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Turbina wodna wolno obrotowa na lozysku magnetycznym
08/05/2010 12:49 by Andrzej_Struski

Â
Podstawowym celem konstruktora jest zbudowanie takiej turbiny, ktÃ³ra uzyska najlepszy moment obrotowy. Moment
obrotowy wynika z kilku przyczyn, ale najistotniejszÂ± jest dÂ¼wignia z kolei dÂ³uga dÂ¼wignia wymaga duÂ¿ej
Â¶rednicy turbiny. W tym momencie konstruktorzy sÂ± ograniczeni moÂ¿liwoÂ¶ciami technicznymi, ktÃ³re wynikajÂ± z
Â³oÂ¿yskowania turbiny. Zbyt duÂ¿a turbina bÃªdzie naraÂ¿ona na szybsze zuÂ¿ywanie siÃª jej systemu
Â³oÂ¿yskowania, stÂ±d konstruktorzy idÂ± w kierunku turbin szybko obrotowych, ktÃ³re z natury ich budowy maja
ograniczonÂ± dÂ³ugoÂ¶Ã¦ dÂ¼wigni. Takie turbiny z kolei, wymagajÂ± odpowiednich szybkoÂ¶ci przepÂ³ywu
strumienia i w tym miejscu istnieje najwiÃªkszy problem energetyki wodnej.

Â¯adna rzeka nie posiada wystarczajÂ±co szybkiego nurtu, by w jej naturalnym strumieniu moÂ¿na byÂ³o napÃªdzaÃ¦
turbiny wodne i skutecznie produkowaÃ¦ energiÃª elektrycznÂ±. W tym celu sÂ± budowane tamy, gdzie podniesiony
poziom wody pozwala na korzystanie z siÂ³y grawitacyjnej planety. SpadajÂ±ca z duÂ¿Â± szybkoÂ¶ciÂ± woda
skutecznie napÃªdza turbinÃª, ktÃ³ra tworzy energiÃª elektrycznÂ±. Pytanie; jakim kosztem?
W tej sprawie istnieje jeszcze jedna kwestia, moc pÂ³ynÂ±cej wody w naturalnym nurcie rzeki lub strumienia. Tama jest
w stanie zatrzymaÃ¦ nurt i podnieÂ¶Ã¦ go w zaleÂ¿noÂ¶ci od warunkÃ³w terenowych, jednak powyÂ¿ej tamy powstanie
wtÃ³rny przepÂ³yw nurtu, ktÃ³ry bÃªdzie identyczny z pierwotnym. Powstanie stopieÃ± wodny, ktÃ³ry musi wykazaÃ¦
siÃª odpowiedniÂ± mocÂ±, bo w innym przypadku zostanie bÂ³yskawicznie zerwany. Wynika z tego, Â¿e pÂ³ynÂ±ca
woda stale z wÂ³aÂ¶ciwÂ± temu nurtowi siÂ³Â± napiera na tamÃª, inaczej mÃ³wiÂ±c, bezustannie przekazuje moc,
ktÃ³rÂ± pochÂ³ania teren gdzie posadowiona jest tama. Moc ta jest stracona duÂ¿ym nakÂ³adem kosztÃ³w a w
wiÃªkszoÂ¶ci przypadkÃ³w i uszczerbku ekologicznego.
Problem tkwi w moÂ¿liwoÂ¶ciach technicznych, ktÃ³re dotyczÂ± budowy turbin wodnych. MyÂ¶lÂ±c o tej sprawie
wypracowaÂ³em rozwiÂ±zanie, ktÃ³re posiada odpowiedni potencjaÂ³ do wykorzystanie naturalnych szybkoÂ¶ci
nurtÃ³w pÂ³ynÂ±cych rzek i strumieni. To rozwiÂ±zanie zabezpieczone jest czterema patentami, ktÃ³re ujmujÂ±
zarÃ³wno zawÃªÂ¿enie przepÂ³ywu nurtu bez koniecznoÂ¶ci budowy trwaÂ³ych zapÃ³r, jak i wszystkie aspekty
konstrukcji kolektora i turbiny.

Zastosowana turbina wodna, musi posiadaÃ¦ odpowiednio duÂ¿Â± Â¶rednicÃª, by dÂ³uga dÂ¼wignia
zrÃ³wnowaÂ¿yÂ³a brak duÂ¿ej szybkoÂ¶ci przepÂ³ywajÂ±cej wody. Konstrukcja turbiny wymaga podniesienia nurtu
tylko w minimalnym zakresie, co jest moÂ¿liwe przy zastosowaniu zawÃªÂ¿enia jego przepÂ³ywu. Takie zawÃªÂ¿enia
nurtu posiadajÂ± dodatkowÂ± cechÃª w kwestii ekologicznej. One punktowo w kolejnych miejscach rzeki przyczyniajÂ±
siÃª do napowietrzania wody a takie dotlenienie zawsze korzystnie wpÂ³ywa na stan caÂ³ej ekologii rzeki i jej
Â¶rodowiska naturalnego.
DuÂ¿a Â¶rednica turbiny, jak rÃ³wnieÂ¿ jej duÂ¿y ciÃªÂ¿ar, wymagaÂ³y caÂ³kowicie nowatorskiego rozwiÂ±zania w
kwestii Â³oÂ¿yskowania. W rozwiÂ±zaniu problemu pomogÂ³a idea zastosowania Â³oÂ¿yska pierÂ¶cieniowego, ktÃ³re
podpiera turbinÃª na jej obwodzie a nie w osi jak to jest stosowane w istniejÂ±cych rozwiÂ±zaniach. OpatentowaÂ³em
turbinÃª pierÂ¶cieniowÂ±, ktÃ³ra nie posiada osi a w swojej centralnej czÃªÂ¶ci konstrukcji ma wolnÂ± przestrzeÃ±,
ktÃ³rÂ± moÂ¿na wykorzystaÃ¦ do innych celÃ³w.
Jednak Â³oÂ¿yska pierÂ¶cieniowe, ktÃ³re maja kilka metrÃ³w Â¶rednicy sÂ± rÃ³wnie zawodne jak te, stosowane na
osi. Natomiast zastosowanie Â³oÂ¿yska magnetycznego sprawÃª rozwiÂ±zuje i dodaje innych korzystnych cech
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technicznych turbinie wodnej. Takie Â³oÂ¿ysko zbudowane z magnesÃ³w staÂ³ych nie wymaga pieczoÂ³owitej
obsÂ³ugi i konserwacji a czas jego eksploatacji wydÂ³uÂ¿a siÃª wielokrotnie w stosunku do Â³oÂ¿ysk tocznych. Dobrze
zbudowane Â³oÂ¿ysko magnetyczne na magnesach staÂ³ych, eliminuje zawsze w Â³oÂ¿yskach tocznych
wystÃªpujÂ±ce tarcie, co nastÃªpnie przenosi siÃª na wydajnoÂ¶Ã¦ turbiny.

SzczegÃ³lnÂ± cecha poduszek magnetycznych jest ich duÂ¿a zdolnoÂ¶Ã¦ do zmiany wzajemnego poÂ³oÂ¿enia
poprzez odpychanie siÃª takich samych biegunÃ³w. Dobrze ustawione magnesy powodujÂ± obrÃ³t duÂ¿ej i ciÃªÂ¿kiej
turbiny przy minimalnym naporze wody, co daje dodatkowy efekt ciÂ±gu obwodowego. Kolejnym patentem jest
pierÂ¶cieniowe Â³oÂ¿ysko magnetyczne.
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