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Мета самостійної роботи: поглиблене вивчення положень щодо проектування АТП і СТО та розробки проектів розширення, реконструкції та технічного
переоснащення підприємств автомобільного транспорту; формування у студентів навичок розрахунку параметрів виробничих систем та аналізу проектних рішень виробничих дільниць, виробничих корпусів та генеральних планів.
Види самостійної роботи:
*

вивчення та аналіз літературних джерел;

*

оформлення звіту з практичних робіт;

*

робота над курсовим проектом і підготовка до його захисту.
Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засо-

бами.
Під час самостійної роботи з вивчення дисципліни студенти використовують наступне:
1) навчальні підручники згідно з переліком;
2) методичні вказівки згідно з переліком;
3) матеріали практичних робіт;
4) конспект лекцій викладача.
Пояснення щодо користування методичними вказівками
Методичні вказівки містять перелік тем, які викладають на лекційних заняттях, а також питання, що потребують самостійного вивчення. Для цього студент користується конспектом лекцій, підручниками, методичною літературою,
наведеною нижче, періодичними виданнями, електронною бібліотекою КДПУ.
Після переліку питань для самостійного вивчення наведено сторінки літературних джерел.
Для контролю засвоєння опрацьованого матеріалу рекомендується відповісти на питання для самоперевірки.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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більного транспорту (ВСА)
2

Методика розрахунку виробничої програми
(ВП), обсягу робіт та кількості працівників
автотранспортних підприємств (АТП)
ДРУГИЙ МОДУЛЬ

3

Технологічний розрахунок виробничих зон,
дільниць та складів
ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

4

Технологічне планування виробничих зон та
дільниць

5

Планування автотранспортного підприємства
Техніко-економічна оцінка проектів

6

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
Реконструкція та технічне переоснащення

7

виробничо-технічної бази АТП
Формування виробничо-технічної бази (ВТБ)

8

АТП в умовах спеціалізації та кооперації виробництва

9

Особливості

технологічного

проектування

станцій технічного обслуговування (СТО)
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2

ПЕРЕЛІК

ТЕМ

ДЛЯ

ВИВЧЕННЯ

ТА

ПИТАННЯ

ДЛЯ

САМОПЕРЕВІРКИ
ПЕРШИЙ МОДУЛЬ
Тема 1 Характеристика виробничих систем автомобільного транспорту
(ВСА)
Господарське значення виробничих систем на автотранспорті. Роль та
значення технологічного проектування АТП , СТО та транспортних цехів. Задачі та зміст дисципліни, курсового та дипломного проектування з технічної експлуатації автомобілів. Виробничо технічна база (ВТБ) АТП, СТО, транспортних
цехів. Коротка характеристика ВТБ. Шляхи та форми розвитку ВТБ. Механізація
робіт в АТП, СТО, транспортних цехах. Основні етапи технологічного проектування АТП.
Питання для самостійного опрацювання
1. Механізація робіт в АТП, СТО, транспортних цехах.
Питання для самоперевірки
1. Які підприємства автомобільного транспорту ви знаєте?
2. Сформулюйте основну задачу ВТБ.
3. Чим визначається рівень розвитку ВТБ?
4. Назвіть форми розвитку ВТБ.
5. Назвіть основні етапи технологічного проектування АТП.
Література: [1, с. 3 - 17], [2, с. 270 - 273], [5, с. 4 - 24], [7, с. 10 - 53].
Тема 2 Методика розрахунку виробничої програми (ВП), обсягу робіт та
кількості працівників автотранспортних підприємств (АТП)
Вибір вихідних даних: категорії умов експлуатації, кліматичних умов,
режимів роботи рухомого складу (РС), режимів ТО і ПР РС. Приведення різномарочного РС. Розрахунок ВП з технічного обслуговування та ремонту. Розрахунок річного обсягу та кількості виробничих робітників.
Питання для самостійного опрацювання
1. Приведення різномарочного РС.
5
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Питання для самоперевірки
1. Які показники відносяться до вихідних даних, необхідних для розрахунку ВП?
2. Якими факторами визначається категорія умов експлуатації?
3. Якою документацією реґламентуються нормативи періодичностей
та трудомісткостей проведення технічного обслуговування автомобілів?
4. Наведіть приклади моделей РС, що відносяться до кожної з п’яти
технологічно сумісних груп.
5. За якою формулою виконується приведення різномарочного РС?
6. Що враховує кожен з п’яти коефіцієнтів коректування нормативів?
7. Чому норматив на проведення ПР є питомим?
8. У чому суть циклового методу розрахунку ВП?
9. За якими видами технічних впливів розраховується ВП?
10. Наведіть формулу з визначення коефіцієнта технічної готовності.
11. Наведіть формулу з визначення річного пробігу автомобіля.
12. Під час проведення яких технічних впливів ураховуються простої
при визначенні коефіцієнта технічної готовності?
13. Яка основна мета проведення Д-1 і Д-2?
14. Як визначається обсяг робіт діагностичних зон?
15. Як впливає режим роботи РС на режим роботи виробничих підрозділів АТП?
16. Для чого треба знати добову ВП?
17. За якою формулою визначається річний обсяг робіт з ПР?
18. Які роботи відносяться до допоміжних?
19. Які роботи відносяться до постових, а які до дільничних?
20. Для чого проводиться розподіл річних обсягів робіт по постах,
зонах, дільницях?
Література: [5, с. 4 - 24], [7, с. 54 - 59].
6

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.16.108.

ДРУГИЙ МОДУЛЬ
Тема 3 Технологічний розрахунок виробничих зон, дільниць та складів
Вибір методу організації ТО і ПР. Графік випуску та повернення автомобілів на АТП. Розрахунок кількості окремих постів ТО. Розрахунок поточних ліній періодичної дії. Розрахунок поточних ліній безперервної дії. Розрахунок кількості постів очікування (підпору). Укрупнений розрахунок постів ТО і ПР. Визначення потреби в технологічному обладнанні. Склад приміщень АТП. Розрахунок площ зон ТО і ПР. Розрахунок площ виробничих дільниць. Розрахунок
площ складських приміщень. Розрахунок площ зони зберігання (стоянки) автомобілів.
Питання для самостійного опрацювання
1.

Укрупнений розрахунок постів ТО і ПР.
Питання для самоперевірки

1.

Які види постів існують?

2.

Від чого залежить вибір виду поста?

3.

Що таке такт поста, такт лінії та ритм виробництва?

4.

Які переваги й недоліки методу організації робіт на поточних лініях?

5.

Де використовуються поточні лінії безперервної дії?

6.

Що таке графік випуску та повернення автомобілів на АТП?

7.

Що таке міжзмінний час?

8.

Що враховує коефіцієнт нерівномірності потрапляння РС на пости?

9.

Що враховує коефіцієнт використання робочого часу?

10. Наведіть формулу для розрахунку кількості постів ПР.
11. Чи може кількість робітників на постах лінії бути дробовим числом?
12. Чи можна проводити на постах лінії ТО-1 роботи ТО-2 і навпаки?

7
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13. Як визначається площа дільниці, де розташовано тільки технологічне обладнання?
14. Як визначається площа дільниці, яка оснащена автомобілемісцем?
Література: [2, с. 273 - 289], [3, с. 27 - 45], [5, с. 48 - 77], [7, с. 70 - 147].
ТРЕТІЙ МОДУЛЬ
Тема 4 Технологічне планування виробничих зон та дільниць
Основні вимоги до технологічного планування зон ТО та ПР. Способи
розміщення постів. Визначення ширини проїзду в зонах ТО та ПР. Основні вимоги до технологічного планування виробничих дільниць. Загальні положення
щодо розміщення дільниць у плані виробничого корпусу. Планування зони зберігання автомобілів. Типи стоянок. Визначення ширини проїзду в зоні зберігання. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самостійного опрацювання
1.

Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самоперевірки

1. Що таке технологічне планування виробничих зон та дільниць?
2. Назвіть основні вимоги щодо технологічного планування зон ТО та
ПР.
3. Назвіть вимоги щодо проектування оглядових канав.
4. Назвіть технологічно-однорідні групи ремонтних робіт.
5. Назвіть виробничі дільниці, які слід розміщувати в окремих приміщеннях.
6. Назвіть основні вимоги щодо розміщення та планування зон зберігання РС.
7. Які способи розміщення РС на стоянках існують? Їх переваги й недоліки.
8. Як визначаються геометричні розміри стоянок РС?
Література: [3, с. 204 - 265], [5, с. 77 - 114].
8
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Тема 5 Планування автотранспортного підприємства
Основні вимоги до планування. Функціональна схема та графік виробничого процесу. Генеральний план АТП. Основні вимоги до вибору земельної ділянки для будівництва. Способи забудови ділянки. Вимоги до розміщення будівель та споруд. Основні показники генплану. Об’ємно-планувальне рішення будівель. Розробка планування виробничого корпусу АТП. Основні вимоги до
планування АТП, які мають газобалонні автомобілі. Аналіз прикладів проектних
рішень.
Питання для самостійного опрацювання
1. Функціональна схема та графік виробничого процесу.
2. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самоперевірки
1. Поясніть, що таке планування АТП?
2. Які фактори впливають на розробку планувального рішення?
3. Назвіть основні технологічні вимоги щодо прийняття планувального рішення.
4. Що є технологічною основою прийняття планувального рішення
АТП?
5. Дайте визначення ґенерального плану.
6. Назвіть основні вимоги щодо вибору земельної ділянки під будову
АТП.
7. Як визначається потрібна площа земельної ділянки АТП?
8. Поясніть переваги й недоліки блокованого та павільйонного способів забудови АТП.
9. Охарактеризуйте основні показники ґенерального плану АТП.
10. Які основні вимоги щодо виробничих будинків АТП.
11. Поясніть термін «індустріалізація будівництва».
12. Яка послідовність розробки виробничого корпусу АТП?

9
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13. Які вимоги щодо розміщення приміщень усередині виробничого
корпусу?
14. Назвіть основні вимоги щодо планування АТП з газобалонними
автомобілями.
Література: [2, с. 294 - 300], [3, с. 272 - 290], [5, с. 114 - 153].
Тема 6 Техніко-економічна оцінка проектів
Показники якості технологічних рішень проектів. Розрахунок показників.
Питання для самостійного опрацювання
1. Розрахунок показників.
Питання для самоперевірки
1. Назвіть показники якості технологічних рішень проектів.
2. Назвіть умови, що відповідають еталонним значенням показників
якості.
3. Які фактори враховують поправкові коефіцієнти?
Література: [5, с. 153 - 158].
ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
Тема 7 Реконструкція та технічне переоснащення виробничо-технічної
бази АТП
Передумова та напрям розвитку й удосконалення ВТБ. Особливості та основні етапи розробки проектів реконструкції та технічного переоснащення АТП,
ТЦ. Методологія аналізу стану ВТБ. Шляхи та методи реконструкції ВТБ. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самостійного опрацювання
1. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самоперевірки
1. Які фактори впливають на ефективність функціонування ВТБ?
2. Які основні напрями розвитку й удосконалювання ВТБ?
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3. Які основні особливості розробки проектів реконструкції та технічного переоснащення АТП?
4. Які вихідні дані потрібно отримати в ході аналізу АТП, що підлягає
реконструкції?
5. Яких вимог треба дотримуватись при перебудові й модернізації
будівель і споруд?
Література: [5, с. 158 - 183].
Тема 8 Формування ВТБ АТП в умовах спеціалізації та кооперації виробництва
Організаційно-технологічні форми розвитку ВТБ. Основні положення щодо формування ВТБ в реґіоні. Основні етапи розробки схем розвитку ВТБ.
Принципи територіального формування ВТБ АТП реґіону. Техніко-економічні
показники ВТБ спеціалізованих АТП. Економічна доцільність централізації робіт
ТО та ПР. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самостійного опрацювання
1. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самоперевірки
1. Яка передумова розвитку ВТБ?
2. Дайте визначення концентрації, спеціалізації та кооперації.
3. Охарактеризуйте діяльність підприємств автомобільного транспорту, а саме: автономного АТП, експлуатаційного філіалу АТП, виробничого філіалу АТП, виробничо-технічного комбінату, бази
централізованого технічного обслуговування, централізовані спеціалізовані виробництва.
Література: [5, с. 183 - 207].
Тема 9 Особливості технологічного проектування СТО
Парк легкових автомобілів, які належать населенню та особливості його
експлуатації. ВТБ системи автообслуговування. Технологічний розрахунок
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СТО. Аналіз прикладів проектних рішень. Основні показники та оцінка проектних рішень СТО.
Питання для самостійного опрацювання
1. Аналіз прикладів проектних рішень.
Питання для самоперевірки
1. Які особливості експлуатації легкових автомобілів індивідуального
користування?
2. Які роботи виконуються під час передпродажної підготовки автомобілів?
3. Які роботи виконуються під час ґарантійного та післяґарантійного
періоду?
4. Які існують типи СТО?
5. Охарактеризуйте схему виробничого процесу та структуру СТО.
6. Що ви знаєте про організацію обслуговування легкових автомобілів
за кордоном?
7. Які показники відносяться до вихідних даних технологічного розрахунку СТО?
8. Якими основними факторами обґрунтовується потужність міських і
дорожніх СТО?
9. Як визначається річних обсяг робіт міських СТО?
10. Як визначається річних обсяг робіт дорожніх СТО?
11. Дайте визначення робочих постів СТО, допоміжних постів, автомобіле-місць очікування та автомобіле-місць збереження.
12. Назвіть основні вимоги щодо розробки планувальних рішень
СТО.
13. Назвіть основні показники якості проектних рішень СТО.
Література: [2, с. 289 - 291], [5, с. 207 - 250], [7, с. 216 - 226], [8, с. 3 163].
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