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ВСТУП 

 

Курсовий проект з дисципліни «Машини та обладнання геотехнічних 

виробництв» має на меті сприяти закріпленню, поглибленню та узагальненню знань, 

отриманих студентом за час попереднього навчання, та використанню цих знань для 

наступного комплексного вирішення конкретних інженерних задач. Курсовий 

проект може бути базою до виконання дипломного проекту бакалавра і надає 

студенту навички щодо збирання, узагальнення та аналізування інформації щодо 

конкретного об’єкту проектування та його модернізації. При виконанні курсового 

проекту студент повинен навчитись користуватися довідковою літературою, 

державними стандартами, галузевими стандартами та методиками розрахунку, 

знайомитись з науковими публікаціями за темою проекту, патентною інформацією 

та інформацією в мережі Internet, проводити аналітичні дослідження, створювати 

програмний продукт, який дозволяє автоматизувати отримання основних 

результатів в залежності від зміни вхідних параметрів, моделювати основні процеси 

та явища об’єкту проектування або модернізації. 

Виконання курсового проекту розвиває навички студентів в опануванні 

технічної документації на елементи і системи, використання існуючого програмного 

продукту, створення власного за допомогою сучасних програмних оболонок, 

створення креслень та іншої інженерної документації. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Курсовий проект починається з видачі завдання. Теми і завдання на курсовий 

проект є індивідуальними для кожного студента. Окрім керівника проекту, кожному 

студенту призначається консультант, який разом з керівником погоджує тему 

курсового проекту, та консультує студента з питань, які пов’язані з вибором об’єкту  

модернізації, техніко-економічного обґрунтування модернізації, питань особливості 

функціонування об’єкту як самостійного модулю, так і в якості складової частини 

технологічного процесу. 

При видачі завдання консультант та керівник спілкуються зі студентом за 

темою КП, рекомендують йому необхідну літературу і матеріали, надають 

консультацію щодо порядку виконання завдання, погоджують в тристоронньому 

форматі графік виконання завдання і строки контрольних перевірок. Результатом є 

заповнена титульна сторінка, бланк завдання, та календарний план виконання з 

підписами студента, керівника та консультанта. 

Індивідуальна консультація проводиться один раз на два тижні керівником - 

для всіх студентів, під час якої керівник перевіряє частину виконаної студентом 

роботи і попередні розрахунки, та один раз на два тижні консультантом – лише для 

тих студентів, хто закріплений за конкретним викладачем-консультантом. На всі 

помилки, неточності і недопрацьовані моменти звертається увага, даються необхідні 

роз’яснення. У разі необхідності вказуються можливі шляхи усунення неточностей 

та недоробок, пропонуються можливі варіанти доробки проекту. 

Якщо пояснювальна записка і графічна частина задовольняє всім вимогам 

щодо курсового проекту, то студент допускається до захисту. Захист є особливою 

формою перевірки і представлення інформації по роботі над проектом, він надає 

досвід з публічного обговорення результатів проекту, всебічного обґрунтування 

запропонованих ним матеріалів та до глибокого розуміння виконаної ним роботи. 

Захист являє собою коротку доповідь по виконаній роботі (близько 10 хв.) та  

відповіді на запитання. Запитання задаються студентами та викладачами, які 

присутні на захисті. 

В результаті захисту курсовий проект оцінюється за 100-бальною системою.  
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Рейтинг студента складається з двох складових: стартова складова, бали для 

якої набираються на протязі семестру, і складова захисту курсового проекту, яка 

містить бали, що отримані в процесі захисту проекту. 

Стартова складова місить наступні чинники:  

- своєчасність виконання графіку роботи з курсового проектування; 

- сучасність та обґрунтування прийнятих рішень; 

- правильність застосування методів аналізу та розрахунку; 

- якість оформлення, виконання вимог нормативних документів; 

- якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ. 

Складова захисту курсового проекту: 

- ступінь володіння матеріалом; 

- повнота аналізу можливих варіантів; 

- ступінь обґрунтування прийнятих рішень; 

- вміння захищати свою думку. 

Після захисту записка і графічна частина в папці з загальною титульної 

сторінкою здається на кафедру для реєстрації і зберігання. 
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2 СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

2.1 Структура курсового проекту 

Курсовий проект складається з пояснювальної записки об’ємом не менше 40 

сторінок друкованого тексту і графічної частини, загального формату 1,5 А1 (ГОСТ 

2.301-68). 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки має наступний вигляд: 

Матеріал в пояснювальній записці розміщують у такій послідовності:  
Титульна сторінка. 

Завдання на дипломний проект. 

РЕФЕРАТ 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

1. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Аналіз наукових публікацій. 

1.2 Патентний пошук. 

1.3 Аналіз даних з Інтернет. 

2. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА МОДЕЛЮВАННЯ 

3. МОДЕЛЮВАННЯ 

3.1 Математична модель 

3.2 Програма реалізації на ЕОМ. 

3.3 Обробка результатів моделювання. 

ВИСНОВКИ 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

Додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).  

Остаточний об’єм графічного матеріалу і пояснювальної записки за розділами 

визначається студентом, керівником та консультантом. В окремих випадках, за 

згодою консультанта та керівника, можна скоротити окремі розділи з метою більш 

глибокої проробки окремої частини проекту. 

В першому розділі наводиться оглядова інформація за темою проекту. Основні 

позиції з монографій, навчальних посібників, довідників, наукових статей, 

матеріалів конференцій, тощо, з обов’язковим вказанням джерела, наводиться в 

підрозділі «Аналіз наукових публікацій». В підрозділі «Патентний пошук» 

наводиться інформація про винаходи та корисні моделі з теми проекту, а в «Аналізі 

даних з Інтернет» розміщують інформацію про результати діяльності наукових 

співтовариств, досліджень та практичних реалізацій ідей, які близькі за темою. 
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Другий розділ містить інформацію про пристрій, що розробляється. Наводять 

умови його експлуатації, схема, склад, та принцип його роботи, суть та 

обґрунтування розробки або модернізації. 

Третій розділ присвячений аналітичному дослідженню пристрою. Наводяться 

аналітичні залежності, розрахунки основних параметрів пристроїв та процесів. На 

основі аналітичних розрахунків створюється програма на ЕОМ на мові С++ в 

середовищi C++ Builder або інших мов програмування. Метою створеної програми є 

автоматизація пошуку раціональних техніко-економічних рішень, визначення 

головних параметрів пристрою або процесу. Наприкінці розділу наводяться 

результати моделювання – аналітичного та за допомогою програми. 

Перелік посилань наводиться наприкінці пояснювальної записки і 

оформляється відповідно до вимог, які наведені в [2]. 

Графічна частина проекту містить: 

- перший аркуш - технологічну частину (механізацію), в якій показують 

розташування всіх машин і механізмів, які беруть участь в технологічному процесі, 

з обов’язковим виділенням об’єкта, що розробляється в проекті (Додаток Д).  

- другий аркуш містить складальне креслення модулю, агрегату, тощо, 

який був розроблений (модернізований) в проекті (Додаток Г).  

- інші аркуші містять деталювання основних деталей об’єкту розробки 

(модернізації) (Додаток Г). 

Креслення виконується, як правило в графічних редакторах AutoCad, Компас, 

та ін. Креслення повинні бути виконані в суворій відповідності з існуючими  

ГОСТами та ЄСКД. 

Згідно ГОСТ 2.302-68, креслення необхідно виконувати, використовуючи  

наступні масштаби: 

Масштаб зменшення 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 4; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 15; 1 : 20; 1 : 25; 1 : 40; і т.д. 

Масштаб збільшення 2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1; 5 : 1; 10 : 1; 15 : 1; 20 : 1; 25 : 1; 40 : 1; і т.д. 

 

2.2 Основні вимоги щодо оформлення звіту 

Титульний лист записки виконується у відповідності з бланком, після 

титульного листа йде заповнений бланк завдання на курсовий проект, далі – 

календарний план виконання курсового проекту (Додаток А). 

Сторінки реферату та вступу мають штамп висотою 40 мм, виконаний за 

ГОСТ 2.104 — 68 форма 2, всі інші аркуші пояснювальної записки мають штамп 

висотою 15 мм. (ГОСТ 2.104 — 68 форма 2а) 

Шифр пояснювальної записки має наступний вид:  

 

 



9 

 

ОМХХ.ХХ.КП.ЗП09.000.00.ПЗ  
 пояснювальна записка 

00 – для пояснювальної записки 
000 – для пояснювальної записки 
код кредитного модуля дисципліни 
курсовий проект 
порядковий номер студента в групі 
шифр групи 

 

Шифр аркушів графічної частини: 

 

ОМХХ.ХХ.КП.ЗП09.ХХХ.ХХ.ХХ  
 СК – для складального креслення, С7 – для 

схеми комбінованої розташування (для деталей 
та специфікації – немає) 
00 – для складального креслення; 01, 02… – для 
деталей 
000 – для складального креслення; 001, 002,… - 
для складальних одиниць 
код кредитного модуля дисципліни 
курсовий проект 
порядковий номер студента в групі 
шифр групи 

 

Оформлення змісту пояснювальної записки виконується за вимогами, які 

наведені в [1].  

Текст проекту слід друкувати на аркушах формату А4 згідно ГОСТ 2.301-68, 

дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, 

правий – не менше 10 мм. Розмір шрифта – 14 пт. тип: Times New Roman, інтервал – 

полуторний. 

Опис об’єктів і розрахунки в пояснювальній записці повинні ілюструватись 

рисунками, графіками, схемами.  

Розрахунки оформлюються наступним чином. Для визначення тої чи іншої 

величини приводиться формула в символьному вигляді. Потім розшифровується 

смисл кожної величини, що входить в формулу з вказанням її розмірності і 

обґрунтуванням значення тої величини, що приймається, далі формула записується 

в цифрах, без проміжних розрахунків, наводиться відповідь з вказанням розмірності. 

Якщо використовуються однотипні розрахунки з використанням однієї і тої ж 

формули, то результати розрахунків, окрім найпершого, зводяться в таблицю. 

Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 

фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 
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посилання у звіті. Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні 

їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права. 

Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації 

розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 — Схема 

розміщення». 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок 

третього розділу. 

Таблиці. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 

вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті звіту. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу. 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 

великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 

таблиці. 

Формули. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в 

якому вони згадуються, посередині сторінки. 

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше 

одного вільного рядка. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — 

третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули 

чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій 

вони наведені у формулі чи рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без 

двокрапки. 

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у 

роботах [1—7] ...». 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому 

оформлення посилання мас відповідати його бібліографічному опису за переліком 
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посилань із зазначенням номера. 

Приклад: Цитата в тексті: «... у загальному обсязі робочого часу частка 

інформаційної роботи перевищує 70% [6] ». 

Додатки. Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних 

сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи 

посилань на них у тексті звіту. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один 

додаток позначається як додаток А. 

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що с у тексті додатку, слід 

нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.З — третій рисунок 

додатку Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатку А; формула (А.1) — перша 

формула додатку А.  

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, 

їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). 

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 

рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ,..», «... на рисунку А.1 ...» — якщо 

рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці 5.3 ...», або •«... в табл. Б.З ...»; «... за 

формулою (В.1) ...»в «.„ у рівнянні (Г.2) ..,». 

При використанні програм для розрахунків, лістинг тексту програми наводять 

в додатках. 
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розробити)_літературний та патентний пошук пристроїв та способів створення 
явища імплозії, модернізація імплозійного пристрою шляхом введення блоку часової 
затримки клапану; розрахунок раціональних геометричних параметрів імплозійної 
камери, характеристик зміни тиску в імплозійній камері в залежності від 
щільності, подачі та початкового тиску робочої рідини; розрахунок на міцність 
корпусних деталей; створення програми на ЕОМ, яка дає можливість визначити 
основні робочі параметри імплозійного генератора____________________________ 
 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) схема 
комбінована розташування обладнання на свердловині А2; складальне креслення 
імплозійного генератора А2; креслення клапана А3; креслення штока А3.____________ 

 
6. Дата видачі завдання____6 лютого 2014 р._________________________________ 



16 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів дипломного  
проекту 

Строк  виконання 
етапів проекту 

Примітка 

1 Літературний, патентний пошук. Оформлення та звіт за 
першим розділом. 

06.02-14.03*  

2 Обґрунтування суті модернізації, розробка конструкції 
імплозійного генератора, опис його функціонування 

14.03-01.04*  

3 Створення математичної моделі функціонування 
генератора, яка включає розрахунок раціональних 
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характеристик зміни тиску в імплозійній камері в 
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кресленнями 

15.04-01.05*  

5 Завершення оформлення креслень 01.05-16.05*  
6 Остаточне оформлення пояснювальної записки, та захист 

курсового проекту 
16.05-20.05*  
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* строки виконання частин курсового проекту є орієнтовними і залежать від навчального плану та року навчання. 
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Додаток Б. Приклад реферату 

  

 РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 58 с. 8 рис., 5 табл., 2 додатки, 18 джерел. 

Об'єкт дослідження — процес генерації коливань тиску в нафтовій 

свердловині за допомогою імплозійного пристрою. 

Мета роботи — модернізація конструкції імплозійного пристрою та пошук 

його раціональних параметрів для ефективного впливу коливань тиску на 

фільтраційну зону пласта нафтової свердловини. 

Методи дослідження — огляд, аналіз і узагальнення результатів досліджень, 

математичне та імітаційне моделювання. 

Наведено результати інформаційного пошуку, в яких розглянуто пристрої та 

засоби для створення ефекту імплозії, історичний розвиток пристроїв для 

відновлення продуктивності нафтових свердловин з використанням імплозій них 

пристроїв. Наведені конкретні конструктивні рішення у вигляді патентів, та зразків, 

що серійно випускаються. 

Розроблений імплозійний генератора, особливістю якого є його багаторазове 

використання з одного опускання. Запропоноване конструктивне рішення такого 

генератора, особливість якого полягає в використанні підйомного агрегату у якості 

перемикача генератора, а струминний насос – у якості пристрою зменшення тиску в 

імплозій ній камері. Показано циклограму роботи пристрою, розраховано ресурс 

роботи такого пристрою та доведено, що за умов, які вказані в завданні, для 

ефективної генерації хвиль розрідження та стиснення в рідині, в імплозійному 

пристрої раціональна довжина камер складає 1345 мм.  

Створена математична модель, за допомогою якої проведено аналітичне 

дослідження розробленого пристрою, та на основі неї створена програма на С++, яка 

дозволяє, змінюючи п’ять вхідних чинників отримати раціональні геометричні 

параметри імплозійного генератора. 

 

ІМПЛОЗІЯ, ГІДРАВЛІЧНІ ГЕНЕРАТОРИ КОЛИВАНЬ, ВІДНОВЛЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН. 
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Додаток В. Типові теми курсового проекту 

 

1. Модернізація дводвигунового приводу стрічкового конвеєру. 

2. Розробка адаптивного податчика виконавчого органа прохідницького 

щита Wirth. 

3. Модернізація приводу пластинчатого конвеєра. 

4. Розробка системи аварійного гальмування підйомної машини 

5. Модернізація системи транспортування породи з використанням 

елеватора. 

6. Розробка імплозійного генератора для очистки породи-колектора 

нафтової свердловини. 

7. Модернізація генератора тиску на колтюбінгу. 

8. Розробка імпульсного мультиплікатора тиску для гідророзриву пласта. 

9. Модернізація бутобою для руйнування валунів і негабаритів. 
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Додаток Г 

Деталювання та створення складального креслення на прикладі зворотного 

клапана. 

 

 

Рисунок Г.1 – Зворотний клапан 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д. 

Приклад технологічної схеми та переліку елементів до схеми. 

 





 Поз. 

познач. 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

1 

ОМ22.08.2946.171   

 
 Розроб.  

 Перевір.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Затверд.  

       

Система депарафінізації 

свердловини 

Літ. Аркушів 

1 

   

Найменування Примітка Кіл. 

    

Підйомна установка ЛСГ-10А 1 1  

Дизельний електрогенератор    ЭД16-Т400-1ВП 2 1  

Блок гідрокерування ОУП 3 1  

Монтажна мачта 4 1  

Лубрикатор ЛУ65×35 5 1  

Барабан для кабеля  6 1  

Виносний пульт для підключення кабелю  7 1  

КТППН 8 1  

Превентор 9 1  

Фонтанна арматура АФК 3-65×35 10 

10 

1 

 

 

Колона НКТ 11 1 

 

 

Відцентровий електронасос ЕЦНМ5А-400-1250 12 1 

 

 

Термофрезерний пристрій очищення НКТ 13 1 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


