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ВСТУП 

 

Зараз дуже актуальною задачею, що стоїть перед працівниками 

сільськогосподарського виробництва різних форм власності є підвищення 

надійності, довговічності і працездатності машин. 

Відмінною рисою роботи сільськогосподарської техніки є сезонність 

використання, постійний вплив на них атмосферних факторів і агресивних 

середовищ (добрива, отрутохімікати й ін.), що руйнують її. Більшість 

сільськогосподарських машин використовується протягом року від 10 до 60 

днів, а інший час не працюють і підлягають збереженню. 

Велику роль у підтриманні технічного стану відіграє правильно 

організоване збереження машинно-тракторного парку, застосування нових 

більш ефективних протикорозійних матеріалів і установок для їхнього 

нанесення дозволяє збільшити термін служби машин, знизити витрати на 

ремонт і технічне обслуговування. 

Метою проекту є розробка нових, більш прогресивних організаційних 

заходів і технічних рішень, застосування яких поліпшить схоронність 

сільськогосподарської техніки і підвищить їхню працездатність. 
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» РОЗІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1 Загальна характеристика господарства  

 

ТОВ «Прогрес» розташоване в північно-східній частині Запорізької обла-

сті, на відстані 140 км від обласного центру міста Запоріжжя. Центральна сади-

ба ТОВ «Прогрес» знаходиться в с.м.т. Розівка. З обласним центром зв’язана 

дорогами з твердим покриттям. Жителі с.м.т. Розівка являються основною ро-

бочою силою при проведенні сільськогосподарських робіт. 

Землі ТОВ "Прогрес" розташовані в Розівському районі Запорізької обла-

сті. Рельєф землекористування господарства представляє собою хвилясту рів-

нину, розчленовану похилими балками. 

В даний час господарство займає площу 6824 га. Спеціалізується на вироб-

ництві зернових культур. Господарський центр знаходиться в с.м.т. Розівка. 

В с.м.т. Розівка розташована станція Донецької залізниці.  Інші найваж-

ливіші пункти, що мають стратегічне значення, знаходяться на відстані від 60 

до 140 кілометрів (міста Запорожжя, Бердянськ, Маріуполь). Це відіграє важли-

ву роль у формуванні зв'язків по постачання матеріально-технічних ресурсів і 

реалізації продукції. 

Як відомо, Розівському району властива велика різноманітність клімати-

чних умов. Це положення справедливе і для ТОВ "Прогрес". Для господарства 

характерна нестійка зима зі значними коливаннями температур, що обумовлю-

ють відсутність стійкого сніжного покриву і кількаразову зміну мерзлого стану 

ґрунту повним його відтаванням. Для степового району характерно порівняно 

жарке літо, максимальна температура повітря в окремі роки в липні і серпні 

може підвищуватися до 35-39 градусів Цельсія, річна кількість опадів переваж-

но складає 350..400 мм, за вегетаційний період випадає в середньому 236 мм 
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опадів. Середня тривалість безморозного періоду – 200 днів.  Найбільша кіль-

кість опадів випадає в червні-липні – 45 мм, найменше всього в лютому – 18 

мм. Велика посушливість степового району визначається не тільки малою кіль-

кістю опадів, але і великою сухістю повітря. Період формування врожаю 

польових культур, закладки бруньок у плодових, а також період передпосівної 

обробки ґрунту і сівби озимих культур дуже часто збігаються з великою ґрун-

товою посухою. Отже, недостатність ґрунтової вологи є основним чинником 

перешкоджаючим повному використанню багатих термічних ресурсів степово-

го району, останні можуть бути використані тільки при зрошенні. 

Середня тривалість вегетаційного періоду 165-190 днів достатня для нор-

мального розвитку і дозрівання сільськогосподарських культур. 

Ґрунтовий покрив території господарства представлений в основному чо-

рноземом звичайним. Різкі коливання температур, сухість повітря, сильні східні 

вітри часом призводять до ґрунтової засухи та видування посівів.  

Таким чином, для одержання високих врожаїв сільськогосподарських ку-

льтур необхідно здійснити заходи щодо подальшого збільшення родючості ґру-

нтів. Необхідно передбачити внесення науково-обгрунтованих доз мінеральних 

добрив у комплексі з органічними.  Важливу роль у проведенні заходів щодо 

підвищення родючості ґрунтів покликано зіграти раціональне використання ор-

ганічних добрив. 

Товариство “Прогрес” розташоване в зоні ризикованого землеробства. 

Суховії бувають кожен рік, більша кількість яких спостерігається в квітні. В 

орному шарі знаходиться в середньому 3,12 % гумусу.  В цьому році плануєть-

ся його поповнити за рахунок органічних та природних добрив ( гній, солома та 

інші поживні рештки ).   
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1.2 Наявність техніки (по видам і маркам)  

 

Машинно-тракторний парк складається з 25 тракторів, 20 автомобілів,  16 

комбайнів  і 239 одиниць сільськогосподарських машин і представлений в таб-

лиці 1.1. 

Склад і наявність техніки в господарстві дозволяє виконувати основні 

польові роботи в необхідні агротехнічні строки. 

 Таблиця 1.1 – Склад машинно-тракторного парку підприємства 

Найменування, марка Кількість 
Плануємий річний наробі-

ток 

1 2 3 

 

Трактори: 

 

К-701 

К-700 А 

Т-150К 

Т-150 

ДТ-75М 

Т-74 

МТЗ-80 

ЮМЗ-6Л 

Т-40 М 

 

 

25 

 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

6 

4 

2 

 

ум.ет.га 

 

4100 

4100 

2800 

3200 

2200 

2200 

1900 

1700 

1250 

 

Комбайни: 

 

СКІФ 

КСКУ-6 

КСК-100 

КПС-5Г 

КПКУ-75 

КИР-1,5Б 

КСС-2,6 

ЛКГ-1,4 

 

 

16 

 

5 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 

фіз.га 

 

200 

155 

200 

180 

180 

- 

180 

- 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

Автомобілі: 

 

ГАЗ-53А 

ЗИЛ-130 

ЗИЛ-131 

ЗИЛ-ММЗ-555 

КАМАЗ-5320 

УАЗ-469 

ВАЗ-2106 

20 

 

4 

5 

5 

2 

2 

1 

1 

км пробігу 

 

30000 

40000 

40000 

28000 

45000 

50000 

50000 

 

 

С.г.машини: 

 

Підбирачі 

Жниварки 

Плуги 

Культиватори 

Щілинорізи 

Лущильники 

Борони 

Катки 

Зчіпки 

Сівалки  

Розкидачі 

Обприскувачі 

Граблі 

Навантажувачі 

 

239 

 

6 

6 

7 

18 

2 

3 

118 

8 

17 

14 

5 

3 

3 

29 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

1.3 Характеристика ремонтно-обслуговуючої  бази 

  

Для забезпечення працездатності машинно-тракторного парку в підпри-

ємстві створена ремонтно-технічна база, що представляє собою інженерно-

технічний комплекс споруджень. Машинний двір - головний елемент ремонтно-

технічної бази центральної садиби господарства, де організують збереження те-



 

       01ТСД.297.000000.ПЗ 

хніки і знятих з її вузлів і деталей, ремонт нескладних сільськогосподарських 

машин; тут проводять комплектування, регулювання і настроювання машин і 

агрегатів, дозбірку, обкатування нової, розбирання списаної техніки. 

Машинний двір містить у собі комплекс інженерно-технічних об'єктів і 

споруджень, що забезпечують схоронність сільськогосподарської техніки й 

устаткування в неробочий період відповідно до вимог.  

 

Рис 1.1. План машинного двору 

Об'єкти і спорудження, що входять до складу машинного двору наведені 

в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 – Об'єкти і спорудження машинного двору 

Позначення 

на рисунку 
Найменування Площа, м2 

1 2 3 

1 Прохідна 20 

2 Ремонтна майстерня 1080 

3 Майданчик для зберігання металу  102 

4 Майданчик для зберігання нескладної техніки  413 

5 Майданчик для стоянки колісних тракторів 219 

6 Склад для запасних частин 50 

7 Майданчик для миття с/г техніки 416 

8 Приміщення для відпочинку робочих 138 

9 Рейсовий шлях 140 

10 Майданчик для списаних машин 84 

11 Пост технічних обслуговувань тракторів 118 

12 Майданчик для тривалого зберігання машин 427 

13 Огорожа 40 

14 Протипожежне водоймище  139 

15 Газони  230 

16 Навіс з монорельсом і електротельфером  150 

17 Протипожежний щит 11 

18 
Приміщення для зберігання технічної доку-

ментації  
62 

19 Майданчик для стоянки гусеничних тракторів  218 

20 Регулювальний майданчик 153 

 

На машинному дворі необхідно створити критий ангар для зберігання 

складної техніки; збільшити площу для зберігання простих сільськогосподарсь-

ких машин відкритим способом; зменшити частку ручної праці при постановці 
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та знятті техніки зі зберігання; впроваджувати сучасні технології і матеріали, з 

метою поліпшення якості зберігання.  

Основною ланкою РОБ підприємства є ремонтна майстерня, яка призна-

чена для проведення ТО-3 та поточних ремонтів тракторів, комбайнів, автомо-

білів та поточний ремонт сільськогосподарської техніки. Вона розрахована на 

обслуговування машинного парку на 25 тракторів, 30 автомобілів і відповідно-

го набору сільськогосподарської техніки. Виробнича площа майстерні складає 

1080 м2. 

Технічні обслуговування   автомобілів  виконуються в  автогаражі,  на  

пунктах  ТО  проводяться ТО-2 і ТО-1 тракторів і комбайнів. 

Склад дільниць ремонтної майстерні дозволяє виконувати технологічний 

процес ремонту. Майстерня, в основному, забезпечена необхідним устаткуван-

ням, хоча більша частина його застаріла й має значне фізичне зношування. Від-

сутнє обладнання для діагностування та технічного обслуговування, недостат-

ньо вимірювального інструменту. 

  В майстерні працює 6 виробничих працівників. 

 

 1.4 Аналіз технології і організації проведення робіт по ТО та збереженню 

МТП 

 

Після закінчення польових робіт уся сільськогосподарська техніка ста-

виться на зимове зберігання. Розвантажується гума, білиться крейдою з казеї-

ном, демонтується ремені, ланцюги усі різьби, ріжучі апарати покриваються бі-

тумним розчином. Для виробництва цих робіт робиться приказ, а після поста-

новки техніки на зберігання робиться акт про зберігання, де відповідальними 

особами вказуються керівники та механіки дільниць.  

У актах вказуються недоліки та строки їх усунення. Акт затверджується 

головним інженером. 

Технологічний процес ТО  машин починається з зовнішнього очищення, 
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потім виконується діагностування, по закінченні якого визначають ступінь 

складності необхідного ремонту.  

  Після ремонту, термін якого дуже сильно залежить від наявності запас-

них частин, відремонтований агрегат встановлюється на трактор, виконується 

його регулювання і випробувальна робота.  

 Календарний план ремонту і технічного обслуговування машинно-

тракторного парку на поточний рік не складається. 

 Плануванням ремонтів та ТО ніхто не займається, підготовка техніки 

здійснюється безпосередньо перед початком робіт - сівби, збирання й інших 

видів робіт.  Технічне обслуговування МТП  провадиться спеціалізованої ланкою 

на ПТОТ (13), а також з використанням пересувних агрегатів ТО. Ремонт тракто-

рів виконується ремонтними робітниками в майстерні.(2) 

Ремонт і технічне обслуговування тракторів необхідно виконувати по 

планово-попереджувальній системі, сутність якої полягає в тім, що усі види те-

хнічного обслуговування й огляди виробляються в плановому порядку після 

установленого наробітку кожним трактором. Усі ремонтні роботи виробляють 

по потребі на підставі оглядів технічного стану машин. 

У систему технічного обслуговування входять також обкатування нових і 

відремонтованих машин, планове технічне обслуговування, огляди, ремонт і збе-

реження техніки. 

 

1.4 Основні техніко-економічні показники машинного двору 

 

Таблиця 1.3 – Техніко-економічні показники машинного двору 

   Показник Залежність Діюче значення показника 

1 2 3 

Площа машинного 

двору, м2 - 8100 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 

Виробнича про-

грама, шт.: 

умовні ремонти 
300

Т
Nц


  84,6 

зведені ремонти 
150Т

пр
Т

Т
N




  169,3 

Кількість робітни-

ків, люд. Ф

Т
Р


  12 

Собівартість умо-

вного ремонту, грн 

Сц=Спрн+Сзч+С

рем+ 

+Скооп+Соп 

46000 

Процент общепро-

изводственных наклад-

ных расходов 

- 250 

 

 

1.5 Висновки і завдання проекту 

 

Після проведення аналізу роботи РОБ товариства з обмеженою відповіда-

льністю «Прогрес» Розівського району Запорізької області можна зробити на-

ступні висновки: 

1. РОБ неповністю забезпечує якісне обслуговування, ремонт машинно-

тракторного парку господарства; 

2. Порушується технологічний процес ТО, та зберігання машинно-

тракторного парку;  

3. Велика частка ручної праці. 

Все це впливає на якість ремонту і технічного  обслуговування МТП. 

Для вдосконалення організації і технології ТО та зберігання техніки не-

обхідно вирішити наступні завдання: 

1. Зробити планування потреби машин в ремонтно-обслуговуючих діях; 
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2. Провести обґрунтування виробничої програми машинного двора, та 

ремонтної майстерні, скласти календарний план їх роботи та  графік заванта-

ження; 

3. Удосконалити технологічний процес ТО, визначити  трудомісткість ро-

біт на дільницях, розрахувати потребу в виробничих робітниках і технологіч-

ному обладнанні; 

4. Розробити заходи по удосконаленню організації виробничого процесу 

ТО машин ; 

5. Провести перепланування машинного двору. Запланувати будівництво 

критого приміщення для зберігання складної техніки; 

6. Спроектувати конструкторську розробку пристосування для постанов-

ки техніки на зберігання; 

7. Розробити заходи по покращенню умов праці для працюючих в РОБ;  

8. Визначити техніко-економічні показники проекту. 
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