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(57) Вітротурбіна, що містить ободи, між якими 
закріплені лопаті, вал з'єднаний з другим ободом, 
яка відрізняється тим, що додатково обладнана 
обтічником, закріпленим перед другим ободом, 
лопатями, носок яких направлений всередину віт-
ротурбіни, і які містять щонайменше по одному 
натягнутому та стисненому елементу. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі енерге-
тичного машинобудування, стосується установок 
для отримання корисної енергії від середовища, 
що протікає переважно повітряного і може бути 
використаний у вітроенергетичних установках різ-
ної потужності і призначення. 

В умовах енергетичної залежності для поси-
лення економічних позицій промислових та сільсь-
когосподарських підприємств необхідно широко 
використовувати енергозберігаючі технології та 
нетрадиційні джерела енергії. Для використання 
енергії вітру використовують різнобічні конструкції 
вітротурбін, переважно традиційні швидкохідні - 
пропелерні, виготовлення яких технологічно скла-
дне, особливо при збільшені потужності вітроенер-
гетичної установки. Великі перспективи за прости-
ми, технологічними і дешевими 
вітроенергетичними установками. 

Відома турбіна [див. И. П. Денисов. Основы 
использования водной энергии.: М. «Энергия» 
1964 г. с. 42] яка складається із статора з вхідним 
центральним отвором, ротора у вигляді двох обо-
дів між якими закріплені лопаті, валу та обтічника 
з'єднаних з одним із ободів. 

Недоліком такого пристрою є порівняно низькі 
коефіцієнт використання енергії потоку та швидко-
хідність, що створює складнощі при узгоджені ни-
зьких обертів тихохідної турбіни з електрогенера-
тором. 

Найбільш близькою по технічній суті та сокуп-
ності признаків являється вітротурбіна [див. Вет-
роэнергетика, ред. Д. де Рензо.: М «Энергоатоми-
здат» 1982 г., с. 27, рис. 1.3-а], 6), що містить вал 
з'єднаний з ободами між якими закріплені лопаті. 

Недоліком такої вітротурбіни є порівняно низь-
кі коефіцієнт використання енергії потоку та швид-

кохідність, що як і в попередньому технічному рі-
шенні створює складнощі при узгоджені низьких 
обертів тихохідної вітротурбіни з електрогенера-
тором. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення вітротурбіни в якій за рахунок введення 
обтічника та зміни проходження потоку через віт-
ротурбіну досягається можливість збільшити обе-
рти та крутячий момент на її валу. 

Поставлена задача вирішується тим, що вітро-
турбіна, що містить ободи між якими закріплені 
лопаті, вал з'єднаний з другим ободом додатково 
обладнана обтічником, закріпленим перед другим 
ободом, лопаті, носок яких направлений всереди-
ну вітротурбіни, містять щонайменше по одному 
натягнутому та стисненому елементу. 

Введенням обтічника, направленням носка 
лопаті всередину вітротурбіни і закріпленням ло-
патей з попередньо натягнутими та стисненими 
елементами, зміна проходження потоку через віт-
ротурбіну досягається можливість підвищити обе-
рти, збільшити міцність конструкції і крутячий мо-
мент на валу та зменшити розміри хорди лопаті та 
товщину її профілю до оптимального значення, що 
дає змогу зменшувати лінійні розміри вітротурбіни 
для отримання необхідної потужності. 

На фіг.1 зображена схема вітротурбіни з боку 
дії вітрового потоку, на фіг.2 вигляд з боку і на 
фіг.3 поперечний перетин лопаті вітротурбіни. 

Вітротурбіна має (фіг.1, 2) вал 1 з'єднаний з 
другим ободом 2 до якого закріплені лопаті 3 дру-
гий кінець яких кріпиться до першого обода 4, об-
тічник 5 закріплений перед другим ободом 2 на-
правляє потік на лопаті 3 і сприяє 
самовстановленню вітротурбіни на потік, лопать 3 
(фіг.3) містить елементи 6 натягу та елемент 7 
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стискання між першим ободом 4 і другим ободом 
2. 

Працює вітротурбіна наступним чином. За ра-
хунок дії потоку на обтічник 5 результуюча аеро-
динамічна сила створює момент який повертає 
вітротурбіну в положення коли лопаті 3 встанов-
люються паралельно вітровому потоку Одна час-
тина вітрового потоку через площину першого 
ободу 4 поступає всередину вітротурбіни де після 
взаємодії з обтічником 5 змінює напрямок і напра-
вляється на лопаті 3. За рахунок швидкості вітро-
вого потоку всередині вітротурбіни створюється 
надлишковий тиск. Вітровий потік, що проходить 
зовні вітротурбіни над лопатями 3 відсмоктує пові-
тря, яке знаходиться всередині вітротурбіни. Над-
лишковий тиск всередині та розрідження зовні 
вітротурбіни при взаємодії з лопатями 3 створює 

аеродинамічну силу, складова якої через другий 
обід 2, діючи на максимальному радіусі, створює 
крутячий момент на валу 1. 

Введенням обтічника та направленням носка 
лопаті і потоку всередину вітротурбіни досягається 
можливість підвищити оберти та збільшити крутя-
чий момент на валу вітротурбіни. Використання в 
конструкції лопаті елементів натягу та стискання 
сприяє підвищенню міцності вітротурбіни та мож-
ливості використання лопатей з мінімальною дов-
жиною хорди та товщиною профілю і, як наслідок, 
збільшити їх видовження, що в свою чергу покра-
щує аеродинамічні характеристики лопатей та 
вітротурбіни. Таким чином використовуючи запро-
поновані технічні рішення можна створювати прос-
ті та ефективні енергетичні установки різної поту-
жності та призначення. 
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