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Практична робота №1  

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ АВТОМОБІЛІВ ТА 

ЇХ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 
 

Методичні вказівки до практичної роботи №1 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомлення майбутніх фахівців з передо-

вим досвідом організації вантажоперевезень, зокрема опанування ме-

тодикою по визначенню необхідної кількості транспортних агрегатів, 

розрахунку їх техніко-експлуатаційних показників при перевезенні 

вантажів у визначений термін. 

На підставі даних завдання виконати розрахунки і визначити не-

обхідну кількість автомобілів та їх техніко-експлуатаційні показники 

при перевезенні вантажів у визначений термін. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- класифікацію сільськогосподарських вантажів та дорожніх 

умов [1, с. 5-24; 2, с.5-15; 3, с.8-25; 3]. 

Ознайомитися: 

- з правилами та особливостями транспортування с.-г. вантажів [4]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- класифікацію с.-г. вантажів; 

- класифікацію дорожніх умов. 

1.2 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Дода-

ток Д) 

1.2.1 Класифікація с.-г. вантажів. 

1.2.2 Класифікація дорожніх умов. 

1.2.3 Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

1.2.4 Розрахункова норма пробігу автомобілів. 

1.3 Рекомендована література 

1. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний 

посібник / Босняк М.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408 с. 

2. Миронюк С.К. Использование транспорта в сельском хозяйс-

тве / Миронюк С.К. - 1982. - 287с.  
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3. Класифікація автомобільних доріг. Постанови Кабінету Мініс-

трів України від 6 квітня 1998 року, № 455. 

4. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в 

Україні, затверджені Наказом Міністерства транспорту України N 363 

від 14.10.97 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1. Ознайомитися із характеристикою та особливостями транспо-

ртних засобів та засобами вантажних операцій [1, 2, 3]. 

2. Визначити техніко-експлуатаційні показники.  

3. Визначити потрібну кількість автомобілів для перевезення ва-

нтажу. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-

98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Отримати у ведучого викладача індивідуальне завдання та озна-

йомитися з програмою роботи. 

Структура індивідуального завдання має вигляд: 

1. Найменування вантажу_____________________________________ 

2. Обсяг вантажу, що підлягає перевезенню Qв, т_________________ 

3. Кількість робочих днів, що відведено для перевезення вантажу m, днів__ 

4. Марка автомобіля: _________________________________________ 

5. Відстань транспортування технологічного матеріалу lп, км______ 

6. Відстань з місця базування автомобіля до місця завантаження l01 , км_ 

з місця розвантаження до місця базування l02 , км_________________ 

7. Група доріг _______________________________________________ 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ДСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  

текстових документів. 
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3 МЕТОДИКА З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

 

3.1 Підготовка транспортних засобів до перевезення вантажів 

В залежності від виду вантажу необхідно визначити з якими бор-

тами буде працювати транспортний засіб. Стандартний кузов в більшо-

сті випадків розрахований на повне завантаження агрегату вантажем 1 

класу. Під час перевезення вантажів 2-4 класів повністю завантажити 

транспортний засіб можливо лише при наявності надставних бортів. 

Використання бортів будь то вантажного автомобілю або причепу про-

водиться за відповідністю умови: 

1





нj

jтмст

в
Q

S

j


  (1) 

де вj
ст

 - статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності  

j-го транспортного агрегату; 

м - об’ємна маса технологічного матеріалу, т/м
3
, див. додаток Б; 

Qнj- номінальна вантажопідйомність j-го транспортного засобу, 

відповідно бортового автомобіля, самоскида та причепів, [1, 5-7] т, 

(наводиться в технічній характеристиці на транспортний засіб, див. 

додаток А). 

Sj – місткість вантажу у кузові j-го транспортного засобу [1, 5-

7] , м
3
, будь то по основним бортам або надставним (див. додаток А), 

або по додатковим. 

 

3.2 Розрахунок показників роботи автомобіля 

3.2.1 Тривалість роботи транспортного агрегату на маршру-

ті, год. 

Tізд = Тнр + Tp + Tх, (2) 

де Тнр - час навантажувально-розвантажувальних робіт із розра-

хунку на один рейс, год. На етапі проектування транспортних проце-

сів призначається виходячи із затверджених норм часу для водіїв ван-

тажних автомобілів під час простою при навантажуванні і розванта-

жуванні вантажів 3, 4, або розраховується; 

Tp, Tх - тривалість руху агрегату на маршруті відповідно з ван-

тажем й без вантажу, год. 
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1) Взагалі тривалість навантажувального–розвантажувального 

часу транспортних засобів складається: 

,
виврозвзавнр

ТТТТ  , (3) 

де Тзав- тривалість завантажувальних робіт транспортного проце-

су, год; 

Трозв- тривалість розвантажувальних робіт транспортного проце-

су, год; 

Твив- загальна тривалість виваження вантажу, добору й аналізу 

проб і оформлення документів (в залежності від виду вантажу Tвив = 

0..0,33 год.). 

Тривалість навантажувально-розвантажувальних робіт розрахо-

вується: 

нав

ег

ст

вjнj

розв jзав j
W

Q
Т


)( , (4) 

нав

егW  - експлуатаційна годинна продуктивність технологічно-

го агрегату при навантаженні (або розвантаженні) [1, 2, 3], т/год; 

якщо робота немеханізована (тобто вручну) 

p

ручн

ег nFW  , 

де F – годинний виробіток на 1 людину, задається самостійно, 

т/год; 

np – кількість робітників на навантаженні (розвантаженні), люд: 

змн

вр

p
kTmF

Qk
n




 , (5) 

де Qв – обсяг вантажу, що підлягає перевезенню, т; 

kр – коефіцієнт кратності робітників, тобто, якщо kзм 1, то kр =1, 

якщо 1kзм2, то kр =2, якщо 2kзм3, то kр =3; 

m – кількість робочих днів; 

Тн – час у наряді, год. На етапі проектування транспортних про-

цесів рекомендується приймати рівним часу зміни, год; 

kзм – коефіцієнт змінності. 

Тривалість розвантаження транспортного агрегату залежить від 

його марки та способу розвантаження. На етапі проектування транс-

портно-технологічних процесів розраховується по формулі (4). 
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2) Тривалість руху транспортного агрегату, хв. 

  ,
пробt

n

хррух
V

l
ТТТ


  (6) 

де ln – відстань перевезення технологічного матеріалу, км;  

проб - коефіцієнт використання пробігу, проб=0,5; 

Vt – середня технічна (транспортна) швидкість руху транспорт-

ного засобу в заданих дорожніх умовах, км/год.  

Швидкість руху автомобілів Vt залежить від типу і стану покрить, 

повздовжнього профілю, плану траси, інтенсивності руху, метеорологіч-

них умов і видимості, наявності кривих з малими радіусами, наявності 

пересічень з шляхами, шляхово-сигнальних знаків тощо. Тому сучасні 

літературні джерела приводять багато різних викладок, щодо розрахунку 

допустимої швидкості руху автомобілів, виходячи з їх техніко-

експлуатаційних характеристик.  

На етапі проектування транспортно-виробничих процесів техні-

чну швидкість автомобілів по різним групам доріг, в залежності від їх 

стану, рекомендується призначати виходячи із розрахункових норм  

пробігу автомобілів [4] (додаток В). 

3.2.2 Тривалість не циклових операцій за зміну, год. 

         Тнц = T01 + T02 + Tк + Tпз + Tф,    (7) 

де T01, T02 - тривалість переїзду агрегату відповідно з місця базу-

вання на місце завантаження і з місця розвантаження на місце базу-

вання (нульовий пробіг), год; 

              T01 =  l01 /Vtх ,     (8а) 

              T02 =  l02 /Vtх ,     (8б) 

де l01, l02 - відстань відповідно з місця базування до місця заван-

таження і до місця розвантаження, км; 

Tк - тривалість часу для контролю і регулювань агрегату і стану 

вантажу на маршруті, год, Тк  0,17..0,50 год. 

Tпз - тривалість підготовчо-заключного часу, куди входять ви-

трати часу на ЩТО (TЩТО), організаційне-технічне обслуговування 

агрегату; 

(Tорг-техн), підготовку агрегатів до переїзду (Tпідг), одержання на-

ряду (Tнар): 
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Tпз = TЩТО Tорг-техн Tпідг Tнар 

для автомобіля 0,30...0,55 0,08...0,17 0,05...0,08 0,07 

Tф – час на відпочинок та особисті потреби виконавців, год, 

встановлюють Tф = 0,42...0,50 год. 

 

3.3 Кількість їздок автомобіля за зміну 

nїзд = (Tн - Тнц) / Tізд. (9) 

де Тн – час у наряді, год. На етапі проектування транспортних 

процесів рекомендується приймати рівним часу зміни, год. 

Значення nїзд округляється в більшу сторону до цілого числа. 

 

3.4 Фактична тривалість зміни 

У зв’язку з округленням числа їздок перераховується фактична 

тривалість зміни 

 
змТ  = Tізд  nїзд + Тнц.  (10) 

 

3.5 Визначення обсягу роботи , що виконується транспорт-

ним агрегатом за зміну 

- в тонах 

 Рзм = Qнв
ст

  nїзд, (11а) 

- в т-км 

 Wзм = Рзм   lп. (11б) 

3.6 Визначення експлуатаційної кількості транспортних агре-

гатів, що необхідно для перевезення вантажу у визначений термін 

 

зм

в

тр
Pm

Q
М


 . (12) 

де m – кількість робочих днів. 

Значення Мтр округляється в більшу сторону до цілого числа. 

 

3.7 Визначення добового пробігу автомобіля, км 

 )()(
0201

lln
l

l
їзд

проб

п

доб



. (13) 
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4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ  

Тема: Визначення необхідної кількості автомобілів та їх техніко-

експлуатаційні показники при перевезенні вантажів у визначений 

термін 

 

Мета роботи: На підставі даних завдання виконати розрахунки і ви-

значити необхідну кількість автомобілів та їх техніко-експлуатаційні 

показники при перевезенні вантажів у визначений термін. 

 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали: робочий зошит, об-

числювальний пристрій.  

 

Хід виконання роботи 

1.1 Підготовка транспортних засобів до перевезення вантажів. 

1.2 Розрахунок показників роботи автомобіля. 

1.2.1 Тривалість роботи транспортного агрегату на маршруті. 

1.2.2 Тривалість не циклових операцій за зміну. 

1.3 Кількість їздок автомобіля за зміну. 

1.4 Фактична тривалість зміни. 

1.5 Визначення обсягу роботи , що виконується транспортним агрега-

том за зміну. 

1.6 Визначення експлуатаційної кількості транспортних агрегатів, що 

необхідно для перевезення вантажу у визначений термін. 

1.7 Визначення добового пробігу автомобіля. 

 

 

Висновок: За результатами виконання роботи зробить висновок 

про можливі шляхи підвищення змінної продуктивності роботи тран-

спортних засобів та скорочення їх потрібної кількості. 

 

 

Роботу виконав: студент  ____________________________ 

(Дата)   (Підпис) 

Роботу перевірив: ___________________________________ 

(Дата)    (Підпис) 



 

 11 

 

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що розуміють під транспортним процесом 

2. Що є головною метою транспорту 

3. В чому полягає вдосконалення системи транспортного обслу-

говування АПК 

4. Який тип дорожнього покриття відповідає 1 групі доріг 

5. Який тип дорожнього покриття відповідає 3 групі доріг 

6. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відпові-

дає 1 групі доріг 

7. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відпові-

дає 2 групі доріг 

8. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відпові-

дає 3 групі доріг 

9. Що розуміють під “вантажем” 

10. Як класифікують вантажі за фізико-механічними властивос-

тями 

11. Як класифікують вантажі за способом перевезення і наванта-

ження розвантаження 

12. Як класифікують вантажі за використанням вантажопідйом-

ності транспортних засобів 

13. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 1-го класу 

14. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 2-го класу 

15. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 3-го класу 

16. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 4-го класу 
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6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати 

правил використання засобів індивідуального й колективного захисту, 

дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 

місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 
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2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при робо-

ті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 

після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб'єктв -них відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно ви-

мкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при не-

обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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Додаток А 

(довідковий) 

Таблиця А.1 – Техніко-економічна характеристика основних ма-

рок рухомого складу транспортних засобів 

Марка 

Номіна-

льна по-

тужність 

двигуна, 

кВт 

Ма-

са, т 

Номінальна ван-

тажопідйомність 

т 

Місткість кузова для 

технологічного мате-

ріалу, м
3
 

по осно-

вним 

бортам 

по над-

ставним 

бортам 

Бортові вантажні автомобілі 

ГАЗ-

53А 
85 3,25 4,0 5,5 8,0 

ЗИЛ-

130 
110 4,37 6,0 5,0 6,5 

КРАЗ-

65101 
170 10,4 15,4 11,0 - 

КРАЗ-

65063 
220 10,7 17,1 11,0 - 

КАМА

З-5320 
154 7,18 8,0 8,0 14,0 

Сідельні тягачі 

КАМА

З-54115 
176 7,2 20,1 - - 

КАМА

З-5460 
265 7,2 10,8 - - 

КАМА

З-6460 
265 9,5 16,5 - - 

КАМА

З-43253 
176 5,7 9,36 - - 
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Марка 

Номіналь-

на потуж-

ність дви-

гуна, кВт 

Ма-

са, т 

Номінальна ван-

тажопідйомність 

т 

Місткість кузова для 

технологічного мате-

ріалу, м
3
 

по осно-

вним 

бортам 

по надста-

вним бор-

там 

ЗИЛ 

4421 +  

ОДАЗ 

9357 

154 7,18 11,1 10,0 18,0 

Вантажні автомобілі-самоскиди 

ГАЗ-

САЗ-

53Б 

85 3,75 3,5 5,0 9,0 

ГАЗ-

САЗ-

4509 

92 4,36 4,0 5,0 10,0 

ЗИЛ-

ММЗ-

554М 

110 4,85 5,5 6,0 12,5 

ЗИЛ-

ММЗ-

4502 

110 4,85 5,8 3,8 5,1 

КРАЗ-

6130С4 
220 13,0 15,0 20,0 - 

КРАЗ-

6510 
176 11,3 13,5 8,0 - 

КРАЗ-

65055 
243 12,3 16,0 10,5 - 

КРАЗ-

65032-

043 

220 13,2 18,0 12,0 - 
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Марка 

Номіналь-

на потуж-

ність дви-

гуна, кВт 

Ма-

са, т 

Номінальна ван-

тажопідйомність т 

Місткість кузова 

для технологічного 

матеріалу, м
3
 

по ос-

новним 

бортам 

по над-

ставним 

бортам 

КРАЗ-

6130С4 
220 12,9 15,0 20,0 - 

КРАЗ-

7133C4 
243 14,2 22,0 20,0 - 

КАМАЗ

-55102 
154 8,63 7,0 7,9 15,8 

КАМАЗ

-45143 

240 9,2 10,0 7,9 15,8 

КАМАЗ

-55111 

176 9,05 13,0 6,6 - 

КАМАЗ

-45142 

260 10,2 14,0 11,0 - 

КАМАЗ

-65115 

176 9,65 15,0 8,5 - 

КАМАЗ

-6540 

191 11,8

5 

18,5 11,0 - 

КАМАЗ

-6520 

235 13,1 20,0 12,0 16,0 

МАЗ-

555102-

223 

170 8,0 10,0 8,3 - 

МАЗ-

551605-

271 

240 13,0 20,0 12,0 - 
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Марка 

Номінальна 

потужність 

двигуна, 

кВт 

Ма-

са, т 

Номінальна ванта-

жопідйомність т 

Місткість кузова для 

технологічного мате-

ріалу, м
3
 

по осно-

вним бо-

ртам 

по над-

ставним 

бортам 

МАЗ-

551608-

236 

290 13,0 20,0 22,0 - 

Причепи автомобільні 

ГКБ-

8536 
- 2,4 4,6 5,8 11,6 

ГКБ-

8535  
- 3,45 5,5 7 14 

ГКБ-

8551  
- 4,58 7,0 7,9 15,8 

ГКБ-

8527  
- 4,6 7,0 7,87 10/15 

ГКБ-

819  
- 3,0 5,0 6,4 12,8 

ГКБ-

8350  
- 3,5 8,0 7,0 - 

МАЗ-

8561-

024 

- 4,0 16,0 11,0 - 

МАЗ-

856102-

010 

- 9,4 17,6 22,0 - 
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Додаток Б 

(довідковий) 

Таблиця Б.1 – Клас та об’ємна маса сільськогосподарських вантажів 

Технологічний матеріал Клас вантажу Об’ємна маса, т/м
3 

Пшениця 1 0,65 – 0,81 

Жито 1 0,66 – 0,79 

Горох 1 0,70 – 0,80 

Овес 1 0,40 – 0,50 

Кукурудза (зерно) 1 0,70 – 0,75 

Ячмінь 1 0,58 – 0,70 

Соняшник (зерно) 1 0,45 – 0,50 

Просо 1 0,80 – 0,85 

Гречка 1 0,65 – 0,70 

Абрикоси
* 

1 0,55 – 0,62 

Кавуни 2 0,60 – 0,63 

Виноград
* 

1 0,22 – 0,30 

Дині 2 0,34 – 0,45 

Цукрові буряки 1 0,55 – 0,67 

Картопля 1 0,65 – 0,75 

Капуста 2 0,40 – 0,45 

Гарбузи 2 0,55 – 0,58 

Лук  2 0,50 – 0,57 

Морква
*
  3 0,52 – 0,58 

Гній сухий 1 0,20 – 0,40 

Гній вологий  1 0,65 – 0,85 

Огірки
* 

2 0,50 – 0,59 

Томати
* 

2 0,45 – 0,50 

Редька
* 

3 0,52 – 0,57 

Добрива мінеральні 1 0,70 – 0,90 

Яблука
* 

1 0,25 – 0,40 

Кукурудза (качани) 2 0,50 – 0,60 

Глина, пісок, земля 1 1,20 – 1,50 

Жмих 2 0,30 – 0,32 

Каміння, черепашник 1 1,00 – 2,00 
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Технологічний матеріал Клас вантажу Об’ємна маса, т/м
3 

Мука у мішках 1 0,40 – 0,60 

Пісок річний  1 1,50 – 1,80 

Сіно непресоване 4 0,12 – 0,15 

Сіно пресоване 4 0,25 – 0,33 

Солома непресована 4 0,15 – 0,20 

Солома пресована 4 0,30 – 0,32 

Силосна маса 2 0,45 – 0,70 

Листостеблова маса,  

кошики соняшнику 
3 0,25 – 0,40 

Полова 3 0,07 – 0,15 

Зелень огородна 2 0,25 – 0,30 

Зелень суха 2 1,50 – 1,70 

Зелена трава 2 0,32 – 0,36 

Бадилля коренеплодів 3 0,50 – 0,60 

Примітка. 
* 
- Вантаж в ящиках, кошиках, сітках або решетах 

 

Таблиця Б.2–Значення статичного коефіцієнту використання ван-

тажопідйомності в
ст 

Клас вантажу 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 

інтервал значень 
значення для розраху-

нків 

1 1,00 1,00 

2 0,79 – 0,99 0,80 

3 0,51 – 0,70 0,60 

4 0,41 – 0,50 0,50 
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Додаток В 

(довідковий) 

Таблиця В.1–Норми середньої технічної швидкості вантажних 

автомобілів при роботі за містом 

Група  

доріг 
Тип дорожнього покриття 

Розрахункова но-

рма пробігу авто-

мобіля, нt, км/год 

І 

Дороги з удосконаленим покриттям (ас-

фальтобетонні, цементобетонні, брущаті, 

гудроновані, клінкерні) 

49 

ІІ 
Дороги з твердим покриттям (брукові, 

щебеневі, гравійні) і ґрунтові поліпшені 
37 

ІІІ Дороги звичайні ґрунтові 28 

 

Додаток Д 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці   

до роботи №1 

1. Що розуміють під терміном "транспорт" 

1. Зміна місця розташування людей, товарів і вантажів, за допомогою 

пересувних засобів 

2. Мобільні пересувні засоби та агрегати 

3. Технологічний самохідний агрегат для пересування людей, товарів і 

вантажів 

2. Що розуміють під транспортним процесом 

1. Комплекс операцій, що зв'язані з виконанням перевезень 

2. Технологічні дії, що виконують транспортні засоби 

3. Навантажувально-розвантажувальні операції 

3. Що є головною метою транспорту 

1. Своєчасне, якісне та повне забезпечення потреби в перевезеннях з 

мінімальними витратами праці та коштів 

2. Масове впровадження ефективного виду транспорту, за критеріями 

максимальної продуктивності і щонайменшої собівартості перевезень 

3. Здійснення процесу перевізних та перевантажувальних операцій із 

взаємним узгодженням потреб та продуктивності транспортно-

технологічних ланок 

4. В чому полягає вдосконалення системи транспортного обслуго-

вування АПК 
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1. У вдосконаленні організації, технології та механізації перевізних та 

навантажувально-розвантажувальних операцій 

2. У вдосконаленні технологічних транспортних агрегатів та підви-

щення їх номінальної вантажопідйомності 

3. У вдосконаленні виробничої та технічної експлуатації перевізних та 

навантажувально-розвантажувальних операцій 

5. Який тип дорожнього покриття відповідає 1 групі доріг 

1. Дороги з удосконаленим твердим покриттям (асфальтобетонні, це-

ментобетонні, брущаті, гудроновані, клінкерні), ґрунтові міжселищні 

в хорошому стані та снігові добре второвані 

2. Дороги звичайні ґрунтові, розбиті, з глибокими коліями, після від-

лиги гребенясті; рілля нормальної вологості й замерзла; поле після 

збирання коренебульбоплодів, перезволожене; бездоріжжя у весняній 

та осінній паводок; снігове покриття глибиною до 15 см 

3. Дороги з твердим покриттям (щебеневі розбиті, гравійні) піщані 

міжселищні, ґрунтові, розїджені після дощу; стерня зернових; задер-

нілий грунт з твердим станом взимку і влітку 

6. Який тип дорожнього покриття відповідає 2 групі доріг 

1. Дороги з твердим покриттям (щебеневі розбиті, гравійні) піщані 

міжселищні, ґрунтові, розїджені після дощу; стерня зернових; задер-

нілий грунт з твердим станом взимку і влітку 

2. Дороги звичайні ґрунтові, розбиті, з глибокими коліями, після від-

лиги гребенясті; рілля нормальної вологості й замерзла; поле після 

збирання коренебульбоплодів, перезволожене; бездоріжжя у весняній 

та осінній паводок; снігове покриття глибиною до 15 см 

3. Дороги з удосконаленим твердим покриттям (асфальтобетонні, це-

ментобетонні, брущаті, гудроновані, клінкерні), ґрунтові міжселищні 

в хорошому стані та снігові добре второвані 

7. Який тип дорожнього покриття відповідає 3 групі доріг 

1. Дороги звичайні ґрунтові, розбиті, з глибокими коліями, після від-

лиги гребенясті; рілля нормальної вологості й замерзла; поле після 

збирання коренебульбоплодів, перезволожене; бездоріжжя у весняній 

та осінній паводок; снігове покриття глибиною до 15 см  

2. Дороги з удосконаленим твердим покриттям (асфальтобетонні, це-

ментобетонні, брущаті, гудроновані, клінкерні), ґрунтові міжселищні 

в хорошому стані та снігові добре второвані 
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3. Дороги з твердим покриттям (щебеневі розбиті, гравійні) піщані 

міжселищні, ґрунтові, розїджені після дощу; стерня зернових; задер-

нілий грунт з твердим станом взимку і влітку 

8. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відповідає 

1 групі доріг 

1. 49 

2. 37 

3. 28 

9. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відповідає 

2 групі доріг 

1. 37 

2. 49 

3. 28 

10. Яка розрахункова норма пробігу автомобіля (км/год) відпові-

дає 3 групі доріг 

1. 28 

2. 37 

3. 49 

11. Що розуміють під "вантажем" 

1. Предмети та матеріали з моменту прийому їх до перевезення, до 

моменту видачі вантажеспоживачу 

2. Технологічний матеріал, що транспортується у кузові транспортно-

го агрегату 

3. Продукція рослинництва та тваринництва 

12. Як класифікують вантажі за фізико-механічними властивос-

тями 

1. Тверді, рідкі, газоподібні 

2. Штучні, насипні, навалочні 

3. Тарні, безтарні, наливні 

13. Як класифікують вантажі за способом перевезення і наванта-

ження розвантаження 

1. Навалочні і насипні; штучні і затарені; наливні 

2. 1-го; 2-го; 3-го та 4-го класу 

3. Перевальні та безперевальні 

14. Як класифікують вантажі за використанням вантажопідйом-

ності транспортних засобів 

1. 1-го; 2-го; 3-го та 4-го класу 
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2. А, Б, В класу 

3. Легковагові, штучні звичайної маси, великовагові 

15. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 1-го класу 

1. 1,0 

2. 0,79-0,99 

3. 0,41-0,50 

16. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 2-го класу 

1. 0,79-0,99 

2. 2,0 

3. 0,41-0,50 

17. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 3-го класу 

1. 0,51-0,70 

2. 3,0 

3. 0,79-0,99 

18. Який рівень значень коефіцієнту використання номінальної 

вантажопідйомності відповідає вантажам 4-го класу 

1. 0,41-0,50 

2. 4,0 

3. 0,51-0,70 
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Практична робота №2 

 

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ ПАЛИВА  

ДЛЯ АВТОМОБІЛЕЙ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №2 

 

МЕТА РОБОТИ  

Ознайомлення майбутніх фахівців з методикою розрахунку но-

рмативних витрат палива для автомобілів. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.2 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- Нормування витрат палива і мастильних матеріалів на автомо-

більному транспорті, Наказ Мінтрансу України № 420 від 08.12.1997. 

Ознайомитися: 

- Транспортні засоби та транспортно-технологічний процес в АПК 

[1, с. 228-243; 2, с. 58-75, 232-234; 3, с. 29-52, 61-72, 80-87]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- нормування витрат палива на автомобільному транспорті. 

1.4 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Дода-

ток А) 

1.2.1 Класифікація автомобільного рухомого складу. 

1.2.2 Класифікація перевезень вантажів в АПК. 

1.5 Рекомендована література 

3. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний 

посібник / Босняк М.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408 с. 

4. Миронюк С.К. Использование транспорта в сельском хозяйс-

тве / Миронюк С.К. - 1982. - 287с.  

3. Гоберман В.А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйст-

венном производстве /  Гоберман В.А. - 1986. - 286 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

1. Ознайомитися із методикою розрахунку нормативних витрат 

палива для автомобілів. 

2. Ознайомитися із Нормами витрати палива і мастильних мате-

ріалів на автомобільному транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу 

України від 10.02.1998 р. № 43 (далі по тексту - Норми), з урахуван-

ням доповнень і змін, затверджених наказами Міністерства транспор-

ту України від 17.12.2002 р. № 893 та від 16.02.2004 р. № 90, видано 

окремим збірником.  

3. За даними, отриманими в роботі №1: «Визначення необхідної 

кількості автомобілів та їх техніко-експлуатаційні показники при пе-

ревезенні вантажів у визначений термін» провести розрахунок норма-

тивних витрат палива для заданої марки автомобіля. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Отримати у ведучого викладача індивідуальне завдання та озна-

йомитися з програмою роботи. 

Роботу рекомендується виконувати за даними, отриманими в ро-

боті №1: «Визначення необхідної кількості автомобілів та їх техніко-

експлуатаційні показники при перевезенні вантажів у визначений те-

рмін». 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ДСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  

текстових документів. 

 

3 МЕТОДИКА  З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

Розглянемо комп'ютерний, а, отже, найбільш прогресивний та 

досконалий метод розрахунку нормативних витрат палива для легко-

вих, спеціальних і спеціалізованих, вантажопасажирських, бортових 
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вантажних автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів-фургонів, ав-

томобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів, автобусів з ура-

хуванням усіх фактичних умов їх експлуатації 

Планування потреби підприємств, організацій та установ різних 

форм власності, що експлуатують автомобілі, у пально-мастильних 

матеріалах вимагає використання єдиних норм витрат останніх. Акту-

альність такого нормування зумовлюється необхідністю запро-

вадження режиму економії та раціонального використання нафтопро-

дуктів і розробки питомих норм витрат палива. 

На сьогодні чинними є Норми витрат палива та мастильних ма-

теріалів на автомобільному транспорті, розроблені Державним підп-

риємством «ДержавтотрансНДІпроект» і затверджені наказом Мініс-

терства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 (далі — Норми). Ці 

Норми з урахуванням доповнень і змін, затверджених наказами Мініс-

терства транспорту України від 17.12.2002 р. № 893 та від 16.02.2004 

р. № 90, видано окремим збірником. 

У цьому документі наведено базові лінійні норми для автомобі-

льного транспорту, для виконання транспортної роботи та роботи 

спеціального обладнання, що встановлюється на автомобілях, систему 

коефіцієнтів коригування нормативних витрат палива залежно від 

умов експлуатації, норми витрат мастильних матеріалів. 

У Нормах викладено методику визначення як індивідуальних 

тимчасових базових лінійних норм витрат палива, розробка яких є 

прерогативою ДержавтотрансНДІпроекту, так і нормативних витрат 

палива для всіх видів та типів автомобілів, розрахунок яких дозволено 

здійснювати самим підприємствам, організаціям та установам, що 

експлуатують автомобілі. 

Відповідно до підпункту 1.9 розділу 1 Норм «Нормативна витра-

та палива — це обсяг палива, виражений у об'ємних одиницях (л, м3), 

який має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, 

виконанні певної транспортної або спеціальної роботи з урахуванням 

певних умов експлуатації». Для кожного конкретного автомобіля но-

рми розраховуються за поданими у цьому документі формулами за-

лежно від типу автомобіля на підставі базових лінійних норм витрат 

палива та коефіцієнтів їх коригування. 

Наведений у Нормах розрахунок дає змогу підприємствам, що 

експлуатують автомобілі, визначати оптимальний обсяг пально-
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мастильних матеріалів не тільки для наявного парку машин, а й для 

нових видів автотранспорту, що його поповнюють. Інструментом, 

який допоможе в цьому, є програма МісгозоП ЕхсеІ. У статті у вигля-

ді таблиці подано Універсальну програму розрахунку нормативних 

витрат палива для різних типів автомобільного транспорту. 

У таблиці наведено загальні вихідні дані для всіх видів автотра-

нспорту та визначено сумарний коефіцієнт коригування норм витрат 

палива Кх, оскільки він є невід'ємною частиною кожного розрахунку. 

Далі конкретизовані вихідні дані для кожного типу автомобілів. Усі 

вони присутні у формулах розрахунків, а тому мають свій буквений 

вираз згідно з розділом 4 Норм. Визначення арифметичної характери-

стики нормативної витрати палива здійснюється для кожної конкрет-

ної автомашини одразу після введення відповідних вихідних даних. 

Хоча таблиця містить формули розрахунків для всіх типів авто-

мобільного транспорту, застосовувати її на практиці слід для кожного 

автомобіля окремо. Отже, можна вносити вихідні дані для конкретно-

го автомобіля, залишаючи таблицю в її повному вигляді, тобто з по-

рожніми клітинками щодо інших типів машин. А можна скласти 

окрему таблицю для певного автомобіля за загальними вихідними да-

ними на нього, додавши потім розрахунок, який стосується конкрет-

ного виду машини, з універсальної таблиці. 

У таблиці для зручності у користуванні вміщено примітки щодо 

застосування тих чи інших коефіцієнтів, які впливають на розрахунок 

величини нормативної витрати палива. 

Отже, при введенні вихідних даних до клітинок таблиці миттєво, 

а головне, точно визначається арифметична величина нормативної ви-

трати палива для кожного конкретного автомобіля. У таблиці перед-

бачено всі варіанти умов експлуатації автомобіля. Урахування дорож-

ніх, кліматичних та інших експлуатаційних чинників здійснюється за 

допомогою ряду поправочних (коригуючих) коефіцієнтів, наведених у 

вигляді відсотків підвищення або зниження базового значення норми 

витрат палива. У разі застосування одночасно кількох таких кое-

фіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який до-

рівнює сумі цих надбавок (зменшувальні коригувальні коефіцієнти є 

від'ємними) й дорівнює: КЕ = К1 + К2 + К3 + ... + Кп. Найважливішу 

роль у точному розрахунку величини нормативної витрати палива ві-

діграють правильно визначені вихідні дані. До таких належать: 
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1. Базові лінійні норми витрати палива на пробіг автомобіля згі-

дно з даними таблиць Норм. 

2. Фактичні умови експлуатації автомобіля, виражені в коефіціє-

нтах коригування відповідно до розділу 3 Норм. 

3. Пробіг автомобіля. 

4. Норми витрат палива на транспортну роботу та споряджену 

масу згідно з показниками розділу 1 Норм. 

5. Норма витрат палива на 1 т спорядженої маси згідно з пунк-

том 1.4 розділу. 

6. Норма витрат палива на одну їздку з вантажем автомобіля-

самоскида згідно з пунктом 1.5 розділу 1 Норм. 

7. Вантажність причепів, кількість їздок з вантажем. 

8. Сумарний коригувальний коефіцієнт до лінійної базової нор-

ми, а для спеціальних автомобілів — ще й до норми на роботу спеціа-

льного обладнання. 

9. Для спеціальних автомобілів: норма витрати палива на роботу 

спеціального обладнання; час роботи обладнання, пробіг спецав-

томобіля без виконання спеціальної роботи, норма витрати палива на ро-

зкидання одного кузова піску або суміші згідно з таблицею Б.2 Норм; 

кількість кузовів розкиданого піску або суміші та ін. 

Для того, щоб програма в таблиці працювала, всі клітинки вихід-

них даних повинні мати вихідні цифри, за такі прийнято цифру — «0». 

Відповідно й розрахункові клітинки нормативних витрат палива мають 

ту ж цифру, оскільки розраховані на нульові вихідні дані. При введенні 

замість нуля вихідних даних для конкретного автомобіля розрахункова 

клітинка миттєво дасть арифметичну характеристику нормативної ви-

трати палива. 

Нормативні витрати палива за комп'ютерною версією наведеної 

методики можна розраховувати по кожному дорожньому листу, а мо-

жна визначити середні величини норм для кожного автомобіля, якщо 

фактичні умови його експлуатації суттєво не змінюються. 



 

 29 

4 ФОРМА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
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5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які складові розрахунку нормативних витрат палива автомо-

білів? 

2. За якими умовами транспортування вантажів питомі витрати 

палива щонайменші? 

 

6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати 

правил використання засобів індивідуального й колективного захисту, 

дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 

місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 
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2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при робо-

ті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 

після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб'єктв -них відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно ви-

мкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при не-

обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 

 

7 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Норми витрати палива і мастильних матеріалів на автомобі-

льному транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу України від 

10.02.1998 р. № 43, з урахуванням доповнень і змін, затверджених на-

казами Міністерства транспорту України від 17.12.2002 р. № 893 та 

від 16.02.2004 р. № 90. 
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Додаток А 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці   

до роботи №2 

1. Як класифікується автомобільний рухомий склад 

1. Автомобілі, сідельні тягачі, причепи та напівпричепи 

2. Пасажирські, вантажні, спеціальні 

3. Загального призначення, спеціалізовані, спеціальні 

2. Як класифікуються вантажні автомобілі 

1. Загального призначення, спеціалізовані, спеціальні 

2. Бортові, самоскиди, транспортно-технологічні 

3. Самоскиди, цистерни, фургони 

3. Як класифікуються спеціалізовані вантажні автомобілі 

1. Транспортні (самоскиди, цистерни, фургони), транспортно-

технологічні 

2. Пасажирські (легкові, автобуси), сідельні тягачі, спеціальні (технічної і 

медично-ветеринарної служби) 

3. Самоскиди, цистерни, фургони, розпуски, важковози 

4. Як класифікуються автомобільні причепи та напівпричепи 

1. Загального призначення (бортові) і вантажні (самоскиди, фургони та ін.) 

2. Транспортні (самоскиди, цистерни, фургони) і транспортно-

технологічні 

3. Для перевезення штучних і навалочних вантажів, нафтопродуктів, мо-

лока, води, тварин 

5. Як класифікуються тракторні причепи за призначенням 

1. Універсальні і спеціальні 

2. Бортові, самоскиди, з змінним кузовом 

3. Самоскиди, цистерни, фургони, розпуски, важковози 

6. На які види розподіляються перевезення вантажів в АПК 

1. Внегосподарські і внутришньогосподарські 

2. Транспортно-розподільні і збирально-транспортні 

3. Безперевальні і перевальні 

7. На які види розподіляються транспортно-виробничі процеси в АПК 

1. Транспортно-розподільні і збирально-транспортні 

2. Внегосподарські і внутришньогосподарські 

3. Безперевальні і перевальні 

8. На які види розподіляється технологія перевезень вантажів з полів 

1. Безперевальна і перевальна 

2. Транспортно-розподільна і збирально-транспортна 

3. Автомобільними і тракторними засобами 
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Практична робота №3 

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ  

АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

Методичні вказівки до практичної роботи №3 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомлення майбутніх фахівців з методи-

кою розрахунку собівартості автоперевезень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.3 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- техніко-експлуатаційні та економічні показники використання 

транспортних засобів у сільському господарстві [1, с. 99-138, 203-208; 2]. 

Ознайомитися: 

- з принципами визначення затрат праці на перевезення вантажів [2]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- методика розрахунку собівартості автомобільних перевезень. 

1.6 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Дода-

ток Д) 

1.2.1. Система техніко-експлуатаційних показників для оціню-

вання роботи транспортних засобів. 

1.2.2. Принципи визначення затрат праці на перевезення вантажу. 

1.2.3. Визначення затрат праці на перевезення вантажу. 

1.2.4. Визначення собівартості 1т.км транспортної роботи. 

1.2.5. Визначення приведених затрат на 1 т.км транспортної роботи. 

1.2.6. Визначення собівартості навантажувально-

розвантажувальної роботи. 

1.2.7. Методика розрахунку експлуатаційних втрат на переве-

дення вантажів. 

1.7 Рекомендована література 

1. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний 

посібник / Босняк М.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408 с. 

2. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень 

(робіт, послуг) на транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу Украї-

ни №65 від 05.02.2001р. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1. Ознайомитися із методичними рекомендаціями з формування 

собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені На-

казом Мінтрансу України №65 від 05.02.2001р. 

2. Ознайомитися із методикою розрахунку собівартості авопере-

везень. 

3. За даними, отриманими в роботі №1 та №2 - «Визначення не-

обхідної кількості автомобілів та їх техніко-експлуатаційні показники 

при перевезенні вантажів у визначений термін» і «Розрахунок норма-

тивних витрат палива для автомобілів» провести розрахунок собівар-

тості автоперевезення. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-

98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Отримати у ведучого викладача індивідуальне завдання та озна-

йомитися з програмою роботи. 

Роботу рекомендується виконувати за результатами, отриманими 

в роботах №1 та №2 - «Визначення необхідної кількості автомобілів 

та їх техніко-експлуатаційні показники при перевезенні вантажів у 

визначений термін» і «Розрахунок нормативних витрат палива для ав-

томобілів». 

2.4 Вказівки по оформленню роботи 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом, структура 

якого далі рекомендується у вигляді таблиці, на аркушах формату А4 

згідно вимог ГОСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  тексто-

вих документів. 
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3 МЕТОДИКА З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

 

Теоретичні відомості 
Собівартість перевезень (робіт, послуг) - це виражені в грошовій 

формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов'я-

зані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і паса-

жирів, а також виконанням робіт, послуг, що забезпечують перевезення. 

Зв'язок собівартості із ціною послуг: Слід відмітити, що при 

витратному підході до ціноутворення послуг транспорту калькуляція 

собівартості виступає основою розрахунку ціни одиниці перевезень (1 

тонни вантажу, 1 пасажира, 1 кілометра пробігу і т.д.). Такий підхід 

застосується як до регульованих державою цін, так і вільних цін.  

Слід вказати, що окремі автопослуги сьогодні регулюються дер-

жавою: ціни проїзду пасажирів у автобусах на міських, приміських та 

міжміських маршрутах та в маршрутних таксі. Інші послуги, що на-

даються автотранспортними підприємствами, не регулюються держа-

вою. Ціни на послуги вантажних автомобілів практично не підлягають 

державному регулюванню, оскільки застосовуються, як правило, між 

юридичними особами. 

Витрати суб’єктів господарювання та калькуляція собівартості пе-

ревезень відповідно до [1] здійснюються за такими статтями калькуляції: 

1. Заробітна плата; 

2. Відрахування на соціальні заходи; 

3. Витрати на паливо; 

4. Витрати на мастильні матеріали; 

5. Амортизація автомобільних шин та акумуляторних батарей; 

6. Витрати на ремонт та технічне обслуговування автомобіля; 

7. Амортизація автомобіля; 

8. Загальновиробничі витрати; 

9. Обов’язкові платежі. 

Всього витрат на 1км пробігу (грн./км).: 

С1км = ЗПвод1км+Всз+Вп+Вмас+Вш +Вак+ВТОіР+Вам+ВЗВ+ВОП .         (1) 

 

1. Заробітна плата 

Оплата праці водіїв складається з зарплати, нарахованої по го-

динних тарифних ставках за відпрацьований час, а також надбавок, 

доплат і премій.  
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1) Заробітна плата водіїв розраховується за формулою: 

               /
1

ЗП
вод годЗП

вод км V
е


,                        (2) 

де ЗПвод/год – годинна тарифна ставка водія з урахуванням надба-

вок, доплат та премій, грн./год; 

Vе – експлуатаційна швидкість руху, км/год. 

2) Годинні тарифні ставки водіям доцільно установити відпові-

дно до Галузевої Угоди. 

Годинна тарифна ставка водія визначається згідно додатку 1-В 

«Галузевої угоди між Міністерством транспорту України і профспіл-

ками працівників автомобільного транспорту…» [2] складає 511 

коп/год.  

Розміри надбавок і доплат - Галузевою Угодою визначений пе-

релік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів пра-

цівників підприємств, що здійснюють автотранспортні послуги.  

Наприклад, встановлення надбавки водіям за класність (у відсот-

ках до тарифної ставки водія у розмірах:  

- За час, що оплачується по інших тарифах 

а) водіям 2-го класу -10%;  

б) водіям 1 -го класу - 25%.  

- За роботу в понаднормовий час водіям автомобілів зарплата 

виплачується в подвійному розмірі. Доплата за роботу в нічний час 

встановлюється в розмірі 20% тарифної ставки. Нічним вважається 

час з 22.00 годин до 06.00 годин. 

3) Оплати за усунення незначних неполадок у дорозі - такі ро-

боти, як правило, входять в обов'язки водія і ніяких доплат не здійс-

нюється.  

4) Оплата за час виконання ремонтних робіт - у випадку пере-

ведення водіїв на роботу по ремонту і технічному обслуговуванню 

автомобілів, оплата їхньої праці здійснюється як ремонтникам, у від-

повідності з присвоєним кожному водію розрядом слюсаря.  

5) Оплата за час простою - якщо простій не з вини водія, то 

оплата за час простою здійснюється в розмірі 2/3 установленої тариф-

ної ставки.  

6) Оплата за виконання обов'язків кондуктора - нараховуєть-

ся доплата в розмірі 5% від суми зданого виторгу за продані квитки.  
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7) Нарахування премій - водіям міжміських перевезень нарахо-

вується премія за виконання плану здачі виторгу в розмірі 30% від 

суми надпланового виторгу.  

8) Надбавка за роз'їзний характер роботи - встановлюється в ро-

змірі "добових" норм. Додатково до цієї категорії витрат відноситься і 

оплата відпускних 9%  

Вимоги трудового законодавства містяться в Кодексі законів про 

працю України, на нормах якого базуються усі без винятку відносини 

між роботодавцями і найманими робітниками. Нормативним докумен-

том, що визначає тривалість робочого часу і часу відпочинку водіїв ав-

тотранспортних підприємств є Положення № 18. 

2. Відрахування на соціальні заходи 

До цієї статті належать відрахування на обов’язкове соціальне 

страхування, обов’язкове пенсійне страхування, інші обов’язкові збо-

ри та відрахування на соціальні заходи, що визначені законодавством, 

за встановленими нормами та порядком, і визначаються виразом: 

  

Всз=Ксз×ЗПвод1км ,  (3) 

 

де Ксз – ставка відрахувань на соціальні заходи у відносних ве-

личинах, яка визначається згідно з чинним законодавством для обра-

ної системи оподаткування. Ставка фактичних відрахувань на соціа-

льні заходи за 2009 рік склала 0,348. 

3. Витрати на паливо 

Нормування витрат палива - це встановлення припустимої міри 

його споживання у визначених умовах експлуатації автомобіля, для 

чого застосовуються базові лінійні норми, установлені по моделях 

(модифікаціям) автомобілів, і система нормативів і коректувальних 

коефіцієнтів, що дозволяють враховувати виконувану транспортну 

роботу, кліматичні, дорожні й інші умови експлуатації [4]. 

Витрати палива на 1 км пробігу визначаються: 

         

Вп=qп×Цп,  (4) 

 

де qп – нормативна питома витрата палива на 1 км пробігу, л/км; 

Цп – ціна палива, грн./л. 

4. Витрати на мастильні матеріали 
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ПММ - це не лише пальне. Нормативи витрат мастильних мате-

ріалів наведені в додатку "В" Норм № 43 [4], і вони встановлюються 

на 100 літрів нормативних витрат пального (Qн), розрахованих для 

кожного конкретного автомобіля:  

1) нормативи витрат моторного масла - у літрах на 100 літрів но-

рмативної витрати пального (Qн) або в літрах на 100 м
3
 РПГ - (Qн);  

2) нормативи витрат мастильних речовин - у кг/100 літрах або у 

кг/100 м3 РПГ (Qн). 

Визначаємо фактичну витрату моторного масла, за наступною 

формулою:  

( )
. . . .100

q
пВ В Ц В Ц

мас м м м р м р
    ,  (5) 

де qп – нормативна питома витрата палива на 1 км пробігу, л/км;  

Вм, Вм.р. – відповідно нормативні витрати масла та мастильних 

речовин в літрах на 100 л витрати пального, л/100 л;  

Цм, Цм.р.  - відповідно вартість 1 л. масла та мастильних речовин, 

грн./л. 

5. Амортизація автомобільних шин та акумуляторних батарей 

Згідно Наказів Мінтрансзв’язку встановлені наступні Норми: 

«Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин коліс-

них транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на коліс-

них шасі, затверджені Наказом Мінтрансзв’язку №488 від 20.05.2006» 

та «Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинце-

вих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних 

машин, виконаних на колісних шасі затверджені Наказом Мінтран-

сзв’язку №489 від 20.05.2006». 

Витрати на автомобільні шини на 1 км пробігу  визначаються за 

виразом: 
Ц К

ш шВ
ш Н К

ш к






,  (6) 

де Цш – ціна автомобільної шини, грн. 

Кш – кількість шин, встановлених на автомобілі, од.; 

Кк – коефіцієнт коригування, який враховує умови експлуатації: 

- коефіцієнт коригування залежно  від дорожньо-кліматичних 

умов експлуатації;  

- коефіцієнт   коригування   залежно   від   інтенсивності експлу-

атації пневматичних шин;  
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- коефіцієнт    коригування    залежно    від   тривалості експлуа-

тації пневматичних шин;  

- коефіцієнт   коригування   залежно   від    використання ванта-

жності (пасажировмісності);  

- коефіцієнт   коригування     для    пневматичних     шин автомо-

білів-тягачів   автопоїздів,   що  постійно  застосовують  з причепами;  

- коефіцієнт  коригування залежно від відношення пробігу в міс-

ті до пробігу за межами міста; 

Нш – норма експлуатаційного пробігу автомобільних шин, визначена 

згідно «Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин», км [5]. 

Витрати на акумуляторні батареї на 1 км пробігу  визначаються 

за виразом: 

            
Ц

акВ
ак Н

ак

 ,  (7) 

де Цш – ціна акумуляторної батареї, грн. 

Нш – норма середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стар-

терних батарей колісних транспортних засобів, км, визначена згідно 

Норм …[6]. 

6. Витрати на ремонт та технічне обслуговування 

Система технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів передбачає проведення періодичних технічних обслуговувань 

ТО-1, ТО-2 та поточного ремонтів. Нормативні витрати на технічне 

обслуговування та поточний ремонт автотранспорту складаються з 

матеріальних витрат (Вмат) та витрат на оплату праці ремонтних робі-

тників (Воп.пр.). 

Згідно з «Положенням про технічне обслуговування та ремонт 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» [3] вста-

новлені нормативи витрати праці на технічне обслуговування та пото-

чний ремонт ТТОіР (люд-год.). 

  Матеріальні витрати визначаються згідно «Норм витрат на тех-

нічне обслуговування і поточний ремонт по базових марках автомобі-

лів» [7] складає на 01.01.2010р. НТОіР = 14,23 у.е. на 1000 км пробігу, 

відповідно. 

 ВТОіР = Вмат + Воп.пр. = НТОіР/1000 + ТТОіР·ЗПгод,             (8) 

де НТОіР – норма Матеріальних витрат, згідно «Норм витрат на 

технічне обслуговування і поточний ремонт по базових марках авто-

мобілів», НТОіР = 14,23 у.е. на 1000 км пробігу; 
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ТТОіР - нормативи витрати праці на технічне обслуговування та 

поточний ремонт, люд-год.; 

ЗПгод – годинна тарифна ставка ремонтних робітників з ураху-

ванням надбавок, доплат та премій, грн./год. 

7. Амортизація 

Витрати на 1 км пробігу складають: 

100

Б а
ав амВ

ам Т
l






,  (9) 

де Бав - ринкова (балансова) вартість автомобіля [7]; 

аам - норма амортизації для автотранспорту, аам = 25%; 

Тl – річний пробіг транспортного засобу, км. 

8. Загальновиробничі витрати 

До загальновиробничих витрат належать витрати, які включають-

ся у собівартість перевезень і не враховані в вищенаведених статтях, 

тобто витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробничо-

го процесу, а також податки, збори та інші передбачені законодавством 

обов’язкові платежі, що включаються до собівартості перевезень. 

Обсяг інших витрат визначається як відношення до зарплати во-

діїв, що склалося в минулому періоді (наприклад азв = 160%) [1]: 

ВЗВ = ЗПвод1км × азв/100,  (10) 

де ЗПвод1км - заробітна плата водіїв, грн./км; 

азв – норма загально виробничих витрат відносно до зарплати во-

діїв, %. 

9. Обов’язкові платежі. 

До обов’язкових платежів слід віднести: 

- витрати на щорічний технічний огляд (ВТЕХ) – (наприклад 399 

грн/рік); 

- обов’язкове страхування цивільної відповідальності (Встр1) - 

(наприклад 560 грн/рік); 

- обов’язкове страхування водія від нещасних випадків (Встр2) - 

(наприклад 51 грн/рік). 

1 2
В В В

ТЕХ стр стр
В

об Т
l

 


.  (11) 

де Тl – річний пробіг транспортного засобу, км. 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ  

Тема: Розрахунок собівартості автомобільних перевезень 

 

Мета роботи: За даними, отриманими в роботі №1 та №2 - «Визначен-

ня необхідної кількості автомобілів та їх техніко-експлуатаційні пока-

зники при перевезенні вантажів у визначений термін» і «Розрахунок 

нормативних витрат палива для автомобілів» провести розрахунок со-

бівартості автоперевезення. 

 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали: робочий зошит, об-

числювальний пристрій.  

 

Хід виконання роботи 

1.Заробітна плата. 

2.Відрахування на соціальні заходи.  

3.Витрати на паливо. 

4.Витрати на мастильні матеріали. 

5.Амортизація автомобільних шин та акумуляторних батарей. 

6. Витрати на ремонт та технічне обслуговування. 

7. Амортизація. 

8. Загальновиробничі витрати. 

9. Обов’язкові платежі. 

 

Висновок: За результатами виконання роботи зробить висновок про 

можливі шляхи зменшення собівартості автомобільних перевезень. 

 

 

 

Роботу виконав: студент  ____________________________ 

    (Дата)    (Підпис) 

 

Роботу перевірив: ___________________________________ 

   (Дата)    (Підпис) 
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5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які складові розрахунку собівартості автомобільних переве-

зень? 

2. За якими умовами транспортування вантажів собівартість пе-

ревезень щонайменша? 

 

6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати 

правил використання засобів індивідуального й колективного захисту, 

дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 

місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 
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2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при робо-

ті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 

після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб'єктв -них відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно ви-

мкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при не-

обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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5. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин 

колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на 

колісних шасі, затверджені Наказом Мінтрансзв’язку №488 від 

20.05.2006. 

6. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних 

свинцевих  стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеці-

альних машин, виконаних на колісних шасі затверджені Наказом Мін-

трансзв’язку №489 від 20.05.2006 

7. Норми витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт 

по базових марках автомобілів.//Держдепартамент автомобільного 

транспорту вих. №7/1-4-1071п від 15.12.1995. 

 

Додаток Д 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці до роботи 

№3 

1. Яка з перерахованих статей не входить в структуру собівартості 

перевезень: 

1 – накладні витрати на функціонування автотранспортного підприємства; 

2 – заробітна плата водія; 

3 – витрати на паливо, витрачене при роботі на лінії; 

4 – затрати на технічне обслуговування і ремонт ТЗ; 

5 – вірна відповідь відсутня? 

2. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного 

засобу обчислюється за формулою (qф ٠ qн – відповідно фактична та 

номінальна вантажопідйомності): 

1 – γ = qф /qн  
2  – γ = qф ٠ qн 

3 – γ = qф +qн 

4 – γ = qф - qн 

5 – вірна відповідь відсутня. 

3. Які з перерахованих завдань не розв'язуються в процесі опера-

тивного планування перевезень: 

1 - розрахунок провізних можливостей автотранспортного обслугову-

вання; 

2 - розрахунок оптимальних маршрутів руху; 

3 - складання плану робіт по обслуговуванню споживачів; 

4 - час подачі рухомого складу під перше завантаження; 
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5 - вірна відповідь відсутня? 

4. Частка продуктивності пробігу у загальному пробігу транспортно-

го засобу (ТЗ) оцінюється: 

1 - коефіцієнтом технічної готовності; 

2 - коефіцієнтом його випуску; 

3 - коефіцієнтом його використання; 

4 - коефіцієнтом використання пробігу; 

5 - всі відповіді вірні. 

5. За якою формулою визначають погодинну продуктивність транс-

портного засобу (q - вантажопідйомній! ТЗ, т; γс  – коефіцієнт статич-

ного використання вантажопідйомності; / βП - коефіцієнт використання 

пробігу; vT - середня технічна швидкість ТЗ, км/год; lп - відстань переве-

зення вантажу, км; tH-Р - час навантаження-розвантаження; Тн - час пере-

бування в наряді; αВ – коефіцієнт використання вантажопідйомності ТЗ; 

D –  тривалість зміни, год):  

6. За якою формулою визначають продуктив-

ність транспортного засобу із врахуванням відстані перевезень: 
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Практична робота №4 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ І РЕЖИМУ РУХУ  

ТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №4 

 

МЕТА РОБОТИ - засвоїти методику і отримати практичні на-

вички у розрахунку складу, режиму і показників ефективності роботи 

тракторного транспортного агрегату 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.4 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- види і схеми комплектування тракторних транспортних агре-

гатів [1]; 

- методику розрахунку складу і режиму роботи тракторного 

транспортного агрегату [2]; 

- методику розрахунку показників ефективності роботи транс-

портного агрегату [1]. 

Ознайомитися: 

- конструкціями та характеристиками вітчизняних та іноземних 

тракторних причепів [3]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- методика розрахунку складу і режиму роботи тракторного 

транспортного агрегату 

1.8 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Дода-

ток Ж) 

1.2.1 Складові їздки транспортного засобу. 

1.2.2 Показники вантажообігу. 

1.9 Рекомендована література 

1. Машиновикористання в землеробстві. За редакцією проф. 

В.Ю. Ільченка і доц. Ю.П. Нагірного. – К: Урожай, 1996 – 382 с. 

2. Типові норми виробітку і витрачення палива на тракторно - 

транспортні роботи у сільському господарстві. – К, 2007.- 677 с. 

3. Каталог-довідник с.-г. техніки. - Київ, 2013 р. 



 

 51 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1. Відповідно до заданого вантажу і марки трактора добрати 

найбільш прийнятний причеп. 

2. Розрахувати тяговий опір агрегату при русі і зрушенні з ван-

тажем і без вантажу. 

3. Вибрати робочу передачу трактора і розрахувати фактичну 

робочу швидкість руху і годинну витрату палива при русі агрегату з 

вантажем. 

4. Вибрати передачу трактора і розрахувати швидкість руху і 

годинну витрату палива при русі агрегату без вантажу. 

5. Проаналізувати отриманий результат в порівнянні його з ти-

повими значеннями. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Отримати у ведучого викладача індивідуальне завдання та озна-

йомитися з програмою роботи. 

Структура індивідуального завдання має вигляд: 

1. Найменування вантажу_______________________________ 

2. Марка  трактора_____________________________________ 

3. Марка причепа _______________________________________ 

4. Середній ухил поверхні дороги і , %______________________ 

5. Група доріг (тип ґрунту) ______________________________ 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ДСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  

текстових документів. 

 



 

 52 

3 МЕТОДИКА  З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

 

3.1. Розрахунок складу і режиму руху тракторного-

транспортного агрегату 

 

3.1.1 Керуючись типовими нормами на швидкість руху трак-

торно-транспортних агрегатів [5] (або іншими міркуваннями) для 

можливих робочих передач трактора параметри його тягової ха-

рактеристики [3] виписуються в табл. 1.1.  

Таблиця 3.1 - Параметри тягової характеристики трактора 

____ 

Пере-

дача j 

Номінальне 

крюкове 

зусилля 

Ркрнj, кН 

Швидкість руху, 

км/год. 

Годин. витрата па-

лива, кг/год. 

Максим. 

крюк. 

потуж-

ність 

Nкрmaxj, 

кВт 

номін. 

робоча 

Vрнj 

на хол. ході 

трактора 

Vххj 

номіна-

льна 

Gтнj 

на холос-

тому ході 

Gтххj 

N 

: 

M 

      

 

3.2 Розрахунок тягового опору причепу, кН 

3.2.1. При русі з вантажем тяговий опір визначається за форму-

лою 

Rпрj = (Gпр + 9,81Qн в
ст

)(fпр + i / 100) , (1) 

де Gпр , вага порожнього причепу [1,2,3], кН (дод. А); 

Qнj- номінальна вантажопідйомність причепа, [1, 6] т, (див. 

додаток А). 

де вj
ст

 - статичний коефіцієнт використання вантажопідйомнос-

ті причепа. Показник або розраховується, або приймається кількісне 

значення в залежності від класу вантажу (дод. Б); 

fпр - коефіцієнт опору перекочування причепу (дод. В); 

i - середній ухил поверхні дороги , %. 

3.2.2. При русі без вантажу тяговий опір Rпрхj визначається також 

за формулою 
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Rпрхj = Gпр (fпр + i / 100) . (2) 

3.3 Визначення кількості причепів в агрегаті при русі з вантажем 

прj

крнjp

прj
R

iGP
n

100/][ 

 , 

(3) 

де [p] - припустимий ступінь завантаження трактора за тягою 

при транспортуванні, для транспортних робіт [p] = 0,90…0,95; 

G - експлуатаційна вага трактора [1,2,3], кН (дод. А); 

Значення nпр округляється в меншу сторону до цілого числа. 

3.4 Визначення тягового опору агрегату, кН: 

- при русі агрегату з вантажем 

    Raj = Rпрj nпрj ;              (4а) 

- при русі агрегату без вантажу 

    Raхj = Rпрхj nпрj ;          (4б) 

- при зрушенні завантаженого агрегату 

    Raj
т
 = Rаj + Rаj

т
,           (4в) 

де Rа
т
 - додатковий тяговий опір агрегату на j-ій передачі при його 

зрушенні, кН: 

 Rаj
т
  (Gпр + 9,81Qн в

ст
) fпрnпрj(aпр-1) + Gfтр (атр -1) ,   (5) 

aтр, aпр - коефіцієнти підвищення опору пересуванню при зру-

шенні відповідно для трактора і для причепу (залежить від агрофону 

aтр=1,1..2,5; aпр=1,5..2,0); 

fтр - коефіцієнт опору перекочування трактору (дод. В). 

3.5 Вибір передачі трактора при русі з вантажем і без вантажу 

Вибір робочої передачі проводиться за умов найкращого заван-

таження трактора за тягою 

   рL = 












 

êðíj

aj

P

iGR 100/
 [р], j = N..M,                          (6а) 

 рS = 












 

êðíj

aõj

P

iGR 100/
 [р],  j = N..M,               (6б) 

де L, S - номер вибраної передачі трактора при русі відповідно з 

вантажем і без вантажу; 

Умова зрушення агрегату, що рухається з вантажем на L–ій пе-
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редачі трактора 

  Ркрнk = min(Ркрнj)  RaL
т
, j = N..L,                       (7) 

де k - номер найвищої передачі трактора, на якій спроможне зру-

шення агрегату. 

Якщо умова (7) не задовольняється, тобто нема передачі, на якій 

Ркрн  Raj
т
 ,то варіант агрегату з L-ою робочою передачею не прийма-

ється за неможливістю його зрушення, тому доцільно або зменшити 

кількість причепів, або підібрати новий причеп із меншою вантажопі-

дйомністю. 

3.6 Визначення робочої швидкості трактора при русі відповідно 

з вантажем і без вантажу. 

Робоча швидкість агрегату визначається по значенню його тяго-

вого опору на відповідній передачі за тяговою характеристикою трак-

тора або за формулою, км/год 

      Vрв = VрнL + (VххL - VрнL)(1- рL) ,                (8а) 

               Vрх = VрнS + (VххS - VрнS)(1- рS) ,                             (8б) 

де VххL, VххS - швидкість холостого ходу трактора відповідно на 

L-ій і на S-ій передачах (див. табл. 1.1), км/год. 

3.7 Визначення годинної витрати палива при русі агрегату з ван-

тажем і без вантажу. 

Годинна витрата палива розраховується аналогічно швидкості, 

кг/год 

  Gтрв = GтнL - (GтнL - GтxхL)(1 - pL) ,                 (9а) 

  Gтрх = GтнS - (GтнS - GтxхS)(1 - pS) ,                 (9б) 

де GтххL, GтххS - годинна витрата палива на холостому ході трак-

тора на L-ій і на S-ій передачах (див. табл. 3.1), км/год. 

Результати розрахунків подаються в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 - Експлуатаційні показники агрегату 

С к л а д а г р е г а т у 

В
ан

та
ж

о
п

ід
-

й
о
м

н
іс

ть
 Q

, 
т Передача при 

русі 

Швидкість руху, 

км/год м а р к а кіль-

кість 

при-

чепів 

nм 

трактора причепу 
з ван-

тажем  

без 

ванта-

жу  

з ван-

тажем 

VрL 

без 

ванта-

жу VрS 
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4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ  

Тема: Розрахунок складу і режиму руху тракторного-

транспортного агрегату 

 

Мета роботи: Обґрунтувати склад, режими й показники ефективної 

роботи тракторного транспортного агрегату. 

 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали: робочий зошит, об-

числювальний пристрій.  

 

Хід виконання роботи 

1.1 Керуючись типовими нормами на швидкість руху тракторно-

транспортних агрегатів для можливих робочих передач трактора па-

раметри його тягової характеристики виписуються в таблицю.  

1.2 Розрахунок тягового опору причепу. 

1.3 Визначення кількості причепів в агрегаті при русі з вантажем. 

1.4 Визначення тягового опору агрегату. 

1.5 Вибір передачі трактора при русі з вантажем і без вантажу. 

1.6 Визначення робочої швидкості трактора при русі відповідно з 

вантажем і без вантажу. 

1.7 Визначення годинної витрати палива при русі агрегату з ван-

тажем і без вантажу. 

 

Висновок: За результатами виконання роботи зробить висновок про 

можливі шляхи зменшення тягового опору причепу. 

 

 

Роботу виконав: студент  ______________________________ 

(Дата)     (Підпис) 

 

 

Роботу перевірив: ____________________________________ 

  (Дата)     (Підпис) 
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5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Методика комплектування тракторно-транспортного 

агрегату. 

2. За яких умов ефективність комплектування тракторно-

транспортного агрегату можна вважати високою. 

 

6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати 

правил використання засобів індивідуального й колективного захисту, 

дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 

місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 
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2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при робо-

ті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 

після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб'єктв -них відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно ви-

мкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при не-

обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 – Клас та об’ємна маса с.-г. вантажів 
Технологічний матеріал Клас вантажу Об’ємна маса, т/м

3 

Абрикоси
* 

1 0,55 – 0,62 

Кавуни 2 0,60 – 0,63 

Виноград
* 

1 0,22 – 0,30 

Дині 2 0,34 – 0,45 

Цукрові буряки 1 0,55 – 0,67 

Картопля 1 0,65 – 0,75 

Капуста 2 0,40 – 0,45 

Гарбузи 2 0,55 – 0,58 

Лук  2 0,50 – 0,57 

Морква
*
  3 0,52 – 0,58 

Гній сухий 1 0,20 – 0,40 

Гній вологий  1 0,65 – 0,85 

Огірки
* 

2 0,50 – 0,59 

Томати
* 

2 0,45 – 0,50 

Редька
* 

3 0,52 – 0,57 

Добрива мінеральні 1 0,70 – 0,90 

Яблука
* 

1 0,25 – 0,40 

Кукурудза (качани) 2 0,50 – 0,60 

Глина, пісок, земля 1 1,20 – 1,50 

Жмих 2 0,30 – 0,32 

Каміння, черепашник 1 1,00 – 2,00 

Мука у мішках 1 0,40 – 0,60 

Пісок річний  1 1,50 – 1,80 

Сіно непресоване 4 0,12 – 0,15 

Сіно пресоване 4 0,25 – 0,33 

Солома непресована 4 0,15 – 0,20 

Солома пресована 4 0,30 – 0,32 

Силосна маса 2 0,45 – 0,70 
Зелена маса, кошики соняшнику 3 0,25 – 0,40 
Полова 3 0,07 – 0,15 

Зелень огородна 2 0,25 – 0,30 

Зелень суха 2 1,50 – 1,70 

Зелена трава 2 0,32 – 0,36 
Бадилля коренеплодів 3 0,50 – 0,60 
Примітка. 

* 
- Вантаж в ящиках, кошиках, сітках або решетах 
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Таблиця Б.2–Значення статичного коефіцієнту використання ван-

тажопідйомності в
ст

 

Клас вантажу 
Коефіцієнт використання вантажопідйомності 

інтервал значень значення для розрахунків 

1 1,00 1,00 

2 0,79 – 0,99 0,80 

3 0,51 – 0,70 0,60 

4 0,41 – 0,50 0,50 

 

 

Додаток В 

Таблиця В1 - Коефіцієнти опору кочення для тракторів 

Тип ґрунту Гусеничний трактор Колісний трактор 

Асфальт 0,018 0,035…0,045 

Цілина, щільна залеж  0,05…0,07 0,06…0,07 

Стерня 0,08…0,1 0,06…0,08 

Поле під посів 0,16…0,18 0,09…0,12 

Пооране поле  0,12…0,18 0,08…0,1 

Скошений луг 0,06…0,08 0,06…0,07 

Таблиця В2 - Коефіцієнти опору кочення для причепів 

Тип ґрунту 
Тип рушіїв 

Пневматичні Металеві 

Асфальт, ґрунтова до-

рога в задовільному 

стані 

0,03…0,05 0,08…0,09 

Цілина, щільна залеж  0,05…0,07 0,10…0,15 

Стерня 0,08…0,10 0,10…0,15 

Поле під посів 0,16…0,19 0,20…0,25 

Пооране поле  0,12…0,18 0,20…0,25 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 – Швидкості руху тракторно-транспортних агрегатів 

Марка трактора 

Номінальна 

вантажопід-

йомність 

причепа, т 

Середня технічна (транспортна) 

швидкість руху тракторного поїзду, 

км/год 

група доріг 

І ІІ ІІІ 

К-701 
9 

12 

29 

29 

27 

23 

16 

13 

К-700А 
9 

12 

28 

28 

24 

19 

14 

11 

Т-150К, ХТЗ-

120, ХТЗ-160 

9 

12 

25 

24 

20 

16 

13 

10 

МТЗ-80, МТЗ-

82, МТЗ-100 

4 21 17 15 

6 20 17 14 

ЮМЗ-6, ЮМЗ-

650, ЮМЗ-652 

4 

6 

19 

18 

17 

16 

13 

11 

 

 

Додаток Е 

Приклад інженерного розрахунку складу і режиму руху 

тракторного-транспортного агрегату 

 

Початкові данні: 

1. Найменування вантажу - зернові 

2. Трактор – МТЗ-80 

3. Причеп – 2ПТС-4 

4. Середній ухил поверхні дороги і – 2% 

5. Група доріг - 3 

 

Розрахунок складу і режиму руху тракторного-

транспортного агрегату 

1. Для можливих робочих передач трактора параметри його 

тягової характеристики виписуються в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 - Параметри тягової характеристики трактора МТЗ-

80  

Пере-

дача j 

Номіна-

льне 

крюкове 

зусилля 

Ркрнj, кН 

Швидкість руху, 

км/год. 

Годин. витрата па-

лива, кг/год. 

Максим. 

крюк. по-

тужність 

Nкрmaxj, 

кВт 

номін. 

робоча 

Vрнj 

на хол. ході 

трактора 

Vххj 

номіна-

льна Gтнj 

на холос-

тому ході 

Gтххj 

8р 9,9 11,6 14,2 13,4 6,6 31,9 

7 8,4 13,5 16,1 13,4 6,8 31,6 

 

1.2 Розрахунок тягового опору причепу, кН 

- при русі з вантажем тяговий опір дорівнює 

Rпр = (15,3+9,8141)(0,1+2/100) = 6,64 кН, 

- при русі без вантажу тяговий опір дорівнює 

Rпр х = 15,3(0,1+2/100) = 1,84 кН. 

1.3 Визначення кількості причепів в агрегаті при русі з вантажем 

1
64,6

)100/2(5,319,98,0
8 


рпрn , 

092,0
64,6

)100/2(5,314,88,0
7 


прn . 

Тому, надалі розглядати 7 передачу трактора в якості альтерна-

тивної недоцільно. 

1.4 Визначення тягового опору агрегату, кН: 

при русі агрегату з вантажем 

Rа = 6,641 = 6,64 кН, 

при русі агрегату без вантажу 

Raхj = 1,841 = 1,84 кН. 

при зрушенні завантаженого агрегату 
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Rа
т
  (15,3+9,8141)0,11(1,5-1)+31,50,08(2-1) = 5,29 кН. 

Ra
т
 = 6,64+5,29 = 11,93 кН. 

Зрушення з місця тракторно-транспортного агрегату з вантажем 

можливо на 7р передачі, де Ra(7р) = 12,2 кН  Ra
т
 = 11,93 кН. 

1.5 Вибір передачі трактора при русі з вантажем і без вантажу 

Вибір робочої передачі проводиться за умов найкращого заван-

таження трактора за тягою 

74,0
9,9

)100/2(5,3164,6
)8( 


ррL . 

25,0
9,9

)100/2(5,3184,1
)8( 


ррS , 

30,0
4,8

)100/2(5,3184,1
)7( 


рS . 

При русі тракторно-транспортного агрегату без вантажу за умов 

найкращого завантаження трактора за тягою доцільно використовува-

ти 7 передачу. 

1.6 Визначення робочої швидкості трактора при русі відповідно з 

вантажем і без вантажу. 

Робоча швидкість агрегату дорівнює 

  Vрв(8р) = 11,6+(14,2-11,6)(1-0,74) = 12,3 км/год. 

  Vрх(7) = 13,5+(16,1-13,5)(1-0,3) = 15,32 км/год. 

1.7 Визначення годинної витрати палива при русі агрегату з ван-

тажем і без вантажу. 

Годинна витрата палива дорівнює 

  Gтрв(8р) = 13,4-(13,4-6,6)(1-0,74) = 11,6 кг/год. 

  Gтрх(7) = 13,4-(13,4-6,8)(1-0,3) = 8,78 кг/год. 

Результати розрахунків представлені в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 - Експлуатаційні показники агрегату 

С к л а д а г р е г а т у 

В
ан

та
ж

о
п

ід
-

й
о
м

н
іс

ть
 Q

, 
т Передача при 

русі 

Швидкість руху, 

км/год м а р к а кількість 

причепів 

nм трак-

тора 

при-

чепу 

з ван-

тажем  

без ван-

тажу  

з 

та-

жем 

VрL 

без ван-

тажу VрS 

МТЗ-80 2ПТС-4 1 4 8р 7 12,3 15,32 

Додаток Ж 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці  до роботи №4 

1. За якими складовими часу складається тривалість обороту транспор-

тного засобу 

1. Із тривалості їздки транспортного агрегату і очікування завантаження тех-

нологічним матеріалом 

2. Із тривалості руху транспортного агрегата і часу на навантажувально-

розвантажувальні роботи 

3. Із тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування, 

якщо в цьому є потреба 

2. За якими складовими часу складається тривалість однієї їздки транс-

портного засобу 

1. Із тривалості руху транспортного агрегату і часу на навантажувально-

розвантажувальні роботи 

2. Із тривалості їздки транспортного агрегату і очікування завантаження тех-

нологічним матеріалом 

3. Із тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування, 

якщо в цьому є потреба 

3. З яких складових часу складається тривалість навантажувально-

розвантажувальних робіт транспортного процесу 

1. Із тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування, 

якщо в цьому є потреба 

2. Із тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт та тривалості 

однієї їздки транспортного засобу 

3. Із тривалості навантажувально-розвантажувальних робіт і очікування за-

вантаження технологічним матеріалом 

4. Як розрахувати кількість їздок агрегату за заміну 

1. Тривалість циклового часу зміни поділити на тривалість обороту 

2. Тривалість обороту поділити на тривалість циклового часу зміни 

3. Кількість транспортних засобів помножити на тривалість обороту 
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5. Як різниться між собою технічна і експлуатаційна швидкість транс-

портного засобу 

1. Технічна швидкість завжди більша експлуатаційної 

2. Технічна швидкість завжди менша експлуатаційної 

3. Кількісне це теж саме значення, але у транспортному процесі має різне 

поняття 

6. Як розрахувати експлуатаційну швидкість транспортного засобу 

1. Загальний пробіг поділити на тривалість їздки 

2. Загальний пробіг поділити на тривалість руху 

3. Тривалість їздки поділити на загальний пробіг 

7. Як зміниться необхідна кількість транспортних агрегатів із збіль-

шенням тривалості завантаження технологічного агрегату (або транс-

портного, якщо завантаження на ходу) 

1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

8. Як зміниться необхідна кількість транспортних агрегатів із збіль-

шенням тривалості їздки транспортного агрегату 

1. Збільшиться 

2. Зменшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

9. Як зміниться тривалість очікування завантаження транспортних за-

собів якщо збільшити кількість технологічних агрегатів 

1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

10. Як зміниться тривалість очікування завантаження транспортних 

засобів якщо збільшити їх кількість 

1. Збільшиться 

2. Зменшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

11. Як зміниться кількість їздок транспортного агрегату за зміну якщо 

збільшити тривалість їздки 

1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

12. Як розрахувати технічну швидкість транспортного засобу? 

1. Загальний пробіг поділити на тривалість руху 

2. Загальний пробіг поділити на тривалість їздки 

3. Тривалість їздки поділити на загальний пробіг 
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Практична робота №5 

 

БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

НА БАЛАНСУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ БС-01 

 

Методичні вказівки до роботи №5 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомлення майбутніх фахівців з методи-

кою балансування коліс транспортних засобів. 
 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.5 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- маркування шин [2-5, 7-8]; 
- методику балансування шин [6]. 
Ознайомитися: 
- методикою балансування тіл, що обертаються [1]. 
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета роботи; 
- методика балансування шин. 
1.10 Питання для самопідготовки. 
1.Які операції виконують при діагностуванні, технічному обслу-

говуванні ходової частини автомобілів. 
2.Що розуміють під дисбалансом. 
3.Що розуміють під балансуванням. 
4.Назвіть приклади балансувального технологічного обладнання. 
1.11 Рекомендована література 
1. ГОСТ 19534-74. Балансировка вращающихся тел. Термины.-

М.: Изд-во стандартов. 
2. ГОСТ 4754-97. Шины пневматические для легковых автомоби-

лей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо 
малой вместимости, Технические условия.-М.: Изд-во стандартов.  

3. ГОСТ 22374-77. Шины пневматические. Конструкция. Терми-
ны и определения.-М.: Изд-во стандартов.  

4. ГОСТ 7463-89. Шины пневматические для тракторов и сельско-
хозяйственных машин. Технические условия.-М.: Изд-во стандартов. 
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5. ГОСТ 25641-84. Шины пневматические для тракторов и сельс-
кохозяйственных машин. Основные параметры и размеры.-М.: Изд-во 
стандартов. 

6. ГОСТ 25692-83. Шины пневматические. Метод определения 
статического дисбаланса покрышки.-М.: Изд-во стандартов. 

7. ГОСТ 10409-74. Колеса автомобильные с разборным ободом 
для полноприводных автомобилей. Технические условия.-М.: Изд-во 
стандартов. 

8. ГОСТ 5513-97. Шины пневматические для грузовых автомо-
билей, прицепов к ним, автомобилей и тролейбусов. Технические 
условия.-М.: Изд-во стандартов. 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1.Ознайомитися з питаннями балансування автомобільних коліс. 

2. Ознайомитися з сучасним балансувальним обладнанням (дод. А). 

3.Ознайомитися з методикою балансування автомобільних коліс. 

4.Провести балансування колеса автомобіля. 

5.Оформити роботу окремим звітом та зробити висновки. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Балансувальний верстак БС-01, колесо автомобіля, шинний 

манометр, насос, крейда, корегуючий вантаж, молоток. 

2. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Ознайомитися з методикою балансування автомобільних коліс 

на балансувальному верстаті БС-01. 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ГОСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  

текстових документів (форма звіту у дод. В). 

 

3 МЕТОДИКА  З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

Теоретичні відомості. 

Неврівноваженість (дисбаланс) коліс транспортних засобів ви-

никає коли нерівномірно зношуються шини. Цей процес відбуваєть-
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ся по різним причинам: будь-то в наслідок різкого гальмування, або 

неправильно відрегульованого розвалу і сходження, або збиткових 

люфтів в підвіски і рульовому керуванні, або в разі деформації колі-

сних дисків. 

В результаті нерівномірного зносу на шині з’являються так звані 

“залисини”, що відтворюють її неврівноважену масу. При обертанні 

колеса така неврівноважена маса створює динамічну центробіжну си-

лу, вектор якої направлено назовні по радіусу колеса. Коли колесо 

обертається, цей вектор також обертається разом з площиною колеса, 

що створює вібрацію, яку відчуває водій на штурвалі. Дисбаланс коліс 

викликає їх коливання, биття при русі автомобіля, що знижує комфор-

табельність і погіршує сталість його руху. Дисбаланс коліс є причи-

ною руйнації окремих вузлів і агрегатів автомобіля. Найбільш руйна-

ції піддається передня підвіска і механізм керування автомобіля, що, в 

свою чергу, змінює кути установки коліс. Це, в кінцевому випадку, 

знижує довговічність і експлуатаційні якості автомобільних шин. 

При сильному дисбалансі вібрація може передаватися навіть 

на кузов автомобіля, тоді її відчуває не тільки водій а і пасажири. Із 

збільшенням швидкості руху дія від дисбалансу відчувається в ква-

дратичному посиленні. Цим обумовлено підвищення вимог до зме-

ншення дисбалансу, як окремих деталей і вузлів автомобілів, так і 

коліс. 

Дисбаланс – векторна величина, що дорівнює добутку неврів-

новаженої ваги на її ексцентриситет. 

Балансування – процес визначення значінь і кутів дисбала-

нсів ротора (колеса) та зменшення їх корегуванням мас. 

Розрізняють статичну і динамічну неврівноваженість (дисба-

ланс) (рис. 1). 

Статична неврівноваженість (див. рис. 1) створюється неврів-

новаженою масою, яка рівномірно розосереджена відносно середньої 

(поздовжньої) площини обертання колеса. Центробіжна сила, яка 

обумовлена статичною неврівноваженістю, діє в середньої площині 

обертання колеса, тому легко компенсується балансирувальними ван-

тажами, що встановлюються з двох сторін на обід колеса в місці, діа-

метрально протилежному неврівноваженої маси.  

Динамічна неврівноваженість (див. рис. 1) створюється неврі-

вноваженою масою, яка зміщена відносно середньої площини колеса 
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до його краю. Центробіжна сила, яка обумовлена динамічною неврів-

новаженістю, відхилена при цьому від середньої площини обертання 

колеса. Вона створює динамічний момент обертання, який намагаєть-

ся відхилити колесо поперек площини обертання. Характерно, що ди-

намічний момент тим більше, чим більше неврівноважена маса і 

більш ширше колесо. Тому, широкі колеса іномарок необхідно балан-

сувати частіше.  

При динамічному балансуванні визначають і зменшують дисба-

ланси ротора, що характеризує його динамічну неврівноваженість. 

При статичному балансуванні визначається і зменшується го-

ловний вектор дисбалансів ротора, що характеризує його статичну 

неврівноваженість.  
 

Неврівноважена 

маса 

Корегуючий 

вантаж 

Статична неврівноваженість 

 

Корегуючий 

вантаж 

Динамічна неврівноваженість 

Н
ев

р
ів

н
о

в
а
ж

ен
а 

м
ас

а 

e 

 
Рисунок 1 – Статична неврівноваженість 

 

зовнішній діаметр (D) - габаритний розмір шини; 

ширина профілю(B) - лінійна відстань між зовнішніми поверхнями 

боків шини; 

діаметр обіду (d) - посадочний діаметр шини на обіді; 

висота профілю шини (H) - (D-d)/2; 

номінальне відношення висоти к ширині профілю, % (H/B) - застосо-

вується для класифікації шин по профілю (зветься серія профілю, або 

просто - серія); 

ширина обіду (C) - відстань між за країнами обіду; 
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номінальне відношення ширини обіду к ширині профілю шини (C/B) - 

застосовується для класифікації шин по профілюю. 

 
 

Рисунок 2 – Статична і динамічна неврівноваженість коліс 

1- опора; 2- стійка; 3-пульт керування; 4-вал; 5-крипільна гайка 

Рисунок 2 - Балансувальний верстак БС-01 

 

Нині заводи виробники автомобілів встановлюють на автомобілі 

відбалансовані колеса. Внаслідок впливу експлуатаційних факторів 

балансування коліс з часом порушується. Тому, при ТО-2 та після ко-

жного демонтажу шини необхідно перевіряти балансування коліс ав-

томобілів. 

Балансувальний верстат – верстат, що визначає дисбаланси 

ротора для зменшення їх корегуванням мас. 

Дисбаланс усувається установкою балансувальної маси, яка за-

кріплюється на закраїнах обідів. 

Автомобільні заводи, наприклад ВАЗ, ЗАЗ, допускають для 

автомобілів статичний дисбаланс коліс в зборі не більше 5·10
-3

 Нм, 

для автомобілів АЗЛК – не більше 10
-4

Нм.  

5 

4 

3 

2 

1 
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Статичний дисбаланс визначається як добуток маси балансува-

льного вантажу на радіус закраїни обіду. 

2

d
mgД  , (1) 

де Д – значення дисбалансу, Н·м; 

g – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м/с
2
; 

d – діаметр кільцевої частини обіду, на яку опирається шина, 

м; 

m – маса коригувального вантажу, кг. 

У додатку Б наводяться вимоги стандартів, щодо допустимого 

дисбалансу шин легкових автомобілів. 

Динамічна неврівноваженість, як і статична компенсується в ре-

зультаті балансування відповідними корегуючими вантажами. А їх 

необхідна маса і місце встановлення визначається за допомогою бала-

нсувальних верстаках або стендах (наприклад СБМ-400, НТ-800, БС-

01) (приклади див. у дод. А). 

Балансувальний верстат БС-01 (рис. 2) призначений для дина-

мічного балансування коліс легкових автомобілів. 

Технічна характеристика БС-01: 

Максимальна маса корегуючого вантажу (по 

кожному боку), г - 

не більше 999  

Розміри балансувальних коліс: 

ширина обіду диска, мм (дюйм) -  

діаметр обіду диска, мм (дюйм) -  

100...210; (4...8) 

300...460; (12...18) 

Привод -  в режимі ручного 

обертання 

Живлення -  однофазна мережа 

перемінного струму 

напругою 220 В і ча-

стотою 50 Гц 

Гальмування -  механічне 

Верстак (див. рис. 2) складається із опори 1, яка встановлюється 

на строго горизонтальній поверхні, що забезпечує сталість обертання 

колеса. Блок керування 3 за допомогою трьох регуляторів дозволяє 

програмувати випробування - встановлювати параметри балансуємого 
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колеса та знімати показання дисбалансу. На вал 4 встановлюється ба-

лансуєме колесо, яке кріпиться гайкою 5 через спеціальну оснастку. 

На блоці керування (рис. 3) за допомогою регулятора 1 попередньо 

встановлюється фіксований геометричний параметр верстака для балан-

суємого колеса – відстань від лівої частини обода до базової поверхні 

стенда (відмічено стрілкою) – вимірюється спеціальною лінійкою 10.  

 
1, 2, 3 – регулятори; 4-цифровий дисплей; 5, 6 – кнопки виводу пока-

зань дисбалансу з обох боків колеса; 7- сигнальні лампи; 8-стрілка;  

9-важіль гальма; 10-лінійка 

Рисунок 3 – Пульт керування балансувального верстака БС-01. 

 

 

За допомогою регулятора 2 встановлюється ширина профілю 

ширини – визначається з маркіровки шини.  

За допомогою регулятора 3 встановлюється діаметр кільцевої ча-

сті обода на яку опирається шина – визначається з маркіровки шини.  

Для виводу показань мас використовується цифровий дисплей 4. 

Інформаційне поле якого розділено на ліву і праву частини. Переклю-

1 2 3 9 5 6 

7 

8 

10 

4 
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чення кнопок 5 і 6 дозволяє виводити величину дисбалансу за резуль-

татами вимірювання на дисплей для обох боків колеса.  

За допомогою електронних індикаторів - сигнальних ламп 7 про-

водиться пошук місця установки вантажу для кожній площині колеса, 

на яке вказує стрілка 8, що розташована зверху блока керування. Ва-

жіль гальма 9 дозволяє зупиняти обертання колеса на валу верстака. 

 
Проведення лабораторної роботи. 

1. Вихідні дані балансувального колеса визначаються по 

маркіровці шини (довідникова інформація представлена у додат-

ку Б) і подаються у вигляді табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Основні параметри балансувального колеса 

Позначення  

шини 

Ширина 

профілю 

шини, мм 

(або 

дюйм) 

Посадоч-

ний діа-

метр, мм 

(або 

дюйм) 

Нормативне 

значення 

внутрішньо-

го тиску у 

шині колеса, 

МПа (дод. Б) 

Нормативне 

значення ди-

намічного дис-

балансу, Дст, 

Нм, не більше 

(дод. Б) 

     

 

Методика балансування коліс 

Методика проведення балансування коліс (відповідно до 

ГОСТ 4754-97) проводиться згідно нормативно-технічної докумен-

тації, що регламентована заводом-виробником балансувального ве-

рстака. Тому, методика балансування коліс на верстаті БС-01 пред-

ставлена у вигляді інструкційно-технологічної карти (табл. 2). 
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Таблиця 2 - Інструкційно-технологічна карта на балансування 

коліс транспортних засобів 

Наймену

ймену-

вання 

операції 

Тр

ив

алі

ст

ь, 

хв 

Облад-

нання, 

інстру-

мент 
Технічні умови та ескізи до них 

1 2 3 4 

1. Очис-

тити ко-

лесо від 

бруду 

3 Об-

тира-

льний 

мате-

ріал 

Колесо повинно бути чистим і 

сухим 

2. Переві-

рити ве-

личину 

внутріш-

нього ти-

ску у ши-

нах коліс 

8 Шин-

ний 

мано-

но-

метр, 

насос 

За допомогою манометра отри-

ману величину тиску порівню-

ють з нормативними значеннями 

(табл. А1). Якщо величина тиску 

не задовольняє вимогам шину 

колеса необхідно підкачати. 

3. Вста-

новити 

колесо на 

вал бала-

нсуваль-

ного вер-

стака 

2 - Відвернути гайку 

оснастки 1, (рис. 4), 

встановити колесо 

на вал 2 і міцно його 

зафіксувати гайкою. 

Рисунок 4 – Вста-

новлення колеса на 

вал 

1 

2 
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Продовження таблиці 2  

1 2 3 4 

4. Вклю-

чити ба-

лансува-

льний ве-

рстак 

1 - 

Рисунок 5 – Включення балан-

сувального верстака 

Попередньо перевірити чи 

встановлена вилка в розетку 

електромережі. Для запуску 

використовується кнопка 

“пуск”, що розташована на за-

дній стороні верстака 

5. На-

строїти 

парамет-

ри верс-

така за 

допомо-

гою трьох 

регулято-

рів 

2 - По-перше, необхідно виставити 

значення геометричного пара-

метру станка для балансуємого 

колеса. Для цього потрібно ви-

тягнути мірну лінійку верстака 

(рис. 6 а) на відстань її дотор-

кання до лівої площини обода. 

Зафіксувати показання за шка-

лою лінійки по стрілці. Отри-

мане значення виставити за 

шкалою регулятора 1 (рис. 6 б). 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

По-друге, за шкалою регуля-

тора 2 виставити значення ши-

рини профілю шини (див. 

табл.1). 

По-третє, за шкалою регулято-

ра 3 виставити значення поса-

дочного діаметру обіду (див. 

табл. 1). 

Рисунок 6 – 

Встановлення 

геометричного 

параметра стан-

ка для балансує-

мого колеса 

Рисунок 7 – Розкручування 

колеса 



 

 78 

1 2 3 4 

6. Розк-

рутити 

колесо до 

звукового 

сигналу 

1 - Однією рукою натиснути одночас-

но на дві кнопки показання дисба-

лансу для двох площин, що знахо-

дяться на панелі управління (в цьо-

му випадку попереднє значення ви-

значеного дисбалансу обнуляється) 

(рис. 7), при цьому горять обидва 

сигнальні вогника на панелі управ-

ління. Іншою рукою, тримаючи ру-

коятку оснастки, розкрутити колесо 

до моменту звукового сигналу, що 

оповіщає про досягненні необхідної 

частоти обертання. 

7. Зняти 

показання 

маси та 

визначи-

ти дисба-

ланс 

5 - Після звукового сигналу значен-

ня маси дисбалансу відобража-

ється на цифровому дисплеї бло-

ка керування. Натисканням на 

важіль гальма призупинити про-

цес обертання колеса. Величину 

дисбалансу розрахувати по фор-

мулі (1) для кожного боку коле-

са. Результати звести до табл. 3. 

Рисунок 8 – Знімання показань 

маси дисбалансу 
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1 2 3 4 

8. Пошук 

місця 

встанов-

лення ко-

регуючої 

маси 

5 Крейда Місце встановлення вантажу, 

відповідно з правої та лівої 

площини бортових закраїн 

обода балансуємого колеса до-

зволяють визначити електрон-

ні індикатори 1 (рис.9 а). Зага-

льмував обертання колеса до 

частоти 0,5-1 с
-1

 повністю зу-

пинити обертання до того, ко-

ли сигнальний вогник буде у 

верхньому положенні (сигна-

льний вогник у трикутнику). 

По стрілці на диску і шині 

крейдою провести риску, тов-

щиною не менше 5 мм (рис. 9 

б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9–Визначення місця 

встановлення корегуючого ва-

нтажу 

 

1 

а 

б 

б 

2 1 3 

а 

б 
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9. Закрі-

пити на 

обід ко-

регуючий 

вантаж 

12 Коре-

гуючий 

вантаж 

необ-

хідної 

маси, 

моло-

ток 

Відвернути гайку оснастки, 

зняти колесо з валу. Зачепити 

скобою вантаж за обід колеса 

у раніше визначеному місці. 

Міцно закріпити вантаж, шля-

хом згинання його скоби за 

обід колеса ударними діями 

молотка. 

10. Пере-

вірити 

дисбаланс 

колеса пі-

сля коре-

гування 

масою 

30  Процес балансування колеса 

повинен бути закінченим, коли 

максимальний дисбаланс не 

перевищує припустимого ста-

ндартом, тобто  сті ДД   

(див. табл. 1). В іншому випа-

дку провести наступний етап 

балансування
*
, повторивши 

операції 3-9. Результати бала-

нсування представити у вигля-

ді табл. 3. 

*Можлива така ситуація коли шини занадто зношені або ко-

лісні диски сильно погнуті. В такому випадку за один-два етапи 

корегування масами не вдається відбалансувати колесо до допус-

тимого значення. Тоді не варто витрачати зусилля на все вищеви-

кладене. Не варто ще і тому, що такі колеса знаходяться на ста-

дії інтенсивного зношування і заходи з балансировки не покращать 

картину у часі. Тому, з початку треба або капітально відремонту-

вати протектор шини (якщо є така можливість), або придбати 

нові шини, а можливо і диски. Але слід пам’ятати головне, що на 

разбалансированих колесах їздити не варто. 
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Таблиця 3 – Результати балансування  

Етап коре-

гування 

масою дис-

балансу 

колеса 

Лівий бік колеса Правий бік колеса 

значення 

початкового 

дисбалансу, 

Ді, Нм 

після одного 

корегування 

масою, Ді+1, 

Нм 

значення 

початкового 

дисбалансу, 

Ді, Нм 

після одного 

корегування 

масою, Ді+1, 

Нм 

1     

…     

n     

 

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

3. Обчислення величини динамічного дисбалансу. 

4. Допускаєма величина дисбалансу автотракторних шин. 

 

5 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи допускаються особи у віці не молодші 18 років, 

що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипоказань за 

станом здоров'я.  

1.2. Студенти повинні дотримувати правил внутрішнього розпорядку. 

1.3. Лаборанти зобов'язані дотримуватись правил пожежної без-

пеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора. При несправності устаткування припинити 

роботу і повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи студенти повинні дотримувати правил ви-

користання засобів індивідуального і колективного захисту, дотриму-

вати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

2.1.У випадку появи несправності в роботі балансувального станка 

вимкнути його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати 

тільки після усунення виниклої несправності. 

2.2.При ураженні студента електричним струмом негайно вимк-
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нути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при необ-

хідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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Додаток А 

Приклади сучасного балансувального обладнання. 

Верстак для балансування коліс автомобілів модель СБМ-400 

(рис. А1). 

“МАЙСТЕР Модель СБМ-400” являє собою приводний верстак. 

Механічна основа верстака має достатню міцність для роботи з «важ-

кими» колесами, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.  

Подовжений вал  і додаткове оснащення для  кріплення дозво-

ляє балансувати більш 400 типів коліс (у т.ч. РАФ, Газель, мікроав-

тобуси). 

Робота верстака супроводжується низьким рівнем  шуму.  Розмір 

захисного кожуха дозволяє встановлювати колеса з діаметром шини 

до 850 мм. Вісь повороту кожуха зміщена до центру, що дозволяє 

компактніше розмістити верстат.   

З'єднання блоку керування з підлеглими вузлами робиться через 

один фіксируємий паз і плоский шлейф. Корпус блоку виготовлений у 

вигляді поворотної стійки, що при транспортуванні може лягати на 

балансувальний блок.    

Для керування двигуном у режимі розгону і гальмування вико-

ристовується оптотиристорне керування із застосуванням електромаг-

нітного гальмування двигуна постійним струмом. 

 
Рисунок А1 - Верстак для балансування коліс автомобілів  

модель СБМ-400 



 

 84 

Технічна характеристика СБМ-400: 

Можливості 

максимальна маса балансувального колеса (кг) 40 

максимальна маса коригувального вантажу(по кожній 

площині) (грам) не менш 
300 

Розміри коліс 

ширина обода (мм) 100 - 250 

діаметр обода (мм) 300 - 500 

Ефективність 

точність визначення місця установки коригувального 

вантажу (градусів) 
+/-0,7 

мінімальне виведене значення маси вантажу  (грам) 1  

час обробки (сек.) 5 

час балансування (хв.) до 5 

Дані параметрів коліс 

база даних по найбільш застосовуємих типів коліс 20 типів 

Привод 

тип електродвигуна 
3 фазний, напру-

гою 380 В 

швидкість обертання двигуна (хв
-1

) 920  

Габарити (із закритим кожухом) 

висота (мм) 1242 

ширина (мм) 775 

глибина (мм) 940 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 -  Допустимий динамічний дисбаланс шин легкових 

автомобілів 

Автомобілі 
Позначення 

шини 

Внутрішній 

тиск у шинах 

коліс, МПа 

Динамічний 

дисбаланс, Нм, 

не більше, для 

нових і віднов-

лених шин  

перед

ред-

ніх 

зад-

ніх 

ЗАЗ-968, -969 5,9-13 

6,0-13 

0,14 

0,14 

0,18 

0,19 

10·10
-3 

13·10
-3

 

ВАЗ-21013 165-13/6,45-13 

165/80R13 

165/82R13 

165/70R13 

175/70R13 

0,16 

0,18 

0,18 

0,17 

0,17 

0,19 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

13·10
-3

 

13·10
-3

 

13·10
-3

 

13·10
-3

 

14·10
-3

 

ВАЗ-2106 165/80R13 

165/82R13 

175/70R13 

0,18 

0,18 

0,19 

0,21 

0,21 

0,22 

13·10
-3

 

13·10
-3

 

14·10
-3

 

ВАЗ-2108, -2109 175/70R13 0,19 0,22 14·10
-3

 

ВАЗ-2121 176-16/6,95-16 0,18 0,17 14·10
-3

 

М-2140 165/80R13 

165-13/6,45-13 

0,19 

0,17 

0,19 

0,17 

13·10
-3

 

13·10
-3

 

 

Позначення шин. 

Шини мають міліметрове або дюймове позначення, наприклад 

250-508, де перше число (260) – умовне позначення ширини профілю 

шини, а друге (508) – діаметр обіду в мм. В позначенні 5,20-13 – пер-

ше число (5,20) також умовне позначення ширини профілю шини, а 

друге діаметр обіду в дюймах. Позначення наприклад 185/70 R 14 

означає: 185 – ширина профілю шини, 70 – серія шини (відношення ви-

соти профілю до його ширини – 70%), R – радіальна, 14 – монтажний 

розмір обіду в дюймах. Крім того може бути двозначне число з ла-

тинською буквою, наприклад 78Р, де 78 – індекс вантажопідйомнос-

ті (припустима загальна вантажопідйомність на одне колесо 425 кг), 

Р – категорія швидкості (не більше 150 км/год). Буква “Е” в колі – 
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європейський стандарт безпеки, “DOT” – американський. Букви 

“М+S” – “бруд” + “сніг”, тобто це зимні і універсальні шини. “AW” 

– “будь яка погода” – все сезонні шини, теж саме і “AS”. Деякі фір-

ми замість букв використовують символи-рисунки: сонце, дощ, сні-

жинка. Стрілка на боці  колеса означає напрямок обертання для до-

щової резини. Окрім цього на шині проставляється ще три цифри: 

місяць і рік виготовлення. 

Основні параметри коліс. 

Посадочна ширина обіду 

(С), мм або дюйм – відстань 

між внутрішніх поверхонь 

бортових закраїн колеса. 

Посадочний діаметр (d), 

мм або дюйм – діаметр кі-

льцевої часті обіду на яку 

опирається шина. 

Виліт колеса (ЕТ), мм  - 

відстань між площиною ди-

ска колеса і уявною площи-

ною симетрії обіду. 

В позначенні обіду коліс 

вантажних і легкових авто-

мобілів, наприклад 203В-457 або 8,0В-18, число 203 в міліметрах або 

8,0 в дюймах указує номінальну ширину обода, буква В – визначає ро-

змір профілю бортової за країни, а число 457 в мм або 18 в дюймах – 

номінальний посадочний діаметр. 
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Практична робота №6 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ НА МАРШРУТІ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №6 

 

МЕТА РОБОТИ - вивчення раціональних схем перевезення ва-

нтажів, розрахунок потреби в транспортних засобах на маршруті і уз-

годження їх роботи із  сільськогосподарськими машинами 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.6 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- проектування та побудова транспортно-технологічних процесів 

в АПК [1, с. 99-138; 2, с. 234-241; 3, с. 87-97, С.97-117]. 

Ознайомитися: 

- з умовами перевезень сільськогосподарських вантажів [1, с. 24-

60, 89-99]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- класифікація способів вантажоперевезень.  

1.12 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Додаток А) 

1.12.1 Дати загальну характеристику маршрутів руху транспо-

ртних агрегатів. 

1.12.2 Назвіть основні принципи складання графіків руху тран-

спортних засобів. 

1.12.3 Дати характеристику системи показників оцінювання та 

розробки шляхів підвищення ефективності використання транспорту. 

1.12.4 Дати розрахунок економічного ефекту удосконалення 

використання транспортних засобів. 

1.12.5 Вибір рухомого складу під час використання автотранс-

портних засобів. 

1.13 Рекомендована література 

1. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний 

посібник / Босняк М.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408 с. 

2. Миронюк С.К. Использование транспорта в сельском хозяйс-

тве / Миронюк С.К. - 1982. - 287с.  



 

 88 

3. Гоберман В.А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйст-

венном производстве /  Гоберман В.А. - 1986. - 286 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1. Вивчити умови роботи транспортних засобів, види маршрутів 

і сільськогосподарських вантажів. 

2. Обрати критерії оцінки роботи транспортного засобу на маршруті. 

3. Скласти план перевезень і обґрунтувати оптимальний маршрут. 

4. Розрахувати потребу в транспортних і вантажно-

розвантажувальних засобах. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

У роботі доцільно використовувати дані, що отримані в госпо-

дарстві під час виробничої практики. В іншому випадку дані надає 

викладач. 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ДСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до  

текстових документів. 

 

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

3.1 Обґрунтування умов роботи транспортних засобів 

Перевезення вантажів у сільському господарстві можна розділи-

ти на Позагосподарські і внутрішньогосподарські. Позагосподарські 

перевезення зв'язані з вивозом продукції сільськогосподарських підп-

риємств на заготівельні, переробні і торговельні пункти, а також - із 

ввозом різних вантажів (мінеральних добрив, запасних частин машин, 

будівельних матеріалів і т.п.) у господарства. 

Внутрішньогосподарські перевезення у свою чергу можуть бути 

розділені на внутришньо- і міжусадібні, що зв'язані з перевезеннями 
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вантажів між різними виробничо-господарськими об'єктами в межах 

структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств або підп-

риємств у цілому, а також технологічні, зв'язані з обслуговуванням 

виробничих процесів сільського господарства. Деякі технологічні пе-

ревезення можуть виходити за межі внутрішньогосподарських (на-

приклад, при потоковому збиранні і вивозі цукрового буряка з полів 

на приймальні пункти цукрових заводів). 

Характерною рисою більшості виробничих процесів сільського 

господарства є їхній органічний зв'язок з технологічними перевезення-

ми, що складають невід'ємну і, у багатьох випадках, найбільш трудомі-

стку, матеріалоємну й енергоємну частину цих процесів. Частка транс-

портних операцій у виробничих процесах вирощування і збирання 

складає: для зернових культур 42...44%, га цукрового буряка 39...41%, 

кукурудзи на силос 40...41%. Частка транспортних операцій у тварин-

ництві складає 30...32%, свинарстві 33...35% і вівчарстві 26...28%. 

По характеру виконуваних операцій транспортно-виробничі 

процеси можуть бути розділені на дві групи: 

- транспортно-розподільні процеси, при яких відбувається тран-

спортування і розподіл вантажу по площі польової плантації (напри-

клад, доставка і внесення добрив, насінного матеріалу); 

- збирально-транспортні процеси, при яких здійснюється збір ванта-

жу з площі польової плантації і його подальше транспортування до місць 

переробки або збереження (наприклад, збирання і вивіз врожаю з полів). 

Транспортно-розподільні процеси з погляду можливих схем ор-

ганізації можна звести до двох варіантів: 

- доставка матеріалу транспортним засобом до місця роботи 

польової машини і наступне виконання цією машиною розподільної 

операції (при цьому перевізна і розподільна операції здійснюються 

або вслід одна за інший, або вони розділені в часі); 

- доставка до поля матеріалу і його розподіл одним транспортно-

технологічним засобом (наприклад, перевезення і внесення добрив авто-

мобілем або тракторним причепом, що обладнані апаратом, що розкидає). 

Сформовану технологію перевезень вантажів з полів можна роз-

ділити на два основних види: 

- безперевалочну технологію, при якій перевезення вантажу від 

місця його навантаження в поле від збирального агрегату до місця ро-

звантаження на току або іншому пункті первинної обробки і зберіган-
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ня продукції здійснюється на тому самому транспортному засобі (без 

перевантаження в інші);  

- перевалочну технологію, при якій таке перевезення відбуваєть-

ся послідовно в двох (або декількох) транспортних засобах з відповід-

ним перевантаженням, або з перевалкою вантажу через компенсатор - 

нагромаджувач або перевалочний заділ. 

Прямі автомобільні або тракторні перевезення здійснюються 

тільки за схемою безперевалочної технології. Змішані перевезення ви-

конуються різним видом транспорту (найчастіше - це автомобільно-

тракторні перевезення), або одним видом транспорту, але різним ти-

пом транспортних засобів. Вони можуть відноситися як до перевалоч-

них, так і до безперевалочним; в останньому випадку перевезення ва-

нтажу від місця навантаження до місця розвантаження здійснюється 

тим самим транспортним засобом - без перевантаження в інші, але рі-

зними типами тягачів (наприклад, тракторним і автомобільним). 

Практика роботи збиральних агрегатів і обслуговуючих їхніх ав-

томобілів показує, що простої їх у взаємному чеканні досягають 30-

40%, а у випадках до 60% часу зміни. Причому найбільша тривалість 

простоїв виникає при індивідуальному закріпленні автомобіля за ви-

значеним комбайном.  

Ефективність прямих і змішаних перевезень залежить, головним 

чином, від відстаней доставки вантажів з полів на токи або інші пунк-

ти первинної обробки, рівня організації виробництва, способу збере-

ження врожаю в господарствах, термінів збирання, врожайності, про-

дуктивності збиральних агрегатів. За інших рівних умов зі збільшен-

ням відстані ефективність прямих перевезень, як правило, знижується 

в зв'язку з практичною неможливістю в цьому випадку здійснити син-

хронну роботу збирально-транспортної ланки, що приводить до вини-

кнення простоїв тих і інших. З метою скорочення цих простоїв необ-

хідно на транспортних операціях збільшувати чисельність технічних 

засобів, а це у свою чергу приводить до погіршення експлуатаційних 

показнику процесу збирання і вивозу врожаю з полів. 

У сільськогосподарському виробництві, як правило, вантажоут-

ворюючими та вантажопоглинаючими об'єктами є: поле, склад, фер-

ма. Між цими об'єктами здійснюється основна частина перевезень. 

Розглянемо перевезення із рослинництві на двох видах маршру-

тів: «склад - поле» і «поле - склад». На першому маршруті, «склад - 
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поле», транспортні засоби перевозять насіння, добрива, розчини для 

захисту рослин. На другому маршруті «поле - склад» перевозиться 

урожай сільськогосподарських культур. 

Перевезення на цих маршрутах можуть бути партіонні - обслуго-

вування посівних агрегатів, і масові - вивезення врожаю, наприклад, 

пшениці або соняшника. 

Необхідно установити можливі ділянки шляху, з яких складаєть-

ся маршрут перевезення, тип дорожнього покриття і швидкість руху 

на цих ділянках, визначити обсяги перевезень за зміну, при обслуго-

вуванні сільськогосподарських агрегатів. 

 

(3.1) 

 

де   nа - кількість сільськогосподарських агрегатів, що обслуго-

вуються транспортними засобами: 

Wa - продуктивність агрегату, га/зм; 

Н - врожайність, норма внесення, т/га. 

В залежності від виду вантажу необхідно визначити з якими бо-

ртами буде працювати транспортний засіб. Стандартний кузов розра-

хований на повне завантаження машини вантажем 1 класу. Під час 

перевезення вантажів 2...5 кл. повністю завантажити транспортний 

засіб можливо лише при наявності надставних бортів. Висота борта 

визначається із умови: 

 

(3.2) 

звідки висота борта, м 

 

(3.3) 

 

де q - вантажопідйомність транспортного засобу, кг;  

αв - коефіцієнт використання вантажопідйомності;  

Vk - ємність кузова, м
3
;  

а, b - довжина і ширина кузова, м;  

ρ - насипна щільність матеріалу, кг/м
3
. 

Висота надставних бортів дорівнює, м 

 

(3.4) 
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де hc - висота стандартного борту, м. 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності встановлюється 

на рівні αв = 1. 

При обслуговуванні сільськогосподарських машин з технологіч-

ними ємностями вантажопідйомність транспортного засобу визнача-

ється залежністю, кг: 

   (3.5) 

де Vем - об'єм ємності сільськогосподарської машини, м
3
;  

nем - кількість ємностей, що обслуговуються. 

 

3.2 Вибір оптимального маршруту 

При виборі маршруту користуються, критеріями оцінки роботи 

транспортного засобу: 

 - min витрат часу на маршруті; 

 - min витрат палива; 

 - max продуктивності; 

 - min експлуатаційних втрат. 

Приклад 1. З пункту А в пункт Б вантаж можна перевезти по 

двох типах доріг, рис. 1. Знайти оптимальний маршрут роботи транс-

порту, якщо вартість транспортної роботи дорівнює С1 = 0,10 грн/т·км 

на асфальтованій дорозі і С2 = 0,15 грн/т·км - на ґрунтовій дорозі. 

 
Рисунок 1 – Схема маршрутів перевезення вантажу 

 

Скористаємося критерієм - min приведених витрат 

З = Рj · С j → min,                           (3.6) 

де Pj - вантажообіг транспортного засобу на j–му маршруті; 

Сj - вартість одиниці транспортної роботи.  

Визначаємо вантажообіг, т·км 
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                                            (3.7) 

де Q - обсяг перевезення, т; 

l - відстань перевезення, км; 

Р1 = 6000 т·км; Р2 = 5000 т·км. 

Приведені витрати дорівнюють: 

31 = 1000 · 6 · 0,10 = 600 грн. 

З2 = 1000 · 5 · 0,15 = 750 грн. 

За даним критерієм оптимальним є перший маршрут -

асфальтована дорога, оскільки витрати З1<З2. 

Вибираючи критерії оптимізації, необхідно точно сформулювати 

мету системи. Припустимо, під час перевезення зерна від комбайну 

критерієм може служити швидкість на маршруті. Це є вагомим аргу-

ментом у виборі швидкісного транспортного засобу. Якщо при даному 

перевезенні основним технологічним параметром є не швидкість, а 

економічність роботи транспортного засобу, то за критерій оптималь-

ності можна прийняти витрату палива. 

Задача вибору оптимальних маршрутів ускладнюється зі 

збільшенням числа вантажоутворюючих та вантажопоглинаючих 

об’єктів, (однопродуктова транспортна задача). 

 
де Pіj - вантажообіг і-го транспортного засобу на j-му маршруті; 

nіj - кількість транспортних засобів;  

m - кількість типів транспортних засобів;  

z - кількість маршрутів. 

Складність вирішення задачі полягає в тім, що оцінка вартості 

роботи транспорту на кожній ділянці маршруту величина суб'єктивна, 

вона не відображає умови протікання технологічного процесу. 

Приклад 2. З полів А і Г перевозиться врожай кукурудзи на силос 

до силососховищ Б і В. Вибрати оптимальні маршрути перевезень, при 

однакових дорожніх умовах. Складемо схему перевезень, рис. 2. 

(3.8) 
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Рисунок 2 – Схема перевезення врожаю кукурудзи на силос 

Необхідно так спланувати перевезення, щоб загальний обсяг 

транспортної роботи в т·км, або середня відстань завантаженої їздки 

були б мінімальними. 

Оптимальне рішення знайдемо досить простим методом лінійного 

програмування. Цільова функція має вид: 

                   (3.9) 

На перший погляд здається, що доцільніше весь вантаж з пункту 

А доставити в пункт Б, а з пункту Г в пункт В  

Рі =3000 · 8+2000 · 2 = 28000 т·км. 

Насправді близьким до оптимального варіанту перевезень буде 

наступний: А (2000 т) =>В;  А (1000 т) =>Б; Г (2000 т) =>Б. 

Р2 = 2000 · 5 + 1000 · 8 + 2000 · 4 = 26000 т·км. 

l1 = 28000/5000 = 5,6 км;        l2 = 26000/5000 = 5,2 км. 

Обсяг транспортних робіт у другому випадку на 6 % менше ніж у 

першому. 

Оптимальними будуть маршрути:    

АВ →M = 10000 т·км. 

АБ  →М = 8000 т·км.  

ГБ →М = 8000 т·км. 

 

3.3 Розрахунок потреби в транспортних і навантажувально 

розвантажу вальних засобах 

При обслуговуванні сільськогосподарських машин, тобто при 

роботі в якості технологічного транспорту, основною умовою обґрун-
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тування необхідності в транспортних засобах є потоковість виконання 

робіт Wм · пм = Wm · пт, звідкіля 

 
де  Wm,  WM  -  продуктивність транспортних і сільськогоспо-

дарських машин, т/год.  

Продуктивність збиральної сільськогосподарської машини, що 

не має технологічної ємності, (транспортний засіб бере участь у зби-

ранні врожаю, Qм →Qm) виразимо через тривалість завантаження 

транспортного засобу, т/год: 

 
тоді кількість транспортних засобів визначається: 

 
Під час перевезення    масових    вантажів    умовою виконання 

плану перевезень, або вантажообігу є Q = nm · Wm, Р = nm · Wm · lв, звідки 

 
де Q, Р- відповідно завдання на перевезення (т/год) і транспортна 

робота (т·км/год).  

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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Оцінити різні варіанти використання транспортних засобів мож-

на за допомогою номограми. Основною умовою побудови номограми 

є оптимальне узгодження збиральних машин і транспортних засобів, 

тобто умова потоковості виконання робіт, рис. 3. 

У першому квадранті будується залежність t = f(lcp; Vcp). Швид-

кість на маршруті для кожного виду транспортних засобів встановлю-

ється в залежності від типу дорожнього покриття, див. лабораторну 

роботу «Обґрунтування складу транспортних засобів». Визначається 

час руху на маршруті, год: 

 
де Vcpі - середня швидкість руху на маршруті, км/год. 

 

 
Рисунок 3 – Номограма обґрунтування потреби в транспортних засобах 

 

Із точки lі на осі ординат, що відповідає довжині плеча прово-

диться пунктирна лінія, паралельно осі абсцис, а з точки tpyx на осі аб-

сцис, що відповідає часу руху транспортного засобу на маршруті, 

проводиться пунктирна лінія паралельна осі ординат. Через отриману 

точку «а» і центр проводимо лінію, позначаємо Vcp. 

(3.17) 
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В другому квадранті наноситься сума значень елементів 

транспортного процесу, що виконуються на вантажоутворюючому та 

вантажопоглинаючому об'єктах, toi 

 
Для кожного циклу роботи, що виконуються протягом зміни, 

значення даних елементів транспортного процесу постійні. Масштаб 

осі абсцис tрух і осі ординат tоб - однаковий. Лінія, що проведена з 

центру координат під кутом 45°, у цьому випадку є нульовою. Нижче 

нульової лінії наноситься ряд паралельних ліній, що відповідають по-

токовим значенням toi. З точки tpyx проводиться пунктирна лінія до пе-

ретинання з відповідним значенням toi, на графіку точка «б», а з точки 

«б» паралельно осі абсцис до перетину з віссю ординат tоб. 

Визначається час оберту транспортного засобу, год: 

 
У третьому квадранті через центр координат довільно (краще під 

кутом 45°) опускається пряма, якій присвоюється найменування q - 

вантажопідйомність транспортного засобу. З точки tоб проводиться 

пунктирна лінія паралельна осі абсцис до перетину з лінією вантажо-

підйомності, точка «с». 

У четвертому квадранті будується залежність n =f(Wм, toб, q). Ви-

значається потреба в транспортних засобах, див. формулу 3.10, і на осі 

ординат nм фіксується точка «д». Проводиться пунктирна лінія з точки 

«д» паралельно осі абсцис, а з точки «с» паралельно осі ординат. Лі-

нію, що проходить через точку «м» і центр координат назвемо проду-

ктивністю сільськогосподарської машини. 

Графік читається в такий спосіб: при відомій довжині плеча А і 

швидкості транспортного засобу F, час руху на маршруті складає tpyxі. 

Сума тривалостей роботи на маршруті і на об'єктах визначає час обігу 

toбі. При відомих значеннях toб, q,  Wм визначається потреба в транспо-

ртних засобах. 

Потребу в навантажувальних засобах можна визначити:  

-з поняття потоковості виконання робіт: 

(3.18) 

(3.19) 
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де   Qn - план навантажувальних робіт, т/год або т/зм. 

 

4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 

Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує 

дані: 

1 Номер, найменування та мету роботи. 

2 Обґрунтування умов роботи транспортних засобів. 

3 Вибір оптимального маршруту. 

4 Розрахунок потреби в транспортних та навантажувально-

розвантажувальних засобів. 

 

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. За якими складовими часу складається тривалість обороту 

транспортного засобу. 

2. За якими складовими часу складається тривалість однієї їздки 

транспортного засобу. 

3. З яких складових часу складається тривалість навантажуваль-

но-розвантажувальних робіт транспортного процесу. 

4. Як розрахувати кількість їздок агрегату за заміну. 

5. Як різниться між собою технічна і експлуатаційна швидкість 

транспортного засобу. 

6. Як розрахувати експлуатаційну швидкість транспортного за-

собу. 

7. Як розрахувати транспортну швидкість агрегату. 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 
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6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати 

правил використання засобів індивідуального й колективного захисту, 

дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 

місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 
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2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при робо-

ті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимк-

нути його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати 

тільки після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб’єктивних відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно 

вимкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при 

необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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Додаток А 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці   

до роботи №5 

 

1. Як зміниться необхідна кількість транспортних агрегатів із збі-

льшенням тривалості завантаження технологічного агрегату (або 

транспортного, якщо завантаження на ходу) 
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1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

2. Як зміниться необхідна кількість транспортних агрегатів із збі-

льшенням тривалості їздки транспортного агрегату 

1. Збільшиться 

2. Зменшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

3. Як зміниться тривалість очікування завантаження транспорт-

них засобів якщо збільшити кількість технологічних агрегатів 

1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

4. Як зміниться тривалість очікування завантаження транспорт-

них засобів якщо збільшити їх кількість 

1. Збільшиться 

2. Зменшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

5. Як зміниться кількість їздок транспортного агрегату за зміну 

якщо збільшити тривалість їздки 

1. Зменшиться 

2. Збільшиться 

3. Ні яким чином не зміниться 

6. Як розрахувати технічну швидкість транспортного засобу? 

1. Загальний пробіг поділити на тривалість руху 

2. Загальний пробіг поділити на тривалість їздки 

3. Тривалість їздки поділити на загальний пробіг 

7. Що являється продукцією транспорту 

1. Переміщення продукції (т.км) 

2. Маса вантажу (т) 

3. Тран (т-км-квV) 

4. Обсяг вантажу (куб м) 

5. Маса вантажу (т) і обсяг вантажу (куб м)  

8. Які особливості має транспортна продукція 

1. Її не можна накопичувати на складі;  це додаткові витрати, що 

зв’язані з переміщенням продукції; вона повинна мати резерви прові-

зної і пропускної здатності; вона не має форми предмета 
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2. Її не можна накопичувати на складі 

3. Це додаткові витрати, що зв’язані з переміщенням продукції  

4. Вона повинна мати резерви провізної і пропускної здатності 

5. Вона не має форми предмета 

9. Які головні показники має транспорт 

1. Обсяг перевезень (т) і вантажообіг (т.км)  

2. Обсяг перевезень (т) 

3. Тран (т.км.квV) 

4. Вантажообіг (т.км) 

5. Обсяг вантажу (куб м) 

10. Що розуміють під матеріально-технічною базою транспорту 

1. Сукупність транспортних засобів і шляхів сполучень, а також інших 

технічних пристроїв і споруджень  

2. Транспортні засоби 

3. Шляхи сполучень 

4. Вагони, автомобілі, суда 

11. Які елементи включає матеріально-технічна база транспорту 

1. Шляхове та дорожнє господарство; технічні пристрої і споруджен-

ня; транспортні засоби 

2. Шляхове та дорожнє господарство 

3. Технічні пристрої і спорудження  

4. Транспортні засоби 

12. В якої відповіді правильно представлено статичний коефіцієнт 

використання вантажопідйомності транспортного засобу 

1. 1


 

н

тмст
в

Q

S
  

2. 1



тм

нст
в

S

Q


  

3. 1
н

мст
в

Q


  

4. 1
м

нст
в

Q


  

де  - об’ємна маса вантажу, т/куб м; 
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Q - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т; 

S – місткість вантажу у кузові транспортного засобу, куб м, будь то по 

основним бортам або надставним. 

13. В якої відповіді представлено правильне і повне формулюван-

ня вантажу 

1. Вантаж – це матеріал і продукт виробництва, що прийнятий транс-

портом до перевезення  

2. Вантаж – це матеріальні ресурси 

3. Вантаж – це технологічний матеріал, обладнання, устаткування та 

інше 

14. Що таке транспортний стан вантажу 

1. Замаркіровано відповідно правилам; знаходиться в належному кон-

диційному стані і може бути збережено при перевезені; упаковано в 

тару у відповідності з умовами перевезення 

2. Замаркіровано відповідно правилам 

3. Знаходиться в належному кондиційному стані і може бути збереже-

но при перевезені  

4. Упаковано в тару у відповідності з умовами перевезення 

15. Яким показником характеризують вантаж 

1. Фізико-хімічною властивістю; розмірами, об’ємом, масою і фор-

мою, що пред’являється до перевезення; режимом зберігання і спосо-

бами упаковки, перевантаження і перевезення 

2. Фізико-хімічною властивістю 

3. Розмірами, об’ємом, масою і формою, що пред’являється до переве-

зення 

4. Режимом зберігання і способами упаковки, перевантаження і пере-

везення 
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Додаток В 

Форма звіту до роботи 

БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Мета роботи:  _______________________________________________ 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали:   _______________ 

1. Вихідні дані балансувального колеса визначаються з маркі-

ровки шини і подаються у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 – Основні параметри балансувального колеса 

Позначення  

шини 

Ширина 

профілю 

шини, мм 

(або дюйм) 

Посадочний 

діаметр, мм 

(або дюйм) 

Нормативне 

значення 

внутрішньо-

го тиску у 

шині колеса, 

МПа 

Нормативне 

значення 

динамічного 

дисбалансу, 

[Дст], Нм, 

не більше 

     

2. Перелік технологічних операцій (у певній послідовності) при 

балансуванні колеса: 

1) Очистка колеса від бруду. 

2) ... 

...3. Визначення дисбалансу: 

_

,1,
2

nіде
d

gmД iі  , (1) 

де Ді – значення дисбалансу і-го етапу балансування, Н·м; 

g – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м/с
2
; 

d– діаметр кільцевої частини ободу, на яку опирається шина, 

м; 

mі – маса коригувального вантажу, кг. 

Результати визначення коефіцієнту зменшення дисбалансу зво-

дяться до табл.2. 
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Таблиця 2 – Результати визначення коефіцієнту зменшення дис-

балансу  

Етап 

коре-

гу-

вання 

масою 

дис-

бала-

нсу 

колеса 

Один бік колеса Інший бік колеса 

зна-

чення 

маси 

дис-

бала-

нсу, 

mi, кг  

зна-

чення 

поча-

тково-

го 

дис-

бала-

нсу, 

Ді, 

Нм 

зна-

чен-

ня 

маси 

дис-

ба-

лан-

су, 

mi+1, 

кг  

після 

одно-

го 

коре-

гу-

вання 

ма-

сою, 

Ді+1, 

Нм 

зна-

чен-

ня 

маси 

дис-

ба-

лан-

су, 

mi, 

кг 

зна-

чення 

почат-

кового 

дисба-

лансу, 

Ді, Нм 

зна-

чен-

ня 

маси 

дис-

ба-

лан-

су, 

mi+1, 

кг  

після 

од-

ного 

коре-

гуван

ван-

ня 

ма-

сою, 

Ді+1, 

Нм 

1         

…         

n         

 

 

 

 

4. Висновок___________________________________________ 

Роботу виконав: студент  _______________________________ 

      (Число)     (Підпис) 

 

 

Роботу перевірив: _____________________________________ 

        (Число)     (Підпис) 
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Практична робота № 7 

Методичні вказівки до роботи №7 

 

ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПОТОЧНИЙ РІК 
 

МЕТА РОБОТИ - закріплення теоретичних знань і розвиток у 

студентів творчих практичних навиків у складанні річного плану ван-

тажоперевезень  

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.7 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

- критерії ефективності та оптимальності транспортно-

виробничих процесів (технологічних ліній) [1, с. 54-60; 2, с. 117-125, 

189-205]; 

- методи і моделі оптимізації [1, с. 54-60; 2, с. 117-125, 189-205]. 

Ознайомитися: 

- з методикою побудови річного плану вантажоперевезень. 

- з методикою оптимізації транспортного парку.  

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- методика побудови річного плану вантажоперевезень. 

1.14 Питання для самопідготовки (Тестові запитання - Дода-

ток А) 

1.2.1 Критерії ефективності та оптимальності транспортно-

виробничих процесів (технологічних ліній). 

1.2.2 Методика побудови річного плану вантажоперевезень. 

1.15 Рекомендована література 

1. Машиновикористання в землеробстві. За редакцією проф. 

В.Ю. Ільченка і доц. Ю.П. Нагірного. – К: Урожай, 1996 – 382 с. 

2. Гоберман В.А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйст-

венном производстве / Гоберман В.А. - 1986. - 286 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

1. Скласти перелік транспортних робіт. 
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2. Визначити обсяги робіт, відстані, умови перевезень, вантажо-

обіг. 

3. Визначення терміну проведення робіт. 

4. Побудувати графіки виконання робіт по галузям, видам ван-

тажів і перевезень. 

5. Побудувати схеми розподілу вантажопотоків. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця  

1. Робочий зошит. 

2. Обчислювальний пристрій. 

3. Методичні вказівки до виконання роботи. 

4. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 

2.3 Вказівки по підготовці до роботи. 

Робота виконується на основі реальних матеріалів, отриманих в 

період проходження виробничої практики студента. Вихідними мате-

ріалами є: карта структура посівних площ, врожайність і валовий ви-

хід сільськогосподарських культур, структура і поголів’я тварин, ви-

хід основної і побічної продукції, обсяги реалізації та інше. 

2.4 Вказівки по оформленню роботи. 

Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах фо-

рмату А4 згідно вимог ДСТ 2.105-95 ЄСКД щодо загальних вимог до 

текстових документів. 

3 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕЛІКУ ОБСЯГІВ І 

СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ 

При складанні плану перевезень найбільш трудомісткою роботою 
є визначення номенклатури (переліку) вантажів, що планується перево-
зити. Складність роботи полягає у вивчені великого обсягу планових 
документів господарства: виробничо-фінансовий план, технологічні 
карти впрошування сільськогосподарських культур  та  виробництва 
продукції тваринництва, план матеріально-технічного постачання гос-
подарства та обслуговування населення, план закупівлі та реалізації 
продукції і т.п. 

Так, з виробничої програми по рослинництву можна одержати 

відомості про види і кількість продукції, що планується транспортува-

ти у господарстві та за його межами. З технологічних карт на вироб-

ництво сільськогосподарських культур визначаються види, обсяги і 
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терміни перевезення вантажів на поля та з полів. З технологічних карт 

виробництва продукції тваринництва визначаються номенклатура й 

обсяги вантажів, що необхідно перевезти у і цій галузі. У планах ма-

теріально-технічного забезпечення підрозділів господарства, реаліза-

ції продукції та обслуговування населення приведені номенклатура й 

обсяги планових перевезень: паливно-мастильні матеріали, насіння, 

комбікорми, зерно, цукровий буряк, цукор, молоко, м'ясо, вовна, ву-

гілля і т.п. 

Технологічною особливістю сільськогосподарського виробницт-

ва є повторність перевезень багатьох вантажів. Тому при визначенні 

обсягу транспортних робіт повинні враховуватися і повторні переве-

зення. Наприклад, зерно вивозиться від комбайна на тік, потім з току 

на елеватор, частина до агрегатів при посіві озимих, частина в схови-

ще, з якою перевозиться до посівних агрегатів під час весняної сівби. 

Деяка частина зерна направляється на відгодівлю худоби, робітникам 

у вигляді натуроплати. Сіно і солому перевозять з поля до місця скир-

тування, а потім до тваринницьких приміщень і т.д. 

Повторність перевезень вантажів можна визначити за допомогою 

транспортних схем, рисунки 1, 2. 3. Транспортні схеми складаються 

по галузях господарства, по групам культур, наприклад, зернові коло-

сові і зернобобові (озима, яра пшениця, горох, ячмінь, овес), круп'яні 

(гречка, просо), кормові (трави на сіно, зелений корм, кукурудза на 

силос, кормовий буряк, гарбузи і т.д. 

За допомогою транспортних схем визначаються вантажоутво-
рюючі та вантажопоглинаючі об'єкти (пункти навантаження і розван-
таження), тобто маршрути перевезення (звідки та куди), вид вантажу, 
дорожні умови (ґрунтова польова, ґрунтова профільована дорога, до-
рога з твердим покриттям) і строки перевезення, визначаються реальні 
обсяги, відстані перевезення і вантажообіг. 

На підставі схем перевезень складається план транспортних 
робіт по галузям господарства, табл. 1. 

Переміщення вантажу, що указано на схемі є перевезення. У 
графі «найменування вантажу» вказується «вид вантажу» - «мінера-
льні добрива», «насіння», «солома» і т.д. Встановлюється маршрут 
перевезення «звідки та куди». Наприклад, «склад - поле», «поле - тік» 
і т.д., відстань перевезення, а також вид вантажу - «насипний», «нава-
лом», «наливом», «штучний». 
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Рисунок 1 – Транспортна схема внутрішньогосподарських 

перевезень при вирощуванні зернових культур 

Поля 

зернових та 

зернобобо-

вих культур 

Поля 

круп’яних 

 культур 

Склад мінеральних  

добрив 

Центра-

льний  

склад 

зерна 

Рисунок 2 – Транспортна схема внутрішньогосподарських переве-

зень у тваринництві 
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Строки виконання транспортних робіт бувають жорсткі, зв'язані з 
технологічним обслуговуванням сільськогосподарських агрегатів та 
незалежні, тобто початок і закінчення робіт технологією виробництва 
продукції не регламентується. Наприклад, (давись рис.1) перевезення 
мінеральних добрив на поля, де вирощуються зернові-колосові, зерно-
бобові і круп'яні культури, здійснюється в однакових умовах, але в 
різні строки. У перший термін, при суцільному внесенні добрив під усі 
культури, вивозяться вантажі – Q1, Q5. В другий термін, при посіві 
озимих – Q2. У третій термін, при весняній підкормці озимих і посіві 
ярих – Q3, Q4, Q6. Завезення мінеральних добрив у господарство на 
склад виконується у вільний від польових робіт час. 

Обсяги перевезень визначаються на підставі обсягів виробниц-
тва (площа посіву, поголів'я череди і т.д.), а також технологічних умов 
і вимог (врожайність, норма внесення, вага при здачі і т.д.). 

 

          Q = F · Н ,                                 (3.1) 

де F – площа, га; 
Н – врожайність, норма внесення, ц/га, кг/га, т/га. 

Або 

 Q = m · П ,  (3.2) 

де m - поголів'я череди;  

П – вихід продукції з одиниці поголів’я, л/рік, шт./рік, кг/рік. 

Обсяги перевезень палива, мастильних, експлуатаційних матері-

алів визначаються на підставі норм витрат: 

 
де Gі - витрата палива на одиницю виду продукції, л/т, л/1000 шт;  

Qі - обсяг продукції і-го виду, т, шт; 

J - кількість видів продукції;  

Gм - витрата мастильних матеріалів на 100 л витраченого палива, кг. 

По кожному виду перевезень визначається вантажообіг, т.км; 

 

 Р = Q · l,  (3.5) 

де l - відстань перевезення, км. 

(3.3) 

(3.4) 
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Рисунок 4 – 

Рисунок 5 – 
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         3.2 Побудова графіків виконання робіт 

 

Проаналізувати й оцінити план транспортних робіт можна за до-

помогою графіків по галузях господарства, видам вантажів і видам 

перевезень. Графіки робіт у тоннах f = Q(Т) і в тонно-кілометрах 

f=Р(Т) упродовж року будуються в системі прямокутних координат. 

По осі абсцис відкладається плановий період (календарний рік), по осі 

ординат обсяг робіт, рис. 4, 5. Вихідні дані для побудови графіка бе-

руться з табл. 1. 

На підставі графіків перевезень визначається середня відстань у 

галузях господарства упродовж року, рис. 6: 

  



k

1 і

і
сер

Q

P
L

і
,  (3.6) 

де к – кількість видів перевезень в галузі за розрахунковий період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Середня відстань перевезень у продовж року: 1 - ві-

дстань перевезень в тваринництві; 2 - в рослинництві; 3 - в сфері ма-

теріально-технічного забезпечення 

 

За даними табл. 1. будуються графіки розподілу робіт по видам 

вантажів та перевезень (фермські, внутрішньогосподарські та позаго-

сподарські. Графічний матеріал легко виконати у вигляді кругових 

секторних діаграм, рис. 7, 8. 

Необхідно проаналізувати графіки робіт по галузям, видам ван-

тажів та перевезень. У якій галузі та у який час року транспорт заван-
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тажений більше і чому, необхідний напрямок розвитку господарства, 

оцінити умови, в яких здійснюються перевезення. Визначити частку 

технологічних, масових перевезень і час їхнього освоєння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – 

Рисунок 8- 
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3.3 Побудова схем розподілу вантажопотоків 

 

Кількість ватажу, слідуючого з одного пункту в іншій, показує 

розмір вантажопотоку. У сільському господарстві пунктом може бути 

не тільки об'єкт (склад, цех, корівник і т.д.) але і поле, ферма, де здійс-

нюється збір та розподіл матеріалу. У таблиці і на рисунках 1, 2, 3 за-

значені транспортні зв’язки, наприклад, поле-тік, поле-кормоцех, тік-

склад і т.д. Па підставі цих даних необхідно скласти схему (карту) 

транспортних зв’язків і на цій схемі побудувати епюри вантажопотоків. 

На рис. 9 показана епюра вантажопотоків у рослинництві. 

Епюри вантажопотоків будуються таким чином: па лініях, що 

схематично відображують напрямок дороги по карті, в лінійному ма-

сштабі відкладається відстань між пунктами. По вертикалі, у тім же 

масштабі, відкладається кількість вантажу, що перевозиться між пункта-

ми . Епюри вантажопотоків будуються по видах вантажів або напрямках. 

Якщо початком потоку є поле, то граф повинні починатися із середи-

ни поля. 

Розміри вантажопотоків і його структура у рідких випадках за-

лишаються стабільними протягом року. Через характер виробництва, 

кліматичних і дорожніх умов він змінюється по місяцях і навіть добі. 

Оцінити вантажопотік можна по показникам - нерівномірність і потуж-

ність потоку. 

Нерівномірність вантажопотоку у прямому і зворотному напрям-

ках оцінюється коефіцієнтом нерівномірності; 

 
об

пр

Q

Q
п .  (3.7) 

Кількість вантажів, що проходять в обох напрямках за одиницю 

часу, називається потужністю вантажного потоку. 
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Рисунок 9 – 
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4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує 

дані: 

1 Номер, найменування та мету роботи. 

2 Перелік транспортних робіт. 

3 Обсяги робіт, відстані, умови перевезень, вантажообіг. 

4 Графіки виконання робіт по галузям, видам вантажів і переве-

зень. 

5 Схеми розподілу вантажопотоків. 

 

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Методика побудови річного плану вантажоперевезень. 

2. Оптимізація транспортного парку.  

 

6 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персона-

льних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 

18 років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипо-

казань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутріш-

нього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил по-

жежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів поже-

жогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 

або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 

ректора або проректора . При несправності устаткування припинити 

роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати пра-

вил використання засобів індивідуального й колективного захисту, дотри-

мувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції 

з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 
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2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

ні знаходитися в межах оптимального діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

рана або на 2/3 його висоти. 

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 

на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 

навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентованої 

перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при роботі 

слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 

після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту 

й інших несприятливих суб’єктивних відчуттів варто обмежити час 

роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочин-

ку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використан-

ням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача електричним струмом негайно ви-

мкнути електромережу, надати першу допомогу потерпілому, при не-

обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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Додаток А 

Тестові запитання для перевірки знань по самопідготовці  

до роботи №7 

1. Якими показниками оцінюється робота автомобільного транс-

порту 

1. Технічною та експлуатаційною швидкістю  

2. Коефіцієнтом використання вантажопідйомності і пробігу 

3. Часом простою під навантаженням і розвантаженням, та часом в 

наряді 

4. Кількістю їздок і пробігом з вантажем 

5. Технічною та експлуатаційною швидкістю; коефіцієнтом викорис-

тання вантажопідйомності і пробігу; часом простою під навантажен-

ням і розвантаженням, та часом в наряді 

2. В якої відповіді правильно представлено формула продуктив-

ності автомобіля 

1.  Рзм = Qн  в
ст

  nїзд  

2.  Рзм = Qн  в
ст

  проб  

3.  Рзм = Qн  nїзд  

4.  Рзм = Qн / проб 

5.  Рзм = Qн  nїзд / проб  

де Qн- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;  

nїзд - кількість їздок агрегату за зміну; 

в
ст

 - статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності; 

впроб - коефіцієнт використання пробігу. 

3. Що таке їздка автомобіля 

1. Закінчений цикл транспортної роботи  

2. Рух автомобіля в пункт навантаження 

3. Рух автомобіля до споживача 

4. Транспортна робота 

5. Рух автомобіля 

6. Сума часу: закінчений цикл транспортної роботи + рух автомобіля в 

пункт навантаження + рух автомобіля до споживача 

4. Із яких елементів складається час однієї їздки? 

1. Сума часу пунктів 2, 3, 4, 5  

2. Часу на розвантаження вантажу 

3. Часу руху з вантажем 

4. Часу руху без вантажу 
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5. Часу на навантаження вантажу 

5. Відомо, що фактичний обсяг перевезеного вантажу дорівнює 4 

т, а вантажопідйомність автомобіля складає 5 т. В якої відповіді 

правильно розраховано статичний коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності? 

1. 0,8 

2. 0,7 

3. 0,5 

4. 0,54 

5. 0,62 

6. Відомо, що пробіг з вантажем складає 52 км, а загальний – 107 

км. В якої відповіді правильно розраховано коефіцієнт викорис-

тання пробігу? 

1. 0,486 

2. 0,493 

3. 0,464 

4. 0,458 

5. 0,456  

7. Вантажопідйомність автомобіля дорівнює 5 т, кількість їздок 

автомобілем за зміну складає 6; статичний коефіцієнт викорис-

тання вантажопідйомності – 1,0. В якої відповіді правильно роз-

раховано змінну продуктивність автомобіля? 

1. 30 

2. 32 

3. 36 

4. 42 

5. 48 

8. Яку кількість їздок зробить автомобіль на маршруті, якщо ві-

домо, що обсяг перевезення дорівнює 20 т, вантажопідйомність 

автомобіля – 5 т, а статичний коефіцієнт використання вантажо-

підйомності – 0,8. 

1. 5 

2. 6 

3. 4 

4. 7 

5. 8 

9. Як визначити загальний пробіг автомобіля? 
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1. Сума пробігів 2, 3, 4, 6  

2. Дорівнює холостому пробігу 

3. Дорівнює пробігу з вантажем 

4. Дорівнює пробігу з місця розвантаження на місце базування  

5. Сума пробігів 2, 3 

6. Дорівнює пробігу з місця базування на місце завантаження 

10. Яку кількість автомобілів необхідно для перевезення 200 т вантажу? 

Відомо: вантажопідйомність автомобіля – 5 т; кількість їздок автомобі-

ля – 4; статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності – 1,0. 

1. 10 

2. 8 

3. 6 

4. 12 

5. 15  

11. Який існує критерій вибору автомобіля? 

1. Відповіді: 2, 4  

2. Коефіцієнт використання пробігу 

3. Собівартість перевезення 

4. Продуктивність 

5. Кількість їздок 

12. В якої відповіді правильно розраховано статичний коефіцієнт вико-

ристання вантажопідйомності, якщо відомо, що фактичний обсяг пере-

везення вантажу дорівнює 20 т, вантажопідйомність автомобіля – 5 т, 

зроблено 5 їздок? 

1. 0,8 

2. 0,4 

3. 0,5 

4. 0,6 

5. 1,0  

13. Яка змінна продуктивність автомобіля? Якщо відомо, що вантажо-

підйомність автомобіля – 5 т, статичний коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності – 0,8, а кількість їздок – 6. 

1. 24 

2. 28 

3. 32 

4. 26 

5. 18 
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Практична робота №8 

 

РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №8 

 

            1 МЕТА РОБОТИ 

Розробка найбільш ефективної системи організації перевезень з 

мінімальною кількістю рухомого складу і найменшими витратами. 

 

2 ПРОГРАМА РОБОТИ 

2.1 Визначення перспективного об’єму вантажо(пасажиро) оборо-

ту в заданому районі перевезень і складання річного плану перевезень 

2.2 Вибір раціонального типу рухомого складу для конкретних 

умов перевезень 

 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

3.1 Загальна методика автомобільних перевезень. 

3.2 Методика визначається величина вантажообороту при пе-

ревезеннях на будівництві. 

3.3 Вихідні дані для визначення перспективного об’єму паса-

жирських автомобільних перевезень. 

3.4 На які техніко-економічні показники впливає ступінь вико-

ристання вантажопідйомності автомобіля. 

3.5 Фактори, що впливають на доцільність використання авто-

мобілів-самоскидів, автопоїздів і автомобілів, обладнаних навантажу-

вально-розвантажувальними механізмами. 

 

4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Розрахунок автомобільних перевезень рекомендується виконувати 

в такій послідовності: 

1. Визначення перспективного об'єму вантажо(пасажиро) обороту 

в заданому районі перевезень і складання річного плану перевезень. 

2. Вивчення умов експлуатації в заданому районі перевезень і ви-

бір раціональних маршрутів руху рухомого складу. 

3. Побудова карти або схеми вантажо(пасажиро) потоків. 
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4. Вибір раціонального типу рухомого складу для конкретних 

умов перевезень. 

5. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт і вибір 

засобів механізації навантаження і розвантаження. 

6. Розрахунок необхідної кількості рухомого складу для виконан-

ня заданого об'єму перевезень по маршрутам. 

7. Розрахунок основних техніко-експлуатаційних показників по 

перевезенням. 

 

Визначення перспективного об’єму вантажо(пасажиро) обороту в 

заданому районі перевезень і складання річного плану перевезень 

 

Перспективний об’єм вантажообороту визначається по даним 

економічного вивчення потреб в автомобільних перевезеннях ванта-

жів або по затвердженим нормативам даної галузі. 

Так, наприклад, об’єм перевезень будівельних вантажів можна ви-

значити по кількості вантажів на 1 млн.грн. вартості будівництва або 

по кількості матеріалів, що приходяться на 1 м
3
 споруд, які будуються. 

Величина вантажообороту при перевезеннях на будівництві (ре-

конструкції) шляхів визначається в залежності від категорії шляху, що 

будується (реконструюється), типу покриття і довжини шляху. Нор-

мативні дані по витраті будівельних матеріалів на 1 км шляху 11-ї ка-

тегорії наведені в додатку А. 

Перевезення сільськогосподарських вантажів складаються з пере-

везень сільськогосподарської продукції по закупкам держави, переве-

зень сільськогосподарської продукції в межах господарства, переве-

зень органічних і мінеральних добрив, а також перевезень будівель-

них матеріалів промислової продукції і споживчих товарів. 

Об'єм торгових перевезень складається з перевезень хлібобулоч-

них виробів, продовольчих і промислових товарів, а також допоміж-

них перевезень. Об'єм вантажообороту визначається по чисельності 

населення міста і нормам споживання на душу населення (Додаток Б). 

При плануванні об’ємів перевезень по нормативам слід врахову-

вати перспективу, тобто ріст перевезень, що передбачається з ураху-

ванням розвитку народного господарства, а також сезонну нерівномі-

рність вантажообороту. 
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Після визначення об'ємів перевезень вантажів складається річний 

план перевезень по спеціальній формі (Додаток В). Далі указується 

який метод прийнято для організації перевезень (Централізовані пере-

везення, перевезення по методу тягових пліч тощо) і приводиться ко-

роткий опис сутності цього методу і його економічної ефективності. 

Перспективний об’єм пасажирських автомобільних перевезень ви-

значається також по даним економічного дослідження або по норма-

тивам, отриманим в результаті раніше проведених спостережень і уза-

гальнених для планування. Так, річний об’єм пасажирських переве-

зень (автобусних і таксомоторних) можна визначити за формулою: 

100

n z
Wa 


  , пас/год, 

 де  n – чисельність населення міста, чол.; 

z – рухомість населення (середнє число їздок на одного мешка-

нця в рік); 

µ – процент пасажирообороту, який освоюється автобусами 

або таксомоторами. 

Числові значення z і µ для міст з різною кількістю мешканців на-

ведені в роботах [2, 3]. 

План перевезень пасажирів складається по маршрутам і напрям-

кам. 

 

Вибір раціонального типу рухомого складу для конкретних 

умов перевезень 

 

При виборі рухомого складу для перевезення вантажів необхідно 

враховувати вид вантажу, що транспортується і потужність вантажних 

потоків; продуктивність рухомого складу і собівартість перевезень ; 

дорожні і кліматичні умови; терміновість перевезень та інші фактори. 

При рішенні цієї задачі виконується порівняння продуктивності 

рухомого складу і собівартості перевезень для автомобільних переве-

зень заданого об'єму. 

На продуктивність і собівартість значно впливає ступінь викорис-

тання вантажопідйомності автомобіля (взагалі чим більша вантажопі-

дйомність, тим менший питомий об’єм кузова на одну тону вантажо-

підйомності), середньо - технічна швидкість, час простою під наван-
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таженням і розвантаженням .вимір величини перемінних і постійних 

витрат. 

Для порівняння різних автомобілів по собівартості можна корис-

туватися формулою: 

 

 
 

 де  Спер  – змінні витрати на 1 км пробігу, коп.; 

Спос  – постійні витрати на 1 автомобілегодину, коп.; 

Іоб  – загальний пробіг за їздку ,км; 

te  – час їздки, год; 

Зв  – заробітна плата водія за їздку, коп.; 

W – транспортна робота за їздку, т·км. 

При виборі рухомого складу можна проводити порівняння різних 

автомобілів і по питомій витраті палива, л/т·км за наступною форму-

лою: 

 

 
 

де  Но – основна норма витрат томлива, в л/100км; 

Нg – додаткова норма, л/100ткм; 

g, γr, β – відповідно вантажопідйомність автомобіля і коефіцієнти 

використання вантажопідйомності і пробігу. 

Доцільність використання автомобілів-самоскидів, автопоїздів і 

автомобілів, обладнаних навантажувально-розвантажувальними ме-

ханізмами, може бути визначена шляхом порівняння їх з базовим бор-

товим автомобілем рівноцінній відстані, розрахованій по продуктив-

ності: 

 

 
 

де  ∆q – вага, на яку зменшилась вантажопідйомність автомобіля, 

т; 
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∆t – час, на який зменшується простій під завантажуванням і 

розвантажуванням, год; 

tпp – час завантажування і розвантажування, год; 

VT – технічна швидкість автомобіля, км/год. 

По собівартості: 

 

 
 

де  Спер – змінні витрати базового автомобіля на 1км пробігу, коп.; 

Сперс – теж саме для автомобіля самоскида, коп.; 

При перевезенні малих партій вантажів доцільно застосовувати 

автомобілі малої і середньої вантажопідйомності, так як із-за знижен-

ня коефіцієнта використання вантажопідйомності при перевезенні 

дрібно партійних вантажів на автомобілях великої вантажопідйомнос-

ті, збільшується собівартість перевезень і витрата палива [1, 2]. 

При виборі типу рухомого складу може з'явитися необхідність в 

детальному розрахунку швидкості руху автомобілю, витраті палива і 

собівартості перевезень. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

ТА ЗВІТУ 

5.1 Провести розрахунок перспективного об’єму ванта-

жо(пасажиро) обороту в заданому районі перевезень і складання річ-

ного плану перевезень. 

5.2 Провести розрахунок та вибір раціонального типу рухомого 

складу для конкретних умов перевезень. 

5.3 Написати висновки по роботі. 

 

6 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

6.1 Як визначається величина вантажообороту при перевезеннях 

на будівництві? 

6.2 Як визначається перспективний об’єм пасажирських автомо-

більних перевезень? 

6.3 На які техніко-економічні показники впливає ступінь вико-

ристання вантажопідйомності автомобіля? 
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6.4 Які автомобілі доцільно використовувати при перевезенні 

малих партій вантажів? 
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ДОДАТОК А 

Вихідні дані для визначення об’ємів перевезень при будуванні 

1 км дороги 2-ї категорії (ширина проїзжої частини 7 м) 

Найменування матеріалів 
Одиниці 

виміру 

Витрата матеріалів 

Асфальтобетонне 

покриття 

Цементобетонне 

покриття 

Щебень т 3800,00 2200,00 

Пісок т 2568,00 990,00 

Цемент (марки 400) т - 455,00 

Мінеральний порошок 

(заповнювач) 
т 124,00 1,3 

Лісний матеріал т 8,50 17,90 

Дрова т 95,50 1,10 

Метали т 9,50 11,00 

Труби водопровідні т 7 1,7 

Вода т 30,00 340,00 

Покриваючий матеріал т - 1,00 

Рідке паливо т 30,00 11,00 

Бітум т 100,00 - 

Загальна вага матеріалу, 

що перевозиться 
т 6980,00 4530,0 

 

При будуванні дороги 1-ї категорії об’єм перевезень для доро-

ги 2-ї категорії необхідно помножити на коефіцієнт 2, 3; при будуван-

ні дороги 3-ї категорії - на 0,83. 
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ДОДАТОК Б 

Вихідні дані для визначення об’ємів перевезень продовольчих і 

промислових товарів 

Вид перевезень і номенклатура вантажів. 

Середньодобовий об’єм 

перевезень, що прихо-

диться на 1 люд. в грамах. 

1 .Хлібо-булочні вироби. 400 

2.Продуктові товари, в тому числі: 2400 

мука, крупа, макарони 74,0 

м’ясо, ковбаса 96,0 

молоко і молочні продукти 1000,0 

риба 84,0 

консерви 91,0 

жири 34,0 

напої різні 360,0 

цукор і кондитерські вироби 125,0 

овочі та фрукти 295,0 

інші 241,0 

3. Промислові товари , в тому числі:  

взуття 10,6 

тканини 42,6 

меблі 35,4 

металічний посуд 11,4 

папір та зошити 9,2 

електротовари, радіо, годинники 27,0 

галантерейні та парфумерні товари 19,4 

будівельні матеріали 23,4 

інші товари 41,0 

4. Допоміжні перевезення в тому числі:  

перевезення промислових вироб-

ництв 

0,13 

будівельні матеріали 0,22 

тара 0,39 

лід 0,06 

інші вантажі 0,05 
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ДОДАТОК В 

 

План перевезень на _______ рік 

 

На-

ймену 

вання 

ванта-

жів, 

що 

перево 

зяться 

Маршрути 

переве-

зення 

вантажів 

звідки-

куди 

Клас 

ванта-

жу 

Об’єм 

переве-

зень в 

тис. тон 

Середня 

відстань 

переве-

зень, км 

Об’єм 

вантаж-

ної ро-

боти, в 

тис.ткм 

Розподіл 

об’ємів пе-

ревезень по 

квар-талам 

року або 

місяцям 

1
 к

в
 

II
 к

в
 

II
I 

к
в
 

IV
 к

в
 

          

          

          

 

Примітка: При складані плану перевезень сільськогосподарсь-

ких вантажів, вантажооберт розподіляється по місяцям року. 
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Практична робота № 9 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК АТП  

 

Методичні вказівки до практичної роботи №9 

          1 МЕТА РОБОТИ 

Вивчення методики та набуття практичних навичок проекту-

вання (реконструкції) АТП та виконання технологічного розрахунку, 

який визначає виробничу програму по ТО і ремонту автомобілів підп-

риємства, обсяг виробництва по дії і видам робіт, кількість робітників 

і їх кваліфікацію, технологічне обладнання, площі будівель і споруд 

АТП. 

2 ПРОГРАМА РОБОТИ 

2.1 Розрахунок річної програми по обслуговуванню і ремонту 

автомобілів. 

2.2 Цикловий метод розрахунку виробничої програми. 

2.3 Розрахунок числа дій за цикл та за рік. 

2.4 Режим роботи АТП і розрахунок річних фондів часу робіт-

ника, робочого поста і обладнання. 

2.5 Розрахунок штатів АТП. 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

3.1 Технологічно сумісні групи типів рухомого складу. 

3.2 Цикловий метод розрахунку виробничої програми транспо-

ртних або автообслуговуючих підприємств. 

3.3 Номінальний річний фонд часу робітників, обладнання, це-

ху, дільниці і відділення. 

3.4 Методика визначення штату ремонтного підрозділу АТП. 

3.5 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговуючих дій авто-

парку. 

4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

При проектуванні (реконструкції) АТП необхідно виконати те-

хнологічний розрахунок, який визначає виробничу програму по ТО і 

ремонту автомобілів підприємства, обсяг виробництва по дії і видам 

робіт, кількість робітників і їх кваліфікацію, технологічне обладнання, 

площі будівель і споруд АТП. 
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Розрахунок річної програми по обслуговуванню і ремонту  

автомобілів 

Виробнича програма по профілактичному огляду (ПО) і ремон-

ту автомобілів визначає річні обсяги, по всім видам робіт, які викону-

ються на даному підприємстві. Виробнича програма може бути розра-

хована різними методами, найбільш часто застосовуються цикловий 

та прискорений методи. 

При різнотипному рухомому составі розрахунок виробничої 

програми ведеться по моделям в межах однієї групи технологічно су-

місних автомобілів. В залежності від типу рухомого складу [1] вста-

новлено п’ять технологічно сумісних груп: 

1. ЗАЗ, ЛуАЗ, ІЖ, ВАЗ, АЗЛК; 

2. ГАЗ (легкові), УАЗ, РАФ, ЄрАЗ; 

3. ПАЗ, КАВЗ, ГАЗ (вантажні), ЗІЛ, КАЗ; 

4. ЛАЗ, ЛіАЗ, Ікарус; 

5. Урал, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ. 

Для спрощення розрахунків всередині технологічно сумісної 

групи доцільно привести автомобілі до однієї марки і виконати розра-

хунки по їх приведеному числу: 

 

 
 

де  Аm – число автомобілів марки, до якої приводяться інші; 

Аі,Ті, Lссі, kі – кількість, сумарна трудомісткість ПО і ремо-

нту, середнього годинний пробіг і коефіцієнт, що 

враховує категорію умов експлуатації для наведених 

марок автомобілів; 

Тm, Lссm, km – сумарна трудомісткість ПО і ремонту, серед-

ньодобовий пробіг і коефіцієнт, який враховує кате-

горію умов експлуатації для марки, до якої приво-

дяться інші. 

Цикловий метод розрахунку виробничої програми 

При розробці проектів нового будівництва транспортних або 

автообслуговуючих підприємств частіше за все використовується ци-

кловий метод розрахунку виробничої програми. Цикловий метод роз-

рахунку передбачає: 
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1. Вибір і коректування періодичності профілактичних ро-

біт (ЩО, ОР-1, ОР-2, Д-1, Д-2) і пробігу до КР; 

2. Вибір, розрахунок і коректування нормативів трудоміс-

ткості робіт по всім видам профілактичного обслуговування (ПО) і 

усунення несправностей (УН); 

3. Розрахунок числа дій по всім видам робіт з ПО на один 

автомобіль (автопоїзд) за цикл; 

4. Розрахунок коефіцієнта переходу від циклу до року і на 

його основі річного пробігу і кількості дій за рік для одного автомобі-

ля, - а потім для всього парку автомобілів. 

5. Розрахунок річного обсягу робіт з ПО і усуненню не-

справностей для парку автомобілів. 

6. Коригування нормативів ПО і ремонту рухомого складу. 

Заводи-виробники встановлюють нормативи періодичності і 

переліки профілактичних дій, трудомісткості робіт по їх виконанню 

для базових моделей автомобілів. При довгостроковому плануванні 

коректування пробігу до капітального ремонту (КР) і періодичності 

ПО для окремих автомобілів слід проводити за допомогою коефіцієн-

тів, які визначаються діленням норми витрати палива для першої ка-

тегорії умов експлуатації на норму витрати палива для даної категорії, 

тобто по формулам: 

 

де  
k

L
kp

,
k

L
op

 – нормативні значення пробігу до КР і періоди-

чності обов'язкових робіт для першої категорії 

умов експлуатації, км; 

Кi – коефіцієнт коректування нормативів в залежності від і-ї 

категорії умов експлуатації. 

Коефіцієнт Кі розраховується по формулі: 

 
де  Нt – норма витрати палива автомобілем для першої катего-

рії умов експлуатації, л/100 км; 

Ні – норма витрати палива для даних умов експлуатації, 

л/100км. 
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Норми витрати палива Нt і Ні; автомобілів різних марок і моде-

лей визначаються по методиці, викладеній в [2, 3]. Середні значення 

коефіцієнта Кі для різних умов експлуатації наведені в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Коефіцієнти коректування Кі 

 
 

Періодичності діагностичних робіт приймаються рівними пері-

одичності обов’язкових робіт. Періодичність ЩО приймається рівній 

середньодобовому пробігу (для вантажних автомобілів можна прий-

мати рівній подвійному середньодобовому пробігу). 

При розробці проектів будівництва нових підприємств і проек-

тів, які пов'язані з розвитком виробничо-технічної бази діючих підп-

риємств слід використовувати нормативи, які приведені в норматив-

ній частині (Додаток А) 

 

Розрахунок числа дій за цикл 

Число дій на один автомобіль (автопоїзд) за цикл визначається 

відношенням циклового пробігу до пробігу для даного виду ПО. Так 

як цикловий пробіг прийнятий рівним одиниці. При фактичному про-

бігу Цр, чергові останні за цикл ОР-2 і Д-2 не проводяться. Крім того, 

враховуючи, що в обсяг робіт відповідно ОР-1 і Д-1, число ОР-1 за 

цикл не включає кількість ОР-2, а число Д-1 - кількість Д-2. Для цього 

періодичності ПР повинні бути кратні між собою, а пробіг до КР кра-

тний періодичності ПР. Так як при корегуванні ця кратність може бу-

ти порушена, в наступних розрахунках періодичності між окремими 

видами ПР і цикловий пробіг необхідно скорегувати з урахуванням 

кратності між собою і між середньодобовим пробігом. Коефіцієнти 

кратності, що розраховуються, округляються до цілого числа, а потім 

уточнюються періодичності дій і цикловий пробіг [5]. 

Число дій за цикл в загальному вигляді може бути визначено 

по рівнянню: 
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де  Li – періодичність даного виду ПО, км; 

NВВП – сумарне число дій вищого порядку. 

 

Розрахунок числа дій за рік 

Роботи по ЩО, діагностичні, ОР-1, а також частина річного об-

сягу робіт по УН слід виконувати в міжсезонний час. В зв’язку з цим 

при розрахунку продуктивності простою автомобілів в ПО і ремонтах 

за цикл враховується тільки простій під час КР, ОР-2 і УН. Тривалість 

простою автомобіля в ТО-2 і ПР в нормативах ОНТП-01-91 передба-

чається у вигляді загальної питомої норми простою на 1000 км пробі-

гу і проектуванні нових підприємств повинна прийматися без корегу-

вання у відповідності з даними Додатку А. При розробці проектів для 

діючих підприємств необхідно використовувати  дане положення і 

корегувати їх за допомогою коефіцієнта К, який враховує пробіг ру-

хомого складу з початку експлуатації з урахуванням структури парку 

автомобілів, що реально склалася. Формула для розрахунку тривалос-

ті простою автомобіля за один цикл має вигляд: 

 

 
 

де  Кпр – коефіцієнт, який враховує виконання частини обсягу 

роботи в міжсезонний час (може бути прийнятий 

0,75); 

Дор-2, УН – норма простою при ОР-2 і УН в днях на 1000 км 

пробігу; 

Дкр – норма простою в капітальному ремонті з урахуванням 

транспортування на авторемонтне підприємство і на-

зад. При відсутності фактичних даних про час транс-

портування автомобілів його можна орієнтовно при-

йняти рівним 10...20 % тривалості простою в КР по 

нормативам. 
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Якщо для рухомого складу КР не передбачається, то Дкр прий-

мається рівним нулю. Питомий простій Дор-2, УН для автомобілів, що 

працюють з причепами, приймається як для одиночних автомобілів, 

так як причепи взагалі ремонтуються окремо. Для автомобілів-тягачів, 

що працюють з полу причепами, цей показник приймається з ураху-

ванням часу простою полу причепа (приймається рівним 0,02 

дня/1000 км), так як для них усунення несправностей взагалі прово-

диться одночасно і без розцінки. 

Робоча тривалість циклу Дец визначається як відношення цик-

лового пробігу до середньодобового пробігу, тобто 

 

 
 

Загальна тривалість циклу Доц визначається як сума тривалості 

простою за цикл Дрц і робочої тривалості циклу Дец, тобто 

 

 
 

Коефіцієнт переходу від циклу до року r визначається як від-

ношення річної тривалості роботи автомобіля на лінії Ді до загальної 

тривалості циклу Доц, тобто 

 

 
 

Річна тривалість роботи рухомого складу на лінії Ді для паса-

жирського транспорту загального використання (автобусів, таксі) 

приймається рівним 365 днів, для вантажного автотранспорту визна-

чається режимом роботи обслуговуємої клієнтури і може складати 

255, 305 або 365 днів. 

Кількість дій за рік для одного автомобіля по роботам ПО ви-

значається як: 
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Річна кількість дій ЩО, ОР-1, ОР-2 для парку автомобілів роз-

раховується по формулі: 

 

 
 

де  Ас – списочна кількість автомобілів. 

Річна кількість дій по Д-1 і Д-2 розраховується виходячи з на-

ступних міркувань. В залежності від потужності підприємства і інтен-

сивності експлуатації автомобілів роботи по діагностуванню можуть 

виконуватися на окремих постах, на діагностичній станції в АТП або 

на ЦСП. Виходячи із призначення і організації діагностування Д-1 

може виконуватися для визначення працездатності стану по вузлам і 

системам, що забезпечують безпеку руху, для перевірки якості робіт 

після виконання ОР-2 і регулювання при усуненні несправностей. Чи-

сло автомобілів, які діагностуються при УН, згідно дослідним даним, 

складає приблизно 10% програми ОР-1 за рік. Діагностування Д-2 

проводиться з періодичністю ОР-2, а також в окремих випадках при 

УН (приблизно 20% програми ОР-2 за рік). Тоді річна кількість Д-1 і 

Д-2 може бути розрахована наступним чином: 

 

 
Річний пробіг автомобіля Lр визначається множенням циклово-

го пробігу Lkр на коефіцієнт переходу від циклу до року r, тобто: 

 

 
 

Річний пробіг парку автомобілів Lрп на списочну кількість ав-

томобілів Ас: 

 
 

Річна і добова тривалість робочого періоду окремих зон Дз і 

Тсм, залежить від виробничої програми і режиму роботи рухомого 

складу на лінії (Дз = 255; 305; 357 або 365 днів). Для АТП число днів в 

році зон ЩО і УН приймається рівним числу днів роботи рухомого 
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складу на лінії. При п’ятиденному робочому тижні тривалість однієї 

зміни Тсм=8 год, при шестиденному – 7год. 

Добова кількість дій по і-му ПО розраховують по формулі: 

 

 
 

Річний обсяг робіт визначається в людино-годинах для ПО на 

базі Nрп, і відкорегованої питомої трудомісткості дії ti, а для робіт по 

УН - на базі сумарного річного пробігу парку автомобілів і відкорего-

ваної питомої трудомісткості УН на 1000 км пробігу. 

Таким чином: 

 

 
 

де  Трі,ТрУН – сумарний річний обсяг робіт (сумарна трудоміст-

кість) відповідно по і-му виду ПО (ЩО, ОР-1, ОР-

2, Д-1, Д-2) і усуненню несправностей (УН), люд.-

год.  

 

Режим роботи АТП і розрахунок річних фондів часу робітника, 

 робочого поста і обладнання 

Режим роботи характеризується кількістю робочих днів в році, 

числом змін роботи, тривалістю робочого дня і робочого тижня, тобто 

часом роботи виробничого персоналу і обладнання. 

Тривалість робочої зміни і число робочих годин в тижні визна-

чається трудовим законодавством і складає 41 год. на тиждень. При 

п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними даними тривалість 

зміни складає 8,2 год. Якщо тривалість зміни встановлена 8 год., то 

кожна восьма субота є робочим днем. При шестиденному робочому 

тижні зміна тривається 7 год., а в передвихідні ї передсвяткові дні - 6 

год. 

Робота АТП характеризується переривчастим процесом вироб-

ництва і технологічний процес на них може бути пристосований до 

одно-, двох і тризмінної роботи. Для прийнятого режиму роботи АТП 

визначають річні і місячні фонди часу підприємства в цілому, цеха, 

дільниці, відділення, робочого місця (поста), а також обладнання і ро-

бітника. 
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При цьому розрізняють календарний, номінальний і дійсний 

фонди часу. 

Календарний річний фонд часу (Фк) дорівнює добутку числа 

календарних днів в році на число часів в добах 

Фк=365·24=8720 год. 

Номінальний річний фонд часу (Фн) робітників, цеху, дільниці, 

відділення при п’ятиденному тижні і однозмінній роботі: 

 
де  Др – кількість робочих днів в році; 

tс – тривалість зміни, год.; 

Дп – кількість передсвяткових днів в році, перед якими три-

валість зміни скорочується на 1 год.; 

t1 – тривалість зміни в передсвяткові дні, год. 

Номінальний річний фонд часу робітників, обладнання, цеху, 

дільниці і відділення при шестиденному робочому тижні і однозмін-

ній роботі повинен враховувати не тільки число святкових днів, перед 

якими тривалість робочої зміни скорочується на 1 год., але і число пе-

редвихідних днів, перед якими робоча зміна скорочується також на 1 

год. 

Дійсний річний фонд часу робітників менше номінального річ-

ного фонду на час втрат, що пов’язані з відпустками, виконанням 

державних і суспільних доручень тощо: 

 

ФД=[ФН-(d0+ dy + dД + dr + dп)·tc], 

 

де  d0 – кількість відпускних днів в періоді, що планується; 

dy – кількість відпускних днів робітниками - учнями у вечі-

рніх та заочних закладах (10...40 днів на рік); 

dД – кількість днів декретної відпустки, що дорівнює 1,3... 

1,6% від числа робочих днів у році; 

dr – кількість днів невиходу на роботу в зв’язку з виконан-

ням державних і суспільних доручень, що дорівнює 

приблизно 0,15...0,30% від числа робочих днів в році; 

dп – кількість днів інших невиходів на роботу (приблизно 

0,5% від числа робочих днів в році); 

tc – тривалість зміни, год. 

Річний фонд часу робочого поста: 
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де  Пр – кількість робітників, що одночасно працюють на дано-

му робочому посту; 

С – число змін роботи. 

Річні фонди часу обладнання розділяють на календарні або так 

звані номінальні, і дійсні. Величина річного номінального фонду часу 

обладнання дорівнює: 

 

 
 

Для визначення списочної кількості обладнання використову-

ють річний дійсний фонд часу, який враховує втрати робочого часу, 

що пов’язаний з проведенням ремонтів обладнання. Цей фонд часу 

визначається за формулою: 

 
 

де  η – коефіцієнт, який характеризує використання обладнання 

по часу. 

Величина η в значному ступені залежить від організації роботи 

служби головного механіка і інтенсивності експлуатації обладнання. 

Для ремонтних майстерень АТП при однозмінній роботі г| приймають 

рівним 0,97...0,98, при двозмінній - 0,95...0,97, при тризмінній - 

0,9...0,96. 

 

Розрахунок штатів АТП 

Штат ремонтного підрозділу АТП складається з виробничих і 

допоміжних робітників, інженерно-технічних робітників (ІТР), служ-

бовців, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), пожежно-

сторожової охорони (ПСО). 

Явочна і списочна кількість основних виробничих робітників 

визначають окремо для кожної спеціальності по трудомісткості робіт 

за формулами: 
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де  Ря, Рс – відповідно явочна і списочна кількість робітників; 

Фн, Фд – відповідно номінальний і дійсний фонди часу ро-

бітника; 

К – планований коефіцієнт перевиконання норм виробітку, 

К = 1,05... 1,15. 

Трудомісткість робіт при розрахунку кількості виробничих ро-

бітників приймають по всім видам ПО, дільниці або робочому посту. 

Для розбирально-збиральних і агрегатних дільниць і відділень 

необхідна кількість виробничих робітників з урахуванням такту ви-

значають за формулою: 

 
де  Т – трудомісткість робіт, люд.-год.; 

τ – такт виробництва, год. 

Кількість допоміжних робітників складає 10... 15% від числа 

основних виробничих робітників. Загальну прийняту кількість основ-

них виробничих і допоміжних робітників розподіляють по розрядам 

кваліфікації в наступному процентному співвідношенні: 

І – 4; IV – 41; 

II – 9; V – 7; 

III – 36; VI – 3. 

Кількість  інженерно-технічних робітників (ІТР), службовців і 

молодшого обслуговуючого персоналу приймають відповідно 

8…10%, 2…3%, 2…4% від суми виробничих і допоміжних робітників. 

Пожежно-сторожова охорона відповідає кількості постів. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЗВІТУ 

5.1 Розрахувати річну програму по обслуговуванню і ремонту ав-

томобілів. 

5.2 Вивчити цикловий метод розрахунку виробничої програми. 

5.3 Розрахувати число дій за цикл та за рік. 

5.4 Провести визначення режиму роботи АТП і розрахунок річних 

фондів часу робітника, робочого поста і обладнання. 

5.5 Розрахувати штат АТП. 

5.6 Написати висновки по роботі. 
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6 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

6.1 Як визначається річний фонд часу виробничого обладнання? 

6.2 Які показники впливають на виробничу програму АТП за цик-

лового методу розрахунку? 

6.3 Методика розрахунку тривалості простою автомобіля за 

один цикл? 

6.4 Як визначається кількість ремонтно-обслуговуючих дій? 
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ДОДАТОК А 

Нормативи пробігів до капітального ремонту, трудомісткостей, 

періодичностей ПО і простою рухомого складу в ПО і ремонті 

Марка ав-

томобіля 

Пробіг, 

тис.км 

Періодичність, 

тис.км 

Трудомісткість, 

люд.-год. 

Тривалість 

простою 

ТО-1 ТО-2 

Щ
О

 

Т
О

-1
 

Т
О

-2
 ТР 

на 

1000 

км 

в ТО-2, 

ТР, 

дні/1000 

км 

в 

КР, 

дні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легкові автомобілі 

Москвич 

2140 
150 10,0 20,0 0,30 2,3 8,8 2,5 0,30 18 

ГАЗ 24-

10,11 
300 4,0 16,0 0,35 2,5 10,5 3,0 0,40 18 

ГАЗ 24-1У 300 4,0 16,0 0,50 2,9 11,7 3,2 0,40 18 

Автобуси 

РАФ-2203 260 5,0 10,0 0,50 4,0 15,0 4,5 0,40 18 

ПАЗ-672, 

3201 
320 2,4 12,0 0,70 5,5 18,0 5,3 0,45...0,50 20 

ЛАЗ-695Н 360 2,8 14,0 0,80 5,8 24,0 6,5 0,50 20 

ЛАЗ-695Н1 360 2,8 14,0 0,95 6,6 25,8 6,9 0,50 20 

ЛАЗ-3699Н, 

699Р 
400 2,8 14,0 0,80 5,8 24,0 6,5 0,50 20 

Вантажні автомобілі 

ЗИЛ 138А 300 2,5 12,5 0,60 3,5 12,6 4,0 0,40...0,50 22 

КАЗ 608, 

608В 
150 2,2 11,0 0,35 3,5 11,6 4,6 0,40...0,50 15 

МАЗ-500А 250 2,5 12,5 0,30 3,4 13,8 6,0 0,45...0,55 22 

МАЗ-5335 320 4,0 16,0 0,30 3,2 12,0 5,8 
0,45.. 

.0,55 
22 

КамАЗ 5320 300 4,0 12,0 0,75 1,91 10,64 6,7 0,45..0,55 22 

КамАЗ 

53212 
300 4,0 12,0 0,67 2,29 12,27 6,7 0,45...0,55 22 

КрАЗ 257Б1 250 2,5 12,5 0,50 3,5 14,7 6,2 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255Б1 160 2,5 12,5 0,50 3,3 16,1 6,8 0,45...0,55 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГАЗ-САЗ 

3507 
255 4,0 16,0 0,58 2,19 12,88 3,68 0,40...0,50 15 

ЗИЛ 495810 300 4,0 16,0 0,52 2,53 12,42 3,9 0,40...0,50 22 

МАЗ-5549 320 4,0 16,0 0,5 3,5 13,7 6,3 0,45...0,55 22 

КрАЗ 256Б1 160 2,5 12,5 0,45 3,7 14,7 6,4 0,45...0,55 22 

КамАЗ 

5511,55102 
300 4,0 12,0 0,75 1,91 10,64 6,7 0,45...0,55 22 

Татра 815С1 375 10,0 20,0 1,0 7,1 16,8 1,42 0,40...0,50 22 

ЗИЛ 441510 350 4.0 16,0 0,5 2,42 11,88 3,7 0,40...0,50 22 

КамАЗ 5410 300 4,0 12,0 0,67 1,93 10,5 6,7 0,45...0,55 22 

КамАЗ 

54112 
300 4,0 12,0 0,67 2,29 12,27 6,7 0,45...0,55 22 

КрАЗ 258Б1 250 2,5 12,5 0,4 3,7 14,3 6,6 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255В1 160 2,5 12,5 0,4 3,4 15,5 6,6 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255Л 130 2,5 12,5 0,45 3,3 16,2 7,0 0,40...0,50 22 

МАЗ-5432 600 5,0 20,0 0,5 4,25 11,3 5,8 0,40...0,50 - 

МАЗ-54322 600 8,0 24,0 0,5 4,25 11,3 5,2 0,40...0,50 - 

МАЗ-6422 600 5,0 20,0 0,6 4,4 12,0 6,4 0,40...0,50 - 

МАЗ-5429 320 4,0 16,0 0,35 3,2 12,5 6,0 0,40...0,50 22 

МАЗ-5430 320 4,0 16,0 0,4 3,35 13,6 6,0 0,40...0,50 22 
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Практична робота №10 

 

ВИБІР МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №10 

  

             1 МЕТА РОБОТИ 

Вивчення методики та набуття практичних навичок проекту-

вання та вибору методу організації технічного обслуговування і поточ-

ного ремонту. 

 

2 ПРОГРАМА РОБОТИ 

2.1 Розрахунок кількості постів і поточних ліній для ПО і ПР. 

2.2 Розрахунок площ виробничих і складських приміщень. 

2.3 Розрахунок площ місць очікування і зони зберігання авто-

мобілів. 

2.4 Планування технічного обслуговування і ремонту автомо-

білів. 

2.5 Планування підприємств. 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

3.1 Принципи вибору і обґрунтування методів організації об-

слуговування і ремонту. 

3.2 Методика визначення площ виробничих і складських при-

міщень. 

3.3 Річний план-графік ТО і ремонту автомобілів. 

3.4 Методика визначення площ місць очікування і зони збері-

гання автомобілів. 

3.5 Методика визначення кількості постів для виконання ремо-

нтно-обслуговуючих робіт. 

4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

При проектуванні зон ТО і ПР необхідно вибрати і обґрунтува-

ти методи організації обслуговування і ремонту. При цьому необхідно 

враховувати наступні фактори: кількість і тип рухомого складу, добо-

ву програму по ТО даного виду, характер і обсяг робіт по даному виду 

ТО і ПР. 
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В залежності від кількості постів для відповідного виду ТО і 

рівня їх спеціалізації розрізняють два методи організації робіт по об-

слуговуванню і ремонту автомобілів - метод універсальних і метод 

спеціалізованих постів [4, 5]. Метод універсальних постів в основному 

застосовують на постах тупикового розташування, а метод спеціалізо-

ваних постів - на постах послідовного розташування, застосовується 

для поточного методу обслуговування. 

Для обслуговування автомобілів слід організовувати спеціалі-

зовані або універсальні ланки (бригади) по видам ПО або по агрега-

там, системам автомобіля. Робочі ланки (бригади) можуть складатися 

з 2...5 чоловік. Дії ЩО, ОР-1 і Д-1 доцільно проводити на поточних 

лініях (ЩО безперервної, а ОР-1 і Д-1 перервної дії), ОР-2, Д-2 і ПР - 

на одиночних універсальних і спеціалізованих постах. На постах зоні 

ПР виконують тільки контрольні, розбирально-збиральні, регулюва-

льні і кріпильні роботи, а всі інші види робіт ПР по відновленню дета-

лей, вузлів і агрегатів, які зняті з автомобіля виконують у виробничих 

відділеннях (цехах). 

З метою підвищення коефіцієнта технічної готовності більшу 

частину обсягу робіт ПР слід виконувати в міжзмінний час - це період 

між поверненням першого автомобілю поточного дня і випуском 

останнього наступного дня. Цей період може складати до 14 годин. 

Зони обслуговування ЩО, ОР-1 і Д-1 працюють в неробочий час ав-

томобілів (міжзмінний час). Зона ОР-2 працює в денний час. Дільниця 

поглибленого діагностування Д-2 може працювати в одну або дві змі-

ни. Режим роботи зон ПО і ПР залежить від режиму роботи автопідп-

риємства. 

Розрахунок кількості постів і поточних ліній для ПО і ПР 

Число постів залежить від виду, програми, трудомісткості дій, 

методу організації робіт по ПО і ПР і режиму роботи зон АТП. Вихід-

ними даними для розрахунку постів по обслуговуванню автомобілів 

служить ритм виробництва R і такт поста Ƭп, який визначається за фо-

рмулами, хв: 
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де tС – тривалість роботи відповідної зони обслуговування в 

добах, год.; 

Nсі – добова кількість дій по і-му виду обслуговування (ЩО, 

ОР-1,ОР-2); 

Тсі – корегована добова трудомісткість дій по і-му виду обслу-

говування (ЩО, ОР-1, ОР-2); 

Р – кількість робітників, які одночасно працюють на посту, 

чол.; 

tу – час установки автомобіля на пост і з’їзд з поста, хв, 

(tу=2...3хв). 

 

Таблиця 1 – Приблизна кількість робітників, що одночасно 

працюють на одному посту 

Типи автомобілів Зони 

ЩО ОР-1 ОР-2 Д-1 Д-2 ПР 

Легкові 1...2 2 2 1 1 1 

Автобуси 2...3 2...3 3...4 2 2 1 

Вантажні 2...3 2...3. 3...4 2 2 1 

Кількість постів для виконання робіт по обслуговуванню авто-

мобіля: 

. 

 

Кількість постів для виконання робіт по діагностуванню авто-

мобілів: 

 
 

де Трі – річний обсяг робіт по відповідному виду діагностуван-

ня (Д-1, Д-2), люд.-год.; 

Др – кількість робочих днів в році зони діагностування, дні; 

Р – кількість робітників, одночасно працюючих на посту, люд.; 

ηп – коефіцієнт використання робочого місця, ηп = 0,85. .. 0,90.  

Кількість постів для виконання робіт ПР: 
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де α – коефіцієнт, який враховує долю обсягу робіт, що вико-

нуються на посту ПР в найбільш завантажену зміну (α = 0,5...0,6); 
п

рУНТ  – річний обсяг постових робіт ПО Гір, люд.-год. 

Φ – коефіцієнт, який враховує нерівномірність подавання ав-

томобілів в зону ПР (φ= 1,2...1,5). 

При виконанні постових робіт по ПР в міжзмінний період φ 

можна прийняти рівним 1,0. 

При організації поточного методу обслуговування визначають 

кількість поточних ліній для відповідного виду обслуговування. В 

якості вихідних даних для розрахунку поточних ліній беруть такт лінії 

Ƭп і ритм виробництва R. 

Такт поточної лінії визначають також, як і такт посту, хв: 

 

 
 

де Тп – трудомісткість робіт відповідного виду ПО або діагнос-

тики Д-1, Д-2, що виконуються на постах лінії, люд.-год.;  

Рп – кількість робітників, що одночасно працюють на поточній 

лінії, люд (приймається приблизно Рп = 3...6 люд ); 

 tн – час пересування автомобіля з посту на пост, хв. 

Час пересування автомобіля з посту на пост на поточній лінії, хв: 

 

 
 

де L – габаритна довжина автомобіля (автопоїзда), м; 

а – відстань між автомобілями, що стоять друг за другом на по-

стах лінії, (а = 1,2...2,0 м); 

Vk – швидкість руху конвеєра поточної лінії, м/хв. Для конвеє-

рів переривчастої дії Vk = 10... 15 м/хв, для непереривчастої дії Vk = 

2...3 м/хв. 

Кількість поточних ліній обслуговування: 
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де R – ритм виробництва, який при розрахунку поточних ліній 

слід прийняти рівним ритму виробництва поста відповідного виду 

ПО. 

Результати розрахунків слід представити у вигляді таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Кількість постів і ліній 

Показники 
Види ПО 

ЩТО ОР-1 Д-1 ОР-2 Д-2 ПР 

Такт поста Ƭп,хв.       

Ритм виробництва R, хв.       

Кількість постів       

Такт лінії Ƭд, хв.       

Кількість ліній       

 

Розрахунок площ виробничих і складських приміщень 

Площі виробничих зон і відділень 

 

Виробничі площі повинні бути компактними і мати достатню 

площу з хорошим природнім і штучним освітленням для забезпечення 

нормальних умов і високої продуктивності праці.  

Площі виробничих зон ТО і ПР (м
2
) розраховують за форму-

лою: 

 
 

де fа – площа горизонтальної проекції автомобіля, м
2
; 

хп – кількість постів для виконання робіт по відповідному виду 

ТО і ПР; 

кп – коефіцієнт, що враховує щільність розстановки технологі-

чного обладнання. Для зон ТО і ПР кп =4...5. 

Площі зон для поточного методу обслуговування (ЩО, Д-1 і 

ТО-1) визначають за формулою: 
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де L3 – фактична довжина зони, м; 

В3 – ширина зони, м. 

Фактична довжина (м) зони (див. рис. 1) 

 

 
 

де Lп – робоча довжина лінії, м; 

l – відстань від автомобіля до зовнішніх воріт, l = 1,5...2,0 м. 

 
Рисунок 1 – Схема поточної лінії 

 

Робоча довжина лінії, м: 

 

Lл = La·хп + а(хп-1), 

 

де La – габаритна довжина автомобіля, м;  

хп – кількість постів на лінії;  

а – відстань між машинами на лінії, а = 1,2...2,0 м. 

Ширина зони, м: 

 

В3 = Ва + 2b, 

 

де Ва – габаритна ширина автомобіля, м; 

b – відстань від автомобіля до кінця ширини зони, b = 2,0...2,2 

м. 

Площа виробничого відділення, визначають виходячи з площі 

технологічного обладнання (м
2
): 



 

 152 

 

 
 

де обf  - сумарна площа технологічного обладнання і вироб-

ничого інвентарю (столи, стелажі тощо), що встановлюється на підло-

гу даного відділення, м
2
; 

кп – коефіцієнт, що враховує щільність розстановки обладнан-

ня.  

Коефіцієнт кп залежить від призначення виробничого примі-

щення[5.6]: 

- слюсарно-механічне, мідницьке, акумуляторне, електротехні-

чне, карбюраторне - 3...4; 

- моторне, агрегатне, шиномонтажне, вулканізаційне, малярне і 

ОГМ - 3,5...4,5; 

- зварювальне, жестяницьке, арматурне-кузовне - 4... 5; 

- ковальсько-ресорне, деревообробне - 4,5...5,5. 

В окремих випадках розрахунок площі відповідного відділення 

проводять по числу робітників в відділенні в найбільш завантажену 

зміну (Додаток Б). 

Якщо в тому чи іншому відділенні передбачається установка 

автомобіля, кузова або кабіни, то площу, що ними займається слід 

приймати за площу обладнання [4, 5]. 

 

Площа складських приміщень 

Площі складських приміщень (м
2
) визначають по питомій 

площі на 1 млн.км пробігу автомобілів за рік [3, 4]: 

 

 
 

де lp – річний пробіг автомобілів АТП, млн.км;  

fпит – питома площа даного виду складу на 1 млн.км пробігу ав-

томобілів (Додаток В); 

c1, с2, с3, с4 – коефіцієнти, що враховують відповідно кількість 

автомобілів технологічно сумісних груп, тип рухомого складу, висоту 

складських приміщень, категорію експлуатації автомобілів (Додаток 

Г, Д). 
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Площа проміжного складу (м
2
) слід прийняти в розмірі 

20...25% від площі складу запасних частин і агрегатів: 

 

 
 

де Fск.з, Fск.а – площа складу відповідно запасних частин і агрегатів, м
2
. 

 

Розрахунок площ місць очікування і зони зберігання автомобілів. 

При відсутності закритих стоянок перед зонами ТО і ПР слід к 

передбачити місця очікування у виробничих приміщеннях [8]: для по-

точних ліній ТО - по одному для кожної лінії; для індивідуальних пос-

тів ТО - 20% від розрахункової кількості постів; для ПР - 20...30% від 

кількості постів ПР. 

Перед зоною ЩО необхідно передбачити стоянку, яка вміщує 

15...20% годинної продуктивності поточної лінії (15...20 автомобілів). 

При плануванні слід враховувати площу місць очікування, що органі-

зуються у виробничих зонах. 

Зберігання рухомого складу в залежності від кліматичних умов 

може здійснюватися на відкритих площадках, під навісами і в примі-

щеннях. 

Площа зони зберігання АТП розраховується за формулою [5]: 

 

 
 

де fа – площа, яка займається автомобілем в плані, м2; 

К – коефіцієнт маневреності автомобіля (К = 1,5...3,5), більші 

значення - для великовантажних автомобілів; 

Ас – спискова кількість автомобілів; 

Aкр, Ак – кількість автомобілів, що перебувають відповідно у 

КР і відрядженнях; 

хто, хпр – кількість постів ТО-1, ТО-2 і ПР; 

хм – число місць очікування перед зонами ТО і ПР. 

 

Розрахунок площ допоміжних приміщень 

Площі допоміжних приміщень, до яких відносяться адміністра-

тивні, суспільні та побутові приміщення, повинні відповідати вимогам 

СНіП П-92-76 «Допоміжні будівлі та приміщення виробничих підпри-
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ємств». Розрахунок площ допоміжних приміщень проводять по відпо-

відним нормам і числу працівників [5]. 

Розрахунок і підбір технологічного обладнання 

Число одиниць основного обладнання (в тому числі і верстат-

ного) визначають за формулою: 

 
де То – трудомісткість робіт, що виконуються даним видом об-

ладнання, люд.-год.; 

Фо д. – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год.; 

ηз – коефіцієнт завантаження обладнання, ηз = 0,85. . 0,95. 

При проектуванні АТП слід підбирати таке технологічне обла-

днання, яке необхідне для виконання робіт по ПО і ремонту автомобі-

лів. Номенклатуру і кількість основного технологічного обладнання 

(верстати, стенди, підйомно-транспортне обладнання тощо) виробни-

чих зон і відділень ремонтно-обслуговуючої бази АТП вибирають по 

довідникам і каталогам технологічного обладнання для обслуговуван-

ня автомобілів [1, 2, 3]. 

Для великих АТП з однотипними або технологічно сумісним 

рухомим складом віддається перевага високопродуктивному спеціалі-

зованому обладнанню, а для середніх АТП - універсальному. 

При виконанні роботи розрахунок і підбір технологічного об-

ладнання слід проводити тільки для тієї зони чи відділення, яке вказа-

не в завданні на проектування. Розраховане і підібране технологічне 

обладнання зводять у таблицю 3. 

 

Таблиця 3 – Технологічне обладнання зони (відділення) АТП 

Обладнання 
Тип або 

модель 

Кіль-

кість, 

шт 

Габарит-

ні 

розміри, 

мм 

Площа 

одиниці, 

м
2
 

Встановле-

на 

потужність, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

 

Планування технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

Складання річного плану-графіка ТО і ремонту автомобілів по АТП 
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Річний план-графік ТО і ремонту автомобілів представляє со-

бою звідну відомість ремонтних робіт, що виконуються по кожному 

автомобілю. 

1. Для розробки річного плану необхідно визначити показники 

періодичності технічних обслуговувань і ремонтів і представити їх в 

таблиці 4, яку заповнюють окремо по кожній групі однотипних авто-

мобілів. 

Періодичність ТО і ремонтів автомобілів приведена в Додатку А. 

2. Число технічних обслуговувань і ремонтів Nто, що повинно 

бути проведене за рік по кожній машині визначають за формулою: 

 
де Нпл – напрацювання, що планується на рік, км пробігу; 

Нф – фактичне напрацювання автомобілю від останнього ТО, 

ремонту або з початку експлуатації на начало року, що планується, км 

пробігу; 

Тп – періодичність, виконання того виду ТО або ремонту, по 

якому ведеться розрахунок, км пробігу; 

Nn – число всіх видів ТО або ремонтів з періодичністю, яка бі-

льше за періодичність того виду, по якому ведеться розрахунок. 

 

Таблиця 4 – Показники періодичності ТО і ремонтів 

Марка 

автомобі-

ля 

Вид ТО 

і ремо-

нту 

Періодич-

ність вико-

нання ТО і 

ремонтів, км 

пробігу 

Число ТО і 

ремонтів в 

одному ре-

монтному 

циклі 

Трудоміст-

кість вико-

нання одного 

ТО і ремонту, 

люд.- год. 

Трива-

лість од-

ного ТО і 

ремонту, 

днів (год.) 

1 2 3 4 5 6 

 

В практиці рекомендують такий порядок розрахунку. Спочатку 

для кожного автомобіля або групи технічно сумісних автомобілів роз-

раховують число капітальних ремонтів Nкр, потім визначають число 

інших видів технічного обслуговування в порядку зниження їх номе-

рів Nто-2 і Nто-1. 



 

 156 

Таблиця 5 – Річний план-графік технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів 

Марка 

автомобіля 

Фактичне напрацюван-

ня, км пробігу Напрацювання 

в році, що 

планується, км 

пробігу 

Число ремонтів і ТО в 

році, що планується , 

з початку 

експлуатації 

з часу 

проведення 
КР 

ТО-

2 

ТО-

1 
КР 

ТО-

2 

ТО-

1 
число 

місяць 

проведення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Напрацювання автомобіля на початок року, що планується піс-

ля проведення капітального ремонту визначають по процентах згідно 

завдання на проектування. На підставі проведених розрахунків і даних 

таблиці 1 заповнюють таблицю 2 по кожній групі технічно сумісних 

автомобілів або визначеної номенклатури автомобілів, запропонова-

них викладачем. 

 

Планування підприємств 

Планування автотранспортних підприємств вважається най-

більш складним і відповідним етапом проектування. Тут слід вирішу-

вати питання, що торкаються використання і забудови земельної діль-

ниці, його розмірів, взаємного розташування будівель, споруд розта-

шування постів ТО і ПР і місця зберігання рухомого складу, раціона-

льного технологічного процесу, поверху, розмірів і конструктивних 

схем будівель, руху автомобілів по території і у виробничих зонах ТО 

автопідприємств. 

При виконанні планувальних рішень рекомендується дотриму-

ватися технологічних будівельних вимог, що забезпечують високу 

продуктивність і зниження капітальних вкладень. При виборі плану-

вальних рішень слід враховувати призначення АТП, тип і кількість 

рухомого складу, виробничу програму і організацію виробничого 

процесу ТО і ПР, експлуатаційні і кліматичні умови, характеристику 

земельної дільниці і нормативні вимоги при проектуванні АТП [5]. 
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

ТА ЗВІТУ 

5.1 Розрахувати кількість постів і поточних ліній для ПО і ПР. 

5.2 Розрахувати площу виробничих і складських приміщень. 

5.3 Розрахувати площу місць очікування і зони зберігання ав-

томобілів. 

5.4 Вивчити методику планування технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів. 

5.5 Написати висновки по роботі. 

 

6 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1.Які фактори враховуються при проектуванні зон ТО і ПР? 

2. Як проводиться зберігання рухомого складу в залежності від клі-

матичних умов? 

3. Методика розрахунку площа зони зберігання АТП? 

4. Як визначається площа виробничого відділення? 

5. Які існують методи організації робіт по обслуговуванню і ремон-

ту автомобілів? 
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5. Типові норми виробітку і витрачення палива на вантажно-

розвантажувальні роботи у сільському господарстві. – К, 2008. – 

468 с. 
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ДОДАТОК А 

Нормативи пробігів до капітального ремонту, трудомісткостей, 

періодичностей ПО і простою рухомого складу в ПО і ремонті 

Марка ав-

томобіля 

Пробіг, 

тис.км 

Періодичність, 

тис.км 

Трудомісткість, 

люд.-год. 

Тривалість 

простою 

ТО-1 ТО-2 

Щ
О

 

Т
О

-1
 

Т
О

-2
 ТР 

на 

1000 

км 

в ТО-2, 

ТР, 

дні/1000 

км 

в 

КР, 

дні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легкові автомобілі 

Москвич 

2140 
150 10,0 20,0 0,30 2,3 8,8 2,5 0,30 18 

ГАЗ 24-

10,11 
300 4,0 16,0 0,35 2,5 10,5 3,0 0,40 18 

ГАЗ 24-1У 300 4,0 16,0 0,50 2,9 11,7 3,2 0,40 18 

Автобуси 

РАФ-2203 260 5,0 10,0 0,50 4,0 15,0 4,5 0,40 18 

ПАЗ-672, 

3201 
320 2,4 12,0 0,70 5,5 18,0 5,3 0,45...0,50 20 

ЛАЗ-695Н 360 2,8 14,0 0,80 5,8 24,0 6,5 0,50 20 

ЛАЗ-695Н1 360 2,8 14,0 0,95 6,6 25,8 6,9 0,50 20 

ЛАЗ-3699Н, 

699Р 
400 2,8 14,0 0,80 5,8 24,0 6,5 0,50 20 

Вантажні автомобілі 

ЗИЛ 138А 300 2,5 12,5 0,60 3,5 12,6 4,0 0,40...0,50 22 

КАЗ 608, 

608В 
150 2,2 11,0 0,35 3,5 11,6 4,6 0,40...0,50 15 

МАЗ-500А 250 2,5 12,5 0,30 3,4 13,8 6,0 0,45...0,55 22 

МАЗ-5335 320 4,0 16,0 0,30 3,2 12,0 5,8 
0,45.. 

.0,55 
22 

КамАЗ 5320 300 4,0 12,0 0,75 1,91 10,64 6,7 0,45..0,55 22 

КамАЗ 

53212 
300 4,0 12,0 0,67 2,29 12,27 6,7 0,45...0,55 22 

КрАЗ 257Б1 250 2,5 12,5 0,50 3,5 14,7 6,2 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255Б1 160 2,5 12,5 0,50 3,3 16,1 6,8 0,45...0,55 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГАЗ-САЗ 

3507 
255 4,0 16,0 0,58 2,19 12,88 3,68 0,40...0,50 15 

ЗИЛ 495810 300 4,0 16,0 0,52 2,53 12,42 3,9 0,40...0,50 22 

МАЗ-5549 320 4,0 16,0 0,5 3,5 13,7 6,3 0,45...0,55 22 

КрАЗ 256Б1 160 2,5 12,5 0,45 3,7 14,7 6,4 0,45...0,55 22 

КамАЗ 

5511,55102 
300 4,0 12,0 0,75 1,91 10,64 6,7 0,45...0,55 22 

Татра 815С1 375 10,0 20,0 1,0 7,1 16,8 1,42 0,40...0,50 22 

ЗИЛ 441510 350 4.0 16,0 0,5 2,42 11,88 3,7 0,40...0,50 22 

КамАЗ 5410 300 4,0 12,0 0,67 1,93 10,5 6,7 0,45...0,55 22 

КамАЗ 

54112 
300 4,0 12,0 0,67 2,29 12,27 6,7 0,45...0,55 22 

КрАЗ 258Б1 250 2,5 12,5 0,4 3,7 14,3 6,6 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255В1 160 2,5 12,5 0,4 3,4 15,5 6,6 0,45...0,55 22 

КрАЗ 255Л 130 2,5 12,5 0,45 3,3 16,2 7,0 0,40...0,50 22 

МАЗ-5432 600 5,0 20,0 0,5 4,25 11,3 5,8 0,40...0,50 - 

МАЗ-54322 600 8,0 24,0 0,5 4,25 11,3 5,2 0,40...0,50 - 

МАЗ-6422 600 5,0 20,0 0,6 4,4 12,0 6,4 0,40...0,50 - 

МАЗ-5429 320 4,0 16,0 0,35 3,2 12,5 6,0 0,40...0,50 22 

МАЗ-5430 320 4,0 16,0 0,4 3,35 13,6 6,0 0,40...0,50 22 
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ДОДАТОК Б 

Приблизне розподілення технічного обслуговування і поточного ре-

монту рухомого складу по видам робіт в процентах  

Види об-

слугову-

вання і ро-

біт 

Вантажні автомобілі 
Причепи і напівприче-

пи 
Легко-

ві ав-

томо-

білі 

Авто-

буси 
3 карбюра-

торними 

двигунами 

3 дизе-

льними 

двигу-

нами 

Одно-

но-

вісн і 

при-

чепи 

Дво-

хвісні 

при-

чепи 

Налівп-

ричепи 

б
о

р
т

о
в і са м о
с

к
и

д
и

 

се д
е

л
ь н
і 

тя га ч
і 

б
о

р
т

о
в і са м о
с

к
и

д
и

 

се д
е

л
ь н
і 

тя га ч
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Щоденне обслуговування 

Зварюва-

льні робо-

ти 3
5

,0
 

3
5

,0
 

3
5

,0
 

2
7

,0
 

2
7

,0
 

2
7

,0
 

3
5

,0
 

4
0

,0
 

- 

4
5

,0
 

6
5

,0
 

Мийні ро-

боти 6
5

,0
 

6
5

,0
 

6
5

,0
 

7
3

,0
 

7
3

,0
 

7
3

,0
 

6
5

,0
 

6
0

,0
 

- 

5
5

,0
 

3
5

,0
 

Всього: 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

2. Перше технічне обслуговування 

Контроль-

ні роботи 2
5

,0
 

2
5

,3
 

2
5

,0
 

2
0

,0
 

2
0

,4
 

2
0

,0
 

2
3

,0
 

3
0

,0
 

3
5

,0
 

2
6

,0
 

2
8

,0
 

Кріпильні 

роботи 1
9

,7
 

2
0

,0
 

2
0

,0
 

2
0

,5
 

2
1

,0
 

2
1

,0
 

1
0

,0
 

1
5

,0
 

1
5

,6
 

1
7

,0
 

1
6

,0
 

Регулюва-

льні робо-

ти 

4
,5

 

4
,6

 

4
,6

 

4
,5

 
4

,8
 

4
,8

 

- 

4
,2

 

3
,3

 

5
,0

 

5
,5

 

Змащува-

льні і 

очищува-

льні робо-

ти 

2
5

,3
 

2
5

,3
 

2
5

,3
 

2
9

,0
 

2
9

,0
 

2
9

,0
 

2
8

,0
 

2
6

,0
 

2
3

,3
 

2
8

,0
 

2
2

,5
 

Шинні ро-

боти 7
,5

 

7
,3

 

7
,4

 

7
,0

 
6

,5
 

6
,6

 

3
9

,0
 

2
2

,3
 

2
0

,6
 

8
,0

 

5
,5
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Прибира-

льні робо-

ти 

- - - - - - - - - - 

5
,0

 

Мийні ро-

боти 

 

- - -  - - - - - - 

4
,0

 

Електро-

технічні 

роботи 1
4

,5
 

1
4

,2
 

1
4

,3
 

1
2

,0
 

1
1

,6
 

1
1

,8
 

 

2
,5

 

2
,2

 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

Роботи по 

обслуго-

вуванню 

системи 

живлення 

3
,5

 

3
,3

 

3
,4

 

7
,0

 
6

,7
 

6
,8

 

- - - 

5
,0

 

2
,5

 

Всього: 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

3. Друге технічне обслуговування 

Загальний 

огляд ав-

томобілю 

або при-

чепу 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

0
,8

 

0
,8

 

0
,8

 

0
,4

 

0
,6

 

0
,6

 

0
,8

 

0
,8

 
Контроль-

ні роботи 

2
5
,0

 

2
5
,3

 

2
5
,5

 

3
2
,0

 

3
2
,3

 

3
2
,5

 

4
2
,0

  

4
2
,0

 

3
5
,0

 

3
8
,0

 

3
7
,0

 

Кріпильні 

роботи 

1
7
,0

 

1
7
,5

 

1
7
,2

 

1
5
,2

 

1
6
,2

 

1
6
,0

 

1
,6

 

5
,9

 

7
,5

 

7
,5

 

1
2
,0

 

Регулюва-

льні робо-

ти 

7
,5

 

7
,8

 

7
,6

 

4
,0

 

4
,2

 

4
,1

 

5
,5

 

8
,0

 

8
,0

 

7
,0

 

7
,2
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Змащува-

льні і 

очищува-

льні робо-

ти 
1
7
,0

 

1
7
,0

 

1
7
,0

 

1
1
,5

 

1
1
,5

 

1
1
,5

 

1
1
,0

 

1
1
,0

 

7
,4

 

1
5
,2

 

1
2
,5

 

Електро-

технічні 

роботи 

1
3
,5

 

1
3
,5

 

1
3
,5

 

6
,5

 

6
,5

 

6
,5

 

- 

2
,5

 

2
,5

 

1
7
,0

 

1
2
,5

 

Роботи по 

обслуго-

вуванню 

системи 

живлення 

двигуна 

4
,5

 

3
,9

 

4
,2

 

1
5
,5

 

1
4
,5

 

1
4
,6

 

- - - 

4
,5

 

2
,5

 

Шинні ро-

боти 1
4
,5

 

1
4
,0

 

1
4
,0

 

1
4
,5

 

1
4
,0

 

1
4
,0

 

4
0
,0

 

3
0
,0

 

3
9
,0

 

1
0
,0

 

1
1
,5

 

Прибира-

льні робо-

ти 

- - - - - - - - - - 

2
,5

 
Мийні ро-

боти 

- - - - - - - - - - 

1
,5

 

Всього: 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

4. Поточний ремонт 

Контроль-

ні і кріпи-

льні робо-

ти 

5
,1

 

5
,9

 

5
,4

 

5
,3

 

6
,0

 

5
,6

 

5
,1

 

3
,4

 

3
,0

 

5
,0

 

3
,4
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Регулюва-

льні робо-

ти 1
,6

 

2
,3

 

2
,4

 

1
,7

 

3
,0

 

2
,5

 

1
,0

 

1
,8

 

1
,5

 

1
,7

 

1
,3

 

Роботи по 

ремонту 

агрегатів і 

вузлів 

1
8
,0

 

2
0
,2

 

1
9
,3

 

1
9
,1

 

2
1
,3

 

2
0
,0

 

- - - 

1
5
,4

 

1
3
,8

 

Розбира-

льно-

збиральні 

роботи 

2
7
,9

 

3
1
,0

 

2
6
,0

 

2
8
,6

 

3
1
,9

 

3
0
,1

 

4
6
,2

 

3
0
,5

 

3
6
,9

 

2
4
,8

 

2
3
,0

 

Електро-

технічні 

роботи 5
,0

 

5
,0

 

6
,0

 

7
,0

 

3
,5

 

4
,0

 

- 

2
,0

 

2
,0

 

5
,5

 

6
,0

 

Акумуля-

торні ро-

боти 3
,0

 

4
,0

 

4
,0

 

4
,0

 

4
,0

 

4
,5

 

- - - 

4
,0

 

4
,0

 

Роботи по 

ремонту 

системи 

живлення 

3
,0

 

2
,5

 

3
,5

 

3
,5

 

3
,3

 

4
,5

 

- - - 

2
,5

 

3
,0

 
Шиномон-

тажні ро-

боти 

0
,9

 

1
,2

 

1
,7

 

1
,2

 

1
,7

 

2
,1

 

4
,0

 

1
,7

 

1
,3

 

1
,0

 

1
,2

 

Вулкані-

заційні 

роботи 1
,0

 

1
,3

 

1
,9

 

1
,3

 

1
,8

 

2
,2

 

4
,2

 

1
,8

 

1
,5

 

1
,2

 

1
,3

 

Мідницькі 

роботи 

3
,5

 

3
,7

 

3
,7

 

4
,0

 

4
,2

 

4
,2

 

- 

0
,8

 

0
,5

 

3
,5

 

3
,1

 



 

 164 

Жестяни-

цькі робо-

ти 
1
,4

 

, 
1
,5

 

1
,6

 

1
,4

 

1
,5

 

1
,6

 

- - 

0
,5

 

1
,2

 

1
0
,3

 

Зварюва-

льні робо-

ти 1
,2

 

1
,8

 

1
,4

 

1
,2

 

1
,8

 

1
,4

 

1
2
,0

 

8
,5

 

1
5
,0

 

2
,3

 

3
,0

 

Ковальсь-

ко-ресорні 

роботи 

3
,7

 

5
,0

 

5
,0

 

3
,7

 

4
,6

 

5
,0

 

1
2
,0

 

1
3
,5

 

6
,8

 

2
,3

 

3
,8

 

Столярні 

роботи 

4
,4

 

0
,7

 

0
,8

 

4
,4

 

0
,6

 

0
,5

 

2
,5

 

1
7
,0

 

1
4
,0

 

- - 

Слюсарно-

механічні 

роботи 1
4
,0

 

9
,0

 

9
,5

 

1
2
,0

 

7
,0

 

7
,5

 

1
2
,0

 

1
3
,0

 

1
2
,0

 

1
4
,0

 

1
1
,0

 

Арматур-

но-кузовні 

роботи 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,6

 

0
,6

 

- - - 

4
,1

 

8
,3

 

Оббиваль-

ні роботи 

0
,8

 

0
,9

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,4

 

- - - 

3
,5

 

5
,0

 

Малярні 

роботи 

5
,0

 

3
,0

 

4
,0

 

4
,0

 

2
,2

 

2
,0

 

2
,0

 

6
,0

 

5
,0

 

8
,0

 

7
,5

 

Всього: 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
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ДОДАТОК В 

Приблизні площі виробничих відділень {цехів) по ТО і ПР в 

залежності від числа працюючих в найбільш завантажену зміну АТП 

Найменування 

відділень (цехів) 

Число працюючих в найбільш завантажену зміну 

легкові АТП автобусні і вантажні АТП 

1 2 3 4 5-6 7-8 1 2 3 4 5-6 7-8 

Агрегатне (з 

урахуванням 

мийки агрегатів 

і деталей) 

- - 54 63 126 144 - - 54 63 81 108 

Слюсарно-

механічне 
- - 54 63 81 95 - - 54 63 81 95 

Електротехнічне 14 18 27 . 36 54 72 14 18 27 36 54 72 

Паливне 14 18 27 36 - - 14 18 27 36 - - 

Те ж саме з без-

двигу новою 

установкою 

36 45 54 63 - - 36 45 54 63 - - 

Акумуляторне з 

зарядною стан-

цією 

36 54 - - - - 36 54 - - - - 

Шиномонтажне 18 36 45 54 81 - 27 36 54 “ - - 

Вулканізаційне 18 27 36 - - - 18 27 36 - - - 

Жестяницьке 27 36 45 72 - - 27 36 45 63 72 - 

Мідницьке 18 27 36 45 54 - 18 27 36 45 54 - 

Зварювальне 18 27 36 - - - 18 27 36 - - - 

Ковальсько-

ресорне 
27 36 54 72 95  27 36 54 72 95 - 

Арматурно-

кузовне 
14 18 27 36 - - 14 18 27 36 - - 

Столярне - - - - - - 27 36 54 63 72 - 

Оббивальне 27 36 54 - - - 27 36 54 - - - 
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ДОДАТОК Г 

Нормативні питомі площі складських приміщень 

Найменування складських при-

міщень 

Площа на 1 млн.км пробігу, м
2
 

для легко-

вих авто 

для авто-

бусів 

для вантаж-

них авто 

Агрегатів і вузлів 2,3 4,6 3,8 

Запасних частин і деталей 1,55 2,8 3,4 

Мастильних матеріалів 2,1 2,6 2,4 

Шин (нових і відремонтованих) 1,6 2,6 2,4 

Металу 0,3 0,4 0,35 

Лакофарбувальних матеріалів 0,5 0,9 0,7 

Кисню і ацетилену 0,2 0,3 0,25 

інструментальна 0,15 0,2 0,2 

ДОДАТОК Д 

Коефіцієнти корегування норм площ складських приміщень 

Кількість техно-

логічно сумісного 

рухомого складу, 

од. 

Значення 

коефіцієнта 

с1 

Типи рухомого складу 

Значення 

коефіцієнта 

с2 

Від 100 до 200 1,10 
Легкові: 

малого класу - до 1,8 л 
0,7 

Від 200 до 300 1,00 
середнього класу - від 

1,8 до 3,5 л 
1,0 

Від 300 до 500 0,90 
Автобуси: 

малого класу (6,0...7,5 м) 
0,6 

Від 500 до 700 0,85 
середнього класу 

(8,0...9,5 м) 
0,8 

Від 700 до 1000 0,80 
великого класу (10,5... 

12,5 м) 
1,0 

Від 1000 до 1300 0,75 

особливо великого класу 

(>12,5 м) Вантажні: 

малого класу (до 3 т) се-

реднього класу (3...5 т) 

великого класу (6...8 т) 

особливо великого класу 

(> 10 т) 

1,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,3 
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Практична робота №11 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СО У ВИПУСКНИХ ГАЗАХ 

АВТОТРАНСПОРТУ 

 

Методичні вказівки до практичної №11 

          1 МЕТА РОБОТИ 

Вивчення будови і принципу роботи газоаналізатора 

ІНФРАЛІТ-8; навчитися визначати вміст СО у випускних газах. 

2 ПРОГРАМА РОБОТИ 

2.1 Склад відпрацьованих газів та коефіцієнта надлишку повіт-

ря. 

2.2 Будова і принцип роботи газоаналізатора. 

2.3 Підготовка приладу до роботи.  

2.4 Порядок виконання визначення вмісту СО у випускних газах. 

Обладнання: газоаналізатор ІНФРАЛІТ-8, навчальні автомобілі 

Москвич, Газель, ГАЗ-53, ЗИЛ-130. 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

3.1 Склад вихлопних газів двигуна та їх вплив на навколишнє 

середовище. 

3.2 Залежність складу вихлопних газів двигуна від його техніч-

ного стану та регулювань. 

3.3 Що впливає на коефіцієнт надлишку повітря. 

3.4 Будова і принцип роботи газоаналізатора ІНФРАЛІТ-8. 

3.5 Порядок проведення вимірювання вміст СО у випускних 

газах. 

4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Склад відпрацьованих газів та коефіцієнта надлишку повітря 

В теперішній час проблема захисту повітряного басейну є ак-

туальною. Значна частина токсичних речовин, що містяться в повітрі 

міст і містечок являється продуктами функціонування машин, облад-

наних двигунами внутрішнього згорання. 

Основні токсичні компоненти відпрацьованих газів – оксид ву-

глецю і окисли азоту. З відпрацьованими і картерними газами 

двигунів різноманітних типів в атмосферу виносяться також граничні 

і неграничні вуглеводні і продукти проміжного окислення їх із групи 

альдегідів, канцерогені речовини, сажа та інші компоненти. 
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Нормальний технічний стан двигунів характеризується таким 

складом токсичних компонентів в продуктах згорання на номінально-

му режимі роботи: 

 

 Дизелі 
Карбюраторні 

двигуни 

Оксид вуглецю СО % 0,20 6,00 

Оксиди азоту % 0,35 0,46 

Вуглеводні % 0,04 0,40 

Сажа, мг/л 0,30 0,05 

 

Токсичність відпрацьованих газів карбюраторних двигунів за-

лежить від параметрів технічного стану двигуна, режиму його роботи, 

складу і розподілення суміші по циліндрах, її якості і моменту запа-

лення. 

В загальній кількості шкідливих речовин карбюраторних ДВЗ 

кількість СО складає порядок 80%, тому, як правило, оцінку їх ток-

сичності ведуть по цьому компоненту. 

На рис. 1 приведена характеристика токсичності карбюратор-

ного двигуна при різних складах горючої суміші. 

 
Рисунок 1 – Характеристика токсичності двигуна ЗИЛ-130 

 

Склад СО в продуктах згорання зменшується при збільшенні 
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коефіцієнта надлишку повітря α. Але, навіть при α>1, кількість СО 

складає до 0,3...0,5% і пояснюється це складностями отримання гомо-

генної суміші, нерівномірністю розподілу паливо-повітряної суміші по 

циліндрах і т.п. При збагаченні суміші кількість СО зростає в основному че-

рез нестачу повітря. 

Збільшення концентрації СО в продуктах згорання карбюраторних 

двигунів обумовлено причинами, що призводять до збагачення суміші. В 

умовах експлуатації зменшення α може бути викликано: 

— неправильним регулюванням системи холостого ходу карбюра-

тора; 

— забиванням повітроочисника; 

— неправильним регулюванням приводу керуванням повітряною 

заслінкою; 

— завищеним рівнем палива в поплавковій камері; 

— забиванням повітряних жиклерів головної дозуючої системи; 

— несвоєчасним ввімкненням і вимкненням економайзера. 

Із вищевказаних причин найбільш значний вплив на токсичність 

відпрацьованих газів має регулювання карбюратора на режимі холостого хо-

ду. 

Згідно ГОСТ 17.2.2.03-87 гранично допустимий склад СО в об’ємних 

долях в відпрацьованих газах автомобільних карбюраторних двигунів на хо-

лостому ході при мінімальній частоті обертання колінчастого валу складає 

1,5%. Підвищення складу СО передбачає необхідність проведення ре-

гулювання карбюратора і більш ретельну оцінку технічного стану аг-

регатів системи живлення. 

Токсичність відпрацьованих газів ДВЗ оцінюється з викори-

станням різноманітних газоаналізаторів. В основному, дія засобів 

аналізу газів базується на вимірюванні концентрації даної речовини 

по притаманних тільки їй фізико-хімічних властивостях в багатоком-

понентній газовій суміші. 

За принципом дії існуючі газоаналізатори поділяють на: ме-

ханічні, теплові, магнітні, електричні, оптичні, хромотографічні, ма-

сопектрометричні. 

Будова і принцип роботи газоаналізатора 

Газоаналізатор ІНФРАЛІТ-8 працює за методом (принципом) 

поглинання інфрачервоного випромінювання. Він призначений для 
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неперервного кількісного контролю СО в випускних газах карбюра-

торних двигунів в діапазоні 0... 10 об. % СО. 

Вимірювання приладом засновано на принципі питомого по-

глинання інфрачервоних променів, що проходить в двохпроменевій 

апаратурі з приймачем випромінювання, який працює вибірково. 

Приймач випромінювання заповнений газом, що вимірюється. 

Загальний вигляд приладу показано на рис. 3,4,5. 

Принцип роботи газоаналізатора показано на рис. 2. 

Випускні гази проходять через робочу камеру 6 вимірювальної 

кювети. Камера порівняння заповнена інертним газом (N2) і закрита. 

Поглинання інфрачервоного випромінювання проходить тільки в 

вимірювальній кюветі. Через це поглинання в променеприймачі 11 

виникає різниця температур, що призводить до зміни ємності мем-

бранного конденсатора 12, який розміщений між камерами проме-

неприймача. Зміна ємності конденсатора перетворюється в електрич-

ний сигнал, який посилюється і виводиться на блок індикації. 

Підготовка приладу до роботи 

1. Підготовка до вимірювання. 

Прилад приєднують за допомогою вилки мережі з контактом 

захисту до електричної мережі 220В в 50Гц. 

Приєднання шлангів і встановлення фільтрів виконується 

згідно рис.4. Довжину шлангів необхідно витримувати по можливості 

короткою, щоб запобігти тривалому часу затрішки спрацьовування. 

Для запуску в експлуатацію відокремлювана конденсату неперервної 

дії 2, необхідно заповнити об’єм збірника водою. Заповнення можливо в 

будь-якому робочому стані. Відповідний сосуд для води вводиться знизу че-

рез нижню частину відокремлювана конденсату. Надлишкова вода відразу ж 

зливається. 

Сигнали про перешкоди під час робота: 

а) рівень води вище маркування в видимій зоні: 

 -  нормальна робота; 

б) рівень води нижчий маркування: 

- пластина фільтра 39 забита і необхідно її замінити; 

- нещільність між відділювачем конденсату і насосом; 

- несправний насос подачі газу; 

в) рівень води вищий видимої зори або вихід бульбашок повітря: 
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- забитий газозабірний зонд, необхідно його очистити; , 

- перегнутий газозабірний трубопровід. 

УВАГА! Для того, щоб не завдати шкоди обслуговуючому персоналу 

необхідно згідно місцевим вимогам до вихідного штуцера газу 30 приєднати 

шланг для відводу вимірюваного газу від місця вимірювання. 

2. Юстировка ІНФРАЛІТА-8 

Перед включенням необхідно перевірити механічну точку нуля в ро-

бочому положенні. При відхиленнях виконують корекцію на рис. 3, поз. 15. 

Після цього за допомогою кнопки 16 вмикають прилад. Через 30 хвилин 

натиском кнопки 17 всмоктується повітря вільне від СО. 
Тепер перевіряють електричну точку нуля. При відхиленнях приво-

дять в дію електричну установку точки нуля 19, щоб досягти нуля. 

За допомогою натиску кнопки 18 відбувається індикація інструмента. 

Якщо покази вище або нижче червоної відмітки  , то виконують корекцію 

за допомогою регулятора чутливості. 

Прилад готовий до роботи. 

Порядок виконання визначення вмісту СО у випускних газах 

1. Прогріти двигун автомобіля до нормальної температури. 

2. Під’єднати прилад до автомобіля, який перевіряється згідно схеми 

(рис.2). 

3. Виміряти склад СО в випускних газах. 

4. Зробити висновки. 

Наприклад, вивчено будову і принцип роботи газоаналізатора. 

У автомобіля, який перевіряється, в випускних газах міститься 3% СО 

при нормі < 4,5%. 
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1 – газозаборний зонд; 2 – відокремлювач конденсату; 3 – фільтр тонкої 

очистки; 4 – захисний фільтр; 5 – мембранний насос;  

6 – вимірювальна кювета; 7 – кювета порівняння; 8 – джерело інфра-

червоного випромінювання з параболічним дзеркалом;  

9 – синхронний електродвигун; 10 – обтюратор; 11 – променеприймач 

інфрачервоного випромінювання; 12 – мембранний кондесатор; 

13 – підсилювач 

Рисунок 2 – Принцип функціонування 
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Рисунок 3 – Органи керування приладу (вид спереду) 

 
Рисунок 4 – Органи керування приладу (вид ззаду) 
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14 – індикаторний прилад; 15 – механічна установка точки нуля для індика-

торного приладу; 16 – вимикач мережі; 17 – вимикач насосу, що подає газ; 

18 – вимикач контролю чутливості; 19 – електрична установка точки нуля; 

20 – регулятор чутливості, тонкий; 21 – кабель приєднання до мережі з за-

хисним контактом; 22 – запобіжник приладу; 23 – запобіжник трансформа-

тору; 24 – вимикач для підключення допоміжних приладів до гнізда; 25 – 

шланг 4х1 для з’єднання відокремлювана конденсату з входом приладу; 26 – 

гніздо для підключення допоміжних приладів; 27 – шланг 6x2, біля 3 м.; 28 – 

пружинний затискач; 29 – термостійкий шланг зонду; 30 – вихід газу; 31 – 

автоматичний злив конденсату; 32 – накидна гайка; 33 – прозора кришка; 34 

– кругле кільце 30 х 2; 35 – шайба фільтра; 36 – відкидна скоба-підставка; 37 

– об’єм збирача;  38 – маркування; 39 – вставка фільтра; 40 – сопло. 

Рисунок 5 – Органи керування приладу (вид збоку) 
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

ТА ЗВІТУ 

5.1 Ознайомитися зі складом відпрацьованих газів та коефіціє-

нтом надлишку повітря. 

5.2 Вивчити будову і принцип роботи газоаналізатора. 

5.3. Провести підготовку приладу до роботи 

5.4 Виконати визначення вмісту СО у випускних газах. 

5.5 Написати висновки по роботі. 

 

6 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

6.1 За якими показниками оцінюється токсичність дизельних і 

карбюраторних двигунів? 

6.2 Які параметри технічного стану системи живлення карбю-

раторного двигуна передбачають збільшення концентрації СО в про-

дуктах згорання? 

6.3 Який принцип покладено в основу вимірювання концент-

рації СО газоаналізатором ІНФРАЛІТ-8? 
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Практична робота №12 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

 ГАЗІВ ДИЗЕЛІВ  

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №12 

 

           1 МЕТА РОБОТИ 

Вивчити будову приладу ИНА-109 і набути навичок у визна-

ченні ступеню димності дизелів. 

2 ПРОГРАМА РОБОТИ 

2.1 Будова і принцип роботи ИНА-109 

2.2 Підготовка приладу до роботи  

2.3 Визначення ступені димності дизелів.  

Обладнання: вимірювач непрозорості (димності) відпрацьова-

них газів ИНА-109. Автомобіль з дизельним двигуном. 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

3.1 Ознайомитися з принципом роботи приладів для визначен-

ня ступені димності дизелів. 

3.2 Залежність димності дизельного двигуна від його технічно-

го стану та регулювань. 

3.3 Що впливає на коефіцієнт надлишку повітря. 

3.4 Ознайомитися з будовою і принципом роботи приладу 

ИНА-109. 

3.5 Порядок проведення визначення ступеня димності дизелів. 

4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Будова і принцип роботи ИНА-109 

Прилад ІНА-109 (вимірювач непрозорості відпрацьованих газів 

автомобілів) призначений для вимірювання непрозорості (димності) 

відпрацьованих газів автомобілів, що експлуатуються з дизельним 

двигуном.  

Прилад складається із двох блоків (рис. 1) – оптичного, в якому 

формуються первинні електричні сигнали по визначенню димності 

відпрацьованих газів, і блока перетворення інформації, в якому відбу-

вається посилення вхідних сигналів від датчиків по двох каналах тем-

ператури і димності, перетворення цих сигналів в цифровий код, при-

ведення вихідного сигналу датчика до стандартної фотометричної ба-
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зи, що дорівнює 0,43м, приведення вхідного сигналу датчика до нор-

мованої температури 100°С, цифрова індикація температури вихідних 

газів, поточного значення димності за цикл послаблення. При необ-

хідності відбувається індикація показника послаблення. 

 

 
1 – блок перетворення інформації вимірювача димності; 2 – шнур з'єд-

нувальний; 3 – блок оптичний; 5 – труба (4 шт); 6 – труба; 7 – гвинт; 8 – 

тримач; 11 – вихлопна труба автомобіля; 12 – стійка; 13 – місце вста-

новлення контрольного світлофільтра; 14 – ручка;  

15 – блок живлення; 16 –  шнур з’єднувальний. 

Рисунок 1 – Вимірювач непрозорості відпрацьованих газів авто-

мобілів ІНА-109 

 

1. Оптичний блок 3 (рис. 1) в зборі зі змінною трубою, що 

складається із труб 5, 6 і ручкою 14, що знаходиться в комплекті при-

ладу, приєднується до вихлопної труби автомобіля за допомогою три-

мача, який теж є в комплекті приладу. При цьому оптичний блок 

встановлюється на стійку 12, що знаходиться в комплекті приладу. 

УВАГА! При закріпленні приладу до вихлопної труби автомо-

біля, оптичний прилад потрібно встановлювати таким чином, щоб 

хмарка диму, що викидається автомобілем не попадала на оператора. 

Принципова схема оптичного блоку приведена на рис.2. 
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1 – лампа; 2 – об’єктив;3 –  скло; 4 – світлофільтр перевірочний;  

5 – лінза; 6 – світлофільтр; 7 – фотодіод. 

Рисунок 2 – Блок оптичний. Схема оптична принципова 5.185.166 ЛЗ 

 

Якщо температура відпрацьованих газів не перевищує 150°С, 

то в якості з'єднувального ланцюга для транспортування відпрацьова-

них газів від вихлопної труби автомобіля до блока оптичного може 

бути використано рукав ПАР-2 (Х)-3-25-40-У ГОСТ 18698-73 довжи-

на якого не повинна перевищувати (2,5  0,5)м. В цьому випадку мон-

таж приладу здійснювати згідно рис.1, тільки замість труб використо-

вується рукав гумовий напірний. 

2. ОБ (див. рис. 1) являє собою пластмасовий корпус. На пе-

редній панелі розміщені цифрове індикаторне табло для індикації ди-

мності і температури відпрацьованих газів, а також такі органи керу-

вання: 

– кнопка ВВІМКНЕННЯ призначена для ввімкнення приладу; 

кнопка П/Т призначена для переходу з режиму вимірювання пікового 

значення (в відтиснутому стані) на режим вимірювання поточного 

значення димності (кнопка натиснута). 

– кнопка N/М, при натисненні якої на цифровому табло БГО 

відбувається індикація значення вимірюваної величини в одиницях 

показника послаблення; 

– кнопка СБР призначена для скидання показів в режимі вимі-

рювання пікових значень; 

– кнопка КРР призначена для підготовки приладу до його пе-

ревірки за допомогою нейтральних світлофільтрів; 

– ручка керування “Устан. 40,5” на задній панелі приладу при-

значена для періодичного калібрування. 

На задній панелі розміщені: розетка Х6 типу РГ1Н-1-1 для під-

ключення з’єднувального кабелю від джерела постійного струму на-
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пругою (
1,8

12
1,5




 ) В або від блока живлення 220В, який знаходиться в 

комплекті запасних частин, розетка Х5 типу 2РМ18БПНГІВІ для під-

ключення за допомогою з’єднувального кабелю до оптичного блока. 

3. Блок живлення конструктивно являє собою прямокутну ко-

робку із метала, в якій розміщені: понижуючий трансформатор, плата 

стабілізації напруги живлення приладу на рівні від 11 до 11,5В, кноп-

ка ввімкнення, сигнальний світлодіод індикації роботи блоку. 

На передній панелі блоку живлення знаходяться кнопка та ін-

дикатор включеного стану. 

На задній панелі знаходиться запобіжник і роз’єм для 

з’єднання БЖ з ОБ за допомогою з’єднувального шнура з БЖ. 

Підготовка приладу до роботи 

Прилади необхідно зберігати в приміщенні з температурою 

20…25 °С. Після відкриття ящика з приладом, потрібно провести зов-

нішній огляд. 

При виявленні плям і пилу на захисному склі оптичного блоку 

витерти їх фланеллю (при необхідності намочити серветку в неети-

льованому бензині). Візуально перевірити співвісність оптичних дета-

лей оптичного блоку. 

Якщо при зовнішньому огляді не виявлені дефекти, перейти до 

підготовки приладу до роботи.  

Зібрати прилад у відповідності з рис. 1. 

Підключити прилад до джерела постійного струму напругою 

(
1,8

12
1,5




 ) В або через блок живлення до мережі змінного струму 220 

В, при цьому провести заземлення корпусу блоку живлення багато-

жильним кабелем, у якого переріз не менше 4мм
2
. 

УВАГА! Робота без заземлення категорично 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 

Перевірте полярність підключення! 

4. Натиснути кнопку, розміщену на блоці живлення. Ввімкнути 

прилад, натиснувши кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ, що розміщена на панелі 

БПІ. Кнопка N/М – відтиснута, П/Т – натиснула, КРР – відтиснута. 

Натиснути і відпустити кнопку СБР. При цьому повинні з’явитись по-

кази димності біля нуля, а температури – орієнтовне значення навко-
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лишньої температури. 

5. Через 15 хвилин провести калібрувати приладу в такій пос-

лідовності: натиснути кнопку КРР, встановити в оптичний канал бло-

ка оптичний фільтр 8.636.017 із комплекту запасних частин. 

УВАГА ! Світлофільтр встановлюється в канал перед вузлом 

світлоприймача, попередньо змістивши світлозахисну шторку (див. 

рис. 1). 

На індикаторі N/М на передній панелі приладу повинно вста-

новитись значення в діапазоні від 0,00 до 0,2. В випадку відмінності 

показів індикатора від приведених вище, необхідно домогтися вказа-

них, показів, обертаючи резистор “УСТАН.0”, доступ до якого забез-

печується за допомогою отвору на боковій панелі приладу. 

Знята світлофільтр і за допомогою ручки “УСТАН.40,5” при-

ладу. 

Знята світлофільтр і за допомогою ручки “УСТАН.40,5” домо-

гтись показів на індикаторі 40,5. При цьому можлива короткочасна 

поява значень в діапазоні 40,2...40,9. Калібрування приладу закінчене. 

Для перевірки працездатності приладу вставити в оптичний  

канал контрольний світлофільтр 3.900.001. Відтиснути кнопку КРР і 

після невеликої паузи натиснути її знову. На індикаторі температури 

повинні з’явитися покази 100°С, а на індикаторі N/М — значення ди-

мності (непрозорості), вказане для контрольного світлофільтра в пас-

порті, в межах основної приведеної похибки У випадку невстановлен-

ня вказаних значень прилад підлягає ремонту. 

Зняти світлофільтр, відтиснути кнопку КРР, натиснути і відпу-

стити кнопку СБР, встановити на місце світлозахисну шторку. 

Прилад готовий до роботи. 

Визначення ступеню димності дизелів  

1. Автомобілі та їх технічний стан повинен відповідати таким 

вимогам: 

а) мати випускну систему, що забезпечує відсутність підсмок-

тування повітря і витікань відпрацьованих газів; 

б) температура охолоджуючої рідини автомобіля не повинна 

бути нижче мінімально допустимої, передбаченої експлуатаційною 

документацією на автомобіль; 

в) випробування повинні проводитися на автомобілях при за-

стосуванні мастильних матеріалів і палива, які відповідають вимогам 
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стандартів або технічним умовам і рекомендовані відповідною техні-

чною документацією до застосування для конкретної моделі автомо-

біля; 

г) паливо, що застосовується при випробуваннях не повинно 

вмішувати додаткових протидимних присадок, які не рекомендовані 

експлуатаційною документацією на автомобіль; 

д) в автомобілях, які мають роздільні вихлопні труби, димність 

повинна визначатися в кожній із них окремо. 

2. Вимірювання димності може виконуватися при технічному 

обслуговуванні, після ремонту, при регулюванні вузлів системи авто-

мобіля, яка впливає на димнісгь, при випуску нових і капітально від-

ремонтованих автомобілів, а також при технічних оглядах і перевірці 

технічного стану автомобілів на лінії. 

3. При проведенні вимірів необхідно дотримуватись такої пос-

лідовності робіт з приладом: 

а) зібрати і підготувати прилад до роботи згідно вказівкам  по-

переднього розділу; 

б) зібрати стійку і трубопровід; 

в) встановити оптичний блок на стійку, вставити кінець трубо-

проводу в розтруб оптичного блоку і, не під’єднуючи його до вихлоп-

ної труби, перевірити калібрування приладу згідно попереднього роз-

ділу, 

г) в випадку відхилення показів підладнати межі вимірювання; 

д) вставити трубопровід приладу в вихлопну трубу автомобіля 

на глибину (50-150) мм і закріпити її тримачем на вихлопній трубі, 

усунувши тримач на максимально можливу відстань від краю вихлоп-

ної труби; 

УВАГА! При кріпленні приладу до вихлопної труби автомобі-

ля оптичний блок встановити таким чином, щоб хмарка диму, що ви-

кидається автомобілем, не попадала на оператора. 

При проведенні вимірювань кнопка КРР повинна бути віджата. 

При роботі приладу від акумулятора автомобіля, запуск двигуна кате-

горично забороняється; 

е) провести вимірювання в відповідності з ГОСТ 21393-75. При 

вимірюванні на режимі вільного прискорення при 10-кратному повто-

ренні циклу частоти обертання вала дизеля прилад перевести в режим 

вимірювання пікового значення, для чого відтиснути кнопку П/Т. Пе-
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ред кожним натисненням педалі подачі палива (циклом вимірювання) 

слід натиснути і відпустиш кнопку СБР. Максимальне значення не-

прозорості (димності) або показника послаблення (при натиснутій 

кнопці N/М), а також температури автоматично фіксується приладом і 

виводиться на відповідний індикатор. При різниці між останніми чо-

тирма вимірюваннями більше допустимої величини, процедуру вимі-

рювання повторити. У випадку трикратного повторення заданої серії 

вимірювань з негативними результатами зупиниш двигун, зняти про-

бовідбірну трубу, перевірити технічний стан автомобіля та приладу і 

знову повторити вимірювання 

При вимірюванні на режимі максимальної частоти обертання 

прилад слід перевести в режим вимірювання поточного значення не-

прозорості або показника послаблення, для чого натиснути кнопку 

П/Т. 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЗВІТУ 

1.  Вивчити будову і принцип роботи приладу ИНА-109 

2.Описати проведення підготовки приладу до роботи. 

3. Визначити ступінь димності дизеля на різних режимах роботи.  

4. Написати висновки по роботі. 

6 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Назвіть фактори, які впливають на димність відпрацьованих газів. 

2. Роз’ясніть будову та принцип роботи вимірювача непрозорості від-

працьованих газів ИНА-109. 

3. Назвіть вимоги до автомобілів, в яких перевіряться димність випу-

ску. 
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