
FACT SHEET 

RECYKLACE VĚTRNÝCH TURBÍN 

Recyklace obnovitelných zdrojů proto sehrají klíčovou roli 

během přechodu na udržitelnou, ekonomicky rozumnou a 

čím dál více na obnovitelné energii postavené energetice 

budoucnosti. Je možné větrné elektrárny na konci jejich 

životnosti ekologicky zlikvidovat? Jaké jsou známé 

technologické postupy recyklaci jednotlivých částí 

větrných turbín a opětovné využití použitých surovin? 

Jakým výzvám čelí recyklační průmysl a příležitosti se mu 

v tomto odvětví naopak otevírají? 

Informační list byl sestaven v rámci projektu číslo TL01000317 s názvem "ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění 

nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR", který je spolufinancován se státní podporou 

Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. 
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Úvod  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Obnovitelné zdroje energie a moderní technologie souvisejících s decentralizací, modernizací 

a digitalizací energetiky prodělávají se stupňující tendencí přibližně od roku 2008-2009 

dramatický rozvoj. Spolu s masivnější penetrací národních energetických mixů čistými, 

nízkoemisními zdroji se rostoucí měrou šíří také fámy a zavádějící teze s těmito zdroji spojené. 

Jedna z nejrozšířenějších a zároveň nejškodlivějších fám tvrdí, že obnovitelné zdroje není 

možné ekologicky likvidovat, recyklovat či vyrábět na základě principů cirkulární ekonomiky. 

Přitom jak v současnosti či do budoucna platná legislativa, rostoucí tlak na suroviny, volatilita 

jejich ceny, surovinová bezpečnost a soběstačnost, stejně jako zaběhlé i nově objevované 

průmyslové a výrobní postupy ukazují, že principy cirkulární ekonomiky, tedy recyklace a 

opětovné využívání surovin a předcházení vzniku odpadu a zbytečných energomateriálových 

toků, budou v sektoru obnovitelných zdrojů elektřiny a jejího ukládání v menších a středně 

velkých objemech jednou z klíčových oblastí energetiky. 

Recyklace obnovitelných zdrojů, zejména solárních panelů a větrných turbín, proto sehrají 

klíčovou roli během přechodu na udržitelnou, ekonomicky rozumnou a čím dál více na 

obnovitelné energii postavené energetice budoucnosti. Rozhodující pro to, zda dokážeme plně 

využít benefitů průmyslových odvětví, která se zaměřují na konec životního cyklu zdrojů 

obnovitelné energie, bude politika a regulatorní prostředí, které stanoví jasná pravidla a 

podmínky. Nový evropský legislativní požadavek přiměl řadu firem k tomu, aby hledaly 

způsoby, jak jej překlopit v byznysovou příležitost a výhodu a do budoucna jim tak usnadnil 

obstát v konkurenci vůči asijským výrobcům, zajistil jim dílčí surovinovou nezávislost a 

samostatnost a připravil na případnou cenovou volatilitu klíčových nerostných surovin. 

 Recyklace větrných lopatek jako výzva a byznysová příležitost 

Jedna z nejčastěji zaznívajících a rozšířených námitek vůči větrným elektrárnám zní: “Co s 

nimi, až doslouží? Vždyť je není možné recyklovat?” Zakládá se tato námitka na faktech? 

 

Turbíny se z většiny skládají z betonu a oceli (90-95 %), zbytek tvoří kovy, PVC, elektrošrot, 

mechanické kapaliny a kompozitní materiály. Většina součástí větrné turbíny - včetně věže, 

převodovky a genetáru, je vyrobena z materiálů, které jsou již dnes jednoduše recyklovatelné. 

Z hlediska recyklace a následného opětovného využití představují jedinou výzvu lopatky 

rotoru. Ty se vyrábí z vyztuženého sklolaminátu či uhlíkového vlákna, tedy kompozitních 
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(složených) materiálů, které je technologicky složité recyklovat. Na rozdíl od termoplastů, jako 

je polypropylen, není tyto složité polymery možné roztavit. 

 

Složení větrné turbíny: beton 60-65 %, ocel 30-35 %, kompozitní materiály 2-3 %, elektronická 

zařízení < 1%, měď < 1%, hliník < 1%, PVC < 1%, mechanické kapaliny < 1%.1 

Recyklace starých lopatek navíc představuje velký problém už jen proto, že přeprava jedné 

lopatky během instalace je logistickou noční mírou. A rozhodně to není levná záležitost. Jedna 

lopatka měří až 60 metrů a jejich délka se navíc zvětšuje, váha jedné se podle studie University 

of Cambridge Institute for Manufacturing pohybuje kolem 15 tun, i když zde jde vývoj 

opačným směrem a výrobci produkují lopatky ze stále lehčích, přitom stejně či více odolných 

materiálů. 

 

Ve Spojených státech a Evropě byly první velkokapacitní větrné turbíny uvedeny do provozu 

v 90. letech. Životnost těchto zařízení se odhaduje minimálně na 25 let, ale již dnes se řada 

těchto starých větrných zařízení nahrazuje účinnějšími či se deinstalují turbíny poškozené 

bleskem. 

Podle odhadů má v letech 2018-2020 do sběrných center dorazit 50 tisíc tun kompozitního 

materiálu z vrtulí. Podle asociace WindEurope by v následujících dvou desetiletích mělo 

množství tohoto materiálu dosahovat až 300 tisíc tun ročně.2 Tento vývoj je například patrný v 

 
1 https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-

oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-

Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf  
2 https://www.livingcircular.veolia.com/en/industry/how-can-wind-turbine-blades-be-recycled  

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf
https://www.livingcircular.veolia.com/en/industry/how-can-wind-turbine-blades-be-recycled
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Německu, kde v minulém desetiletí deinstalovali větrné turbíny v řádech stovek instalovaných 

MW a v následujícím desetiletí má tento objem ještě několikanásobně vzrůst.3  

 
Modrá: roční deinstalovaná kapacita v Německu, šedá: roční instalovaná kapacita (opětovné 

nahrazení starých turbín novými).4 

 

Dva možné scénáře německé demontáže větrných elektráren do roku 2040 podle dánské konzultační 

společnosti Ramboll. Boom by měl nastat v 30. letech.5 

 
3 https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/dokumente-

englisch/publications/Status_of_Onshore_Wind_Energy_Development_in_Germany_-

_First_Half_of_2019.pdf  

4 Ibid. 
5 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/vortrag_zotz_uba_weacycle
_fin.pdf  

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/dokumente-englisch/publications/Status_of_Onshore_Wind_Energy_Development_in_Germany_-_First_Half_of_2019.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/dokumente-englisch/publications/Status_of_Onshore_Wind_Energy_Development_in_Germany_-_First_Half_of_2019.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/dokumente-englisch/publications/Status_of_Onshore_Wind_Energy_Development_in_Germany_-_First_Half_of_2019.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/vortrag_zotz_uba_weacycle_fin.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/vortrag_zotz_uba_weacycle_fin.pdf
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Americký výrobce větrných turbín Englund ve spolupráci s výrobcem sklolaminátu Global 

Fiberglass Solutions intenzivně pracoval na schématu recyklace větrných turbín. Cílem 

spolupráce bylo vybudovat recyklační centrum ve Sweetwater, v místě, které se označuje za 

hlavní město větrné energie pro celý svět. 

Proces recyklace začíná školením pracovníků, jak nařezat lopatky v místě, kde stála větrná 

elektrárna, a naložit jednotlivé kusy na nákladní vůz, které je převezou do recyklačního centra. 

V tom se pomocí různorodých zařízení jednotlivé kusy mechanicky drtí na menší kousky až 

dosáhnou velikosti, kdy jednotlivá vlákna dosahují požadované délky pro další využití. 

Takový materiál se následně může za pomocí pojiv slisovat se do nadstandardně kvalitních 

kompozitních desek, které se podobají deskám z dřevotřísky či OSB deskám. Sklolaminát 

poskytuje panelům odolnost vůči ohni a vlhku, což z nich činí zajímavý materiál například pro 

stavební průmysl či jiné komerční využití. 

Jiný přístup se pokouší o znovuvyužití sklolaminátu či uhlíkových vláken. Už v roce 2002 

dánský technolog a konstruktér větrných turbín Erik Grove-Nielsen založil recyklační 

společnost ReFiber. Vyvinul recyklační technologii pyrolýzou, která umožňuje proměnit 

sklolaminát ve starých polyesterových či epoxidových větrných lopatkách na fibrous material 

suitable for use as building insulation. Během tohoto anaerobního procesu je třeba zahřát části 

turbíny na teplotu 500 °C v šestimetrové rotační peci. 

Společnost ReFiber plánovala získat finance na výstavbu zařízení s recyklační kapacitou 5 tisíc 

tun ročně. Ale na místo toho kvůli nestabilnímu přísunu vysloužilých větrných lopatek, jež by 

mohla zpracovávat, v roce 2007 ukončila svoji činnost. Překážkou metody praktikované firmou 

ReFiber zůstává, že užitím pyrolýzy či podobných metod, které využívají vysoké teploty, 

většinou získáváme vlákna, která není možné opětovně využít jako plnohodnotné kompozitní 

materiály. Takové procesy se tedy mohou ukázat jako ekonomicky slepá ulička. 

Podle francouzské chemické firmy Arkema jsou receptem na to, jak učinit lopatky 

recyklovatelné, termoplastické pryskyřice. Společnost za tím účelem vyvinula kompozitní 

sklolaminát a methakrylátovou pryskyřici. Na rozdíl od epoxidu je možné pryskyřici roztavit a 

zrecyklovat. Zda se tato technologie rozšíří mezi výrobci turbín, nebo ne, zatím zůstává 

nejasné.6 

 
6 https://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Composites-innovation-manufacturing-of-a-

wind-turbine-blade-in-Eliumsup-sup-thermoplastic/  

https://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Composites-innovation-manufacturing-of-a-wind-turbine-blade-in-Eliumsup-sup-thermoplastic/
https://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Composites-innovation-manufacturing-of-a-wind-turbine-blade-in-Eliumsup-sup-thermoplastic/
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V Německu se otázkami recyklace větrných turbín v současnosti zabývají výzkumné instituce 

ve spolupráci s komerčními subjekty, například projekt „WEAcycle“ Federální agentury pro 

životní prostředí ve spolupráci s dánskou poradenskou společností Ramboll BBB a Institut pro 

obnovu a recyklaci RHTW Aachen, výzkumný projekt “Verwertungsnetzwerk RecycleWind – 

resilient und selbstlernend” vysoké školy v Brémách7 či Ústav inženýrství lehkých materiálů a 

technologie plastů (ILK) na Technické univerzitě v Drážďany v rámci technologického 

projektu FOREL ReLei.8 

V Evropě navíc mohou starší větrné turbíny získat druhý život v zemích, které s větrnou 

energetikou teprve začínají, a tímto způsobem řešení konce životnosti oddálit. Příkladem 

takového postupu je dánská turbína Bonus— dnes Siemens—, která po 33 úspěšného provozu 

našla opětovné využití na jihu Itálie poblíž Bari.9 

Další způsoby využití starých větrných lopatek může přinést síla imaginace a tvůrčího myšlení. 

Nezávislý konstruktér větrných turbín Behzad Rahnama svoji diplomovou práci věnoval 

tématu znovuvyužití mořských větrných elektráren pro umělecké účely.10 Originálním 

příkladem takového druhu upcyklace větrných lopatek je nizozemský Rotterdam, kde v jednom 

případě lopatky z kompozitních materiálů posloužily ke vzniku korpusu prolézaček na dětském 

hřišti a v druhém k lavičkám a sochám, jež se staly součástí itineráře na náměstí Willemsplein.11 

 
7 Hochschule Bremen (2018): Recycling von Rotorblättern aus Windenergieanlagen - Hochschule, Universität 

und Beratungsfirma entwickeln neuartiges Verwertungsnetzwerk. 

https://www.hsbremen.de/internet/de/einrichtungen/presse/mitteilungen/2018/detail/index_64554.html  

8 https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-

und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf  

9 https://cen.acs.org/energy/renewables/Recycling-renewables/96/i15 

10 Ibid. 

11 https://www.amusingplanet.com/2017/01/the-second-life-of-wind-turbine-blades.html  

https://www.hsbremen.de/internet/de/einrichtungen/presse/mitteilungen/2018/detail/index_64554.html
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/02-technik-und-netze/09-rueckbau/BWE-Hintergrundpapier_Recycling_von_Windenergieanlagen_-_20191115.pdf
https://cen.acs.org/energy/renewables/Recycling-renewables/96/i15
https://www.amusingplanet.com/2017/01/the-second-life-of-wind-turbine-blades.html
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