
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 З ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV–V КУРСІВ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.05130110 – «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ 

ДЕРЕВИНИ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ» 

 

 

 

 

 

 

                                                              Затверджено на засіданні  

                                                                              кафедри хімічної технології 

                                                                              високомолекулярних сполук.  

                                                                              Протокол № 11 від 17.05.2011. 

 

    

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2012 



2 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з виробництва 

деревноволокнистих плит для студентів IV–V курсів зі спеціальності “Хімічні 

технології переробки деревини та рослинної сировини” / Укл.:                      

Ю.М. Кобельчук, І.В. Суха. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 34 с. 

 

Укладачі: Ю.М. Кобельчук, канд. хім. наук  

                  І.В. Суха, канд. техн. наук  

                  

Відповідальний за випуск М.Я. Кузьменко,  д-р хім. наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання 

 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з виробництва 

деревноволокнистих плит для студентів IV–V курсів зі спеціальності              

“Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини” 

 

 

 

Укладачі: КОБЕЛЬЧУК Юрій Михайлович 

СУХА Ірина Валеріївна 

 

Редактор Л.М. Тонкошкур 

Коректор Л.Я. Гоцуцова 

 

 

Підписано до друку 22.12.11. Формат 60×84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф. 

Умовн.-друк. арк. 1,66. Облік.-вид. арк. 1,71. Тираж 20 прим. Замовлення                 

№ 132. Свідоцтво ДК № 303 від 27.12.2000. 

ДВНЗ УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ–5, просп. Гагаріна, 8. 

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру 



3 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Метою дипломного проекту є розробка технічної документації для 

будівництва (нового, розширення, реконструкції промислового виробництва), 

яке б забезпечувало випуск продукції заданої якості, заданого об'єму при 

виконанні необхідних санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища. 

Задачею дипломного проектування є систематизація, закріплення та 

розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, придбання 

навичок проведення самостійної роботи при пошуку нових технічних рішень та 

оцінка підготовки молодого спеціаліста до самостійної роботи на сучасних 

підприємствах. 

Темою дипломного проекту може бути реконструкція діючого 

підприємства (цеху) або будівництво нового цеху з випуску певного виду 

продукції. 

Для успішного виконання дипломного проекту студент повинен уміти: 

- аналізувати методи виробництва заданого продукту та вибрати 

найпридатніший; 

- вибирати, обґрунтовувати та складати технологічну схему 

виробництва, розробляти норми технологічного процесу та методи його 

контролю; 

- робити матеріальні розрахунки; 

- вибирати та розраховувати кількість та об’єм необхідного 

устаткування; 

- перевіряти придатність устаткування для проведення технологічного 

процесу у межах розроблених норм; 

- розраховувати енерговитрати основного устаткування; 

- вибирати найраціональніші принципи керування технологічним 

процесом, у тому числі із застосуванням мікропроцесорної техніки та ЕОМ; 

- компонувати устаткування цеху у відповідності з потребами 

технологічного процесу, створення безпечних умов праці та найменшими 

економічними витратами; 

- запропонувати конструктивне рішення промислової будівлі цеху, яка б 

відповідала технологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним, естетичним 

та економічним вимогам; 

- вибирати безпечні умови проведення технологічного процесу; 

- запропонувати заходи до захисту навколишнього середовища від 

шкідливих викидів та методи утилізації або знешкодження відходів 

виробництва; 

- технічно грамотно обґрунтувати економічну та соціальну ефективність 

виробництва, що проектується. 
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1 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

Дипломний проект складається з текстової (пояснювальна записка 

об'ємом 120130 сторінок тексту) і графічної (6-8 аркушів формату А1 креслень 

та ілюстрацій) частин. 

 

1.1 Структурні елементи пояснювальної записки 

Обов'язковими структурними елементами пояснювальної записки є:   

- відомість дипломного проекту; 

- титульний аркуш; 

- завдання на дипломне проектування; 

- реферат; 

- зміст; 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список літератури; 

- додатки (якщо є). 

 

1.2 Графічна документація дипломного проекту 

До складу графічної частини дипломного проекту входять: 

- генеральний план підприємства (1 аркуш); 

- технологічна схема виробництва (1 аркуш); 

- плани і розрізи (поперечні і повздовжні) будівлі цеху з основним 

устаткуванням (2-3 аркуші); 

- схема дистанційного контролю та автоматичного регулювання 

виробничого процесу відділення, що є спеціальною частиною проекту (1 

аркуш); 

- креслення основного апарата з вузлами (1 аркуш); 

- таблиця техніко-економічних показників проекту. 

За форматами, основними написами, умовними позначеннями, 

шрифтами та масштабами креслення повинні відповідати вимогам державних 

стандартів. 

 

 

2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І РОЗДІЛІВ 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

2.1 Відомість дипломного проекту 

Відомість дипломного проекту виконують за формою, наведеною у 

додатку А. Графи відомості заповнюють таким чином; 

- в графі "формат" вказують формат, на якому виконаний документ; 

- в графі "Позначення" приводять позначення документу (переноситься з 

основного напису пояснювальної записки та креслень); 
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- в графі "Найменування" вказують найменування документу або 

креслень відповідно основного напису: "Записка пояснювальна", "Схема 

технологічна", "Схема автоматизації функціональна", "План цеху на відмітці 

0.000" тощо; 

- в графі "Кількість аркушів" вказують кількість аркушів, на яких 

виконаний документ; 

- в графі "Номер екземпляру" для дипломного проекту нічого не 

вказують; 

- в графі "Примітка" вказують додаткові відомості(при необхідності). 

 

2.2  Титульний аркуш 

Титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту 

виконується за формою, наведеною у додатку Б. 

Усі дані вписуються у готовий бланк від руки або за допомогою 

машинописного тексту чорним кольором або уся форма з потрібними даними 

набирається на комп'ютері і роздруковується на принтері. 

 

2.3 Завдання на дипломний проект і календарний план 

Форма завдання на дипломний проект і календарного плану його 

виконання наведена у додатку В. 

Усі дані (в тому числі дати та підписи) вписуються від руки (чорнилами 

або пастою) або за допомогою машинописного тексту чорним кольором.  

Календарний план виконання дипломного проекту складається студентом-

дипломником на початку дипломування  та узгоджується керівником проекту. 

 

2.4 Реферат 

Реферат призначений для ознайомлення  з дипломним проектом. Він має 

бути стислим, інформативним, обсягом не більше 500 слів, поміститися 

повністю на одній сторінці аркуша формату А4 і повинен мати: 

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість джерел згідно із списком літератури; 

- текст реферату (об'єкт проектування, мета проекту, зміст і результати 

проектування, економічна ефективність); 

- перелік ключових слів (не менше 10).  

Зразок оформлення реферату наведений у додатку Г. Сторінка, на якій 

розташований реферат, повинна мати основний напис для заголовного аркуша 

текстових конструкторських  документів. Всі інші аркуші пояснювальної 

записки повинні мати напис відповідно до форми, наведеної у додатку Д. 

 

2.5 Зміст 

До змісту включаються назви всіх розділів, підрозділів, пунктів та 

підпунктів у тій послідовності, у якій вони наведені у тексті пояснювальної 

записки, а також структурні елементи, як висновки, список літератури, назви 

додатків. Відомість дипломного проекту, титульний лист,  завдання, реферат до 
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змісту не включаються. Проти назви кожного структурного елементу ставиться 

номер аркуша, на якому він починається. 

 

2.6 Вступ 

У вступі стисло (1-2 сторінки) викладаються сучасні вітчизняні та 

світові тенденції розвитку галузі промисловості, актуальність даного проекту, 

мета проекту. 

 

2.7 Основна частина 

Основна частина дипломного проекту бакалавра складається з розділів 

та підрозділів відповідно до завдання. 

Кожний підрозділ може поділятися на пункти  та підпункти таким 

чином, щоб вони містили закінчену інформацію. 

Основна частина повинна мати таку структуру: 

1 Загальна частина 

1.1 Огляд літератури (повинен мати свою назву) 

1.2 Обґрунтування методу виробництва 

1.3 Обґрунтування місця будівництва цеху 

2 Технологічна частина 

2.1 Характеристика сировини, матеріалів і готової продукції 

2.2 Опис технологічної схеми 

2.3 Норми технологічного режиму та контроль виробництва 

2.4 Матеріальні розрахунки 

2.5 Технологічні розрахунки 

2.6 Енергетичні (теплові) розрахунки 

3 Автоматичний контроль та управління технологічним процесом 

4 Охорона праці 

5 Охорона навколишнього середовища 

6 Будівельна частина 

7 Економічна частина 

Детальний зміст основної частини проекту наведений у розділі 3. 

2.8 Висновки 

Нумеруючи кожний пункт висновків коротко викладають підсумки 

кожного етапу виконання проекту з викладанням технічних і економічних 

показників, одержаних на цьому етапі. 

 

2.9 Список літератури 

Список літературних джерел, на які є посилання у тексті пояснювальної 

записки, оформлюється у відповідності до стандарту ДВНЗ УДХТУ "Загальні 

вимоги до текстових навчальних документів. Оформлення пояснювальної 

записки навчальної роботи" (розділ 13).  
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3 ЗМІСТ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

3.1 Загальна частина 

 

3.1.1 Огляд літератури 

У  цьому підрозділі студент виявляє своє уміння користуватися науково-

технічною літературою; монографіями, періодичними виданнями, 

реферативними журналами, патентною літературою за своєю спеціальністю. За 

виявленими джерелами  треба показати, якими способами можна одержати 

заданий вид продукції, промислові методи її виготовлення, устаткування, яке 

використовується для її виготовлення, властивості її та використання. 

Огляд літератури повинен бути спрямований на обґрунтування вибору 

методу виробництва. 

 

3.1.2 Обґрунтування методу виробництва 

 Порівнявши відомі із літератури та існуючі на діючих підприємствах 

методи виробництва заданої продукції, студент вибирає кращий за складністю і 

енергоємкістю технологічних операцій, доступністю устаткування, санітарній 

та пожежній безпечністю,  шкідливою дією на навколишнє середовище. 

При реконструкції або технічному переоснащені діючих виробництв 

треба обґрунтувати заходи, які можуть підвищити продуктивність і 

ефективність виробництва, знизити собівартість продукції, збільшити 

продуктивність праці, покращити санітарно-гігієнічні умови праці, зменшити 

шкідливу дію на навколишнє середовище. 

 

3.1.3 Обґрунтування місця будівництва цеху 

Цей підрозділ виконується у тому випадку, коли завданням на дипломне 

проектування є розробка проекту нового цеху. 

Місце будівництва обґрунтовується з огляду на необхідність і 

господарську доцільність випуску продукції в обраному регіоні. Обґрунтування 

проводиться за такими критеріями: необхідність та умови реалізації продукції, 

забезпеченість сировиною, електроенергією, водою, паливом, транспортними 

шляхами; наявність і характеристика майданчика під будівництва; екологічна 

характеристика району будівництва цеху та можливий вплив його на 

навколишнє середовище. 

 

3.2 Технологічна частина  

3.2.1 Характеристика сировини, матеріалів і готової продукції 

Використовуючи дані державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ) або 

технічних умов (ТУ), студент приводить технічні вимоги до кожного виду 

деревної сировини, кожного виду матеріалів, що використовуються для 

виготовлення заданої готової продукції і від якості яких залежить нормальне 

проходження технологічного процесу і якість самої продукції. Окремим 
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пунктом даються технічні вимоги, яким повинна відповідати готова продукція з 

посиланням на нормативний документ (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), який поширюється 

на цю продукцію. 

 

3.2.2 Опис технологічної схеми 

Технологічна схема – це графічне зображення сукупності 

взаємопов'язаних технологічних вузлів, у яких відбуваються механічні, фізико-

механічні та хіміко-механічні процеси з переробки сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів та виготовлення заданої продукції. Технологічний вузол 

визначають як апарат, механізм або їх групу з транспортуючими пристроями і 

запірною арматурою, в яких починається і закінчується один з названих 

процесів. 

Опис технологічного процесу – це опис механічних, фізико-механічних 

та хіміко-механічних перетворень сировини, матеріалів та їх переміщення від 

механізму до механізму із зазначенням основних параметрів (часу, 

температури, тиску, концентрації, вологості тощо) на всіх стадіях від 

складування сировини матеріалів до складування готової продукції. 

При опису технологічної схеми необхідно користуватися прийнятими 

позначеннями апаратів, машин та агрегатів. Наприклад: дров'яна сировина зі 

складу 1 баштовим краном 2 подається на відокремлювач 3, звідки стрічковим 

конвеєром 4 – на багатопильний верстат ДЦ-10 5, де розпилюються на чураки 

довжиною 1 м. Чураки конвеєром-живильником 6 подаються на стружковий 

верстат ДС-8  7. Одержана плоска стружка товщиною 0,15-0,2 мм, шириною до 

12 мм і довжиною до 40 мм скребковим конвеєром 8 надходить до бункерів 

проміжного зберігання 9 і т.д. 

 

3.2.3 Норми технологічного режиму та контроль виробництва 

Підрозділ виконується у вигляді таблиці, форма якої і приклад 

заповнення наведенні  у додатку Е. Усі показники технологічних параметрів 

повинні відповідати розробленому технологічному процесу, можливостям 

запропонованого апарату, верстату, агрегату. 

 

3.2.4 Матеріальні розрахунки 

Метою матеріальних розрахунків є визначення таких показників: 

- кількість сировини і матеріалів, необхідних для виготовлення заданної 

кількості продукції; 

- кількість і склад проміжних продуктів на кожній стадій 

технологічного процесу; 

- кількість і склад відходів і втрат проміжних продуктів на кожній 

стадії; 

- кількість і склад викидів виробництва в навколишнє середовище 

(газоподібні, рідкі та тверді викиди). 
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Результати матеріальних розрахунків використовуються в технологічних 

розрахунках при визначенні кількості та об’єму  устаткування, площ відкритих 

та закритих складів та в економічних розрахунках. 

Матеріальні розрахунки виконують за річною або часовою 

продуктивністю або на одиницю готової продукції в залежності від виду 

виробництва (деревностружкові, деревноволокнисті плити, фанера, меблі). 

Методики цих розрахунків наведені у доступній студентам літературі 

[18] і опрацьовані на практичних заняттях спеціальних дисциплін. За усіма 

методиками матеріальні розрахунки починають з останньої стадії і далі «знизу 

до верху» визначають кількість матеріалів, що надходить на кожну стадію і 

виходить з неї, закінчуючи визначенням кількості сировини і матеріалів, які 

необхідні для одержання ладанної кількості продукції. 

Результати усіх розрахунків за окремими стадіями зводять у підсумкову  

таблицю, яку розміщують наприкінці текстової частини підрозділу. 

 

3.2.5 Технологічні розрахунки  

Метою технологічних розрахунків є визначення кількості та об’єму 

машин та апаратів, які повинні забезпечити випуск заданої кількості продукції 

потрібної якості  з мінімальними витратами  при витримці необхідних норм 

технологічного режиму і санітарно-гігієнічних умов праці. Технологічні 

розрахунки виконують у  відповідності із завданням, переважно по цеху, 

починаючи від площі зберігання сировини і матеріалів до площі витримки 

готової продукції. 

Вихідними даними для технологічних розрахунків слугують: 

технологічна схема виробництва, результати постадійних матеріальних 

розрахунків, норми технологічного режиму, конструктивні та технічні 

характеристики устаткування. 

Для кожної технологічної операції підбирають певний тип устаткування, 

здатний виконати  цю операцію. Для конкретних умов даної стадії 

технологічного процесу розраховують продуктивність Пгод одиниці 

устаткування. Із матеріальних розрахунків визначають кількість матеріалів Qгод, 

що повинна  бути перероблена на цій стадії. Визначають розрахункову 

кількість устаткування, здатну забезпечити переробку потрібної кількості 

матеріалів за формулою: 

год

год

П

Q
n  .                                                       (3.1) 

Виходячи з конкретних умов технологічного процесу, приймають 

конкретну кількість апаратів, верстатів і приводять їх технічну характеристику. 

Якщо немає можливості розрахувати продуктивність устаткування, то її 

приймають за паспортними даними. 

 

3.2.6 Енергетичні розрахунки 

Метою енергетичних розрахунків є визначення енерговитрат ( тепла, 

теплоносія, палива, електроенергії) для проведення  основної (заданої) 
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технологічної операції у цеху, що проектується, і перевірка придатності  

вибраного агрегату для проведення цієї операції шляхом порівняння  

визначеної (розрахованої) поверхні теплообміну і фактичної, яку має агрегат, 

або розрахованої потужності електродвигунів з фактично встановленою. 

Методики енергетичних розрахунків специфічні для кожного виду 

агрегатів. Вони наведені у доступній студентам літературі 1, 3, 5, 7 і 

опрацьовані у більшості випадків ними на практичних заняттях спеціальних 

дисциплін. 

При виконанні теплових розрахунків теплофізичні величини необхідно 

брати із довідників та інших літературних джерел з обов’язковим посиланням 

на них. 

Теплові розрахунки проводять на часову продуктивність. За ними 

знаходять кількість тепла, яке треба підвести до теплообмінної частини 

агрегату або відвести від неї. Результати розрахунків аналізують і вирішують, 

достатня чи не достатня поверхня теплообміну даного агрегату для проведення 

технологічного процесу. Якщо поверхня теплообміну не достатня, пропонують 

заходи, що можуть інтенсифікувати теплообмін, наприклад, змінюють 

температура теплоносія. 

 

3.3 Автоматизація виробничих процесів 

Розділ виконується за консультаціями, методичними вказівками та 

літературою, рекомендованою кафедрою автоматизації виробничих процесів. 

 

3.4 Охорона праці та техніка безпеки 

Розділ виконується за консультаціями, методичними вказівками та 

літературою, рекомендованою кафедрою біотехнології та безпеки 

життєдіяльності. 

 

3.5 Охорона навколишнього середовища 

Для попередження забруднення  атмосферного повітря, водоймищ, а 

також ґрунту твердими відходами майбутнього виробництва у проекті повинні 

бути запропоновані заходи з охорони навколишнього середовища. 

Спочатку дається характеристика газоподібних, рідких та твердих 

викидів виробництва за схемою: кількість, характеристика, ГДК, вплив на 

організм людини, навколишнє середовище. По кожному виду викидів повинні 

бути запропоновані заходи з утилізації корисних компонентів з відходів, 

очищення, знешкодження чи знищення викидів виробництва. 

При проектуванні природоохоронних заходів студент повинен звернути 

увагу на: 

- розробку принципово нових енерготехнологічних процесів і вибір 

відповідного обладнання для виробництва  заданої продукції на основі 

комплексної  переробки сировини і раціонального використання енергії; 

- створення замкненої структури матеріальних потоків, що дозволить 

технічно реально та економічно доцільно мінімізувати кількість відходів; 
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- розробку способів переробки вторинних ресурсів; 

-  вивчення механізму утворення токсичних речовин і вдосконалення з 

урахуванням  його технологічних процесів; 

- удосконалення конструкції обладнання; 

- заміну токсичних матеріалів на менш або взагалі не токсичні; 

- розробку технологічних процесів, які майже не вимагають 

використання води та не порошать. 

Рекомендації із цих напрямків при проектуванні виробництв деревних 

плит можна знайти у навчальних посібниках, довідниках  та спеціальній 

літературі або використати новітні розробки базового підприємства. 

 

3.3.4 Будівельна частина 

У цьому підрозділі описують з відповідним обґрунтуванням принцип 

компонування, надають характеристику вибраної будівлі та характеристику 

основних та допоміжних приміщень. 

Вихідними даними для компонування устаткування є: 

- технологічна схема ; 

- креслення устаткування з даними каталогів, довідками про масу, 

габарити, місця кріплення та обслуговування, розташування  місць підводу та 

відводів матеріалів; 

- дані технологічних розрахунків площі складських приміщень; 

- будівельні норми і правила при спорудженні промислових споруд; 

- санітарні норми та правила техніки безпеки при спорудженні 

промислових об’єктив. 

Головні критерії компонування устаткування - стрункість, 

симетричність, максимальна упорядкованість і компактність розташування усіх 

машин і агрегатів, безпечність в обслуговуванні, зручність монтажу і ремонту. 

Компонування починається з визначення основних матеріальних потоків 

– вертикальних та горизонтальних, від чого залежить кількість і висота 

поверхів, потім розташовують устаткування на планах кожного поверху, 

визначають виробничі площі, зайняті устаткуванням, допоміжними та 

санітарно-побутовими приміщеннями. За цими показниками вибирають 

габаритні розміри будівлі – висоту, ширину, та довжину, визначають ширину 

прогонів, крок і сітку колон, форму будівлі у плані, форми та розміри 

будівельних конструкцій. 

У пояснювальній записці докладно описують прийнятий принцип 

компонування устаткування за розташуванням по поверхах та групуванням за 

технологічною схемою. Перелічують і описують промислові, допоміжні, 

санітарно-побутові та адміністративні приміщення. Опис будівлі проводять за 

класифікацією промислових споруд, за об’ємно-планувальними показниками, 

за матеріалами будівельних конструкцій та особливостями покриттів, 

перекриттів, стінових панелей, що забезпечують безпечні умови праці. 
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3.3.5 Техніко-економічні розрахунки 

Метою цього підрозділу є техніко-економічне обґрунтування 

доцільності запропонованих у проекті технічних рішень. Виконується він за 

методичними вказівками і літературою, рекомендованими кафедрою економіки, 

на основі даних базового підприємства. 

 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

4.1 Загальні вимоги  

Пояснювальна записка дипломного проекту виконується українською 

мовою на листах білого паперу формату А4, а при необхідності – формату А3. 

По краям аркуша повинна бути нанесена рамка лініями на відстані 5 мм від 

верхнього, нижнього та правого країв та 20 мм – від лівого. Кожен аркуш 

повинен мати основний напис згідно з додатками Г та Д. 

Записку виконують рукописним або з використанням комп’ютерної 

техніки способом на одному боці аркуша паперу, витримуючи однаковий колір 

і яскравість тексту і інших зображень. Текст записки виконують з розрахунку 

не більше 40 строк на сторінку і висоті літер не менше 1,8 мм. 

Відстань від рамки аркуша до границі тексту треба залишати: на початку 

строк не менше 5 мм, у кінці строк – не менше 3 мм. Відстань від верхньої або 

нижньої строки тексту до верхньої або нижньої лінії рамки аркуша повинна 

бути не менше 10 мм. 

Абзаци у тексті починають відступом, який дорівнює п’яти позиціям. 

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, зберігаючи 

наскрізну нумерацію по всьому тексту записки. Номер аркуша проставляють у 

відповідних графах основного напису кожного аркуша. Титульний аркуш 

включають у загальну нумерацію під номером один, номер на титульному 

аркуші не проставляють. 

 

4.2 Структурні елементи тексту пояснювальної записки, їх 

найменування та нумерація 

Структурні елементи записки «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Висновки», 

«Список літератури» не нумерують, а їх найменування є заголовками 

структурних елементів. 

Розділи і підрозділи основної частини записки повинні мати заголовки, 

пункти і підпункти можуть мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів записки і заголовки розділів основної 

частини треба розташовувати у середині строки і друкувати (писати) великими 

літерами без крапки у кінці не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів, 

підпунктів записки треба починати з абзацного відступу і писати малими 

літерами, крім першої великої без крапки у кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються 
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Відстань між заголовками і подальшим текстом повинна бути один 

рядок, заголовком і попереднім текстом – дві строки. Не допускається 

розташування будь-якого найменування у нижній частині сторінки, якщо після 

нього розташований тільки один рядок тексту. 

Кожен структурний елемент записки і кожен розділ повинні починатися 

з нового аркуша. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах викладання суті 

записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу у 

цьому розділі, роз’єднаних крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не 

ставиться, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. 

Пункти і підпункти нумерують аналогічно нумерації підрозділів, 

наприклад, 3.2.1 (перший пункт другого підрозділу третього розділу) або 3.2.1.4 

(четвертий підпункт першого пункту другого підрозділу третього розділу). 

Усередині пунктів або підпунктів можуть бути виділені перелічення. 

Перед переліченням ставлять двокрапку. Перелічення можуть мати два рівні 

деталізації. Перед кожною позицією перелічення першого рівня треба ставити 

малу літеру українського алфавіту або, не нумеруючи, дефіс. 

Для другого рівня деталізації перелічення треба використовувати 

арабські цифри з дужкою. Перелічення першого рівня деталізації друкують 

малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом  відносно 

місце розташування перелічення першого рівня: 

а) …………….   або    - …………….. 

б) …………….     - …………….. 

      1) ………..           1) ……….. 

      2) ………..           2) ……….. 

 

4.3 Ілюстрації та таблиці 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, фотознімки тощо) 

позначаються словом «Рисунок…», яке разом з назвою ілюстрації 

розташовують під рисунком  нижче пояснюючих даних, наприклад, «Рисунок 

3.1 – Схема розташування…». 

Таблиці позначають словом «Таблиця…», яке разом з номером і назвою 

розташовують над таблицею. 

Заголовки граф таблиці і заголовки строк боковика пишуть з великої 

літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення  із 

заголовком. Підзаголовки пишуть з великої літери, якщо вони мають 

самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять. 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують поле таблиці, а 

також лінії, які обмежують таблицю зліва, справа і знизу, можна не проводити, 

якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. 



14 

Ілюстрації і таблиці розташовують у записці безпосередньо після першої 

згадки  про них у тексті або на наступній сторінці. На всі ілюстрації і таблиці 

повинні бути дані посилки у тексті записки. 

Ілюстрації і таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою 

нумерацією у межах розділу, наприклад, «Рисунок 3.2»  другий рисунок 

третього розділу або «Таблиця 2.1»  перша таблиця другого розділу. 

Нумерація проводиться і у тому випадку, якщо у записці всього один рисунок 

або одна таблиця. 

Ілюстрація або таблиця, якщо вони не вміщаються на одній сторінці, 

можуть бути перенесені на наступну сторінку. При перенесенні ілюстрації її 

назву поміщають на першій сторінці, пояснювальні дані (якщо вони є) на 

кожній сторінці і під ними вказують: «Рисунок 2.1, аркуш 2». 

При переносі таблиці її голівку та/ або боковик можна заміняти 

номерами граф або строк, які проставляють у першій частині таблиці. Слово 

«Таблиця___» вказують над першою частиною таблиці, над іншими частинами 

пишуть «Продовження таблиці ____» з значенням номера таблиці, але без назви 

її. 

 

4.4 Формули і рівняння  

Формули і рівняння (хімічні, математичні і ін.) виконують креслярським 

шрифтом або машинним (на комп’ютері) способом безпосередньо після тексту, 

у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули 

або рівняння повинно бути залишено по одній вільній строчці. 

Формули і рівняння нумерують, незалежно від їх кількості у записці, 

арабськими цифрами  порядковою нумерацією у межах розділу. Номер 

вказують на рівні формули або рівняння у дужках  у крайньому положенні на 

строчці. 

Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта 

приводять безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони 

наведені у формулі або рівнянні. Кожне пояснення починають з абзацу словом 

«де» без двокрапки. Наприклад, «… об’єм чурака визначають за формулою: 

 

,,
4

3
2

мl
D

V 





                                                  (4.1) 

 

де D – діаметр чурака, м; 

l  – довжина чурака, м. 

При зображенні структурних формул молекул хімічних сполук, 

радикалів, іонів тощо, а  також хімічних рівнянь стехіометричні коефіцієнти, 

числові індекси, позначення зв’язків, електронів, зарядів іонів тощо пишуться 

без інтервалів. Інтервали в хімічних рівняннях необхідно між формулами і 

знаками (+, , , =, → тощо), наприклад: 
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Н2N–C–NH2 + CH2O → H2N–C–NH–CH2OH                            (4.2) 

                                                           

                     O                                     O 

 

Формули і рівняння, які йдуть одне за одним і не розділенні текстом, 

відокремлюють комою, а після останнього ставлять крапку. Переносити 

формули або рівняння на наступну строку можна лише на знаках виконуваних 

операцій (=, +, , , :, →, тощо), при цьому операція множення позначається 

знаком “”. 

 

4.5 Посилки 

При посилках на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, 

таблиці, формули, рівняння указують їх номера: ”… в розділі 4…”, “…дивись 

2.1…”, “…згідно з 3.3.4…”, “…по 2.3.4.1…”, “…на рисунку 1.3…”, “…у 

таблиці 3.2…”, “…за формулою (3.1)…”, “…у рівняннях (1.23)-(1.26)…”. 

Посилки на літературні джерела у тексті записки треба вказувати 

порядковим номером, під яким вони знаходяться у списку літератури. Цей 

номер виділяють квадратними дужками, наприклад, “…у роботах [1-7]…”, 

“…згідно [12]…”. 

  

Найтиповіші випадки опису літературних джерел: 

Книга (один автор) 

1. Васильев В.В. Система адаптації робітників до професійної діяльності 

[Текст] / В. В. Васильєв.  К. : Вища освіта, 1999. – 300 с. 

 

Книга (два і більше авторів) 

1. Безуглый, В. В. Электрохимия полимеров [Текст] : учеб. пособие /             

В. В. Безуглый, Т. А. Алексеева  Харьков: Основа, 1990. – 184 с. 

2. Кульский, А. А. Электрохимия в процессах очистки воды [Текст] : 

монография / А. А. Кульский [и др.]  К.: Техника, 1987.  220 с. 

3. Honig, J. M. Electrodes of conductive metallic oxides. [Теxt] / J. M. Honig 

[et al.] – Amsterdam: Elsevier, 1980. – 260 р. 

4. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ. мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под 

общ. ред. Н. И. Тихонова.  М.: Физматлит ; С.-Пб. : Нев. Диалект, 2002. –         

630 с. 

 

Книга (без автора) 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря [Текст]: іст. 

опис / упорядник В. Клос.  К. : ГраніТ, 2007.  119 с. 
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Стандарти 

1. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. 

[Текст] – На заміну ДСТУ 1.0-93; надано чинності 20030701. – К.: 

Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с. 

2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] – 

Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. –  27 с.: ил. 

 

Патенти 

1. Пат. 38129 Україна, МКВ
7
 G 06 F 17/17, G 06 F 17/18. Пристрій для 

визначення екстремумів сигналу [Текст] / Хандецький В. С. (Україна); заявник 

та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку.  № 2000063133; заявл. 

01.06.01; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 3с.: ил. 

Стаття з журналу, збірника 

1. Ходаковская, Р. Я. Стеклокристаллические материалы и покрытия с 

реакционно-формируемой структурой [Текст] / Р. Я. Ходаковская // Стекло и 

керамика. – 1989. – № 6. – С. 3639. 

2. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell 

applications  a review [Теxt] / В. Smitha, S. Sridhar, A. A. Khan // Journal of 

Membrane Science. – 2005. – Vol. 259, № 12. – Р. 10–26.  

3. Величко, О. О. Становлення та розвиток грошово-кредитної 

системи України [Текст] / О.О. Величко, М. В. Потапов // Економіка України. – 

2001. – № 5. – С. 8–12. 

 

 

5 МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ У ВИРОБНИЦТВІ 

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ 

 

5.1 Визначення об’єму виробництва продукції 

 Об’єм виробництва продукції визначається за виробничої потужності 

підприємства (цеху). Це обґрунтований річний випуск, приведений до певного 

виду продукції.  

 Виробнича потужність визначається по головному агрегату, яким у 

виробництві напівтвердих, твердих, та надтвердих деревноволокнистих плит 

(ДВП) є гарячий прес.  

 У загальному вигляді виробнича потужність визначається за формулою: 

 

,ФПМ                                                    (5.1) 

 

 де П – продуктивність головного агрегату в одиницю часу; 

    Ф – фонд часу роботи головного агрегату. 

 Річний фонд часу роботи підприємства (цеху) з виробництва 

напівтвердих, твердих та надтвердих деревноволокнистих плит, включених у 

перелік виробництв з безперервним процесом роботи, складає: 
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- календарні дні року – 365; 

- капітальний ремонт – 20; 

- профілактичний ремонт – 33; 

- святкові дні – 8; 

- всього неробочих днів – 61; 

- робочих днів у році – 304. 

 Зупинки на профілактичний ремонт встановлюється графіком, 

затвердженим на підприємстві, наприклад, зупинка лінії на одну – дві зміни 

через 5-10 днів. Лінію з виробництва плит можна не зупиняти і на святкові дні, 

у цьому випадку кількість робочих днів у році відповідно збільшується. 

 Таким чином, фонд робочого часу цеху з виробництва ДВП складає: 

 

.729683304 годФ                                             (5.2) 
 

 Годинна продуктивність головного агрегату (багатоповерхового пресу) 

визначається за формулою: 

 

./,
60

2 годм
Т

LВККn
П

ц

Вф

год


                             (5.3) 

 

а каландрового пресу безперервної дії –  

 

./,60 2 годмКККВП обрВфкалгод                          (5.4) 

 

 де  n – кількість поверхів (робочих проміжків) у пресі; 

Кф – коефіцієнт, враховуючий втрати плит, пов’язані з фізико-

механічними випробуваннями, для твердих ДВП Кф=0,996; 

 Кв – коефіцієнт використання робочого часу головного агрегату, при 

виробництві ДВП мокрим способом Кв=0,915, сухим способом  Кв=0,825; 

v – швидкість руху транспортуючого конвеєру м/хв;  

B, L – відповідно ширина і довжина готової плити, м; 

Вкал – ширина необрізаної стрічки ДВП, то виходить з каландрового 

пресу, м; 

Вобр – коефіцієнт виходу готових плит при обрізанні і розрізуванні 

безперервної стрічки; 

Тц – тривалість повного циклу пресування плит у багатоповерховому 

пресі, хв: 

 , 

 

де  Тт – загальна тривалість теплового циклу, хв; 

 Тв – допоміжний час на завантаження, вивантаження плит, хв; для 

мокрого способу виробництва ДВП Тв=1 хв. 
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Тривалість теплового циклу для процесу гарячого пресування ДВП 

мокрим способом визначається характеристиками вихідної сировини, 

випускаємих плит і технічними характеристиками гідравлічних пресів, 

наведеними в [1, таблиці 3.78, 3.79] і складає на вітчизняних виробництвах при 

виробництві твердих ДВП товщиною 2,5 мм – 6,0 – 7,0 хв, а товщиною 3,2 мм – 

7,0 – 8,0 хв. 

 

5.2 Розрахунок витрат деревної сировини та проклеювальних 

речовин 

Чиста витрата волокна на 1000 м
2
 плит одного асортименту плит (за 

якістю, товщиною та густиною) розраховується за формулою: 

 

2
4

1000/,
)100()100(

10
мкг

rКw

S
П

пл

пл







 ,                        (5.5) 

 

де S   товщина готової плити, мм; 

пл – густина готової плити, кг/м
3
; 

wпл – абсолютна вологість готової плити, %; 

r  – сумарні витрати гідрофобізуючих і зміцнюючих речовин,  у % до 

абсолютно сухої маси волокна; 

K – коефіцієнт утримання гідрофобізуючих і зміцнюючих речовин, для 

мокрого способу виробництва К= 0,7, для сухого –  К=0,9. 

Кількість проклеювальних добавок при виготовленні ДВП мокрим 

способом наведена у [1, таблиця 3.49], витрати гідрофобізуючих та 

зміцнюючих добавок у виробництві ДВП сухим способом – у [ 1, таблиці 3.90 і 

3.91]. На вітчизняному виробництві ДВП сухим способом з використання 

каландрового пресу застосовують карбамідну смолу у кількості 1516% та 

парафін у кількості 0,91%. 

Загальні витрати сировини визначають за такими формулами:  

 сировина – дров’яна деревина: 

 

;1000/,
10)100( 23

4

ìì
ÂÂÂ

ÎÎÎÏ
Í

gÏÒÌ

ÂÏÍ
g




                 (5.6) 

 

 сировина – технологічна тріска: 

 

;1000/,
)100( 23 ìì

Â

ÎÎÎÏ
Í

ÒÌ

ÂÏÍ
ÒÒ




                         (5.7) 

 

 сировина – відходи лісозаготівель і несортована тріска:  



19 

;1000/,
100)100( 23

)(

)( ìì
ÂÂ

ÎÎÎÏ
Í

ÍÒËÇÒÌ

ÂÏÍ
ÍÒËÇ




          (5.8) 

 

де   – відходи при форматному обрізанні, %; 

  –  відходи, пов’язані з відбором проб, %; 

  –  відходи, які одержуються внаслідок втрат волокна зі стічними 

водами, %; 

  – вихід деревного волокна при розмелюванні тріски, %; 

  – вихід  сортованої тріски, %; 

  – вихід деревини при розробці лісоматеріалів, % 

   – відповідно середня умовна густина дров’яної деревини, 

технологічної тріски, відходів лісозаготівель (несортованої тріски) при 

обраному породному складу сировини: 

 

;/,... 3

2211 ìêãõõõ ³³                                 (5.9) 

 

де  − середня умовна густина деревини однієї породи, кг/м
3
; 

 − частка деревної сировини однієї породи. 

 

;/),(01,0 3ìêãçäçäãíãíÊÊ³                                  (5.10) 

 

де  – відповідно вміст кори, гнилизни та здорової деревини, % 

до загального об'єму деревини; 

 відповідно густина кори, гнилизни та здорової 

деревини, . 

./,65,0 3ìêãçäãí                                            (5.11) 

 

Значення відповідних відходів приймаються за даними діючого 

виробництва або літературними даними [1, пункт 3.4.1]. Для узагальнюючих 

розрахунків при виробництві твердих плит приймають такі значення, %: 

=5,4–6,8 (при менший ширині плити значення більше); 

=0,4;  

=1,6 (для хвойних порід) та =2,0 (для листяних порід); 

=88,0 (для листяних порід) та =93,0 (для хвойних порід); 

ВТ=91,0 (при переробці дров'яної деревини) та ВТ =80,0 (при переробці 

відходів лісозаготівель); 

=98,5. 

Після розрахунків загальних витрат сировини за формулами 5.6-5.8 

визначають середні витрати деревної сировини за формулою: 
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;1000/, 23

)()( ìì³Í³Í³ÍÍ ÍÒËÇÍÒËÇÒÒÒÒääñåð 
             (5.12) 

 

де )(,, ÍÒËÇÒÒä ³³³ – відповідно частка дров'яної деревини, технологічної 

тріски та відходів лісозаготівель (несортованої тріски) у загальному об'ємі 

сировини. 

Потім визначають загальну кількість деревної сировини, потрібної для 

річного випуску продукції, та кількість кожного виду деревної сировини, що 

потрібно для технологічних розрахунків та визначення економічних показників 

проектованого  виробництва. 

Кількісні витрати гідрофобізуючих, зміцнюючих та осаджуючих 

речовин визначають за формулою:  

 

;1000/,
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³


       (5.13) 

 

де  – витрати кожної з проклеювальних речовин у % до абсолютно 

сухої маси волокна. 

 

5.3 Технологічні розрахунки у виробництві ДВП 

Технологічні розрахунки виконуються по кожній ділянці технологічного 

процесу і полягають у підбиранні устаткування для виконання певної операції, 

визначенні його продуктивності і кількості, потрібної для виконання річної 

програми. Для кожного виду устаткування приводиться технічна 

характеристика. Для виконання розрахунків треба користуватися спеціальною 

літературою, зокрема [1, підрозділи 3.5, 3.7]. 

  

 

5.4 Теплові розрахунки процесу пресування ДВП 

Теплові розрахунки процесу пресування полягають у визначенні витрат 

тепла на технологічні потреби, визначенні кількості теплоносія для підводу цієї 

кількості тепла і визначенні поверхні теплообміну, потрібної для передачі цієї 

кількості тепла. 

 

5.4.1 Визначення витрат тепла на технологічні потреби 

Витрати тепла в процесі пресування ДВП, які одержують мокрим 

способом, складаються з кількості його, яка йде на нагрівання 

деревноволокнистого пакета, випаровування вологи з нього, нагрівання 

транспортних піддонів та сіток, і втрат тепла у навколишнє середовище: 

 

;                    (5.14) 
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де  витрати тепла на нагрівання деревноволокнистої маси, кДж/год; 

 витрати тепла на випаровування надлишкової вологи, кДж/год;     

 витрати тепла на нагрівання піддонів, кДж/год;     

 витрати тепла на нагрівання сіток, кДж/год; 

      втрати тепла у навколишнє середовище через бокові поверхні 

нагрівних плит, кДж/год;      

втрати тепла у навколишнє середовище через горизонтальні 

поверхні нагрівних плит, кДж/год; 

Витрати тепла на нагрівання деревноволокнистої маси: 

 

.;/),(1 ãîäêÄættÑmQ n

ä

k

äää                                (5.15) 

 

де  маса деревноволокнистих пакетів, які проходять через прес 

протягом години, ; 

 питома теплоємкість деревноволокнистої маси, ; 
n

ä

k

ä tt , – відповідно температура деревноволокнистого пакета на початку і у 

кінці пресування,˚С. 

Маса деревноволокнистих пакетів, які проходять через прес протягом 

години, визначається за формулою: 
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                                      (5.16)                         

 

де  кількість деревноволокнистої маси, яка йде на формування 

одного пакету, кг; 

  кількість проміжків (одночасно пресуємих плит) пресу; 

  тривалість повного циклу пресування плит у багатоповерховому 

пресі, хв. 

Кількість деревноволокнистої маси, яка йде на формування одного 

пакету, може бути взята із заводських даних, а може бути розрахована за 

формулою: 
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                               (5.17) 

 

де Lн, Bн – відповідно довжина та ширина необрізаної плити, м; 

 відносна вологість деревноволокнистого пакету після 

віджимання води у пресі, %; при відсутності заводських даних можна прийняти 

=45%. 

Питома теплоємкість деревноволокнистої маси:  
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       (5.18) 

 

де  питома теплоємкість води, ),/( ãðàäêãêÄæ   при температурі, 

середній між  і ; 

 питома теплоємкість деревинної речовини; приймаємо               

=1,58 )/( ãðàäêãêÄæ  . 

Витрати тепла на випаровування вологи: 
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            (5.19) 

 

де   початкова абсолютна вологість деревноволокнистого пакета, 

%: 

,%;100
100
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w                                                 (5.20) 

 

 абсолютна вологість деревноволокнистої плити після пресування, 

%; =0,8–1,2%; 

 ентальпія води і насиченої пари при температурі ;/, êãêÄæt ê

ä . 

Витрати тепла на нагрівання піддонів: 
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де  маса одного піддона, кг; 

 теплоємкість матеріалу, з якого виготовлені піддони, 

)/( ãðàäêãêÄæ  ; 

 температура плит пресу, ˚С; 

 температура піддона на початку пресування, ˚С. 

Витрати тепла на нагрівання сіток: 
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                          (5.22) 

 

де  маса однієї сітки, кг; 

 теплоємкість матеріалу, з якого виготовлені сітки, 

)/( ãðàäêãêÄæ  . 
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Втрати тепла у навколишнє середовище від бокових поверхонь плит 

пресу: 

.,/),(6,3 05 ãîäêÄættFQ ïëáá                          (5.23) 

 

де б – коефіцієнт тепловіддачі від вертикальної поверхні плит пресу у 

навколишнє середовище, )/( 2 ãðàäìÂò  ; 

на практиці б=13–16 )/( 2 ãðàäìÂò  ; 

площа бокових поверхонь усіх обігрівних плит пресу, ; 

 

                                (5.24) 

 

де  а, в,  відповідно, довжина, ширина та товщина плит пресу, м; 

    температура повітря навколо преса, ˚С. 

Втрати тепла у навколишнє середовище від горизонтальних поверхонь 

обігрівних плит пресу: 

 

.,/,)(6,3 05 ãîäêÄættFQ ðîçïëãîðãîð                (5.25) 

 

де гор – коефіцієнт тепловіддачі від горизонтальної поверхні плит пресу 

у навколишнє середовище, )/( 2 ãðàäìÂò  : 

 

,)(9,4 19,0

0ttïëãîð                                      (5.26) 

 

 сумарна площа неізольованих горизонтальних поверхонь плит 

пресу, : 

                ;                                       (5.27) 

 

 сумарний час рознімання плит пресу протягом 1 години, год: 

 

                            , год.                                               (5.28) 

 

5.4.2 Визначення витрат теплоносія 

У якості теплоносія при виробництві ДВП мокрого способу 

застосовують перегріту воду з температурою до 210–230˚С. У цьому випадку 

кількість теплоносія визначається за формулою: 
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                               (5.29) 

або 
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,                           (5.30) 

 

де теплоємкість теплоносія, )/( ãðàäêãêÄæ  ; 

 густина теплоносія при робочій температурі, ; 

k

m

n

m tt , – відповідно початкова і кінцева температура теплоносія, ˚С; 

звичайно різниця між цими температурами не перевищує 5˚С. 

Теплофізичні властивості різних теплоносіїв наведені у [1, таблиці 2.59–

2.63]. 

  

5.4.3 Визначення поверхні теплообміну  

Розрахунок поверхні теплообміну плит пресу полягає у перевірці; чи 

достатня існуюча поверхня циркуляційних каналів для підводу необхідної  

кількості тепла. 

  Розрахункова поверхня теплообміну: 
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                         (5.31) 

 

де т – коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до внутрішньої поверхні 

каналу, )/( 2 ãðàäìÂò  ; 

 середня температура теплоносія, ˚С: 

 

  ,,
2

. C
tt

t
ê

ò

ï

ò
ñåðò 


                                             (5.32) 

 

 середня температура плит пресу, ˚С: 
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                                           (5.33) 

 

де  температура зовнішньої поверхні плити, ˚С; 

температура внутрішньої поверхні стінки каналу, ˚С. 

Для  розрахунку середньої температури плит пресу необхідно знати 

геометричні розміри перерізу плити у відповідності із рисунком 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Ділянка поперечного перерізу обігрівної плити: діаметр циркуляційного 

каналу, м;  l – відстань між осями каналів, м; h – відстань від центру каналу до поверхні 

плити, м 

 

Температура внутрішньої стінки каналу: 
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Температура зовнішньої поверхні плити: 
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 (5.35) 

 

Лінійна потужність теплового потоку: 
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                                     (5.36) 

 

Термічний опір ділянки плити: 
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 (5.37) 

 

У формулах 5.35 та 5.37 

коефіцієнт теплопровідності матеріалу плити пресу, 

)/( ãðàäìÂò  . 

dк 

h
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Коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до поверхні циркуляційного 

каналу визначають за формулою:  
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                              (5.38) 

 

де  коефіцієнт теплопровідності теплоносія, )/( ãðàäìÂò  . 

Для турбулентного руху рідини у прямих гладких каналах встановлена 

залежність: 
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де      число Рейнольдса теплоносія; 

   число Прандля теплоносія відповідно при температурі 

теплоносія і температурі стінки каналу. 

Критерій  Рейнольдса: 

,Re
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                                            (5.40) 

 

де коефіцієнт кінематичної в'язкості рідини, м
2
/с; 

швидкість руху теплоносія у каналах плити, м/с. 

 

Швидкість руху теплоносія у каналах плити: 
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                                   (5.41) 

 

де кількість циркуляційних контурів у плиті пресу (кількість вводів 

теплоносія у одну плиту); 

 кількість вхідних каналів у циркуляційному контурі (див. [1, 

рисунок 2.19]) ; 

витрати теплоносія через одну плиту пресу, м
3
/год. 
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                                      (5.42) 

 

Існуюча площа поверхні всіх каналів преса: 
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2,)1( ìldnnF kkk³ñí                                       (5.43) 

 

де  число каналів у одній плиті; 

довжина кожного каналу, м. 

Якщо , то загальної поверхні каналів плит пресу достатньо 

для забезпечення температурного режиму пресування. Якщо поверхня 

теплообміну недостатня, треба запропонувати заходи інтенсифікації 

теплообміну. 
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Студент дипломник         
     (підпис) 

 
 
 
Керівник проекту                                

     (підпис) 
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Додаток Г 

Зразок оформлення реферату 

 

РЕФЕРАТ 

 

Записка пояснювальна: 65 с., 5 рис., 23 табл., 41 джерело. 

 

Об’єктом розробки є цех з виробництва деревноволокнистих плит 

продуктивністю 18 млн. м
2
 на рік. 

Мета проекту – розробити економічно і технічно ефективний процес 

виробництва деревноволокнистих плит (ДВП). 

Наведений огляд літератури, присвячений процесам пресування у 

виробництві ДВП. Обґрунтовані метод виробництва та місце будівництва 

проектованого цеху. 

Дана характеристика сировини, матеріалів і готової продукції. Розроблена 

технологічна схема виробництва ДВП, норми технологічного процесу та методи  

його контролю. Виконані необхідні матеріальні, технологічні та теплові 

розрахунки, компонування устаткування, запропоновані габаритні розміри 

будівлі цеху. 

Розроблені заходи з автоматизації відділення формування та пресування, 

охорони праці та навколишнього середовища. 

Визначені основні техніко-економічні показники проектуємого 

виробництва. 

ПЛИТИ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТІ, ВОЛОКНО, СМОЛА 

КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНА, ПРЕС, МАШИНА ФОРМУВАЛЬНА, 

СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНА, ПЛОЩА ТЕПЛООБМІНУ, КРЕСЛЕНИК 

КОМПОНУВАЛЬНИЙ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ПОКАЗНИКИ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ. 

 
 

 

 

 

Змн.  
рк. 

№ докум. 
ПОЯСНЮВ 

 
 

А  
 

ПИ 

К 

 

ДО 

Підпис Дата 

Аркуш 

3 

ХТВМС-12-7.05130110-32-15-ПЗ 

 
 Розробив  

Консульт.  

Керівник  

 Н. контр.  

 Зав. кафедри  

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Літера Аркушів 

165 

ДВНЗ УДХТУ ХТВМС гр.5-ДП-32 
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Додаток Д 

Форма основного напису для пояснювальної записки 

 

 

Основний напис для першого аркуша пояснювальної записки (ГОСТ 

2.104-68, форма 2): 

 

 

Основний напис для наступних аркушів пояснювальної записки: 
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