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Запропонована корисна модель належить до галузі теплоенергетики, а саме до конструкцій 
сучасних нетрадиційних енерготехнологій. 

У якості найближчого аналога обрано відому сонячно-вітрову установку, яка включає 
вітротурбіну, блок стеження за положенням сонця, концентратор сонячної енергії, роль якого 
виконують поверхні лопатей вітротурбіни, теплоприймач, виконаний у вигляді трубок з 5 

теплоносієм розташований на осі обертання вітротурбіни. (Патент № 2309339. Росія. Опубл. 
27.10.2007. F24J2/42). 

Однак, відома сонячно-вітрова установка містить концентратор сонячної енергії, блок 
стеження за положенням сонця якого є складним за рахунок значної кількості передавальних 
ланок, вимагає спеціального механізму і підведення додаткової енергії (механічної або 10 

електричної) при експлуатації, що обумовлює додаткову витрату енергії, не забезпечується 
підтримання високої контрольованої величини підтримки обігріву теплоприймача, виконаного у 
вигляді трубок з теплоносієм, розташованих на осі обертання вітротурбіни. Все це в сукупності 
призводить до підвищення складності конструкції, зниження ККД і надійності роботи. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення сонячно-вітрової установки, в 15 

якій шляхом модифікації: введення роторної конусно-гвинтової вітротурбіни і стаціонарного 
концентратора сонячної енергії забезпечує спрощення конструкції, підвищення коефіцієнту 
поглинання сонячної енергії, максимальних оборотів вітротурбіни, надійності роботи і ККД 
установки в цілому, зниження теплової і механічної інерційнoсті, металоємності, витрат на 
монтаж та врівноваження роботи вітротурбіни. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що в сонячно-вітровій установці, що містить: 
вітротурбіну, концентратор сонячної енергії і теплоприймач, вітротурбіну виконано у вигляді 
роторної конусно-гвинтової поверхні і встановлено в повітропроводі, а теплоприймач виконано у 
вигляді теплосприймаючої поверхні абсорбера геліоколектора з трубами для підведення 
холодної води і трубами для відведення нагрітої води, корпус концентратора сонячної енергії, 25 

теплосприймаючу поверхню абсорбера геліоколектора і відбиваючу поверхню, яка вкрита 
матеріалом з великим коефіцієнтом відбиття сонячної енергії, виконано стаціонарними. 

Застосування сонячно-вітрової установки, запропонованої конструкції дозволяє спростити 
конструкцію, підвищити коефіцієнт поглинання сонячної енергії, максимальні обороти 
вітротурбіни, надійність роботи і ККД установки в цілому, знизити теплову і механічну 30 

інерційність, металоємність і витрати на монтаж, врівноважити роботу вітротурбіни. 
Технічна суть установки, яка пропонується, роз'яснюється кресленням, на якому зображена 

конструктивна схема сонячно-вітрової установки. 
Сонячно-вітрова установка містить: роторну конусно-гвинтову вітротурбіну 1, повітропровід 

2, теплосприймаючу поверхню абсорбера геліоколектора з трубами 3 для підведення холодної 35 

води, трубами 4 для відведення нагрітої води, корпус концентратора сонячної енергії 5, 
відбиваючу поверхню 6, яка вкрита матеріалом з великим коефіцієнтом відбиття сонячної 
енергії. 

Сонячно-вітрову установку використовують наступним чином. 
Сонячно-вітрова установка монтується на спеціальному майданчику, де закріплюють 40 

роторну конусно-гвинтову вітротурбіну 1 в повітропроводі 2, окремо встановлюють корпус 
концентратора сонячної енергії 5, під'єднують до водопровідної мережі труби 3 для підведення 
холодної води до теплосприймаючої поверхні абсорбера геліоколектора, а труби 4 для 
відведення нагрітої води - до системи споживання гарячої води та роторну конусно-гвинтову 
вітротурбіну 1 до електромережі. Після заповнення установки холодною водою, відбиваючі 45 

поверхні 6 для концентрації сонячної енергії направляють сконцентровані сонячні промені на 
теплосприймаючу поверхню абсорбера геліоколектора, при цьому тонкий шар рідини в трубах 3 
для підведення холодної води, отримуючи певну кількість теплоти, підігрівається, завдяки чому 
виникає рушійна сила природної циркуляції води, нагріта вода піднімається до гори і 
відводиться по трубі 4 до системи споживання гарячої води. Повітря нагріте сонячними 50 

променями, спрямовується в повітропровід 2, де також виникає рушійна сила природної 
циркуляції повітря, нагріте повітря піднімається до гори, тисне на лопаті роторної конусно-
гвинтової поверхні і обертає вал вітротурбіни 1, електроенергія, яка при цьому генерується 
електрогенератором, направляється до електромережі. 

 55 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Сонячно-вітрова установка, що містить вітротурбіну, концентратор сонячної енергії і 
теплоприймач, яка відрізняється тим, що вітротурбіну виконано у вигляді роторної конусно-
гвинтової поверхні і встановлено в повітропроводі, а теплоприймач виконано у вигляді 60 
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теплосприймаючої поверхні абсорбера геліоколектора з трубами для підведення холодної води 
і трубами для відведення нагрітої води, корпус концентратора сонячної енергії, 
теплосприймаючу поверхню абсорбера геліоколектора і відбиваючу поверхню, яка вкрита 
матеріалом з великим коефіцієнтом відбиття сонячної енергії, виконано стаціонарними. 
 5 
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