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Розглянуто потенціал альтернативних джерел енергії підприемств гірничо-видобувного комплексу, прове-

дено оцінку їх упровадження. Проведено дослідження аеродинамічних характеристик промислових підпри-
ємств гірничо-видобувного комплексу, за результатами яких було зроблено висновок про те, що використання 
електромеханічних вітроенергетичних комплексів, які використовуються як автономно, так і у складі системи 
електропостачання, є можливим та доцільним. Обґрунтовано актуальність розробки й реалізації в практику ро-
боти підприємств гірничо-видобувного комплексу електромеханічних вітроенергетичних комплексів як додат-
кових джерел живлення у складі системи електропостачання з метою забезпечення умови безперебійності та 
надійності електропостачання електроприймачів та зменшення собівартості видобутку корисних копалин. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Гірничі підприєм-

ства є найбільшими споживачами паливно-
енергетичних ресурсів, частину з яких вони отри-
мують центалізовано з електричної мережі, а іншу 
частину виробляють на власних електростанціях, як 
правило, ТЕЦ. Через високу енергоємність про-
дукції, постійне збільшення цін на енергоносії (при-
родний газ, нафтопродукти, електроенергію та ін.) 
енергетична складова в собівартості продукції гір-
ничо-збагачувальних підприємств сягає 27–32 % [1]. 
Тому все актуальнішим стає збільшення обсягів 
отримання енергії за рахунок використання понов-
лювальних джерел, особливо енергії вітру, силами 
самих гірничорудних підприємств.  

Метою роботи є обґрунтування доцільності ви-
користання вітрогенераторів для автономного виро-
бництва електроенергії власними мініелектростан-
ціями на підприємствах гірничо-видобувного ком-
плексу (ГВК). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
досягнення поставленої мети були проаналізовані 
можливість, потенціал та специфіка роботи вітроене-
ргетичного комплексу (ВЕК) в умовах діючих під-
приємств гірничо-видобувного комплексу. 

Як відомо [2, 3], електропостачання підземних 
гірничих робіт обумовлено низкою специфічних 
чинників, основними з яких є прийнята технологія 
ведення робіт та гірничо-геологічні умови залягання 
корисних копалин [3]. При цьому система електро-
постачання гірничих робіт повинна відповідати на-
ступним вимогам: 

– забезпечувати безперебійне живлення електро-
енергією електроприймачів першої категорії; 

– бути безпечною відносно пожеж й ураження 
людей електричним струмом; 

– забезпечувати необхідну якість електроенергії 
в умовах безперервної зміни технологічних параме-

трів гірських розробок і відповідних змін структур 
електричних мереж; 

– бути економічною при дотриманні вищепере-
лічених вимог. 

У даній роботі розглядається можливість вико-
ристання енергій потоків атмосферного повітря на 
відвалах кар’єрів, між відвалами кар’єрів та в умо-
вах підземних виробок залізорудних шахт (ЗРШ). 

Склад повітря в умовах залізорудних шахт має 
свої фізико-хімічні особливості, які необхідно вра-
ховувати під час упровадження ВЕК до складу елек-
троенергетичного комплексу шахти. Місця розта-
шування вітрогенераторів мають визначатися з ура-
хуванням специфіки будови виробничого комплексу 
залізорудної шахти. Режими електропостачання 
ЗРШ мають важливе значення для визначення ре-
жимів роботи ВЕК у комплексі з електрогосподар-
ством шахти. Використання згенерованої ВЕК елек-
тричної енергії повинне забезпечувати оптимальні 
умови роботи всього енергопостачального комплек-
су залізорудної шахти. 

Аналіз умов генерування та трансформування 
електричної енергії від ВЕК до електроспоживачів 
ЗРШ проводився з урахуванням функціонування 
всього комплексу шахти. Крім того, було детально 
вивчено вплив роботи ВЕК на організацію роботи 
ЗРШ та стан оточуючого середовища. 

В основу досліджень покладено використання 
сучасного математичного апарату та обчислюваль-
ної техніки для аналізу процесів та фізично обґрун-
тованих явищ, пов’язаних із упровадженням ВЕК, їх 
роботою, економічного аналізу рентабельності та 
доцільності вітроенергетичного комплексу в умовах 
ЗРШ. 

Отже, вивчивши всі переваги та недоліки існую-
чих ВЕК, можна сказати, що для роботи в умовах 
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шахт вітрова установка з вертикальною віссю обер-
тання є найбільш оптимальним варіантом [4]. 

ВЕК доцільно розміщувати на ділянці спряження 
двох квершлагів (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Місце розташування вітроенергетичної 
установки: 1 – квершлаги; 2 – лопаті ВК;  

3 – генератор; 4 – напрямки руху вентиляційного 
потоку; 5 – зона турбулентних завихрень  

на спряженні квершлагів; 6 – місце встановлення ВЕУ 
 

За результатами аналізу атмосферних повітряних 
потоків на території гірничо-видобувних підприємств 
можна зробити висновок про те, що, згідно з техноло-
гією ведення гірничих робіт, повітряний потік у під-
земних гірничих виробках, як необхідна складова 
технологічного циклу вентиляції останніх, є достат-
ньо потужним і діє постійно та цілодобово. Доведено, 
що такого обсягу та швидкості повітряного потоку 
достатньо для генерування автономно 3–4 кВт елект-
ричної енергії вітроустановкою [3, 4]. 

У результаті дослідження аеродинамічних харак-
теристик повітряних потоків промислових підпри-
ємств ГВК було зроблено висновок про те, що вико-
ристання ВЕК, які використовуються як автономно, 
так і у складі системи електропостачання, є доціль-
ним та достатньо рентабельним [4]. 

Дослідження аеродинамічних характеристик ве-
нтиляції кар’єрів ГВК склали наступну картину. 

Інтенсивність природного провітрювання кар'є-
рів ГВК знаходиться в прямій залежності від швид-
кості вітрового потоку, що діє над кар'єром, і в зво-
ротній – від об'єму зони рециркуляції. Скорочення 
зони рециркуляції може бути досягнуте зменшенням 
кутів укосу бортів кар'єру за рахунок раціональної 
черговості відробітку уступів [4, 5]. 
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Рисунок 2 – Схема раціонального розташування 
вітроенергетичних комплексів на відвалах:  

1– кар’єр; 2 – місця встановлення ВЕК 

   
 

Рисунок 3 – Схема раціонального розташування 
поверхневих споруд і відвалів та вітроенергетичних 

комплексів: 1– кар’єр; 2 – споруди гірничо-
видобувного підприємства; 3 – напрям руху вітру 

(атмосферних потоків, що забезпечують  
провітрювання кар’єру); 4 – місця встановлення ВЕК 

 
На рис. 2, 3 як приклад показано схеми раціона-

льного розташування ВЕК на відвалах та між відва-
лами, що дозволяє досягти збільшення коефіцієнта 
використання вітрового потоку при будь-якому на-
прямку вітру на поверхні.  

Швидкість потоку повітря на поверхні відвалів 
достатня для генерації певного обсягу електричної 
енергії вітроустановкою. 

За результатами цих досліджень є сенс в умовах 
кар’єрів ГВК будувати системні ВЕК із вітровими 
двигунами [5]. 

Беручи до уваги наведені вище результати до-
слідження та потужності вітрогенераторів, можна 
зробити висновок про використання вітрогенера-
торів на відвалах кар’єрів ГВК для освітлення 
кар’єру та для передачі залишкової згенерованої 
потужності в мережу. 

ВИСНОВКИ. 1. У результаті використання вен-
тиляційних повітряних потоків підземних виробок 
залізорудних шахт та в умовах кар’єрів ГВК з пере-
творення вітрової енергії в електричну є реальна 
можливість генерувати й використовувати електри-
чну енергію для власних потреб підприємств ГВК, 
заощадивши при цьому засоби на її закупівлю. 

2. Розробка й реалізація в практику роботи під-
приємств ГВК ВЕК, як додаткових автономних дже-
рел живлення у складі системи електропостачання, є 
актуальним для забезпечення умови безперебійності 
та надійності електропостачання електроприймачів 
та дозволить зменшити собівартість видобутку ко-
рисних копалин.  
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Potential  of alternative energy of plants of mining-extractive complex sources is considered in the article. The esti-

mation of introduction of alternative sources is also conducted on the enterprises of mining extractive complex. In basis 
of development of structure of the system of electro supply with the use of electromechanics wind energy complex, as 
autonomous energy sources, the set problem of increase of efficiency of work of the system of electro supply with the 
use of additional energy source on the base of electromechanics wind energy complex that will allow to promote reli-
ability and continuity of electro supply of underground receivers of electric energy. Grounded actuality of development 
and realization in practice of work of enterprises of mining-extractive complex of electromechanics wind energy com-
plexes, as additional sources of feed in composition the system of electro supply, with the purpose of providing of con-
dition of continuity and reliability of electro supply of electro-receivers and diminishing of prime mining price. 

Кey words: system of electro supply, electric options wind energy complex, renewable energy sources. 
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