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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 70 с, 23 рис, 8 табл., 2 додаток, 22 джерела. 

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ, КІНЕМАТИЧНА СХЕМА, КРИТЕРІЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, РЕЖИМИ 

НАВАНТАЖЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, 

ТУРБОГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА. 

Об’єкт розроблення – механічна частина приводу турбогенератора типу 

SST-110. 

Мета роботи – удосконалення технологічних властивостей елементів 

зачеплення зубчастих коліс турбогенератора типу SST-110. 

Результати та їх новизна – проведено аналіз умов експлуатації ланок 

приводу турбогенератора типу SST-110, що відрізняються високою 

навантаженістю в перехідних режимах роботи. Новизна технічного рішення 

полягає в обранні певних режимів виготовлення, що забезпечує підвищення 

працездатності для конкретного типу турбогенератора. 

Корегування технології виготовлення елементів зачеплення зубчастих 

коліс турбогенератора має підвищити їх строк працездатності за умови 

забезпечення заданого навантаження та безпеки експлуатації. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 

кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» в удосконаленні сучасних 

методів аналізу та розробці рекомендацій щодо технології виготовлення 

елементів механічних передач. 

З урахуванням дослідницького рівня роботи розроблено технічний 

висновок відповідно до технічного завдання договору з підприємством. 

Сфера застосування розробки – експлуатація ланок механічних передач в 

умовах значного навантаження в перехідних режимах роботи. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення 

працездатності та економічності експлуатації ланок механічної частини 

приводу турбогенератора. 

 


