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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

за двома етапами карантину 

1. Підготувати і законспектувати лекції за темами 4 і 5.  
Основна література: 1. Електронна версія навчального посібника «Технологія 

турбінобудування» (розділ 8 і 9) автор Ю.О. Юдін, 2020. — 120 с. 4. Бауман 

Н.Я., Яковлев М.И., Свечков И.Н. Технология производства паровых и газовых 

турбин. – М.: Машиностроение. 1973 – 464 с. (розділ 9 і 10). 3. Новиков В.А. 

Технология производства и монтажа паровых и газовых турбин : учеб. пособие 

/ В.А. Новиков. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 670 с. 
(електронна версія). 

2. Лабораторні роботи №4 і №5 – підготуватися до виконання [1, 2], 

відповісти на контрольні запитання, що наведені у методичних вказівках [2]. 

3. Оформити і надіслати лабораторні роботи №1, 2, 3, 4, 5 з відповідями 

на контрольні запитання. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Тема 4 . Виготовлення роторів турбін. 

Технологічність роторів різної конструкції. Контроль якості 

матеріалу роторів та дисків. Технічні вимоги до виконання 

плішкових гар у валах і роторах. Шліфування посадочних 

місць і шийок турбінного вала. 

[1 - 5] 

2 лз 2 Контроль радіальних зазорів в проточній частині турбіни. 

Застосування штихмаса та пластинчастих щупів. 

 

3 л 2 Механічна обробка валів і роторів, методи вимірювання 

осевих зазорів. 

Свердлення центрального отвору. 

 

4 лз 2 Контроль центрування роторів за муфтами.  

5 л 2 Виготовлення зварних роторів. Низькочастотна та 

високочастотна вібрації. 

Особливості механічної обробки дисків. 

 

6 л 2 
Автофрітірування турбінних дисків. 

Остаточна механічна обробка ротора після облопачування. 

 

7 лз 2 Динамічне балансування роторів. Ознайомлення з 

установкою, приборами. 
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Тема 5. Питання балансування роторів, центрування 

роторів і корпусів турбін.  

Статичне балансування дисків. Теоретичні положення 

динамічного балансування. Динамічне балансування роторів 

за допомогою розгінно-балансувальної установки.  

―  //  ― 

   другий етап карантину 06.04.2020 – 12.04.2020  

9 л 2 Динамічна балансування жорстких та гнучких роторів. 

Устаткування розгінно-балансувальної установки. Динамічне 

балансування методом обходу вантажем і методом двох 

пусків. 

 

10 лз 2 Динамічне балансування роторів. Метод обходу вантажем.  

11 л 2 Центрування роторів і корпусів турбін. Пригонка і 

центрування окремих деталей корпусу: обійм, діафрагм, 

вкладишів, ущільнень. Складання корпусів з роторами, 

вузлами регулювання, стендовими трубопроводами. 

 

12 лз 2 Динамічне балансування роторів. Метод двох пусків.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
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перший етап карантину 12.03.2020 – 03.04.2020 
Підготуватися до виконання лабораторних робіт №4 

№5, відповісти на контрольні запитання, що наведені 

у методичних вказівках. Електронні версії: 

навчальний посібник і методичні вказівки [1, 2]. 

 

Лабораторна робота № 4 
Контроль сполучення деталей методом свинцевих 

відбитків 

Лабораторна робота № 5 

Динамічне балансування роторів. 

другий етап карантину 06.04.2020 – 12.04.2020 
Оформити лабораторні роботи № 1, 2, 3, 4, 5, 
відповісти на контрольні запитання і надіслати на 

контактний е-mail. 

6-8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9-10 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

перший етап карантину 12.03.2020 – 03.04.2020  
1. Технологічність роторів різної конструкції.  

2. Контроль якості матеріалу роторів та дисків.  

3. Технічні вимоги до виконання плішкових гар у валах і роторах.  

4. Шліфування посадочних місць і шийок турбінного вала. 

5. Контроль радіальних зазорів в проточній частині турбіни.  
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6. Застосування перевірочного валу, штихмаса та пластинчастих щупів. 

7. Механічна обробка валів і роторів, методи вимірювання осевих зазорів. 

8. Свердлення центрального отвору. 
9. Контроль центрування роторів за муфтами. 

10. Виготовлення зварних роторів.  

11. Особливості механічної обробки дисків. 

12. Автофрітірування турбінних дисків.  

13. Статичне балансування дисків. 

14. Низькочастотна та високочастотна вібрації роторів. 
15. Виявлення явного і неявного небалансу. 

16. Остаточна механічна обробка ротора після облопачування.  

17. Теоретичні положення динамічного балансування. 

18. Конструкція установки і прибори для динамічного балансування роторів. 

19. Динамічне балансування роторів за допомогою розгінно-балансувальної 

установки. 

 другий етап карантину 06.04.2020 – 12.04.2020 

20. Динамічне балансування жорстких та гнучких роторів.  

21. Устаткування розгінно-балансувальної установки.  

22. Динамічне балансування методом обходу вантажем. 

23. Динамічне балансування методом двох пусків 

24. Центрування роторів і корпусів турбін.  
25. Пригонка і центрування окремих деталей корпусу: обійм, діафрагм, 

вкладишів, ущільнень.  

26. Складання корпусів з роторами, вузлами регулювання, стендовими 

трубопроводами. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Юдін Ю.О. Технологія турбінобудування: навч. посібник / Ю.О. Юдін. – 

НТУ «ХПІ»: Електронна версія, 2020. – 120 с. 

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Технологія 

турбінобудування” для студентів спеціальності 142 Енергетичне 

машинобудування / уклад. Юдін Ю.О., Лапузін О.В., Суботович В.П.. − Харків: 
НТУ ”ХПІ”, 2020. – 40 с. (електронна версія). 

3. Новиков В.А. Технология производства и монтажа паровых и газовых турбин 

: учеб. пособие / В.А. Новиков. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. 

– 670 с. (електронна версія). 

4. Бушуев М.Н. Технология производства турбин. – М., Л.: Машиностроение, 
1966. – 416 с. (електронна версія). 

5. Бауман Н.Я., Яковлев М.И., Свечков И.Н. Технология производства паровых 

и газовых турбин. – М.: Машиностроение. 1973 – 464 с. 

 

 

Відповіді надсилайте на е-mail: yury55yudin@ukr.net 

 

Професор каф. турбінобудування, к.т.н.    Юдін Ю.О.  
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