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сторія ство рен ня гідравлічних турбін ся -

гає че рез кілька століть. Від те о ре тич но го
обґрун ту ван ня Ле о нар дом Ей ле ром гід -

рав лічної турбіни у 1754 році до по яви де що
примітив них турбін Са фо но ва і Фур ней ро на
прой  ш ло май же сто років. А пер ший па тент на
справжню турбіну Френсіс от ри мав рівно че рез
століття після по яви те орії Ей ле ра. Але те пе ріш -
ньо го ви гля ду радіаль но*ось о ва турбіна Френсіса
на бу ла після то го, як Фінк до дав до неї ке ро вані
ло пат ки на прям но го апа ра та.

На далі зна до би ло ся ще од не століття, в ході
яко го Пел тон ство рив ков шо ву турбіну, Ка план

за па тен ту вав ось о ву по во рот но*ло па те ву турбіну
і, на решті, в 1950 році Квят ковсь кий от ри мав па -
тент на діаго наль ну по во рот но*ло па те ву турбіну.
На цьо му, зда ва ло ся б, за вер шив ся дов гий про цес
ство рен ня закінче но го ря ду турбін, які зай ня ли
на по ри від 2 м до на порів по над 1000 м.

Але роз ви ток технічно го про гре су з кож ним
кро ком ви с тав ляв все нові й нові ви мо ги до вла с -
ти во с тей турбін та їх па ра метрів. Довгі ро ки
гідравлічні турбіни пра цю ва ли в ба зо во му на ван -
та женні, як дви гу ни для от ри ман ня де ше вої еле к -
т ро е нергії. Та на далі, із збільшен ням по туж но с -
тей енер го си с тем, ос воєнням енергії по вно вод них

річок та з по явою про блем піко вих на ван та -
жень, ви ник ла не обхідність у ви со ко ма не в ре -
них тур бі нах ве ли кої оди нич ної по туж ності,
здат них ефек тив но ре гу лю ва ти ви робіток еле -
к т ро е нергії.

В ос танні ро ки, ко ли в Ук раїні за бу до вані
всі ефек тивні ство ри ве ли ких річок, ви ник ла
по тре ба в будівництві ГЕС ма лої і се ред ньої
по туж ності на не ве ли ких річках із не зруч ни ми
іноді ство ра ми та з мінімаль ним за топ лен ням
зе мель них угідь. Для цьо го не обхідні турбіни
ком пактні і не до рогі, здатні розміщу ва тись у
не ви со ких греб лях і не за глиб лю ва тись в дно
ру сел, надійно пра цю ва ти, як пра ви ло, в ав то -
ма тич но му ре жимі. І тур бо будівни ки по винні
сліду ва ти цим ви мо гам.

Роз ви ток гідро тур бо бу ду ван ня ха рак те -
ри зу єть ся постійним удо с ко на лен ням турбін,
внас лі док яко го скла ли ся два кон ст рук тив них
кла си — клас ак тив них турбін і клас ре ак тив -
них, та ос нов на но мен к ла ту ра типів турбін, що
за до воль ня ють по тре би су час ності. Із кла су ак -
тив них ви ко ри с то ву ють ся ли ше ков шові, а до
кла су ре ак тив них гідро турбін вхо дять радіаль -
но�ось ові, ось ові по во рот но�ло па теві і діаго -
нальні турбіни та про пе лерні.

Зда ва ло ся б, що по тре ба в не обхідних ти -
пах гідро турбін для всіх зон ви ко ри с то ву ва них
на порів за без пе че на існу ю чим їх ря дом. І, от же,
ком по нов ка будівлі ГЕС із вер ти каль ною
гідро тур біною, що по ка за на на Ри с. 1, вва -
жається нор маль ною і звич ною. Але кри тич -
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Рис. 2.  Діагональна поворотно�лопатева турбіна  Бухтармінської
ГЕС 1 — спіральна камера, 2 — статор турбіни, 3 — напрямний апарат,

4 — робоче колесо

Рис. 1.  Будівля низьконапірної ГЕС
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ний аналіз та кої ком по нов ки на штов хує на дум ку,
що ре ак тив на турбіна за га лом із усіма вуз ла ми
зай має знач но більший будівель ний простір своїм
про точ ним трак том, ніж влас не дви гун (ро бо че
ко ле со в ка мері). Тра диційна для вер ти каль них
турбін виг ну та відсмок ту валь на тру ба ви ма гає, як
вид но з Ри с. 1, за глиб лен ня ма сив ної ча с ти ни
будівлі да ної ГЕС ниж че ро бо чо го ко ле са на 23 м,
ко ли ро бо че ко ле со має діаметр D1 = 10 м.

Го ри зон тальні розміри спіраль ної ка ме ри пе -
ре ви щу ють діаметр ро бо чо го ко ле са в 2.5 ÷ 3 ра зи,
а з ме та ле вою спіраль ною ка ме рою (Ри с. 2)
більш, ніж втричі. Ра зом ці два фак то ри виз на ча -
ють мінімаль но не обхідний об'єм будівель но го
про сто ру, розміри будівлі ГЕС і її вартість. 

До цьо го слід до да ти, що у складі вер ти каль -
них ре ак тивних турбін не ми ну че за сто со вується
до сить склад ний у ви го товленні і ек сплу а тації ба -
га то ло пат ко вий напрям ний апа рат Фінка з при -
во дом (Ри с. 2).

Існу ю чим ре актив ним гідро турбінам вла с тиві
та кож значні гідро ди намічні втра ти че рез те, що
потік во ди, ру ха ю чись в складній про точній ча с -
тині ма ши ни, за знає ба га то крат ної де фор мації. У
вер ти кальній ось овій турбіні це — рух в спі раль -
ній ка мері, по во рот і про хо д жен ня між ко ло на ми
ста то ра і ло пат ка ми на прям но го апа ра та, по во рот
до ро бо чо го ко ле са, вихід з ка ме ри ро бо чо го ко ле -
са, по во рот у виг нутій відсмок ту вальній трубі та
зміна декілька разів фор ми і площі пе ре ти ну по -
то ку.

Ро тор но�ло па те ва гідравлічна турбіна ви ник -
ла, як наслідок на ве де но го ви ще кри тич но го по гля -
ду на вла с ти вості існу ю чих ре ак тив них тур бін.
Прин ци по во но ва гідравлічна ма ши на на зва на
гідравлічною ма ши ною Са мой лен ка. На цей ви -
нахід одер жані Па тент Ук раїни № 56377 від
10.01.2011 і Па тент Російської Фе де рації № 106672
від 20.07.2011. 

За прин ци пом пе ре тво рен ня енергії по то ку в
ме ханічну енергію ро тор но*ло па те ва турбіна
відно сить ся до ре ак тив но го кла су і аб со лют но
ана логічна до ось о вої про пе лер ної турбіни. І в
одній і в другій во дя ний потік підхо дить до ро бо -
чо го ко ле са, ру ха ю чись по гвин товій траєкторії.
Не зміню ю чи прак тич но траєкторії, потік про хо -
дить міжло па те вий простір і обтікає профіль ло -
па тей. При цьо му за за ко на ми гідро ди наміки і у
відповідності до Те орій Ей ле ра і Жу ковсь ко го во -
да віддає свою енергію ро бо чо му ко ле су, ство рю ю -
чи обер та ю чий мо мент на ва лу. Але ро тор но*ло па -
те ва турбіна відрізняється спо со бом підве ден ня
по то ку до ро бо чо го ко ле са, як вид но з ри сун ка 5. 

До вер ти каль ної про пе лер ної турбіни во да

підво дить ся в радіальній пло щині, про хо дя чи
спіраль ну ка ме ру, ста тор і на прям ний апа рат, і
ли ше після цьо го по вер тає в ось о во му на прям ку
до ро бо чо го ко ле са. А ви хо дить потік з ро бо чо го
ко ле са в ось о во му вер ти каль но му на прямі, то му
для відве ден ня не обхідна виг ну та відсмокту валь -
на тру ба.

У ро тор но*ло па те вої турбіни во да до ро бо чо -
го ко ле са підво дить ся до тич но до тор це вої пло -
щи ни вхідних кро мок ло па тей, а відво дить ся по
до тичній від тор це вої пло щи ни вихідних кро мок
ло па тей. То му ви я ви ли ся зай ви ми спіраль на ка -
ме ра і ста тор, а відсмок ту валь на тру ба завжди
пря ма при будь*яко му роз та шу ванні осі турбіни.
Га ба ри ти ро тор но*ло па те вої турбіни віднос но не -
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Рис. 4.  Турбіна роторно�лопатева з голчастим 
напрямним апаратом

Рис. 3.  Секторний напрямний апарат здвоєний



ве ликі і сумірні з діаме т ром ро бо чо го ко ле са,
оскільки турбінна ка ме ра є од но час но і ка ме рою
ро бо чо го ко ле са.

Для ре гу лю ван ня ви т ра ти во ди че рез турбіну
(по туж ності) замість ба га то ло пат ко во го на прям -

но го апа ра та Фінка за сто со ва но сек тор ний ре гу -
ля тор, ви не се ний за межі влас не турбіни. Та кий
пристрій (тра диційно — на прям ний апа рат) від -
різ няється від на прям но го апа ра та Фінка тим, що
в міру відкрит тя сек тор (або два сек то ри) ви хо -
дить із по то ку, звільня ю чи йо го пе ре тин. У від -
кри  то му стані сек тор вза галі за ме жа ми по то ку і
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Рис. 6.  Лабораторна модельна установка 
з роторно�лопатевою турбіною

Рис. 5.  Конструктивна схема гідроагрегата  з  роторно�лопатевою турбіною

Рис. 8.  Пульт керування і електрична частина установки
Рис. 7.  Модель гідроагрегата з роторно�лопатевою турбіною
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не ство рює йо му ніякої пе ре шко ди (Ри с. 3). У разі
підво ду во ди до турбіни за до по мо гою круг ло го
тру бо про во ду мож на за сто со ву ва ти гол ча с тий ре -
гу ля тор, як по ка за но на Ри с. 4, з ру хо мою гол кою
1 і при во дом 2.

Особ ли вості кон ст рукції ро тор но*ло па те вої
гідро турбіни вид но з кон ст рук тив ної схе ми гідро а -
г ре га та, по ка за ної на Ри с. 5. Турбіна, що вхо дить до
скла ду гідро а г ре га та, вклю чає турбінну ка ме ру 1,
яка од но час но є ка ме рою ро бо чо го ко ле са, ро бо че
ко ле со 2, об ме же не циліндрич ною фор мою. Ро бо -
че ко ле со скла дається з ло па тей 3, вста нов ле них
на сту пиці 4 роз'ємно або не роз'ємно. Турбінний
вал 5, на яко му закріпле не ро бо че ко ле со, обер -
тається в підшип ни ках 6 і 7. Ось о ве на ван та жен -
ня від ва ги ро то ра турбіни і ти с ку во ди на ло паті
ро бо чо го ко ле са сприй має підп'ят ник 8. Сек тор -
ний на прям ний апа рат 9, що по вер тається на
шарнірі 10 за до по мо гою при во ду 11, вста нов ле -
ний в на пор но му во до воді пе ред вхо дом в
турбінну ка ме ру 1. Підво дить во ду до турбіни на -
пор ний во довід 12, а закінчує про точ ний тракт
відсмок ту валь на тру ба 13. Для пе ре дачі ме -
ханічної енергії на ге не ра тор 14 за сто со ва но кли -
но ремінний муль типліка тор 15.

Знач ною кон ст рук тивною пе ре ва гою ро тор -
но*ло па те вої турбіни є те, що ро бо че ко ле со на ва -
лу вста нов ле не між дво ма підшип ни ка ми, а це дає
ви со ку ди намічну надійність ма ши ни. У пе ре важ -
ної більшості існу ю чих ре ак тив них ма шин ко ле со
не обхідно вста нов лю ва ти ли ше кон соль но.

Не обхідність мо де лю ван ня ро тор но*ло па те -
вої турбіни обу мовле на тим, що для цієї турбіни
не ство рені ба га торічною прак ти кою універ сальні
та ек сплу а таційні ха рак те ри с ти ки, як для існу ю -
чих здав на турбін. При роз ра хун ках турбін зви -
чай но ко ри с ту ють ся фор му ла ми подібності і при -
ве де ни ми па ра ме т ра ми, які от ри мані за ре зуль та -
та ми ґрун тов них ла бо ра тор них досліджень за -
водсь кої мас штаб ної мо делі турбіни. Зви чай но,
ро тор но*ло па те ва турбіна та ких досліджень ще не
за зна ла.

По тужність ро тор но*ло па те вої турбіни виз -
на чається за за галь но відо мою фор му лою для ре -
ак тив них турбін че рез ви т ра ту во ди че рез турбіну
Q, м3/с; роз ра хун ко вий на пор Н, м і ко ефіцієнт
ко рис ної дії турбіни η. А ре ш та па ра метрів виз на -
ча ли ся за ме то ди кою кар ди наль но відмінною від
тра диційної. 

Ви го тов лен ня і ви про бу ван ня мо делі здійсне -
но на за мов лен ня Понінківсько го кар тон но*па пе -
ро во го комбіна ту. На Ри с. 6 і 7 по ка за но її за галь -
ний ви гляд, а на Ри с. 8 — пульт ке ру ван ня і еле к -
т рич ну ча с ти ну. Ме та мо де лю ван ня по ля га ла у
не обхідності одер жа ти бо дай на бли жені прак -

тичні па ра ме т ри турбіни, які б да ли мож ливість
по пе ред ньо оціни ти пра цез датність на тур ної
турбіни. Але при род но, що мо дель на ус та нов ка
вий ш ла до сить не до скона лою з ба га ть ох при чин. 

Скла дові еле мен ти турбіни ви го тов лені за
примітив ною руч ною тех но логією, що не да ло
мож ли вості ви т ри ма ти не обхідні співвідно шен ня
розмірів і фор ми еле ментів про точ но го трак ту.
Особ ли во це сто сується турбінної ка ме ри, ви го -
тов ле ної із орг скла (Ри с. 9), і ло па тей ро бо чо го
ко ле са (Ри с. 10), які вруч ну ви ку ва ли із алю мі ні -
євої ши ни.

В якості гідро ге не ра то ра за сто со ва но ре кон -
ст руй о ва ний три фаз ний ав то мобільний ге не ра -
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Рис. 10.  Робоче колесо

Рис. 9.  Турбінна камера із секторним напрямним апаратом



тор змінно го стру му. Це рішен ня ви я ви ло ся до -
сить не вда лим, оскільки та кий ге не ра тор по тре -
бує ви со кої швид кості обер тан ня (ро бо ча зо на від
2500 об/хв), і при цьо му йо го мак си маль ний
ККД не пе ре ви щує 50 %. А на ша низь ко на пір на
турбіна під на ван та жен ням здат на за без пе чи ти
ли ше η г = 1660 об/хв.

Про те за га лом мо дель на ус та нов ка ви ко на ла
за вдан ня, яке пе ред нею бу ло по став ле не. В ході
ви про бу вань, що про во ди ли ся 2 бе рез ня 2011 ро -
ку, мо дель на ус та нов ка по ка за ла такі па ра ме т ри:

* на пір на турбіні фак тич ний Н = 3.18 м;

* ви т ра та во ди Q = 19.3 л/с = 0.0193 м3/с;
* швидкість обер тан ня ро то ра турбіни 

n = 603 об/хв;
* швидкість обер тан ня ро то ра ге не ра то ра 

η г = = 1660 об/хв;

* по тужність на ви ході ус та нов ки (постійний
струм) Nвих= 160 Вт = 0.16 КВт;

* по тужність ге не ра то ра (змінний струм) 
Nг = 172 Вт = 0.172 КВт;

* по тужність турбіни N = 445 Вт = 0.445 КВт;

* по тужність по то ку Nпот = 602 Вт = 0.602 КВт;

* ко ефіцієнт ко рис ної дії турбіни (ККД) 
η = N / Nпот = 0.445 / 0.602 = 0.74.

Роз ра хун ки па ра метрів мо дель ної ус та нов ки
ви ко нані за умов, що:

* ККД ге не ра то ра η г ≈ 0.4;

* ККД муль типліка то ра (кли но ремінної пе ре -
дачі) η м  ≈ 0.88;

* ККД ви прям ля ча η випр ≈ 0.93;

* пе ре да точ не чис ло муль типліка то ра і = 2.75. 
Ре зуль та ти ла бо ра тор них ви про бу вань мо -

делі да ли підста ви комісії, що про во ди ла ви про -
бу ван ня (за участі за мов ни ка мо делі), зро би ти
такі по зи тивні вис нов ки:

а) Мо дель на гідро турбіна за га лом по ка за ла
за довільну пра цез датність;

б) За по пе редніми роз ра хун ка ми не обхідно
ви ко на ти ко ре гу ван ня ку та ус та нов ки ло па тей
ро бо чо го ко ле са; 

в) От ри мані ре зульта ти ви про бу вань мо жуть
бу ти прий няті за ос но ву при про ек ту ванні ре аль -
ної на тур ної ро тор но*ло па те вої турбіни;

г) Ро тор но*ло па те ва гідро турбіна при дат на
для за сто су ван ня на ма лих ГЕС і особ ли во вда ло
ком по нується при ма лих на по рах, але мо же за сто -
со ву ва тись і для більш ви со ких па ра метрів по то -
ку.

д) Для вирішен ня ре аль ності за сто суван ня
турбіни на більш по туж них ГЕС і виз на чен ня її
при ве де них па ра метрів, потрібних при про ек ту -
ванні кон крет них турбін, не обхідні ґрун товні ла -
бо ра торні або на турні досліджен ня. 

На далі, шля хом ви про бу вань мо делі при
змінних па ра ме т рах, вда ло ся по бу ду ва ти у пер -
шо му на бли женні ха рак те ри с ти ку ро тор но*ло па -

те вої турбіни, що по ка за на на Ри с. 11.
Ос новні пе ре ва ги ро тор но*ло па те вої

гідро тур біни обу мов лені особ ливістю
про точ но го трак ту турбіни, ха рак тер ним
скла дом її вузлів і ме ханізмів, віднос но
не ве ли ки ми розміра ми у по рів нянні з
тра диційни ми ре ак тив ни ми турбіна ми:

* ком пактність ро тор но*ло па те вої
тур бі ни від кри ває ве ликі мож ли вості
віднов лен ня по ки ну тих ма лих ГЕС, ре -
кон ст рукції діючих за старілих із
збільшен ням їх по туж ності без по ру шен -
ня будівель ної ча с ти ни;

* відсутність склад них вузлів і ме -
ханізмів обу мов лює зни же ну вартість при
ви го тов ленні, про сто ту і надійність при
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Рис. 12.  Технологічна гребля на р. Хомора

Рис. 11.  Характеристика роторно�лопатевої турбіни з діаметром
робочого колеса D1 = 0,21 м, N — залежність потужності турбіни

від напору, η — Залежність ККД турбіни від потужності.
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ек сплу а тації та еко ло гіч ну чи с то ту че рез
відсутність гідро при во ду в ро бо чо му ко лесі,
надійне ре гу лю ван ня ви т ра ти во ди за вдя ки про -
стоті єди но го ре гу лю ю чо го ор га на;

* знач ни ми кон ст рук тив ни ми пе ре ва га ми є те,
що ро бо че ко ле со з ва лом обер тається в двох під -
шип ни ках, обу мов лю ю чи ди намічну надій ність
на відміну від вер ти каль них ре ак тив них турбін, в
яких ко ле со обер тається кон соль но в од но му під -
шип ни ку, ка ме ра ро бо чо го ко ле са має про сту ци -
лінд рич ну фор му на від мі ну від сфе рич ної у по -
во рот но*ло па те вих тур бін, на прям ний апа рат і
турбіну (як що во на вміщується в за ліз нич ний га -

ба рит) мож на відправ ля ти з за во ду цілком зібра -
ни ми і відре гу ль о ва ни ми з тим, щоб на місці ли ше
закріпи ти на фун да менті;

* потік во ди, про хо дя чи про точ ним трак том
ро тор но*ло па те вої турбіни, за знає знач но мен ше
де фор мацій, ніж, на при клад, в про точ но му тракті
вер ти каль ної про пе лер ної турбіни, тоб то, мен ше
втрат, а це дає мож ливість от ри ма ти більш ви со -
кий ко ефіцієнт ко рис ної дії;

* кон ст рук тив на схе ма ро тор но*ло па те вої
тур біни зістав ле на так, що всі зно шу вані вуз ли і
де талі не за леж но від по ло жен ня осі турбіни ма -
ють аб со лют но вільний до ступ для кон тро лю, об -
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Рис. 13.  Варіант мініГЕС на р. Хомора з осьовою поворотно�лопатевою турбіною Каплана, D1 = 1.2 м

Рис. 14.  Варіант мініГЕС на р. Хомора із роторно�лопатевою турбіною Самойленка, D1 = 1.75 м



слу го ву ван ня і ре мон ту без роз бор ки турбіни; 
* всі пе ре ра хо вані ви ще пе ре ва ги да ють од ну

го ло вну пе ре ва гу — ро тор но*ло па те ва турбіна Са -
мой лен ка, яка на ле жить до ре ак тив но го кла су, за
пев них умов бу де не менш надій ною і більш ефек -
тив ною, ніж тур біна Френсіса або Кап ла на. Особ -
ли во зруч ною во на мо же бу ти при вбу до ву ванні її
в існу ючі гідро технічні спо ру ди.

Ха рак тер ною особ ливістю про точ но го трак ту
ро тор но*ло па те вої гідравлічної ма ши ни є те, що
зміна відкрит тя на прям но го апа ра та, роз та шо ва -
но го ос то ронь від ро бо чо го ко ле са, не за вдає знач -
но го впли ву на кут вхо д жен ня по то ку в міжло па -
те вий простір. За вдя ки цьо му турбіна мо же пра -
цю ва ти надійно і з ви со ким ККД при значних ко -
ли ван нях на по ру та змінних ре жи мах. 

За по пе редніми вис новка ми ро тор но*ло па те -
ва турбіна мо же надійно за сто со ву ва тись при на -
по рах 1 ÷ 50 м. Турбіна бе зу мов но змо же пра цю -
ва ти і при більш ви со ких на по рах, але для цьо го
потрібні ґрун товні досліджен ня.  

Кон ст рукція ро бо чо го ко ле са ро тор но*ло па -
те вої турбіни доз во ляє вста нов лю ва ти більше ло -
па тей, ніж на ко ле сах ось о вих турбін, як при ма -
лих на по рах, так і при більш ви со ких. А це дає
мож ли вість ство рю ва ти турбіни з кра щи ми
кавітаційни ми вла с ти во с тя ми.

Пер спек ти ви ви ко ри с тан ня ро тор но*ло па те -
вої гідро ма ши ни склад но пе ред ба чи ти на да ний
час. На чис ленні про по зиції, розіслані різним
турбінним за во дам, відповідей от ри ма но не ба га -
то. Чесь ка Ком панія CINK Hydro*Energy, у особі
Ко мерційно го ди рек то ра Ріхар да Хо уш ка, від по -
ві ла зго дою на ви го тов лен ня ро тор но*ло па те вої
турбіни при на яв ності за мов ни ка. 

Сиз рансь кий за вод "ТЯЖ МАШ", у особі тех -
ніч но го ди рек то ра, теж відповів зго дою на ви го -
тов лен ня турбін при на яв ності за мо ви на 3
турбіни.

В по точ но му році вста нов ле но зв'язок з Єре -
вансь кою ком панією "Хор да", яка сумісно з Са ра -
товсь кою ге не ра тор ною ком панією ви го тов ляє
гідро а г ре га ти для ма лих ГЕС Росії і Вірменії.
Керівництво Ком панії відповіло зго дою на ви го -
тов лен ня ро тор но*ло па те вої турбіни і пред ста ви -
ло па ра ме т ри річки (з на по ром 22 м) та на яв но го
ге не ра то ра із про хан ням роз ро би ти кон ст рукцію
турбіни. Кон ст рукція роз роб ле на на стадії
ескізно го про ек ту і відправ ле на "Хорді". Від по -
відь че каємо.

Од ним з пер ших по тенційних за мов ників ро -
тор но*ло па те вої турбіни є Понінківський кар тон -
но*па пе ро вий комбінат, до скла ду яко го вхо дить
тех но логічна греб ля на р. Хо мо ра, по ка за на на
Ри с. 12. Греб ля до сить зруч на для вста нов лен ня
мініГЕС, але за ви мо га ми еко логів об лад нан ня,
яке бу де вста нов ле но, не по вин но ви хо ди ти за
межі греблі. Се ред ня по тужність по то ку в створі
греблі скла дає 260 КВт. 

На за мов лен ня комбіна ту ви ко нані про ектні
про роб ки мініГЕС в двох варіан тах: із турбіною
Ка пла на, що про по ну ють євро пейські ком панії, і з
ро тор но*ло па те вою турбіною. 

Варіант мініГЕС із турбіною Ка пла на по ка за -
но на Ри с. 13. Вер ти каль на по во рот но*ло па те ва
гідро турбіна, яку про по нує Чесь ка ком панія
CINK, за роз ра хун ка ми повністю за до воль няє
ула ш ту ван ня ма лої ГЕС із на по ром Н = 4.5 м і по -
тужністю N = 240 КВт при діаметрі D1 = 1.2 м. Але,
вирішу ю чи пи тан ня ви бо ру варіан та тур бі ни, не -
обхідно вра хува ти і те, що на явність у скла ді
турбіни об'ємної турбінної ка ме ри і виг ну тої
відсмок ту валь ної тру би ви ма гає ви ко нан ня знач -
но го об'єму бе тон них робіт із за глиб лен ням в ос но -
ву греблі на 3.63 м, як вид но з ри сун ка. А за умов,
що греб ля постійно сприй має на пір тех но ло гічно -
го ба сей ну, по ру шен ня її ос но ви не при пу с ти ме.

На Ри с. 14 пред став ле но варіант мініГЕС з ро  -
тор но*ло па те вою турбіною. За па ра ме т ра ми тур -
біна ана логічна до турбіни Ка пла на. При діаметрі
D1 = 1.75 м роз ви ває по тужність N = 240 КВт. Але
мініГЕС вільно розміщується в ліво бе реж но му
про льоті греблі, Ри с. 12, не по тре бує знач них бе -
тон них робіт і ли шає не по руш ною ос но ву греблі.

Мож ли вий на прям ви ко ри с тан ня ро тор -
но*ло па те вих турбін — ка с ка ди ма лих ГЕС у
верхів'ях річок Ти си і Дністра, для яких пе ред ба -
ча ють ся не ви сокі на по ри і во до схо ви ща не ве ли -
ких об'ємів в ме жах ру сел. Дру гий на прям —
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Рис. 15.  Зони застосування турбін (майбутній варіант)
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відбу до ва чис лен них по ки ну тих ма лих ГЕС. Для
та кої ме ти, як ніде, доцільно за сто со ву ва ти ком -
пактні гідро а г ре га ти із го ри зон таль ни ми ро тор -
но*ло па те ви ми турбіна ми, такі, як по ка за но на
Ри с. 14. Гідро а г ре га ти з та кою ком по нов кою
цілком вміщу ють ся в межі не ви со кої греблі і не
по тре бу ють будівництва ма шин них приміщень. А
для їх об слу го ву ван ня мож на за сто со ву ва ти
мобільні ван та жопідйомні за со би.

При кла дом мож ли во го за сто суван ня ро тор -
но*ло па те вої турбіни є про ект на про роб ка Ка -
ховсь кої ГЕС*ІІ. Роз ши рен ня Ка ховсь кої ГЕС —
пи тан ня не да ле ко го май бут нь о го, оскільки ця
станція ста ла вузь ким місцем в лан цю гу
Дніпровсь ко го ка с ка ду. Для роз ши рен ня пе ред -
ба чається ви ко риста ти зайві на да ний час про льо -
ти во до злив ної греблі. Од ним з важ ливіших пи -
тань при цьо му є вибір ком по но воч ної схе ми
будівлі ГЕС і гідро е нер ге тич но го об лад нан ня.

Варіант на бли же ної про ект ної про роб ки пе ред -
ба чає ви ко ри с тан ня для однієї турбіни ви т ра ти з
од но го во до злив но го про льо ту. Ро тор но*ло па те ва
турбіна з діаме т ром ро бо чо го ко ле са D1 = 7.1 м при
вер ти кальній кон ст рук тивній схемі здат на роз ви -
ва ти по тужність до N = 26 МВт. При цьо му для
ула ш ту ван ня ма сив ної ча с ти ни будівлі ГЕС не -
має не обхідності за глиб лю ва тись в дно Дніпра. 

Вис нов ки:

* ро тор но*ло па те ва гідравлічна ма ши на
(гідро турбіна) Са мой лен ка, на яку от ри мані Па -
тен ти Ук раїни і Російської Фе де рації, відповідає
су ча сним ви мо гам до гідро е нер ге тич но го об лад -
нан ня ГЕС;

* за вдя ки своїм вла с ти во с тям гідро турбіна, за
пев них умов, мо же кон ку ру ва ти з існу ю чи ми ре -
ак тив ни ми турбіна ми;

* де які провідні тур бо будівні за во ди вже на
да ний час мо жуть ви го то ви ти ро тор но*ло па теві
гідро турбіни при на яв ності за мов лень;

* ро тор но*ло па те ва турбіна мо же ефек тив но
ви ко ри с то ву ва тись при будівництві ГЕС на чис -
лен них ма лих річках Ук раїни і при відбу дові по -
ки ну тих ма лих ГЕС;

* для виз на чен ня місця ро тор но*ло па те вої
турбіни в но мен к ла турі існу ю чих турбін не обхідні
ґрун товні на турні та мо дельні досліджен ня.
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