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Проведено дослідження можливості використання енергії повітряного потоку в глушниках шуму відцентро-

вих вентиляторів. На прикладі відцентрового вентилятора №5 експериментально показана можливість одер-
жання електроенергії шляхом влаштування вітрогенератора потужністю 0,55 кВт і кількістю обертів 750 об/хв, 
що дозволяє знизити рівні шумового забруднення та екологічної небезпеки відповідно. 
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A study of the possibility of using the energy of air flow in the silencer of centrifugal fans. On the example of the 

centrifugal fan number 5 shown experimentally the possibility of generating electricity through the use of wind turbine 
capacity of 0.55 kW and the number denoted Rotov 750 rpm, thereby reducing the levels of noise pollution and envi-
ronmental safety, respectively. 
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Проведено исследования возможности использования энергии воздушного потока в глушителях шума цен-

тробежных вентиляторов. На примере центробежного вентилятора №5 экспериментально показана возмож-
ность получения электроэнергии путем применения ветрогенератора мощностью 0,55 кВт и количеством обо-
ротов 750 об/мин, что позволяет снизить уровни шумового загрязнения и экологической безопасности соответ-
ственно. 
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Актуальність роботи. Енергетика відіграє ви-

рішальну роль в розвиткові людства, тому кількість 
і потужність енергогенеруючих об’єктів безперерв-
но зростає. Незважаючи на наявність сотень атом-
них і гідроелектростанцій,  до цього часу більшу ча-
стину енергії одержують при спалюванні палива, що 
призводить до значних викидів в атмосферу вугле-
кислого газу. Вважають, що цей газ сприяє парнико-
вому ефекту та глобальному потеплінню. В 2000 р. у 
світі було спалено 13 млрд. т органічного палива. Це 
дало 25 млрд. т вуглекислого газу [1].  

На цьому фоні все більше зростає роль енергоз-
береження, з яким пов’язані економічні та екологіч-
ні проблеми. Приклад показують країни Європейсь-
кої співдружності (ЄС), в яких на 1 долар США ва-
лового внутрішнього продукту витрачається 120-
270 г умовного палива, в той час як в Україні – 530 г 

[1]. В ЄС кожен рік планово скорочують споживан-
ня енергії на 1%, а частка енергії від відновлюваних 
джерел у 2020 р. буде складати 20% [2]. Проблема 
скорочення споживання енергії гостро стоїть в 
Україні, де для її одержання використовують знач-
ною мірою імпортований газ, ціна на який безперер-
вно зростає. 

У спадок від Радянського Союзу Україні зали-
шилась могутня енергетична база, яка на даний час 
ще дозволяє експорт електроенергії. Однак, таке 
становище не може продовжуватись довго,  бо біль-
шість енергоблоків теплових електростанцій вже 
відпрацювали два терміни планової експлуатації, на 
черзі питання продовження понаднормативного те-
рміну експлуатації атомних електростанцій [3]. Фа-
ктично Україна стоїть на порозі перетворення із ек-
спортера в імпортера електроенергії. 
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Матеріал і результати досліджень. Нами здійс-
нена спроба використати енергію повітряного пото-
ку,  що вилітає із відцентрового вентилятора,  і за 
допомогою вітродвигуна перетворити її в енергію 
електричного струму. Такі вентилятори має у вели-
кій кількості підприємство будь-якого профілю. Це 
може бути здійснено шляхом установки вітродвигу-
на в корпусі розробленого нами глушника аероди-
намічного шуму (патент України № 32977), або про-
сто над повітряним потоком. 

Перше питання, яке потрібно було з’ясувати, по-
лягало у визначенні відстані, на якій можна гальму-
вати повітряний потік без збільшення аеродинаміч-
ного опору вентилятора. Ця відстань визначалась за 
допомогою експерименту, схему якого приведено на 
рис. 1. 

 
 

1 – глушник шуму; 2 – U-подібний манометр; 3 – 
труба подачі повітря 

 
Рисунок 1 – Схема експерименту для визначення 

аеродинамічного опору 
 

В експерименті потік повітря створювався вен-
тилятором. Швидкість потоку визначалася за допо-
могою трубки Піто і U-подібного манометра за рів-
нянням: 
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У трубі 3 (рис. 1) швидкість повітря дорівнювала 
28 с
м ,  і при його вільному вильоті із труби (без 

глушника 1) U-подібний манометр показував розрі-

дження мh 3109 -×=D . При застосуванні глушни-
ка і наближенні його дна до труби розрідження па-
дало до нуля, і при значенні dx £  (рис. 1) U-
подібний манометр фіксував надлишковий тиск, 
значення якого зростало. 

Таким чином було показано, що площина, яка 
гальмує потік повітря, повинна знаходитися від тру-
би на відстані dx > . 

На цій відстані було встановлено пропелер,  що 
знаходився на валу генератора струму, як це показа-
но на рис. 2.  

 
 

1 – відцентровий вентилятор; 2 – глушник струму;   
3 – обтічник; 4 – пропелер;  5 – генератор струму 

 
Рисунок 2 – Схема експериментальної установки 

для використання енергії повітряного потоку 
 
Як видно із рис.  2,  швидкісний потік повітря 

приводить в рух пропелер електричного генератору. 
В експерименті було використано відцентровий вен-
тилятор № 5, кількість обертів турбіни якого 1800 
об/хв., а продуктивність – 6500 м3/год. Для приводу 
вала генератора струму був використаний пластма-
совий восьмилопатевий пропелер від автомобіля. 

У практиці глушіння аеродинамічного шуму по-
вітряного потоку відомо застосування пропелера 
(А.с. СРСР № 556231), який сприймав енергію пові-
тряного потоку і передавав воді. 

Сучасні енергетичні вітроустановки (ВЕУ)  є до-
сить складною конструкцією, яка складається із 
опори, ротора, системи повороту і орієнтації ротора, 
перетворювача енергії. Машинне відділення устано-
вки, в свою чергу, складається із електричного гене-
ратора, редуктора, муфти, блоків системи автомати-
чного регулювання. 

У нашому випадку можна обійтися без редуктора 
і шляхом підбору кількості лопатей вітроколеса та їх 
кута нахилу одержати необхідні 750-1000 обертів 
ротора за хвилину. Звичайно для початку роботи 
ВЕУ необхідна мінімальна робоча швидкість вітру 
4-5 м/с, однак оптимальна швидкість вітру значно 
вища (10-15 м/с), а максимальна – 20 м/с. З ураху-
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ванням цього коефіцієнт використання дуже часто 
невисокий. Їх розміщення доцільно на підвищеннях 
(горах), побережжях морів. 

У зв’язку із вищевикладеним з урахуванням ста-
більних параметрів роботи відцентрових вентилято-
рів (часто безперервно на протязі доби) можна піді-
брати до кожного вентилятора відповідне вітроколе-
со та генератор струму і одержувати електроенергію 
високої якості (стабільної частоти). 

Для одержання електричного струму на ВЕУ за-
стосовують асинхронні і синхронні генератори [4]. 
Для створення генератора струму нами був викори-
станий асинхронний двигун. Ці двигуни дуже прості 
і надійні в експлуатації. Більш розповсюдженими є 
асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором, 
які випускаються у вигляді уніфікованих серій. Час-
тота обертання ротора асинхронного двигуна менша 
частоти обертання магнітного поля в обмотці стато-
ра. Цей показник (ковзання) знаходиться на рівні 2-
10 %. Якщо асинхронний двигун привести в обер-
тання від зовнішнього джерела, то відповідно до 
принципу зворотності електричних машин при до-
сягненні синхронної частоти обертання на затиска-
чах статорної обмотки під дією магнітного поля ви-
никне електрорушійна сила (ЕРС). Після підклю-
чення до затискачів батареї конденсаторів в обмотці 
статора виникне ємнісний струм, який буде в цьому 
випадку намагнічуючим. При цьому ємність батареї 
конденсаторів для створення ефекту самозбудження 
генератора підбирається в кожному випадку окремо. 
Для того, щоб напруга і потужність асинхронного 
генератора струму відповідала напрузі і потужності 
при роботі як електродвигуна пропонується для ге-
нераторів із кількістю обертів 750-1500 об/хв. і на-
прузі 380 В застосовувати значення ємності конден-
саторів [5], наведені в табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Ємності конденсаторів для збуджен-

ня асинхронних генераторів 
 

Холостий хід 
Повне наванта-

ження ( 1cos =j ) 
потужність ге-
нератора, кВ·А 

ємність, 
мкФ ємність, мкФ 

2 
3,5 
5,0 

28 
45 
60 

36 
56 
75 

 
У наших дослідах для повітряного потоку, ство-

рюваного відцентровим вентилятором № 5 викорис-
тано асинхронний двигун потужністю 0,55 кВт. Для 
більш раціонального використання енергії повітря-
ного потоку середня частина пропелера закривалась 
обтічником 3 (рис. 2). При цьому повітряний потік 
діє на лопаті далі від центру, що призводило до збі-
льшення його швидкості та моменту обертання, 
створюваного пропелером. Указані вище параметри 
повітряного потоку дозволили забезпечити стабіль-
не обертання ротора генератора з частотою 12,5 Гц 
(750 об/хв) і стабільну напругу на виході. Схема 
підключення конденсаторів ємністю 12 мкФ показа-
но на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Схема підключення конденсаторів при 

роботі асинхронного двигуна як генератора 
 

Для використання енергії повітряного потоку, 
створюваного відцентровими вентиляторами, нео-
бов’язково використання глушника струму. Генера-
тор струму може бути змонтований і без глушника. 
Швидкість повітряного потоку спадає досить пові-
льно і залежить від діаметра струменя,  що видно із 
наших замірів, приведених на рис. 4.  

 

 
 

а – діаметр струменя 0,3 м; б – діаметр струменя 
4,5·10-2 м 

 
Рисунок 4 – Графіки залежності швидкості пові-

тря від відстані до точки виходу 
 
Із рис.  4 видно,  що збільшення діаметра струме-

ня веде до слабкого падіння його швидкості із відс-
танню. 

У випадку застосування вентиляторів високого 
тиску або більшою, порівняно з використаним нами 
продуктивності, з’являється можливість викорис-
тання як генераторів струму асинхронних двигунів з 
кількістю обертів 1000 об/хв. і більшою потужністю. 
Розрахунки показують, що при роботі одного гене-
ратора струму потужністю 0,55 кВт протягом 16 
год. (дві зміни) за 300 днів можна одержати більше 
2500 кВт·год. електроенергії, яку можна використа-
ти для освітлення,  нагріву води.  Це невелика кіль-
кість, але в Україні використовуються десятки тисяч 
вентиляторів, а тому використання запропонованого 
способу може дати в цьому випадку значний еконо-
мічний і екологічний ефекти. 

Звертає на себе увагу дешевизна одержання еле-
ктроенергії цим способом.  Справа в тому,  що ство-
рення нового генератора струму потужністю 1 кВт 
на теплових електростанціях коштує 1000 дол. 
США, на ВЕС 1000-2000 дол., а за допомогою соня-
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чних фотоперетворювачів – 4000 дол. США [2, 6]. 
Для створення 1 кВт потужності при використанні 
повітряного потоку необхідні кошти на придбання 
генератора струму та конденсаторів, що потребує 
лише 60 дол. США. 

Висновки. Показана можливість використання 
енергії повітряного потоку відцентрових вентилято-
рів для одержання електроенергії. 
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