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РОЗРОБКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ПОДАЧІ ВОДИ З 

ВІТРОВИМ ПРИВОДОМ 

 

Швець Людмила Василівна, к.т.н., доцент 

Кучеренко Максим Олексійович, студент  

Вінницький національний аграрний університет 
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Для подачі води на полях будують зрошувальну систему, що включає джерело 

водопостачання, водозабірну споруду з насосною установкою, транспортуючі, розподільні і робочі 

канали або труби. На полях споруджують закриті або відкриті зрошувальні мережі. У закритій 

мережі воду під натиском подають через труби і гідранти до поливних машин або установок. 

Відкриту мережу прокладають у вигляді тимчасових трубопроводів, каналів або лотків, з яких вода 

насосами подається до дощувальних установок і поливних машин. Поблизу міст і крупних 

тваринницьких комплексів поля зрошують стічними водами, з якими вносять і добрива. 

Воду подають в ґрунт дощуванням, поверхневим, підґрунтям і краплинним поливами. Воду 

дроблять на краплі і розподіляють над зрошуваною площею у вигляді дощу. Розмір крапель не повинен 

перевищувати 1...2 мм. Інтенсивність дощу повинна бути не більше 0,1...0,2 мм/хв для важких 

ґрунтів, 0,2...0,3 мм/хв для середніх суглинків, 0,5...0,8 мм/хв для легких ґрунтів. За таких умов краплі 

дощу не ушкоджують рослини, менше ущільнюють ґрунт і не руйнують ґрунтові грудки, вода 

встигає вбратися в ґрунт, на поверхні ґрунту не утворюються калюжі. Важливо рівномірно 

розподілити воду по зрошуваному полю і забезпечити задану поливну норму. Одночасно з поливом 

вносять добрива. 

Воду подають також по борознах, по смугах або затопленням всієї зрошуваної площі. При 

зрошуванні підґрунтя воду подають в ґрунт по трубах з отворами, по кротовинам, розташованим 

на глибині 40... 50 см. По ґрунтових капілярах вода піднімається у верхні шари ґрунту. Цей спосіб не 

рекомендується застосовувати на піщаних і супіщаних ґрунтах. 

Запропонована конструкція установки для виробництва електроенергії та подачі води з 

вітровим приводом.  

Ключові слова:  вітровий привод, фрикційна муфта, щеплення, насос, генератор, електроенергія. 

Ф. 14. Рис. 1. Літ. 9. 

 

1. Постановка проблеми 

Пошук альтернативних джерел енергії – надзвичайно актуальне питання сьогодення не лише 

України, а загалом світу. Як засвідчуються експерти, серед усіх видів енергозабезпечення у світі 

велика увага приділяється енергії вітру для виробництва електроенергії та подачі води.  

Вода є джерелом життя. Навіть коли шукають позаземне життя в першу чергу звертають увагу 

на планети де є певний вміст H2O. На Землі ж усі життєво необхідні процеси відбуваються у водних 

розчинах. Та й людина (як і, скажімо, рослина) складаються з цих молекул (близько на 2/3). Це 

життєво необхідна речовина.  

Вода – мінеральне багатство Землі. В багатьох країнах світу прийнято закон про охорону води, 

як цінного мінералу, заборонено застосовувати питну воду для поливу, миття машин – для цих цілей 

застосовують технічну воду з рециркуляції. 

Зрошуванням регулюють водний і тепловий режими ґрунту, вносять розчини добрив, 

видаляють з ґрунту надлишок солей, а затопленням площ знищують шкідників рослин і гризунів. 

Урожаї на зрошуваних землях в 3...5 разів вище, ніж на незрошуваних. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Життя людей чимало ускладнює відсутність міського водопроводу. Полив ділянки, 
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приготування їжі, вирішення інших побутових питань – все це вимагає значної кількості води, тягати 

яку від найближчої колонки дуже важко. Рішення проблеми – буріння свердловини для подальшого 

забору води з використанням насосу. Електроенергію для роботи пристрою буде отримувати від 

централізованої енергомережі. Якщо ж якість електропостачання на ділянці залишає бажати кращого, 

то її можна самостійно сконструювати і встановити на ділянці звичайний вітряк. Приходячи в рух за 

рахунок сили вітру, він забезпечить роботу насоса, і зі свердловини в будинок буде стабільно 

надходити чиста вода. [1, 3] 

Робота насосу заснована на обертальних рухах кривошипного механізму. Запустити пристрій в 

дію дозволяє звичайний вітрогенератор. Його ефективність доведена практичним досвідом багатьох 

людей, які зуміли розібратися з нюансами механізму і самостійно сконструювати його. Дійсно, не 

дивлячись на складність, зібрати вітронасос своїми руками можна досить швидко і з мінімальними 

витратами. Єдина умова – при виконанні розрахунків і розробці креслень важливо врахувати кілька 

моментів: [5, 9] 

 Чим глибше свердловина, тим більше енергії потрібно для роботи насоса, і тим потужніше 

повинен бути новий вітрогенератор. 

 Для стабільної роботи погружного механізму вітряного насоса для води на його штоку 

постійно має бути деяке зусилля. Інакше вода буде подаватися з перебоями. 

 У конструкції вітряка необхідно враховувати силу вітру на ділянці. Чим більше модель 

пристрою, тим більше вітрової енергії потрібно для його запуску. При слабкому вітрі такий генератор 

буде перебувати в спокої. Зате великий вітряк відрізняється високою потужністю, на відміну від більш 

компактних моделей. Як показує досвід, початковий вибір на користь великого вітрогенератора з часом 

змушує подумати про придбання або виготовлення пристрою середніх розмірів. Деякі втрати 

потужності в даному випадку компенсуються стабільною роботою вітряка навіть при невеликій 

швидкості повітряного потоку. Тим більше що на більшій частині країни сильні вітри спостерігаються 

порівняно нечасто. 

Матеріали для соморобних вітряних насосів. 

Простота конструкції технічних пристроїв в більшості випадків означає їх надійність. Вітряний 

насос для води своїми руками – не виняток. Модель у вигляді помпи не вимагає складної збірки і 

гарантує безвідмовну і тривалу роботу. Така конструкція має форму циліндра, нижня частина якого 

з’єднана зі зворотним клапаном і всмоктуючим патрубком. Усередині циліндра у вертикальному 

напрямку рухається поршень. Розріджена середовище, яке утворюється при піднятті поршня, 

заповнюється водою зі свердловини, яка потім надходить в будинок по системі труб. У переліку 

матеріалів для складання вітряного насоса своїми руками – пластик і метал. Кожен з варіантів має свої 

переваги і окремі недоліки: [2, 4] 

 Металева конструкція міцніше і довговічніше. Для складання металевого насосного 

обладнання використовують деталі з латуні і алюмінію. Варто врахувати, що далеко не всі сплави 

здатні тривалий час витримувати підвищену вологість навколишнього середовища. Крім того, 

виготовлення деталей такого насоса вимагає наявності токарного обладнання. 

 Пластикові моделі не бояться води. Конструкція такого вітряного водяного насоса легко 

збирається з поліпропіленових труб. Як зворотного клапана можна використовувати гуму, прикріплену 

до заглушки. Рухаючись одночасно з поршнем, вона підніметься, відкриваючи шлях для води. А при 

опусканні поршня гумова деталь перекриє вихід, тим самим виключивши витік. Однак з настанням 

сильних холодів виникає ризик розриву конструкції через дії замерзлої води. 

Більш просте рішення – придбання готової моделі насоса достатньої потужності. Воно 

дозволить відразу перейти до збірки конструкції вітрогенератора і заощадить час на запуск нової 

системи альтернативного водопостачання. 

Як качати воду  без електрики? 

Механічних способів перекачування води відомо досить багато. Ще в давнину 

використовувалася система з чашками, укріпленим на нескінченному ланцюгу, які черпали воду, 

піднімалися вгору, перекидаючись, виливали її в ємність, опускалися вниз і знову зачерпували її і т.д. 

Така система проста і дуже надійна, вона до цих пір використовується в гірничодобувній галузі для 

підйому руди через вантажні стовбури. Є й інші способи, схожі з цим, коли використовуються 

пластикові пляшки чи інші ємності. Але всі вони гарні при необхідності перекачування води з 

відкритого водоймища в більшу ємність, розташовану рівнем вище. Для свердловин цей спосіб не 

підійде. Для підйому води зі свердловини використовується насос, що приводиться в рух кривошипним 
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механізмом, який, в свою чергу, обертається за допомогою вітряка. [6, 8]. 

Конструкція насоса може бути різною, від класичної труби з поршнем і двох зворотних 

клапанів, до бензонасоса від автомобіля або іншого готового пристрою. При цьому, треба мати на увазі 

такі особливості: 

 для нормальної роботи насоса на штоку має бути певне зусилля 

 потужність вітряка обмежена швидкістю вітру, його розмірами і вагою. Чим більше його 

лопаті та інші вузли, тим більше зусилля він здатний розвинути, і тим більша у нього буде інерція 

спокою. При слабких вітрах такий вітряк не запуститься, а сильні вітри бувають не часто. 

 глибина свердловини відіграє велику роль – підйом води з великих глибин вимагає великої 

потужності вітряка  

Всі ці обставини змушують вибирати «золоту середину», знаходити оптимальне поєднання 

продуктивності насоса і розмірів вітряка. Користувачі, які виготовили спочатку потужний насос з 

великим вітряком, досить скоро замислюються про створення конструкції поменше. За їх власним 

твердженням, качати багато води при сильному вітрі добре, але краще мати можливість качати її 

повільніше, але при будь-якому, навіть слабкому вітерці. 

Найпростіше (і надійніше) використовувати саму примітивну, а тому – безвідмовну 

конструкцію звичайної помпи. Вона являє собою циліндр, нижня частина якого має перемичку з 

всмоктуючим патрубком і зворотним клапаном. 

Усередині циліндра вгору-вниз переміщається поршень, дно якого також обладнано зворотним 

клапаном. При русі поршня вгору у всмоктуючому патрубку створюється розрідження, внаслідок чого 

порожнину між дном і поршнем заповнюється водою. Обидва клапана при цьому закриті. Де 

знаходиться найбільший вітрогенератор в світі. При подальшому русі вниз поршень починає 

перепускати через свій клапан воду вгору, а нижній клапан закривається, перешкоджаючи виходу води 

вниз. При досягненні водою певного рівня, відбувається виливши через вихідний патрубок, носик чи 

інші отвори. [6, 7]. 

 

3. Мета досліджень 

Мета роботи полягає в підвищенні рівня механізації шляхом впровадження перспективних 

технологій проведення механізованих робіт та нових, більш продуктивних, енергозберігаючих машин 

для подачі води, а саме застосування установки для виробництва електроенергії та подачі води з 

вітровим приводом. 

 

4. Виклад основного матеріалу 

Установка для виробництва електроенергії та подачі води (Рис. 1.) складається із рами 1, на 

якій кріпляться основні робочі органи установки, вітряка 2, який переводить енергію вітру в крутний 

момент на вал основний 6, для направлення вітряка в сторону вітру на задній частині платформи 

кріпиться направляюча, верхній робочий орган (вітряк, направляюча) кріпляться на поворотному 

механізмі 5, який обертається на шариках. Крутний момент із горизонтального вала через верхній 

конічний редуктор 4 передається на основний вал 6, при аварійних режимах роботи відключається 

запобіжна муфта 12. через нижній конічний редуктор 7 крутний момент із вертикального вала 

передається на вал приводу насоса 14 та вал приводу генератора 15. Для виробництва електроенергії 

на підставці в нижній частині кріпиться генератор 8. Установка встановлюється біля водойм для подачі 

води через водяний насос 10. Установка може працювати одночасно при подачі води і виробництві 

електроенергії, так і окремо, для цього для приводу валів використовується дві фрикційних муфти 9. 

Потужність, яка необхідна для роботи насоса визначаємо за формулою 2: 

  ,
d

LQ128.0
N

21

4

3

2




      (1) 

де Q – потужність насоса, Q = 30 т/год = 0,0003 м3/с; L3 – довжина трубопровода, L3 = 10 м; 

d – діаметр трубопровода, d = 0,06 м;  – густина води,  = 25 кГсек/м2; 1 – к.к.д. приводу, 1 = 0,9; 

2 – коефіцієнт корисної дії насоса, 2 = 0,79. 

Підставляємо значення у фрмулу і проводимо розрахунок. 
2

4
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Перевіряємо діаметр трубопровода за формулою 2: 
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Q4
d


         (2) 

де Q = 0,0003 м2/с  – продуктивність; V – швидкість переміщення. Приймаємо  V = 1 м/с. 

 

 
Рис. 1. Установка для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим приводом: 

1 – рама; 2 – вітряк; 3 – направляюча; 4 – верхній конічний редуктор; 5 – поворотний 

механізм; 6 – вал основний; 7 – нижній конічний редуктор; 8 – генератор; 9 – муфта фрикційна; 

10 – насос водяний; 11 – підставка; 12 – муфта запобіжна; 13 – підшипниковий вузол; 14 – вал 

приводу насоса; 15 – вал приводу генератора; 16 – водойма. 

 

Підставляємо значення у формулу і проводимо розрахунок. 

4 0,0003
0,061 ,

3,14 1
d


 

 м 

Приймаємо d = 0,06 м. 

Приймаємо необхідну потужність для приводу насоса 3,0 кВт. і частоту обертання валу n = 1500 хв-1. 

Розрахунок редуктора насоса. Вибираємо в якості матеріалу Сталь 45 ГОСТ 1050-88, 

термообробка нормалізація, Твердість заготовок 179..207 НВ. 

Для шестерні приймаємо твердість 207 НВ, для колеса-на 10-15 одиниць менше, тобто 197 НВ. 

Термін служби приводу: 

                                      
cccrrh KltKLL *****365 ,                                                (3) 

де 75.0,67.0  cr KK – відповідно коефіцієнти річного та змінного використання. 

Таким чином 14673hL  год. 

Наробіток для колеса: 

                      
hLN **60 32

 циклів810*79.014673*90*60  ,               (4) 

*
22  NN K

 

де   = 0,34, тоді 
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Наробіток для шестерні: 

                        
циклівNN

циклівUNN

K

кон

88

88

10*07.134.0*10*16.3*

10*16,34*10*79,0*

1

21










                             (7) 

Коефіцієнт довговічності: 
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Допустимі контактні напруги. 
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Тепер: 
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Середня допустима контактна напруга: 

                                 
2

05.287*45.0
21 мм

Н
ббб  

.                            (13) 

При цьому повинна виконуватись умова: 

                                               
   

42205.287

23.1*
2



  бб
.                                                 (14) 

Отже, умова  виконується. 

 

5. Висновки 

Представлена конструкція установки для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим 

приводом може використовуватись в приватних садибах та підприємствах , які займаються вирощуванням 

городини для поливу посадок та освітлення полів, які розміщені на великих відстаннях від 

електропостачання.  

Якість роботи такого насоса безпосередньо залежить від герметичності всіх елементів. Якщо 

поршень рухається досить щільно і не пропускає воду в зазор між стінками циліндра і своїм кільцем 

ущільнювача, то пристрій здатний піднімати воду на висоту до 8 м. Для виготовлення такого насоса потрібно 

гільза і поршень з кільцем ущільнювача. Вся хитрість полягає в тому, що чим щільніше поршень, тим більше 

зусилля потрібно для його роботи, що вимагає збільшення потужності вітряка. Цей шлях тупиковий, так як 

важкий вітряк зрушити з місця зможе лише вітер ураганної сили, тому треба підбирати механіку насоса так, 

щоб не було потрібно занадто великого зусилля. Крім того, треба звернути серйозну увагу на роботу 
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лічильників води. Вони повинні спрацьовувати дуже легко, без зусилля, але перекривати шлях воді цілком 

надійно. Можуть бути використані звичайні гравітаційні клапана, або більш надійні підпружинені 

конструкції. Якість зворотних клапанів визначає роботу насоса навіть більшою мірою, ніж щільність поршня. 
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DEVELOPMENT OF AN INSTALLATION FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICITY AND 

WATER SUPPLY WITH WIND DRIVE 

To supply water to the fields, an irrigation system is built, which includes a source of water supply, a 

water intake structure with a pumping unit, transport, distribution and working channels or pipes. Closed or 

open irrigation networks are built on the fields. In a closed network, water under pressure is supplied through 

pipes and hydrants to irrigation machines or installations. The open network is laid in the form of temporary 

pipelines, channels or trays, from which water is supplied by pumps to sprinklers and watering machines. Near 

cities and large livestock complexes, fields are irrigated with wastewater, which is also used with fertilizers. 

Water is supplied to the soil by sprinkling, surface, and subsoil and drip irrigation. Water is broken 

into drops and distributed over the irrigated area in the form of rain. The size of the drops should not exceed 

1...2 mm. Rain intensity should be no more than 0.1...0.2 mm/min for heavy soils, 0.2...0.3 mm/min for medium 

loams, 0.5...0.8 mm/min for light soils. Under such conditions, raindrops do not damage plants, compact the 

soil less and do not destroy soil clods, water has time to soak into the soil, and puddles do not form on the 

surface of the soil. It is important to evenly distribute water over the irrigated field and ensure the specified 

irrigation rate. Fertilizers are applied at the same time as watering. 

Water is also supplied in furrows, in strips or by flooding the entire irrigated area. When irrigating 

the subsoil, water is fed into the soil through pipes with holes, through mole holes located at a depth of 

40...50 cm. Through soil capillaries, water rises into the upper layers of the soil. This method is not 

recommended for use on sandy and loamy soils. 

Proposed design of a wind-driven power generation and water supply installation.  

Key words: wind drive, friction clutch, pump, generator, electricity 

F. 14. Fig. 1. Ref. 9. 
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