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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОГІДРОТУРБІН НА  

ЗРОШУВАЛЬНИХ КАНАЛАХ  ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ  

ЛОКАЛЬНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Проаналізовані сучасні світові розробки в царині створення мінігі-

дротурбін і запропоновані шляхи їх використання на об’єктах вод-

ного господарства для отримання електроенер . 

Ключові слова:  гідротурбіна, зрошувальний канал, поновлювана 

енергія. 

 

Гідроенергетика, яка основана на використанні поновлюваних 

ресурсів, дозволяє отримувати енергію без використання будь-якого 

органічного палива, що відповідно обумовлює ії доволі високу  еко-

номічну ефективність. 

В попередні роки перевага віддавалася потужним гідроелект-

ростанціям, що споруджувалися на великих ріках. Сучасна тенденція 

в гідроенергетиці – це будівництво малих та мікрогідроелектростан-

цій (потужністю 1-3000 кВт), що більш наближені до споживача та 

чинять менший негативний вплив на довкілля. Як правило, будівни-

цтво таких ГЕС передбачається на невеликих річках, струмках. 

Але в Україні ще присутні такі водні об’єкти,  які практично не 

використовується для додаткового отримання електроенергії, як ме-

режа зрошувальних каналів. Широко відомі великі зрошувальні сис-

теми півдня країни, такі як Каховська, Краснознаменська, Інгулецька 

тощо, довжина магістральних та розподільчих каналів на них скла-

дає сотні кілометрів і, зрозуміло їх можна використовувати не тільки 

за основним призначенням, але, на наш погляд, і для локального 

енергозабезпечення експлуатаційних дільниць зрошувальних сис-

тем, фермерських господарств та інших об’єктів.  

Автори, у даній статті хотіли б запропонувати концептуально 

новий підхід у питанні використання потенціальної енергії води, що 

рухається по зрошувальних каналах  для потреб отримання електро-

енергії. В результаті пошуку і аналізу доробок вчених  як у нашій 

країні, так і за кордоном у цій галузі, можна запропонувати два типи 
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мінігідроелектростанцій, що найбільше відповідають поставленій за-

дачі. 

Перший варіант міні-ГЕС на тросах було розроблено Каліфор-

нійською компанією Bourne Energy для розміщення її на річках. Ос-

новним елементом такої ГЕС є гідротурбіни River Star. Ці апарати яв-

ляють собою капсульований модуль з поплавком для утримання ро-

тора на заданій глибині, плавником-стабілізатором, крильчаткою, що 

повільно обертається, генератором і перетворювачем напруги  

(рис. 1). Одна чи кілька таких капсул занурюються у потік води у річ-

ці, або, як пропонується нами, в крупному каналі на відповідну гли-

бину. Модулі не вимагають особливих робіт на дні каналу, анкерів, 

якорів тощо. Утримується модуль або кілька їх на двох сталевих тро-

сах, натягнутих поперек річки чи каналу, які знаходяться під водою. 

До цих тросів також кріпляться кабелі, які передають вироблений 

струм на берег споживачу (рис. 2). 

 
Рис. 1. Енергетична капсула River Star 

1 – поплавок; 2 – крильчатка; 3 – генератор 
 

 

Рис. 2. Встановлення низки мікрогідротурбін River Star на водному об’єкті 
 

Потужність однієї капсули може досягати 50 кВт при швидкості 

води в каналі до 2.1 м/с і глибині від 2 до 3 м. Ефективність такої гід-

ростанції підвищується зі збільшенням швидкості течії та кількості 
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секцій, що встановлюються на водотоці (рис. 3).  

 
Рис. 3. Встановлені кілька секцій мікрогідротурбін в руслі ріки 

 

Другий варіант міні-ГЕС, що пропонується нами для розміщен-

ня на зрошувальних каналах, це так звана гравітаційно-вирова уста-

новка (Wasserwirbeltechnik) австрійського інженера Франца Цотльо-

рера (Franz Zotlöterer). 

Винахідник розробив оригінальну схему для малих ГЕС він ви-

рішив, що не варто перекривати річку греблею, а краще відвести ча-

стину потоку у підвідний канал, який буде направляти відібрану кі-

лькість води у спеціальну ємність у вигляді бетонного циліндра  

(рис. 4), у дні котрого передбачений отвір. 

 
Рис. 4. Робоча ємність гравітаційно-вирової турбіни з підвідним каналом 

 
Вода поступає у робочий циліндр по дотичній і  спрямовується в 

глибину до донного отвору, таким чином утворюється вир, з викорис-

танням енергії якого буде розкручуватися гідравлічна турбіна, яка 

розміщається у центрі споруди  (рис. 5). 

Така мікротурбіна працює при перепадах в діапазоні від 0,7 до 

1,7 м і  витратах води до 1 м3/с. 

Як відомо, при будівництві каналів зрошувальної мережі, вра-

ховуючи рельєф місцевості, часто густо виникає потреба у влашту-
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ванні перепадних споруд (рис. 6), підпірних споруд для регулювання 

рівнів води у каналах, швидкотоків тощо. В цих спорудах практично 

завжди присутній перепад між рівнем води верхнього та нижнього 

б’єфів, який  коливається від  0,5 до 3 і більше метрів. При таких гід-

ротехнічних спорудах і можливо розміщення гравітаційно-вирових 

мікро-ГЕС (рис. 7). 

 
Рис. 5. Гравітаційно-вирова турбіна на одному валу з електрогенератором 

розміщена у бетонному циліндрі 

 
Рис. 6. Фрагмент поздовжнього профілю зрошувального каналу 

 
Рис. 7. Схема розміщення гравітаційно-вирової турбіни у верхньому б’єфі 

дюкеру на зрошувальному каналі: 

1 – зрошувальний канал; 2 – аванкамера дюкеру; 3 – переливний поріг;  

4 – автодорога; 5 – підвідний лоток; 6 – гравітаційно-вирова турбіна 
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Вирові станції Цотльорера відрізняються відносно високим ККД 

до 80%. Потужність однієї гравітаційно-вирової турбіни при витраті  

1 м3/с складає 9.5 кВт. Зрозуміло, що потужність міні-ГЕС вирового 

типу на каналах можна підвищити, якщо розташувати турбіни з двох 

боків від споруди при наявності необхідних витрат або розмістивши 

робочі циліндри з турбінами ланцюжком при великих перепадах між 

б’єфами. 

Що є привабливим для використання міні гідротурбін гравіта-

ційно-вирового типу, так це їх простота і відносна дешевизна. 

Спорудження міні-ГЕС запропонованого типу не потребує дода-

ткового будівництва складних гідротехнічних споруд, виділення ве-

ликих земельних ділянок з подальшим їх вилученням з сільськогос-

подарського обігу, практично у всіх випадках достатньо буде площ, 

які знаходяться у зоні постійного відводу зрошувальних каналів і 

споруд на них. 

При порівнянні двох типів мініелектростацій по потужності ви-

грають ГЕС на тросах по вартості вирові ГЕС. Але у кожного типу ене-

ргоустановок є своя ніша. 

Варто відмітити, що капітальні вкладення в будівництво запро-

понованих міні-ГЕС окуповуються за 2-5 років за рахунок того, що 

електроенергія, що виробляється ними оплачується за зеленим та-

рифом. 

Підсумовуючи викладене у статі, можна зробити висновок, що 

запропоновані варіанти використання міні-ГЕС, розташованих на ві-

дкритій зрошувальні мережі, дають можливість отримати додаткову 

поновлювану електроенергію за рахунок вторинного використання 

потоку поливної води на шляху від джерела зрошення до поля.  

Враховуючи  потреби споживачів в електроенергії та технічні 

характеристики каналів, рельєф місцевості, по якій вони прокладені, 

їх витрати інвестори і проектувальники можуть вибирати тип гідро-

турбін, схеми їх розміщення. 
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