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Oblasť techniky

5

Vynález je z oblasti energetiky a strojárstva. Týka sa výroby elektrickej energie, výroby tepla, pohonu
čerpadiel vody, pohonu pneumatických strojov a zariadení prostredníctvom premeny energie získanej z energie vetra.
Doterajší stav techniky
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Veternú energiu využíva ľudstvo už od dávnoveku. Vietor poháňal plachetnice, veterné mlyny, vodné
čerpadlá. Veterná energia je za posledných 10 rokov okrem zemného plynu najrýchlejšie sa rozvíjajúcim
zdrojom energie. Dnes je známych niekoľko druhov veterných turbín, ktoré sa najčastejšie členia do dvoch
hlavných kategórií. Turbíny s horizontálnou osou otáčania rotora označované skrat kou HAWT a turbíny
s vertikálnou osou otáčania rotora označované VAWT. Najčastejšie konštruovanými turbínami na získavanie
elektrickej energie sú v súčasnosti vrtuľové turbíny s horizontálnou osou otáčania (HAWT). Turbíny s vertikálnou osou otáčania, z ktorých najznámejšie sú Savoniova, Darrieusova a Lenzova turbína, sa využívajú
tiež, ale v podstatne menšej miere. Každý typ turbíny má svoje osobitné vlastnosti, z ktorých vyplývajú aj
výhody a nevýhody, ako aj praktické využitie v rozdielnych podmienkach.
Najčastejšie používané turbíny s horizontálnou osou s vrtuľami (HAWT) okrem viacero výhod majú aj
nasledujúce nevýhody:
– potrebujú na to, aby sa otáčali, vyššiu rýchlosť vetra nad 3,5 m/s a na výrobu energie ešte podstatne vyššiu,
– vplývajú na vzhľad krajiny,
– zabíjajú vtáky a netopiere,
– niektoré vydávajú infrazvuk, ktorý človek nepočuje, ale je škodlivý okoliu,
– vytvárajú akustický hluk,
– odhadzujú ľad,
– vytvárajú stroboskopický efekt,
– vyžadujú si veľkú výšku nad terénom a
– sú citlivé na turbulentné prúdenie.
Podstata vynálezu
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Niektoré z uvedených nedostatkov úplne eliminuje a niektoré čiastočne zmierňuje navrhované technické
zariadenie – veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami otáčajúca sa v zvislej rovine rovnobežnej so smerom prúdenia vetra. Veterná turbína pozostáva z hlavných častí: rotora, opornej konštrukcie a
otočného podstavca. Rotor je uložený na opornej konštrukcii, ktorá je naspodku pripevnená na otočnom podstavci, ktorý je ukotvený v teréne. Rotor je tvorený hlavným hriadeľom, horizontálne uloženým v dvoch bočných ložiskách. K hriadeľu sú radiálne pripevnené páry otočných ramien, medzi ktorými sa nachádzajú otočné plochy, ktoré sú hnacími lopatkami turbíny. Otočné plochy budú na turbíne najčastejšie v počte 3 kusy, ale
môže ich byť aj 2, 4 alebo viac. Otočné plochy sú tvorené rámami štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru ,
prípadne aj kruhového alebo eliptického, medzi ktorými je vhodná výplň , napr. plech, gumotextil, plast, laminát, fólia z pevného kompozitného materiálu a pod., pričom stredom otočných plôch horizontálne prechádzajú hriadele, na ktorých sú otočné plochy upevnené. Hriadele môžu byť pri menších turbínach nahradené aj
otočnými čapmi, na ktorých sú upevnené rámy otočných plôch. Konce hriadeľov sú oto čne uložené v ložiskách na koncoch otočných ramien. Párov otočných ramien je toľko, koľko je otočných plôch na turbíne a sú
vždy rovnomerne navzájom rozložené okolo hlavného hriadeľa. Aby pri prúdení vetra mali otočné plochy
vždy optimálny sklon proti smeru prúdenia pri pohybe okolo osi hlavného hriadeľa a poskytovali maximálny
krútiaci výkon je zariadenie vybavené prevodovým mechanizmom, ktorý samočinne mechanicky pri pohybe
rotora ovláda polohu otočných plôch a priebežne neustále ich udržuje v optimálnom sklone vzhľadom na
smer prúdenia vetra a ich meniacu sa polohu okolo osi rotora. Na dosiahnutie tejto požiadavky musí prevodový mechanizmus zabezpečovať, že keď je rotor v činnosti, tak pri jeho otáčaní sa budú otočné plochy samočinne mechanicky otáčať okolo svojich osí polovičnou uhlovou rýchlosťou , ako je uhlová rýchlosť hlavného hriadeľa, ale s opačnou orientáciou otáčania. To značí, že keď sa napríklad hlavný hriadeľ rotora otočí
okolo svojej osi vertikálne (zvisle) o celú jednu otáčku (360°), otočné plochy, ako súčasť rotora, obídu po
obvode spolu s rotorom okolo hlavného hriadeľa taktiež jeden celý jeden kruh, pričom sa však okolo svojej
vlastnej horizontálnej (vodorovnej) osi otočia o polovicu kruhu (180°) opačného smeru otáčania, ako má
hlavný hriadeľ.
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Počas prevádzky turbíny vietor tlačí na otočné plochy a tieto prostredníctvom otočných ramien prenášajú
krútiaci moment na hlavný hriadeľ. Zariadenie z dôvodu maximálnej účinnosti bude vždy tak nastavené, aby
sa pri kruhovom pohybe rotora vždy horná čas ť rotora pohybovala súbežne v smere vetra s maximálnym záberom otočných plôch, ktoré budú v hornom úvrate v zvislej polohe a oblúkom spodnou časťou kruhovej
dráhy sa plochy vracali späť dopredu, pričom v najnižšej polohe kruhovej dráhy budú otočné plochy v o vodorovnej polohe a budú sa dopredu proti smeru vetra pohybovať hranou. Takéto nastavenie poskytuje záru ku
najvyššieho výkonu a to z toho dôvodu, že vo väčšej výške nad zemou je vietor silnejší ako nižšie pri zemskom povrchu.
Na to, aby mohli byť polohy otočných plôch ovládané, sú hriadele otočných plôch na jednej zo strán predĺžené až za otočné rameno, ktoré ich nesie a tam je na každý hriadeľ pevne osadené hnané ozubené koleso
otočných plôch.
Prevodový mechanizmus na ovládanie polohy otočných plôch je n avrhovaný v tomto technickom riešení
dvoma spôsobmi:
1. prevody s reťazovými ozubenými kolesami a reťazami,
2. prevody kužeľovými ozubenými kolesami prepojenými hriadeľom.
Riadiacim regulačným prvkom polohy otočných plôch je pri reťazových prevodoch blok s reťazovými
centrálnymi hnacími ozubenými kolesami – pastorkami a pri prevodoch kužeľovými ozubenými prevodmi je
to kužeľové centrálne hnacie ozubené koleso – pastorok. V oboch prípadoch sú centrálne ozubené kolesá nasadené na dutom čape, ktorý je upevnený k rámu opornej konštrukcie tak, že jeho stredom súosovo a voľne
prechádza hlavný hriadeľ. Pastorky sú aretovateľne otáčateľné z dôvodu možnosti regulácie polohy otočných
plôch pre možnosť brzdenia turbíny pri silnom vetre alebo inej odstávke činnosti, inak sú vždy pevne a nepohyblivo ukotvené k opornej konštrukcii. Pri otáčaní rotora okolo svojej osi sa pohybuje reťaz, alebo pri druhom type prevodov hnané kužeľové ozubené koleso spojené s rotorom, po statickom pastorku , čím vzniká
mechanický pohyb reťaze alebo hnaného kužeľového ozubeného kolesa, ktorý sa prenáša na ozubené koleso,
ktoré riadi polohu otočných plôch na konci otočných ramien, čím sú otočné plochy neustále regulované do
optimálneho sklonu na prevod energie vetra na hlavný hriadeľ. Z hlavného h riadeľa je energia odoberaná na
ďalšie využitie. Celý rotor je upevnený na opornej konštrukcii, ktorá môže mať pri pohľade zboku tvar dvoch
trojuholníkov, ktoré môžu byť v hornej časti spevnené pravo -ľavým premostením, alebo aj tvar veže pozostávajúcej z dvoch vysokých obdĺžnikov spevnených priečne výstužami a v najvyššej časti môžu byť spevnené pravo-ľavým premostením. Oporná konštrukcia môže byť vybavená dvoma veternými krídlami – smerovými plochami, ktoré budú turbínu samočinne natáčať proti vetru. Otáča nie celého zariadenia umožňuje
otočný podstavec, na ktorom je oporná konštrukcia turbíny pripevnená.
Výhodami takto koncipovanej turbíny sú nižšie nároky na rýchlosť prúdenia vetra a podstatne vyššia
efektívnosť výroby energie aj pri slabom prúdení vetra, nižšia potreba vysunutia celého zariadenia do veľkej
výšky nad okolitý terén a s tým spojeného narušenia charakteru krajiny, menšie nebezpečenstvo pre vtáky a
netopiere, pomalšia rýchlosť rotujúcich častí turbíny a tým zníženie tvorby svišťavého hluku, nižšia citlivosť
turbíny na turbulencie vetra a slabšia tvorba stroboskopického efektu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález bude podrobnejšie vysvetlený prostredníctvom výkresov, na ktorých sú znázornené: na obr. 1 –
pohľad zboku na veternú turbínu s horizontálnou osou a s otočnými plochami – princípy technického riešenia
premeny energie vetra na mechanickú energiu pri použití 4 otočných plôch riadených ozubenými reťazovými
prevodmi,
na obr. 2 – pohľad spredu na veternú turbínu s horizontálnou osou a s dvoma otočnými plochami – znázornenie princípov činnosti a pohybu,
na obr. 3 – pohľad šikmo spredu na veternú turbínu s horizontálnou osou a s tromi otočnými plochami – zobrazenie s priestorovou perspektívou,
na obr. 4 – pohľad šikmo spredu na zobrazenie opornej konštrukcie so zobrazením hlavného hriadeľa a smerových krídel,
na obr. 5 – pohľad zboku na veternú turbínu s horizontálnou osou a s otočnými plochami – riešenie brzdenia
turbíny prostredníctvom ovládania centrálnych hnacích ozubených kolies,
na obr. 6 – detailný pohľad k obr. 5 na prevody zabezpečujúce optimálnu polohu otočných plôch rotora turbíny,
na obr. 7 – pohľad zboku na veternú turbínu – zobrazenie riešenia prevodov otáčania otočných plôch prostredníctvom kužeľových ozubených kolies spojených hriadeľom na príklade uskutočnenia turbíny s dvoma
otočnými plochami,
na obr. 8 detailný pohľad zhora na kužeľové prevody k situácii na obr. č. 7.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
Na obr. 1 a 3 je veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami z bočného pohľadu a šikmého
priestorového pohľadu, pozostávajúca z hlavného hriadeľa 9, uloženého horizontálne v pravom ložisku 26 a
ľavom ložisku 27, ktoré sú upevnené na pravej bočnej priečke 35 a ľavej bočnej priečke 36 opornej konštrukcie 3. Na hlavnom hriadeli 9 je upevnená sústava otočných ramien 4, v ktorých sú na konci uložené
hriadele 10 otočných plôch s otočnými plochami 8, ktorých môže byť n a turbíne 2, 3, 4 alebo aj viac. Energia
prúdu vetra 13 pôsobí na otočné plochy 8, odkiaľ je cez otočné ramená 4 prenášaná na hlavný hriadeľ 9,
z ktorého je odvádzaná na ďalšie využitie. Každý z hriadeľov 10 otočných plôch je na jednej strane pevne
spojený s hnaným ozubeným reťazovým kolesom 6 spojeným reťazou 7 s centrálnym hnacím ozubeným kolesom 5. Reťazové centrálne hnacie ozubené kolesá 5 sú uložené súosovo vedľa seba spojené prírubami
v bloku a je ich toľko, koľko má turbína otočných plôch 8. Blok s reťazovými centrálnymi hnacími ozubenými kolesami 5 je aretovateľne, inak neotáčavo, fixovaný k opornej konštrukcii 3. Je uložený na ložisku 29
centrálnych ozubených kolies 5 osadenom na pevnom – nepohyblivom dutom čape 28 upevnenom na ľavej
bočnej priečke 36 opornej konštrukcie 3, pričom stredom dutého čapu 28 prechádza voľne a súosovo hlavný
hriadeľ 9. Celý systém ozubených reťazových prevodov a otočných plôch 8 pôsobením vetra na turbínu zabezpečuje, že otočné plochy 8 sú mechanicky samy natáčané do optimálneho sklonu (uhla) polohy na dosiahnutie maximálneho krútiaceho momentu. Zámerným vychýlením bloku s centrálnymi hnacími ozubenými kolesami 5 z nastavenej polohy možno celý systém brzdiť až zastaviť.
Na obr. 2 je pohľad spredu na veternú turbínu s horizo ntálnou osou s otočnými plochami – znázornenie
princípov činnosti a pohybu rotora s dvomi otočnými plochami 8. Rotor je tvorený hlavným hriadeľom 9,
dvoma pármi otočných ramien 4, ktoré na svojich koncoch unášajú hriadele 10 otočných plôch s otočnými
plochami 8. Súčasťou rotora sú aj hnané ozubené reťazové kolesá 6 otočných plôch 8 a ich reťaze 7, ktoré
zabezpečujú optimálnu polohu otočných plôch 8 v každom momente činnosti. Otočné plochy 8 sú tvorené
rámami štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, medzi ktorými je vhodná výplň, pričom stredom otočných
plôch 8 horizontálne prechádzajú hriadele 10 otočných plôch, na ktorých sú rámy otočných plôch 8 upevnené. Konce hriadeľov 10 otočných plôch sú otočne uložené na koncoch otočných ramien 4.
Počas činnosti turbíny sa otáča rotor okolo svojej osi a súčasne s ním sa pohybujú otočné plochy 8 po
kruhovej dráhe a to tak, že vpredu stúpajú dohora, ďalej vrchným oblúkom sa presúvajú dozadu a spodným
oblúkom sa vracajú späť, pričom samy sa nepretržite otáčajú okolo svojej vlastnej osi, ale s opačnou orientáciou smeru otáčania a iba polovičnou uhlovou rýchlosťou otáčania, ako sa otáča rotor. To zabezpečuje pomer
zubov medzi centrálnymi hnacími ozubenými kolesami 5 a hnanými ozubenými reťazovými kolesami 6
otočných plôch. Pomer zubov je 1 : 2. Ďalšou podmienkou správneho fungovania turbíny je úvodné, resp.
počiatočné, nastavenie správnej polohy každej otočnej plochy 8, ktoré sa musí urobiť pred prvým spustením
pre každú otočnú plochu 8 zvlášť.
Na obr. 4 je znázornený rám opornej konštrukcie 3. Je pevne ukotvený na otočnom podstavci 1, ktorý
umožňuje natáčať celú turbínu proti smeru vetra 13, ako aj brzdiť a chrániť pri silnom vetre vychýlením zo
smeru. Ovládanie otáčania otočného podstavca 1 sa predpokladá pomocou pohonu elektromotorom, ako aj
samočinne vetrom, pomocou prídavných smerových krídel 11, ktoré pri zmene smeru vetra samy natáčajú
turbínu proti smeru prúdenia vetra. Samočinné natáčanie turbíny proti smeru vetra sa môže dosiahnuť aj konštrukčným posunutím stredu ťažiska celej turbíny smerom dozadu za stred otočného podstavca. Oporná konštrukcia 3 sa skladá z predného pravého nosníka 30, predného ľavého nosníka 31, z pravého zadného nosníka
32 a ľavého zadného nosníka 33. Nosníky pravej strany sa v hornej časti trojuholn íkovito zbiehavo spájajú a
rovnako nosníky na ľavej strane sa tiež v hornej časti konštrukcie zbiehavo spájajú. Pravý bok a ľavý bok
opornej konštrukcie sú potom v najvrchnejšej časti prepojené vodorovnou spevňujúcou priečkou 34. V určitej
vhodnej výške medzi otočným podstavcom a najvyššou časťou opornej konštrukcie 3 sa nachádza na ľavej
strane vodorovná ľavá bočná priečka 36 a na pravej strane pravá bočná priečka 35, ktoré konštrukčne nesú
hlavný hriadeľ 9 a tým aj celý rotor.
Na obr. 5 je znázornený systém riešenia brzdenia veternej turbíny.
Pomocou možnosti pootočiť blokom s centrálnymi hnacími ozubenými kolesami 5, ktorý riadi polohy
otočných plôch 8 a prostredníctvom pridaného aretovacieho stredového ozubeného kolesa 25 a reťaze 18,
otáčaním aretačného reťazového kolesa 14 možno zafixovať blok centrálnych hnacích ozubených kolies 5 vo
vychýlenej polohe, čím sa dosiahne zmena polohy otočných plôch z ich optimálnej polohy, čo v konečnom
dôsledku zapríčiní zníženie vplyvu vetra na otáčky turbíny – brzdiaci efekt až prípadne, podľa miery vychýlenia, jej zastavenie. Ovládanie aretačného reťazového kolesa 14 je v detaile znázornené na obr. 6 a môže sa
uskutočňovať ručne prostredníctvom kolesa na manuálne uchopenie 15, ktoré je s ním na spoločnom hriadeli
16 a fixuje sa utiahnutím aretačnej matice 17 na fixáciu aretačného reťazového kolesa 14 k ľavej bočnej
priečke 36 opornej konštrukcie 3. Hriadeľ 16 aretačného reťazového kolesa 14 prechádza stenou priečky zo -
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brazenej na obr. 4, pričom koleso na manuálne uchopenie 15 je z vonkajšej strany ľavej bočnej priečky 36 a
aretačné reťazové ozubené koleso 14 je z vnútornej strany.
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Príklad 2
Na obr. 7 je veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami z bočného pohľadu. Je to detailný
pohľad na hlavné časti rotora veternej turbíny opísanej v príklade 1 s tým rozdielom, že v tomto príklade je
riadenie polohy otočných plôch 8 namiesto reťazových prevodov riadené prevodmi kužeľových ozubených
kolies spojených spojovacím hriadeľom 23. Na obr. 8 je znázornenie turbíny z obrázka 7 pri pohľade zhora
v detaile pohľadu na prevody ovládania polohy otočných plôch 8.
Na hlavnom hriadeli 9 je upevnená sústava otočných ramien 4, v ktorých sú na konci uložené hriadele 10
otočných plôch s otočnými plochami 8, ktoré sú v tomto príklade na obrázkoch 7 a 8 počtom dve, ale môžu
byť aj 3, 4, prípadne viaceré. Energia prúdu vzduchu 13 pôsobí na otočné plochy 8, odkiaľ je cez otočné ramená 4 prenášaná na hlavný hriadeľ 9, z ktorého je potom odvádzaná na ďalšie využitie. Každý z hriadeľov
10 otočných plôch je na jednej strane vybavený hnaným kužeľovým ozubeným kolesom 24, ktoré je otáčané
hnacím kužeľovým ozubeným kolesom 19, ktoré je spojené spojovacím hriadeľom 23 s hnaným kužeľovým
ozubeným kolesom 20, ktoré je hnané kužeľovým centrálnym hnacím ozubeným kolesom 5. Kužeľové centrálne hnacie ozubené koleso 5 je v tomto príklade iba jedno spoločné pre všetky hnané kužeľové ozubené
kolesá 20. Spojovacie hriadele 23 sú uložené v konzolách s ložiskami 21 a 22 upevnených na otočných ramenách 4. Ku kužeľovému centrálnemu ozubenému kolesu 5 je fixne pripojené prírubou aretovacie stredové
ozubené koleso 25, prostredníctvom ktorého sa nastavuje a fixuje správna poloha centrálneho hnacieho ozubeného kolesa 5. Kužeľové centrálne ozubené koleso 5 je rovnako ako v príklade 1 (obr. 1, 2, 3, 4) uložené
na ložisku 29 osadenom na pevnom – nepohyblivom dutom čape 28 upevnenom na ľavej bočnej priečke 36,
opornej konštrukcie 3, pričom stredom dutého čapu 28 prechádza voľne a s úosovo hlavný hriadeľ 9. Riadenie otočných plôch 8 je dosiahnuté tým spôsobom, že otočné plochy 8 vplyvom kužeľových ozubených prevodov sa pri otáčaní rotora turbíny neustále otáčajú polovičnou uhlovou rýchlosťou s opačnou orientáciou
smeru otáčania, ako je rýchlosť a orientácia smeru otáčania rotora, resp. hlavného hriadeľa 9. Na dosiahnutie
uvedeného pohybu otočných plôch 8 je pomer zubov ozubených kolies nasled ujúci: počet zubov kužeľového
centrálneho hnacieho ozubeného kolesa 5 a počet zubov hnaného kužeľového ozubeného kolesa 24 je v pomere 1 : 2, pričom podmienkou je, že na spojovacom hriadeli počet zubov hnacieho kužeľového ozubeného
kolesa 19 sa rovná počtu zubov hnaného kužeľového ozubeného kolesa 20.
Zámerným vychýlením kužeľového centrálneho ozubeného kolesa 5 z nastavenej polohy prostredníctvom
aretovacieho stredového kolesa 25 možno celý systém brzdiť až zastaviť.
Priemyselná využiteľnosť
Veternú turbínu podľa vynálezu možno využiť všade tam, kde je potrebná dodávka energie a kde je časté
prúdenie vetra s rýchlosťou od 2 m/s. Vyprodukovanú mechanickú energiu možno využiť na výrobu elektriny, čerpanie vody alebo iných kvapalín, výrobu tepla, pohon pneumatických strojov a zariadení a podobne.
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NÁROKY

1. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami s rotorom otáčajúcim sa v zvislej rovine
rovnobežnej so smerom prúdenia vetra, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v otočných plochách (8) na
zachytávanie energie vetra sú v strede horizontálne uložené a s otočnými plochami (8) pevne spoje né hriadele (10) otočných plôch, ktoré sú otočne uložené v otočných ramenách (4), ktoré sú pevne spojené s hlavným
hriadeľom (9), pričom každý z hriadeľov (10) otočných plôch je na jednom konci predĺžený tak, že prechádza až za otočné rameno (4), za ktorým je na predĺžený koniec každého hriadeľa (10) otočných plôch fixne
osadené hnané ozubené reťazové koleso (6), ovládané reťazou (7) spojenou s reťazovým centrálnym hnacím
ozubeným kolesom (5) fixovaným k opornej konštrukcii (3), a/alebo je na predĺžený koniec každého hriadeľa
(10) otočných plôch fixne osadené hnané kužeľové ozubené koleso (24), ovládané prostredníctvom hnacieho
kužeľového ozubeného kolesa (19) spojeného spojovacím hriadeľom (23) s hnaným kužeľovým ozubeným
kolesom (20), ktoré je hnané kužeľovým centrálnym hnacím ozubeným kolesom (5) fixovaným k opornej
konštrukcii (3).
2. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že centrálne hnacie ozubené koleso (5) je uložené na dutom čape (28), ktorý je h orizontálne pevne
upevnený k opornej konštrukcii (3), pričom stredom dutého čapu (28) otáčavo nezávisle a súosovo prechádza
hlavný hriadeľ (9).
3. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že počet zubov centrálnych hnacích ozubených kolies (5) a počet zubov hnaných ozubených reťazových kolies (6) je v pomere 1 : 2.
4. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že počet zubov centrálneho hnacieho ozubeného kolesa (5) a počet zubov hnaných kužeľových ozubených kolies (24) je v pomere 1 : 2.
5. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že reťazových centrálnych hnacích ozubených kolies (5) je počtom toľko, koľko je na turbíne otočných plôch (8).
6. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že oporná konštrukcia turbíny (3) je pevne ukotvená na otočnom podstavci (1), ktorý umožňuje natočenie turbíny proti smeru vetra pri zmene smeru prúdenia vetra alebo na zabezpečenie zámerného vychýlenia turbíny zo smeru vetra v prípade potreby brzdenia alebo zastavenia turbíny.
7. Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami podľa nárokov 1 a 6, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že oporná konštrukcia turbíny (3) je vybavená prídavnými smerovými krídlami (11) na zabezpečenie samočinného natáčania turbíny proti vetru pri zmenách smeru prúdenia vetra.
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