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ВСТУП 
 

  Підготовка, виконання, оформлення і захист студентських робіт, зокрема, роз-
рахункових робіт, є важливою складовою частиною навчально-учбового процесу в  
вищих навчальних закладах науково-технічного профілю. Всі звітні роботи, які, згі-
дно з учбовою «Програмою» та навчальним «Планом», повинні виконувати студен-
ти, мають бути виконаними і оформленими відповідно до вимог діючих в Україні 
стандартів [1–9]. Діяльність майбутнього інженера постійно пов’язана як зі знанням 
стандартів та керівних документів, так і з необхідністю виконання викладених у них 
вимог. Складовими частинами виконання учбових проектів є отримання та узго-
дження технічного завдання, самостійна підготовка матеріалів РР (розрахункової, 
графічної і текстової частин), грамотне оформлення творчих результатів та заключ-
на частина – захист  виконаної РР. 

Метою методичних вказівок є допомога студентам кафедри хімічного, поліме-
рного та силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету НТУУ 
«Київський політехнічний інститут» у процесі роботи над виконанням розрахунко-
вих робіт (РР) з кредитного модуля  «Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні 
задачі механіки суцільних середовищ» для студентів спеціальності 8.05050206 – Об-
ладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 
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1 ПІДГОТОВКА ТА ВИКОНАННЯ РР 
 

  Стандартними етапами процесу виконання РР є такі: 
1) отримання і узгодження учбового технічного завдання;  
2) робота з джерелами науково-технічної інформації , стандартами та нормативними 

документами;  
3) виконання наукових та інженерно-технічних розрахунків; 
4) виконання графічної частини роботи (побудова твердотільної моделі, креслення, 

епюр та графіків фізичних полів); 
5) робота над текстовою частиною РР та її оформлення. 
 

1.1  Отримання і узгодження завдання 
 
Підставою для виконання студентом РР є учбовий «План» з інженерної спеціа-

льності, який розроблюється на кафедрі згідно з вимогами ректорату НТУУ «Київ-
ський політехнічний інститут», відповідними керівними і нормативними докумен-
тами Міністерства освіти і науки України, сучасними світовими науково-технічними 
досягненнями. Основним вихідним документом для студентської роботи є учбове 
«Завдання» на РР, всі вимоги якого повинні бути виконані у вказаний термін. 

Вибір теми РР здійснюється студентом з переліку тем, запропонованих кафед-
рою, і узгоджується з керівником РР. Завдання на РР видається студентові його ке-
рівником на початку поточного семестру.  

При видачі «Завдання» студент детально узгоджує з керівником всі задачі РР, 
науково-технічні проблеми і питання, які можуть виникати в процесі роботи над ро-
ботою. Узгоджується послідовність виконання студентом етапів РР. У процесі вико-
нання РР керівник періодично контролює послідовність та якість виконання РР, від-
мічає виконання етапів підписом. 

Невиконання студентом  РР є підставою для дисциплінарних заходів.   
Допускається самостійна пропозиція студента щодо бажаної тематики РР. Вона 

повинна відповідати науково-технічній спеціалізації кафедри і має бути подана сту-
дентом керівництву кафедри у вигляді відповідної «Заяви», з детальним обґрунту-
ванням. «Заява» має бути подана не пізніше, ніж за 2 тижня до початку поточного 
семестру; також необхідна письмова «Згода» викладача кафедри на керівництво та-
кою роботою. Рішення щодо самостійної пропозиції РР  приймається керівництвом 
кафедри і повідомляється студентові у письмовому вигляді. 

 
1.2 Робота з джерелами науково-технічної інформації, стандартами та  
       нормативними документами 
 
У процесі узгодження «Завдання» на РР керівник рекомендує студентові пере-

лік науково-технічної літератури (підручники, посібники, монографії, методичні ма-
теріали факультету і кафедри, тощо), необхідної для успішного виконання РР. Іншу 
літературу, при необхідності, рекомендують консультанти з відповідних розділів 
курсової  РР. Також мають бути рекомендовані стандарти СРСР, стандарти країн 
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СНД, України (у деяких випадках – галузеві стандарти, нормативні документи, аль-
боми, каталоги, тощо), необхідні для виконання РР.  

Пошук та відбір науково-технічної літератури з тематики РР студент повинен 
здійснювати, використовуючи фонди спеціалізованих науково-технічних бібліотек.    
До послуг рекомендовано: 1) фонди і архів кафедри ХПСМ (www. cpsm. kpi.ua),  
2) фонди науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ» (www.library.ntu-kpi. kiev.ua),  
3) фонди Республіканської наукової бібліотеки  ім. Вернадського Національної ака-
демії наук (www.nbuv.gov.ua).  

У ряді випадків можливе отримання інформації з використанням ресурсів «Ін-
тернету», за допомогою ряду пошукових програм («Google», «Rambler», тощо).  

 
1.3  Виконання наукових та інженерно-технічних розрахунків 

 
         Інженерно-технічні розрахунки, метою яких є визначення основних технічних 
параметрів і характеристик об’єкта (виробу), підтвердження його роботоздатності та 
надійності, є важливою складовою частиною змісту РР. Правильно виконані  розра-
хунки свідчать про грамотне засвоєння теоретичних курсів з різних предметів, про-
фесіоналізм майбутніх інженерів, готовність студентів до майбутньої професійної 
діяльності.  

Перелік необхідних розрахунків узгоджується студентом з керівником РР до 
початку виконання РР. Для виконання зазначених розрахунків необхідно використо-
вувати: 1) конспекти з відповідних навчальних курсів; 2) науково-технічну літерату-
ру, рекомендовану викладачами відповідних курсів; 3) літературу, яку студент по-
винен самостійно підібрати в бібліотеках.  

Кожному розрахунку (при оформленні текстової частини РР) повинен переду-
вати короткий вступ, в якому мають бути вказані мета і цілі даного розрахунку, ма-
тематичне формулювання задачі та методика її розв’язання. В кінці розрахунку не-
обхідно коротко зазначити (підсумувати) результати його виконання: реалізацію ме-
ти та цілей розрахунку; додаткові умови (при необхідності).  

Всі розрахунки необхідно виконувати з застосуванням Міжнародної системи 
одиниць (СІ) та одиниць, які допускаються до застосування згідно з ГОСТ 8.417-81. 
Написання позначень одиниць фізичних величин повинно відповідати вимогам, що 
висуваються до оформлення РР.    

1.4  Виконання графічної частини роботи  

Виконання графічних робіт є важливою складовою частиною змісту завдання. 
До переліку графічних робіт входять: 1) ескізи, твердотільні моделі виробу та робочі 
креслення, що побудовані за твердотільною моделлю (входять у комплект технічної 
документації магістерських робіт); 2) ілюстративні матеріали (входять до пояснюва-
льної записки РР). До переліку ілюстративних матеріалів входять: 1) креслення, що 
побудовані за твердотільною моделлю (як рисунки); 2) технічні рисунки; 3) схеми; 
4) епюри у вигляді фізичних полів та графіки (як графічні залежності); 5) діаграми; 
6) фотознімки; 7) інші графічні зображення. 
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Робочі креслення виробу (об’єкту проекта) виконують згідно з вимогами дію-
чих стандартів, що входять до Єдиної системи конструкторської документації 
(ЄСКД), прийнятої в 1992 р. державами СНД. Перелік основних стандартів ЄСКД 
наведено в Додатку А. 

Для виконання конструкторської документації державною (українською) мо-
вою, що є обов’язковим правилом, необхідно знати і використовувати Державний 
стандарт України ДСТУ 3321-96 «Система конструкторської документації. Терміни 
та визначення основних понять».    

Зміст, об’єм та вид графічних матеріалів, що входять до технічної документації 
по РР, визначається студентом і узгоджується з керівником РР.  Ілюстративні мате-
ріали (креслення, технічні рисунки, схеми, епюри, графіки, діаграми, фотознімки, 
тощо) виконують з метою максимально повного вирішення задач РР. 

Зміст, об’єм та вид ілюстративних матеріалів, що входять до пояснювальної за-
писки  РР, визначається студентом і узгоджується з керівником РР. Креслення та 
технічні рисунки, що входять до текстової частини пояснювальної записки, не є суто 
робочими кресленнями, проте мають виконуватися максимально наближеними до 
вимог стандартів ЄСКД. Форма технічних рисунків може бути спрощеною, в порів-
нянні з робочими кресленнями. Рекомендується виконання технічних рисунків згід-
но з вимогами ГОСТ 2.125-88 «Правила выполнения эскизных конструкторских до-
кументов». 

 
1.5  Загальні положення щодо текстової частини РР 
 
Загальні вимоги щодо видів, виконання та оформлення текстових науково-

технічних звітів та конструкторських документів регламентовані відповідними ста-
ндартами: ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.104-68 та ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к 
текстовым документам». До текстових документів належать:  

1) документи із суцільним текстом (пояснювальні записки, розрахунки, техніч-
ні описи, тощо);  

2) документи з текстом, розміщеним у колонках або графах (специфікації, ві-
домості, таблиці, тощо). Текстові документи виконують на листах встановлених 
стандартами ЄСКД форм (форматів). Нумерація сторінок – праворуч, знизу. 

Сутність РР викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи поділяються 
на:  

1) розділи без підрозділів і пунктів;  
2) розділи з підрозділами;  
3) розділи з підрозділами та пунктами.  
Пункти можуть бути розділені на підпункти. Кожен пункт та підпункт повинен 

містити закінчений об’єм інформації певного змісту. Всі розділи пояснювальної за-
писки повинні починатись з нової сторінки. 

Назви розділів пояснювальної записки «Титульний аркуш», «Завдання», «Ре-
ферат», «Перелік умовних позначень…»  у розділі «Зміст»  відсутні.  Назви додат-
ків у розділі «Зміст»  вказуються. 

Назви розділів і підрозділів допускається виділяти напівжирним шрифтом. 
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Приклади завдань РР з кредитного модуля  
«Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних 

середовищ» 
 

Завдання №1 
Виконати тепло-гідродинамічний аналіз водо-водяного теплообмінника типу 

труба в трубі у вісесиметричній постановці (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 0,1 м; R2 = 0,2 м; L = 1 м; Тwater-hot = 363 К; Тwater-hot = 293 К; 
7 Вт/(м2К); airT = 293 К; 

Gwater-hot = 15,0 кг/с або Vwater-hot = 0,159 м/с;  
Gwater-cold = 0,25 кг/с або Vwater-cold = 0,008 м/с 

Рисунок 1 – Схема водо-водяного теплообмінника типу труба в трубі 
 

Завдання на розрахунок: 
1. Провести розрахунки тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в ламіна-

рному режимі. 
2. Провести розрахунки тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в турбу-

лентному режимі (використати Realizable k  модель турбулентності) і порі-
вняти результати. 

3. Виконати розрахунки з теплоізоляцією теплообмінника товщиною  = 50 мм;  
= 0,04 Вт/(мК),  110 кг/м3, pc 800 Дж/(кгК). 

4. Порівняти результати розрахунків у вигляді полів та графіків фізичних вели-
чин та сформулювати висновки. 

 

R2 
R1 

L 

Vwater-cold 
Vwater-hot 

 airTTq   

О Х 
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Завдання №2 
 Виконати тепло-гідродинамічний аналіз щілинного радіаційного рекуператора 
для нагріву повітря відхідними димовими газами у вісесиметричній постановці (ри-
сунок 2). 
 
на зовнішній поверхні знаходиться теплоізолятор  =0,1м 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 0,475 м; R2 = 0,495 м; L = 3 м; Тair = 293 К; Тgas = 1473 К; 
7 Вт/(м2К); airT = 293 К; Gair = 0,95 кг/с; Ggas = 1,05 кг/с  

ступінь чорноти поверхонь прийняти  =0,8 
Рисунок 2 – Схема прямоточного щілинного радіаційного рекуператора 

 
Завдання на розрахунок: 

1. Провести розрахунок тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в турбу-
лентному режимі (використовувати Realizable k  модель турбулентності ) 
без врахування теплового випромінювання.  

2. Провести розрахунок тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в турбу-
лентному режимі (використовувати Realizable k  модель турбулентності ) з 
врахуванням теплового випромінювання. При цьому прийняти коефіцієнт по-
глинання димових газів 1,0k м-1. 

3. Теплоізоляцію теплообмінника прийняти товщиною = 100 мм з теплофізич-
ними властивостями: = 0,04 Вт/(мК),  110 кг/м3,  

pc 800 Дж/(кгК). 

4. Порівняти результати розрахунків у вигляді полів та графіків фізичних вели-
чин та сформулювати висновки. 

 

R2 
R1 

L 

Ggas 

Gair 

 airTTq   

О Х 
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Завдання №3 
Виконати тепло-гідродинамічний аналіз водо-водяного теплообмінника типу 

труба в трубі у тривимірній постановці (рисунок 3). 
 

 
 
 
 

R1 = 0,05 м; R2 = 0,1 м; R3 = 0,0225 м; L = 1,0 м; l = 0,05 м; h = 0,25 м;  
Тwater-hot = 363 К; Тwater-hot = 293 К; 

7 Вт/(м2К); airT = 293 К; Gwater-hot = 20,0 кг/с; Gwater-cold = 0,1 кг/с 

Схема теплообміну – протиток 
Рисунок 3 – Схема водо-водяного теплообмінника типу труба в трубі 

 
Завдання на розрахунок: 

1. Провести розрахунок тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в ламіна-
рному режимі. 

2. Провести розрахунок тепло-гідродинамічного стану теплообмінника в турбу-
лентному режимі (використовувати Realizable k  модель турбулентності ) і 
порівняти результати. 

3. Виконати розрахунок тепло-гідродинамічного стану теплообмінника з тепло-
ізоляцією завтовшки  = 50 мм з теплофізичними властивостями: = 0,04 
Вт/(мК),  110 кг/м3, pc 800 Дж/(кгК).  

4. Порівняти результати розрахунків у вигляді полів та графіків фізичних вели-
чин та сформулювати висновки. 
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Завдання №4 
 Виконати статичний аналіз міцності металевої пластини (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Схема закріплення та силового навантаження пластини 

 
Завдання на розрахунок: 

1. Провести розрахунок на міцність пластини при різних матеріалах: сталь, алю-
міній. 

2. Порівняти результати розрахунків у вигляді полів та графіків фізичних вели-
чин та сформулювати висновки. 
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Завдання №5 
Виконати статичний аналіз міцності конструкції валу (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Схема закріплення та силового навантаження валу 

 
Дані для розрахунку: 
– потужність N = 4,2 кВт; 
– частота обертання f = 78 c-1; 
– ділильний діаметр зубчатого колеса мм204wd ; 
– кут зачеплення 20 ; 
– кут нахилу зубців 68   ; 
– навантаження від натягу ланцюга ланцюгової передачі H1000nF ; 
– крутний момент на валу 

мH514
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4200

2








f

N
T ; 

– складові сили зачеплення зубчатого колеса: 
– колова сила 

H5040
204,0

51422





w
t d

T
F ; 

– радіальна сила 
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F
F ; 

– осьова сила 
H71568tg5040tg  

ta FF . 
 

Завдання на розрахунок: 
1. Провести розрахунок на міцність валу при різних матеріалах: сталь, алюміній. 
2. Порівняти результати розрахунків у вигляді полів та графіків фізичних вели-

чин та сформулювати висновки. 
 

Завдання №6 
 Числовий аналіз термо-гравітаційної конвекції (ТГК) у каверні квадратного 
перетину 0,030,03 м, заповненої повітрям, у ламінарному режимі. Температура га-
рячої лівої сторони становить 320 К, а холодної – 280 К. Нижня та верхня сторони 
каверни вважаються адіабатними. На всіх сторонах розглядаються умови прилипан-
ня і ступінь чорноти складає 0,75. Модуль вектора прискорення вільного падіння 
становить 9,81 м/с2 і вертикально направлений з верху вниз. 

  Завдання на розрахунок: 
1. Провести розрахунки ТГК без та з врахуванням радіаційного теплообміну в 

каверні. 
2. Побудувати поля та графіки фізичних величин. 
3. Порівняти результати розрахунків та сформулювати висновки. 

 
Завдання №7 

 Моделювання процесу згоряння метану (CH4) в простішій дифузійній цилінд-
ричній камері згорання (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Згоряння газоподібного метану в турбулентній дифузійній топці 

 
 Передумова. 

Горіння вважається дифузійним і турбулентним. Через сопло в центрі камери 
підводиться метан зі швидкістю 80 м/с. Повітря надходить у камеру в осьовому на-
прямку зі швидкістю 0,5 м/с. Коефіцієнт надлишку повітря 1,28. Число Рейнольдса 
визначене через діаметр камери становить Re = 5700. 
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Для аналізу горіння метану в середовищі повітря пропонується використову-
вати хімічну модель скінченої інтенсивності (finite-rate chemistry model). Процес го-
ріння треба моделювати з використанням загального однокрокового механізму реа-
кції (one-step reaction mechanism). При цьому вважається, що в камері відбувається 
повне згоряння палива до СО2 і Н2О. Рівняння реакції має вид 
 CH4 + O2  СО2 + Н2О 

Реакція визначається стехіометричними коефіцієнтами, ентальпіями реагентів 
и параметрами, від яких залежить ступінь реакції. Ступінь реакції визначається із 
припущення, що турбулентне змішування реагентів є обмежуючим швидкість реак-
ції фактором, турбулентно-хімічна взаємодія (turbulence-chemistry interaction) моде-
люється з використанням моделі вихрової дисипації (eddy-dissipation model). 

 
Завдання на розрахунок: 

1. Провести розрахунки постійній теплоємності та коли теплоємність змінюється 
за законом mixing-law. 

2. Побудувати поля та графіки фізичних величин. 
3. Порівняти результати розрахунків та сформулювати висновки. 

 
Завдання №8 

Модернізація системи охолодження ванни скловарної печі. Креслення попе-
речного перерізу ванни скловарної печі зображено на рисунку 8.1. Теплофізичні 
властивості матеріалів, що входять у конструкцію печі, наведені у таблицях 8.1, 8.2. 

 

 

 
Рисунок 8.1 – Креслення поперечного перерізу ванни скловарної печі 
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Таблиця 8.1 – Теплопровідність властивості конструкційних матеріалів скловарної 
печі 

Теплопровідність, Вт/(мК)  
Температура, С Шамот Бакор Дінас Бетон Пісок 

0 0,73 2,5 0,9 1,35 0,33 
100 0,75   1,23  
250 0,79   1,1  
500 0,91   0,8  
750 1,03   0,75  
1000 1,11   0,55  
1250 1,11 5 1,775 0,54  
1500     0,53 
 

Таблиця 8.2 – Теплофізичні властивості конструкційних матеріалів скловарної печі 
Матеріал Густина, кг/м3 Масова теплоємність, 

Дж/(кгК) 
Максимальна темпе-

ратура 
застосування, С 

Шамот 1800 3640 1250 
Бакор 2500 1280 1700 
Дінас 1700 1100 1600 
Бетон 2000 840 – 
Пісок 1520 800 – 

 
Схема задання граничних умов для базового варіанту роботи печі представле-

на на рисунку 8.2. 
 

 
   – наповнення ванни – двохфазне середовище – гарнісаж – розплав скла  

Рисунок 8.2 – Схема завдання граничних умов для базового варіанту роботи печі 
 

Гарнісаж це речовина у твердому стані (матеріали, що входять у склад скла), 
яка утворюється на бічних поверхнях ванни під час її експлуатації. Основне призна-
чення гарнісажу полягає у захисті футерування печі від дії агресивних розплавів та 
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високих температур. При наявності гарнісажу при робочих режимах ванни печі зна-
чно збільшується термін її міжремонтної експлуатації. Границя поділу фаз між гар-
нісажем та розплавом скла дістала назву форми робочого простору (ФРП) ванни. 

Завдання на розрахунок: 
1. Провести розрахунки скловарної печі до модернізації (при  15 Вт/(м2K)) та 

після з використанням системи примусового водяного охолодження огоро-
дження ванни (при  1000 Вт/(м2K)). 

2. Побудувати поля та графіки фізичних величин. 
3. Порівняти результати розрахунків та сформулювати висновки. 

 
Завдання №9–24 

Виконати конструювання витратного резервуара для заданого об’єму рідини 
(рисунок 9). 

Підтвердити розроблену конструкцію розрахунками на міцність під дією та-
ких навантажень: 

– конструкція навантажена гідростатичним тиском рідини заданого об’єму; 
– конструкція навантажена тиском, який у 1,5 рази перевищує робочий; 
– конструкція навантажена гідростатичним тиском рідини заданого об’єму 

з температурою 90 °С. 
Примітки до конструкторських розробок. 
Рідина: вода. Матеріал резервуару – листова сталь з розмірами: 

– 1250×1500×2 мм; 
– 1500×2500×2 мм. 

В конструкції необхідно використовувати як найменше зварних швів. 
 

  

а б 
Рисунок 9 – Конструкція резервуару у формі паралелепіпеда з двома уклонами 

днища без (а) та з наявністю ребер жорсткості (б) 
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Завдання на розрахунок: 

1. Провести розрахунки витратного резервуару на міцність без ребер та з ореб-
ренням за варіантами наведеними в таблиці 9. 

2. Побудувати поля та графіки фізичних величин. 
3. Порівняти результати розрахунків та сформулювати висновки. 

 
Таблиця 9 – Варіанти індивідуальних завдань 

№ варіанта Об’єм рідини, м3 Форма резервуара Форма днища 
1 1 паралелепіпед два уклони 
2 1,5 паралелепіпед два уклони 
3 2 паралелепіпед один уклон 
4 2,5 паралелепіпед плоске 
5 3 паралелепіпед один уклон 
6 1 куб два уклони 
7 1,5 куб один уклон 
8 2 куб чотири уклони 
9 2,5 куб плоске 
10 3 куб два уклони 
11 1,1 паралелепіпед плоске 
12 1,2 куб плоске 
13 1,3 паралелепіпед плоске 
14 2,1 куб плоске 
15 2,2 паралелепіпед плоске 
16 2,7 паралелепіпед один уклон 

 

Завдання №25 
Краш-тест.  
Завдання на розрахунки: 
1 Використовуючи CAD-систему створіть збірку з деталей (рисунки 25.1, 25.2): 
 can (банка) – розташована горизонтально – матеріал сталь; 
 plate (пластина) – матеріал алюміній; 
 block_1, block_2 (брусок), L=100 мм – матеріал сталь. 
2 Проведіть динамічний аналіз деформації (руйнування) банки під дією бруска 

різної форми за допомогою спеціалізованої обчислювальної системи, використову-
ючи при цьому явну схему інтегрування за часом. 

 
Рисунок 25.1 – Збірка, що включає пластину, банку та брусок  
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Брусок переміщується за такими координатами: 
 t = 0,0 c, Y = 0,0 м; 
 t  = 5×10-4 c, Y = -0,06 м; 
 t  = 6×10-4 c, Y = -0,03 м. 
3 Використовуючи CAD-систему створіть збірку з деталей: 
 can (банка) – розташована вертикально; 
 plate (пластина) – 2 шт. 
4 Проведіть динамічний аналіз деформації банки під дією пластини, що здавлює 

банку за допомогою спеціалізованої обчислювальної системи, використовуючи при 
цьому явну схему інтегрування за часом. 

 
(товщина банки 0,25 мм) 

Рисунок 25.2 – Збірка, що включає дві пластини та банку 
 
Пластина переміщується за такими координатами: 

 t  = 0,0 c, Y = 0,0 м; 
 t  = 5×10-4 c, Y = -0,03 м; 
 t  = 6×10-4 c, Y = -0,0 м. 

 
Таблиця 25 – Механічні властивості матеріалів 

Матеріал Густина 
 , кг/м3 

Модуль 
пружності 

E , МПа 

коефіцієнт 
Пуассона v  

Межа текучос-
ті  T , МПа 

Сталь 7800 2,1105 0,28 220,6 
Алюміній 2700 0,69105 0,33 275,7 
 

5 Побудуйте поля та графіки фізичних величин. 
6 Порівняйте результати розрахунків та сформулюйте висновки. 
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Электронные текстовые данные (1 файл: 8,30 Мбайт). – Киев: НТУУ «КПИ», 2012. – 
356 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4718 

21. Математичне моделювання складного теплообміну повітряних регенера-
торів [Електронний ресурс] : монографія / Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, І. Л. Ши-
лович [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ 
: НТУУ «КПІ», 2011. – 103 с. – Назва з екрана. – Доступ 
: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4714 
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ДОДАТОК А 
 

Перелік основних стандартів ЄСКД 
 

ГОСТ Наименование 
2.001-70 Общие положения 

2.002-72 
Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при 
проектировании 

2.004-88 
Правила выполнения конструкторских документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ 

2.101-68 Виды изделий 
2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов 
2.103-68 Стадии разработки 
2.104-68 Основные надписи 
2.105-79 Общие требования к текстовым документам 
2.106-68 Текстовые документы 
2.108-68 Спецификация 
2.109-73 Основные требования к чертежам 
2.111-68 Нормоконтроль 
2.112-70 Ведомость держателей подлинников 
2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы 

2.114-70 
Технические условия. Правила построения, изложения и оформле-
ния 

2.124-85 Порядок применения покупных изделий 
2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов 
2.301-68 Форматы 
2.302-68 Масштабы 
2.303-68 Линии 
2.304-81 Шрифты чертежные 
2.305-68 Изображения – виды, разрезы, сечения 

2.306-68 
Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 
чертежах 

2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений 
2.308-79 Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей
2.309-73 Обозначения шероховатости поверхностей 

2.310-68 
Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и дру-
гих видов обработки 

2.311-68 Изображения резьбы 
2.313-82 Условные изобрадения и обозначения неразъемных соединений 
2.314-68 Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий 
2.315-68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 
2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 
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и таблиц 
2.317-69 Аксонометрия проекции 
2.318-61 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий 
2.320-82 Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов 
2.321-84 Обозначения буквенные 
2.401-68 Правила выполнения чертежей пружин 
2.405-75 Правила выполнения чертежей зубчатых колес 
2.410-68 Правила выполнения чертежей металлических конструкций 
2.414-75 Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов 
2.418-77 Правила выполнения конструкторской документации упаковки 

2.419-66 
Правила выполнения документации при плазмовом методе произ-
водства 

2.424-80 Правила выполнения чертежей штампов 
2.501-88 Правила учета и хранения 
2.502-68 Правила дублирования 
2.503-90 Правила внесения изменений 
2.601-68 Эксплуатационные документы 
2.602-68 Ремонтные документы 
2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
2.702-75 Правила выполнения электрических схем 
2.703-68 Правила выполнения кинематических схем 
2.704-76 Правила выполнения гидравлических и пневматических схем 
2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах 
2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые на электрических схемах 

2.721-74 
Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 
применения 

 


