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 Â  Â  Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub pÂ³ywajÂ±cej  
 Taki rodzaj wiatraka posiada duÂ¿o leprze cechy niÂ¿ wiatraki budowane w tradycyjnej postaci. DuÂ¿ym problemem,
jaki muszÂ± pokonaÃ¦ inwestorzy przy budowie elektrowni wiatrowej jest sprawa bezpiecznego posadowienia bardzo
wysokiego sÂ³upa, na ktÃ³rym jest zawieszone Â¶migÂ³o. Â¦migÂ³o takie czÃªsto osiÂ±ga wagÃª kilkudziesiÃªciu ton a
rozpiÃªtoÂ¶Ã¦ Â³opat do ponad 100 m. Problem posadowienia nie koÃ±czy listy kÂ³opotÃ³w inwestora. Tylko z pozoru
takie wiatraki wydajÂ± siÃª byÃ¦ urzÂ±dzeniami ekologicznymi. Profil pÂ³atÃ³w Â¶migÂ³a w trakcie pracy wiatraka
przyczynia siÃª do powstawania infra dÂ¼wiÃªkÃ³w. W paÂ¶mie tych dÂ¼wiÃªkÃ³w istniejÂ± rÃ³wnieÂ¿ takie
dÂ¼wiÃªki, ktÃ³re sÂ± bardzo szkodliwe dla biologii.
 
  Te dwa najwiÃªksze problemy inwestora, nie wystÃªpujÂ± przy budowie wiatraka, jaki skonstruowaÂ³em. Moja
konstrukcja charakteryzuje siÃª dodatkowo, lepszymi cechami w wielu innych aspektach budowy elektrowni wiatrowej.
Przede wszystkim koszty budowy, chociaÂ¿by samego Â¶migÂ³a, ktÃ³re w tradycyjnej postaci wymaga stosowania
kosztownych technologii. W przypadku tej konstrukcji Â¶migÂ³o jest zastÂ±pione prostÂ± formÂ± turbiny, ktÃ³rej
Â³opaty to rodzaj czerpaka, bez potrzeby stosowania zmiennego konta. DuÂ¿o mniejszy koszt i wielokrotnie dÂ³uÂ¿szy
czas pracy bez koniecznoÂ¶ci napraw. Turbina moÂ¿e posiadaÃ¦ duÂ¿Â± wagÃª, ktÃ³ra jest w tym przypadku cechÂ±
korzystnÂ±, bo tworzy koÂ³o bezwÂ³adnoÂ¶ciowe, ktÃ³re zwiÃªksza elastycznoÂ¶Ã¦ pracy turbiny. Â£opaty w postaci
czerpakÃ³w nie przyczyniajÂ± siÃª do powstawania szkodliwych dla ucha czÂ³owieka dÂ¼wiÃªkÃ³w i nie sÂ±
zagroÂ¿eniem dla ptakÃ³w. Â  Posadowienie i wznoszenie konstrukcji dla takiego wiatraka nie wymaga speÂ³nienia
wielu trudno osiÂ±galnych warunkÃ³w terenowych i technicznych. MoÂ¿e on byÃ¦ postawiony nawet na bagnie a lekki
rodzaj konstrukcji kratowej nie wymaga trwaÂ³ego Â³Â±czenia z gruntem. JeÂ¿eli sÂ± odpowiednio przygotowane
materiaÂ³y do budowy tego rodzaju wiatraka, to czas wznoszenia konstrukcji jest bardzo krÃ³tki a koszty znikome w
stosunku do kosztÃ³w budowy wiatrakÃ³w tradycyjnych. Zabudowane zewnÃªtrzne Â¶ciany caÂ³ej konstrukcji kratowej
osÂ³aniajÂ± wszystkie Â³opaty turbiny z wyjÂ±tkiem tych, ktÃ³re aktualnie znajdujÂ± siÃª w gÃ³rnej czÃªÂ¶ci
konstrukcji. W to miejsce skierowany jest strumieÃ± wiejÂ±cego wiatru, ktÃ³ry jest zbierany ze Â¶ciany nawiewowej. Ta
Â¶ciana posiada duÂ¿y kÂ±t nachylenia i samoczynnie jest nastawiana pod kierunek wiejÂ±cego wiatru, dziÃªki
odpowiednio skonstruowanej pÂ³etwie sterujÂ±cej. Â  Wiatrak posiadajÂ±cy takÂ± konstrukcjÃª moÂ¿e pracowaÃ¦
nawet przy bardzo silnym a nawet huraganowym wietrze. Odpowiednio skonstruowana rampa nawiewowa pozwala w
prosty sposÃ³b sterowaÃ¦ iloÂ¶ciÂ± wiatru, napierajÂ±cego na Â³opaty. Jest to bardzo korzystna cecha takiej
konstrukcji Â¶ciany nawiewowej, nie tylko z korzyÂ¶ci wynikajÂ±cej z ciÂ±gÂ³ego czasu pracy nawet przy bardzo
duÂ¿ym wietrze, ale rÃ³wnieÂ¿ z samego bezpieczeÃ±stwa caÂ³ej konstrukcji wiatraka. Wichura bÃªdzie dociskaÂ³a
takÂ± Â¶cianÃª do podÂ³oÂ¿a i nie przewrÃ³ci wiatraka. W sytuacji pogodowej, gdy wiejÂ±cy wiatr jest zbyt sÂ³aby by
tradycyjny wiatrak mÃ³gÂ³ skutecznie dziaÂ³aÃ¦ jako elektrownia, tak konstrukcja Â¶ciany nawiewowej, zgromadzi na
szczycie wiatraka wystarczajÂ±cÂ± siÃª wiatru do skutecznej pracy turbiny. Â  PostaÃ¦ pÂ³ywajÂ±ca wiatraka posiada
dodatkowo inne korzyÂ¶ci wynikajÂ±ce dla inwestora. Przy brzegach mÃ³rz i oceanÃ³w jest duÂ¿o miejsc gdzie czÃªsto
wiejÂ± wiatry. Â£atwiej jest rÃ³wnieÂ¿ z uzyskaniem pozwolenia na instalacjÃª pÂ³ywajÂ±cej elektrowni, ktÃ³rej
konstrukcja pozwala na uzyskanie wyglÂ±du przyjemnego dla naturalnego Â¶rodowiska. Taka cecha waÂ¿na jest
rÃ³wnieÂ¿ na lÂ±dzie, wyglÂ±d obecnie budowanych wiatrakÃ³w jest czÃªsto przyczynÂ± konfliktu. Â  Andrzej i
Magdalena Struscy.Â  
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