
Wykorzystanie wiatru w produkcji energii zielonej 

Wstęp

W XXI wieku przed ludźmi stoją nowe wyzwania. Z jednej strony dynamiczny

rozwój gospodarczy generuje z roku na rok coraz większe zapotrzebowanie

na energię elektryczną.

Z drugiej strony dominacja produkcji energii elektrycznej w oparciu

o technologie konwencjonalne bazujące na źródłach nieodnawialnych przyczynia się

do dużej degradacji środowiska. W polityce energetycznej państw coraz większe

znaczenie mają tendencje widoczne w porozumieniach międzynarodowych,

zakładające odchodzenie od energetyki konwencjonalnej na rzecz wykorzystania

odnawialnych źródeł energii.

Struktura pozyskiwania energii w Polsce jest bardzo niekorzystna. Dominują

źródła nieodnawialne, w tym produkcja oparta na węglu stanowi 70% ogólnej

produkcji.

Udział poszczególnych źródeł energii w produkcji prądu w Polsce w 2019 r.

Przeobrażenie energetyki polskiej jest nieuniknione, co określają podpisane

przez nasz kraj zobowiązania w ramach Unii Europejskiej. Transformacja

energetyczna w Polsce w ostatnich latach jednoznacznie wskazuje na stopniowe

odchodzenie od elektrowni konwencjonalnych, zmiany te są jednak powolne,

a stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii wynosi tylko około 20%, w tym

produkcja energii elektrycznej, gdzie źródłem jest siła wiatru, kształtuje się

na poziomie 12,5%.

Turbiny wiatrowe w powiecie radomskim są zlokalizowane

w środkowej i południowej części analizowanego obszaru.

W bezpośrednim sąsiedztwie Radomia dominują obiekty małe -

kilkunastometrowe o niewielkiej mocy, większe turbiny

zamontowano w gminach Jedlińsk i Iłża.

Lokalizacja turbin wiatrowych w powiecie radomskim
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Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń, które produkują energię elektryczną,

wykorzystując turbiny wiatrowe. Podstawowym elementem każdej siłowni wiatrowej

jest wirnik. Umożliwia on zamianę energii kinetycznej ruchu cząstek powietrza

w energię mechaniczną – ruch obrotowy wirnika. Następnie ruch obrotowy

przekazywany jest do urządzeń wykonawczych - generatora prądu elektrycznego.

Proces wytwarzania energii elektrycznej na skutek działania wiatru rozpoczyna

się od przekształcenia przez wirnik energii kinetycznej na energię mechaniczną.

Średnia prędkość wirnika wynosi od 15 do 30 obrotów na minutę. Przekładnia

zwiększa tę prędkość do ok. 1500 obr/min, aby połączony z nią generator mógł

zacząć pracować, wytwarzając przy tym energię elektryczną. Gondola, do której

przymocowany jest wirnik, musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni. Aby

było to możliwe, na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który dzięki przekładni

zębatej może ją obracać. W dodatku gondola zawiera w sobie: transformator, łożyska,

układy smarowania oraz hamulec, który odpowiada za zatrzymanie wirnika

w sytuacjach awaryjnych.

Moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce na dzień 1 sierpnia 2021

roku wyniosła 7065 MW. Produkcja energii elektrycznej z OZE w ubiegłym roku

wyniosła blisko 28 TWh, w tym prawie 16 TWh pochodziło z energetyki wiatrowej.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2020 roku w Polsce działało

1239 farm wiatrowych, w tym 1111 o mocy poniżej 10 MW (89,7%) i 128 o mocy

większej lub równej 10 MW.

Objaśnienia: 1 - skrzydło wirnika, 2 - łopata
skrzydła, 3 - konstrukcja nośna (gondola), 4 -
podpora wirnika (łożysko), 5 - wał napędowy I,
6 - skrzynia przekładniowa (3 - stopniowa), 7 -
tarcza hamulca, 8 - wał napędowy II, 9 -
prądnica, 10 - chłodnica systemu chłodzenia
prądnicy i skrzyni przekładniowej, 11 -
elementy pomiarowe systemu pomiaru wiatru
(anemometr, chorągiewka pomiarowa), 12 -
układ sterowania, 13 - układ hydrauliczny
(utrzymanie i kontrola ciśnienia w układzie
hamulcowym), 14 - układ naprowadzania na
wiatr, 15 - łożysko nośne gondoli, 16 - pokrywa
gondoli, 17 - wieża typu tubulama

Budowa turbiny wiatrowej

Turbiny wiatrowe w Lisowie (gmina Jedlińsk)

W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestor Windprojekt

Sp. z o.o. wybudował zespół elektrowni wiatrowych, składający się z 4 turbin

zlokalizowanych w okolicach Piaseczna i Lisowa. Pierwotnie projekt zakładał

wybudowanie 17 turbin wiatrowych, lecz protesty okolicznych mieszkańców

i nieprzychylność władz samorządowych w 2015 roku doprowadziły

do ograniczenia inwestycji. Wybudowano 4 turbiny, każda o mocy 2 MW

o średnicy wirnika 90 m zawieszonego na wysokości 110m. Zainstalowano

turbiny VESTAS V90 z systemem obracania się gondoli oraz łopatami

o zmiennym skoku, którego system regulacji kieruje łopatami tak, aby były

one ustawione pod optymalnym kątem do aktualnie panujących warunków

wiatrowych.

IV Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Na podstawie badań prowadzonych

przez IMGW można wyróżnić

obszary wietrzności w Polsce:

• Wybitnie i bardzo korzystne –

rejony uprzywilejowane, w których

średnioroczna prędkość wiatru jest

większa niż 5 m/s. Na tych

terenach powinny być budowane

elektrownie oraz farmy wiatrowe.

• Korzystne–do rejonów o średnich

warunkach wiatrowych zalicza się

te obszary, gdzie średnioroczna

prędkość wiatru przekracza 4 m/s.

• Mało korzystne i niekorzystne -

budowa elektrowni wiatrowych

jest mało opłacalna.

w powiecie radomskim

Nr 
Położenie Wysokość 

masztu [m] 
Administracyjne Współrzędne geograficzne 

1 Jarosławice gmina Wolanów 

 

φ 51°25'04"N 

λ 20°55'16"E 

55 

2 Ławki gmina Zakrzew 

 

φ 51°25'46"N 

λ 20°59'41"E 

8 

3 Sławno gmina Wolanów 

 

φ 51°23'31"N 

λ 21°01'23"E 

10 

4 Milejowice gmina Zakrzew 

 

φ 51°25'38"N 

λ 21°03'54"E 

10 

5 Owadów gmina Jastrzębia 

 

φ 51°29'29"N 

λ 21°10'42"E 

12 

6 Wincentów gmina Radom 

 

φ 51°26'46"N 

λ 21°08'45"E 

45 

7 Kozłów gmina Jastrzębia 

 

φ 51°27'21" - 51°27'26"N 

λ 21°15'03" - 21°15'11"E 

50 

8 Rajec Szlachecki gmina Jedlnia – 

Letnisko 

φ 51°24'42"N 

λ 21°14'30"E 

15 

9 Klwatka gmina Gózd 

 

φ 51°23'05"N 

λ 21°17'24"E 

15 

10 Polany Kolonia gmina Wierzbica φ 51°13'38"N 

λ 21°05'01"E 

12 

11 Pakosław – Seredzice – Iłża gmina 

Iłża 

φ 51°09'27" - 51°11'55"N 

λ 21°08'55" - 21°12'49"E 

80-95 

12 

 

Lisów gmina Jedlińsk φ 51°31'42" - 51°31'26"N 

λ 21°08'43" - 21°10'12"E 

80-95 

 

W Kozłowie w gminie Jastrzębia, gdzie występują korzystne warunki do rozwoju energetyki

wiatrowej, wybudowano trzy obiekty trzypłatowe o wysokości 45 metrów o zakładanej łącznej mocy

elektrowni 1,5 MW. Jest to przykład niedokończonej inwestycji, wstrzymanej na skutek zmian

przepisów prawnych, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji projektu.

Turbiny wiatrowe w Kozłowie

Największe znaczenie w produkcji energii w powiecie radomskim ma Farma Wiatrowa Iłża II.

Farma zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec oraz w odległości

około 3 km od obszaru specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 Pakosław.

W ramach projektu inwestor, firma MOLEN– WIND Sp. z o.o. zaproponował wybudowanie 39

sztuk elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości wieży nie większej niż 105 m, każda została

posadowiona na zbrojnych fundamentach. Ze względu na protesty mieszkańców wybudowano jednak

27 turbin. Zamontowano wydajne turbiny Vestas V90, a 68 tonowe gondole zastały zamontowane

na stalowych wieżach o konstrukcji rurowej. W ramach realizowanej inwestycji zainstalowano

gondole z generatorami asynchronicznymi o maksymalnej mocy 2,0 MW oraz osadzonymi łopatami

śmigła o średnicy 90 m.

Inwestor napotkał w trakcie budowy na utrudnienia. Mieszkańcy protestowali przeciwko

budowie elektrowni. Obawiano się hałasu, negatywnego wpływu wiatraków na zdrowie ludzi

oraz spadku wartości okolicznych gruntów.

Wykorzystanie energii wiatru w powiecie radomskim

Lokalizacja turbin na Farmie Wiatrowej 

Iłża II wraz ze strefami wyłączonymi wokół 

turbin wiatrowych (geoportal.gov.pl)

Uwarunkowania prawne i przyrodnicze 

rozwoju energetyki wiatrowej

Kluczowym aktem prawnym dla energetyki wiatrowej w Polsce jest

ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ta ustawa

implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa o OZE

reguluje m.in.: zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

wytwarzania energii elektrycznej z OZE, w tym energii z wiatru. Z kolei

kwestie przyłączenia instalacji OZE do sieci energetycznej reguluje ustawa

z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Pierwsze turbiny wiatrowe zostały posadowione w Polsce w 2001 r.,

ale to lata 2008–2016 były okresem stałego wzrostu mocy wiatrowych.

Aż do dnia 16 lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach

w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej), statuującej

regułę 10H, w myśl której nie można lokować elektrowni wiatrowych

w mniejszej odległości niż 10-krotna całkowita wysokość turbiny od budynku

mieszkalnego. Dodatkowo lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy

większej niż moc mikroinstalacji, stała się możliwa jedynie w oparciu

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Farma Wiatrowa Iłża II

W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego na lata

2018–2021 z perspektywą do roku 2025” określono kierunki i możliwości

rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z uwagi

na uwarunkowania przyrodnicze i potencjał OZE region radomski może

potencjalnie wykorzystywać elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne.

Gminy powiatu radomskiego (m.in. Przytyk, Jastrzębia, Jedlińsk, Iłża)

aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu energii z OZE w tym także z energii

wiatru. Wzrost inwestycyjny w tym zakresie był bardzo intensywny, został on

jednak zahamowany wprowadzeniem regulacji prawnych związanych

z „ustawą odległościową”.

Większość terenów Polski, w tym powiatu radomskiego ze względu

na warunki wietrzności nie nadaje się do budowy dużych farm wiatrowych,

ale badania wykazują, że istnieje potencjał dla małej energetyki wiatrowej

korzystającej z lokalnych warunków.

Wydaje się, że dla powiatu radomskiego najkorzystniejsze byłyby małe

i mikroelektrownie do 100 kW, które powstałyby przede wszystkim

w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Mikroturbinami

wiatrowymi mogłyby być zainteresowane osoby prywatne oraz rolnicy

dla zaspokojenia ich zapotrzebowania na energię.

Innym potencjalnym kierunkiem rozwoju energetyki wiatrowej w powiecie

radomskim jest instalowanie małych urządzeń, dostosowanych do wymogów

energetyki prosumenckiej, opartych na rozwiązaniach alternatywnych, jak np.

wiatraki z osią pionową. Również tworzenie rozwiązań hybrydowych, a więc

łączenie siłowni wiatrowej z innym OZE jest zasadne ze względu na niestabilność

i nieprzewidywalność urządzeń opartych na energii wiatru.

W listopadzie 2020 roku na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

przeprowadzono badania świadomości i zachowań ekologicznych dotyczących

energii wiatrowej. Wynika z niego, że Polacy w bardzo pozytywny sposób odnoszą

się, do rozwoju energetyki wiatrowej w kraju.

Aż 85% mieszkańców raczej lub zdecydowanie popiera rozwój lądowych farm

wiatrowych (enerad.pl). Zastanawiający jest fakt występowania nieprzychylnych

działań władz lokalnych i licznych protestów ludności przeciw rozwojowi

energetyki wiatrowej. Tego typu zdarzenia miały również miejsce w powiecie

radomskim. Wśród argumentów okolicznych mieszkańców przeciwko budowie

farm wiatrowych, powtarzanych przy takich okazjach, pojawiły się również takie,

że „ściągają one burze i gradobicia … a kury przestają znosić jajka.

Teraźniejszość wyznacza jednoznacznie kierunki rozwoju – zrównoważonego

rozwoju. Z jednej strony konieczność zagwarantowania dostaw energii, a z drugiej

strony dbałość o stan środowiska przyrodniczego. Powiat radomski również staje

przed tymi wyzwaniami. Skromne zasoby wodne, umiarkowane usłonecznienie

oraz korzystne lub średnio korzystne warunki wietrzności – jakie źródła energii

odnawialnej wybrać? - w co inwestować? – jakie działania prawne zastosować

aby zagwarantować rozwój energetyki? Nie można tych pytań zostawić

bez odpowiedzi.

Podsumowanie

Strefy energetyczne wiatru w Polsce


