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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломний проект з організації ремонту сільськогосподарської техніки в 

умовах ремонтної майстерні сбк «дружба» мелітопольського району  запорізької 

області на       сторінках пояснювальної записки  і   6 аркушах креслення. 

Наведений аналіз виробничої діяльності дав можливість на базі існуючих 

недоліків в технології і організації поточного ремонту розробити виробничу 

програму і календарний план роботи майстерні. 

В проекті розрахована необхідна кількість робітників майстерні, 

обґрунтовано склад персоналу. 

Технологічний процес, який пропонується, дає можливість зменшити час на 

ремонт блоку циліндрів, за рахунок використання запропонованої конструкції 

стенду. 

Використання при організації ремонту потоково-вузлового метода, зменшує 

тривалість перебування  машин в ремонті. 

Розроблені пропозиції з охорони праці збільшує безпеку праці на робочому 

місці з ремонту двигунів та в майстерні взагалі. 

Ефективність заходів, які пропонуються, підтверджена техніко-

економічними розрахунками. 

АНАЛІЗ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, СТЕНД, ГІЛЬЗА, ОХОРОНА 

ПРАЦІ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, ПЕРІОД ОКУПНОСТІ. 
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ВСТУП 

 

Надійність – одна з основних проблем сучасної техніки, яка вирішується 

на етапах проектування, виробництва, дослідження, експлуатації й ремонту 

машин та технологічного обладнання. 

Ефективність використання кожного трактора або автомобіля значною 

мірою залежить від надійності його складових одиниць і деталей. 

Підтримання роботоздатності, відновлення ресурсу машин і технологіч-

ного обладнання, підвищення їх безвідказності – важливе завдання підпри-

ємств, які пов’язані з технічним сервісом. 

Експлуатація сільськогосподарської техніки потребує забезпечення її 

працездатності, особливо в означені строки використання в технологічному 

процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Виникає необхідність підтримувати її у цьому стані за рахунок додатко-

вих коштів яки відраховуються на ремонт і технічне обслуговування . 

Ефективність використання цих коштів, залежить від раціональної орга-

нізації ремонтного виробництва на базі створення ремонтної бази першого рів-

ня (ремонтних майстерень господарств). 

Перевага ремонту сільськогосподарської техніки в ремонтних майстер-

нях господарств, спрямована на зниження витрат на ремонт, збільшення робо-

чих місць. 

При переході до ринкової економіки принципового значення набувають 

питання розробки стратегії розвитку системи агротехнічного сервісу, забезпе-

чення еквівалентного обміну між виробниками технічних засобів, підприємст-

вами агросервісу і сільськогосподарськими товаровиробниками, розвитку нових 

організаційних форм машинно-технічного обслуговування, формування ділер-

ської системи технічного сервісу та створення організаційно-економічного ме-

ханізму функціонування ринку техніки і послуг. 
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СБК “ДРУЖБА”  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1 Загальна характеристика СБК “Дружба” 

 

СБК “Дружба” розташований у східній частині Мелітопольського району 

Запорізької області. Адміністративно-господарський центр знаходиться в с.м.т. 

Терпіння від м. Запоріжжя (обласний центр) на відстані 100 км, від м. Мелітополь 

(районний центр) – 15 км. 

Найближча залізнична станція „Мелітополь” знаходиться на відстані 18 км. 

Ремонти сільськогосподарської техніки проводяться у центральній майс-

терні СБК “Дружба”. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 6,542 тис. га, з них 

5,847 тис. га рілля. Ці землі знаходяться під зерновими, соняшником, кукурудзою 

та іншими культурами.  

Також господарство має тваринницьку ферму на 1570 голів ВРХ з них 400 

голів дійного стаду і свиннарницьку ферму 2000 голів. 

Виробнича діяльність СБК “Дружба”  - рослинництво, тваринництво. 

В відомості господарства: 

51 трактор; 19 комбайнів; 50 вантажних та легкових автомобілів; набір сільсь-

когосподарських машин; техніка для обслуговування тваринницьких ферм. 

Для виконання виробничих процесів існує матеріально-технічна база, ос-

новнимим об’єктами якої є дві молочно-товарні ферми, синоферма, зернотік, 

склади, майстерня, автогараж, АЗС, пункт технічного обслуговування техніки. 

Керівництво кооперативу вдалося зберегти потужну виробничу базу. 

СБК “Дружба” забезпечено необхідною кількістю техніки, але середній вік 

цієї техніки знаходиться на межі списання. По цьому необхідно вчасно і якісно 

робити технічне обслуговування і ремонт техніки. 

 

1.2 Наявність техніки (по видам і маркам) в зоні діяльності майстерні 
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Таблиця 1.1 – Склад МТП 

 

Найменування, марка Кількість, шт 
Запланований річний 

наробіток, ум. од. 

1 2 3 

Трактори   

К-700 6 4000 

Т-150 1 3200 

Т-150К 4 3000 

Т-150Г 3 2800 

ХТЗ-170021 1 1900 

МТЗ-80 10 2000 

МТЗ-82 6 (нові) 1950 

ЮМЗ-6Л 14 2200 

Т-40А 3 1500 

Т-25 1 1060 

Т-16 1 960 

Комбайни:   

Джон Дир 1  

СК-5 “Нива” 11 200 

СК-6 “Колос” 1 250 

КЗС-3 1 250 

КСК-100 2 200 

Херсонец-9 1 160 

Полесье 1 160 

Е-281 1 180 

Автомобілі:   

ГАЗ-53 5 38 

ГАЗ-52 9 40 

САЗ-3507 2 35 

ГАЗ-66 1 30 

ГАЗ-3507 4 30 

Продовження табл.1.1 

1 2 3 
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ГАЗ-САЗ 1 35 

ЗИЛ-130 2 40 

ЗИЛ-554 6 35 

ЗИЛ-ММЗ-4502 1 28 

УАЗ-31512 5 50 

ОДАЗ-9357 3 32 

ТКБ-819 2 32 

ЗАЗ-110206 1 25 

ВАЗ-21074 2 25 

КАВЗ-3270 2 28 

ПАЗ-3201 1 28 

АСУ-03 2 25 

АЗЛК-2140 1 25 

 

Таблиця 1.2 – Склад сільськогосподарських машин 

Найменування ма-

шини 

Наявна кіль-

кість в гоподар-

стві 

Найменування 

машини 

Наявна кіль-

кість в гоподар-

стві 

Плуги 16 Косарки  2 

Культиватори 43 Жниварки  7 

Борони зубові 64 Причепи  16 

Борони дискові 2 Підбирач  7 

Зчіпки  5 Розкидач добрив 12 

Сівалки  14 Оприскувач  4 

 

Таблиця 1.3 – Склад обладнання тваринницьких ферм 

 

Найменування, марка Кількість, шт 
Запланований річний 

наробіток, ум. од. 

КТУ-10 

ТСН-160 

АДМ-8 

1 

3 

1 

На 800 голов 

На 100 голов 

На 200 голов дійного 

стада 
 

Таблиця 1.4 – Терміни проведення польових робіт 
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Види робіт Термін виконання 

1. Боронування з 15 по 30 березня 

2. Посів ярових з 1 квітня до 10 травня 

3. Посів просапних з 10 квітня до 20 травня 

4. Культивація з 30 квітня до 30 липня 

5. Збирання зернових з 20 червня по 20 серпня 

6. Посів озимих з 25 серпня по 10 жовтня  

7. Збирання просапних з 25 вересня до 30 Жовтня  

8. Оранка зябу з 10 вересня до 25 грудня 

 

 

1.3 Коротка характеристика ремонтно-обслуговуючої бази 

 

Для виконання  ремонту і технічного обслуговування техніки існує ремон-

тна майстерня на 75 тракторів, яка була розроблена в 1990 році Запорізькою філі-

єю Укрміжколгосппроектом. 

Габаритні розміри будівлі майстерні в плані 60*24 м. Ремонтно-монтажна 

дільниця розташована в центральному проліті, а з боків примикають інші дільни-

ці, які забезпечують поточний ремонт і технічне обслуговування машинно-

тракторного парку, сільськогосподарських машин і обладнання тваринницьких 

ферм. 

Перелік основного технологічного устаткування майстерні по ділянках 

представлений у таблиці 1.5. 

Аналіз наявності обладнання майстерні і склад дільниць показав, що на цій 

базі можливо винонувати всі види ремонтно-обслуговуючих робіт. 

Керівництвом майстерні здійснюється завідувачем майстерні. В майстерні 

працює сьом чоловік: завідувач, нормувальник, майстер-налагодник, токар, зва-

рювальник, два слюсаря. У виконанні ремонтів МТП беруть участь трактористи, 

механізатори і водії. 
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Таблиця 1.5 - Основне технологічне устаткування майстерні 

Найменування дільниці, устаткування Марка або ГОСТ об-

ладнання 

Кількість, шт. 

1 2 3 

Дільниця технічного обслуговування і діагностування машин 

Установка для змащування і заправки 03-4967 1 

Установка для діагностування машин КИ-4935 1 

Реостат  1 

Електрошафа  1 

Бак для палива  1 

Пульт управління  1 

Расходомір палива  1 

Світлове табло  1 

Скриня для писку 1019-403-00 1 

Стілаж для деталей ОРГ-1468-05-230А 1 

Електромеханічний солідолонагнітач 390М 1 

Бак маслороздавальний 133М 1 

Бак для заправлення тормозною ріди-

ною 
326 1 

Установка для промивання системи 

змащування тракторів 
ОМ-2871 А 1 

Комплект оснащення майстра-

налагодника 
ОРГ-4999А 1 

Верстак спеціальний зі столом-

приставним 
ОРГ-4968 1 

Шафа для приборів діагностування ОРГ-4991 1 

Мійка ОРГ-4990 1 

Пристрій для зливу масла 4946 000 1 

Розбирально-мийна та дефектовочна дільниця 

Прес гідравлічний ОКС-1671М 1 

Підставка для зберігання двигунів ПИ-01 1 

Установка мийна камерна ОМ-1366Г 1 

Стілаж для деталей ОРГ-1468-05-230А 1 

Шафа інструментальна НО-101 1 

Вана мийна пересувна ОМ-1316 1 

Стіл для дефектовки комплектування 

вузлів 
1019-204-00 1 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Контейнер для деталей вибраковки ОРГ-1598 1 

Дільниця поточного ремонту двигунів 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Прес гідравлічний  Р324 1 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

Стенд для шліфування фасок клапанів ЦКБР 108 1 

Стенд універсальний для складання 

двигунів 
ОПР-989 1 

Верстат для притирання клапанів дви-

гунів 
ОПР-1841А 1 

Стілаж для вузлів і агрегатів ОРГ-1468-05-320 1 

 

Дільниця випробування і регулювання двигунів 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Стол монтажний ОРГ-1468-080А 1 

Стенд обкатувально-тормозний КИ-5542 (КИ-1363В) 1 

Двигун-тормоз  1 

Бочок для палива  1 

Електрошафа  1 

Реостат  1 

Дільниця ремонту і регулювання паливної апаратури 

Стенд для випробування паливних на-

сосів 
КИ-921М 1 

Верстак для розбирання і складання 

паливної апаратури 
СО-1604 1 

Стіл для контролю і миття прецизіон-

них пар 
ОРГ-1468-01-100 1 

Стенд для випробування масляних на-

сосів 
КИ-1575 1 

Шафа для приборів і інструмента РО-0509 1 

Стілаж для деталей паливної апарату-

ри 
1019-505-00 1 

Пристрій для перевірення паливних 

насосів і карбюраторів 
577Б 1 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Пристрій для випробування бензона-

сосів 
КИ-572Б 1 

Ванна для миття пересувна ОМ-1316 1 

Дільниця ремонту силового електрообладнання 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Пристрій для вимірювання радіально-

го зазора 
КИ-1223 1 

Верстат електрозаточний ЭТ-75 1 

Верстат настільно-свердлильний 2К112 1 

Контейнер для деталій після вибраку-

вання 
ОРГ-1598 1 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

 

 

 

Трансформатор паяльно-

зварювальний 
ТПС-2000 1 

Стілаж ОРГ-1468-05-230А 1 

Пересувне компресорне устаткування СО-7Б 1 

Верстат рядової намотки СРН-05М1 1 

Верстат універсальний контрольно-

випробувальний 
КИ-968 1 

Вана для миття пересувна ОМ 1316 1 

Ларь для обкатування матеріалів 1019-704-00 1 

Стіл монтажний (металевий) ОРГ-1468-01-080А 1 

Вана масляна для зугреву деталей ТЛ-00-00 1 

Дільниця пропитки і фарбування деталей 

Камера для фарбування 8728-72 1 

Вана для промаслювання 1ЯЛ-0000 1 

Пистолет фарбораспилюючий СО-5А 1 

Стілаж ОРГ-1468-05-320 1 

Дільниця зарядки акумуляторів 

Стілаж для зберігання акумуляторів Э-405 1 

Шафа для зарядження акумуляторів ПИ-022М 1 

Стіл з відсмоктувачам повітря ОПР-2241 1 

Селеновий випрямитель ВАВ6/12-6 1 

Верстак для ремонту акумуляторів ПИ-03 1 

Кислотна 

Підставка під обладнання 1019-413-00 1 

Аквадистилятор ДЭ-4-2 1 

Шафа для зберігання електроліту ПИ-121М 1 

Пристосування для розлиття кислоти 2290 1 

Шафа для зберігання вани з електро-

літом 
ПИ-02 1 

Вана для заготівлі електроліту 2252 1 

Дільниця вулканізації 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Підставка під обладнання 1019-413-0 2 

Електровулканізаційний апарат 6140 1 

Електрозаточний верстат ЭТ-75 1 

Вішалка для камер ПИ-036М 1 

Вана для перевірки камер МВ-021М 1 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

 

 

 

Ковальсько-зварювальна дільниця 

Стіл для електрозварювальних робот ОКС-7523 1 

Трансформатор паяльно-

зварювальний 
ТПС-2000 1 

Преоброзовач зварювальний ПСО-300-212 1 

Скриня для писку 1019-703-00 1 

Скриня для вугілля  1 

Вана для закалювання 3503-000 1 

Горн ковальський 5903-26 1 

Молот пневматичний МА 4129А 1 

Ларь для ковальського інструменту ОРГ-1468-07-100 1 

Наковальна дворога ГОСТ 11398-75 1 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Тиски ГОСТ 7226-75 1 

Електрошліфувальна машина ИЭ-8201А 1 

Точільно-шліфувальний верстат 3Б634 1 

Вентиляційний агрегат ЗИЛ-900М 1 

Щит ОРГ-1468-07-050 1 

Мідницька дільниця 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 1 

Електровіброножиці ИЭ5403 1 

Шафа витяжна для распайки радіато-

рів 
ПИ-19М 1 

Вана для перевірки герметичності во-

дяних радіаторів 
ОРГ-1468-07-130А 1 

Стілаж для деталей ОРГ-1468-05-230А 1 

Дільниця ремонту сільськогосподарської техніки і обладнання тваринницьких 

ферм 

Верстак на одне робоче місце ОРГ-1468-01-060А 3 

Стілаж для деталей ОРГ-1468-05-230А 2 

Точильно-шліфувальний верстат 3Б634 1 

Вентиляційний агрегат ЛИЛ-900М 1 

Слюсарно-механічна, ремонтно-монтажна дільниця 

Пристосування для обкатування зад-

ніх мостів 
ПТ-612А 1 

Універсальний верстат для ремонту 

барабанів комбайнів 
ОПР-278А 1 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

 

 

1.4 Аналіз  технології і організації проведення робіт у майстерні 

 

Річний графік проведення ремонтів і технічних обслуговувань для підтри-

мання в працездатному стані МТП не складається.  

Підвищення вартості енергії як ніколи ставить задачу своєчасного і якісно-

го обслуговування техніки. 

Економічна ситуація в країні диктує необхідність перегляду підходів до 

експлуатації машин у сільському господарстві. 

На існуючий час, матеріальний стан кооперативу не дозволяє опалювати 

майстерню, хоча поряд з її будівлею розташована котельня.  

Центральна ремонтна майстерня для госпадарства з парком 75 тракторів 

предназначена для проведення поточного ремонту і технічного обслуговування 

тракторів, комбайнів, автомобілів і інших самохідних машин, а також ремонту 

сільськогосподарських машин і обладнання тваринницьких ферм. 

 

Стенд для розбирання і складання ка-

реток 
ОПР-1402М 1 

Стіл монтажний металевий ОРГ-1468-01-080А 1 

Верстат вертикально-свердлильний 2Н125 1 

Верстат токарно-гвинторізний 16К20Г 1 

Комбінований верстат 1Е95 1 

Настільносвердлильний верстат 2К112 1 

Тумбочка інструментальна  3 

Склад запчастин і інструментальна 

Підставка для зберігання двигунів  1 

Стілаж для деталей  ОРГ-1468-05-230А 2 

Стіл конторський однотумбовий 668В 1 

Шафа інструментальна НО-101 1 

Електрозаточний верстат ЭТ-75 1 

Підставка 1019-413-00 1 
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Виробнича діяльність центральної майстерні поточного ремонту і техніч-

ного обслуговування предусмотрена в кооперації з ремонтними підприємствами 

системи “Союзсельхозтехника”, які роблять капітальний ремонт машин, двигунів, 

агрегатів і вузлів, а також централізоване відновлення деталей, ремонт автотрак-

торної гуми і акумуляторів. 

Технологічний процес ремонту машин починається з очищення машин від 

бруду. 

Після очищення машини направляються на дільницю технічного обслуго-

вування і діагностики машин. На дільниці робиться перевірка технічного стану 

машин, виявлення несправностей і нарушення регуліровок перед ремонтом, при 

технічному обслуговуванні ТО-2, ТО-3. 

З машин, які підлягають поточному реомнту, з початку монтажної дільни-

ці  знімають вузли і агрегати, які пересувають в моєчну установку. 

Дільниця поточного ремонту і дільниця випробування і регулювання дви-

гунів безпосередньо примикає до монтажної дільниці. Після зняття з машини 

(трактора або комбайна) двигуна оглядають і в випадку необхідності, робити по-

точний ремонт. 

На дільниці ремонту паливної апаратури поточному ремонту підлігають 

усі елементи, складальні паливної системи дизельного двигуна трактора.  

Великий обсяг робіт виконується на слюсарно-механічній дільниці і діль-

ниці ремонту сільськогосподарської техніки і обладнання тваринницьких ферм. 

На цих дільницях виконуються роботи по механічній обробці деталей, по ремонту 

деталей сільськогосподарськой техніки, виготовленню нестандартного обладнан-

ня, технологічної оснастки і інструмента, ремонт окремих вузлів двигунів. 

Обладнання дільниці по ремонту силового електрообладнання призначене 

для виконання різноманітних технологічних операцій: пайки з’єднань, ізоляцій-

них робот, намотки проводів катушек, регулювання пристроїв і апаратів. 

 

 

В майстерні працює 7 робітників:  
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завідувач майстернією,  

нормувальник,  

майстер-налагодник, 

 токар,  

зварювальник,  

два слюсаря.  

У виконанні ремонтів МТП беруть участь трактористи, механізатори і во-

дії. 

 

1.5 Висновки і задачі проекту 

 

На базі виконаного аналізу технології та організації ремонту машин в майс-

терні зроблені такі висновки: 

1) відсутня плануюча система по ремонту, не має журналу типу обліку ви-

трат палива на кожен трактор від початку експлуатації і журналу обліку пробігу 

кожного автомобіля; 

2) не має в господарстві календарного плану ремонту машин і проведення 

ТО, не проводиться ТО тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин і об-

ладнання тваринницьких ферм, порушені умови зберігання машин;  

3) значна частина площі майстерні не використовується; 

       4) робітники працюють в антісанітарійних умовах; 

     5) постачання майстерні основними, найбільш необхідними запасними части-

нами, через відсутність фінансових можливостей підприємства, практично відсут-

нє, що значно ускладнює процес ремонту, а іноді і провокує збої при виконанні 

термінових сільськогосподарських робіт, що, у свою чергу, знижує їхню якість; 

     6) існує потреба в розподілі ремонтно-обслуговуючих робіт між виконавцями, 

визначенні складу робітників майстерні, підвищенні їх кваліфікації та створенні 

 

 безпечних умов праці при проведенні ремонтних робіт. 

На підставі зроблених у результаті аналізу висновків, визначені наступні за-
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дачі проекту: 

1. Розробити пропозиції по раціоналізації й удосконалюванню ремонту ма-

шинно-тракторного парку на основі наявної ремонтно-обслуговуючої бази. 

2. Розробити технологічний процес поточного ремонту техніки й обґрунтува-

ти рекомендації з його виконання. 

3. Розробити пристосування для фрезерування шпоночних пазів валів кормо-

збиральних комбайнів, яке значно покраще умови праці. 

4. Розробити заходи щодо забезпечення безпечних умов праці працівників 

майстерні. 

5. Виконати техніко-економічну оцінку рішень. 
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ВИСНОВКИ 

 

Обсяг ремонтно-обслуговуючих робіт, які забезпечать роботоздатність ма-

шинно-тракторного парку СБК «Дружба», складає 45515 люд.год. Для підвищен-

ня  якості проведення ремонтно-обслуговуючих робіт і забезпечення своєчасного  

проведення  робіт розроблено календрний план робіт та побудовано графік заван-

таженя майстерні. Пропонується  внести деякі зміни в існуючий технологічний 

процес ремонту наявних машин, що призведе до скорочення  терміну знаходжен-

ня машин в ремонті. 

Також    запропановано використовувати пристрій для поліпшення умов пра-

ці при розбирально-складальних роботах. Для виконання  запланованого обсягу 

робіт штат постійних робітників майстерні повинен складатися з 27 постійних 

працівників. Під час ремонту техніки в штат майстерні зараховують тимчасових 

робітників (тобто трактористів, водіїв), які виконують нескладні слюсарні роботи. 

Цехова собівартість ремонту трактора МТЗ-80 складає 36373,8 грн., планова 

економія на ремонті тракторів – 12626,2 грн.. Для реалізації проектних рішень 

потрібно  3825 тис. грн. капітальних вкладень, термін окупності яких становитиме 

2 роки. 

 

«        » лютого 2019 року. 
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