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ВСТУП 

Вивчення студентами дисципліни «Основи виготовлення, 

експлуатації та ремонту обладнання» має своєю метою поєднати 

практичні і теоретичні відомості для розв’язання практичних задач і 

представити їх в наглядній формі. 

 

 МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Метою розрахункової роботи є набуття самостійних практичних 

умінь при виконанні розрахунків. 

Завданнями розрахункової роботи є уміння: 

 підготовки і представленню заданої інформації для обробки за 

допомогою персонального комп'ютера (ПК); 

 вибір розрахункових схем для розв’язання поставленої задачі; 

 вибір необхідних матеріалів; 

 представлення результатів в графічному вигляді. 

 

1 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

1.1 Загальні вимоги 

Текстові документи виконуються за допомогою комп’ютерної 

техніки налистах формату А4, в разі потреби (для виконання схем, 

таблиць, креслень) допускається використання листів формату А3. 

Текст друкується на одному боці аркуша через півтора 

інтервали,шрифт – TimesNewRoman 14 пт. 

Розташування і розміри граф основних написів в текстових 

документахповинні відповідати для першого аркуша - формі 2, ГОСТ 2.104-

95, длянаступних аркушів – формі 2а. 

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15...17 мм. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 

виконаннятекстового документа, допускається виправляти підчищенням 
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абозафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на це ж місце 

виправленоготексту (графіки) чорною ручкою або вклеюванням 

роздрукованих фрагментівтексту. 

Ушкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не 

цілкомвилученого тексту (графіки) не допускаються. 

1.2 Вимоги оформлення пояснювальної записки 

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 з 

титульнимаркушем (Додаток А). 

1.3 Побудовапояснювальної записки 

Пояснювальна записка розпочинається титульним листом з написом 

«Пояснювальназаписка» (додаток А), наступним листом є «Завдання на 

розрахункову роботу». 

1.4 Виклад тексту пояснювальної записки 

Повне найменування виробу на титульному листі, в основному 

написі іпри першому згадуванні в тексті документа повинне бути 

однаковим знайменуванням його в основному конструкторському 

документі. 

Найменування, що наводяться в тексті пояснювальної записки і на 

ілюстраціях,повинні бути однаковими. 

1.5 Посилання 

При виконанні розрахунку по методиці або формулінеобхідно в 

тексті пояснювальної записки дати посилання на джерело, з якоговзято 

матеріали. Посилання потрібно давати перед використаннямзапозиченого 

матеріалу у квадратних дужках. 

Приклад: Скористаємось алгоритмом, запропонованим авторами 

[12]. 

1.6 Формули 

Усі формули, нумерують арабськими цифрами в межах розділу. 

Номерформули складається з номера розділу і порядкового номера 
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формули в даномурозділі, розділених крапкою. Номер вказують із правої 

сторони листа на рівніформули в круглих дужках. Формула знаходиться 

посередині рядка. 

Міжрядковий відступ перед формулою та після неї робиться у розмірі 

одногорядка (приклад 1.1). 

Приклад 1.1: 

Формула прийме вигляд: 

S = L× B, м2    (2.8) 

Посилання в тексті на номер формули подають у дужках (приклад 

1.2). 

Приклад 1.2: 

«...в формулі (2.8)». 

1.7 Оформлення ілюстрацій 

Ілюстрації повинні розташовуватися по тексту пояснювальної 

запискиякнайближче до відповідних частин тексту. Всі ілюстрації 

нумерують у межахрозділу арабськими цифрами. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу іпорядкового номера ілюстрації, розділених 

крапкою, після номеру крапка неставиться (приклад 1.3). 

Приклад 1.3: 

 

Рисунок 2.12 – Щит управління 

Перед ілюстрацією в тексті повинне бути послання на цю ілюстрацію 

(приклад 1.4). 

Приклад 1.4: 

«... зображено на рисунку 2.12.» 

Ілюстрації мають найменування і, при необхідності, пояснюючі 

дані(текст під малюнками). Пояснюючі дані поміщають під ілюстрацією. 

Знаступного рядка розміщується номер рисунку та його найменування 

(приклад 1.3). 
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1.8 Побудова таблиць 

Усі таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. 

Номертаблиці складається з розділу і порядкового номера таблиці, 

розділенихкрапкою. Над лівим верхнім кутом таблиці поміщають напис 

«Таблиця» ізвказівкою номера таблиці, наприклад : «Таблиця 4.1». При 

наявності заголовкатаблиці він розміщується після номера таблиці через 

тире. На всі таблиціповинні бути посилання в тексті, причому посилання 

повинні зустрічатисяраніше, ніж сама таблиця (приклад 1.5). 

Приклад 1.5: 

Результати дослідів запишемо до таблиці 4.1. 

Графу «Номер по порядку» включати до таблиці заборонено. 

2 Вимоги до змісту пояснювальної записки 

Пояснювальна записка формується відповідно до завдання та змісту, 

заданих викладачем. 

Приблизний перелік тем наведений в додатку Б. 
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Додаток А  

Зразок титульного листа розрахункової роботи 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СИКОРСЬКОГО» 

Інженерно-хімічний факультет 

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв 

 

РОЗРАХУНОК РОЗВАЛЬЦЮВАННЯ ТРУБ В ТРУБНІЙ РЕШІТЦІ 

 

Розрахункова роботаз дисципліни  

«Основи виготовлення, експлуатації, та ремонту обладнання» 

 

Студента(ки) ІV курсу, групи ЛМ-41 

спеціальності133 Галузеве машинобудування 

Керівник доцент, к.т.н., Степанюк А. Р. 

 

Національна оцінка_____________________ 

Кількість балів: ______ оцінка: ЕСТS______ 

 

Засвідчую, що у цьому дипломному 

проекті немає запозичень з праць інших 

авторів без відповідних посилань. 

Студент(ка)__________________________ 
 (підпис) 

 

Київ 2017  
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Додаток Б  

Перелік завдань на розрахункову роботу 

 

1. Заготівельні операції та проведення вхідного контролю.  

2. Розрахунок і виготовлення заготовки днища.  

3. Складання типових вузлів і апаратів (обичайка-днище).  

4. Розрахунок розвальцювання труб в трубній решітці.  

5. Розрахунок процесу витяжки ковпачків тарілки.  

6. Розрахунок і виготовлення сита сітчастої тарілки.  

7. Розробка маршрутної карти складання теплообмінника.  

8. Розробка маршрутної карти складання реактора.  

9. Виготовлення типових деталей. Маркування обладнання.  


