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СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ 

ФЕРМ 

 

Самборський В.Р.  
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Основна відмінність тваринницького виробництва – наявність в ньому біотехнічної 

системи: оператор-машина-тварина з незалежною активнодіючою біологічною ланкою 

(тварина). Особливості тваринництва потребує безперервного утримання обладнання в стані 

високої технічної готовності, проведення технічного обслуговування й поточного ремонту в 

короткий проміжок часу, з метою виробництва без зупинок. Особливо це важливо на великих 

тваринницьких комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система технічного обслуговування обладнання тваринництва 

 

Окрім надійності виробу (машини, обладнання) розрізняють надійність системи 

технологічного обслуговування – це її здатність в повному обсязі, якісно та безперервно 

давати послуги основному виробництву. Система технічного обслуговування передбачає:  

- встановлення видів та періодичності технічного обслуговування, сервісу та ремонту 

фермських машин з врахуванням їх конструктивних особливостей та умов праці;  

- розробку норм міжремонтного наробітку, витрат запасних частин і ремонтних 

матеріалів, простою при ТО, технологій і трудомісткості, розподіл останньої за видами робіт. 

Планова система технічного обслуговування передбачає всі види технічного 

обслуговування машин і обладнання тваринницьких ферм за здалегідь складеним планом у 

певній послідовності та в термін, визначений кількістю відпрацьованого часу або іншими 

обсягами виконаних робіт.  

Запобіжна система технічного обслуговування передбачає проведення через чітко 

визначені проміжки часу відповідних операцій технічного обслуговування запобігається 

поява передчасних спрацювань, несправностей, виходу з ладу деталей машин і обладнання чи 

порушень нормативних показників якості роботи. 
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