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Вихідні дані до проекту 

Відомості про господарство, господарський напрямок, кількість землі, 

наявність техніки, економічні показники. Витрати паливно-мастильних 

матеріалів і споживання електроенергії. Розміри, план ремонтної майстерні з 

розташуванням технологічного обладнання, опалення, вентиляції і 

освітлення дільниць, охорона праці 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

Відомість дипломного проекту 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

1 Загальний розділ 

1.1 Характеристика господарства 

1.2 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази 

1.3 Аналіз організації технічного обслуговування та ремонту МТП 

1.4 Структура інженерно-технічної служби господарства 

1.5 Організація матеріально-технічного постачання 



2 Організаційний розділ  

2.1 Розрахунок річної кількості ремонтів і ТО по господарству 

2.2 Розрахунок річної трудомісткості ремонтних робіт і технічних 

обслуговувань 

2.3 Розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт за місцем виконання 

2.4 Вибір типу майстерні 

2.5 Розподіл річної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт за видами 

2.6 Визначення штату майстерні 

2.8 Визначення трудомісткості робіт на дільниці 

2.9 Визначення кількості робітників на дільниці 

2.10 Розподіл робіт по робочих місцях 

2.11 Вибір ремонтно-технологічного обладнання і оснащення 

2.12 Перевірні розрахунки площі дільниці та компоновка робочих місць 

3 Технологічний розділ 

3.1 Технічна характеристика механізму (системи) 

3.2 Технологія діагностування механізму (системи) 

3.3 Розробка операційних карт на діагностування, технічне обслуговування 

механізму (системи) 

4 Конструкторський розділ 

4.1 Розробка конструкції пристосування 

4.2 Розрахунок деталей на міцність 

5 Охорона праці 
5.1 Характеристика дільниці 

5.2 Заходи по створенню безпечних та нешкідливих умов праці 

5.3 Розрахунок вентиляції 

5.4 Розрахунок освітлення 

5.5 Заходи по захисту навколишнього середовища 

6 Економічний розділ 

6.1 Визначення витрат на технічне обслуговування машинно-тракторного 

парку 

6.2 Розрахунок техніко-економічних показників роботи дільниці 
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ДОДАТКИ 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

Аркуш 1 План майстерні і розробленої дільниці з розміщеним обладнанням 

Аркуш 2 Техніко-економічні показники дільниці 

Аркуш 3 Карта ескізів операцій технічного обслуговування 

Аркуш 4 Креслення пристосування і його деталей 
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Графік виконання дипломного проекту 
18.05.20 – Загальний розділ. 

19.05.20-26.05.20 – Організаційний розділ. 

27.05.20-03.06.20 – Технологічний розділ. 

04.06.20-07.06.20 – Конструкторський розділ. 

08.06.20-11.06.20 – Охорона праці. 

12.06.20-14.06.20 Економічний розділ. 

15.06.20-17.06.20 – Графічна частина. 

17.06.20-20.06.20 – Оформлення і перевірка. 

 


