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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: _______2.1.1_________; 
2. Назва: Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2,25; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Герасимов Г. Г., кандидат 
технічних наук, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетика та гідравлічних машин; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• проводити добір матеріалів, способів формування заготовок і контролю їх розмірів, способів 
механічної та термічної обробки деталей гідротурбінного обладнання ГЕС; 

• виконувати розрахунки розмірних ланцюгів з метою забезпечення складання і функціонування 
гідротурбінного обладнання; 

• обґрунтовувати методи якісного монтажу гідротурбінного обладнання; 

• контролювати форму і якість виготовлення деталей гідротурбін великих розмірів; 

• виконувати балансування робочих коліс гідротурбін. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота,  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: математика, фізика, хімія, 
гідравліка, турбіни та гідравлічні машини, основи конструювання і матеріалознавство. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
гідроелектростанції. 

12. Зміст курсу:  
Змістовий модуль 1. Виробнича база і конструювання деталей гідротурбін  Тема 1  
Характеристика технології виробництва гідротурбінного обладнання ГЕС; Тема 2.  Точність форми, 
засоби і методи обробки і вимірювання, матеріали і заготовки деталей гідротурбін; Тема 3.  Основи 
конструювання деталей гідротурбін;  
Змістовий модуль 2. Виготовлення і монтаж гідротурбінного обладнання Тема 4. Виготовлення 
робочих коліс радіально-осьових гідротурбін;  Тема 5.  Виготовлення робочих коліс поворотно-
лопатевих гідротурбін; Тема 6.  Виготовлення робочих коліс ківшевих гідротурбін. Виготовлення 
валів; Тема 7.  Виготовлення напрямних апаратів, закладних і фундаментних частин гідротурбін. 
Монтаж гідротурбін. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Герасимов Г. Г. Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС. Навчальний посібник/  

Г. Г. Герасимов. – Рівне: НУВГП, 2016. – 331 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/4735/1/V51.pdf 

2. Броновский Г. А. Технология гидротурбостроения/ Г. А. Броновский, А. И. Гольтфарб,  
Р. К. Фасулати. –Л.: Машиностроение, 1978. – 192 с, 

3. Гамзе З. М. Технология производства крупных гидротурбин/ З. М. Гамзе, А. Я. Гольшер. – М.-
Л.: Машгиз, 1950. – 261 с. 

4. Герман А. Л и др. Технология производства малых и средних гидротурбин/ А. Л. Герман. – 
М.:– Свердловск: Машгиз, 1954. – 400 с. 

5. Шварцбурд Б. И. Технология производства гидравлических машин/ Б. И. Шварцбурд. – М.: 
Машиностроение, 1978. – 352 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 8 год. практичних занять, 4 год. лабораторних робіт, 55 год. самостійної роботи. Разом – 
81 год.  
Методи: інтерактивні лекції лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 
проведення лекцій. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 7 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): шляхом перевірки конспектів, розрахунків, перевірки та захисту 
завдань, тестування. 
16. Мова викладання: українська 

Завідувач кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ,                                                  О. А. Рябенко, д.т.н., професор 
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DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: _______ 2.1.1 _________;  

2. Title: Production of hydro turbine equipment for hydroelectric plants; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 

6. Semester when studying discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 2.25; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Gerasymov G. G., candidate of 

technical sciences, associate professor; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• to carry out the selection of materials, methods of forming the blanks and control their sizes, methods of 

mechanical and thermal processing of parts of the hydro turbine equipment of the hydroelectric power 

station; 

• carry out calculations of dimensional chains to ensure the assembly and operation of hydro turbine 

equipment; 

• to substantiate methods of high-quality installation of hydro turbine equipment; 

• control the shape and quality of manufacturing details of large turbines; 

• Balancing hydraulic turbines. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical and laboratory classes, independent work, 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: mathematics, physics, chemistry, 

hydraulics, turbines and hydraulic machines, the basics of design and material science. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): hydroelectric power 

plants. 

12. Content of the course: 
Semantic module 1. Production base and design of hydro turbine parts. Theme 1 Characteristics of the 

technology of production of hydro turbine equipment for hydroelectric plants; Theme 2. Accuracy of form, 

means and methods of processing and measurement, materials and workpieces of parts of hydroturbines; 

Theme 3. Fundamentals of construction of hydro turbine parts; 

Semantic module 2. Manufacturing and installation of hydro turbine equipment. Theme 4. Manufacturing 

of working wheels of radial-axial hydroturbines; Theme 5. Manufacturing of working wheels of turning-

lobed hydroturbines; Theme 6. Manufacturing of working wheels of bucket hydroturbines. Manufacturing of 

shafts; Theme 7. Manufacture of guides, mortgages and foundation parts of hydro turbines. Installation of 

hydro turbines. 

13. Recommended editions: 
1. Gerasimov GG Production of hydro turbine equipment for hydroelectric power plants. Tutorial/ 

GG Gerasimov. - Rivne: NUVGP, 2016. - 331 pp. http://ep3.nuwm.edu.ua/4735/1/V51.pdf 

2. Bronovsky G. A. Technology of hydraulic turbine construction / G. A. Bronovsky, A. I. Goltfarb, 

R. K. Faculati. -L .: Machine-building, 1978. - 192 s, 

3. Gamze Z. M. Production technology of large hydroturbines / Z. M. Gamze, A. Ya. Holsher. - M.-L .: 

Mashgiz, 1950. - 261 pp. 

4. German A. L. et al. Technology of production of small and medium hydroturbines / A. L. Herman. - 

Moscow: - Sverdlovsk: Mashgiz, 1954. - 400 s. 

5. Schwarzburd B.I. Technology of the production of hydraulic machines / B.I. Schwarzburd. - Moscow: 

Mechanical engineering, 1978. - 352 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 years lectures, 8 hours. practical lessons, 4 hours laboratory works, 55 hours. independent work. Together 

- 81 years. 

Methods: Interactive lectures, individual tasks, use of multimedia means of conducting lectures. 

15. Assessment forms and criteria: Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final examination (40 points): written exam at the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): by checking notes, calculations, checking and protecting tasks, testing. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

Head of the Department of GE, TE and GM,              O. A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


