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Mēs atkal pievēršamies vēja 
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energi]ai 
vispieejamākajai un 
ekologiski visnekaitīgākajai 
{sk. mūsu žurnāla 
1987. g. 10. num. un 1988. g. 
11. num.). Bet vai ar 
veja palīdzību mēs 

atrisināsi1n visas problēmas?. 
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- vija virzienu aadalljuma 
• (vljrozet gadi. 

- mallka nekl 3,5 m/a; 

• 

• 
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No vēja iegūtās energijas daudzums ir 
proporcionāls vēja plūsmas šķelšanas lau
kumam un vēja ātrumam trešajā pakāpē 
(t. i., ja vēja ātrums pieaug divas reizes, 
tad energijas daudzums astoņas reizes). VIJa ltruma: - 3,5-4,0 mļa; • 

Teorētiski maksimālais energijas dau-
dzums, ko var izmantot vēj a rotors, ir 
59,3% , bet mūsdienu rotori izmanto tikai 
70% šā teorētiskā maksimuma. Reālais 
energijas daudzums, ko var iegūt no vēja, 
ir atkarīgs no ātruma gradienta, uz kuru 
atstāj ietekmi zemes virsmas raksturs, 
rotora aerodinamiskā efektivitāte mīnus 
zaudējumi no berzes reduktorā u. c. 

Ļoti svarīgi ir atrast vislabāko vietu 
vēja dzinēja uzstādīšanai. Ja atrasts rajons, 
kur vēja ātrums ir kaut vai par 1 m/s 
lielāks nekā pārējā teritorijā, var iegūt 
ļoti daudz energijas. 

Lai uzstādītu vēja generatoru, nepiecie
šamas ziņas par vietām, kur ir visātrākie 
vēji, valdošo vēju virziens, vēja ātruma 
izmaiņas novērošanas gados, ziņas par vēja 
režīmu gadā, ziņas par maksimālajiem vēja 
ātrumiem bezvēja periodos un par šādu 
periodu ilgumu. 

Vērojumi jiveic dalidās rajona vietās 
un datidos augstumos (palielinoties aug
stumam, vēja itrums pleaua), 

Uz vēja itrumu iedarbojas vietas topo
grifiakie apatlkļi. Pieredze rlda, ka vija 
dzinlju uzatldlianat viapiemlrotlkie ir 
llUdi pakalni, ja tOI 5 6 km ridiuli ie• 
tver brlva laukuma. AtaeviiĶi pakalni lr 
lzdevlalkl nekl pakalnu arēdu, jo vija 
ltruma var palielinltiea gar jebkuru pa· 
kalna pual, turpret! uzkalnu arldai 11 pa· 
rldiba novlrojama vlenl noteikti virzieni. 
Uzatldot dzlnlju pakalne noglzl, jlraugla, 
lai altpuma bQtu tlda, ka aaiaa phlama, 
vija ltrumam palielinottea, neaadalla. 

Kl jau rakatljlm, ar rotora palldztbu 
aalaa pl\lamai tlek atoem ta dala kinltiakll 
enerilJaa. Ir dlvaa ltelaa rotoru kluea: 
ar vertikllo un ar horlzontllo a11. Tie 
aavuklrt dalll llpattou (propelleru), apl· 
rllea (gllemeta jeb Stipa), lipatu·kauau 
(ķldea) un koncentriļ ota tipa rotoroa, 

Viatzplatltlkie ir propelleru tipa rotori. 

- 4,0-5,0 m 1•: • 

- llellka nekl 5 mļa. 
• 
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5,2 - gada vidljala vija ltruma (m/a); U - laika aprldia (% ), kuri vija ltruma plraaleclz 3 mļa; 
52 - laika aprldla (!. ), kuri vija ltruma plranledz 4 mļa; 38 - laika aprldia (% ), kuri vija 
ltrums plraniedl 5 mļa; 29 - laika aprldia (% ), kari vija ltruma plranledz 8 mļa. 

Lāpstiņu rotora aerodinamisko efektivi
tāti raksturo rotora griešanās ātruma attie
ciba pret vēja ātrumu: attiecības 5: 1 un 
8: 1 raksturīgas augstu ātrumu rotoriem; 

• 

attiecības 1: 1 un 3: 1 raksturīgas zemu 
ātrumu daudzlāpstiņu rotoriem, ko var iz
mantot ūdens sūknēšanai; attiecība 5:8 vē
lama rotoriem, kurus izmanto elektroener
gijas ražošanai. 

Jo l'ielāks rotora griešanās ātrums, jo 
vienkāršāka pārvade no rotora uz gene
ratoru. Lielu efektu dod rotori ar mainimu 
lāpstiņu soli, kas. vēja ātrumam mainoties, 
ļauj iegūt maksimālu efektu. Visas moder
nās vēja elektrostaciju ir ar tris vai divu 
lApstiĢu rotoriem. TrīslApstiJ)u rotorua iz
manto rajonos, kur vija itruma maz&ka. 

Materiiliem rotoru izaatavolanai jlbūt 
viegliem. Rotora llpstlQas var izgatavot 
no koka, dzelza, alumlnija, plutika1, aUkla· 
pluta, perforētl paplra u. c. materilliem. 
Izveidojot vija aaregltu1, jlraua11, lai ro
toru llpltiJ)u galu aploces 1trum1 nebQtu 
plrlk liela. Ja ta1 ir 1 /a-1 /a no lkaJ)u 
ltruma aat11, tad vija agreglta rada lielu 
troksni, ku tzrataa nepatlkamaa aajQtaa 
jebkuram dzlvam radljumam. 

Retlk lieto dztnlju ar S veida rotoru, 
kas aaatlv no diviem puactlindrlem. 
Puaclllndri ir vial augatuml plrgriezti un 
noatld1ti vlenldl attlluml no aaa tl, ka 
vljl var brlvi iekļQt 1praua11. Uz vienas 
aa1 var uutldlt vatrlkua ildua rotorua tl, 
ka attleclbl pret ieprleklljo katra nl· 
kamaia lr pagrlezta 60° leoķ.le Tu paaugati· 
na ieklrtaa efekUvitlti. 

Llpatlņu rotori, vija virzienam malno· 

• 

ties, zaudē daudz enerģijas. S veida roto
riem šāda trūkuma nav. Tie nav jāorientē 
pret vēju. 

Lāpstiņu kausu (ķēdes) tipa rotori ir 
lāpstiņu un kausu rotoru kombinācija. 
Stingras lāpstiņas, paralēlas asij, griežas 
ļoti ātri, un rezultātā rodas liels centr
bēdzes spēks. Tāpēc labāk izmantot elastī
gas lāpstiņas. Lielākā priekšrociba ir tā, 
ka šie rotori spēj darboties pie jebkura 
vēj a virziena. 

Koncentrējošie rotori sadala horizontāli 
· plūstoio gaisa masu, un tai pašā laikā no

teikta aaisa plūsma koncentrējas speciālās 
ieric�s, kas padara plūsmu vienmērīglku 
un paauastina tis 6trumu. 

Galveni praslba rotoru balstiem ir tā, 
lai Ala konstrukciju būtu pietiekami aua· 
atu un stingru, jo tlm jliztur liels vAja 
spiediena un rotora grlelanil vibrlcija. 
Jo au11tlka balsta, jo Uellkam vAja spie· 
dienam tu jlaprlķina. Balstu parasti uz· 
atlda rotora augstumi, kas vtenada ar vie
nu llpatiJ)aa garumu plus 4,5-6 metri. 
Balata var bQt konatrulta caurules, masta 
vat staba veldl, tam Jlbūt ar attleclgu pa· 
matu un noatiprinltam ar altpaj iem bal· 
1tiem vai ataaitlm. Bal ata virsmai jlbOt. mi· 
nimllai. Jo mazi ka vlrama, jo mazlki plūa· 
mas zaudijuml, mazlka turbulencel un 
vllkmea efekta. 

VIja elektrotenerators jluzatlda vismaz 
9 m no zemea un ne zemlk kl 3 m 
vira l�lriļtem, ka1 atrodaa ne tuvak par 
150 m. VIJa ieneratoru letetcama novietot 
ne tlllk par 300 m no energija• lzman
totanaa vietaa. 

• 



Vēl viens svarīgs faktors, kas jāņem 

vērā, projektējot vēja iekārtas, ir nepie

ciešamība aizsargāt tās no pārslodzēm stip

ros vējos, brāzmās un vētrās. Jābūt iespē

jai lāpstiņas nostādīt tā, ka vējš sitas nevis 

pret darba virsmu, bet lāpstiņas lielākā 

virsma nostājas paralēli vēja virzienam. 

Lai lāpstiņas varētu nostādīt šādi, nepie

ciešamas iekārtas, kas pagriež lāpstiņas 

ap asi vai arī novirza no ass ar vītnes 

palīdzību. Var izmantot centrbēdzes vai 

arī atsperu regulatorus. Ja izmanto vītnes 

mehānismus, tad lāpstiņas kustība notiek 

no tās masas palielināšanās centrbēdzes 

spēku iedarbības rezuitātā. Ja izmanto at

speru mehānismus, jārēķinās ar spēku, kas 

vienāds ar centrbēdzes spēka vērtību pie 

kritiskā vēja ātruma. 

Grūtības vēja generatoru projektēšanā 

sagādā lēnā rotora griešanās ātruma pār

veidošana par pietiekami ātru, lai efektī

vi darbinātu generatoru. Piemēram, ja ro

tora griešanās ātrums ir 150 apgr./min., 

generatoram jāgriežas ar 600 apgr./min. 

Pārvads no horizontālās rotora ass uz 

vertikālo generatora asi var būt konisks. 

Tas ļauj generatoru novietot uz zemes, 

tādējādi atvieglojot ekspluatāciju. 

Veja agregātos izplatīti maiņstrāvas ģe

neratori, kas izskaidrojams ar to zemo iz

maksu, vienkāršumu un uzskatu, ka ar to 

var iegūt vairāk enerģijas. Mail).strāvas 

generatora efektivitāte pie zemiem rotora 

griešanās atrumiem var tikt paaugstināta, 

mainot statora konstrukciju, kas ļauj sa

mazināt pārvades attiecību reduktorā un 

līdz ar to samazināt zudumus . 
• 

Izmantojot maiņstrāvas generatoru, jā

atceras, ka šis ģenerators strādā, ierosinot 

elektromagnētisko lauku enkura tinumā. 

Strāva tiek ražota tad, kad enkurs griežo-
• 

ties šķērso magnētiskās spēka līnijas. Ja 

magnētiskais lauks izveidots, bet enkurs 

negriežas, tad elektriskie lādiņi pakāpenis

ki uzlādēs sistēmai pieslēgto bateriju. 

Ir izstrādāta ierīce, kas ieslēdz ģeneratoru 

tikai pie noteikta vēja stipruma. 

Ja izmanto līdzstrāvas ģeneratoru, jāno

drošina, lai tas nesāktu strādāt kā elektro

motors. Nepieciešamo efektu panāk, starp 

bateriju un ģeneratoru ieslēdzot diodi. 

Pēdējie sasniegumi vēja ģeneratoru pro

jektēšanā ļauj izvairities no sarežģītu pār

vades sistēmu lietošanas. 

Energijas uzkrāšana arī ir ļoti svarīgs 

moments, lai vēja elektrostacija būtu efek

tīva. Par energijas uzkrājējiem var lietot 

akumulatoru baterijas. To ietilpībai jābūt 

aprēķinātai uz 3 4 diennaktīm. 

Izmantojot baterijas kā energijas uz

Arājēj us, var apgādāt patērētājus, kas iz

manto līdzstrāvu, bet, ja elektriskajās ie

rīcēs vajadzīga maiņstrāva, tad nepiecie

šami pārveidotāji, un tas viss sadārdzina 

vēja elektrostaciju. Pastāv tendence iz

mantot gan līdzstrāvas, gan maiņstrāvas 

generatorus vienlaicīgi. Pēdēj ā laikā ir 
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izveidoti generatori, kas ražo maiņstrāvu 

ar frekvenci 60Hz pie jebkura vēja ātruma. 

Ģeofiziskie apstākļi ļauj efektīvi iz

mantot vēja dzinējus Latvijas piejūras 

joslā, jo vēja ātrums tur sasniedz vidēj i 

6 mļs; atsevišķos republikas rajonos vidē

jais vēja ātrums ir ap 3,5 mļs, kas varētu 

būt labvēlīgs nelielu vēja agregātu izman

tošanai. Ziemā vēja ātrums nedaudz pieaug. 

V ēja dzinēj u jauda ir atkarīga no vēja 

ātruma. Piemēram, izmantojot 180 kW 

agregātu pie vēja ātruma 12 mļs, tas at-

tīsta projektēto jaudu, bet pie vēja ātruma 

5 m/s tikai 10 kW, tāpat elektroenerģi

jas izstrāde gada laikā no 900 tūkstošiem 

kWh nokrit uz 150 200 kWh. 

PSRS vēja elektrostacijas konstruē un 

izmēgina divas organizācijas. Jaudīgās, tā 

sauktās VES sistēmas, kuras paredzēts 

darbināt paralēli energosistēmai, konstruē 

un izmēģina S. Zuka Hidroprojektēšanas 

institūta Maskavas nodaļā. Pašlaik izstrādā 

projektu iekārtai ar jaudu 1000 kW un VES 

ar vairākām šādām iekārtām. Mazjaudas 

VES projektē, izmēgina un būvē PSRS Me

liorācijas un üdenssaimniecības ministrijas 

zinātnes un ražošanas apvienībā «Vetroen)) . 

Lai gan Latvijā, tāpat kā citur Baltijā, 

vēja energētikas attīstībai piejūras joslā 

ir labvēlīgi apstākļi, sevišķī jaudīgus (1000 

kW un lielākus) vēja dzinējus samērā mazo 

vēja ātrumu dēļ nav iespējams izmantot. 

Pasaules praksē (piemēram, Anglijā) arī 

ir tendence nepāriet uz lieliem vēja dzinē

jiem gan ekonomisku, gan ekologisku, 

gan arī estētisku apsvērumu dēļ. 
' 

Pie vēja izmantošanas iespējām Latvijā 

galvenokārt strādā Fizikāli energētiskā 

institūta, Latvijas Lauksaimniecības akadē

mijas un Rīgas Politehniskā institūta zināt

nieki. 1990. gadā paredzēts veikt eksperi

mentālus pētījumus ar iekārtām, ko ražo 

apvienība «Vetroen», kā arī izmēgināt LLA 

radītās iekārtas. «Vetroen>> rūpnieciski ra

žo galvenokārt nelielas vēja energoie

kārtas, kuru jauda ir 4 kW, nedaudz arī 

iekārtas ar jaudu 16 kW. Sīs iekārtas ir 

dārgas vēj a energoiekārta ar jaudu 4 

kW izmaksā ap 7000 rbļ. (kopā ar uz

stādīšanas darbiem, ko veic pati firma). Tā

tad viens kW izmaksā ap 1700 rbļ., kas 

vairākkārtīgi pārsniedz jebkuru enerģiju 

ražojošo staciju un iekārtu izmaksas. Ka

mēr izmaksa vēja energoiekārtām vairāk

kārt nesamazināsies, tikmēr to izmantoša-
• 

na būs ekonomiski neizdevīga. 

Vēl viens būtisks jautājums ir to dar
bības drošība, jo eksperimenti Igaunijā 
Sāremā salā pierādīja, ka « Vetroen>) ra

žotās iekārtas ir neizturīgas un nedr.ošas. 

Visā pasaulē no izmantotās energijas 

daudzuma vēja energija sedz 1 2% . Dāni

jā, kura ir vadošā valsts pasaulē vēja iz

mantošanā, ar to sedz aptuveni 10% . Mums 

jārēķinās ar to, ka ar vēj a energiju mēs 

nevarēsim segt pieaugošo elektroenerģijas 

patēriņa daudzumu. 




