawionych czynników, lecz
wyniki z analiz dla procedury planistycznej powinny zakładać maksymalne oddziaływanie przyszłej inwestycji.
Kolejnym oddziaływaniem parku wiatrowego
związanym z kumulacją jest padanie cienia. Park wiatrowy, ze względu na swoje relatywnie duże wymiary, generuje cień mogący sięgać kilkudziesięciu metrów. Obracające się łopaty wirnika powodują zmiany
w położeniu cienia i kumulację. Przepisy krajowe nie
określają norm padania cienia, jednak dobrą praktyką
inwestora powinno być założenie np. w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego takich stref
buforowych, które ochronią mieszkańców nie tylko przed kumulacją akustyczną, ale i padania cienia.
Kwestie oddziaływania na awifaunę, chiropterofaunę
i krajobraz bardziej szczegółowo rozpatrywane są
w procesie oceny oddziaływania na środowisko. Przed
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
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niach przedsięwzięcia należy przedstawić
do oceny roczny przedrealizacyjny monitoring ptaków i nietoperzy oraz kompleksową analizę krajobrazową. Przyrodnicy
określają, czy wybrany teren jest odpowiedni dla parku wiatrowego, czy wiatraki
będą stanowiły niebezpieczną barierę na
trasach przelotów zwierząt.
Biorąc pod uwagę wieloetapowość
i skomplikowanie procesu inwestycyjnego względem procedur administracyjnych, rzeczą wytłumaczalną wydaje
się być zaniepokojenie społeczności lokalnej parkami wiatrowymi. Czynnikiem
potęgującym emocje jest oddziaływanie
skumulowane, które dla każdego rodzaju
oddziaływań jest inne, a analizy sprawdzające wykonywane są na różnych etapach przedsięwzięcia. Należy pamiętać,
że studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest
dopiero początkiem przedsięwzięcia,
niegwarantującym jego realizacji, co
również powinno zostać przedstawione wprost np. podczas sesji rady gminy
czy konsultacji społecznych w sprawie
studium. Kto odpowiada za gwarancję
nieprzekroczenia norm? Organem mającym na celu weryfikację wszelkich oddziaływań przedsięwzięć są Regionalni
Dyrektorzy Ochrony Środowiska. Podczas wszelkich procedur, gdzie pojawia
się potencjalne zagrożenie dla środowiska (w tym zdrowia ludzi), organ ten
w sposób kompleksowy ocenia stopień
ingerencji w otoczenie oraz analizuje,
pod kątem wiarygodności, przedstawioną przez inwestora dokumentację. Dokumentacja ta jest podstawą całego planu
budowy parku wiatrowego. Kluczem
w początkowej fazie realizacji farmy
wiatrowej jest odpowiednia współpraca
na linii inwestor – władze lokalne – organy opiniujące – mieszkańcy. Inwestor
podczas konsultacji społecznych oprócz
przedłożenia do wglądu dokumentów
i map powinien opisać genezę ich powstania. Odpowiedni dialog z mieszkańcami i władzami lokalnymi ma szanse
pozytywnie procentować. Podejście do
planowania parków wiatrowych w gminach powinno być profesjonalne i przejrzyste, ponieważ wraz z zakończeniem
perturbacji związanych z nową ustawą
o odnawialnych źródłach energii może
okazać się, że w odpowiednim czasie gmina będzie miała bardzo dobre podstawy
do rozwoju.
Maciej Nawrotek
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Ekologiczność OZE – fakt, czy mit?
Zarówno człowiek, jak i pozostałe organizmy żywe ściśle zależą od stanu środowiska, w jakim się znajdują. Zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza natychmiastowo, bądź po dłuższym czasie, odbiją się na organizmach, powodując
choroby, mutacje genowe, zmniejszenie liczebności gatunkowej lub całkowite jej wyginięcie. Z tego powodu wysoce
istotna jest troska, by człowiek w swej codziennej działalności nie szkodził środowisku.
Produkcja energii i transport w głównej mierze wpływają na emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
A są to przede wszystkim tlenki węgla, siarki i azotu
oraz pyły. Polska, jako kraj bogaty w paliwa kopalne,
swoją energetykę od lat opiera na węglu kamiennym,
brunatnym i gazie ziemnym. Świadomość ich wyczerpywalnego charakteru i większa odpowiedzialność za
stan środowiska naturalnego zmusza do poszukiwania i rozwijania technologii opierających się na źródłach odnawialnych.
Odnawialne źródła energii ze względu na swoją dostępność i wizję niezależności energetycznej stają się
coraz bardziej popularne. Od kilkunastu lat, gdy rozwój
techniki umożliwia coraz efektywniejsze ich wykorzystanie, OZE zaczynają stanowić realną konkurencję dla źródeł konwencjonalnych. Coraz większe znaczenie alternatywnych źródeł opiera się nie tylko na ich odnawialnym
charakterze, ale na niskiej szkodliwości dla środowiska.
Warto jednak zadać sobie pytanie, czy wykorzystywanie
energii wody, wiatru, Słońca, biomasy i ciepła Ziemi pozostaje całkowicie bez wpływu na środowisko. Aby przeanalizować oddziaływanie alternatywnych technologii
wytwarzania energii, warto podzielić odnawialne źródła
według produkcji ciepła i prądu.
Produkcja ciepła
Ciepło produkowane jest przez kolektory słoneczne,
pompy ciepła, systemy spalające biomasę oraz przez
wykorzystanie geotermii.

organicznego, których spalanie daje efekt energetyczny.
Naturalna powszechność występowania czyni biomasę trzecim największym nośnikiem energetycznym na
świecie. Jednak wykorzystanie organicznej substancji do
produkcji ciepła powinno zachodzić w sposób rozsądny
i zrównoważony. Nieodpowiedzialna i łupieżcza wycinka
drzew, czy nieuporządkowane zasiewy roślin energetycznych nie są zgodne z założeniami odnawialnych źródeł
energii i mogą nieść ze sobą wiele szkodliwych zjawisk.
Głównym zagrożeniem jest degradacja środowiska naturalnego poprzez jego wyjałowienie i zmniejszenie
różnorodności biologicznej. Niebezpieczeństwem dla
człowieka jest także pułapka wysokich dopłat do upraw
energetycznych. Rolnicy, zauważając wyższą opłacalność
hodowli roślin do spalarni biomasy, rezygnują z produkcji
rolnej na rzecz konsumpcji. Niemoralne byłoby dopuszczenie do sytuacji, w której mieszkańcy krajów ubogich
i rozwijających się cierpią na deficyt żywności, podczas
gdy w krajach rozwiniętych składniki żywności są palone w celach energetycznych. Podobnie przedstawiają
się kwestie dla biogazu i biopaliw, które produkowane są
z upraw jadalnych (trzcina cukrowa, kukurydza, rzepak),
a ich zawartość w paliwach stale rośnie. Proces spalania
zawsze wiąże się z emisją gazów i substancji do atmosfery.
Najczęściej są to związki NOx, SOx i COx. Rośliny, które są
substratami do procesu spalania, w swoim cyklu życiowym,
pochłaniają dwutlenek węgla na potrzeby fotosyntezy.
Z tego powodu, w przypadku powyższej technologii produkcji ciepła mówimy o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Biomasa
Odnawialnym źródłem energii, którego udział w całym
Polskim rynku odnawialnym jest największy, jest biomasa. Składają się na nią wszystkie substancje pochodzenia

Kolektory słoneczne
Energia słoneczna przekształcona poprzez kolektor słoneczny w energię cieplną stanowi czyste źródło energii
o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko
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naturalne. Emisja szkodliwych substancji do
atmosfery występuje jedynie w momencie
produkcji urządzenia. Problemem dla środowiska może być utylizacja zużytych kolektorów, która konieczna jest po 25 latach użytkowania. Ponadto, częściej, konieczna jest
wymiana czynnika roboczego w kolektorach. Glikol, w swym chemicznym charakterze nie stanowi bezpośredniego, toksycznego zagrożenia dla człowieka ani środowiska,
jednakże pamiętać należy o jego odpowiedniej utylizacji.
Pompy ciepła
Pompy ciepła znajdują szersze zastosowanie ciepłownicze niż kolektory i mają
większy wpływ na środowisko naturalne.
Szczególną uwagę zwrócić tu należy na
stosowane w pompach czynniki robocze.
Czynnikami roboczymi o pożądanych właściwościach termodynamicznych okazały
się związki fluorowcopochodne węglowodorów alifatycznych nazywane freonami.
Prowadzone badania wykazały jednak
szkodliwy wpływ niektórych związków z tej
grupy na warstwę ozonową w atmosferze,
co spowodowało wycofaniem z użycia, zastąpieniem innymi – bezpiecznymi i ściślejszą kontrolę innych substancji chemicznych
używanych w pompach ciepła. Drugim
problemem środowiskowym, jaki może pojawić się przy użytkowaniu pompy ciepła
może być degradacja termiczna gleby dla
gruntowych pomp ciepła. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać prawidłowego
użytkowania urządzenia.
Produkcja energii elektrycznej
Energia elektryczna z odnawialnych źródeł może być pozyskana przez wykorzystanie turbin wodnych i wiatrowych
o różnej skali i wielkości, procesu fotowoltaicznego dla konwersji energii promieniowania słonecznego oraz procesu
fermentacji beztlenowej z biomasy, dla

pozyskania biogazu. Geotermia może być
wykorzystana zarówno do produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej.
Energetyka wiatrowa i wodna
Zarówno energetyka wiatrowa, jak i wodna wpływają na środowisko na dwa sposoby – pośredni i bezpośredni. Do wpływu
pośredniego można zaliczyć emisję szkodliwych substancji związaną z procesem
produkcyjnym elementów koniecznych do
prawidłowego funkcjonowania elektrowni. Zarówno elektrownie wodne, jak i wiatrowe są wielkogabarytowymi obiektami
budowlanymi dlatego oprócz środowiskowych kosztów wytworzenia elementów,
ważny jest również koszt ich transportu.
Ilość powstałych spalin podczas transportu i produkcji jest indywidualna dla każdego projektu i należy brać ją pod uwagę
w analizach ekologicznych projektu. Do
bezpośredniego wpływu elektrowni na
środowisko zaliczyć należy efekty mechanicznej pracy wirników i obecności samej
instalacji w środowisku.
W przypadku elektrowni wodnych najistotniejszą kwestią będzie wpływ na biocenozę naturalnych, otaczających wód. Mikro-elektrownie mogą utrudniać migrację ryb
i swobodny wzrost roślin wodnych, ponadto
są źródłem hałasu. Duże elektrownie wodne
mają jeszcze większy wpływ na środowisko.
Budowa tamy lub innych urządzeń hydrotechnicznych ograniczających swobodny
przepływ wód może wpłynąć na całkowitą zmianę charakteru cieku czy zbiornika
wodnego. Zawsze będzie się to wiązało
z częściową bądź całkowitą przebudową
ekosystemów. Aby zapobiec nieodwracalnym zmianom lub zanikom elementów ekosystemu konieczna jest dokładna i wnikliwa
analiza środowiskowa miejsc, w których planowane są elektrownie wodne.
Bezpośredni wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko wynika z umiejscowie-

nia i charakteru działania turbin wiatrowych.
Częstym zarzutem stawianym „wiatrakom”
jest zmniejszanie populacji ptaków, które
giną w zderzeniu z łopatami wirnika. Aby
elektrownia wiatrowa nie stanowiła zagrożenia dla życia i rozwoju ptactwa i nietoperzy,
konieczne jest przestrzeganie zasad dotyczących lokalizacji masztów. Bezwzględnie wiatraki nie mogą powstawać na trasie migracyjnej zwierząt i w ograniczonym zakresie na
terenach lęgowych i żerowych. Istotne jest
także odpowiednie oświetlenie farm wiatrowych. Problemem związanym z obrotowym
ruchem wirników jest efekt migotania cienia.
Zjawisko to polega na harmonicznym pojawianiu się cienia. Szkodliwość i uciążliwość
dla człowieka pojawia się jednak dopiero
przy częstotliwościach powyżej 2,5Hz i to
u osób o podwyższonej wrażliwości (np.
epileptyków). Wartości migotania cienia dla
powszechnie używanych turbin nie przekraczają dziś 1 Hz. Inną wadą „wiatraków” jest
ich emisja hałasu i drgań. O ile negatywne
dla człowieka skutki dźwięków o wartościach
powyżej 100 dB są zbadane i potwierdzone,
o tyle wpływ hałasu emitowanego przez
turbinę wiatrową (ok. 50 dB) nie jest jednoznacznie stwierdzony naukowo. Podobnie
kwestia wygląda dla drgań. Rozwój technologii wiatrowych zmniejsza emisję dźwięków
i drgań, a prawo związane z lokalizacją elektrowni reguluje kwestie bliskości zabudowy
do bezpiecznych i nieuciążliwych odległości.
Powyższe problemy przestają być istotne
dla instalacji off-shore, czyli umiejscowionych na otwartych zbiornikach wodnych.
W tym przypadku wadą będzie emisja spalin powstała przy konieczności dostania się
w pobliże wiatraków w celach serwisowych.
Niewielki wpływ na środowisko wodne
mogą również wywierać środki konserwujące stosowane dla zabezpieczenia turbin
przed korozją. Trwają badania nad wpływem elektrowni wodnych na zmiany klimatu. Wstępne analizy wskazują, że duże far-
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my wiatrowe o wirnikach przekraczających 40m średnicy mogą powodować
zmiany mikroklimatu. Powodem są powstające zaburzenia przepływu mas
powietrza i rozdzielenie ich na warstwy: suchą i ciepłą oraz chłodną i wilgotną.
Fotowoltaika
Produkcja energii elektrycznej w procesie fotowoltaicznym jest produkcją
bezemisyjną. Wpływ na środowisko będą wywierały: produkcja i utylizacja.
W analizie ekologicznej przedsięwzięcia należy brać pod uwagę konieczność
wymiany inwerterów co ok. 10 lat i paneli co ok. 25. Odpowiednie składowanie
i recykling wyeksploatowanych elementów powinno zapewnić bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Ze względu na fakt, iż fotowoltaika jest stosunkowo młodą gałęzią energetyki, prace nad sposobami utylizacji zużytych paneli trwają. Szczególną uwagę, zarówno w fotowoltaice, jak i innych formach
produkcji energii, należy zwrócić na utylizację akumulatorów, gdyż zawierają one wysoce toksyczne i niebezpieczne substancje, m.in. kadm, ołów, rtęć
i inne metale ciężkie.
Biogaz
Produkcja biogazu wiąże się z zagrożeniami ogólnymi dla biomasy. Ponadto
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wybuchowy charakter
metanu. Wadą biogazu może być też nieprzyjemny zapach powstający przy
jego produkcji, który w większych stężeniach może być szkodliwy dla zdrowia
człowieka. Rozważając wpływ biogazu na środowisko należy pamiętać o stałej konieczności transportu substratów do procesu, co wiąże się z dodatkową
emisją spalin do atmosfery.
Geotermia
Odnawialnym źródłem energii, które może się wiązać z innego rodzaju zagrożeniem dla środowiska, jest geotermia. Szczególne zagrożenie niesie ze
sobą odwiert poprzedzający uruchomienie instalacji głębinowej. Zagrożeniem może być nieszczelność odwiertu. Niebezpieczeństwo dla środowiska
występuje, gdy wysokozmineralizowana woda geotermalna dostanie się do
przepuszczalnych warstw gruntu. Może wtedy dojść do skażenia wód gruntowych szkodliwymi gazami i minerałami – np. H2S, który w większych ilościach
może być szkodliwy dla zdrowia. Przypadki takie jednak zdarzają się niezwykle rzadko i nie są problemem jedynie dla geotermii lecz wszelkich odwiertów
wykonywanych w gruncie. Inną istotną trudnością jest kwestia zrzutu wód
przy geotermii jednootworowej. Aby odprowadzić ściek do wód gruntowych,
konieczne jest osiągnięcie odpowiednich wartości fizyko-chemicznych. Głównym problemem jest wysoka temperatura ścieków geotermalnych i ich wysoka mineralizacja. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonywanie instalacji
z zamkniętym obiegiem, gdzie wody mineralne zatłaczane są z powrotem do
odpowiednich warstw zbiornikowych. Geotermia HDR (Hot Dry Rocks) może
wiązać się z innymi problemami dla środowiska. Szczelinowanie gruntu może
wywołać wstrząsy wtórne, a ponadto sam proces może przebiec w nieplanowany sposób. Jednak poprawnie wykonane instalacje geotermalne są najbardziej efektywną i najmniej uciążliwą formą pozyskiwania energii zarówno
elektrycznej jak i cieplnej z odnawialnych źródeł.
Bilans zysków i strat
Mając na uwadze problemy, jakie mogą stanowić dla środowiska instalacje
wykorzystujące OZE, nie należy z nich rezygnować. Przedstawione zagrożenia są jedynymi wadami, które w zestawieniu z bezemisyjnym działaniem
wszystkich systemów OZE nie są wysokim kosztem. Ponadto, należy pamiętać, że silny rozwój rynku technologii odnawialnej energetyki przynosi
coraz nowsze rozwiązania. Zwiększa się efektywność systemów przy jednoczesnym spadku cen inwestycji. Odnawialne źródła energii są szansą na niezależność energetyczną i gospodarowanie ziemskimi zasobami w sposób,
który zapewni godne warunki życia nam i przyszłym pokoleniom.
Źródła:
• Materiały redakcyjne
• www.oddzialywaniawiatrakow.pl
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Energetyka wiatrowa w Niemczech
sukces z dużą dozą niepokoju

HUSUM WindEnergy: siła branży
1171 wystawców z 28 krajów i około 36 000 zwiedzających – to bilans największych na świecie targów energetyki wiatrowej HUSUM WindEnergy, które odbyły
się w dniach 18–21 września w północnoniemieckim
mieście Husum. Liczby te stanowią rekord w 23-letniej
historii imprezy. Jednak jej kolejna edycja za dwa lata
ma szansę te statystyki jeszcze poprawić – już obecnie, według informacji organizatora, wystawcy wykupili 60% powierzchni wystawienniczej wynoszącej
58 000 m². O znaczeniu energetyki wiatrowej dla gospodarek narodowych świadczyła w Husum nie tylko liczba wystawców, lecz również ranga gości: targi
otwierał minister ochrony środowiska Niemiec Peter
Altmaier, a odwiedził je książę duński Joachim. Goście ci nie byli przypadkowi. Według słów Altmaiera,
do roku 2050 energia wiatrowa ma pokrywać połowę
niemieckiego zapotrzebowania na prąd. Duński rząd
deklaruje, że już w 2020 roku energia wiatrowa będzie
stanowić połowę energii wytwarzanej w tym kraju.
Jednak potencjał rynku nie ogranicza się tylko do Europy: wiatr jako źródło energii obecnie wykorzystywany jest w 75 krajach, przy czym aż 22 z nich przekroczyło granicę 1000 MW. Liderami rynku światowego
są Chiny, z zainstalowaną mocą elektrowni wiatrowych na poziomie 62,7 GW oraz Stany Zjednoczone,
gdzie wartość ta wynosi 46,9 GW (źródło: GWEC).
Niemcy – czy zmieni się dobry wiatr
dla energii z wiatru?
W Niemczech moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych wynosi około 30 GW, co daje trzecie miejsce
na świecie. Nominalnie to więcej niż moc dwudziestu
elektrowni atomowych. Rozkłada się ona na prawie
2100 instalacji wiatrowych (wg EWEA), w sumie to po-
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nad 22 660 turbin wiatrowych. W pierwszym półroczu
2012 roku z wiatru pochodziło prawie 9% niemieckiej
energii. Do roku 2025 udział ten ma wzrosnąć do 25%.
Dotychczasowe roczne przyrosty ilości i mocy elektrowni wiatrowych mogą jednak zostać zahamowane.
Różnica zdań między ministrem ochrony środowiska
Niemiec Peterem Altmaierem a ministrem Szlezwiku-Holsztyna podczas ceremonii otwarcia targów w Husum nie była przypadkowa. Minister Altmaier mówił
o konieczności bliższej współpracy między rządem
federalnym a krajami związkowymi w zakresie planowania rozbudowy mocy elektrowni wiatrowych oraz
sieci przesyłowych. Zwracał przy tym uwagę na fakt,
że plany krajów związkowych znacznie przewyższają
założenia federalne dotyczące nowej polityki energetycznej w zakresie wzrostu mocy pochodzącej
z wiatru. W odpowiedzi premier Schlezwiku-Holsztyna Torsten Albig zaapelował o niehamowanie jego
kraju związkowego w zakresie rozwoju energii wiatrowej. Uroczystość otwarcia targów nie pozwalała
zapewne na bardziej zdecydowaną wymianę argumentów między politykami dwóch partii (Altmaier
– CDU, Albig – SPD), jednak dla branży był to przekaz
wystarczająco czytelny.
Przez długi czas branża wiatrowa w Niemczech
uważała się za wielkiego wygranego „rewolucji energetycznej” w swoim kraju. Liczba instalacji gwałtownie rosła dzięki przepisom wspierającym rozwój
energetyki odnawialnej oraz dotacjom. W związku z
tym, że koszty rozwoju energii odnawialnej przenoszone są na odbiorców poprzez dopłatę do jednej
zużytej kWh, rachunki za energię rosły wraz z nowymi inwestycjami w zieloną energię. W 1998 roku
dopłata do jednej kilowatogodziny wynosiła 0,08
eurocenta, dwa lata później 0,2, w 2005 roku – 0,69
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eurocenta. Obecnie to 3,59, a w przyszłym roku wzrośnie do 5,277 eurocenta.
Oznacza to, że gospodarstwo domowe
o rocznym zużyciu energii na poziomie
3500 kWh będzie dopłacało do rozwoju
„zielonej energii” rocznie około 185 euro,
o około 60 euro więcej niż obecnie. Stoi
to w rażącej sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami polityków i szacunkami
instytutów badawczych, prognozujących
dużo niższe obciążenia gospodarstw niemieckich. Lider partii zielonych, Jürgen
Trittin, w 2004 roku obiecywał, że będzie
to 1 euro miesięcznie. W sytuacji tak wysokich dopłat akceptacja społeczna dla
„zielonej rewolucji” i ponoszenia jej kosztów przez konsumentów maleje. Wysokie
ceny energii stają się również problemem
dla niemieckiej gospodarki, zmniejszając
jej konkurencyjność. Z kolei możliwość
zwolnień z dopłaty na rozwój energii odnawialnej podmiotów o energointensywnej technologii wytwarzania powoduje
sprzeciw zarówno konsumentów, jak też
i pozostałych podmiotów gospodarczych.
Ci pierwsi mają poczucie, że całość kosztów przerzucana jest na ich barki, ci drudzy żądają równego traktowania.

Dla ministra Altmaiera ograniczenie
wzrostu cen energii jest absolutnym
priorytetem, nawet za cenę spowolnienia tempa rozwoju energetyki odnawialnej. Nie ukrywa, że w jego ocenie
zmiana ustawy o OZE jest nieunikniona.
To, czego boi się branża wiatrowa, to
ograniczenie dotacji przewidzianych na
rozwój „wiatrówki”. W przypadku energii słonecznej dotacje zostają wstrzymane, gdy moc zainstalowanych paneli wyniesie 52 GW. Altmaier chce, aby również
dla wiatru została ustalona taka granica.
Jego kolejna propozycja to odejście od
obowiązującej obecnie 20-letniej gwarancji ceny prądu, wyższej od ceny rynkowej, dla właścicieli elektrowni energii
odnawialnych na rzecz zupełnie innego
modelu, być może opartego na gwarantowanych kwotach odbioru prądu
ze źródeł odnawialnych przez dostawców energii. Minister chce też większej
kontroli i koordynacji na szczeblu federalnym w zakresie projektów energetycznych w krajach związkowych. Jego
propozycja to ustalenie kwot przyrostu
mocy energii z wiatru w poszczególnych krajach tak, aby nie doprowadzać

do realizacji większej liczby projektów
niż uzasadniają to założenia „rewolucji
energetycznej”. Żadna z tych propozycji
ministra raczej nie stanie się obowiązującym prawem przed wyborami jesienią
przyszłego roku, jednak wystarczają
one, aby budzić obawę branży co do
przyszłych warunków ramowych.
Dodatkowym czynnikiem psującym
dobry nastrój branży wiatrowej w Niemczech jest forsowany przez Minister Rolnictwa, Polityki Żywnościowej i Ochrony
Konsumentów projekt ustawy dotyczący
ryzyk związanych z realizacją projektów farm wiatrowych na morzu. Ma on
w większym stopniu obciążyć operatorów
sieci przesyłowych. Już teraz ambitne plany dotyczące morskich farm wiatrowych
nie są realizowane w zakładanym tempie. Nowa ustawa, która ma szansę wejść
w życie jeszcze w tym roku, może oznaczać, „śmierć energii wiatrowej offshore
w Niemczech”. Tak przynajmniej ocenia
to operator największej sieci przesyłowej
Niemiec, firma Tennet.
Barbara Adamska
ADM Poland
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Reklama WIP Wydarzenia, Internet, Prasa
Przygotowujemy i publikujemy artykuły promocyjne
wspomagane filmami realizowanymi na wybranych
inwestycjach. Treści publikujemy w dwumiesięczniku,
portalu oraz kanale wideo GLOBEnergia, promując je
dodatkowo podczas naszych wydarzeń branżowych.

GLOBEnergia | ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków | tel./fax: +48 12 654 52 12
e-mail: redakcja@globenergia.pl | www.globenergia.pl | www.facebook.pl/globenergia
| tel.: +48 602 562 245 | e-mail: marketing@globenergia.pl
GLOBEnergiaWspółpraca
Akademiai reklama
Viessmann

ENERGETYKA WIATROWA

Zastosowanie Wind Collector 2
z antenowym szykiem fazowym

SODAR jest typowym urządzeniem teledetekcyjnym, służącym do badania atmosfery za pomocą emisji fal dźwiękowych na fluktuacjach atmosferycznych. Dzięki teledetekcji
można otrzymać takie dane, jak rozkład prędkości oraz kierunek wiatru na różnych wysokościach. Pierwsze modele
składały się z trzech anten skierowanych w przeciwne strony,
które poprzez powierzchnie refleksyjne emitowały i odbierały sygnały dźwiękowe.
Przy dłuższym użytkowaniu zdano sobie jednak
sprawę z szeregu wad konstrukcyjnych, takich jak
wrażliwość na opady, niewystarczający dostęp do
danych czy uciążliwa potrzeba kalibracji SODARA,
co wymusiło rozwój urządzenia. Najnowsza myśl
technologiczna zakłada połączenie dokładności oraz mobilności urządzenia. Według tej zasady tworzone są jednostki typu WindCollector 2
umożliwiające pomiar nie tylko dla energetyki
wiatrowej, ale i innych gałęzi przemysłu i usług.
Odpowiednio zebrane dane z dolnych warstw atmosfery mogą posłużyć nie tylko do oszacowywania produkcyjności farm wiatrowych czy badania
prędkości i kierunku wiatru, ale także być wykorzystywane przez np. wojsko czy porty lotnicze,
jak dzieje się to w innych krajach UE, np. Szwecji,
Finlandii, Włoszech, gdzie SODARY znalazły swoje
szerokie zastosowanie.
Duże zainteresowanie SODARAMI nie tylko
w energetyce wiatrowej związane jest z ich unikatową budową i systemem działania, wykorzystującym
do pomiaru antenowy szyk fazowany. Jest to idealne rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające jednoczesny pomiar wietrzności razem z rozkładem temperatur na różnych wysokościach. Związane jest to
z możliwością podłączenia rozszerzenia RASS (Radio Acoustic Sounding System – umożliwiający jednoczesny pomiar temperatury) do SODARA, które
nie tylko mierzy temperaturę, ale i zwiększa zasięg
pomiaru. Przykładowymi użytkownikami SODARA
z RASS są stacje meteorologiczne i jednostki badające zmiany klimatu, porty lotnicze, jednostki zajmujące się badaniem kosmosu, fabryki, elektrownie
oraz wojsko.
Tak szeroki wachlarz zastosowań teledetekcji
wynika z zapotrzebowania na dane wietrzności
i temperatury. Porty lotnicze potrzebują danych
o prędkości i kierunku wiatru, by oszacować warunki panujące nad pasem startowym. Podobnie jest
na stacjach meteorologicznych, dzięki którym można prognozować pogodę. W niemieckim mieście
Mainz SODAR znalazł swoje zastosowanie w monitoringu środowiska, dostarczając dane umożliwiające oszacowanie miejsca opadu zanieczyszczeń
z fabryki. Ponadto SODAR ma bardzo ciekawe zastosowanie militarne. Oprócz wykorzystywania te-
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ledetekcji w wojskowych portach lotniczych, dzięki
własnemu układowi zasilania oraz niewielkiej mobilnej konstrukcji nadaje się do użycia w warunkach
polowych, np. na poligonie. Zdalny i przejrzysty
dostęp do danych sprawdza się w badaniach nad
balistyką pocisków artyleryjskich czy w przygotowaniach do wystrzelenia pocisków rakietowych.
Abstrahując od pozostałych zastosowań, niektóre jednostki SODAR typu WindCollector 2 mają

Fot. Archiwum w4e Centrum Energii Wiatrowej
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własny układ zasilania, mogą zostać
użyte jako zdalnie sterowane źródło
energii dla masztów pomiarowych
gdzie, pomimo zaawansowanej techniki
ich budowy, wciąż pojawia się problem
z zasilaniem w niektórych miejscach.
Dzięki połączeniu z siecią istnieje możliwość zbadania poziomu naładowania
baterii z każdego komputera mającego

dostęp do internetu. Ponadto specjalne
oprogramowanie monitoruje jego pracę
i informuje użytkownika o każdej awarii
i problemach.
Reasumując, SODAR z antenowym
szykiem fazowanym ma wiele zastosowań mniej lub bardziej związanych
z energetyką wiatrową, a jego zalety
w porównaniu z masztem pomiarowym

czynią z niego idealne urządzenie do
pomiarów w miejscach, gdzie niezbędne jest uzyskanie dokładnych danych
wietrzności, a niemożliwe jest wybudowanie masztu.
Marcin Rudziński
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Nowatorska turbina bambusowa
Oświetlenie uliczne zasilane prądem elektrycznym pochodzącym z sieci jest czymś naturalnym w krajach dobrze rozwiniętych. Istnieją jednak części świata, gdzie energia elektryczna jest dobrem rzadkim i gdy Słońce zachodzi, lokalny
ruch pieszych, na terenach słabo oświetlonych po prostu zanika ze względów bezpieczeństwa.

W poszukiwaniu niedrogiego rozwiązania niepotrzebującego stałego zasilania z sieci elektrycznej, do takich miejsc jak kolumbijskie miasto Cartagena, jeden
z tamtejszych projektantów Alberto Vasquez znalazł
wyjście z tej sytuacji. Jego koncepcja przepływu korzysta z bambusa łatwo dostępnego dla budowy pionowej turbiny wiatrowej, bardzo zbliżonej do Power
Flower opisywanego kilka miesięcy wcześniej. Jedyna
różnica polega na tym, że na końcu każdego ostrza
znajdują się moduły LED, które pod wpływem działania siły wiatru zaczynają świecić podczas obrotu mechanizmu wokół własnej osi.
Vasquez – który również zaprojektował kartonowe lampy biurowe i „chodzące” światło, a także paczkę papierosów w kształcie trumny – mówi, że choć
kolumbijskie przybrzeżne chodniki mogą być ruchliwe w dzień, są one praktycznie porzucone w nocy z
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powodu skąpego oświetlenia publicznego. Mówi on
również, że przez cały rok wiatry w miejscowości Cartagena mogą być dobrze wykorzystane. Kolumbia jest
drugim co do wielkości państwem w Ameryce Południowej, które ma około 70 gatunków bambusa.
The Flow został zaprojektowany w celu rozwiązania określonego problemu w danym regionie,
ale może okazać się dobrym sposobem dla parków
ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań biznesowych lub kampusów uniwersyteckich chcących obniżyć koszty energii. Vasquez mówi, że jego
turbina może wytwarzać prąd z wiatru wiejącego
w każdym kierunku.
Źródło: www.gizmag.com
Łukasz Sojczyński
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Turbiny stają się coraz większe
Energia pozyskiwana z wiatru staje się
coraz bardziej popularna. Zapewnia ona
obecnie blisko 2 procent globalnego zapotrzebowania, a do roku 2020 szacuje się,
iż jej wykorzystanie wzrośnie do poziomu,
który pozwoli na zaspokojenie 10 procent
światowych potrzeb.
Technologie związane z tą gałęzią
energetyki są stale udoskonalane. Pracują nad nimi również naukowcy z Zurychu.
Wysnuli oni hipotezę, która może spowodować zmianę poglądu na temat obecnie
powstających farm wiatrowych. Chodzi

mianowicie o to, iż coraz częściej stawia się
na ilość. Wielkie połacie terenu zajmowane
są przez dziesiątki wiatraków. Szwajcarscy
naukowcy badają jednak, jaki wpływ ma
wielkość turbiny na jakość oraz ilość wygenerowanej energii.
Średnia wielkość produkowanych turbin wiatrowych zmieniło się od około
15 metrów w 1980 roku do dzisiejszych
blisko 150 metrów kolosów. Szacuje się,
iż najbliższe lata mogą doprowadzić do
zwiększenia tej wartości dwukrotnie. Naukowcy są przekonani, że większe turbiny

są bardziej ekologiczne, aniżeli ich mniejsze odpowiedniki. Podkreślają, iż zdobyte
przez producentów doświadczenie oraz
wiedza, podparte najnowocześniejszą
technologią oraz dostępem do coraz to
nowszych materiałów pozwolą na masową produkcję okazalszych jednostek,
bez konieczności zwiększania masy łopat,
wieży czy gondoli.
Źródło: www.winddaily.com
Wojciech Sikorski
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Windgas

recepta na magazynowanie energii elektrycznej?
Istnieje potwierdzona teoria, że elektrownie wiatrowe mogą być budowane tak długo, dopóki istnieje zapas mocy w elektrowniach konwencjonalnych i atomowych. Zapas ten może być uruchomiony w momencie zatrzymania się elektrowni wiatrowych do pokrycia spadku ilości produkowanej energii. Są nawet analizy mówiące, że udział energii z wiatru w systemie nie
może przekroczyć 30 procent.
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ENERGETYKA WIATROWA
Schemat obiegu gazu z wiatru i energii elektrycznej

Istotnie system energetyczny w wielkim
skrócie musi sprostać wielkiemu wyzwaniu,
które nazywa się bilansowaniem systemu
energetycznego. Polega to na dostosowaniu
ilości produkowanej energii elektrycznej do
chwilowego zapotrzebowania na tę energię.
Kiedy zużycie energii wzrasta, należy odpowiednio podnieść ilość produkowanej energii. Kiedy spada, należy poziom ten obniżyć.
Energii elektrycznej nie da się magazynować.
Są rozwiązania, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe, które potrafią zagospodarować energię, kiedy jej nie potrzebujemy,
i oddać, kiedy będzie taka potrzeba, ale są to
rozwiązania posiadające istotne ograniczenia. Małe ilości energii można zmagazynować w samej sieci. Dzisiaj, kiedy udział energii
elektrycznej pochodzącej z wiatru wynosi
w Polsce kilka procent, problem bilansowania
tej energii nie jest jeszcze tak uciążliwy. Warto
już dzisiaj zacząć się zastanawiać nad tym, jak
do tego problemu się przygotować. Kraje, takie jak Niemcy, Hiszpania czy Dania już dawno przekroczyły poziomy, które można uznać
za graniczne, jeśli chodzi o udział energii elektrycznej z wiatru w systemie energetycznym.
Co zatem zrobić? Jak zagospodarować energię elektryczną z wiatru, kiedy jej nie potrzebujemy i kiedy mamy jej w nadmiarze? Jeśli
wyjdziemy z założenia, że energii elektrycznej
na dużą skalę nie da się magazynować, to nie
ruszymy z miejsca. Przypomnę jednak, że kiedyś wiedzieliśmy, że nic cięższego od powietrza nie może latać… Kiedy poziom energii
z wiatru w systemie energetycznym w niektórych landach w Niemczech zbliżył się lub przekroczył poziom postrzegany jako ostrzegawczy, operatorzy systemów energetycznych
stanęli przed potężnym wyzwaniem, co dalej.
Dodatkowo Niemcy, podejmując decyzję
o stopniowej likwidacji elektrowni atomo-

wych, zadanie bilansowania uczynili jeszcze
trudniejszym. Należało działać zdecydowanie. Nie było tu jednak przypadku. Uczelnie
wyższe, instytuty zajmujące się energetyką,
koncerny energetyczne i firmy z branży wiatrowej od kilku lat zajmowały się tym problemem. Zainwestowano ogromne środki
finansowe. Wykorzystano unijne programy finansowe przeznaczone na innowacje i ochronę środowiska i środki prywatne. Stworzono
układ, który jest nie tylko wykonalny ze strony technicznej, ale także opłacalny. Zasada
działania układu jest dość prosta, choć wykonanie samego układu i jego komponenty do
najłatwiejszych już nie należą. Układ zbudowany jest z kilkumegawatowych elektrowni
wiatrowych, serca układu, czyli elektrolizera,
sieci gazowej oraz opcjonalnie agregatów
prądotwórczych na paliwo gazowe u odbiorców końcowych. Powstało kilka układów
doświadczalnych i demonstracyjnych, różniących się od siebie szczegółami, mocą i zakresem rozbudowy. Część z nich połączona jest
ze stacjami tankowania wodoru. Jednak ich
zasada działania jest zawsze podobna.
W układzie energia elektryczna wytworzona w elektrowniach wiatrowych trafia
do tradycyjnej sieci energetycznej. W momencie spadku zużycia energii nadwyżki
energii elektrycznej z wiatru trafiają do elektrolizera, który w procesie elektrolizy rozbija
cząsteczki wody na tlen i wodór. Tlen trafia
do atmosfery lub wykorzystywany jest do
innych celów. Dla nas ważniejszy jest w tym
momencie wodór. Na tym etapie możemy
wykorzystać go na kilka sposobów. Można
tankować go do samochodów na wodór,
których jest w Europie coraz więcej. Większość wodoru trafi jednak do sieci gazowej,
gdzie będzie mieszał się w określonych proporcjach z gazem ziemnym. W odpowied-

nich proporcjach zmieszany wodór trafia do
odbiorców. Tam w tradycyjny sposób jest
zużywany do produkcji ciepła, ciepłej wody
lub gotowania. Dużo wydajniejszy jest jednak system generatorów prądu na paliwo
gazowe. Urządzenie takie można wypożyczyć lub kupić od operatora systemu. W ten
sposób nadwyżki prądu, których system
energetyczny nie był w stanie przyjąć, zamieniany jest na gaz i ponownie na prąd.
Liberalizacja rynku energetycznego
w Europie i na świecie powoduje, że prawnie i technicznie eksploatacja systemu jest
coraz łatwiejsza. Autorzy projektu szacują,
że system może zmagazynować duże ilości
energii z wiatru. Coraz mniejszą przeszkodą
jest też brak sieci gazowej w okolicy wiatraków, ponieważ możliwe jest podłączenie
elektrolizera w pobliżu sieci oraz współpraca z biogazowniami. Obecnie na rynku niemieckim działa kilku regionalnych, małych
operatorów, którzy oferują sprzedaż energii
gazowej z wiatru „Windgasu”. Jest to w pełni zielona energia, która dodatkowo daje się
w pełni kontrolować i bilansować.
Nie ma dzisiaj ucieczki od OZE. To nie jest
kwestia mody czy przepisów prawa. Stoimy
przed bardzo realną perspektywą braku paliw kopalnych. Nie mamy innego wyjścia, jak
pogodzić się z tym, że za kilkadziesiąt, może
nawet kilkanaście lat cała energia będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Mamy
już dzisiaj wszystkie narzędzia i technologie
potrzebne do tego. Windgas staje się receptą
na magazynowanie energii elektrycznej. Nie
jest to pewnie jedyna technologia, którą jeszcze przez jakiś czas będziemy rozwijać, ale
jest to już wyraźny krok naprzód.
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Wiatrobus rusza w Polskę – głos mają wiatraki!
„Wiatrak jaki jest, każdy widzi”. A już na pewno warto, aby każdy z bliska sam zobaczył i ocenił, jak pracuje nowoczesna turbina wiatrowa. W ramach akcji „Lato z Wiatrakami” ze Szczecina wyrusza specjalny „Wiatrobus” z grupą młodych ekologów, którzy zachęcają do poznawania energetyki wiatrowej. „Wiatrobus” kończy swoją trasę na Przystanku Woodstock, gdzie dojdzie do próby bicia rekordu w największej ilości wypuszczonych jednocześnie latawców.
ko dynamicznie, ale też mądrze i poszanowaniem ludzi
i przyrody – mówi K. Prasałek. W województwie mamy
ponad 630 MW zainstalowanej mocy, ale co warto zauważyć w stosunkowo niewielkiej licznie farm wiatrowych (35 instalacji). To oznacza, że budujemy parki wiatrowe duże, nowoczesne i wydajne. Muszę podkreślić, że
zrównoważony rozwój tej technologii jest możliwy dzięki
jednej polityce i ścisłej współpracy inwestorów, samorządów lokalnych i władz województwa.

Akcję „Lato z Wiatrakami” organizuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), które już
kolejny rok zachęca, abyśmy podczas naszych wakacyjnych podróży odwiedzali działające w Polsce parki
wiatrowe. To najlepszy sposób, aby wyrobić sobie własne zdanie na temat tego źródła energii i skonfrontować
dotychczasową opinię z faktami – przekonuje Krzysztof
Prasałek prezes PSEW. To już druga edycja akcji „Lato
z Wiatrakami”, w której namawiamy do osobistych, wakacyjnych „bliskich spotkań z wiatrakiem”. Każdy z nas
może przekonać się, jaki jest faktyczny hałas generowany przez turbinę, w jakiej odległości od wiatraka przestajemy go słyszeć. Można obserwować przyrodę, jak
na urządzenia reagują ptaki i czy faktycznie są one niebezpieczne. Własna obserwacja pozwala też na ocenę,
jak wiatraki wpływają na krajobraz i estetykę otoczenia.
Wiatraki to nie tylko niewyczerpane, czyste źródło energii, ale też jedyna tak przejrzysta fabryka prądu.
„Wiatrobus”, z wolontariuszami będzie odwiedzał
turystyczne miasta na wybrzeżu. Trasa prowadzi też
na Warmię i Mazury, gdzie trwa społeczna debata nad
przyszłością i zasadami budowy farm w tym cennym
krajobrazowo regionie. Wolontariusze PSEW będą
między innymi organizować happeningi na polskich
plażach, w tym konkursy plastyczne, rzeźbiarskie i pokazy latawcowe.
Szczecin daje przykład
„Wiatrobus” zaczął swą trasę w Szczecinie. Nieprzypadkowo, gdyż Zachodniopomorskie jest liderem jeśli chodzi o produkcję energii z tego źródła. W naszym
województwie energetyka wiatrowa rozwija się nie tyl-
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Latawce nad Przystankiem Woodstock.
Bijemy rekord!
„Wiatrobus” skończy swój rajd na Przystanku Woodstock, gdzie planowana jest „przymiarka” do próby
bicia rekordu Guinnessa w tej „dyscyplinie”. „Największa ilość jednocześnie wypuszczonych latawców” to
wspólna inicjatywa WOŚP, Allegro, Fundacji All For
Planet i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Allegro na Przystanku Woodstock tradycyjnie
organizuje bicie rekordu w „eko-dyscyplinach”. Rok
temu spektakularnym sukcesem zakończyło się bicie
Rekordu Guinnessa na Największą Ilość Skumulowanej Energii Wytworzonej za Pomocą Ludzkich Mięśni,
dwa lata temu Woodstockowicze zagrali w największej Recyklingowej Orkiestrze Świata. W tym roku
uczestnicy festiwalu będą przepompowywać wodę
do specjalnego zbiornika-ekranu. Tegoroczny festiwal poświęcony jest głownie ekologicznej sile wody,
ale organizatorzy chcą też pokazać, jak ogromną
energię niesie w sobie wiatr. Wiatr to jeden z eko-żywiołów, które towarzyszą nam na co dzień i które
pokazujemy co roku na Przystanku – mówi Krzysztof
Śpiewek z fundacji All For Planet. Chcemy pokazać
moc wiatru, chcemy pokazać, że może być on źródłem
czystej odnawialnej energii. Wspólnym wypuszczeniem
latawców chcemy też pokazać samą energię Woodstockowiczów, którzy od lat udowadniają jak wiele można
zdziałać wspólnymi siłami.
Przed uczestnikami festiwalu niełatwe zadanie.
Oficjalny rekord Guinnessa należy do palestyńskich
dzieci, które w lipcu 2011 roku wypuściły ponad
12 tysięcy latawców na plaży Al. Waha w Strefie Gazy.
W tym roku w Kostrzynie nad Odrą Woodstockowicze
spróbują wznieść jak największą ilość kolorowych latawców w spontanicznej, otwartej formule. Bez oficjalnego wpisu do Księgi Rekordu Guinnessa, ale jeśli
ta „próba generalna” się powiedzie, to niewykluczone,
że powalczymy o oficjalny rekord na kolejnej edycji
Przystanku. Wiatr na Przystanku Woodstock będzie
też złapany nie tylko w czasie bicia rekordu, ale też
artystycznie. W strefie NGO powstanie namiot Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, gdzie
można będzie „namalować i rzeźbić wiatr” w ramach
specjalnych warsztatów. Więcej informacji na stronie
akcji www.wiatrobus.pl.
Źródło: PSEW

W miejsowości Schneebergerhof w Nadrenii-Palatynacie zaczęła pracę turbina wiatrowa
Enercon E-126, o łącznej wysokości niemal
200 metrów. Gondola, piasta i śmigła o średnicy 126 metrów zostały zamontowane na wysokości 140 metrów. Turbina dostarcza czystą
i tanią energię do ponad 5.000 gospodarstw
domowych (liczących średnio po trzy osoby)
w ilości18 GWh rocznie.
Wysokość piasty:
• 135 m na betonowej wieży o wysokości
131 m, składającej się z 35 pierścieni
Wymiary poszczególnych części:
• fundamenty ok. 3,500 ton
• wieża ok. 2,800 ton
• gondola ok. 128 ton
• generator ok. 220 ton
• wirnik (wraz z piastą) ok. 364 ton
• łączna masa maszynowni ok. 650 ton
Całkowita wysokość:
• 198,5 m
Źródło: JUWI
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Pomiar wiatru za pomocą SODARU
uzupełnieniem danych z masztu pomiarowego

Jednym z najważniejszych etapów w całej procedurze projektowania farmy wiatrowej jest dokładne oszacowanie danych wietrzności na danym terenie. Trudności wykonania dobrych pomiarów związane są z nieprzewidywalną naturą wiatru zależną od warunków meteorologicznych i fizjogeograficznych. Uzyskanie precyzyjnych wyników umożliwia jednoczesny pomiar wiatru za pomocą masztu oraz urządzenia typu
Sodar. Dane uzyskane za pomocą metody teledetekcyjnej stanowią idealne uzupełnienie danych z masztu.
Dynamiczny rozwój technologii konstrukcyjnych
turbin wiatrowych (wyższe wieże, dłuższe śmigła)
wymaga pozyskiwania danych z coraz to większych
wysokości. Obecnie, elektrownie wiatrowe osiągają
wysokość całkowitą nawet do 200 m, przy średnicy rotora sięgającej około 90 m. Najwyższe maszty pomiarowe budowane w Polsce mają do 140 m wysokości.
Uniemożliwia to badanie siły wiatru w całym zakresie
pracy rotora turbiny wiatrowej.

Rys. 1. Fazowy układ
anten w Sodarze

Zasada działania
Pomiar prędkości wiatru za pomocą urządzenia typu
SODAR opiera się swoje działanie na zjawisku fizycznym zwanym efektem Dopplera. Odbiornik ustawiony
na ziemi rejestruje sygnał odbity przez zmianę częstotliwości fali dźwiękowej wyemitowanej w przestrzeń.
SODAR, za pomocą wbudowanych anten, jest w stanie
określić składową poziomą i pionową kierunku wiatru
oraz jego prędkość. Starsze typy urządzeń teledetekcyjnych posiadają trzy anteny akustyczne skierowane
w różne strony, natomiast nowocześniejsze modele
wyposażone są w anteny fazowane, umożliwiające
znacznie szerszy zakres pomiaru (rys. 1).
Hybrydowy system pomiaru wiatru
Dobrze wykonany pomiar wiatru przy użyciu masztu
pomiarowego musi trwać co najmniej rok. SODAR jest
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idealnym uzupełnieniem konwencjonalnych metod
pomiarów wiatru, oraz może służyć jako podstawowa
metoda badań wietrzności. Zaletą współpracy obu
metod pomiarowych jest to, że SODAR posiada zasięg
pomiaru do 500 m, co umożliwia uzyskanie dokładniejszych wyników. Poniżej zamieszczono wnioski
z badań prowadzonych nad precyzją wyników uzyskanych z masztu pomiarowego pracującego samodzielnie oraz masztu pomiarowego współpracującego
z urządzeniem SODAR WindCollector2 firmy Toragon,
badającej wiatr na wysokości 77 m.
Błąd pomiarowy związany z wyliczaniem prędkości wiatru jest znacznie mniejszy w układzie pomiarowym SODAR plus maszt, niż w przypadku, gdy maszt
pomiarowy pracuje samodzielnie. Współpraca obu
metod pomiarowych jest pożądana ze względu na
wysoką korelację wyników. Podobieństwo to zostało przedstawione na rysunku 2, gdzie widoczne jest,
że wyniki uzyskane metodą teledetekcji i pomiarem
z masztu są bardzo zbliżone.
Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną, wymusza rozwój technologii, co bar-dzo często wiąże się z budową turbin o coraz
większych gabarytach. Ryzyko związane z niekorzystnymi pod względem produktywności lokalizacjami pod turbiny wiatrowe, można zminimalizować wykonując rzetelne analizy wietrzności
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w całym obszarze pracy rotora. Jak obrazują przedstawione w artykule badania, najefektywniejszym sposobem pomiarów wiatru jest kompilacja metody
tradycyjnej i nowoczesnej, umożliwiająca uzyskanie pełnego profilu wiatru
w szerokim zakresie wysokości. Każde
z omawianych urządzeń posiada swoje
zalety.
Maszt jest w stanie dostarczyć informacji np. o oblodzeniu na wysokości końca łopat śmigła, co może mieć
wpływ na końcowy wybór modelu
turbiny. SODAR wykonuje pomiar wiatru z wysoką dokładnością, przekraczającą 200 m, a wyniki otrzymane
z takiego badania są akceptowane
przez banki finansujące inwestycje
w farmy wiatrowe. Ponadto, SODAR stanowi idealną alternatywę dla trudno dostępnych miejsc. Optymalnych lokalizacji pod elektrownie wiatrowe jest coraz
mniej, natomiast zapotrzebowanie na
zieloną energię wzrasta. Powoduje to
poszukiwanie nowych terenów inwestycyjnych, gdzie nie zawsze istnieje możliwość wybudowania masztu pomiarowego. Przykładem mogą być popularne

Tab. 1. Błąd względny dla pomiaru wiatru masztem pomiarowym działającym samodzielnie
oraz współpracujący przez 2 miesiące z SODAREM
Pomiar

Błąd względny na 1 rok średniej prędkości
wiatru, na wysokości 77 m

jednoroczne pomiary za pomocą anemometrów
na wysokościach 20 i 40 m

6,40%

jednoroczne pomiary za pomocą anemometru
na wysokości 40 m + 2 miesięczne pomiary
SODAREM

2,10%

Rys. 2. Zestawienie danych uzyskanych z masztu pomiarowego i urządzenia typu SODAR

w Niemczech lokalizacje „on-forest”,
czyli budowanie turbin wiatrowych
w lasach. Pomiar wiatru SODAREM wykazał, że prędkość wiatru w przedziale
wysokości od 80 do 140 m nad koronami
drzew znacznie wzrasta, co czyni z tere-

nów leśnych potencjalnie, atrakcyjne
tereny inwestycyjne.
Marcin Rudziński
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Rynek małej energetyki wiatrowej

Rynek małej energetyki wiatrowej w Polsce funkcjonuje głównie w oparciu o instalacje działające w systemach
autonomicznych (niepodłączonych do sieci). Z tego względu inwestorzy, w stosunku do dużych instalacji OZE –
sieciowych, ponoszą dodatkowe koszty na systemy magazynowania energii elektrycznej (w ciepłej wodzie lub
bateriach akumulatorów) i uzyskują niższe współczynniki wykorzystania mocy.
Rozwijanie się tego typu rozwiązań technologicznych czyni małą energetykę wiatrową mniej konkurencyjną w stosunku do np. wielkoskalowych farm
wiatrowych i innych mikro-instalacji OZE. Ministerstwo Gospodarki z końcem 2011 roku przedstawiło
projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,
która po raz pierwszy uwzględnia specyfikę mikroźródeł energii odnawialnej. W projekcie zaproponowano rozwiązania ułatwiające współpracę małych
turbin z siecią energetyczną, m.in. poprzez brak
konieczności uzyskania koncesji z URE na produkcję
energii sprzedawanej do sieci, czy bezpłatne podłączenie do sieci. Ponadto w toku konsultacji społecznych uznano konieczność powrotu do instytucji
tzw. „sprzedawcy z urzędu” także dla źródeł o mocy
większej od 40 kW i obowiązek zakupu energii
z OZE przez operatora sieci po cenie zbliżonej do
ceny rynkowej (a nie jak pierwotnie proponowano
za cenę skorygowaną wskaźnikiem 0,7). Nadal jednak brakuje w projekcie ustawy rozwiązań systemowych dla energetyki rozproszonej, w tym związanych z integracją różnych instrumentów wsparcia
(podatkowych, dotacji oraz planistycznych i związanych z tworzeniem mikrosieci) .
Według wstępnych ustaleń Ministerstwa Gospodarki po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, właściciele mikroinstalacji będą mogli
skorzystać ze sprawdzonego systemu wsparcia w
postaci stałych taryf (FiT), funkcjonujących w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Według analiz ekonomicznych IEO, o ile będą miały zastosowanie instrumenty podatkowe i premia (na wzór brytyjski) za
energię oddawaną do sieci, minimalna kwota stałej
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taryfy zastępczej dla mikroźródeł to 900 zł/MWh (do
20kW mocy zainstalowanej) i 800 zł/MWh (powyżej
20kW mocy zainstalowanej). Taka wysokość FiT zagwarantuje zwrot inwestycji w okresie krótszym
niż 10 lat. Oprócz tego proponuje się likwidację
progów dla mocy przyłączeniowej, uznając każde
źródło energii odnawialnej przyłączone do sieci niskiego napięcia za mikroinstalację, natomiast maksymalna moc mikroinstalacji powinna odpowiadać
przydzielonej mocy zamówionej. Takie rozwiązanie
zapewni większą optymalizację wykorzystania istniejących zasobów sieciowych.
Innymi zachętami, które skutecznie mogłyby
stymulować rynek mikroinstalacji OZE i są ciągle
przedmiotem rozważań resortu gospodarki to
zwolnienia z podatku dochodowego, zwiększenie wymagań co do minimalnych udziałów energii
z OZE w nowych i remontowanych budynkach i ulgi
budowlane. Dodatkową przeszkodą, jaka może stanąć inwestorom MEW na drodze do skorzystania
z ww. udogodnień podatkowych czy dodatkowego
finansowania, jest brak systemu certyfikacji urządzeń i instalatorów.
Pierwszym programem, który umożliwi finansowanie inwestycji małych elektrowni wiatrowych
będzie uruchomiony w III kwartale 2012 roku pilotażowy program NFOŚiGW dot. inteligentnych sieci
energetycznych. Z kolei nowy produkt finansowy
w postaci kredytów preferencyjnych przygotowywany jest przez Bank Ochrony Środowiska wspólnie
z WFOŚiGW.
Źródło: EC BREC IEO
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Pearl River Tower

Fot. SOM LLP

Fot. SOM LLP

Turbiny wiatrowe integralną częścią drapacza chmur

Od wizji do praktyki. Wizualizacje Pearl River Tower oraz efekt końcowy (zdjęcie po prawej)

Pearl River Tower w chińskim Kantonie (Guangzhou), to kolejny wieżowiec wzniesiony zgodnie z ekologiczną myślą
technologiczną, co wpisuje się w aktualny trend zauważalny w wielu dziedzinach życia, od żywienia po budownictwo i architekturę. Architekci konkurują ze sobą w tworzeniu nowoczesnych, niskoenergetycznych budynków tzw.
ZEB (ang. zero-energy building), maksymalnie wykorzystując dostępne rozwiązania w zakresie energii słonecznej,
wiatrowej i in. a także technik pasywnych.
Właścicielem wieżowca Pearl Rover Tower jest China National Tobacco, a zaprojektowany został przez
architektów z pracowni architektonicznej Skidmore,
Owings and Merrill. Budowa drapacza chmur wznoszącego się na 309,6 metrów, posiadającego 71 pięter
i powierzchnię 214 100 m² zajęła prawie 5 lat i zakończyła się w 2011 roku. Projekt otrzymał został doceniony
i otrzymał kilka nagród m.in. Gold Award of Green, Carbon-Lowering & Environmental Category (Złota Nagroda w kategorii Ekologii, Obniżenia Zużycia Węgla
i Ochrony Środowiska). W założeniu ma być to budynek
o 58% bardziej efektywny energetycznie niż konwencjonalne wieżowce. Przy jego projektowaniu
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zwrócono uwagę na najbardziej energochłonne
elementy takich budynków jak np. wentylacja, klimatyzacja. Oświetlenie, sprzęt elektroniczny oraz
użytkownicy powierzchni wytwarzają ciepło, którego nadmiar trzeba redukować przez większość dni
w roku, nawet w chłodnym klimacie. Dla osiągnięcia oszczędności energii zgrupowano cele
i zadania w cztery kategorie: redukcji, odzysku, pochłaniania i wytwarzania.
W celach redukcji zużycia energii zastosowano
pasywne rozwiązania, choćby najprostsze z nich, czyli usytuowanie budynku najszerszą ścianą do strony
południowej, co redukuje wchodzenie do wnętrza
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pomieszczeń promieni słońca padającego po niskimi kątami. Ponadto zintegrowane z fasadą budynku panele fotowoltaiczne dostarczają energii do żaluzji, wyposażonych
system śledzenia słońca polegający na dostosowaniu kąta
nachylenia, w celu ograniczenia ogrzewania pomieszczeń
przez energię promieniowania słonecznego. Dodatkowo
południowa i północna ściana budynku posiada dwie przeszkolone warstwy, tworzące 20 centymetrową przestrzeń
powietrzną, ograniczającą nagrzewanie pomieszczeń od
promieniowania słonecznego. „Uwięzione”, nagrzane powietrze unosi się do stropu powyżej, gdzie ciepło odbierane jest przez wymienniki w tzw. systemie chłodzenia
sufitu. System ten chłodzi również przez promieniowanie
powietrze w pomieszczeniach. Powietrze do wentylowania pomieszczeń pobierane jest od strony północnej fasady budynku i rozprowadzane przez system wentylacji
podłogowej.
Ponadto usytuowanie na południe powoduje zwiększone oddziaływanie na budynek dominujących tam wiatrów monsunowych. Wykorzystano tą różnice ciśnień na
ścianie nawietrznej i zawietrznej, tworząc w strukturze
budynku 4 prześwity, po dwa na wysokości 100 i 200 m,
w których zainstalowano, zintegrowane z konstrukcją,
turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu. Kształt prześwitu
tworzy tunel, z maksymalnym przewężeniem w miejscu
zainstalowania turbiny. Pozwala to na wykorzystanie zjawiska Venturiego, tj. zwiększenia prędkości wiatru podczas przepływu przez zwężający się przekrój. Prędkość
wiatru zwiększa się trzykrotnie, co wpływa na 27-krotny
wzrost pozyskiwanej energii. Opływowy kształt fasady
powoduje ponadto, że wiatr napływający na budynek,
spływa po szklanych ścianach do tych tunelów. Zastosowane turbiny to model WS-10 firmy Windside o wymiarach
5 metrów wysokości i 2 metry szerokości. Największą zaletą pionowych turbin śrubowych jest wykorzystywanie
wiatru napływającego z różnych kierunków oraz o prędkościach od 2 m/s do nawet 40 m/s bez skomplikowanych
systemów naprowadzających i kontrolujących. Praca przy
zmiennych warunkach wiatrowych jest szczególnie istotna w terenie zabudowanym, który powoduje zaburzony
przepływ wiatru. Ponadto turbiny te charakteryzuje niski
poziom wytwarzanego hałasu i wibracji. Mogą produkować około 30 MWh energii elektrycznej rocznie, co jest
w stanie zaspokoić 5% zapotrzebowania energetycznego
budynku.
Rozwiązania architektoniczne i techniczne wykorzystane z powodzeniem w Pearl River Tower, to bez wątpienia przyszłość budownictwa wielko powierzchniowego.
Nie zapewniają sięgnięcia ideału energoefetywności,
jakim jest w zamyśle ZEB, czyli budynek energetycznie
samowystarczalny. Jednak pozwalają na oszczędność
energii, o której jeszcze dekadę temu, nawet nie myślano. Projektowanie i realizacja takich inwestycji pozwala wierzyć, że człowiek będzie dążył do przemyślanego
i racjonalnego wykorzystania środowiska na potrzeby pozyskiwania energii.

Wizualizacja tunelu, w którym
przyspiesza napływające powietrze.
To w nim umieszczone są turbiny
o pionowej osi obrotu
(fot. SOM LLP)

Montaż turbiny
wiatrowej w tunelu
(fot. www.thevitruvianomission.com)

1

Przepływ strug powietrza przez
tunele, w których znajdują się
turbiny wiatrowe:
1. wizualizacja budynku
2. rzut z góry na budynek
(fot. www.skyscrapercity.com)
3. rzut z boku na budynek
(fot. www.skyscrapercity.com)

2

3

Przepływ powietrza w tunelach. Rozkład obrazuje
jak zwiększa się prędkość powietrza w stosunku
do prędkości normalnej (fot. SOM LLP)

Źródła:
• www.thevitruvianomission.com
• www.gizmag.com
• money.cnn.com
• archrecord.construction.com
• materiały otrzymane z Antara Sp z o.o.
Magda Wojdyła
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Wiatrak PUNK
Rawolucja. Prąd z wiatru. Do tej pory była to tylko fantazja. Nikt na taką skalę
nie wykorzystywał wiatraków do produkcji energii. 2 MW, wysokość wieży 53 m
i 54 m średnicy rotora – duży widoczny z daleka dzięki oryginalnym barwom. Ma
być widoczny! – cieszy się Britta Jensen pomysłodawczyni wiatraka.
W roku 1970, kiedy Jensen była jeszcze studentką, grupa młodych ludzi kupiła starą stację kolejową na zachodnim wybrzeżu Danii nieopodal Ringkobing i nazwała ją Tvind. Zaplanowano budowę szkoły, ale kryzys paliwowy
w 1974 roku i wysokie ceny energii kazały im poszukać alternatywnego jej
źródła. Nauczyciele i studenci podjęli decyzję o samodzielnej budowie gigantycznego jak na tamte czasy wiatraka. Przez trzy lata byli powszechnie
wyśmiewani. Jednak po 26 marca 1978 roku wszystko się zmieniło, kiedy to
z wiatraka popłynęła pierwsza kilowatogodzina prądu.
Ludzie z całego świata przyjeżdżali do nas uczyć się jak z wiatru robić prąd
– Britta Jensen, Tvind. Sama organizacja Tvind wzbudza różne emocje i ma
swoich zagorzałych zwolenników i wrogów. Jednak 7,5 miliona koron duńskich (około jednego miliona euro) to chyba najniższa kwota, za którą udało
się kiedykolwiek zbudować wiatrak tej mocy. W sumie 80 nauczycieli i 500
uczniów własnymi siłami zaprojektowało, dobrało komponenty i wybudowało monstrualną, jak na tamte czasy, maszynę. Pamiętajmy, że hasła „Vestas”,
„Enercon”, „Gamesa”, „Repower” nie istniały w żadnej książce telefonicznej,
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a energię elektryczną czerpano z węgla
i wody. Pomimo tego w wiatraku z Tvind
zastosowano szereg innowacji, które wyprzedziły znacznie swoją epokę.
Żelbetowa wieża o zwężającej się ku
górze średnicy posiada windę mogącą
przewieść cztery dorosłe osoby do opływowej gondoli w kształcie cygara, w której mieści się generator, przekładnia, wał
napędowy i urządzenia hydrauliczne. Betonowy fundament i wieża zostały wykonane z betonu sporządzonego w całości
ręcznie na placu budowy.
Łopaty wiatraka skonstruowano
i zaprojektowano samodzielnie. Wykonane zostały z żywic epoksydowych.
Konstruktorem ich był niemiecki ekspert
w dziedzinie aerodynamiki – Urlich Huetter. Biuro konstrukcyjne mieściło się
w klasie, a negatyw, czyli formę, podobnie jak całe łopaty, wykonano w namiocie lotniczym. Metoda została wykorzystana po raz pierwszy dopiero kilka
lat później przez producentów, którzy
w większości korzystają z niej do dziś.
Urządzenie waży 110 ton, co nawet dzisiaj wydaje się być bardzo lekką konstrukcją. Obecne konstrukcje tej mocy
ważą nawet czterokrotnie więcej. Wał
napędowy odzyskano ze złomowanego
w Holandii tankowca. Przekładnia o przełożeniu 1:19 pochodziła z windy zakupionej w szwedzkiej kopalni żelaza.
Dwumegawatowy generator synchroniczny (3300 V) przywieziono ze
szwedzkiej fabryki papieru. Trzech skrzydła pozwoliły na ustabilizowanie osi i całej
konstrukcji. Po raz pierwszy zastosowano także żywice do produkcji konstrukcji
i poszycia wiatraka, nadając mu dużą elastyczność (z metalu pozostawiono tylko
mocowanie do reszty wiatraka). Kontrola i sterowanie wiatrakiem odbywały się
komputerowo. Model „Z80” potrafił dużo
mniej niż dzisiejsze telefony komórkowe, ale ponad 30 lat temu była to niemal
kosmiczna technologia. Mały komputer
zainstalowany u podstawy wiatraka analizował prędkość i kierunek wiatru, obroty
wirnika, ustawienie łopat, pracę generatora, temperaturę generatora i parametry
produkowanego prądu.
Wiatrak wyposażony był w system ustawiania się do kierunku wiatru
z umiejętnością obracania się trzykrotnie wokół własnej osi bez zniszczenia
kabli. Samodzielnie obracał się też do
pozycji wyjściowej. Łopaty wiatraka
ustawiały się do zawietrznej. Struga
wiatru przechodziła przez gondolę
i uderzała w łopaty wiatraka. W tamtych czasach pozwoliło to na rezygnację
z wielkiego skrzydła, znanego ze starych amerykańskich wiatraków, odpowiadającego za utrzymanie kierunku.
Kolejnym genialnym pomysłem były

Zdjęcie Twind Kraft
(fot. Twind Kraft)

Prace fundamentowe
(fot. Twind Kraft)

Wykańczanie łopat z żywicy
(fot. Twind Kraft)

Budowa Twind Kraft
(fot. Twind Kraft)

Końcowy etap budowy
(fot. Twind Kraft)
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hamulce spadochronowe podobne do
tych z myśliwców. Tutaj znajdowały się
w komorach na końcach łopat. Ten unikalny system zabezpieczenia uruchamiał się przy prędkości rotora powyżej
42 obrotów na minutę – magnesy, które
nie wytrzymywały nadmiernych sił odśrodkowych spowodowanych tą prędkością, otwierały klapy, spod których
wydostawały się i otwierały spadochrony o średnicy 5 metrów.
Warto także pamiętać, że całość inwestycji powstała ze składek nauczycieli
i uczniów biorących udział w projekcie.
Jedyną pomocą z zewnątrz było wypożyczenie przez wojsko ogromnego
namiotu, który służył jako hala produkcyjna. Ponieważ studenci wywodzili się
z różnych środowisk, łatwo było znaleźć
kogoś, kto potrafił murować, jeździć koparką, spawać, zna się na mechanice
i elektryce. Każdy dawał coś od siebie
i czegoś się uczył. Wśród studentów byli
przyszli dyrektorzy i inżynierowie producentów elektrowni wiatrowych, którzy
nie do końca zdawali sobie sprawę z rangi
przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli.

Wśród nich był kilkunastoletni wtedy
Henrik Stiesdal, którego skusiło ogłoszenie: „Ochotnicy do budowy elektrowni
wiatrowej poszukiwani”. Dziś jest on szefem działu technicznego zajmującego się
energią wiatrową w firmie Siemens. „Dla
mnie doświadczenie z budową w Tvind
było doświadczeniem, które ukierunkowało mnie na całe życie”.
Powody powstania wiatraka w Tvind
były, tak naprawdę, trzy. Po pierwsze
chciano zbudować największy na świecie wiatrak, aby nagłośnić działalność
szkoły, co na pewno się powiodło. Po
drugie szukano w kryzysie paliwowym
własnego taniego źródła energii i to też
się udało. Wiatrak produkował rocznie
ponad 4000 MWh prądu i zasilał szkołę,
ponadto energia sprzedawana była do
operatora oraz służyła do podgrzewania
wody użytkowej, a w zimie wody grzewczej. Trzecim powodem był sprzeciw
wobec duńskich planów budowy elektrowni atomowej w latach 70. Minionego wieku. Energetyka atomowa w kraju
nieposiadającym własnych surowców
i paliw miała być rozwiązaniem bieżą-

cych kłopotów z dostawami energii. Jak
mówi, będąca już od kilku lat na emeryturze Pani Jensen, a która ciągle pracuje
w Tvind: „Udało nam się powstrzymać
te plany. Dziś Dania nie posiada energetyki atomowej, a jest jednym z liderów
w wykorzystaniu OZE i ochronie środowiska w ogóle”.
Kiedy dzisiaj mijamy coraz więcej elektrowni wiatrowych, zastanawiamy się,
gdzie powstały i jak się rozwijała technika
ich budowy. Najczęściej myślimy tu o biurach takich potęg przemysłowych, jak Siemens, Vestas czy GE. Jak się jednak okazuje, pionierami energetyki wiatrowej nie
byli inżynierowie wielkich koncernów, ale
grupa entuzjastów z Danii, którzy prawie
40 lat temu rozpoczęli samodzielnie budowę potężnego wiatraka, który miał być
pomnikiem i symbolem protestu dla mającej powstać elektrowni atomowej. Tvind
jest najdłużej pracującym bez przerwy
wiatrakiem na świecie i nic nie wskazuje,
żeby jego dni były policzone.
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
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Wiatraki kontra „ekolodzy”
Jak się okazuje budowa farm wiatrowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym i może wywołać burzliwe spory. Na
moje nieszczęście, w ostatnim czasie miałem okazję brać udział w jednym z nich. Moimi rozmówcami były prawdopodobnie osoby po studiach w zakresie ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii. Tym bardziej jednak dziwią
mnie argumenty przedstawiane przez nich w trakcie sporu.

Zacznijmy od początku. Omawiając aspekty i problemy towarzyszące odnawialnym źródłom energii
oraz ogólnie idei poszanowania energii, doszliśmy
do energetyki wiatrowej i pojawił się problem, mimo
że w kwestii pozostałych rodzajów OZE mieliśmy
niemal identyczne zdanie. Podzieliliśmy się więc na
dwa zwalczające się obozy i okopani argumentami
broniliśmy swoich idei, w moim przypadku idei wykorzystywania na coraz większą skalę energii wiatru.
Domyślacie się Państwo, że dla moich rozmówców
energetyka wiatrowa stanowi zło czyhające w każdym
miejscu, gdzie wieje wiatr. Moja irytacja nie byłaby aż
tak duża, żeby podjąć temat publicznie ale, można w
to wierzyć lub nie, głównym argumentem przeciwko
wykorzystaniu energii wiatru okazało się szpecenie,
ewentualnie całkowite zdewastowanie krajobrazu
(konkretnie chodzi o farmę wiatrową na Suwałkach).
To nie wszystko, wiatraki nie tylko zniszczyły piękny
i dziki krajobraz, ale przyczyniły się tym samym do
mniejszego zainteresowania turystów regionem, co
z kolei przełożyło się na zwiększenie bezrobocia. Być
może argumenty te mają pewną zasadność – są przykłady na świecie, gdzie postawienie dużej ilości wiatraków zniszczyło krajobraz, jest to rzecz subiektywna.
Muszę jednak przyznać, że taka sytuacja nie ma miejsca na Suwałkach.
Jeżeli nie elektrownie wiatrowe, to w jaki sposób mam produkować energię elektryczną? Prąd
w gniazdku nie powstaje przecież w żaden mistyczny i cudowny sposób ale w Polsce jest przede
wszystkim efektem spalania węgla (ok. 95% energii elektrycznej pochodzi z procesów spalania węgla w elektrociepłowniach konwencjonalnych). Po
powrocie do domów włączamy światło, laptopa,
ładujemy telefon komórkowy, odgrzewamy obiad
w kuchence mikrofalowej, niemal przez cały czas
potrzebujemy energii elektrycznej. Więcej powagi?
W szerszej skali, energia elektryczna zasila pompy

wody, stacje uzdatniania wody, sprzęt medyczny podtrzymujący życie w szpitalach itd. Ale przecież wiatraki
są brzydkie, a skoro tak, zawsze można wybudować
kolejną elektrownię konwencjonalną. Kominy i chłodnie kominowe zapewne mniej zdewastują krajobraz.
Nie wspomnę o zanieczyszczeniu środowiska.
Gdy ktoś pyta mnie, dlaczego akurat w jego sąsiedztwie musi zostać wybudowana elektrownia, nasuwa mi się prosta odpowiedź: a dlaczego nie? Czy
elektrociepłownie mają znajdować się tylko na Śląsku
albo w Bełchatowie? Przecież Bełchatów zamieszkuje
ponad 60 tys. mieszkańców! Chociaż wszyscy korzystamy z energii, to największą cenę płacą za nią mieszkańcy rejonów mocno uprzemysłowionych. Nad tym
nikt się nie zastanawia. Za to, gdy pojawia się koncepcja wybudowania elektrowni wiatrowej lub biogazowni, odzywają się przeciwnicy.
Nie twierdzę, że powinniśmy budować elektrownie
wiatrowe wszędzie, gdzie wieje wiatr. Jest wiele ograniczeń, które mogą stanowić przeszkodę dla poprawnie zrealizowanej inwestycji: hałas, ścieżki migracyjne
ptaków, efekt migotania cienia (o wiele bardziej uciążliwy niż hałas). Najważniejsze jednak w tym wszystkim
jest, aby inwestycja przebiegała zgodnie z wytycznymi
technicznymi i środowiskowymi, które zapobiegają
występowaniu wymienionych zjawisk.
Współczesny świat i społeczeństwo oparte są na
konsumpcji energii. Skoro zgadzamy się na postęp
technologiczny, powinniśmy zrozumieć, że niesie on
ze sobą konieczność wytwarzania większej ilości energii. Mało tego, jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobligowani jesteśmy do wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych. Czy naprawdę odpowiedzialne jest, drodzy oponenci, stwierdzenie że powinniśmy
przestać budować elektrownie wiatrowe?
Wojciech Luboń
GLOBEnergia
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Morska energetyka wiatrowa w Europie
Podsumowanie raportu European Wind Energy Association

Rynek morskiej energetyki wiatrowej w 2011 roku:
• 235 nowych morskich turbin wiatrowych, znajdujących się na 9 farmach wiatrowych
o łącznej wartości blisko 2,4 miliarda euro, zostało w pełni podłączonych do sieci elektrycznej
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Ich łączna moc wyniosła w sumie
866 MW (17 MW mniej niż w 2010).
• W 2011 roku postawiono łącznie 246 turbin wiatrowych, średnio – 2,6 MW dziennie, 81 z nich
oczekuje na podpięcie do zasilania.
• Wybudowano trzy eksperymentalne pływające platformy, z których jedną połączono z siecią
elektryczną.
• Na morzu rozpoczęto budowę 5 kolejnych projektów, natomiast 9 nowych projektów znajdujące się jeszcze w fazie przygotowawczej na lądzie.
Łączna moc morskiej energetyki wiatrowej:
• Zainstalowano i podłączono do sieci 1371 turbin o łącznej mocy 3813 MW, znajdujących się na
53 farmach wiatrowych w dziesięciu krajach europejskich. Odnotowano dzięki temu wzrost
w porównaniu z 2010 rokiem – 1136 turbin o łącznej mocy 2946 MW, znajdujących się na
45 farmach wiatrowych w dziewięciu krajach europejskich.
• 75% z tych struktur zbudowanych jest na jednopalowych fundamentach, 21% posiada obciążony fundament, kolejne 2% posiada tzw. tripod – trójnóg, a pozostałe 2% z nich posiada
fundament typu kratownicowego.
Perspektywy rynku:
• Po zakończeniu budowy 9 morskich projektów, znajdujących się obecnie w realizacji, zainstalowana moc wzrośnie o 2375 MW, co zwiększy całkowitą zainstalowaną moc w Europie do 6188 MW.
• Rozpoczęto prace przygotowawcze dla kolejnych 9 projektów, których łączna zainstalowana
moc ma osiągnąć 2910 MW.

Tendencje dotyczące turbin, fundamentów, głębokości wody i odległości od brzegu:
• Średnia wielkość morskiej farmy wiatrowej w 2011 roku wyniosła prawie 200 MW, co oznacza
wzrost o 29% (45 MW) w stosunku do 2010 roku.
• Średnia głębokość wody na jakiej wybudowano farmy wiatrowe wyniosła w 2011 roku 22,8 m
• Średnia odległość od brzegu zmalała w 2011 roku do 23,4 km (27,1 km w 2010 roku). Jednakże, odległość od brzegu farm wiatrowych, które są obecnie w budowie wynosi 33,2 km.

Przegląd ﬁnansowy i rozwój:
• W 2011 roku ﬁnansowanie zadłużenia (bez regresu) dla morskich farm wiatrowych wzrosło
o 40%, w stosunku do roku poprzedzającego, od 1,46 miliarda Euro do 2,05 miliarda Euro
z trzech transakcji (Meerwind, Globaltech I, Baltic 1) ukończonych w 2011 roku.
• Z funduszów kapitałowych w 2011 roku, ponad 3 GW planowanej mocy netto zmieniło
właściciela. Przedsiębiorstwo DONG Energy jest nadal najbardziej aktywnym udziałowcem.

Rozwój sieci elektrycznej na morzu:
• Projekt BritNed łączący Wielką Brytanię i Holandię został ukończony na czas i w ramach
ustalonego budżetu. Działalność rozpoczęto się w kwietniu 2011 roku.
• Budowa projektu East-West łączącego Irlandię i Wielką Brytanię jest na dobrej drodze,
podczas gdy przedsięwzięcia NorGer i NordLink pomiędzy Norwegią a resztą Europy kontynentalnej zostały opóźnione, natomiast projekt Cobra łączący Danię i Holandię oczekuje na
ostateczną decyzję inwestycyjną.
• Perspektywy dla kabli wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) są zdecydowanie lepsze, niż
dla zwykłych kabli wysokiego napięcia.

Źródło: The European oﬀshore wind industry key 2011 trends and statistics, EWEA, 2012
Opracował: Łukasz Sojczyński
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Energetyka wiatrowa hamuje

Przyrost roku 2011 mniejszy od poprzedniego i od oczekiwań
Czy boom w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce kończy się, zanim się tak naprawdę na dobre zaczął? To najważniejsze
pytanie które zadają sobie inwestorzy po
opublikowaniu przez URE danych o rozwoju sektora w ubiegłym roku oraz po
zaprezentowaniu projektu pakietu ustaw
energetycznych. Wg najnowszych danych
Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że
na koniec grudnia 2011 roku mieliśmy zainstalowanych 1 616,36 MW w energetyce
wiatrowej.
Rok wcześniej było 1179 MW, mamy
więc przyrost o 437 MW, czyli o 18 MW
mniej niż w roku 2010, gdy przyrost wynosił 455 MW. To znacznie poniżej prognoz operatorów, które dochodziły do
2000 MW i znacznie poniżej możliwości
branży. Dane pokazują, że pomimo wy-

dania setek milionów euro dotacji z funduszy europejskich i krajowych dynamika
wyraźnie spada. „Tym samym spadają nasze szanse na realizację Krajowego Planu
Działań. Plan minimum to instalacja rocznie
500 MW w elektrowniach wiatrowych” wyjaśnia Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Co
gorsza perspektyw na wyraźną poprawę
nie widać. Przy dalszej drastycznej obniżce poziomu wsparcia dla energetyki wiatrowej proponowanej przez ministerstwo
w projekcie Ustawy o OZE, z jednoczesnym
zwiększeniem innych ryzyk inwestycyjnych,
nie ma szans na tak znaczący rozwój tej
technologii.
Nowa ustawa o OZE wbrew oczekiwaniom środowiska i wbrew intencjom ustawodawcy znacząco pogarsza szansę na dal-

szy rozwój branży. Mimo, że jak wynika
z dotychczasowych doświadczeń Polski
oraz wielu innych krajów to właśnie energetyka wiatrowa jest nie tylko w pełni
czystą, ale przede wszystkim, wydajną
i stabilną w rozwoju technologią OZE.
W obecnej sytuacji zupełnie nieprawdopodobnie wyglądają oﬁcjalnie prognozy PSE Operator, które zakładają, że
na koniec 2012 roku w energetyce wiatrowej będziemy mieć zainstalowanych
ponad 3 GW.
Branża OZE liczy na rzetelną i merytoryczną dyskusję na temat przyszłości
zielonej energii w Polsce oraz na odpowiednio długi okres konsultacji społecznych projektu ustawy.
Źródło: PSEW

Firma w4e Centrum Energii Wiatrowej, zaprasza na szkolenie: „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby własne
przedsiębiorstwa – po zmianach proponowanych w projekcie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii”,
które odbędzie się 30 marca 2012 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Szkolenie zostanie poprowadzone przy współpracy z producentem turbin wiatrowych – firmą Gamesa, oraz instytucją finansową – Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ Bank).
więcej informacji: www.w4e.pl
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Budowa elektrowni wiatrowych
na terenach leśnych
Większość realizowanych obecnie parków wiatrowych w Niemczech powstaje na terenach leśnych. Dlaczego Niemcy
po ponad trzydziestu latach doświadczeń z energetyką wiatrową wybrali tę drogę rozwoju?
Przejeżdżając przez niemieckie autostrady trudno
dziś znaleźć miejsce, z którego nie dostrzeglibyśmy
elektrowni wiatrowych. Aktualnie Niemcy pozyskują
ponad 20% energii elektrycznej z wiatru, zatrudniają
prawie milion osób w energetyce wiatrowej i mają
około 25 tysięcy elektrowni wiatrowych, których moc
dorównuje mocy wszystkich polskich elektrowni węglowych. W roku 2011 na terenie Niemiec zainstalowano turbiny o łącznej mocy ponad 1500 MW, czyli
takiej, jaką obecnie dostarczają wszystkie elektrownie
wiatrowe zainstalowane w Polsce. Powyższy fakt jest
godny uwagi, gdyż w Polsce osoby sceptycznie nastawione do wykorzystywania wiatru do produkcji energii, często przekonują o rzekomym „odchodzeniu”
Niemiec od energetyki wiatrowej. Dodatkowo Niemcy planują w roku 2050 osiągniecie poziomu produkcji 50% energii z wiatru w systemie energetycznym.
W osiągnięciu tego celu pomocne są nowe rozwiązania. Zauważa się dwie wzajemnie uzupełniające się
drogi. Pierwsza to wdrażanie coraz bardziej wydajnych technicznie urządzeń. Druga droga, to poszukiwanie coraz wydajniejszych i korzystnych lokalizacji
dla parków wiatrowych. Od kilku lat coraz więcej inwestycji realizowanych jest na terenach leśnych.
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Przez wiele lat uważano, że tereny zalesione są
niekorzystne dla energetyki wiatrowej. Powodem
takiego myślenia było przekonanie, że wysoki współczynnik szorstkości w lasach powoduje obniżenie produkcji turbin wiatrowych. Współczynnikiem szorstkości nazywamy zagęszczenie przeszkód mających
wpływ na przepływ mas powietrza. Współczynnik ten
przyjmuje wartości od 0 do 4. Zerową wartość notujemy w przypadku taﬂi morskiej, a cztery dla obszarów
zurbanizowanych i terenów leśnych.
Jeszcze niedawno wieże elektrowni wiatrowych
rzadko przekraczały wysokość 100 metrów, w związku z tym współczynnik szorstkości miał duży wpływ
na pracę turbin. W ostatnich kilku latach producenci
elektrowni wiatrowych zaczęli stosować wieże powyżej 100 metrów. Absolutnym rekordzistą, jak dotąd,
jest niemiecka ﬁrma Fuhrlaender, która wykonuje wieże o wysokości 160 metrów. Inni producenci też starają się wpisywać w ten trend. Tacy producenci jak Enercon, Gamesa, Nordex czy Repower także przełamali
granicę 100 metrów i oferują wieże o wysokości prawie
140 metrów. Wzrost ten wynika z prostej zależności, która powoduje, że każdy metr wzrostu wieży wpływa na
podwyższenie produktywności elektrowni o około 1%.
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Zauważono, że turbina na wieży 130 metrów może osiągać nawet o 30 procent
większą produkcję energii niż taka sama
turbina zainstalowana na wieży o wysokości 100 m. Zaczęto więc, zwłaszcza na
terenach o słabszej wietrzności, stosować
wysokie wieże i uzyskiwać dzięki temu
bardzo dobre wyniki produktywności.
W tym samym czasie zaobserwowano, że
na terenach leśnych wiatr zachowuje się
dość nietypowo.
Proﬁl wiatru jest to zmiana prędkości
wiatru na poszczególnych wysokościach
wyrażona w postaci wykresu kartezjańskiego x,y. Okazało się, że na mniejszych
wysokościach, nie więcej niż 20 metrów
(tzn. na wysokości drzew) nie odczuwa
się praktycznie ruchów powietrza. Szorstkość terenów leśnych na wysokościach
20–50 metrów powoduje niższą od przeciętnej prędkość wiatru. Podobnie dzieje
się na wysokości 50–100 metrów. Jednak
na wysokości ponad 100 metrów masy
powietrza, które były „tłumione” przez
las odbudowują się i dodatkowo „przyjmują” masy powietrza z dolnych partii.
Zauważono, że las na niższych wysokościach powoduje zmniejszenie prędkości
wiatru, a jednocześnie na wysokościach
około 130–140 metrów notuje się wyższe
od przeciętnych prędkości wiatru. Można
stwierdzić, że las działa jak spojler. Wykorzystali to producenci turbin na wysokich
wieżach i obecnie większość nowych parków wiatrowych w Niemczech lokalizowanych jest na terenach leśnych. Nowe
śmigła i wieże elektrowni wiatrowych,
pomimo tego, że ich rozmiary wzrosły
w ciągu ostatnich dziesięciu lat dwukrotnie, są dużo łatwiejsze w transporcie niż
wcześniej. Dzięki modułowości możemy
transportować dziś elementy wież i śmigieł znacznie łatwiej, co pozwala uniknąć
wycinki dużej ilości drzew w lasach.
Lokalizacja elektrowni wiatrowej w lesie nie niesie za sobą konieczności wycinki
dużej ilości drzew. Na potrzeby budowy
turbiny wiatrowej wycina się maksymalnie
kilkanaście arów lasu. Po zakończeniu budowy można, a nawet jest wskazane, aby
wcześniej wykarczowany teren ponownie
zalesić z wyłączeniem fundamentu i drogi
dojazdowej. Także te tereny zostaną zalesione po okresie eksploatacji elektrowni
po piętnastu, maksymalnie dwudziestu latach. Elektrownia wiatrowa w lesie nie jest
wrogiem lasu, ale jej sprzymierzeńcem.
Może służyć jako miejsce do monitoringów przyrodniczych dając nowe informacje o lesie i jego mieszkańcach. Turbina
może stanowić punkt obserwacyjny do
ochrony przeciwpożarowej, dzięki któremu służby leśne będą miały stały wgląd
i informację o pożarach w lesie. Wieża elektrowni wiatrowej może być dodatkowo
nośnikiem wielu nadajników, anten oraz
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Tab. Skala szorstkości terenu (źródło: opracowanie własne)
Klasa
szorstkości

Szorstkość
długość [m]

Energia (%)

0

0,0002

100

Powierzchnia wody

Rodzaj terenu

0,5

0,0024

73

Całkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko,
trawiasta łąka itp.

1

0,03

52

Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami
(pojedyńczymi). Tylko lekko pofalowany teren

1,5

0,055

45

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami
i 8 metrowymi zywopłotami oddalonymi od siebie
ok. 1250 metrów

2

0,1

39

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami
i 8 metrowymi zywopłotami oddalonymi od siebie
ok. 500 metrów

2,5

0,2

31

Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i sadami
lub 8 metrowe żywopłoty oddalone od siebie
o ok. 250 metrów

3

0,4

24

Wioski, małe miasteczka, tereny uprawne z licznymi
żywołotami, las lub pofałdowany teren

3,5

0,8

18

Duże miasta z wysokimi budynkami i drapaczami
chmur

urządzeń mających wpływ na nasze bezpieczeństwo, dostarczających wyników
obserwacji do badań, np.: zwierząt. Badania wykonywane na potrzeby decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji mogą dać szereg nowych informacji o lesie. Przy instalacji turbin nie
zawsze trzeba używać już ciężkich spalinowych maszyn. Można je zastąpić urządzeniami elektrycznymi. Natomiast dochody
z dzierżawy terenów pod elektronie wiatrowe mogą służyć gospodarce leśnej.
Zaletami lokalizowania elektrowni
wiatrowych w lesie jest ich większa od
przeciętnej produktywność. Wzrost produkcji energii osiąga nawet 20%. Elektrownie wiatrowe w lesie oddziałują na
człowieka i otoczenie w dużo mniejszym
stopniu niż w przypadku elektrowni posadowionych na otwartych terenach.
Niezauważalny jest dla człowieka i zwierząt efekt migotania cienia powodowany
obracającymi się łopatami wiatraka. Hałas
jaki powodują turbiny rozprasza się na
dużo mniejszych obszarach. Zauważono
nawet, że zwierzęta leśne wolą zakładać gniazda i nory w bliskim sąsiedztwie
elektrowni wiatrowych, traktując odgłosy
elektrowni wiatrowych jako swoistą zaporę dla intruzów. Jak potwierdzają wieloletnie badania niemieckich organizacji
przyrodniczych publikowane w ostatnich
latach, elektrownie wiatrowe na terenach
leśnych nie powodują większego oddziaływania na środowisko niż elektrownie
wiatrowe poza lasami. Dodatkowo w lesie ptaki i nietoperze rzadko wznoszą się
na tak znaczne wysokości nad koronami
drzew, na jakich zlokalizowane są śmigła
wiatraka. W związku z tym, że niemieccy
przyrodnicy na bieżąco analizują nie tylko
naturalne środowisko, ale również zmiany
na rynku turbin wiatrowych wiedzą, że
nowe modele siłowni wiatrowych obra-

cają się dużo wolniej niż jeszcze kilka lat
temu. Nie ma więc tak dużego zagrożenia
dla awifauny jak mogłoby się wydawać.
Oczywiście nie każdy las nadaje się do
budowy elektrowni wiatrowych. Inaczej wygląda teren puszczy, czy kompleksów wartościowych przyrodniczo, a inaczej tereny
zdewastowane na skutek działań człowieka, zanieczyszczeń powietrza tj. używane
do celów przemysłowych, lasy utworzone
w związku z rekultywacją śmietnisk, hałd
i innych terenów zdewastowanych. Puszcze,
lasy wartościowe przyrodniczo, stanowiące
siedliska gatunków rzadkich i chronionych,
najczęściej objęte są ochroną prawną uniemożliwiającą budowę elektrowni wiatrowych. Dlatego bardzo dokładnie należy
przeanalizować warunki nie tylko meteorologiczne i techniczne, ale uwarunkowania
środowiskowe dla lokalizacji elektrowni
wiatrowej w lesie.
Pamiętajmy o najważniejszym, że elektrownia wiatrowa służy przede wszystkim
do produkcji czystej ekologicznie energii.
Budowa konwencjonalnych elektrowni
wymaga często wykarczowania ogromnej
połaci lasu (tak było np. przy budowie elektrowni Bełchatów). Elektrownie wiatrowe
wymagają wycięcia zaledwie kilkudziesięciu drzew, które po zainstalowaniu turbiny
są zastępowane nowymi nasadzeniami. Nie
znam czystszej metody pozyskiwania energii elektrycznej niż energetyka wiatrowa.
W dzisiejszych czasach, kiedy zużycie energii jest coraz większe, a Polska zobowiązana
jest do zwiększania udziału energii z OZE
w systemie energetycznym, musimy poszukiwać coraz nowszych i wydajniejszych
źródeł energii, które sprawniej i w sposób
bardziej przyjazny dla człowieka i przyrody
dostarczą prąd do naszych domów.
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej
2/2012
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Efekt migotania cienia
Dzięki elektrowniom wiatrowym w bardzo ekologiczny sposób można uzyskiwać energię. Turbina podczas pracy nie
generuje zanieczyszczeń, a poza etapami budowy i likwidacji praktycznie brak jest odpadów towarzyszących elektrowni. Istnieje jednak kilka oddziaływań na środowisko, będących następstwem pracy wiatraka.
Wszelkie aspekty oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko badane są już na wstępnym
etapie przedsięwzięcia. Projekt elektrowni bądź farmy wiatrowej zostaje poddany opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepidu. Jednostki te monitorują proces oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Aspekty, które muszą zostać poddane analizie, opisuje ustawa z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa
ta stanowi implementację prawa wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
w szczególności dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne. Jednym z oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko,
budzących liczne kontrowersje jest rzucania cienia na
otoczenie.
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Obecnie brak jest dokładnych przepisów regulujących zjawisko padania cienia. Nie ma również
wytycznych, które mogliby opracować specjaliści
np. podczas panelu naukowego. Podobne wytyczne
dotyczące oddziaływania turbin wiatrowych na awifaunę czy chiropterofaunę zostały opracowane i są
obowiązujące. Brak przepisów, wytycznych powoduje
w praktyce rozbieżności zdań co do zagrożeń, jakie
niesie ze sobą rzucanie cienia przez obracające się łopaty wiatraka.
Na czym polega zatem padanie cienia i jak się prognozuje jego oddziaływanie? Niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie komputerowe (np. WindPRO),
posiadające szereg opcji pozwalających stwierdzić, jak
będzie wyglądało zjawisko padania cienia dla konkretnych warunków środowiskowych. Kalkulacje ukazują
w sposób precyzyjny, jak często i w jakich odstępach czasowych dany odbiorca będzie dotknięty cieniem generowanym przez farmę wiatrową.
Program komputerowy przeprowadza symulację polegającą na analizie pozycji słońca wzglę-

ENERGETYKA WIATROWA
dem turbiny wiatrowej, w odstępach
minutowych dla okresu całego roku.
By dokonać obliczeń, niezbędne jest
zebranie odpowiednich danych na temat: ulokowania elektrowni, modelu turbin wiatrowych (gabaryty oraz
częstotliwość obrotów wirnika), rozlokowania
budynków,
rozmiarów
i orientacji okien dla zabudowań. Wszystkie zebrane informacje umieszczane są w
modelu obliczeniowym bazującym na
danych meteorologicznych. Możliwe do
wykonania są dwa rodzaje obliczeń –
rzeczywiste padanie cienia i „najgorszy
możliwy przypadek”. Opcja pierwsza
bazuje na faktycznych danych ze stacji
meteorologicznej. „Najgorszy możliwy
przypadek” to wynik obliczeń, który zakłada wszelkie zjawiska ﬁzyczne potęgujące padanie cienia, np. brak zachmurzenia. Uzyskany w ten sposób wynik jest
bezwzględnie maksymalnym padaniem
cienia, jakie może wytworzyć konkretna
farma wiatrowa. Przedstawiając wyniki
z takich obliczeń, możemy być pewni, że
oddziaływanie cieniem nie będzie większe dla danego projektu.
Efekt migotania cienia jest często
mylony z efektem stroboskopowym. Mi-

gotanie o częstotliwości powyżej 2,5 Hz,
zwane efektem stroboskopowym, może
być uciążliwe dla 5% osób, które są chore na epilepsję. Częstotliwości w zakresie
2,5–3 Hz wywołują u nich negatywne efekty. U większości osób reakcja ze
strony organizmu pojawia się przy częstotliwościach rzędu 16–25 Hz. Według
Brytyjskiego Stowarzyszenia Epilepsji
nie ma żadnych dowodów, że farma
wiatrowa może wywołać atak epilepsji.
Maksymalne częstotliwości migotania
cienia wywołanego przez współczesne
turbiny wiatrowe nie przekraczają 1 Hz.
Aby efekt migotania cienia wywołany
przez turbiny wiatrowe mógł osiągnąć
efekt stroboskopowy, częstotliwość musiałaby przekraczać wspomnianą wartość 2,5 Hz, tj. 50 obrotów wirnika na
minutę. Obecnie turbiny obracają się
z prędkością maksymalnie 20 obrotów na
minutę.
Część krajów, w których energetyka
wiatrowa jest branżą dojrzałą, posiada
własne wytyczne dotyczące padania cienia na zabudowania. Opisują one odpowiednią metodę obliczeniową oraz podają maksymalny czas padania cienia na
zabudowania (odbiorców). W Niemczech

jest to maksymalnie 30 godzin rocznie
i 30 minut dziennie dla opcji „najgorszy
możliwy przypadek”. W Szwecji i Danii za limit uznaje się 10 godzin (Dania)
i 8 godzin (Szwecja) dla obliczeń rzeczywistych. W Polsce brak odpowiednich norm,
niemniej na projektantach farm spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie
ulokowanie farm wiatrowych. Tworzenie
odpowiednich stref buforowych, dzielących elektrownie od zabudowań, oraz
inne dobre praktyki są domeną ﬁrm, które
w najlepszy możliwy sposób lokują farmy
wiatrowe.
Źródła:
• AWS Truewind, Deerﬁeld Shadow
Flicker Analysis, 2006
• British Epilepsy Association,
Photosensitive Epilepsy, 2009
• EDR, Shadow Flicker Modeling
Report, 2009
• Program komputerowy
EMD WindPRO 2.7
Maciej Nawrotek
w4e Centrum Energii Wiatrowej

Schemat padania cienia, źródło: EMD WindPRO 2.7
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Walka z wiatrakami
Niegdyś przepięknie zdobiące holenderskie krajobrazy, dziś szpecą, hałasują i niszczą naturalne środowisko wielu
krajów. Czy mamy się czego obawiać? Czy naprawdę wielkie turbiny wiatrowe nie nadają swego rodzaju uroku
współczesnemu krajobrazowi? Wielu dostrzega negatywy tego typu OZE, widząc w nich tylko obrzydzające kolosy.
Tymczasem każdego dnia wychodzą do sklepu znajdującego się zaraz obok kilkunastopiętrowego bloku, w którym
mieszkają, korzystają z telefonów komórkowych, które, aby działać, potrzebują wysokich nadajników czy oglądają
wieczorem telewizję dzięki odbiornikom zasilanym energią z sieci. Spróbujmy stworzyć listę i zastanówmy się, co faktycznie szpeci piękny krajobraz.
Fabryki, ciepłownie, elektrownie. Dymiące, a dodatkowo zanieczyszczające środowisko. Jednocześnie miejsce pracy
wielu ludzi i pewnego rodzaju polepszacz komfortu. Ale polepszacz komfortu
to pewien destruktor krajobrazu. Widok
kominów, z których wydostają się chmury
zanieczyszczeń, stał się dla nas tak swojski, że nikt ich już nie zauważa.
Linie wysokiego napięcia. To dzięki
nim możemy nadrobić zaległości oglądając wieczorne informacje. Dzięki nim
dzieci mogą odrabiać lekcje przy włączonym świetle. Trudno sobie nawet wyobrazić, do jak odległych zakątków trzeba by
dotrzeć, żeby ujrzeć trasy bez słupów
i drutów z przesiadującymi na nich ptakami. Linie nie dość, że nikomu nie przeszkadzają, to wielu artystów, choćby
fotografów, potrafi się zachwycić tym
widokiem.
Nadajniki sieci komórkowych. Najczęściej umieszczone gdzieś pośrodku szcze-
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rego pola, na wzniesieniach. Smukłe druciaki zapewniające nam dostęp do sieci.
I tak jak niewielu znaleźlibyśmy koneserów tego typu krajobrazu, tak też niewielu
będzie tych, którzy na tę formę „ozdoby”
krajobrazu zwrócą uwagę.
Bloki. Wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej. I nieważne, jak wygląda, ważne,
żeby dawał schronienie. Czy ktoś zwraca
uwagę na te peerelowskie drapacze
chmur? Zarządcy miast próbują je upiększać, ale nawet najbardziej wyrafinowane
zabiegi plastyczne nie przybliżą ich do
Seas Towers.
Gdyby było to możliwe, zaproponowałabym głosowanie, w którym mogliby
państwo oddać głos na najmniej szpecący dla krajobrazu obiekt. Proszę jednak
samemu zastanowić się nad tym.
Turbiny wiatrowe budzą kontrowersje i pewnie jeszcze długo będą zwracały na siebie uwagę. W przypadku wyżej
wymienionych niszczycieli krajobrazu nie

ma takiego, bez którego moglibyśmy żyć.
Z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się do
tych niewidocznych dla oczu gigantów.
Przecież są nośnikami informacji, źródłem
prądu. Niezbędnymi do życia cudami.
A co z wiatrakami? Przecież można bez
nich funkcjonować. Nie dają schronienia
ludziom ani możliwości kontaktu przez
telefon. Gdzie mają się znajdować, skoro
są tylko źródłem hałasu? Czy jest dla nich
miejsce na polskiej ziemi? Czy produkcja
energii w Polskie skazana jest na konwencjonalny sposób jej pozyskiwania tylko ze
względu na to, że ktoś uznał turbiny wiatrowe za szpecące krajobraz?
Nie ukrywajmy, miło byłoby kiedyś
w przyszłości wjeżdżając do wielkiego
miasta zamiast zapuszczonych i dymiących kominów ujrzeć proste, wysokie
i energicznie wirujące na wietrze wiatraki,
niczym na pocztówkach z Holandii.
Dominika Kapuśniak
1/2012
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Mapa drogowa dla energetyki
w zakresie energetyki wiatrowej

Z opublikowanej przez Komisję Europejską Mapy drogowej dla energetyki (Energy Roadmap) na rok 2050 wynika, że
energetyka wiatrowa będzie wytwarzać więcej energii elektrycznej, niż jakakolwiek inna technologia.
Mapa zawiera pięć scenariuszy, które mają uczynić
sektor energetyczny bezpiecznym, konkurencyjnym
i niskoemisyjnym.
Do roku 2050 Europa musi zmniejszyć emisję
gazów cieplarnianych o 80%. Aby to osiągnąć, produkcja energii będzie musiała się charakteryzować
niemal całkowitym brakiem emisji dwutlenku węgla.
Przedstawione scenariusze są podstawą do rozmów
państw członkowskich na temat emisji gazów cieplarnianych. Dopiero na podstawie rozmów mają powstać
konkretne wytyczne.
Z powodów czysto ekonomicznych cele i ostateczny udział OZE w 2050 roku mogą się jednak radykalnie zmienić na korzyść zielonej energii. Dla Mapy
przyjęto, że energia ze źródeł odnawialnych jest
i będzie nadal droższa, niż paliwa kopalne oraz energia jądrowa. Ale to przy nieprawdopodobnych wręcz
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założeniach, że nastąpi obniżka ceny ropy z ponad
100$ za baryłkę w dniu dzisiejszym do 70 dolarów za
baryłkę w roku 2050, a także, że będą malały koszty
energetyki jądrowej.
W 2050 roku energia ma pochodzić ze źródeł
odnawialnych, jądrowych oraz instalacji wykorzystujących paliwa kopalne wyposażone w instalacje do
przechwytywania i przechowywania węgla (CCS).
Tak duże zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ma
być też możliwe dzięki działaniom na rzecz poprawy
efektywności energetycznej. Warto zauważyć, że
wszystkie pięć scenariuszy odejścia od użycia węgla
przedstawione w Mapie drogowej, a także scenariusz kontynuowania obecnej polityki energetycznej państw UE, pokazują, że energetyka wiatrowa
będzie dominująca (od 32% do 49% udziału w całkowitym bilansie energetycznym) – niezależnie od
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mało realnego, wręcz absurdalnego założenia, że koszty wyprodukowania energii
w konwencjonalnych źródłach i atomie
będą malały.
Wysokie wykorzystanie OZE oznaczałoby konieczność budowy do 2050 roku
mocy wytwórczych w OZE dwukrotnie
większych niż obecnie działające w całej
UE. Scenariusz OZE zakłada budowę ok.
215 GW mocy elektrowni odnawialnych
do 2050 roku. Inwestycje w moce wytwórcze w tym scenariuszu szacowane są na
3,2 bln euro do 2050 roku.
Realne koszty produkcji energii w elektrowniach wiatrowych spadły w ciągu
ostatnich 10 lat blisko o 20%. Jeszcze
większy spadek kosztów obserwujemy
w fotowoltaice. Szacuje się, że do roku
2020 koszty energii elektrycznej produkowanej z energii słonecznej spadną w Euro-
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pie o 50% (z obecnego poziomu 0,16–0,35
euro/kWh do 0,08–0,18 euro/kWh).
Warto zauważyć, że prognozy unijnych
ekspertów dotyczących produkcji energii,
jeśli chodzi o nasz kraj, są nadal znacznie
wyższe niż zakłada Krajowy plan działania. Właśnie w energetyce wiatrowej nasz
kraj ma duży potencjał i to nie tylko jeśli
chodzi o samą produkcję zielonej energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale też o szansę rozwoju gospodarczego kraju. Niestety, mimo oczywistych
korzyści z rozwoju OZE, nadal nie ma
woli politycznej wśród decydentów. Polscy ministrowie wolą energetykę jądrową
niż OZE, opowiadają się za specustawami
dla energetyki jądrowej i za przeznaczaniem wielomilionowych kwot na działania promujące tę energetykę. Wszystko
to jednak przy niewielkich szansach na

ostateczną realizację programu atomowego. Dla obywateli skończy się to drenowaniem portfeli za coraz wyższą energię
elektryczną, a dla państwa nałożeniem
kar i obowiązkiem zakupu zielonej energii np. z Niemiec.
W naszym kraju najszybciej zwracają
się nakłady właśnie na farmy wiatrowe.
W minionym zainwestowano w ten sektor aż 2,7 mld zł i jak dotąd rozwija się on
najszybciej.
Według Instytutu Energetyki Odnawialnej poprzedni rok był dobry dla zielonej energetyki wiatrowej, słonecznej
i biogazu. Ich moc wzrosła łącznie prawie
o 650 MW z udziałem energetyki wiatrowej – 72%. Według IEO w 2011 roku łączne
nakłady na inwestycje w tych branżach
wyniosły ok. 3,9 mld zł i pozostaną na
podobnym poziomie w 2012 roku.
Jak dotąd rynek produkcji zielonej
energii rozwija się zgodnie ze scenariuszem zapisanym przez rząd w Krajowym
planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku energetyki wiatrowej IEO spodziewa się nawet
przekroczenia prognozy zapisanej w planie, natomiast jeśli chodzi o biogaz, zrealizowane inwestycje mogą być mniejsze. Duże znaczenie ma zróżnicowana
wysokość nakładów inwestycyjnych. Biogazownie są trzykrotnie droższe od farm
wiatrowych. Na polskim rynku największe są elektrownie wiatrowe należące do
spółek zagranicznych, takich jak portugalski EdF, hiszpańska Iberdrola, duński Dong
i niemiecki RWE. Polskie grupy energetyczne również planują swoje udziały. PGE
Energia Odnawialna zawarła warunkowe
umowy zakupu farm: Pelplin (48 MW)
oraz Żuromin (60 MW). Prowadzi też projekt budowy morskich farm wiatrowych
o mocy prawie 3,5 GW. Spółka wystąpiła
o zgodę na wznoszenie sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie
ekonomicznej. Podobne wnioski złożyły
m.in. PKN Orlen i Kulczyk Investments.
Morska energetyka wiatrowa to przyszłość. Zgodnie z danymi Europejskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
obecnie w UE budowane są morskie farmy
o mocy prawie 6 GW, zgodę na budowę
mają kolejne o mocy 17 GW, a w planach
są następne o mocy 114 GW. W najbliższej dekadzie moc elektrowni wiatrowych typu off-shore w Europie wzrośnie
dziesięciokrotnie.
Źródła:
• www.reo.pl
• www.chronmyklimat.pl
• www.psew.pl
• www.ekonomia24.pl
Kinga Kalandyk
GLOBEnergia
1/2012

39

ENERGETYKA WIATROWA

Energetyka wiatrowa

– podstawowe informacje

Historia elektrowni wiatrowych swój początek ma w czasach starożytnych, kiedy to w Persji ok. 640 roku przed naszą
erą powstał pierwszy wiatrak, stanowiący podstawę do dalszego rozwoju tej dziedziny energetyki. W Europie pierwsze siłownie wiatrowe powstały w Normandii, natomiast w Polsce znaczne zainteresowanie tym odnawialnym źródłem energii nastąpiło w przeciągu ostatnich dwudziestu lat.
Parametry charakteryzujące „jakość” wiatru
Poprawna lokalizacja siłowni wiatrowych, a także
dobór odpowiednich turbin wiatrowych często
poprzedzone jest licznymi badaniami i analizami,
które określają możliwości wykorzystania potencjału
wiatru w określonych warunkach. Wszystkie wykonywane obliczenia opierają się na elementarnych prawach fizyki, na podstawie których wykonywane są
bardziej szczegółowe analizy. Podstawę stanowią
takie parametry, jak: masa, prędkość, gęstość i objętość powietrza, których zależności pozwalają obliczyć
energię kinetyczną, całkowitą moc zawartą w wietrze oraz masę powietrza. W związku z tym, że wiejący wiatr charakteryzuje się nie zerową prędkością,
nie ma możliwości wykorzystania całej energii w nim
zawartej. Stąd bardzo pomocna przy wykonywaniu obliczeń jest zasada zachowania pędu oraz energii. Najważniejszym parametrem definiującym wiatr
jest prędkość, która zależna jest od różnicy ciśnienia
pomiędzy wyżem a niżem, odległości pomiędzy nimi
oraz ukształtowania terenu. Prędkość wiatru zmienia
się w cyklu dobowym, natomiast sam kierunek wiatru zależny od regionalnego rozkładu różnicy ciśnień,
a także siły Coriolisa.
Generatory
Podstawowymi elementami składowymi każdego wiatraka jest wirnik, gondola oraz wieża. Wirnik jest najczęściej trójłopatowy, co zapewnia stałą wartość momentu
obrotowego, a tym samym stabilność konstrukcji.
W jego środkowej części znajduje się piasta, w której
wyróżnić można: sterownik piasty, cylinder systemu
sterowania łopatami, piastę wirnika, łożysko, skrzydła
oraz system blokady wirnika. W gondoli znajduje się: oś
główna, chłodnica oleju, przekładnia główna, sterownik z konwerterem, hamulec parkingowy, dźwig serwisowy, transformator, tarcza hydrauliczna, koło mechanizmu obrotu gondoli, rama, siłowniki mechanizmu
obrotu gondoli, generator oraz chłodnica.
Elektrownie wiatrowe wyposażone są w dwa
rodzaje generatorów: prądu stałego oraz zmiennego.
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Obecnie generatory prądu stałego są bardzo rzadko
stosowane z uwagi na wysoki koszt tego rozwiązania. Wymagają one zastosowania specjalnych hermetycznych obudów, które mają chronić układ bardzo
odporny na zawilgocenie składający się ze szczotek i komutatora. Niewątpliwie za tym rozwiązaniem
przemawia prostota jego wykonania. Problemy z niestabilnością napięcia wyjściowego prądnicy mogą
być zniwelowane poprzez zastosowanie przetwornicy
napięcia stałego na napięcie stałe (DC/DC) lub napięcie przemienne (DC/AC).
W energetyce wiatrowej przy generatorach prądu
zmiennego stosuje się dwa rodzaje prądnic: asynchroniczne (indukcyjne) oraz synchroniczne. Generatory
asynchroniczne charakteryzują się prostotą budowy,
niskimi kosztami obsługi oraz małą awaryjnością.
Najczęściej stosowane są one w elektrowniach wiatrowych dużych mocy. Na rysunku 1 przedstawiony
został blokowy schemat tej elektrowni wiatrowej
podłączonej do sieci energetycznej. Praktycznie stosowane są jednak niezaznaczone na schemacie tzw.
układy miękkiego rozruchu, które zmniejszają udar
prądowy przy starcie elektrowni i włączaniu jej do
sieci. Innym rozwiązaniem są układy kaskady nadsynchronicznej z prądnicami pierścieniowymi w których
generator włącza się bezpośrednio do sieci energetycznej, natomiast sam wirnik podłączony jest do niej
poprzez przekształtnik energoelektroniczny (Rys. 2).
Z uwagi jednak na fakt, że prądnica wymaga dodatkowych kondensatorów i układów sterujących, rozwiązanie to staje się bardzo kosztowne i praktycznie nie
stosowane. Prądnice synchroniczne zawierają wbudowaną małą prądnicę prądu stałego, która zamontowana jest na wspólnym wale, a służy do zasilania
obwodu wzbudzenia generatora głównego. Układy
współpracujące z siecią energetyczną wyposażone
są dodatkowo w przekształtnik energoelektroniczny.
Na rysunku 3 przedstawiony został blokowy schemat elektrowni wiatrowej wyposażonej w prądnicę
synchroniczną z przekształtnikiem zaznaczonym na
kolor czerwony. Prądnice ze wzbudzeniem własnym
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nie potrzebują przekształtnika. Charakterystyczne dla tego układu jest możliwość pracy ze zmienną prędkością wirowania. Napięcie o zmiennej częstotliwości
dostarczane będzie przez prądnicę, które
następnie prostowane będzie w przekształtniku i ponownie zamieniane na
napięcie przemienne o stałej częstotliwości i amplitudzie.
Łopaty wirnika
Dużą rolę w wytworzeniu energii elektrycznej przez wiatr odgrywa wirnik,
a dokładniej jego podatność na podmuchy wiatru. Podczas pracy elektrowni wiatr
opływa łopaty wirnika, zmieniając przy
tym kąt natarcia, co ma swoje konsekwencje w późniejszej pracy siłowni. Aby uniknąć problemów z tym związanych, najczęściej stosuje się łopaty, które są skręcone,
przez co na całej ich długości zachowane
są jednakowe parametry pracy. Rozwój
technologii sprawił, że obecnie stosowane łopaty są odpowiednio sztywne,
mają niską masę oraz dużą trwałość.
Ponadto charakteryzują się niskim poziomem generowania hałasu, odpornością
na zabrudzenia, oblodzenia i wyładowywania atmosferyczne oraz aerodynamicznym kształtem. Łopaty są elementami
najbardziej narażonymi na uszkodzenia,
dlatego powinny być zbudowane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia. Najczęściej produkuje się je z włókna
szklanego wzmacnianego poliestrem lub
z żywic epoksydowych.
Produkcja prądu
Elektrownia wiatrowa jest bardzo prostym,
użytecznym, a zarazem tanim rozwiązaniem umożliwiającym wytworzenie prądu
elektrycznego. Wyróżnić tutaj należy instalacje współpracujące z siecią elektryczną
oraz działające samodzielnie. Różnica między nimi wynika z rodzaju stosowanego
generatora. Elektrownie samodzielne
zawierają generatory synchroniczne oraz
dodatkowo wyposażone są w baterię akumulatorów o odpowiedniej wielkości,
regulator ładowania baterii, przetwornicę
napięcia stałego na zmienne, a także oporowy odbiornik nadwyżki energii. Siłownie
wiatrowe współpracujące z siecią zawierają generator asynchroniczny.
Do konwersji energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną służy turbina
wiatrowa, która uruchamia generator do
produkcji czystej energii elektrycznej.
Prąd z generatora do elektroniki sterującej przesyłany jest licznymi przewodami.
Produkcję energii rejestruje licznik, natomiast jej nadwyżka dla systemów działających samodzielnie magazynowana jest
w akumulatorach, z których jest uwalniana w chwilach większego zapotrzebowania. W przypadku instalacji łączonych
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Rys. 1. Prądnica asynchroniczna pierścieniowa w elektrowni wiatrowej

Rys. 2. Prądnica asynchroniczna pierścieniowa w elektrowni wiatrowej

Rys. 3. Prądnica synchroniczna w elektrowni wiatrowej

z siecią nadwyżka energii przekazywana
jest do sieci, z której również uzupełniany
jest jej niedobór.
Podsumowanie
Energetyka wiatrowa jest jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi odnawialnych
źródeł energii. Do roku 2020 większość
państw Unii Europejskiej ma w planach
potroić moc zainstalowaną w energetyce
wiatrowej, osiągając przy tym wartość 230
GW. Według prognoz 190 GW ma być zainstalowanych na lądzie, a 40 GW na morzu.
Na stan 31 marca 2011 roku w energetyce wiatrowej w Polsce zarejestrowanych było 453 prawnych źródeł o łącznej
mocy 1352 MW. Mimo iż nie jest to duży
wynik w przeciwieństwie do pozostałych państw członkowskich UE, szacuje
się, że sektor ten będzie się znacznie rozwijał w naszym państwie, co pozytywnie
wpłynie na rozwój europejskiego sektora
energetycznego.
Zasada zachowania pędu – dla dowolnego izolowanego układu suma wektorowa pędów pozostaje stała.
Zasada zachowania energii – dla układu
izolowanego suma składników wszystkich energii jest stała i nie zmienia się
w czasie.

Siła Coriolisa – siła powodująca zaburzenie toru ruchu ciała znajdującego się
w obracającym się układzie. Wyrażana
jest wzorem:

ܨԦ ൌ ʹ݉ሺݒԦ  ൈ  ߱
ሬԦሻ

gdzie: m – masa, v – prędkość, ω – prędkość kątowa
Wzór na energię kinetyczną:
ଵ

 ൌ  ଶ  ଶ

Całkowita moc zawarta w wietrze:
ܲ

ଵ

ൌ  ȉ
ଶ

ௗ
ௗ௧
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Wzór na masę powietrza:

ŵсʌs

Źródła:
• Fizyczne aspekty energetyki wiatrowej,
GLOBEnergia 4/2008
• Generatory stosowane w zawodowej energetyce wiatrowej, GLOBEnergia 1/2009
• Aerodynamika wirnika. Rotory stosowane
we współczesnych elektrowniach wiatrowych, GLOBEnergia 4/2009
• www.psew.pl
• www.elektrownie-wiatrowe.org.pl
Joanna Szeremeta
1/2012
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Korzyści i zagrożenia wynikające z podpisania
umowy dzierżawy terenów pod elektrownie wiatrowe
Co sprawdzić przed podpisaniem umowy, ile miejsca zajmuje wiatrak i jakie są wysokości czynszów dzierżawnych?
Elektrownie wiatrowe to szansa na spore dochody nie tylko dla właścicieli samych elektrowni i samorządu terytorialnego, ale także dla rolników i właścicieli ziemi rolnej. Bilans korzyści jest oczywiście dodatni, jednak warto zwrócić
uwagę na umowę oraz na osoby zainteresowane podpisaniem takiej umowy. Nie warto zdawać się na ślepy los. Im
lepiej przeanalizujemy umowę i poznamy rynek, tym większe dochody w przyszłości.
Chyba niewielu jest w Polsce rolników, którym nie
przedstawiono by oferty podpisania umowy dzierżawy pola pod elektrownie wiatrowe. W ostatnich
latach jak grzyby po deszczu wyrastały firmy podpisujące umowy z rolnikami. Warto jednak dokładnie zapoznać się z samą umową i dokładnie sprawdzić firmę,
jej doświadczenie oraz wiarygodność. Nigdy nie podpisujmy takiej umowy bez sprawdzenia poniższych
rzeczy.
Najważniejszym punktem naszej umowy jest to,
z kim podpisujemy umowę dzierżawy. Należy bezwzględnie sprawdzić dokumenty rejestrowe firmy.
Uczciwy kontrahent bez problemu przekaże nam
wszystkie informacje. Jednym z najlepszych sposobów weryfikacji jest internet. Jak mawia młodzież –
jeśli kogoś lub czegoś nie ma w internecie, oznacza to,
że nie istnieje w ogóle. Jest to zasada, którą możemy
w tym przypadku wziąć sobie do serca. Trzeba bezwzględnie sprawdzić firmę, zarząd, osobę, która nas
odwiedza, oraz zrealizowane już inwestycje. Uczciwa
firma z pewnością już gdzieś płaci innym rolnikom
dzierżawę. Jeśli tak, warto poprosić o taką umowę
i potwierdzenie zapłaty. Warto także dotrzeć do miejscowości, w której firma ma swoje inwestycje i zapy-
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tać okolicznych mieszkańców o ich doświadczenia.
Pamiętajmy, że na rynku poza firmami, które same
budują, są też firmy wyspecjalizowane w podpisywaniu tylko umów i ich sprzedaży. W takim wypadku
nasze dochody zależą od tego, czy dana firma znajdzie na umowy klienta, a z tym ostatnio nie jest łatwo.
Kolejną ważną rzeczą jest termin realizacji umowy.
Dobrze przygotowany projekt, o czym pisaliśmy
w poprzednim numerze, to trzy lata ciężkiej pracy i nie
ma co liczyć na wcześniejsze dochody. Jeśli ktoś mówi
inaczej, powinna zapalić nam się automatycznie czerwona lampka. Podpisując dzisiaj umowę, szanse na
szybkie pieniądze pojawią się za najwcześniej 3-4 lata.
Duzi i mocni finansowo inwestorzy proponują płatności zaliczkowe, ale to bardzo rzadka praktyka. W umowie koniecznie należy określić, kto ponosi koszty geodetów, podziału działki, koszty zmiany przeznaczenia
gruntu (odrolnienia) oraz inne koszty administracyjne
i sądowe. Jako właściciele działki jedynie my możemy
to zrobić. Warto więc sprawdzić, czy kosztów tych
nie będziemy musieli ponieść z własnej kieszeni i czy
nas na nie stać. Dla przykładu podam, że dla gruntów
o trzeciej klasie bonitacji łączne opłaty mogą przekroczyć nawet 100 tysięcy złotych. Sprawdźmy zatem, jak
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odzyskamy te pieniądze i kiedy. Może się
bowiem okazać, że aby za 5 lat zarobić 25
tysięcy rocznie, musimy już dzisiaj zapłacić kilka razy więcej. Dobrzy inwestorzy
jasno określają te kwestie i często refinansują rolnikom te koszty lub nawet ponoszą
je samodzielnie.
Wysokość opłaty dzierżawnej oraz
forma jej naliczania to najbardziej interesująca rolnika część umowy. Warto zwrócić uwagę na to, jak będzie naliczana jej
wysokość. Istnieją dwie przyjęte formy.
Lepsza, moim zdaniem, jest opłata zryczałtowana, określająca stałą wysokość
opłaty rocznej. Druga forma to metoda
procentowa, określająca opłaty o wysokości około 2-3% wyprodukowanej energii.
Metoda ta wydaje się sprawiedliwa, gdyż
wysokość dzierżawy jest uzależniona od
ilości wyprodukowanej energii, jednak
niesie ze sobą kilka niebezpieczeństw. Po
pierwsze nie zawsze możemy dokładnie
sprawdzić, ile wiatrak faktycznie wyprodukował energii. Dzieje się tak, ponieważ cena za energię uzyskiwaną w Polsce
jest dwuczęściowa. Nie wiemy, czy wysokość zostanie naliczona od jednej czy od

obydwu części zapłaty. Ponadto, bardzo
prawdopodobne jest, że system zapłaty za
energię elektryczną wkrótce ulegnie zmianie, co może rodzić dodatkowe ryzyko.
Standardem jest oczywiście coroczna
indeksacja o inflację.
Ostatnim punktem są kary umowne
i ograniczenia wynikające z umowy.
Sprawdźmy, co się stanie, jeśli zmienimy
zdanie, a partner okaże się niewiarygodny, będzie zalegał z zapłatą lub zbankrutuje. Wysokość kary i zapisy o innych
dodatkowych kwotach bywają niebezpieczne. Podobnie zapisy o ograniczeniach w budowie i rozbudowie gospodarstwa itp.
Umowy powinny być zawierane w formie aktów notarialnych. Dobrą praktyką jest, gdy koszty aktu notarialnego
pokrywa inwestor.
Wielkość działki, którą musimy wyłączyć z użytkowania, to około 10-15 arów
dla każdej z turbin. Na wielkość tę mają
wpływ wielkość placu manewrowego
wokół turbiny i długości dróg dojazdowych. Pamiętajmy, że w umowie warto
zawrzeć zapis o uprzątnięciu górnej części

1. Znajdź fotokod.
2. Jeśli jeszcze nie masz dekodera, wyślij SMSa ze słowem ODKODUJ
na numer +48 507 67 69 67, aby pobrać bezpłatną aplikację.

fundamentu po okresie eksploatacji elektrowni. Drogi dojazdowe i plac manewrowy mogą polepszyć dojazd do naszej
działki, co jest korzystne nie tylko dla rolnika, ale sąsiadów. W przypadku sąsiadów
musimy pamiętać, że zgodnie z zapisami
prawa budowlanego opłatę dzierżawną
lub jednorazową opłatę wypłacamy także
temu sąsiadowi, nad którego działką przelatuje śmigło wiatraka.
Dzierżawa ziemi na potrzeby energetyki wiatrowej bardzo się opłaca. Nawet 30
tysięcy rocznie przez ponad 20 lat od największych elektrowni wiatrowych to duży
zastrzyk gotówki dla rolników. Ponadto
poprawie ulegają też drogi dojazdowe do
działki i infrastruktura kablowa. Wszystko
to brzmi dobrze i takie też jest. Świadczą
o tym setki pracujących już wiatraków
i umów podpisanych w Polsce. Każda
umowa musi być jednak dokładnie przeanalizowana i sprawdzona. Konieczne
jest też właściwe umieszczenie wiatraka
względem zabudowań.

Piotr Rudyszyn
w4e

3. Uruchom aplikację.
4. Zeskanuj fotokod swoim telefonem komórkowym.
5. Połącz się z mobilną stroną obiektu.
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Szerokie horyzonty energetyki wiatrowej
Bundestag 30 czerwca br. przegłosował odejście od energetyki jądrowej w RFN do 2022 roku. Zdecydowaną większością głosów posłowie chadeccy, liberałowie oraz posłowie SPD i Partii Zielonych przegłosowali nowelizację
prawa atomowego. Natomiast 8 lipca Bundesrat, izba reprezentująca niemieckie kraje związkowe, poparł decyzje
Bundestagu.
Zielone technologie już od dawna są w centrum zainteresowania niemieckich polityków. Już obecny rząd,
kiedy przedłużał czas działania elektrowni jądrowych, twierdził, że energetyka oparta na atomie jest
tylko technologią pomostową, a ostatecznym celem
jest przestawienie gospodarki na zielone technologie
i odnawialne źródła energii.
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Niemcy już od dawna są jednym z najważniejszych
na świecie promotorów OZE. W latach 2004-2010
zatrudnienie w sektorze OZE wzrosło o prawie 130%.
Warto też wspomnieć, iż jedynym sektorem energetycznym, w którym w latach 1998-2009 odnotowano
wzrost zatrudnienia, był właśnie sektor energii odnawialnej. Spadki zatrudnienia nastąpiły we wszystkich
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pozostałych branżach: węgla kamiennego
(-44%), gazu (-44%), węgla brunatnego
(-35%), energii jądrowej (-23%), a nawet
w budownictwie (-24%).
Analitycy ze słowackiego Instytutu
Bezpieczeństwa Energetycznego szacują
wzrost cen energii elektrycznej w Europie
Środkowej w 2020 roku w stosunku do
obecnych o około 20 euro/MWh – czyli
o ponad 40%. Wpływ na to będzie miała
polityka energetyczna Niemiec. Obecnie
za jedną megawatogodzinę na giełdzie w Lipsku płaci się średnio 56 euro.
Na koniec dekady średnia cena będzie
wynosiła już 76 euro. Powodem tak dra-
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stycznego wzrostu cen będzie przede
wszystkim rezygnacja z energetyki jądrowej. Konieczność zastąpienia energetyki
innymi źródłami spowoduje wzrost kosztów energii. Analitycy niepokoją się dążeniami wielu państw do wykorzystania
w bardzo dużym stopniu energetyki wiatrowej. Ponieważ wiatr jest zjawiskiem
zmiennym, konieczne więc będzie wybudowanie źródeł rezerwowych. To spowoduje dalszy wzrost kosztów, co zostanie przerzucone w cenach energii na
odbiorców.
Energetyka wiatrowa jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią sektora odnawialnych źródeł energii nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Według danych Urzędu
Regulacji Energetyki z początkiem lipca
2011 roku w naszym kraju były 472 instalacje wiatrowe o łącznej mocy 1389 MW.
Według rządowych planów w 2020 roku
ich moc ma wynosić 6650 MW.
Osiągnięcie pułapu prawie 1,4 GW
w instalacjach wiatrowych zajęło 10 lat,
co nie jest szczególnym powodem do
dumy, ale zauważalne w ostatnim czasie przyspieszenie napawa optymizmem.
Wejście przed pięciu laty systemu zielonych certyfikatów i obowiązku umarzania świadectw pochodzenia przez spółki
obrotu to bez wątpienia przyczyny gwałtownego wzrostu udziału energetyki
wiatrowej.
W ciągu pierwszej połowy 2010 roku
zainstalowano ponad 280 MW nowej
mocy (na początku sierpnia jest to już
ponad 333 MW), więcej niż przez cały rok
2009. Tendencję wzrostową potwierdzają
również ostatnie dane PSE Operator
o podpisaniu przez niego umów na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kolejnych farm wiatrowych o łącznej
mocy 931 MW.
Dominującą rolę wiatr zawdzięcza
także ekonomii. Postęp techniczny i coraz
sprawniejsze turbiny produkują prąd
nie tylko skuteczniej, ale przede wszystkim taniej. Jeśli chodzi o energetykę konwencjonalną, jest dokładnie na odwrót.
Niepewność i wahania na rynku paliw
kopalnych, koszty emisji dwutlenku węgla
to tylko niektóre z elementów mające
wpływ na coraz wyższe rachunki za energię elektryczną. Inne odnawialne źródła
energii dostępne w naszym kraju mają
znacząco wyższe nakłady na budowę
nowych instalacji, a przede wszystkim
duże koszty eksploatacyjne.
Warto też wspomnieć o globalnych
korzyściach z rozwoju energetyki wiatrowej. Niemcy dziś bez wahania przyznają,
że łagodne przejście przez ogólnoświatowy kryzys zawdzięczają właśnie wiatrakom. Ta branża jest nadal jednym z ważniejszych kół zamachowych niemieckiej
gospodarki.

Zmienność i nieprecyzyjność prawa
w wielu aspektach nie wróży nic dobrego
na rynku energetycznym. Również operatorom sieci sporo czasu zajęło zanim
zaczęli traktować farmy wiatrowe i producentów zielonej energii jako normalnych
graczy na tym rynku. Brak rzeczywistej
woli politycznej wsparcia rozwoju zielonej
energetyki to również ogromna bariera
dla rozwoju tego sektora. Odnawialne źródła przez większość sił politycznych kraju
wciąż są uznawane za narzuconą nam
fanaberię, a nie szansę na rozwój gospodarczy oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii wytwarzania energii
elektrycznej, które za kilka, kilkanaście lat
z dużym prawdopodobieństwem zdominują sektor wytwórczy w Europie.
Mała świadomość społeczeństwa, niedoinformowanie, czasami brak elementarnej wiedzy, a czasami złe praktyki komunikacji z lokalnym społeczeństwem to
wciąż przeszkody opóźniające inwestycje
wiatrowe.
Wszystko jednak wskazuje na to, że
energetyka wiatrowa w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej utrzyma
pozycję lidera OZE w Polsce. Z danych
PSE Operator wynika bowiem, że aż
42% wszystkich planowanych inwestycji
w zakresie nowych źródeł energii stanowią instalacje wiatrowe.
Według scenariusza rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu w krajach Unii Europejskiej Europejskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
(European Wind Energy Association –
EWEA) energetyka wiatrowa zwiększy
swoją moc potrójnie do 2020 roku dzięki
194 mld euro zainwestowanym w europejskie morskie i lądowe farmy wiatrowe
w tej dekadzie. Produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrośnie z 182 TWh w 2010
roku do 581 TWh w roku 2020. Energia
wyprodukowana w turbinach wiatrowych
pokryje 15,7% zapotrzebowania na energię w UE. Natomiast w 2030 roku przez
elektrownie wiatrowe będzie produkowane 1154 TWh energii i pokryją one 28%
całkowitego zapotrzebowania na energię.
Oznacza to, że w 2030 roku dzięki energii z wiatru będzie można zasilić 241 mln
gospodarstw domowych. Dzisiaj energetyka wiatrowa wytwarza energię elektryczną odpowiadającą zużyciu energii
przez 50 mln przeciętnych gospodarstw
domowych.
Źródła:
• PSEW
• URE
• www.chronmyklimat.pl
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Jak długo trwa budowa
elektrowni wiatrowych?
Po kilku latach doświadczeń zdobytych przy budowie farm wiatrowych wiemy, co może spowodować przyspieszenie lub opóźnienie ich budowy w Polsce. Liczne zmiany prawa, strach przed
podjęciem decyzji przez urzędników, protesty społeczności lokalnej oraz błędy na różnych etapach projektowania lub realizacji to
główne zagrożenia dla inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Fot. 1. Park Wiatrowy Hruszowice w woj. podkarpackim
(fot. P. Rudyszyn, w4e)
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Planując budowę elektrowni wiatrowych, powinniśmy na samym początku naszej drogi wykonać studium wykonalności inwestycji, czyli swoisty przewodnik po naszej inwestycji. Studium jest rozbudowanym
biznesplanem i dokładnie analizuje nasz pomysł,
branżę i rynek. Zawiera szereg zagadnień, takich jak
analizy finansowe, otoczenie rynku, analizy prawne,
uwarunkowania społeczne i środowiskowe, analizy
technologii, planowanie wdrożenia i finansowania
inwestycji, prognozy przychodów i zysków oraz analizy ryzyka. Wszystko to ma dać nam odpowiedź na
pytanie, czy to się nam opłaca i jaką drogą będziemy
dochodzić do naszego celu. Studium nie da nam
na początku jednoznacznej odpowiedzi, jak długo
potrwa nasza inwestycja, dlatego powinno być stale
aktualizowane. Dziś, po kilku latach od rozpoczęcia
boomu w energetyce wiatrowej, wiemy, że projekt
to „organizm żywy”, który zmienia się pod wpływem
wielu czynników. Na każdym etapie projektowania,
organizacji, budowy czy uruchomienia czeka nas
wiele niespodzianek, których na początku inwestycji
nie możemy przewidzieć. Ponieważ nasz rynek cały
czas jest jeszcze w powijakach, nie zdążyły przyjąć się
pewne schematy postępowania, jakie znane są w krajach, gdzie energetyka wiatrowa jest obecna od dłuższego czasu, jak choćby w Niemczech, Danii czy USA.
Uzyskanie takiej samej decyzji administracyjnej, analizy czy podpisanie umowy, w zależności od inwestycji, może się znacznie różnić w każdej z części kraju.
Jednym z pierwszych etapów jest wybór lokalizacji. Jeśli mamy już doświadczenie, znajomość terenu,
przyjazne sąsiedztwo oraz odrobinę szczęścia, wybór
lokalizacji i nabycie praw do użytkowania może zająć
kilka dni. Wystarczy jednak nieuregulowana sytuacja
prawna oraz protest okolicznej ludności i cała sprawa
może ciągnąć się kilka miesięcy, a nawet lat.
Jeśli uda nam się znaleźć optymalną, naszym
zdaniem, lokalizację i poznamy warunki wietrzności panujące na tej działce, wówczas rozpoczynamy
gromadzenie opracowań i analiz na potrzeby Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji. Tu
cały czas przepisy pozostawiają ogromne pole do
popisu urzędnikom. Wszyscy czekają na wytyczne,
które ułatwią prace urzędom i inwestorom. Na razie
jednak okres na zgromadzenie danych do raportu
i uzyskanie decyzji trwa od roku do nawet trzech lat.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji to dopiero początek naszych kontaktów z gminą. Następnym etapem jest decyzja lokalizacyjna. Tu istnieje kilka możliwości, które mają
kluczowy wpływ na czas uzyskania decyzji administracyjnych na tym etapie. Najszybszym i najtańszym rozwiązaniem jest decyzja o warunkach zabudowy. Czas na jej uzyskanie może wynieść około
dwóch miesięcy. To rozwiązanie możliwe jest tylko
dla małych inwestycji i w gminach, gdzie nie ma
jeszcze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Rzadko też zdarza się, aby gmina
posiadała taki plan, który pozwala na budowę elektrowni wiatrowych. Uchwalenie takiego planu lub
jego zmiana to nawet dwa lata oczekiwania.
Dopiero teraz możemy się udać do operatora
z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do
sieci. Czas oczekiwania na odpowiedź trwa do kilkudziesięciu dni. Nie zawsze jednak się z nią zgadzamy
i szukamy pomocy w odwołaniach, które pochłaniają
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Fot. 2. Park Wiatrowy Hruszowice w woj. podkarpackim
(fot. P. Rudyszyn, w4e)

czas i pieniądze. Zdarza się, że na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci czeka
się nawet dwa lata.
Projektowanie, a następnie uzyskanie
pozwolenia na budowę to kilka miesięcy,
czasami niektórych przypadkach ponad
rok. Wina wcale nie musi jednak leżeć po
stronie urzędu, który takowe pozwolenie wydaje. Często zdarza się, że w projekcie pojawiają się zmiany. Dodatkowe
poprawki mogą wymusić badania geologiczne. Szyki mogą również pokrzyżować
na przykład stanowiska archeologiczne
lub siedliska ptaków, których wcześniej
nie przewidzieliśmy.
Oczywiście każdy protest lokalnej społeczności, sprzeciw radnych czy nieprzychylność władz lokalnych mogą wydłużyć
wszystkie te etapy, a nawet spowodować
zaniechanie inwestycji przez inwestora.
W praktyce jednak inwestorzy szukają
porozumienia i najczęściej spór kończy
się kompromisem. Warto pamiętać jednak o tym ryzyku i od początku zadbać
o dobre relacje z sąsiadami i rzetelnie
informować ich o naszych planach.
Budowa elektrowni wiatrowej to
ogromne przedsięwzięcie logistyczne
i techniczne. Musimy skoordynować

Fot. 3. Park Wiatrowy Hruszowice w woj. podkarpackim
(fot. P. Rudyszyn, w4e)

prace wielu ekip, transport i montaż
urządzeń oraz różnego rodzaju formalności czy odbiory techniczne. Pogoda
może być naszym sprzymierzeńcem
i wrogiem. W ostatnich latach mieliśmy
do czynienia z powodziami, nawałnicami i obfitymi opadami śniegu – spowodowało to zmiany harmonogramów
wielu inwestycji. Problemy związane
z powodziami odbiły się przede wszystkim na transporcie i czasie dostawy na
budowę. Część dróg uległa zniszczeniu,
przebudowie lub powstały przeszkody
dla dużych transportów. Błędy na etapie wykonawstwa, oszczędności podwykonawców, „usprawnienia” w celu
maksymalizacji zysków to kolejne
zagrożenia mające wpływ na czas realizacji. Musimy pamiętać także o nieodwracalności pewnych błędów. Typowe
w Polsce zmiany w fundamentach mogą
skończyć się zniszczeniem elektrowni,
a nawet katastrofą budowlaną. Warto
od samego początku związać się z partnerem posiadającym doświadczenie we
wszystkich etapach inwestycji. Pozwala
to na przewidzenie pewnych utrudnień oraz na szybkie reagowanie na te
utrudnienia.

Fot. 4. Park Wiatrowy Hruszowice w woj. podkarpackim
(fot. P. Rudyszyn, w4e)

Z naszych doświadczeń wynika, że
w niektórych przypadkach inwestycje
od rozpoczęcia planowania do uruchomienia elektrowni wiatrowej mogą trwać
18 miesięcy. Stanowi to jednak trudny
do powtórzenia rekord. Większość inwestycji trwa około 36 miesięcy, choć zdarzają się inwestycje ciągnące się nawet 5
lat. Ważne, aby nasz harmonogram „żył”
przez cały czas i reagował na czynniki
zewnętrzne.

Piotr Rudyszyn
w4e
Z uwagi na warunki pogodowe,
przeciągające się negocjacje z instytucjami finansowymi oraz zmiany
w projekcie, uruchomienie parku
w Hruszowicach zostało przesunięte
o 8 miesięcy w stosunku do terminu
z pierwszego studium wykonalności. Jednak prace od rozpoczęcia do
uruchomienia trwały 3 lata. Co jest
bardzo dobrym wynikiem w polskich realiach.

Fot. 5. Park Wiatrowy Hruszowice w woj. podkarpackim
(fot. P. Rudyszyn, w4e)
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