
Wzbudzanie kawitacji - inne sposoby
Na stronie http://zaryad.com/2013/07/05/effekt-yutkina-gidroudar-ili-davlenie-v-sto-tyisyach-atmosfer-
ot-korotkogo-elektroimpulsa/można przeczytać (po rosyjsku):

Już ponad siedemdziesiąt lat znany jest ludzkosci nadzwyczaj efektywny sposób przekształcenia energii
elektrycznej w mechaniczną za pośrednictwem elektrohydraulicznego efektu Jutkina (EHE). Ale, jak
zwykle, efekt nie jest używany w życiu codziennym - na jego temat i o jego autorze nie ma nic w
"Wikipedii" i oficjalna nauka bardzo nie lubi wspominać ani o samym efekcie, ani tym bardziej o jego
autorze Lwie Yutkinie, twórcy ponad stu wynalazków. Wszystkiemu jest winna, jak zwykle, niezwykle
wysoka efektywność i sprawność, która wynosi kilka tysięcy procent, czego, jak wiemy z oficjalnej nauki
i podręczników  fizyki, nie może być!

Tak więc, światowi uczeni szukają, szukają i nie mogą znaleźć przyczyn niezwykle wysokiej efektywności
i sprawności przetwarzania energii za pośrednictwem zjawiska kawitacji. Trzeba zatem trochę lepiej
postarać się i poszukać. Bo polska nauka o przyrodzie już to zagadnienie rozwiązała z pozytywnym
skutkiem. Aby wszystkim przybliżyć, jakie jest to rozwiązanie, przedstawiam tu kilka krótkich e-maili.

Nawiązując do treści artykułu "Kawitacja - Samoprzyśpieszenie molekuł"
(http://swobodna.energia.salon24.pl/603656,kawitacja-samoprzyspieszenie-molekul), postanowiłem
napisać do Maksyma Kałasznikowa, autora wideofilmu, o ktorym jest mowa w artykule, po to aby go
poinformować o tym, że istnieje proste teoretyczne wyjaśnienie niezwykłych własności zjawiska
kawitacji. Oto ten list:

Szanowny Maksymie Kałasznikow, zagadnienie, o którym bedę tu pisał, dotyczy zapewnienia dostaw
energii dla narodów świata wówczas, kiedy skończą się już pokłady paliw, które obecnie się wydobywa.
Wiem, że ta sprawa Pana interesuje. Oglądałem wideofilm "Dlaczego trzeba skończyć z działalnością
Komisji ds Łżenauki" na https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t93Zswol8NA.
Ten wideofilm stał się inspiracją do napisania przeze mnie krótkiego artykułu "Kawitacja -
Samoprzyśpieszenie molekuł", w którym wyjaśniam, jaki jest fizyczny mechanizm kawitacji. Artykuł
mozna przeczytać na http://pinopa.republika.pl/Kavitatsiya_Samouskoreniye.html, oprócz tego daję go w
załączniku.

Pisząc do Pana mam nadzieję, że zainteresuje Pana teoretyczne wyjaśnienie i uzasadnienie tego, że
podczas kawitacyjnego procesu wydziela się więcej energii, aniżeli jej w ten proces się wkłada. Jeśli to
Pana zainteresuje i zechce Pan, to wówczas można zapoznać się z konstruktywną teorią pola i pomagać
rozpowszechniać tę wiedzę. Moje artykuły na ten temat po polsku i po rosyjsku znajdują się na
http://pinopa.narod.ru/http://konstr-teoriapola.narod.ru/http://pinopa.republika.pl/
http://nasa_ktp.republika.pl/.
Z podstawami teorii można zapoznać się czytając krótką pracę "Konstruktywna teoria pola - krótko i krok
po kroku" na http://konstr-teoriapola.narod.ru/KTP_ru.html (po polsku na http://nasa_ktp.republika.pl
/KTP_pl.html). Bardziej obszerna praca - zbiór artykułów "Ratunek nauki o przyrodzie - Konstruktywna
teoria pola" znajduje się na http://nasa_ktp.republika.pl/Ratunek_ru.html (po polsku na
http://nasa_ktp.republika.pl/Ratunek.html).

Wszystkiego dobrego. Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

PS Mam nadzieję, że Członkowie Genrady Wszechrosyjskiej Partii Politycznej "Partii Deła", kiedy
otrzymają kopię tego listu, nie będą go uważali za spam. Myślę, że dla wielu z nich idea wytwarzania
taniej energii będzie interesująca.

***
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Muszę tu dodać, że Maksym Kałasznikow jest jednym z czołowych działaczy "Partii Deła", jest członkiem
Generalnej Rady (Naczelnej Rady) partii. Na razie nie ma jeszcze odpowiedzi od Maksyma Kałasznikowa.
Ale sprawą zainteresował się inny członek Genrady "Partii Deła" i napisał:

Dzień dobry, Bogdan!

Na ten temat jest dość dużo informacji w Internecie.

Ale nie spotkałem wyników eksperymentalnych badań takiego generatora ciepła, jakie byłyby uzyskane z
odpowiednich pomiarów jego sprawności. Jeśli ma Pan takie dane, to proszę o ich przysłanie.

-- 
Всего Вам доброго!

Владимир Коровин,
докт.техн.наук,
Генеральный директор ООО НПП "Резонанс", 
454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, д.10-Б
тел./факс: +7 (351) 731-30-00
http://www.rez.ru
E-mail: v.korovin@rez.ru

***

Odpowiedziałem Vladimirowi Korowinowi następująco:

 Dzień dobry, Vladimir!

Co mogę podpowiedzieć... podpowiadam, aby skontaktował się Pan z generalnym dyrektorem "Teplo XXI
veka" Konstantynem Urpinem. Oto dwa jego e-adresy: (..., ...)

Zdaje mi się, że dzisiaj kiepsko jest z jego biznesem... Proszę przeczytać, co na temat tego biznesu rok
temu napisał Maksym Kałasznikow w art. "Psy znajdą was" - http://m-kalashnikov.livejournal.com
/1509529.html . Jest tam trochę informacji na temat sprawności, a ściślej, (jak jest tam napisane) WPE -
współczynnika przekształcenia energii. Ale możliwe, że K. Urpin będzie miał wyniki dokładnych
pomiarów, którymi zechce się podzielić.

Może przyda się Panu wideofilm "Zimna synteza jądrowa w szklance wody. Wieczny motor" -
http://youtu.be/bxWuo2GCkrQ . Na pierwszy rzut oka, jest to wideofilm o syntezie jądrowej, ale w
rzeczywistości można w nim znaleźć także zjawisko kawitacji, oraz obliczenie sprawności. Obliczenie
sprawności zaczyna się w filmie po upływie 15:05 minut. W tym wideofilmie jest pokazany zupełnie inny
sposób wzbudzania kawitacji w cieczy - są to wysoko napięciowe wyładowania w cieczy. Oczywiście, jest
to bardziej wydajny proces, aniżeli w hydrodynamicznych przetwarzaczach energii, które są produkowane
w firmie K. Urpina, ale kawitacja pozostaje ta sama. Tylko że w tym przypadku energia może być tak
wielka, że będzie zachodził proces sklejania się atomowych jąder. Z tego to właśnie powodu proces bywa
nazywany zimną syntezą jądrową.

Wszystkiego dobrego. Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

*** 

Aby nie szukać filmu z "zimną fuzją w szklance wody" - oto on:   https://www.youtube.com
/watch?v=bxWuo2GCkrQ&feature=player_embedded
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