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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект на тему " Вдосконалення організації ремонту двигунів у 

приватному підприємстві "Дизель -Транс" Михайлівського району Запорізької 

області " містить 65 сторінки розрахунково-пояснювальної записки, 6 аркушів 

креслярсько-графічної частини. 

 

У проекті вирішені питання з удосконалення технології та організації 

ремонту двигунів у  господарстві. 

Проведений  аналіз діяльності ремонтної майстерні з удосконаленням 

якості ремонту двигунів, сформульовані мета і завдання проекту. 

Здійснені розрахунки річної програми майстерні з  ремонту двигунів у  

господарстві. Визначена трудомісткість робіт. 

Розроблено стенд. який призначено для розбирання - складання  двигунів 

автомобілів та тракторів середньої та великої  вантажності.. 

Для удосконалення організації робіт в майстерні, складений річний 

календарний план. Розроблено техпроцесу  ремонту двигунів у  господарстві. 

Визначені негативні фактори, які впливають на технологічний процес 

ремонту. 

Зроблені розрахунки техніко-економічних показників проекту, які 

підтверджують доцільність прийнятих рішень 

 

 

ДВИГУН, ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ, СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТУ 

ДВИГУНІВ,  ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ. 
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ВСТУП 

 

Машинно-тракторний парк нашої країни безперестанно поповнюється 

новими, все більш досконалими моделями техніки. Ускладнюються вимоги до 

технічного обслуговування та ремонту автомобілів та тракторів. 

Для підтримки високого рівня технічної готовності та забезпечення без-

відмовної роботи автомобілів та тракторів необхідна систематична і точна оцінка 

їх дійсного стану. І підтримка цього стану шляхом проведення технічного обслу-

говування та ремонту. 

Не дивлячись на те, що значний об'єм складних видів ремонту і технічно-

го обслуговування виконується для господарств ремонтно-обслуговуючими під-

приємствами, великий обсяг ремонтних робіт 45% і більше, виконуються влас-

ними силами господарств у майстернях, гаражах, пунктах техобслуговування 

бригад. 

Для своєчасного і якісного виконання діагностичних і ремонтних робіт 

господарство повинно мати добре забезпечене сучасне обладнання майстерні з 

достатньою виробничою площею, також вони повинні обслуговуватись кваліфі-

кованими кадрами робочих ремонтних спеціальностей. 

Важливе значення має правильна організація праці, її обґрунтоване тех-

нічне нормування і оплата, а також ретельний контроль якості робіт. 

Тому метою дипломного проекту є розробка ефективних заходів з органі-

зації та технології ремонту, технічного обслуговування та діагностування ма-

шинно-тракторного парку в умовах майстерні господарства, які дають змогу зни-

зити витрати праці та коштів, а також підвищити міжремонтний період техніки. 
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1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТУ ДВИГУНІВ В ГОСПОДАРСТВІ 

 

1.1 Загальна характеристика господарства 

 

Землі господарства відокремленого підприємства "ХарвістРемСервіс" дочір-

нього підприємства "Ілліч-Агро Донбас" знаходяться на території Нікольського 

району Донецької області. За господарством закріплено: 2140 га сільськогоспо-

дарських угідь. Господарство виробляє зерно, соняшник, ріпак. 

У таблиці 1.1 наведений склад,  кількість, річний наробіток та строк служби 

МТП. Склад та наявність техніки господарства в цілому дозволяє виконувати усі 

польові роботи за діючі агротехнічні строки, проводити потрібний комплекс ме-

ханізованих робіт у повному обсязі Господарство на даний момент також здійс-

нює продаж сільгосптехніки. Співпрацює з головним підприємством, яке знахо-

диться у місті Нікольське, на якому здійснюється ремонт двигунів.  

 

1.2 Аналіз існуючої технології і організації ремонту двигунів  

 

             Ремонтно-обслуговуюча база господарства знаходиться на території  яка 

в минулому належала районному об’єднанню Сільгосптехніка. База включає ре-

монтну майстерню, СТОЖ, авто гараж, складські приміщення, бетонні майдан-

чики, дільницю підготовки нової техніки.  .  

Таблиця 1.1 – Машинно-тракторний парк, що обслуговується  

Найменування Марка 
Кількість 

машин, шт. 

Річний наробі-

ток, Wр, у.е.га, 

га, км 

Середній 

вік машин, 

років 

1 2 3 4 5 

Трактор К-700А 1 3500 20 

 Т-150-05-09 1 3300 5 

 Т-150К-09 2 3500 10 

 ХТЗ-181 1 3100 2 

 ДТ-75М 4 2300 19 
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Продовження таблиці 1.1 

 

1 2 3 4 5 

 МТЗ-80 3 1700 9 

 
МТЗ-82;  

МТЗ-920 
2 1750 6 

 ЮМЗ-6Л 3 1600 11 

 Т-40 1 1100 18 

 Т-25 1 820 19 

 Т-16 1 750 19 

Комбайн СК-5 2 200 18 

 ДОН-1500 2 300 8 

 КСК-100 1 100 10 

 
MASSEY 

FERGUSON 
1 350 5 

Автомобіль Газ-53А 4 32 18 

 
Зил-130; 

Зил-433360 
5 45 15 

 Зил-133 1 50 15 

 Зил-ММЗ-555 2 45 18 

 Камаз-5320 1 50 10 

 Уаз-469 1 55 10 

 ВАЗ-21099 1 50 11 

Плуги 
ПЛН-5-40; 

ПЛН-4-35 
7   

Лущильники ЛДВ-4;ЛДГ-10М 4   

Борони  

дискові 

БДК-2,5; 

БПС-4,2В 
4   

Борони  

зубові 

БЗСС-1,0; 

БЗТС-1,0 
90   

Катки 
КТП-7,8КШ; 

КЗК-6 
7   

Зчіпки 

С-11У; 

СПУ-21-1; 

ЗК-8 

4   

Культиватори 

КПС-8ПМ; 

КПСП-4; 

КУН-3;КРН-4,2; 

УСМК-5,4; 

КРН-5,6 

14   
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Продовження таблиці 1.1 

 

1 2 3 4 5 

Сівалки 

СЗТ-3,6А; 

СЗ-3,6А;СТС-2; 

СУПН-8; 

СУПН-6; 

СОН-4,2 

15   

Оприскувачі 
АВГ-8; ОГН-400; 

ОПШ-2000-18 
3   

Косарки 
КДН-210; 

КН-2,1; КПН-2,1 
3   

Жниварки 

ЖВН-6У; 

ЖЗБ-4,2М; 

ЖВП-6,4 

3   

Причепи 

НТС-5А; НТС-10; 

2ПТС-4; 

2ПТС-4-8545 

12   

 

 

У господарстві ремонтно-обслуговуюча база включає: ремонтну майстерню; 

автогараж; пункт технічного обслуговування. 

У майстерні господарства проводиться поточний ремонт та складне ТО усієї 

техніки господарства, а також ремонт обладнання тваринницьких ферм та влас-

ного обладнання. 

Двигун, паливну апаратуру, вузли, гідросистеми ремонтують шляхом заміни 

зношених деталей на нові. 

Дефектування і комплектування деталей проводиться на місці розбирання  

слюсарем візуально, без застосування контрольно-вимірювальної апаратури, те-

хнологічної документації. 

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

собу малої механізації і спеціальних пристосувань не використовуються. Вузли і 

деталі перед зборкою не очищаються. 

Перевірка й обробка відремонтованої техніки виробляється за межами майс-

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

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

мітно 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 ре-

монт тільки при неможливості подальшої експлуатації. 

 

 

1.3  Висновки та задачі проекту 

 

Виходячи з технології та організації ремонту двигунів в майстерні господар-

ства зроблені наступні висновки: 

- не визначаються можливості  обсягу ремонтних робіт та строки їх вико-

нання, відсутнє планування при організації ремонту машин; 

- відсутні операції технологічного процесу ремонту двигунів, як очищення 

об'єктів та їх деталей, дефектування, фарбування; 

- операції технологічного процесу значно спрощені; 

Визначені наступні задачі проекту: 

- удосконалити технологічний процес поточного ремонту двигунів; 

- встановити обсяг робіт за місцем та часом виконання, розробити кален-

дарний план роботи майстерні; 

- розробити стенд для ремонту двигунів; 

- організувати дільницю з ремонту агрегатів; 

- визначити заходи по забезпеченню не шкідливих та небезпечних умов 

праці робітників майстерні; 

- запропонованим проектним рішенням дати техніко-економічну оцінку. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Для реалізації запропонованих проектних рішень необхідно придбати до-

даткових капітальних вкладень у розмірі  20216 грн.  

При організації  технології ремонту, що пропонується в проекті можлива 

річна економія в 38590 грн.   

Розроблені заходи безпеки життєдіяльності дозволяють забезпечити безпе-

чні умови праці в агрегатній дільниці та на робочому місті з ремонту двигунів. 

Розроблений технологічний процес ремонту двигунів та конструкція стен-

ду для розбирання та складання двигунів підвищать якість ремонту та продукти-

вність праці. 

Програма ремонту майстерні складе –10,4 умовних ремонтів двигунів  при 

річній трудомісткості  - 3109 люд.-год. 

Строк окупності додаткових капітальних вкладень складе 0,52 року. 
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