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(57) Роторний вітродвигун, який складається з 
встановленого на вертикальному валу вітроколеса 
з робочими лопатями, електрогенератора, який 
відрізняється тим, що роторний агрегат розташо-
ваний на одній верхній та на одній нижній горизон-
тальних балках, закріплених у гірській породі, а 
вал вітроколеса закріплено верхнім і нижнім під-
шипниками, які встановлені у верхньому і нижньо-
му підшипникових корпусах. 

 

 
Корисна модель відноситься до області елект-

роенергетики і може бути використаним для гене-
рації електричної енергії в гірських районах, у ву-
зьких гірських каньйонах та ущелинах, автономно 
та паралельно із електричними мережами 

Відомий двухопорний вітровий двигун ротор-
ного типу з вертикальним валом обертання, у яко-
го підшипники розташовані по обидві сторони ро-
тора. Верхній і нижній підшипники закріплені в 
підшипникових опорах, від верхньої опори до зем-
лі ідуть ростяжки, що підтримують всю конструкцію 
у вертикальному положенні. (Ветер отапливает 
дом//Юный техник. 1988, №3, с.76-80). 

Недоліком є низька надійність пристрою за ра-
хунок того, що наявна значна рухливість верхньої 
підшипникової опори разом із самим підшипником, 
розбалансування вал в місці з'єднання із підшип-
ником переносить значні знакоперемінні наванта-
ження, які можуть привести до поломки валу біля 
підшипника. 

За прототип обрана вітряна теплоелектроста-
нція, що містить вітроагрегат, на якому встановле-
но на вертикальному валу вітроколесо з робочими 
лопатями крильчатки, занурений в об'єм резерву-
ару з водою, а також електрогенератор, електрич-
но з'єднаний з резервуаром, причому резервуар 
виконаний у вигляді теплового акумулятора, за-
хищеного від навколишнього середовища тепло-
вою ізоляцією, який при відсутності вітру віддає 
свою енергію споживачу, а при наявності вітру 
неперервно заряджається, при цьому накопичена 
теплова енергія частково перетворюється в елект-
ричну енергію, а основна її частина у вигляді гаря-
чої води безпосередньо іде в систему опалення і 
гарячого водопостачання споживача, крім того 

станція містить по меншій мірі, один додатковий 
вітроагрегат, розміщений в корпусі, який склада-
ється, по меншій мірі, із однієї верхньої та однієї 
нижньої горизонтальних рам рівномірно розміще-
них по висоті вітроагрегата і з'єднаних між собою 
вертикальними опорами, які жорстко зв'язані по-
перечними тягами, а вітроколесо вітроагрегата 
виконано барабанного типу. (Патент Російської 
Федерації №2142573 СІ, 6 F 03 D 9/02, опубліко-
вано 10.12.95). 

Недоліком даного пристрою являється те, що 
розподілені таким чином вітроагрегати, екранують 
один одного і це призводить до зниження ККД. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення такого роторного вітродвигуна, в якому 
за рахунок введення нових елементів та зв'язків 
досягається підвищення ККД та надійності при-
строю. 

Поставлена задача досягається тим, що в ро-
торний вітродвигун, який містить встановлене на 
вертикальному валу вітроколесо з робочими лопа-
тями, електрогенератор, причому вітроколесо роз-
ташоване на одній верхній та на одній нижній го-
ризонтальних металевих балках, закріплених у 
гірській породі, а вал вітроколеса закріплено верх-
нім і нижнім підшипниками, які встановлені у верх-
ньому і нижньому підшипникових корпусах. 

На кресленні зображено роторний вітродвигун, 
який містить вертикальний вал обертання 3, вітро-
колесо 1 якого встановлено між двома металеви-
ми балками 2, з можливістю його обертання і за-
кріплено верхнім і нижнім кінцями вала за 
допомогою підшипників 6 та 8 і підшипникових 
корпусів 5 та7. 
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На вертикальному валу 3 розміщений елект-
рогенератор 10. Металеві балки 2 жорстко закріп-
лені в скальній породі 9 гірської ущелини, на дні 
якої може протікати водний потік 4. 

Працює роторний вітродвигун наступним чи-
ном. 

При набіганні потоку повітря на вітроколесо 
роторного вітродвигуна, виникають потужні попе-
речні сили, що значно перевищують силу прямого 
тиску вітру. Під дією сили прямого тиску вітру і цих 
поперечних сил вітроколесо 1 обертається, опи-
раючись кінцями вертикального валу 3 на верхній 
8 і нижній 6 підшипники, що знаходяться у верх-
ньому 7 і нижньому 5 підшипникових корпусах, які 
жорстко з'єднані з верхню і нижньою металевими 
балками 2. Верхня і нижня металеві балки 2 жорс-
тко прикріплені до скальної породи 9, що забезпе-
чує надійне кріпленні всієї конструкції і запобігає 
деформуванню вертикального валу 3, знижує його 
розбалансування, збільшуючи срок служби, а та-
кож забезпечує стабільне положення осі вертика-
льного валу 3 при вібраціях. Таким чином, вітроко-
лесо 1 при обертанні займає стабільне положення, 
а нижній або верхній кінець вертикального валу 3 
можна з'єднати з будь-яким робочим механізмом. 
Вібрації, що створюються при обертанні вітроко-
леса 1 сприймаються металевими балками 2 і га-
сяться, що знімає обмеження на розміри вітроко-
леса і дає можливість будувати потужні 
вітродвигуни роторного типу. 

Перевага заявленого вітродвигуна перед про-
тотипом полягає в тому, що металеві балки 2 за-
безпечують: 

- жорстку фіксацію положення кінців вертика-
льного валу і гасіння вібрацій, що виникають при 
обертанні вітроколеса 1; 

- можливість встановлення вітродвигуна у гір-
ських каньйонах чи ущелинах; 

- збільшення ККД вітродвигуна за рахунок ви-
користання не лише прямого тиску вітру, а і попе-
речних сил, що виникають при розміщенні вітроко-

леса 1 в умовах наявності направляючих, що зву-
жуються, роль яких виконують стінки каньйону. 

- зменшуються втрати механічної енергії вер-
тикального валу 3 за рахунок ліквідації перекосів, 
ущімлень, зажимів, підвищеного тертя між з'єдна-
ними деталями і тим самим збільшує ККД роторно-
го двигуна з вертикальним валом 3 обертання і 
збільшує його працездатність та срок служби; 

- гашення вібрацій жорстко закріпленими ме-
талевими балками 2 дозволяє уникнути аварійних 
ситуацій, збільшити срок служби роторного вітрод-
вигуна з вертикальним валом обертання, який 
буде визначатися лише зносом деталей і вузлів; 

- жорстка фіксація вітродвигуна знімає обме-
ження на розміри вітроколеса і дозволяє будувати 
потужні вітрові установки роторного типу, напри-
клад для живлення віддалених гірських поселень 
чи обсерваторій. 

Технічний результат, який може бути отрима-
ний за допомогою даного пристрою, зводиться до 
збільшення ККД і підвищенні працездатності рото-
рного вітродвигуна за рахунок закріплення його 
верхнього та нижнього підшипника у жорстких ме-
талевих балках, збільшенню безаварійного сроку 
служби за рахунок зниження вібрацій всієї конс-
трукції, до можливості збільшення потужності віт-
родвигуна з вертикальним валом обертання за 
рахунок збільшення розмірів ротора. 

Технічний результат досягається тим, що ро-
торний вітродвигун з вертикальним валом обер-
тання, що містить вітроколесо, закріплене на валу, 
на кінцях якого встановлені верхній і нижній під-
шипники, що знаходяться в верхньому і нижньому 
підшипникових корпусах забезпечений двома ме-
талевими балками, що жорстко закріплені у гірсь-
кій породі, до балок, сосно отворам, прикріплені 
верхній і нижній підшипниковий корпуса верхнього 
і нижнього підшипників таким чином, що вітроко-
лесо верхнім і нижнім кінцями вала з розміщеними 
на них верхнім і нижнім підшипниками встановлю-
ється в цих підшипникових корпусах і розмішуєть-
ся між балками з можливістю його обертання. 
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