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1   АНАЛІЗ   ВИРОБНИЧОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ   ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «УКРАЇНА» 

МЕЛІТОПОЛЬСКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1 Загальна характеристика товариства 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Україна» розта-

шоване в селі Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області. По-

ряд з товариством проходить траса Ростов — Одесса — Рені. Господарство роз-

ташоване на відстані 23 км від районного центру та залізничної станції. 

Основний напрямок господарської діяльності товариства заключається у 

вирощуванні ярових і озимих культур, технічних культур, переробка та реаліза-

ція продукції сільського господарства, інші види господарської діяльності. 

ТОВ «Агрофірма «Україна»» здійснює такі види діяльності: м’ясне та моло-

чне тваринництво; вирощування баштанних культур; вирощування кормових ку-

льтур; вирошування злакових культур, вирощування технічних культур, інше ро-

слинництво. 

Господарство розташоване в помірно засушливій зоні України. Протягом 

року опади розподіляються нерівномірно. У зв'язку з коливанням клімату, мож-

на констатувати такий факт, що значна кількість опадів припадає на осінь-

зимовий період у вигляді не снігу, а дощу. Весна і літо приносять з собою опади, 

але їх кількість недостатня для забезпечення рослин вологою. В даній кліматичні 

зоні переважають північно-східні вітри. 

Середня температура складає +18,07°С. Середня температура самого хо-

лодного місяця (січень) - -18,2°С, самого теплого (липень) - +31,5°С. Трива-

лість без морозного періоду в середньому складає 185 день. 

Про характер використання земельного фонду можна судити по таким 

даним: сільськогосподарські угіддя до загальної площі земель складають 98%, а 

пашні – 90%. Рельєф території представляє собою широко-хвилясту рівнину.  
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1.2 Склад машинно-тракторного парку і показники інтенсивності його  

використання 

 

В господарстві є автомобільний гараж, дві тракторних бригади, які нара-

ховують 25 тракторів різних марок. Машино-тракторний парк господарства де-

що застарілий. Так, середній термін експлуатації тракторів складає біля 20 ро-

ків, комбайни переважно теж відпрацювали свій ресурс, тому постійно потрібно 

підтримувати  їх в робочому стані. 

Наявний в товаристві склад основних засобів виробництва для більшої 

наочності представлено помарочно у вигляді таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 Склад машино-тракторного парку ТОВ «Агрофірма «Украї-

на» 

Найменування засобу виробницт-

ва 

Наявність на 

звітну дату 

Річний наробі-

ток, л 

1 2 3 

К-700А 1 3800 

Т-150Г 1 3200 

Завантажувач 3 1200 

МТЗ-80, 82 8 2500 

ЮМЗ-6Л 5 2000 

Т-40 3 1500 

Т-25 1 1000 

Т-16 3 1000 

Дон - 1500 1 400 

СК – 5 «Нива» 3 300 

КСК-100 1 200 

Е-301 2 200 

КЗС 2 200 

Газ-53А 5 30000 

Зил-130 4 35000 

Камаз-5320 1 40000 

Плуги 12  

Лущильники 5  

Борони дис. 6  

Борони зуб. 100  

Катки 2  

Зцепки 4  
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

Культіватори 18  

Сівалки 21  

Оприскувачі 1  

Косарки 10  

Жниварки 8  

Причепи 10  

 

          1.3 Характеристика ремонтної майстерні господарства 

 

В склад ремонтної бази входять 2 заправних агрегати на базі ГАЗ-53, пере-

сувна майстерня технічного обслуговування, ПТО і центральна майстерня. 

Технічний стан пересувної майстерні і заправних агрегатів не задовільний, 

так як використовуються більше 20 років. Центральна майстерня побудована в 

1985 році по типовому проекту, але за браком коштів обладнання було закуплене 

не для усіх дільниць. В майстерні застосовується переважно агрегатний метод 

ремонту. Між спеціалізованими ремонтними підприємствами і господарством 

укладено договір. Ремонтна майстерня виконує переважно поточні ремонти сіль-

ськогосподарської техніки та тракторів, автомобілів і зернозбиральних комбай-

нів. В майстерні працюють 12 робітників. Майстерня крім техніки власного гос-

подарства виконує замовлення від фермерів та інших сільськогосподарських го-

сподарств. 

Контроль якості ремонту і технічного обслуговування здійснюється заві-

дуючим майстернею. Робітники зацікавлені у підвищенні якості ремонту, так як 

цей напрям веде до збільшення замовлень, а відповідно зростає заробітна плата. 

Перед завідуючим майстернею постійно стоїть питання оновлення застарілого 

обладнання і створення спеціалізованих робочих місць. 

В господарстві складається річний план проведення ТО і ремонтів сільсь-

когосподарських машин. В цілому цей план дотримується. Облік виконання тех-

нічного обслуговування, облік витрат пального по тракторам і комбайнам веде 

бригадир тракторної бригади. 
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1.4. Аналіз технології та організації проведення робіт у майстерні 

 

В господарства ТОВ «Агрофірма «Україна» існує типова майстерня на 50 

тракторів ТП 816-128 збудована в 1985 році. Обладнання майстерні не забезпе-

чує виконання в повному обсязі технологічний процес. Більшість обладнання 

морально і фізично застаріло, або знаходиться у несправному стані. Альбоми те-

хнологічних карт і технічні  вимоги на ремонт сучасної техніки відсутні. У гос-

подарстві не вистачає висококваліфікованих робітників. Тому на засіданні керів-

ництва господарства була поставлена задача підвищити кваліфікацію робітників, 

провести атестацію робочих місць, придбати сучасне обладнання та технічну до-

кументацію. Для зниження собівартості ремонту – постійно займатися збиранням 

спрацьованих деталей та відновлювати їх на спеціалізованих ремонтних підпри-

ємствах. Зробити необхідний запас відремонтованих вузлів та механізмів, що до-

зволить скоротити простій машин під час ремонту або усунення аварійних від-

мовлень. 

Підготувати і виготовити пристосування, які б допомогли робітникам ви-

конувати розбирально-складальні роботи і не пошкоджували деталі.  

 

1.5 Висновки і задачі дипломного проекту 

 

З аналізу господарської діяльності товариства, забезпечення його основ-

ними засобами виробництва та технологічного процесу ремонту сільськогоспо-

дарської техніки можна зробити висновок, що товариство має достатній парк 

машин для виконання всіх основних агротехнічних операцій на тій земельній 

площі, яка за ним закріплена. Ремонтна майстерня спроможна виконувати ряд 

операцій з відновлення працездатного стану сільськогосподарської техніки. Але 

не слід забувати, що за час існування самої майстерні, корпус занедбав, існуюче 

технологічне обладнання застаріле і виконання якісного ремонту - під питан-
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ням. Штат робітників майстерні не   залишається   постійним,   оскільки   в   пе-

ріод   ремонту   машин   до   них   зараховуються 

трактористи. Як правило, всі операції виконуються в одному приміщенні. 

З вище зазначеного виникає потреба у правильній організації і більш 

повному завантаженні ремонтної майстерні, з метою підготовки техніки до 

польових робіт і надання послуг господарствам, які знаходяться поряд. Для ви-

рішення цих питань слід зробити наступне: 

1) розрахувати завантаження ремонтної майстерні на існуючу сіль-

ськогосподарську техніку з урахуванням можливості надання послуг іншим го-

сподарствам на поточний 2021 рік; 

2) розглянути      питання      удосконалення      технологічного      про-

цесу      ремонту сільськогосподарської техніки в ремонтній майстерні товарист-

ва; 

3) запропонувати  конструкцію технологічного  оснащення,  завдяки 

чому не тільки покращаться умови праці, а й підвищиться їх продуктивність; 

4) розробити заходи щодо поліпшення умов і підвищенню безпеки 

праці з метою ліквідації виробничого травматизму і професійних захворю-

вань, намітити заходи по охороні навколишнього середовища від забруднення 

відходами виробництва. 

 

 

 

 

 

 

2 ПЛАНУВАННЯ  ОБ'ЄМІВ   РОБІТ З РЕМОНТУ  І 

ТЕХНІЧНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ  МАШИН 
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2.1 Планування попиту машин підприємства в ремонтно-обслуговуючих  

діях 

 

Розрахунки потреби машин у ремонтно-обслуговуючих впливах здійс-

нюються по кожному виді і марці машин, відповідно до їх наявності і річним 

планованим наробітком по відповідним формулам. 

Вихідними даними для розрахунку потреби машин у ремонтно-

обслуговуючому впливі є: 

Нормативи: 

1) періодичність проведення ремонтів і технічних обслуговувань [6]; 

2) міжремонтний наробіток [6]; 

3) трудомісткість ремонтів і технічних обслуговувань [6]. 

Кількість капітальних ремонтів тракторів і комбайнів визначається по фо-

рмулі [1]: 

                                            

кр
M

N
р

W

кр
N

м


                                                        (2.1) 

де Nм - кількість машин і-ої марки; 

W - річний планований наробіток на одну машину і-ої марки; 

Мкр - міжремонтний наробіток до капітального ремонту.  

Наприклад, для трактора МТЗ: Nм = 8 шт.; WР = 2500 ум.ет.га,                      

Мкр = 4480ум.ет.га, 

                        5,4

4480

82500
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N 


 ,  приймаємо 4 ремонта;     

Кількість поточних ремонтів визначається за формулою: 
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 ,                               (2.2) 

де Мпр - міжремонтний наробіток до поточного ремонту; наприклад 

для трактора МТЗ: МПр = 1493 ум.ет.га., тоді: 
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                                    4,94
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82500
NÏÐ 


 , приймаємо 9 ремонтів 

Кількість ТО-3 визначається по формулі [6]: 
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,                             (2.3) 

де МТо-з - норматив наробітку до ТО-3, наприклад для трактора МТЗ          

Мто-з   
= 840 ум.ет.га., тоді 

8,10)94(
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    приймаємо 10 шт ТО-3 

Кількість ТО-2 визначається по формулі: 
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                                          (2.4) 

де Мто-2 - норматив наробітку до ТО-2, МТ0-2 =210 ум.ет.га., тоді: 

8,72)1094(
210

82500
N

2ТО





  приймаємо 72 шт ТО-2 

Кількість ТО-1 визначається по формулі  

               )NN
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 ,                    (2.5) 

де МТО-1 – наробіток до ТО-1 складає 52 ум.ет.га; 

2,289)31541(
52

82500
N

1ТО





 , приймаємо 289 ТО-1 

Кількість СТО залежить від загальної кількості тракторів даної марки і 

розраховується за формулою: 

                                                           
мСТО

N2N   ,                                               (2.6) 

 

                                                1682N
СТО

 шт. 

Кількість капітальних ремонтів для автомобілів визначається по формулі  
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 ,                                                  (2.7) 

де Nм - кількість автомобілів даної марки; 

Мкр - наробіток автомобіля до капітального ремонту в кілометрах про-

бігу; 

Wp - річний планований наробіток на автомобіль і-ої марки в кілометрах пробі-

гу. 

          В якості прикладу, всі розрахунки виконаємо для автомобіля ГАЗ-53 

для якого запланований річний пробіг становить Wp = 30000 км, а Мкр = 130000 

км  

1,1
130000

530000

кр
N 


  шт., приймаємо 1 капітальний ремонт 

Кількість  технічних   обслуговувань   для   автомобілів  розраховується   

по   наступним формулах [1]: 

Кількість ТО-2: 
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                                              (2.8) 

де Мт02 - пробіг автомобіля до ТО-2, Мто2 
= 10000 км; 

141
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шт.  приймаємо 14 шт ТО-2  

Кількість ТО - 1: 
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 ,                                                (2.9) 

Де пробіг автомобіля до ТО-1, Мто-1 = 2500 км. 

60)141(
2500

530000
N

1ТО





 шт., приймаємо 60 шт. 

 

Кількість СТО визначається по формулі  

мСТО
N2N   ,                                                     (2.10) 



 

       31ТСД.054.000000ПЗ 18 

 

шт1052N
СТО

  

Кількість ремонтів і ТО для комбайнів визначається за формулами: 
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 ,                                          (2.11) 

де Nм - кількість комбайнів даної марки; 

Мкр - наробіток комбайна до капітального ремонту; 

            Wp - річний планований наробіток; 

;шт9,0
1000

3300

кр
N 


 Приймаємо 0 

Кількість поточних ремонтів для комбайнів розраховується по формулі 

Nпр=Nм-Nкр,                                                         (2.12)  

Nпр=3-0=3 шт. 

Кількість поточних ремонтів для сільськогосподарської техніки прийма-

ємо рівним кількості машин даної марки, тому що зазначені машини ремон-

туються в міжсезоння. Наприклад для зернових сівалок Nм = 21 - кількість 

поточних ремонтів для сівалок NПР =21. Всі отримані результати розрахунків 

кількості ремонтно-технічних впливів на машини приводимо у вигляді таблиці 

2.1. 

Таблиця 2.1- Розрахунок кількості ремонтів та технічних обслуговувань 

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 

К-700А 1 0 0 1 4 18 2 

Т-150Г 1 0 1 0 5 20 2 

Завантажувач 3 0 2 0 9 35 6 

МТЗ-80, 82 8 4 9 10 72 289 16 

ЮМЗ-6Л 5 2 5 6 42 167 10 

              Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т-40 3 1 4 2 23 91 6 
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Т-25 1 0 1 1 8 33 2 

Т-16 3 2 4 5 35 141 6 

КЗС 2 0 2 - - - - 

Дон - 1500 1 0 1 - - - - 

СК - 5 "Нива" 3 0 3 - - - - 

КСК-100 1 0 1 - - - - 

Е-301 2 0 2 - - - - 

Газ-53А 5 1 - - 14 45 10 

Зил-130 4 0 - - 14 42 8 

Камаз-5320 1 0 - - 4 12 2 

Плуги 12 - 12 - - - - 

Лущильники 5 - 5 - - - - 

Борони дис. 6 - 6 - - - - 

Борони зуб. 100 - 100 - - - - 

Катки 2 - 2 - - - - 

Зцепки 4 - 4 - - - - 

Культіватори 18 - 18 - - - - 

Сівалки 21 - 21 - - - - 

Оприскувачі 1 - 1 - - - - 

Косарки 10 - 10 - - - - 

Жниварки 8 - 8 - - - - 

Причепи 10 - 10 - - - - 

Для того, щоб більш раціонально розподілити і направляти сільсько-

господарську техніку на ремонт в майстерню необхідно враховувати кален-

дарні строки виконання агротехнічних операцій по вирощуванню культур. 

Крім того, різні види впливів на машини можуть виконуватися в спеціалізо-

ваних ремонтних підприємствах на пунктах ТО та в ремонтній майстерні. В 

нашому господарстві планується виконання всіх ремонтно-обслуговуючих 

впливів безпосередньо в майстерні. При календарному плануванні ремонту необ-

хідно виходити з того, що окремі види машин, в основному це трактора, можуть 

використовуватися в плині всього року, тому і ремонт їх необхідно проводити в 

плині всього року. Однак з огляду на їх нерівномірність використання в плані 

року, виходячи з практики 60...70% технічного обслуговування проводиться у 

весняно-літній період, а 65...80% ремонтів цих машин в осінньо-зимовий період. 
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Машини, використовувані сезонно (плуги, сівалки тощо) рекомендується 

ремонтувати після їх вивільнення з відповідного виду робіт з урахуванням 

часу, необхідного для діагностування машин, дефектації й укомплектування за-

пасними частинами і матеріалами, щоб гарантувати закінчення ремонту у відпо-

відний термін (посівні, ґрунтообробні машини до 1 січня, кормозбиральної тех-

ніки до 1 квітня, зернозбиральної техніки 1 червня). 

Відповідно до прийнятої організації ремонтного виробництва, як правило, 

роботи з капітальним і складним технічним обслуговуванням електронасиченої 

техніки і їх агрегатів (для проведення яких потрібно дорогі обладнання) рекоме-

ндується проводити на спеціалізованих ремонтних підприємствах (РТП) чи в 

ЦРМ, але з залученням фахівців із РТП. 

 

2.2 Обґрунтування виробничої програми ремонтної майстерні 

 

Виходячи з накопиченого досвіду, з урахуванням наявності об'єктів 

РОБ і їх оснащеності, поточний ремонт і складні види технічного обслугову-

вання (ТО-3) варто проводити в ЦРМ. 

Але шляхом технічного обслуговування планується проведення технічного 

обслуговування ТО-1іТО-2 в ремонтній майстерні . 

Крім робіт з ремонту МТП у майстерні господарства виконуються додатко-

ві роботи: по ремонту і ТО обладнання тваринницьких ферм, усунення відмові 

обладнання тракторів, ремонт власного обладнання і обладнання заводу. Ве-

лика увага приділяється наданню послуг населенню з ремонту машин і ін-

шої сільськогосподарської техніки. На наступний рік приймаємо зазначені 

вище роботи у відсотковому відношенні від трудомісткості робіт з ремонту 

МТП. Вони складатимуть: 

1) ремонт обладнання тваринницьких ферм 30% 

2) ремонт власного обладнання й оснащення 11% 

3) усунення несправності тракторів 8% 
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4) інші роботи 10% 

Трудомісткість технічних  обслуговувань  по  видах  визначається  по трудомі-

сткості одного ТО і їх кількості . 

                               Tc = Ti ·Ni ,                                                  (2.13)                                         

 

де Ni – кількість ремонтів чи ТО, шт.; 

 Ti – нормативна чи розрахункова трудомісткість одного ремонту або ТО, 

люд·год. 

Сумарна трудомісткість технічних обслуговувань  Мто3  для трактор 

марки МТЗ складе  198 люд.год.   Аналогічно   визначається  трудомісткість   

поточного  ремонту  інших сільськогосподарських машин. 

Всі інші розрахунки по сільськогосподарським машинам виконуємо ана-

логічним чином. Отримані результати розрахунків представимо у вигляді таб-

лиці 2.2. 

Так як ремонтна майстерня виконує роботи з ремонту машин та агрегатів 

різних типів, проводить інші ремонтні роботи, наддає послуги населенню - 

застосовується одиниця виробничої потужності умовний ремонт.  

           Таблиця 2.2 – Виробнича програма ремонтної майстерні 

Вид робіт 

Марка ма-

шини 

Вид ре-

монту 

Кіл. 

рем. 

Т.О. 

Трудомісткість  

робіт, люд.год 

один сумарное 

1 2 3 4 5 6 

К.Р. тракторів К-700А КР 0 330 0 

  Т-150Г КР 0 282 0 

  Завантажувач КР 0 136 0 

  МТЗ-80, 82 КР 4 155 620 

  ЮМЗ-6Л КР 2 136 272 

              Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 

  Т-40 КР 1 125 125 
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  Т-25 КР 0 116 0 

  Т-16 КР 2 142 284 

Разом по КР тракторів         1301 

П.Р. тракторів К-700А ПР 0 256 0 

  Т-150Г ПР 1 186 186 

  Завантажувач ПР 2 149 298 

  МТЗ-80, 82 ПР 9 113 1017 

  ЮМЗ-6Л ПР 5 93 465 

  Т-40 ПР 4 65 260 

  Т-25 ПР 1 72 72 

  Т-16 ПР 4 54 216 

Разом по ПР тракторів         2514 

Ремонт комбайнів КЗС ПР 2 150 300 

  Дон - 1500 ПР 1 170 170 

  СК - 5 "Нива" ПР 3 180 540 

  КСК-100 ПР 1 200 200 

  Е-301 ПР 2 170 340 

Разом по комбайнам         1550 

Ремонт автомобіл. Газ-53А ПР - - 885 

  Зил-130 ПР - - 868 

  Камаз-5320 ПР - - 296 

Разом по автомобіл         2049 

Ремонт с.г. Машин Плуги ПР 12 21 252 

  Лущильники ПР 5 36 180 

  Борони дис. ПР 6 29 174 

  Борони зуб. ПР 100 4 400 

  Катки ПР 2 20 40 

  Зцепки ПР 4 28 112 

  Культіватори ПР 18 38 684 

  Сівалки ПР 21 63 1323 

  Оприскувачі ПР 1 26 26 

  Косарки ПР 10 38 380 

  Жниварки ПР 8 60 480 

  Причепи ПР 10 64 640 

             Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Разом по с.г. маш.         4691 
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Т.О. тракторів К-700А ТО-3 1 56,4 56 

  Т-150Г ТО-3 0 42,3 0 

  Завантажувач ТО-3 0 26,1 0 

  МТЗ-80, 82 ТО-3 10 19,8 198 

  ЮМЗ-6Л ТО-3 6 26,1 157 

  Т-40 ТО-3 2 18 36 

  Т-25 ТО-3 1 10,8 11 

  Т-16 ТО-3 5 9,4 47 

  К-700А ТО-2 4 10,6 42 

  Т-150Г ТО-2 5 6,8 34 

  Завантажувач ТО-2 9 5,9 53 

  МТЗ-80, 82 ТО-2 72 6,9 497 

  ЮМЗ-6Л ТО-2 42 5,9 248 

  Т-40 ТО-2 23 6,8 156 

  Т-25 ТО-2 8 2,8 22 

  Т-16 ТО-2 35 2,7 95 

  К-700А ТО-1 18 2,5 45 

  Т-150Г ТО-1 20 1,9 38 

  Завантажувач ТО-1 35 2,2 77 

  МТЗ-80, 82 ТО-1 289 2,7 780 

  ЮМЗ-6Л ТО-1 167 2,2 367 

  Т-40 ТО-1 91 2,0 182 

  Т-25 ТО-1 33 2,1 69 

  К-700А СО 2 29,3 59 

  Т-150Г СО 2 5,3 11 

  Завантажувач СО 6 14,9 89 

  МТЗ-80, 82 СО 16 3,5 56 

  ЮМЗ-6Л СО 10 14,9 149 

  Т-40 СО 6 19,8 119 

  Т-25 СО 2 0,9 2 

  Т-16 СО 6 1,8 11 

Разом по Т.О. тракторів         3833 

Т.О. автомобілів Газ-53А ТО-2 14 11,8 165 

  Зил-130 ТО-2 14 14,0 196 

                 Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 

  Камаз-5320 ТО-2 4 21,5 86 
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  Газ-53А ТО-1 45 2,9 131 

  Зил-130 ТО-1 42 2,7 113 

  Камаз-5320 ТО-1 12 4,4 53 

  Газ-53А СО 10 1,3 13 

  Зил-130 СО 8 1,2 10 

  Камаз-5320 СО 2 2,0 4 

Разом Т.О. автомобілів         771 

Разом по МТП         16709 

Інші роботи           

Усунення несправностей         3241 

Ремонт обладнання ферм         1838 

Реомнт власного облад-

нання         1337 

Невраховані роботи         1671 

Додаткові роботи         0 

Разом по іншим роб.         8087 

Разом по майстерні         24795 

 

2.3 Календарний план робіт і завантаження ремонтної майстерні 

 

Для правильного складання календарного плану необхідно врахування ря-

ду вимог: 

- для автомобілів, які зайняті протягом усього року, ремонти планує-

мо рівномірно протягом року, а 60...70% їх ТО - у літній період; 

- для тракторів у зв'язку з різною інтенсивністю їх використання по 

періодах року 60...70% ремонтів проводимо в осінньо-зимовий період, а 

60...70% їх ТО в літній період; 

- машини сезонного використання рекомендується ремонтувати після їх 

звільнення з відповідного виду робіт з урахуванням часу, який необхідний для 

закінчення ремонту машин у 
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відповідний термін ; 

- 60...70% обсягу робіт з ремонту машин і обладнання тваринницьких 

ферм планується на пасовищний період; 

- 60...80% обсягу робіт з усунення несправностей машин плануємо на літ-

ній період. 

              Визначаємо середньорічну численність працівників РСр, люд, ремонт-

ної майстерні в залежності від річного завантаження по формулі 

н
Ф

заг
Т

ср
Р  ,                                                                  (2.14)                                

де Тзаг - загальна сумарна річна трудомісткість робіт, люд.год;  

Фн - номінальний річний фонд часу робітника [13], год. 

Ф н = ( Д к - Д в - Д п - Д о ) - Т - К - ( Д п н + Д п п ) ,  

де Дк, Дв Дп До - відповідно кількість календарних днів, вихідної, свят-

кових і відпустки за рік; 

Т - тривалість робочої зміни (7 год.); 

К - коефіцієнт, що передбачає втрати часу по тимчасовій непрацездатно-

сті і на виконання суспільних обов'язків (0,95); 

Дпв, Дпп - укорочені зміни перед вихідними і святковими днями. 

Фг= (365-52-8-24)-7-0,95-(52+ 8) = 1808.65 год.  

;чол14
65,1808

24795

ср
Р   

Середньорічна численність працівників ремонтної майстерні при за-

планованому річному навантаженні у 24795 люд. складає 14 людин. 

Календарний план ремонтних робіт представлений у таблиці А1 додатків. 

3 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ПРОЦЕСУ  

РЕМОНТУ МАШИН 

 

3.1 Загальний технологічний процес ремонту машин 
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Технологічний процес ремонту машин встановлюється в залежності від 

виробничої потужності ремонтної майстерні, обсягу виробничої програми і 

прийнятого методу ремонту тих або інших машин. 

Технологічний процес поточного ремонту починається з приймання і 

підготовки машини до ремонту. Приймання техніки для поточного ремонту в 

майстерні оформляються актом. У акті вказується кількість виконаних умовних 

гектарів або кількість витраченого палива від останнього ремонту або початку 

експлуатації, технічний стан машини, комплектність поставки і вид ремонту. 

Підготовка машини до ремонту включає такі операції: доставку до міс-

ця ремонту, зовнішнє очищення і мийку, злив із картерів паливо - мастильних 

матеріалів, підрозбирання, транспортування машини на місце розбирання, скла-

дання відомості дефектів з зазначенням переліку вузлів і агрегатів, що підляга-

ють ремонту або заміні. 

У виробничому корпусі майстерні не передбачається спеціальна дільни-

ця, призначена для зовнішньої мийки машин, що надходять у ремонт, мийку 

проводять на естакаді. Там же провадиться злив паливо - мастильних матеріалів. 

Машини, що підлягає очищенню доставляється на місце зовнішньої 

мийки. Мийку починають з агрегатів і вузлів, які мають забруднення, важко ви-

даляються. Тривалість мийки залежить від ступеня забруднення машини. 

При зовнішньому очищенні тракторів виконують промивання внутріш-

ніх порожнин задніх мостів, коробка переміни передач, кінцевих передач, пали-

вних баків і інших ємностей. Після закінчення мийки машина подається на ре-

монтно-монтажну дільниця. 

Розбирання трактору виконується спочатку на агрегати, а потім на вуз-

ли. Двигуни, паливні насоси, вузли гідросистеми й інші агрегати комплектують 

відповідно до встановленої номенклатури обмінного фонду. Якщо вони потре-

бують капітального ремонту, то їх передають на технічний обмінний пункт. 

Агрегати і вузли, що потребують поточного ремонту, розбирають у зале-

жності від їх технічного стану і потреби в ремонті. Розбиральні операції ви-



 

       31ТСД.054.000000ПЗ 27 

конуються у визначеній послідовності, зазначеній в технологічних картах ти-

пової технології. Зняті вузли й агрегати встановлюються на підставки і стелажі, 

а дрібні вузли і деталі укладаються в спеціальну тару. Не допускається зне-

особлювання базисних деталей, визнаних придатними для подальшої роботи. 

Не рекомендується розукомплектовувати деталі спряжень, придатних до пода-

льшої роботи. Зняті агрегати і вузли проходять повторну мийку. 

Промиті, знежирені й очищені від нагару деталі надходять на робоче мі-

сце дефектації і комплектовки. При дефектації деталі сортують на три групи: 

придатні без ремонту; ті, що підлягають ремонту і негідні. Після цього їх мар-

кірують відповідною фарбою: придатні -зеленою; ті, що підлягають ремонту - 

білою; вибракувані - червоною. 

Стан деталей, спряжень і вузлів визначається зовнішнім оглядом і пе-

ревіркою за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, пристосувань і 

інструмента. По закінченні дефектації складається відомість дефектів, яка є 

основним документом для проведення ремонтних робіт, визначення потреби в 

запасних частинах і ремонтних матеріалах. 

Вузли і деталі, що потребують ремонту, передаються на дільниці майсте-

рні. Придатні деталі надходять на робочі місця складання. Комплектовка вузлів 

і деталей провадиться на робочому місці дефектації або безпосередньо на робо-

чому місці складання агрегату або вузла. Відремонтовані вузли й агрегати по-

даються на робочі місця складання машини. 

Складання трактору виконують відповідно до технологічних умов 

на складання і регулювання. 

Зібраний трактор заправляється паливо-мастильними матеріалами, 

водою і направляється на обкатку. Дрібні несправності усуваються на місці 

проведення обкатки трактору. По закінченні обкатки трактор відправляється на 

фарбування. На відремонтовану машину складається акт приймання з ремонту, 

після чого вона передається в експлуатацію або ставиться на зберігання. 
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3.2 Обґрунтування технологічного процесу виконання робіт на  

ремонтно – монтажній дільниці. 

 

 Відносно з типовим проектом на 50 тракторів (ТП  816-128 ) 

ремонтно-монтажна дільниця займає значну частину продуктивної площі майс-

терні це приблизно 225,5 м.кв. На ній передбачені лінії ремонту тракторів та зер-

нових комбайнів. Для переміщення машин вздовж майстерні на кожній лінії ви-

користовується стаціонарний пристрій ОПТ-1326А. На дільниця також передба-

чено електричний кран вантажопід’ємністю 3,2 т. Дільниця має вхід і вихід на 

кожній ремонтній лінії.  

 На ремонтно-монтажній дільниці проводяться такі операції: збирання, 

розбирання регулювання і діагностування кареток підвіски тракторів; перевірка 

працездатності водяних насосів всіх тракторів як до ремонту так і після ремонту; 

розбирання і складання, а також регулювання коробок передач тракторів; розби-

рання й складання, перевірка і діагностування муфт зчеплення тракторів; діагно-

стування та регулювання паливних насосів тракторів; діагностування і регулю-

вання плунжерних пар, перевірка  потужності тракторів, перевірка гідросистеми, 

перевірка гальмівних систем, діагностування карбюраторів, перевірка і регулю-

вання рульового механізму, діагностування зубчатих передач, діагностування гі-

дросистеми трансмісії і валу відбору потужності трактора, діагностування і ре-

монт ходової частини трактора, тощо. 

 До складу ремонтно-монтажної майстерні входять такі стенди і облад-

нання: 

- Верстат на одне робоче місце  ОРГ-1468-01-060А 

- Стенд для розбирання і зборки кареток  ОПР-1402М 

- Шафа монтажного інструменту  ОРГ-1603 

- Стіл монтажний пересувний   ОРГ-1468-01-010А 

- Стелаж для деталей і вузлів  РГ-1468-05-320А 

- Кран-балка опорна Q = 3,2т 
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3.3 Визначення трудомісткості технологічних видів робіт майстерні 

 

Визначення трудомісткості робіт певного виду (розбирання, зборки 

й інших) провадиться з їх процентного розподілу від загального обсягу робіт 

з ремонту і ТО групи машин [3]. 

                                 
100

Тзаг
То


                                                         (3.1) 

де β - відсоток робіт даного виду, %; 

Тзаг - трудомісткість ремонтно-обслуговуючих впливів для групи машин, люд 

год. Результати розрахунків зводяться в таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 – Трудомісткість основних видів робіт майстерні  
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7414 371 4967 890 593 222 222 148 

            Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т.О. тракто-

рів, комбай-

нів авто-

мобілей 

4604 138 3821 276 184 92 92 - 

П.Р. сільсько-

госп. машин 
4691 235 2955 516 469 422 - 94 
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Інші роботи 

майстерні 
8087 - 5095 1456 809 566 - 162 

Разом 24795 743 16838 3138 2055 1303 314 404 

 

3.4 Розрахунок потреби у виробничих робітниках і обґрунтування  

штату майстерні 

 

Кількість основних виробничих робітників, необхідних для виконання 

основних видів робіт, розраховується по формулі  

                              Рр=То/Фдр∙К;                                              (3.2) 

де То – трудомісткість робіт певного виду, люд.год; 

     Фдр – дійсний фонд часу робітника, год; 

     К – плановий коєфіціент перевиконання норм виробітку;  

Наприклад, для слюсарних робіт при То=16834 люд.год. отримаємо 

Рр=16834/1641∙1,05=9,8чол. 

Приймаємо Рр=9 чоловік; 

Завантаження робітника розраховується по формулі 

 

                                  З=Рр/Рпр∙100,                                                 (3.3) 

де Рпр, Рр- прийнята та розрахункова кількість робітників, 

Наприклад для слюсарних робіт 

З=9,8/9∙100=109% 

Завантаження робітника повинно знаходитися в межах 90…120%.      У 

разі потреби варто передбачити сполучення професій.  
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Сдоп = 0,2  15000 = 3000 грн;      

Снач= 0,22  (15000 + 3000) = 3960 грн.     

Згідно залежності (6.10) заробітна платня з нарахуванням складає 

                     Спрн= 15000 + 3000 + 3960 = 21960 грн.    

Вартість загальновиробничих побічних витрат складає 

100

CR
C оснon

on


 ,      (6.6) 

on

200 15000
С 30000грн

100


  .      

Цехова собівартість одного умовного ремонту визначається 

Сц = 21960+10000+5000+5000+30000 = 71960 грн.    

 

6.3 Визначення економічної ефективності проектних рішень 

 

Програма ремонту майстерні в умовних ремонтах складає 

300

Т
N

проект
усл  ,      (6.7) 

де   Тпроек – трудомісткість робіт, які виконуються в майстерні за рік по проекту, 

люд.год. (Тпроек=24795 люд.год). 

шт6,82
300

24795
N

усл
        

Приймаємо 83 умовних ремонтів. 

Програма ремонту майстерні в зведених ремонтах к трактору МТЗ-80 складає 

80МТЗ

проект

пр
Т

Т
N



 ,      (6.8) 

де  ТМТЗ-80 – трудомісткість планового поточного ремонту  трактора МТЗ-80, 

люд.год  
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(ТМТЗ-80=113люд.год.) 

шт4,219
113

24795
N

пр
        

Приймається Nпр = 219 зведених ремонтів к трактору МТЗ-80. 

Умовний річний випуск продукції по собівартості умовного ремонту складає 

Вц = Сц  Nусл        

Вц = 71960  82 = 5900720 грн     

Продуктивність праці визначається 

пр

ц
m

Р

B
n  ,       (6.9) 

де  Вц – умовний випуск продукції в вартості оцінки (Вц= 5900720 грн.); 

Рпр – кількість виробничих робітників майстерні по проекту,  

( Рпр= 14 люд.). 

ëþä/ãðí421480
14

5900720
nm       

Річна економія (Єг) визначається згідно залежності 

Єг =(С1-С2),  Nусл     (6.10) 

де   С1 – собівартість одиниці умовного ремонту при діючої системі організації 

ремонту в умовах майстерні, (С1 =80000 грн); 

С2 – собівартість одиниці умовного ремонту при пропонуємої системі ор-

ганізації ремонту в умовах майстерні, (С2=71960 грн). 

Єг = (80000-71960)  82 = 659280 грн.    

Термін окупності (Ог) додаткових капітальних вкладень, (К) визначають-

ся 

г

г
Є

К
О


 ,      (6.11) 
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де  К= 231040 грн. 

ðîêó4,0
659280

231040
Î ã        

Порівнюючи фактичний термін окупності з нормативним (Он), який визна-

чається згідно нормативному коефіцієнту ефективності капітальних вкладень 

(Ен=0,15) по залежності 

нг
н

Е

1
О  ,      (6.12) 

року66,6
15,0

1
Ог        

Робиться висновок о доцільності використання капітальних вкладень. 

2,0  6,66        

В таблиці 6.1 наведено показники, які характеризують ефективність проек-

тних рішень. 

Показник Залежність 

Значення показника Змінення 

показника діючий по проекту 

1 2 3 4 5 

Додаткові капітальні 

вкладення, т.грн. 
K)YY(К обоп   - 231 - 

Виробнича програма, 

шт.: 

умовні ремонти 

300

Т
Nц


  66,7 82,0 +15,3 

зведені ремонти 
80МТЗ

пр
Т

Т
N




  177 219 +42,0 

Кількість робітників, 

люд. Ф

Т
Р


  10 14 +4 

Собівартість умовного 

ремонту, грн 

Сц=Спрн+Сзч+Срем+ 

+Скооп+Соп 

80 72 -8000 



 

       31ТСД.054.000000ПЗ 74 

Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 5 

Річна економія, т.грн Єг=(С1-С2)Nусл - 659,3 - 

Термін окупності до-

даткових капіталь-

них вкладень, років 
г

г
Є

К
О


  - 0,4 - 
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