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В тезисах розкрито роль технічного сервісу при забезпеченні 

високоефективного функціонування технологічного процесу вироб-

ництва продукції тваринництва. Також зазначено, що для стійлового 

устаткування характерні і механічні ушкодження внаслідок фізичної 

дії тварин, найчастіше ці ушкодження характеризуються дефор-

маціями різного ступеню. 
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В тезисах раскрыта роль технического сервиса при обеспечении 

высокоэффективного функционирования технологического процесса 

производства продукции животноводства. Также указано, что для 

стойлового оборудования характерны и механические повреждения 

вследствие физического воздействия животных, чаще всего эти 

повреждения характеризуются деформациями различной степени.  
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Використовуване на тваринницьких фермах технологічне 

устаткування повинне забезпечувати безперервність і ритмічність 

технологічного процесу, відсутність стресів у тварин [1]. А це 

досягається високою надійністю технічних рішень, безвід-

мовністю і зносостійкістю устаткування. Іншим, не менш 

важливим параметром є ремонтопридатність цього устаткування. 

Шоста частина фактичних витрат запасних частин обумов-

лена виробничими причинами [2]. Отже, службам експлуатації та 

надійності заводів слід розширювати роботи по вивченню причин 

замін запасних частин, що буде сприяти підвищенню 

ефективності робіт підприємств сільськогосподарського машино-

будування. Недостатньо високий рівень експлуатації та низька 

якість ремонту машин залишаються основними причинами 
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підвищених витрат запасних частин. Питання технічного сервісу 

машин в тваринництві стають особливо актуальними у зв'язку з 

впровадженням систем з високою мірою автоматизації і 

механізації технологічного процесу, у тому числі і роботизації. 

Знову створені сільськогосподарські організації і агрохолдинги 

оснащені новітнім технологічним устаткуванням зарубіжного 

виробництва, обслуговування якого повинне здійснюватися 

спеціально підготовленими сервісними інженерами із застосуван-

ням спеціального діагностичного устаткування. При експлуатації 

технологічного устаткування, відповідно до технічної докумен-

тації, вимагається виконання діагностики, профілактики і 

обслуговування усіх систем технологічного устаткування, а 

також їх регулювання. Моніторинг відмов і видів зносу 

вітчизняного і зарубіжного устаткування тваринницьких ферм 

проводився на 53 сільськогосподарських підприємствах. Стійлове 

устаткування ферм скотарств більшою мірою схильне до 

корозійного зносу. Це технічно нескладне технологічне 

устаткування, в якому відсутні деталі, що труться. На рис. 1 

приведено співвідношення відмов по вузлах і елементах 

стійлового устаткування. 

 
 – рама стійла, металеві огорожі, труби;  

 – ланцюги; 

 – фурнітура, кріпильні з'єднання, підлоги, килимки для 

лежання 

Рис. 1. Співвідношення відмов по вузлах  

і елементах стійлового устаткування. 
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Для стійлового устаткування характерні і механічні ушкод-

ження внаслідок фізичної дії тварин. Найчастіше ці ушкодження 

характеризуються деформаціями різного ступеню (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Відмови стійлового устаткування 

Модель, 

виробник 

Термін 

служби 

Деталь, вузол, 

що вийшли з 

ладу 

Причини 

виходу з ладу 

вузла, деталі 

Спосіб 

усунення 

несправності 

Прив'язне 

устаткування 

власного 

виробництва, 

"Агротек",  

"Иглус",  

"Брацлав",  

"Агроприм", 

"Агродок",  

DeLaval, SAC, 

Zimmerman 

Не 

встанов-

лений 

Розриви ланцюгів. 

Деформація 

металевих 

огороджень 

(труб).  

Фурнітура. 

Килимки для  

лежання. 

Фізична дія. 

Корозійний і 

механічний 

знос. 

Втома металу. 

Ремонт влас-

ними силами. 

Зварювальні 

роботи. 

Заміна кріплень 

і килимків. 
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