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__________________денного_____ відділення Вінницького технічного коледжу 
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Тема проекту  _Проект зони обслуговування та ремонту станції технічного 

обслуговування автомобілів з розробкою технології демонтажу стартера з 

автомобіля ВАЗ-2115  

1. Вихідні дані для проекту 

Параметри Ум.поз. Од.вим. Значення 

1. Тип СТОА — —  

2.Природнокліматична зона ПКЗ —  

3. Категорія доріг КАТ —  

4. Кількість населення району Ррег чол.  

5. Кількість автомобіле-заїздів  авт.  

6. Розподіл автомобілів по 

експлуатаційним групам: 

   

-  автомобілів І групи:  

% 

22 % 

-  автомобілів ІІ групи:  42 % 

-  автомобілів ІІІ групи:  36 % 

7. Кількість робочих днів СТОА  дні  

8. Кількість робочих змін с од.  

9. Тривалість робочої зміни τзм год.  

10. Орієнтовна кількість постів на 

СТОА 
Nпост шт.  

 

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

належить розробити)  

ЗМІСТ  

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ  

ВСТУП  

1 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  

1.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних  

1.2 Вибір і корегування нормативів ТО і ПР автомобілів  

1.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках  

1.4 Розрахунок чисельності робітників  

2 Технологічне планування дільниці (зони, поста)  

2.1 Загальна характеристика об’єкту проектування  



2.2 Розрахунок числа постів для зон ТО, ПР і діагностики   

2.3 Вибір технологічного обладнання  

2.4 Розрахунок площ виробничих приміщень  

2.5 Описання планувальних рішень  

3 Розробка технологічного процесу  

3.1 Особливості конструкції та умови роботи системи (агрегату, вузла)  

3.2 Відмови та несправності системи (вузла, агрегату)  

3.3 Варіантний пошук методів та способів діагностування (виявлення дефектів)  

3.4 Варіантний пошук методів та способів відновлення працездатності  

3.5 Розробка технологічних карт  

3.6 Техніка безпеки при виконанні робіт   

Висновок  

Література  
 

3. Термін виконання структурних частин проекту : 

 

    Погодження змісту        до 2 жовтня 

    - Зміст, вступ, перелік скорочень   до 18 жовтня 

    - Розділ 1       до 25 жовтня 

    - Розділ 2       до 30 жовтня 

    - Розділ 3      до 8 листопада 

    - Висновки, література, додатки   до 15 листопада 

    - Графічна частина      до 22 листопада 

    - Практична частина    до 29 листопада 

    - Закінчення проектних робіт    до 6 грудня 

    - Захист КП       до 25 грудня 
 

 

4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов´язкових 

креслень)  

1.Аркуші  (формату А1) ___План дільниці (зони, поста) обовязково, і ескізи 

або схеми техпроцесу, достатніх для розкриття теми проекту, якщо немає 

презентації 

2. Презентація 

 

Керівник проекту ______________________Скерський О.Є. 

Дата видачі завдання “_____” ____________  2013  р. 

Завдання прийняв до виконання _____________ 


