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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни 

«Технічна експлуатація автомобілів» загальна кількість годин на 

вивчення дисципліни складає 120 годин, у тому числі: лекції – 

20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год. 

Метою вивчення дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів» є ознайомлення студентів з проблематикою 

експлуатації, як окремих автомобілів, так і цілих автомобільних 

парків; організацією технічного обслуговування і ремонту 

автотранспортних засобів; розробленням нормативних 

документів щодо профілактичного обслуговування; 

раціональною послідовністю виконання відповідних 

технологічних процесів; проведенням аналізу техніко-

економічних показників діяльності автотранспортних, 

автообслуговуючих, авторемонтних підприємств. 

Завдання вивчення дисципліни – отримання студентами 

знань в галузі технічної експлуатації, технології та організації 

процесів технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, 

проектування структурних підрозділів автотранспортних, 

автообслуговуючих, авторемонтних підприємств. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: як 

використовувати основи технічної експлуатації для вирішення 

практичних завдань автомобільного транспорту; вимоги до 

проектування та управління структурними підрозділами 
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автотранспортних, автообслуговуючих, авторемонтних 

підприємств. 

Кожний студент повинен вміти використовувати сучасні 

методи, заходи, режими та нормативи технічного 

обслуговування та експлуатації автомобілів; проводити та 

аналізувати технологічні розрахунки зон і дільниць підприємств 

автомобільного транспорту, розробляти планувальні рішення 

виробничих підрозділів та генеральних планів; моделювати 

процеси та виробничу діяльність підприємств галузі. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичні заняття навчальної дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів» мають за мету підготувати студентів 

магістерського рівня вищої освіти, як повноцінних та 

кваліфікованих спеціалістів в сфері автомобільного транспорту, 

здатних до продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 

діяльності. 

Тематика практичних занять підібрана таким чином, щоб 

охопити найбільш дотичну до майбутньої кваліфікації тематику, 

а саме проектні розрахунки підприємств автомобільного 

транспорту з розв’язанням завдань коригування нормативів 

технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, 

визначення характеристик річної виробничої програми, 

складових показників методів проведення технічного 

обслуговування та ремонту рухомого складу.  

Порядок проведення практичних занять полягає у вивченні 

теоретичних положень та розв’язку практичних індивідуальних 

завдань. 

Кожне практичне заняття забезпечується відповідною 

літературою, методичними вказівками і роздатковим 

матеріалом. 
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За результатами заняття студент оформляє звіт, з описом 

основних положень теоретичних відомостей та показників 

проведених розрахунків. 

Робота студента на практичному занятті оцінюється 

викладачем за рівнем активності студента, ступенем його 

індивідуальної підготовки і правильністю проведених 

розрахунків. Даний контроль може здійснюватися методом 

усного, письмового чи автоматизованого контролю. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 

Тема: Коригування нормативів технічного обслуговування 

і ремонту рухомого складу 

Мета роботи: Вивчення методики коригування нормативів 

технічного обслуговування та ремонту рухомого складу 

Зміст роботи: Ознайомитись з теоретичними основами 

коригування нормативів технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. Набуття практичних навичок у виконанні 

розрахунків початкових даних виробничої програми з ТО і Р 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Використовуючи отримані вихідні дані проводимо 

коригування технічного обслуговування (ТО) та ремонту (Р) 

рухомого складу (р.с.) [1].  

Для цього застосовуємо коефiцiєнти якi враховують: 

K1 – категорiю умов експлуатації автомобiлiв; 

K2 – модифiкацiю рухомого складу та органiзацiю його 

роботи; 

K3 – природньо-клiматичнi умови; 

K4, K
’
4 – пробіг автомобiля з початку експлуатації; 

K5 – розмiр АТП та кiлькiсть технологiчно сумiсних груп 

р.с. 

Коригування здiйснюють шляхом множення значення 

нормативів на величину результуючих коефiцiєнтiв, якi 

визначають як добуток окремих коефiцiєнтiв: 
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 для перiодичностi ТО – 31 KK  ; 

 пробiгу до КР – 321 KKK  ; 

 трудомiсткостi ТО – 52 KK  ; 

 трудомiсткостi ПР – 54321 KKKKK  ; 

 витрат запасних частин – 321 KKK  ; 

Значення коефiцiєнтiв коригування приймають за 

таблицями з [2, 3] або Додатку 1. Результуючi коефiцiєнти 

коригування нормативів перiодичностi ТО та пробiгу до 

капітального ремонту (КР) мають бути не менше 0,5. 

Пробіг автомобiля з початку експлуатації K4, K
’
4 

визначаємо, користуючись даними Додатку 1.8, наступним 

чином: 

 

K

iKi

A

AK
K


 4

4  ( i = 1, m )  

  (1.1) 

 

де m– число iнтервалiв пробiгу до КР; 

Ki4 – коефiцiєнт, який вiдповiдає i-му iнтервалу пробiгу з 

початку експлуатації; 

AiK – кількість автомобiлiв з пробігом до КР з початку 

експлуатації, що вiдповiдає i-му iнтервалу. 

AK – загальна кількість автомобілів певної моделі. 

 

Пiсля визначення відкоригованої перiодичностi ТО 

перевiряється її кратнiсть мiж видами ТО з подальшим 

заокругленням до цiлих сотень кiлометрiв. Коефіцієнти K4, K
’
4 

відповідають трудомісткості ПР і простою під час ТО і ПР 

відповідно. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

Отримавши індивідуальне завдання відкоригувати 

нормативи періодичності, трудомісткості та простою для ТО і Р 

вказаних автомобілів.  
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Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків, результати яких надати у табличному вигляді, див. 

таблицю 1.1. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Таблиця 1.1  

Вибір і коригування нормативів технічного обслуговування 

і ремонту рухомого складу 
№ Показ-

ник 

Одиниця Основний 

норматив 

Значення коефіцієнту Результ. 

коеф-єнт 

Cкориговане 

значення 

нормативу 
K1 K2 K3 K4 K5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марка автомобіля 

Періодичність 

1 ТО-1 км   —  — —   

2 ТО-2 км   —  — —   

3 
Пробіг 

до КР 
тис.км     — —   

Трудомісткість 

4 ЩО люд-год  —  — —    

5 ТО-1 люд-год  —  — —    

6 ТО-2 люд-год  —  — —    

7 ПР 
люд-

год/1000км 
        

Простій під час 

8 ТО і ПР дні/1000км  — — —  —   

9 КР дні  — — — — — —  

Приклад 

Як приклад використано розрахунки для автотранспортного 

підприємства із загальною кiлькiстю автомобiлiв 480 одиниць.  

За марками автомобiлi розподіляються так: ЗIЛ-4502 – 240 

од., КамАЗ-5511 – 145 од., та КамАЗ-5320 з причепом – 95 од.  

Середньодобовий пробіг автомобіля – 175 км. Кількість 

робочих днiв на рік – 255 днів. 

Автомобiлi експлуатуються в районі з помірно-теплим 

кліматом i третьою категорією умов експлуатації. 
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Розподiл вказаних автомобiлiв за пробігом з початку 

експлуатації до капітального ремонту (КР) наведено у таблиці 

1.2. 

Таблиця 1.2 

Розподіл автомобілів за пробігом з початку експлуатації до 

капітального ремонту 

Частина пробігу 

до капітального 

ремонту 

Марка автомобіля 

ЗІЛ-4502 КамАЗ-5511 
КамАЗ-5320 

з причепом 

До 0,25 20 7 3 

Понад 0,25 до 0,5 8 - 15 

0,5…0,75 35 15 5 

0,75…1,0 4 15 7 

1,0…1,25 70 10 - 

1,25…1,5 76 40 45 

1,5…1,75 7 50 8 

1,75…2,0 3 - 12 

Понад 2,0 17 8 - 

Всього 240 145 95 

 

Коефiцiєнти K4 і K’4 розраховують як середньовагові 

величини: 

Для автомобілів ЗIЛ-4502: 

 
K4=(0,4·20+0,7·8+1,0·35+1,2·4+1,3·70+1,4·76+1,6·7+1,9·3+2,1·17) 

/ 240 = 1,26; 

K'4=(0,7·20+0,7·8+1,0·35+1,2·4+1,3·70+1,3·76+1,3·7+1,3·3+1,3·17) 

/ 240=1,18. 
 

Для КамАЗ-5511 розрахунок аналогічний: K4= 1,39; 

K'4=1,23; 

Для КамАЗ-5320 та причепiв розрахунок аналогічний: K4= 

1,3; K'4= 1,16. 

Для вантажних автомобілів нормативна періодичність ТО-1 

i ТО-2 вiдповiдно дорівнює 3000 i 12000 км. Для автомобілів 

КамАЗ періодичність ТО-1 рівна 4000 км [Додаток 1.1]. 
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Нормативний пробіг до КР автомобілів ЗIЛ-130 (базовий 

автомобіль для ЗІЛ-4502), а також КамАЗ-5320 – 300000 км 

[Додаток 1.2]. 

Обслуговування причепів рекомендується виконувати 

разом з тягачем [3]. У цьому випадку періодичність виконання їх 

обслуговування буде рівна періодичності обслуговування 

тягачів. 

Результати коригування нормативів ТО i Р рухомого складу 

зводимо в табл. 1.1 (див. табл.1.3). 

 

Таблиця 1.3  

Коригування нормативів ТО і Р рухомого складу 

№ 
Показ-

ник 
Одиниця 

Основний 

норматив 

Значення коефіцієнту Результую

чий 

коефіцієнт 

Зкориговане 

значення 

нормативів 1K  2K  3K  
4K  5K  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗІЛ – 4502 

Періодичність 

1 ТО-1 км 3000 0,8 - 1,0 - - 0,8 2400 

2 ТО-2 км 12000 0,8 - 1,0 - - 0,8 9600 

3 
пробіг 

до КР 
тис.км 300 0,8 0,85 1,1 - - 0,75 225 

Трудомісткість 

4 ЩО люд-год 0,45 - 1,15 - - 0,85 0,98 0,44 

5 ТО-1 –//–//– 2,7 - 1,15 - - 0,85 0,98 2,45 

6 ТО-2 –//–//– 10,8 - 1,15 - - 0,85 0,98 10,39 

7 ПР 

люд-

год/1000

км 

3,6 1,2 1,15 0,9 1,26 0,85 1,33 4,79 

Простій під час 

8 ТО і ПР 
дні/1000

км 
0,5 - - - 1,18 - 1,18 0,59 

9 КР дні 22 - - - - - - 22 

КамАЗ-5511 

Періодичність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 ТО-1 км 4000 0,8 - 1,0 - - 0,8 3200 

2 ТО-2 км 12000 0,8 - 1,0 - - 0,8 9600 

3 
пробіг 

до КР 
тис.км 300 0,8 0,85 1,1 - - 0,75 225 

Трудомісткість 

4 ЩО люд-год 0,5 - 1,15 - - 0,85 0,98 0,49 

5 ТО-1 –//–//– 3,4 - 1,15 - - 0,85 0,98 3,33 

6 ТО-2 –//–//– 14,5 - 1,15 - - 0,85 0,98 14,21 

7 ПР 
люд.год/

1000км 
6,2 1,2 1,15 0,9 1,39 0,85 1,48 9,18 

Простій під час 

8 ТО і ПР 
дні/1000

км 
0,55 - - - 1,23 - 1,23 0,68 

9 КР дні 22 - - - - - - 22 

КамАЗ-5320 з причепом 

Періодичність 

1 ТО-1 км 4000 0,8 - 1,0 - - 0,8 3200 

2 ТО-2 км 12000 0,8 - 1,0 - - 0,8 9600 

3 
Пробіг 

до КР 
тис.км 300 0,8 0,85 1,1 - - 0,79 237 

Трудомісткість 

4 ЩО люд-год 0,5 - 1,15 - - 0,85 0,978 0,49 

5 ТО-1 –//–//– 3,4 - 1,15 - - 0,85 0,978 3,33 

6 ТО-2 –//–//– 14,5 - 1,15 - - 0,85 0,978 14,21 

7 ПР 

люд-

год/1000

км 

6,2 1,2 1,15 0,9 1,3 0,85 1,37 8,49 

Простій під час 

8 ТО і ПР 
дні/1000

км 
0,55 - - - 1,16 - 1,16 0,64 

9 КР дні 22 - - - - - - 22 

ПРИЧЕПИ 

10 ЩО люд-год 0,35 - 1,0 - - 0,85 0,85 0,31 

11 ТО-1 –//–//– 1,45 - 1,0 - - 0,85 0,85 1,23 

12 ТО-2 –//–//– 6,1 - 1,0 - - 0,85 0,85 5,185 
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13 ПР 

люд-

год/1000

км 

 

1,9 1,2 1,0 0,9 1,3 0,85 1,19 2,26 

14 
Пробіг 

до КР 
тис.км 200 0,8 1,0 1,1 - - 0,88 176 

Простій під час 

15 ТО і ПР 
дні/1000

км 
0,12 - - - 1,16 - 1,16 0,14 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

 

Тема: Розрахунок кількості впливів технічного 

обслуговування і ремонту рухомого складу 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку кількості 

впливів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу 

Зміст роботи: Ознайомитись з теоретичними основами 

розрахунку кількості впливів технічного обслуговування та 

ремонту рухомого складу. Набуття практичних навичок у 

виконанні розрахунків виробничої програми з технічного 

обслуговування та ремонту 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Кiлькiсть ТО i Р розраховують по кожний моделі 

автомобілів за сумарним річним пробігом: 

 
















1000

1 ТОіПР

K

K

сд

рК
p

Д

L

Д

l

ДА
L     (2.1) 

 

де АК – облікова кiлькiсть автомобiлiв однотипної моделі, 

од.; 

Др – кiлькiсть робочих днів за рік; 

lсд – середньо добовий пробіг автомобіля, км.; 
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ДК – кiлькiсть днів простою автомобіля під час КР; 

LК – скоригований пробіг автомобіля до КР, км; 

ДТОіПР – тривалість простою під час ТО i ПР, днi/1000 км. 

 

Річну кiлькiсть ТО i Р по кожний моделі розраховуємо 

наступним чином: 

- кількість капітальних ремонтів 

 

K

р
K

L

L
N      

  (2.2) 

 

- кількість технічних обслуговувань ТО-2 

 

K
ТО

р
N

L

L
N 

2
2    

  (2.3) 

 

де LТО-2 – скоригований пробіг автомобіля до ТО-2, км. 

 

- кількість технічних обслуговувань ТО-1 

 

2
1

1 NN
L

L
N K

ТО

р




  

  (2.4) 

 

де LТО-1 – скоригований пробіг автомобіля до ТО-1, км. 

 

- кількість щоденних обслуговувань 

 

сд

р
ЩО

l

L
N      

  (2.5) 
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- кількість сезонних обслуговувань 

 

KC AN  2     

  (2.6) 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків визначити кількості 

технічних впливів з ТО і Р.  

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків, результати яких надати у табличному вигляді, див. 

таблицю 2.1. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Таблиця 2.1 – Річна кількість впливів з ТО і Р 

автопідприємства 

Модель 

автомобіля 

Річна кількість 

NК N2 N1 NЩО NС 

–//–//–      

–//–//–      

Разом      

 

 

Приклад 

Кiлькiсть КР, ТО-2, ТО-1, ЩО та СО для автомобілів ЗIЛ-

4502 відповідно становитиме: 

 
Nк = 9559417,3 / 225000 = 42; 

N2 = (9559417,3 / 9600) – 42 = 953; 

N1 = (9559417,3 / 2400) – 42 -953 = 2988; 

Nщо = 9559417,3 / 175 = 54625; 

Nс = 2 × 240 = 480. 
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Результати розрахунків кiлькостi КР (Nк), ТО-2 (N2), ТО-1 

(N1), ЩО (Nщо) та сезонних обслуговувань (Nс) зводимо в табл. 

2.1 (див. табл.2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Річна кількість впливів з ТО і КР АТП 

Модель автомобіля 
Річна кількість 

Nк N2 N1 Nщо Nс 

ЗІЛ-4502 42 953 2988 54625 480 

КамАЗ-5511 25 568 1186 32545 290 

КамАЗ-5320 з причепом 15 376 783 21471 190 

Причепи 21 376 783 21471 190 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

 

Тема: Розрахунок річного об’єму робіт технічного 

обслуговування і ремонту рухомого складу в трудових 

показниках 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку річної 

трудомісткості сезонного, другого, першого та щоденного ТО i Р 

Зміст роботи: Ознайомитись з теоретичними основами 

розрахунку річної трудомісткості сезонного, другого, першого, 

щоденного технічного обслуговування та ремонту. Набуття 

практичних навичок при виконанні розрахунків виробничої 

програми з ТО і Р 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

На основі результатів попередніх розрахунків проводимо 

розрахунок річної трудомісткості відповідно сезонного, другого, 

першого та щоденного технічних обслуговувань, а також річної 

трудомісткості поточного ремонту окремо для кожної моделі 

автотранспортних засобів. 
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KC AtmT  212    

  (3.1) 

 

де m1 – частка трудомiсткостi ТО-2, яка припадає на одне 

СО (для дуже холодного та дуже сухого кліматичних районів m1 

= 0,5, для холодного та жаркого сухого районів m1 = 0,3, для 

інших районів m1 = 0,2); 

t2 – скоригована нормативна трудомісткість технічного 

обслуговування ТО-2, люд.-год; 

АК – облікова кiлькiсть автомобiлiв по моделях. 

 

222 tNT      

  (3.2) 

 

111 tNT      

  (3.3) 

 

t1 – скоригована нормативна трудомісткість технічного 

обслуговування ТО-1, люд.-год. 

 

ЩОЩОЩО tNT     

  (3.4) 

 

tЩО – скоригована нормативна трудомісткість щоденного 

технічного обслуговування, люд.-год. 

 

1000

ПРр
ПР

tL
T


    

  (3.5) 

 

tПР – скоригована нормативна трудомiсткiсть поточного 

ремонту, люд.-год / 1000 км. 
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Сумарну річну трудомiсткiсть впливів технічного 

обслуговування та ремонту для кожної моделі рухомого складу 

розраховуємо наступним чином: 

 

ПРЩОССУМі ТТТТТТ  12   

  (3.6) 

 

Сумарну річну трудомiсткiсть впливів технічного 

обслуговування та ремонту для автотранспортного підприємства 

в цілому розраховуємо як суму складових сумарних річних 

трудомісткостей кожної моделі: 

 

 СУМіАТП ТT    

  (3.7) 

 

Трудомiсткiсть діагностування входить до трудомісткості 

ТО i ПР за видами робіт [3]. 

Трудомiсткiсть контрольно-дiагностичних робіт ТО-1: 

 

121 ТтТ Д      

  (3.8) 

 

де m2 – частина трудомiсткостi ТО-1, яка припадає на 

загальні дiагностичнi роботи, % (Додаток 2). 

 

Трудомiсткiсть контрольно-дiагностичних робіт ТО-2: 

 

232 ТтТ Д      

  (3.9) 

 

де m3 – частка трудомiсткостi ТО-2, яка припадає на 

поглиблену дiагностику, % (Додаток 2). 

 

Трудомiсткiсть контрольно-дiагностичнiх робіт ПР: 
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ПРДПР ТтТ  4     

 (3.10) 

 

де m4 – частка трудомiсткостi ПР, яка припадає на загальне 

та поглиблене діагностування, % (Додаток 2). 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків визначити річний об’єм 

робіт ТО і Р рухомого складу в трудових показниках, встановити 

трудомісткість діагностування за видами робіт.  

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків. Результати розрахунків трудомiсткостi технічних 

дій по кожний моделі надати у табличному вигляді, див. 

таблицю 3.1. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Таблиця 3.1  

План обслуговування і виробнича програма з ТО і ПР 

рухомого складу 

Значення параметрів 

Види робіт по моделях автомобілів 

Основні роботи Всього по 

основним 

роботам 
Авто1 Авто2 Авто3 

Всього по 

автомобілях 
Причепи 

1 2 3 4 5 6 7 

Облікова к-сть авто-в      — 

Кількість ЩО       

Cкоригована труд-сть 

ЩО, люд-год 
   —  — 

Труд-сть ЩО, люд-год       

Кількість ТО-1       

Cкоригована труд-сть  

ТО-1, люд-год 
   —  — 

Труд-сть ТО-1, люд-год       

Кількість ТО-2       
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Cкоригована труд-сть  

ТО-2 люд-год 
   —  — 

Труд-сть ТО-2, люд-год       

Кількість ТС       

Множник m1 × t2    —  — 

Труд-сть ТС, люд-год       

((ТО-2)+ТС)       

Річний пробіг, 10
6
 км    —  — 

Cкоригована труд-сть ПР, 

люд-год/1000км 
   —  — 

Труд-сть ПР, люд-год       

Сумарна труд-сть робіт, 

люд-год 
      

 

Приклад 

Таблиця 3.2  

План обслуговування і виробнича програма з ТО і ПР р.с. 

Значення 

параметрів 

Види робіт по моделях автомобілів 

Основні роботи Всього по 

основним 

роботам 
ЗІЛ-4502 

КамАЗ-

5511 

КамАз-

5320 

Всього по 

автомобілях 
Причепи 

1 2 3 4 5 6 7 

Облікова кількість 

автомобілв 
240 145 95 480 95 - 

Кількість ЩО 54625 32545 21471 108641 21471 130112 

Cкоригована 

трудомісткість 

ЩО, люд-год 

0,44 0,49 0,49 - 0,31 - 

Трудомісткість 

ЩО, люд-год 
24035,0 15947,05 10520,8 50502,85 6656,01 57158,86 

Кількість ТО-1 2988 1186 783 4957 783 5740 

Cкоригована 

трудомісткість  

ТО-1, люд-год 

2,45 3,33 3,33 - 1,23 - 

Трудомісткість  

ТО-1, люд-год 
7320,6 3949,38 2607,39 13877,37 963,09 14840,46 

Кількість ТО-2 953 568 376 1897 376 2273 

Cкоригована 

трудомісткість  
10,39 14,21 14,21 - 5,185 - 
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ТО-2 люд-год 

Трудомісткість  

ТО-2, люд-год 
9901,67 8071,28 5342,96 23315,91 1949,56 25265,47 

Кількість ТС 480 290 190 960 190 1150 

Множник  

m1 × t2 
2,078 2,842 2,842 - 1,037 - 

Трудомісткість ТС, 

люд-год 
997,44 824,18 539,98 2361,6 197,03 2558,63 

((ТО-2)+ТС) 10899,11 8895,46 5882,94 25677,51 2146,59 27824,1 

Річний пробіг,  

10
6
 км 

9,559 5,695 3,757 - 3,757 - 

Cкоригована 

трудомісткість ПР, 

люд-год/1000км 

4,79 9,18 8,49 - 2,26 - 

Трудомісткість ПР, 

люд-год 
45789,61 52284,43 31901,14 129975,18 8491,94 138467,1 

Сумарна труд-сть 

робіт, люд-год 
88044,32 81076,32 50912,27 220032,91 18257,63 238290,5 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

 

Тема: Розрахунок трудомісткості допоміжних робіт 

технічного обслуговування і ремонту рухомого складу 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку 

трудомісткості допоміжних робіт технічного обслуговування та 

ремонту рухомого складу 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами 

розрахунку трудомісткості допоміжних робіт ТО i Р. Набуття 

практичних навичок при виконанні розрахунків розподілу 

трудомісткості ТО і ПР за видами робіт 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Допомiжнi роботи становлять не бiльше 30% [5] сумарної 

трудомiсткостi ТО i Р. До складу допомiжних робіт входять 

технiчне обслуговування та ремонт обладнання й iнструменту, 

транспортнi та вантажно-розвантажувальнi роботи, пов'язанi з 
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ТО i Р рухомого складу, перегiн автомобiлiв всерединi 

автотранспортного пiдприємства, зберiгання, приймання та 

видача матерiальних цiнностей, прибирання  виробничих  

приміщень, пов’язаних з ТО i Р рухомого складу. 

 

АТПдопдоп ТkТ     

  (4.1) 

 

де kдоп – частина сумарної річної трудомiсткості впливів 

технічного обслуговування та ремонту для автотранспортного 

підприємства в цілому, що припадає на допоміжні роботи. 

 

Розподiл допомiжних робіт: 

 самообслуговування 40 – 50 % 

 транспортнi роботи 3 – 10 % 

 перегiн автомобілів 14 – 26 % 

 приймання, зберiгання та видача  

матерiальних цiнностей 

8 – 10 % 

 прибирання приміщень і території 14 – 20 % 

 

В свою чергу, трудомiсткiсть самообслуговування 

розподiляється по видах робiт, %: електротехнiчнi – 25; 

механiчнi – 10; слюсарнi – 16; ковальськi – 2; жерстяницькi – 4; 

зварювальнi – 4; трубопровiднi – 22; мiдницькi – 1; ремонтно-

будiвельнi та столярнi – 16. 

Роботи механiчнi, слюсарнi i трубопровiднi об’єднуємо в 

слюсарно-механiчнi, а ремонтно-будiвельнi та столярнi 

вiдносимо до деревообробних. 

Варто пам’ятати, що при умові, коли обсяг робіт по 

самообслуговуванні перевищує 100 тис. людино-год., при 

проектних розрахунках слід передбачати окремо відділ 

головного механіка (ВГМ). 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків визначити величину 
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трудомісткості допоміжних робіт ТО і Р рухомого складу з 

врахуванням розподілу її по видам робіт. Результати відповідних 

розрахунків надати у табличному вигляді, див. таблицю 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Структура допоміжних робіт та їх трудомісткість 
Види допоміжних 

робіт 

Само-

обслуговуван

ня 

Транс-

портні 

роботи 

Перегін 

автомобілів 

Приймання, 

зберігання та 

видача 

матеріальних 

цінностей 

Прибирання 

приміщень і 

території 

Середня частка 

виду робіт, % 
     

Трудомісткість 

виду робіт, люд-год. 
     

 

*Встановити величини розподiлу трудомiсткостi ТО i Р по 

видах робіт для рiзних типiв автомобiлiв користуючись даними 

Додатку 2, а результати розподiлу надати у табличному вигляді, 

див. таблицю 4.2. При цьому необхідно також враховувати 

показники величини трудомісткості допоміжних робіт, а саме 

розподіл по видам робіт трудомісткості самообслуговування. 

 
Примiтка 

1. Трудомiсткiсть зварювальних, жерстяницьких i 

деревообробних робіт визначається не вiд загальної трудомiсткостi, а 

від трудомiсткостi ПР рухомого складу з вiдповiдним кузовом. 

2. Результати розподiлу приймають для розрахунку показникiв 

зон i дiльниць ПР. 

3. Розподiл робіт ЩО наведено при виконаннi робіт 

механізованим методом. 

4. Якщо у завданні задано рiзнi типи автомобiлiв (легкові, 

автобуси, вантажні i т.д.) то графи 3, 4 дублюються для кожного типу 

автомобiлiв. 
 

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків.  

Зробити висновки по роботі. 
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Таблиця 4.2  

Розподіл трудомісткості ТО і Р за видами робіт 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Показник ТО і 

Р автомобілів 

Самообслуговуван

ня 

Всього, 

люд-год 

% люд-год % люд-год 

1 2 3 4 5 6 7 

ЩО 

Туалетні роботи 

1 Прибиральні      

2 Мийні      

Поглиблені роботи 

3 Прибиральні      

4 Мийні      

 Всього ЩО 100     

ТО-1 

5 Загальне діагностування      

6 Кріпильні, регулювальні, змащувал. та ін. р-ти      

 Всього по ТО-1 100     

ТО-2 

7 Поглиблене діагностування      

8 Кріпильні, регулювальні, змащувал. та ін. р-ти      

 Всього по ТО-2 100     

ПР 

Постові роботи 

9 Загальне діагностування      

10 Поглиблене діагностування      

11 Регулювальні та демонтажно-монтажні       

12 Зварювальні роботи       

13 Жерстяницькі роботи:      

14 Малярні роботи      

15 Деревообробні роботи      

 Всього постові роботи ПР 50     

Роботи на дільницях 

16 Агрегатні      

17 Слюсарно-механічні      

18 Електротехнічні      

19 Акумуляторні      

20 Ремонт приладів системи живлення      

21 Шиномонтажні      

22 Вулканізаційні      

23 Ковальсько-ресорні      

24 Мідницькі      

25 Жерстяницькі      



24 

 

26 Зварювальні      

27 Арматурні      

28 Оббивальні      

 Всього роботи ПР на дільницях 50     

 Всього 100  100   

 

Приклад 

Оскільки допомiжнi роботи становлять не більше 30% 

сумарної трудомісткості ТО i Р, тоді: 

 
Тдоп = 0,3 × 238290,5 = 71487,15 люд.-год 

 

Наведемо результати розрахунків по видах допоміжних 

робіт, табл. 4.3 та розподіл трудомісткості ТО і Р за видами 

робіт, табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.3  

Структура допоміжних робіт і їх трудомісткість 

Види 

допоміжних 

робіт 

Само-

обслугову

вання 

Транспорт

ні роботи 

Перегін 

автомобілів 

Приймання, 

зберігання та 

видача 

матеріальних 

цінностей 

Прибирання 

приміщень та 

території 

Середня частка 

виду робіт 
0,45 0,09 0,2 0,09 0,17 

Трудомісткість 

робіт, люд-год. 
32169,22 6433,84 14297,4 6433,84 12152,85 

 

Таблиця 4.4  

Розподіл трудомісткості ТО і Р за видами робіт 

№ Вид роботи 

Вид  

ТО (ПР) вант. а-в 

Само- 

обслуговування 
Всього, 

люд-год 
% люд-год % люд-год 

1 2 3 4 5 6 7 

ЩО 

Туалетні роботи 

1 Прибиральні 40 22863,6   22863,6 

2 Мийні 10 5715,85   5715,85 
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Поглиблені роботи 

3 Прибиральні 40 22863,6   22863,6 

4 Мийні 10 5715,85   5715,85 

 Всього ЩО 100    57158,9 

ТО-1 

5 Загал. діаг-ння 10 1484,05   1484,05 

6 
Кріпил, регулювал, змащ., 

та ін. роботи 
90 13356,41   13356,41 

 Всього по ТО-1 100    14840,46 

ТО-2 

7 Поглиблене діагностування 10 2782,41   2782,41 

8 
Кріпил, регулювал, змащ., 

та ін. роботи 
90 25041,69   25041,69 

 Всього по ТО-2 100    27824,1 

ПР 

Постові роботи 

9 Загал. діаг-ння 1 1384,67   1384,67 

10 Поглиб. діаг-ння 1 1384,67   1384,67 

11 
Регулювальні та демонтаж-

монтаж роботи 
35 48463,49   48463,49 

12 

 

Зварювальні роботи для р. 

с. із:  

- металев. кузовом 

 

 

4 

 

 

3922,9 

 

 

 

 

3922,9 

 - дерев’яним кузовом 2 807,86   807,86 

13 

Жерстяницькі роботи: 

- для металевого кузова 

- для дерев’яного кузова 

 

3 

1 

 

2942,22 

403,93 

  

 

2942,22 

403,93 

14 Малярні роботи 6 8308,03   8308,03 

15 

Деревообробні роботи для 

р. с. із: 

- дерев’яним кузовом 

4 1615,7 16 5147,08 6762,78 

 Всього постові роботи -    74380,55 

Роботи на дільницях 

16 Агрегатні 18 24924,1   24924,1 

17 Слюс.-механічні 10 13846,7 48 15441,2 29287,9 

18 Електротехнічні 5 6923,36 25 8042,31 14965,67 

19 Акумуляторні 2 2769,34   2769,34 

20 Ремонт прил. с-ми живл. 4 5538,68   5538,68 

21 Шиномонтажні 1 1384,67   1384,67 
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22 Вулканізаційні 1 1384,67   1384,67 

23 Ковальсько-ресор 3 4154,01 2 643,38 4797,39 

24 Мідницькі 2 2769,34 1 321,69 3091,03 

25 Жерстяницькі 1 1384,67 4 1286,77 2671,44 

26 Зварювальні 1 1384,67 4 1286,77 2671,44 

27 Арматурні 1 1384,67   1384,67 

28 Оббивальні 1 1384,67   1384,67 

 
Всього роботи на дільницях 

ПР  
50 69233,55 84 27022,12 96255,67 

 Всього 100 138467,1 100 32169,22 170636,22 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

 

Тема: Розрахунок добової програми технічного 

обслуговування 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку складових 

показників добової програми технічного обслуговування 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами 

розрахунку добової програми технічного обслуговування, ритму 

виробництва, такту поста 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Добова програма певного виду технічного обслуговування 

визначається за формулою: 

 

р

i
Ді

Д

N
N      

  (5.1) 

 

де i – вид технічного обслуговування (ЩО, ТО – 1, ТО – 2); 

Ni – річна програма i -го виду технічного обслуговування 

по усіх моделях автомобілів АТП; 

Др – кiлькiсть робочих днів на рік. 
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Ритм виробництва – це частина часу роботи зони певного 

технічного обслуговування, яка припадає на одне 

обслуговування: 

 

 

Дi
i

N

T
R




60
    

  (5.2) 

 

де T – тривалість роботи зони певного технічного 

обслуговування на добу, год (Додаток 3);  

NДі – кількість обслуговувань автомобiлiв на добу по 

певному виду ТО (ЩО, ТО – 1, ТО – 2). 

 

Такт поста – це час виконання певного технічного 

обслуговування на одному посту: 
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  (5.3) 

 

де tсер – середня трудомiсткiсть одного технічного 

обслуговування, люд.-год. 

 

i

i
cep

N

T
t      

  (5.4) 

 

де Ti – сумарна річна трудомiсткiсть i -го виду технічного 

обслуговування автомобiлiв i причепiв (див. табл. 3.1), зменшена 

на трудомiсткiсть дiагностичних робіт, людино-год.; 

Ni – річна програма i -го виду технічного обслуговування 

по усіх моделях автомобілів АТП за виключенням причепiв та 

напiвпричепiв; 

PH – кiлькiсть робiтникiв, якi одночасно працюють на посту 

(Додаток 4, [3]); 



28 

 

tn – час перемiщення автомобіля при встановленнi його на 

пост i з’їзді з поста (tn =1 … 3 хв). 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків визначити показники 

добової програми технічного обслуговування, ритму 

виробництва, такту поста. 

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Приклад 

Розрахунок добової програми кожного виду ТО: 

 
NД2 = 1897 / 255 = 7,4 = 7; 

NД1 = 4957 / 255 = 19,44 = 19; 

NДщо = 108641 / 255 = 426,04 = 426. 
 

Приймаємо, що тривалість роботи зон ЩО, ТО становить 8 

год.: 

 
R2 = ( 60·8 ) / 7 = 68,57 хв.; 

R1 = ( 60·8 ) / 19 = 25,26 хв.; 

RЩО = ( 60·8 ) / 426 = 1,13 хв. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

 

Тема: Розрахунок кiлькостi постів технічного 

обслуговування і ремонту рухомого складу 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку кiлькостi 

постів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами 

розрахунку кiлькостi постів технічного обслуговування та 
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ремонту рухомого складу. Виконати розрахунки для вказаних 

умов функціонування АТП 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Кiлькiсть постів технічного обслуговування та ремонту 

рухомого складу розраховують за формулою: 

 

викзмрр

нр
n

КрtпД

KT
X




   

  (6.1) 

 

де Tр – рiчний обсяг робіт певного виду технічного 

обслуговування та ремонту рухомого складу (див. табл. 3.1, 4.2), 

людино-год.; 

Кн – коефiцiєнт нерiвномiрностi завантаження постів 

(Додаток 5); 

Дрр– кiлькiсть робочих днів на рік для певного виду 

технічного обслуговування та ремонту рухомого складу 

(Додаток 3); 

n – кiлькiсть змiн роботи на добу (Додаток 3); 

tзм – тривалість змiни (Додаток 3);  

p – чисельність одночасно працюючих на одному посту, 

чол. (Додаток 4);  

Kвик – коефiцiєнт використання робочого часу поста 

(Додаток 6). 

 

Розрахунок кiлькостi постів розпочинають з визначення 

кількості постів щоденного обслуговування (туалетні та 

поглиблені роботи). 

При визначеннi кiлькостi робочих постів загального 

діагностування пiдсумовують трудомiсткостi загально-

дiагностичних робіт ТО-1 i 50 % таких самих робіт ПР, а для 

поглибленого діагностування - трудомiсткостi робіт поглибленої 

дiагностики ТО-2 i 50 % таких самих робіт ПР. Якщо через малу 

трудомiсткiсть не можна отримати окремо пости загального i 
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поглибленого діагностування, тоді цi трудомiсткостi складають i 

розраховується єдиний пост загального i поглибленого 

діагностування. Це ж стосується і інших постових робіт, які 

схожі за своїм характером та призначенням. 

При розрахунках кiлькостi постів ТО-1 i ТО-2 iз їх сумарної 

трудомiсткостi обов’язково вiднiмається трудомiсткiсть 

загальної та поглибленої діагностики. Аналогічно для постових 

робіт ПР, при цьому визначають кількість постів для 

регулювальних та демонтажно-монтажних робіт, а також робіт, 

якi виконуються в iзольованих примiщеннях (малярнi, 

деревообробнi, жерстяницькi, зварювальнi). 

Кiлькiсть постів очікування приймається на рівні 20% 

кiлькостi робочих постів [3]. Однак в АТП, якi знаходяться в 

зонах з теплим кліматом чи на яких є закритi стоянки, такi пости 

не передбачаються. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків визначити кiлькостi постів 

щоденного обслуговування (ЩО), загальної та поглибленої 

діагностики (Д-1 і Д-2), технічного обслуговування (ТО-1 і ТО-

2) та постових робіт поточного ремонту. 

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Приклад 

Для прикладу розглянемо розрахунок постів для двох груп 

технологічно сумісних автомобілів. Одну з них складають 

автомобілі ЗIЛ-4502, а другу – КамАЗ. Розрахунки виконуються 

для всіх видiв робіт. 

Кiлькiсть постів загальної i поглибленої діагностики: 

 
ХпД1 = (1484,05+1384,67)·1,08/(255·1·8·2·0,98) = 0,77 (приймаємо 

1пост); 
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Хп2 = (2782,41+1384,67)·1,08/(255·1·8·2·0,98) = 1,13 (приймаємо 1 

пост). 

 

Кiлькiсть постів ТО-2: 

 
ХпТО-2 = (27824,10-2782,41)·1,08/(255·2·8·1,5·0,98) = 4,5 (≈ 5 

постів) 

 

Кiлькiсть постів ПР: ХпПР = (48463,49·1,1)/(255·2·8·1,5·0,98) = 9 

постів 
 

Кiлькiсть постів малярних робіт: 

 
ХпМал = (8308,03·1,17)/(255·1·7·2·0,92) = 2,95 (≈ 3 поста) 

 

Необхiдно також враховувати розподiл постів ТО-1, ТО-2 i 

ПР мiж технологічно сумісними групами автомобілів. 

Наприклад, сумарна трудомісткість ТО-2 для ЗIЛ-4502 

спiввiдноситься з сумарною трудомісткістю ТО-2 для КамАЗ як: 

1:1,6. В цьому випадку з розрахованих 5-ти постів ТО-2 першiй 

технологiчнiй групi вiдповiдає два пости, а другiй – три. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

 

Тема: Розрахунок технологічного обладнання 

Мета роботи: Вивчення методики розрахунку 

технологічного обладнання 

Зміст роботи: Ознайомитись з теоретичними основами 

вибору та розрахунку технологічного обладнання. Набуття 

практичних навичок при складанні відомостей технологічного 

обладнання 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

До технологічного обладнання відносять стаціонарні і 

переносні верстати, стенди, пристрої, пристосування, 

виробничий інвентар (верстаки, шафи, столи), які необхідні для 

виконання робіт ТО і Р рухомого складу. 
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Кількість основного обладнання визначають по ступеню 

його використання при здійсненні технологічного процесу. 

Якщо обладнання використовується або завантажене повністю 

протягом робочих змін, тоді його кількість розраховується по 

трудомісткості робіт по групі або кожному виду робіт даної 

групи обладнання: верстатне, теплове, монтажно-демонтажне, 

підйомно-оглядове або спеціальне. 

Якщо обладнання, необхідне по технологічному процесу, 

використовується періодично, тобто не завантажене повністю за 

робочу зміну, його кількість приймається комплектом по табелю 

обладнання або даних лiтературних джерел [2, 4, 6-7]. Таким 

чином, наприклад, підбирається технологічне обладнання для 

дільниці ремонту приладів системи живлення, акумуляторної і 

електротехнічної дільниці і т.д. 

Обладнання загального призначення, наприклад верстаки, 

розраховують по кількості робітників. Кількість підйомно-

оглядового обладнання (конвеєрів, тельферів, пересувних 

кранів, кран-балок) визначають по кількості механізованих 

потокових ліній та прогнозованому рівні механізації підйомно-

транспортних операцій в виробничих і складських приміщеннях. 

Кiлькiсть обладнання, яке використовується або яке є 

завантаженим постійно протягом зміни можливо визначати за 

трудомісткістю робіт: 
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  (7.1) 

 

де Tоб – річна трудомiсткiсть певного виду робіт, людино-

год; 

Фоб – виробничий фонд часу одиниці обладанання, год; 

Дрр – к-сть робочих днів на рік для певного виду ТО і Р р. с. 

(Додаток 3); 

tзм – тривалість роботи зміни, год; 

n – кількість робочих змiн (Додаток 3); 
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p – к-сть робiтникiв, якi одночасно працюють на даному 

видi обладнання;  

ηоб – коефіцієнт використання обладнання за часом 

(знаходиться в межах 0,6÷0,9, зокрема для верстатiв ηоб = 

0,75÷0,8, для зварювального i ковальського обляднання ηоб = 

0,85÷0,9, для печей ηоб = 0,60÷0,75). 

 

Обладнання для слюсарно-механiчної дiльниці 

розраховують на основі практично встановленого процентного 

співвідношення між трудомісткістю по основним видам робіт: 

20% слюсарнi роботи i 80% верстатнi. В свою чергу, 

трудомiсткiсть верстатних робіт розподiляється так: токарнi – 

48%; револьверні – 12%; фрезернi – 12%; стругальнi – 5%; 

шлiфувальнi – 10%; заточнi – 8%; свердлильнi – 5%. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання 

вибрати/розрахувати технологічне обладнання згідно табеля 

технологічного обладнання, каталогів і довідників гаражного, 

верстатного та іншого обладнання та скласти відомість 

технологічного обладнання для всіх виробничих приміщень 

підприємства, табл. 7.1. 

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Таблиця 7.1  

Вiдомiсть технологічного обладнання 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я і тип моделі 

К-

ст

ь 

Площ

а в 

плані 

м
2 

Коротка 

технічна 

характеристик

а 

Вартість 

встановленн

я, грн. 

 
Примiтка. Вартiсть встановлення обладнання становить 10 – 15 

% його вартостi. 
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Приклад 

На прикладі слюсарно-механічної дільниці кiлькiсть 

верстатів складатиме: 

 
Qоб = 0,8·29287,90/(255×8×2×0,8×1)=7,18 ≈ 7 верстатiв 

 

Отже, отримаємо: токарних: Qток = 7×0,48 = 3; фрезерних: 

Qфрез = 7×0,12 = 1; розточних: Qрозт = 7×0,12 = 1; шлiфувальних: 

Qшліф = 7×0,1 = 1; свердлильних: Qсв = 7×0,05 = 1. Приймаємо 

також понад розрахункову кiлькість один заточний станок. 

Отже, загальна кiлькiсть прийнятих верстатів складає: Qобл = 8 

од. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

 

Тема: Визначення площ виробничих приміщень 

розрахунковим методом 

Мета роботи: Вивчення методики визначення площ 

виробничих приміщень розрахунковим методом 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами 

визначення площ виробничих приміщень розрахунковим 

методом. Набуття практичних навичок проектування 

виробничих приміщень АТП розрахунковим методом 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Площі виробничих приміщень визначають наближено, 

розрахунковим методом по питомій площі на одиницю 

обладнання або на кожного працюючого. 

Площу зони технічного обслуговування і ремонту 

визначають наступним чином: 

 

oooo XKfF     

  (8.1) 

 

де fo – площа, яку займає автомобiль в планi (по габаритним 

розмірам), м
2
;  
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Ko – питома площа примiщення, яка припадає на 1 м
2
 площi, 

що займає автомобіль в планi (по габаритним розмірам). При 

двосторонньому розмiщеннi постів Ko = 4÷5, при 

односторонньому Ko = 6÷7; 

Xo – кiлькiсть постів. 

 

Ширину проїздiв вибирають за таблицями [3, 6]. Площу зон 

ТО з потоковими лiнiями визначають як добуток довжини лінії 

та ширини зони. Ширина зони дорiвнює сумi ширини 

автомобіля i вiдстаней вiд обох сторiн автомобіля до стiн (колон) 

чи інших автомобiлiв. 

Площу виробничих дільниць (цехів) розраховують, [4]: 

1) по питомій площі на одного виробничого працівника із 

кількості одночасно працюючих на дільниці (цеху): 

 

 121  тпрпрд PffF   

  (8.2) 

 

де Pт – технологічна кількість одночасно працюючих 

робітників в найбільшій зміні, чол; 

fпр1 – питома площа на першого працівника, м
2
 (Додаток 7);  

fпр2 – питома площа на наступних працівників дільниці, м
2
 

(Додаток 7). 

 

2) по питомій площі приміщення, яка припадає на одиницю 

площі, що займає обладнання або по так званому коефіцієнту 

щільності обладнання: 

 

щоблд KfF      

  (8.3) 

 

де fобл – сумарна площа горизонтальної проекції по 

габаритних розмiрах обладнання, м
2
;  

Кщ – коефiцiєнт щiльностi розміщення обладнання (Додаток 

7).  
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3) по фактичному розміщенню обладнання в плані 

приміщення дільниці. 

Перші два методи застосовують для наближеного 

розрахунку, третій надає більш точні результати. 

На основі проведених розрахунків і вибору відповідного 

обладнання здійснюють планувальні рішення кожної дільниці 

(цеху). 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі результатів попередніх розрахунків, визначити 

площі виробничих приміщень відповідно до отриманого 

індивідуального завдання. 

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

теоретичної інформації, вихідних даних і практичних 

розрахунків.  

Зробити висновки по роботі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9 

 

Тема: Розробка плану виробничого корпусу 

автотранспортного підприємства. 

Мета роботи: Вивчення методики проектування 

виробничого корпусу автотранспортного підприємства 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами та 

набути практичних навичок проектування виробничого корпусу 

автотранспортного підприємства 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Планування виробничого корпусу здiйснюють в такiй 

послiдовностi: уточнюють склад виробничих зон, дiльниць, 

складiв i побутових приміщень → визначають загальну площу 

приміщень → визначають об’ємно-планувальне рішення → 

враховуючи обрану функцiональну схему обслуговування i 

ремонту, органiзацiю технологiчних процесiв, взаємне 
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розташування зон i дільниць – пропрацьовують варiанти 

компонувальних рiшень виробничого корпусу.  

При плануваннi площi примiщень окремих дiльниць, 

складiв i iнших примiщень можуть дещо вiдрiзнятись вiд 

розрахунових: для примiщень площею до 100 м
2
 допускається 

вiдхилення ±20%, а для примiщень бiльших 100 м
2
: ±10%.  

Креслення виробничого корпусу виконують у масштабi 

1:100 або 1:200. На його планi повинно бути три ланцюги 

розмiрiв: по периметру будівлі, мiж осями колон, простiнкiв, 

вiконних i дверних проємiв i ворiт, а також поперечний розрiз 

виробничого корпусу з вказанням мiсця розрiзу. В примiщеннях 

i зонах схематично зображують пости, обладнання i вантажно-

пiдйомнi засоби. На план наносять лiнiї руху автомобiлiв, 

подають експлiкацiю всiх примiщень з вказанням розмiрiв 

площi, наносять умовнi позначення [3, 7]. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків розробити план виробничого 

корпусу автотранспортного підприємства.  

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

аналітичних і практичних результатів планування, загальний 

вигляд виробничого корпусу надати у графічном вигляді. 

Зробити висновки по роботі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10 

 

Тема: Розробка генерального плану автотранспортного 

підприємства 

Мета роботи: Вивчення методики розробки генерального 

плану автотранспортного підприємства 

Зміст роботи. Ознайомитись з теоретичними основами та 

набути практичних навичок розробки генерального плану 

автотранспортного підприємства 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Генеральний план являє собою план вiдведеної пiд забудову 

земельної дiлянки (конфiгурацiя задана у завданнi), орiєнтованої 

вiдносно сторiн свiту з вказаними на нiй будівлями, спорудами, 

зонами зберiгання рухомого складу i шляхiв його руху по 

територiї дiлянки, проїздiв загального призначення i вiдомчої 

приналежностi сусiднiх дiлянок. Розробку генерального плану 

автообслуговуючого підприємства здiйснюють у вiдповiдностi 

до встановлених будівельних норм і стандартів. 

Перед прийняттям планувального рiшення, визначають 

потрiбну площу (га) дiлянки пiд забудову: 

 

  зсрмдопзсвзділ KFFFF /10 ......
4  
  

 (10.1) 

 

де Fз.в.-с – площа, забудови виробничо-складськими 

приміщеннями, м
2
; 

Fз.доп – площа, забудови допоміжними приміщеннями, м
2
; 

Fм.р.с – площа відкритих майданчиків для зберігання 

рухомого складу, м
2
; 

Кз – щільність забудови території, % (наводиться в 

завданні). 

 

Далi визначають основнi розмiри земельної дiлянки пiд 

забудову, що задана певною конфiгурацiєю вiдповiдно до 

завдання iз спiввiдношенням сторiн a/b , враховуючи, що a·b = 

Fділ  

Розробка генерального плану тiсно пов’язана із об’ємно-

планувальним рiшенням будiвлi виробничого корпусу i умовами 

земельної дiлянки, тому генеральний план i об’ємно-

планувальне рiшення будiвель i споруд пропрацьовують 

одночасно. 

В першу чергу вирiшують питання характеру забудови 

дiлянки – блокована (усi основнi функцiї пiдприємства 

виконують в однiй спiльнiй будівлі) чи павiльйонна (основнi 

функцiї пiдприємства виконуються в окремих будiвлях). 
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Перевагу слiд надавати блокованiй забудовi, однак мийку для 

рухомого складу дозволяється розмiщувати в окремих будiвлях. 

На планi позначають границi земельної дiлянки, всi будiвлi 

i споруди. Особливу увагу звертають на вiдстанi мiж будiвлями, 

що враховують санiтарнi, будiвельнi i протипожежнi норми.  

Генплан виконують у масштабi 1:2000; 1:1000; 1:500 з 

обов’язковим нанесенням рози вiтрiв. Вiн повинен мати 

експлiкацiю будiвель i споруд, а також такі показники: площу 

дiлянки i забудови, коефiцiєнт використання територiї i 

озеленення.  

На генпланi обов’язково наводяться умовнi позначення [3, 

7]. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

На основі отриманого індивідуального завдання та 

результатів попередніх розрахунків розробити генеральний план 

автотранспортного підприємства.  

Оформити звіт по практичній роботі із викладенням 

аналітичних і практичних результатів планування, загальний 

вигляд генерального плану автотранспортного підприємства 

надати у графічном вигляді. 

Зробити висновки по роботі. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 
Довiдковий матерiал для коригування нормативів 

 
Додаток 1.1 

Тип і модель 

автомобіля 

Нормативна періодичність ТО 

автомобілів, км, для І категорії умов 

експлуатації 

ТО-1 ТО-2 

Легкові 4000 16000 

Автобуси 3500 14000 

Вантажні і автобуси на 

базі вантажних 

автомобілів 

3000 12000 

Вантажні автомобілі 

КамАЗ-5320 4000 12000 

БелАЗ 2000 10000 

Автобуси 

Ікарус-250,-255,-260,-280 4000 16000 

Ікарус-55, Люкс-556,-80 3000 15000 

 
Примiтка. 

1. Перiодичнiсть ТО причепiв i напiвпричепiв рiвна перiодичностi 

для вантажних автомобiлiв-тягачiв. 

2. Перiодичнiсть замiни мастильних матерiалiв уточнюється в 

залежностi вiд типiв (моделей) i конструктивних особливостей 

агрегатiв, а також марки мастильних матерiалiв, що використовуються. 

3. Перiодичнiсть ТО автомобiлiв БелАЗ приведена для характерних 

умов експлуатації цих автомобiлiв. 
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Додаток 1.2 

Тип рухомого 

складу 
Модель (марка) KPL , 

тис.км 

Нормативна трудомісткість,  

люд-г/1000км 

Одне 

обслуговування 

1000 

км 

ЩО ТО-1 ТО-2 ПР 

Легкові автомобілі класу 

Малого 

(трудомісткість для 

всіх моделей АЗЛК 

і ІЖ) 

Москвич-2138,ІЖ-

2125,Ваз (крім 2121) 
125 0,3 2,3 9,2 2,8 

Середнього ГАЗ 24-01 300 0,35 2,5 10,5 3,0 

 ГАЗ 24-07 300 0,5 2,9 11,7 3,2 

 ГАЗ 24-27 300 0,5 3,3 12,3 3,4 

Автобуси малого класу 

Особливо малого РАФ 22-03 260 0,5 4,0 15,0 4,5 

Малого ПАЗ-672 320 0,7 5,5 18,0 5,3 

 КАвЗ 685 250 0,7 5,5 18,0 5,5 

Середнього ЛАЗ 695Н 360 0,8 5,8 24,0 6,5 

 ЛАЗ 695Н(Р) 400 0,8 5,8 24,0 6,5 

 ЛАЗ 695НГ 360 0,95 6,6 25,8 6,6 

Великого ЛіАЗ 677М 380 1,0 7,5 31,5 6,8 

 ЛіАЗ 677Г 380 1,15 7,9 32,7 7,0 

 Ікарус 250 360 1,4 10,0 40,0 9,0 

 Ікарус 255, 260, 256 360 1,2 9,5 35,0 8,5 

 Ікарус 55 Люкс 300 1,4 10,0 40,0 9,0 

 Ікарус 280 360 1,8 13,5 47,0 11,0 

 Ікарус 180 300 1,8 13,5 47,0 11,0 

Вантажні автомобілі загально-транспортного призначення вантаж-стю, т 

0,3…1,0 
ІЖ 27151,  

ЕрАЗ 762А, 762В 
100 0,2 2,2 7,2 2,8 

1,0…3,0 

УАЗ 451М, 

УАЗ 451ДМ, 

ГАЗ 52-04,  

ГАЗ 52-07,  

ГАЗ 52-27,  

160 

180 

175 

175 

175 

0,3 

0,3 

0,4 

0,55 

0,55 

1,4 

1,5 

2,1 

2,5 

2,9 

7,6 

7,7 

9,0 

10,2 

10,8 

2,9 

3,6 

3,6 

3,8 

4,2 
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ГАЗ 53А 250 0,42 2,2 9,1 3,7 

3,0…5,0 

ГАЗ 53-07,  

ГАЗ 53-27,  

ЗІЛ 130,  

ЗІЛ-138 

250 

250 

300 

300 

0,57 

0,57 

0,45 

0,6 

2,6 

3,0 

2,7 

2,9 

10,3 

10,9 

10,8 

11,8 

3,9 

4,1 

4,0/3,6* 

4,2/3,8* 

5,0…8,0 

ЗІЛ 138А, 

КрАЗ 608(В),  

Урал 377(Н),  

МАЗ 5335,  

МАЗ 500А 

300 

150 

150 

320 

250 

0,6 

0,35 

0,55 

0,3 

0,3 

3,5 

3,5 

3,8 

3,2 

3,4 

12,6 

11,6 

16,5 

12,0 

13,8 

4,4/4,0* 

4,6 

6,0 

5,8 

6,0 

8,0 і більше 

КамАЗ 5320,  

КрАЗ 257,  

БелАЗ 540(А),  

БелАЗ 548(А) 

300 

250 

120 

120 

0,5 

0,5 

1,2 

1,2 

3,4 

3,5 

13,5 

13,7 

14,5 

14,7 

60,5 

67,2 

8,5 

6,2 

20,35 

24,95 

Причепи та напівпричепи : 

Одноосні причепи 

вантаж-стю до 3,0 т 
Всі моделі 100 0,1 0,4 2,1 0,4 

Двоосні причепи 

вантаж-стю до 8,0 т 
Всі моделі 100 0,2-0,3 0,8-1,0 4,4-5,5 1,2-1,4 

Двоосні причепи 

вантаж-стю 8,0 т і 

більше 

ГКБ 8350 200 0,3 1,3-1,6 6,0-6,1 1,8-2,0 

Напівпричепи дуже 

великої вантаж-сті 

8,0 т і більше 

МАЗ 5232В,  

МАЗ 93801,  

МАЗ 9397 

190 

300 

320 

0,2-0,3 0,8-1,0 4,2-5,0 1,1-1,45 

 
* Для автомобiлiв пiсля 1980 року випуску. 

 

Додаток 1.3 

Рухомий склад 

(після 1972р. 

випуску) 

Простій 

ТО і ПР на АТП, 

днів/1000км 

КР на спеціалізованому 

ремонтному 

підприємстві 

Легкові автомобілі 0,3…0,4 18 

Автобуси особливо 

малого, малого і 

середнього класів 

0,3…0,5 20 
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Автобуси великого 

класу 
0,5…0,55 25 

Вантажні автомобілі вантажопідйомністю, т : 

0,3…5,0 0,4..0,5 15 

5,0 і більше 0,5…0,55 22 

Причепи і 

напівпричепи 
0,1..0,15 - 

 

Додаток 1.4 

Типи рухомого 

складу на 

підприємстві 

Технологічно сумісні групи по типам і базовим маркам 

рухомого складу 

І ІІ ІІІ ІV V 

Автомобілі 

Легкові 
АЗЛК, 

ІЖ, ВАЗ 
ГАЗ - - - 

Вантажні ІЖ УАЗ, ЕрАЗ ГАЗ 
ЗІЛ, КАЗ, 

Урал 

МАЗ, КрАЗ, 

КамАЗ 

Автобуси - РАФ, УАЗ 
ПАЗ, 

КАвЗ 

ЛАЗ (карб), 

ЛіАЗ 
ЛАЗ (диз) 

 
Примiтка.  

1. Технологiчно сумiсна група (ТСГ) включає рухомий склад, 

конструкцiя якого дозволяє використання одних i тих же постів i 

обладнання для ТО i Р. 

2. Органiзацiя робіт i вибiр обладнання для ТО i Р рухомого складу 

всерединi кожної ТСГ здiйснюється з врахуванням виробничої 

програми. 

3. Спецiальний i спецiалiзований рухомий склад (за виключенням 

автомобiлiв-самоскидiв та автомобiлiв-фургонiв) формується з 

врахуванням базової моделі автомобіля i складностi конструкції 

встановленого на ньому спецiального обладнання. 
 

Додаток 1.5 

Категорія 

умов 

експлуатації 

1K  для коригування нормативів 

Періодичність 

ТО 

Питомі 

трудомісткості ПР 

Пробігу до 

КР* 

Витрати 

з/ч** 

І 1,0 1,0 1,0 1,0 
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ІІ 0,9 1,1 0,9 1,1 

ІІІ 0,8 1,2 0,8 1,25 

ІV 0,7 1,4 0,7 1,4 

V 0,6 1,5 0,6 1,65 

 
* При коригуваннi норми пробiгу до КР двигуна К1 приймаються 

рiвним: 0,7 – для ІІI категорії умов експлуатації; 0,6 – для IV категорії; 

0,5 – для V категорії. 

** Вiдповiдно коефiцiєнт К1 коригування норм витрати запасних 

частин для двигуна складає: 1,4 – для ІІI категорії умов експлуатації; 

1,65 – для IV категорії; 2,0 – для V категорії. 
 

Додаток 1.6 

Модифікація рухомого складу і 

організація його роботи 

2K  для коригування нормативів 

Трудомісткості 

ТО і ПР 

Пробігу до 

КР 

Витрати 

з/ч 

Базовий автомобіль 1,0 1,0 1,0 

Сідельний тягач 1,1 0,95 1,05 

Автомобілі : 

З одним причепом 1,15 0,9 1,1 

З двома причепами 1,2 0,85 1,2 

Автомобілі-самоскиди : 

При роботі на плечах від 5 км 1,15 0,85 1,2 

З одним причепом або при роботі 

на коротких плечах (до 5 км) 
1,2 0,8 1,25 

З двома причепами 1,25 0,75 1,3 

Спец. рухомий склад  
(залежно від складності облад.)* 

1,1 

1,2 

- 

- 

- 

- 

 
* Нормативи трудомiсткостi ТО i ПР спецiалiзованого рухомого 

складу необхідно уточнювати по конкретній групі рухомого складу. 
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Додаток 1.7 

Кліматичний район 
3K  для коригування нормативів 

Періодичність 

ТО 

Питомі трудо-

місткості ПР 

Пробігу 

до КР 

Витрати 

з/ч 

Коефіцієнт 3K  

Помірний 1,0 1,0 1,0 1,0 

Помірно-теплий 1,0 0,9 1,1 0,9 

Вологий, теплий, 

вологий, жаркий, сухий, 

дуже жаркий, дуже сухий 

0,9 1,1 0,9 1,1 

Помірно-холодний 0,9 1,1 0,9 1,1 

Холодний 0,9 1,2 0,8 1,25 

Дуже холодний 0,8 1,3 0,7 1,4 

З високою агресивністю 

навколишн. середовища 
0,9 1,1 0,9 1,1 

 
Примiтка. 

1. Коригування нормативів проводиться для серiйних моделей, в 

конструкції яких не врахованi специфiчнi особливостi роботи в даних 

ройонах. 

2. Агресивнiсть навколишнього середовища враховується i при 

постiйному використаннi рухомого складу для перевезення хiмiчних 

вантажiв, якi викликають iнтенсивну корозiю деталей. 
 

Додаток 1.8 

Пробіг з початку 

експлуатації, в долях 

від нормативного до КР 

Автомобілі 

Вантажні Автобуси Легкові 

4K  '

4K  4K  '

4K  4K  '

4K  

До 0,25 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,7 

0,25…0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

0,5…0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,75…1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 

1,0…1,25 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 

1,25…1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 1,4 

1,5…1,75 1,6 1,3 1,8 1,8 2,0 1,4 
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1,75…2,0 1,9 1,3 2,1 2,1 2,2 1,4 

Від 2,0 2,1 1,3 2,5 2,5 2,5 1,4 

 

 

Додаток 1.9 

Кількість автомобілів, які 

обслуговуються і 

ремонтуються на 

підприємстві 

5K  для технологічно сумісних груп 

рухомого складу 

Менше 3 3 Більше 3 

До 100 1,15 1,2 1,3 

100…200 1,05 1,1 1,2 

200…300 0,95 1,0 1,1 

300…600 0,85 0,9 1,05 

Від 600 0,8 0,85 0,95 

 
Примiтка. Кiлькiсть автомобiлiв в ТСГ повинна бути не менше 25 

од. 
 

Додаток 2 

Розподiл трудомiсткостi ТО i ПР по видах робіт, % 

Вид роботи 

Процентне співвідношення 

за видами робіт 

А
в
то

м
о

б
іл

і 

л
ег

к
о

в
і 

А
в
то

б
у

си
 

А
в
то

м
о

б
іл

і 

в
ан

та
ж

н
і 

А
в
то

м
о

б
іл

і-

са
м

о
ск

и
д

и
 

п
о

за
д

о
р

о
ж

н
і 

П
р

и
ч
еп

и
 

і 

н
ап

ів
п

р
и

ч
еп

и
 

ЩО 

Туалетні роботи 

Прибиральні 55 55 40 20 40 

Мийні 5 5 10 20 10 

Разом 60 60 50 40 50 

Поглиблені роботи 

Прибиральні 30 30 40 40 30 

Мийні 10 10 10 20 20 
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Разом 40 40 50 60 50 

Всього 100 100 100 100 100 

ТО-1 

Загальне діагностування 15 8 10 8 4 

Кріпил., регул., змащ. та ін. роботи 85 92 90 92 96 

Всього 100 100 100 100 100 

ТО-2 

Поглиблене діагностування 12 7 10 5 2 

Кріпил., регул., змащ. та ін. роботи 88 93 90 95 98 

Всього 100 100 100 100 100 

ПР 

Постові роботи 

Загальне діагностування 1 1 1 1 2 

Поглиблене діагностування 1 1 1 1 1 

Регулювальні та демонтажно-монтажні 33 27 35 32 30 

Зварювальні роботи 4 5 — 6 — 

Для рухомого складу:  

-з металевими кузовами 
— — 4 — 15 

- з металево-дерев’яними кузовами — — 3 — 11 

- з дерев’яними кузовами — — 2 — 6 

Жерстяницькі роботи 2 2 — 3 — 

Для рухомого складу: з мет. кузовами 2 — 3 — 10 

- з металево-дерев’яними кузовами — — 2 — 7 

- з дерев’яними кузовами — — 1 — 4 

Малярні роботи 8 8 6 3 7 

Деревообробні роботи для рухомого складу:  

- з металево-дерев’яними кузовами 
— — 2 — 7 

- з дерев’яними кузовами — — 4 — 15 

Разом 49 44 50 46 65 

Роботи на дільницях 

Агрегатній 17/15 17 18 17 — 

Слюсарно-механічній 10 8 10 8 13 

Електротехнічній 6/5 7 5 5 3 

Акумуляторній 2 2 2 2 — 

Ремонт приладів системи живлення 3 3 4 4 — 

Шиномонтажній 1 2 1 2 1 
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Вулканізаційній (ремонт камер) 1 1 1 2 2 

Кувально-ресорній 2 3 3 3 10 

Мідницькій 2 2 2 2 1 

Зварювальній 2 2 1 2 2 

Жерстяницькій 1 2 1 1 1 

Арматурній 2 3 1 1 1 

Оббивальній 2 3 1 1 1 

Таксомоторній —/2 — — — — 

Радіоремонтній —/1 1 — — — 

Разом 51 56 50 54 35 

Всього 100 100 100 100 100 

 
Примiтка.  

1. Розподiл робіт ЩО наведено при виконаннi робіт 

механiзованим методом. 

2. У знаменнику вказано обсяг робіт для таксомоторiв. 

 

Додаток 3 

Рекомендований режим виробництва ТО i ПР рухомого складу 

Підприємство і вид 

роботи 

Кількість днів 

роботи 

протягом року 

Кількість 

змін роботи 

за добу 

Тривалість 

зміни, год 

Період 

виконання 

(зміни) 

Прибирально-мийні 

305 2 8 І і ІІ 

357 3 7 І,ІІ і ІІІ 

365 3 7 І,ІІ і ІІІ 

Діагностування : 255 1-2 8 І,ІІ 

- загальне і поглиблене 305 2 8 І,ІІ 

- перше і друге 255 1-2 8 І-ІІ 

Технічне 

обслуговування 
305 2 8 І і ІІ 

Регулювальні : 255 2 8 І і ІІ 

- розбірно-складальні 305 2-3 7-8 І і ІІ - ІІІ 

- роботи ПР 357 3 7 І,ІІ і ІІІ 

Агрегатні, слюсарно-

механічні,  

електротехнічні, 

радіоремонтні, 

255 

 

305 

1-2 

 

1-2 

8 

 

8 

І-ІІ 

 

І-ІІ 
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шиномонтажні, 

вулканізаційні, 

кувально-ресорні, 

мідницькі, зварювальні, 

жерстяницькі, 

арматурні, 

деревообробні, оббивні, 

ремонт приладів 

системи живлення ПР 

Таксомоторні та 

акумуляторні  
305 1-2 8 І-ІІ 

Роботи ПР 357 1-2 8 І-ІІ 

Малярні роботи ПР 

 

255 

305 

1-2 

1-2 

7 

7 

І-ІІ 

І-ІІ 

 

Додаток 4 

Чисельнiсть одночасно працюючих на одному посту, чол. 

Тип робочих постів 

Тип рухомого складу 

П
р

и
ч
еп

и
 і

 н
ап

ів
п

р
и

ч
еп

и
 

А
в
то

м
о

б
іл

ь
 л

ег
к
о
в
и

й
 

Автобус класу 

Автомобіль 

вантажний  

вантажопідємністю 

О
со

б
л
и

в
о

 

м
ал

о
го

 

М
ал

о
го

 

С
ер

ед
н

ь
о
го

 

В
ел

и
к
о

го
 

О
со

б
л
и

в
о

 

в
ел

и
к
о

го
 

О
со

б
л
и

в
о
 

м
ал

о
ї 

М
ал

о
ї 

і 

се
р

ед
н

ь
о

ї 

В
ел

и
к
о
ї 

О
со

б
л
и

в
о

 

в
ел

и
к
о

ї 

Пости ЩО 

Прибиральних робіт 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 

Мийних робіт 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Пости ТО-1 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 

Пости ТО-2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 

Пости ПР 

Регулювальних і 

розбірно-складальних  
1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1 

Зварювально-

жерстяницьких 
1 1 1,5 2 2 2 1 1,5 1,5 1,5 1 
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Малярних 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 1,5 2 2 2 1 

Деревообробних - - - - - - 1 1 1 1,5 1 

Пости діагностування 

(загального і 

поглибленого) 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

 
Примiтка. Для позадорожнiх автомобiлiв-самоскидiв чисельність 

одночасно працюючих на одному посту слiд приймати як для 

вантажних автомобiлiв особливо великої вантажопiдйомностi. 

 

Додаток 5 

Коефiцiєнт нерiвномiрностi завантаження постів 

Типи робочих 

постів 

Рухома кількість рухомого складу АТП, 

ВАТО 

СТОА легкових 

автомобілів 

До 

100 

Понад 

100 до 

300 

Понад 

300 до 

500 

Понад 

500 до 

700 

Понад 

700 до 

1000 

Понад 

1000 

М
іс

ь
к
і 

Д
о
р
о
ж

н
і 

ЩО 1,2 1,15 1,12 1,1 1,08 1,05 1,05 1,05 

ТО-1, ТО-2,  

Д-1, Д-2 
1,1 1,09 1,08 1,07 1,05 1,03 1,1 - 

ПР, регулювал. 

та розбірно-

складальні 

1,15 1,12 1,1 1,08 1,06 1,05 1,15 1,25 

Звар.-жерстян., 

малярні, 

деревообробні 

1,25 1,2 1,17 1,15 1,12 1,1 1,1 - 

 

 

Додаток 6 

Коефiцiєнт використання робочого часу поста 

Типи робочих постів 

Кількість змін 

роботи за добу 

одна дві три 

ЩО 

Прибиральних робіт 0,98 0,97 0,96 
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Мийних робіт 0,92 0,9 0,87 

ТО-1 і ТО-2 

На потокових лініях 0,93 0,92 0,91 

Загального і поглибленого діагностування 0,92 0,9 0,87 

Індивідуальних 0,98 0,98 0,96 

Поточного ремонту 

Регулювальні та розбірно-складальні  

(не оснащенні/оснащені спец. 

устаткуванням), звар.-жерстяницькі, 

шиномонтаж., деревооброб. 

0,98/ 

0,93 

0,97/ 

0,92 

0,96/ 

0,91 

Фарбувальні 0,92 0,9 0,87 

 

Додаток 7 

Коефіцієнти щільності розміщення обладнання та питомі площі 

дільниці (цеху) на одного працівника 

№ 

з/

п 

Дільниця (цех) Кщ 
fпр1 / 

fпр2 

Дільниця 

(цех) 
Кщ 

fпр1 / 

fпр2 

1 
Слюсарно-

механічна 

3,

5 

8/5 – 

12/10 

Акумуляторн

а 

3,

5 
15/10 

2 
Ковальсько-

ресорна 

5,

0 

20/15 Карбюраторн

а (ремонту 

приладів 

системи 

живлення) 

3,

5 
8/5 3 

Мідницька 3,

5 

10/8 

4 
Жерстяницька 4,

5 

12/10 

5 
Зварювальна 4,

5 

15/10 Кузовна 4,

5 

30
*
/1

5 

6 
Деревообробна 5,

0 

15/12 Агрегатна 4,

0 
15/12 

7 
Оббивальна 3,

5 

15/10 Склад мастил 2,

0 
— 

8 
Арматурна 4,

5 

8/5 Склад шин 2,

5 
— 

9 
Електротехнічн

а 

3,

5 

10/5 Склад зап. 

частин, 

2,

5 
— 
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10 
Малярна 4,

0 

30
*
/1

5 

агрегатів і 

матеріалів 

11 
Шиноремонтна 4,

0 

15/10 Кладова 

інструменту 

2,

5 
— 

12 
Шиномонтажна 4,

0 

15/10 Кладова 

інстр. водія 

2,

5 
— 

 
Примiтка: 

*
 З врахуванням заїзду автомобіля до дільниці. 
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