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Turbina wiatrowa
średnica 4,9 m

moc nominalna 21 kW
przy 18 m/s

[ testy ILOT
październik 2018 ]

• Turbina generuje moc w sposób ciągły od  1,5 m/s

• Turbina o dużej powierzchni czynnej

• Turbina samonastawna i samohamowna  [ bez zbędnej automatyki ]

• Turbina wolnoobrotowa  [ cicha i bezpieczna ]
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Turbina wiatrowa
średnica 4,9 m

moc nominalna 21 kW
przy 18 m/s

[ testy ILOT
październik 2018 ]

• Turbina pracuje z podobną mocą przy zmiennych kierunkach wiatru
[ jest niewrażliwa na zmiany kierunków wiatru ]

• Turbina wysokosprawna  [ uzyskuje taką samą moc przy 2x mniejszej średnicy ] 
– cecha istotna dla elektrowni dużych mocy z uwagi na obowiązującą

ustawę odległościową

Turbina wiatrowa
średnica 4,9 m

moc nominalna 21 kW
przy 18 m/s

[ testy ILOT
październik 2018 ]

• Turbina pracuje z podobną mocą przy zmiennych kierunkach wiatru
[ jest niewrażliwa na zmiany kierunków wiatru ]

• Turbina wysokosprawna  [ uzyskuje taką samą moc przy 2x mniejszej średnicy ] 
– cecha istotna dla elektrowni dużych mocy z uwagi na obowiązującą

ustawę odległościową

INNOWACYJNA  TURBINA

► WIATROWA

INNOWACYJNA  TURBINAINNOWACYJNA  TURBINA

►► WIATROWAWIATROWA



INNOWACYJNA  TURBINA

► WIATROWA

INNOWACYJNA  TURBINAINNOWACYJNA  TURBINA

►► WIATROWAWIATROWA

Efektywność turbiny dla słabych wiatrów
znajduje przy granicznej krzywej Betza

[ odzyskuje prawie 100% możliwej
do odzyskania energii wiatru ]
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Turbina wiatrowa
średnica 21 m

moc nominalna 464 kW
przy 10 m/s

moc nominalna 877 kW
przy 18 m/s

Możliwa do realizacji
wielkoskalowa inwestycja:

• budowa niskiej – w formie zbliżonej
do tradycyjnej, nie degradującej lecz 

wzbogacającej naturalny krajobraz – elektrowni 
wiatrowej z dwoma turbinami po obu stronach 

murowanej wieży  o całkowitej mocy nominalnej
od 0,6 MW do 0,8 MW – zależnie od warunków 

wiatrowych

• wewnątrz wieży możliwy do zainstalowania 
magazyn energii

• praca elektrowni – od 1 m/s do 50 m/s

• praca elektrowni bez systemu hamowania
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Turbina wiatrowa
średnica 21 m

• utrzymanie formy tradycyjnej
• wzbogacenie formy tradycyjnej

[ wiatrak grecki, polski, holenderski ]

• konstrukcja nośna – od 10 do 18 metrów 
wysokości samej wieży
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W listopadzie i w grudniu 2017 roku 
odbyły się 2 testy prototypu turbiny 

HYDRODYNAMICZNEJ w trudnych miesiącach 
jesienno-zimowych – na wodzie stojącej

Sprawdzona została praca turbiny
przy różnych zanurzeniach

[ 30%, 50%, 70%, 90% ]

Na zdjęciach widoczny dynamiczny 
przepływ wody pomiędzy łopatkami

i spadek prędkości za turbiną

Spadek prędkości to gwarancja braku 
erozji dna oraz brzegów rzeki

Natomiast w czasie powodzi pochłaniana 
jest część niebezpiecznej energii rzeki 
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Po testach przeprowadzono dalsze
symulacje CFD i obliczenia MES
na trójwymiarowych modelach 
turbin o zmienionej geometrii

Przemyślano również czynności 
wykonawcze do produkcji seryjnej
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W stosunku do rozwiązań
wiatrowych elektrownie

rzeczne pracują:

• w sposób stały
[ prędkość rzeki jest stabilna ]

• przez cały rok
[ elektrownie wiatrowe produkują energię

tylko przez 20% - 30% dni w roku ]

Produkują przynajmniej 2x więcej energii
przy tych samych kosztach inwestycyjnych

zwrot od 4 do 6 lat
[ w zależności od prędkości nurtu ]

Polska deficytowy rynek produkcji
czystej zielonej energii z rzek płynących

Świat niezagospodarowany potencjał
rzek, głównie Ameryka Południowa, Afryka

tereny o słabej lub zerowej infrastrukturze 
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Z przeprowadzonych 
symulacji wynika, że 
turbina wodna osiąga 

blisko dwukrotnie 
wyższą wydajność
– w porównaniu do

turbin tradycyjnych

Spowodowane jest to 
pięcioma cechami nowej 

turbiny, które 
odróżniają ją od 

rozwiązań konkurencji
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Na podstawie dotychczas wykonanych badań 
zakładamy, że nowa turbina na spady 

wodne posiadać będzie wyniki znacznie 
zwiększające ilość wytwarzanej energii –

w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych
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Turbina z indywidualną konstrukcją nośną 
będzie wstawiona do miejsca zrzutu 

przepompowni

Konstrukcja nośna turbiny będzie zamocowana
- w sposób nienaruszający stanu

istniejących elementów technicznych –
do ceowników zatopionych w konstrukcji
betonowej zrzutu oraz oparta o poziomą 

betonową belkę. Na belce będą występowały 
tylko siły pionowe. Waga pracującego zestawu 

będzie rozłożona na całej długości belki
[ nie będzie obciążeń punktowych ]

Wał napędowy będzie wyprowadzony pionowo na 
zewnątrz kanału dolotowego, przechodząc przez 

jedno z jego kolan. Na górnym odcinku wału 
będzie zamontowany momentomierz z układem 

hamującym. Układ ten będzie regulował 
obciążenie turbiny. Będzie on dostępny

z górnego betonowego pomostu nad zrzutem

Praca turbiny nie będzie powodować kolizji
z niezależnie pracującym wybranym na czas 

montażu i prób kanałem zrzutowym przepompowni
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