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ВПЛИВ ФОРМИ ШТУЧНИХ РЕЛЬЄФІВ НА РОЗПОДІЛЕННЯ ВІТРОВОЇ 
ЕНЕРГІЇ НА ПОРОДНИХ ВІДВАЛАХ. 

 

Експериментально встановлено вплив форми штучних рельєфів на розподілення вітрової енергії на 
породних відвалах. Максимальна концентрація енергії вітру досягається при радіальному розташуванні 
гребенів штучних рельєфів, з радіусом кривізни цих гребенів у диапазони від 1 до 2 діаметрів плато відвалу. 
За таких умов швидкість вітрового потоку у зоні вітрогенератора збільшується до 164 %  від вхідної. 
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Постановка задачі.  Попередніми дослідженнями [3,4] було встановлено,  що 

використання нового способу збільшення швидкості вітрвого потоку у зоні вітроколеса 
ветроенергетичної установки  за рахунок створення штучних рельєфів у формі радіально 
рзташованих гребенів дозволить підвищити ККД турбінного колеса за рахунок повнішої 
віддачі потоками повітря своєї енергії, збільшити площі захоплення фронту повітряних 
потоків, зменшити розміри турбінного колеса і збільшити частоту його обертання, 
зменшити динамічну навантаженість конструкції в результаті зниження маси і габаритів 
частин, що обертаються, у декілька разів, зменшити капітальні витрати на виробництво і 
установку енергосилових агрегатів в промисловості і приватному секторі. Доцільною є 
перевірка резльтатів фізичного моделювання та виявлення конкретних параметрів 
штучних рельєфів для досягнення максимального ефекту збільшення швидкості вітрового 
потоку в середині концентраторів. 

Виклад матеріалу й результати. Аналіз впливу форми штучних рельєфів на 
розподілення вітрової енергії на штучних відвалах проводився шляхом теоретичних 
досліджень та експериментів.  Було проведено натурні експерименти по встановленню 
залежності розподілення швидкості вітрового потоку від висоти породного відвалу, далі 
було проведено низку експериментів на фізичних моделях відвалів і було встановлено 
оптимальну форму рельєфів. Доцільним виявилось підтвердження попередніх результатів 
шляхом компьютерного імітаційного моделювання та виявлення параметрів рельєфів, при 
яких збільшення швидкості вітрового потоку виявиться найбільшим. 

Комп’ютерне імітаційне моделювання проводилось на базі компанії «Т-Севисы» у 
програмі STAR-CD з урахуванням основних законів аеро-, та гідродинаміки. 
Моделювання концентраторів  потоку різного радіусу кривизни було направлене на 
з’ясування залежності збільшення швидкості потоку від радіусу кривизи концентратору.  
Для аналізу було розглянуто три моделі відвалу з різними радіусами концентраторів. На 
першій моделі радіус концентраторів наближено до середнього радіусу робочого рівня - 
основі концентраторів породного відвалу.  



 
Рис. 1 - Перша імітаційна модель відвалу. 

 
На другій моделі радіус кривізни дорівнює 0 і концентратори представляють з себе  
радіальні рельєфи.  
 

Рис. 2 - Друга імітаційна модель відвалу. 
 

На третій моделі радіус наближений до середнього діаметру робочого рівня штучних 
рельєфів породного відвалу.  
 

 



Рис. 3 - Третя імітаційна модель відвалу. 
 
Після  багатократного прорахунку вариантів, з’ясовано, що збільшення швидкості 

вітрового потоку на моделі 1  в середині каналу дорівнює 123%, на моделі 2 – 140%, на 
третій моделі – 164%.  

На основі цих результатів можна зробити висновок, що оптимальними параметрами 
форми штучних рельєфів-концентраторів потоку є радіально кругові рельєфи з радіусом 
кривізи, наближеним до середнього діаметру верхнього робочого рівня відвалу. За таких 
умов збільшення швидкості вітрового потоку відбувається максимально.  

Ці параметри можуть бути рекомендовані для використання при формуванні 
штучних рельєфів для підвищення еколого-кліматичного коефіцієнту використання вітру 
та для більш продуктивної і раціональної роботи автономних вітроустановок, що 
розташовані на породних відвалах.  
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ИСКУССТВЕННЫХ РЕЛЬЕФОВ  НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ПОРОДНЫХ ОТВАЛАХ 

Экспериментально установлено влияние формы искусственных рельефов на распределение 
ветровой энергии на породных отвалах. Максимальная концентрация энергии ветра достигается при 
радиальном расположении гребней искусственных рельефов, с радиусом кривизныэтих гребней в диапазоне 
от 1 до 2 диаметров плато отвалу. При таких условиях скорость ветрового потока в зоне 
ветрогенератораувеличивается до 164 %  от входной. 
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INFLUENCE OF  ARTIFICIAL RELIEFS SHAPE ON DISTRIBUTING OF WIND ENERGY  ON MINING WASTE 

DUMPS. 

Influence of the shape of artificial reliefs on distributing of wind energy on mining waste  dumps is set 

experimentally. The maximal concentration of wind energy  is achieved  at the radial location of crests of artificial 

reliefs, with the curvature  radius   of these crests in range 1 to 2 diameters of the dump plateau. On such conditions 

wind stream speed  in the area of wind genereator is increased to 164 % of the entrance. 
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