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ВСТУП 

Курсове проектування з обладнання хімічних та нафтопереробних 
підприємств є одним з найважливіших етапів у підготовці фахівців за 
спеціальностями 7.05050315, 8.05050315 – обладнання хімічних вироб-
ництв і підприємств будівельних матеріалів. В курсовому проекті пови-
нні знайти застосування теоретичні знання, одержані студентами в про-
цесі навчання у вузі, та вміння застосовувати їх при розв’язанні конкрет-
них задач за темою проекту. 

Особливу увагу при виконанні курсового проекту необхідно приді-
лити використанню чинної у хімічному машинобудуванні нормативно-
технічної документації (каталоги, державні та галузеві стандарти і таке 
інше). 

Дані методичні вказівки складені у відповідності до вимог інструк-
тивних матеріалів Міністерства освіти і науки України і узагальнюють 
досвід курсового проектування з обладнання підприємств хімічної та наф-
топереробної промисловості на кафедрі ОХП і споріднених кафедрах 
провідних вузів України. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Метою курсового проектування з обладнання хімічних та нафтопе-
реробних підприємств є підвищення якості фахової підготовки спеціаліс-
тів. 

Основні задачі курсового проектування: 
– систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практи-

чних знань за спеціальністю, розвинення творчого хисту студентів щодо 
застосування цих знань для вирішення конкретних інженерних задач; 

– удосконалення навичок самостійної роботи студентів при конструю-
ванні та розрахунках обладнання підприємств хімічної та нафтоперероб-
ної промисловості ; 

– удосконалення навичок самостійної роботи студентів з чинною у 
хімічному машинобудуванніі нормативно-технічною документацію; 

– аналіз та узагальнення даних науково-технічної літератури. 
– конструкторські рішення, що застосовуються в курсових проектах, 

мають бути актуальними та відповідати сучасному стану хімічного ма-
шинобудування в Україні. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД КУРСОВИМ ПРОЕКТОМ 

Робота над курсовим проектом розпочинається з моменту видання 
завдання. Під час проектування студенти повинні систематично відвіду-
вати консультації (згідно з розкладом), на яких вони одержують відповіді 
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на питання, що виникають, та рекомендації до виконання проекту, пред-
ставляють на перевірку розрахунки та кресленики. 

При роботі над курсовим проектом студенту рекомендується мати 
робочий зошит, у який заносяться необхідні матеріали за темою проекту, 
чернеткові розрахунки, бібліографічний опис літератури, зауваження та 
вказівки керівника проекту. 

Виконання графічної частини проекту у багатьох випадках потрібно 
розпочинати з ескізів, які дозволяють конкретизувати конструкції скла-
дових одиниць апарата. Необхідно мати на увазі, що значну частину ро-
боти над креслениками займає їх оформлення (викреслювання та запов-
нення рамок, основних написів, переліків складових частин виробів то-
що). 

Пояснювальну записку та кресленики закінченого проекту підпису-
ють студент і керівник проекту. Якщо представлений проект відповідає 
вимогам, він допускається до захисту. Без підпису керівника проект до 
захисту не допускається. 

За прийняті в курсовому проекті рішення та правильність розрахун-
ків відповідає студент-автор проекту. 

3. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Захист курсового проекту проводиться у строки, передбачені навча-
льним планом, для чого розпорядженням завідувача кафедри признача-
ється комісія у складі двох-трьох викладачів. Захист проекту проводить-
ся при безпосередній участі керівника проекту (як правило, він є членом 
комісії) і в присутності студентів групи (курсу). 

На одному засіданні комісії розглядається до десяти проектів. Сту-
денту надається для доповіді до десяти хвилин. 

Приблизний зміст доповіді: 
– тема проекту; 
– стисла характеристика розробленого у курсовому проекті апарата з 

докладним викладенням самостійної проектно-конструкторської розроб-
ки; 

– висновки. 
Під час доповіді члени комісії знайомляться зі змістом та оформлен-

ням пояснювальної записки. Після закінчення доповіді студенту зада-
ються питання за темою проекту. 

Проект оцінюється комісією за чотирьохбальною системою. При 
цьому враховуються: 

– відповідність розробленої конструкції апарата та розрахунків чин-
ної у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації; 

– відповідність розробленої документації вимогам стандартів ЄСКД; 
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– наявність самостійних розробок у проекті; 
– якість виконання графічної частини проекту та пояснювальної за-

писки; 
– чіткість відповідей на запитання членів комісії; 
Студенти, що не представили до захисту, або не захистили курсові 

проекти не допускаються до складання екзамену з відповідної дисциплі-
ни. 

Захищений курсовий проект здається на кафедру для обліку та збе-
реження. 

4. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Курсовий проект складається з графічної частини, пояснювальної за-
писки та відомості курсового проекту. 

Графічна частина включає кресленики загального вигляду апарата, 
кресленики загального вигляду основних складових одиниць та кресле-
ники складних деталей (при необхідності). Загальний обсяг графічної ча-
стини становить 4–5 умовних листів формату А1 і визначається керівни-
ком проекту. 

Пояснювальна записка складається з титульного листа, змісту, текс-
ту записки, списку літератури та додатків (при необхідності).  

Текст пояснювальної записки включає такі розділи та підрозділи: 
    ВСТУП                                                                                      1–2 стор. 
1  АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД                                                      7–10 стор. 
2 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ РОБОТИ 
    АПАРАТА                                                                                1–2 стор. 
3  ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ                        1–2 стор. 
4 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ, ЖОРСТКІСТЬ ТА  

СТІЙКІСТЬ                                                                           до 30 стор. 
5  ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АПАРАТА                 до 10 стор. 
6  РЕМОНТ ТА МОНТАЖ                                                         4–6 стор. 
    ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ                                           1 стор. 
    СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
    ДОДАТКИ 
Загальний обсяг пояснювальної записки складає приблизно 50–

60 листів формату А4. 
У вступі треба стисло освітлити сучасний стан технічної проблеми 

питання, якому присвячена робота, а також указати мету роботи. Тут же 
необхідно показати, в якій мірі тема проекту та знайдені при його вико-
нанні технічні та наукові вирішення відповідають перспективним планам 
розвитку відповідної галузі народного господарства. 

Аналітичний огляд має повно і системно викладати стан питання за 
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проблемою, яка вирішується. Відомості, котрі містяться в аналітичному 
огляді, повинні дозволити об’єктивно оцінити технічний рівень роботи, 
правильно обрати шляхи та засоби досягнення поставленої мети та оці-
нити ефективність цих засобів та проекту у цілому. 

Предметом аналізу в огляді мають бути відомі конструкції основного 
технологічного обладнання відповідно до теми курсового проекту. 

Розділ “Опис конструкції та принципу роботи апарата” повинен бути 
викладений докладно, чітко, з посиланням на номери позицій, зазначе-
них у переліку складових частин на кресленику загального вигляду апа-
рата. Тут же потрібно вказати, що нового внесено в конструкцію облад-
нання, яке розробляється, порівняно з відомим. 

Розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість повинні бути вико-
нані відповідно до чинної у хімічному машинобудуванні нормативно-
технічної документації.  

У розділі “Технологія виготовлення апарата” потрібно дати стислий 
опис технологічних процесів виготовлення основних складових одиниць 
а також привести технологію складання апарата.  

У розділі “Ремонт та монтаж” повинні бути освітлені такі питання: 
– вибір майданчика для розміщення обладнання, яке установлюється; 
– перевірка та прийняття фундаментів; 
– підняття та установлення обладнання в проектне положення; 
– підготовчі роботи перед проведенням ремонту; 
– розібрання апарата; 
– виявлення та усунення дефектів; 
– контроль зварних швів; 
– контроль ущільнювальних поверхней та заміна прокладок; 
– складання та випробування апарата на міцність і герметичність. 
У “Висновках та рекомендаціях” треба викласти основні результати 

за розділами пояснювальної записки та креслениками. Необхідно відмі-
тити, що конструкція апарата, його основних складових одиниць та роз-
рахунки виконані відповідно до чинної у хімічному машинобудуванні 
нормативно-технічної документації, а також у чому полягає новизна та 
оригінальність прийнятих у проекті розв’язань. 
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значения. Метод определения мощности привода. 1985.– 9 с. 
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600 и 800 мм. Технические условия. ТУ 26-02-1090-88. 1998. – 63 с. 
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нические условия. 1987. –52 с. 

54 ОСТ 26-01-1246-83. Корпуса стальные сварные аппаратов с перемеши-
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 12 
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ко, О.І. Барвін, Ю.М. Штонда, Г.В. Тараненко, І.М. Гєнкіна, В.Г. Та-
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сосудов и аппаратов для студентов специальности 7.090220 / Сост. 
А.И. Барвин, И.М. Генкина, В.В. Иванченко, Д.А. Куликов, В.Г. Та-
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проектування з дисципліни „Устаткування підприємств хімічної та 
нафтопереробної промисловості”, „Обладнання хімічних вироб-
ництв” та дипломного проектування (для студентів спеціальностей 
6.090220, 7.090220, 8.090220 – обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів). /Уклад. В.В. Іванченко, І.М. 
Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сєвєро-
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Г.В Тараненко, Ю.М Штонда. – Сєвєродонецьк, Технологічний ін-
ститут СНУ ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк ) 2009. – 30 с. 

71 Розрахунок на міцність посудин та апаратів з сорочками. Методичні
вказівки /Уклад. І.М.  Гєнкіна, В.В. Іванченко, В.Г. Табунщіков, 
Г.В. Тараненко, Ю.М.  Штонда. – ТІ ВНУ імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк), 2008. – 103 с. 

72 Вибір опор вертикальних апаратів. Методичні вказівки до практич-
них занять, курсового проектування з дисциплін „Розрахунок і конс-
труювання типового устаткування”, „Устаткування підприємств хімі-
чної та нафтопереробної промисловості”, „Обладнання хімічних виро-
бництв” та дипломного проектування (для студентів спеціальностей 
6.090220, 7.090220, 8.090220 – обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів)./ Уклад. О.І. Барвін, В.В. Іван-
ченко, І.М. Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. 
– Сєвєродонецьк, 2007. – 29 с. 

73 Вибір опор горизонтальних апаратів. Методичні вказівки до практич-
них занять, курсового проектування з дисциплін „Розрахунок і конс-
труювання типового устаткування”, „Устаткування підприємств хімі-
чної та нафтопереробної промисловості”, „Обладнання хімічних виро-
бництв” та дипломного проектування (для студентів спеціальностей 
6.090220, 7.090220, 8.090220 – обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів). / Уклад. В.В. Іванченко, 
І.М. Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сє-
вєродонецьк, 2007. – 32 с. 

74 Вибір опор колонних апаратів. Методичні вказівки до практичних 
занять, курсового проектування з дисциплін „Розрахунок і констру-
ювання типового устаткування”, „Устаткування підприємств хімічної 
та нафтопереробної промисловості”, „Обладнання хімічних вироб-
ництв” та дипломного проектування (для студентів спеціальностей 
6.090220, 7.090220, 8.090220 – обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів). / Уклад. В.В. Іванченко, 
І.М. Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сє-
вєродонецьк, 2008. – 37 с. 

75 Стропові пристрої. Методичні вказівки до практичних занять, курсо-
вого проектування з дисциплін „Розрахунок і конструювання типо-
вого устаткування”, „Устаткування підприємств хімічної та нафтопе-
реробної промисловості”, „Обладнання хімічних виробництв” та дип-
ломного проектування (для студентів спеціальностей 6.090220, 
7.090220, 8.090220 – обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів). / Уклад. В.В. Іванченко, І.М. Гєнкіна, В.Г. 
Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сєвєродонецьк, 2008. 
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76 Методические указания к выбору конструкционных материалов для 

стальных сварных сосудов и аппаратов для студентов специальности 
7.090220/ Сост. А.И. Барвин, И.М. Генкина, В.В. Иванченко, Д.А. 
Куликов, В.Г. Табунщиков, Ю.Н. Штонда. – Северодонецк, СТИ, 
2003. – 41 с. 

77 Методичні вказівки до розрахунку на міцність сталевих зварних по-
судин та апаратів при малоциклових навантаженнях для студентів 
спеціальності 7.090220. /Уклад. О.І. Барвін, В.В. Іванченко, І.М. Гєн-
кіна, Г.В. Тараненко, В.Г. Табунщіков, Ю.М. Штонда. – Сєвєродо-
нецьк: СТІ, 2006, 65 с 

78 Методичні вказівки до вибору фланцевих бобишок для посудин та 
апаратів для студентів спеціальності 7.090220 / Уклад. О.І. Барвін, 
В.В. Іванченко, І.М. Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, 
Ю.М. Штонда. – Сєвєродонецьк, СТІ, 2007. – 49 с. 
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для студентів спеціальності 7.090220 / Уклад. О.І. Барвін, В.В. Іван-
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