Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Plywajaca elektrownia wodna
16/06/2010 19:38 by Andrzej_Struski

ÂÂ
Elektrownie wodne wykorzystujÂ± naturalnÂ± moc wody w warunkach grawitacji.
Tamy sÂ³uÂ¿Â± do podnoszenia poziomu wody w celu uzyskania stopnia spiÃªtrzenia, z ktÃ³rych opadajÂ±ca woda
przekazuje swojÂ± moc uzyskana w warunkach grawitacji.
Uzyskiwanie stopnia spiÃªtrzenia, jest swego rodzaju zastÃªpczym Â¶rodkiem, dla sposobu pozyskiwania mocy z nurtu
rzecznego. Z drugiej strony budowa tam to niesÂ³ychane koszty i niszczenie naturalnych warunkÃ³w rzeki.
Mimo tych problemÃ³w tamy ciÂ±gle siÃª buduje a obecnie coraz wiÃªcej. Gminy uwalniajÂ± rzeki z ograniczeÃ±
ekologicznych by pozwoliÃ¦ chÃªtnym, ktÃ³rych na budowÃª elektrowni stale przybywa. PÂ³ywajÂ±ca elektrownia
wodna, jest bezkonkurencyjnÂ± alternatywÂ± dla drogich i nie ekologicznych tam. PrzykÂ³adowo zbudowanie duÂ¿ej
elektrowni pÂ³ywajÂ±cej o mocy jednego megawata, jest wielokrotnie taÃ±sze niÂ¿ zbudowanie maÂ³ej tamy na rzece,
z ktÃ³rej uzyska siÃª taka samÂ± iloÂ¶Ã¦ energii.
Dodatkowo tej wielkoÂ¶ci elektrownia pÂ³ywajÂ±ca nie zakÂ³uci Â¶rodowiska a tym samym nie wymaga
problematycznych pozwoleÃ±. OceniajÂ±c korzyÂ¶ci z innej strony na przestrzeni jednego kilometra rzeki moÂ¿na
zacumowaÃ¦ cztery pÂ³ywajÂ±ce elektrownie o mocy jednego megawata kaÂ¿da a by zbudowaÃ¦ kolejnÂ± takÂ±
tamÃª naleÂ¿y szukaÃ¦ lokalizacji w odlegÂ³oÂ¶ci od kilkunastu do kilkudziesiÃªciu kilometrÃ³w w dÃ³Â³ od istniejÂ±cej
juÂ¿ tamy. Elektrownie pÂ³ywajÂ±ce sÂ± rozwiÂ±zaniem, ktÃ³re pozwala bez porÃ³wnania skuteczniej wykorzystywaÃ¦
potencjaÂ³ rzek.
Istotny rÃ³wnieÂ¿ jest tu, czas potrzebny na realizacjÃª elektrowni rzecznej. Do zbudowania tamy niezbÃªdny jest czas
jej wykonania po uzyskaniu pozwoleÃ±, ktÃ³ry waha siÃª od dwÃ³ch do kilku lat. PÂ³ywajÂ±cÂ± elektrowniÃª kotwiczy
siÃª w kilka godzin a nie wiÃªcej niÂ¿ kilka dni czasu potrzeba na podÂ³Â±czenie jej do sieci energetycznej.
Sprawa wpÂ³ywu elektrowni rzecznych na Â¶rodowisko naturalne, jest niesÂ³ychanie istotnym czynnikiem i wiele krwi
napsuje budowniczym tam.
PÂ³ywajÂ±ca elektrownia rzeczna nie tylko, nie szkodzi ekologii a wrÃªcz wpÂ³ywa korzystnie na naturalne
Â¶rodowisko, napowietrzajÂ±c wodÃª rzeki.
Z punktu widzenia techniki z zachowania siÃª elektrowni pÂ³ywajÂ±cej, to naleÂ¿y tak przygotowaÃ¦ finalny produkt by
speÂ³niaÂ³ cechy maszyny kompaktowej. To znaczy by jej cumowanie na nurcie lub postawienie na dnie rzeki,
odbywaÂ³o siÃª bez dodatkowych czynnoÂ¶ci technologicznych. Wszystkie podzespoÂ³y maszyny muszÂ± dziaÂ³aÃ¦ w
momencie, gdy popÂ³ynie woda a ta musi popÂ³ynÂ±Ã¦ po zacumowaniu obiektu i po opuszczeniu zabieraka.
WaÂ¿nym elementem przy maszynach kompaktowych jest ich sprawne uruchomienie. Dla elektrowni pÂ³ywajÂ±cych
takie cechy maszyny kompaktowej, pozwolÂ± jej na sprawnÂ± zmianÃª pozycji lub miejsca pracy. Przebazowanie
elektrowni to praca zwiÂ±zana gÂ³Ã³wnie z przyÂ³Â±czem w nowym miejscu do sieci energetycznej, natomiast
usytuowanie i uruchomienie maszyny to kwestia kilku godzin.
WaÂ¿na jest rÃ³wnieÂ¿ sprawa maÂ³ych elektrowni o mocy kilku lub kilkunastu kilowatÃ³w. KilowatÃ³w tym przedziale
nie buduje siÃª elektrowni stacjonarnych a niewÂ±tpliwie dla tych, ktÃ³rzy mieszkajÂ± lub maja zakÂ³ady w pobliÂ¿u
strumieni jest to dobre rozwiÂ±zanie. Tym bardziej, Â¿e w momencie przeprowadzki mogÂ± elektrownie zabraÃ¦ w inne
miejsce.
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