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Об'єкт дослідження: робочі процеси реалізації технологічного

процесу миття і очищення АТЗ.

Мета роботи: підвищення ефективності миття автомобілів на

станції технічного обслуговування шляхом обґрунтування технології та

комплексу обладнання.

Завдання, які слід вирішити в роботі: 
- науково-технічне обґрунтування підвищення ефективності миття автомобілів

на станції технічного обслуговування;

- основні параметри та показники реалізації технологічного процесу миття і

очищення АТЗ;

- розрахунок характеристик та комплексу обладнання для підвищення

ефективності миття автомобілів на станції технічного обслуговування;

- розробка заходів з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Предмет дослідження: закономірності впливу параметрів

конструкції і режимів роботи мийної установки на показники якості миття і

очищення АТЗ.
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Наукова новизна одержаних результатів

– дістали подальшого розвитку підходи та принципи розрахунків

технологічного процесу миття і очищення АТЗ;

– дістали подальшого розвитку методи визначення параметрів

функціонування виробничих підрозділів СТО на основі теорії масового

обслуговування.

Практичне значення одержаних результатів

Запропоновано рекомендації щодо реалізації технологічного

процесу та застосування потокової технологічної лінії миття і очищення

легкових АТЗ на прикладі СТО «Автомир-Вінниця» №2.
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Загальна схема 

реалізації 

процесу миття
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Характеристики продуктивності мийної установки
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Моделювання тривалості обслуговування одного 

автомобіля за допомогою теорії масового обслуговування

Система з очікуванням

Залежність тривалості

мийних робіт від μ

Система 

змішаного типу

Залежність щільності потоку

заявок від середнього часу 

простою поста прибирально

мийних робіт



Ескізний проект потокової технологічної лінії з 

відповідним устаткуванням
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Основні висновки
12

1. Вибір того чи іншого типу обладнання для мийно-очисних робіт визначається специфічними

вимогами СТО, а саме: метою очистки, типом і розміром транспортних засобів, а також умовами

експлуатації автомобілів.

2. Переваги струменевих мийних установок наступні: компактність мийної установки; невелика

металоємкість; універсальність. Застосовуються для обробки всіх видів рухомого складу автомобільного

транспорту; не потребує ручної праці; процес очистки проводиться швидше. Недоліки: великі витрати води;

не досягається потрібна якість мийки навіть при великій витраті води.

В свою чергу переваги щіткових мийних установок: значне скорочення витрат води; зменшення часу на

миття АТЗ; підвищена продуктивність (до 50 – 90 легкових автомобілів за годину), а недоліки: складність у

конструкції, що проявляється у більшому числі агрегатів, вузлів, силових приводів і приладів управління,

які забезпечують обертання, притискання і відведення щіток в автоматичному циклі; необхідність

проведення полірування після миття.

3. Для міських СТО оптимальним варіантом є використання механізованого миття. Застосування

потокової технологічної лінії (ПТЛ) дає економію у часі, що є вагомим чинником зважаючи на велику

інтенсивність руху автомобілів. Використання щіткової мийної установки дозволяє покращити якість миття

за рахунок механічної дії щіток і значно зменшити витрату води.

4. Виконано розрахунок показників потокової технологічної лінії миття і очищення легкових АТЗ, а

саме розрахунок кількості постів для механізованого миття, обґрунтування ритму потокової лінії миття,

розрахунок кількості мийних засобів та реальної їх витрати, моделювання тривалості обслуговування одного

автомобіля за допомогою теорії масового обслуговування. Запропонована компонувальна схема потокової

технологічної лінії миття і очищення легкових АТЗ.

5. Недостатня увага до комплексної механізації мийно-очисних операцій і устаткування

механізованих і автоматизованих мийних ліній призводить до збільшення обслуговуючого персоналу і

витрат часу на миття автомобілів, отже, і до підвищення вартості мийних робіт, тому в роботі виконано

моделювання тривалості обслуговування одного автомобіля за допомогою теорії масового обслуговування,

визначені ймовірності того, що автомобіль залишить станцію не пройшовши миття


