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У статті розглянуто можливості  розташування автономних вітроенергетичних установок 
на породних відвалах, а також пропонується форма штучного рельєфа, який буде виконувати 
роль конфузора та дифузора у якості концентратора вітрового потоку. 
 штучний рельєф, гребені рельєфів, вітровий  потік 

 

Питання використання енергії вітру для Украіни, зокрема для Донбасу, в 

теперішній час дуже актуальне. Розвиток вітроенергетики дозволить  зменшити 

рівень використання копального пального, а шляхом цього зменшити рівень 

шкідливих викидів і забруднення навколишнього середовища. Це буде сприяти 

виконанню ряду міжнародних договорів і програми України по розвитку  

екологічних технологій, ресурсозбереження та впровадження альтернативних 

джерел енергії [1].  

 Стартова швидкість вітру для доцільного будівництва вітроелектростанцій 

2...7 м/с на висоті флюгера 10 метрів, а згідно даних метеорологічних станцій, в 

Україні, зокрема у Донбасі, дують переважно  вітри, швидкістю 6 м/с. Отож, 

Украіна має великий потенціал для вікористання енергії вітру. Розрахункова 

швидкість вітру для великих вітроелектростанцій (ВЕС) зазвичай приймається на 

рівні 11...15 м/с, але ж зараз по всьому світові зростає зацікавленість малими 

автономними вітроелектростанціями,  призначеними для забезпечення малих 

споживачів. Такі ВЕС можуть застосовуватися при меншій швидкості вітру. 

 Але ж, у традиційній ВЕС існує ряд недоліків, таких як наявність великих 

територій для розміщення вітрогенераторів, а також для санітарно-захисних зон, 

шум, генерування інфразвукових коливань, що негативно впливають на здоров’я 

людей, ризик механічного руйнування лопатей з можливим великим радіусом 



розльоту уламків[2]. Вищевказане обумовлює віддаленість станцій від споживача, 

що в свою чергу впливає не значні втрати підчас передачі енергії. 

 Однією з головних особливостей використання енергії вітру для отримання 

електричного струму є те,  що енергоносій розподілений на порівняно великих 

площинах та його характеристики не постійні і не рівномірно розподілені у 

просторі. Головними факторами, що впливають на  видобуток електричної енергії 

ВЕС є рельєф місцевості і переважність напрямків вітрів. 

 Розподілення потужності вітрових потоків залежить від природних умов та 

штучних елементів рельєфу, в Донбасі найвизначнішими штучними елементами 

рельєфу є породні відвали гірничо-видобувних підприємств. Згідно з 

дослідженнями було встановлено доцільність розміщення автономних 

вітроелектростанцій на поверхні породних відвалів [3].Запропонований метод 

розташування вітродвигунів на пересувних платформах для подальшого 

орієнтування на напрямок вітру, на нашу думку, не є раціональним, бо потребує 

будівництва додаткового залізничного полотна на відвалі і створення системі 

обслуговування ( спостереження за напрямком вітру і пересування платформи) 

[4]. Щоб досягти максимального ефекту раціонального та повного використання 

енергії вітру та підвищення ефективності  роботи вітроелектростанції 

пропонується спосіб розташування ВЕС на відвалі у штучному рельєфі [5].  

 Розміщення ВЕС на породних відвалах дозволить у комплексі вирішити 

задачі раціонального використання площини породних відвалів, які на теперішній 

час не можуть бути рекультивовані. Також завдяки такому розміщенню можна 

приблизити джерело енергії до споживача  - мається на увазі споживання 

електричної енергії шахтами, сільськогосподарськими підприємствами та іншими 

підприємствами, які розміщені біля таких відвалів. Можна знизити 

матеріалоємкість  вітроенергетичних конструкцій, бо не треба створювати 

багатометрову мачту для вітрогенераторів, а  буде використовуватися висота 

відвалу, яка вже існує. Можливе звільнення пахотних земель, що мають 

надаватися вітроенергетичним станціям – це є дуже актуальним в умовах 

ресурсозбереження та впровадження системи раціонального 



природокористування. Оптимальне використання переважних вітрових потоків 

над рівнем міської забудови також має зробити внесок у розвиток використання 

альтернативних джерел енергії. 

Завдяки розміщенню ВЕС на породних відвалах дозволить в деякій мірі вирішити 

проблему інфразвукових коливань – це розсіювання коливань та їх загасання у 

пухкому середовищі, крім того, наявність санітарно-захисних зон породних 

відвалів одночасно буде забезпечувати захисним простором і ВЕС. 

 Вдосконалення роботи вітроелектростанцій пропонується досягти за 

рахунок введення додаткових  елементів у конструкцію ВЕС і їх розташування, 

чим забезпечити новий технічний результат - стабільне, надійне та ефективне 

збільшення кінетичної енергії вітрового потоку біля вітродвигуна та уникнення 

залежності від переважних напрямків вітрів. 

 Поставлена задача вирішується тим, що запропонована вітроелектростанція  

на породному відвалі має бути розташована у створеному на поверхні відвалу 

рельєфі з  масиву відвальної породи. Вітроелектроустановка містить вітротурбину 

з вертикальним розташуванням осі, яка не потребує орієнтування на напрямок 

вітру, вітродвигун, перед яким розташовані конфузори,  концентратори вітрового 

потоку, що виконано у вигляді системі радіально розташованих жолобів, які 

розділені серповидними перегородками. Жолоби і перегородки є спорудами, що 

виконано на  поверхні породного відвалу з масиву породи і мають виконувати 

функцію прискорювачів уповільнювачів швидкості вітрового потоку. 

Концентратори зорієнтовані на всі сторони світу, що дозволить вітродвигунові 

ефективно працювати при будь-якому напрямку вітрового потоку. 

Відповідно до закону нерозривності гідроаеромеханіки, співвідношення між 

швидкістю вітрового потоку та перерізом, через який цей потік рухається, має 

бути таким, щоб об’ємні витрати в будь-якій момент часу в будь-якому перерізі 

був однаковий. Оскільки об’ємні витрати Q - це множення швидкості вітрового 

потоку V на площину S поперечного перерізу, рівняння має вигляд: 

Q = S1V1 = S2V2. 



Тому там, де переріз зменшується і лінії тока стають густіше – швидкісь потоку 

зростає, і навпаки. Тож концентратори вітрового потоку мусять змінювати 

(підвищувати) швидкість потоку за рахунок зменшення перерізу на ділянці до 

вітрогенератора і зменшувати швидкість  на ділянці виходу повітряної струї з 

зони концентратора.  

При стаціонарній течії сума статичного і динамічного тисків (кінетичної енергії, 

віднесеної до одиниці об’єму) є постійною. Тож, при збільшенні швидкості 

статичний тиск зменшується, а динамічний збільшується.  

Таким чином, найбільш ефективна робота вітроелектростанцій може бути 

досягнута за рахунок перетворення статичної складової частини вітрового потоку 

на динамічну. 

На малюнку 1 представлена схема розміщення ВЕС у штучному рел’єфі на 

породному відвалі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 1.-  Вітростанція на породному відвалі зі штучним рельєфом: 
1- вхідний вітровий потік, 2-конфузори, 3- вітродвигун, 4- серповидна перегородка, 
5- жолоб, 6- концентратор вітрового потоку, 7- вихідній вітровий потік. 
 

    Вітроелектростанція на породному відвалі містить вітродвигун 3, перед яким 

у чотирьох напрямках радіально розташовані конфузори 2. Перед конфузорами, в 

свою чергу, розташовані концентратори вітрового потоку 6, що складаються з 

жолобів 5, обмежених рельєфними серповидними перегородками 4. 

1 2 3 4 5 6 7



 Повітряний потік 1 потрапляє в зону концентратора вітрового потоку 6 по 

жолобах 5, що обмежені серповидними перегородками 4, збільшує свою 

швидкість та концентрується і ще підвищує швидкість, коли надходить у 

конфузор 2. Конфузор 2, що встановлено безпосередньо перед вітродвигуном 3 

забезпечує ефективну роботу вітродвигуна за рахунок підвищення сили та 

швидкості вітру. Після виходу повітряної струї 7, протилежний конфузом 2 діє у 

якості дифузора  і зменшує швидкість струї, далі швидкість ще зменшується у 

протилежному концентраторі вітрового потоку 6, який в діє в якості 

уповільнювача повітряної струї. Таким чином  швидкість вітру, коли він залишає 

робочу зону є незмінною по відношенню до початкової.  

 Орієнтування концентраторів та конфузорів у декількох напрямках дозволяє 

максимально ефективно використовувати всі вітрові потоки, незалежно від іх 

напрямку. А розташування всієї вітроустановки на поверхі відвалу дозволить 

уникнути проблем, пов’язаних з віхроутвореннями у прикордонному повітряному 

шарі та та дозволить збільшувати напор вітрового потоку до швидкості, що є 

оптимальною для найефективної роботи ВЕС. 

 

 Можливий варіант використання енергії вітроустановок безпосередньо в 

місці розташування, без передачі  енергії споживажеві, що ще більше скоротить 

втрати та збільшіть ефективність використання енергії вітру. Розглядається 

розміщення на породних відвалах автономних вітронасосних установок, що 

дозволить відкачувати воду із підтоплених, в результаті діяльності гірничого 

підприємства, територій і спрямовувати ії на технічні потреби споживача. 

Розташування ємкості, що накопичує воду, на породному відвалі буде надавати 

можливість постійного запасу води і незалежності від непостійної сили вітру. 

Визначна висота розташування буде спряти природному напору при подачі води 

споживачеві. Також, ємкість для води може виконувати функції відстойника вод, 

де можуть проводитися процеси первинного освітлення чи хімічної очистки води. 

 На малюнку 2 надана умовна схема розташування автономної вітронасосної 

установки на породному відвалі. 



Малюнок 2.- Схема розташування вітронасосної установки на породному відвалі 
1-породний відвал; 2-подача води споживачеві; 3-насоси; 4-ізолюючий шар; 5-акумулююча 
ємкість; 6-вітроустановка; 7-підтоплені території. 
 

Впровадження такої схеми дозволить розв’язати у комплексі такі задачі: 

1. Відкачування вод підтоплених територій 

2. Раціональне використання територій породних відвалів. 

3. Раціональне використання енергії вітра без втрат при передачі на відстань. 

4. Первинне освітлювання вод. 

5. Забезпечення споживача технічною водою. 

Зважаючи на все вищезазначене, можна зробити висновок про те, що раціональне 

використання площин породних відвалів є значним кроком вияву резервів вільної 

площин для потреб  вітроенергетики, яка постійно стикається з браком вільних 

площин для будівництва ВЕУ. Одночасно то є слушне рішення, щодо 

використання частково рекультивованих відвалів, повна ліквідація яких на 

даному етапі не є можливою, або економічно не вигідною. Додаткова частина 
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електричної енергії, що вироблена за допомогою ВЕУ, допоможе у вирішенні 

питань по  ресурсозбереженню і впровадженню екологічних технологій. 
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