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Назва НДР Строки 

виконання 

Назва наукового напряму (проблеми) з 

Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних 

наук 

Отримані нові 

теоретичні 

результати*)  

Отримані нові науково-

практичні результати *) 

Місце та форма 

впровадження 

результатів 

1 2 3 4 5 6 
Оцінка 
вібронавантаженості 

несучих елементів 

конструкцій при 
нестаціонарних 

збуреннях 

(прикладна), наук. 

керівник – д. т. н. 
Зайцев Б. П. 

2017-2019 
рр. 

 Адаптовано методики 
розрахункового 

дослідження 

характеристик 
вібронавантаженості 

для практичного 

застосування в 

дослідженнях 
елементів турбомашин 

та ракетно-космічного 

обладнання при 
перехідних 

коливальних процесах, 

пов’язаних з 

сейсмічною дією та 
імпульсно-ударним 

навантаженням. 

 
 

Виконано чисельні 
дослідження коливань 

системи турбоагрегат-

фундамент-основа та 
навантаженості 

елементів кріплення 

потужного енергоблоку 

при сейсмічних впливах. 
Отримано результати 

чисельних досліджень 

вібронавантаженості 
елементів при ударно-

імпульсному збуренні 

ракетно-космічних 

систем при їх розділенні. 
Отримано результати 

розрахункових 

досліджень перехідних 
процесів та 

навантаженості 

основних елементів 
енергоблока при 

кінематичних збуреннях. 

Визначено параметри 

вібрації та 
навантаженості несучих 

елементів енергетичних 

машин при сейсмічній 
дії та космічних 

конструкцій при 

імпульсно-ударних 

АТ «Турбоатом» 
зацікавлений у 

використанні 

результатів 
розрахункових 

досліджень 

сейсмостійкості 

турбоагрегатів К-540-
23,5/50 та К-1100-

5,9/25, які дозволяють 

підвищити надійність 
та забезпечити 

сейсмостійкість 

енергетичного 

обладнання. 
 

За результатами 

досліджень 
перевантажень в 

адаптерах різних 

конструкцій 
космічного апарату та 

ракети-носія з 

обчисленням спектрів 

удару при розділенні 
підготовлено та 

обґрунтовано 

пропозиції та 
рекомендації для 

підвищення надійності 

ракетних конструкцій 



впливах. 

Використання 

зазначених 

розрахункових 
досліджень сприяє 

зниженню 

вібронавантаженості 
несучих конструкцій 

енергетичного 

обладнання та ракетної 

техніки, підвищенню 
надійності і безпеки 

експлуатації, 

запобіганню 
позапланових ремонтів 

турбінного обладнання 

та зменшенню витрат на 
експериментальні 

дослідження при 

відпрацюванні вузлів 

ракетно-космічної 
техніки.  

при проектуванні, які 

плануються до 

використання у КБ 

«Південне». 
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