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ВСТУП 

 

       Навчальна дисципліна «Основи конструювання деталей машин 

і механізмів» містить комплекс загальноінженерних знань, які 

допомагають: 

- оволодіти основами теорії і практики як єдиною системою 

знань; 

- ознайомитись з основними поняттями щодо оптимізації 

розв’язку технічних задач, загальними і спеціальними критеріями 

якості, міцності, впливом технічних факторів на економічність 

технічних систем. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальна робота студента  складається з вивчення 

теоретичного матеріалу, розв’язку типових задач, виконання 

курсової  роботи, її  захисту, складання іспиту. 

Теоретичну базу вивчення даного курсу забезпечують такі 

дисципліни, як «Основи вищої математики», «Основи нарисної 

геометрії та інженерна графіка», «Технічна механіка», 

«Взаємозамінність, допуски ,посадки і технічні вимірювання», 

«Технологія конструкційних матеріалів» та ін. 

Мета курсової  роботи – одержання навичок практичних 

розрахунків і конструювання деталей та складальних одиниць 

механічних приводів, користування довідковою літературою, 

стандартами та іншими нормативними документами. Все це 

підготовлює студентів до виконання курсових проектів зі 

спеціальних дисциплін, дипломного проектування та розв’язку 

інженерно-технічних задач на виробництві. 

Варто дотримуватися такої послідовності виконання курсової 

роботи: ознайомитися із завданням, підібрати рекомендовану 

навчальну літературу; вивчити матеріал стосовно завдання за 

схемою: 

- вдумливо прочитати матеріал; 

- розібратися в основних поняттях, законах, наслідках і в 

їхньому логічному взаємозв’язку; 

- розібрати приклади проектування механічних передач. 
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Після вивчення матеріалу можна приступати до виконання 

курсової роботи. 

Варіант завдання наведений в таблиці 6.1, видається 

викладачем. 

Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної 

записки, яка містить розрахункову частину і ескізну компоновку 

редуктора . 

При виконанні розрахунків і їх оформленні варто 

дотримуватися  вимог Міжнародної  системи одиниць, стандартів. 

Під час виконання курсової роботи керівник проектування 

проводить групові, індивідуальні консультації.  

Виконана курсова робота перевіряється викладачем і підлягає 

захисту з оцінюванням в навчальній групі. 

Після захисту курсової  роботи  студент допускається до іспиту 

з навчальної дисципліни. 

 

2. ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

       До складу курсової роботи  входить пояснювальна записка 

обсягом 15 – 20 сторінок на аркушах формату А4. 

Послідовність комплектування пояснювальної записки: 

1. обкладинка; 

2. титульний лист; 

3. завдання на курсову роботу; 

4. зміст (сторінка  3, штамп 40 мм) 

5. загальна частина ; 

6. розрахункова частина; 

7. література 

 

3. ЗМІСТ  ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ  ЗАПИСКИ 

 

   3.1 Технічне завдання, тобто , завдання на  курсову роботу, 

містить формулювання завдання (тему ), схему привода та вихідні 

дані для розрахунку. Видається викладачем. 

 

3.2 Зміст, в якому наводяться назви розділів, підрозділів і 

номери  сторінок. 
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3.3. Вступ 

       У вступі зазначається роль машинобудування серед галузей 

народного господарства, приклади застосування редукторів, 

пасових, ланцюгових передач, а також мета курсової роботи. 

 

 3.4  Загальна частина 

       Описується конструкція привода, що наведена в завданні, її 

призначення. Обгрунтовується вибір типу електродвигуна.  

Зазначаються призначення, переваги, недоліки окремих ланок 

привода.  

       Опис конструкції редуктора повинен розкрити : 

. тип редуктора, його передаточне число, коефіцієнт корисної дії,    

міжосьову або конусну відстань; 

. застосовані матеріали для корпусних деталей, деталей передач, 

валів; 

. конструкцію корпусних деталей (литі чи зварені), з`єднання   

корпуса з кришкою. 

Література: 

[6] с. 9 – 13; [5] c 21 – 22, с. 163 – 173; [3] с.199,471 – 473, 476. 

 

       3.5. Розрахункова частина 

 

  3.5.1 Вибір електродвигуна. Кінематичний, силовий      

розрахунок привода   

      

При розкритті змісту цього пункту слід дотримуватися такої 

послідовності. [ 6 ] 

3.5.1.1 Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) привода                                                                                                                
2

плз   .                                                        (1) 

При цьому слід орієнтуватися на такі значення: 

зубчаста закрита з циліндричними колесами 98,097,0 з ; 

 зубчаста закрита з конічними колесами 97,096,0 з ; 

 зубчаста відкрита 96,095,0 з ; 

 черв’ячна закрита при числі заходів черв’яка: 

Z1=1 75,070,0 л  

Z1=2 85,080,0 л  
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Z1=4 95,085,0 л  

ланцюгова  відкрита 95,090,0 л  

пасова з плоским пасом 98,096,0 п  

пасова з клиновими пасами 97,095,0 п  

 

Втрати на тертя в опорах кожного валу враховуються 

множником 995,099,0 п . 

3.5.1.2. Визначення потрібної потужності двигуна. 

     Електродвигун вибирається за потужністю і швидкістю (у 

швидкохідного двигуна менші розміри, маса, вартість). 

В літературі може наводитися тільки синхронна частота 

обертання ротора (без навантаження), тоді у навантаженого 

двигуна фактична частота обертання ротора: 

                        Snnn cндв  1 ,                                                (2) 

де S – ковзання, 
c

нc

n

nn
S


  

3.5.1.3 Обчислення передаточного відношення привода і 

кожної ступені. 

Універсальних рекомендацій щодо розбивки передаточного 

числа по ступенях, які відповідали б вимогам зручності змащення 

зубчастих коліс і компоновки деталей та ін., немає. Основною 

вимогою може бути повне використання навантажувальної 

здатності ступенів зубчастої передачі, пасової чи ланцюгової. 

Передаточне відношення привода 

                            
3n

n
u дв

пр  , де                                                      (3) 

двn фактична частота обертання вала електродвигуна 

3n частота обертання веденого вала привода (задається). 

Для привода 

                            uuu
ланпаспр 

)(
, де                                           (4) 

)( ланпасu - передаточне відношення пасової або ланцюгової 

передачі 

u передаточне відношення редуктора. 
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При кінематичному розрахунку слід приймати стандартні 

значення передаточних чисел. Рекомендовано для циліндричних 

редукторів приймати (ГОСТ 8185-66): 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0. Для 

конічних (ГОСТ 12289-76): 2,0; 2,5; 3,15; 4,0. Для черв’ячних 

(ГОСТ 2144-76): 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80. 

Застосування однозахідних черв’яків без крайньої необхідності 

недоцільно. Рекомендується призначити: 

41 Z  при 15...8u ; 

21 Z  при 30...15u ; 

11 Z  при .30u  

При прийнятому передаточному відношенні редуктора u  для 

пасової (ланцюгової) передачі: 

                            
u

u
u

пр

л анпас )(                                                     (5) 

Середні значення для пасових передач ;4...2пасu  

ланцюгових лu = 3 … 6.  

В подальшому розрахунку фактична величина u 

циліндричного редуктора уточнюється, розбіжність з прийнятим 

раніше  значенням  не  повинна  перевищувати   2,5%  при  ;5,4u  

 і 4% при u >4,5;  для конічного -  3%. 

3.5.1.4 Визначення кутових швидкостей, обертаючих моментів 

на кожному валу привода. 

При визначені обертального моменту на валу електродвигуна 

в формулу 

1

потрP
T   треба підставити потрібну потужність потрP , а не 

потужність обраного електродвигуна. 

Для привода з електродвигуна, пасової передачі, редуктора 

(рис. 1, 3, 5, 7, 9): кутова швидкість вала електродвигуна 

                                 
30

дв

дв

n
                                                     (6) 

частота обертання і кутова швидкість ведучого вала 

редуктора: 

               
пас

дв

u

n
n 1 ; 

пас

дв

u


 1 ; або 

30

1
1

n
                              (7) 
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частота обертання і кутова швидкість веденого вала редуктора 

u

n
n 1

2  ; 
u

1
2


  ; або 

u

n2
2


  , де                                         (8) 

пасu передаточне відношення пасової передачі; 

u передаточне відношення редуктора. 

Обертаючі моменти на валах привода: 

        валу  електродвигуна 

                                       
дв

петр

дв

P
T


                                              (9) 

ведучому валу  редуктора 

                                 nпасдв uTT 1                                          (10) 

веденому валу редуктора 

                                пшзuTT 2

12                                        (11) 

Для привода з електродвигуна, редуктора, ланцюгової 

передачі (рис. 2; 4; 6; 8): 

Кутова швидкість вала електродвигуна 

                                       
30

дв

дв

n
                                             (12) 

частота обертання і кутова швидкість ведучого вала редуктора 

                                двnn 1 ; дв 1                                        (13) 

частота обертання і кутова швидкість веденого вала редуктора 

                      
u

n
n 1

2  ; 
u

1
2


  ; або 

30

2
2

n
                         (14) 

частота обертання веденого вала привода 

                                     
лu

n
n 2

3  ;  де                                           (15) 

лu  передаточне число ланцюгової передачі 

u передаточне число редуктора 

Обертаючі моменти на валах привода: 

вал електродвигуна  
дв

потр

дв

P
T


                                               (16) 

ведучий вал редуктора 

                                       двTT 1                                                  (17) 
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ведений вал редуктора 

                                    пшзuTT 2

12                                    (18) 

Література: 

[6] с 7, 8; 290-291; 328-329; [5] с 108-110 

 

 

3.5.2. Розрахунок зубчастих коліс (черв`ячної пари) редуктора 

 

Розрахунок кожної передачі складається з таких етапів. 

3.5.2.1. Вибір матеріалу і призначення термічної обробки. 

При виборі матеріалу для зубчастих коліс редуктора бажано 

вибирати однакову марку сталі для шестерні і колеса. 

Термообробка підвищує твердість. В залежності від твердості 

сталеві зубчасті колеса поділяють на дві групи. 

Перша група  - колеса з твердістю350 НВ. Термообробка-

нормалізація чи поліпшення-проводиться до нарізання зубів, При 

цьому можна отримати високу точність без застосування дорогих 

фінішних операцій. Колеса добре припрацьовуються і не 

піддаються крихкому руйнуванню при динамічних навантаженнях. 

      Рекомендується дотримувати умову )30...20(21  НВНВ  для 

прямозубих коліс, для косозубих і шевронних 

)80...50(21  НВНВ  

При Р<10…15 кВт застосування вуглецевих і легованих 

сталей високої міцності (при твердості >НВ350) для виготовлення 

зубчастих коліс недоцільно, тому що внаслідок малих розмірів 

параметрів передачі монтаж підшипників кочення утруднений. 

При виборі з таблиць механічних характеристик матеріалу 

рекомендується приймати їх середні значення. 

Черв’ячне колесо виготовляють з чавуну СЧ 15-32, СЧ 12-28, 

при швидкості ковзання 2SU м/с. При SU 2м/с черв’ячне 

колесо виготовляють складеним: вінець виготовляють з олов’яної 

(Бр.010Ф1) або безолов’яної (Бр.А9Ж39) бронзи, а маточну з 

чавуну (СЧ 15-32, СЧ 18-36). Олов’яні бронзи мають високі 

антифрикційні властивості, але дефіцитні, дорогі. Тому при 

1U 7м/с рекомендується застосовувати безолов’яні бронзи або 

латунь (ЛАЖМц 66-6-3-2), які мають високі механічні 

характеристики при знижених антифрикційних властивостях. 
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3.5.2.2. Визначення допустимих контактних напружень та 

напружень згинання. 

Під час виборів коефіцієнтів враховують, що збільшення 

коефіцієнта ширини вінця в а  або відносної ширини коліс 

зменшує габарити і масу передачі, але вимагає підвищеної 

жорсткості і точності конструкції. При недотриманні цих вимог 

зростає нерівномірність розподілення навантаження по ширині 

зубчастого колеса. 

3.5.2.3. Визначення параметрів передачі і геометричних 

розмірів коліс. При цьому слід витримувати відповідні стандарти 

на зубчасті і черв’ячні передачі. 

Розрахункове значення wa  для нестандартних редукторів 

заокруглюють по ряду aR  40…80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 

125, 130, далі через 10 до 200 і через 20 до 420. 

Для стандартних редукторів загального призначення, які 

виготовляються спеціалізованими заводами, велике значення має 

обмеження числа типорозмірів корпусних деталей, коли в одному 

корпусі можна виготовити декілька редукторів з різними 

характеристиками. З цією метою встановлені стандартні значення 

wa  для циліндричних зубчастих передач за ГОСТ 2185-68 (в мм): 

1-й ряд: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 325, 400, 500, 

630, 800, 1000, 1250, 1500, 2000. 

2-й ряд: 71, 90, 112, 140,180, 225, 280, 355, 450, 560, 710, 900, 

1120, 1400, 1800, 2240. 

У конічних передачах зовнішній ділильний діаметр колеса 

заокруглюється за ГОСТ 12289-76 до значень у мм: 50, (56), 63, 

(71), 80, (90), 100, (112), 125, (140), 160, (180), 200, (225), 250, 280, 

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 

1400, 1600. 

Перевага віддається значенням без дужок. 

Фактичний зовнішній ділильний діаметр колеса 2ed  не 

повинен відрізнятися від номінального більше, ніж на 2%. 

Для черв’ячних передач дозволяється приймати нестандартне 

значення wa  при обов’язковому узгоджені m та  q зі стандартом. 

 

 3.5.2.4. Сили в зачепленні передачі. 
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       3.5.2.5 Перевірка зубів коліс по контактних напруженнях та 

напруженнях згинання. 

Допускається недовантаження не більше 15% і 

перевантаження до 5%. 

Якщо умова міцності не виконується, то змінюють ширину 

вінця колеса 
2b . Якщо і ця міра не дає належного ефекту, то або 

змінюють міжосьову відстань, або призначають іншу 

термообробку, технологію відливання для черв’ячних передач і 

розрахунки повторюють. 

Розрахунок пасової чи ланцюгової передачі привода не 

виконувати. 

Література: 

Кінематична схема за рис. 1,4: [3 ] с.292…296; [2] с.155…159; 

за  рис. 2, 3 [2] с 145…148, [6] с.100…104 ; 

за  рис. 5, 6 [6] с.112…114],  

за  рис. 7, 8 [7] с 340…344, [6] с.126…131], [2] с .174…177 

за  рис. 9 [7] с. 369…372, [6] с. 340…342], [2] с. 226…229 

 

 

3.5.3 Орієнтовний розрахунок валів редуктора 

 

При проектному розрахунку валів визначають діаметри 

вихідних кінців тільки з умов міцності на кручення: 

                                 
 

3

2,0 

Т
d                                                  (19) 

де T- крутний момент на валу; 

  - допустиме дотичне напруження, його приймають для 

вуглецевих сталей 25МПа, для легованих-30МПа. 

Визначений діаметр заокруглюють до найбільшого 

стандартного значення з ряду нормальних лінійних розмірів, мм: 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 

60, 63, 67, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 

150, 160, 170, 180, 190, 200. 

Діаметр шийок вала в місці установки підшипників повинні 

закінчуватися на нуль або п’ять. Інші діаметри призначаються 

конструктивно, діаметри ступенів повинні збільшуватися від 

кінців до середини. 
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Якщо ведучий вал приводиться до руху валом електродвигуна 

через муфту, то діаметр вихідного кінця цього вала  треба 

погодити з діаметром вала електродвигуна двелв dd .1 )0,1...8,0(  в 

разі орієнтування на стандартну муфту. 

Якщо на вихідному кінці ведучого вала розміщується шків 

пасової передачі, то діаметр вихідного кінця цього вала слід 

прийняти трохи більшим за діаметр вала електродвигуна. 

Література: 

[7] с. 158…167, 296, 297; 344…346; 372…374; [6] с.307; 322, 

323, 344,345 

 

 

3.5.4 Конструктивні розміри шестерні і колеса, елементів   

корпуса редуктора 

 

Вал-шестерню (черв’як) і конічні шестерні редукторів з 

технологічних міркувань рекомендується виготовляти за одне ціле 

з валом. 

Конструктивні розміри зубчастого (черв’ячного) коліс  згідно з 

формулами для значень параметрів.   

Зварені конструкції з листової сталі Ст.2, Ст.3 застосовують 

рідко, головним чином для крупногабаритних редукторів 

індивідуального виготовлення. Для литого корпуса мінімальна 

товщина стінки корпуса і кришки редуктора  вісім міліметрів. 

Література: 

[7] с.297…298; 346, 347; 374; [6] с.307,.308, 309, 323…324; 

344…347;  [4] с. 290, 291, 317, 352…354 

 

 

 3.5.5 Ескізна компоновка редуктора 

  

Компоновку циліндричного і конічного редукторів вести по 

одній проекції, розріз по осях валів, черв’ячного – по  двох. 

Перша компоновка редуктора виконується з метою визначення 

його габаритів, узгодження розрахункових параметрів з 

конструктивно прийнятими. Вона виконується на аркушах 

формату А3, А4 з дотриманням масштабу ( бажано 1:1) згідно з 

ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.302-68.  
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На компоновці обов’язково показувати відстань між точкою 

прикладання сил у зачепленні (полюсі зачеплення) і точками 

прикладання радіальних реакцій підшипників на ведучому та 

веденому валах редуктора. У випадку попереднього підбору 

радіально – упорних підшипників враховувати зміщення точок 

прикладання радіальних реакцій відносно торців підшипників на 

величину а. 

У приводах з пасовою передачею на ведучому валу редуктора 

показати відстань від точки прикладання радіальної реакції 

підшипника до середини довжини вихідного кінця цього вала 
кl , 

де буде прикладена сила 
кF  від натягу пасів. 

У приводах з ланцюговою передачею на веденому валу 

редуктора показати відстань
кl  від точки прикладання радіальної 

реакції підшипника до точки прикладання консольного 

навантаження
кF від ланцюгової передачі. Орієнтовно прийняти [5]                 

.507,0 ммdl вк                                                                               (20) 

Література: 

[7].  с.301…303; 349..351; 374…375; [6] с309, 328; 346…347 

 

 

3.5.6  Перевірка довговічності підшипників 

 

При підборі підшипників необхідно враховувати крім сил, які 

діють у зачепленні, також консольні навантаження на вали 

редуктора  [5]. 

У схемах привода з пасовою передачею на ведучий вал 

зубчастого і черв’ячного редуктора діє консольна сила  

                                         180 ТFк    Н,                                         (21) 

де 1Т - момент на ведучому валу редуктора , Н·м. 

Напрямок сили Fк  прийняти у бік, протилежний напрямку 

сили Ft, точка прикладання сили кF  -  на відстані кl . 

На веденому валу редуктора слід прикласти консольну силу від 

натягу ланцюга, яку можна визначити 2125 ТFк   ,Н,               (22) 

де 2Т - момент на веденому валу редуктора. Точка прикладання 

сили кF  визначається відстанню кl . 
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Для черв’ячних редукторів     2250 ТFк  .                           (23) 

Для зручності консольну силу 
кF  розкладають на складові 

кукх FF , , які  визначаються кккукх FFFF 7,045cos               (24) 

і спрямовуються вздовж координатних  осей Х, У. 

Підшипники на кожному валу підбираються за діаметром 

шийки. Тип підшипника та серія обираються з таких міркувань: 

- для передач, в яких відсутні або врівноважують одна одну 

осьові зусилля, слід вибирати підшипники радіальні шарикові; 

- в інших випадках слід вибирати радіально –упорні шарикові 

або радіально-упорні роликові конічні підшипники. 

- попередньо для швидкохідного вала вибирати підшипники 

середньої серії, а для останніх валів – легкої серії; 

потрібну довговічність підшипників редукторів прийняти: 
310)25...5,12( hL  годин 

За ГОСТ 16162-85 мінімальна довговічність підшипників для 

зубчастих редукторів hL =10000 годин, черв’ячних hL =5000 годин. 

Методика підбору підшипників наведена в рекомендованій 

літературі. 

Якщо розрахункова довговічність менша за потрібну, то слід 

прийняти одне з рішень: 

- поміняти серію підшипників (замість легкої-середню і т.д); 

- поміняти тип підшипників (замість шарикового-роликовий); 

- збільшити діаметр шийки під підшипник (відповідно 

збільшуються всі останні діаметри вала) і обрати наступний номер 

(замість 210-211 і т.д.) В усіх випадках зробити перерахунки. 

     Література:  [7] c.304…307, 351…354; 376…380, [6] с. 313…319, 

332…336, 349…353. 

 

 

3.5.7  Підбір шпонок. Перевірочний розрахунок шпонкових   

з’єднань 

 

Шпонки підбирають за таблицями стандартів в залежності від 

діаметра вала. Довжина пазів визначається довжиною маточини 

зубчастого колеса або довжиною ділянки вала. Вона повинна бути 

на 5-10 мм меншою за довжину посадочного місця вала і 

знаходиться в межах граничних розмірів довжин шпонок. 



 

15 

Шпонкове з’єднання перевіряється за напруженнями зминання. 

Якщо умова міцності не дотримується, можна: 

- збільшити довжину посадочного місця вала і довжину 

шпонки; 

- замість однієї шпонки поставити дві і повторно обчислити 

вал; 

- змінити шпонкове з’єднання шліцьовим та інше. 

Під час підбору шпонок слід віддавати перевагу призматичним 

шпонкам за ГОСТ 23360-78. 

Література: 

[2 с310; 356; 382] [3 с312…313; 331, 332, 349]. 

 

3.5.8 Тепловий розрахунок (тільки  черв’ячного редуктора) 

Література: 

[7] с 382  [6] с 353 

 

 Література 

 

Література – це останній лист пояснювальної записки.  

Література записується в алфавітному  порядку прізвищ 

авторів книг . При цьому зазначаються: 

- порядковий номер; 

  -    автор книги; 

- назва книги мовою оригінала; 

- видавництво і рік видання [скорочено пишеться М-Москва, 

К-Київ]. Перед назвою міста ставиться тире, а потім двокрапка. 

       Необхідно використовувати літературні джерела  останнього 

видання, перевага надається виданням державною мовою. В 

електронних матеріалах необхідно зазначити режим доступу. 

 

Приклад: 

1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок 

деталей машин -  Львів: Афіша, 2003 
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4. Питомий об`єм   частин курсової роботи 

 

№ Характер роботи 

%
 в

и
к

о
н

а
н

н
я

 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 %
 

Орієнтовний 

строк 

виконання 

 

 
Вступ 3 3 14. 09 

1.  Загальна частина. Опис привода 3 6 21.09 

2. 
Вибір електродвигуна. Кінематичний, 

силовий розрахунок привода 
7 13 28.09 

3. 
Розрахунок зубчастих коліс 

(черв’ячної пари) редуктора 
20 33 12.10 

4. 
Орієнтовний розрахунок валів 

редуктора 
7 40 19.10 

5. 
Конструктивні розміри шестерні і ко- 

леса, елементів корпуса редуктора 
5 45 23.10 

6 Ескізна компоновка редуктора 10 55 26.10 

7. Перевірка довговічності підшипників  20 75 
30.10 

 

8 
Підбір шпонок. Перевірочний 

розрахунок шпонкових з’єднань 
7 82 02.11 

9. 
Оформлення пояснювальної записки, 

компоновки редуктора 
15 97 16.11 

10. Захист курсової роботи 3 100 03.12 

 

 

5. Оформлення пояснювальної записки 

 

      Загальний порядок складання позначень документів 

передбачений  ГОСТ 2.201-80, стандартом коледжу, приклади 

оформлення обкладинки, титульного листа , позначення 

пояснювальної записки наведені в додатках А, В, С, D [1].                                

Пояснювальна записка  виконується обсягом 15 – 20 сторінок на 

аркушах формату А4 в програмі КОМПАС (текстовий редактор) з 

дотриманням вимог: 
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 . шрифт ( Gost тип А, курсив, 4 мм); 

 . крок строки  7 мм; 

 . поля тексту; 

 . абзацний відступ 15 – 17 мм. 

       Дозволяється    виконувати    текстову    частину    в    програмі  

Word 2003 – 2007 з дотриманням вимог: 

 . шрифт Times New Roman,14; 

 . інтервал одинарний; 

 . поля тексту, мм (25,25,10,15); 

 . абзацний відступ 15 – 17 мм   

      У змісті зазначаються сторінки відповідно до пунктів змісту. 

Пункти  «Вступ», «Література» не нумеруються. 

      Заголовки розділів пишуться великими буквами (без жирного 

напису)  по центру, точка не ставиться. 

     Підрозділи пишуться врівень з текстом з інтервалом відступу, 

виділяються жирним написом, точка не ставиться. 

     Підпункти пишуться врівень з текстом без жирного напису, 

точка  ставиться. 

     Інтервальні відступи: 

   - від заголовка розділу – 2 інтервалу; 

   - від підзаголовка – 1 інтервал; 

   - від підпункту -  без інтервалу. 

     Не допускається залишати заголовок розділу або підрозділу в 

кінці сторінки, якщо після цього заголовка іде тільки один або 

немає жодного рядка тексту. 

     Текст документа повинен бути коротким, чітким і не допускати 

різних тлумачень, у ньому повинні використовуватися терміни, 

загальноприйняті в науково-технічній літературі. Перед 

позначенням параметра слід давати його пояснення, наприклад, 

„модуль зачеплення m…» 
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ПРИКЛАД 

 

 

    Посилання на джерело, з якого використаний текст або формула, 

зазначається квадратними  дужками. 

   Формули виставляються по центру тексту і обов’язково повинні 

мати пояснення кожної складової. У формулі слід використовувати 

позначення, встановлені стандартами. Значення символів і 

коефіцієнтів, що входять до її складу, повинні бути наведені 

безпосередньо під формулою після слова „де” без двох крапок 

після нього. 

Формули нумеруються арабськими цифрами у круглих дужках, 

нумерація зазначається праворуч по тексту. 

Таблиці оформляються за наступними вимогами. Слово  

«Таблиця» пишеться ліворуч по тексту, нумерується згідно з 

розділом і порядковим номером. Наприклад,  « Таблиця 2.1» - 

розділ 2, таблиця 1. Назва таблиці пишеться на наступній строчці, 

по центру. 

Границі таблиці не повинні торкатися рамок текстового 

документу.  

Ілюстрації нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, розділених точкою, наприклад, рис 2.1. 

      До  пояснювальної   записки   додається   перший  етап  ескізної 

компоновки  редуктора (1 аркуш формату А4 чи А3). 

 

 

 

2.  РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

 

 

 2.1 Вибір електродвигуна . Кінематичний і силовий        

розрахунок привода 

 

        Потужність на веденому валу привода …(текст) 
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2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

 

 

   2.1 Вибір електродвигуна.  

Кінематичний і силовий розрахунок привода 

 

Потужність на веденому валу привода 3Р = 4,5 кВт, частота 

обертання веденого вала привода 3n = 95 об/хв 

 
 

Рисунок 2.1. Кінематична схема привода 

 

Визначаємо загальний коефіцієнт корисної дії (ккд) привода [7] 

                         
2

3 nл   , де                                          (1) 

η3  = 0,98 – к.к.д пари циліндричних зубчастих коліс ; 

ηл  = 0,93 – к.к.д. відкритої ланцюгової передачі; 

ηn = 0,99 – коефіцієнт, який враховує втрати на тертя пари 

підшипників кочення… 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

5 КР.133.171.001 ПЗ 

 

Додаток D 
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6. Завдання на курсове проектування 

 

Розробити і спроектувати одноступеневий редуктор загального 

призначення. 

Вихідні дані (див. табл. 6.1): тип редуктора (згідно з рисунком); 

потужність на веденому валу редуктора або на веденому валу 

ланцюгової передачі Р3, кВт; частота обертання веденого вала n3, 

об/хв. Режим навантаження постійний; редуктор призначений для 

тривалої експлуатації і мілкосерійного виробництва з 

нереверсивною передачею. 

Зубчасті колеса нарізані без зміщення. 
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Таблиця 6.1 

                          Вихідні дані для курсової роботи 

 

№ 

варіанта 

№ 

рисунка 
3Р  

кВт 

3n  

об/хв 

№ 

варіанта 

№ 

рисунка 
3Р  

кВт 
3n  

об/хв 

00 5 4,6 220 50 1 3,5 150 

01 2 4,6 130 51 7 1,7 120 

02 7 3,2 118 52 9 4,3 24 

03 9 8 36 53 3 4,5 150 

04 6 6,1 60 54 5 6,3 120 

05 5 4,6 100 55 1 3,5 80 

06 8 2,4 90 56 9 4,5 36 

07 4 4,6 160 57 6 2,5 85 

08 1 3,6 80 58 4 3,5 80 

09 9 6 30 59 2 3,4 120 

10 3 1,8 80 60 8 4,4 150 

11 8 4,5 80 61 9 6,0 30 

12 6 4,6 120 62 4 4,5 100 

13 7 4,5 95 63 6 2,5 130 

14 4 3,4 140 64 8 1,7 260 

15 9 4,3 40 65 7 4,4 100 

16 1 1,9 50 66 2 1,8 150 

17 9 3,2 36 67 3 6,4 150 

18 5 3,3 120 68 1 1,9 40 

19 2 2,5 100 69 9 3,2 28 

20 7 2,5 60 70 5 4,7 100 

21 4 4,6 95 71 9 6,1 40 

22 8 1,7 100 72 1 2,6 100 

23 7 1,7 120 73 7 2,4 150 

24 9 6,2 45 74 1 6,7 140 

25 1 4,9 65 75 8 4,4 150 

26 5 6,3 150 76 2 4,6 110 

27 6 3,3 100 77 5 3,3 150 

28 9 3,2 25 78 3 1,8 100 

29 2 4,6 80 79 6 2,5 120 

30 3 1,8 150 80 4 6,4 160 

31 9 4,4 36 81 3 2,5 140 
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№ 

варіанта 

№ 

рисунка 
3Р  

кВт 

3n  

об/хв 

№ 

варіанта 

№ 

рисунка 
3Р  

кВт 
3n  

об/хв 

32 3 2,5 120 82 7 2,6 130 

33 7 2,3 130 83 9 3,4 60 

34 2 4,6 90 84 7 1,9 80 

35 6 4,5 100 85 4 1,9 90 

36 9 3,4 40 86 2 2,5 80 

37 8 3,2 160 87 6 2,5 100 

38 5 4,6 130 88 6 4,6 130 

39 4 3,6 100 89 5 6,4 110 

40 12 2,6 100 90 8 3,3 250 

41 3 3,4 120 91 4 4,6 80 

42 6 1,8 110 92 9 4,4 46 

43 8 4,5 100 93 3 3,4 80 

44 4 6,4 50 94 9 3,4 52 

45 9 6 42 95 7 3,5 90 

46 7 3,3 80 96 6 4,6 70 

47 2 1,8 140 97 8 2,4 140 

48 5 6,3 150 98 1 4,9 75 

49 9 4,5 30 99 6 3,4 200 

  

7. План доповіді під час захисту курсової  роботи 

  

7.1. Тема курсової роботи. 

7.2.Призначення механічного приводу, пасової (ланцюгової) 

передачі, редуктора. 

7.3. Тип редуктора, його будова. 

7.4. Послідовність розрахунку редуктора. 

 

8. Орієнтовні питання до захисту курсових робіт 

 

1. Пояснити зміст понять проектування і конструювання. 

2. Види конструкторських документів, передбачені стандартом. 

3. Дати визначення деяким графічним документам. 

4. Основні загальні вимоги до машин і їхніх елементів. 

5. Шляхи зменшення навантаження елементів машин. 

6. Основні механічні характеристики машинобудівних матеріалів.  

7. Навести приклади деяких простих деформацій деталей машин. 
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8.Охарактеризувати параметри, від яких залежать контактні     

напруження. 

9. Охарактеризувати шляхи підвищення надійності машин. 

10.Що таке механічна передача? Що називається передаточним    

числом механічної передачі? 

11.Записати формулу визначення передаточного числа для одно і      

багатоступеневої механічної передачі. 

12. Визначення обертових моментів на валах передачі. 

13. Визначення загального ккд привода. 

14.Основні види термічної та хіміко-термічної обробки зубчастих  

коліс. 

15. Крок, модуль зачеплення: означення, обчислення. 

16. Параметри евольвентного зачеплення. 

17. Види розрахунків на міцність зубів циліндричних евольвент         

них передач, передбачені стандартом. 

18. Сили в зачепленні циліндричних прямозубих, косозубих,    

конічних, черв’ячних передач, їх напрямок. 

19. Основні параметри черв’яка, формули для їхнього визначення. 

20. Основні матеріали для виготовлення елементів черв’ячної 

передачі. 

21. Сутність теплового розрахунку черв’ячних передач. 

22. Сутність розрахунку черв’яка на жорсткість. 

23. Основна різниця між валом і віссю. 

24. Матеріали, з яких виготовляють осі та вали. Які види 

термообробки застосовують для них? 

25. Сутність проектного розрахунку валів. 

26. Мета і послідовність першого етапу ескізного компонування 

зубчастої пари. 

27. Призначення, будова, класифікація підшипників кочення. 

28. Сутність підбору підшипників кочення за динамічним 

навантаженням. 

29. Шпонки: призначення, види, основні розміри, підбір. 

30. Перевірка шпонкового з’єднання на зминання. 

31. Вказати габаритні, приєднувальні, установчі та посадочні 

розміри. 
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9. Критерії оцінювання 

 

Результати захисту курсових робіт оцінюються на „відмінно”, 

„добре”, „задовільно” та „незадовільно”. 

При оцінюванні захисту курсової роботи враховується: якість 

виконаної роботи, ступінь самостійності роботи студента; 

оформлення роботи, якість розрахунків, виконання графічної 

частини, зв’язність викладення і грамотність; зміст доповіді і 

відповідей на запитання, вміння викладати думки, володіння 

науково-технічною термінологією. 

Оцінка „відмінно” 

Студент повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого 

завдання, чітко уявляє його зміст. Вільно володіє спеціальними 

термінами, технічною грамотністю, ілюструє відповідь схемами,  

кресленнями; вільно читає кінематичні схеми; послідовно викладає 

матеріал, використовує довідник, впевнено і правильно застосовує 

одержані знання з даної дисципліни і суміжних дисциплін для 

розв’язку практичних завдань; володіє українською мовою, не 

робить граматичних помилок. 

Оцінка „добре” 

Студент розкриває основний зміст матеріалу, точно 

використовує спеціальні терміни, не допускає грубих граматичних 

помилок, роботу виконує чисто, акуратно; схеми, ескізи креслення 

виконує відповідно до ГОСТ, вільно їх читає; можливі у відповідях 

одна-дві неточності в термінології, другорядних висловах; 

помилки в арифметичних підрахунках, які не змінюють суті 

одержаних результатів. 

Оцінка „задовільно” 

Студент зміст питання розкриває частково, не завжди 

послідовно; не пов’язує відповіді з раніше одержаними поняттями 

з дисципліни та суміжних дисциплін; складає схеми, будує епюри, 

але допускає окремі помилки; відповіді неповні, але суть питання в 

цілому висвітлена; для вирішення практичних завдань застосовує 

одержані знання з деякими труднощами, у спеціальній 

термінології допускає помилки, слабо володіє технікою 

обчислення. 
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Оцінка „незадовільно” 

Студент не висвітлює основного змісту питання; допускає грубі 

помилки в обчисленнях і кінцевих висновках; читає схеми, 

креслення з грубими помилками; слабо володіє спеціальною 

термінологією; текстовий матеріал має значну кількість помилок, є 

велике число виправлень; слабо володіє мовою викладу матеріалу. 
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