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ВСТУП 

 

В теперішній час витрати на підтримування технічної готовності машин 

на протязі всього періода експлуатації в 7...9 разів перевищують витрати на її 

виробництво. В цілому по країні на ремонт та технічне обслуговування машин-

но-тракторного парка щорічно витрачується велика кількість грошових коштів. 

При цьому багато профілактичних операцій виконується передчасно, а ремонт-

ні – в більшому обсязі, ніж належить 

Важливіша складна частина технічного сервісу – організація ремонту те-

хніки на існуючої ремонтно-обслуговуючій базі [1,2,3,4,5].  

Ремонтно-обслуговуюча база, це центральні ремонті майстерні, пункти 

технічного обслуговування тракторів, гаражі-профілакторії, які мають ефектив-

но працювати. 

Для ефективного використання ремонтно-обслуговуючої бази, необхідно 

створювати такі умови, при яких  ремонт окремих вузлів і агрегатів сільського-

сподарської техніки повинен бути прибутковим. 

Для рішення цього питання необхідні сучасні технології і сучасна органі-

зація ремонтних робіт, яка спрямована на ефективне використання кожного 

трактора або автомобіля. 

Перевага ремонту сільськогосподарської техніки в ремонтних майстернях 

спрямована на зменшення витрат при ремонті. 

Вирішення цього питання дозволяє ефективно використовувати створені 

раніше виробничі фонди, зменшувати витрати на сільськогосподарську проду-

кцію, а взагалі збільшувати прибуток сільськогосподарських підприємств.  

Тому метою дипломного проекту є розробка ефективних заходів з орга-

нізації та технології технічного сервісу машинно-тракторного парку в умовах 

господарства, які дають змогу знизити витрати праці та коштів, а також підви-

щити міжремонтний період техніки. 
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1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ ТЕХНІКИ В 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

1.1 Загальна характеристика господарства 

  

            ТОВ «ЮЛЕНА» є підприємством, яке займається виробництвом сільсь-

когосподарської продукції. Поверхня господарства – рівнина. Клімат – помір-

но-континентальний. Середня температура повітря + 8ºС ; липня - + 21,5ºС; січ-

ня  - (-6)ºС. Тривалість вегетаційного періоду рослин – 215 днів. Середньорічна 

кількість опадів – близько 330 мм. Щорічно в квітні-червні бувають суховії. 

Господарство вирощує зернові культури, соняшник, ріпак.  

Господарство обробляє 3500 га орної землі. 

 

1.2 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази  

 

         До складу ремонтно-обслуговуючої бази господарства входять ремонт-

на майстерня, автогараж, склади і пункти технічного обслуговування. Основ-

ним об'єктом ремонтно-обслуговуючої бази є ремонтна майстерня, яка приз-

начена для проведення поточного ремонту ТО-3, ТО-2 і сезонного ТО: трак-

торів, автомобілів, комбайнів і сільськогосподарських машин. У приміщенні 

розміщені наступні дільниці: 

1) слюсарна ; 

2)  поточного ремонту і регулювання паливної апаратури; 

3)  ремонту і збереження акумуляторних батарей; 

4)  ремонту електроустаткування; 

5) склад; 

6) ковальсько-зварювальна ; 

7) слюсарно-механічна; 

8) ремонтний зал. 
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       Також у господарстві мається пункт технічного обслуговування,  який 

призначен для проведення нескладних технічних обслуговувань, усунення 

дрібних несправностей і відмовлень машин, знарядь. Передбачені площадки 

для збереження техніки, обладнані площадки для зовнішнього очищення і 

заправлення машин, майстерня і зони відпочинку механізаторів. В автогаражі 

виконується технічне обслуговування автомобілів, усуваються дрібні не-

справності і відмовлення.  

 

   1.3  Аналіз існуючої технології й організації ремонту машин у господарстві 

  

      У ремонтній майстерні застосовується тупиковий метод ремонту за при-

мітивною  схемою технологічного процесу ремонту машин представленого 

на рисунку 1.1 

Зовнішнє очищення (ручна)                             Визначення 

                                                                         несправності 

Розбирання на вузли і деталі                           (зі слів механізатора) 

                          

 Очищення агрегату (ручна)                            

 

Дефектовка деталей (візуальна) 

 

Заміна деталей 

 

Зборка агрегатів  

 

Зборка машини 

 

Обкатування (експлуатаційна) 

 

Рисунок 1.1 – Схема існуючого технологічного процесу ремонту машин. 



 
 

                      31ТСК.009.000000ПЗ 
      11 

Поруч з майстерні існує обладнана бетонна площадка для зовнішнього 

очищення машин, де виконується мийка водою в теплий період року. Після зо-

внішнього очищення з'ясовують причини відмовлень, потім ставлять трактор у 

майстерню, зливають ПММ і виробляється розбирання трактора на агрегати, а 

потім на вузли. 

Двигун, паливну апаратуру, вузли, гідросистеми ремонтують шляхом замі-

ни зношених деталей на нові. 

Дефектування і комплектування деталей проводиться на місці розбирання  

слюсарем візуально, без застосування контрольно-вимірювальної апаратури, 

технологічної документації. 

Зборка машини виробляється на тім же місці, де і розбирання, при цьому 

засобу малої механізації і спеціальних пристосувань не використовуються. Вуз-

ли і деталі перед зборкою не очищаються. 

Перевірка й обробка відремонтованої техніки виробляється за межами 

майстерні. 

З описаної схеми відновлення видно, що маються значні відступи від типо-

вого технічного процесу ремонту. Це негативно відбиває на якості ремонту і 

помітно знижує післяремонтный ресурс агрегатів і машини в цілому. 

Планові роботи з ремонту й обслуговування техніки практично не прово-

дяться, а всі роботи спрямовані на усунення відмовлень. Техніка надходить у 

ремонт тільки при неможливості подальшої експлуатації. 

Найбільш серйозними недоліками в роботі майстерні є: 

1) Відсутність планових ремонтів і технічних обслуговувань. 

2) Відсутність багатостадійного очищення. 

3) Відсутність діагностування і дефектовки. 

4) Низький відсоток відновлення деталей при ремонті, що приводить до 

росту витрат на ремонт через придбання запасних частин. 

5) Відсутність обкатування відремонтованої техніки. 

6) Відсутність технологічної документації на основні операції процесу ре-

монту машин. 



 
 

                      31ТСК.009.000000ПЗ 
      12 

       Тому що облік роботи майстерні практично не ведеться, багато загальних 

і питомих показників в основних документах відсутні. Ті ж, що маються, 

приведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 - Техніко-економічні показники діяльності майстерні. 

Показник Значення 

2018 2019 2020 

Загальна трудомісткість виконуваних ро-

біт з ремонту тракторів,  люд.год 

885 820 849 

Виробнича площа, м2 
1440 1440 1440 

Чисельність робітників 
8 7 7 

Число металорізальних верстатів, шт. 
2 2 2 

Середній розряд робітників 
3,9 4 4 

 

 

1.4   Висновки і задачі проекту 

 

На підставі проведеного аналізу організації і технології технічного сервісу 

машин у майстерні зроблені наступні висновки: 

     1. У зв'язку зі зміною взаємин зі спеціалізованими ремонтними підприємс-

твами існує необхідність в організації технічного сервісу в господарстві.  

2. При організації технічного сервісу машини відсутня плановість; не ви-

значаються можливі обсяги обслуговуючих робіт, терміни їхнього виконання. 

3. Технологічний процес технічного сервісу машин недосконалий, тому що 

не містить таких важливих операцій як діагностування, мийка, відновлення де-

талей, обкатування й іспит агрегатів. 
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4. Виконувані операції технологічного процесу технічного сервісу значно 

спрощені, виконуються без відповідної технологічної документації, без спеціа-

льного технологічного устаткування, оснащення. 

З аналізу виробничої  діяльності майстерних і зроблених висновків виплива-

ють наступні задачі проекту: 

1. Необхідно зробити розрахунки по визначенню обсягу робіт, розподіл 

цих робіт  з урахуванням агротехнічних термінів проведення польових робіт. 

2. Розробити заходу щодо удосконалювання ремонтної бази технології й 

організації технічного сервісу.  

3. Розробити установку для миття деталей 

4. Забезпечити охорону труда і безпеку життєдіяльності працюючих. 

5. Провести техніко-економічну оцінку проекту. 
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        2 ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН  

 

       2.1 Наявність техніки у  господарстві 

 

Склад та наявність техніки господарства дозволяє виконувати усі польові 

роботи за діючі агротехнічні строки, проводити потрібний комплекс механізо-

ваних робіт у повному обсязі.  

У таблиці 2.1 наведений склад,  кількість, річний наробіток та строк служ-

би машинно-тракторного парку. 

      

        2.2 Планування потреби машин в обслуговуючих діях  

 

        Відповідно до чинних положень, необхідність машин в обслуговуючих ді-

ях встановлюється окремо для нових машин (які раніше не ремонтувалися) за 

нормативами доремонтного наробітку і для раніше ремонтованих по нормати-

вах післяремонтного наробітку. 

        Розрахунки потреби машин у ремонтно-обслуговуючих діяннях проводять 

по кожному виді і марці машин відповідно до їхньої наявності, річному плано-

вому наробітку, нормативів періодичності ТО і міжремонтного наробітку.  

        У проекті розраховуємо кількість усіх видів ремонтів і технічних обслуго-

вувань, передбачених системою технічного обслуговування і ремонту машин, 

прийнятою в сільському господарстві. 

На підставі даних таблиці 2.1 та формул 2.1...2.7 проведені розрахунки з 

використанням ПЄОМ.  

Результати розрахунків зведемо в таблицю 2.2. 
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Таблиця 2.1 – Машинно-тракторний парк, що обслуговується та ремонтується 

Найменуван-

ня 
Марка 

Кількість 

машин, 

шт. 

Річний наробі-

ток, Wр, у.е.га, 

га, км 

Середній 

вік машин, 

років 

1 2 3 4 5 

Трактор Джон Дир 6920 1 3600 4 

 Т-150; ХТЗ-181 2 3200 6 

 Т-150К; ХТЗ-17221 2 3400 8 

 Джон Дир 8310 1 2500 5 

 Джон Дир 7430 2 2400 4 

 МТЗ-80 4 1750 10 

 
МТЗ-82;  

Беларус-952 
2 1800 5 

 ЮМЗ-6Л 4 1600 19 

 Т-40 2 1000 18 

 Т-25 1 800 16 

 Т-16 1 700 25 

Комбайн Джон Дир 2266 Екстра 1 400 3 

 ДОН-1500 1 300 9 

 VECTOR-410 1 350 2 

 
CLAAS  

MEGA350 
1 350 8 

Автомобіль Газ-53А 4 30 15 

 
Зил-130; 

Зил-433110 
4 40 14 

 Зил-СААЗ-3501 1 45 2 

 Зил-ММЗ-555 1 45 12 

 
Камаз-5320; 

Камаз-5460 
2 50 6 

 Уаз-469 1 40 15 

 ВАЗ-2109 1 40 12 

Плуги 

ПЛН-5-40; 

ПЛН-4-35;  

ПЛН-8-40 

8   

Лущильники ЛДГ-10М 5   

Борони  

дискові 

БДВ-7; 

БПС-4,2В 
4   

Борони  

зубові 

БЗСС-1,0; 

БЗТС-1,0 
110   

Катки КТП-7,8;  8   
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 

Зчіпки 
С-11У;  

СГ-21 
5   

Культиватори 

КПС-8ПМ; 

КПС-4; 

КУН-3;КРН-4,2; 

КПЄ-3,8 

16   

Сівалки 

СЗП-3,6; 

СЗ-3,6А;СЗТ-5,4; 

СУПН-8; 

СУПН-6; 

СОН-4,2 

18   

Оприскувачі 
ОВП-200; 

ОПШ-2000-18 
2   

Косарки КН-2,1; КПН-2,1 4   

Жниварки 

ЖВН-6У; 

ЖРБ-5М; 

ПЗР-6 

4   

Причепи 

НТС-5А; НТС-10; 

2ПТС-4; 

2ПТС-4-8545 

10   

      

Для тракторів однієї марки кількість технічних обслуговувань Ni, шт., 

визначається за формулами[6] 
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n2стоN  , (2.6) 

де  Wр –  середньорічний плановий наробіток, ум. ет. га; 

n –  число машин даної марки, шт.; 

Mi – норматив наробітку ремонту і технічного обслуговування згідно 

структури РОБ, ум. ет. га, наробіток до поточного ремонту складає 

1/3 наробітку до капітального ремонту. 

Для автомобілів кількість ремонтно-обслуговуючих впливів розрахову-

ється за формулами (2.1; 2.4; 2.5; 2.6). 

Для комбайнів кількість капітальних ремонтів визначається за форму-

лою (2.1), кількість поточних ремонтів Nпр, шт.; 

Nпр = n – Nкр, (2.7) 

а кількість технічних обслуговувань по формулах (2.4; 2.5). 

Кількість ремонтів простих сільськогосподарських машин приймається 

рівною їх наявності. 

 

Таблиця 2.2 – Кількість ремонтно-обслуговуючих діянь МТП господарства 

Найменування і 

марка  

Кількість 

машин, шт. 

Планова кількість ремонтів і ТО, шт. 

КР ПР ТО-3 ТО-2 ТО-1 СТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Джон Дир 6920 1 0 0 1 4 17 2 

Т-150; ХТЗ-181 2 0 2 1 10 40 4 

Т-150К; ХТЗ-

17221 2 0 2 1 11 42 4 

Джон Дир 8310 1 0 1 0 5 21 2 

Джон Дир 7430 2 0 2 1 12 47 4 

МТЗ-80 4 1 3 4 25 101 8 

МТЗ-82 2 0 2 2 13 52 4 

ЮМЗ-6Л 4 1 3 4 27 107 8 

Т-40 2 0 2 1 10 41 4 

Т-25 1 0 1 1 6 26 2 

Т-16 1 0 1 1 8 33 2 

Джон Дир 2266 

Екстра 3 0 3 - - - - 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дон-1500 1 0 1 - - - - 

VECTOR 1 0 1 - - - - 

CLAAS 1 0 1 - - - - 

Газ-53А 4 0 - - 12 36 8 

Зил-130 4 0 - - 16 48 8 

Зил-СААЗ 1 0 - - 4 14 2 

Зил-ММЗ-555 1 0 - - 4 14 2 

Камаз-5320 2 0 - - 10 30 4 

Уаз-469 1 0 - - 2 6 2 

Ваз-2109 1 0 - - 2 6 2 

Плуги 8 - 8 - - - - 

Лущильники 5 - 5 - - - - 

Борони дис. 4 - 4 - - - - 

Борони зуб. 110 - 110 - - - - 

Катки 8 - 8 - - - - 

Зцепки 5 - 5 - - - - 

Культіватори 16 - 16 - - - - 

Сівалки 18 - 18 - - - - 

Оприскувачі 2 - 2 - - - - 

Косарки 4 - 4 - - - - 

Жниварки 4 - 4 - - - - 

Причепи 10 - 10 - - - - 

 

 

2.3 Обґрунтування виробничої програми 

 

Для обґрунтування річної виробничої програми ЦР розраховані ремонт-

но-обслуговуючі роботи розподіляємо за місцем їх проведення. При вирішенні 

даного завдання належить брати до уваги рівень спеціалізації ремонтних підп-

риємств регіону, а також наявність у господарстві пунктів технічного обслуго-

вування (ПТО), автогаража, їх забезпеченість ремонтно-технологічним облад-

нанням і т.п. 

Як показує практика, доцільний такий розподіл робіт: 
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I) капітальні ремонти тракторів, автомобілів, комбайнів і їх агрегатів ви-

конують, як правило, на спеціалізованих ремонтних підприємствах, але в окре-

мих випадках вони можуть проводитись в майстернях господарств на базі гото-

вих агрегатів і вузлів; 

2) поточний ремонт машинно-тракторного парку виконують у майстерні 

господарств; 

3) ТО-2, ТО-1, ТО-3 і СТО тракторів і ТО-2, ТО-1, СТО автомобілів пла-

нують виконувати в майстерні;  

4) ремонт сільськогосподарських машин в основному зводиться до заміни 

зношених деталей на нові і їх регулювання. Його виконують на центральному 

машинному дворі, однак близько 30% обсягу операцій по поточному ремонту 

простих сільськогосподарських машин належить планувати для проведення в 

майстерні. 

Трудомісткість ремонтів комбайнів, с/г машин і технічних обслуговувань 

машин Tc, люд·год., визначається за формулою: 

Tc = Ti ·Ni, (2.8) 

де  Ni – кількість ремонтів чи ТО, шт.; 

 Ti – нормативна чи розрахункова трудомісткість одного ремонту або ТО, 

люд·год. 

Для усіх видів ремонтно-обслуговуючих робіт МТП, за винятком поточ-

них ремонтів тракторів і автомобілів, трудомісткість Ті приймається по норма-

тивах.  

Трудомісткість сезонних ТО автомобілів приймається рівної 50% від тру-

домісткості ТО-2. Фактична трудомісткість поточного ремонту тракторів і ав-

томобілів установлюється за результатами ресурсного діагностування, а плано-

вана трудомісткість поточного ремонту трактора Ti, люд·год., розраховується за 

формулою[6]. 

1000
пkпWt

iТ


 , (2.9) 
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де  t – питома нормативна трудомісткість поточного ремонту на 1000 оди-

ниць наробітку, люд·год/1000 ум. ет. га; 

Wп – планований міжремонтний наробіток до поточного ремонту тракто-

ра, ум. ет. га. 

Приймається рівним 0,9…1,2 нормативного наробітку до поточного ре-

монту; 

kп – коефіцієнт, що враховує частку робіт, які виконуються при планово-

му поточному ремонті, kп = 0,7. 

Трудомісткість поточних ремонтів автомобілів 
i

Т , люд·год., визначається 

за формулою: 

1000

tрWn

iТ


 ; (2.10) 

  

Крім планових робіт з ремонту і технічного обслуговування машин у гос-

подарствах доводиться виконувати роботи з усунення несправностей і наслідків 

відмовлень, трудомісткість яких приймається 30% від трудомісткості поточних 

ремонтів машин. 

Усунення несправностей проводиться, як правило, працівниками майсте-

рні із використанням пересувних технічних засобів. 

 Саме тому ці роботи включаються в номенклатуру робіт майстерні. 

Крім робіт з ремонту МТП у майстерні господарства виконуються інші 

роботи: по ремонту обладнання тваринницьких ферм, виготовленню і ремонту 

оснащення, ремонту власного обладнання майстерні та інші невраховані робо-

ти.  

Прийняту програму майстерні заносимо в таблицю 2.3. 
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