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УДК 621.311.21.001.4

ШКОРОПАТЕНКО Н.В., БОНДАРЕНКО О.Ю., доц.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ВІТРОУСТАНОВКИ
ДЛЯ ПІДЙОМУ ВОДИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ

Розроблена механічна вітроустановка (МВУ) для використання вітрової
енергії з метою виконання механічної роботи. При проектуванні конструкції
МВУ (див. рис. 1) використані недорогі матеріали і комплектуючі, що вжи-
ваються в автомобілебудуванні (можливо і вживані), прості технології, що
дозволяє виготовити МВУ в невеликих майстернях, при невисокій її вартості.

Рисунок 1 – Схематичне зображення МВУ

МВУ складається з наступних основних елементів: 1 - вітрове колесо
(ВК), диск якого кріпиться до фланця валу з кривошипом - 2. У зв'язку з тим,
що окрім моменту, що крутить, від ВК на вал впливає момент, що ще і виги-
нає, від асиметричних аеродинамічних навантажень, його діаметр вибираєть-
ся із співвідношення (див. формулу 1): de = D /100 (1), де D - діаметр ВК.

Мінімальна висота башти складає(див. формулу 2):

DshН б  5,0 (2),

де h – висота перешкод перед ВЕУ, s.– відстань від верхівки перешкоди
до нижньої крапки поверхні вітроколеса.
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Основні технічні характеристики МВУ(див. табл.1):

Таблиця 1 – Технічні характеристики вітросутановки
Основні характеристики Розмірність Числові показники

Висота вежі м 7
Діаметр вітроколеса м 4
Кількість лопатей шт 16
Початкова швидкість вітру м/с 3
Макс. експлуатаційна швидкість вітру м/с 30
Середня продуктивність м3/ добу 10

Базою для монтажу валу з кривошипом і хвостової частини - 4, призна-
ченій для автоматичної установки плоскості обертання ВК перпендикулярно
вектору швидкості вітру, є поворотна частина 3. Вона є трубою з внутрішнім
діаметром 160 мм, що спирається на ролики, закріплені на опорній конструк-
ції (вежі), - 5, і що дозволяють їй вільно повертатися довкола вертикальної
осі на кут 360°. Вежа 5 виготовлена із сталевих труб, верхня частина її має
діаметр 160 мм, а нижня - 220 мм. Висота вежі - 7 м, в нижній частині її є ви-
різ овальної форми для передачі руху на систему важелів для приводу порш-
невого насоса. Майданчик 7, зварена з арматурних прутиків, жорстко закріп-
лена на верхній частині вежі 5 і призначена для технічного обслуговування
ВК. Тяга 6 передає рух від кривошипа, сполученого з валом 2, до важеля 9, а
від нього до тяги 11 зануреного поршневого насоса, розташованого в сверд-
ловині 12. Тяга 6 проходить усередині вежі 5, виготовлена із сталевої стріч-
ки. Опорний підшипник 8 призначений для запобігання скручуванню тяги
при повороті ВК довкола вертикальної осі. При робочому ході зануреного
насоса, тобто коли його поршень 14 рухається вгору, тяга 6 і 11 знаходяться в
натягнутому стані. При ході поршня насоса 14 вниз натягнення тяги слабшає.
Для того, щоб тяга весь час була в натягнутому стані використовується про-
тивага 10, який забезпечує плавну роботу насосної частини установки.

Підйом води виробляється зі свердловини, розташованої поряд з МВУ.
Така компоновка зручна з точки зору економічної доцільності, монтажу і об-
слуговування всього комплексу. У даному комплексі глибина свердловини
від поверхні землі до дзеркала води рівна 17 м. Зі свердловини вода подаєть-
ся трубопроводом 15 в напірну ємність 16, об'єм якої близько 6 м-коду, і роз-
ташована над рівнем землі на висоті 3 м. Під час роботи ВМУ забір води з
трубопроводу 15 можна виробляти, відкривши вентиль 13, а з напірної ємко-
сті 16 - у будь-який час по трубопроводу 18. Після заповнення напірної ємко-
сті 16 відключення поршневого насоса і переведення МВУ в режим холосто-
го ходу виробляється за допомогою важеля 17.

Виготовлена за даною технологією вітроустановка має низьку вартість,
гарні міцнісні та економічні характеристики.


