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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
6,0

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
_0701 «Транспорт і
транспортна
інфраструктура»_

заочна форма
навчання

Нормативна

(шифр і назва)

Напрям підготовки
_6.070104 «Морський та
річковий транспорт»_
(шифр і назва)

Модулів – 2
Змістових модулів – 4
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання: РГЗ
Загальна кількість
годин - 216
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4сем.
5 сем.
самостійної роботи
студента – 4сем.
5 сем.

Спеціальність
(професійне
спрямування):
експлуатація суднових
енергетичних установок

Освітньокваліфікаційний рівень:
бакалавр

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 132/84=1,57
для заочної форми навчання – 50/166=0,3

Рік підготовки:
3,4-й
4-й
Семестр
6,8-й

7-й

Лекції
62 год.
26 год.
Практичні, семінарські
34 год.
6 год.
Лабораторні
36 год.
18 год.
Самостійна робота
84 год.
166 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит, КП
занять

до

самостійної

і
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс “Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатації”
(“Суднові ДВЗ та їх експлуатація”) ставиться до числа фахових дисциплін,
досліджуваних студентами за фахом 7.100302 “Експлуатація суднових
енергетичних установок”.
Мета вивчення курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання
про дійсні робочі процеси й устрої суднових ДВЗ, системах їх
обслуговуючих, а також прищепити практичні навички в проектуванні,
іспиті й експлуатації суднових ДВЗ.
Завдання - У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- загальні зведення про судновий ДВЗ;
- устрій двигунів і основних вузлів;
- теорію робочого процесу, наддуву, газообміну в циліндрі двигуна;
- основні правила технічної експлуатації й іспити ДВЗ;
- основні вимоги до суднових ДВЗ по зниженню забруднення
навколишнього середовища;
- основні вимоги охорони праці при проектуванні й експлуатації суднових
ДВЗ;
- основні процедури по підготуванню до роботи суднової дизельної
установки;
- виявлення технічних несправностей у роботі суднових ДВЗ і заходи для
їхнього усунення;
- принципи, що потрібно додержуватися при виконуванні машинної вахти.
вміти:
- виконувати тепловий розрахунок, розрахунок процесів газообміну
двотактного дизеля, динамічний і міцностний розрахунки;
- проводити регулювання суднових ДВС у холодному стані і під час
експлуатації;
- проводити теплотехнические іспити дизеля з наступним аналізом
отриманих результатів;
- використовувати спеціальну літературу при рішенні практичних питань
проектування й експлуатації суднових ДВС;
- виконувати основні процедури, пов'язані з експлуатацією (підготуванню
дизеля до запуску, обслуговування дизеля під час експлуатації, припинення
дизеля) на базі дизелів машинного залу кафедри СЕУ та ТЕ ОНМУ;
Програма цілком відповідає вимогам Міжнародної Конвенції і
кодексу по стандарті підготування, сертифікації і виконуванню вахти для
моряків 1978 р. із поправками 1995 р. та ІМО - моделі курсу 7.04 «Вахтовий
механік».
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Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Схеми роботи дизелів. Загальний устрій. Системи, що забезпечують
роботу дизеля (паливна, мастила, охолодження, пуску).
Тема 2. Термодинамічні основи роботи двигунів внутрішнього згоряння.
Ідеальний газовий цикл.
Тема 3. Дійсний тепловий цикл. Процеси газообміну в дизелі. Показники
якості газообміну.
Тема 4. Процес наповнення циліндра повітрям. Показники досконалості
процесу наповнення. Процес стиску робочої суміші в циліндрі.
Тема 5. Процес згоряння палива. Коефіцієнт надлишку повітря при
згорянні. Коефіцієнти молекулярної зміни продуктів згоряння.
Тема 6. Термодинаміка процесу згоряння. Коефіцієнт використання
теплості при згорянні і розширенні. Процес розширення продуктів згоряння і
випуск газів, що відпрацювали.
Тема 7. Індикаторні й ефективні показники роботи дизелів.
Тема 8. Тепловий баланс суднового дизеля, утилізація теплових утрат.
Змістовий модуль 2.
Тема 1. Паливні насоси високого тиску (ТНВТ), їхньої конструкції. Засоби
регулювання ТНВТ. Конструкції й устрій форсунок.
Тема 2. Процес паливоподачі. Показники паливоподачі по осциллограммі.
Тема 3. Розпилювання палива, сумішоутворення його з повітрям. Згоряння
палива. Тепловиділення в процесі згоряння.
Тема 4. Вплив експлуатаційних чинників на сумішоутворення та згоряння
палива у циліндрі.
Тема 5. Несправності паливної апаратури та їх усунення в умовах
експлуатації
Модуль 2.
Змістовий модуль 3.
Тема 1. Системи газообміну в чотиритактних і в двотактних дизелях.
Тема 2. Фази газообміну і діаграма «час-перетин» двотактного дизеля.
Принципи розрахунку процесів випуску-продування.
Тема 3. Засоби наддува. Використання енергії газів, що відпрацювали, для
наддува.
Тема 4. Наддув чотиритактних дизелів.
Тема 5. Наддув двотактних дизелів.
Тема 6. Види систем наддува в суднових дизелях.
Тема 7. Вплив експлуатаційних чинників на роботу систем наддува.
Змістовий модуль 4.
Тема 1. Теоретичні основи здійснення раціонального робочого циклу дизеля.
Технічне використовування та технічне обслуговування.
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Тема 2. Подготовка до дії СЕУ та обслуговування систем.
Тема 3. Режими роботи та характеристики двигунів внутрішнього згоряння.
Тема 4. Пускові режими і режими прогрівання. Режими найменшої ходи.
Тема 5. Вибір режиму роботи головного двигуна.
Тема 6. Робота головного двигуна в штормових умовах.
Тема 7. Робота дизеля при аварійному стані ГТН.
Тема 8. Вплив вимикання цилиндрів на роботу двигуна в експлуатації.
Тема 9. Контроль та регулювання параметрів робочого процесу суднового
двигуна під час експлуатації.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Будова двигунів. Розрахунковий цикл.
Тема 1.
Схеми роботи
дизелів. Загальний
устрій. Системи,
що забезпечують
роботу дизеля
(паливна, мастила,
охолодження,
пуску).

4

Тема 2.
Термодинамічні
основи роботи
двигунів
внутрішнього
згоряння.
Ідеальний газовий
цикл
Тема 3. Дійсний
тепловий цикл.
Процеси
газообміну в
дизелі. Показники
якості газообміну

2

2

6

2

8

7

Тема 4. Процес
наповнення
циліндра повітрям.
Показники
досконалості
процесу
наповнення.
Процес стиску
робочої суміші в
циліндрі.

4

4

Тема 5. Процес
згоряння палива.
Коефіцієнт
надлишку повітря
при згорянні.
Коефіцієнти
молекулярної
зміни продуктів
згоряння.

2

4

Тема 6.
Термодинаміка
процесу згоряння.
Коефіцієнт
використання
теплості при
згорянні і
розширенні.
Процес
розширення
продуктів згоряння
і випуск газів, що
відпрацювали
Тема 7.
Індикаторні й
ефективні
показники роботи
дизелів.

2

Тема 8. Тепловий
баланс суднового
дизеля, утилізація
теплових утрат.

2

2

6

4

2

4
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Разом за змістовим
модулем 1
Усього годин
ІНДЗ (КП, КР)
Усього годин

Назви змістових
модулів і тем

20 12 8

-

-

20

-

-

-

-

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 2. Подача, розпилювання, згоряння палива.
Тема 1. Паливні
4
2+4
6
насоси високого
тиску (ТНВТ), їхні
конструкції.
Засоби
регулювання
ПНВТ.
Конструкції й
устрій форсунок.
Тема 2. Процес
2
2
6
паливоподачі.
Показники
паливоподачі по
осциллограммі
Тема 3.
2 4
8
Розпилювання
палива,
сумішоутворення
його з повітрям.
Згоряння палива.
Тепловиділення в
процесі згоряння
Тема 4. Вплив
2
2
експлуатаційних
чинників на
сумішоутворення
та згоряння палива
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у циліндрі.
Тема 5.
Несправності
паливної
апаратури та їх
усунення в умовах
експлуатації
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин 108
ІНДЗ (КП, КР)
Усього годин
Назви змістових
модулів і тем

2

12 4

2

8

32 16 16
- -

-

24
44
-

-

-

-

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Газообмін та наддув двигунів.
Тема 1. Системи
2 4
газообміну в
чотиритактних та у
двотактних дизелях
Тема 2. Фази
2 4
4
газообміну и
діаграма «часрозріз»
двотактного дизеля
Тема 3. Способи
2 2
8
наддуву.
Використання
енергії відроблених
газів для наддуву
Тема 4. Наддув
1
чотиритактних
дизелів
Тема 5. Наддув
1
двотактних дизелів
Тема 6. Види
2
10
систем наддуву в
суднових дизелях
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Тема 7. Вплив
експлуатаційних
факторів на роботу
систем наддуву
Разом за змістовим
модулем 3
Усього годин
ІНДЗ (КП, КР)
Усього годин

2

2

12 10 -

-

-

Назви змістових
модулів і тем

1

-

24

-

-

-

-

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 2
Змістовий модуль 4. Експлуатація суднових двигунів
2

Тема 1.
Теоретичні
основи
здійснення
раціонального
робочого циклу
дизеля
Тема 2.
Подготовка до дії
СЕУ та
обслуговування
систем
Тема 3. Режими
роботи та
характеристики
двигунів
внутрішнього
згоряння
Тема 4. Пускові
режими і режими
прогрівання.
Режими
найменшої ходи
Тема 5. Вибір
режиму роботи
головного

2

6

4

2

1

2

2

2

8+6

10

11

двигуна
Тема 6. Робота
головного
двигуна в
штормових
умовах
Тема 7. Робота
дизеля при
аварійному стані
ГТН
Тема 8. Вплив
вимикання
цилиндрів на
роботу двигуна в
експлуатації
Тема 9. Контроль
та регулювання
параметрів
робочого процесу
суднового
двигуна під час
експлуатації
Разом за
змістовим
модулем 4
Усього годин 108
ІНДЗ (КП, КР)
Усього годин 216

1

1

1

2

2

4

18 8

20

30 18 20
- 62 34 36

4

-

16

40
84

216

26 6

18

-

5. Теми семінарських занять – не передбачено

№
з/п
1

2
3

6. Теми практичних занять (денна/заочна)
Назва теми
Кількість
годин
денна заочна
Вивчення конструкцій дизелів 6ДР30/50,
6
6Ч17,5/24, 6ЧН25/34, встановлених у машинному
залі.
Конструктивний розрахунок робочого циклу ДВЗ
(РГЗ)
Вплив експлуатаційних факторів на

6
4

166

12

4
5
6

теплонапруженість деталей суднового дизеля.
Метод еквівалентної стінки.
Розрахунок процесів газообміну в двотактних
дизелях
Розрахунок процесів газообміну в чотиритактних
дизелях.
Вивчення конструкцій і систем наддуву суднових
дизелів.

4
4
2

7

Вивчення, аналіз характерних несправностей
суднових дизелів.

4

8

Аналіз роботи двигуна з виключеними
циліндрами.
Вибір експлуатаційного режиму роботи
головного двигуна.

2

9

№
з/п
1

2

7. Теми лабораторних занять (денна/заочна)
Назва теми
Кількість
Годин
денна заочна
Регулювання
фаз
газорозподілу
2
чотиритактного дизеля 4Ч17,5/24.

2

Індиціювання й опрацювання індикаторної
діаграми суднового дизеля.

4

3
4

Визначення теплового балансу дизеля 4Ч17,5/24
Вивчення конструкції паливної апаратури
дизелів 6ЧН25/34 та 6ДР30/50.

2
2

5

Регулювання паливних насосів високого тиску
і форсунок.

4

6

Аналіз процесу паливоподачі і робочого
процесу суднового дизеля за результатами
осциллографування.

2

7
8
9

Регулювання дизелів 4Ч17.5/24 та 6ЧН25/34
Підготування дизеля 4Ч17.5/24 до запуску, пуск,
обслуговування дизеля в роботі
Іспит дизеля 4Ч17.5/24 по навантажувальній

4
2
8

13

характеристиці.
10

Іспит дизеля 6 S60МС по гвинтовій
характеристиці на тренажері

6

8. Самостійна робота (денна/заочна)
№
з/п

Назва теми

1

Системи, що забезпечують роботу дизеля (паливна,
змащування, охолодження, пускова
Процес наповнення циліндра повітрям. Процес стиску
Процес згоряння. Процес розширення
Тепловий баланс дизеля. Утилізація теплових втрат
Конструкції й устрій паливних насосів високого тиску
та форсунок
Показники паливоподачі по осцилограммі
Розпилювання палива, сумішоутворення, згоряння
Вплив експлуатаційних чинників на сумішоутворення
та згоряння палива
Несправності паливної апаратури
Принципи розрахунку процесів випусканняпродування
Схеми наддуву чотиритактних та двотактних дизелів
Способи та системи наддуву
Вплив експлуатаційних факторів на роботу систем
наддуву
Подготовка до дії СЕУ та обслуговування систем
Режими роботи та характеристики двигунів
внутрішнього згоряння.
Контроль та регулювання параметрів робочого
процесу суднового двигуна під час експлуатації
Разом

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кількість
Годин
денна заочна
8
4
4
4
6
6
8
2
2
4
10
8
2
2
10
4
84

9. Індивідуальні завдання
Розрахунково-графічна робота «Конструктивний розрахунок двигуна
внутрішнього згоряння»

14

10. Методи навчання
1. Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти отримують знання на
лекції, з навчальної або методичної літератури, через екранну допомогу у
"готовому" вигляді. Сприймаючи і осмислюючи факти, оцінки, висновки,
студенти залишаються в рамках репродуктивного мислення. Метод
застосовується для передачі великого масиву інформації.
2. Репродуктивний метод. Діяльність студентів носить алгоритмічний
характер, тобто виконується за інструкціями, приписами, правилами в
аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях.
3. Метод проблемного викладу. Використовуючи найрізноманітніші
джерела і засоби, ставиться проблема, формулюється пізнавальне завдання, а
потім, порівнюючи точки зору, різні підходи, визначається спосіб вирішення
поставленого завдання. Студенти стають свідками і співучасниками наукового
пошуку.
4. Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і
завдань і короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно
вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження і вимірювання і виконують
інші дії пошукового характеру. Ініціатива, самостійність, творчий пошук
проявляються в дослідницькій діяльності найбільш повно. Методи навчальної
роботи безпосередньо переростають у методи наукового дослідження.
Викладання дисципліни “Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх
експлуатації” цілком відповідає вимогам Міжнародної Конвенції і кодексу по
стандарті підготування, сертифікації і виконуванню вахти для моряків 1978 р. із
поправками 1995 р. та ІМО - моделі курсу 7.04 «Вахтовий механік».
Виконуючи лабораторні роботи студенти на різних типах двигунів
(4Ч17,5/24; 6ЧН25/34; 6ДР30/50) вивчають та закріплюють знання та навички
згідно особливостей підготовки двигуна до пуску та технічної експлуатації під час
його роботи.
На тренажері студенти вивчають та відпрацьовують повністю всі питання
щодо підготовки систем головного двигуна до пуску, пуск двигуна до роботи,
контроль роботи двигуна під час його експлуатації, особливості відповідних дій
механіка під час нештатних ситуацій при роботі двигуна.
11. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється у формі контрольної роботи.
Підсумковий контроль являє собою підсумковий іспит з дисципліни
«Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація».
За методикою проведення контроль буває:
1. Усний - перевірка знань усним опитуванням.
2. Письмовий контроль - виконання письмових контрольних робіт.
Наприкінці учбових занять студенти виконують підсумкову контрольну
роботу по матеріалам лекцій. В підсумкову оцінку входять також оцінки за
відвідування занять, виконання та захист лабораторних та практичних робіт.
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12. Розподіл балів, які отримують студенти
Екзамен (денна форма навчання)

Модуль 1
Підсумковий
Сум
тест
а
(екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
2
Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
5
5 10 5
5 10 5 10 10

Змістовий модуль 1
Т1
10

Т2 Т3
10 5

Т4
10

100

Модуль 2

Підсумковий
тест
Сума
(екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
4
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
15 5 10 5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5
Змістовий модуль 3

Екзамен (заочна форма навчання)

Підсумкова
контрольна робота
50

Усний екзамен

Сума

50

100

100
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Таблиця оцінювання
Сума балів
за 100Оцінка
Значення
бальною в ЕСТS оцінки ЕСТS
шкалою

90-100

A

відмінно

82-89

B

дуже добре

74-81

C

добре

64-73

D

задовільно

60-63

E

достатньо

35-59

1-34

FX

F

Критерії оцінювання

Рівень компетентності

Оцінка за
національною шкалою
екзамен

залік
Студент виявляє особливі творчі
відмінно
здібності, вміє самостійно здобувати
знання, без допомоги викладача
знаходить та опрацьовує необхідну
Високий
інформацію, вміє використовувати набуті
(творчий)
знання і вміння для прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях, переконливо
аргументує відповіді, самостійно
розкриває власні обдарування і нахили
Студент вільно володіє вивченим обсягом
добре
матеріалу, застосовує його на практиці,
вільно розв’язує вправи і задачі у
стандартних ситуаціях, самостійно
виправляє допущені помилки, кількість
яких незначна
Достатній
Студент вміє зіставляти, узагальнювати,
(конструктивносистематизувати інформацію під
варіативний)
зараховано
керівництвом викладача; в цілому
самостійно застосовувати її на практиці;
контролювати власну діяльність;
виправляти помилки, серед яких є
суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок
Студент відтворює значну частину
задовільно
теоретичного матеріалу, виявляє знання і
розуміння основних положень; з
допомогою викладача може аналізувати
навчальний матеріал, виправляти
Середній
помилки, серед яких є значна кількість
(репродуксуттєвих
тивний)
Студент володіє навчальним матеріалом
на рівні, вищому за початковий, значну
частину його відтворює на
репродуктивному рівні
Студент володіє матеріалом на рівні
незадовільно
окремих фрагментів, що становлять
незначну частину навчального матеріалу

незадовільно
з можливістю
повторного
складання
семестрового
контролю
незадовільно
Студент володіє матеріалом на рівні
з
елементарного розпізнання і відтворення
обов’язковим
окремих фактів, елементів, об’єктів
повторним
вивченням

Низький
(рецептивнопродуктивний)

13. Методичне забезпечення
1. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические указания по
выпол-нению курсового и дипломного проектов / В.Г.Ивановский,
Л.Н.Бондаренко. - Одесса: РИО ОИИМФ, 1987, 54 с.

незараховано
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

14. Рекомендована література
Базова
Судовые двигатели внутреннего сгорания: Учебник / Ю.Я.Фомин,
А.И.Горбань и др.- Л.: Судостроение, 1989, - 344с.
Самсонов В.И., Худов Н.И. Двигатели внутреннего сгорания морских судов.
Учебник для ВУЗов.- 2-е изд., перераб. И доп. М.: Транспорт, 1990.-368с.
Камкин С.В., Возницкий И.В., Шмелѐв В.П. Эксплуатация судовых дизелей:
Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1990. – 344с.
Правила технической эксплуатации судовых технических средств. РД 31.21.3083.-М.: в/о “Мортехинформреклама“, 1984.-386с.
Методические указания и инструкции по выполнению лабораторных работ по
дисциплине “Судовые двигатели внутреннего сгорания” для студентов
судомеханического факультета / Фомин Ю.Я., Ивановский В.Г., Черемисин
В.И. - Одесса: РИО ОИИМФ, 1985, 70 с.
Международная конвенция ПДМНВ 78/95 – ЦПАП ОГМА, 1998.-277с.
Эксплуатация судовых дизельных энергетических установок: Учебник для
вузов/ С.В. Камкин, И.В., Возницкий В.Ф., Большаков и др. – М.: Транспорт,
1996.-432с.

Допоміжна
8. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Возницкий В.Ф. и др. Изд. 2-е,
перераб. и доп. Учебник для мореходных училищ. М.: Транспорт, 1979.- 415с.
9. Семенов B.C. Современные проблемы теории судовых дизелей (рабочий
процесс и теплопередача.). Тексты лекций. - М: В/О "Мортехинформреклама",
1991.-112с.
10.Гаврилов В.С., Камкин С.В., Шмелѐв В.П. Техническая эксплуатация судовых
дизельных установок. М.: Транспорт, 1985.-285с.
11.Гиттис В.Ю., Бондаренко В.Л., Ефимов Т.П. и др. Теоретические основы
эксплуатации судовых дизелей. М.: Транспорт, 1965.-376с.
12.Конструкция судовых дизелей. Методические указания к практическому
занятию / Ю.Я.Фомин, А.А.Волошин. – Одесса: РИО ОИИМФ, 1991, 50 с.
13.Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические указания по
выполнению курсового и дипломного проектов / Ю.Я.Фомин, В.С.Семенов. Одесса: РИО ОИИМФ, 1987, 36 с.
14.Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические указания по выполнению курсового и дипломного проектов / В.Г.Ивановский, Л.Н.Бондаренко.
- Одесса: РИО ОИИМФ, 1987, 54 с.
15.Фомин Ю.Я. Расчет динамики и коленчатого вала судового двигателя.
Учебное пособие. - М.; В/О " Мортехинформреклама", 1984,36 с.
16.Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические указания по
выполнению курсового и дипломного проектов / Ю.А. Журавлев,
В.Г.Ивановский - Одесса; РИО ОИИМФ, 1989, 35 с.
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17. Краткий справочник судового механика (Техническое использование судовых
дизелей) / М.А. Малиновский, А.А.Фока, В.И. Ролинский, Ю.З. Вахрамеев Одесса: Маяк, 1987.-168 с.
18. Малиновский М.А. и др. Справочник по технической эксплуатации судовых
дизелей / М.А. Малиновский, А.А.Фока, А.З.Бондарев.- Одесса: Маяк, 1993.-256 с.
15. Інформаційні ресурси
1. http://alt.rkraft.ru/ru/catalog/electricity/miniGES/1909.html
2. http://www.kp.ru/daily/25972/2908539/
3. http://www.planetseed.com/ru/relatedarticle/ispol-zovaniie-al-tiernativnykhistochnikov-enierghii-ghidro
4. http://lifeglobe.net/entry/4987
5. http://rehart.de/ru/rehart-gmbh/produkte/wasserkraftschnecken.html

