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ВСТУП 

 

Курсовий проект з кредитного модулю «Процеси, апарати і машини 

галузі – 3. Гідромеханічні процеси» – підсумок роботи студентів з 

вивчення курсу  « Процеси, апарати і машини галузі» на протязі вивчення 

його у 6, 7, 8-му семестрах. Курсовий проект з кредитного модулю 

«Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» 

виконується студентами з напрямів підготовки 6.050503 

«Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка»на 4-му курсі у 8-му 

семестрі . 

Метою курсового проекту є  закріплення і поглиблення знань з 

теорії, розрахунку і конструювання хімічного устаткування. 

Завданнями виконання  курсового проекту з кредитного модулю 

«Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» 

являється: 

– поглиблення розрахункових і конструкторських навичок, 

отриманих при виконанні курсових проектів (робіт) з прикладної 

механіки, деталей машин, підйомно-транспортних машин; 

– розвиток у студентів технічної думки і творчої ініціативи в галузі 

конструювання; 

– надбання знань і вмінь робити правильний вибір конструкційних 

матеріалів, компонування і ув’язнення окремих складальних 

одиниць і деталей машин та апаратів з урахуванням передової 

технології їх виготовлення, збирання, перевезення, монтажу, 

зручності і безпеки експлуатації. 

Під час виконання проекту студент повинен виявити здатність до 

самостійного вирішення питань проектування устаткування, знання 

новітніх досягнень науки і техніки, а також вміти практично оцінити 
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можливість оригінальних технічних і конструкційних рішень. 

 

1. Тематика курсових проектів 

 

Тема з курсового проекту видається студентові викладачем на 

початку вивчення кредитного модулю «Процеси, апарати і машини галузі – 

3. Гідромеханічні процеси». Приблизна тематика курсових проектів з 

кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі-3. Гідромеханічні 

процеси» для студентів за напрямами підготовки 6.050503 

«Машинобудування», 6.050502 - «Інженерна механіка»: 

1. Щокові дробарки з простим хитанням щоки. 

2. Щокові дробарки зі складним хитанням щоки. 

3. Конусні дробарки крупного подрібнення. 

4. Конусні дробарки середнього подрібнення. 

5. Валкові дробарки. 

6. Молоткові дробарки. 

7. Бігуни мокрого помелу. 

8. Бігуни сухого помелу. 

9. Кільцеві млини. 

10. Кульові млини. 

11. Колосниковий грохот. 

12. Вібраційний грохот. 

13. Барабанний грохот. 

14. Кожухо - трубчатий теплообмінник. 

15. Реактор. 

16. Центрифуга неперервної дії. 

17. Фільтр - прес. 

18. Вакуум-фільтр. 

19. Барабанна сушарка. 
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2. Структура курсового проекту 

 

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (обсягом 20-

30 сторінок тексту формату А4) за темою курсового проекту та графічної 

частини (з 2-3 аркушів креслень формату А1).  

Графічна частина курсового проекту з кредитного модулю 

« Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» повинна 

містити в собі креслення загального виду машини чи апарату, кінематичної 

схеми, 2-3- складальних креслень, а також деталі, які являються основними 

в конструкції машини за темою курсового проекту згідно [2, 3].  

До розрахунково-пояснювальної записки повинні входити: 

1. Титульний лист. 

2. Завдання з календарним графіком виконання креслень і розділів 

пояснювальної записки. 

3. Вступу, де потрібно обґрунтувати вибір машини певного типу для 

певного процесу хімічного виробництва. 

4. Параметричний розрахунок машини: визначення продуктивності 

(або основних розмірів при заданій продуктивності), числа 

обертів (коливань) робочих органів машин хімічної 

промисловості, кута захоплення за потреби), потужності двигуна 

тощо. 

5. Кінематичний розрахунок деталі (вузла) машини, яка 

проектується. 

6. Механічні розрахунки (розрахунки на міцність деталей). 

7. Опис умов експлуатації машини, правил техніки безпеки, охорони 

праці і навколишнього середовища. 

8. Список літератури, яка використовується при виконанні 

курсового проекту з кредитного модулю «Процеси, апарати і 

машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси». 

9. Додатки (специфікації креслень, програми розрахунку за 

допомогою ПЕОМ тощо). 
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3. Вимоги до виконання курсового проекту 

 

Розрахунки повинні супроводжуватися необхідними ескізами, 

епюрами, розрахунковими схемами, а також поясненнями з посиланням на 

джерела за списком літератури, що застосовується для виконання даного 

курсового проекту. 

Конкретні варіанти завдань приведені в навчальному посібнику [1], 

який створений на основі навчальної програми дисципліни « Процеси, 

апарати і машини галузі». Варіанти задаються викладачем при видачі теми 

з курсового проекту за цим кредитним модулем. 

Вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини 

курсового проекту з  кредитного модулю « Процеси, апарати і машини 

галузі – 3. Гідромеханічні процеси» викладені у методичних вказівках до 

виконання курсових проектів [4]. 

 

4. Критерії оцінювання курсового проекту 

Оцінювання з курсового проекту з  кредитного модулю « Процеси, 

апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» має дві складові.  

Перша (стартова) характеризує роботу студента з курсового 

проектування та її результат – якість пояснювальної записки та графічного 

матеріалу r1. Друга складова характеризує якість захисту студентом 

курсового проекту r2.  

Розмір шкали першої складової дорівнює 40 балів, а другої складової – 

60 балів. 

1. Стартова складова ( 1r =rпз+rгч): 

1.1. Робота над розрахунково-пояснювальною запискою (rпз) 
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Ваговий  бал - 20.Максимальна кількість  балів  дорівнює 20 балів: 

Критерії оцінювання пояснювальної записки КП.  

бал 16-20 виставляється за умови якщо у повному обсязі висвітлені 

всі розділи роботи; 

бал 12-15 виставляється , якщо в роботі допущені окремі неточності; 

бал 8-11 виставляється, якщо окремі розділи висвітлені не в повному 

обсязі; 

бал 7-10 виставляється, якщо робота виконана в повному обсязі, а в 

окремих розділах допущені помилки; 

бал 4-6  виставляється , якщо допущені помилки зв’язані з ЕСКД і 

робота виконана не в повному обсязі; 

бал 0-3  виставляється , якщо робота має наявність суттєвих 

помилок, або відсутність окремих розділів. 

 

1.2. Графічна частина (rгч) 

Ваговий бал – 10 балів. Максимальна кількість балів за всі креслення (2 

листа формату А4) дорівнює:  

10 балів х 2листа=20 балів. 

 Критерії оцінювання виконання креслень:  

         бал 10 виставляється за умови відмінної роботи над кресленням в 

повному обсязі згідно з ЕСКД;  

         бал 5 виставляється, якщо у кресленнях допущені помилки зв’язані з 

ЕСКД; 

         бал 0 виставляється за умови незадовільної роботи над кресленнями 

без урахування вимог ЕСКД. 

1r =rпз+rгч=20+20=40 балів 

2. Складова захисту курсового проекту ( 2r ): 
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– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів; 

– повнота аналізу можливих варіантів – 15-9 балів; 

– ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 20-12 балів; 

– вміння захищати свою думку – 15-9 балів. 

Максимальна рейтингова оцінка з курсового проекту: 

R=r1+r2=40+60=100 балів 

Сума балів двох складових переводиться до  залікової оцінки згідно з 

таблицею: 

Бали 

21 rrR +=  
ECTS оцінка Національна оцінка 

95-100 A відмінно 

85-94 B 
добре 

75-84 C 

65-74 D 
задовільно 

60-64 E 

Менше 60 Fx незадовільно 

Курсовий проект не допущено 

до захисту 
F не допущено 
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