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Вступ 

 

Одним із основних напрямків підготовки молодих спеціалістів з 

машинобудування є розробка конструкторської документації нафтопереробного 

обладнання та, за результатами проектних розрахунків, складання графічної 

документації до виробів. Системи автоматизованого проектування, що в останні 

роки набули широкого застосування, спрощують та значно пришвидшують 

виконання графічної документації. Тому виконання графічної роботи є 

відпрацювання технології комп’ютерного проектування в системах САПР дає 

можливість набуття студентами умінь з розробки нафтопереробного обладнання, 

а саме теплообмінного, масообмінного обладнання галузі.  

Методичні вказівки складено у відповідності до ГОСТ 2.105-95 та нормам 

ЕСКД. 

 

1 Мета та завдання графічної роботи  

 

Метою графічної роботи є набуття практичних умінь при виконанні 

графічної конструкторської документації в системах автоматизованого 

проектування нафтопереробного обладнання. 

Завданнями графічної роботи є набуття умінь з: 

– побудови графічного зображення нафтопереробного обладнання – 

ескізного креслення ректифікаційної колони в САПР, використовуючи бібліотеки 

стандартних елементів конструкції; 

– простановки розмірів на кресленнях відповідно до діючих вимог; 

– нанесення необхідних збиральних операцій; 

– заповнення таблиці штуцерів ректифікаційної колони; 

– заповнення «Технічних вимог» та «Технічної характеристики» 

ректифікаційної колони; 

– складання специфікації до креслень. 
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2 Завдання до графічної роботи з кредитного модуля  

 

Завдання до графічної роботи з кредитного модуля студент отримує 

індивідуально від викладача протягом перших двох тижнів навчання. 

Текст завдання підписується студентом, що буде виконувати графічну робот 

та керівником графічної роботи (замість керівника графічної роботи завдання 

може видавати лектор). 

 Зразок завдання розміщено у Додатку А. 

  

3 Склад, обсяг і структура графічної роботи 

 

До складу графічної роботи має ввійти:  

- титульний лист (Додаток Б); 

- завдання до графічної роботи (Додаток А); 

- креслення виробу; 

- специфікація до складального креслення виробу нафтопереробного 

обладнання.    

 

4 Вказівки до виконання графічної роботи 

 

Титульний лист. На титульному листі має зазначатись повна назва 

навчального закладу, факультету, кафедри, назва виду роботи (Графічна робота), 

назва кредитного модуля, назва теми, хто виконавець даної графічної роботи 

(група, ПІБ студента та його особистий підпис), хто перевіряє графічну роботу 

(посада, ПІБ викладача), рік та місце виконання (приклад наведено в додатку Б). 

Креслення виробу. На кресленні має бути виконані побудови основного виду 

та допоміжних видів, які розкривають повну форму виробу, або дозволяють 

проставити необхідні розміри, позиції. Також має бути заповнена таблиця 

штуцерів, технічна характеристика виробу та технічні вимоги. В залежності від 

розробленої специфікації мають бути проставлені необхідна операції та нанесені 

виконавчі та допоміжні розміри. 
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Специфікація до  виробу. В специфікації до складального креслення виробу 

нафтопереробного обладнання в залежності від типу організації виробництва, 

обраного студентом мають бути заповнені всі необхідні графи розділів, що 

безпосередньо представлені на кресленні. Якщо розділ відсутній, то він НЕ 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ. 

Вимоги до нанесення розмірів, складання специфікацій, простановки 

зварювальних операцій розглядаються на лекційних заняттях.   

 

5 Рекомендації до виконання графічної роботи 

 

Вимоги до виконання графічної конструкторської документації 

розглядаються на лекційних заняттях та відпрацьовуються на комп’ютерних 

практикумах в САПР. Частина виконується згідно методичних вказівок: 

– при заповненні основних написів користуватись ГОСТ 2.104-68, або 

більш сучасною редакцією стандарту; 

– розміри на кресленні наносити відповідно до ГОСТ 2.307-68, або більш 

сучасною редакцією стандарту; 

– специфікації складаються та оформляються відповідно до ГОСТ 2.108-

68, або більш сучасною редакцією стандарту; 

– загальні вимоги з оформлення конструкторської документації зазначені в  

«Оформление графической документации. методические указания к выполнению 

курсовых и дипломных проектов» / сост. В.Н. Марчевский. – К.: КПІ, 1998р. – 

250с. 

 

6 Вказівки про порядок захисту графічної роботи 

 

Графічна робота захищається лише після перевірки всіх етапів її виконання 

на консультаціях та комп’ютерних практикумах. Під час захисту студент має 

пояснити правила за якими він специфікував виріб, правила заповнення всіх граф 

та розділів специфікації, правила заповнення основного напису, правила 
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постановки розмірів на кресленні. Також студент має знати як зміняться 

специфікація, креслення при зміні умов організації виробництва. 
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Додаток А 

Зразок завдання до графічної роботи 
 

Завдання до графічної роботи з кредитного модуля: 

 «Основи проектування нафтопереробного обладнання»  

для напряму підготовки: 6.050503 Машинобудування 

спеціалізація: Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв 

Виконати складальне креслення, специфікацію та виноски на основний 

вигляд ректифікаційної колони, висотою царг Н, зовнішнім діаметром D, 

товщинами стінок S, умовним діаметром штуцерів Dy-1 та Dy-2 відповідно до 

ОСТ-26-1410-76 (/Лащинский А.А. Конструирование сварных химических 

аппаратов: Справочник. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1981. – 382 с., 

ил/ – сторінка 172), з фланцями по ГОСТ 12821-80 (приварний фланець у стик), з 

опорними лапами для підвісних апаратів ГОСТ 26296-84 з підкладним листом. 

Проставити необхідні розміри та зварні з’єднання. 

 

№ варіанту D, мм S, мм Н, мм Dy-1, мм Dy-2, мм 

1 630 6 400 80 40 

2 720 6 600 80 50 

3 820 6 600 100 40 

4 920 6 800 100 50 

5 1020 6 800 125 40 

6 1120 6 800 125 50 

7 1220 8 1000 150 50 

8 1320 8 1000 150 80 

9 1420 8 1200 200 80 

10 630 6 800 100 50 

11 720 6 800 125 80 

12 820 6 1000 150 80 

13 920 6 1000 200 100 

14 1020 6 1000 200 125 

15 1120 6 1200 250 125 

16 1220 8 1200 250 125 

 

 

 

студент групи _______, ПІБ:________________________________________ 

   дата:_________; Підпис:____________ 

 

 

Завдання видав: _________________________________________________ 

дата:_________; Підпис:____________ 
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Додаток Б 

Зразок титульного листа графічної роботи 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 

Інженерно-хімічний факультет 

 

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв 
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