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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи.  

Автомобільний парк України за останні роки характеризується високими 

темпами зростання – поповненням понад 400 тис. шт. за рік і 20 – 30% щорічного 

приросту. На автомобільний транспорт припадає 50 – 60% від загального обсягу 

споживання імпортованих нафтопродуктів. За таких умов покращення паливної 

економічності автомобілів, аналіз і пошуки можливих шляхів підвищення 

ефективності використання моторних палив є особливо актуальною проблемою. 

Велика питома частка різних типів доріг і значно ширша зона середніх 

швидкостей руху вантажних автомобілів, неповне використання вантажності або ж і 

перевантаження автомобілів – все це характерні умови реальної експлуатації 

автотранспортних засобів (АТЗ) в Україні. Відповідно і актуальність кількісної 

оцінки впливу даних факторів – умов руху на формування реальної паливної 

економічності вантажних автомобілів, вдосконалення практики прогностичного 

нормування лінійних витрат палива, що традиційно зорієнтовані на кращі 

асфальтобетонні дороги І категорії і рух в економічній зоні швидкостей. 

Особливо маловивченою є проблема формування експлуатаційної паливної 

економічності повноприводних автомобілів із значно ширшим діапазоном умов 

використання, насамперед на ґрунтових і піщаних дорогах. 

Мета роботи: проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та діагностики 

форсунки автомобіля марки МАЗ-5334 з дослідженням нормування паливної 

економічності вантажних автомобілів. 

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 

технологічний процес ремонту та виробничий процес механічного цеху. Методи 

виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, 

математичного моделювання; теоретико-емпіричний. 

Отримані результати:  

-  Визначено методи вирішення поставлених задач та актуальність теми роботи; 

- проаналізовано конструкцію та службове призначення об’єкту; 

- визначено виробничу програму по ТО і ремонту; 

- визначено ефективні показники двигуна; 

- нормування паливної економічності вантажних автомобілів; 

- визначено небезпечні елементи конструкції рами ТЗ під дією з агрегатами; 

- підібрано необхідне технологічне оснащення; 

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях, екології 

навколишнього середовища; 

- спроектовано дільницю ремонтного цеху. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблено проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та діагностики 

форсунки автомобіля марки МАЗ-5334 з дослідженням нормування паливної 

економічності вантажних автомобілів.. Приведені результати можуть бути 

впроваджені в умовах реального виробництва.  

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІІ Міжнародної 
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науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р.  

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 9 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – 121 арк. формату А4, графічна частина – 10 

аркушів формату А1 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі проведено огляд сучасного стану автомобілебудівної галузі 

промисловості та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 

В загально-технічному розділі розглянуто характеристика технічного стану 

рухомого складу, спосіб зберігання рухомого складу, тепловий розрахунок двигуна, 

побудова індикаторної діаграми. 

В технологічному розділі проведено визначення виробничої програми, 

перелік робіт і к-сті виробничих робочих автотранспортних підприємстві, вибір і 

редагування значень періодичності ТО і ресурсного пробігу, визначення кількості 

списань і технічного обслуговування на один автомобільний транспорт за період, 

розрахунок упливів, які виникають при діагностиці на автомобільний транспорт 

проектуючого парку за 365 днів, визначення програми по ТО і діагностиці 

автомобільного транспорту, розрахунок кількості окремих постів технічного 

обслуговування. 

В конструкторському розділі виконано опис аналогів проектуючого 

обладнання, пристрій і робота обладнання для діагностики форсунок, розрахунок 

проектуючого обладнання. 

В спеціальному розділі розглянуто огляд ринку та критерії вибору САПР. 

В науково-дослідному розділі представлено аналіз досліджень в області 

паливної економічності автомобільного транспорту, визначення паливної 

економічності вантажних автотранспортних засобів, від режимів руху АТЗ. 

В проектному розділі проведено розрахунок площ приміщень, розрахунок 

площ зон ТО і ТР, розрахунок площ виробничих ділянок, розрахунок площ 

складських приміщень, розрахунок площі стоянки. 

В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання 

розрахунок капітальних витрат на виготовлення приладу, складання кошторису 

витрат по зоні ТР, визначення собівартості ТР. 

В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто 

питання техніка безпеки при роботі у зварювальному відділенні, розрахунок 

аварійного освітлення, причини і характер пожеж на АТП, рятувальні роботи в 

районах землетрусів, затоплення, повені, вимоги техніки безпеки на виробництві 

згідно міжнародних конвенцій. 

В розділі «Екологія» проаналізовано актуальність охорони навколишнього 

середовища, заходи по охороні навколишнього середовища, викиди шкідливих 

речовин в атмосферу, воду та відходи виробництва АТП, обгрунтування заходів по 

охороні навколишнього середовища, вибір устаткування для вловлювання пилу, 
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туману, очистки стічних вод. 

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті 

технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання 

завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі 

роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; 

техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, 

комплект технологічної документації. 

В графічній частині приведено: Розрахунок дійсного циклу двигуна, 

кінематичний і динамічний розрахунок КШМ, Блок схема алгоритму розрахунку 

характеристик усталеного руху на різних типах доріг, Пристрій для діагностики 

форсунки Складальне креслення, Схема з'єднання приспосіблення, Операційна 

карта, Генеральний план, Виробничий корпус, Зона ТР, Вплив характеристик стану 

АТЗ на лінійні величини витрати пального, Схема для визначення нормативної 

вирати пального. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Всі заводи, авторемонтні підприємства, автотранспортні підприємства 

потребують реконструкції та технічного переозброєння. 

Після розрахунків, і представлення результатів економічних показників, було 

отримано собівартість обслуговування величиною 139,675 тис. г.о., що в свою чергу 

призвело до підвищення заробітної плати на 341,3 г.о. 

В даний час намічається тенденція щодо зменшення часу простою 

автотранспортного засобу при проходження будь-якого виду ремонту.  Тому в 

дипломному проекті був спроектований стенд для діагностики форсунок дизельних 

двигунів, який дозволить без затрачивания зайвого часу виявити несправність і 

вжити відповідних заходів. Даний стенд спроектований у відповідності з усіма 

вимоги технологічного проектування та правилами техніки безпеки. 
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АНОТАЦІЯ 

Сорочан В.Б. Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та діагностики 

форсунки автомобіля марки МАЗ-5334 з дослідженням нормування паливної 

економічності вантажних автомобілів. 274 «Автомобільний транспорт». – 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 

Тернопіль, 2019. 

В дипломній роботі виконано розроблення проект дільниці ремонтного цеху 
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для ремонту та діагностики форсунки автомобіля марки МАЗ-5334 з дослідженням 

нормування паливної економічності вантажних автомобілів. 

Ключові слова: АВТОМОБІЛЬ, ДІАГНОСТИКА, ФОРСУНКИ, ПАЛИВНА 

ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ, АВТОТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ. 

 

ANNOTATION 

Sorochan V.В. Plans and specifications of a repair bay for the motor vehicle MAZ -

5334  nozzle diagnostics, maintenance and repair including the study of fuel efficiency 

rationing of trucks. 274 «Automobile transport». – Ternopil Ivan Pul’uj National 

Technical University. – Ternopil, 2019. 

The diploma thesis elaborated the design of the repair shop section for repair and 

diagnostics of the MAZ-5334 car injector with the study of normalization of fuel economy 

of trucks. 

Key words: VEHICLE, DIAGNOSTICS, INJECTION, FUEL ECONOMY, 

OPTIMIZATION, VEHICLE. 


