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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt  

Magnusa. 

W znanej z patentu amerykańskiego nr US 6,375,424 turbinie wiatrowej do piasty o poziomej 

osi obrotu umocowane są łopaty w postaci tub z odpowiednio ukształtowanymi zakończeniami obraca-

jących się wokół swych osi podłużnych, napędzane silnikami elektrycznymi. Obracające się łopaty 

wytwarzają zgodnie z zasadą efektu Magnusa siłę ciągu wprowadzającą w ruch obrotowy piastę turb i-

ny przetwarzany na energię elektryczną. 

Wadą znanej turbiny jest potrzeba zasilania i sterowania napędu elektrycznego łopat dla wywo-

łania efektu Magnusa i spowodowania ruchu obrotowego piasty turbiny. 

Istota turbiny według wynalazku polega na tym, że każda jej łopata jest wirnikiem turbiny wia-

trowej o pionowej osi obrotu, zdolnym do samoistnego rozpoczęcia i utrzymywania własnego ruchu 

obrotowego. Samoistny rozruch łopaty turbiny może być osiągnięty zarówno poprzez niesymetryczną 

liczbę jej płatów posiadających jednakowy profil aerodynamiczny albo poprzez ich odpowiednie 

ukształtowanie. Wywołany na zewnętrznych powierzchniach płatów każdej z łopat efekt Magnusa 

wytwarza siłę przechylającą pionową oś obrotu łopaty i wprowadza w ruch obrotowy piastę turbiny 

wiatrowej o poziomej osi obrotu. 

Zaletą turbiny według wynalazku jest uproszczenie konstrukcji i zmniejszenie jej ciężaru ponie-

waż wyeliminowana jest potrzeba napędu elektrycznego łopat. Dzięki temu, że obroty piasty turbiny 

zwiększają prędkość powietrza opływającego łopaty, możliwe jest zminimalizowanie ich długości 

i średnicy. 

Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku będącym widokiem ogól-

nym turbiny wiatrowej. Na podporze 1 umieszczona jest piasta 2 samoczynnej turbiny wiatrowej  

o poziomej osi obrotu, na której osadzone są pionowa osie 3, 3a obrotu łopat. Do osi 3 umocowane są 

za pomocą łożysk 4, 5 wsporniki 6, 7, 8, 9, 10, 11 trzymające płaty 12, 13, 14 o przekroju poprzecz-

nym posiadającym jednakowy profil aerodynamiczny, Do osi 3a umocowane są za pomocą łożysk 4a, 

5a wsporniki 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a trzymające płaty 12a, 13a, 14a o przekroju poprzecznym posia-

dającym jednakowy profil aerodynamiczny. Nieparzysta liczba płatów 12, 13, 14 oraz 12a, 13a, 14a 

każdej łopaty powoduje, że opływające je powietrze rozpoczyna ich samoistny ruch w tym samym 

kierunku dla każdej z łopat, a w jego następstwie wytwarza na ich zewnętrznych powierzchniach efekt 

Magnusa powodujący powstanie sił przechylających osie 3, 3a i wprowadzających w ruch obrotowy 

piastę 2. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa, w której na podpo-

rze (1) umieszczona jest piasta (2) samoczynnej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, znamienna 

tym, że na piaście (2) osadzone są pionowe osie (3, 3a) obrotu łopat przy czym do osi (3) umocowa-

ne są za pomocą łożysk (4, 5) wsporniki (6, 7, 8, 9, 10, 11), trzymające płaty (12, 13, 14) o przekroju 

poprzecznym posiadającym jednakowy profil aerodynamiczny, a do osi (3a) umocowane są za pomo-

cą łożysk (4a, 5a) wsporniki (6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a), trzymające płaty (12a, 13a, 14a) o przekroju 

poprzecznym posiadającym jednakowy profil aerodynamiczny. 

2. Turbina według zastrz. 1, znamienna tym, że osie (3, 3a) pod wpływem wytworzonych sił 

wprowadzają w ruch obrotowy piastę (2). 
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Rysunek 
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