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ÚVODEM
Uplynulo více než deset let od doby,

kdy jsem napsal svůj návod ke stavbě
malé větrné elektrárny a kdy se knižně
objevilo jeho první vydání. Postupně
jsem dostával dopisy s otázkami, které
se často nevztahovaly jen na původní
návod ke stavbě. Mnohé dotazy se to-
čily kolem instalování zařízení, vyhle-
dávání vhodného stanoviště ve vlastní
zahradě, kolem údajů o spotřebičích
a napájení sítě. Ačkoliv byla „stará" kni-
ha vysloveně pouze návodem ke stav-
bě malého větrného kola, ptali se mne

pisatelé mnoha dopisů na to, zdali bych
jim nemohl doporučit koupi nějaké malé
větrné elektrárny z obchodní sítě, zdali
nemám adresy dodavatelů a na co si
mají při nakupování dávat pozor.

Přestože považuji původní text stále
za dobrý a užitečný, přiměly mě četné
dotazy k tomu, abych knihu nově pře-
pracoval a doplnil o několik detailů, kte-
ré přesahují původní verzi. Samotný
návod ke stavbě zůstal pochopitelně
zachován, byl však na několika mís-
tech aktualizován.

Obr. 1.1
Malé, ale dobré: větrné kolo o průměru 1 m
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1 JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Už je tomu několik let, co jsem si
začal klást konkrétní otázky týkající
se energetické politiky a jejích důsled-
ků. Tváří v tvář mnohočetným zatíže-
ním životního prostředí konvenčními
výrobci energie jsem si uvědomoval,
jak a jakou formou bych snad mohl já
sám - i když jenom velice skromně -
přispět k širšímu využití obnovitelných
zdrojů energie.

Vzhledem ke svému tehdejšímu
bydlišti jsem nejprve neviděl vůbec
žádnou šanci, jak do svých plánů sa-
mozásobení elektrickým proudem
zatáhnout sílu větru. V několika eta-
pách jsem si pořídil solární zařízení
na výrobu elektrického proudu, s jehož
pomocí jsem pak mohl pokrýt značnou
část své spotřeby elektřiny. Solární člán-
ky však bohužel vyrábějí elektřinu pou-
ze za denního světla, a to tím více, čím
intenzivnější je sluneční záření.

To pro mne pravidelně znamenalo
v letních měsících přebytek této dra-
hocenné energie, a v zimním období
zase její nedostatek. Abych si v zim-
ním kritickém období pomohl, brzy
jsem se rozhodl, že své zařízení
na výrobu proudu rozšířím.

Při hledání praktického a finančně
únosného řešení to nakonec přece jen
asi byl hlavně nedostatek finančních
prostředků, který mě přivedl k tomu,
abych si již nepořizoval další solární
moduly, ale abych se navzdory všem
nepříznivým faktorům v okolí svého
bydliště pokusil o využití síly větru.

Tak jsem tedy patřil - a částečně
patřím i dnes - ke kutilům, kteří se sice
zabývají vším možným, ale jen zřídka-
kdy si dají tu práci a vezmou si
na pomoc nějaké vzorečky a výpočty.
Téměř všechny mé pokusy probíhaly
pod heslem: „Pokus a omyl - nový
pokus". Tento můj postoj se během
pokusů o využití energie větru dosti
silně změnil.

Protože jsem v otázkách týkajících
se větru neměl vůbec žádné zkuše-
nosti, začal jsem od malých zařízení.
Moje vůbec první větrné kolo pro vý-
robu proudu mělo rotor o průměru
15 cm a při silném větru dodávalo vý-
kon asi půl wattu. Souběžně s prvními
pokusy jsem obdržel darem knížku
Christiana Kuhtze „Síla větru - věc
úplně jednoduchá" z knižní řady „Ná-
pady místo odpady". Tato knížka
se stala mou první konkrétní kon-
strukční předlohou pro výrobu větrné-
ho kola o průměru 1 m.

Stavba tohoto větrného kola mi při-
nesla hodně radosti a byl jsem velmi
šťasten, když se kolo při sebemenším
závanu větru začalo otáčet a vyrábět
proud. Vyskytlo se však i hodně dnů,
kdy jsem se o své malé kolo bál, pro-
tože vichr natolik napínal nylonové ko-
tevní lano, že protilehlé lano bylo
prověšené až na prádelní šňůru.
Na druhé straně jsem byl opětovně
fascinován tím, jakou obrovskou silou
se přírodní živel opíral do mého malé-
ho stavebního dílka. Dospívající mlá-
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dež ze sousedství však bohužel toto
větrné kolo při ohňostroji za jedné no-
voroční noci zničila.

Vítr se také postaral o to, že jsem
musel jedno z dalších větrných kol
o průměru již 1,80 m sám demonto-
vat. Větrné kolo bylo kompletně vyro-
beno ze dřeva, a to včetně krytu, který
chránil generátor před větrem, vodou
a krupobitím. Před vichrem mělo toto
zařízení zvláštní druh ochrany, při níž
se kormidlo upevňuje na kloub. Tuto
techniku ještě popíši v jedné z dalších
kapitol podrobněji.

Tenkrát jsem značně podcenil sílu
a vytrvalost větru a asi jsem neprove-
dl konstrukci dosti solidně, každopád-
ně po jednom roce působení vítr nejen
zcela zničil kloub, ale způsobil i těžká
poškození rotoru. Kromě toho bylo
kuličkové ložisko rotoru tak vybité,
že už se ani nedalo nazvat ložiskem.
Stále bylo co opravovat, uvolněné sou-
částky bylo nutno znovu upevňovat
nebo vyměňovat. Vítr mi svým půso-
bením neustále dokazoval, jak je ob-
tížné, aby si člověk na přírodních
živlech něco vyvzdoroval, a s jakou si-
lou se tento živel snaží každou překáž-
ku odstranit z cesty.

Minimální nerovnoměrnost nebo
nevyváženost rotoru je na krátkou
dobu a při nízkých otáčkách sotva ci-
telná, ale právě takové drobnosti
a nepřesnosti mohou při silnějším
větru a při otáčkách větších než 1000
za minutu vést k velkým škodám, a to
nejen na rotoru. Na rotoru vznikají tak
silné vibrace a sotva představitelné
odstředivé síly, že dovedou natrvalo

Obr. 1.2
Větrné kolo postavené podle návodu
Christiana Kuhtze pr. 1,8 m

zničit téměř jakýkoliv materiál. Pova-
žuji za ohromující, že při tisíci otáč-
kách za minutu dosahují špičky rotoru
pr. průměru 2,2 m rychlosti přes
400 km/h.

Podobné malé nepřesnosti byly
1 u mého zařízení příčinou neustálých
oprav a předčasného konce: vybitý
kloub, vydřená kuličková ložiska a neo-
pravitelný rotor byly důkazem nepřesné
práce. Do budoucnosti jsem si předse-
vzal, že budu pracovat na rozhodujících
detailech s podstatně větší pečlivostí.
Větrné kolo je totiž precizní stroj, a ne
pouze malá ekologická hračka.

Mezitím jsem konstatoval, že se má
větrná kola navzdory nevhodnému



Obr. 1.3 Nina, Lola a můj pokusný park

umístění mezi domy malého sídliště
a vysokými stromy v přímém soused-
ství rozhodující měrou podílejí na
mém soukromém zásobování elektři-
nou, i když jejich výtěžek nedokázal
nahradit elektrárnu. Solární zařízení
spolu s větrným kolem dokázalo zá-
sobit elektrickou energií kompletní
osvětlení mého bytu, chladničku, pá-
ječku a přes střídač také počítač, ste-
reozařízení a mlýnek na obilí. Podle
výpočtů jsem mohl pohánět i část
strojů v dílně; na to však nestačil vý-
kon střídače.

Podle motta „Nic není dost dobré,
aby to nemohlo být ještě lepší" teď
mělo dojít ke stavbě většího a pře-
devším déle fungujícího větrného kola.

Větrná elektrárna „ELWI 1" (Elektri-
sche Windkraftanlage 1 - Elektrické

větrné zařízení 1) se mi zdála být přes-
ně tím, co chci, zejména proto,
že návod k její stavbě v knize U. Stam-
pa, E. Lercha a W. Bredowa „Vítr:
proud pro domov" obsahoval úplnou
sadu výkresů se všemi materiálovými
a rozměrovými údaji. Protože jsem
ve svém dosavadním kutilství přišel
jen málokdy do styku s takto přesný-
mi výkresy, udělalo to na mne velký
dojem. Kromě toho slibovaly soustru-
žené ocelové díly podstatně větší spo-
lehlivost a delší životnost větrného
kola.

Při stavbě „ELWI 1" vzbuzovaly ne-
ustále mou pozornost některé detai-
ly, jež mohly být podle mého mínění
vyřešeny lépe. Avšak jako obvykle
jsem začal se stavbou bez plánu.
Chtěl jsem co nejméně zaplatit
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a udělat si celou řadu součásti sám,
aniž jsem si důkladně promyslel,
jak a v jaké posloupnosti se dá tako-
vá stavba podle předlohy realizovat.

Výkresy dílů pro soustružení jsem
předal známému soustružníkovi, kte-
rý všechny součásti rychle a přesně
podle výkresů zhotovil. Pro testovací
účely jsem si před započetím dalších
prací chtěl z krátké trubky postavit
montážní a testovací stojan. Tady
však vznikl první problém: nemohl
jsem sehnat trubku, která by měla
rozměry uvedené na výkresu. Zakou-
pil jsem tedy trubku s průměrem
o něco menším, do které však již ne-
sedělo čepové ložisko pro uchycení
otočné hlavice. Musel jsem tedy ne-
chat toto ložisko přesoustružit.

A tak mě při stavbě napadla celá
řada dalších drobností, se kterými
jsem nebyl spokojen. Podle mého
mínění chybělo na zařízení zejména
automatické jištění proti vichřici. Znač-
ně nespokojen jsem byl také proto,
že ne všechny věci se mi napoprvé
podařily tak, jak jsem si představoval
a doufal. Ale protože již byly veškeré
součástky zhotoveny, nechtěl jsem
nyní zase všechno měnit podle svých
představ. Kromě toho jsem do celé
akce investoval čas i peníze. Poté, co
jsem práci na několik týdnů přerušil,
přece jen jsem ELWI 1 dokončil.

Větrné kolo stálo pak dosti dlouhou
dobu na malém návrší a velmi dobře
sloužilo tím, že nabíjelo jeden akumu-
látor za druhým.

Obr. 1.4
Hotová ELW11
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Obr. 1.5
Moje ELWI 2

Z malých zklamání se rodila již
během realizace ELWI 1 v mých
myšlenkách pozměněná koncepce
zařízení, a tím i idea nového větr-
ného kola. Vycházeje z konstrukčních
základů ELWI1 jsem chtěl uplatnit zís-
kané zkušenosti v praxi. Kdo zná kni-
hu „Vítr: proud pro domov" dvojice
autorů U. Stampa a W. Bredowa (bo-
hužel je v Německu již rozebrána a dá
se sehnat pouze v knihovnách), jistě
nepřehlédne v následujícím popisu ur-
čitou podobnost s konstrukcí ELWI 1.
Proto jsem si dovolil své větrné zaří-
zení pro jednoduchost pojmenovat
v této knize jako „ELWI 2".

Důrazně bych však chtěl poukázat
na to, že koncepce a konstrukce
ELWI 1 nebyla mým výtvorem před-
stižena. Větrná elektrárna ELWI 2
vznikala spíše v procesu rozvíjení
mých zkušeností s větrnými koly, kte-
ré mě přivedly k tomu, abych navrhl
a postavil něco nového. Jiní konstruk-
téři větrných kol nasbírali možná úpl-
ně jiné zkušenosti. Během posledních
let byl v Německu postaven asi větší
počet větrných kol typu ELWI1, která
snad slouží k plné spokojenosti svých
tvůrců.

Můj stavební návod není přirozeně
vrcholem dokonalosti, nýbrž prostě jen
jiné větrné kolo, u kterého byla ta nebo
ona věc změněna a/nebo vylepšena.
Jako vášnivý kutil budu přistupovat
také k ELWI 2, budu vymýšlet a po-
koušet se ji dále vylepšovat. Už teď
během psaní tohoto stavebního návo-
du přicházím na nové nápady a plány,
z nichž některé ihned zavrhuji a jiné
někdy v budoucnu uskutečním a vy-
zkouším. Možná, že časem vznikne
ELWI 3, která bude opět pouze spříz-
něna s oběma svými jmenovkyněmi.

V tomto smyslu by bylo hezké do-
zvědět se příležitostně o vašich úspě-
ších, omylech a vylepšeních. Pro mne
jako kutila je výměna zkušeností
s kolegy velmi důležitá. Uvažování
o konkurenci mezi staviteli větrných kol
mi připadá nemístné, jde přece o to,
abychom si vzájemně pomáhali a vě-
trné energii opět navrátili to místo, které
jí před dávnými léty již patřilo.
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2 VÍTR

Když jsem před několika lety za-
hajoval své pokusy s energií větru,
nikdy mě ani nenapadlo, do jaké pří-
rodní síly se pouštím. Strastiplné zku-
šenosti, které doprovázely mé první
pokusy, mě však mezitím poučily
o tom, jak důležité je pochopit ales-
poň základní souvislosti větrné ener-
gie a jejího využití.

Nechci na tomto místě sepsat
o větrné energii vyčerpávající prá-
ci, nýbrž jen poukázat na některé
podle mne důležité zvláštnosti
a nectnosti větru. Kdo toho chce vě-
dět více, najde v dodatku komento-
vaný seznam literatury a další
odkazy na vhodné odborné publika-
ce.

Vznik větru
Málokterý energetický zdroj je tak

všudypřítomný a v tak hojné míře vy-
užitelný jako větrná energie. Máme ji
neustále po ruce v obrovském množ-
ství, a je nasnadě, že ji lidé prostřed-
nictvím větrných kol využívají. Žádný
jiný energetický zdroj není však bo-
hužel tak nestálý a tak nevypočitatel-
ný jako právě vítr.

Za veškerý život na Zemi a stejně
tak i za vítr vděčíme Slunci. Jeho
tepelné záření nestejnoměrně zahří-
vá zemský povrch a také nad ním le-
žící vzduchové vrstvy. Zahřátý vzduch
stoupá vzhůru a dělá tak místo přichá-

Obr. 2.1
Vznik větrů na Zemi

11



zejícímu, studenějšímu vzduchu. Po-
souzeno z hlediska obrovských pro-
storů, má vzduch neustálou snahu
vyrovnávat v atmosféře rozdíly tlaku
vzduchu, vznikající působením Slun-
ce. Takto vyvolaný vyrovnávací pohyb
vzduchové hmoty označujeme jako
vítr. Vzduch se však bohužel v blíz-
kosti zemského povrchu pohybuje
zřídkakdy tak pěkně stejnoměrně, jak
by bylo pro optimální provoz větrné-
ho zařízení žádoucí. Hory, kopce,
stromy, keře a budovy brání stejno-
měrnému proudění a brzdí jej. Zatím-
co vyšší polohy stanoviště často
příznivě ovlivňují použitelnou rychlost
větru, vytvářejí stromy a budovy v pří-
zemních vrstvách vzduchu poryvy

kW/m2 specifický výkon větru

Obr. 2.2
Výkon pohybujícího se vzduchu
vztažený na plochu 1 m2, kterou
vzduch prochází. Výkon větru stoupá
se 3. mocninou rychlosti větru

a víry, které jsou pro využití větrné
energie spíše nežádoucí.

Výkon větru
Největším problémem a současně

jednou z největších výzev všem inže-
nýrům a kutilům je kolísání výkonu
větru. Tento výkon se dá vypočítat
ze vzduchové hmoty, která za určitou
dobu projde danou vztažnou plochou,
a rychlosti jejího proudění:

P = výkon větru (watt)
A = plocha, kterou vítr proudí
v = rychlost větru
p = hustota vzduchu = 1,293 kg/m3

Z těchto hodnot lze vypočíst ener-
getický obsah proudění vzduchu:

P= 1/2- p-A- v3

Příklad výpočtu pro ELWI 2:

- průměr rotoru = 2,2 m

- plocha rotoru A = 3,8 m2

- rychlost větru při rozběhu v = 3 m/s

P = 0,647 kg/m3 * 3,8 m2 * 27 m3/s3 =
= 66,38 W

Vítr působí na celou plochu rotoru
při rychlosti 3 m/s výkonem 66,38 W.
Větrná kola však mají nezávisle
na své velikosti přestát i vichry
o rychlosti až v = 30 m/s. Při deseti-
násobné rychlosti větru stoupá výkon
větru podle výše uvedeného vzorce
asi tisícinásobně (= 103). Pro naši
ELWI 2 to znamená:

P = 27000 m3/s3 * 3,8 m2 * 0,647 kg/m2 =
= 66 382 W = 66,4 kW.
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Tento malý výpočet ukazuje, jak
vysoké výkony působí při silném vět-
ru na větrné kolo a s jakými požadav-
ky na konstrukci a její dokonalé
provedení se proto musí počítat.

Přehled větrných poměrů přináší
tabulka síly větru podle Beauforta.
V této tabulce (obr. 2.3) jsou v sou-
vislosti s klasifikací síly větru a jeho
rychlosti pro srovnání uvedeny rovněž
údaje o pozorování přírody. Pří trošce
cviku dokážete i vy pomocí tabulky
odhadovat rychlosti větru pouhým po-

zorováním. I když odhady budou vždy
jen nepřesné, přesto to může být ur-
čitá pomoc.

Tomu, kdo by měl zájem o podrob-
nější informace a chtěl si svá pozo-
rování větru a počasí procvičit a
přezkoušet, doporučuji jednoduchý
měřič větru nebo malou větrnou mě-
řicí stanici. Více o tom v kapitole 5.

V dodatku najdete několik adres
nákupních zdrojů.

Síla
větru
0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rychlost
v m/s
0-0,2
0,3-1,5
1,6-3,3
3,4-5,4

5,5-7,9

8,0-10,7

10,8-13,8

13,9-17,1

17,2-20,7

20,8-24,4

24,5-28,4

28,5-32,6

32,7-36,9

označení

bezvětří
vánek
slabý vítr
mírný vítr
dosti čerstvý
vítr

čerstvý vítr

silný vítr

prudký vítr

bouřlivý vítr

vichřice

silná
vichřice
mohutná
vichřice

orkán

viditelné působení

kouř stoupá kolmo vzhůru
pohyb kouře ukazuje směr větru
listí stromů šelestí, vítr je cítit ve tváři
listy a větvičky stromů v trvalém pohybu

zdvíhá se prach a kousky papíru

malé stromy se počínají ohýbat, na stojatých
vodách se tvoří menší vlnky se zpěněnými
hřbety
vítr pohybuje silnými větvemi, používání
deštníku se stává nesnadným
vítr pohybuje celými stromy, chůze proti
větru je obtížná
vítr ulamuje větve, chůze proti větru je
v podstatě nemožná
vítr způsobuje menší škody na stavbách,
strhává tašky a břidlice ze střech

vyvrací stromy, značně poškozuje domy

ničivé účinky velkých rozměrů

zpustošení obrovského rozsahu, ve
vnitrozemí se vyskytuje velmi zřídka

Obr. 2.3
Stupnice síly větru podle Beauforta
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3 VÝVOJ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Lidé se snažili využívat nevyčerpa-
telnou sílu větru již odpradávna.
V Persii byly objeveny zbytky větr-
ných mlýnů, jejichž stáří bylo odhad-
nuto asi na 4000 let. Z toho lze zase
vyvodit, že první pokusy o využití vě-
tru jsou ještě staršího data. Také
v Evropě byly větrné mlýny až do
19. st. velmi rozšířeny. Kolem roku
1850 bylo v Evropě v činnosti asi
200 000 větrných mlýnů, z toho v sa-
motném Německu asi 20 000. Byly
pevnou součástí obrazu krajiny a jako
obilní mlýny nebo vodní čerpadla

představovaly významný hospodář-
ský faktor.

Zatímco větrné mlýny na mletí obilí
byly stále větší měrou vytěsňovány
vznikajícími elektrickými mlýny, obje-
vily se na začátku 20. st. první větrné
mlýny na výrobu elektrické energie.
Trh s větrnými elektrárnami, který
zpočátku vzkvétal zejména v Americe
a Německu, byl ve 30. letech silně
okleštěn monopolní energetickou po-
litikou a téměř zanikl. Nízké ceny ropy
v letech poválečné výstavby rovněž
způsobily, že se ve výzkumu větrných

Obr. 3.1
Tradiční větrné kolo na čerpáni vody

Obr. 3.2
Kombinace odporových a vztlakových
křídel se svislou osou rotoru
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elektráren nepokračovalo. Teprve
ruku v ruce s rostoucím ekologickým
uvědomováním získává větrná ener-
gie opět svou důležitost, která jí vlast-
ně odedávna přísluší.

Během posledních tří tisíciletí vyu-
žívání větrné energie byl vyvinut
a postaven bezpočet různých forem
větrných kol. Neustálé hledání výkon-
ných, odolných a zároveň jednodu-
še sestavitelných větrných zařízení
umožnilo vznik mnoha kuriózních
staveb. Přitom se prosadily takové
typy, které dokázaly dobře využít vě-
trnou energii ve stávající řemeslné
výrobě a současně se daly do pracov-
ního procesu optimálně integrovat
(dříve to v první řadě bylo zavlažová-
ní a mletí obilí a olejnin).

3.1 Větrná zařízení
a modely

Konstrukce větrných kol, v součas-
né době obvyklé, se dají jednoduše
rozdělit do dvou skupin. První typ má
velký počet křídel (listů) a většina čte-
nářů ho asi bude znát ze starých ame-
rických westernů. Proto je tento
pomaloběžný stroj také často označo-
ván jako „westernové kolo". Velkým
počtem křídel nebo také lopatek
a jejich velkou plochou - zpravidla to
jsou jednoduché, ohnuté plechy - do-
sahuje westernové větrné kolo jen níz-
kých otáček, zato však velmi vysokého
rozběhového momentu. Hodí se pro-
to zejména pro přepravu vody (čerpa-
dla) a pro jiné nízkootáčkové pohony,
které vyžadují především velkou sílu.

Za dobrých podmínek může toto
pomaloběžné větrné kolo využít asi 20
až 30 % energie větru. Pro výrobu
elektrické energie se tento typ nízko-
otáčkových větrných kol příliš nehodí,
neboť elektrické generátory vyžadují
pro funkční provoz zpravidla počet
otáček pohybující se od 800 do
3000 ot./min. Pokusy získat takový
počet otáček pomocí velkých převodů
zpravidla nevedou k uspokojivým vý-
sledkům kvůli vysokým ztrátám v pře-
vodech.

Druhý typ zařízení má pouze dvě
až čtyři štíhlá, aerodynamicky tvaro-
vaná křídla a je označován jako rych-
loběžný. V důsledku malé plochy listů
je rozběhový moment relativně nízký,

Obr. 3.3
Westernové větrné kolo na čerpání vody

je klasickým pomaloběžným strojem
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zařízení tohoto druhu se rozbíhají
při rychlosti větru 3 až 4 m/s. Navzdo-
ry tomu využívají aerodynamicky tva-
rované profily křídel energii větru
velmi dobře a dosahují při vyšším
počtu otáček lepších stupňů účinnosti,
což je pro pohon generátorů vyrábě-
jících elektrickou energii žádoucí.

Protože počet otáček větrného ro-
toru s klesajícím počtem křídel a už-
ším profilem narůstá, prováděly
se dokonce pokusy s jednokřídlým
rotorem (a velmi kompaktním proti-
závažím). Problém velmi špatného
rozběhu, začínajícího teprve od 5 až
6 m/s, se měl kompenzovat vyšší
účinností pomocí speciálního zapo-

jení generátoru bez převodového
stupně. U těchto typů zařízení však
navíc tak vzrostl počet otáček a tím
i hladina hlučnosti, způsobovaná sy-
kotem křídel, že se trvalý funkční pro-
voz stal nepředstavitelným. Pokud
vím, jsou ještě tu a tam jednokřídlé
rotory v provozu, avšak tato varianta
zařízení pravděpodobně není v sou-
časné době rozvíjena.

Z toho vlastně vyplývá, že pro naše
účely - výrobu proudu v oblasti ma-
lých výkonů asi až do 500 W - je vhod-
nou volbou rychloběžné větrné kolo
se dvěma nebo třemi křídly. A protože
dvoukřídlý rotor se dá snadněji zkon-
struovat a vyžaduje nižší náklady než

Obr. 3.4
Čtyřkřídlé rychloběžné kolo se štíhlým
aerodynamickým profilem listů

Obr. 3.5
Rychlootáčkový jednokřídlý rotor
vyžaduje vyrovnávací závaží
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rotor trojkřídlý s komplikovanějším a
náročnějším vyvažováním, je i ELWI 2
koncipována jako zařízení dvoukřídlé.

3.2 Výkon větrných kol
Při úvahách o postavení či zkon-

struování větrného kola jde vždy o zá-
kladní otázku: jakým způsobem získat
z větru co nejvíce energie.

Aby větrné kolo mohlo podat vůbec
nějaký výkon, musí tuto energii větru
odebrat, čehož se docílí přibrzděním
proudění vzduchu. Ideální by bylo, kdy-
by se podařilo přeměnit větrnou ener-
gii v energii užitečnou stoprocentně. To

by však vyžadovalo, aby větrné kolo
proudění vzduchu zcela zastavilo. Jak-
mile je však vítr v pohybu, nezůstává
před překážkou stát, nýbrž - nehledě
na zvýšený náporový tlak před ní - se jí
vyhne a proudí kolem ní.

Albert Betzjiž roku 1926 ve své kni-
ze „Energie větru a její využití větrný-
mi mlýny" (viz odkazy na literaturu)
vypočítal, že podle zákonů aerodyna-
miky je teoretický nejvyšší možný stu-
peň využití větrných zařízení asi
59,3 %. V praxi je však tato mezní
hodnota těžko dosažitelná, neboť se
v dohledné době sotva podaří vytvo-
řit aerodynamicky ideálně tvarované

2 3 4 5 6 7
rychloběžnost u = rychlost hrotů rotorových listů / rychlost větru

Obr. 3.6
Součinitel účinnosti různých forem větrných kol jako funkce rychloběžnosti. Rychlo-
běžnost JJ je definována jako poměr rychlosti hrotů rotorových listů k rychlosti větru
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křídlo. Navíc se nedají pominout ztrá-
ty vznikající třením v ložiscích,
v převodovce, jakož i ztráty při pře-
měně energie v generátoru.

Moderní, velmi velké větrné elekt-
rárny o výkonu až do 5000 kW,
s průměrem rotorů přes 110 m a výš-
kou stožárů přes 120 m dosahují účin-
nosti až 35 % a v současné době
představují absolutní vývojovou špič-
ku. Je třeba vyčkat, kam a jak daleko
půjde vývoj zařízení na větrnou ener-
gii v příštích pěti až deseti letech.

Malá větrná zařízení jsou ve srov-
nání s tím ještě takřka na začátku své-
ho vývoje, stupně účinnosti vyšší
než 20 až 30 % jsou spíše výjimkou.

Zařízení, která se dají koupit, jsou
někdy doprovázena absurdními sliby
o tom, že dosahují úžasného stupně
účinnosti vyššího než 200 %, ale
o tom více později.

U projektu, který si sami realizuje-
te, by očekávání neměla být příliš vy-
soká; podle toho, jaký typ generátoru
použijete a kolik pečlivosti do stavby
vložíte, lze již za vynikající považo-
vat dosažený stupeň účinnosti 15 až
20 %.

V každém případě je ELWI 2 se
stupněm účinnosti 15 % při rychlosti
větru 10 m/s schopna dodávat krás-
ných 360 W elektrické energie (viz vý-
počet výkonu).

Obr. 3.7
Park větrných mlýnů v Kalifornii
se zařízeními staršího typu třídy
do 300 kW

Obr. 3.8
Rotory Darrieus v parku větrných
mlýnů v Kalifornii
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4 JAKÝ TYP VĚTRNÉHO KOLA?

U malých větrných zařízení není
výroba elektrického proudu vždy
v popředí zájmu. Vrcholem všeho je
pro mnohé kutily větrný mlýn ve sta-
rém historickém provedení, určený
pro zahradu před domem (obr. 4.1).
Jiní si hledají nový objekt pro svou
činnost ve volném čase a stavějí vě-
trná zařízení na čerpání vody pro
vlastní zahradní rybníček; výroba
elektrického proudu představuje pak
u takového projektu více či méně ví-
taný vedlejší efekt. Jiná skupina sta-
vitelů se zaměřuje především na
využívání elektrického proudu, který
koupené nebo svépomocně postave-
né větrné zařízení vyprodukuje.

Stavitelům historických mlýnských
modelů a vodních čerpadel nemohu
sdělit mnoho užitečného. Odkazuji je
na příslušné časopisy pro svépomoc-
né stavitele a domácí kutily. V odka-
zech na literaturu je rovněž několik
titulů na téma svépomocná stavba
větrných čerpadel. Různá bezpeč-
nostní upozornění pro zacházení
s větrnými zařízeními, ať už sebe-
menšími, se samozřejmě týkají všech
svépomocných stavitelů a také větr-
ných mlýnů, postavených podle his-
torických vzorů.

Ten, kdo se chce zabývat spíše vý-
robou elektrického proudu, měl by za-
včas - nebo ještě lépe ze všeho
nejdříve - přemýšlet o tom, jak tohoto
ekologicky vyrobeného proudu využi-
je. Většina malých větrných zařízení

musí být napojena na baterie nebo
elektrické spotřebiče, aby vůbec správ-
ně fungovala. Bez připojeného spotře-
biče by se větrné kolo mohlo při chodu
naprázdno extrémně zrychlit a přitom
se samo zničit.

Nabíječky akumulátorů
Většina malých svépomocně posta-

vených větrných zařízení a malých větr-
ných kol z obchodní sítě s jmenovitým
výkonem asi do 500 W je označována
také jako bateriové nebo akumulátoro-
vé nabíječe. To znamená, že je generá-
tor dimenzován na jmenovité napětí 12
nebo 24 V, a proto se hodí k nabíjení ba-

Obr. 4.1
Holandský větrný mlýn
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terií (akumulátorů). Hranice 500 W tu
ovšem neznamená, že se nemohou sta-
vět také podstatně větší zařízení, stav-
ba se pak ale komplikuje i prodražuje.

Malá zařízení na větrnou energii
mají smysl všude tam, kde ve velké
vzdálenosti od veřejné sítě potřebu-
jeme elektrický proud, kde je připo-
jení na síť příliš vzdáleno, příliš
nákladné a drahé. Možnosti použití
jsou téměř neomezené, od napájení
malých přístrojů pro oplocení pastvin,
přes meteorologické stanice, až
po nemocnice v rozvojových zemích.
Také horské chaty, rekreační chalupy
a jachty jsou ke svícení a napájení ra-
diopřijímače mnohdy odkázány na
proud z větrné nebo sluneční energie.

Často se tu setkáváme s pojmem
nezávislé zařízení, což znamená,
že zařízení na výrobu elektrického
proudu nemá žádné spojení s veřej-
nou zásobovací sítí. Přitom je zde
možná kombinace s jinými zdroji,
např. solárními moduly nebo i s nou-
zovým proudovým agregátem.

Malé větrné zařízení by v podstatě
mohlo pohánět různé spotřebiče také
přímo, bez baterií. Takovými příklady
jsou vodní čerpadla, osvětlení, ale také
podpora vytápění (o vytápění více
v dalším textu).

U přímého provozu (tzn. bez vyrovná-
vacího nabíjení akumulátoru) je však ten
problém, že dříve než se dosáhne opti-
málního točivého momentu pro pohon
určitého spotřebiče, musí větrné zaříze-
ní docílit určitého počtu otáček. To vyža-
duje velmi přesné sladění výkonu
větrného zařízení, příkonu spotřebiče

a regulace. Pokud není regulace přesná,
pak spotřebič buď zatíží větrné zařízení
tak, že se vůbec nerozběhne, nebo od
něho nebude odebírat dost velký výkon,
a větrné kolo pak poběží příliš rychle.

Obr. 4.2
Větrné zařízení bez akumulátoru
pro přímý pohon vodního čerpadla
jakožto spotřebiče

Obr. 4.3
Větrné zařízení pro napájení nezávislé
sítě s regulátorem, baterií a spotřebiči
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V případě přetěžování nemá z vět-
ru užitek nikdo, pouze se opotřebo-
vávají všechny stavební díly.

V případě příliš nízkého zatížení,
a to se může stát tehdy, když vypad-
ne pojistka nebo prostě přestane fun-
govat spotřebič, vzniká zvýšené
nebezpečí tím, že větrné zařízení běží
naprázdno. Odstředivé síly mohou
pak zařízení těžce poškodit a zničit.
O rizicích a nebezpečích více v jedné
z dalších kapitol.

Pravděpodobně nejčastější varian-
tou je akumulace v bateriích. Elektric-
ká energie se v nich přechodně
ukládá, aby byla k dispozici i v bez-
větrných obdobích. Regulátor nabí-
jení se stará o to, aby baterie nebyly
přebíjeny, ale ani nedobíjeny. V nej-
lepším případě je regulátor nabíjení
seřízen tak, že větrné kolo ještě na-
víc chrání před obávaným chodem
naprázdno a brzdí ho či zcela zasta-
vuje při plných bateriích.

V obchodech s potřebami pro kem-
pink a obytné přívěsy jsou k dostání růz-
né přístroje na 12 V, příp. 24 V
stejnosměrného napětí, od jednodu-
chých osvětlovacích těles až po mik-
rovlnné trouby, zkrátka téměř vše, nač
si vzpomenete.

Pořízení takových přístrojů na na-
pájení 12/24 V není ovšem vždy
právě levné: mnohé přístroje se
v normální domácnosti sice již vysky-
tují, nicméně pouze na normální zásuv-
ku s 230 V střídavého napětí. Aby
se tyto přístroje přesto daly provozovat,
musíme mít střídač, který nízké stejno-
směrné napětí z baterií transformuje

na 230 V střídavého napětí. Je přiroze-
né, že rovněž mezi střídači existují
značné rozdíly v kvalitě, přičemž se ne
každý přístroj hodí pro všechna použití
stejně dobře.

Střídač však v zásadě vytváří do-
datečné pohodlí a dokonce umožňu-
je dále používat standardní zásuvky
se třemi kontakty.

..nebo přece jen napájení sítě?
Mnozí z těch, kteří si malé větrné

zařízení zakoupili nebo si je svépo-
mocně postavili, bydlí v domech
se zahradou a jsou normálně připoje-
ni k veřejnému síťovému rozvodu
elektrického proudu. V tom případě je
na místě otázka, není-li účelnější do-
dávat proud přímo do stávající elek-
trické sítě, nežli ho akumulovat
v bateriích - v neposlední řadě pro-
to, že baterie jsou drahé, a jak
při jejich výrobě, tak při jejich likvida-

veřejná síť

Obr. 4.4
Větrné zařízení se střídačem pro
dodávku do veřejné napájecí sítě
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ci představují značnou zátěž pro ži-
votní prostředí.

Výhoda napájení ze sítě je zcela
zjevná: místo baterií a regulátoru na-
bíjení se pořídí přístroj na připojení
do sítě, a proud se rozptýlí ve vlastní
domovní elektrické síti. Principje oprav-
du velice prostý: jakmile větrné kolo vy-
produkuje dostatečné množství proudu,
přemění přístroj pro připojení do sítě
energii tak, aby napájela domovní síť.
Na spotřebičích v domácnosti se nemu-
sí nic měnit a provozovatel zařízení si
nanejvýš všimne toho, že účet za elek-
trický proud, vystavený rozvodným pod-
nikem, bude v příštím roce nižší.
Příklad 1:
větrné zařízení vyrobí 500 W
v domácnosti spotřebujete 1000 W
elektroměr naměří jen 500 W

Příklad 2:
větrné zařízení vyrobí 500 W
v domácnosti spotřebujete 500 W
elektroměr naměří 0 W

Příklad 3:
větrné zařízení vyrobí 1000 W
v domácnosti spotřebujete 500 W
elektroměr naměří
(běží pozpátku) -500 W

V Německu existuje zákon, který
umožňuje prodej nadbytečného prou-
du dodavateli elektrické energie; ten
vámi dodaný proud musí odebrat
a zaplatit.

Myšlenka dodávek do rozvodné
sítě přirozeně existovala již dlouho
před tímto zákonem, mnoho malých
větrných zařízení dodávalo pomocí
více či méně dobrých přístrojů elek-
trický proud do veřejné sítě. Ve větši-

ně případů však byla dodávka do sítě
pravděpodobně ilegální, a elektroměr
se pak při přebytku (příklad 3) prostě
točil nazpátek.

Ať je však napájení sítě jakkoliv kom-
fortní a pohodlné, jednu nevýhodu má:
dojde-li k výpadku proudu ve veřejné síti
- což se jistě stává málokdy- není malé
větrné kolo ani za větrného počasí
k ničemu. Přístroj pro připojení do sítě
větrné zařízení při výpadku proudu
z bezpečnostních důvodů ihned vypíná
a odpojuje od sítě, aby se zamezilo
možnému nebezpečí, spojenému s její-
mi opravami.

Zařízení na podporu vytápění
Nechtěl bych tu zatajit ani třetí vari-

antu. Existuje malý počet výrobců, kte-
ří nabízejí také malá větrná zařízení
na podporu vytápění. V podstatě je tato
forma využití podobně pohodlná jako
napájení sítě, jenže ještě o něco lev-
nější. Místo drahého přístroje k připo-

Obr. 4.5
Tady se proud vyrobený větrným zaříze-
ním používá jako podpora vytápění
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jení do sítě se musí obstarat pouze
malá řídicí jednotka a do zásobníku
horké vody našroubovat „pouze" topná
tyč. Nicméně i tady jednotlivé zkuše-
nosti dokazují, že to většinou přece jen
není tak jednoduché, že regulátor čas-
to neplní svou řídicí funkci tak, jak by
měl, a všechen vítr pak proletí kolem
bez užitku. Proudu je na obyčejné „pro-
topení" vlastně i škoda. Teplo je nejmé-
ně hodnotná forma energie, a proto
nepovažuji tuto variantu za dobré řeše-
ní. U větších větrných zařízení od 3 kW
a vysoké potřebě teplé vody snad může
být tato volba zajímavá, u malých zaří-
zení však tomu tak není.

Shrnutí
Mnohé kutily a koníčkáře přirozeně

láká myšlenka tzv. samozásobování.
Neuspokojuje je ta skutečnost, že si
potřebný proud sami vyprodukují,
že jím napájejí síť, ale pak při výpadku
elektrického proudu nemohou sáhnout
na rezervy, které si sami vytvořili. I já
jsem podlehl tomuto těžko vysvětlitel-

Energie 1 kWh vystačí na jeden
z těchto úkonů:
• svařit asi 9 I vody
• asi 7 hodin sledovat televizi
• asi šestkrát po 10 minut upravovat

vlasy fénem
• asi 1 hodinu žehlit
• asi 4 minuty používat teplou sprchu
• asi 8 hodin strávit u počítače
• na toustovači připravit asi

60 krajíčků chleba
• v pračce vyprat prádlo na 60 °C
• asi 1 den nechat běžet mrazničku

Obr. 4.6
Co se dá vykonat s 1 kWh ?

nému viru samozásobování. Mohl jsem
sice využívat komfortního proudu
ze zásuvky, ale prostě jsem to tak ne-
chtěl; místo toho jsem investoval mno-
ho peněz do baterií a snažil se dodávat
do veřejné sítě jen přebytek.

K výpadku elektrického proudu do-
šlo v našem sídlišti jen jednou jedin-
krát za celou řadu let, a to zásahem
blesku. Jako jediný v celém soused-
ství jsem toho večera skutečně měl
po krátkou dobu ze svých baterií
k dispozici proud z větru na svícení
a televizi, avšak toto zadostiučinění
bylo velmi draze vykoupeno.

Sám jsem podnikl hodně drahých
pokusů s napájením sítě, avšak
v kombinaci s bateriemi to u mne
opravdu nikdy správně a trvale nefun-
govalo. V posledních letech se na trhu
se střídači konečně nějak pokročilo,
takže dnes lze pro napájení sítě kou-
pit střídače napětí, které byly přizpů-
sobeny zvláštnostem malých zařízení
na větrnou energii. Přirozeně je mož-
né si např. koupit nebo postavit malé
větrné zařízení, nabíjet jím nejprve
baterie a později přejít k napájení sítě.,
Prostým odpojením od baterií a při-
pojením k přístroji na napájení sítě
se však celá záležitost nevyřeší.

Proto: u zařízení a projektů, u nichž
připojení do sítě není k dispozici nebo
je prostě příliš drahé, neexistuje
ani možnost volby mezi baterií a sítí.
U všech ostatních zařízení s výkonem
od asi 500 W by se ale již předem mělo
důkladně zvážit, zdali přece jen není
napájení sítě podstatně ekologičtější
a tím i smysluplnější.
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5 VOLBA STANOVIŠTĚ

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí
při uvažování o koupi nebo dokonce
vlastnoručním postavení malého větr-
ného zařízení je volba stanoviště. Nej-
lepší by bylo samozřejmě takové
stanoviště, kde by stromy, keře
ani domy v žádném směru nezpůso-
bovaly větrné víry, neboť vítr by měl
na rotor proudit pokud možná neruše-
né. Většina domácích zahrad však bo-
hužel nenabízí právě mnoho možných
variant, a tak se posunutí větrného
zařízení o pár metrů doprava, doleva
nebo do výšky může pro samé keře
a stromy stát zcela určující.

Pro výpočet energetického zisku je
v rámci plánování příslušného zaříze-
ní v mnoha případech zajímavé vě-
dět, s jakou průměrnou roční rychlostí
větru lze v dané lokalitě počítat. Pří-
slušná měření provádějí meteorolo-
gické stanice již celou řadu let.
Výsledky jsou sestaveny do zónové
mapy větrů (obr. 5.1a, obr. 5.1b), kte-
rá však udává jen zhruba očekáva-
nou průměrnou roční sílu větru
ve výšce 10 m nad zemí. Přesnější
místní údaje lze získat v nejbližší me-
teorologické stanici nebo na letišti,
popřípadě v nejbližším Českém hyd-
rometeorologickém ústavu.

Obecně se říká a píše, že využití
větrné energie se vyplácí v oblas-
tech s rychlostí větru asi od 3
až 4 m/s (v ročním průměru). Mapky
větrů sice ukazují průměrné roční roz-
dělení, ale já to vidím jinak: právě

v podzimním a zimním období, kdy
vzniká největší potřeba elektrické ener-
gie, je nabídka větru podstatně vyšší
než činí roční průměr.

V oblasti chudé na větry bude sice
roční výtěžek o něco slabší a výpo-
čty rentability budou v daném přípa-
dě vypadat hůře, ale svůj skromný
přínos vykáže i větrné zařízení umís-
těné v méně vhodné lokalitě.

5.1 Vyplatí se měření větru?
Na tuto otázku je těžké odpovědět

jednoznačně záporně. Avšak ve vět-
šině případů se asi skutečné měření
větru nevyplatí. Měření větru a také
znalecké posudky jeho výnosnosti,
které jsou pro větší větrné elektrárny
nezbytné kvůli zajištění vysokých in-
vestic a kreditů, stojí několik tisíc €.
Jestliže si ale chcete zakoupit nebo
svépomocně postavit malé větrné za-
řízení, za něž vydáte něco mezi 500
a 5000 €, obvykle se nevyplatí již pře-
dem investovat hodně peněz do mě-
řicího přístroje nebo dokonce do
znaleckého posudku výnosnosti.
Existují však menší a jednodušší mě-
řicí přístroje, které zprostředkují úda-
je o aktuální rychlosti větru a částečně
je ukládají do paměti. Tyto jednoduš-
ší přístroje stojí od 100 do 1000 €. Ač-
koliv se ani tento výdaj nevyplatí,
může být sledování rychlosti větru
na měřicím přístroji velmi zajímavé,
zábavné a prospěšné pro vaši schop-

24



Obr. 5.1a
Rozložení četnosti rychlostí přízemního větru větších než 2 m/s. Vyšrafované
plochy vyznačují území s četností větší než 38 %

Obr. 5.1b
Rozložení četnosti výskytu rychlostí přízemního větru větších než 5 m/s.
Vyšrafované plochy vyznačují území s četností větší než 12 %
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stanice
Aš
Beroun
Boskovice
Brno - Tuřany
Bystřice nad Pernštejnem
Čáslav
Červený Kostelec
Domažlice
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chotěboř
Jaroměř
Jihlava
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litomyšl
Mikulov
Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou
Opava
Ostrava - Zábřeh
Pohořelice
Praha - Ruzyně
Přibyslav
Rýmařov
Strakonice
Strážnice
Telč
Trutnov
Uherské Hradiště - Staré Město
Ústf nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Velké Meziříčí
Vizovice
Vysoké nad Jizerou
Zábřeh
Zlín

výška n.m.
700
345
670
238
573
251
410
425
185
276
474
546
263
560
364
232
400
360
173
457
387
273
282
183
380
530
340
478
177
569
427
190
398
334
452
310
690
282
261

rychlost větru (m/s)
2,2
2,6
2,8
3,2
2,0
2,9
2,2
3,3
2,1
2,9
2,8
2,1
2,2
3,4
2,4
2,2
3,1
3,2
2,5
2,1
3,3
2,6
2,5
2,0
4,2
3,6
3,6
2,4
3,0
3,7
3,4
2,4
3,5
2,4
2,2
2,2
3,1
2,0
2,3

Obr. 5.1c
Roční aritmetické průměry rychlosti větru na vybraných meteorologických
stanicích ČR. Pro aktuální hodnoty konkrétní lokality kontaktujte Český hydro-
meteorologický ústav
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rychlost větru v m/s

Obr. 5.2
Příklad rozdělení četnosti výskytu
různých rychlostí větru

Obr. 5.3
Malý a jednoduchý příruční přístroj
na měření větru Windmaster 2 udává
paralelně průměrnou a maximální
rychlost větru. Dá se nastavit na m/s,
km/h a uzly.
Cena asi 60 € (plus poštovné)
foto: Conrad Electronic, Wernberg

nost lépe porozumět větru a jeho ná-
ladám (obr. 5.3).

5.2 Stanoviště
Jak již bylo popsáno, nejlepším sta-

novištěm je zcela volný terén, od ně-
hož jsou nejbližší budovy, stromy
nebo keře vzdáleny nejméně 100
až 200 m. Jakkoliv ideální je takové
okolí pro větrné zařízení, tak nevhod-
né je pro kabeláž, která se přece musí
vést od zařízení až k domu a spotře-
bičům. Reálné podmínky stanoviště
často vypadají naprosto jinak: v kon-
krétním případě je pak většinou nut-
né zvolit nějaký kout ve vlastní
zahradě.

Ve vlastní zahradě
Ve vlastní zahradě s domem, něko-

lika stromy, keři a garáží, nebo
na sídlišti mezi mnoha jinými budo-
vami obklopenými rovněž stromy
a keři, není nejlepší volba vždy také
volbou nejsnáze proveditelnou.

Aniž byste pomocí vzorců propočí-
távali, jaké překážky představují jed-
notlivé budovy, měli byste si vzít
k srdci pár základních pravidel a podle
nich se intuitivně rozhodovat. Nejdů-
ležitější zásadou by mělo být nezne-
přátelit si sousedy, ale zavčas je
o svých plánech informovat. Narazí-
te-li na nepochopení a nevoli, ušetří-
te takovým způsobem souseda i sami
sebe nemilého překvapení. Vyhlédně-
te si v zahradě místo, které bude okol-
ní obyvatele rušit nejméně. Teprve
když pak ještě zůstanou nějaké mož-
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nosti variací, mělo by se hledat sta-
noviště s nejpříznivějšími větrnými
podmínkami.

Převažující směr větru v zemích
střední Evropy je většinou západní
až jihozápadní, nejsilnější větry
se však dají očekávat zpravidla
od západu. Na sídlištích se mohou
místně vyskytovat značné odchylky
od hlavního směru větru, protože ho
ovlivňují kopce, hory a budovy. V tom
případě byste se měli spoléhat na svá
pozorování a zjistit, odkud vane vítr
opravdu nejčastěji a nejsilněji. Zásad-
ně by však měl vítr na větrné kolo
proudit co možná nejpříměji a nejrov-
noměrněji. To znamená, že pro větrné
zařízení není nejideálnější takové
místo, kde se listí na podzim točí
v kruhu a kde se objevuje obzvláště
hodně větrných vírů. Mnohdy pomů-

že, když si na kousek papíru nakres-
líte pohled shora (půdorys), abyste
získali lepší přehled o pozemku
a překážkách stojících větru v cestě,
a tak rozlišili vhodná a nevhodná sta-
noviště.

Na střechách a zdech budov
Nabízí se myšlenka instalovat vě-

trné zařízení přímo na střeše obytné
budovy nebo garáže. V podstatě je to
také možné, avšak, bohužel, ve vět-
šině případů nepříliš rozumné. Mno-
ho malých větrných kol lze sice
ve volném terénu slyšet, ne však moc
hlasitě. Je tomu tak proto, že samotná
zařízení nemají rezonanční plochu
hodnou zmínky (na rozdíl od např. ky-
tary nebo houslí), která by mohla malé
vibrace rotoru nebo hukot generáto-

Obr. 5.4
Aby se docílilo dobrých výkonů, musí rotor vyčnívat ze zón vírů vznikajících
u stromů a budov
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ru zesilovat a činit slyšitelnými. Jak-
mile však postavíte větrné kolo
na střechu, může se hluk generátoru
stožárem přenášet na celou budovu
a tak značně zesílit. U obytné budo-
vy to znamená většinou zcela pod-
statné zatížení. Kromě toho mohou
dlouhodobé jemné vibrace vést
za jistých okolností k poškození zdi-
va. Malá větrná kola pracují obvykle
na variabilní počet otáček, proto jsou
tlumiče schopny účinně odfiltrovat jen
relativně malý výsek z celého kmito-
čtového spektra vibrací. Větší rozsah

nebo dokonce všechny vibrace se dají
absorbovat pouze pomocí velmi dra-
hých a nákladných opatření.

Provozovatelé větrných zařízení
dokládají a mé vlastní zkušenosti uka-
zují, že na střechu obytného domu lze
doporučit výhradně velmi malá větr-
ná kola (<100 W) s větším počtem ro-
torových listů (kvůli tiššímu chodu).
Větší zařízení do 500 W by se měla
montovat jen na budovy neobývané
lidmi ani zvířaty, a to také pouze
na odpovídající stabilní střešní kon-
strukci, nikoliv na zdivo (jako na
obr. 5.5).

Obr. 5.5
Aby se dlouhodobě předcházelo ško-
dám, neměla by se zařízení na větrnou
energii upevňovat na zdivo, nýbrž -
pokud na budovu vůbec - pouze
na stabilní střešní konstrukci.

Obr. 6.1
Pro ukotvené trubkové stožáry jsou ved-
le základu pro stožár zapotřebí ještě
další tři základy pro místa ukotvení.
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6 STOŽÁRY

Výběr stožáru není pro volbu sta-
noviště v domácí zahradě nebo
ve volném terénu zcela bezvýznam-
ný. Rozhodovat tady budou případ
od případu rozdílné výhody a nevý-
hody jednotlivých stožárových kon-
strukcí.

Jak má být stožár vysoký?
Otázka se dá vlastně zodpovědět

zcela snadno, jde-li o to, abychom
docílili nejlepší výnosnosti větrného
zařízení: co možná nejvyšší a nejú-
čelnější.

Čím je stožár vyšší, tím je i sám
o sobě nákladnější a dražší; navíc
se případně vyžaduje statické osvěd-
čení jeho stability, pokud má být po-
dána žádost o stavební povolení
na příslušném úřadě v obci. Téměř
ve všech spolkových zemích Němec-
ka existují ve stavebním zákoně
směrnice pro stavbu malých zařízení
na větrnou energii, jimiž se každý
musí řídit. Podle mých zkušeností
žádá o stavební povolení jen velmi
málo stavebníků, a zákonné normy
se také dodržují jen v základních ry-
sech.

Nesmí se zapomenout na to, že
větrné kolo musí zůstat zpřístupněno
kontrolám a opravám. Jestliže nepo-
mohou žebříky a musí přijet vyso-
kozdvižná plošina, může se oprava či
údržbářská práce pěkně prodražit.
Na druhé straně musí být stožár nej-
méně tak vysoký, aby na rotor neby-

lo možné dosáhnout napřaženou
paží. Rychle se točící rotor má totiž
tolik síly, že může dojít k těm nejzá-
važnějším poraněním hlavy a rukou.

Ukotvené trubkové stožáry
Pravděpodobně nejjednodušší a nej-

levnější variantou je ukotvený trubkový
stožár. Při stavbě je třeba vedle zákla-
du pro samotný stožár plánovat rovněž
základy pro místa jeho ukotvení. Jest-
liže si pořídíte na patě stožáru stabilní
kloub (kloubový závěs), dá se pak ten-
to stožár pro údržbářské účely pomocí
lanového navijáku také snadno sklopit.

Ukotvené příhradové stožáry
Náročnější a většinou také podstat-

ně dražší jsou příhradové stožáry, jež
musejí být pro svou štíhlou konstruk-
ci navíc ukotveny. Ani tady by se
při plánování nemělo zapomenout
na patřičné základy. Výhoda tu spo-
čívá v tom, že se na stožár (vždy pod-
le jeho provedení) dá vystoupat, a tak
bez problémů a rychle realizovat
údržbářské a kontrolní práce.

Neukotvené trubkové a
příhradové stožáry

Neukotvené trubkové a příhradové
stožáry jsou ideální variantou pro
malou zahradu. Vyžadují nejméně
místa a také pouze jeden základ
u paty stožáru. Koupíme-li je hotové
v obchodech, jsou nicméně pro své
mnohem stabilnější provedení a větší
průměr bohužel také drahé.
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Použité stožáry
Ten, kdo si nechce koupit nový sto-

žár a raději by chtěl investovat trochu
více práce, může si většinou sehnat
i stožár použitý. Vyřazené příhrado-
vé železniční stožáry nebo také staré
telefonní a elektrické příhradové sto-
žáry někdy dostanete za cenu šrotu.
Velmi dobře se dá použít rovněž sta-
rý dřevěný telefonní sloup, pokud není
moc ztrouchnivělý. Nelze ovšem pod-
ceňovat výdaje za přepravu 10 až
15metrového stožáru do vlastní za-
hrady. Jestliže tím musíte pověřit ně-
jakou firmu, nechejte si v každém
případě předem vypracovat závaznou
předběžnou cenovou nabídku, v níž

bude zahrnuto také nakládání a vy-
kládání sloupu. Jinak by mohlo dojít
k nemilému překvapení, když by pře-
prava stožáru byla nakonec mnohem
dražší než samotný stožár.

Teleskopické stožáry
Kdo chce hodně experimentovat,

ocení luxus teleskopického stožáru.
I zde existují různé varianty s trubko-
vými nebo příhradovými konstrukce-
mi, téměř všechny však mají jedno
společné: jsou konstruovány zpravi-
dla pro antény, ne však pro malá vě-
trná zařízení, a proto jsou vhodná jen
za určitých předpokladů. Při výběru je
nutné dávat pozor na to, aby byly vel-

Ote 6.2 Obr. 6.3
Na ukotvené příhradové stožáry se dá Neukotvený příhradový stožár musí mít
snadněji vystoupat širší základnu a rozměrnější základy
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mi stabilní, aby byl teleskopický me-
chanizmus konstruován tak, že
se rotorové listy při zasunutých trub-
kách nepoškodí nárazem o zem nebo
nějakou překážku, a aby se přímo
pod větrným kolem dalo namontovat
ještě dodatečné stabilizační ukotve-
ní. Já sám jsem měl štěstí, když se mi
podařilo u jednoho obchodníka s vy-
řazeným armádním materiálem kou-
pit za relativně málo peněz velmi
stabilní teleskopický stožár.

Shrnutí
Pro svépomocnou stavbu se nejlé-

pe hodí ukotvený stožár z ocelové
trubky. Ocelová trubka v normované
délce třeba 6 m se dá obstarat téměř
v každém železářství nebo prodejně
hutních výrobků a ocelová lana
s příslušenstvím pro ukotvení jsou
k dostání ve většině příslušně zamě-
řených velkoprodejen. Má-li být sto-
žár vyšší, bude delší trubka již
při koupi mnohem dražší. Za jistých
okolností je také možné několik tru-

Obr. 6.4
Ukotvené trubkové stožáry s otočným kloubem
u paty se dají pomocí lanového navijáku
a dvounožky rychle sklopit, případně vztyčit

Obr. 6.5
Teleskopický stožár
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bek svařit dohromady, ale v tom pří-
padě by se toho měli odvážit pouze
zkušení svářeči s patřičnými znalost-
mi a zkušenostmi.

U svépomocné stavby je velmi ro-
zumné mít současně v plánu i sklá-
pěcí zařízení, jak ukazuje obr. 6.4.
Tím odpadne obtížná a ne zcela bez-
pečná práce na dlouhých žebřících při
montáži stožáru. Pozdější kontroly
a údržbářské práce se pak dají pro-
vádět pohodlně na zemi.

Ochrana proti blesku
Při instalaci větrných elektráren je

nutné dodržovat všeobecná ustano-

vení ochrany proti blesku (ochrana
před bleskem ČSN 34 13 90). Pro při-
pojení zemnícího svodu se na patě
stožáru upevní šroub. Uzemnění se-
stává z měděného drátu o minimál-
ním průměru 8 mm nebo z ploché
ocele žárově pozinkované s minimál-
ním průřezem 100 mm2. Připojí
se na dvě přibližně třímetrové zemní-
cí tyče, které se ve vzdálenosti asi tří
metrů zatlučou kolmo do země. Přes-
né podrobnosti se dozvíte u firem pro-
vádějících protibleskovou ochranu
(telefonní seznam nebo Žluté strán-
ky), kde také obdržíte příslušné nor-
my týkající se instalace.

7 STAVEBNÍ PRÁVO

Také v oblasti malých větrných za-
řízení bylo stavební právo v Německu
několikrát přepracováváno, zůstává
však ve velkém rozsahu záležitostí
spolkových zemí. Proto zde bohužel
neexistuje jednotný způsob postupu.
Při dodržování předpisů se na staveb-
ním úřadě zpravidla nevyskytnou
ani žádné problémy. Velmi mnoho
malých větrných zařízení v Německu
bylo a je nicméně stavěno bez staveb-
ního povolení. Hodně takových staveb
by sice splňovalo všechna kritéria, ale
stavební úřad je institucí, s níž většina
stavebníků nerada navazuje kontakty,
zejména když by stavební povolení

mohlo vyvolat těžkosti a ještě k tomu
není zadarmo. Skutečnost, že tato
malá zařízení navzdory všemu bez
jakýchkoliv zábran často již mnoho let
ekologickým způsobem vyrábějí
proud, spočívá jistě také v tom, že jsou
vedle mnoha tzv. velkých větrných za-
řízení se stožáry vyššími než 100 m
a rotorovými křídly dlouhými 50 m brá-
na na lehkou váhu a považována
za pouhou hračku. Avšak ani to nic
nemění na faktu, že malé větrné zaří-
zení rovněž podléhá stavebnímu prá-
vu a zeje nutno na příslušném úřadě
v obci stavbu ohlásit nebo podat žá-
dost o stavební povolení.
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Zvuk a vrhání stínu
(tzv. diskoefekty)

O lidech žijících v sousedství vel-
kých větrných zařízení se tu a tam do-
čteme, že se cítí být rušeni vrháním
stínu a tzv. diskoefektem. Kdykoliv
se slunce nachází za větrným zaříze-
ním, vrhají rotorová křídla stín v rytmu
daném otáčkami rotoru. Protože
se rotory velkých větrných zařízení
otáčejí dost pomalu, může stále
se opakující a kolem oken kmitající
stín působit opravdu velmi rušivě.
Něco podobného se vztahuje na vy-
tváření hluku, přičemž existují tři růz-
né zdroje hluku a tónů s pokaždé
jinými projevy. První a nejnápadnější
hluk, který vnímáme, je téměř vždy
tzv. prskání rotorových křídel, když
v těsné blízkosti míjejí stožár. Druhý
hluk způsobuje především stožárem
přenášený hukot generátoru nebo
převodovky, třetí hluk vzniká působe-
ním samotného větru na příhradový
stožár nebo na ukotvení.

U malých větrných zařízení pro-
blém vzniku hluku sice také existuje,
ale tady se to projevuje trochu jinak.
Zaprvé není toto obtěžování tak zá-
važné, protože větrná kola jsou mno-
hem menší, a tak produkují obvykle
méně hluku. Zadruhé se ve většině
případů malá větrná zařízení stavějí
na stožáry vysoké přibližně 6 až 15 m
a zvuk se díky tomu nemůže šířit tak

Obr. 7.1
Rychlootáčkový rotor se jeví jako
téměř průhledný

daleko. Při vysokých rychlostech vě-
tru pochopitelně může souseda vyru-
šit z nočního klidu výrazné syčení,
pískání nebo prskání, závisející vždy
na provedení rotorových listů. Rovněž
poloměr vrhaného stínu je díky povět-
šinou nižší výšce hlavy rotoru nad te-
rénem mnohem menší. K tomu ještě
u většiny malých větrných kol přistu-
puje relativně vysoký počet otáček ro-
toru, kdy se za provozu jednotlivá
křídla sotva ještě dají rozpoznat a celý
rotor je pak vnímán pouze jako bez-
mála průhledný kotouč. Diskoefekt tak
nevzniká vůbec, případně výhradně
ve zcela malém okruhu při zapínání
a vypínání zařízení.
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8 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI
STAVĚNÍ

Při stavbě stožáru a montáži větrné-
ho kola je třeba dbát na bezpečnost
všech zúčastněných. Především by
neměly být v blízkosti žádné děti, jež
by mohly v nestřeženém okamžiku stát
na nesprávném místě. Neustále se
podceňuje riziko spojené s ocelovými
nebo nylonovými lany, používanými ke
vztyčování stožárů. Všechny lanové
spoje by měly být s nejvyšší pečlivostí
zajištěny pomocí vložek do lanového
oka (očnic) a lanovými svorkami.
Obr. 8.3 ukazuje, jak se mají svorky
namontovat.

Při vztyčování stožárů je nutno mys-
let také na to, že na začátku zvedání
je tažné lano téměř rovnoběžné se sto-
žárem, a proto je enormně zatíženo
v tahu. Toto zatížení činí několikaná-
sobek hmotnosti stožáru (váží-li např.
šestimetrový stožár i s větrným kolem

pouhých 200 kg, tažné lano a také la-
nový naviják je přesto zatížen silou
až 1000 kg). Odborníci na stavění sto-
žárů v tom případě velmi často použí-
vají pomocné zařízení na vztyčování
stožárů, které podstatně zredukuje
zatížení tím, že se lano pak napíná pod
příznivějším úhlem. Také zde je třeba
dbát na správnou montáž a bezpečné
stanoviště.

Já sám jsem se při svém koníčku
a zejména při zkušebním provozu
svých staveb mnohokrát z nepozor-
nosti vážně zranil. Proto bych chtěl
na tomto místě ještě jednou výslov-
ně poukázat na to, že sebemenší
malé větrné zařízení není hračkou
pro děti. Nebezpečí zranění na točí-
cích se součástech a také na elektric-
kém vedení je obrovské. Dávejte
prosím vždy pozor na to, aby při zku-

Obr. 8.1 Vztyčování větrného zařízeni Obr. 8.2 Přechod ukotvení - základ
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šebním provozu nikdy nebyly děti
v bezprostřední blízkosti a nemohly
tak sáhnout do točícího se rotoru.

Rovněž vy sami byste se měli chrá-
nit, kdekoliv je to možné.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Nejpozději tehdy, když stožár stojí
a větrné kolo se otáčí ve větru, by
mělo být vyřešeno kabelové vedení.
Nejbezpečnější způsob je položení
zemních kabelů do hloubky asi 80 cm.
Samozřejmě je rovněž možné vést
kabely vzduchem od stožáru až
k rohu domu ve výšce 2 až 3 m, a tak
se vyhnout nákladné zemni práci
v zahradě. Nevýhodou u tzv. visuté
varianty je stálé nebezpečí stržení ka-

belu (např. při přenášení dlouhých
žebříků nebo když děti takříkajíc zkou-
šejí, kolik unese). Proto by se mělo
vždy nejprve napnout tenké ocelové
lano, které zabraňuje obyčejnému str-
žení a zároveň také redukuje zatíže-
ní samotného zavěšeného kabelu.

Jestliže však přece jen odstraníte
dlažbu a vyhloubíte příkop, měli bys-
te zároveň položit ještě jeden nebo
dva další kabely (případně stíněné),

Obr. 8.3
Každá smyčka ocelového lana by
měla být zajištěna vložkou do lanové-
ho oka (očnicí) a 3 lanovými svorkami

Obr. 9.1
Nadzemně vedené kabely by měly být
bezpodmínečně odlehčeny uchyce-
ním k ocelovému lanu
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aby bylo později možné na stožáru
napájet např. měřič větru nebo něco
jiného (osvětlení zahradního chodní-
ku). Přitom není na škodu, když
se do příkopu položí také žlutý signál-
ní pás s nápisem Pozor! Silnoproud!
Jistota je jistota, a po letech už člo-
věk např. při pokládání nového vodo-
vodního či odpadního potrubí si
nemusí vzpomenout na staré elektric-
ké vedení.

9.1 Dimenzování kabelů
Při pokládání vedení záleží na

správné tloušťce kabelů. Přitom je
lhostejné, kterou z výše popsaných
variant zvolíte, bude-li vedení ulože-
no v zemi nebo, jak je obvyklé, zavě-
šeno na zdi.

Rozhodujícím faktorem dimenzová-
ní každého vodiče, ať už v malém
okruhu s větrným kolem nebo v do-
movní kabeláži s proudem ze sítě, je
vždy proud, a ne vlastní výkon, jenž
má být přenášen.

Vzorec (Ohmův zákon) k tomu zní:
výkon (ve wattech)/napětí
(ve voltech) = proud (v ampérech)

V normální domovní instalaci s na-
pětím 230 V protéká pro napájení žá-
rovky o výkonu 60 W proud 0,26 A.
Aby se dosáhlo stejného výkonu
z bateriového zařízení o napětí 12 V,
musí podle uvedeného vzorce proté-
kat proud 5 A. U napájecího napětí
24 V je to stále ještě 2,5 A. Čím nižší
je provozní napětí, tím větší bude tu-
díž při stejném výkonu proud. Čím
větší proud protéká tenkými vodiči,
tím větší jsou ztráty ve vedení. Tyto
ztráty se neprojeví pouze nižším na-
pětím na spotřebičích, ale také tím,
že se kabel zahřívá. V nejhorším pří-
padě by mohlo dokonce dojít k pro-
tavení izolace nebo ke zkratu a
následnému požáru. Kromě toho
musí větrné zařízení dodatečnou
a užitek nikomu nepřinášející pro-
dukcí nahradit ztrátu, způsobenou
příliš tenkým kabelem. Dostatečně
velkým průřezem kabelů a dostateč-

Výkon větrného
kola nebo
spotřebiče
50 W
100W
250 W
500 W
500 W

1000W
1000 W

1000W

Napětí

12V
12 V
12V
12 V
24 V
24 V
24 V
230V(!)

Jednoduchá
vzdálenost

20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
50 m
50 m

Vypočítaný průřez
při ztrátě max. 1 %

24,9 mm2

49,7 mm2

124,3 mm2

248,6 mm2

62,2 mm2

124,3 mm2

310,8 mm2

3,4 mm2

Vypočítaný průřez
při ztrátě max. 5 %

5,0 mm2

9,9 mm2

24,9 mm2

49,7 mm2

12,4 mm2

4,9 mm2

62,2 mm2

0,7 mm2

Obr. 9.2
Stanovení potřebného kabelového průřezu v závislosti na systémovém napětí
a výkonu, jehož má být dosaženo
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ně vysokým systémovým napětím
se dá těmto nedostatkům a nebez-
pečím zabránit.

Já sám se držím starého pravidla
a nikdy nezatěžuji kabel proudem vyš-
ším než odpovídá 10 A na 1 mm2 prů-
řezu. Při delším vedení než 10 m by
se měly v zájmu nižších ztrát volit ješ-
tě větší průřezy kabelů, aby na 1 mm2

kabelového průřezu nepřipadal proud
větší než 5 až 10 A.

Pro poněkud přesnější výpočet prů-
řezu měděného kabelu je zde vzorec:

hledaný průřez = (p . m. L )/( v . U2)
p = specifický odpor mědi =

= 0,0179 ohmů/mm2

m = dvojnásobek vzdálenosti pro drá-
hu tam a zpět

v = 0,01 pro ztrátu max. 1 %
(0,03 pro 3 %)

U = systémové napětí
L = výkon (zdroj nebo spotřebič)

Pro ty, kteří nemají po ruce kapes-
ní kalkulátor, poskytne tabulka na
obr. 9.2 přehled typických směrných
hodnot. Z ní je ihned zřejmé, jaký vliv
mají přípustné ztrátové výkony a sys-
témové napětí. Uvedené průřezy platí
ovšem jak pro kabel od větrného kola
k baterii, tak pro kabel od baterie
ke spotřebičům (a přirozeně také
pro plusové a minusové vodiče).
Na úseku od větrného zařízení k ba-
terii ovšem platí, že se zde nedá po-
čítat se stejnoměrným výkonem.
V zásadě je správné řídit se podle
jmenovitého výkonu, ale právě proto,
že to je pouze jmenovitý výkon, bývá
dosahován obvykle jen několik dnů
a hodin v roce. Na rozdíl od všech ji-

ných účelů použití by v tomto přípa-
dě sestupné zaokrouhlování průřezů
nepřineslo žádné větší ztráty (např.
u 500 W/24 V/20 m = 10 mm2). Pod-
le výkonu zařízení, účelu použití
a zatížení spotřebiči by se tedy mělo
důkladně zvážit, zdali by se vyšším
systémovým napětím nedaly vyrovnat
možné nevýhody delšího napájecího
vedení. V každém případě to lze do-
poručit. V posledním řádku tabulky
(obr. 9.2) uvádím srovnávací hodno-
ty pro obvyklou domovní kabeláž
o napětí 230 V. Jestliže bychom sku-
tečně chtěli napájet větší spotřebiče
a ještě k tomu na větší vzdálenost
od baterie, pak je nasnadě, že by-
chom to měli učinit rovnou pomocí ob-
vyklé sítě střídavého napětí 230 V.
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Pro tento účel nabízí odborná ob-
chodní síť střídače.

9.2 Střídače
Střídače byly původně vyvinuty pro-

to, aby z bateriového proudu vyráběly
střídavé napětí 230 V, v domácnostech
obvyklé. Obecně se jim také říká ne-
závislé střídače a nelze je zaměňovat
za dále popisované střídače připojené
k síti.

Ve shodě s obvyklými variantami
napětí akumulátorů pracují střídače
vždy podle svého typu a výkonu
se vstupním napětím 12 V 24 V nebo
také 48 V. Při výstupu je k dispozici
vždy střídavé napětí 230 V se síťovou
frekvencí (50 Hz).

Důležité upozornění!
Nikdy vás nesmí napadnout zapo-

jit nezávislý střídač do obyčejné zá-
suvky v domácnosti. Způsobí to
strašnou ránu, při níž v nejlepším pří-
padě vyletí pojistka v pojistkové skří-
ni nebo ve střídači. V nejhorším
případě se přístroj úplně zničí, případ-
ně se dá ještě opravit, ale jen s vel-
kými náklady.

Existují nezávislé střídače pro růz-
né účely použití, ve zcela odlišných
formách, kvalitách a tím i cenách.

Jednoduché střídače dodávají ob-
délníkové nebo lichoběžníkové vý-
stupní napětí, a podle toho jsou
označovány jako obdélníkové nebo li-
choběžníkové. Jsou střídače s velmi
nízkým výkonem již od přibližně
100 W; hodí se k napájení různých

malých přístrojů a používají se např.
v osobních automobilech k napájení
počítačových síťových komponent.
Kvalita těchto většinou velmi levných
přístrojů je většinou spíše nízká. Vy-
hovují pro napájení laptopu jen pro-
to, že jeho síťová část je velmi dobrá
a necitlivá a dokáže odfiltrovat četné
rušivé vlivy.

Větší přístroje s výkony až do
1000 W se výborně hodí pro pohon
menších řemeslnických strojů a vět-
šinu obvyklých domácích spotřebičů.
Provoz některých elektronicky říze-
ných přístrojů, napájených takovými

Obr. 9.4
Tento malý, ale velmi dobrý 200wattový
sinusový střídač (12 V) firmy ASP-AG
mně již mnoho let výborně slouží.
Při krátkodobém přetížení až plnými
300 W už sice není napětí zcela stabil-
ní, avšak přesto dosahuje svého výko-
nu
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střídači, způsobuje ovšem problémy,
např. u okružních pil s elektronickým
řízením tlumeného rozběhu nebo také
u ručních vrtaček s regulací otáček.

Kdo by chtěl mít stoprocentní jisto-
tu, měl by se rovnou poohlédnout
po výkonném sinusovém střídači.
Sám jsem dokonce už při pokusech
používal přístroje s výkonem 5000 W.
Jsou navrženy tak, že výstupní napětí
téměř dokonale napodobuje sinuso-
vé síťové napětí. Přirozeně jsou i zde
opět rozdíly v kvalitě, přičemž nej-
dražší přístroj nemusí být vždy také
nejlepší. Proto by se měl člověk
při koupi poradit s kvalifikovaným pro-
dejcem, případně důvěřovat zkuše-
nostem jiných lidí.

Teoreticky by se mohl výkon střída-
če zvolit tak vysoký, aby se všechny
spotřebiče daly provozovat rovnou
při napětí 230 V. V podstatě to funguje
také. Nicméně i dobrý sinusový stří-
dač má bohužel pouze omezený stu-
peň účinnosti, takže část drahocenné
energie se při transformaci ztrácí, a to
tím více, čím větší je střídač. Je-li di-
menzován tak, že jeho výkon stačí
na provoz velké okružní pily v zahra-
dě, ale po většinu času napájí pouze
několik úsporných žárovek, pak sa-
motný střídač spotřebuje za určitých
okolností více proudu, než oněch ně-
kolik žárovek.

Proto doporučujeme, abyste vše
pečlivě a předvídavě naplánovali
a střídač nepředimenzovali, a abyste
v každém případě ztráty, jimž se dá
vyhnout, kompenzovali raději dvojná-
sobně velkým větrným zařízením.

9.3 Síťové střídače
Síťové střídače jsou v podstatě po-

dobně konstruovány jako výše uve-
dené střídače nezávislé. Rozdíl
spočívá v tom, že nemohou síťové
napětí a frekvenci vytvářet samostat-
ně, ale v síti (ve vaší zásuvce) je nej-
prve změří a potom přesně napodobí.
Zvláštní výhody a nevýhody jsem po-
psal již dříve v kapitole 4.

Na trhu je sice velký výběr síťových
střídačů, byly však konstruovány
pro zařízení na solární proud. Solár-
ní zařízení reagují velmi pomalu
na měnící se povětrnostní podmínky
a provozní napětí se v krátkém časo-
vém intervalu téměř nemění. Stávají-
cí střídače jsou také proto optimální
pouze pro tato zařízení. Malé větrné
zařízení mění při poryvech větru ne-
ustále svůj počet otáček a tím také

Obr. 9.5
Účinnost autonomních střídačů
v závislosti na zatížení
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Obr. 9.6
Střidač
k napájení sítě

velmi rychle napětí generátoru. Stří-
dače se tedy musejí vyrovnávat
s rychlými výkyvy napětí, a tady je
výběr přístrojů v současné době bo-
hužel ještě velmi omezený.

Vývoj vhodných přístrojů stojí
ale enormně mnoho peněz, a tomu
odpovídá malá ochota výrobců do něj
investovat. Značnou část nákladů
na vývoj nesli dosud zákazníci a drob-
ní obchodníci, kterým nedokonalé pří-
stroje způsobovaly nepříjemnosti
a škody, a kteří na tom většinou pro-
dělávali.

V současné době vím pouze o dvou
přístrojích na trhu, jež se opravdu dají
označit jako síťové střídače pro větrná
zařízení. Jsou to přístroje firmy
Dorfmuller DMI (800 W/1500 W)
a firmy ESB (WTI 1500 W/3000 W).
Přístroj DMI 800 má maximální výkon
800 W a je dimenzován na vstupní na-
pětí do 80 V, avšak s napájením za-
číná bohužel teprve asi při 28 až 30 V.

To znamená, že větrné zařízení
o napětí 24 V spíná na síť dosti poz-
dě. Vhodnější by zde bylo větrné za-
řízení s generátorem o napětí 36 V
nebo 48 V. Tento přístroj se vyznaču-
je kompaktní konstrukcí, odolnou vůči
povětrnostním vlivům. Větší přístroje
firmy ESB jsou dimenzovány na
1,5 kW a 3 kW a hodí se také pro vě-
trná zařízení o napětí 24 V. Obsahují
již síťové kontrolní zařízení (elektro-
nickou síťovou pojistku). Zvláštností
těchto střídačů je programovatelná
charakteristika výkonu pro různé typy
generátorů. Tato třída přístrojů není
ovšem pro menší koupená nebo své-
pomocně postavená větrná zařízení
s výkonem kolem 500 W levnou zá-
ležitostí. Kdo však v blízké budouc-
nosti plánuje něco většího, měl by
takovou investici vzít vážně v úvahu.
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9.4 Baterie
Má-li být proud i v málo větrném

období nepřetržitě k dispozici, musí
být, jak již bylo řečeno, přechodně
akumulován v bateriích. Pro solární
a větrná zařízení by se měly používat
jen takové baterie (akumulátory), jež
jsou označovány jako baterie pro po-
hon a osvětlení. Jejich fungování
se podstatně liší od normálních auto-
baterií. Zatímco autobaterie musí
ke spouštění motoru dodat velmi vy-
soký proud pouze krátkodobě (potom
přebírá práci alternátor), jsou baterie
pro pohon spíše vhodné k tomu,
aby po delší časová období zachyco-
vala a opět dávala k dispozici menší
rovnoměrnější proudy. Protože bate-
rie pro pohon jsou zpravidla o něco
dražší než autobaterie, je možné
pro první pokusy využívat i opotřebe-
né autobaterie. Potřeba proudu
v napájení domu a výkon těchto ba-
terií pochopitelně nejsou v souladu,
takže již po 1 až 2 letech mohou au-
tobaterie vysadit (u opotřebených
baterií podle jejich stavu ještě mno-
hem dříve). Dobré baterie pro pohon
naproti tomu spolehlivě poslouží 5 až
7 let, a to podle zvyklostí ve spotřebě.

Pro větší nezávislý systém, v němž
je z baterií napájen celý dům, se do-
konce většinou vyplatí pořídit si oprav-
du drahé stacionární pancéřové
deskové baterie. Jsou přinejmenším
dvojnásobně drahé v porovnání
s bateriemi pro pohon, zato však také
vydrží třikrát až čtyřikrát déle, a tak
se tato větší investice opět navrátí.

Obr. 9.7
Stacionární olověné baterie
(na obrázku) nebo trakční baterie lze
v každém případě doporučit pro vážně
míněné používání v nezávislých
sítích. Střídač by ale neměl být
instalován v takové blízkosti baterií.

Pro životnost baterií je rozhodující
nejen správná péče, ale i správné di-
menzování. Je-li kapacita akumuláto-
ru příliš velká, nestačí větrné zařízení
baterii úplně nabít, aby se umožnilo
její případné proplynění (to je důleži-
té kvůli promíchání kyseliny v baterii).
Je-li kapacita akumulátoru dimenzová-
na příliš těsně, kyselina se sice pro-
mísí, avšak při plné baterii by regulátor
nabíjení větrné zařízení přibrzdil,
a větrný den by tak nemohl být plně
využit pro získávání elektrické energie.

Z vlastní, docela bolestné zkuše-
nosti bych chtěl důrazně upozornil
na tato základní pravidla při prácí
s bateriemi:
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Pozor na zacházení s nářadím
v blízkosti baterií. Šroubovým klí-
čem lze rychle vyvolat zkrat, kte-
rý může vést k nebezpečným
požárům a explozím.

Při práci s bateriemi nikdy nekuř-
te!

Pozor při manipulaci s bateriovou
kyselinou a při doplňování desti-
lované vody (noste rukavice
a brýle!). Potřísnění kyselinou
na pokožce nebo oblečení ihned
opláchněte velkým množstvím
čisté vody. Oči při zasažení kyse-
linou rovněž ihned vypláchněte
a okamžitě vyhledejte očního lé-
kaře!

Současně by se měly používat
jen baterie stejně staré, aby slabší
baterie nevybíjela a trvale nepo-
škozovala lepší baterii.

Při paralelním zapojení několika
baterií by se měly jednotlivé ba-
terie od sebe oddělit pojistkami
(50 A). Při zkratu by se tak poško-
dila jen jedna baterie, a ne všech-
ny.

Pojistky ani jiné přístroje se ne-
smí montovat v bezprostřední
blízkosti samotných baterií. Po-
jistka vytvoří při propálení malý
elektrický oblouk, dostačující
k tomu, aby zapálil plyn (vodík),
unikající z baterie. Důrazně
se doporučuje alespoň dvoumet-
rová bezpečnostní vzdálenost
od baterie.

9.5 Elektrické zapojení
Pro instalaci spotřebičů na stejno-

směrné napětí 12 V nebo 24 V se dá
jen zřídkakdy použít instalační mate-
riál, jak ho známe z normální domov-
ní elektroinstalace. Pochopitelně je
možné použít stejné spínače, dodrží-
li se jejich maximální proudové zatí-
žení pro stejnosměrné napětí.

U stejnosměrného napětí se však
při zapínání a vypínání spínače vždy
vytváří malý elektrický oblouk, a tak
se kontakty pomalu opalují. Čím větší
je spínaný proud, tím silnější je elek-
trický oblouk a opal na kontaktech.
U střídavého proudu se to děje
v podstatě také, avšak rychlým stří-
dáním polarity se jiskra ve zlomku
vteřiny automaticky uhasí. Smí-li se
například normální světelný spínač
zatížit při střídavém napětí 230 V až
10 A (= 2300 W), pak by to při stej-
nosměrném napětí 12 V nebo 24 V
měly být pouze asi 3 A (spínací výkon
40/80 W). Zásuvky na střídavý proud
by se zásadně používat neměly, ne-
boť nebezpečí záměny s 230 V je pří-
liš vysoké. Kromě toho by se mohlo
zaměnit plusové a minusové pólová-
ní, kdyby se zástrčka zasunula obrá-
ceně.

Rovněž jističe, jak je známe z do-
movní instalace, se nesmí používat,
neboť jejich spouštěcí mechanizmus
je dimenzován na střídavý, nikoliv
na stejnosměrný proud.

V obchodech se zaměřením na so-
lární a větrná technická zařízení a také
v prodejnách s automobilovým přislu-
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šenstvím je bohatý výběr zboží, počí-
naje dobrými pojistkami a malými jis-
tiči až po zásuvky a zástrčky jištěné
proti přepólování. V každém případě
dbejte na dobrou kvalitu provedení ka-
belových přípojů.

Pro instalaci běžné sítě 230 V stří-
davého napětí v domácnosti existuje
celá řada norem a prováděcích usta-
novení zajišťujících elektrickou bez-
pečnost. Potřebný elektroinstalační
materiál lze bez problémů koupit
v odborné obchodní síti. Při instalaci
sítě s tzv. malým napětím, tzn. 12 V

Obr. 9.8
Automobilové příslušenství obsahuje
množství pojistek pro zařízení
s malým napětím, nejen pro zásuvnou
montáž. Pojistky na velmi vysoké
proudy, např. od 50 A do 70 A (úplně
vlevo a vpravo), jsou opatřeny
šroubovými kontakty

nebo 24 V stejnosměrného napětí, je
to poněkud odlišné. Nebezpečí úra-
zu elektrickým proudem při doteku tu
sice nehrozí, přesto však i tady musí
být dodržována určitá pravidla, zabra-
ňující poškození přístrojů nebo spá-
lení kabelů. Nevýhodné je v současné
době také to, že elektroinstalační ma-
teriál pro sítě malého napětí je rela-
tivně drahý a nelze jej všude koupit.

Některé konstrukční díly se mohou
převzít z automobilové elektroinsta-
lační techniky, pro instalaci v budo-
vách nejsou však ideální. Největší
pozornost je třeba věnovat nebezpe-
čí spojenému s přepólováním zásu-
vek. Z tohoto důvodu jsem si stanovil
své vlastní pravidlo, které jsem dodr-
žoval při všech dalších konstrukcích
a změnách. Všechny kontakty zástr-
ček a vypínačů jsem dodatečně ozna-
čil červenou a modrou barvou.

Zástrčky a zásuvky pro sítě stejno-
směrného proudu nesmí být zaměni-
telné za instalace pro střídavý proud
a musí jednoznačně rozlišovat
plusový a minusový pól. Na tyto
anglické zástrčky mohou být napojeny
kabely o průřezu až 6 mm2, na
zásuvky o průřezu až 10 mm2
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9.6 Spínače a pojistky
U menších spotřebičů s příkonem

asi do 50 W (žárovky atd.) jsou upo-
třebitelné běžné vypínače pro techni-
ku používající 230 V, které se dávají
pod omítku nebo na omítku. Větší vý-
kony by jimi spínány být neměly, ač-
koliv jsou tyto spínače zpravidla
dimenzovány pro zatížení kontaktů
10 A (u střídavého napětí). Opalová-
ní kontaktů je totiž u stejnosměrného
proudu znatelně větší než u proudu
střídavého. Pro silnější spotřebiče,
které potřebují proudy nad 4 až 5 A,
se musejí používat speciální spínače
konstruované pro stejnosměrné prou-
dy.

Důležité je jištění jednotlivých
proudových obvodů. Účelné řešení
nabízejí tavné pojistky, známé z au-
tomobilové techniky; příslušné uchy-
cení pro ně však seženete jen
na vrakovišti aut. Stejně dobře se
hodí automatické pojistky používa-

né v domovních instalacích. Dají
se koupit ve většině obchodů s elek-
trotechnickým materiálem pro různé
intenzity proudu a současně jsou vel-
mi výhodné proto, že zabudovaným
spínačem může být nouzově spínán
i spotřebič.

Obr. 9.11
Tak by mohlo vypadat malé kompletní napájeni proudem s větrným kolem,
solárními moduly, regulátorem a měřícími přístroji
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9.7 Spotřebiče
Nejpozději po postavení vaší ELWI

a po výrobě prvního proudu byste
se měli zamyslit nad tím, co chcete
s touto ekologicky vyrobenou elektři-
nou podniknout.

Očekávaný energetický přínos ELWI
se dá sotva předem přesně předpově-
dět, protože je hodně závislý na pově-
trnostních podmínkách dané lokality.
V lokalitě s velmi příznivými podmínka-
mi to může být více než 200 kWh/roč-
ně, v lokalitě se špatnými podmínkami
se může jednat také jen o 50 kWh/roč-
ně. Přesný přínos se dá v dané lokalitě
odhadnout pouze na základě zkuše-
ností nebo pomocí poměrně drahých
měřicích přístrojů. U tak malého zaří-
zení se podle mého názoru nevyplatí
výdaje na komplikované výpočtové po-
stupy.

Na druhé straně mne osobně při
mých pokusech s větrnými koly vždy
velmi zajímalo měření proudu a na-
pětí generátoru pomocí dvou malých
měřicích přístrojů a tím i určování vý-
konu větrné elektrárny. Tyto měřicí pří-
stroje jsou vhodné také k občasnému
přezkoušení funkce generátoru a ba-
terií. Baterie obecně špatně snášejí,
když jsou příliš vybíjeny nebo příliš
nabíjeny. Pomocí přesného měřiče
napětí (vhodný je např. digitální volt-
metr) byste měli pravidelně měřit na-
pětí akumulátorů a tak přezkušovat
stav jejich nabití, případně spotřebič
podle toho zapínat nebo vypínat. Al-
ternativně je možné stav nabití aku-
mulátorů kontrolovat také pomocí
spolehlivé zkoušečky kyselosti (hus-
toty), což je sice rovněž přesné,
ale o něco obtížnější.

Obr. 9.12
Moje malé přenosné měřicí a testovací centrum. ELWI 2 dodává -jak je z obrázku
jen obtížně patrné - právě 300 W. Kulatý měřicí přístroj ukazuje při napětí
13 V nabíjecí proud 25 A
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Jak by mohla vypadat síť vytvořená
pomocí ELWI, akumulátoru a reguláto-
ru, zobrazuje obr. 9.11. Kombinace
se solárními moduly je vhodná pro stej-
noměrné zásobování elektřinou během
celého roku, proto jsem takový modul
zakreslil jako doplňkový zdroj proudu. Dá
se uvažovat i o jiných doplňujících zdro-
jích proudu, jako např. o upraveném ro-
topédu nebo další ELWI.

Při systémovém napětí 12 V by
s pořízením vhodných spotřebičů neměl
nastat žádný problém. V obchodech
s autopříslušenstvím nebo kempinkový-
mi potřebami se dá nakoupit téměř
všechno, kávovým strojkem počínaje
a barevným televizorem konče. Pro sys-
tém s napětím 24 V se obdobné přístroje
dostanou rovněž, ale obvykle se shánějí
o něco obtížněji.

V podstatě je také možné vyrábět
střídavý proud pomocí měniče napě-

tí 230 V, a tak pohánět některé běž-
né přístroje, jejichž spotřeba proudu
nesmí být ovšem příliš vysoká.
Ale pořízení dobrých měničů napětí,
tj. takových, které vykazují nízkou
ztrátu, je velmi nákladné, a navíc je
u malých zařízení skutečně úsporněj-
ší a rozumnější spotřebovávat proud
tak, jak byl vyroben. Při každé přemě-
ně napětí - ať již na 230 V nebo
na 6 V- vznikají ztráty, které musí
ELWI dodatečně vyrobit.

Pro demonstraci účinnosti nízkého
napětí (12 V) vám navrhuji tento po-
kus: umístěte vedle sebe 12V žárovku
z brzdového světla o příkonu 21 W
a 40 W žárovku z normální domovní
sítě; v zapnutém stavu porovnejte je-
jich svítivost. Budete překvapeni,
jak vysoká je svítivost nízkovoitové
žárovky, a to ještě při poloviční spo-
třebě proudu!

10 ROTOROVÁ KŘÍDLA
Stavba rotorových křídel svépomo-

cí je obzvláštní umění, které vyžadu-
je velkou trpělivost a zkušenost. Týká
se to všech variant rotorů, ať už jsou
ze dřeva, umělé hmoty nebo i z kovu.

Pro začátečníka bude určitě snazší
pustit se nejprve do malých dvojlis-
tých rotorů z jednoho kusu dřeva. Tří-
listý rotor představuje již značně těžký
úkol vzhledem k nákladnému a obtíž-
nějšímu vyvažování. Jedině ten, kdo
se dobře vyzná v modelářství nebo
má zkušenosti s dřevěným rotorem,

se může odvážit svépomocné stavby
křídel ze sklolamináťu, neboť pro ta-
ková křídla musíte v každém případě
vytvořit model i inverzní formu.

Pro stavbu větrného kola existuje
celá řada vhodných profilů s různými
přednostmi i nevýhodami. Kdo by měl
zájem o další informace, najde je
v knihách, které se specializují na pro-
fily; takové knihy si můžete vypůjčit
ve veřejných knihovnách (hesla: letec-
tví, aerodynamika, nauka o proudění).
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Obr. 10.1
Křídlo větrného kola (profil CK220) se vyrábí jako hliníkový vytlačený profil. Vsunutá
trubka, sloužící jako nosný příčník, umožňuje postavit různě velká větrná zařízení

Ve speciálních obchodech (viz Nákup-
ní zdroje) jsou k dostání samostatné
kompletní rotory nebo jako náhradní díly.
Výběr je v současnosti již potěšitelně
velký (obr. 10.2). I tady platí, že zasvě-
cená konzultace umožní vyhnout
se nejhrubším chybám a škodám.

Něčím zvláštním je vytlačený profil
z hliníku, který byl vyvinut ve spolu-
práci s panem Crome (Bremen)
pro svépomocnou stavbu větrného
zařízení Kukate. Představuje jedno-
duchý profil rotorového listu, který
se prodává jako metrové zboží rela-
tivně levně; pomocí trubky jakožto
středového nosníku se upevňuje
na náboji rotoru. K tomu existují kon-
cové a uzavírací čepičky. Takovým
způsobem lze postavit rotory v libo-
volných velikostech. Protože se profil
mezi vnitřním a vnějším poloměrem
nemění, hodí se pro zařízeni s průmě-
rem rotoru menším než 3 nebo 4 m
pouze jen za určitých předpokladů.
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11 GENERÁTORY

Jako generátor pro malá, svépo-
mocně postavená větrná kola se čas-
to používá 12voltový automobilový
generátor. Opotřebené automobilové
generátory se dají levně sehnat
na vrakovištích nebo u obchodníků
s auty, tam ovšem ne tak levně,
jak bychom očekávali. Životnost tako-
vých generátorů je téměř neomeze-
ná. Jedinou součástí podléhající
opotřebení jsou uhlíky, případně kar-
táčky. Může se také stát, že dioda, od-
povídající za usměrňování střídavého
nebo trojfázového proudu, již spoleh-
livě nepracuje, nebo jsou poškozena
ložiska, což ale bývá velmi zřídka.

Tím jsou však přednosti automobi-
lových generátorů vyčerpány. Jejich
největší nevýhodou je velmi nízký stu-
peň účinnosti, jehož maximální hod-
nota činí 40 %, u některých typů
dokonce pouze 10 až 15 %. Kromě
toho vyžadují tyto generátory pro do-

Obr. 11.1
Firma A. Harbarth (78357 Muhlingen)
nabízí generátory s permanentními
magnety pro 12 V a 24 V

sažení prahu nabíjení dosti vysoké
otáčky. Navíc přímá montáž rotoru na
hřídel takového generátoru nemá zpra-
vidla smysl, protože slabá zadní ložis-
ka dlouho nevydrží tlak větru na rotor.

Další nevýhodou těchto generáto-
rů je vlastní spotřeba proudu. Aby
se pólové nástavce zmagnetizovaly,
musí budícím vinutím nejprve proté-
kat proud, který se obecně odebere
z akumulátoru. Teprve při zapnutém
buzení může generátor vyrábět proud
za předpokladu, že bylo dosaženo
minimálního počtu otáček.

Pro chudobnější peněženku neexis-
tuje žádná správná alternativa. Dobré
zkušenosti mám s francouzskými zdro-
ji firmy Ducellier. Tyto generátory stří-
davého proudu se zabudovávaly téměř
do všech starších typů vozů Citroen

Obr. 11.2
Generátor firmy AeroCraft, 500 W/12 V,
s odstředivou regulací
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a dosahují - podle typu vozu -jmeno-
vitého výkonu až 500 W.

Podstatně vhodnější jsou generá-
tory buzené permanentními magne-
ty, které jsou pevně zabudované,
a proto nepotřebují žádný budící
proud. Na tomto principu pracují např.
dynama pro jízdní kola. Jako již pou-
žité jsou takové generátory ve výko-
nové třídě 100 až 1000 W bohužel
stěží k dostání a nové generátory jsou
velmi drahé.

Já sám jsem prozatím neměl možnost
nasbírat moc zkušeností s generátory

buzenými permanentními magnety, pro-
tože mi prostě na rozsáhlejší pokusy
chyběly peníze. Dosud jsem měl mož-
nost experimentovat hlavně s generá-
tory firmy AeroCraft, které při napětí
24 V dosahují výkonu 500 W, příp.
750 W. Podle mých výsledků měření
jsou tyto generátory překvapivě dobré.
Jejich účinnost je ve srovnání s automo-
bilovými generátory mnohem lepší, tak-
že u budoucích stavebních projektů
bych chtěl s takovými generátory pra-
covat více.

12 PŘEVODOVKY

Téměř všechna malá větrná zaří-
zení z obchodní sítě se prodávají bez
převodovek a mají relativně drahé
generátory s permanentními magnety.
Naproti tomu u svépomocných staveb
a při malých finančních prostředcích se
často setkáváme s jednoduchými ge-
nerátory s převodovkou. Pro nezbytný
převod otáček přirozeně existují „správ-
né" a rovněž velmi drahé nasazovací
nebo předřadné převodovky. Pro výkon
mezi 500 až 1000 W nicméně neznám
žádné účelné převodovky, jež by
se daly také ještě zaplatit.

Nejjednodušší jsou převody se dvě-
ma řemenicemi; tak je možné např.
z již použitých automobilových klíno-
vých řemenic zkonstruovat téměř li-
bovolné převody. Je to velmi levná
záležitost, a vhodné klínové řemeny
snadno seženete ve specializovaných
prodejnách nebo v obchodech s au-

tomobilovým příslušenstvím. Klínové
řemeny mají ale bohužel závažnou
nevýhodu: přenášejí svou sílu zaklí-
něním řemene do drážky řemenice,
čímž se bez užitku ztrácí hodně ener-
gie, již však musí větrné kolo vypro-
dukovat. Také při rozběhu musí být
nejprve překonán tento odpor.

Podstatně efektivnější je proto použití
ozubených řemenů a k nim vhodných
ozubených kotoučů. Jako opotřebené
se tyto díly sice shánějí obtížněji,
ale vyskytují se rovněž v novějších
autech, a ozubené řemeny jsou
k dostání i v obchodech s automobi-
lovým příslušenstvím.

V zásadě se doporučuje používat
pro obě řemenové varianty co mož-
ná největší kotouče. Čím menší je ko-
touč, tím silněji se musí řemen
ohýbat, což stojí energii navíc a také
způsobuje větší opotřebení.
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13 REGULAČNÍ SYSTÉMY

U regulačních systémů musíme di-
ferencovat mezi regulátory, které byly
konstruovány výhradně pro kontrolu
baterií, a regulátory, kterými je možno
větrné zařízení také řídit, případně re-
gulovat. Nezávisle na typu a druhu
konstrukce by měl být regulátor co
možná nejpřesněji přizpůsoben větr-
né elektrárně, aby se zamezilo zbyteč-
ným ztrátám výkonu i škodám.

U svépomocně postavených zaří-
zení s automobilovým generátorem je
nasnadě, že použijeme také automo-
bilový regulátor. Má pozorování
a měření nicméně ukázala, že takový
regulátor nemůže s větrem a větrným

Obr. 13.1
Starší a velmi jednoduchý regulátor
pro větrné kolo Wisper 600

kolem účelně kooperovat. Dokonce
ani do auta není klasický regulátor
pro udržování baterie vhodný. Jakmi-
le otáčky generátoru a tím i vyráběné
napětí poklesnou na minimum, větši-
na regulátorů přepne plné napětí
na budící cívky generátoru, takže ge-
nerátor rázem podává plný výkon
a zatíží pohon. Podle stavu nabití aku-
mulátoru a podle spotřeby proudu
v autě může tudíž regulátor přepínat
budící proud i několikrát za sekundu,
aby napětí akumulátoru udržel přibliž-
ně na konstantní úrovni. Přitom vždy
dochází k zatížení baterie vysokými
impulzy nabíjecího proudu. Pro baterii
by však bylo podstatně výhodnější,
kdyby k nabíjení docházelo pomalu
a stejnoměrně.

U větrného kola s automobilovým
generátorem by takový regulátor
při mírné rychlosti větru a prázdných
bateriích po zapnutí generátoru náh-
le nadměrně zatížil rotor. Přetížený
generátor by rotor prakticky „zadusil".
Důsledek: počet otáček rotoru by ná-
hle poklesl, regulátor by vypnul a tepr-
ve potom se by se rotor velmi pomalu
dostával do otáček.

Dalším nepříjemným jevem takové-
ho regulátoru je tzv. volnoběh rotoru
při plných bateriích, neboť regulátor
v tomto případě vypne budící vinutí
a tím i výrobu proudu.

Při vichřici se nezatížený rotor do-
stane do otáček daleko přesahujících
1000 ot/min ještě předtím, než zare-
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aguje ochrana proti vichřici. Odstře-
divé síly, vznikající při takových otáč-
kách, pak mohou rotor těžce poškodit
nebo jej dokonce doslova roztrhat.

Regulátory nabíjení, potřebné
pro naše účely, se tedy musí posta-
rat o to, aby se větrné zařízení
při vichřici nebo nedostatečném uži-
tečném zatížení (např. při plných ba-
teriích) nedostalo do volnoběhu;
přepínají pak např. na náhradní zatí-
žení. Tím mohou být jednoduché top-
né odpory, v nejjednodušším případě
však rovněž žárovky. Mnohé regulá-
tory prostě generátor na krátkou dobu
zkratují a tím zařízení zbrzdí téměř
až do zastavení.

Lepší regulátory nabíjení mohou
provádět toto vypínání nebo přepíná-
ní ještě v jemnějším odstupňování
a navíc měřit teplotu baterií, takže
se opravdu optimálně dodržuje jejich
konečné nabíjecí napětí. Opravdu
dobré, avšak bohužel také drahé re-
gulátory napětí chrání baterii výše
popsaným „měkkým" postupem nejen
před přebitím, nýbrž navíc také ještě
pomocí napojených spotřebičů před
hlubokým vybitím.

V oblasti ochrany baterie proti pře-
pětí a hlubokému vybití jsem zazna-
menal velmi dobré zkušenosti s malým
a velmi výhodným ovládáním firmy
Conrad Elektronik. Toto univerzální
ovládání (obr. 9.11) srovnává baterio-
vé napětí se dvěma variabilně nasta-
vitelnými napěťovými prahy pro
maximum a minimum a budí v soula-
du s tím malá relé. Tato relé jsem na-
hradil velmi výkonnými typy, a tak

jsem mohl spotřebiče podle potřeby
vypínat nebo při plných bateriích chrá-
nit své větrné zařízení také zapíná-
ním topných rohoží.

Obr. 13.2
Regulátor nabíjení firmy AeroCraft.
Místo kompletního vypnutí regulátor
při plných bateriích zařízení prostřed-
nictvím interního zatížení poněkud
přibrzdí a navíc může připojit přímý
spotřebič (např. topnou tyč). Na
displeji lze vyvolat různé naměřené
údaje.
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14 SVÉPOMOCNÁ STAVBA
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ELWI 2

14.1 Koncepce a technika
ELWI 2 je malá větrná elektrárna

na výrobu proudu s rotorem o průmě-
ru 2,2 m, podávající výkon asi 300 W
při rychlosti větru asi 10 m/s. Byla zvo-
lena jednoduchá a robustní konstruk-
ce s příznivým poměrem stavebních
nákladů k výkonu. Zařízení slouží
k nabití akumulátorů (vždy podle ge-
nerátoru 12 nebo 24 V), případně také
např. pro elektrické napájení zahrad-
ních nebo rekreačních domků nebo
jako doplněk menšího solárního na-
pájecího zdroje.

Generátor je poháněn dvoulistým
dřevěným rotorem prostřednictvím
ozubeného řemene přes jednostup-
ňovou převodovku. Směr otáčení vě-
trného kola - viděno zepředu - je
ve smyslu hodinových ručiček.

14.2 Generátory
U ELWI 2 jsem experimentoval

s různými generátory používanými
v automobilech. Nejlepší zkušenost
mám s francouzskými zdroji firmy Du-
cellier. Tyto generátory střídavého

proudu se dají ještě sehnat ve star-
ších vozech značky Citroen a dosa-
hují - podle typu vozu - různých
výkonů. Nejlepší výsledky vykazoval
při mých pokusech generátor z „ka-
čeny", začínající nabíjet j iž asi
při 800 ot/min.

Pro konstrukci ELWI 2 bych tady
nechtěl určitý generátor předepisovat.
Je přirozeně možné použít i generá-
tory 24 V. Převod řemenem je však
na výkresech proveden pro generátor
z „kačeny" firmy Ducellier, který mám
zabudovaný ve svém zařízení. Kou-
píte-li si jiný generátor, měli byste ho
bezpodmínečně- pokud k tomu máte
příležitost - před zabudováním otes-
tovat na minimální počet otáček. Tak
ještě případně můžete svou ELWI 2
změnou převodového poměru opti-
malizovat a přizpůsobit generátoru.
Měření se nejlépe provede na sou-
struhu nebo nouzově pomocí silné vr-
tačky. Alternativou k j iž použitým
generátorům jsou za jistých okolnos-
tí také zpravidla nákladnější generá-
tory s permanentními magnety.

14.3 Regulátory a spínače ovládané tlakem větru

U ELWI 2 jsem místo regulátoru bu-
dícího vinutí použil tlakový spínač. Je
tvořen spínačem Cherry (obr. 14.1)
s vysokou zatížitelností kontaktů,

na jehož odpruženou páku je pevně
přinýtovaná návětrná deska. Vítr nyní
sám svým tlakem na desku tento spí-
nač obsluhuje. Velkou předností toho-
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to uspořádání je automatické buzení
generátoru. Proud procházející budi-
cím vinutím již nemusí být při bezvětří
vypínán ručně. Odpovídajícím sklo-
nem spínače se dá celkem přesně
nastavit práh spínání. S tlakovými spí-
nači jsou nejrůznější zkušenosti, ne-
boť mají také své nedostatky. Jedním
z nich je to, že postupně zcela shoří
kontakty spínače, který se musí přibliž-
ně jednou ročně vyměnit. Naštěstí
se dají spínače celkem levně koupit
v obchodech s elektromateriálem
(cena podle provedení).

Dělal jsem pokusy také s malými
rtuťovými spínači, jež existují taktéž
v potřebném výkonném provedení.
V tomto případě přebírá spínací funkci
rtuť ve vzduchoprázdně skleněné tru-
bičce; ačkoliv tu nedochází k opotře-
bení ani k opálu na kontaktech, zůstal
jsem u spínačů Cherry, neboť jsem
se nikdy nedokázal sžít s vysoce je-
dovatou rtutí.

Obr. 14.1
Tak vypadá spínač Cherry, který jsem
použil pro konstrukci spínače ovláda-
ného tlakem větru

Druhým nedostatkem je ta skuteč-
nost, že spínač nemusí buzení vždy
v pravou chvíli zapnout; spínač rea-
guje na náraz větru mnohem rychleji
než rotor. K vybuzení tedy dojde pod-
statně dříve, než se rotor dostane
do správných otáček. Tato nevýhoda
se dá poněkud vyrovnat tím, že se tla-
kový spínač namontuje do větrného
stínu rotoru v blízkosti jeho hlavy.

14.4 Brzda a zabezpečení proti vichřici
Funkce zabezpečení proti vichřici by

měla být zřejmá z výkresu (obr. 14.2).
Rotor není vůči stožárovému ložisku
umístěn symetricky, ale je posazen po-
někud stranou. Tím by se měl rotor
i při nejslabším tlaku větru vytočit
z jeho směru. Tomu zabraňuje kormi-
dlo, které je připevněno na závěsu a je
pružinou drženo v poněkud šikmé po-
loze. S rostoucí rychlostí větru narůs-
tá tlak větru na rotor. Jestliže dojde
k překročení určité prahové hodnoty,
která se dá nastavit prostřednictvím

plochy kormidla a síly pružiny, je rotor
díky svému excentrickému uložení
vytlačen z větru, zatímco kormidlo
ve směru větru zůstává. Povolí-li tlak
větru, stáhne pružina hlavu rotoru zpět
do větru.

O typu a síle pružiny mohu uvést
jen přibližné údaje. Pružina, kterou
jsem použil, pocházela z obchodu
se zemědělskými stroji. Jde o ocelo-
vou pružinu o průměru 1,5 cm, jejíž
vinutí je asi 6 cm dlouhé. Napínací
sílu bych laicky označil jako „středně
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Obr. 14.2
Princip zabezpečení proti vichřici pomocí excentrického uložení osy rotoru vůči
stožárovému ložisku. Je-li tlak větru na rotorovou plochu příliš velký, otočí se rotor
z větru proti tahu pružiny o 90°. Aby se tato brzda dala v případě potřeby ovládat
i ručně, je možné otočit kloubově zavěšené kormidlo pomocí ocelového lanka
v bovdenu do polohy téměř rovnoběžné s rovinou rotoru, takže se rotor vytočí
z větru.

slabou". Toto zařazení zní asi dost ne-
určitě, byla to však jediná pružina, kte-
rá někde přebývala, a já jsem za ni
zaplatil pouhým „děkuji".

Velkou předností takového zabez-
pečení proti vichřici je skutečnost,
že se rotor vždy, když dojde k jeho
přetížení, vytočí z větru. Při správném
sladění rozměrů kormidla a pružiny
se dá dosáhnout toho, že se rotor
při silnějším větru (při rychlosti větru
< 12 m/s) vytočí z větru jen částečně,
čímž nastaví větru menší plochu, tak-
že zařízení zůstane ve výkonovém
rozmezí a dále vyrábí proud.

Prahová hodnota, při níž se hlava
rotoru začíná vytáčet z větru, se dá
nastavit předpětím pružiny a musí být
stanovena pokusně. Zde platí: raději
nastavit měkčeji nežli příliš tvrdě!

Ocelovým lankem v bovdenu, vede-
ným vnitřkem stožáru, je realizována
nouzová brzda. Zatáhnutím za lanko

se kormidlo otočí o 90° do polohy té-
měř rovnoběžné s rovinou rotoru. Tím
je rotor vytočen z větru a po krátké
době se zastaví. Takovým způsobem
lze rotor zastavit pro kontrolní a údrž-
bářské práce, jakož i při varování před
vichřicí. Lanko se upevní na kormidlo
ve výši pružiny pomocí silného krouž-
ku na klíče a provleče se otvorem
o průměru 5 mm, vyvrtaným v rámu
(viz obr. 15.17a). Bovden se upevní
pomocí třmenu brzdového lanka (pří-
slušenství jízdního kola) mezi rám hla-
vy rotoru (obr. 15.17a) a úhelník
(obr. 15.21).

Nevhodným úhlem působení tahu
brzdy na hlavě rotoru se dá brzda jen
těžko ovládat. Velkoryse dimenzova-
ná ovládací páka na patě stožáru by
obsluhu podstatně zjednodušila. Pře-
sto jsem tak doposud neučinil, neboť
brzda je v mém případě určena pou-
ze pro skutečně nouzové případy,
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a naštěstí jsem ji ještě nikdy nemu-
sel použít. ELWI již bez úhony přeži-
la i poryvy větru o rychlosti přesahující
20 m/s.

14.5 Náklady
Do určité míry je pro mne obtížné

přesně udat celkové stavební náklady
na ELWI 2. Jako dlouholetý kutil jsem
vhodné šrouby nebo ocelové díly čas-
to našel ve svém objemném skladu,
nebo jsem znal někoho, kdo věděl
o někom jiném, který to nebo ono do-
kázal sehnat levně. Kdo chce při kutění
ušetřit, měl by se snažit získat co nej-
více již opotřebených součástí, a ty
pak požadovaným rozměrům přizpů-
sobit. Touto cestou lze náklady znač-
nou měrou omezit.

Materiál:
• trubka - stožár (6 m)
• ocel (trubky, tyče, plechy)

• lana a příslušenství

• kuličková ložiska
• šrouby, matice, podložky
• plochý řemen

• dřevo na rotor

• díly pro elektrickou část
• barva a různé drobnosti

Tento rozpis neobsahuje generátor.
Koupě nového generátoru s perma-
nentním buzením by si vyžádalo dal-
ší větší obnos. Nicméně automobilové
generátory dostanete téměř na kaž-
dém vrakovišti nebo v autobazaru
poněkud levněji.

To jsou čistě materiálové náklady.
U vzniklých pracovních nákladů bude
odhad ještě obtížnější. Vlastní práce
se buď jak buď připíše na konto „hob-
by". Zpravidla je však také vhodné
některé svářečské práce přenechat
zámečníkovi a několik soustružených
dílů objednat u zkušeného soustruž-
níka. Ostatní práce si můžete prová-
dět sami.

Náklady se mohou prodražit, musí-
te-li zaplatit za 10 až 15 hodin sou-
stružnické a frézařské práce. Pokuste
se prostřednictvím přátel nebo zná-
mých sehnat soustružníka, který by
vám potřebné součásti zhotovil
ve svém volném čase. Jinou možností
jsou učňovské školy. V kovoobrábě-
cím oboru se většina času věnuje
cvičnému svařování, soustružení
a frézování, aby se zhotovené sou-
částky nakonec vyhodily do šrotova-
cího kontejneru, protože je nikdo
nemůže použít. Já jsem v tomto pro-
středí našel pro svou prosbu pocho-
pení, přičemž žáci a také učitelé byli
velmi rádi, že mohou vyrobit něco
skutečně potřebného. Takovým způ-
sobem jsem nesl náklady pouze
na materiál a příspěvek do třídní po-
kladničky učňů.

Na svářečské a zámečnické práce
musíte počítat zhruba s jednou pra-
covní hodinou za předpokladu, že
všechny kovové díly máte nařezané
a připravené. Musí-li i tyto práce pro-
vádět zámečník, je nutno počítat asi
s pěti až deseti pracovními hodinami.
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Obr. 14.3
Soustružené díly potřebné pro stavbu ELWI2.
Na obr. vlevo: vnější pouzdro čepového uložení hlavy stožáru s příslušnými
kuličkovými ložisky. Uprostřed: obě ozubené řemenice s ozubeným řemenem.
Uprostřed nahoře: náboj rotoru se vsazenými ložisky, vpředu upevňovací
disk pro rotor a podložky na hřídel. Úplně vpravo: osa rotoru, která se pevně
svaří s rámem otočné hlavy stožáru, kloub pro kormidlo a před ním vnitřní díl
ložiska hlavy stožáru, který se rovněž svaří s rámem.

15 NÁVOD KE STAVBĚ
S PODROBNÝMI
KONSTRUKČNÍMI VÝKRESY

Kdo se chce věnovat stavbě větrné-
ho kola, měl by si následující text po-
drobně pročíst. V každém případě se dá
nějaká koruna ušetřit, když předem jed-
notlivé díly co nejpřesněji slícujete
a ověříte soulad jednotlivých měr.

Na následujících výkresech jsou uve-
deny veškeré díly včetně jejich rozmě-
rů. Přirozeně se u jednotlivých položek
můžete orientovat podle použitých dílů,

které máte k dispozici. Když např. vel-
mi levně seženete stožár, který má jiné
rozměry, než jsou uvedeny na výkresu,
pak ovšem musíte čepové ložisko při-
způsobit požadovaným rozměrům.
Ale pozor, příliš se od uvedených roz-
měrů neodchylujte!

Zásadně je nutno ještě jednou zdů-
raznit, že větrná elektrárna klade
u svépomocného stavitele vysoké
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Obr. 15.1
Smontovaná ELWI 2 na ocelovém trubkovém stožáru

nároky na práci a pečlivost provede-
ní. Preciznost je u všech součástek
to nejdůležitější. Dokonce určitá pe-
dantnost je v tomto případě potřebná
a zcela na místě.

K výkresům bych chtěl podotknout,
že v technickém kreslení nejsem pří-
liš zručný. Pokud by neodpovídaly
běžným normám, buďte shovívaví.
Všechny rozměrové údaje byly pro-
vedeny s největší přesností. V další
části budu popisovat u jednotlivých
stavebních dílů a jejich sestavení jen
to, co nevyplývá přímo z výkresů či
fotografií.

15.1 Stožár
6 m vysoký stožár z ocelové trubky

(obr. 15.2) je ukotvený třemi lany
v zemi. Kotevní lana jsou uchycena
pomocí zemních kotev kolem stožá-
ru na kružnici o poloměru 3 m. Mezi
ocelovými lany a zemní kotvou jsou
napnuta asi 40 cm dlouhá nylonová
lana o minimálním průměru 10 mm,
která mají schopnost tlumit vznikající
vibrace. Horní uchycení (obr. 15.3
a obr. 15.4) kotvících lan by mělo být
ve výši asi 4,5 m. Lana se pomocí na-
pínače lan předpínají na tah asi 50 kg.

Ve výšce 2,4 m se do stožáru pro-
vrtá otvor, kterým se provleče brzdo-
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vé lanko. Vrtání by mělo být co nejšik-
mější (zdola nahoru), aby se brzdové
lanko příliš neohýbalo. Asi o 50 cm
níže je nutný další otvor pro uchycení
brzdového lanka (vlastně rotoru)
v parkovací poloze pomocí háčku.

Pro pozdější montáž hlavy rotoru
na stožár se ukázalo jako účelné ješ-
tě před postavením stožáru provléci
otvorem pro brzdové lanko jiné tenké
lanko tak, aby nahoře vyčnívalo. Tím
se později velmi usnadní provlečení
brzdového lanka.

Pro provlečení kabelu se ve výšce
asi 80 cm provrtá otvor. Měl by být do-
statečně velký, aby se během montáž-
ních prací daly kabely pohodlně
provléci, aniž by došlo k jejich poško-
zení. Hrany tohoto otvoru musí být bez-
podmínečně zakulaceny opilováním.

Kluzné kroužky pro volně otáčivý od-
vod proudu nejsou u malých svépomoc-
ně postavených větrných zařízení sice
zbytečné, ale podle mých zkušeností
ani nezbytně potřebné. Svodový prou-

Obr. 15.2
Ocelový stožár s kotevními lany
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dový kabel se jednoduše vede shora
dolů dutým čepem stožárového ložiska
a stožárem. Celá hlava rotoru se
při umístění na dobrém stanovišti otočí
během roku kolem vlastní osy snad pět-
krát (jestli vůbec). Na horším stanovišti
se silnými víry, vznikajícími působením
překážek, dochází k podstatně častější-
mu otáčení, avšak ani tehdy nejsou ná-
klady na kluzné kroužky a sběrač proudu
vzhledem k jejich přínosu opodstatněné.
Většina prodávaných malých větrných
zařízení kluzné kroužky má, neboť prů-
myslově se dají zhotovit levně. Nezříd-
ka jsou to však právě kluzné kroužky,
jež způsobují poruchy. U svépomocné
stavby jsou pak dodatečným zdrojem ri-
zika a nesou s sebou další přenosové
ztráty.

Ve výšce asi 50 cm ještě chybí zá-
vit M10 pro vodič bleskosvodu. Pro-
tože trubka je tenkostěnná a pro závit
není dostatek místa, doporučuje
se přivařit nad otvor matici M10.

Pro další opracování stožáru je nyní
nutné čepové ložisko s dutým čepem
(obr. 15.5 a obr. 15.6). Pokud jste si
pořídili stožár z trubky jiného průmě-
ru než je uvedeno, musíte přizpůso-
bit rozměry ložiska.

Čepové ložisko se pak zasune
do trubky a pevně se pomocí čtyř
šroubů uchytí. Tady je nutno do sto-
žáru navrtat čtyři otvory a do vnějšího
pouzdra čepového ložiska vyřezat čty-
ři závity M8. Aby se otvory ve stožáru
a závitové otvory v pouzdru ložiska
přesně kryly, vsune se čepové ložis-
ko do trubky a nejprve se vrtákem
o průměru 3 mm předvrtají, čímž

se závitové otvory na pouzdru ložis-
ka předznačf, a teprve pak se stěna
stožáru převrtá na průměr 8,2 mm.
Nakonec se do pouzdra ložiska vyvr-
tají potřebné otvory a v nich se vyře-
žou závity M8.

Než se stožár postaví, musí se vy-
kopat díra asi 40 cm hluboká. Do ní
se položí malá betonová deska.
Pro tento účel postačí chodníková
dlaždice, která má zabránit jen tomu,
aby následkem vibrací nedošlo k pro-
padání stožáru do země.

15.2 Rotor
Tomuto stavebnímu dílu je nutno

věnovat zvláštní pozornost. Zde mu-
síme pracovat s nejvyšší pečlivostí -
raději dvakrát měřit i vážit!

Pečlivou volbou dřeva je již urče-
no, jak se rotor povede a jak dlouho
vydrží. Dopřejte si při volbě dostatek
času, trpělivosti a klidu. Dřevo musí
být pevné a nepoddajné a musí co
nejméně pracovat. Nejdůležitější je
absolutně stejnoměrný růst; vlákna
dřeva by měla procházet celým trám-
kem jednak proto, aby později při vy-
soké zátěži nedošlo ke zlomení
rotoru, jednak proto, aby rozdělení
hmotnosti uvnitř trámku bylo co nej-
rovnoměrnější. Letokruhy by měly být
úzké a stejnoměrné a měly by být
v trámku kolmo rostlé.

Kvůli vysokým otáčkám by mělo být
dřevo navíc co nejlehčí, aby odstředi-
vé síly na křídlech nepřesáhly únos-
nou míru. Tvrdá dřeva jako buk nebo
dub se nehodí, neboť jsou příliš těžká
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Obr. 15.3
Horní uchycení pro kotevní lana.
(Rozměry v mm)

Obr. 15.4
Horní uchycení pro kotevní lana s vloženými lanovými očnicemi
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Obr. 15.5
Toto vnější pouzdro čepového ložiska (ložiska hlavy stožáru) musí přesně
lícovat do trubky stožáru (vnitřní průměr 100 mm). (Rozměry v mm)
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Obr. 15.6
Tento čep se zasune do kuličkových ložisek zalisovaných ve vnějším pouzdru
čepového (stožárového) ložiska a nahoře se svaří s hlavou rotoru (ocelovým
rámem) (Rozměry v mm)
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a křehká. Dřevo jasanu by bylo velmi
vhodné, avšak jasanové fošny sklado-
váním dobře vyzrálé jsou bohužel vět-
šinou těžko dostupné a nepatří mezi
nejlevnější. Uspokojivého výsledku
(vrtule odolná vůči povětrnostním vli-
vům) se dá dosáhnout třikrát lepeným
smrkovým nebo borovicovým dřevem.
Podle mých zkušeností se mohou po-
užít i zdravé a suché palubky ze sta-
rých podlah, neboť takové dřevo je jistě
dobře vyzrálé a určitě již nebude pra-
covat. Musí se ohoblovat na správnou
tloušťku a vodotěsně slepit.

Velmi dobré zkušenosti jsem zazna-
menal se dřevem, které není bohužel
domácího původu. Nazývá se nian-

Obr. 15.8
Hoblování rotorového listu na mém
pracovním stole

gon, a některé firmy ho používají
pro výrobu okenních rámů. Je velmi
podobné našemu jasanu. Rotor bude
mít později průměr 2,2 m, trámek by
však měl být nejprve uříznut v délce
2,4 m, aby list mohl být během opra-
covávání na obou koncích pevně
uchycen pomocí silných stolařských
šroubových svěrek k pracovní desce.

Máte-li trámek či spíše fošnu zpraco-
ván na rozměry 15 cm x 240 cm x 4 cm,
měli byste vyvrtat střední otvor o prů-
měru 4 mm a pak rotor poprvé zkont-
rolovat na rozložení váhy. Dlouhý,
tenký a hladký šroubovák prostrčený
tímto otvorem vám prokáže při vyva-
žování velkou službu.

Nyní se oba konce rotoru zúží, jak je
uvedeno na výkresu (obr. 15.11). Ne-
zapomeňte po každém pracovním po-
stupu rotor vyvážit a srovnat!!! Šablony
profilů jsou nakresleny v poměru 1 : 1 .
Šablony (obr. 15.11a až obr. 15.11c)
byste si měli vždy dvakrát přenést
na silný kartón a očíslovat. Každá
sada šablon sady se pak použije
pro jednu stranu vrtule. Přední strana
(směrovaná k větru) má hladký profil.
Směr otáčení rotoru je z pohledu ze-
předu ve smyslu hodinových ručiček.

Opracujte profily velmi přesně
a často je přeměřujte. Materiál, který
uberete, se již nedá nahradit! Jsou-li
všechny profily přeneseny na rotor,
musí být před dalším opracováním oba
přečnívající konce zkráceny, takže ro-
tor má nyní konečný poloměr 110 cm.

Jestliže je rotor kompletně ohoblo-
vaný a opracovaný rašplí, musí být
nyní osmirkován - nejprve smirkovým
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Obr. 15.11c
Profil křídla (měřítko 1: 1)

papírem se zrnitostí 80, pak 120
a 180, až nakonec 240, kdy se již dře-
vo téměř leskne a nevykazuje žádné
stopy po broušení.

Nyní, když ho nastrčíte na šroubo-
vák, můžete rotor opatrně otestovat
tím, že ho vystavíte větru. Doporučuji
však nejvyšší opatrnost. Když se rotor
pořádně roztočí, nedá se již tak snad-
no zabrzdit, a vy byste během pokusu
mohli přijít k těžkému úrazu!!!

Pokud je všechno k vaší spokoje-
nosti vyvážené, potáhne se silnější
hrana (náběžná hrana) tkaninou
ze skelných vláken a polyesterovou
pryskyřicí (obr. 15.12). šablony profilů
zohledňují potažení sklolaminátem
o tloušťce 3 x 0,2 mm. Aby se dosáhlo
dobrého spojení mezi dřevem a po-
lyesterem, musí být plochy určené
k potažení důkladně připravené zá-
kladním nátěrem „G4". Základní nátěr
je asi 2 dny lepkavý. Během této doby
by mělo být laminování dokončeno.
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Všechny tři vrstvy tkaniny pro každé
křídlo musí být před přípravou polyes-
teru přistřižené. Pokud je polyester již
připravený, musí všechny práce pro-
běhnout velice rychle a současně vel-
mi přesně a čistě. V žádném případě
nesmí být mezi vrstvami uzavřené
bubliny! Tyto práce je vhodné prová-
dět po krocích a připravovat si pouze
malá množství polyesteru.

Teď ještě jeden důležitý pokyn:
Polyester, případně jeho výpary,

které vznikají při opracování, jsou ve-
lice jedovaté a mohou dráždit pokož-
ku, oči a plíce!!! Pracujte proto pokud
možno ve volném terénu.

Po potažení se musí opět všechno
vybrousit a vyvážit. Můžete být
se svou prací opravdu spokojeni, když
se rotor nastrčený na šroubováku
bez vnějšího působení postaví do té-

měř vodorovné polohy. Když zatížíte
hrot křídla malým závažím (např.
malým ohnutým hřebíkem) o hmot-
nosti asi 2 gramů, měl by se rotor oto-
čit do téměř svislé polohy.

Nakonec musí být vyvrtán otvor
pro náboj vrtule (obr. 15.11). Do stře-
dového otvoru zastrčte dřevěný kolík
a pomocí kružítka opište kružnici
o poloměru 28,5 mm. Nakreslená kruž-
nice slouží ke kontrole při použití kru-
hové pily (děrovky) o průměru 57 mm;
na samotný středící důlek není tako-
vé spolehnutí. Ke stanovení a provr-
tání čtyř otvorů pro upevnění náboje
se použije samotný náboj, který po-
slouží jako středící kalibr a šablona.

Jako poslední úkon se provede ná-
těr rotoru. Aby barva dobře na dřevě
držela a vytvořila hladkou a vůči po-
větrnostním vlivům odolnou vrstvu, je
vhodné provést dva, lépe tři nátěry
vždy s broušením mezi jednotlivými

Obr. 15.12
V zakreslené oblasti (1-5) se přední hrana křídla potáhne sklolaminátem
(rozměry v mm)
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nátěry (zrnitost 240). Pro první nátěr
se použije barva ve zředění 1 : 1 ,
aby dobře vnikla do dřeva. Před kaž-
dým dalším nátěrem by se měl rotor
vždy znovu vyvážit. Minimální výky-
vy váhy je možné korigovat posled-
ním jemným lakováním.

Při volbě barev se vyplatí nehledět
jen na cenu, ale dát spíše na značko-
vé či jakostní barvy. O životnosti va-
šeho díla nerozhoduje konec konců
pouze opracování, ale také kvalita
materiálu.

15.3 Hlava rotoru
Konstrukce rotorové hlavy podle

mého mínění nevyžaduje vysvětlová-
ní. Z výkresů a fotografií (obr. 15.16
až obr. 15.27) vyplývá, jak se jednotli-
vé části sestaví. Ne zcela jednoduché
je provedení čistých svarů. Během prá-
ce se ukázalo jako vhodné nejprve
svařit oba úhelníky (obr. 15.17) navzá-
jem a s čepem stožárového ložiskem
(obr. 15.6), potom desku generátoru
s osou rotoru (obr. 15.18) a nakonec
oba takto připravené díly mezi sebou.
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Pak je poněkud jednodušší přesně
dodržet různé úhly. Nakonec se mon-
tují ostatní díly, tak jak to je patrné
z fotografií (obr. 15.24 až obr. 15.27).

Mohlo by být výhodné nechat zho-
tovit osu rotoru (obr. 15.18) a kloub

kormidla (obr. 15.23) z tvrzené oceli.
Já sám jsem tak neučinil, a přesto je
pevnost podle mého mínění dostaču-
jící. Tvrzená ocel je podstatně dražší
a je obtížněji opracovatelná.

Obr. 15.16
Hlava rotoru - krátce před dokončením a již natřená - byla tady zkušebně
namontována na stožár. Vlevo vpředu je trubka nesoucí kormidlo; pomocí
kloubu (viditelný taktéž v popředí) se výkyvné spojí s hlavou rotoru
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Obr. 15.17b
Druhý ocelový úhelník pro hlavu rotoru (rám) s vyvrtanými otvory pro pružinu
větrného kormidla a pro úhelník brzdového lanka
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Obr. 15.18 vlevo
Osa rotoru, vzadu vyvrtaný
otvor pro kloub kormidla

Obr. 15.19 dole
Deska generátoru se po vyvrtání
otvorů přivaří v pravém úhlu na osu
rotoru. Dbejte na to, aby vyvrtaný
otvor pro kloub větrného kormidla byl
rovnoběžný s čepem stožárového
ložiska
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Obr. 15.20
Uchycení generátoru. Tvar a rozměry
se případně musí přizpůsobit použité-
mu generátoru

Obr. 15.21
Ocelový úhelník pro upevnění
bovdenu brzdového lanka
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Obr. 15.22
Tyč s podélným otvorem pro stavitel-
né upevnění generátoru kvůli napíná-
ní ozubeného řemene

Obr. 15.23
Zadní polovina kloubu větrného
kormidla
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Obr.15.24
Tak se svaří úhelníky, osa rotoru,
deska generátoru a svislý dutý čep
čepového ložiska stožáru mezi sebou

Obr. 15.25
Boční pohled

78



79



Obr. 15.28
Do velkého ozubeného kola (60 zubů) se po nasazení na náboj rotoru (vrtule)
ještě vyvrtají 4 otvory, které odpovídají otvorům v náboji (8,2 mm)

16 zubů

Obr. 15.29
Malé ozubené kolo k nasazení na osu generátoru. Pro jiný generátor musí být
otvory případně přizpůsobeny
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15.4 Převodovka
Převodovka (obr. 15.28a obr. 15.29)

má převod 1:3,75. K tomuto poměru
jsem došel zkoušením. Bude-li tento
převod dostačující, závisí ovšem na
převládajících větrech. Máte-li zná-
mého soustružníka, měli byste si pří-
padně dát vysoustružit další ozubené
kolo (kromě kola z obr. 15.28) o prů-
měru 218 mm se 72 zuby, které dává
převod 1:4,5. Pokud chcete s převo-
dem dále experimentovat, pak pama-
tujte na to, že byste měli měnit jen
velké ozubené kolo. Malé ozubené
kolo by sejiž zmenšovat nemělo, pro-
tože ozubený řemen je na něm již ve-
lice namáhán na ohyb; čím je ohyb
větší, tím větší jsou i ztráty vznikající
třením a tím rychleji dochází k opo-
třebení ozubeného řemene.

Ozubený řemen má následující roz-
měry: šířka 19 mm, délka 762 mm,
80 zubů. Rozteč mezi zuby činí
10 mm.

Během mých prvních pokusů jsem
zjistil, že je značně obtížné namonto-
vat obě ozubená kola přesně v zákry-
tu, což vedlo k tomu, že ozubený
řemen téměř pokaždé sjel z malého
ozubeného kola. Tento problém po-
mohly vyřešit dva malé plechové talí-
ře o průměru 56 mm po stranách
malého ozubeného kola. Jsou při-
šroubované vždy 4 malými šrouby M3
k bokům ozubeného kola. Důležité
však je, aby přečnívající hrany talířů
byly po celém obvodu hladce sraže-
ny a měly úkos o velikosti asi 1 až 3°
směrem ven. Přizpůsobení, vrtání a

řezání závitů je však velmi náročné,
takže je rozumnější zakoupit si malé
ozubené kolo s bočním vedením ře-
mene již hotové a osový otvor pak
podle průměru hřídele generátoru
nechat vysoustružit.

15.5 Větrné kormidlo
Větrné kormidlo je složeno z nosné

ocelové trubky, na kterou je našrou-
bován plech kormidla se dvěma pásy
z ploché oceli, které současně slouží
jako vyztužovací žebra. Pro zvýšení
stability jsou podélné hrany kormidla
v šířce 15 mm ohnuty. Konstrukce kor-
midla vyplývá z výkresu (obr. 15.30),
všechny potřebné díly jsou vyjmeno-
vány v kusovníku.

15.6 Montáž hlavy rotoru
Vlastní montáž hlavy rotoru na sto-

žáru není úplně snadná. Vycházejme
z toho, že stožár je již postavený
a ukotvený třemi kotevními lany.

Před nasazením rotorové hlavy se
ukázalo jako vhodné smontovat
všechny díly kromě větrného kormid-
la a rotoru. Kabel a brzdové lanko by
měly mít délku asi 8 až 10 m (brzdo-
vé lanko se na větrné kormidlo upev-
ní až později), aby pak při montáži
hlavy rotoru mohly být společně pro-
vlečeny čepovým ložiskem.

Nyní se rotorová hlava lanem upev-
ní co nejtěsněji pod horní hranou sto-
žáru na žebřík. V této poloze do
stožáru zavedete kabel a brzdové lan-
ko. V případě, že jste - jak je popsá-
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Obr. 15.30
Větrné kormidlo
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Obr. 15.31
Hlava rotoru s hotovým rotorem je
nasazena na nosnou trubku a dochází
k prvnímu odzkoušení v terénu

no v kapitole 15.1 - před vztyčením
stožáru protáhli přes otvor pro brzdo-
vé lanko vnitřkem stožáru nahoru ně-
jaký pásek, připevníte na něj nyní
brzdové lanko, které snadno stáhne-
te dolů. Jestliže jste na to zapomněli,
musíte brzdové lanko provrtaným ot-
vorem stáhnout pomocí smyčky z drá-
tu - což je dosti nepříjemná práce.
Nakonec se spustí dolů kabely a pro-
vlečou otvorem.

Nyní se může celá rotorová hlava
s čepovým ložiskem nasadit a pomo-
cí čtyř šroubů připevnit na stožár. Pak
se ještě musí namontovat větrné kor-

Obr. 15.32
Pro montáž hotové hlavy stožáru je
zapotřebí dostatečně dlouhý žebřík

midlo a spojit ho s brzdovým lankem.
Na úplný závěr se na osu nasadí
a pevně přišroubuje náboj s rotorem.

Alternativně by bylo také možné
smontovat kompletní hlavu rotoru již
na zemi. To by ovšem při vztyčování
stožáru s namontovanou rotorovou
hlavou vyžadovalo vynaložení podstat-
ně větší síly. Kromě toho je obtížnější
protáhnout kabel ležícím šestimetro-
vým sloupem, než ho nechat prostě
shora sklouznout. Každopádně bych
však vlastní rotor z bezpečnostních
důvodů (pro rotor) namontoval až po
vztyčení stožáru.
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16 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Nutné jsou pouze tři kabely, které
musí být vedeny stožárem od bateri-
ové stanice ke generátoru a k tlako-
vému spínači větru. Jak již bylo
vysvětleno v kapitole 15.1, nepoužil
jsem pro přenos výkonu kluzné krouž-
ky. Ale pro plusové a minusové vede-
ní by měly být vybrány vysoce ohebné
kabely o průřezu minimálně 4 mm2 a
pro připojení tlakového spínače větru
o průřezu 2,5 mm2 (obr. 16.1). Při
větší vzdálenosti bateriové stanice od
paty stožáru by se měly použít kabe-
ly s větším průřezem, aby se ztráty
ve vedení udržely na co nejnižší úrov-
ni. U generátoru na střídavý proud,
jako je např. alternátor z „kačeny",

musí být pro ochranu proti vybití ba-
terie v klidovém stavu dodatečně za-
montována výkonová dioda (dioda
pro potlačení zpětného proudu). Vý-
konové diody nakoupíte v obchodech
s elektronickými součástkami. Měly
by snést proudové zatížení minimál-
ně 20 A.

Důležitý pokyn:
Stejně jako většina malých větrných

zařízení nesmí být ani ELWI 2 nikdy
provozována bez připojené baterie!!!
V nepříznivých případech může dojít
ke spálení generátoru, pokud jeho
výkon nemůže být předáván baterii.
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17 KUSOVNÍK
Obr. Stožár
15.2 1 trubka, pr. 100 mm, 4 mm; 6 md.

15.3 1 třmen, 20 mm • 3 mm • 220 mm

15.4 3 ocelová lana, tloušťka

5 mm, délka 5,5 m

3 šroubové napínače, nosnost 1000 kg

3 závěsná oka, nosnost 1000 kg

12 lanových svorek pro

ocelové lano 5 mm

3 šestihranné šrouby M8, 30 mm

3 šestihranné matice M8

3 pérové podložky, B8

3 nylonová lana, 0 10mm,d.80cm

6 vložek do lanového oka (očnic)

pro nylonové lano 10 mm

12 lanových svorek pro

nylonové lano 10 mm

3 T-kusy (zemní kotvy), asi

60 mm • 35 mm; délka 1,5 m

15.5 1 ocel (čepové ložisko),

pr. 110 mm, 100 mm

2 radiální kuličková ložiska,

SKF (vnitřní pr. = 35,

vnější pr. = 62, šířka = 14 mm)

4 šestihranné šrouby, M8, 25 mm

4 pérové podložky, B8

1 plechová podložka, 0

120 mm, 1 mm tloušťka

Všechny šrouby pozinkované!

RotorObr.
15.11 1 dřevěný trámek (borovice/jasan),

240 cm • 15 cm • 4 cm

15.13 1 ocelová trubka (náboj),

pr. 100 mm, 75 mm

2 kuličková ložiska SKF (vnitřní

pr. = 25, vnější pr. = 47, š. = 12 mm)

podložka, pr. 100 mm, 5 mm

podložka, pr. 45 mm, 5 mm

15.15 1 podložka, 0 45 mm, 5 mm

15.16 4 šestihranné šrouby M8,

80 mm (V4A nebo V2A)

4 šestihranné matice M8

(V4A nebo V2A)

4 pérové podložky B8 (V4A nebo V2A)

Obr. Rotorová hlava
15.6 1 ocelová trubka (otočný čep),

0 40 mm, délka 180 mm

15.7 1 ocelová podložka, 0 112 mm

• 5 mm

15
15,

15,

15

,17
,17

,18

.19

15.20

15.21

15.22

1
1

1

1

1

1

2
1

1

2
2

2
1

2

2

úhelník, 50 mm • 50 mm • 350 mm
úhelník, 50 mm • 50 mm • 280 mm

ocelová trubka (osa rotoru),

0 40 mm, délka 270 mm

ocelová deska (deska generátoru),

210 mm • 50 mm • 5 mm

šestihranná matice M12

(V4A nebo V2A)

šroub s okem M8 • 40 mm

šestihranné matice M8

ocel (držák generátoru),

50 mm • 130 mm • 5 mm

plech (pro brzdové lanko),

40 mm • 110 mm • 2 mm

šestihranné šrouby M4 • 20 mm

šestihranné matice M4, samosvomé
pérové podložky B4

ocel (napínač řemene),
280 mm • 20 mm • 5 mm

šestihranné šrouby M8 • 30 mm

šestihranné matice M8

15.13 1

15.14 1

2 pérové podložky B8

15.23 1 ocelová trubka (kloub kormidla),

pr. 40 mm, délka 160 mm

1 šestihranný šroub, M12 • 60 mm

1 šestihranná matice, M12

samosvorná

2 ocelové podložky, 50 mm • 0,25 mm

2 šestihranné šrouby, M8 • 50 mm
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Obr.

2 šestihranné matice, M8
2 pérové podložky, B8
Všechny šrouby pozinkované!
Převodovka
1 generátor podle volby

15.28 1 ocel (ozubené kolo),pr.0 185 mm,

25 mm

15.29 1 ocel (ozubené kolo), pr. 50 mm,

32 mm

1 ozubený řemen, 80 zubů, 19 mm

• 762 mm; bok zubu 10 mm

Obr. Větrné kormidlo
15.30 1 trubka, 0 32 mm, 2 mm, délka

1200 mm

1 ocelový nebo hliníkový plech,

500 mm • 800 mm, 0,75 mm silný

1 žebro, 20 mm • 2 mm • 400 mm

1 žebro, 20 mm • 2 mm • 520 mm

2 šrouby s okem, M8 • 50 mm

2 šestihranné matice, M8

2 pérové podložky, B8

8 šestihranných šroubů, M5 • 20 mm

8 šestihranných matic, M5,

samosvorné

8 pérových podložek, B5

1 silná ocelová pružina, délka asi

80 mm

Všechny šrouby pozinkované!

Co ještě chybí:
1 ocelové lanko (brzdové), 2 mm • 6 m

(příslušenství jízdního kola)

1 bovden brzdového lanka, délka asi

0,6 m (příslušenství jízdního kola)

2 napínače brzdového lanka (příslušenství

jízdního kola)

2 lanové svorky

1 malý ocelový úhelník pro spínač tlaku

větru

1 hliníková deska (spínač tlaku větru) asi

100 mm • 50 mm

1 šestihranný šroub, M4 • 20 mm

1 šestihranná matice, M4 samosvorná

1 pérová podložka, B4

Velmi kvalitní barva.

Doufám, že jsem na nic nezapomněl.

Při realizaci stavby vám jinak přeji hod-

ně zábavy a při vašich kutilských aktivi-

tách co možná nejvíce větru v zádech.

Se srdečnými pozdravy

Uwe Hallenga

Montáž komerční malé
větrné elektrárny typu
AeroCraft
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18 MALÁ VĚTRNÁ ZAŘÍZENÍ
V PRODEJNÍ SÍTI

Bývá to vždy poněkud obtížné, sto-
jí-li člověk na samém začátku a za-
bývá se myšlenkou, zdali si má malé
větrné zařízení vlastnoručně postavit,
nebo již hotové koupit. U svépomoc-
né stavby je rozumné pomalu se obe-
znamovat s celkovou problematikou
oboru, s materiálem, především pak
s větrem a počasím, a tak větrné za-
řízení budovat na základě přibývají-
cích zkušeností. Současně může být
postupně spoludotvářena a rostoucím
požadavkům přizpůsobována také
instalace kabelů, baterií a spotřebičů.

Kutilové (a často také jejich spolu-
bydlící a rodinní příslušníci) si větši-
nou musí zvyknout na to, že práci,
teprve před krátkou dobou dokonče-
nou, je nutno již opět rozšířit, změnit
nebo přestavět. Nicméně i vtom může
spočívat kouzlo kutilství, a změny prá-
vě hotových plánů patří jaksi k věci.

Pro kutily, kteří si ale přece raději
chtějí koupit hotové větrné zařízení,
je pečlivá příprava ještě důležitější.
Zklamání ze špatného nákupu je ne-
porovnatelně větší a případná ztráta
při pozdějším odprodeji většinou
značná. Kutil by si měl ze všeho nej-
dříve dát dobře poradit.

V různých kapitolách jsem se sice
snažil poskytnout nápomocné stano-
visko také k těmto problémům, nicmé-
ně zodpovědět všechny otázky v rámci
návodu ke stavbě možné není. Dobrý
a zkušený obchodník vám může ne-

jen dobře poradit, ale určitě bude mít
i adresy zákazníků, kteří se s vámi rov-
něž rádi podělí o své vlastní zkušenos-
ti. Za celá ta léta, kdy jsem sám
prodával a vlastnoručně stavěl malá
větrná zařízení, jsem se mohl opětov-
ně přesvědčovat o tom, že většina
konkrétních dotazů vzniká teprve při
debatách se zákazníky a kutily.

V tom také spočívá výhoda obchod-
níka, majícího vlastní zkušenosti. Ten
dokáže nejen prodávat, nýbrž i ko-
mentovat a odpovídat na otázky.
U čistě zásilkového prodeje to vypa-
dá zásadně jinak. Jestliže přesně víte,
co chcete, snad také dostanete přes-
ně to, co jste si objednali. Avšak jak-
mile vyvstane nějaký problém, na
který nenajdete odpověď v přilože-
ném návodu ke stavbě, celá věc se
rázem komplikuje. Jestliže potřebuje-
te nějaký náhradní díl, pak vám od-
borný prodejce může lépe pomoci
a zpravidla rychleji reaguje.

I když mnozí dodavatelé budou číst
následující řádky neradi, dejte si klidně
poradit několika obchodníky. Ne všich-
ni obchodníci mají stejné záliby, ne kaž-
dý dokáže ihned správně zodpovědět
vaše individuální dotazy a vyzná se ve
všech problémech. Zajeďte k nim,
nechte si doporučit adresy zákazníků,
hovořte s nimi a především nespěchej-
te. Již debata sama o sobě a výměna
zkušeností s jinými kutily - včetně je-
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jich někdy dobrodružných historek -
mohou být hodně zábavné.

Brzy bude existovat internetová
stránka (www.kleinwindanlagen.de),
jež je zamýšlena jako platforma pro
výměnu informací, adres, zkušeností,
příběhů, náhradních dílů a všeho ostat-
ního, o čem se jinak dá ještě takovým
způsobem debatovat a co nějak sou-
visí s malými větrnými zařízeními. Tě-
ším se na váš příběh.

Malý výběr
Vím přibližně o 40 různých prodá-

vaných malých větrných zařízeních,
přičemž jich ve světovém měřítku

Obr. 18.1
Hliníkové větrné kolo (nahoře) a detailní pohled na
ložisko rotoru se dvěma dynamy jízdních kol (dole)

bude určitě ještě podstatně více. Mno-
hé konstrukce se dostanou pouze do
první malé série a pro nedostatek
poptávky se pak již dále nevyrábějí,
což u méně zdařilých modelů není tak
zlé. U jiných, dobrých zařízení zůstá-
vají dobré nápady a vynalézavost
v takových případech bohužel v půli
cesty. Chtěl bych vám představit ně-
kolik menších větrných zařízení o růz-
ných výkonech.

Hliníkové větrné kolo
Půjde asi o nejmenší větrné zaří-

zení na výrobu proudu, které však
bylo vyrobeno v úctyhodném počtu
kusů. Toto velmi levné zařízení dodá-
vá pomocí dvou dynam proud o na-
pětí 12 V a výkonu maximálně asi
6 W. Pozoruhodná je velmi rafinova-
ná koncepce pohonu třecími koly, kdy
se rotor sepne s dynamy teprve až
po rozběhu. Přes své rozměry má
dobře fungující jištění proti vichřici,
a to tak, že se rotor vytočí z větru stra-
nou. Zařízení vyrábí firma Thůmler
téměř výhradně z hliníku, jak je patr-
no z jeho názvu. Má tři rotorová kříd-
la a průměr rotoru něco přes 80 cm.
Je dodáváno v malém příručním ba-
lení jako stavebnice s velmi podrob-
ným návodem ke stavbě a mnoha
nákresy a fotografiemi. Tímto zaříze-
ním se jistě nedá pokrýt zásobování
proudem, avšak koncept a provede-
ní jsou geniální a mohou být dobrou
předlohou pro individuální konstruk-
ce s větším výkonem.
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Technické údaje hliníkového
větrného kola
Rotor: třílistý rotor z hliníkového

plechu, 0 90 cm
Generátor: 2 dynama o výkonu 3 W,

napětí 12 V
Jištění proti vichřici: výklopná regulace
Rozběh při: asi 1,5 m/s
Hmotnost: přibližně 2 kg
Zvláštnost: převod třecími koly

s volnoběhem
Cena: asi 80 €

Větrné zařízení Ruthland WG 913

Ruthland je výrobce z Velké Britá-
nie, který se již více než 15 let velmi
úspěšně zabývá produkcí malého vě-
trného zařízení o výkonu asi 70 W při
napětí 12/24 V. Existují sice ještě dvě
další varianty tohoto modelu a jedna
menší verze, ale ty jsou koncipovány
spíše pro speciální použití. Aktuální
standardní model WG 913 má průměr
asi 90 cm, 6 rotorových listů a je vyba-
ven kluznými kroužky a kotoučovým
generátorem. Zařízení má velmi leh-
ký rozběh a v normálním provozu je
téměř nehlučné. Teprve při velmi sil-
ném větru je slyšet sykot rotorových
listů. Díky velmi dobrému kotoučové-
mu generátoru nevzniká na stožáru
téměř žádný hluk, takže se zařízení
může takřka bez problémů namonto-
vat na střechu. Pro svůj velmi tichý
a klidný chod bývá tento model často
používán na menších člunech.

Sám jsem toto zařízení i jeho před-
chůdce mnoho let provozoval a mám
s nimi dobré zkušenosti. Rovněž ná-
hradní díly jsem měl během několika
málo dní k dispozici.

Obr. 18.2
Větrné zařízení Ruthland WG 913

Technické údaje větrného
zařízení Ruthland WG 913
Rotor: šestilistý rotor, polyamid
Průměr: 91 cm
Generátor: 60 W, 12/24 V, kotoučový

generátor
Jištění proti vichřici: žádné
Rozběh při: asi 0,5 m/s
Hmotnost: asi 15 kg
Zvláštnosti: velmi tichý chod
Cena: asi 590 €

Větrné zařízení AIR-X

Firma Southwest Windpower dodá-
vá větrné zařízení s velmi nápadným
designem a průměrem téměř 1,2 m.
Jmenovitý výkon činí 400 W při
12,5 m/s. Regulátor nabíjení, řízený
mikroprocesorem, je již součástí hla-
vy rotoru. Kompletní zařízení trojlis-
tého rotoru tvořeného zesílenými
karbonovými křídly váží pouze nece-
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lých 6 kg a dá se velmi jednoduše
namontovat téměř všude. Tento mo-
del, na rozdíl od jeho předchůdců, byl
dále intenzivně vyvíjen a vylepšován,
přesto však nepatří právě k nejtišším
ve své velikostní třídě.

Technické údaje větrného zařízení
AIR-X
Rotor: třílistý rotor, karbon -

termoplast
Průměr: 115 cm
Generátor: 400 W, 12/24 V
Jištění proti vichřici: elektronická kont-

rola počtu otáček
Rozběh při: asi 3 m/s
Hmotnost: 6 kg
Zvláštnosti: dosti hlučné
Cena: asi 850 €

Obr. 18.3 Model AIR-X

Větrné zařízení AeroCraft 502/752
AeroCraft je také německý výrobce.

Původní dvě verze s 500 W (12/24 V)
a 750 W (24/48 V) elektrického výko-
nu měly dost náročnou konstrukci pře-
stavitelných rotorových listů, která
bohužel neustále způsobovala potí-

že. Oba novější modely AC 502 a AC
752 nemají přestavitelné listy, zato
však mají výklopnou regulaci, která
konstrukci za vichřice vytočí bočně ze
směru větru. Velmi neobvyklá u této
modelové velikosti je ta skutečnost,
že chybí přenos získané elektrické
energie kluznými kroužky a že se ka-
bel musí někdy ručně odmotat. Zcela
pravidelná kontrola je (podle stano-
viště) bezpodmínečně nutná.

Obr. 18.4 Model AeroCraft 502/752

Model se vyznačuje obzvláště dob-
rým 16pólovým generátorem. Jako
náhradní díl není právě levný, je však
mimořádně vhodný také pro indivi-
duální konstrukce.

Technické údaje větrného zařízení
AeroCraft 502/752
Rotor: třílistý rotor, plast zesílený

skelnými vlákny
Průměr: 240 cm
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Generátor: 500/700 W, 12/24/48 V
Jištění proti vichřici: sklopné zařízení
Rozběh při: asi 3 m/s
Hmotnost: 41/43 kg
Zvláštnosti: bez kluzných kroužků
Cena: asi 2650 €

Větrné zařízení Inclin 1500
Španělský výrobce Bornay nabízí

již mnoho let malá větrná zařízení růz-
ných velikostí. Typ Inclin 1500 o výkonu
1,5 kW při napětí 24/48 V a s průměrem
rotoru téměř 2,9 m se již prodal do celé-
ho světa v relativně velkém počtu. Kon-
strukce je velmi jednoduchá a robustní.
Za vichřice se rotorová hlava otočí do-
zadu do pozice helikoptéry. I když je toto
zařízení celkově dobré, přináší dvoulis-
tý rotor také své nevýhody. Rozbíhá se
relativně pozdě, a vysoký počet otáček
způsobuje, že v normálním provozu není
právě tiché. Protože je jeho jmenovitý
výkon dosahován teprve asi při 13 m/s,
hodí se spíše do oblastí se silným vět-
rem, a ne pro montáž v obytné čtvrti.
Technické údaje větrného zařízení
Inclin 1500

Rotor: dvoulistý rotor, plast zesí-
lený skelnými vlákny

Průměr: 286 cm
Generátor: 1500 W, 24/48 V
Jištění proti vichřici: pozice helikoptéry
Rozběh při: asi 3,5 m/s
Hmotnost: 42 kg
Zvláštnosti: velmi robustní
Cena: asi 3300 €

Obr. 18.5 Model Inclin 1500

Větrné zařízení Mája 1000
Ačkoliv jsem sám toto zařízení do-

sud vyzkoušet nemohl, slyšel jsem
o něm už mnoho chvály, což zní vel-
mi slibně.

Model byl vyvinut na základě zku-
šeností s různými malými větrnými za-
řízeními jiných výrobců; má jmenovitý
výkon 1000 W, kterého však dosahu-
je teprve při 14 m/s. Na druhé straně
se rozbíhá již při necelých 3 m/s a
velmi rychle dociluje nabíjecího na-
pětí. Proto se zvláště hodí do oblastí
s nízkou a střední rychlostí větru. Troj-
listý rotor byl koncipován speciálně se
zřetelem na klidný chod. Doufám, že
toto zařízení budu moci brzy sám
otestovat.

91



Technické údaje větrného zařízení
Mája 1000
Rotor: třílistý rotor, plast zesílený

skelnými a uhlíkovými vlák-
ny, 0 230 cm

Generátor: 1000 W, 24/48 V
Jištění proti vichřici: azimutová regulace
Rozběh při: asi 2,5 m/s
Hmotnost: 32 kg
Zvláštnosti: robustní a tiché
Cena: asi 2950 €

Obr. 18.6 Model Mája 1000

19 NÁKUPNÍ ZDROJE

(bez nároku na úplnost)
Základní nátěr vrtule „G 4" a poly-
uretanová pryskyřice, polyester a
rohože ze skelných vláken

jsou k dostání nebo se dají objednat v
obchodech s inventářem pro stavbu
člunů, potřebami pro stavebníky a ku-
tily a v dobrých prodejnách s barvami.

Von Corvin, Waidmannstr. 12, 22769
Hamburg, www.voncorvin.de

Wooden Technology, An der Eiche 1,
09577 Lichtenwalde, www.wooden-
technology.de

Rotory a rotorové listy, generátory
buzené permanentními magnety, re-
gulátory, baterie, střídače, kabely atd.

Heyde Windtechnik, Gartenweg 3, OT
Obercarsdorf, 01762 Schmiedeberg,
www. heyde-windtechnik. de

Solar-Wind-Team, Hansjacobweg 3,
78112 St. Georgen, www.wind-mobil.de

Conrad Elektronik, Klaus-Conrad Str. 1,
92242 Hirschau, www.conrad.de

SelbstbaubedarffurWindkraftanlagen
A. Harbarth, Hecheln 32, 78357 Múh-
lingen, harbarth @windrad-teile.de

Godecke Energie- und Antriebstech-
nik GmbH, Am Bahnhof 12, 27356
Rotenburg a.W., www.aerocraft.de

Vytlačený rotorový profil z hliníku
(v běžných metrech)
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HorstCrome, EystruperStraíie 13,28325
Břemen, crome@fbm.hs-bremen.de

Přístroje na měření větru

Conrad Elektronik, 92242 Hirschau,
www.conrad.de

ELV-Electronic AG, 26787 Leer,
www.elv.de

Schoder GmbH, 86688 Marxheim,
www.schoder.de

Ammonit GmbH, 10999 Berlin,
www. ammonit. de

Wilmers GmbH, 22089 Hamburg,
www. wilmers. com

Elektronické příslušenství, regulá-
tory nabíjení atd.

Conrad Elektronik, 92242 Hirschau,
www.conrad.de

Westfalia, Werkzeugstr. 1, 58082
Hagen, www.westfalia.de

DorfmúllerSolaranIagen GmbH, Gott-
lieb-Daimler Str. 15, 71394 Kernen,
www. dorfmueller-solaranlagen.de

ESB Electronic Systems Bauerle
GmbH, 73117 Wangen

ELV-Electronic AG, 26787 Leer,
www.elv.de

Solární technika

Conrad Elektronik, 92242 Hirschau,
www.conrad.de

Rainbows-End Solartechnik GmbH,
Kiebitzheide 39, 49084 Osnabrúck,
www. rainbows-solar. de

Solartechnik Linke, Drangstedter
Str. 37, 27624 Bad Bederkesa,

www.solarlink.de

Dodavatelé malých větrných
zařízení

AES Alternativě Energie Systéme
GmbH, GieRerweg 5, 38855 Wernig-
erode, www.aes-energie.de
• model LT200-3dd

Alfasolar Vertriebs GmbH, Calen-
berger Str. 28, 30169 Hannover,
www.alfasolar.de
m modely AeroCraft

Bornay, E-03420 Castalla (Alicante)
Spanien, ivivw.tiomay.com
• zařízení Bornay (Inclin aj.)

Conrad Elektronik, 92242 Hirschau,
www.conrad.de
• model Ruthland

Galeforce Wind Turbines Ltd, 230
Portglenone Road, Northern Ireland
BT41 3RP, www.galeforce.uk.com
• modely Bergey a Ruthland

Greentec Windkraftanlagen, An der
Zeisigburg 10, 86609 Donauwórth,
www. strom-mit-wind. de
• modely Greentec

Heyde Windtechnik, Gartenweg 3,
Obercarsdorf, 01762 Schmiedeberg,
www. heyde-windtechnik. de
• modely AeroCraft, Air X, Ampair,

Inclin, Mája, Ruthland

Landmark Alternativě Energie &
Consulting, 06116 Halle/Saale,
www.landmark-halle.de
• modely Inclin

Praven Wind Turbines, UK-KA2 OBA
Scotland, www.provenenergy.com
• modely Proven
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Solartechnik Geiger, Windener
Strafte 14, 85051 Ingolstadt,
www. windtechnik-geiger. de
• modely Geiger

Solar-Wind-Team, Hansjacobweg 3,
78112 St. Georgen,
www. wind-mobil. de
• modely Inclin, Mája, Air X, Ampair,

Ruthland

Soltec Reimann GmbH, Kolner
Str. 239, 45481 Můlheim/Ruhr,
www. soltec-solar. de
• model Air X

Turby b.v. Heuvelenweg 18, NL-7241
HZ Lochem, www.turby.nl
• model Turby

Westfalia, Werkzeugstr. 1, 58082
Hagen, www.westfalia.de
m modely Westfalia

Windpower Enertec, Zeppelinstr. 4,
82178 Puchheim, www.windpower.de
• modely Windseeker, Whisper

Dodavatelé větrných čerpacích
zařízení

Molzan, Bleiche 3, 48366 Leer, tel.
02554-1341

Lubing Maschinenfabrik GmbH,
49406 Barnstorf

Molins de Vent Tarrago, Raval Santa
Anna, 30-32, E-43400 Montblanc-Tar-
ragona, Spanien, www.ctv.es/tarrago

Zajímavé internetové kontakty

James and James, www.jxj.com

Marktplatz, www.windmesse.de

Další zdroje a odkazy dodavatelů,
tipy, metody a praktiky bez nároku
na dokonalost a správnost najde-
te na nové internetové stránce

www.kleinwindanlagen.de
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3-7625-2700-8, 27,60 €
Výpočet a konstrukce malých větr-
ných kol: nejdůležitější součásti jsou
doplněny četnými diagramy, tabulka-
mi a vzorci. Rozebráno, příp. dálko-
vě zapůjčit.

Paul Gipe: Windenergy Basics; A Guide
to small and Micro WindSystems
(Základy energie větru; návod na
malé a mikro větrné systémy)
1999, 117 stran, DIN A5,
ISBN 1-890132-22-5, 22 €
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větrných zařízeních.
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3. vydání 1981, 242 stran, DIN A5,
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energii. Rozebráno, příp. knihovny
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Kónig, F.v.: Wie man Windrader baut.
(Jak se staví větrná kola)
5. vydání 1981, 187 stran, DINA5
Dobrá pracovní předloha ke svépomoc-
né stavbě větrných kol s konstrukčními
výkresy a mnoha radami. Rozebráno,
příp. knihovny nebo zapůjčit na dálku.

Schieber, Walther: Energiequelle
Windkraft
(Síla větru jako zdroj energie)
Zajímavé pojednání z roku 1942
o využívání větrné energie po válce
(když bude opět dost oceli). Mnoho
obrazového materiálu o větrných
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elektrárnách s obrovskými bateriový-
mi zařízeními. Rozebráno, příp. za-
půjčit na dálku.
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1, české vydání 2005, 77 stran, bo-
hatá obrazová dokumentace, 88 Kč.
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