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ВСТУП 
 

Для закріплення теоретичного матеріалу з деталей машин і отримання 
практичних навиків з формулювання та розв’язання завдань щодо проекту-
вання механічних пристроїв студенти виконують розрахунково-графічну ро-
боту або курсовий проект. 

Розмаїття існуючих розрахунків деталей машин і нестача відповідних лі-
тературних джерел, що спираються на нові стандарти для таких розрахунків, 
створюють для студентів певні труднощі. 

Мета навчального посібника – полегшити студентам виконання курсово-
го проекту, як першої самостійної конструкторської роботи. Курсовий 
проект вчить студентів користуватися технічною літературою, розвивати 
конструкторські навички та уміння розв’язувати технологічні завдання, що 
пов’язані з литвом, зварюванням, куванням, штампуванням, механічним і 
термічним оброблюванням, а також виконанням складальних операцій. 

Завданнями до курсового проекту доцільно вибирати механічні приводи, 
що включають у себе електродвигун, редуктор, муфти, барабан, ланцюгову 
та пасову передачі, варіатор, коробки швидкостей тощо. Такі завдання є на-
ближеними до майбутньої спеціальності та більш повно охоплюють всі роз-
діли дисципліни “Деталі машин”. Завдання на проектування мають бути 
оформлені на спеціальному бланку, який підписується студентом і керівни-
ком курсового проекту.  

Розрахунково-графічна робота та курсовий проект мають дві частини: 
текстову документацію (пояснювальна записка) і графічну частину, обсяг 
яких залежить від спеціальності студентів. Оформлення частин проекту 
здійснюється з погодженням зі стандартами наступних чинників: 

 розміри аркушів і рамок на них (для записки – А4, а для креслень – 
формати А4, А3, А2, А1); 

 основні написи текстових конструкторських документів і креслень; 
 вимоги до побудови, викладення та оформлення текстової документації;  
 вимоги до виконання креслень; 
 форма та порядок заповнення специфікації конструкторських доку-

ментів тощо. 

Враховуючи такі вимоги, у навчальному посібнику прийнято єдину сис-
тему позначень основних параметрів і їхніх одиниць вимірювання: потуж-
ність Р в кВт; крутний момент Т в Н∙м; згинальний момент М в Н∙м; зусилля 
F в Н; лінійні розміри в мм; лінійна швидкість V в м/с; кутова швидкість ω в 
рад/с; механічне напруження σ і τ в МПа (відповідає Н/мм

2
). Ці позначення 

відповідають “Міжнародній системі одиниць”, яка застосовується в різних 
галузях науки, техніки та в навчальному процесі. 
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Навчальний посібник включає теоретичні положення курсового проекту-
вання, приклади розрахунків механічних передач, валів, підшипників тощо 
та довідковий матеріал для виконання будь-якого завдання з курсового про-
ектування деталей машин. Тому викладений матеріал можна поділити на три 
характерні розділи: 

Розділ І (1...5). Теоретичні положення та вимоги до курсового проекту-
вання. 

Розділ ІІ (6...11). Приклади розрахунків елементів  механічних приводів. 
Розділ ІІІ (12). Довідковий матеріал. 
Всі розділи посібника авторами розроблено спільно. Формування змісту 

книжки в більшій мірі належить професору В.О. Малащенку, а її оформ-
лення – доценту В.В. Янківу. 

Доповнення даного видання посібника прикладом розрахунку 11 
виконано проф. Малащенком В.О.  

Основою формування змісту посібника є сучасні вимоги, що пред’явля-
ються до курсового проектування з деталей машин і споріднених дисциплін 
і нові ДСТУ, які автори намагалися врахувати. 

Позитивною ознакою посібника є також наявність розділу 3 з довідко-
вим матеріалом, що необхідний для виконання будь-якого завдання з 
курсового проектування, який також доповнений параграфом 11. 

Автори висловлюють подяку колективу кафедри машонобудування  
Львівського нацонального аграрного університету, кафедри деталей машин 
Національного університету “Львівська політехніка” та рецензентам: 
доктору технічних наук, професору Богдану Іллічу Кіндрацькому,  доктору 
технічних наук, професору  Миколі Степановичу Когуту і доктору технічних 
наук, професору Михайлу Павловичу Мартинціву за надану допомогу та ко-
рисні зауваги, що сприяли покращенню посібника. 

Дане видання посібника має також креслення загального вигляду меха-
нічного привода з черв’ячно-циліндричним редуктором; приклад заповнення 
специфікації; кінематичні схеми та ескізи найбільш розовсюджених редук-
торів; приклади розрахунків кулачкової та пружно-пальцевої муфт; вибір 
арматури та конструювання рами привода. 

У посібнику є також типові питання для самоконтролю, захисту кур-
сового проекту і методика оцінювання процесу проектування, яка враховує 
знання студента, якість текстової документації і графічної частини, вчасість 
виконання проекту тощо. 

Одночасно автори далекі від думки, що посібник немає недоліків, і з 
вдячністю сприймуть всі пропозиції та зауваги, які просимо надсилати за 
адресою: видавництво “Новий Світ-2000”, а/с 2623, м. Львів, 79060, Україна. 




