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Мета та задачі дипломного проектування 

 

Метою дипломного проекту є розробка технічної документації для 

спорудження промислового виробництва  високомолекулярних сполук, яке б 

забезпечувало випуск полімеру заданої якості, заданого об'єму при виконанні 

необхідних санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці та охорони довкілля. 

Задачею дипломного проектування є систематизація, закріплення та 

розширення теоретичних і практичних знань за спеціальністю, придбання 

навичок проведення самостійної роботи при пошуку нових технічних рішень та 

оцінка підготовки молодого спеціаліста до самостійної роботи на сучасних 

підприємствах. 

Темою дипломного проектування може бути проект реконструкції 

діючого підприємства (цеху), проект технічного переоснащення діючого 

підприємства (цеху) або проект нового цеху з виробництва 

високомолекулярних сполук. 

Для успішного виконання дипломного проекту студент повинен уміти: 

– аналізувати та вибирати методи виробництва заданого полімеру; 

– вибирати, обґрунтовувати та складати технологічну схему; 

– робити матеріальні розрахунки; 

– вибирати та розраховувати кількість необхідного устаткування; 

– перевіряти придатність устаткування для проведення технологічного 

процесу; 

– розраховувати енерговитрати основного устаткування; 

– вибирати найбільш раціональні принципи керування технологічним 

процесом, у тому числі за допомогою мікропроцесорної техніки та ЕОМ; 

– компонувати устаткування цеху відповідно до потреб технологічного 

процесу, створення безпечних умов праці та найменшими економічними 

витратами; 

– запропонувати найбільш економічне конструктивне рішення 

промислової будівлі цеху; 

– вибирати безпечні умови проведення процесу та охорони довкілля; 

– запропонувати заходи до захисту довкілля від шкідливих викидів і 

методи утилізації відходів виробництва; 

– технічно грамотно обґрунтувати економічну та соціальну ефективність 

виробництва, що проектується. 

 

Структура дипломного проекту 

Дипломний проект складається із пояснювальної записки і креслень. 

Розрахунково-пояснювальна записка має такі основні розділи: 

Відомість дипломного проекту  

Титульний аркуш 

Завдання на дипломний проект 

Реферат 

Зміст з надписом (штамп)  

Вступ 
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1 Загальна частина 

1.1 Огляд літератури 

1.2   Техніко-економічне обґрунтування вибору методу виробництва 

1.3  Техніко-економічне обґрунтування вибору місця будівництва цеху, 

необхідності технічного переоснащення або реконструкції 

1.4 Характеристика готового продукту (полімеру) 

1.5 Характеристика мономерів і допоміжних речовин 

2       Технологічна частина 

2.1    Стадії технологічного процесу 

2.2    Хімізм та механізм хімічних реакцій одержання полімеру 

2.3    Опис технологічного процесу 

2.4    Норми технологічного режиму 

2.5    Матеріальні розрахунки 

2.5.1 Блок-схема виробництва 

2.5.2 Вихідні дані для матеріальних розрахунків 

2.5.3 Матеріальні розрахунки по стадіях технологічного процесу 

2.5.4 Зведений матеріальний баланс 

2.6    Технологічні розрахунки 

2.6.1 Підбір устаткування за об'ємом та продуктивністю 

2.6.2 Механічні перевірні розрахунки устаткування 

2.6.3 Теплові розрахунки устаткування 

2.7   Специфікація устаткування цеху 

2.8   Стандартизація та контроль якості продукції 

3 Автоматичний контроль та управління технологічним процесом 

4 Компонування устаткування та будівельна частина 

5 Охорона праці 

6 Охорона довкілля 

7 Організаційно-економічна частина 

Висновки 

Список літератури 

Додатки 

До складу графічної частини (креслення) дипломного проекту входять: 

– апаратурно-технологічна схема виробництва суміщена із схемою 

автоматизації виробничого процесу (1 аркуш); 

– креслення основного апарата (переважно реактора) з кришкою              

(1 аркуш); 

– плани цеху з основним устаткуванням (1–2 аркуші); 

– зведені техніко-економічні показники (1 аркуш). 

За форматами, умовними позначеннями, шрифтами і масштабами 

креслення повинні відповідати вимогам державних стандартів і вимогам 

методичних вказівок до дипломного проектування. 
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Зміст окремих розділів розрахунково-пояснювальної записки 

 

Відомість дипломного проекту 

 

Подається перелік усієї документації проекту за формою наданою у 

ГОСТ 2.106-68 “Текстовые документы” (Додаток В). У відомості технічного 

проекту записують усі конструкторські документи, які заново розроблені та які 

використані із інших проектів і робочої документації. Відомість дипломного 

проекту не нумерується в пояснювальній записці. 

 

Титульний аркуш 

 

Титульний аркуш роздруковують згідно з Додатком А, попередньо 

видаливши перші три рядки. В пояснювальній записці титульний аркуш 

вважають першою сторінкою, але не нумерують. Усі вільні поля повинні бути 

заповнені, керівники структурних підрозділів ставлять свої ініціали і 

розписуються, те ж саме робить і рецензент. 

 

Завдання на дипломний проект 

 

Видається на кафедрі керівником дипломного проекту. 

 

Реферат 

 

Призначення реферату – у надто стислій формі показати про що йдеться у 

розрахунково-пояснювальній записці. 

Реферат починається з визначення обсягу записки, кількості рисунків, 

таблиць та додатків. Потім перелічують "Ключові слова" – слова, які 

найчастіше вживаються у записці та які відображають основний предмет, що 

описується, та основні дії або перетворення цього предмета. Загальна кількість 

"ключових слів" – 5–8. 

У другому абзаці реферату вказують яким чином одержують полімер, 

особливості його утворення, його виробництва, які зроблені розрахунки, які 

запропоновані нові рішення виробництва. Об'єм реферату – 0,5 сторінки.  

 

Зміст 

 

У технічному документі великого обсягу на першому заголовному 

аркуші, а при необхідності і на наступних аркушах, розташовують зміст з 

номерами і найменуванням розділів і підрозділів і номерами аркушів, на яких 

вони розташовані. 

Слово "ЗМІСТ" записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) 

прописними літерами. Найменування, включені в зміст, записують рядковими 

літерами, починаючи з прописної літери. 
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Вступ 

 

У вступі коротко висвітлюють такі питання: стан галузі виробництва, її 

розвиток, призначення полімеру за темою дипломного проекту, його 

використання у різних галузях виробництва. Визначають актуальність 

завдання, шляхи вирішення питань проектування виробництва, які нові технічні 

рішення будуть запропоновані у дипломному проекті. 

Слово "ВСТУП" записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) 

прописними літерами. Обсяг вступу – 2–3 сторінки. 

 

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Огляд літератури 

 

Задача розділу – виявити уміння студента користуватися науково-

технічною літературою: монографіями, періодичною літературою, 

реферативними журналами, патентною літературою за своєю спеціальністю. За 

літературними даними показати якими способами можна одержати заданий 

полімер, хімізми і механізми його утворення, промислові методи його 

виготовлення, устаткування, яке використовується для його виготовлення, 

основні методи його переробки та використання.  

На основі літературного огляду виконуються наступні розділи проекту. 

 

1.2 Обґрунтування вибору методу виробництва 

 

Не зважаючи на те, що завданням на дипломний проект метод 

виробництва конкретного полімеру або смоли визначено, студенту необхідно 

порівняти відомі із літератури та інших джерел методи виробництва і вибрати 

(обґрунтувати) кращий за такими показниками: 

– кількість технологічних операцій; 

– складність технологічних операцій; 

– енергоємність процесів, окремих стадій; 

– складність управління технологічним процесом; 

– серійне чи спеціальне устаткування використовується; 

– санітарна та пожежна безпечність окремих операцій; 

– автоматизація та механізація окремих стадій; 

– кількість відходів на стадіях; 

– наявність та кількість викидів у навколишнє середовище. 

При реконструкції або технічному переоснащенні цеху треба подати 

обґрунтування цих заходів, проаналізувати причини, за якими подальше 

функціонування цеху недоцільне, запропонувати заходи, які можуть підвищити 

ефективність виробництва, знизити собівартість продукції, збільшити 

продуктивність праці, покращити санітарно-гігієнічні та екологічні умови 

праці. 
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Розділ рекомендується закінчити коротким описом (як висновок) який із 

описаних методів виробництва буде використано у дипломному проекті, чому 

Ви його приймаєте, які зміни Ви передбачаєте внести у технологію або у 

технологічну схему, яке нове, більш продуктивне устаткування Ви будете 

використовувати у своєму проекті, які Ви заходи передбачаєте для економії 

сировини, тепла, води, для зменшення відходів у довкілля та інше. 

Розділ "Техніко-економічне обґрунтування місця будівництва цеху" 

виконується у тому випадку, коли завданням на дипломне проектування є 

розробка проекту нового цеху. 

Місце будівництва цеху обґрунтовується з огляду на необхідність і 

господарську доцільність випуску продукції в певному регіоні. Обґрунтування 

проводиться за такими критеріями: 

– необхідність і умови реалізації продукції цеху; 

– забезпеченість сировиною; 

– забезпеченість трудовими ресурсами; 

– забезпеченість електроенергією, водою, парою; 

– характеристика будівельного майданчика (характеристика ґрунтів, 

глибина промерзання, глибина ґрунтових вод, середньорічні максимальна та 

мінімальна температури, санітарна зона); 

– екологічна характеристика району будівництва цеху та можливий його 

вплив на довкілля. 
 

1.3 Характеристика готового продукту (полімеру) 
 

Цей розділ слід починати з текстового опису хімічної структури полімеру 

(смоли), особливостей будови макромолекули, молекулярної маси, 

молекулярно-масового розподілу залежно від способу одержання та інше. 

Потім навести всі можливі показники даного полімеру знайдені у довідниках, 

енциклопедії та Державних стандартах (ГОСТ) або технічних умовах (ТУ) для 

виробництва яких користуються на підприємстві. 

Усі знайдені показники слід занести в таблицю такої форми: 

Таблиця _______  Характеристика ______________________________ 
            (номер таблиці)     назва полімеру) 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 

Величина 

показника 

Література 

або № Державного 

стандарту (ДСТУ, ГОСТ) 

    
 

1.4 Характеристика мономерів і допоміжних речовин 
 

Розділ виконується за тією ж формою що і попередній. Спочатку 

записують хімічну структурну формулу речовини, а потім її характеристики 

заносять у таблицю (для кожної речовини, мономеру та інше окрема таблиця) 

після хімічної формули і назви. 

Відомості про фізико-хімічні властивості беруть із довідників, 

монографій, енциклопедій та ДСТУ. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Стадії технологічного процесу 

 

Технологічна частина дипломного проекту починається із визначення 

стадій технологічного процесу, які коротко характеризуються у відповідному 

розділі. До переліку стадій входять усі операції, які необхідні для виготовлення 

необхідного полімеру починаючи із підготовки сировини, мономерів 

(транспортні операції, змішування, розчинення окремих компонентів) до 

затарювання готової продукції. Треба розрізняти суто хімічні стадії, на яких 

відбувається хімічне перетворення речовин, та фізико-механічні стадії, до яких 

належать транспортні, масообмінні, теплообмінні процеси, подрібнення, розсів, 

грануляція, стандартизація, пакування, фільтрація, сушіння та інші. Розділ 

являє собою перелік стадій з короткими коментарями кожної. За таким 

переліком стадій можна скласти блок-схему виробництва та попередню 

технологічну схему. 

 

2.2 Хімізм і механізм хімічних реакцій одержання полімеру 

 

На визначених у попередньому розділі стадіях, де відбуваються хімічні 

перетворення мономерів або проміжних продуктів, роблять докладний опис 

усіх реакцій із яких складається процес перетворення мономерів у полімер 

будь-то полімеризація, поліконденсація або полімераналогічні перетворення. 

Процес утворення полімеру може відбуватись у одному апараті, а може і 

у декількох, тому при описі елементарних стадій треба визначити, де саме 

відбуваються ці реакції. 

При описі механізмів реакцій треба наводити відомі з літератури 

кінетичні та енергетичні константи; константи рівноваги, константи передачі 

ланцюга, константи швидкості елементарних реакцій, теплові ефекти та інше. 

Механізми реакцій повинні бути докладними, пов'язаними з реальним 

процесом, що прийнятий у дипломному проекті, з урахуванням дії ініціаторів, 

каталізаторів, допоміжних речовин за технологічним регламентом. Це може 

бути полімеризація або поліконденсація в масі, в розчині, в емульсії, в 

суспензії, тому треба поєднувати технологічні особливості процесів із їх 

впливом на хімізм і механізм реакцій. 

 

2.3  Опис технологічного процесу 
 

Опис технологічного процесу виробництва полімеру виконують за 

технологічною схемою виробництва. Тому розглянемо головні правила 

розробки технологічної схеми (ТС). 
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2.3.1 Технологічна схема виробництва 

Технологічна схема – це графічне зображення сукупності взаємозв'язаних 

технологічних вузлів, у яких відбуваються хімічні та фізико-механічні процеси 

з виготовлення заданого продукту. Технологічний вузол визначають як апарат 

або групу апаратів з трубопроводами та арматурою, в яких починається і 

закінчується один із хімічних або фізико-механічних процесів. 

Вихідними даними для розробки технологічної схеми є стадії 

технологічного процесу, технологічні схеми діючих виробництв у тому числі і 

суміжних галузей, які використовують аналогічні операції. 
 

2.3.2  Правила оформлення технологічної схеми 

Технологічна схема – це конструкторський документ, на якому складові 

частини виробничого устаткування і зв'язки між ними показані у вигляді 

умовних графічних елементів. 

Технологічні схеми виробництв полімерів виконуються переважно як 

комбіновані, які визначають повний склад елементів хімічного виробництва, 

елементи автоматизації, транспортне, гідравлічне та пневматичне обладнання. 

Технологічну схему розробляють у два етапи. 

На першому етапі технологічна схема являє собою умовно позначені 

апарати та устаткування з'єднані лініями, які є шляхами переміщення сировини 

та матеріалів. 

Попередню технологічну схему з усіма змінами і доповненнями 

затверджує керівник дипломного проекту, після чого студент може виконувати 

матеріальні розрахунки. 

При подальшій роботі над дипломним проектом (виконання 

матеріальних, теплових і технологічних розрахунків) попередня ТС змінюється, 

уточнюється, після чого переходять до розробки остаточного варіанта ТС. При 

розробці остаточного варіанта технологічної схеми треба керуватись такими 

вказівками. 

Технологічна схема оформлюється на стандартному аркуші паперу 

формату А1. При необхідності схему можна виконувати на двох аркушах в 

одному масштабі з одним штампом. Лінії зв'язків елементів схеми повинні 

співпадати при переході з аркуша на аркуш. При виконанні технологічних схем 

використовують лінії товщиною: 

S – рамки технологічної схеми і штамп, основні матеріальні потоки –  

1,0–1,5 мм (мономери, проміжні суміші, готовий продукт); 

S/2 – контури апаратів, умовні позначення машин і механізмів, 

другорядні потоки (трубопроводи) рідин, води для охолодження та нагрівання, 

газів та пари – 0,5–0,7 мм; 

S/3 – лінії зв'язку контрольно-вимірювальних приладів – 0,3 мм. 

1. На ТС показують одну технологічну лінію виробництва. 

2. Усе устаткування розташовують по вертикалі на відстанях, що 

відповідають їх дійсному розташуванню у вибраному масштабі. По горизонталі 

відстані між апаратами визначають зручністю їх розташування на кресленні. 
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3. Відносні розміри мірників, реакторів, проміжних ємностей, ємностей 

для зберігання рідин на схемі повинні відповідати їх реальним розмірам у 

масштабі. Інші машини, апарати, механізми та їх обладнання показують 

умовними позначеннями за стандартами, витяг з яких наведено у додатку 2. 

4. Усі апарати та устаткування повинні бути обладнані штуцерами 

розташованими на місцях, що відповідають технологічному процесу. При 

великій кількості трубопроводів, що обслуговують апарат, їх можна об'єднати у 

так звану "гребінку". 

5. Усі трубопроводи (лінії потоків) навколо апаратів повинні мати запірну 

арматуру, відсічні клапани, регулюючі пристрої з відповідним оформленням. 

6. Крім запірної та регулюючої арматури на трубопроводах навколо 

апаратів повинні бути стрілки з позначенням входу або виходу рідин, газів, 

пари. 

7. Трубопроводи, по яких надходять у цех різні рідини, гази та пара, 

розташовують біля верхнього краю аркуша, там же наносять трубопровід 

загального колектора дихання апаратів і ємностей. 

8. Трубопроводи, по яких відходять із цеху рідини (конденсати, оборотна 

вода, різні стічні води на очищення), розташовують біля нижнього краю 

аркуша. 

9. Трубопроводи маркірують числовими індексами за ГОСТ 3464-63 від  

1 до 27. При необхідності, для уточнення вмісту трубопроводу використовують 

підрядкові літерні або чисельні позначення біля чисельного індексу. Для 

речовин, що не передбачені ГОСТом (а таких більшість), надають числові 

індекси після 27, при необхідності з відповідними підрядковими позначеннями. 

Умовні позначення трубопроводів у вигляді таблиці наводять у правому 

верхньому куті технологічної схеми. 

10. Усе устаткування та ємності нумерують відповідно до опису 

технологічного процесу на поличках-виносках на вільних місцях збоку від 

апаратів. 

Таблиця ___Умовні позначення трубопроводів 

Умовні позначення 

трубопроводів 
Вміст трубопроводів 

——1  ———1—— Вода 

——1к———1к—— Вода – конденсат 

——1о———1о—— Вода – оборотна 

——2 ———2 —— Пара 

——25———25—— Пара – 0,5 МПа 

——4  ———4—— Азот 

——27———27—— Вакуум 

——28———28—— Стирол 

 

11. До кожної технологічної схеми повинен бути перелік елементів, 

оформлений у вигляді таблиці, яка розташовується над основним надписом 

(штампом). Відстань між переліком елементів схеми та основним надписом 
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повинна бути не менше 12 мм. Продовження переліку елементів розміщують 

ліворуч від основного надпису і повторюють шапку таблиці. При необхідності 

перелік елементів може бути виконаний у вигляді самостійного документа на 

аркушах формату А4, основний надпис і допоміжні графи до нього виконують 

за форматами 2 і 2а за ГОСТ 2.104-68. 

Таблиця ___Специфікація технологічної схеми 

1 5
   Поз. Назва Кількість Примітка 

8
     

8
 

20 110 10 45 

У графі "Примітка" указують марку апарата, машини, об'єм ємностей, для 

реакторів указують об'єм та потужність двигуна, насосів – продуктивність та 

потужність двигуна. 
 
2.3.3 Технологічний процес виробництва__________________ 

                                                                                                                      (указують назву полімеру) 

Опис технологічного процесу – це опис хімічних і фізико-механічних 

перетворень сировини (мономерів) і їх переміщення від апарата до апарата із 

визначенням часу, температури, тиску, об'ємів або маси на всіх стадіях від 

одержання та складування сировини до складування та видачі готового 

продукту замовнику. 

Звичайно обмежуються описом технологічного процесу за технологічною 

схемою без визначення технологічних параметрів, які наведені у спеціальному 

розділі дипломного проекту – "Норми технологічного режиму", але чітко 

дотримуються послідовності не тільки окремих стадій, але і послідовності 

зміни технологічних параметрів на кожній стадії. Це особливо стосується 

окремих стадій періодичних процесів, коли під час реакції змінюють 

температурний режим, припиняють подачу пари і вмикають подачу води для 

охолодження, коли вмикають подачу пари і знижують тиск при сушінні смоли 

та інше. Такі зміни технологічних параметрів не завжди відображені у "Нормах 

технологічного режиму" і вони повинні бути визначені при описі технологічної 

схеми. 

При описі ТС необхідно користуватись прийнятими позначеннями 

апаратів, машин та агрегатів. Наприклад: водна фаза із ємності 8 насосом 9 

подається у мірник 10 і завантажується через підігрівач 11 у реактор 12 

самоплином. Після завантаження водної фази через мірник 13 із апарата 3 

подається стирол із розчиненим у ньому пероксидом бензоїлу і т.д. 

У кінці розділу необхідно виділити підрозділ, у якому висвітлити, які 

зміни технологічної схеми прийняті для удосконалення технологічного процесу 

і як вони вплинули на якість продукції, продуктивність, умови праці, зниження 

відходів, зменшення викидів, економію теплоти, електроенергії, води та інше. 
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2.4 Норми технологічного режиму 
 
Розділ виконується у вигляді таблиці. Усі показники технологічних 

параметрів повинні відповідати прийнятому Вами реактору, апарату, агрегату. 

Так при заміні реактора малої місткості на більшу, при використанні 

теплоносіїв з іншими параметрами, інших каталізаторів та ініціаторів, більш 

досконалих агрегатів, технологічні параметри будуть відрізнятись від 

заводських. 

Таблиця ___Норми технологічного режиму 

Стадія, операція 

або апарат 

Завантажено, 

кг 

Тривалість 

операцій, г 
Температура, 

0
С 

Тиск, 

МПа 

     
 
2.5 Матеріальні розрахунки 
 

Метою матеріальних розрахунків є визначення таких показників: 

– кількість сировини (мономерів, ініціаторів, каталізаторів, розчинників 

та інших речовин) необхідних для виготовлення заданої кількості продукції;  

– кількість і склад проміжних продуктів на кожній стадії технологічного 

процесу; 

– кількість втрат сировини при підготовці до завантаження; 

– кількість і склад втрат проміжних продуктів на кожній стадії; 

– кількість і склад відходів виробництва на кожній стадії; 

– кількість і склад викидів виробництва в навколишнє середовище 

(газоподібні, рідкі та тверді викиди). 

Результати матеріальних розрахунків використовуються в технологічних 

розрахунках при визначенні кількості та об'єму устаткування, при проектуванні 

схем рекуперації та очистки викидів виробництва та в економічних розрахунках 

виробництва. 

Розділ починають із визначення вихідних даних, до яких входить: 

– блок-схема виробництва; 

– схема матеріальних потоків, в якій перелічують стадії виробництва;  

– завантаження продуктів на кожну стадію, втрати, відходи і викиди 

виробництва на кожній стадії, звичайно у відсоткових співвідношеннях; 

– склад готового продукту; 

– склад мономерів та інших речовин, що використовуються в процесі; 

– задана продуктивність цеху, у тому числі з урахуванням ефективного 

часу виробництва, який визначається з урахуванням режиму роботи. 

Звичайно матеріальні розрахунки виконують за добовою або часовою 

продуктивністю. Матеріальні розрахунки можуть виконуватись на річну 

програму або на тонну готової продукції, але розрахунки на рік вимагають 

користуватись великими числами, а розрахунки на тонну готової неприйняті 

для технологічних розрахунків устаткування. 

Матеріальні розрахунки починають з останньої стадії і далі "знизу до 

верху" до визначення необхідної кількості сировини і матеріалів, які необхідні 



 14 

для одержання заданої кількості продукції. Готова продукція має в своєму 

складі мономери, що не прореагували, побічні речовини, вологу, які треба 

враховувати в розрахунках. 

Треба чітко розрізняти стадії технологічного процесу, де відбуваються 

хімічні процеси і де чисто технологічні або транспортні. У першому випадку 

змінюється хімічний склад матеріалів, що надійшли на стадію, з'являються нові 

хімічні речовини, тобто, змінюється склад проміжних продуктів. Тому на таких 

стадіях, згідно з рівнянням хімічної реакції і стехіометричних коефіцієнтів, 

визначають кількість нової речовини, а користуючись ступенем перетворення 

вихідних речовин, визначають кількість продуктів, що не прореагували. Стадію 

хімічних перетворень зручно розраховувати "зверху" за процентним 

завантаженням реагуючих речовин. Визначивши скільки полімеру можна 

одержати із 100 кг завантажених продуктів за стехіометричними коефіцієнтами 

і ступенем перетворення мономерів або виходом полімеру і, відповідно, 

враховуючи втрати, визначають склад продуктів, які одержують на цій стадії.    

У подальшому, знаючи скільки одержано продуктів із 100 кг завантаження, 

визначають необхідну кількість мономерів для виконання програми 

виробництва. Такий підхід до розрахунків хімічної стадії процесу особливо 

плідний для поліконденсаційних процесів і процесів полімераналогічних 

перетворень у яких виділяється вода в результаті реакції та інші 

низькомолекулярні продукти реакції. 

Починаючи розрахунки будь якої стадії треба наводити пояснення, щоб 

постановка окремих розрахунків і їх результатів були зрозумілими для тих, хто 

ці розрахунки бачить вперше. 

Усі розрахунки за окремими стадіями зводять у таблиці, які розміщують 

наприкінці текстової частини розділу. Таблиці мають назви стадії і 

виконуються за такими формами: 

Таблиця ___Стадія полімеризації  

У кілограмах за годину (кг/год) 

Завантажено 
Кількість, 

кг/год 
Одержано 

Кількість, 

кг/год 

Масляна фаза 

   у тому числі: 

   стирол 

   пероксид бензоїлу 

Водна фаза 

   у тому числі: 

   вода 

   стиромаль 

   регулятор рН 

 Суспензія полістиролу 

у тому числі: 

полістирол (г) 

стабілізатор 

регулятор рН 

Витрати 

полістирол (налипання) 

полістирол (на фільтрах) 

вода 

 

Разом    

 

При врахуванні усіх вимог технологічного процесу, втрат і відходів, 

хімічних перетворень небаланс "завантажено-одержано" майже не 

спостерігається. Незначний небаланс у десятих або сотих після коми між 
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завантаженою та одержаною продукцією може спостерігатись тільки за 

рахунок округлювання розрахунків. 

Сходження матеріального розрахунку перевіряється також по окремих 

компонентах. Так легко перевірити баланс по мономеру. Кількість 

завантаженого мономеру повинна дорівнювати кількості перетвореного у 

полімер, кількості втраченого при випаровуванні під час полімеризації, 

кількості розчиненого у полімері, кількості розчиненого і втраченого з водою в 

емульсійних та суспензійних процесах полімеризації. Те ж саме можна зробити 

перевіривши баланс по воді в поліконденсаційних процесах та по інших 

компонентах. Такі розрахунки доцільно проводити при виявленні значного 

небалансу на окремих стадіях. 

Матеріальний розрахунок процесу завершується складанням таблиці 

"Зведений матеріальний баланс виробництва". До цієї таблиці входять тільки ті 

матеріальні потоки, що забезпечують виробництво, які входять в цех і які 

виходять із нього. 

Входять: мономери, інша сировина, допоміжні матеріали, вода на 

технологічні потреби, що використовується як розчинник, як водна фаза, вода 

на промивання полімеру. 

Виходять із цеху: полімер, усі відходи, втрати, викиди. Втрати сировини 

при підготовці та завантаженні, втрати проміжних продуктів, які не можна 

повернути в цикл, втрати мономерів, що не прореагували, відходи 

нестандартного продукту, викиди у воду, атмосферу при диханні апаратів, 

вакуумнасосів, пневматичного транспорту, при очищенні апаратів та інше. Усі 

ці відходи складають інколи дуже велику масу продуктів для яких треба 

рекомендувати ефективні засоби рекуперації, регенерації та знешкодження. 

Зведений матеріальний баланс дає змогу порівняти виробництво, що 

проектується, з діючим виробництвом, з аналогічним виробництвом, що 

працює за іншою технологічною схемою, дає змогу виявити ефективність 

прийнятих змін і удосконалень виробництва. Крім того зведений матеріальний 

баланс є основою для виконання розділів "Охорона праці", "Охорона довкілля" 

та розрахунків організаційно-економічної частини проекту. Порівняння 

звичайно проводяться за коефіцієнтами витрат, які при удосконаленні 

виробництва повинні бути менше від базових. 

Форма таблиці зведеного матеріального балансу наведена на сторінці 16. 

 
2.6 Технологічні розрахунки 
 
Метою технологічних розрахунків є визначення кількості та об'єму 

машин та апаратів і їх продуктивності, які повинні забезпечити випуск заданої 

кількості продукції заданої якості з мінімальними втратами при виконанні 

необхідних санітарно-гігієнічних умов праці. 

У дипломному проекті технологічні розрахунки виконуються відповідно 

до завдання, переважно по цеху, починаючи від площі або ємностей сховищ 

сировини до площі, або ємностей сховищ готової продукції.  



 16 

Вихідними даними для технологічних розрахунків служать: технологічна 

схема виробництва, постадійні матеріальні баланси, норми технологічного 

режиму, креслення та ескізи устаткування, їх технологічні характеристики, 

об'єм і місткість апаратів, продуктивність насосів, компресорів, вентиляторів, 

центрифуг та інше. 
Таблиця ___Зведений матеріальний баланс 

Завантажено 

Кількість Коефіцієнт 

витрат, 

т/т (або кг/т) 
кг/год кг/доб. 

т/рiк (або 

кг/рік) 

1. Стирол 

2. Пероксид бензоїлу 

3. Регулятор (ДДМ) 

4. Стабілізатор (ПВС) 

5. Вода 

    

Разом     

1. Полістирол товарний 

2. Втрати сировини: 

 пероксид бензоїлу 

 регулятор (ДДМ) 

 стабілізатор (ПВС) 

3. Відходи по стадіях: 

 полімеризація 

 фільтрування 

 сушки 

 пакування 

4. Викиди: 

 газоподібні 

 рідкі 

 тверді 

    

Разом     
 

2.6.1 Підбір устаткування за об'ємом і продуктивністю 
 

У процесах полімеризації і поліконденсації основним устаткуванням 

використовують вертикальні апарати об'ємного типу з механічними мішалками. 

До головних параметрів таких апаратів належать: номінальний об'єм, тиск у 

корпусі та теплообмінних пристроях (сорочці, змійовику), максимальна 

температура процесу, потужність двигуна, частота обертання валу мішалки. 

Номінальний об'єм – головна характеристика апарата, що визначає його 

продуктивність. Номінальний об'єм – це його внутрішній об'єм з урахуванням 

об'єму кришки, але без урахування його внутрішніх пристроїв. 

Кількість апаратів визначають керуючись даними матеріальних 

розрахунків (кількість сировини, що подається на стадію), часом її перебування 

у апараті та номінальним об'ємом типового апарата, який вибраний для 
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оснащення технологічної схеми з певним коефіцієнтом заповнення, який 

залежить від виду технологічного процесу в апараті. При необхідності 

враховують коефіцієнти запасу продуктивності. 

При невеликій кількості апаратів (2–3) округлення до найближчого 

більшого числа призведе до великого запасу продуктивності (нераціонального 

використання продуктивності апарата). 

У такому випадку рекомендується в межах можливого змінити коефіцієнт 

заповнення апарата, зменшити час роботи апарата за рахунок інтенсифікації 

завантаження, розвантаження, підготовки, промивки та інше. Якщо такі дії не 

дозволяють зменшити інтервал округлення, вибирають апарат з іншим 

номінальним об'ємом. 

У цеху, що проектується, крім реакторів, знаходиться інше устаткування, 

кількість його визначають різними способами. 

По-перше, керуючись технологічною схемою і визначеною кількістю 

реакторів визначають кількість теплообмінників і насосів, якими може бути 

оснащений реактор, визначають кількість та об'єм мірників сировини (об'ємних 

і вагових), та інших пристроїв. Але при виборі мірників треба враховувати, що 

час їх роботи набагато менший ніж реактора, тому можна одним мірником 

обслуговувати декілька реакторів. Крім того, треба як можна краще 

автоматизувати технологічний процес і замість об'ємних і вагових мірників 

вибирати автоматизовані. 

При проектуванні відділень фільтрації, сушіння, змішування, грануляції 

визначення кількості устаткування проводять за його продуктивністю. 

Вибираючи указане вище устаткування використовують найбільш продуктивне, 

сучасне, автоматизоване та таке, яке можна використовувати для конкретного 

полімеру та технологічного процесу його виготовлення. 

При виборі та обґрунтуванні типу сушарки треба враховувати 

особливості сушіння конкретного полімеру, особливо температурний режим. 

Усі перевірні розрахунки, які стосуються розмірів сушарки, витрати 

теплоносіїв і продуктивності подаються у підрозділі "Підбір устаткування за 

об'ємом та продуктивністю". У цьому ж розділі перевіряють діаметри штуцерів, 

що використовують для завантаження та розвантаження ємностей при 

використанні самоплинних потоків, під вакуумом або під тиском, або за 

відомим діаметром перевіряють час завантаження та розвантаження реактора, 

мірника, інших ємностей, час роботи яких впливає на продуктивність апаратів. 

При підборі насосів, крім відомої з технічної характеристики 

продуктивності, визначають висоту, на яку вони можуть подати необхідну 

речовину, наприклад, в напірну ємність на верхньому поверсі або в реактор 

через лічильник з першого поверху, де ця речовина зберігається. 

Площу цехових сховищ для сипучих речовин знаходять із умов 

зберігання та транспортування (мішки, контейнери, їх кількість у ярусі, 

кількість на піддоні), із терміну зберігання або запасу, звичайно добового. 

Об'єм ємностей визначають із добового запасу. При великих витратах 

сировини, залежно від властивостей, рекомендується розташовувати їх у 

неопалювальних приміщеннях-прибудовах або у ємностях поряд з цехом. 
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2.6.2 Механічні перевірні розрахунки 
 

Механічні перевірні розрахунки виконують з метою визначення 

придатності вибраного реактора або іншого апарата, для роботи в конкретних 

умовах технологічного процесу. 

Оформлення розділу починають з подання підрозділу "Вихідні дані для 

механічних розрахунків" в якому подають: 

 ескіз реактора; 

 внутрішній діаметр; 

 товщину стінки обичайки; 

 товщину стінки днища; 

 товщину стінки сорочки; 

 розрахункову довжину циліндричної обичайки; 

 та інші показники визначені методичними вказівками за механічними 

розрахунками. 

На ескізі цифрами або відповідними літерами позначають указані у 

переліку розміри. 

У наступному підрозділу "Розрахунок товщини обичайки (днища)" 

записують усі рівняння з необхідними поясненнями, результат розрахунків на 

ЕОМ і висновки за розрахунками, в яких указують можливість використання 

апарата зрівнянням розрахункової товщини стінки з фактичною і допустимим 

тиском з заданими технологічними умовами. 

Визначення потужності двигуна мішалки і порівняння з потужністю 

двигуна, який установлений на вибраному апараті. Необхідність таких 

розрахунків має своєю метою визначити і підібрати двигун для конкретних 

технологічних умов роботи апарата і визначення витрат електроенергії. Це 

особливо важливо у тому випадку, коли можна поставити двигун меншої 

потужності для економії енергоресурсів виробництва. 
 
Приклади оформлення технологічних розрахунків 
Реактор ___(позиція за технологічною схемою) 

Призначення – проведення процесу полімеризації. 

Тип апарата – вертикальний, об'ємного типу, оснащений механічною 

мішалкою. 

Далі усі необхідні розрахунки кількості апаратів, перевірні розрахунки на 

міцність обичайки, сорочки, потужності двигуна мішалки та інше. У тому разі, 

коли змінюється характер транспортування рідин при завантаженні або 

розвантаженні реактора (наприклад, заміна самоплинного розвантаження на 

примусове під тиском, вакуумом насосом, те ж саме при завантаженні) – 

перевіряють діаметри штуцерів з урахуванням часу на ці операції. 

Після розрахунків визначають: 

Приймаємо до установлення _____апаратів. 

Технічна характеристика: 

Об'єм Vн = , 

Висота ___(загальна висота з приводом мішалки) 
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Діаметр за розмірами опор____ 

Маса апарата____ 

Матеріал ________ (марка сталі або сталей, якщо обичайка апарата 

складена із двох шарів), емальований, та інше. 

Потужність ___ марка двигуна_____ (за каталогом). 

Вакуумнасос ___(позиція за ТС) 

Призначення – утворення вакууму в реакторах.  

Приймаємо до встановлення (скільки?) насос(ів) водокільцевий ВН-1,5, 

продуктивністю 1.5 м
3
 при 70% вакуумі. 

Електродвигун ВАО-41.4. 

Потужність 4 кВт; 1500 об/хв. 

Витрати води 10 л/хв [   ](посилання на каталог або літературне джерело). 

 

Приймаючи устаткування без розрахунків треба довести їх необхідність, 

кількість, продуктивність, об'єм та інше. 

Так, якщо реактор оснащений теплообмінником, який працює як 

зворотний холодильник або конденсатор, то потреби у визначенні кількості 

холодильників немає, але перевірити їх поверхню теплообміну треба, якщо 

параметри технологічного процесу не відповідають заводським. Наприклад, 

при інтенсифікації технологічного процесу треба перевірити режим захлинання 

конденсатора. 
 
2.6.3 Теплові розрахунки устаткування 
 

Метою теплових розрахунків у дипломному проекті є визначення 

енерговитрат для проведення основної технологічної операції (цеху, що 

проектується) і перевірити придатність вибраного апарата для проведення цієї 

операції шляхом порівняння визначеної розрахованої поверхні теплообміну і 

фактичної, яку має апарат. 

Розділ починається з підрозділу "Вихідні дані для теплових розрахунків", 

у яких указують температурні параметри процесу, параметри теплоносіїв, 

реакційної маси, необхідні розміри та інші показники за методичними 

вказівками, у яких наведені розрахунки апаратів із звичайними сорочками для 

зовнішнього нагрівання або охолодження та внутрішніми змійовиками для 

нагрівання та охолодження. 

Розрахунки апаратів високотемпературними теплоносіями скрізь 

зовнішній змійовик виконується за іншою схемою, поданою у книзі 

Долини Н.П. “Установки с высокотемпературными теплоносителями”. Изд.2-е 

перер. и доп. – М.: Машиностроение, 1973. – 268 с. 

Усі розрахунки повинні супроводжуватись ескізами апарата з 

позначенням поверхні, яку визначають, та схему теплових потоків. 

При виконанні теплових розрахунків теплофізичні величини необхідно 

брати із довідників та інших літературних джерел з посиланням на них. При 

відсутності у довідниках необхідних величин або у випадку їх невідповідності 

конкретним умовам технологічного процесу (невідповідність температури 

тиску та інше), їх необхідно визначити розрахунковими методами. 
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Використання теплофізичних констант без посилань на літературне 

джерело не допускається. 

Тепловий розрахунок періодичного процесу проводять за температурно-

часовою діаграмою цієї операції, а площу поверхні теплообміну розраховують 

для стадії з максимальним питомим тепловим навантаженням. Для 

безперервних процесів розрахунки проводять на часову продуктивність з 

найбільшим тепловим навантаженням. 

За тепловими балансами за кожною стадією технологічного процесу, що 

протікає в апараті, знаходять тепло, яке треба підвести до апарата або відвести 

від нього і перевіряють поверхню теплообміну найбільш напруженої стадії за 

методичними вказівками. У розрахунково-пояснювальній записці наводять 

рівняння, за якими розраховується відповідна поверхня нагрівання або 

охолодження через сорочку або внутрішній змійовик і проводять розрахунки за 

допомогою ЕОМ. Результати розрахунків аналізують і вирішують достатня чи 

не достатня поверхня теплообміну даного апарата для проведення 

технологічного процесу. Якщо поверхня теплообміну недостатня – змінюють 

температуру теплоносія. Якщо параметрами теплоносія не можна 

інтенсифікувати теплообмін, то змінюють поверхню теплообміну додатковим 

змійовиком або вилученням існуючого. При невідповідності фактичної 

поверхні теплообміну і розрахованої, і неможливості виправити цю 

невідповідність за рахунок теплоносія, вибирають інший ректор або 

теплообмінник.  

 
2.7 Специфікація устаткування цеху______________ 
 
Після розрахункової частини проекту, вибору основного і допоміжного 

устаткування, перевірки його придатності до вибраних умов технологічного 

процесу складають таблицю "Специфікація устаткування цеху". 

Таблиця ____ Специфікація устаткування цеху 

1
5
 

  Поз. Назва Кількість Примітка 

8
     

8
 

20 110 10 45 

 

Таблиця складається за формою таблиці переліку елементів технологічної 

схеми, але тільки тих елементів схеми, які вибрали, розрахували та визначили 

їх необхідність для комплектування цеху. 

У графі "Примітка" указують марку апарата, машини, об'єм ємностей, для 

реакторів указують об'єм та потужність двигуна, насосів – продуктивність та 

потужність двигуна. 

На відміну від подібної таблиці технологічної схеми у графі "Примітка" 

дають більш докладну інформацію про устаткування. 
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2.8 Стандартизація та контроль якості продукції 

 

Розділ виконують у вигляді таблиці, в якій наводять усі параметри за 

якими контролюється технологічний процес та якість полімеру відповідно до 

встановленого стандарту. 

Таблиця ____Контроль технологічного процесу 

Назва стадії 

та місце 

відбору проб 

Що 

контролюється 

та частота 

контролю 

Норма і 

показник 

контролю 

Частота, вид і 

спосіб відбору 

проб 

Метод 

випробовувань 

Хто 

контролює 

      
 

3 АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ 

 
Розділ виконується за консультаціями, методичними вказівками та 

літературою, рекомендованою кафедрою автоматизації виробничих процесів. 

 

4 КОМПОНУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА БУДІВЕЛЬНА 

ЧАСТИНА 

 

У цьому розділі описують з відповідним обґрунтуванням принцип 

компонування устаткування, подається характеристика вибраної будівлі та 

характеристика основних та допоміжних приміщень. 

Вихідними даними для виконання розділу повинні бути: 

– технологічна схема виробництва; 

– креслення та ескізи устаткування з даними каталогів про масу, 

габарити, місця кріплення та обслуговування, розташування основних 

штуцерів, люків; 

– дані про місця розташування та габарити щитів контрольно-

вимірювальних приладів і щитів приладів керування технологічним процесом; 

– дані технологічних розрахунків площі складських приміщень; 

– будівельні норми і правила при спорудженні промислових споруд; 

– санітарні норми та правила техніки безпеки при спорудженні 

промислових споруд. 

Головні критерії компонування устаткування – стрункість, симетричність, 

максимальна упорядкованість і компактність усіх машин і апаратів, безпечність 

у обслуговуванні, зручність монтажу і ремонту. 

Керуючись цими критеріями устаткування треба згрупувати за 

функціональним призначенням, за технологічними вузлами, за аналогічними 

шкідливими викидами, за масою та габаритами, за обслуговуванням і 

ремонтом. Таким чином, виробничі приміщення з устаткуванням повинні 

відповідати якщо не всім, то декільком переліченим принципам групування. 

Компонування починають з визначення основних матеріальних потоків – 

вертикальних чи горизонтальних, від чого залежить кількість і висота поверхів, 
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потім визначають виробничі площі, зайняті устаткуванням, допоміжні та 

санітарно-побутові. За цими показниками вибирають габаритні розміри 

споруди – висоту, ширину та довжину, визначають ширину прогонів, шаг і 

сітку колон. Після цього компонують устаткування на планах кожного поверху. 

При компонуванні треба виконувати такі головні вимоги: 

– з лівого краю аркуша наносять позначки висоти поверхів будівлі від 

нульової лінії землі, на яких розташовується устаткування; 

– відстань між апаратами повинна бути не менше ніж 0,8 м, якщо у цих 

місцях немає обслуговування; 

– апарати і машини повинні утворювати ряди з відстанню між рядами 

1,5–2 м, а при наявності транспорту – 2,2–2,5 м; 

– відстань апаратів і машин від стін повинно бути не менше ніж 0,8 м; 

– робочі місця по обслуговуванню машин і апаратів повинні бути 

розташовані з боку вікон; 

– відстань між ємностями повинна бути не менше ніж 1,0 м, а проходи від 

стін – не менше ніж 1,2 м; 

– проходи між апаратами і вікнами повинні бути не менше ніж 2,0 м. 

При розробці нового виробництва будівля проектується за типовими 

серіями промислових споруд ИИ-20/70, 1.420-06 або ИИ-04. У межах однієї із 

них приймають кількість і висоту поверхів, ширину і кількість прогонів, шаг і 

сітку колон, форму будівлі у плані, форми та розміри будівельних конструкцій, 

їх взаємозв'язок та інші необхідні показники, що витікають із потреб 

безпечного проведення технологічного процесу. 

При виборі серії промислової будівлі треба мати на увазі, що найбільш 

поширеною у хімічній промисловості є серія ИИ-20/70. При використанні 

великогабаритного та важкого устаткування, краще використовувати будівлі 

серії 1.420-6, а для підсобно-промислових та адміністративно-побутових треба 

використовувати будівлі серії ИИ-04.  

При реконструкції або технічному переоснащенні виробництва, 

устаткування компонується у існуючих приміщеннях. Допускається 

перепланування приміщень для покращання організації виробництва, 

поліпшення умов праці та кращого компонування устаткування. При 

реконструкції або технічному переоснащенні, особливо при значному 

збільшенні продуктивності цеху, можна зробити прибудову серії ИИ-04 до 

основної промислової будівлі. 

У розрахунково-пояснювальній записці докладно описують прийнятий 

принцип компонування устаткування за розташуванням по поверхах та 

групуванням за технологічною схемою. Перелічують і описують промислові 

приміщення та допоміжні. Адміністративно-побутові приміщення описують у 

тому разі, коли вони являють собою єдине ціле з промисловими спорудами. 

Звичайно адміністративно-побутові приміщення розташовують у окремих 

будівлях, санітарно-побутові приміщенні розташовують на кожному поверсі 

виробничої споруди. Площа санітарно-побутових приміщень розраховується у 

відповідності з нормами СН. Опис будівлі починають за класифікацією 

промислових споруд, за об'ємно-планувальними показниками, за матеріалами 
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будівельних конструкцій та особливостями покрить, перекриттів, стінових 

панелей, що забезпечують безпечні умови праці. 

 
5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
Розділ "Охорона праці" складається з таких підрозділів: 

 Загальна характеристика виробництва (з точки зору охорони праці). 

 Перелік і характеристика хімічних речовин (таблиця). 

 Симптоми дії хімічних речовин на організм і перша допомога. 

 Заходи з техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами. 

 Заходи з техніки безпеки при роботі з хімічним устаткуванням. 

 Заходи з техніки безпеки при роботі з горючими речовинами. 

 Заходи з техніки безпеки при роботі з обладнанням, що електризується. 

 Передбачені в проекті заходи щодо освітлення та вентиляції. 

 

Питання охорони праці враховуються ще при виборі та обґрунтуванні 

методу виробництва полімеру, який задано темою дипломного проекту. Під час 

вибору методу враховуються усі небезпечні фактори, які можуть вплинути на 

безпеку та здоров'я робітників. До таких факторів належать: по-перше, це 

використання у технологічному процесі токсичних, їдких, задушливих, 

вибухонебезпечних, схильних до спалаху хімічних речовин, по-друге – 

наявність рухомих деталей машин і механізмів, транспортерів, кранове 

обладнання, під'ємно-транспортні механізми, електрично-небезпечне 

обладнання.  

Порівнюючи різні методи виробництва, вибирають найменш шкідливе 

для людини та навколишнього середовища. 

При визначенні небезпечних та шкідливих факторів, вибраного Вами 

методу виробництва, треба керуватись положеннями ГОСТ 12.0.003-74 

"Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" (прил. 1). 

Розділ "Охорона праці" починають з короткої характеристики 

виробництва, яке Ви проектуєте, за вибуховими, пожежними та санітарними 

нормами безпеки з відповідним обґрунтуванням присвоєних вашому цеху 

класів. Усі характеристики сировини, що використовується у цеху, наводять у 

таблиці за такою формою: 

        Таблиця ____Перелік і характеристика речовин, які використовуються 

при виробництві емульсійного полістиролу 

Назва 

речовини 

Клас 

небезпечності 

ГДК у 

виробничій 

зоні, мг/м
3 

Температура 

спалаху, 
0
С 

Вибухонебезпечна 

концентрація, 

г/м
3
;% 

     

При визначенні токсичності речовин необхідно класифікувати їх 

відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества" (прил. 2). 

Після таблиці, по кожній речовині, що використовується у цеху, наводять 

відомості про симптоми її дії на організм людини та правила першої допомоги 

при отруєнні або при попаданні її на тіло. 
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В наступних підрозділах коротко перелічуйте заходи, які ви проектуєте у 

своєму цеху для безпечного проведення технологічного процесу. 

Виконуючи розділ "Охорона праці" не перелічуйте загальні 

положення з охорони праці викладені в підручниках та заводських 

інструкціях, а описуйте конкретні заходи, які ви проектуєте (пропонуєте), 

для безпечного проведення технологічного процесу. 
 

6 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 
 

Будь-який технічний проект виробництва не може бути затверджений для 

реалізації без екологічної експертизи та запроектованих заходів з охорони 

навколишнього середовища. Уже на стадії вибору методу виробництва 

необхідно підібрати такі способи виготовлення заданої продукції, такі 

технологічні процеси, щоб ваше виробництво не впливало не довкілля. Треба 

вибрати такі процеси, щоб не було газоподібних, рідких і твердих викидів, а 

при не можливості виконати такі вимоги – розробити такий технологічний 

процес або такі заходи, щоб забруднення навколишнього середовища було 

мінімальним. Треба щоб максимально використовувались вихідні речовини, 

щоб не було викидів і відходів на всіх стадіях технологічного процесу, щоб 

вони могли використовуватись або знешкоджуватись. 

На початку розділу дайте коротку характеристику газоподібних, рідких та 

твердих викидів вашого виробництва. Більш докладно викиди будуть 

охарактеризовані у таблиці: 

Таблиця____Перелік та характеристика викидів цеху ___________ 
     (назва цеху) 

Місце 

викидів, 

відходів, 

втрат 

Види 
викидів, 
відходів 

втрат 

Кількість викидів, 

відпадків, втрат 
Агре-

гатний 

стан 

Клас 

безпеч-

ності 

ГДК 

у 

довкіллі 

Метод 

утилізації, 

регенерації, 

знешкодження 
кг/год кг/доб. кг/рік 

         

У першій графі вказують стадію та місце де відбуваються викиди або 

втрати, починаючи із втрат сировини при розвантаженні, зважуванні або 

відмірюванні та завантаженні в реактор. Усе це можна подати як втрати на 

стадії підготовки сировини. У таблиці в наступних графах рядках та стовпцях 

наводять відомості за кожним видом сировини. Далі, на стадії полімеризації чи 

поліконденсації, указують конкретні місця викидів чи втрат – ущільнення 

мішалки, конденсатор, вакуумнасос, фільтр указують кількість та інші дані і так 

до стадії стандартизації та фасування. 

У другій графі конкретизується назва втрат, дається хімічна або 

технологічна назва матеріалу, речовини, суміші речовин потім кількісна 

характеристика та інші дані наведені в таблиці. Кількість викидів та втрат Ви 

берете із таблиці зведеного матеріального балансу. 

Особливу увагу при заповненні таблиці звернути на агрегатний стан 

речовин, які попадають у викиди або відходи тому, що по кожному виду 

викидів Вам треба запропонувати метод знешкодження, утилізації або 

знищення.  
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Після заповнення таблиці дають загальну оцінку виробництва із 

забруднення довкілля, по газоподібних, рідких та твердих викидах, та по 

кожному із них пропонують заходи охорони довкілля.  

Методи охорони довкілля докладно висвітлені у безліч навчальних 

посібниках, довідниках і спеціальній літературі. Користуючись літературними 

джерелами, даними діючого виробництва, Ви повинні обґрунтовано 

запропонувати методи, якими можна скористуватись для охорони 

навколишнього середовища у вигляді переліку необхідних стадій очищення, 

знешкодження чи знищення викидів виробництва, що вами проектується. Для 

пояснення методів охорони довкілля наводять принципові схеми окремих 

стадій очищення, рекуперації чи знищення відходів виробництва. 

Виконуючи розділ "Охорона праці", не перелічуйте загальні 

положення з охорони довкілля, викладені в підручниках і заводських 

документах, а описуйте конкретні заходи, які ви проектуєте (пропонуєте), 

для безпечного проведення технологічного процесу, рекуперації, 

регенерації, очищення або знищення викидів і відходів виробництва. 
 

7 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 
 

Розділ виконується за консультаціями методичними вказівками і 

літературою рекомендованою кафедрою економіки. 
 

Висновки 

У висновках коротко підсумовується виконана робота, показують що 

зроблено в проекті, в яких розділах пропонуються нові або оригінальні 

рішення, які одержані результати за рахунок ваших нововведень і чим вони 

відрізняються від базових, що пропонується для організації безпечного 

виробництва. 

Об'єм розділу до однієї сторінки. Слово "Висновки" розташовується 

посередині аркуша без номера. 

Література (дивиться правила оформлення у додатку Б пункт 6). 

Додатки (дивиться правила оформлення у додатку Б пункт 4). 
 

Захист дипломного проекту 

Захист дипломного проекту відбувається на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії (ДЕК). Для доповіді дипломнику надається 10–

15 хвилин. За цей час необхідно надати виконану роботу. 

У доповіді дипломник повинен охарактеризувати: 

– народногосподарське значення готової продукції, її призначення та 

замовників; 

– прийнятий спосіб виробництва за технологічною схемою та його 

переваги перед іншими; 

– короткий опис виробництва за технологічною схемою; 

– прийнятий спосіб керування технологічним процесом; 

– конструкцію та роботу основного апарата; 

– компонування устаткування за планами цеху; 
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– основні небезпечні явища, що можуть виникнути під час роботи, та 

запроектовані заходи охорони праці; 

– основні заходи з охорони довкілля проти рідких твердих і газових 

викидів; 

– досягнуті економічні показники у порівнянні з показниками діючого 

виробництва і, як висновок, доцільність будівництва цеху або реконструкції. 

Як видно із перелічених обов'язкових питань, що виносяться на захист, 

доповідь повинна бути короткою, але змістовною. На захист виносяться 

інженерні рішення дипломника, які пропонуються, за будь-яким розділом 

проекту. 

Члени ДЕК задають після доповіді питання по проекту, загальноосвітніх і 

спеціальних дисциплінах. 

Захист дипломного проекту оцінюється за відгуком керівника проекту, 

оцінкою рецензента, оформленням пояснювальної записки та графічної 

частини, за змістом і поданням доповіді, за відповіддю на питання і захистом 

власних рішень і нововведень. Окремо враховуються оцінки консультантів з 

охорони праці та навколишнього середовища, автоматизації виробничих 

процесів, економічної частини та відсотки відмінних, добрих і задовільних 

оцінок за весь термін навчання. 

Після захисту усі оцінки дипломника обговорюються комісією і 

виставляється одна загальна оцінка. 
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Додаток А 

(обов'язковий) 

Форма титульного аркуша до дипломного проекту (роботи) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ректора УДХТУ 

30.10.2014 р. № 342 

 
Форма № Н-9.02 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(повна назва факультету) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 
 

 
 

 

 
 

Пояснювальна записка 

до дипломного проекту (роботи) 

___________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

                                                   

 Виконав: студент ___курсу,  групи__________ 

напряму підготовки (спеціальності)           

________________________________________ 
                                                                                        (шифр і назва напряму підготовки (професійна  спрямованість), спеціальності) 

 

______________________________________________________________________ 

 

     ______________________________________________________________________ 

                              (прізвище та ініціали) 
Керівник ________________________________ 

                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент________________________________ 

                                  (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

Дніпропетровськ – 20__ року 
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Додаток Б 
(довідковий) 

 

Загальні вимоги до оформлення до дипломного проекту (роботи) 

 

При виконанні до дипломного проекту (роботи) необхідно дотримуватись 

загальних вимог до оформлення текстових навчальних документів, які наведено 

з цього приводу в джерелі: «Загальні вимоги до текстових навчальних 

документів. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи»: стандарт 

ДВНЗ УДХТУ для студентів всіх напрямів підготовки, освітньо-

кваліфікаційних рівнів та форм навчання / В.І Голеус, Л.М. Кулакевич, 

І.І. Начовний, Л.Б. Неткал, Т.М. Радіна, О.П. Рижова, В.Д. Савченко, 

Е.М. Сардак. − Д.: УДХТУ, 2009. − 33 с. 

 

Б. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Текстові навчальні документи виконуються державною мовою. 

 Дипломний проект (робота) – текстовий навчальний документ, що 

містить систематизовані дані про виконану навчальну роботу, опис її 

результатів та висновки. 

Відповідальність за достовірність даних, технічні рішення та розрахунки, 

зміст та оформлення пояснювальної записки несе виконавець роботи. 

Орієнтовний обсяг дипломного проекту (роботи) для бакалавра складає 

80 сторінок [Дорошко, М. В. Оформление научного аппарата учебных и 

научных работ : для студентов, аспирантов и преподавателей / М. В. Дорошко, 

Л. А. Чех ; гл. ред. М. М. Калмыкова ; отв. за вып. В. И. Спирова ; Таврический 

нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь : Информ.-изд. 

отдел ТНУ, 2009. – 126 с.]. 

 Структурні елементи „Завдання”, „Реферат”, „Зміст”, „Вступ”, 

„Висновки”, „Список літератури” і „Додатки” не нумеруються і вважаються 

заголовками. 

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки, не 

підкреслюючи. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту 

пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам.  

Пояснювальна записка виконується рукописним способом або з 

використанням персонального комп’ютера на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210297 мм). 

Рукописним способом пояснювальна записка виконується чорними, 

фіолетовими або синіми чорнилами (пастою). 

Пояснювальна записка, укладена з використанням персонального 

комп’ютера, виконується через півтора інтервали з розрахунку не більше ніж 

40 рядків на сторінці, колір шрифту – чорний, висота літер, цифр і інших знаків 

– не менше, ніж 1,8 мм (кегль 14). Допускається використовувати кегль 12 для 
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оформлення додатків до пояснювальної записки, таблиць та підрисункового 

тексту. 

При укладанні пояснювальної записки необхідно дотримуватись таких 

розмірів полів: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

Відповідно до ЕСКД, для студентів технічного (технологічного) напрямів 

підготовки допускається виконувати пояснювальну записку на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм), на якому нанесено рамку. 

Рамка наноситься з дотриманням таких розмірів: з лівого боку – 20 мм, з 

правого боку, зверху та знизу – по 5 мм. У цьому випадку відстань від рамки до 

тексту повинна бути на початку рядків не менш, ніж 5 мм, у кінці рядків − не 

менш, ніж 3 мм. 

Формат А4 розташовується тільки вертикально (головний надпис 

/штамп/ тільки внизу аркуша). 

Основний надпис для заголовного, першого аркуша, де розміщено 

зміст, i аркушів з яких починаються розділи, виконується за формою 2 

(40185), усі наступні аркуші за формою 2а (15185). 

 

Форма 2 
 

      

4П49.015.6.051301.001ПЗ      

  Зм. Арк.    № докум. Підпис Дата 1 

Розроб.    2 Літ. Арк. Аркушів 

Перевір.    Назва розділу    4 35 

Керівник    

3 Н.контр.    

Затв.    

 

Форма 2а 

      Арк. 

      

  Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 1  

 

У графі 1 розміщують шифр документа, що має такі складники: – 

академічна група, – рік, – номер спеціальності, – порядковий номер документа, 

– вид документа. Шифр дипломної роботи буде мати такий вигляд:  

4П49.015.6.051301.001.ПЗ 

У графі 2 пишуть на першому аркуші назву, скорочену тему дипломного 

проекту (роботи), наприклад, "Виробництво емалі ПФ-115" На аркушах, з яких 

починаються розділи, у графі 2, – назву розділу. 

У графі 3 пишуть назву вузу, кафедри та групи. У графі "Літера" пишуть 

скорочену назву документа (ПЗ). У графі "Арк." – порядковий номер аркуша.           

У графі "Аркушів" – загальну кількість аркушів (заповнюють тільки на 

першому аркуші).  
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Помилки, описки та графічні неточності допускається підчищати або 

зафарбовувати білою фарбою і наносити на тому ж місці, або між рядками 

тексту чорними чорнилами (пастою) рукописним способом. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у 

пояснювальній записці надаються мовою оригіналу. Допускається 

транслітерувати власні назви і надавати назви організацій у перекладі на 

державну мову, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву. 

Скорочення слів і словосполучень у пояснювальній записці – відповідно 

до чинних стандартів. 

У пояснювальній записці слід використовувати одиниці СИ. Одночасно з 

одиницями СИ, при необхідності, у дужках наводяться одиниці інших систем, 

дозволених до використання. Застосування в одному документі різних систем 

позначення фізичних величин не допускається. 

 

Б. 2 НУМЕРАЦІЯ РОЗДІЛІВ, ПІДРОЗДІЛІВ, ПУНКТІВ, ПІДПУНКТІВ 

 

Текст дипломного проекту (роботи) поділяється на розділи, підрозділи, 

пункти і, при необхідності, підпункти. 

Кожний розділ пояснювальної записки рекомендується починати з нового 

аркуша (бажано використовувати функцію „Розрив сторінки”). 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід 

нумерувати арабськими цифрами. 

Розділи пояснювальної записки, за винятком елементів „Відомість”, 

„Завдання”, „Реферат”, „Зміст”, „Вступ”, „Висновки”, „Список літератури” та 

„Додатки”, повинні мати порядкову нумерацію в межах всього тексту і 

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

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених один від одного крапкою. Після номеру підрозділу 

крапка не ставиться, наприклад: 1.1 (перший підрозділ першого розділу), 1.2 

(другий підрозділ першого розділу) і т. д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених один від одного 

крапкою. Після номера пункту крапка не ставиться, наприклад, 1.1.1 (перший 

пункт першого підрозділу першого розділу), 1.2.3 (третій пункт другого 

підрозділу першого розділу) і т. д. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, 1.2.3.1 (перший підпункт 

третього пункту другого підрозділу першого розділу) і т. д. Після номера 

підпункту крапка не ставиться. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, він нумерується. 
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Б. 3 ЗАГОЛОВКИ 
 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.   

Заголовки розділів пояснювальної записки слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу 

(5 знаків) і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, вони розділяються 

крапкою. Перенесення і скорочення слів у заголовках не допускається. 

Відстань між заголовком та попереднім чи наступним текстом має  

бути не менше, ніж два рядки (2 натискання клавіші Enter). Відстань між 

рядками заголовку, а також між двома заголовками (наприклад, розділу та 

підрозділу) є такою, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Б. 4 ПЕРЕЛІКИ 
 

Переліки, при потребі, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського 

алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи – тире (перший рівень деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри 

з дужкою (другий рівень деталізації). 
 

Б. 5 НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК 
 

 Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації, включаючи додатки. Номер сторінки 

проставляється у нижньому куті сторінки справа, арабськими цифрами без 

крапки в кінці. 

Якщо пояснювальна записка виконується на аркушах з рамкою, сторінки 

нумеруються відповідно до вимог ЕСКД. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але номер 

сторінки на ньому не проставляється. 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок текстової навчальної роботи. 
 

Б. 6 ІЛЮСТРАЦІЇ 
 

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

слід розміщувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 

посилання в тексті. 

 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в 



 34 

пояснювальній записці, повинні відповідати стандартам ЕСКД. 

Фотознімки розміром менші, ніж формат А4, мають бути наклеєні на 

аркуші білого паперу формату А4. 

 Ілюстрації розміром більші, ніж формат А4, можна зменшити до 

формату А4 або їх можна розмістити на аркуші формату А3 і скласти його до 

формату А4. 

Ілюстрації можуть мати назву, яка розміщується під ілюстрацією. 

Ілюстрація позначається словом „Рисунок … – ”, яке разом з назвою 

ілюстрації розміщується після пояснювальних даних (підрисункового тексту) з 

абзацного відступу без крапки в кінці, наприклад, „Рисунок 3.1 – Схема 

розміщення”. Другий рядок назви ілюстрації починається з лівого краю тексту. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. Номер 

ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, „Рисунок 3.1” – перший 

рисунок третього розділу. 

Якщо в роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, вона нумерується, 

наприклад: „Рисунок 2.1” 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, допускається 

переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, 

пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними зазначається: „Рисунок … , 

аркуш… ”. 

Ілюстрації додатків нумеруються окремо, у межах кожного додатка, 

наприклад, „Рисунок А.2” – другий рисунок додатка А. 
 

Б. 7 ВИНОСКИ 
 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. 

Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів) з дужкою. 

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. 

Знак виноски проставляється безпосередньо після того слова, числа, 

символу, речення, до якого подається пояснення, та перед текстом пояснення. 

Текст виноски вміщується під таблицею або в кінці сторінки і 

відокремлюється від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, 

проведеною в лівій частині сторінки. 

Текст виноски розпочинається з абзацного відступу і друкується з 

мінімальним міжрядковим інтервалом шрифтом кегль 12. 

Зразок 

Цитата в тексті: „Він базується на використанні інтуїтивного 

прогнозування за методом Дельфи
1)

”. 

Відповідне подання виноски: 
_____________________ 

1) 
У стародавньому місті Дельфи жриці змагались у пророкуванні майбутнього. 

Метод, названий на честь цього міста, передбачав повну відсутність прямих контактів між 

експертами і початково використовувався для „прорікання” часу настання події. 
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Б. 8 ТАБЛИЦІ 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць. 

Назва таблиці розміщується над таблицею з абзацу, наприклад, 

„Таблиця 2.1 – Порівняння показників”. Другий рядок у назві таблиці 

починається з лівого краю тексту. 

 

Зразок 

Таблиця 5.3 – Загальний навчальний час за програмою підготовки 

бакалавра та розподіл загального навчального часу за циклами підготовки 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де вона 

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

посилання в тексті. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 

один від одного крапкою, наприклад, „Таблиця 2.1” – перша таблиця другого 

розділу. 

 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю треба розділити на частини, розміщуючи частини одна під одною або 

поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в 

кожній частині таблиці заголовки її граф чи рядків. 

При поділі таблиці на частини допускається заголовки граф чи рядків у 

частинах таблиці замінювати номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово „Таблиця …  – ” вказується один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над рештою частин зазначається: „Продовження таблиці …” з 

зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці розпочинаються з великої літери, а підзаголовки 

– з малої, якщо вони становлять одне речення з заголовком. 

 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої літери. 

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Заголовки і 

підзаголовки граф подаються, як правило, в однині. 

 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на 

технічну документацію. 

 При виконанні пояснювальної записки з використанням персонального 

комп’ютера допускається у таблицях використовувати менший шрифт – 

кегль 12. 

 

Зразок оформлення таблиці і виноски 

  

У таблиці 4.1 наведені порівняльні експериментальні дані про час горіння 

крапель безводних і емульгованих палив на кварцовій підвісці. 
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Таблиця 4.1 – Порівняльні дані з горіння крапель безводного і 

емульгованого мазуту 

 

Паливо 

Діаметр 

краплі, 

мм 

Температура 

середовища, 

°С 

Час 

горіння 

краплі, с 

Відношення часу 

горіння краплі 

емульсії до часу 

горіння безводного 

палива 

Емульсія мазуту 

марки 60, Wp = 30% 
2,8 800 2,8 0,75

1)
 

Мазут марки 60 2,8 800 3,74  

Емульсія мазуту 

марки 60, Wp = 30%  
1,1 710 2,68 0,8

2)
  

Мазут марки 60 1,1 710 3,3  

Емульсія гасу, 

Wp=30% 
1,2 760 0,92 0,58 

Гас 1,2 760 1,59  

_______________ 
1)

 Час згоряння вуглецевого залишку не враховується. 
2) 

Час згоряння вуглецевого залишку враховується. 

 

Б. 9 ПРИМІТКИ 

 

 Примітки вміщуються за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці 

або ілюстрації. 

Примітки розташовуються безпосередньо після тексту, таблиці чи 

ілюстрації, яких вони стосуються. 

Якщо у тексті всього одна примітка, то вона не нумерується. Слово 

„Примітка” друкується з великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюється, після слова „Примітка” ставиться крапка і з великої літери в 

тому ж рядку подається текст примітки. 

 

Зразок 

Примітка.____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Якщо в тексті декілька приміток, то вони нумеруються послідовно 

арабськими цифрами з крапкою. Після слова „Примітки” ставиться двокрапка і 

з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери подається текст 

примітки. 
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Б. 10 ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ 
 

 Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, у 

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

або рівняння має бути 1 вільний рядок (1 натиск клавіші Enter). 

Посилання на порядкові номери формул або рівнянь у навчальному тексті 

пояснювальної записки наводяться в дужках. 

Зразок 

Цитата в тексті: „Результати розрахунків за формулою (1.2) наведено в 

таблиці 3.2”. 

Формули і рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділів 

пояснювальної записки. Номер формули або рівняння складається з номера 

розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених один від 

одного крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначається 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 подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, у якій їх наведено у формулі чи рівнянні. 

Пояснення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення розпочинається з абзацу словом „де” 

без двокрапки. Друге та інші пояснення – з абзацу. 

Розрахунки наводяться після пояснення символів числових коефіцієнтів, 

що входять до формули чи рівняння. 

Зразок 

 ƒ1 (x, y)= S1 , 

ƒ2 (x, y)= S2 . 

(1.1) 

(1.2) 
 

Б. 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

Список літератури, на яку є посилання в основній частині роботи, 

подається в кінці дипломної роботи, з нової сторінки. У відповідних місцях 

тексту мають бути посилання. 

Обсяг списку дипломної роботи близько 30 документів [Дорошко, М. 

В. Оформление научного аппарата учебных и научных работ : для студентов, 

аспирантов и преподавателей / М. В. Дорошко, Л. А. Чех ; гл. ред.                          

М. М. Калмыкова ; отв. за вып. В. И. Спирова ; Таврический нац. ун-т им.             

В. И. Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь : Информ.-изд. отдел ТНУ, 

2009. – 126 с.]. 

Посилання в тексті зазначаються двома квадратними дужками, 

наприклад,  „…у роботах [1-7]…”. 

Бібліографічні описи в списку літератури подаються у порядку, в якому 

вони вперше згадуються  в тексті. Описи нумеруються арабськими цифрами, з 

абзацу. Порядкові номери описів у списку літератури є посиланнями в тексті 

(номерні посилання). 
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Приклади оформлення бібліографічного опису. 
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материал помещены в контейнер 20×14 см. 

2. Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації /                    

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – Електрон. дан. (700 Мб) – 

Одеса : Одес. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск 

(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 

95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва  з контейнера. 
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3. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : 

електрон. наук. фахове видання / під заг. ред. В. Ю. Бикова ; Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання АПН України ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 

освіти АПН України. – Електрон. журн. – К. : Ін-т інформ. технологій, 2007. – 

Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. – Заголовок з 

екрана. 
 

Стаття з електронного фахового видання 
 

1. Биков, В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної 

інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний 

ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // Інформаційні технології і 

засоби навчання. – Електрон. журн. – 2007. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : 

http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрана. 

 

Б. 12 ПОСИЛАННЯ 

 

Посилання на використану літературу подаються в тексті у квадратних 

дужках із зазначенням порядкового номеру в списку використаної літератури, 

наприклад,  „...у роботі [12] ...”. Якщо розділ виконаний за літературним 

джерелом, то можна посилання поставити в кінці назви розділу.  

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

таблиці, формули, рівняння, додатки зазначаються їх номери. 

При посиланнях слід писати: „...у розділі 4...”, „...дивись 2.1...”, „...за 3.4 

...”, „...відповідно до 2.3.4 ...”, „...на рис. 1.3 ...” або „...на рисунку 1.3 ...”, „.. у 

таблиці 3.2 ...”, „...за формулою (3.1) ...”, „...у рівняннях (1.23) − (1.25)...”, „ ... у 

додатку Б ...”. 

 

Б. 13 ДОДАТКИ 

 

 Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на її 

наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку посилань на них у 

тексті. 

Додаток розпочинається з нової сторінки і повинен мати заголовок. 

Слово „Додаток” та його заголовок друкуються малими літерами з першої 

великої посередині сторінки. 

 Відстань між словом „Додаток …” і заголовком додатка − два вільні 

рядки. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б і т. д. 

 Якщо в пояснювальній записці тільки один додаток, то він позначається 

як „Додаток А”. 

Додатки повинні мати спільну з основним текстом наскрізну нумерацію 

сторінок. 



 44 

При необхідності текст додатку можна розділити на розділи, підрозділи, 

пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до 

вимог, наведених у розділі 4. У цьому разі перед кожним номером ставиться 

позначення додатка (літера) і крапка, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; 

Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід 

нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок В.З – третій рисунок 

додатка В; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша 

формула додатка А. 

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

рівняння, вони нумеруються, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, 

формула (В.1). 

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

рекомендується писати: „... на рисунку А.1 ...”, „... в таблиці Б.3 ...”, „... за 

формулою (В.1) ...”, „... у рівнянні (Д.2) ...”. 

Додатки, як правило, виконуються на аркушах формату А4. Допускається 

оформляти додатки на аркушах іншого формату (А3, А1) відповідно до 

ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской документации. Форматы. 
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Додаток В 

(зразок оформлення відомості дипломного проекту) 

Відомість дипломного проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

П/П 

Ф
О

Р
М

А
Т
 

ПОЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ 

К
ІЛ

Ь
К

ІС
Т

Ь
 

А
Р

К
У

Ш
ІВ

 

ПРИМІТКА 

   ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНА   

      

1 А4  4П49.015.6.051301.001.ПЗ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 71  

    
  

   КОНСТРУКТОРСЬКІ ДОКУМЕНТИ 
  

2 А1 4П49.015.6.051301.002.ТС ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА  
1  

3 А1 4П49.015.6.051301.003.П ПРЕС 
1  

4 А1  4П49.015.6.051301.004.КО КОМПОНОВКА ОБЛАДНАННЯ 1  

    
  

   ПЛАКАТИ 
  

5 А1  
ЗВЕДЕНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ 

1  

      

      

      

      

      

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 

4П49.015.6.051301.001.ПЗ 

 Розроб.  

 Перевір. 

 

  

 

 Керівник.  

 Н. Контр.  

Затверд.  

 Літ. Аркушів 

 

 ДВНЗ УДХТУ  

каф. ХТВМС 
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