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ВСТУП 

В курсі  значна увага приділяється вияву і використанню  взаємозв’язку  
між окремими  спеціальними дисциплінами в процесі проектування машин і 
апаратів. Крім того він включає  в  себе  методи досліджень і рішення задач 
самого процесу проектування його удосконалення,  підвищення ефективності.  
Сюди входять такі розділи, як технологічне проектування,  морфологічні моделі,  
системний підхід та  інше,  які представляють значний інтерес для сучасного 
інженера-конструктора. Розглядаються методологія проектування,  де  поставлені 
перед конструктором задачі розглядаються комплексно. В  лекціях приділяється 
значна увага нормативним актам в проектуванні устаткування як складової 
частини технологічної дисципліни виробництва машин і найважливішого засобу 
підвищення якості машин виготовляються а промисловості. 

Це дає змогу суттєво підвищити технічний рівень обладнання яке 
проектується, та поліпшити якість проектів за рахунок більш точного обліку 
різноманітних факторів і взаємному погодженні частин проекту, скороченні 
помилок в конструкторській документації. Крім того, задачею курсу є 
необхідність привити студенту навички втілювати результати НДР при 
проектуванні і модернізації техніки, та вміння планувати і проводити НДР в 
процесі проектування. 

Задача організації самого процесу проектування, його оптимізації, 
прискорення та інтенсифікації розглядаються в курсі як складова частина 
виробництва сучасних машин та апаратів. 

 
МЕТА 

Метою курсу  є  вивчення  методів технологічного прогнозування 
параметрів машин  що проектуються з  урахуванням  вимог експлуатації і 
виготовлення машин,  вузлів і деталей, ознайомлення з основами САПР і 
засобами планування НДР  на  стадіях  визначення мети проекту і його 
доопрацювання. 

Мета методичних вказівок - надбання студентами практичних навиків при 
виконанні пошуку перспективних проектних рішень та оформленні наукової та 
конструкторської документації. 

При підготовці до роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу. 
Матеріал, викладений в методичних вказівках, слід використати як довідковий. 

Робота виконуються згідно завдання, яке студенти підготовлюють до 
початку роботи. Помилки, допущені в протоколі, студент виправляє самостійно. 

Метою практичних робіт по вивченню та опрацюванню методології 
проектування – є більш повне прогнозування параметрів машин що проектуються, 
та урахуванням вимог експлуатації і виготовлення, при ознайомленні з основними 
світовими досягненнями при виконані робіт аналогічного профілю. Також  
освоєння студентами основних теоретичних  положень,  умови вибору рішень, 
перспективи розвитку і застосування.   
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Приклад оформлення робіт 

Приклад оформлення таблиці патентного формуляру 
№ 
п.
п 

Предмет 
пошуку 

№ свідоцтва, 
МПК, країна, 
організація, автор 

Суть заявленого технологічного рішення 
та ціль його створення 

        
1. 

Теплообмінн
ик обертової 
печі 

СССР, АС,  
№1035376  
МПК F27B 7/16 
1983р 
Автор 
Чурюмов В.А.  

Підвищення ефективності теплообміну між 
газовим потоком та матеріалом. 
Теплообмінник виконаний у вигляді 
перегородок що створюють комірки які 
розташовані по периметру багатокутника і 
мають змінну конфігурацію. 

2. Вмонтований 
теплообмінни
к обертової 
печі 

СССР, АС,  
№1038772  
МПК F27B 7/16 
1983р 
АвторЧурюмов В.А.  

Підвищення міцності конструкції теплооб-
мінника. Теплообмінник виконаний у вигляді 
закріпленої на каркасі вогнетривкої цегли 
виконаної в вигляді секцій які зіходять до 
центру печі. 

 
3. 

Комірчастий 
теплообмінни
к обертової 
печі 

СССР, АС,  
№1040304  
МПК F27B 7/16 
1983р 
Автор 
Монтвила В.В.  

Підвищення теплообміну та зменшення 
пиловиносу. Теплообмінник виконаний у 
вигляді концентричного барабану з 
радіальними перегородками що створюють 
комірки. Барабан виконаний конічним і 
розширеним кінцем направлений в сторону 
холодного кінця печі. Зі сторони гарячого 
кінця виконані течки з зовнішніми 
комірками.  

 
4. 

Теплообмінн
ик обертової 
печі 

СССР, АС,  
№1423892  
МПК F27B 7/16 
1988р 
Автор 
Молодцов В.В.,  
Безродний Н.А, та інші.  

Підвищення теплообміну та зменшення 
пиловиносу. Теплообмінник виконаний у 
вигляді елементів що шарнірно кріпляться на 
корпусі. Елементи виконані з поздовжніми 
вікнами в які вставлені замкнуті стержні з 
обмежувачами від зміщення по осі.  
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Приклад оформлення тез доповіді 
УДК 66.041 

Дослідження напружено-деформованого стану вінцевої шестерні обертової 
печі 7х230 м 

 
C.І.Накоренок, студент гр. ЛС-41, ІХФ, НТУУ «КПІ»,  
В.Ю.Щербина, канд. техн. наук, ІХФ, НТУУ «КПІ»  

 
Досліджена робота обертової печі 7х230 м. Виконаний чисельний експеримент та проведений аналіз 
результатів розрахунку. Отримані дані дають змогу провести неруйнівний контроль та технічну 
діагностику досліджуваних машин у різних експлуатаційних режимах і зробити вибір раціональних 
параметрів їхньої роботи та конструкцій в цілому. 

Вступ 
Механічне обладнання в промисловості будівельних матеріалів є найбільш 

складним й енергоємним у комплексі будівельної індустрії. Багато видів цього 
обладнання є унікальним не тільки по розмірах, але й по складності конструкції, до них 
відноситься піч 7х230 м. Разом з цим вона не є досконалим механічним апаратом. Тому 
питання вибору ефективного механізму приводу цієї печі з врахуванням  комплексного 
навантаження на вінцеву шестерню є вкрай актуальним. [1] 

Постановка задачі 
Привід обертової печі містить електродвигун, редуктор, універсальний вал, 

з'єднане з корпусом вінцеве колесо з кільцями й установлені на рамі підвінцеві шестерні 
з котками, а вінцеве колесо з'єднане з корпусом печі гнучкими зв'язками, виконаними в 
вигляді пластини з допомогою яких крутний момент із вінцевої шестерні передається на 
корпус печі . 

Кількість з’єднувальних пластин, їх товщина, кут нахилу та фізико-механічні 
властивості являються важливим фактором для рівномірної передачі обертового 
моменту, що сприяє надійній роботі обертового апарату. Тому в даній роботі 
визначається напружено-деформований стан вінцевої шестерні та з’єднувальних 
елементів. Так як вага печі більше 3500 тон, то ці дані особливо важливі в момент її 
запуску та зупинки. 

Математична модель 
Для рішення задачі використовувалась інтегрована система VESNA, розроблена 

на кафедрі ХПСМ НТУУ „КПІ” [2]. Процесор системи Vesna дозволяє виконувати 
розрахунки на міцність та моделювати  гідродинамічні та теплові процеси. 
Обчислювальний комплекс VESNA є ядром пакета і являє собою універсальну 
розрахункову систему для скінченого-елементного аналізу конструкцій. Розрахункова 
схема фрагменту обертової печі 7х230 включає обичайки корпусу, бандажі, з’єднувальні 
пластини, вінцеву шестерню та футерівку які приведені на рис.1а. На рис.1.б. показані 
з’єднувальні пластини, закріплені на корпусі та вінцевій шестерні. 



 7

 
а) корпус печі б) розпірні пластини 

Рис.1. Розрахункова схема 

Аналіз результатів чисельного моделювання 
В результаті рішення задачі визначено напружено-деформований стан корпусу 

печі з врахуванням вінцевої шестерні та розпірних пластин. На рис.2. представлена 
деформована схема фрагменту печі з коефіцієнтом масштабування деформації 500. 

 
Рис.2. Деформована схема 

Для аналізу працеспроможності механізму приводу обертової печі по 
енергетичній теорії міцності визначені приведені напруження. Вони визначались як 
головні напруження в центрі скінчених елементів. Результат розрахунку приведений на 
рис.3. 
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Рис.3. Приведені напруження в вінцевій шестерні 

Після аналізу отриманих результатів установлено, що максимальні напруження 
виникають в зоні контакту вінцевої та підвінцевої шестерні та складають 7,11 МПа. 
Приведені напруження по довжині розпірних пластин приведені на рис.4. 
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Рис.4. Приведені напруження для розпірних пластин  механізму приводу  

Після аналізу отриманих результатів установлено, що максимальні напруження 
виникають у пластині №4 та складають 31,8 МПа. З рис.4. видно, що навантаження 
мають лінійну форму і рівномірно розподілені по довжині розпірних пластин. В 
залежності від кута нахилу та розташування підвінцевої шестерні значення напруження 
збільшується від 21,6 МПа для розпірної пластини №11 до 31,8 МПа для пластини №4 
(рис.1.б.). 

Висновки 
Пропонована математична модель дозволяє проводити більш повні розрахунки з 

можливістю визначати напружено-деформований стан механізму приводу обертової 
печі, врахуванням довільної геометрії та фізико-механічних властивостей механізму 
приводу обертової печі.  

Отримані дані дають змогу провести неруйнівний контроль та технічну 
діагностику досліджуваних машин у різних експлуатаційних режимах і зробити вибір 
раціональних параметрів їхньої роботи та конструкцій в цілому. 

Визначення навантажень в механізму приводу обертової печі дозволяє 
моделювати роботу не тільки механізму приводу обертової печі, але і інших деталей 
цього механізму та визначати як напружено-деформований стан так і ефективність 
роботи механізму приводу обертової печі. 

 
Література 

1. Энциклопедия машиностроения. Машины и аппараты химических и нефтехимических 
производств. Т.ІV-12 / М.Б. Генералов, В.П. Александров, В.В. Алексеев и др. Под общ. ред. 
М.Б. Генералова. – М.: Машиностроение. 2004 – 832с.; ил.  
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Навчальний посібник – К.: ТОВ “Поліграф Консалтинг”, 2006. – 156 с. 

 



 9

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ 

Завдання №1 

Мета роботи: Знайомство з системою ІNTERNET 

 

Завдання для практичної роботи: 

1. Вхід в систему ІNTERNET 

2. Структура веб-сайту 

3. Пошук інформації в пошукових системах 

4. Групи новин 

5. Електронна пошта 

Контрольні запитання: 

1. Із чого складається глобальна мережа?  

2. Які види послуг надаються в Інтернет? 

3. Чим відрізняються ON-LІNE й OFF-LІNE робота в мережі? 

4. Хто надає послуги Інтернет? 

5. Що таке "веб-сайт"? 

6. Що таке Броузер?  

7. Наскільки достовірна інформація в Інтернет?  

8. Наскільки безпечне використання Інтернету?  

9. Як поводитися в Інтернеті?  

 

Виконання роботи 
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Завдання №2 

Мета роботи: Пошук в ІNTERNET літературної інформації відносно теми 

курсового проекту 

Завдання для практичної роботи: 

Пошук інформації в пошукових системах  

Пошукова система Сервер Примітки 

Яndex http://www.yandex.ru  

Google http://www.google.com  

Rambler http://search.rambler.ru  

Поиск@Maіl.ru http://go.maіl.ru  

АПОРТ http://www.aport.ru  

MSN http://search.msn.com  

Nіgma http://nіgma.ru/  

Yahoo! http://search.yahoo.com  

Бібліотека Вернадського http://www.nbuv.gov.ua  

Контрольні запитання: 

1. Що таке WWW-сторінка? 

2. Що таке Файл веб-сторінки?  

3. Що таке заголовок і тіло сторінки.  

4. Що визначають фрагменти тексту й посилання.  

5. Що таке Заголовки, списки, таблиці, фрейми. 

6. Відмінність рядків й абзаців на веб-странице від рядків й абзаців у 

редакторі Word.  

7. Варіанти збереження сторінки (повністю, тільки html, як текстовий 

документ)  

8. Прийоми пошуку інформації в Інтернет 

9. Пошукові машини й сервери 

10. Механізми пошуку, тематичний пошук  

Виконання роботи 
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Завдання №3 

Мета роботи: Пошук в ІNTERNET принципових проектних рішень (патентів) 

відносно теми курсового проекту 

 

Завдання для практичної роботи: 

Знайти патенти для виконання курсового проекту в наступних  пошукових 

патентних системах. Вибрати патент для модернізації в курсовий проект з сайту 

www1.fіps.ru. Результати патентного пошуку звести в патентний формуляр 

(Додаток 2). 

Пошук патентів Сервер Примітки 

Росія   www1.fіps.ru   

Росія   www.rupto.ru  

Україна  www.ukrpatent.org/  

Нові розробки  www.sіbpatent.ru/patent.asp  

Європейське патентне 
відомство  

 www.european-patent-offіce.org;  
www.epo.co.at/epo 

 

США   www.uspto.gov   

Великобританія   www.patent.gov.uk   

Німеччина   www.dpma.de   

Бюлетень "Patentblatt"  www.patentblatt.de   

Франція   www.іnpі.fr   

Канада   www.cіpo.gc.ca   

Японія  www.jpo-mіtі.go.jp   

Контрольні запитання: 

1. Вибір патенту в пошуковій системі FІPS по реферату. 
2. Копіювання повного тексту патенту з системи FІPS по номеру. 
3. Копіювання повного тексту патенту з системи FІPS по МПК. 
4. Що таке Міжнародна патентна класифікація МПК? 
5. Розділ, клас, підклас, група, підгрупа в МПК. 
6. Як визначити код патенту по МПК?. 
7. З чого складається індекс підгрупи патенту? 

Виконання роботи  
 



 12

 

Завдання №4 

Мета роботи: Редактор математичних формул у MS Word  

Завдання : 

1. Набрати текст завдання для практичної роботи, який видає викладач. 

2. Введення грецьких символів (рядкових і прописних). 

3. Введення дужок ”(), [], {}”. 

4. Введення дробів і радикалів. 

5. Введення верхніх і нижніх символів. 

6. Введення векторів і надрядкових знаків. 

7. Створити таблиці в які помістити формули. 

8. Пронумерувати формули з автоматичною постановкою номеру. 

9. Створити посилання на формули з автоматичною зміною номеру 

посилання. 

Контрольні запитання: 

1. Пояснити послідовність набору символів в формулах. 

2. Пояснити як виконати зміну шрифту та розміщення запису відносно листа. 

3. Як створюється поле нумерації формули. 

4. Методика роботи з командою Назва для комірки з формулою. 

5. Створення нових Назв з автоматичною вказівкою номеру формули. 

6. Робота з діалоговим вікном Перехресні посилання. 

7. Встановлення Перехресних посилань в документ, та виконання 

автоматичної нумерації. 

Виконання роботи 
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Завдання №5 

Мета роботи: Робота з таблицями. Створення плакатів для ілюстрації результатів 

досліджень 

Завдання : 

1. Виконати плакат з результатами розрахунку вузла модернізації, 

виконаного в курсовому проекті. 

2. Створити ілюстрації у векторному форматі метафайла Wіndows (*.wmf), 

в системі AutoCAD. 

3. Створити ілюстрації в растровому форматі Wіndows (*.bmp). 

4. Оформити макет листа як таблицю з  комірками для рисунків. 

5. Виконати написи під рисунками з автоматичною вказівкою номеру.  

Контрольні запитання: 

1. Порядок створення таблиці; 

2. Операції с таблицями 

3. Формати графічних файлів, що використовуються в Word,  їх 

призначення. 

4. Послідовність внесення зовнішньої ілюстрації в Word 

5. Нумерація комірки таблиці.  

6. Встановлення Перехресних посилань для комірки таблиці.  

Виконання роботи 
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Завдання №6 

 

Мета роботи: Робота з графікою та таблицями в MS Word 

Завдання : 

1. Використати таблиці текстових даних отриманих при розрахунку вузла 

модернізації, виконаного в курсовому проекті. 

2. За допомогою команди “Таблица” створити таблицю, з результату 

розрахунку представленого в *.txt файлі. 

3. Графічно відобразити інформацію з таблиць. 

4. Побудувати різні види графіків та діаграм, вибрати рисунок що найбільш 

докладно представляє дані. 

Контрольні запитання: 

1. Перегляд текстових та графічних додатків 

2. Графічний редактор MS Word 97 

3. Редагування фігурного тексту в WordArt 

4. Редагування діаграм у MS Graph 97 

5. Типи діаграм 

6. Форматування діаграм 

7. Порядок створення таблиці; 

8. Операції с таблицями 

9. Переміщення по таблиці 

10. Операції с колонками и рядками таблиці 

11. Форматування таблиці 

12. Табулятори 

Виконання роботи 
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Завдання №7 

 

Мета роботи: Редактор електронних таблиць Mіcrosoft Excel  

 

Завдання : 

1. Використати таблиці текстових даних отриманих при розрахунку вузла 

модернізації, виконаного в курсовому проекті. 

2. Заповнити таблицю даних, використовуючи автоматичне заповнення. 

Контрольні запитання: 

1. Що таке електронна таблиця 

2. Запуск MS Excel  

3. Панелі інструментів у вікні MS Excel  

4. Основне меню MS Excel, вибір команд меню 

5. Розміщення кнопок на панелях інструментів 

6. Робота з файлами в MS Excel  

7. Відкриття, збереження і закриття файлу 

8. Введення і редагування даних 

9. Режим уведення 

10. Формат даних 

11. Уведення чисел і тексту 

12. Стиль представлення даних. Створення стилю 

13. Введення послідовних рядів даних 

14. Форматування тексту 

15. Пошук і заміна даних 

Виконання роботи 
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Завдання №8 

Мета роботи: Робота з функціями і формулами в редакторі електронних таблиць 

Mіcrosoft Excel  

 

Завдання : 

1. Використати таблиці текстових даних отриманих при розрахунку вузла 

модернізації, виконаного в курсовому проекті. 

2. Визначити приведені напруження користуючись формулою 

     2 2 2

11 22 22 33 33 11

1

2
пр            . 

3. Визначити скінчений елемент для всієї конструкції в якому виникають 

максимальні напруження. 

4. Визначити максимальні напруження в кожному фрагменті. 

5. Побудувати лінію тренда та визначити формулу і коефіцієнту кореляції 

отриманої функції. 

Контрольні запитання: 

1. Поняття формули і функції 

2. Правила синтаксису при записі функцій 

3. Введення і редагування формул 

4. Використання посилань 

5. Значення помилок у формулах 

6. Переміщення і копіювання формул 

7. Формули перетворення тексту 

8. Логічні функції 

9. Дії з матрицями 

10. Що таке лінія тренда, для чого використовується? 

11. Як визначити чи правильно зроблений вибір поліному-лінії тренда? 

12. Для чого потрібне рівняння поліному-лінії тренда і степінь достовірності 

поліному? 

Виконання роботи 
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Завдання №9 

 

Мета роботи: Діаграми і графіки в редакторі електронних таблиць Mіcrosoft 

Excel 

Завдання : 

1. Використати таблиці текстових даних отриманих при розрахунку вузла 

модернізації, виконаного в курсовому проекті. 

2. Виділити діапазон даних для наступної побудови графіка; 

3. Побудувати графік Фрагмент – напруження σпр. 

4. Побудувати графік Фрагмент – σ11, σ22, σ33. 

5. При побудові скористатись різними видами діаграм та графіків, за 

вказівкою викладача. 

Контрольні запитання: 

1. Попередні відомості про побудову діаграм 

2. Побудова і редагування діаграм і графіків. 

3. Установка кольору і стилю лінії. Редагування діаграми 

4. Форматування тексту, чисел, даних і вибір заповнення 

5. Зміна типу діаграми 

6. Лінійчаті діаграми 

7. Діаграми з областями 

8. Кругові і кільцеві діаграми 

9. Тривимірна графіка 

10. Зміна формату побудови діаграм за замовчуванням 

11. Додаткові можливості при побудові діаграми 

 
Виконання роботи 
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Завдання №10 

Мета роботи: Оформлення тез на конференцію 

Завдання по роботі «Оформлення тез на конференцію згідно теми модернізації 

курсового проекту». 

Завдання для практичної роботи: 

Оформити тези на студентську наукову конференцію ІХФ. В тезах повинні 

бути висвітлені наступні пункти: 

1. УДК;  

2. Назва доповіді;  

3. Реферат; 

4. Постановка задачі; 

5. Математична модель; 

6. Аналіз результатів чисельного моделювання; 

7. Висновки; 

8. Література. 

 
Виконання роботи 
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