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ВСТУП 

В навчальному плані підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Галузеве 

машинобудування» із галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 

133 «Галузеве машинобудування» передбачена дисципліна «Технологічні 

процеси станцій технічного обслуговування». 

За результатами вивчення дисципліни в якості індивідуального завдання 

студенти повинні самостійно виконати курсову роботу, метою якої є 

закріплення і систематизація знань, отриманих на лекціях та практичних 

заняттях і застосування їх в сфері організації виробничих процесів СТО. 

В процесі виконання цього завдання студенти повинні навчитися: 

- розраховувати виробничу програму станцій технічного обслуговування; 

- визначати необхідну потужність СТО: кількість постів, робітників та 

необхідні площі виробничих приміщень; 

- проектувати технологічні процеси окремих структурних підрозділів 

станцій технічного обслуговування; 

- складати технологічний процес технічного обслуговування та ремонту 

окремих деталей, вузлів, агрегатів, систем та машин в цілому; 

- обирати раціональні методи і варіанти порядку проведення робіт з 

технічного обслуговування і ремонту; 

- виконувати технологічне планування окремих структурних підрозділів 

станцій технічного обслуговування; 

- користуватися довідковою і технічною літературою. 

Дана курсова робота є одним з навчальних етапів підготовки до 

дипломного проектування. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Основними напрямками дипломних проектів визначені завдання з 

технологічного проектування підприємств з технічного сервісу будівельних 

машин і автомобілів: 

- проектування нового підприємства; 

- розширення існуючого виробництва; 

- реконструкція (реінжиніринг) діючого виробництва; 

- виробництво капітального ремонту. 

Відповідно до цього, напрямом індивідуальних завдань в навчальному 

процесі дисципліни «Технологічні процеси станцій технічного обслуговування» 

визначено «проектування нового підприємства» - станції технічного 

обслуговування автомобілів. 

Тематика індивідуальних завдань 

Відповідно до вказаного напряму варіації тематики забезпечуються 

різновидом об’єктів проектування - підрозділів для виконання технічних 

впливів та інших видів робіт: зон ТО та ПР, окремих постів, дільниць, 

відділень, комплексів та т. ін. нижче вказаних типів СТО: 

- міських і дорожніх; 

- авторизованих і незалежних; 

- комплексних і спеціалізованих (за марками або видами робіт); 

- вантажних і легкових, тощо. 

Приклад. 

1. Технологічний проект підрозділу для виконання (див. табл. 1) робіт в 

умовах комплексної СТО, що обслуговує автомобілі населеного пункту або 

його частини з населенням (див. табл. 2) тис. жителів. 

2. Технологічний проект підрозділу для виконання (див. табл. 1) робіт в 

умовах СТО, спеціалізованої за маркою автомобілів Оpel (Ford, Volkswagen, 

Audi, Shevrolet, Honda, Peugeot, Mersedes-Benz, Chrysler, Renault, Mitsubishi, 
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Toyota, Nissan, Subaru, ВАЗ, ЗАЗ-Daewoo, Dacia, і т.і.), що обслуговує 

автомобілі населеного пункту або його частини з населенням (див. табл. 2) тис. 

жителів. 

3. Технологічний проект підрозділу для виконання (див. табл. 1) робіт в 

умовах СТО, спеціалізованої за видами робіт, що обслуговує автомобілі 

населеного пункту або його частини з населенням (див. табл. 2) тис. жителів. 

4. Технологічний проект підрозділу для виконання (див. табл. 1) робіт в 

умовах дорожньої СТО на дільниці траси Одеса-Миколаїв (Одеса-Рені, Одеса-

Київ і т.і.). 

Вихідні дані до курсової роботи 

Тип СТО, марки автомобілів, режим роботи СТО, інтенсивність 

експлуатації автомобілів, коефіцієнти попиту, транзиту та перспективи 

проектування обґрунтовуються і обираються студентом, потім затверджуються 

керівником. 

 Режим роботи СТО, днів на тиждень – 5 (6, 7). 

 Кількість змін роботи – 1 (2). 

 Кількість конкурентів у зоні впливу СТО – 0 (1, 2). 

 Місце розташування СТО – м. Одеса (м. Миколаїв, м. 

Овідіополь, м. Чорноморське, районні центри Одеської обл., і т. і.). 

Вид робіт до спеціального розділу (див. табл. 1) затверджується 

керівником проекту після виконання технологічного розрахунку відповідно до 

його результатів.  

В спеціальному розділі відповідно до теми курсової роботи керівнику 

дозволяється встановлювати особливі вимоги до проектування з вказівкою: 

розробки комплекту документів зазначеного технологічного процесу, 

індивідуального комплексного завдання, детальної розробки питань охорони 

навколишнього середовища, створення умов економії визначених 

експлуатаційних матеріалів або матеріальних ресурсів, завдання на 
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виготовлення чи встановлення обладнання, наочних посібників, макетів 

лабораторій, тощо. 

Таблиця 1 - Варіанти видів робіт на СТО 

№ з/п Варіанти видів робіт на СТО 

1.  Діагностичні 

2.  ТО в повному обсязі 

3.  Мастильні 

4.  Регулювання кутів установки коліс 

5.  Ремонт і регулювання гальм 

6.  Електротехнічні 

7.  Обслуговування системи живлення 

8.  Акумуляторні 

9.  Шиномонтажні та вулканізаційні 

10.  Ремонт вузлів і агрегатів 

11.  Кузовні та арматурні 

12.  Малярні та протикорозійні 

13.  Оббивальні 

14.  Слюсарно-механічні 

15.  Прибирально-мийні роботи 

16.  Передпродажна підготовка 

Кількість жителів у зоні впливу СТО визначається за номером залікової 

книжки студента (див. табл. 2). 

Перелік графічного матеріалу: 

- технологічне планувальне зони чи дільниці - в обсязі формату 1А2; 

- специфікація обладнання зони чи дільниці - в обсязі формату 1А2. 
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Таблиця 2 - Кількість жителів у зоні впливу СТО, тис. ос. 

Цифри номеру залікової книжки студента 

Остання 

П
ер

ед
о

ст
ан

н
я
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

1 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

2 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 

3 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

4 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

5 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 

6 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 

7 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 

8 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 

9 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 

Виконання курсової роботи передбачено аудиторними практичними 

заняттями де викладається методика розрахунків та виконуються загальні для 

всіх студентів приклади розрахунків та індивідуальною самостійною роботою 

студентів за своїми варіантами вихідних даних. 

Курсова робота виконується відповідно до календарного плану 

виконання її етапів. План при необхідності коректується і заноситься в 

завдання на курсову роботу, що підписують студент і керівник роботи. 

Виконана і оформлена курсова робота надходить керівнику на перевірку 

не пізніше ніж за тиждень до кінцевого терміну її захисту. Захист курсової 

роботи відбувається після перевірки і допуску до захисту перед комісією 

відповідно до затвердженого графіка захисту курсових робіт. 
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1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

Задоволення потреб із технічного обслуговування (ТО) та поточного 

ремонту (ПР) автотранспортних засобів (АТЗ) виконується розгалуженою 

мережею станцій технічного обслуговування (СТО), а також автомайстерень, 

мотелів, мийних пунктів, автокооперативів, гаражів-стоянок та т. і. [18, 19]. 

Технічне обслуговування й ремонт АТЗ призначене для підтримки їх 

працездатності, відповідності вимогам безпеки руху, екологічної безпеки і 

належного зовнішнього виду. Підприємства, які виконують ТО і ремонт АТЗ, 

повинні бути підготовлені до якісного виконання послуг, відповідати вимогам і 

параметрам нормативної документації і мати для цього необхідну виробничо-

технічну базу, технологічне устаткування, приладдя та інструмент, а також 

фахівців, кваліфікація яких відповідає складності виконуваних робіт. 

До сучасної системи автосервісу автомобілів індивідуального та 

комерційного використання входять підприємства з виконання як комплексного 

обслуговування (тобто всіх видів ТО й ремонту), так і спеціалізованих за 

окремими видами робіт (їх називають майстерні кузовних, малярних, 

шиноремонтних чи інших робіт). Розміри цих підприємств коливаються від 1 

до 25 і більше робочих постів. 

Крім виконання робіт з обслуговування автомобілів ці підприємства 

можуть займатися продажем запасних частин, експлуатаційних матеріалів, а 

деякі і продажем автомобілів. 

Вибір типу підприємства та переліку робіт , що виконуються на ньому, є 

відповідальним етапом проектування і виконується або самим замовником, або 

проектною організацією за дорученням замовника. В навчальному проекті 

вихідні дані узгоджуються з керівником проекту і затверджуються в завданні на 

проектування. 
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Вибір вихідних даних має винятково важливе значення для рентабельної 

роботи спроектованої станції. Складність обґрунтування вихідних даних 

полягає у тому, що заявки на виконання робіт носять випадковий характер. 

Тому вибору й обґрунтуванню вихідних даних передують маркетингові 

дослідження попиту на послуги, фінансових можливостей клієнтів, наявності 

конкуруючих підприємств і їхнього завантаження замовленнями та інше. 

Навчальний проект ґрунтується на статистичних даних, опублікованих у 

пресі, підручниках, методичних посібниках. 

Перед початком проектування, насамперед, необхідно визначитися з 

місцем розташування СТО і для обслуговування яких автомобілів, і якої їх 

кількості призначена СТО. 

Для конкретних умов необхідно визначитися з інтенсивністю 

експлуатації автомобілів (середнім річним пробігом, кількістю заїздів на СТО), 

коефіцієнтом попиту на виконання окремих видів робіт, очікуваного росту 

(зниження) парку обслуговуваних автомобілів, режимом роботи СТО й окремих 

дільниць. 

За сумарним річним пробігом усіх автомобілів, що обслуговуються на 

СТО або інтенсивності руху автомобілів по прилеглій дорозі треба визначитися 

з типорозміром СТО, що проектується, і вибрати нормативну питому 

трудомісткість ТО і ПР. 

Проектні рішення залежать від обсягів і видів робіт з обслуговування та 

ремонту автомобілів, які визначаються виробничою програмою станції 

технічного обслуговування. 

1.1 Характеристика об’єкту проектування 

Для СТО, що проектується необхідно вказати місце її розташування. 

Необхідно описати головну спрямованість роботи СТО, що проектується 

- повний комплекс робіт з ТО та ПР чи виконнання окремих видів робіт; тип 
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автомобілів (легкові, вантажні, тощо); марки або класи автомобілів, що 

обслуговуються. 

Вказати число жителів у районі дії СТО згідно завданню. 

Кількість автомобілів у районі дії СТО визначається за середніми 

показниками насиченості автомобілів на 1000 жителів. 

Для району розташування СТО за середньостатистичними показниками 

прийняти насиченість населення автомобілями. 

Певна частина власників автомобілів проводить ТО власними силами (у 

середньому 25...50%). Відповідно до цього при відсутності конкуренції 

вибирають коефіцієнт попиту послуг 0,50...0,75. При наявності поблизу ще 

однієї або двох СТО приймають 0,35...0,40 або 0,23...0,25 відповідно [17]. 

Верхні значення приймаються для нових і складних в обслуговуванні 

автомобілів.  

Визначається число конкурентів у районі дії СТО та з урахуванням цього 

приймають коефіцієнт попиту послуг. 

На СТО можуть обслуговуватися автомобілі з інших районів або 

транзитні (до 20 %), відповідно до цього приймають коефіцієнт транзиту 

1,00...1,20. Більші значення приймають для СТО, розташованих недалеко від 

великих житлових і промислових центрів, або автотрас, а також для районних 

центрів. З урахуванням цього приймають для СТО, що проектується коефіцієнт 

транзиту. 

Приріст кількості автомобілів може становити в середньому від 2 до 10 % 

на рік [18, 19]. Із часом приріст автомобілів змінюється в залежності від 

фінансового стану ринку регіону та потреби в автомобілях населення. З 

урахуванням статистичних даних ситуації, що склалася в поточному році та 

прогнозу перспективи її змін, приймають частку приросту кількості 

автомобілів. 

Станції проектують із розрахунку нормальної роботи впродовж 5…10 

років, а потім проводять реконструкцію. Верхню межу приймають для СТО у 
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великих населених пунктах або при відсутності інших станцій. З урахуванням 

цього приймають перспективу проектування СТО. 

На СТО, що проектується, визначається здійснення продажів нових 

автомобілів, а також їх передпродажна підготовка. 

Згідно завдання чи отриманих зведень на підприємствах за квартал 

поточного року, перелік марок автомобілів та відповідна кількість проданих 

автомобілів надаються в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Статистичні дані по кількості автомобілів, проданих на 

СТО 

Автомобілі Продано за __ кв. 20__ р. 

……. ……. 

……. ……. 

Всього: ……. 

Для СТО, що проектується, згідно завдання чи отриманих зведень на 

підприємствах визначається обсяг та перелік додаткових послуг (встановлення 

аудіосистем, сигналізації, антикорозійної обробки кузова, тонування скла та 

т. і.) 

1.2 Характеристика дорожньо-транспортних засобів 

Кількість автомобілів, що обслуговується, визначається за процентним 

співвідношенням автомобілів різних марок і очікуваному відсотку заїздів. 

За статистичними даними по наявності автомобілів у Одеській області 

серед усієї кількості автомобілів у даному регіоні визначають їх кількість за 

марками (див. табл. 1.2).Відсоток заїздів автомобілів за кожною конкретною 

маркою визначається конкурентоспроможністю даної СТО, наявністю 

спеціалізованого обладнання та фахівців, ціною нормо-години, тощо. 
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Таблиця 1.2 – Статистичні дані по наявності автомобілів у Одеській 

області та відсоток автомобілів, що обслуговуються на СТО, що проектується 

Назва показника 

Співвідношення між 

марками автомобілів 

в загальному обсязі, 

% 

Відсоток автомобілів, 

що обслуговуються на 

СТО, що проектується, 

% 

Усього в Одеській області 100 - 

Кількість авто (марка 1) … … 

Кількість авто (марка 2) … … 

Для конкретних умов експлуатації та моделей автомобілів приймають 

середній річний пробіг одного автомобіля. У розвинених країнах інтенсивність 

експлуатації легкових автомобілів, що знаходяться у власному використанні 

становить приблизно 15...20 тис. км на рік [19]. 

З урахуванням економічної ситуації у місці розташування СТО, 

середньорічний пробіг легкових автомобілів приймається від 8 до 15 тис. км на 

рік. Для вантажних автомобілів середньорічний пробіг може сягати від 20 до 50 

тис. км на рік. 

Приймаємо середньорічний пробіг для автомобілів: 

- 1 марка: _____ км на рік; 

- 2 марка: _____ км на рік; 

- 3 марка: _____ км на рік. 

1.3 Вибір і обґрунтування режиму роботи виробничих підрозділів 

Кількість днів роботи СТО на рік становить 

 

ДРР = КР

Т

Д

Д
ДРН - ДСВ, (1.1) 
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де ДКР - кількість календарних днів в році; ДКР = 365 днів; 

ДТ - кількість календарних днів у тижні; ДТ = 7 днів; 

ДРН - кількість робочих днів у тижні; згідно завдання ДРН = 5 (6, 7) днів; 

ДСВ - кількість святкових днів у році; приймаємо ДСВ = 10 днів; 

Число змін роботи СТО (З) приймаємо згідно завдання - З = 1 (2); 

Тривалість зміни (ТЗ) визначається з урахування, що тривалість робочого 

часу робітника на тиждень повинна складати 40 годин [14]. 

Тобто 

ТЗ = 
40

Дрн
. (1.2) 

 

В наступному розділі разом з поясненнями методики технологічного 

розрахунку наданий приклад розрахунків з вихідними даними: 

Тема: Технологічний проект підрозділу для виконання шинних робіт в 

умовах комплексної СТО, що обслуговує автомобілі населеного пункту або його 

частини з населенням 72 тис. жителів. 

Вихідні дані: 

1. Тип СТО - комплексна. 

2. Тип автомобілів - легкові. 

3. Марки автомобілів - усі марки: 

 ОМ класу (особливо малого класу) -30%, 

 М класу (малого класу) - 50 %, 

 С класу (середнього класу) - 20 %. 

4. Місце розташування СТО – м. Одеса. 

5. Число легкових автомобілів 170 авто на 1000 жителів. 

6. Кількість конкурентів у зоні впливу СТО – 3. 

Режим роботи СТО: 

 кількість днів роботи на тиждень – 5. 

 кількість змін роботи                     – 2.  
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

2.1. Розрахунок виробничої програми СТО 

2.1.1 Розрахунок виробничої програми за кількістю автомобілів 

Для характеристики потужності (розміру) СТО встановлений основний 

показник - кількість робочих постів, які одночасно обслуговують автомобілі. 

Потужність і розміри станції повинні, з однієї сторони, забезпечити 

завантаження устаткування (постів) і виробничого персоналу, а з іншої - 

виключити надмірно великі втрати часу у чеканні обслуговування й ремонту 

автомобілів. СТО можуть бути призначені для обслуговування як легкових, так 

і вантажних автомобілів та автобусів (дорожні СТО). 

Одним із головних чинників, що визначають потужність і тип міських 

станцій (майстерень), є кількість і склад автомобілів за моделями, які 

знаходяться в зоні обслуговування станції, що проектується. Кількість 

автомобілів, що належить населенню даного міста (населеного пункту або його 

частини), у зоні дії СТО, може бути визначена на основі статистичних даних 

МРЭВ ДАІ або, виходячи із середньої насиченості населення автомобілями в 

даному регіоні по формулі: 

 

  
1000

М n
N




, (2.1) 

 

де М - число жителів, люд.; згідно завдання М = 72 тис. люд.; 

n - число легкових автомобілів на 1000 люд. Приймаємо згідно завдання 

для міста Одеса n = 170 авто на 1000 жителів. 

Тоді, загальна кількість автомобілів у зоні дії СТО 
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N = 72000 ∙ 170 / 1000 = 12240,0 авто. 

 

Визначаємо розрахункове число легкових автомобілів, що 

обслуговуються на станціях технічного обслуговування, з огляду на те, що 

певна частина власників проводить ТО та ПР власними силами, а також 

можливість збільшення парку автомобілів, що обслуговують, за рахунок 

прилеглих населених пунктів, транзиту й перспективи збільшення числа 

автомобілів у приватному користуванні населення та невеликих приватних 

підприємств-автовласників 

 

А = N ∙ K1 ∙ K2 ∙ Кз, (2.2) 

 

де A – число автомобілів, що можуть обслуговуватись на СТО, од.; 

K1 - коефіцієнт попиту послуг, приймаємо K1 = 0,15; 

K2 - коефіцієнт транзиту, приймаємо K2 = 1,10; 

K3 - коефіцієнт перспективи проектування й приросту автомобілів 

 

K3 = ( l + Q )
Р-1

, (2.3) 

 

де Q - щорічна частка приросту кількості автомобілів або зменшення за 

рахунок станцій, що будуються; приймають у межах 0,02…0,10; приймаємо 

Q = 0,06; 

р - перспектива проектування СТО; приймають від 5 до 10 років; 

приймаємо р = 8 років. 

 

Кз = ( 1 + 0,06 ) 
8 - 1

 = 1,50. 

 

З урахуванням визначеного вище: 
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А = 12240,0 ∙ 0,15 ∙ 1,10 ∙ 1,50 = 3029,4 авто. 

 

Для вибору типу станції обслуговування (універсальної або 

спеціалізованої за окремими марками чи видами робіт) із загальної кількості 

автомобілів, що планується обслуговувати, визначають їхню кількість за 

класами, типами, марками (моделями), їхній загальний річний пробіг і 

орієнтовно визначають число робочих постів для ТО та ПР автомобілів кожної 

моделі. 

Визначаємо кількість автомобілів по маркам, виходячи з відсоткового 

розподілу автомобілів в Одеському регіоні 

 

  
100

і і
СТОі

А Р Z
А

 


, (2.4) 

 

де AСТОi - число автомобілів i-тої марки, од.; 

Рі - відсоток автомобілів і-тої марки в загальному обсязі (див. табл. 1.2); 

Zі - коефіцієнт, що враховує перерозподіл між i-тими марками 

автомобілів, що користуються послугами даної СТО (згідно табл. 1.2). 

 

АСТО ОМ класу= 3029,4 ∙ 30,00 ∙ 0,70 / 100 = 636,2 авто; 

 

АСТО М класу= 3029,4 ∙ 50,00 ∙ 0,80 / 100 = 1211,8 авто; 

 

АСТО С класу = 3029,4 ∙ 20,00 ∙ 1,00 / 100 = 605,9 авто. 

 

З урахуванням коефіцієнту, що враховує перерозподіл між i-тими 

марками автомобілів, що користуються послугами СТО, загальна кількість 

автомобілів, що будуть користуватися послугами СТО (AСТО ) буде дорівнювати 
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AСТО = ∑ AСТОi; (2.5) 

 

AСТО = 636,2 + 1211,8 + 605,9 = 2454 авто. 

 

Визначаємо загальний річний пробіг усіх автомобілів, що обслуговуються 

на СТО: 

 

LР = ∑ LРЗi = ∑ (LРi ∙ AСТОi), (2.6) 

 

де LРЗi - загальний річний пробіг автомобілів і-тої марки, км; 

LРi - середній річний пробіг одного автомобіля i-тої марки, км; 

AСТОi - число автомобілів i-тої марки, од. 

 

LРЗ ОМ класу= LР ОМ класу∙ АСТО ОМ класу= 8000 ∙ 636,2 = 5089,6 тис. км; 

 

LРЗ М класу= LР М класу∙ АСТО М класу= 9000 ∙ 1211,8 = 10906,2 тис. км; 

 

LРЗ С класу = LР С класу ∙ АСТО С класу = 10500  ∙ 605,9 = 6362,0 тис. км. 

 

Загальний річний пробіг усіх автомобілів: 

 

LРЗ = 5089,6 + 10906,2 + 6362,0 = 22357,8 тис. км. 

 

Загальний річний пробіг усіх автомобілів після округлення дорівнює 

22,4 млн. км. 

Для характеристики потужності (розміру) СТО встановлений основний 

показник - кількість робочих постів, які одночасно обслуговують автомобілі. 

Виходячи із загального річного пробігу й числа змін роботи, визначаємо 

орієнтовний розмір СТО (число робочих постів). 
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При загальному річному пробігу автомобілів 22,4 млн. км і 2 змінній 

роботі, розмір СТО складе приблизно 6...10 постів [2] або див. дод. А. 

2.1.2 Розрахунок обсягів робіт 

Визначаємо загальну річну трудомісткість робіт (виробничу програму) з 

ТО та ПР автомобілів на СТО за формулою: 

 

ТТОПР = ∑ TТOПРi; (2.7) 

 

TТOПРi = LРЗi ∙ tнi ∙ Кt, (2.8) 

 

де TТOПРi - загальна річна трудомісткість робіт окремо кожної i-тої марки 

автомобілів, люд-год; 

LРЗ i - загальний річний пробіг автомобілів i-тої марки, тис. км; 

tні - питома нормативна трудомісткість ТО та ПР автомобілів i-тої марки, 

люд-год. / 1000 км; 

Кt – коефіцієнт, що коректує нормативи питомої трудомісткості ТО та ПР 

залежно від розміру СТО. 

Відповідно до класу автомобілів, що обслуговують, визначаємо вихідну 

нормативну питому трудомісткість робіт [2] (або див. дод. Б): 

- для автомобілів ОМ класу: tн = 2,0 люд-год. / 1000 км; 

- для автомобілів М класу: tн = 2,3 люд-год. / 1000 км; 

- для автомобілів С класу: tн = 2,7 люд-год. / 1000 км. 

Нормативи питомої трудомісткості ТО та ПР коректуються залежно від 

розміру СТО [2] (або див. дод. Б) коефіцієнтом Кt: 

 До 5 робочих постів - Кt = 1,05; 

 6…10 - Кt = 1,00; 

 11…15 - Кt = 0,95; 
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 16…25 - Кt = 0,90; 

 26…35 - Кt = 0,85; 

 36 і більше - Кt = 0,80. 

Відповідно при розмірі СТО приблизно 6...10 постів приймаємо Кt = 1,00. 

З урахуванням визначених показників загальна річна трудомісткість робіт 

окремо кожної i-тої марки автомобілів складе: 

 

ТТОПРОМ класу  = 5089,6 ∙ 2,0 ∙ 1,00 = 10179,2 люд-год.; 

 

ТТОПР М класу = 10906,2 ∙ 2,3 ∙ 1,00 = 25084,3 люд-год.; 

 

ТТОПР С класу = 6362,0 ∙ 2,7 ∙ 1,00 = 17177,3 люд-год. 

 

Загальний річний обсяг робіт з ТО та ПР автомобілів на СТО 

 

ТТОПР = 10179,2 + 25084,3 + 17177,3  = 52440,8 люд-год. 

 

Визначаємо річний обсяг прибирально-мийних робіт (ПМР). 

 

ТПМР = АСТО ∙ dПМ ∙ tПМ; (2.9) 

 

де dПМ - загальна річна кількість заїздів для виконання ПМР для одного 

автомобіля, що обслуговується на СТО; 

tПМ - разова трудомісткість виконання прибирально-мийних робіт, люд-

год. 

Загальна річна кількість заїздів для виконання ПМР для одного 

автомобіля, що обслуговується на СТО 

 

dПМ = dТО + dПР + dПМВ, (2.10) 
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де dТО - річна кількість заїздів для виконання ПМР перед ТО; 

dПР - річна кількість заїздів для виконання ПМР перед ПР; 

dПМВ - річна кількість заїздів для виконання ПМР як окремого виду робіт. 

Річна кількість заїздів для виконання ПМР перед ТО 

 

,Р
ТО

ТО

L
d

L


 (2.11) 

 

де LР – середній річний пробіг одного автомобіля, що обслуговується на 

СТО, км; 

LТО - періодичність технічного обслуговування автомобілів на СТО за 

вимогами сервісних книжок конкретних марок (у середньому для всіх марок 

приймаємо LТО = 10000 км [1]). 

Середній річний пробіг одного автомобіля, що обслуговується на СТО 

 

  РЗ
Р

CТО

L
L
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; (2.12) 

 

LР = 22357,8 ∙ 10
3
 / 2454 = 9111 км. 

 

Тоді, річна кількість заїздів для виконання ПМР перед ТО 

 

dТО = 9111 / 10000 = 0,9 од. 

 

Річна кількість заїздів для виконання ПМР перед ПР - dПР приймають із 

розрахунку 1...2 заїзди на рік. 

Приймаємо dПР = 2,0 од. 

Річна кількість заїздів для виконання ПМР як окремого виду послуг 
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визначається з розрахунку одного заїзду за 1000 км пробігу: 

 

 
1000

Р
ПМВ

L
d 

; (2.13) 

 

d ПМВ = 9111 / 1000 = 9,1. 

 

На СТО, що проектується, не планується виконання ПМР як окремого 

виду послуг, тому приймаємо dПМВ = 9,1 од. 

Загальна річна кількість заїздів одного автомобіля для виконання ПМР 

усіх видів складе: 

dПМ = 0,9 + 2,0 + 9,1 = 2,9 од. 

 

Норма трудомісткості на виконання ПМР tПМ приймається [1] для ручної 

мийки 0,50…0,70 люд-год., а для механізованої мийки 0,15…0,40 люд-год. на 

один автомобіль у залежності від його типу і класу. 

Вибір устаткування залежить від необхідної продуктивності мийної 

установки. При цьому результат повинен бути не менш ніж 25 автомобілів на 

годину, в іншому випадку мийна установка буде простоювати [14]. 

 

 СТО ПМ
У

РПМР ПМР ЗПМР

А d
А
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  , (2.14) 

 

де АУ - продуктивність мийної установки, авто/год.; 

АСТО - число автомобілів, що обслуговують на СТО, од.; 

dПМ - загальна річна кількість заїздів одного автомобіля для виконання 

ПМР; 

ДРПМР - число днів роботи дільниці ПМР на рік. 
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Дільниця ПМР працює 5 днів на тиждень. Виходячи з цього ДРПМР = 250 

дн.; 

ЗПМР - число змін роботи дільниці ПМР. Приймаємо ЗПМР = 2; 

ТЗПМР - тривалість зміни роботи дільниці ПМР, год. 

Тривалість зміни визначається з урахування, що тривалість робочого часу 

робітника на тиждень повинна складати 40 годин. 

Приймаємо ТЗПМР = 8 годин. 

З урахуванням визначених даних 

 

АУ = 2454 ∙ 2,9 / (250 ∙ 2 ∙ 8) = 1,8 авто/год. 

 

З урахуванням визначеного вище, обираємо немеханізований спосіб 

миття автомобілів, для якого приймаємо tПМР = 0,50 люд-год. 

Річний обсяг прибирально-мийних робіт 

 

ТПМР = 2454 ∙ 2,90 ∙ 0,50 = 3558,2 люд-год. 

 

Річний обсяг робіт передпродажної підготовки визначається по формулі: 

 

TПП = AП ∙ КЗ ∙ tПП,                                       (2.15) 

 

де АП - кількість проданих автомобілів за рік; 

КЗ - коефіцієнт перспективи проектування й приросту кількості 

автомобілів; 

tПП - трудомісткість проведення робіт передпродажної підготовки для 

одного автомобіля, люд-год. 

На СТО, що проектується, проводиться продаж нових автомобілів, а 

також їх передпродажна підготовка. 

За даними, зібраними на СТО під час переддипломної практики, перелік 
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марок автомобілів та кількість проданих автомобілів представлені у табл. 2.1. 

На СТО, що проектується, надаються додаткові послуги зі встановлення 

аудіосистем, сигналізації, антикорозійної обробки кузова та тонування стекол. 

Трудомісткість додаткових послуг , що надаються на СТО, по 

встановленню додаткового обладнання (крім штатного) на легкових автомобілі 

за даними за І кв. 2017 р. становить 680 люд-год. 

Таблиця 2.1 – Розрахунок річної кількості проданих автомобілів за 

марками та трудомісткості передпродажної підготовки 

Марка автомобіля 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

ОМ класу 30 120 1,50 180 2,4 433,0 

М класу 34 136 1,50 204 2,9 586,9 

С класу 21 84 1,50 126 3,1 391,5 

Загалом: 85 340 - 511 - 1411,5 

Враховуючи коефіцієнт перспективи проектування й приросту кількості 

автомобілів, (який був визначений раніше - К3 = 1,50), трудомісткість 

додаткових послуг за один рік (4 квартали) складе: 

 

ТДОД = ТДОД КВ · 4 · К3, люд-год.; (2.16) 

 

ТДОД = 680 · 4 · 1,50 = 4089,9 люд-год. 

 

Загальна трудомісткість робіт, що виконуються на СТО 

 

ТСТО = ТТОПР + ТПМ + ТПП + ТДОД, (2.17) 
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де ТТОПР - загальний річний обсяг робіт з ТО та ПР автомобілів на СТО, 

люд-год.; 

ТПМ - загальний річний обсяг прибирально-мийних робіт на СТО, люд-

год.; 

ТПП - річний обсяг робіт з передпродажної підготовки автомобілів, що 

продаються на СТО, люд-год.; 

ТДОД - річний обсяг додаткових послуг, люд-год. 

 

ТСТО = 52440,8 + 3558,2 + 1411,5 + 4089,9 = 61500,4 люд-год. 

 

Підсумки розрахунку річної виробничої програми СТО для всіх марок 

автомобілів наведені в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 - Результати розрахунку річної виробничої програми СТО 

 Автомобілі 

Найменування показників ОМ 

класу 

М 

класу 

С 

класу 
всього 

1 2 3 4 5 

Розподіл автомобілів по маркам в 

загальному обсязі, % 
30,00 50,00 20,00 100,00 

Відсоток, що враховує перерозподіл між 

марками автомобілів, що користуються 

послугами даної СТО, % 

70 80 100 - 

Можливе число автомобілів, що будуть 

обслуговуватися на СТО, од. 
636,2 1211,8 605,9 2454 

Річний пробіг одного автомобіля, км 8000 9000 10500 9111 

Річний пробіг усіх автомобілів, тис. км 5089,6 10906,2 6362,0 22357,8 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 

Питома трудомісткість ТО і ПР,  

люд-год./ тис. км 
2,0 2,3 2,7 2,3 

Річний обсяг робіт по ТО та ПР, люд-

год. 
10179,2 25084,3 17177,3 52440,8 

Обсяг ПМР, люд-год. 3558,2 

Обсяг робіт передпродажної підготовки, 

люд-год. 
1411,5 

Обсяг додаткових послуг, люд-год. 4089,9 

Загальна трудомісткість, люд-год. 61500,4 

2.2 Розподіл робіт за видами й місцем їхнього виконання 

Розподіл робіт за видами й місцем їхнього виконання виконується 

виходячи з загальної річної трудомісткості та залежно від типорозміру СТО. 
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, (2.18) 

 

де Тi - загальна трудомісткість робіт i-того виду, люд-год.; 

Вi - відсоток робіт i-того виду в загальному обсязі робіт ТО та ПР в 

залежності від розміру СТО [2] (або див. дод. В). 

Наприклад, загальна трудомісткість діагностичних робіт 
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де ВД - відсоток діагностичних робіт в загальному обсязі робіт ТО та ПР. 

 

ТТОПР Д = 52440,8 · 5 / 100 = 2622,0 люд-год. 

 

Розрахунки для інших видів робіт виконуються аналогічно. Результати 

зводимо в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 - Розподіл робіт за видами й місцем їхнього виконання 

№
 з

/п
 

Види робіт 

Розподіл за 

видами робіт 

Розподіл за місцем 

виконання 

на постах на дільницях 

% люд-год. % люд-год. % люд-год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Діагностичні 5 2622,0 100 2622,0 - - 

2 ТО в повному обсязі 25 13110,2 100 13110,2 - - 

3 Змащувальні 4 2097,6 100 2097,6 - - 

4 
Регулювання кутів 

установки коліс 
5 2622,0 100 2622,0 - - 

5 
Ремонт і регулювання 

гальм 
5 2622,0 100 2622,0 - - 

6 Шинні 5 2622,0 30 786,6 70 1835,4 

7 Електротехнічні 5 2622,0 80 2097,6 20 524,4 

8 Акумуляторні 2 1048,8 10 104,9 90 943,9 

9 
Обслуговування системи 

живлення 
5 2622,0 70 1835,4 30 786,6 

10 
Ремонт вузлів та 

агрегатів 
10 5244,1 50 2622,0 50 2622,0 

11 Кузовні й арматурні 10 5244,1 75 3933,1 25 1311,0 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Малярські й 

антикорозійні 
10 5244,1 100 5244,1 - - 

13 Оббивальні 1 524,4 50 262,2 50 262,2 

14 Слюсарно-механічні 8 4195,3 - - 100 4195,3 

 Усього робіт ТО та ПР: 100 52440,8 76 39959,9 24 12480,9 

15 Прибирально-мийні 

роботи 
100 3558,2 100 3558,2 - - 

16 
Передпродажна 

підготовка 
100 1411,5 100 1411,5 - - 

17 Додаткові послуги 100 4089,9 100 4089,9 - - 

 Разом: 100 61500,4 100 49019,5 - 12480,9 

2.3 Розрахунок річного обсягу робіт із самообслуговування 

Крім робіт з ТО та ПР на СТО виконуються допоміжні роботи [14], обсяг 

яких становить 15...30 % від загального обсягу робіт з ТО та ПР рухомого 

складу. 

Обсяг допоміжних робіт визначається за формулою: 

 

15...30

100
ДОП СТОТ Т

; (2.20) 

 

ТДОП = 61500,4 ∙ 30 / 100 = 18450,1 люд-год. 

 

Усі допоміжні роботи розподіляємо за видами і наводимо у табл. 2.4. 

Обсяг робіт із самообслуговування підприємства становить близько 55 % 
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[14] від обсягу допоміжних робіт, тобто до 10 % від загального обсягу робіт із 

ТО та ПР. 

Роботи із самообслуговування підприємства (обслуговування й ремонт 

технологічного встаткування, оснащення та інструменту, виготовлення 

нестандартного технологічного встаткування; обслуговування й ремонт 

інженерних мереж і комунікацій, будинків і споруджень; обслуговування й 

ремонт компресорного й вентиляційного встаткування), виконуються в 

самостійних підрозділах відділу головного механіка (ВГМ) або у відповідних 

виробничих дільницях. 

Визначаємо обсяг робіт самообслуговування ТСАМ із таблиці розподілу 

допоміжних робіт. 

ТСАМ = 0, 55 ∙ ТДОП; (2.21) 

 

ТСАМ = 0, 55 ∙ 18450,1 = 10147,6 люд-год. 

 

Таблиця 2.4 - Розподіл допоміжних робіт за видами 

Види робіт 
Обсяг робіт 

% люд-год. 

1 2 3 

1. Обслуговування та ремонт технологічного 

встаткування, оснастки та інструменту, виготовлення 

нестандартного технологічного встаткування 

25 4612,5 

2. Обслуговування й ремонт інженерних мереж і 

комунікацій, будинків і споруджень 
20 3690,0 

3. Транспортні роботи 8 1476,0 

4. Приймання, зберігання, видача матеріальних 

цінностей 
12 2214,0 

5. Перегін автомобілів 10 1845,0 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

6. Прибирання приміщень 7 1291,5 

7. Прибирання території 8 1476,0 

8. Обслуговування та ремонт компресорного та 

вентиляційного встаткування 
10 1845,0 

РАЗОМ: 100 18450,1 

При обсягах робіт до 10 тис. люд-год. роботи з самообслуговування 

виконуються на дільницях: слюсарно-механічній, кузовній, електротехнічній, 

агрегатній, між якими вони розподіляються згідно обсягів та характеру робіт. 

При обсягах робіт більш ніж 10 тис. люд-год. роботи з 

самообслуговування виконуються в самостійних підрозділах відділу головного 

механіка. 

2.4 Розрахунок числа робочих постів 

Розрахунком визначається число робочих постів, допоміжних постів і 

автомобіле-місць очікування. 

Для робіт ТО та ПР число робочих постів визначаємо по формулі: 

 

 ,ПТОПР
ПТОПР

П СР

Т f
Х

Ф Р




  (2.22) 

 

де ТПТОПР - обсяг постових робіт, планований до виконання на даних 

постах, люд-год.; 

f - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пости в різні 

пори року та дні тижня. 
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При загальній кількості постів СТО: 

 ХП < 10 приймають -  f = 1,3...1,5; 

 при ХП = 11...35 приймають - f = 1,2...1,3; 

 при ХП > 35 приймають - f = 1,1...1,2. 

Приймаємо f = 1,4. 

ФП - річний фонд часу поста, год.; 

Фонд робочого часу поста може бути розрахований по формулі: 

 

ФП = ДРР ∙ ТЗ ∙ З ∙ h, (2.23) 

 

де ДРР - число днів роботи СТО в році. Приймаємо ДРР = 250 дн.; 

ТЗ - тривалість зміни, год. Визначається, виходячи з норми роботи 

працівника 40 годин на тиждень. Приймаємо ТЗ = 8,00 годин; 

З - число змін. Приймаємо З = 2; 

h - коефіцієнт використання робочого часу поста. Приймаємо h = 0,94 

[14]. 

ФП = 250 ∙ 8,00 ∙ 2 ∙ 0,94 = 3760 год. 

 

РП - середнє число робітників на посту, люд. 

Середнє число робітників на одному посту ТО та ПР приймається 1,5...2,5 

люд., а на постах кузовних і фарбувальних робіт 1,0...1,5 люд. [14]. 

Під час вибору середнього числа робітників на одному посту слід 

приймати найбільші значення – це зменшує кількість необхідних постів, площу 

для їх розташування, кількість обладнання, а також веде до підвищення 

продуктивності праці і скороченню часу простою автомобілів в ТО і ПР. 

Але в тих випадках, коли розрахункова кількість постів за окремим видом 

робіт відрізняється від найближчого цілого числа більш ніж на 20 %, а найгірше 

менше ніж 0,5 – слід підбирати інші оптимальні значення РП, щоб цього 

уникнути. 
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Якщо навіть мінімальні значення середньої кількості робітників на 

одному посту цього не виключають, другим способом оптимізації є суміщення 

на одному посту робіт цього виду з іншим за принципом технологічної 

сумісності. Цей принцип передбачає спільність технологічного обладнання для 

виконання цих робіт та можливість використання професійної спеціалізації та 

кваліфікації виконавців. 

Третім способом оптимізації використання постів, їх обладнання та 

робітників може бути змінення кількості змін роботи постів окремого виду. Але 

слід враховувати, що це можливо в тих випадках, коли ці пости розташовані в 

окремих будинках (наприклад: кузовні, малярні, прибирально-мийні). 

Розраховуємо число робочих постів діагностичних робіт ХПД: 

 

 ,
ПД

ПД

П СР

Т f
Х

Ф Р




  (2.24) 

 

де ТПД - обсяг постових діагностичних робіт, люд-год.; 

 

ХПД = 2622,0 ∙ 1,4 / ( 3760 ∙ 1 ) = 0,98 поста. 

 

Приймаємо число постів ХПД = 1. 

Розрахунок кількості робочих постів по інших видах робіт виконуємо 

аналогічно та зводимо в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 - Розрахунок кількості робочих постів за видами робіт 

Види робіт 

Обсяг 

робіт, 

люд-год. 

К
іл

ьк
іс

ть
 з

м
ін

 

Ф
о

н
д

 ч
ас

у
 п

о
ст

а,
 

го
д

. 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ьк

іс
ть

 

п
р

ац
ю

ю
ч
и

х
 н

а 
1

 

п
о

ст
у

, 
л
ю

д
. 

Кількість 

постів 

р
о

зр
ах

о
в
 

п
р
и

й
н

я
то

 

1 2 3 4 5 6 7 

Діагностичні 2622,0 2 3760 1 0,98 1 

ТО в повному обсязі 13110,2 2 3760 2 2,44 
3 

Мастильні 2097,6 2 3760 2 0,39 

Регулювання кутів установки 

коліс 
2622,0 2 3760 2 0,49 

1 
Ремонт і регулювання гальм 2622,0 2 3760 2 0,49 

Шинні 786,6 2 3760 2 0,15 

Електротехнічні 2097,6 2 3760 2 0,39 

1 
Акумуляторні 104,9 2 3760 2 0,02 

ТО та ПР системи живлення 1835,4 2 3760 2 0,34 

ПР вузлів та агрегатів 2622,0 2 3760 2 0,49 

Кузовні й арматурні 3933,1 2 3760 1,5 0,98 1 

Малярські й антикорозійні 5244,1 2 3760 1,5 1,30 
1 

Оббивальні 262,2 2 3760 1,5 0,07 

Прибирально-мийні 3558,2 2 3760 2 0,66 1 

Усього робіт ТО і ПР: 43518,1 - - - 9,18 9 

Передпродажна підготовка 1411,5 2 3760 2 0,26 
1 

Додаткові послуги 4089,9 2 3760 2 0,76 

Разом: 49019,5 - - - 10,20 10 
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2.5 Розрахунок числа допоміжних постів 

До допоміжних постів відносять пости прийому та видачі автомобілів, 

пости сушки після мийки та фарбування. 

Загальне число допоміжних постів ХД становить 0,25...0,50 [2] на один 

робочий пост, приймаємо 0,3. 

Тоді, 

ХД = (0,25...0,50) ∙ ХП; (2.25) 

 

ХД = 0,3 ∙ 10 = 3,0. 

 

Приймаємо ХД = 3. 

Визначаємо кількість допоміжних постів за призначенням. 

Кількість постів приймання 

 

· 
 ;

· 

Д

ПР

ПР ПР

N f
Х

Т А


 (2.26) 

 

де NД – добова кількість заїздів на СТО; 

 

·
;

· ·

СТО ПМ
Д

РР З

А d
N

Д З Т


 (2.27) 

 

NД = 2454 · 2,9 / (250 · 2 · 8,0) = 1,8 авто / год.; 

 

f - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів; f = 1,4; 

ТПР - тривалість роботи зони приймання автомобілів, год.; 

приймаємо ТПР = 16,0 год.; 

АПР - пропускна здатність поста приймання автомобілів, 
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АПР = 2…3 авто/год.; приймаємо АПР = 2 авто/год. 

Із визначеного вище, кількість постів приймання 

 

ХПР =1,8 · 1,4 / (16,0 · 2) = 0,078. 

 

Кількість постів видачі автомобілів дорівнює кількості постів приймання. 

Приймаємо загальну кількість постів прийому та видачі ХПРВИД = 1. 

На виробничих дільницях передбачаються також автомобіле-місця 

очікування, обслуговування або ремонту знятих з автомобіля агрегатів, вузлів, 

із розрахунку 0,3...0,5 [2] на один робочий пост; приймаємо 0,4. 

Тоді: 

ХОЧ = (0,3...0,5) ∙ ХП; (2.28) 

 

ХОЧ = 0,4 ∙ 10 = 4,0. 

 

Приймаємо ХОЧ = 4. 

Для зберігання прийнятих у ТО й ремонт автомобілів, а також готових до 

видачі передбачаються автомобіле-місця зберігання з розрахунку 3 пости (для 

міських СТО) на 1 робочий пост [2]: 

 

ХЗБ = 3 ∙ ХП; (2.29) 

 

ХЗБ = 3 ∙ 10 = 30. 

 

Відкриті стоянки для автомобілів клієнтів і персоналу станції за її 

межами визначаються з розрахунку 7...10 автомобіле-місць на 10 робочих 

постів, приймаємо 8 місць [2]. 

Тоді, 
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7...10
;

10
СТ ПХ Х 

 (2.30) 

 

ХСТ = 10 ∙ 8 / 10 = 8,0. 

 

Приймаємо ХСТ = 8. 

Якщо на території СТО необхідно передбачати відкриті та закриті 

автомобіле-місця для магазину з продажу автомобілів ХМАГ, їх кількість 

розраховують за формулою: 

 

· 
 ПР З

МАГ

РМ

N Д
Х

Д


, (2.31) 

 

де NПР - кількість автомобілів, які продаються магазинам протягом року; 

ДЗ - термін зберігання запасу продукції у днях, приймається у межах від 1 

до 10 днів; приймаємо ДЗ = 5 днів; 

ДРМ - кількість робочих днів магазину на рік, ДРМ = 305...365 днів; 

приймаємо ДРМ = 305 днів. 

З урахуванням визначеного вище: 

 

ХМАГ = 511 · 5 / 305 = 8,4. 

 

На СТО, що проектується, проводиться продаж нових автомобілів, тому 

приймаємо ХМАГ = 8. 

2.6 Розрахунок числа виробничих робітників на постах 

До виробничих робітників відносяться робітники, що безпосередньо 

виконують роботи з ТО та ПР рухомого складу. 
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Розрізняють технологічно необхідне (явочне) і штатне (облікове) число 

робітників. 

Технологічно необхідне число робітників забезпечує виконання добової, 

а штатне - річної виробничої програми (обсягів робіт) по ТО та ПР. 

Технологічно необхідне число робітників 

 

 , О
Т

Т

Т
Р

Ф


 (2.32) 

 

де ТО - річний обсяг робіт на посту або дільниці, люд-год.; 

ФТ - річний фонд часу технологічно необхідного робітника при 

однозмінній роботі, год. 

Цей фонд може розраховуватися або прийматися згідно [2]. 

Для нормальних умов праці ФТ = 2070 годин, для шкідливих (малярні 

роботи) - ФТ = 1830 годин. 

Штатне число робітників 

 , О
Ш

Ш

Т
Р

Ф


 (2.33) 

 

де ФШ - річний фонд штатного робітника, год. 

Фонд штатного робітника приймається залежно від тривалості відпустки: 

- водії, прибиральники, комірники: 1860 год.; 

- слюсарі-авторемонтники, мастильники, автоелектрики: 1840 год.; 

- газоелектрозварники, паливщики, мідники: 1820 год.; 

- малярі, робітники по антикорозійній обробці: 1610 год. 

Визначаємо загальну кількість явочних робітників, які працюють на 

постах, приймаючи до уваги розрахункову кількість постів, прийняту середню 

кількість робітників на одному посту, а також кількість змін. 

Розрахунок кількості робітників, що виконують роботи на постах, 

зведений у табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 - Розрахунок кількості робітників на постах 

Найменування 

спеціалізованог

о поста 
Т

р
у
д

о
м

іс
тк

іс
ть

 р
о
б

іт
, 

л
ю

д
-г

о
д

. 

Фонд часу Кількість працівників, люд. 

те
х

н
о

л
о

гі
ч

н
о

 

н
ео

б
х

ід
н

о
го

, 
го

д
. 

ш
та

тн
о

го
, 
го

д
. технологічно 

необхідних 
по змінах штатних 

р
о

зр
ах

у
н

о
к
 

п
р
и

й
н

я
то

 

1 2 

р
о

зр
ах

у
н

о
к
 

п
р
и

й
н

я
то

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Діагностичні 2622,0 2070 1840 1,27 1 1 0 1,43 1 

ТО в повному 

обсязі 
13110,2 2070 1840 6,33 6 3 3 7,13 7 

Змащувальні 2097,6 2070 1840 1,01 1 1 0 1,14 1 

Регулювання 

кутів установки 

коліс 

2622,0 2070 1840 1,27 1 1 0 1,43 1 

Ремонт і 

регулювання 

гальм  

2622,0 2070 1840 1,27 
2 1 1 

1,43 
2 

Шинні 786,6 2070 1840 0,38 0,43 

Електротехнічні 2097,6 2070 1820 1,01 
1 1 0 

1,14 
1 

Акумуляторні 104,9 2070 1840 0,05 0,06 

ТО та ПР 

системи 

живлення 

1835,4 2070 1840 0,89 1 1 0 1,01 1 

ПР вузлів та 

агрегатів 
2622,0 2070 1840 1,27 1 1 0 1,43 1 

Кузовні та 

арматурні 
3933,1 2070 1820 1,90 2 1 1 2,16 2 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Малярські та 

антикорозійні 
5244,1 1830 1610 2,87 

3 2 1 
3,26 

3 

Оббивальні 262,2 2070 1840 0,13 0,14 

Прибирально-

мийні 
3558,2 2070 1840 1,72 2 1 1 1,93 2 

Всього робіт 

ТО і ПР: 
43518,1 - - 21,36 21 14 7 24,09 22 

Передпродажна 

підготовка 
1411,5 2070 1840 0,68 

2 1 1 

0,77 

2 
Додаткові 

послуги 
4089,9 2070 1840 1,98 2,22 

Разом: 49019,5 - - 24,01 24 16 8 27,08 25 

2.7 Розрахунок числа виробничих робітників на спеціалізованих 

дільницях 

Кількість робітників на спеціалізованих виробничо-допоміжних 

дільницях визначається, з огляду на те, що на деяких дільницях можуть 

виконуватись роботи з самообслуговування підприємства. Вони 

розподіляються пропорційно обсягам робіт між електротехнічною, ремонту 

вузлів та агрегатів, слюсарно-механічною та арматурно-кузовною дільницями. 

Результати розрахунків кількісті робітників, що виконують роботи на 

дільницях наведені в табл. 2.7. 

При обсягах робіт в окремих дільницях, недостатніх для прийняття хоча б 

одного робітника, дільниці об'єднуються (з урахуванням технологічної 

сумісності робіт). 
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Таблиця 2.7 - Кількість робітників, що виконують роботи на дільницях 

Найменування 

дільниці 

Трудомісткість,  

люд-год. 

Кількість працівників, люд. 

техноло-

гічно-

необхідних 

по 

змінах 
штатних 

ТТОПР ТСАМ ТЗАГ 

р
о

зр
ах

. 

п
р
и

й
н

. 

1 2 

р
о

зр
ах

. 

п
р
и

й
н

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Шинна 1835,4 - 1835,4 0,89 1 1 0 1,00 1 

2. Електротехнічна 524,4 0,0 524,4 0,25 
1 1 0 

0,29 
1 

3. Акумуляторна 943,9 - 943,9 0,46 0,52 

4. ТО систем 

живлення 
786,6 - 786,6 0,38 

2 1 1 

0,43 

2 
5. Ремонту вузлів та 

агрегатів 
2622,0 0,0 2622,0 1,27 1,43 

6. Слюсарно-

механічна 
4195,3 0,0 4195,3 2,03 2 1 1 2,28 2 

7. Арматурно-

кузовна 
1311,0 0,0 1311,0 0,63 

1 1 0 
0,71 

1 

8. Оббивальна 262,2 - 262,2 0,13 0,14 

9. ВГМ 10147,6 0,0 10147,6 4,90 5 3 2 5,51 6 

Усього 22628,5 0,0 22628,5 10,93 12 8 4 12,31 13 

Для виконання обсягу робіт будь-якого виду, у розрахунку може 

знадобитися дробове число робітників. При цьому фактично буде 

спостерігатися недовантаженість або перевантаженість працівників певного 

підрозділу (поста або дільниці). Вважається припустимим наявність 

недовантаження або перевантаженості робітників до 20 %, розраховуючи на 

одну людину. В іншому випадку, варто передбачати варіанти суміщення різних 
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видів робіт в одному підрозділі, перерозподілу робіт самообслуговування, 

виділення відділень та т. і. 

При пошуку раціонального рішення розглядається декілька варіантів і 

приймається найбільш раціональний, як із погляду завантаження виконавців, 

так і з погляду технологічної доцільності. 

Загальна кількість технологічно необхідних (явочних) робітників 

 

РТ = РТП + РТД;  (2.34) 

 

де РТП - кількість технологічно необхідних робітників на постах, люд.; 

РТД - кількість технологічно необхідних робітників на дільницях, люд. 

 

РТ = 24 + 12 = 36 люд., 

 

а кількість штатних (облікових) робітників 

 

РШ = РШП + РШД;  (2.35) 

 

де РШП - кількість штатних робітників на постах, люд.; 

РШД - кількість штатних робітників на дільницях, люд. 

 

РШ = 25 + 13 = 38 люд. 

 

2.8 Розрахунок площі виробничих зон ТО та ПР 

Площа, що займає автомобіль на посту 

 

fа = Bа ∙ La, (2.36) 
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де Ва - ширина автомобіля, м; 

La - довжина автомобіля, м. 

Зона ТО та ПР призначена для обслуговування легкових автомобілів 

марок ОМ класу, М класу та С класу. Тому, приймаємо розміри найбільш 

масового автомобіля М класу 

 

fа = 1,65 ∙ 4,40 = 7,26 м
2
. 

 

Площа приміщення, де розміщені пости (включаючи допоміжні й пости 

очікування) розраховується по формулі: 

 

Fп = fа ∙ Хп ∙ Кщ, (2.37) 

 

де Кщ – коефіцієнт щільності розміщення постів; 

Хп - число робочих постів певного виду робіт. 

Значення коефіцієнта щільності розміщення постів приймають у 

залежності від їх призначення - для робочих Кщ = 5...7; для допоміжних і 

очікування Кп = 2,5...3 [14]. 

Тоді площа зони ТО і ПР: 

 

Fп = 7,26 ∙ 8 ∙ (5…7) = 290,40…406,56 м
2
. 

 

Площі виробничих приміщень при плануванні можуть відхилятися від 

розрахункових у межах + 20 % при площі до 100 м
2
 та + 10 % при площі понад 

100 м
2
. При цьому площа, що доводиться на одного працівника, повинна бути 

не менш 20 м
2
. При плануванні приміщення необхідно так само враховувати 

будівельні вимоги й рекомендації із проектування будинків і споруджень. 

Попередньо приймаємо розміри приміщення для робіт ТО та ПР: 
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- довжина - 12,0 м; 

- ширина - 30,0 м. 

Тоді, площа приміщення з урахуванням розміру будівельних модулів 

дорівнює: 

Fп = 360,0 м
2
. 

 

Остаточно площа приміщення уточнюється графічно в процесі 

планування. 

2.9 Розрахунок площі спеціалізованих дільниць 

Площі спеціалізованих дільниць визначають по питомим площам на 

одного робітника працюючого в найбільш завантажену зміну [2] (або див. дод. 

Ж). Результати розрахунків наведені в табл. 2.8. 

Остаточно площі приміщень спеціалізованих дільниць приймаються з 

урахуванням площі підібраного необхідного технологічного обладнання, а 

потім під час виконання технологічного проектування дільниці в графічній 

частині з урахуванням будівельних вимог [3, 4]. 

Таблиця 2.8 - Результати розрахунків площ спеціалізованих дільниць 

Найменування дільниці 
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о
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о
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о
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о
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ц
і,

 м
2
 

1 2 3 4 5 

1. Електротехнічна 0 15 10 
15 

2. Акумуляторна 1 15 10 

3. ТО системи живлення 1 8 5 15 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 

4. Ремонту вузлів та агрегатів  15 12  

5. Шинна 1 15 10 15 

6. Слюсарно-механічна 1 8 5 8 

7. Арматурно-кузовна 
1 

15 10 
15 

8. Оббивальна 15 10 

Всього: 5 - - 68 

2.10 Будівельні вимоги до виробничих приміщень 

До будівель та споруд СТО відноситься адміністративно побутова 

будівля, виробничий корпус, будівля зони щоденного обслуговування 

(прибирально - мийних робіт), приміщення технічного контролю, складські 

споруди, очисні споруди та інше. 

Будівлі спроектовано каркасного типу з сіткою колон 6 x 6 [3, 4]. Висота 

приміщень зон ТО і ПР виходячи з уніфікації виробництва приймається 3,6 м. 

Відстань між автомобілем а також між автомобілем і елементами 

будівельних конструкцій знаходиться в межах: 

– між повздовжньою стороною автомобіля та стіною - 1,8 м; 

– між автомобілем та колоною - 1,0 м; 

– між автомобілем та зовнішніми воротами, розташованими проти поста 

– 1,5 м; 

– між повздовжніми сторонами автомобіля - 2,5 м; 

– між торцевими сторонами автомобіля - 1,5 м; 

– при приляганні постів до проходу в інше приміщення відстань між 

повздовжньою стороною автомобіля і стіною збільшується на 0,6 м. 

Прийняті розміри ролетних воріт для в’їзду та виїзду автомобіля 
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3500x3000 мм. 

Якщо в зонах ТО та ПР використані тупикові оглядові канави, перед 

траншеєю передбачають упори для коліс ДТЗ. Деякі дільниці можуть мати 

власний зовнішній виход. 

Внутрішнє оздоблення виробничих приміщень уявляє собою: 

– підлога приміщення – має гладку і неслизьку поверхню з твердим 

покриттям, зручну для очищення; 

– стіни приміщення та стеля – вапняне покриття; 

– стіни оглядової канави – глазурована плитка; 

– підлога оглядової канави – мітлахська плитка, поверх якої встановлено 

дерев’яний настил; 

– панелі приміщення – керамічна плитка висотою 1,8 м; 

В приміщеннях зон технічного обслуговування та ремонту передбачено 

системи: опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, гарячого 

водопостачання та освітлення. 

3  СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

У спеціальному розділі розробляється проект структурного підрозділу 

(зони або дільниці) для виконання визначеного виду робіт. При цьому у 

пояснювальній записці надається: 

 призначення зони або дільниці; 

 характеристика структурного підрозділу; 

 технологічний процес виконання робіт; 

 перелік технологічного обладнання, інструменту та пристосувань для 

виконання вказаних робіт; 

 розрахунок площі виробничого підрозділу; 

 правила техніки безпеки виконання робіт у зоні або на дільниці. 
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Рекомендації до розробок проекту зони або дільниці викладені в [3, 4, 9, 

14, 16, 17, 20]. 

3.1 Призначення зони або дільниці 

В даному підрозділі стисло вказують призначення структурного 

підрозділу, роботи які в ньому виконуються та їх місце в загальному 

технологічному процесі станції технічного обслуговування. 

3.2 Характеристика структурного підрозділу 

Необхідно виписати відомості отримані в технологічному розрахунку, які 

виступають в якості вихідних даних спеціального розділу - проектування 

визначеного окремого підрозділу виробничого корпусу: розподіл 

трудомісткості робіт за видами, загальну кількість працівників технологічно 

необхідних та по видам робіт і змінам, кількість штатних робітників, режим 

роботи підрозділу (кількість змін, тривалість зміни, кількість робочих днів на 

тиждень (на рік)), місце розташування зони або дільниці у головному 

виробничому корпусі, тощо). Для наочності ці відомості рекомендується 

представити у виді таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1- Режим роботи й характеристика підрозділу 

Найменування 

зони (дільниці) 

Виробнича 

програма, 

люд-год 
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3.3 Розробка технологічного процесу структурного підрозділу 

Необхідно скласти блок-схему технологічного процесу виконання робіт 

та зробити її опис. Розробляються технологічні процеси окремих видів робіт, 

комплекти технологічних документів, тощо. 

3.3.1 Терміни й визначення основних понять 

Технологічний процес ТО і ремонту автомобілів - частина виробничого 

процесу технічної підготовки автомобілів, що містить цілеспрямовані дії по 

зміні розміру, форми стану (внутрішніх властивостей) і взаємного 

розташування предметів праці (наприклад, процеси ТО-1, ПР двигуна і т. і.). 

Технологічний процес ТО і ремонту автомобілів - частина виробничого 

процесу технічної підготовки автомобілів, що містить цілеспрямовані дії по 

зміні розміру, форми стану (внутрішніх властивостей) і взаємного 

розташування предметів праці (наприклад, процеси ТО-1, ПР двигуна і т. і.). 

Раціонально організований технологічний процес – визначена 

послідовність робіт, яка забезпечує високу якість їх виконання при мінімальних 

витратах. 

Технологічна операція - закінчена частина технологічного процесу, 

виконувана на одному робочому місці. 

Робоче місце – частина виробничої площі забезпеченої необхідним 

устаткуванням, оснащенням для виконання частини технологічного процесу. 

Технологічний перехід - закінчена частина технологічної операції, 

виконувана тими самими засобами технологічного оснащення при постійних 

технологічних режимах і установці. Допоміжний перехід, установ, базування, 

робочий хід, допоміжний хід, прийом, налагодження, підналагодження - 

елементи технологічних операцій, що використовуються в розробці 

технологічної документації обмежено. 
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3.3.2 Засоби виконання технологічного процесу 

Технологічне устаткування - верстати, преси, підйомники, іспитові 

стенди і т. і. 

Технологічне оснащення - прес-форми, моделі, штампи, пристосування й 

інструменти. 

Пристосування - оснащення, призначене для установки або напрямку 

предмета праці або інструмента. 

Інструмент - оснащення, призначене для впливу на предмет праці (стан 

предмета праці, виміру). 

3.4 Вибір технологiчного обладнання, iнструменту та пристосувань 

Для виконання технологічного процесу окремого виду робіт, а також для 

проведення всього комплексу робіт у зоні (дільниці) чи всієї СТО, необхідно 

підібрати технологічне обладнання, інструмент та устаткування. 

На основі «Табеля технологічного устаткування», каталогів, довідників із 

технологічного устаткування та інших джерел [20, 24, 25] складається відомість 

технологічного обладнання, інструменту та пристосувань у вигляді окремих 

таблиць, де відзначаються їх найменування, тип, модель, технічні 

характеристики, розміри і їх кількість. По горизонтальних проекціях за 

габаритними розмірами устаткування визначається їх сумарна площа fоб. 

Наприклад. 

Технологічне встаткування прийняте по технологічному процесу 

монтажу-демонтажу агрегатів автомобілів і наведене у табл. 3.2, а інструмент - 

у табл. 3.3. 
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Таблиця 3.2 - Найменування й технічні характеристики встаткування 

поста ТО 

Найменування 

устаткування К
іл

ьк
. 

Тип та 

модель 

Стисла технічна 

характеристика та 

габаритні розміри 

Площа, м
2
 

одиниці загальна 

1 2 3 4 5 6 

Підіймач 1 КТ-220Л Електромеханічний,4 

т, N = 3,75 кВт, 

1750х1035х1460 

1,82 1,82 

……….. … ….. …….. ….. …. 

Разом 33,3 

Таблиця 3.3 – Технологічне оснащення поста монтажу-демонтажу агрегатів 

Найменування Тип, модель, ДСТУ Кіл-ть 

1 2 3 

Пристрій для заміру вільного ходу педалей 

зчеплення та гальм 

КИ-8929 1 

…. …. …. 

3.5 Розрахунок площ виробничих приміщень 

Згідно вибраного технологічного устаткування та розрахованої кількості 

робочих постів розраховується площа виробничого приміщення. За прийнятою 

схемою загального планування будівлі і підібраного устаткування, 

розробляється план дільниці. 

Площі приміщень СТО за своїм функціональним призначенням 

поділяються на три основні групи: виробничо-складські, зберігання автомобілів 

і допоміжні. 

До складу виробничо-складських приміщень входять зони ТО і ПР, 

виробничі спеціалізовані дільниці ПР, склади, а також технічні приміщення 

енергетичних і санітарно-технічних служб і пристроїв (компресорні, насосні, 

трансформаторні, вентиляційні камери і т. і.). Для малих СТО при невеликій 
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виробничій програмі деякі дільниці з однорідним характером робіт, а також 

окремі складські приміщення можуть бути об'єднані. 

До складу допоміжних входять: санітарно-побутові приміщення, пункти 

суспільного харчування, охорони здоров'я, культурного обслуговування, 

керування, приміщення для навчальних занять і громадських організацій. 

Площі приміщень структурних підрозділів визначають трьома методами: 

1 метод. По площі, яку займають автомобілі або обладнання при 

визначенні площі постів або дільниць відповідно. 

Площа постової зони (ЩО, ТО-1, ТО-2, Д, ПР включаючи допоміжні і 

місця чекання) визначається з виразу: 

 

Fд = fа ∙ Хп ∙ Кщ, (3.1) 

 

де fа - площа, що зайнята автомобілем у плані (за габаритними 

розмірами), м
2
; 

Хп - кількість постів. Попередньо необхідно визначитися з кількістю 

допоміжних постів і місць очікування зони. Для цього використовують типовий 

розподіл (додаток Д); 

Кщ - коефіцієнт щільності розставляння постів. В залежності від 

призначення поста приймають різне значення коефіцієнта щільності 

розміщення автомобілів: для робочих Кщ = 4…5; для допоміжних і очікування 

Кщ = 2,5…3 [14]. 

Площа спеціалізованих виробничих дільниць визначається як площа 

горизонтальних проекцій обладнання помножена на коефіцієнт щільності його 

розміщення 

Fд= foб∙ Кщ, (3.2) 

 

де foб - сумарна площа горизонтальної проекції по габаритних розмірах 

устаткування, м
2
; 
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Кщ - коефіцієнт щільності розміщення встаткування, приймається в 

залежності від виду робіт [14]. 

Сумарна площа горизонтальної проекції по габаритних розмірах 

устаткування визначається на підставі відомості основного технологічного 

встаткування дільниці, що складається по табелях і каталогам технологічного 

встаткування зон і дільниць підприємства. При визначенні сумарної площі 

встаткування дільниці, необхідно враховувати площі встаткування, 

горизонтальна проекція якого займає площу підлоги дільниці. 

2 метод. По санітарним нормам. 

На основі визначеної в технологічному розділі кількості працюючих у 

найбільш завантажену зміну за нормами площі на одного робітника в 

залежності від виду робіт (див. дод. Ж) визначається мінімальна санітарна 

норма площі. 

3 метод. Графічний. 

При виконанні планувального рішення дільниці слід дотримуватись [3, 4]. 

Геометричні розміри структурних підрозділів ТО і ремонту автомобілів 

визначаються: габаритними розмірами автомобілів, відстанями між 

автомобілями на постах, а також між автомобілями та елементами будівель або 

устаткування відповідно до [14], шириною проїзду автомобілів на дільницях і 

методом розміщення автомобілів на постах. При цьому може бути обрана сітка 

колон кратна 6 або 9 м: 6х9 , 6х12, 6х18, 6х24 м і т. д. 

Розрахунок площі приміщення структурного підрозділу виконується 

паралельно двома першими методами й остаточно уточнюється при 

планувальному рішенні. 

Площі виробничих приміщень при плануванні можуть відхилятись від 

розрахункових у межах до  20% (при площі до 100 м
2
) і до  10% (коли площа 

більше, ніж 100 м
2
). 
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3.6 Вимоги охорони праці і техніки безпеки виконання робіт у 

структурному підрозділі, що проектується 

При описі правил охорони праці і техніки безпеки слід спочатку надати 

перелік всіх небезпечних та шкідливих факторів, які можуть нанести 

негативний вплив на здоров’я та життя робітників, що виконують роботи в 

підрозділі який проектується. 

Далі необхідно їх проаналізувати і запропонувати міри які дозволять 

знизити або усунути їх шкідливий вплив. 

При розробці цього підрозділу слід користуватись джерелами [10-13]. 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

В цій частині розробляється технологічне планування виробничого 

приміщення зони або дільниці для виконання заданого виду робіт (на форматі 

1А2) та наводиться специфікація обладнання для їх виконання (на форматі 

1А2). 

Планування будівель СТО визначається, в основному, схемою 

технологічного процесу, призначенням, потужністю й розмірами підприємства, 

а також будівельними нормами й правилами проектування підприємств 

обслуговування автомобілів [3, 4, 9, 14, 16, 17, 20].  

При цьому основна увага приділяється: 

- відповідності планування схеми виробничого процесу і технологічного 

розрахунку; 

- розташуванню основних виробничих дільниць підприємства по 

можливості в одній будівлі під загальним дахом; 

- розподілу підприємства на дві сполучені основні частини: 

обслуговування клієнтів і обслуговування автомобілів; 
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- уніфікації конструктивних і об’ємно-планувальних рішень будівель; 

- раціональному використанню площі за рахунок технологічно 

виправданого взаємного розташування приміщень, використання 

конструктивних схем будівель із мінімальною кількістю проміжних опор. 

Допускається розміщати в окремій будівлі приміщення для прибирально-

мийних, малярних і кузовних робіт. 

Планування виробничих приміщень залежить від виду приміщень, 

технології проведення робіт, об'ємно-планувального рішення, а також вимог, 

запропонованих до протипожежних і санітарно-гігієнічних умов окремих зон і 

виробничих дільниць. 

На СТО допускається розміщати в одному приміщенні з постами ТО і 

ремонту автомобілів приміщення для агрегатних, механічних, електротехнічних 

робіт і ТО приладів живлення. 

ВИСНОВКИ 

Цей структурний елемент містить підсумки праці студента з рішення 

завдань, які були поставлені перед ним в роботі. Необхідно дати 

характеристику основних розроблених рішень та навести основні числові 

результати. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог [6 - 9]. 

Пояснювальна записка виконується українською мовою на аркушах 

формату А4 210х297 мм на формах, встановлених стандартами ЄСКД.  
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Пояснювальна записка може бути виконана рукописним, машинописним 

та машинним способом (за допомогою ПЕОМ) з урахуванням вимог, наведених 

у стандартах, а також тих положень рекомендованих джерел, які не суперечать 

вищеназваним стандартам. Записка повинна виконуватись літерами й 

символами чорного кольору. Рукописний текст повинен мати чіткі літери 

висотою не менше, ніж 2,5 мм. За машинописного способу виконання записка 

друкується через півтора інтервали, висота літер не менше, ніж 2,5 мм; за 

машинного - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови 

рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм., шрифт 

- Times New Roman або Times New Roman Cyr, розмір кегля 14 пт, 

міжстроковий інтервал - 1,15. 

Допускається окремі частини записки виконувати різними способами. 

Допускається включення до записки сторінок, виконаних методом репрографії. 

Текст записки наводять на одному боці аркуша, додержуючись таких берегів 

відносно рамки: верхній і нижній - не менше 10 мм, лівий і правий - не менше 5 

мм.  

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

мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви 

організацій у перекладі на мову записки, додаючи при першій згадці 

оригінальну назву. 

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», 

«ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА» не нумерують, а їх назви правлять 

за заголовки структурних елементів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, пункти й підпункти можуть 

мати заголовки. Перенесення слів у заголовках не допускається. Заголовки 

структурних елементів записки й заголовки розділів слід розташовувати 

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

підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з 
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абзацного відступу і наводити маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути всюди 

однаковим і дорівнювати 5 знакам друкарської машинки (15-17 мм). Відстань 

між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути за 

машинописного способу - три інтервали; за машинного способу - два інтервали, 

за рукописного способу – 15 мм. Відстань між заголовками розділу та 

підрозділу має бути за машинописного способу – 2 інтервали, за машинного – 1 

інтервал, за рукописного – 8 мм. Відстань між основами рядків заголовка 

приймають такою, як у тексті. Не допускається розміщувати заголовок у 

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти записки слід нумерувати арабськими 

цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах записки і 

позначатися арабськими цифрами без крапки. Підрозділи повинні мати 

порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після 

номера підрозділу крапку не ставлять. Пункти та підпункти нумерують за 

аналогією, заголовків вони, як правило, не мають. 

Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, 

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки 

проставляють у відповідній графі основного надпису. Титульний аркуш 

включають до загальної нумерації сторінок, номер сторінки на ньому не 

проставляють. 

Після титульного аркуша та завдання на курсове проектування надають 

реферат. Він повинен починатись з нової сторінки, мати основний надпис для 

першої сторінки текстових документів, бути стислим, інформативним, мати 

обсяг не більш як 500 слів. Реферат повинен містити: 

- відомості про обсяг роботи, кількість частин, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості 

наводять, включаючи дані додатків); 
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- текст реферату; 

- перелік ключових слів обсягом від 5 до 15 слів (словосполучень), 

наведених великими літерами в називному відмінку, в рядок, через кому. 

Усі ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 

фотознімки), таблиці, формули слід розміщувати після першого їхнього 

нагадування в тексті або на наступної (після першого нагадування) сторінці. 

При цьому їхня нумерація здійснюється в межах розділу (тобто має подвійну 

кодировку: «Таблиця 2.4 – Розподіл обсягів робіт», - це означає, що це четверта 

таблиця другого розділу).  

Формули та рівняння наводяться безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули повинно 

бути залишено не менше одного вільного рядка. Перенесення формули на 

наступний рядок допускається тільки на знаках виконування операцій, 

повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять 

формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «». 

Застосування машинних чи машинописних символів поруч з рукописними в 

одній формулі не дозволяється. Формули слід нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу, в тому числі, і при наявності тільки однієї 

формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Перший рядок 

пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення значення 

кожного наступного символу слід давати з нового рядка, починаючи з абзацу, 

при потребі, продовжуючи з початку нового рядка. 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією 

переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не 

нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації 
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переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень 

деталізації). 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині пояснювальної 

записки, наводять після висновків, починаючи з нової сторінки. У відповідних 

місцях тексту мають бути посилання. 

При посиланнях слід писати «...у роботі [2]...», «...у розділі 4 ...», 

«...дивись 2.1...», «...відповідно до 2.3.4.1...», «...на рис.2.1...», «...у таблиці 

3.2...», за формулою (2.4)...», «...у рівняннях (2.5...2.8)...», «...у додатку Б...». 

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким 

вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є 

посиланнями в тексті. Бібліографічні описи у переліку наводять відповідно до 

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. За необхідності, 

джерела, на які є посилання тільки у додатку, наводять у окремому переліку 

посилань, який розташовують у кінці цього додатку. 

Додатки, оформлені як продовження пояснювальної записки, повинні 

починатися кожен з нової сторінки, мати посередині слово «Додаток», 

виконаний малими літерами з першої великої, та його позначення великою 

літерою (за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Після цього симетрично 

відносно тексту розміщують заголовок додатку, виконаний малими літерами з 

першої великої. 

Графічна частина курсової роботи може виконуватись на аркушах різних 

(обґрунтованих) форматів, передбачених ЄСКД. Усі написи на графічному 

листі, позначення, розміри також повинні відповідати вимогам стандартів. 

Креслення виконуються олівцем або машинним способом (за допомогою 

ПЕОМ) . 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Залежність розміру СТО від загального річного пробігу 

автомобілів, що обслуговуються 

Таблиця А.1 - Залежність розміру СТО від загального річного пробігу 

автомобілів, що обслуговуються 

Загальний річний пробіг автомобілів, що підлягають 

обслуговуванню, млн. км Розмір СТО 

(кількість 

робочих постів) 

Особливо малого 

класу 

(VР=1.2л) 

Малого  

класу 

(VР=1.2...1.8л) 

Середнього 

класу  

(Vp>1.8л) 

1 2 3 4 

до 10,5 до 9 до 8 до 5 

13 ... 22 11 ... 19 10 ... 16 6 ... 10 

23 ... 42 20 ... 37 17 ... 31,5 11 ... 20 

43 … 61 37 … 53 31 … 45 21 … 30 

понад 61 понад 53 понад 45 понад 30 

Примітка: річний фонд робочого поста прийнято 2015 год. (одна зміна), 

кількість робітників на посту - 2 люд. 
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Додаток Б. Нормативи трудомісткості ТО і ПР автомобілів на СТО 

Таблиця Б.1 - Нормативна трудомісткість ТО і ПР автомобілів на СТО [2] 

Тип СТО 

і рухомого складу 
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Міські СТО легкових автомобілів: 

Особливо малого 

класу 
2,0 - 0,15 0,15 3,5 3,0 

Малого класу 2,3 - 0,20 0,20 3,5 3,0 

Середнього класу 2,7 - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожні СТО 

Легкових 

автомобілів 
- 2,0 0,20 0,20 - - 

Вантажних і 

автобусів 
- 2,8 0,25 0,30 - - 

*   - без прибирально-мийних робіт і протикорозійної обробки; 

** - механізована мийка. 

 

Примітки: 

1. Нормативи питомої трудомісткості ТО і ПР коректуються в залежності 

від розміру СТО (кількості робочих постів) коефіцієнтом:  

До 5 робочих постів 1,05 

6…10    1,00 

11…15   0,95 

16…25   0,90 

26…35   0,85 

36 і більше   0,80 

2. Разова трудомісткість на один заїзд не коригується.  
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Додаток В. Розподіл обсягу робіт за видами і місцем їхнього виконання 

на СТО 

Таблиця В.1 - Приблизний розподіл обсягу робіт за видами і місцем 

їхнього виконання на СТО, % [2] 

Види робіт 

Розподіл обсягу робіт в залежності від: 

кількості робочих постів 
місця їхнього 

виконання 

до 5 6-10 11-20 21-30 
понад 

30 

на роб. 

постах 

на доп. 

дільн. 

Діагностичні 6 5 4 4 3 100 - 

ТО в повному обсязі 35 25 15 10 6 100 - 

Мастильні 5 4 3 2 2 100 - 

Регулювальні по:        

- кутам установки 

коліс 

10 5 4 4 3 100 - 

- ремонт і 

регулювання гальм 

10 5 3 3 2 100 - 

Електротехнічні 5 5 4 4 3 80 20 

По приладам системи 

живлення 
5 5 4 4 3 70 30 

Акумуляторні 1 2 2 2 2 10 90 

Шиномонтажні 7 5 2 1 1 30 70 

Ремонт вузлів, систем 

і агрегатів 
16 10 8 8 8 50 50 

Кузовні та арматурні - 10 25 28 35 75 25 

Малярські та 

протикорозійні 
- 10 16 20 25 100 - 

Оббивні - 1 3 3 2 50 50 

Слюсарно-механічні - 8 7 7 5 - 100 

Прибирально - мийні - - - - - 100 - 

Разом 100 100 100 100 100   
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Додаток Г. Технічна характеристика автодороги в залежності від її 

категорії 

Таблиця Г.1 - Технічна характеристика автодороги в залежності від її 

категорії 

Показник 
Категорія автодороги 

1 2 3 4 5 

Середньодобова 

інтенсивність руху, 

авт./добу 

Більше 

7000 

3000- 

7000 

1000-

3000 

200-

1000 

Менше 

200 

Кількість смуг руху 4 і більше 12 12 12 11 

Ширина проїзної 

частини, м 

115 і 

більше 
17.5 17.0 16.0 14.5 

Ширина земляного 

полотна, м 
127.5 215 112 110 18 
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Додаток Д. Розподіл робочих і допоміжних постів та автомобіле - місць 

очікування 

Таблиця Д.1 - Розподіл робочих і допоміжних постів та автомобіле-місць 

очікування згідно типових проектів СТО 

Найменування 

дільниці або поста 

Кількість робочих постів 

11 15 25 

роб доп очік роб доп очік роб доп очік 

Прибирально-мийна 1 - - 1 1 - 1 1 - 

Прийому і видачі 

автомобілів 

- 2 - - 2 - - 2 - 

Діагностування 2 - - 3 - 1 4 - - 

ТО і ПР 4 - 7 5 - 11 10 - 16 

Мастильний пост 1 - - 1 - - 2 - - 

Кузовна 1 - 1 3 - - 3 1 2 

Малярна 2 1 2 2 1 2 5 2 - 

Разом 11 3 10 15 4 13 25 6 18 
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Додаток Е. Норми площ виробничих дільниць 

Таблиця Е.1 - Питома площа виробничих дільниць на одного працюючого 

Дільниця 

Площа, м
2 
/ працівника 

на першого 

працюючого 

на кожного 

наступного 

працюючого 

1 2 3 

Агрегатна (без приміщень миття агрегатів і 

деталей) 
22 14 

Слюсарно-механічна 18 12 

Електротехнічна 15 9 

Ремонт приладів системи живлення 14 8 

Акумуляторна (без приміщень 

кислотної, зарядної і апаратної) 
21 15 

Шиномонтажна 18 15 

Мідницька 15 9 

Зварювальна 15 9 

Жерстяницька 18 12 

Арматурна 12 6 

Оббивальна 18 5 

 

  



69 

Додаток Ж. Питомі техніко-економічні показники СТО 

Таблиця Ж.1 - Питомі техніко-економічні показники СТО на один 

робочий пост для еталонних умов (по ОНТП-01-91) 

Показник 
Тип СТО 

міська дорожня 

1. Чисельність виробничих робітників, люд. 5,0 4,7 

2. Площа виробничо - складських приміщень, м
2
 197 108 

3. Площа адміністративно-побутових приміщень, м
2
 81 50 

4. Площа території, м
2
 1050 870 

5. Кількість комплексно обслуговуваних 

автомобілів у рік, од 
390 - 

6. Кількість заїздів автомобілів у рік, од - 3590 

7. Кількість заїздів на комерційну мийку, од 43680 - 

8. Те ж на протикорозійну обробку, од 1820 - 

Таблиця Ж.2 - Коефіцієнт корегування еталонних показників - Кр  
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5 0,84 1,05 1,10 1,29 0,84 

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 1,00 0,86 0,83 0,82 1,09 

30 1,00 0,74 0,75 0,80 1,20 

 

  



70 
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