
Ka tikt pie vēja 
enerģijas? 

V. Ņikitenko no Gomeļas ap

gabala un citi lasītāji inte

resējas par iespējām uz

būvēt vēja dzinēju ar verti

kālu asi. Atbildi sagatavojis 

Rīgas Politehniskā institūta 

vecākais pasniedzējs VILIS 

MELNALKSNIS. 

Par iespejām iegadāties vai 

uzbūvet veja elektrostacijas 

(VES) interesejas ne tikai kol

hozi un padomju saimniecī

bas, bet arī atsevišķas perso

nas. Uzbūvet mazjaudas VES 

(daži kW) var pat mājas ap

stākļos, taču šādai stacijai būs 

zems lietderības koeficients. 

Tehniskie apreķini atrodami 

literatūra, bet bez eksperi

mentāliem datiem kļūda jau

das noteikšana var sasniegt 

vairākus simtus procentu. 

Priekšstatu par sakarībām 

starp rotora diametru, veja 

atrumu un jaudu dod ta

bula. 

Vertikālas ass veja dzinē

jiem gan nav vajadzīgs tor

nis, taču tiem piemīt nopietni 

trūkumi. Kādreiz diezgan 

plaši izplatītajam Savoniusa 

rotoram ir mazs apgriezienu 

skaits, tāpēc to izmanto vie

nīgi virzuļsūkņu darbināša

nai. Tā vēja enerģijas iz

mantošanas koeficients B ne

pārsniedz 0,12. Atrgaitas Dar-
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jē vai cita tipa rotoram 

lielas tehniskas grūtības rada 

masīvās gultņa vārpstas izvei

došana. Arī tam vēja iz

mantošanas koeficients ir ze

māks neka horizontalas ass 

rotoriem. Mazu, tuvu pie ze

mes novietotu rotoru dar

bību iespaido gaisa savirpuļo

jumi, un arī vēja ātrums ze

mes tuvumā ir mazāks. Paš

reiz visvairāk izplatītas ir VES 

ar horizontālu vārpstu un divu 

vai trīs lāpstiņu rotoriem. 

Mūsu zeme VES konstruē 

un izmēģina divas organizā

cijas. Jaudīgas, tā sauk

tās sistēmas VES, kuras pa

redzēts darbināt paralēli 

energosistēmai, konstr uē 

un izmēģina S. Zuka Hid

roprojekt ēšanas i n st i t ū 

t a  Maskavas nodaļā. Pašlaik 

izstrādā projektu iekārtai 

ar jaudu 1000 kW un VES ar 

vairākām 

Mazjaudas 

šādām 

VES 

izmēģina un būvē 

iekārtām. 

projektē, 

PSRS Me-

liorācijas un ūdenssaim

niecības ministrijas zi

nātnes un ražošanas apvie

nība «Vetroen». Tās adrese: 

143500, :vlcTpa, MocKoB

cKa51 06AaCTh, yA. naHcļ:JllAOBa, 

5la. Sī organizācija izstrā

dājusi iekārtu A VEU -6 ar jau

du 4 kilovati. Laika no 1979. 

!īdz 1986. gadam uzbūvēti 

1500 šadu agregātu. «Vet

roen» attīstibas programmā 

paredzēts radīt ražošanas jau-

ka tuvākajos gados mūsu rūp

niecība sāks ražot seriJas 

konkurētspējīgas VES. Uz ie

bildumu, ka šim nolūkam va

jadzīga valūta, var atbildēt, 

ka pašlaik pie mums arvien 

plašāk lietojama gāze arī ir va-
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das, lai 1990. gadā ražotu 5000 

VES komplektu. Ar to gan ne

pietiek, jo, lai nodrošinātu 

visas valsts vajadzības, būtu 

nepieciešami daudzi gadi. 

Latvija un arī pārejā Bal

tijas teritorija meteoroloģis

kie apstakļi ir sevišķi labvē

līgi, lai attīstītu vēja enerģē

tiku, īpaši piejūras rajonos. 

Piemēram, Dānijā, kur meteo

roloģiskie apstākļi ir līdzīgi, 
1986. gadā vienu procentu 

enerģijas patēriņa, kas ekvi

valents 30 000 tonnu mazuta, 

sedza VES. Valsts nacionālā 

enerģētiskā programma pa

redz 2000. gadā 10% no tās 

enerģijas patēriņa segt ar vēja 

enerģiju, kas sastāda 4 mil

jardus kilovatstundu. Lai sa

mazinātu atpalicību enerģē

tikā, ieinteresētām Latvijas 

organizācijām, vispirms Ag

rorūpniecības komitejai un 

Latvijas PSR Galvenajai ener

ģētikas un elektrifikācijas ra

žošanas pārvaldei, būtu jāpa

rāda iniciatīva, negaidot, kad 

varēs saņemt gatavas iekārtas 

no citām republikām. Jaudī

gas sistēmu VES būtu lietderī

gi iepirkt ārzemēs un izvietot 

jūras piekrastē, jo maz ticams, 

lūta, jo tā ieņem ievērojamu 

vietu valsts eksportā. Mazjau

das VES ražošanu un ievie

šanu, izbūvējot attiecīgas jau

das un pārtraucot citu, mazāk 

nepieciešamu produkcijas 

veidu ražošanu, varētu uz

ņemties Agrorūpniecības ko

miteja, jo šīs stacijas pir

mām kārtām vajadzīgas lauk

saimniecības uzņēmumiem. 

Vēja enerģētiskas iekartas ar 

jaudu !īdz dažiem kilovatiem 

elektroenerģijas ražošanai un 

ūdens sūknēšanai varētu izga

tavot spēcīgu kolhozu darbnī

cās. Domajams, ka būtu iespē

jams atrast arī zinātniskās 

pētniecības un projektēšanas 

organizācijas, kuras izstrādā

tu projektus racionālām vēja 

enerģētiskajām iekartām, kas 

aprīkotas ar modernu auto

mātiku, kā arī shēmas un ie

kārtas enerģijas uzkrašanai 

nakts stundās, piemēram, kar

sta ūdens vai ūdens un tvai

ka akumulatoros. Jāpanāk, lai 

senais dzinējs atdzimtu 

jaunā kvalitatē. Citas repub

likas jau ir sākta mazjaudas 
vēja sūkņu ražošana sērijas 

(sk. žurnāla «HoBhie TO

aapbi» šā gada 2. num.). 


