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                                                      ПЕРЕДМОВА  

 

        Одним з шляхів забезпечення населення країни продукцією 

агропромислового комплексу є підтримання його машинно-тракторного 

парку в належному технічному стані. У процесі експлуатації машин їх 

функціональні властивості внаслідок спрацювання, корозії, пошкодження 

деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовлено, поступово 

погіршуються. В машинах виникають різноманітні дефекти, що знижують 

ефективність експлуатації. Для запобігання появи дефектів та їх своєчасного 

усунення машини піддають діагностуванню, технічному обслуговуванню і 

ремонту.  

         В умовах реформування аграрного комплексу України, коли різко 

подорожчала нова техніка, запасні частини до неї, паливномастильні 

матеріали, послуги ремонтних підприємств, пріоритетним напрямом 

діяльності інженерної служби агропромислових підприємств в забезпеченні 

ефективного використовування машин та зниження інтенсивності їх 

спрацювання є чітка організація технічного обслуговування, діагностування і 

ремонту сільськогосподарської техніки.  

        При високому рівні технічного обслуговування, широкому 

використовуванні засобів діагностування змінне напрацювання машин 

збільшується на 15–20%, їх простої із-за технічних несправностей 

скорочуються на 30–35%, зменшуються в ході ремонту на 25–30% витрати 

запасних частин і таким чином зменшуються в 1,5–2 рази витрати, які 

пов’язані з усуненням відмов в процесі роботи, на 8–12% зменшується 

витрата паливно-мастильних матеріалів під час експлуатації, а коефіцієнт 

технічної готовності досягає 95–97%. При експлуатації 

сільськогосподарської техніки 80% випадків їх простоїв викликано 

відмовами, що призводить до збільшення строків польових робіт та втрат до 

49% робочого часу.  

        Технічне діагностування дозволяє виконувати в необхідний період 

відновлення параметрів машин, що впливає на підвищення надійності її 

роботи, економічні та якісні показники. Діагностика включає три основні 

етапи: отримання інформації про технічний стан об’єкта діагностування, 

обробіток і аналіз одержаної інформації, постановка діагнозу і прийняття 

рішення  

         Метою дисципліни “Технічний сервіс в агропромисловому комплексі” є 

вивчення наукових основ інженерного забезпечення, ефективного 

обслуговування техніки, її працездатності, а також технологічної дисципліни 

з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-

виробничих умовах і зонах України. 
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      Лекція 1-2. Основні терміни технічного обслуговування машинно-

тракторного парку. Поняття про справність і несправність машин 

 

1. Вступ. Основні поняття та визначення. 

2. Зміна технічного стану машин і закономірності спрацювання їх деталей. 

3. Шляхи підвищення надійності і довговічності машин. 

4. Структурні складові та рівні якості технічного обслуговування. 

5. Формування витрат на підтримання машин у роботоздатному стані. 

 

1. Вступ. Основні поняття та визначення 

 

          При експлуатації машин у результаті впливу різних зовнішніх факторів 

поступово, а іноді раптово, змінюються окремі показники, наведені в їх 

технічних характеристиках. Так, у тракторів може спостерігатись зниження 

потужності двигуна, зниження тягового зусилля на всіх чи на окремих 

передачах, погіршення гальмових якостей, збільшення витрати палива і 

масла, зменшення вантажопідйомності навісної системи та ін. У 

ґрунтообробних машин збільшується тяговий опір, знижується якість 

рихлення ґрунту, ступінь підрізання бур'янів тощо. Зміна експлуатаційних 

характеристик машин вказує на погіршення їх технічного стану, який 

характеризується цілим рядом показників. 

         Роботоздатність — це стан машини, при якому значення усіх 

параметрів, що характеризують здатність її виконувати задані функції, 

відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Причому, 

роботоздатність машини характеризується не лише її здатністю виконувати 

певну роботу, але і робити це якісно і без негативного впливу як на саму 

машину, так і на її оператора. 

        Нероботоздатний стан має місце, коли хоча б один із заданих 

параметрів, які характеризують здатність виконувати задані функції, не 

відповідає встановленим технічним вимогам. 

        Справний стан означає, що машина відповідає всім вимогам, 

встановленим нормативною документацією (від техніко-економічних 

показників до якості фарбування). 

        Несправний стан виникає, коли машина не відповідає хоча б одній з 

вимог нормативної документації. 

        Таким чином, коли хоча б одна вимога технічної документації не 

виконана, але машина здатна якісно виконувати задану функцію, то вона 

може вважатися несправною, хоча і роботоздатною. 

        Відмова — це подія, що полягає у втраті роботоздатності машини. За 

характером виникнення відкази можуть бути поступовими та раптовими.       

Поступовий відказ полягає у поступовій зміні одного чи   кількох  

параметрів   машини,   найчастіше  в   результаті  зношування  деталей.   

Раптовий   відказ характеризується раптовою зміною одного чи кількох 

параметрів машини здебільшого в результаті, поломки деталей. У результаті 



5 
 

відказу машина переходить із роботоздатного в нероботоздатний стан,тобто 

не може виконувати свої функції із заданими параметрами якості, безпеки, 

економічної ефективності процесу. 

Деталі машин в основному руйнуються під дією силових навантажень, 

тепла та світла, електричних і магнітних полів, хімічного середовища, тертя 

та ін. 

Відмови класифікують за  причинами їх виникнення,до яких відносять: 

-    конструктивні помилки і недоробки, що знижують надійність 

машини (недостатня міцність елементів конструкції, невдале компонування 

вузлів, незахищеність найбільш відповідальних частин машини від дії 

вологи, радіації, температури, абразивів та ін.); 

- виробничі недоліки (приховані дефекти, некондиційні матеріали, 

недосконалість технології обробки і збирання і т. д.); 

- неправильні експлуатація і технічне обслуговування, що може бути 

викликане недостатньою підготовкою обслуговуючого персоналу, 

порушенням експлуатаційних інструкцій, низькою технічною культурою, 

поганим станом допоміжних механізмів, особливо важкими умовами праці, 

поганим контролем застаном механізмів тощо; 

-  неякісний ремонт або пошкодження справних агрегатів під час 

ремонту; 

-  природне зношення, утрати втомної міцності, природне старіння. 

 

 
 

                           Рис. 1. Класифікація відмов 
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Рис.2. Схема виникнення відказу 

 

         Крім техніко-експлуатаційних показників, машини, що надходять у 

господарства, мають певні показники якості. Ці показники характеризують 

швидкість тих змін, як правило негативних, що їх зазнає технічний стан 

машини у процесі експлуатації. До них належать: надійність, 

безвідказність, довговічність. 

         Надійність — властивість машини зберігати протягом тривалого часу у 

встановлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність 

виконувати задані функції при заданих режимах та умовах використання, 

технічного обслуговування, ремонту, зберігання, транспортування.  

Надійність — це комплексна «характеристика, яка включає в себе 

безвідказність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість. 

        Безвідказність — властивість машини безперервно зберігати свою 

роботоздатність протягом певного часу, чи до певного наробітку. 

Безвідказність характеризується наробітком на відказ, що визначається 

відношенням наробітку до числа відказів. 

         Довговічність — властивість машини зберігати роботоздатність до 

настання граничного стану при встановленій системі технічного 

обслуговування та ремонту. 
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         Граничний стан — стан машини, при якому її подальша експлуатація 

повинна бути припинена через порушення вимог безпеки, вихід заданих 

параметрів за встановлені межі, зниження ефективності експлуатації за 

допустимі межі, чи через необхідність проведення капітального ремонту. До 

показників довговічності відносяться, наприклад, середній доремонтний чи 

міжремонтний ресурс машин. Середній доремонтний ресурс — це середній 

наробіток з початку експлуатації нової машини до настання граничного 

стану. Міжремонтний ресурс — середній наробіток від початку 

експлуатації машини після капітального ремонту до настання граничного 

стану. 

         Ремонтопридатність — властивість машини, що полягає в 

пристосованості її до попередження-та виявлення причин виникнення 

відказів, пошкоджень і підтримання, та відновлення роботоздатності шляхом 

проведення технічного обслуговування та ремонту. 

         Збереженість — властивість машин зберігати значення показників 

безвідказності, довговічності та,ремонтопридатності протягом терміну 

зберігання та після нього. 

Наробіток – це тривалість або обсяг роботи машини (складальної 

одиниці), виміряні в мотогодинах, гектарах, умовних еталонних гектарах, 

кілометрах пробігу та інших одиницях.  

Ресурс – це наробіток машини від початку відліку основних показників 

номінальних параметрів нової чи капітально відремонтованої машини до 

настання граничних їх значень, указаних у технічних вимогах. 

         Виконання вимог забезпечення надійності — головна умова 

збереження високої роботоздатності машини. 

         Забезпечення надійності — це сукупність організаційно-технічних та 

науково-методичних заходів, спрямованих на досягнення чи підтримання 

заданих показників технічного стану, на всіх стадіях — від проектування до 

завершення експлуатації машини. 

 

         2. Зміна технічного стану машин і закономірності спрацювання їх 

деталей 

 

        Протягом ресурсу машина (виріб) в умовах землеробства 

використовується при дії різноманітних ґрунтово-кліматичних факторів, що 

впливають на її технічний стан і діють у більшості не ізольовано, а в 

комплексі. 

         Всі фактори, що впливають на спрацювання машини (виробу) умовно 

поділяють на конструктивні, технологічні й експлуатаційні. 

         Конструктивні фактори— прорахунки при проектуванні, порушення 

при виборі технічних умов на виготовлення тощо. 

        Технологічні фактори—  недодержання  заданих  умов  при   

виготовленні,   відхилення  в точності виготовлення, що призводить до зміни 

характеру з'єднання елементів конструкції. 
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        Експлуатаційні фактори— порушення правил експлуатації і 

технічного обслуговування.  

        Під   впливом   указаних   факторів   машина   поступово   переходить,    

із   справного   стану   до несправного, який характеризується певними 

параметрами виробу. Таким чином, допустимі (граничні) параметри 

технічного стану виробу повинні задаватися при проектуванні і дослідженні. 

       Спрацювання деталей машин — це наслідок їх зношування, що 

виявляється у вигляді відокремлення або остаточної деформації матеріалу. - 

        Зношування — це процес поступової зміни розмірів деталей при терті.        

Розрізняють три основні види: механічне, молекулярно-механічне і корозійно-

механічне.    

        Механічне — зношування матеріалу деталей внаслідок механічної дії 

при терті. Зношування цього типу поділяють ще на підтипи: абразивне, гідро-

газоабразивне, ерозійне, кавітаційне, від стомлення. 

         Молекулярно-механічне — це зношування матеріалу деталей внаслідок 

одночасної дії механічних і молекулярних зусиль при терті. 

        Корозійно-механічне — зношування матеріалу деталей, що 

характеризується одночасним протіканням пластичної деформації 

поверхневого шару та його фізико-хімічного реагування з середовищем при 

терті. 

Основні характеристики зношування є такі.  

         Швидкість  зношування  —  відношення  величини зносу до часу, 

протягом якого він з'явився. Розрізняють миттєву (в конкретний час) і 

середню швидкість (за певний період часу). 

        Інтенсивність зношування — відношення величини зносу до обсягу, 

виконання роботи за період. 

        Зносостійкість — властивість матеріалів виявляти протистояння 

зношуванню в певних умовах тертя. Оцінюється оберненою величиною 

швидкості чи інтенсивності зношування. 

             
Рис.1. Різноманітні характери спрацювання деталей: 
а – храповий механізм; 6 —леміш; в—ланцюгова передача. 
 

         Характер спрацювання деталей храпового механізму зображений на 

рис. 1, а. Відрізок 0 — t0  характеризує період обкатки механізму, а відрізок  

t0— tr — період нормальної експлуатації. У період наробітку tr храповий 

механізм досягає граничного спрацювання і його дальше використання не 

дозволяється. Спрацювання ріжучої кромки лемеша плуга зображено кривою 

на рис. 1, б. Період обкатки у подібних умовах на характері спрацювання не 
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позначається. Граничний період спрацювання визначається допуском на 

затуплення ріжучої кромки лемеша. Протягом експлуатації темп 

спрацювання поступово зменшується. 

          У протилежність попереднього прикладу спрацювання ланцюгової 

передачі, що наведено на рис. 1, в має інший характер. Темп спрацювання в 

даному разі поступово наростає, що можливо є наслідком . збільшення 

ударного навантаження від дії ланцюга. Отже, характер спрацювання 

з'єднуючих деталей значно залежить від їх конструкції та умов використання.  

Наведені криві спрацювання мають узагальнений вигляд. При роботі машин 

у конкретних умовах характер спрацювання під впливом різних факторів 

може мати інші індивідуальні особливості. 

          На темп і характер спрацювання деталей тертя трактора, машин, значно 

впливають забруднення повітря, мастил і палива. Абразивний пил, що 

потрапляє у двигун, викликає найбільше спрацювання циліндрів, особливо у 

верхній частині. 

          Забруднення палива впливає на погіршення, роботи паливної 

апаратури, призводить до відкладень у камері горіння, до спрацювання, 

прецизійних пар і розпилювачів форсунок, що негативно впливає на подачу 

палива та його горіння. 

          Зміна температури двигуна (машини) призводить до конденсації 

вологи, яка збагачує мастило продуктами окислення. В двигуні, таким чином, 

проходять інтенсивні електрохімічні корозійні процеси, особливо на поверхні 

деталей циліндро-поршневої групи. 

          Отже, при експлуатації машин необхідно суворо виконувати правила їх 

технічного обслуговування (ТО), очистки та зберігання палива і мастильних 

матеріалів, ремонту і зберігання техніки. 

         Встановлення гранично допустимого спрацювання, чи інших 

показників стану машини, а звідси й строк служби її мають велике значення 

для правильної організації технічного обслуговування та ремонту. 

        Під граничним значенням величин розуміють граничні розмірі 

спрацьованих деталей, чи регулювальні величини (зазори, тиск, кути), 

граничне ослаблення кріплення тощо. Тобто найбільше і найменше значення 

величин, до досягнення яких збірна одиниця працює нормально. Їх 

встановлюють за одним із таких критеріїв (ознак): технічному, якісному, 

економічному або компромісно за сукупністю. 

          Технічний критерій оцінює підвищення інтенсивності спрацювання чи 

появи відмов механізму (машин).  

Якісний критерій характеризує зміну якості робота з підвищенням 

спрацювання чи зміною регулювань машини. Граничне спрацювання в таких 

випадках залежить від допустимого граничного відхилення якості роботи від 

нормативів. Основою для цього критерію є також додержання норм техніки 

безпеки і виробничої санітарії. 

Економічний критерій застосовують, коли зміна спрацювання 

помітно погіршує економічні показники роботи машини. 
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         3. Фактори, що спричиняють несправності машин 

 

        Фактори, що спричиняють несправності машин, поділяють на 

конструктивні, технологічні, експлуатаційні та інші.  

         Конструктивні фактори визначаються формами й розмірами деталей; 

жорсткістю конструкції, тобто властивістю деталей, особливо базових, 

деформуватися під дією навантажень, що сприймаються; точністю взаємного 

розміщення поверхонь та осей спільно працюючих деталей; правильним 

вибором посадок, які забезпечують надійну роботу спряжень та ін.     

Технологічні фактори залежать від точності виготовлення деталей та якості 

матеріалів, що при цьому використовуються; застосування відповідної 

обробки та якості складальних робіт та ін.  

        Експлуатаційні фактори залежать від дорожніх, транспортних і 

кліматичних умов. Вони найбільше впливають на технічний стан машин. 

Дорожні умови характеризуються типом, станом і міцністю покриттів, 

поздовжнім профілем дороги, режимом руху, видимістю тощо.  

        Кліматичні умови в різні періоди року визначаються температурою і 

вологістю повітря, атмосферним тиском, кількістю опадів, силою і 

напрямком вітру та ін.  

        Транспортні умови охоплюють обсяг і відстань перевезень, умови 

завантаження і розвантаження, особливості організації перевезень, умови 

зберігання, обслуговування та ремонту машин.  

         Залежно від умов експлуатації змінюються швидкісні і навантажувальні 

режими деталей, механізмів та агрегатів машин і термін їхньої безвідмовної 

роботи.  

        Значно впливає на несправність машин якість експлуатації, від якого 

залежать динамічні навантаження в деталях і механізмах машин. Наприклад, 

при різкому включенні зчеплення крутний момент, що прикладається до 

трансмісії, може значно перевищити максимальний крутний момент двигуна 

з урахуванням коефіцієнта запасу. Цим пояснюються поломки в трансмісії. 

 

        4. Заходи, які запобігають інтенсивному спрацюванню  
 

        Важливу роль для зниження інтенсивності спрацювання і підвищення 

придатності до експлуатації більшості деталей відіграє зменшення сил тертя, 

зокрема за рахунок мащення пар тертя. Отже, для забезпечення довговічності 

роботи важливим є своєчасне і якісне проведення ТО та діагностування 

машин.  

       До заходів зі зменшення спрацювання можна віднести: застосування 

паливно-мастильних матеріалів, що вказані у заводських інструкціях; підбір 

кваліфікованих кадрів; нанесення на поверхню деталей твердих покриттів; 

ретельна механічна обробка, яка б відновила точність розмірів і взаємне 

розміщення конструктивних елементів деталі, шорсткість поверхонь тертя. 

Зменшення спрацювання в часі досягається дотриманням технічних умов на 
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складання, обкатку і випробування та контроль якості обслуговування і 

ремонту. 
 

        5. Загальні відомості про граничні стани машин та критерії їх 

визначення 

 

         Граничний стан – це стан, при якому подальше використання об’єкта 

за призначенням недоцільне. 

         Причинами недоцільності використання машин за призначенням може 

бути неможливість безпечної роботи або низька ефективність експлуатації, а 

також значні витрати на ремонт. 

         Граничні стани встановлюють на підставі критеріїв (ознак): 

технологічних, технічних та техніко-економічних 
         Технологічні критерії – сукупність ознак, що проявляються у 

порушенні вихідних конструктивних і технологічних регулювань внаслідок 

несвоєчасного контролю. Наприклад, несвоєчасний контроль за 

регулюванням натягу паса вентилятора призводить до зміни ряду ознак 

нормальної роботи двигуна – погіршення теплового режиму, прискорення 

процесу відкладення накипу, утворення нагару, погіршення умов мащення 

підшипників колінчастого валу.  

         Технічні критерії – сукупність ознак, що проявляються в зміні 

розмірів, геометричної форми, виникнення дисбалансу та биття внаслідок 

зміни величини зазору і натягу, взаємного положення деталей, вібрації, 

нагрівання тощо.  

         Техніко-економічні критерії – сукупність ознак, що вказують на 

технічну можливість і економічну доцільність способів забезпечення 

параметра технічного стану. Наприклад, граничне значення параметра 

“потужність двигуна” ґрунтується в основному на економічних факторах – 

зниженні продуктивності тракторного агрегату, збільшення витрат палива 

тощо. 

 

          6. Структурні складові та рівні якості технічного обслуговування 

 

         Дослідженнями встановлено, що найвпливовішими факторами, які 

позначаються на технічному стані техніки є: якість технічного 

обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР), якість палива і мастил (ПМ) 

підготовка механізаторів (кваліфікація) (КТ), зберігання техніки (ЗТ). 

Кожний із цих параметрів у свою чергу забезпечується факторами:         

- якість ТО — додержанням періодичності його проведення та виконанням 

переліку операцій, складом виконавців, устаткуванням, що 

використовується;  

- якість палива і мастил — додержанням правил зберігання, механізацією 

заправки, контролем їх якості, дотриманням сортів палива тощо;  

- кваліфікація механізаторів — класністю, професійною підготовкою, 

стажем роботи;  
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-   якість зберігання  — наявністю бази для зберігання, додержанням правил 

зберігання. 

Якість, або стан техніки за кожним фактором може оцінюватися по 

одному з чотирьох рівнів: високий, середній, низький і дуже низький. 

Наприклад, якість технічного обслуговування відноситься до високого 

рівня, якщо відхилення періодичності від установленої не більше 10 % і 

перелік операцій ТО виконується повністю. 

         Якщо відхилення періодичності 10...20 %, а перелік операційТО 

виконується не менше ніж на 80 %, якість технічного обслуговування 

відносять до середнього рівня.  

При відхиленні періодичності ТО на 20...30 % виконанні переліку 

операцій на 60...80 %, за умови виконання операцій ТО систем змащування, 

очистки повітря, паливоподачі, рульового керування, гальмових механізмів, 

якість ТО відповідає низькому рівню.  

Дуже низький рівень ТО вважається тоді, коли облік періодичності ТО 

відсутній, а перелік операцій ТО виконується менше ніж на 80 % і не 

виконується хоча б одна операція по системам змащування, очистки повітря 

паливоподачі, рульового керування і гальмових механізмів. 

 

          7. Формування витрат на підтримання машин у роботоздатному 

стані 

 

Витрати на підтримання тракторів у роботоздатному стані складаються 

з коштів на технічне обслуговування, включаючи витрати на усунення відмов 

із врахуванням збірних одиниць і складових частин та на поточний 

капітальний ремонти, а також на заміну шин. 

Зменшити вказані експлуатаційні витрати на підтримання машин у 

роботоздатному стані можна шляхом конструкторсько-технологічних заходів 

(починаючи з розробки конструкції і закінчуючи виготовленням), а також 

покращенням організації ТО і ПР. 

У загальному вигляді вказані витрати визначаються залежністю: 

Сзаг = Сто + Спр + Скр + Сзч + Сш, (1)  

де Сто , Спр , Скр , Сзч , Сш,. — витрати відповідно на технічне 

обслуговування, поточний, капітальний ремонти, придбання запчастин та 

шин. 

Дослідженнями встановлено, що по мірі випуску тракторів існує 

тенденція зменшення загальних експлуатаційних витрат — як результат 

підвищення їх надійності і покращення пристосування до ТО і ремонту. 

 

         8. Шляхи підвищення надійності і довговічності машин 

 

         Головні умови ефективного використання машин і забезпечення їхньої 

високої надійності: 

– сталі кадри механізаторів і рівень їхньої кваліфікації; 
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– забезпечення високої зацікавленості у кінцевих результатах роботи та 

зберігання техніки; 

– своєчасне проведення виробничої обкатки нових і відремонтованих машин 

у господарствах та підготовка їх до сільськогосподарських робіт; 

– систематичне технічне обслуговування та діагностування машин; 

– проведення періодичних технічних оглядів стану машин, агрегатів і вузлів; 

– забезпечення нормального режиму роботи (особливо у зимовий період), 

тобто навантаження, швидкості, теплового режиму тощо; 

– контроль і постійне забезпечення достатньої герметизації агрегатів, вузлів і 

систем, щоб запобігти потраплянню до них абразивів; 

– виконання всіх рекомендацій заводів-виробників з обслуговування та 

використання палива, картерного та інших мастил відповідних марок; 

– періодичне очищення двигунів й агрегатів трансмісій від продуктів 

спрацювання, нагару та абразиву; 

– додержання встановлених правил зберігання; 

– чітка організація праці інженерної та диспетчерської служб господарств та 

об’єднань. 
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Лекція 3. Значення технічного обслуговування МТП у підвищенні 

ефективності його використання 

 

1. Основні поняття. 

2. Система технічного обслуговування. 

3. Завдання технічного обслуговування. 

4. Операції технічного обслуговування машин.  

5. Поняття про коефіцієнт технічної готовності та технічного використання 

машин. 

6. Види технічного обслуговування та ремонту. 

7. Обкатка машин. 

6. Система і стратегії технічного обслуговування сільськогосподарської 

техніки. 

7. Періодичність планового технічного обслуговування тракторів і 

сільськогосподарських машин. 

 

         1. Основні поняття 

 

Під час роботи трактора відбувається поступове спрацювання його 

деталей, слабнуть кріплення, порушується регулювання. Щоб забезпечити 

нормальну роботу необхідно організувати правильний догляд за трактором, 

своєчасно здійснювати змащування, регулювання, тобто проводити технічне 

обслуговування. 

Технічне обслуговування – це комплекс робіт для підтримки 

роботоздатності машини при обкатці, використанні та зберіганні. 

У сільському господарстві діє планово-запобіжна система технічного 

обслуговування машин, до складу якої входять експлуатаційна обкатка, 

технічне обслуговування під час експлуатації машини, зберігання. 

Система технічного обслуговування – це комплекс планомірно 

здійснюваних організаційних і технічних засобів по обслуговуванню машин, 

що забезпечують нормальний технічний стан їх та готовність до роботи. 

Система базується на безперервному контролі технічного стану машин, 

профілактичному характері головних заходів і на жорсткому плануванні цих 

заходів як за часом виконання, так і за обсягом робіт.  

Сутність планово-запобіжної системи полягає в тому, що машину після 

певного наробітку зупиняють для перевірки технічного стану і виконання 

певних операцій обслуговування, а у разі потреби – діагностування та 

ремонту. Проведення операцій ТО суворо обов’язкове як за періодичністю, 

так і за обсягом робіт. Ремонт планується відповідно до обсягу намічених 

робіт, а здійснюється залежно від технічного стану машин.  

Система називається плановою, тому що всі види обслуговування 

повинні виконуватись не після того як машина вийде з ладу, а відповідно до 

завчасно розробленого графіка, після певного наробітку.  
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Запобіжною система називається тому, що вона запобігає інтенсивному 

зношуванню та багатьом випадковим відмовам шляхом виконання 

регламентованих профілактичних робіт. 

Засоби технічного обслуговування – це засоби технічного 

спорядження та споруди, призначені для виконання технічного 

обслуговування та ремонту. 

Трудомісткість технічного обслуговування – трудовитрати на 

здійснення одного виду технічного обслуговування. 

Ремонт – усунення несправностей та поновлення робото-здатності 

трактора (машини). 

Зберігання – це система заходів, що забезпечує захист тракторів та 

сільськогосподарських машин. їх агрегатів і деталей від руйнівного впливу 

вологи, газів, хімічних з'єднань та розукомплектування. 

 

2. Система технічного обслуговування 

 

         До системи технічного обслуговування і ремонту машин, що 

використовуються в сільському господарстві, входять: технічне 

обслуговування (ТО), поточний ремонт (ПР), капітальний ремонт (КР). 
         Види і порядок чергування ремонтно-обслуговуючих робіт установлює 

розробник конструкції машини згідно з чинними стандартами, умовами 

роботи.  

        Технічне обслуговування включає обкатні, мийні, очисні, контрольно-

діагностичні, регулювальні, мастильні, заправні, монтажнодемонтажні 

роботи та роботи, що пов’язані із консервуванням та розконсервуванням 

машин.  

        Обкатка машин забезпечує природну приробку тертьових та інших 

спряжених поверхонь деталей при дотриманні режиму поступового 

збільшення навантаження відповідно до інструкції з експлуатації машини 

кожної марки.  

        Періодичне технічне обслуговування поділяється на ряд видів, 

виконання яких залежить від встановленого наробітку. Види ТО один від 

одного відрізняються змістом і обсягом робіт. Головна мета періодичного 

обслуговування полягає у перевірці й відновленні початкових регулювань та 

кріплень, які забезпечують надійність і економічність роботи машини.  

Сезонне обслуговування проводиться з метою переведення на осінньо-

зимовий чи весняно-літній періоди експлуатації. При цьому здійснюють 

заміну паливно-мастильних матеріалів на відповідні сорти, регулюють 

пристрої, що забезпечують запуск двигуна, проводять технічне 

діагностування й усувають виявлені дефекти.  

        ТО машин під час зберігання здійснюється з метою їх захисту від 

впливу дії оточуючого середовища за рахунок використання різноманітних 

захисних способів та розвантажувальних пристроїв. 
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        Ремонт машин – це комплекс технологічних операцій, які 

перетворюють несправну машину в працездатну. Потреба в ремонті виникає, 

головним чином, через те, що вже неможливо відновити придатність машини 

до експлуатації за допомогою операцій ТО, оскільки під час експлуатації 

характеристики деяких її деталей вийшли за допустимі межі.  

        Залежно від особливостей, ступеня пошкодження і зношування деталей, 

а також трудомісткості ремонтних робіт розрізняють два види ремонту 

машин: поточний і капітальний.  

        Поточний ремонт полягає у відновленні експлуатаційних 

характеристик машин шляхом регулювання або заміни деталей і спряжень, 

що прийшлі у непридатний стан. Після завершення ремонту здійснюється 

обкатка і підфарбовування вузлів.  

        Капітальний ремонт передбачає повне відновлення працездатності 

машини, що вийшла з ладу, усіх її складових частин. Після ремонту кожний 

агрегат і машина підлягають обкатці і випробовуванню, а також фарбуванню.  

Капітальному ремонту підлягають трактори, комбайни, автомобілі, а також їх 

агрегати. Для простих машин здійснюють лише поточний ремонт. 

 

         3. Завдання технічного обслуговування  
 

        Раціональна система технічного обслуговування має забезпечувати 

запобігання всім основним відмовам при найповнішому використанні 

термінів служби елементів і вузлів машини та найменших витратах засобів і 

часу на планове й позапланове відновлення працездатності в процесі 

експлуатації. Тобто в процесі експлуатації машини постає завдання 

підтримання її технічного стану на належному рівні протягом тривалого 

часу.  

        Завдання планово-запобіжної системи ТО полягає у визначенні 

мінімального контрольного напрацювання, перевірці параметрів технічного 

стану машини та встановленні обсягу робіт з ТО та ремонту або залишкового 

ресурсу. При цій системі обслуговуються або заміняються лише ті елементи 

машини, які досягли граничного стану. Система забезпечує максимальне 

використання потенційного терміну служби деталей з одночасною гарантією 

безвідмовної їх роботи. Проте ця система потребує додаткових витрат на 

діагностування параметрів технічного стану машин, а також встановлення 

основних причин втрати працездатності та наявності методів і технічних 

засобів для визначення ступеня спрацювання. 

 

4. Операції технічного обслуговування машин  

 

Сукупність робіт по всіх складових частинах машин, взаємопов’язаних 

за періодичністю, трудомісткістю, групами складності та іншими ознаками, є 

системою технологічних операцій ТО. Слід виділяти типову та індивідуальну 

системи технологічних операцій.  
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Типова система технологічних операцій встановлює розподіл 

операцій за видами ТО для основних груп машин (трактори, комбайни, 

сільськогосподарські машини, автомобілі) та їх складових частин. Вона 

дається як рекомендація державного стандарту для організаційрозробників та 

заводів-виробників машин.  

Індивідуальна система технологічних операцій встановлює повний 

перелік операцій за видами обслуговування для кожної конкретної машини. 

Основою для її розробки є типова система операцій для групи машин. 

Індивідуальна система операцій ТО даної машини наводиться в документі 

“Технічний опис і інструкція з експлуатації”, який надходить з кожною 

машиною.  

Як типова, так і індивідуальна системи операцій ТО включають не 

загальний перелік, а певні групи робіт, що виконуються через певний період 

або за певних умов.  

Система операцій ТО при використанні складається з груп операцій, 

щозмінного (ЩТО) та періодичних обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО).  

Система операцій ТО при зберіганні розбита на групи операцій з 

підготовки машин до зберігання, обслуговування під час зберігання та 

обслуговування при підготовці до експлуатації після зберігання. 

 

5. Поняття про коефіцієнт технічної готовності та технічного 

використання машин 

  

Роботу машинно-тракторного парку господарства можна оцінити за 

допомогою показників, основними з яких є коефіцієнти технічного 

використання і технічної готовності. 

Коефіцієнт технічного використання (Ктв) – це відношення часу 

роботи машини за міжремонтний період до суми цього часу і часу всіх 

простоїв з технічних причин за цей же період роботи. 

                                         КТВ= 
𝟏

𝐍
∑

𝐭𝐜

𝐭𝐜 +𝐭𝟎+𝐭𝐞+𝐭𝐩

𝐧
𝐢=𝟏 ,                                     (1) 

де N – кількість машин;  

tc – сума часу роботи і-ї машини за її міжремонтний період;  

tо, te, і tp – відповідно сумарний час простоїв і-ї машини при 

проведенні технічних обслуговувань, усуненні експлуатаційних відмов, 

ремонтів за доремонтний чи міжремонтний період.  

Коефіцієнт технічного використання дозволяє оцінити у відсотках або 

долях одиниці сумарну тривалість простоїв машини в процесі її експлуатації. 

Для тракторів, сільськогосподарських машин Ктв коливається в межах      

0,6–0,8, що свідчить про низький рівень їх ремонтопридатності. 

Коефіцієнт технічної готовності (Kг) – це відношення кількості машин, 

що перебувають у технічно справному стані, до загальної кількості машин в 

господарстві. 

Тобто: 
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              КГ=
Мс

Мз

,                                                         (2) 

де Mc – кількість машин, що перебувають у технічно справному стані 

на даний час, шт.; Mз – загальна кількість машин в господарстві, шт.  

Таким чином, коефіцієнт технічної готовності визначає середню 

кількість працездатних машин у відрізок часу між їх ремонтами. Залежно від 

ефективності роботи інженерної служби значення цього коефіцієнта може 

коливатись у межах від 0 до 1,0. 

 

         6. Обкатка машин 

 

Для припрацювання деталей машину обкатують, тобто навантажують 

поступово, за певним режимом.  

Мета обкатки – підвищення довговічності машини та її складових 

частин.  

Загальна вимога до обкатки – одержання кращих тертьових 

поверхонь при найменшому спрацюванні деталей і при найменших затратах 

часу й енергії. Строк роботи будь-якого з’єднання при однаковій 

інтенсивності спрацювання і граничній величині зазору залежить від 

початкової його величини: чим менший початковий зазор після обкатки, тим 

більший строк роботи машини при нормальній експлуатації. Отже, чим 

менша кількість металу стирається з деталі під час обкатки, тим більший 

строк її роботи. Разом з тим, строк служби деталі тим більший, чим менша 

інтенсивність спрацювання. Він також залежить від якості поверхні, яка 

утворюється під час припрацювання, від затрат часу та енергії на обкатку.  

У той же час обкатка – це складний технологічний процес, при якому 

потрібно додержуватись необхідних режимів для різних груп з’єднань 

деталей. При деяких властивостях матеріалів тертьових поверхонь і шару 

мастила між ними, результати обкатки в основному залежать від трьох 

факторів: питомого тиску, відносної швидкості переміщення поверхонь і 

тривалості обкатки.  

Невеликі навантаження і ретельне змащування сприяє високоякісному 

припрацюванню деталей, зменшенню їх спрацювання і підвищенню 

довговічності в процесі експлуатації. Заводи-виробники і ремонтні 

підприємства проводять лише часткову обкатку машин. Обкатка нової 

машини має продовжуватись у господарствах.  

Обкатка машин здійснюється поступово з наростаючим 

навантаженням. Режим обкатки складається з підготовки машини до обкатки, 

обкатки на холостому ходу та обкатки під навантаженням. Час обкатки 

повинен становити не менше 30 год. На початку обкатують двигун 

внутрішнього згорання на холостому ходу 15 хв, далі продовжується обкатка 

на легких роботах. Наприклад, під час обкатки стежать за роботою вузлів та 

агрегатів, прослуховують двигун та трансмісію на всіх режимах, усувають 

несправності.  
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Після обкатки та зовнішнього огляду машини складається акт обкатки, 

робиться позначка у технічному паспорті. 

 

Технологічний процес обкатки тракторів 

 

         Обкатка тракторів включає: обкатку двигуна на холостому ходу, 

обкатку гідравлічної начіпної системи, обкатку трактора на холостому ходу і 

під навантаженням. Загальна тривалість обкатки (залежно від марки 

трактора) – 45–65 год.  

        Обкатку починають на малій частоті обертання колінчастого вала 

двигуна і поступово збільшують її до номінальної. Пускають двигун 

відповідно до правил, що наведені у заводських інструкціях з експлуатації. 

Під час обкатки двигун прослуховують на всіх режимах роботи, перевіряють 

покази приладів. При відхиленні від норми встановлюють причину 

несправності й усувають її, а при складанні акта на обкатку роблять про це 

відповідний запис. Продовжують обкатку лише після ліквідації виявлених 

несправностей.  

        Обкатка гідравлічної начіпної системи триває 25–30 хв. Перед запуском 

двигуна включають механізм приводу гідронасоса, причому рукоятка 

повинна вільно переводитись з одного крайнього положення в друге. 

Включати і виключати гідронасос при працюючому двигуні забороняється. 

Далі перевіряють надійність фіксації золотників розподільника в положеннях 

“Підйом”, “Нейтральне”, “Опускання”, “Плаваюче”. В усіх положеннях 

важелі повинні надійно утримуватись фіксаторами золотників. Після 

перевірки важелі керування встановлюють у нейтральне положення, а 

поршень основного силового циліндра – в крайнє нижнє. Переконавшись у 

чіткій і безвідмовній роботі начіпного механізму та ліквідувавши виявлені 

неполадки, можна починати обкатку трактора на холостому ходу.  

        Обкатку трактора на холостому ходу проводять на всіх передачах, 

починаючи з першої, з включенням збільшувача обертального моменту, 

передач заднього ходу. При цьому роблять плавні повороти на передачах 

транспортного ряду і круті – на передачах робочого ряду. Під час обкатки 

стежать за роботою всіх складальних одиниць та агрегатів, за показами 

контрольних приладів і перевіряють чіткість переключення передач, роботу 

муфти зчеплення, гальм, ведучих мостів, ходової частини та ін. Муфта 

зчеплення і коробка передач повинні включатися плавно, без різкого шуму і 

стуків. Допускається рівномірний шум шестерень. Олива в агрегатах 

трансмісії під час роботи не повинна нагріватися більш як до 90°С. 

Тривалість обкатки на холостому ходу – 5–12 год.  

        Трактори під навантаженням обкатують протягом 45–60 годин. 

Навантаження на гаку розраховують за питомим опором 

сільськогосподарських машин.  

        Детальний порядок і режим обкатки тракторів поданий у заводських 

інструкціях. Правилами обкатки передбачені швидкісний і навантажувальний 
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режими, яких необхідно суворо дотримуватись. Порушення швидкісного 

режиму може призвести до перегрівання деталей і пошкодження 

підшипників. При обкатці слід забезпечувати достатнє мащення і часту 

заміну масла, яка зумовлюється потребою видалення металевих частинок.  

        У період обкатки проводять щозмінне технічне обслуговування. При 

появі незвичайних шумів або перегріванні якого-небудь агрегату обкатку 

припиняють, виявляють і усувають несправності та їх причини. 

Тривалість обкатки встановлюється інструкцією заводувиробника або 

ремонтного підприємства. У разі її відсутності приймається наступна 

тривалість: для тракторів, які пройшли капітальний ремонт або поточний 

ремонт із капітальним ремонтом двигуна, – 30–100 мотогодин; для тракторів, 

які пройшли капітальний ремонт або поточний ремонт без заміни двигуна, – 

15–50 мотогодин.  

Навантаження на машину під час обкатки повинно бути не більше 75% 

від максимального. 

 

Обкатка комбайнів  

 

Зернозбиральні комбайни обкатують перед експлуатацією на 

холостому ходу і під навантаженням протягом 34 год, самохідні комбайни – 

на стаціонарі і в русі. Режими обкатки комбайнів наведені в таблиці 5. 

Двигун обкатують на холостому ходу при малих, середніх і нормальних 

обертах колінчастого вала. На стаціонарі обкатку всіх комбайнів ведуть при 

малих обертах з поступовим збільшенням їх до нормальних. 

Зернозбиральний комбайн перед обкаткою перевіряють, підтягують 

кріплення, ланцюги, паси, регулюють муфти, потім змащують підшипники 

кочення і ковзання. При опущених підбарабаннях і відкритих нижніх 

кришках елеваторів установлюють у робоче положення вивантажувальний 

пристрій. Повертають ломиком вал барабана молотарки і переконуються, чи 

не заїдають барабан, планки мотовила, спіралі шнека тощо. Після обкатки 

двигуна обкатують молотарку і встановлюють зазор між підбарабанням і 

барабаном. На ходу комбайна контролюють роботу гідравлічної системи при 

підйомі й опусканні мотовила і жатки, роботу варіатора швидкості, 

перевіряють і в разі потреби регулюють різальний апарат, натяг пружин 

механізму врівноваження і шпренгелів мотовила. 
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 Таблиця 1 Режим обкатки комбайнів 

                
 

        Причіпні комбайни обкатують спочатку без навантаження на малій 

частоті обертання ВВП і поступово доводять її до нормальної (робочої), 

стежачи весь час за роботою механізмів. Періодично відключають ВВП, 

зупиняють трактор і перевіряють нагрівання підшипників, підтягують 

послаблені паси і ланцюги, перевіряють кріплення.  

        Після обкатки комбайна без навантаження і усунення виявлених 

несправностей приступають до обкатки в полі під навантаженням. Для цього 

вибирають рівну, чисту від бур’янів ділянку поля. Починають обкатку при 

збиранні врожаю на менших швидкостях руху трактора і номінальній частоті 

обертання ВВП. Протягом перших двох годин обкатки періодично через 

певний час зупиняють агрегат і перевіряють нагрівання вузлів тертя, натяг 

приводних ланцюгів, пасів і транспортерів, кріплення складових частин і 

деталей. Додатково змащують підшипники шарнірів карданної передачі, 

шатуна, приводу різального апарату, транспортерів тощо.  

         На ґрунтообробних машинах (плуги, лущильники, борони, 

культиватори та ін.) після підтягування і змащування всіх кріплень 

виконують необхідні регулювання. Потім обкатують машини на першій і 

другій передачах на рівній зораній ділянці. Під час обкатки перевіряють 

роботу механізмів і усувають виявлені несправності. Перед обкаткою сівалок 

контролюють надійність їхніх кріплень, справність висівних апаратів, 

насіннє- і тукопроводів, насінних ящиків, сошників і передавальних 

механізмів, змащують усі точки змащування. Рядкові сівалки обкатують 

протягом 2 год при русі трактора на першій і другій передачах; квадратно-

гніздові сівалки і картоплесаджалки – по півгодини на першій і другій 

передачах. При цьому перевіряють стан підйомного механізму, сошників, 

роботу висівного апарата і механізму передачі. 
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        Обкатка автомобілів  

 

        Перш ніж приступити до експлуатаційної обкатки нового автомобіля, 

рекомендується перевірити затяжку болтових з’єднань і наявність оливи в 

усіх агрегатах. Особливу увагу слід звернути на кріплення головки блока 

циліндрів. Необхідно також довести тиск в шинах коліс до рекомендованих 

значень.  

        Режим обкатки нової і відремонтованої техніки встановлюється для 

кожної марки автомобілів відповідно до вимог заводувиробника або 

ремонтного підприємства. У разі їх відсутності приймається наступна 

тривалість:  

- для нових автомобілів (крім тягачів, обкатка яких проводиться лише за 

інструкціями заводів), а також автомобілів, які пройшли ПР, КР, із 

заміною двигуна або його капітальним ремонтом – 1000 км;  

- для автомобілів, які пройшли ПР, КР без заміни двигуна або без його 

капітального ремонту – 500 км. 

         Автомобілі випробовують пробігом під навантаженням 75% 

номінальної вантажопідйомності на дорогах з твердим покриттям, на відстані 

30 км із швидкістю 35–40 км/год. Під час випробування контролюють 

гальмівний шлях, котрий не повинен перевищувати 7–8 м. Гальмування 

повинне бути плавним, без ривків (всі колеса повинні зупинятися попарно 

одночасно).  

         Рекомендовані заводами-виробниками максимальні швидкості руху: для 

автомобілів моделей КамАЗ – 50 км/год, ГАЗ-3307 і ЗИЛ–30 – 60 км/год. 

 

 

         7. Види технічного обслуговування та ремонту 

 

Вирізняють такі види технічного обслуговування тракторів:  

- щозмінне технічне обслуговування – на початку зміни або через 8–10 

годин роботи;  

- ТО-1 (через 60 мото-годин);  

- ТО-2 (через 240 мото-годин);  

- ТО-3 (через 960 мото-годин);  

- сезонне технічне обслуговування (при переході до весняно-літнього або 

осінньо-зимового періоду експлуатації); 

-  технічне обслуговування в особливих умовах експлуатації. 

 

Місцем проведення ТО-1, ТО-2 може бути місце роботи машини;  

ТО-3 – здійснюється на станціях, пунктах технічного обслуговування або у 

стаціонарних майстернях. 

Щозмінне технічне обслуговування включає очистку трактора від 

пилу та бруду, мийку, перевірку стану зовнішніх кріплень (при необхідності 

їх підтягування); перевірку стану двигуна, акумуляторної батареї, рульового 
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керування, системи освітлення, гальм; перевірку рівнів охолоджувальної 

рідини в радіаторі, мастила в піддоні картера дизеля (через 15...20 хв після 

його зупинки), повітряного очисника, доливання робочих рідин до заданих 

рівнів. 

Перше технічне обслуговування (ТО-1) передбачає виконання всіх 

операцій ЩТО та ще додатково: перевірку та (за необхідності) регулювання 

натягу пасів вентилятора, генератора, тиск повітря у шинах; перевірку стану 

акумуляторної батареї та очистку її від бруду; обслуговування повітряних 

очисників; злив відстою пального та мастил; перевірку вільного ходу важелів 

та (за необхідності) регулювання; перевірку та (за необхідності) регулювання 

педалей керування трактором. 

Друге технічне обслуговування (ТО-2) виконує майстер і тракторист-

машиніст за місцем роботи трактора або на пункті технічного 

обслуговування. 

При ТО-2 здійснюються операції першого обслуговування та додатково 

такі: заміна мастила в системі змащування дизеля; очистка та промивання 

паливних фільтрів, ротора мастильного фільтра, фільтра гідросистеми, 

коробки передач, заднього моста; перевіряють та регулюють зазори між 

клапанами та коромислами, зчеплення, натяг гусениць; перевіряють 

надійність кріплення всіх агрегатів трактора; регулюють паливну апаратуру; 

змащуюють трактор відповідно до карти змащування. 

Третє технічне обслуговування (ТО-3) виконує майстер і трактористи 

на пункті технічного обслуговування або в майстерні. Якщо необхідно, перед 

проведенням ТО-3 здійснюють діагностування трактора. 

При ТО-3 спочатку повторюють операції ТО-2, а потім додатково 

виконують: перевірку та регулювання форсунок і паливного насоса на 

спеціальних стендах, магнето, підшипників ходової системи, 

гідропідсилювача рульового керування; перевіряють точність контрольних 

приладів за еталонними; видаляють накип з системи охолодження; 

промивають систему змащування двигуна; промивають дизельним пальним 

вузли трансмісії; змащують всі вузли відповідно до карти змащування; 

перевіряють та регулюють всі вузли та механізми. 

Якщо трактор працює впродовж всього року, то при переході до 

осінньо-зимового (ОЗ) та до весняно-літнього (ВЛ) періоду експлуатації 

здійснюється сезонне технічне обслуговування (СТО). 

До операцій сезонного технічного обслуговування належать: очистка 

та мийка трактора; планове технічне обслуговування; заміна мастила, 

пального у відповідних системах сортами, відповідними до пори року, 

промивання баків; відключення або підключення мастильного радіатора. На 

осінньо-зимовий період утеплюють кабіну, двигун, вмикають систему 

опалення кабіни. На весняно-літній період знімають теплі чохли, вимикають 

індивідуальне опалення. 
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Для сільськогосподарських машин стандартом визначені такі види 

технічних обслуговувань: 

–  щозмінне – на початку зміни; 

–  перше технічне обслуговування (тільки для складних самохідних та 

стаціонарних машин); 

–  через 60 мото-годин роботи; 

–  друге технічне обслуговування (через 240 мото-годин роботи); 

–  післясезонне технічне обслуговування – по закінченні сезонних 

робіт. 

 

          Положенням про технічне обслуговування та ремонт рухомого складу 

автомобільного транспорту в сільському господарстві встановлені такі 

види технічного обслуговування і ремонту:  

- щоденне технічне обслуговування; 

- першетехнічне обслуговування (ТО-1); 

-  другетехнічне обслуговування (ТО-2); 

- сезонне технічне обслуговування (СТО); 

- поточний ремонт; 

- капітальний ремонт; 

- технічний огляд. 

        Щоденне технічне обслуговування проводять після роботи автомобіля 

на лінії і перед виїздом його на лінію. Основне призначення ЩТО — 

загальний контроль, спрямований на забезпечення базаварійного руху, 

підтримання належного зовнішнього вигляду, заправка автомобіля. 

       Перше і друге технічні обслуговування виконують після відповідних 

пробігів автомобілів, встановлюваних залежно від умов експлуатації їх.      

Основне призначення ТО-1 і ТО-2 — знижувати інтенсивність 

спрацьовування деталей і підтримувати автомобілі в роботоздатному стані. 

        Поточний ремонт автомашин виконують при потребі під час ТО-1 і ТО-

2, тобто без прийнятої періодичності. 

       Сезонне технічне обслуговування і технічний огляд автомобілів 

проводять так само, як і тракторів. 

    Табл.1. Види технічного обслуговування для тракторів усіх марок 
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Види технічного  

обслуговування 

 

Періодичність чи умови виконання 

технічного обслуговування 

При обкатці (ТО-О) 

 

Перед початком, в період і після 

закінчення обкатки 

Щозмінне (ЩТО) 8-10 мотогодин 

Перше (ТО-1) 60(125) мотогодин 

Друге (ТО-2) 240(500)  мотогодин 

Третє (ТО-3) 960(1000)  мотогодин 

Сезонне при переході до 

весняно-літнього періоду 

експлуатації (СТО-ВЛ) 

При середньодобовій температурі 

навколишнього повітря вище +5˚С 

 

Сезонне при переході до 

осінньо-зимового періоду 

експлуатації (СТО-ОЗ) 

При середньодобовій температурі 

навколишнього повітря нижче +5˚С 

 

В особливих умовах 

експлуатації 

 

 

 

При експлуатації трактора: в умовах 

пустель і піщаних ґрунтів; при тривалих 

низьких і підвищених температурах; на 

каменистих ґрунтах; в умовах 

високогір’я; на болотистих ґрунтах 

При підготовці до тривалого 

зберігання  

Не пізніше 10 днів після закінчення 

використання 

У процесі тривалого 

зберігання 

 

 

Один раз на місяць при зберіганні на 

відкритих майданчиках і під навісом; 

один раз у два місяці при зберіганні в 

закритих приміщеннях 

При знятті з тривалого 

зберігання 

За 15 днів до початку використання 

 

       Технічні обслуговування в особливих умовах експлуатації включають 

додаткові операції до робіт, що виконуються при щозмінному та 

періодичному обслуговуванні. 

       Допускається не проводити сезонні обслуговування при використанні 

тракторів у південній кліматичній зоні. Там, де ці роботи проводяться, їх 

доцільно суміщувати по строках із проведенням чергового періодичного 

обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3). 

        Залежно від умов використання тракторів допускається відхилення 

фактичної періодичності ТО-1, ТО-2, ТО-3 до 10 % від встановленої 

величини. 

       Під час використання та тривалого зберігання сільськогосподарських 

машин, в тому числі комбайнів, встановлені різні види технічного 

обслуговування   (табл. 2). 
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         Як видно з таблиці, періодичність технічного обслуговування 

причіпних і начіпних машин встановлюється кратною періодичності 

обслуговування тракторів. Залежно від умов експлуатації допускається 

відхилення фактичної періодичності ТО-1, ТО-2, до 20 % встановленої 

величини. 

         Для автомобілів розроблено спеціальне «Положення про технічне 

обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту».  

Згідно з цим положенням автомобілі, у тому числі і ті, що використовуються 

у сільськогосподарському виробництві, підлягають технічному 

обслуговуванню (табл.3). 

 

Табл. 2. Види технічного обслуговування сільськогосподарських машин 

            Види технічного 

            обслуговування 

Періодичність чи умови проведення 

технічного обслуговування 

При обкатці (ТО-О) 

 

Перед початком, у ході та після закінчення 

обкатки 

Щозмінне (ЩТО) 8-10 год 

Перше (ТО-1)* 60 мотогодин 

Друге (ТО-2)** 240 мотогодин 

При підготовці до тривалого 

зберігання 

Не пізніше 10 днів після закінчення 

використання 

В процесі тривалого зберігання 

 

 

 

Один раз на місяць при зберіганні на 

відкритих майданчиках та під навісом; 

один раз у два місяці при зберіганні в 

закритих приміщеннях 

При знятті з тривалого 

зберігання 

За 15 днів до початку використання 

 

* Для посівних і садильних машин, жаток і підбирачів, машин для захисту 

рослин і внесення добрив. 

** Для комбайнів, складних самохідних машин, складних стаціонарних 

машин для післязбирального обробітку. 

 

        Табл.3. Види технічного обслуговування автотранспорту 

Види технічного               

обслуговування і типи 

рухомого складу 

Періодичність технічного 

Обслуговування, км пробігу 

Перше (ТО-1): 

Легкові автомобілі 

Автобуси 

Вантажні автомобілі та  

автобуси на їх базі 

 

3000 

2800 

2500 
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Друге (ТО-2): 

Легкові автомобілі 

Автобуси 

Вантажні автомобілі та 

автобуси на їх базі 

 

12 000 

11 200 

10 000 

 

Щозмінне (ЩТО) 

 

 

Раз за зміну (після закінчення роботи 

рухомого складу на лінії ,або перед виїздом 

на лінію) 

Сезонне (СТО) 

 

Два рази на рік (перед початком весняно-

літнього і осінньо-зимового періодів 

експлуатвції) 

 

 

8. Періодичність планового технічного обслуговування тракторів і 

сільськогосподарських машин 

 

Періодичність технічного обслуговування тракторів може 

вимірюватися в мотогодинах, літрах витраченого палива, або в умовних 

еталонних гектарах. За даними наукових досліджень встановлено, що для 

повнішого відображення і урахування витрачання енергії на тракторні роботи 

доцільно планування і облік загальної роботи вести за витрачанням  

палива (л).   

Періодичність технічного обслуговування тракторів і складних 

сільськогосподарських машин наведені втабл. 4 і 5. 

Періодичність проведення щозмінного ТО становить 8... 10 год роботи 

трактора, машини. 

Періодичність ТО комбайнів може вимірюватися також в одиницях 

обробітку площі — га. 

Сезонне ТО проводиться тільки для тракторів і автомобілів. Цей вид 

ТО виконують після закінчення сезону, коли машина готується для роботи в 

інших кліматичних умовах: до експлуатації в зимових умовах, або у теплий 

період року. 

 
Табл.4. Періодичність планових технічних обслуговувань 

тракторів і сільськогосподарських машин 

Машина Одиниц
я виміру 

Періодичність обслуговування 

 

 

ТО-1 

ТО-2 ТО-3 

Трактори, самохідні шасі Мотогодииа 60 125* 240 600* 960 1000* 

Самохідні комбайни, 

машини 

Мотогодина 60 240 — 

Причіпні складні машини Год. роботи 60 240 — 

•Відноситьсядотракторіврішеннянапостановкуввиробництвоякихприйнятопісля 1.01. 
1982 року 
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Табл.6. Періодичність ТО-1 тракторів 

 60 мотогодин 125 МОТОГОДИН 

Трактор л кг ум. ет. га л кг ум ет. га 

К-700А 2000 1680 160 

К-701 2700 2300 195 — 

К-701 М — 4400 

Т-150. Т-160К 1400 1200 120 2500 

ДТ-175С 1200 1030 120 2500 

Т-4А 1400 1200 120 1000 

Т-130М 1000 850 92 — 

ДТ-75М 1000 840 77 — 

ДТ-75МВ 700 590 77 1450 

ДТ-75МЛ                     — — — 1465 

ДТ-75 Н                      — — — 2200 

Т-70С 650 540 63 — 

МТЗ-80/82 600 500 52 1050 

ЮМЗ-6 АЛ/6АМ 480 400 45 820 

Т-40 М/АМ 540 450 37 — 

Т-25АІ/АЗ 240 200 23 500 

Т-16М 190 160 16 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700 410 
2100 250 

2100 250 

860 205 

1220 160 

1230 160 

1850 160 

870 109 

680 94 

410 48 

410 34 
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           Табл.7. Види технічних обслуговувань тракторів і машин* 
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Технічне обслуговування при експлу-
атаційній обкатці (підготовці, проведенні і 
закінченні) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Щозмінне технічне обслуговування (ЩТО)  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Перше технічне обслуговування (ТО-1)  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Друге технічне обслуговування (ТО-2) **  

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Третє технічне обслуговування (ТО-3)  

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Сезонне технічне обслуговування при 
переході до весняно-літнього періоду 
експлуатації (ТО-ВЛ) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Сезонне технічне обслуговування при 
переході до осінньо-зимового періоду 
експлуатації (ТО-ОЗ) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Технічне   обслуговування   перед початком 
сезону роботи (ТО-С) для машин сезонного 
використання 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Технічне обслуговування в особливих умовах 
експлуатації (піщані, кам'янисті і болотисті 
ґрунти, пустелі, низькі температури і 
високогір'я) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Технічне обслуговування при зберіганні  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

* Знак «+» означає наявність виду технічного обслуговування, а знак «—» — 

відсутність. 

** ТО-2 комбайнів та інших складних машин слід виконувати при наробітку за сезон 

більше 300 мотогодин. При меншому наробітку ТО-2 необхідно суміщати з 

підготовкою машина до тривалого зберігання. 
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Лекція 4. Основні терміни технічного діагностування машин. Види 

діагностування машин 

 

1. Основні терміни технічного діагностування та його завдання. 

2. Поелементне і комплексне діагностування машин. 

3. Перевірка техніко-економічних показників роботи двигуна. 

 

1. Основні терміни технічного діагностування та його завдання 

 

         Діагностика — це грецьке слово, яке перекладається на російську мову, 

як здатність розпізнавати. 

         Під терміном «технічна діагностика» розуміють процес візуального 

або інструментального обстеження механізмів, вузлів і агрегатів для 

визначення їх технічного полягання і прогнозування залишкового 

гарантованого ресурсу (переважно без розбирання). 

        Об'єкт технічного діагностування (контролю технічного стану) — 

виріб і (або) його складові частини, що підлягають (піддаються) 

діагностуванню (контролю). 

       Засіб технічного діагностування (контролю технічного стану) — 

апаратура та програми, за допомогою яких здійснюється діагностування 

(контроль). 

       Система технічного діагностування (контролю технічного стану) — 

сукупність засобів, об'єкта та виконавців, необхідна для проведення 

діагностування (контролю) за правилами, встановленими технічною 

документацією. 

       Діагностування дає змогу: 

– оцінити технічний стан (справність та роботоздатність) автомобіля 

в цілому й окремих його агрегатів  і вузлів без розбирання; 

– виявити дефекти, які порушили справність і (або) 

роботоздатність  автомобіля; 

– прогнозувати залишковий ресурс або ймовірність безвідмовної ро- 

боти автомобіля у міжконтрольний період.  

Загальною метою технічної діагностики на автомобільному транс- 

порті є підвищення надійності автотранспортних засобів. 

         Основне завдання діагностування – розпізнати технічний стан в умо- 

вах невизначеності з мінімальними матеріальними і енергетичними втра-

тами.  

 

2. Поелементне і комплексне діагностування машин 

 

         Поелементне діагностування (Д-2) має на меті детальне обстеження 

технічного стану механізму та виявлення несправного сполучення і причини 

пошкодження. 
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        Поелементне діагностування (Д-2) виконують,як правило, з 

періодичністю ТО-2 перед постановкою автомобіля на ТО-2. Метою Д-2 є 

детальне обстеження технічного стану механізму, виявлення несправності 

сполучення і причини пошкодження. 

          При поелементному діагностуванні визначають герметичність паливної 

системи, технічний стан насосів високого тиску, форсунок, паливних і 

повітряних фільтрів, паливопроводів. 

          При поелементному діагностуванні виявляють несправності, 

прогнозують ресурс справноїроботи і встановлюють обсяги регулювальних і 

ремонтних робіт, необхідних для підтримання справного стану автомобіля до 

чергового ТО-2. Залежно від добової програми і типів автомобілів 

діагностування здійснюють на потокової лінії або на окремихпостах. 

          Комплексне діагностування (Д-1) має на меті виміряти основні робочі 

параметри автомобіля, що визначають ефективність його експлуатації і 

безпеку руху, наприклад потужність і витрата палива двигуна, гальмівний 

шлях автомобіля, коефіцієнт корисної дії агрегатів трансмісії, рівень шуму в 

механізмах. Якщо все виміряні значення параметрів знаходяться в 

допустимих межах, діагностування завершують. В іншому випадку 

виконують поелементне діагностування. 

         Технічна діагностика може бути розділена на декілька видів залежно від 

організаційної ознаки призначення, зв'язку з операціями технічного 

обслуговування, сукупності робіт, типу вживаного устаткування і т.д. 

 

3. Перевірка техніко-економічних показників роботи двигуна 

 

        Визначити техніко-економічні здатності двигуна можна на 

спеціалізованих обкатувано-гальмівних стендах, які можуть заміряти 

частоту обертів колінчастого вала двигуна і його завантаження. Саме 

показник завантаження (показник силовимірювального механізму) допомагає 

визначити обертаючий момент двигуна (Мвр): вироблена на плече її 

застосування сила в співвідношенні з віссю обертання колінчастого вала.  

Обертання такого валу вимірюється тахометром. Розрахувати ефективну 

потужність двигуна можна за такою формулою: 

                                   – N = M вр* n / 9550. 

         Оцінюються техніко-економічні показники різноманітних умовах 

роботи (навантаження і частоти обертання) за певним характеристиками.  

Характеристики являють собою графічне вираження співвідношення одних 

показників функціонування двигуна від інших незалежних показників. 

Будуються такі характеристики на результати тестування двигуна на 

гальмівному стенді. 

         Найефективніший вид двигуна повинен працювати в межах 

максимальної потужності. При такому режимі роботи, обертаючий момент і 



32 
 

частоту обертання колінчастого вала двигуна прийнято називати 

номінальним. Якщо присутній недозавантаження двигуна, паливна 

економічність і продуктивність автомобілів і тракторів значно постраждає. 

 

Лекція 5-6. Матеріально-технічна і ремонтно-обслуговуюча база 

технічного обслуговування машин та обладнання. Зберігання машин 

 

1. Загальні принципи формування ремонтно-обслуговуючої і матеріально-

технічної бази для машин рослинництва. 

2. Структура     ремонтно-обслуговуючої     і     матеріально-технічної    бази     

сільськогосподарських підприємств. 

3. Основні об'єкти ремонтно-обслуговуючої і матеріально-технічної бази с. г. 

підприємств. 

4. Правила зберігання машин. 

5. Способи зберігання машин. 

6. Підготовка машин до зберігання. 

7. ТО машин під час зберігання. 

 

1. Загальні принципи формування ремонтно-обслуговуючої і 

матеріально-технічної бази для машин рослинництва 

 

        Ремонтно-обслуговуюча база — це система підприємств, об'єктів та 

споруд, призначених для технічного обслуговування, ремонту і зберігання 

машин. Вона включає ремонтні заводи, цехи, майстерні, пункти технічного 

обслуговування, автогаражі, складські приміщення та інші об'єкти.  

        Ремонтно-обслуговуюча база великих сільськогосподарських 

підприємств згідно з типовими проектними рішеннями може складатись із 

центральної виробничо-технічної бази господарства та виробничих баз 

підрозділів. Центральна виробнича база господарства включає центральну 

ремонтну майстерню, автомобільний гараж, машинний двір, склад паливно-

мастильних матеріалів з постами заправки машин, пересувні засоби 

технічного обслуговування і ремонту машин. 

         Виробничі бази підрозділів (бригад, відділків, ферм) мають пункти 

технічного обслуговування машин і обладнання тваринництва. 

         До ремонтно-обслуговуючої бази районного рівня входять: 

- ремонтні майстерні загального призначення; 

- станції технічного обслуговування автомобілів; 

- станції технічного обслуговування тракторів; 

- станції   технічного   обслуговування   машин   і   обладнання   

тваринницьких   ферм,    комплексів, птахофабрик; 

- цехи з ремонту комбайнів та інших складних машин; 

- технічні обмінні пункти та інші об'єкти. 
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        2. Структура     ремонтно-обслуговуючої     і     матеріально-технічної    

бази     сільськогосподарських підприємств 

 

        Ремонтно-обслуговуюча база підприємств з виробництва 

сільськогосподарської продукції, включає ремонтно-обслуговуючу базу на 

центральній садибі (центральна виробничо-технічна база) та ремонтно-

обслуговуючу базу в підрозділах (у бригадах, відділках, фермах), що 

створюється у вигляді пунктів технічного обслуговування.  

        Невід'ємною складовою частиною ремонтно-обслуговуючої бази (як 

правило, центральної) є також пересувні засоби технічного обслуговування і 

ремонту машин. 

        База господарства згідно з типовими проектними вирішеннями 

складається з чотирьох технологічних секторів: 

- технічного обслуговування і ремонту машин; 

- тривалого зберігання машин (машинний двір); 

- міжзмінної стоянки машин і машинно-тракторних агрегатів; 

- зберігання і видачі нафтопродуктів. 

        Крім вказаних секторів, виробнича база має адміністративно-побутові 

будівлі та приміщення. За деякими типовими проектними вирішеннями до 

складу виробничої бази може входити окремим технологічним сектором 

автогосподарство з майданчиками для стоянки автомобілів і причепів, 

закритими гаражами та постами технічного обслуговування. 

        У господарствах з великим автомобільним парком іноді для нього 

організовують окрему ремонтно-обслуговуючу базу. 

        Сектор технічного обслуговування та ремонту машин включає:  

- центральну ремонтну майстерню (ЦРМ); 

- відкриті майданчики та навіси для ремонту сільськогосподарських 

машин; 

- матеріально-технічний склад з майданчиком для навантаження, 

розвантаження і зберігання великогабаритних матеріалів; 

- пост зовнішньої очистки та миття машин.  

        Сектор тривалого зберігання машин включає: 

- закриті приміщення, навіси, майданчики для зберігання машин та 

обладнання. У цьому секторі обладнують спеціальні майданчики для 

складання нових машин і розбирання списаних, також будують склад 

для зберігання знятих із машин вузлів і деталей та пост консервації 

машин. 

        Сектор міжзмінної стоянки машин включає відкриті майданчики та 

закриті опалювані гаражі. У ньому обладнують спеціальні 

водомаслопідігрівальні установки та системи передпускового підігріву 

автотракторних двигунів. 

        Сектор зберігання та видачі нафтопродуктів включає пости заправки 

машин та приміщення для зберігання консистентних мастил і невеликих 

ємкостей із спеціальними маслами. 
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       Сектор обслуговування і ремонту включає майстерню, розраховану на 

виконання ТО-1, ТО-2 і СТО тракторів, комбайнів і сільськогосподарських 

машин. Тут також проводиться поточний ремонт нескладних машин. 

Обов'язковим елементом цього сектора є установочний майданчик для 

технологічної наладки машин і агрегатів. Його обладнують навісом та 

тельфером і використовують для розвантаження нової техніки. До цього ж 

сектору відноситься і пост миття машин, хоч інколи він може бути 

розміщений досить далеко від майстерні, перед в'їздом на територію ПТО. 

        Сектор міжзмінної стоянки машин і агрегатів повинен мати два 

майданчики з твердими покриттями. Майданчик з бетонним покриттям для 

стоянки агрегатів на базі гусеничних тракторів розміщують поближче до 

в'їзних воріт. Частиною цього сектора є майданчик для стоянки, складання та 

короткочасного зберігання широкозахватних машин — зчіпок, лущильників, 

штангових обприскувачів тощо. Під нього відводиться територія за межами 

ПТО. Типовими проектами передбачено також спорудження опалюваних 

гаражів для тракторів, що експлуатуються в холодний період. 

           

         3. Основні об'єкти ремонтно-обслуговуючої і матеріально-технічної 

бази с. г. підприємств 

 

Основними об'єктами для виконання робіт із технічного 

обслуговування і діагностування машин у процесі експлуатації є: 

- ремонтна майстерня на центральні виробничій базі господарства; 

- майстерня пункту технічного обслуговування бригади чи відділку; 

- пост зовнішньої очистки та миття машин; 

- пост консервації; 

- установочний майданчик для регулювання сільськогосподарських 

машин; 

- складські приміщення для зберігання складових частин, знятих з 

машин на період зберігання. 

         Центральна ремонтна майстерня для господарств із парком 25, 50 та 

75 тракторів призначена для проведення поточного ремонту і технічного 

обслуговування тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських 

машин, обладнання тваринницьких ферм, енергетичного обладнання тощо. 

Тут виконується усунення відказів та неплановий ремонт машин.  

         У майстернях для господарств із парком 100, 150, 200 тракторів 

типовими проектами передбачено також проведення капітального ремонту 

сільськогосподарської техніки.   

         Майстерня відділків (бригад) призначена для експлуатаційної 

діагностики, технічного обслуговування ТО-1, ТО-2, СТО тракторів, 

комбайнів, поточного ремонту сільськогосподарських машин, усунення 

простих відказів та несправностей. Ця майстерня має такі пости (дільниці):  

- ковальсько-зварювальний,  

- слюсарно-механічний,  
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- склад ремонтних матеріалів та запасних частин,  

- поточного ремонту сільськогосподарських машин,  

- технічного обслуговування і діагностики.  

        Пост зовнішньої очистки та миття машин є першочерговим 

об'єктом при створенні чи реконструкції як центральних виробничих баз, так 

і ПТО підрозділів. Тут проводиться первинна підготовка машин до 

обслуговування, ремонту, короткочасного і тривалого зберігання.  

       Відповідно до типових проектів пост включає три основних споруди: 

- майданчик для очистки та миття машин; 

- насосну станцію; 

- грязевідстійний та масловловлювальний колодязі.  

        Для якісної та ефективної підготовки машин до зберігання в секторі 

тривалого зберігання споруджується пост консервації. Для господарств із 

парком до 100 тракторів це навіс розміром 6хІ2 м, який монтують із 

залізобетонних елементів з фундаментом під колони. Покрівля та стіни з 

азбестоцементних листів, підлога бетонна. По обидва боки навісу 

розміщують бетоновані майданчики розміром 6х12 м для обслуговування 

великогабаритної техніки. Пост консервації може бути зблокований зі 

складом для зберігання знятих з машин частин і агрегатів.  

 

        4. Правила зберігання машин 

 

        Стандартом встановлено наступні види зберігання 

сільськогосподарської техніки: міжзмінне, при якому перерва у 

використанні машин не перевищує 10 днів; короткочасне – перерва у 

використанні становить від 10 днів до 2-х місяців; тривале – на термін понад 

два місяці.   

         Машини на міжзмінне та короткочасне зберігання доставляють відразу 

після закінчення робіт, а на тривале – не пізніше 10 днів з моменту 

закінчення робіт. Машини, що працюють з пестицидами та мінеральними 

добривами, необхідно ставити на зберігання відразу після закінчення робіт. 

         Правила міжзмінного зберігання. Техніка зберігається на 

майданчиках і місцях міжзмінного зберігання або безпосередньо на місці 

виконання робіт. Машини за такого зберігання встановлюють комплектно без 

знімання з них складових безпосередньо по закінченні робіт. При цьому для 

постановки на зберігання слід очистити машину від бруду, підтікання 

технічних рідин, рослинних решток тощо; вимити та продути стисненим 

повітрям; закрити щільно кришками або пробками всі отвори, через які 

можуть потрапити атмосферні опади всередину складових машини; очистити 

та обдути стисненим повітрям прилади системи електрообладнання, клеми 

покрити захисним мастилом; законсервувати не пофарбовані поверхні 

двигуна, штоки гідроциліндрів, гвинтові та різьбові поверхні деталей, 

шліцьові з’єднання.  
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         Правила короткочасного зберігання. За короткочасного зберігання 

виконують роботи, що вказані при міжзмінному зберіганні. При цьому 

машину слід встановити на підставки в положення, яке забезпечує 

розвантаження коліс. Між шинами та опорною поверхнею має бути просвіт 

8–10 см. Сама техніка встановлюється на зберігання без знімання з неї 

складальних одиниць і деталей. У разі зберігання машини за низьких 

температур або більше одного місяця слід зняти акумуляторні батареї. 

Щомісяця варто перевіряти стан машин, що зберігаються. Виявлені під час 

перевірок відхилення від правил зберігання слід оперативно усувати.         

          Правила довгострокового зберігання. У разі встановлення техніки на 

довгострокове зберігання слід виконати роботи, що передбачені під час 

встановлення на короткочасне зберігання. При цьому машину варто 

поставити на майданчики для зберігання (під накриття або в закрите 

приміщення) та додатково виконати такі роботи: перевірити комплектність і 

технічний стан машини; у разі встановлення машин на відкритих 

майданчиках слід зняти та підготовити до зберігання в приміщенні прилади 

електрообладнання, привідні паси, ланцюги, карданні вали. При цьому до 

демонтованих вузлів та агрегатів прикріплюється жетон з господарським 

номером машини; провести консервацію відкритих гвинтових та шліцьових 

з’єднань, пружин, штоків гідроциліндрів, валів, шківів пасових передач, шин 

коліс тощо; відновити пошкоджене фарбування поверхонь та знизити тиск у 

шинах до 70% робочого.  

         У разі довгострокового зберігання в закритому приміщенні вузли, що 

вказані вище, допускається не знімати за умови їх консервації та 

герметизації. Під час зберігання необхідно перевіряти правильність 

встановлення машини на зберігання, комплектність складових, що 

зберігаються окремо, та машини в цілому, стан антикорозійного покриття, 

надійність герметизації, тиск повітря в шинах. Виявлені недоліки слід 

оперативно усувати. Стан машини за зберігання в зачиненому приміщенні 

перевіряється кожні 2 місяці, за зберігання під накриттям – щомісяця. 

 

         5. Способи зберігання машин  

 

         Розрізняють три основні способи зберігання сільськогосподарської 

техніки в неробочий період: закритий, відкритий і комбінований. Вибір 

способу зберігання залежить від тривалості зберігання, кліматичних умов, 

матеріальних можливостей господарства та конструктивних особливостей 

машин.  

         Закритий спосіб найбільш надійний і найкраще захищає машини від дії 

атмосферних опадів. Цей спосіб використовують при зберіганні складних 

машин.  

         Відкритий спосіб передбачає зберігання машин на відкритих 

майданчиках без знімання з них будь-яких вузлів і деталей. Його 
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використовують тільки для зберігання деяких нескладних машин: плугів, 

борін, культиваторів, котків, лущильників тощо.  

         Комбінований спосіб передбачає зберігання машин під навісами або на 

спеціально обладнаних з твердим покриттям майданчиках, але з машин 

обов’язково знімають і здають на складське зберігання вузли і деталі, які 

можуть піддатись руйнуванню. До цих вузлів і деталей належать полотна 

транспортерів, клинові паси, втулково-роликові ланцюги та ін. Допускається 

зберігання машин на відкритих обладнаних майданчиках при обов’язковому 

виконанні робіт з консервації, герметизації та демонтажу частин і деталей, 

що потребують зберігання на складі.  

        Місця зберігання машин повинні бути захищені від снігових заносів з 

боку панівних вітрів лісонасадженнями. Майданчики для зберігання повинні 

знаходитись в незатоплюваних місцях і мати по периметру водовідвідні 

канали. Поверхня майданчиків повинна бути рівною, з нахилом 2–3° для 

збігання води, мати тверде суцільне або у вигляді окремих смуг (асфальтове, 

бетонне) покриття, що може витримувати навантаження машин при 

транспортуванні і зберіганні.  

        Машини повинні зберігатись на визначених місцях по групах, видах і 

марках з дотриманням відстаней між ними не менше: на відкритих 

майданчиках між машинами в ряду – 0,7 м, між рядами машин – 6 м; у 

закритих приміщеннях та під навісами між машинами в ряду і від машин до 

стін приміщення – 0,7; між рядами – 1,0 м.  

        Перед встановленням машин на тривале зберігання перевіряють їх 

технічний стан з використанням засобів технічної діагностики. 

 

        6. Підготовка машин до зберігання  

 

        До короткочасного зберігання машини необхідно готувати 

безпосередньо після завершення робіт, а до тривалого – не пізніше 10 днів з 

часу закінчення робіт.  

        На короткочасне зберігання машини встановлюють комплектно, без 

зняття з них агрегатів, вузлів і деталей. При підготовці машин до зберігання 

необхідно їх ретельно очистити від бруду, пилу, технологічних решток, 

добрив, отрутохімікатів, а також підтікання нафтопродуктів.  

         Очищення машин – дуже важлива операція як при проведенні ТО, так 

і при підготовці до зберігання.  

        У разі постановки на тривале зберігання трактора здійснюють 

консервацію внутрішніх поверхонь двигуна, паливної апаратури, вузлів 

силової передачі, ходової системи та начіпного пристрою. У дизельну і 

трансмісійну оливу добавляють 10%, а в дизельне паливо – 3% 

антикорозійної присадки АКОР-1. 

        Одночасно з внутрішньою консервацією трактора готують до зберігання 

повітроочисник. Для цього його знімають, очищають, промивають, 

складають і встановлюють на місце.  
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         Після того, як у всіх порожнинах трактора робочі оливи буде замінено 

на робочо-консерваційні, а промиті й підготовлені фільтри встановлено на 

місце, трактор пускають і дають попрацювати протягом 5–10 хв. У цей час 

його уважно оглядають, прослуховують, виявляють і усувають дрібні 

несправності (підтікання води, палива, оливи, недостатня затяжка кріплень та 

ін.). Потім трактор доставляють на місце зберігання і зупиняють двигун. 

         Колісні трактори встановлюють на спеціальні підставки із зазором між 

шиною і опорною поверхнею 8–10 см, а гусеничні – на підкладки. Тиск у 

шинах коліс знижують до 70–80% від нормального.  

         З трактора знімають паси вентилятора, генератора і компресора. Робочі 

поверхні шківів очищають і фарбують. Після висихання фарби на шківах 

паси встановлюють на місце без натягу (при закритому зберіганні).  

        У разі відкритого зберігання з двигуна знімають і здають на склад 

генератор, стартер, магнето, акумуляторні батареї, карбюратор і приводні 

паси. Шини і гумові шланги гідросистеми покривають світлозахисною 

сумішшю. Трубу повітроочисника, вихлопну трубу і отвори, що утворились 

після зняття окремих вузлів, закривають заглушками. Нефарбовані поверхні 

металевих деталей насухо витирають і покривають запобіжним мастилом 

ПВК або СХК (за винятком гусениць, які рекомендується покривати 

бітумом). На щиток приладів наносять захисне мастило, закривають отвір 

вентилятора кабіни і щільно зачиняють двері. Скло кабіни обклеюють 

папером.  

         Складають акт встановлення трактора на зберігання, в якому відмічають 

технічний стан і комплектність. Акт підписують механізатор, який здає 

трактор, і особа, що приймає його.  

 

        7. ТО машин під час зберігання  

 

        ТО при зберіганні проводять при підготовці до зберігання, під час 

зберігання та при знятті із зберігання.  

         ТО машин при підготовці до тривалого зберігання включає: 

очищення і миття машин, доставку їх на пункт консервації або ПТО, 

визначення технічного стану машин і заповнення Акта встановлення машин 

на зберігання, Журналу обліку встановлення машин на зберігання і 

приймання їх в експлуатацію або інвентарної картки машини; знімання з 

машин частин, які потребують зберігання на спеціально обладнаних складах, 

герметизацію отворів, щілин, порожнин від потрапляння вологи та пилу; 

консервацію машин, складових частин (або відновлення пошкодженого 

лакофарбового покриття).  

        При ТО машин під час зберігання перевіряють: правильність 

встановлення машин на підставках або підкладках (стійкість, відсутність 

перекосів, вигинів); комплектність (з врахуванням знятих складових частин 

машин, які зберігаються на складі); тиск повітря у шинах; надійність 

герметизації (стан заглушок та щільність їх прилягання); стан 
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антикорозійного покриття (суцільність, цілісність, відсутність дії корозії) і 

захисних пристроїв (цілісність і міцність кріплення чохлів, ящиків і щитків, 

кришок). Виявлені дефекти усувають.  

        ТО машин при зніманні із зберігання включає: знімання машин з 

підставок (підкладок); очищення і при необхідності розконсервацію машин, 

складових частин; знімання пристроїв герметизації; встановлення на машини 

знятих складових частин, інструменту і пристроїв; перевірку роботи та 

регулювання складових частин і машини в цілому; очищення, 

розконсервацію і здачу на склад підставок, заглушок, чохлів тощо. 

 

Лекція 7. Організація технічного обслуговування машин та 

обладнання 

 

1. Значення та складання плану-графіка ТО і ремонтів для ефективного 

використання машин. 

2. Способи, форми і методи організації технічного обслуговування машин 

та обладнання. 

3. Нові форми і методи організації ремонтно-обслуговуючого 

виробництва. 

4. Керування технічним обслуговуванням машин та обладнання. 

5. Нормативно-технічна документація з технічного обслуговування 

машин. 

 

1. Значення та складання плану-графіка ТО і ремонтів для 

ефективного використання машин 

 

        Технічне обслуговування машин необхідне для підтримання їх у 

працездатному стані в процесі експлуатації.  

        Недотримання встановленої періодичності і незадовільна якість ТО 

значною мірою зменшують ресурс машин, сприяють збільшенню кількості 

відмов, призводять до зниження потужності двигуна і збільшення затрат на 

експлуатацію.  

       Обов’язкове періодичне обслуговування машин передбачене планово-

запобіжною системою ТО. Кількість і вид ТО даної машини на рік або на 

місяць визначають залежно від її планового наробітку за встановлений період 

в кілограмах або літрах витраченого палива, або умовних еталонних 

гектарах, мотогодинах, кілометрах пробігу, фактичного напрацювання з 

початку періоду від останнього капітального ремонту або від моменту 

введення в експлуатацію і від прийнятої періодичності видів ТО.  

        Складання річного плану ТО і ремонту машин передбачає визначення 

кількості та календарних строків їх проведення, розрахунок затрат праці і 

коштів.  

        Річний план-графік ТО і ремонту техніки розробляється окремо для 

кожного виду машин. Результатом розробки плану-графіка є визначення 
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кількості ремонтів і технічних обслуговувань всіх видів для кожної групи або 

марки машин. Він є основою планування робіт майстерні.  

        На основі річного плану технічного обслуговування і ремонту для 

кожної машини чи групи машин певної марки визначають:  

- обсяги робіт з ТО і ремонту, що будуть виконуватися;  

- необхідну кількість запасних частин для ТО і ремонту;  

- потребу в паливних і мастильних матеріалах;  

- кількість консерваційних та лакофарбових матеріалів для зберігання 

машин; 

- річну та помісячну трудомісткість ТО і ремонтів МТП і необхідну 

кількість обслуговуючого персоналу; потрібну кількість робочих місць 

на ПТО;  

- потребу в технологічному обладнанні та інструментах;  

- планову вартість технічного обслуговування і ремонту.  

        На основі річного плану здійснюють також вибір типових проектів для 

будівництва ремонтної бази господарства.  

       Техніко-економічне планування здійснює економіст-плановик за 

безпосередньою участю головного інженера, механіків. 

 

2. Способи, форми і методи організації технічного обслуговування 

машин та обладнання 

 

      Організація технічного обслуговування машин передбачає планування 

строків його проведення, підбір виконавців кожного виду робіт, визначення 

місця та режиму їх роботи, вибір необхідного обладнання та порядок його 

використання, встановлення способів контролю, розробку заходів 

матеріального та морального стимулювання, економічної та адміністративної 

відповідальності за результати роботи техніки і людей.  

   Спосіб Організації технічного обслуговування характеризується 

вибором, взаємодією засобів та об'єктів обслуговування. Виділяють 

централізований, пересувний та комбінований способи. 
     При ц е н т р а л і з о в а н о м у  с п о с о б і  організації технічного 

обслуговування машини переміщують до засобів (стаціонарних пунктів) 

технічного обслуговування.  

     При п е р е с у в н о м у  — засоби технічного обслуговування 

(пересувні) переміщуються до об'єктів на місця їх роботи.  

     При к о м б і н о в а н о м у  (змішаному) — використовують обидва 

вказані варіанти. Цей спосіб найбільш розповсюджений. 

         Спосіб технічного обслуговування кожного агрегату вибирають 

залежно від прямих затрат коштів. 

    Форма організації технічного обслуговування визначає конкретних 

виконавців робіт. При цьому розрізняють бригадно-індивідуальну та 

спеціалізовану форми організації робіт.  
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     При б р и г а д н о - і н д и в і д у а л ь н і й  формі технічне 

обслуговування проводять трактористи-машиністи і лише при виконанні 

складних операцій їм допомагають бригадир тракторної бригади (його 

помічник) чи механік відділку.  

    С п е ц і а л і з о в а н а  форма передбачає створення спеціальної ланки 

слюсарів-наладчиків, оснащеної засобами механізації та необхідними 

приладами. 

         

3. Нові форми і методи організації ремонтно-обслуговуючого 

виробництва 

 

          До технічного сервісу відносять не лише технічне обслуговування, а весь 

комплекс послуг, що надається виробникам та переробникам 

сільськогосподарської продукції у придбанні, експлуатації, обслуговуванні і 

ремонті машин та обладнання з боку заводів-виробників сільськогосподарської 

техніки, ремонтно-обслуговуючих підприємств, постачальних організацій. 

Ремонтно-обслуговуючі підприємства виступають при цьому як посередники 

між заводами - виготівниками техніки і споживачами послуг, працюючи з 

ними на основі довгострокових угод. При цьому і завдання, і можливості 

існуючих ремонтно-обслуговуючих підприємств мають бути значно розширені 

для найповнішого забезпечення потреб споживача. 

     Поряд із традиційними роботами з ремонту і обслуговування машин 

підприємства забезпечують складання, наладку і пуск у роботу машин та 

обладнання, прокат окремих видів техніки, виконання планових та звітних 

розрахунків, модернізацію на промисловій основі застарілих та зношених 

машин. 

     Значного розвитку набуває фірмовий технічний сервіс 

сільськогосподарської техніки, при якому завод-виготівник певних типів 

машин (наприклад, сівалок, машин для хімічного захисту рослин, 

кормозбиральних комбайнів і т. п.) створює в основних зонах їх зосередження 

(використання) свої дільниці, цехи, а згодом і станції технічного сервісу. Вони 

забезпечують на договірних умовах з господарствами технічне 

обслуговування, ремонт і постачання запасних частин не тільки в гарантійний, 

а й наступні періоди експлуатації машин. 

     Така форма обслуговування споживача не лише поліпшує використання 

засобів механізації, а й сприяє зацікавленості заводів щодо підвищення 

надійності і технічного рівня машин. 

         Поряд з великими підприємствами, що виконують широкий комплекс 

робіт з технічного сервісу сільськогосподарських машин, відбувається 

розвиток дрібних ремонтно-обслуговуючих підприємств з менш широким 

асортиментом послуг. Це, в основному, дрібні спеціалізовані підприємства з 

ремонту шин, паливної апаратури, електрообладнання, відновлення робочих 

органів ґрунтообробних машин і т.п. Такі підприємства створюють нове 

ринкове середовище, ліквідують монополізм, забезпечують нормальні 
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конкурентні ринкові відносини. Головна їх перевага — гнучкість, мобільність, 

висока сприйнятливість до вимог ринку і новіших технологій в умовах 

підвищеного комерційного ризику. 

 

4. Керування технічним обслуговуванням машин та обладнання 

 

     Керування технічним обслуговуванням МТП полягає у плануванні для 

кожної машини конкретних строків виконання усіх видів обслуговування, 

матеріально-технічного забезпечення та контролю за своєчасним повним і 

якісним виконанням робіт.  

         Керування технічним, обслуговуванням машин у бригаді чи відділку 

залежно від організаційної форми ТО та від структури управління 

здійснюють здебільшого помічник бригадира тракторної бригади, механік 

відділку або старший майстер-наладчик. 

    Планування ТО поділяють на оперативне і перспективне.  

    Основним завданням оперативного планування ТО є визначення 

конкретних строків проведених робіт і доведення цих строків до конкретних 

виконавців — майстрів, слюсарів-ремонтників, механізаторів. Здійснюється 

оперативне планування шляхом складання оперативних графіків ТО. Його 

проводять на рівні підрозділів, оскільки там ведеться щоденний облік обсягу 

виконаних робіт, витрати палива кожним машинно-тракторним агрегатом. 

Основою для оперативного планування ТО є план механізованих робіт 

даного підрозділу (бригади, відділку) чи в цілому господарства і визначене за 

ним планове завантаження кожної машини.  

       У зв'язку з цілим рядом об'єктивних факторів (погодні умови, 

матеріально-технічне забезпечення, кваліфікація механізаторів і т. п.) 

планове завантаження машини є завжди приблизним. Тому оперативний 

план-графік технічного обслуговування машин недоцільно розробляти на 

тривалий період, його складають, як правило, на тиждень, на місяць або на 

період виконання певних видів польових робіт (сівба, заготівля сіна, 

збирання зернових). 

  Існують різні форми оперативних графіків ТО машин , як і різні способи 

їх розрахунків. Широке розповсюдження знайшов графік ТО у формі 

планшета (див. рис). На ньому наглядно відображається інформація про 

витрату палива.кожним трактором наростаючим підсумком у межах 

встановленого ліміту, а також відмічаються фактичні строки виконання всіх 

видів ТО. Використовуючи такий планшет, майстер-наладчик (помічник 

бригадира, механік відділку) швидко і раціонально планує свою роботу на 

найближчий час (тиждень, декаду), своєчасно попереджає механізаторів про 

конкретний строк постановки машин на обслуговування, готує робочі місця, 

матеріали, прилади, обладнання. 

        У графі «Витрата палива» для кожного трактора нанесена шкала (у 

межах встановленої періодичності ТО для даної марки трактора), за якою 

переміщують покажчик витрати палива. Шкалу наносять з урахуванням 
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допустимих відхилень ±10 %. Масштаб шкали вибирають таким чином, щоб 

межі —10 % та +10 % розміщувались по двох вертикальних лініях. Лінію — 

10 % бажано нанести попереджувальним жовтим кольором, а лінію +10% — 

заборонним червоним кольором.  

   У графі «Відмітка про проведення ТО» під відповідним видом 

обслуговування ставлять дату його проведення. У кінці кожного робочого 

дня згідно з підсумками про витрату палива переміщують за відповідними 

шкалами движки з покажчиком. Якщо покажчик витрати палива знаходиться 

в зоні ±10%, тобто між жовтою та червоною лініями, то даний, трактор 

потребує чергового обслуговування, його вид визначають за графою 

«Відмітка про проведення ТО». Після виконання ТО у графі роблять 

відповідний запис, а покажчик переміщують у вихідне положення і цикл 

повторюється. 
                                                                               Оперативний графік ТО тракторів 

 
    Інший спосіб оперативного планування полягає в тому, що майстер-

наладчик щодня планує технічне обслуговування тракторів на найближчі два 

— три дні. Для цього з пластику виготовляють планшет, у лівій частині якого 

по вертикалі наносять склад тракторного парку підрозділу (марку трактора, 

його господарський номер). Праву частину планшета розграфлюють 

вертикальними лініями на 31 клітину (кількість днів місяця). У кожній 

клітині просвердлюють отвір (діаметром близько З мм) для встановлення 

кольорових фішок, які означають певний вид технічного обслуговування. На 

планшеті встановлюють візир, за допомогою якого позначають дату 

робочого дня, фішки зліва від візира свідчать про вже проведені роботи із 

ТО, а фішки справа показують види обслуговування, які необхідно виконати 

протягом найближчих 2—3-х днів. За допомогою таких графіків можна легко 

оцінити технічний стан МТП та роботу персоналу пункту технічного 

обслуговування. На них показано не лише фактичну кількість виконаних 

робіт, а й позначено дати простоїв по кожному виду робіт. 

   Графік складає і стежить за його виконанням майстер-наладчик. 

Впровадження чіткого оперативного плануванню дає змогу стабілізувати 
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роботу всіх підрозділів інженерно-технічної служби і підвищити її 

ефективність. 

   Оперативні графіки ТО не лише визначають конкретні - строки робіт, а 

й допомагають правильно організувати роботу майстра-наладчика, слюсарів, 

механізаторів. Вони також дають достовірну інформацію .про своєчасність 

обслуговування машин, що є додатковим стимулом для дотримання в 

господарстві системи ТО. 

        Перспективне (техніко-економічне) планування проводиться, як 

правило, на рік і полягає у визначенні обсягів робіт та їх розподілу між 

об'єктами і дільницями ремонтно-обслуговуючої бази господарства та 

підприємствами: районного та обласного рівнів. Першим завданням цього 

планування є розробка річного плану технічного обслуговування і ремонту 

окремих типів машин — тракторів, комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських машин, обладнання тваринницьких ферм та ін. На 

відміну від оперативного, у річному плані визначається кількість технічних 

обслуговувань і ремонтів на плановий період, тобто на рік, чи на певний 

місяць планового року. Визначена кількість технічних обслуговувань і 

ремонтів є основою для планування матеріально-технічного забезпечення 

роботи МТП. 

 

5. Нормативно-технічна документація з технічного 

обслуговування машин 

 

    Найбільш загальними, основоположними документами є стандарти та 

технічні умови. Вони встановлюють загальні вимоги до машин при їх 

випуску заводами-виготівниками, при їх здачі на ремонтне підприємство та 

випуску з ремонту. Ними регламентується комплектність, правила 

приймання, вимоги до маркірування, - упаковки, транспортування, 

зберігання, обслуговування, а також гарантії ремонтно-обслуговуючих 

підприємств. 

    Щодо технічного обслуговування машин, то стандартами 

встановлюються типові комплекси операцій і вимоги до їх виконання.  

Індивідуальні комплекси операцій технічного обслуговування для 

конкретних машин зазначені у технічній документації, що розроблена на 

основі стандартів. До цієї документації відносяться: технічний опис, 

інструкція з експлуатації, формуляр та паспорт. 

    Технічний опис призначений для вивчення машин і вміщує опис, 

схеми, креслення її будови та принципу дії, а також технічну 

характеристику. 

    Інструкція з експлуатації містить правила використання та технічного 

обслуговування машин. 

    Формуляр відображає основні параметри і технічну характеристику 

машин, а також має місце для запису інформації з її експлуатації, ремонту, 

технічного стану. 
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    У паспорті вказані основні параметри та характеристики машини, а 

також гарантійні зобов'язання підприємств-внготівників 

        Усі наведені експлуатаційні документи розробляються 

конструкторською організацією, що створює машину, і прикладаються до 

кожної машини заводом-виготівником, Для деяких нескладних машин 

«Технічний опис» та «Інструкція з експлуатації» можуть бути об'єднані в 

один документ. Оскільки формуляр та паспорт значною частиною 

повторюються, то на конкретну машину складається один із вказаних 

документів. Для стаціонарних сільськогосподарських машин додатково 

розробляється «Інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки виробу 

на місці його застосування». 

 

   Лекція 8-9. Технічне діагностування та контроль                              

             роботоздатності машин 
 

1. Значення та місце  діагностування в ТО с/г техніки. 

2. Види діагностування. 

3. Класифікація методів діагностування. 

4. Послідовність діагностування машин. Маршрутна технологія. 

5. Засоби діагностування. 

 

    1. Значення та місце  діагностування в ТО с/г техніки 

Перевірку робото здатності машини виконують методом 

діагностування за узагальнюючими параметрами в процесі ТО, або перед 

постановкою на ремонт. 

Технічне діагностування машин є складовою частиною ТО та ремонту і 

повинно забезпечувати їх виконання за фактичним технічним станом. 

Технічна діагностика дозволяє виконувати в необхідний період 

відновлення параметрів машини, що впливає на підвищення надійності її 

роботи, економічні та якісні показники. 

Діагностування включає три основні етапи:  

- отримання інформації про технічний стан об’єкта діагностування; 

- обробіток і аналіз одержаної інформації; 

- постановка діагнозу і прийняття рішення. 

Перший етап полягає у визначенні параметрів стану, одержанні якісних 

ознак стану і наробітку; другий етап – в обробітку і порівнянні одержаних 

значень параметрів стану з номінальними допустимими і граничними 

значеннями, а також використанні отриманих даних для прогнозування 

залишкового ресурсу; третій – в аналізі результатів прогнозування і 

визначенні обсягу і строків робіт з ТО і ремонту складових частин иашини. 

Технічна діагностика, таким чином, дозволяє здійснювати керування 

технічним стаом тракторів і с/г машин. 
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          2. Види діагностування 

 

          Види технічного діагностування за організацією в часі: 

         Періодичне діагностування – контроль, за яким надходження 

інформації про технічний стан об’єкта відбувається через встановлені 

інтервали часу.  

         Безперервне діагностування – контроль, за яким надходження 

інформації про технічний стан об’єкта відбувається безперервно.  

        Оперативне діагностування – контроль, за яким надходження 

інформації про технічний стан об’єкта відбувається із завідомо заданою 

стратегією в процесі його експлуатації.  

        Види технічного діагностування за методом впливу на об’єкт:  

        Тестове діагностування – контроль, під час якого на об’єкт подаються 

тестові впливи.  

        Робоче діагностування – контроль, під час якого на об’єкт подаються 

робочі впливи.  

         Технічне діагностування може бути розділене на декілька видів залежно 

від організаційної ознаки призначення, зв’язку з операціями ТО, сукупності 

робіт, типу вживаного устаткування і т.д. 

        За організаційною ознакою воно ділиться на постійне, періодичне і 

випадкове.  
         Постійне діагностування проводиться механізаторами протягом зміни 

на слух, візуально або за допомогою приладів, сигналізаторів і найпростіших 

пристосувань, що вмонтовані в машину. При постійній діагностиці важливий 

досвід і індивідуальні здібності механізаторів. Постійна діагностика дозволяє 

за зовнішніми ознаками судити про виникаючі зміни в роботі машини і 

своєчасно вживати заходів для запобігання несправностям.  

         Періодична діагностика здійснюється під час проведення ТО 1, 2, 3, 

СТО і перед ремонтом. 

          Всі контрольно-регулювальні роботи, що пов’язані з експлуатаційною 

діагностикою і супутнім технічним обслуговуванням, виконують майстри-

наладчики, використовуючи необхідне устаткування. 

         Діагностика при ТО 3, СТО і перед ремонтом охоплює весь комплекс 

робіт з визначення технічного стану і прогнозування остаточного ресурсу 

всіх вузлів і агрегатів машини. Називається вона комплексною діагностикою. 

За методами, обсягом і кваліфікацією робіт комплексна діагностика значно 

складніша за експлуатаційну діагностику. При комплексній діагностиці, як 

правило, використовують електронні віброакустичні, електромагнітні, 

оптичні, гідравлічні та інші складні прилади або спеціальне устаткування.   

         Випадкову (непланову) діагностику проводять при виникненні відмов 

або несправностей вузла, агрегату або машини в цілому. Під час діагностики 

виявляють причини виникнення відмов або несправностей і встановлюють 

об’єм ремонтно-відновних робіт. Виконують випадкову діагностику майстри-

діагности на місці роботи машини або на стаціонарному посту.  
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         Залежно від виду устаткування, що використовується, діагностика 

машин підрозділяється на наближену, уточнену і точну.  

         Наближену діагностику здійснюють візуально або на слух, не 

вдаючись до допомоги контрольно-вимірювальних приладів. Ця діагностика 

не дозволяє одержати кількісну оцінку технічного стану вузла, агрегату або 

машини в цілому. Вона дає тільки орієнтовну оцінку їх технічного стану і 

потрібна, як правило, для попереднього діагнозу.   

         Уточнена діагностика в порівнянні з наближеною діагностикою більш 

прогресивна. При її проведенні використовують найпростіші прилади. Проте 

вони теж не дозволяють одержати кількісну оцінку параметра, що 

вимірюється, або дають оцінку недостатньої точності. Уточнена постановка 

діагнозу практикується в основному при частковій діагностиці при ТО 1 і 2.  

         Точна діагностика найбільш перспективна. При точній діагностиці 

використовуються в основному електронні, віброакустичні, електромагнітні, 

оптичні, гідравлічні та інші складні прилади або спеціальне устаткування.  

 

3. Класифікація методів діагностування 

         Всі методи діагностування технічного стану машин поділяються на 

організаційні та технологічні.  
         Організаційні методи визначають характер основних завдань 

діагностування, застосування діагностичних засобів, періодичність їх 

використання тощо. Технологічні методи діагностування технічного стану 

визначають прийоми і способи вимірювання діагностичних параметрів та 

визначення якісних ознак технічного стану. На рис. 8 представлена 

класифікація методів діагностування. 
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         Під час перевірки працездатності машин застосовують методи 

діагностування, яки дозволяють виявити (без вказування місця і причини) 

певну сукупність відмов та пошкоджень (наприклад, зниження потужності, 

економічності).  

         Під час перевірки точності функціонування машин діагностування 

спрямовують на визначення сукупності дефектів технологічних регулювань 

та настроювань, яки викликають недопустиме зниження продуктивності 

машин та якості їх роботи.  

         Під час пошуку дефектів методи діагностування дозволяють визначити 

місце, вид і причину дефекту (порушення регулювання конкретного 

механізму, спрацювання, поломка поршневих кілець тощо).  

        За застосуванням діагностичних засобів всі методи діагностування 

поділяють на дві групи: органолептичні (суб’єктивні) та інструментальні 

(об’єктивні).  
        Органолептичні методи включають в себе прослуховування, зовнішній 

огляд, перевірку сприйманням і нюханням.  
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        Інструментальні методи використовують для вимірювання і контролю 

всіх  параметрів технічного стану машини за допомогою діагностичних 

засобів.  

        За періодичністю діагностування технічного стану машин можна 

розглядати як такі, що виконуються за планом (регламентом) і поза планом 

(за заявкою).  
         Діагностування, що проводиться за планом, для цього зі всієї 

сукупності діагностичних параметрів виділяють узагальнені і обов’язково їх 

вимірюють під час проведення ТО і огляду. Узагальнені параметри 

характеризують технічний стан декількох складових частин. 

        Діагностування, що проводиться поза планом, за заявкою, вирішує 

задачу пошуку дефектів у випадку, коли за результатами вимірювань 

узагальнених параметрів технічного стану виявлено порушення 

працездатності складових частин машини. 

        За діагностичними параметрами всі методи діагностування 

технічного стану поділяються на три групи залежно від того, що 

характеризує параметр:  

        Методи діагностування за параметрами робочих процесів 
дозволяють перевіряти вихідні показники машини (потужність, 

продуктивність, економічність, якість роботи) та численні технічні 

характеристики її складових частин (фазові параметри паливоподачі і 

газорозподілу, тиск, витрату та ін.).  

         Методи діагностування за параметрами супровідних процесів 
надають можливість побічно визначати ті самі параметри робочих процесів, а 

також структурні параметри деталей та спряжень у разі, якщо неможливо або 

недоцільно їх вимірювати безпосередньо. У такому випадку вимірюють 

показники процесів, що генеруються робочими. Це процеси вібрації та шуму, 

нагрівання або охолодження, розгону і вибігу частин, що обертаються, 

збільшення або зменшення тиску масла, утворення різних домішок, що 

забруднюють масло або іншу робочу рідину тощо. 

         Методи діагностування за структурними параметрами дозволяють 

шляхом прямих вимірювань визначати спрацювання деталей, зазори у їх 

спряженнях, значення параметрів, що регулюються. Це методи, які 

використовуються для вимірювання спрацювань зірочки, опорних катків, 

напрямних коліс, шківів, зазорів у спряженні втулка – вісь, підшипників 

тощо. 

         За режимом роботи об’єкта діагностування можна виділити методи 

діагностування на сталому, несталому і статодинамічному режимах 

роботи.  

         Діагностування на сталому режимі здійснюють для об’єкта, що 

працює на стаціонарному режимі при постійних швидкісних, температурних 

та силових навантаженнях.  

         Діагностування на несталому режимі роботи здійснюють з метою 

вимірювання параметра в нестаціонарних умовах (розгін, вибіг, різке 
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гальмування або зняття навантаження, прогрівання або охолодження об’єкта 

діагностування і т. п.). 

         Статодинамічний метод у процесі діагностування використовується 

при чергуванні сталого і несталого режимів роботи об’єкта діагностування.  

          За фізичною суттю методи діагностування поділяються на 

енергетичні, пневмогідравлічні, кінематичні, теплові, віброакустичні, 

електромагнітні, оптичні, радіоактивні та ін. Кожен метод призначений 

для контролю певного фізичного процесу і ґрунтується на використанні 

певного фізичного явища. Класифікація за фізичним процесом, що 

використовується, дозволяє більш повно визначити можливості і технічну 

характеристику певного методу діагностування.  

 

4. Послідовність діагностування машин. Маршрутна технологія 

 

Перед тим як приступити до виконання діагностичних операцій, 

перевіряють робото здатність діагностичних засобів. Переконавшись в їх 

справності, приступають до монтажу діагностичних пристосувань на об’єкті 

діагностування, а також готують робоче місце діагноста та технічну 

діагностику. 

З метою підвищення продуктивності праці та якості виконання робіт 

при технічному діагностуванні використовують різноманітні способи: 

маршрутну технологію, ведення діагностичних карт. Маршрутна технологія 

вказує на послідовність виконання діагностичних операцій, куди входять 

роботи як регламентного, так і заявочного діагностування. Діагностування за 

заявкою виконується в разі потреби. У маршрутній технології на 

вимірювання окремого параметру вказується назва параметру та його 

граничні значення; температурний режим основного двигуна; швидкість 

обертання колінчастого вала двигуна при вимірюванні параметру; засоби 

діагностування та місце їх втановлення; коротка методика вимірювання 

параметру. 

Безпосередньо на етапі діагностування встановлюють номінальний 

режим двигуна (за температурою води і масла) згідно з маршрутною 

технологією, заміряють діагностичні параметри та фіксують їх значення в 

діагностичній карті. Отриманні значення параметрів уточнюють і аналізують, 

після чого планують подальший хід діагностування. Якщо діагностичний 

параметр механізму або агрегату відповідає допустимому його значенню, 

тоді діагностування проводять за наміченим планом, якщо ж ні, тоді всі 

операції діагностування припиняються, а машина відправляється на 

відповідний ремонт. Послідовність діагностування трактора при визначенні 

потреби його в ремонті наведено на схемі 1. 
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             Схема 1. Послідовність діагностування трактора при визначенні потреби його 

в ремонті 

 

Після закінчення діагностичних робіт знімають із машини діагностичні 

засоби і встановлюють раніше зняті деталі. За результатами діагностування 

прогнозують залишковий ресурс основних вузлів, складають план 

проведення та визначають обсяг профілактичних робіт при проведенні ТО чи 

ремонту. 

 

5. Засоби діагностування  
 

          Серед цивільних галузей народного господарства сільське господарство 

найбільш забезпечене діагностичним обладнанням. Для діагностування 

тракторів і комбайнів налічується близько 56 тис. стаціонарних 

діагностичних приладів. Діагностична техніка, якою володіє сільське 

господарство країни, дає змогу якісно оцінювати технічний стан машинно-

тракторного парку.  

         У невеликих господарствах, парк яких налічує до 10 машин, доцільно 

використовувати діагностичне обладнання, що дозволяє оцінювати їх 
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технічний стан за такими вихідними характеристиками, як ефективна 

потужність, витрата палива, параметри, які безпосередньо впливають на 

безпеку виконання робіт (люфт рульового колеса, хід гальмової педалі та 

ін.). Інші технічні параметри здебільшого контролюють органолептичними 

методами.  

         Для парку, який налічує від 10 до 40 машин, рекомендується 

використовувати електронні засоби діагностування. При цьому значно 

підвищується якість виконання робіт і знижується їх трудомісткість.  

         Якщо ж машинно-тракторний парк господарства налічує 40 і більше 

тракторів, то пункт технічного обслуговування або майстерня загального 

призначення оснащаються постом комп’ютерної діагностики і 

стаціонарним комплектом діагностичних засобів КИ13919А. За допомогою 

такого комплекту оцінюють технічний стан автотракторної техніки під час 

виконання ТО, ресурсного діагностування або пошуку несправностей. 

Комплект КИ-139І9А нараховує 32 прилади, за допомогою яких вимірюється 

до 100 параметрів технічного стану машин.  

         На станціях технічного обслуговування тракторів використовують 

діагностичний комплект КИ-13919А у парі із гальмівним стендом типу 

“ЕNЕRGOTEST UNI-BDW”. Діагностування за допомогою такого стенда дає 

можливість оперативно та достовірно перевірити витрату палива, визначити 

гальмові характеристики колісних машин, механічні втрати з трансмісії, 

технічний стан електрообладнання, працездатність гідроприводу механізму 

начіпної системи тощо. Стенд використовують для діагностування при 

технічному обслуговуванні, а також при ресурсному та заявочному 

діагностуванні.  
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      Лекція 10. Технологія технічного обслуговування тракторів 

 

1. Види і періодичність ТО тракторів. 

2. Технологія обслуговування основних вузлів трактора. 

 

1. Види і періодичність ТО тракторів 

 

ЩТО тракторів включає зовнішню очистку і перевірку кріплення 

вузлів та механізмів; усунення підтікання палива, води, електроліту, мастила; 

перевірку рівня (і дозаправку) масла, палива в картерах, баках, охолоджуючої 

рідини в радіаторі; перевірку роботи контрольних приладів і механізмів. 

ТО-1 включає операції ЩТО, додатково виконують операції по 

заправленню картерів мастилом, мащенню деяких підшипників, вузлів; 

перевірка стану і догляду за акумулятором, контроль за роботою вузлів, 

догляду за повітроочисником. 

До ТО-2 входять операції ТО-1 і додаткові по заміні масла в картері 

двигуна, мащення вузлів, очистці і промивці повітроочисника і фільтра 

тонкої очистки масла. Перевіряють пропускну здатність фільтруючого 

елемента фільтра грубої очистки масла. 

ТО-3 включає операції ТО-1, ТО-2, а також додаткові роботи по 

контролю і регулюванню вузлів і механізмів трактора, промивають систему 

охолодження. 

Сезонне ТО (СТО) здійснюють при переході до осінньо-зимового 

періоду експлуатації, або навпаки. Виконують такі основні операції: 

промивають систему охолодження, проводять чергове ТО, перевіряють 

роботу термостатів, замінюють масло і мастила відповідно до сезону в 

двигуні, гідравлічній системі, агрегатах, вузлах силової передачі і ходовій 

системі. 

 

2. Технологія обслуговування основних вузлів трактора 

 

Кривошипно-шатунний та газорозподільний механізми двигунів 

У нових двигунів та після їх капітального ремонту проводять перевірку 

і підтягування кріплень після експлуатаційної обкатки. У процесі 

експлуатації ці операції проводять при ТО-2.  

Для регулювання механізмів у дизелів знімають кришку головки 

циліндрів, підтягують динамометричним ключем гайки її кріплення, 

газорозподільного та декомпресійного механізмів. Потім надійно 

закріплюють гайки стояків клапанного механізму. При цьому важливо 

дотримуватися певних зусиль. Надто велике зусилля затягування може 

призвести під час роботи двигуна до обриву шпильок, а недотягування – до 

прориву прокладки, порушення технологічних зазорів. 
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Перевірка роботи та прослуховування двигуна 

Технічний стан дизеля визначають за наявністю стуків. Незвичні стуки 

і шуми свідчать про несправність спряжених деталей, їх виявляють за 

допомогою електронного стетоскопа, наприклад «Екранас», який має 

головний телефон доля прослуховування сигналів від слабких коливань 

збірної одиниці, яку прослуховують. Перед прослуховуванням перевіряють і 

прогрівають показники контрольних приладів. Спочатку прослуховують 

дизель з боку, протилежного механізму газорозподілу, потім з боку 

механізму газорозподілу. 

При виявленні стуку в клапанному механізмі його регулюють. Стуки в 

інших механізмах вказують на необхідність постановки його на ремонт. 

Система мащення 

Підбір масел і заправка системи. Підбір масел для двигуна 

проводиться відповідно до експлуатаційних вимого, встановлених заводом-

виготівником. Перед запракою системи мащення двигуна перевіряють 

затяжку зливної пробки, наявність фільтрів у масло-зливній горловині. 

Маслор перед заправкою попередньо фільтрують через сітку для очищення 

від забруднень. Масло заливають у систему за допомогою пересувних або 

стаціонарних агрегатів, у польових умовах – за допомогою ємкостей (відро, 

мірник), які перед використанням необхідно вимити і висушити. 

Перевірка рівня масла і заправка маслом картера двигуна, паливного 

насоса, регулятора. При ЩТО і ТО-1 через 10 хв після зупинки двигуна 

перевіряють рівень масла в картері двигуна, корпусі паливного насоса, 

корпусі регулятора частоти обертання. 

Перед перевіркою рівня масла очищають від забруднення ділянку 

блоку, що прилягає до масломірної лінійки, контрольних і заливних пробок 

насоса і регулятора. Виймають масломірну лінійку, витирають її насухо і 

знову ставлять на місце, повторно виймають лінійку і визначають рівень 

масла в картері двигуна. При зниженні рівня масла очищають кришку 

заливної горловини і доливають дизельне масло до верхньої риски масло-

вимірювальної лінійки. 

Система живлення 

Заправка машин паливом. При щоденному і періодичних ТО-1, ТО-2, 

ТО-3 визначають рівень палива в баках основного і пускового двигунів і, при 

необхідності, дозаправляють відстояним і профільтрованим паливом 

відповідних марок. 

Дизельне паливо потрібно відстоювати не менше 48 годин у 

спеціальних резервуарах. При роботі трактора в його баці повинно 

залишитися не менше 20 л палива до наступної заправки. Під час тривалих 

стоянок, а взимку в кінці кожної зміни, баки заправляють повністю, щоб 

запобігти появі конденсату. Потрапляння в бак води, снігу не допускається. 

При відсутності в зимовий період палива необхідної марки 

використовують літні сорти палива з добавкою 25% малопарафінного гасу 
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(температура повітря до -20 ºС) або 50% гасу (температура повітря від -20 ºС 

до -5 ºС). 

Після великої перерви у роботі суміш із паливного бака пускового 

двигуна зливають у чисту ємкість, ретельно перемішують і знову заливають у 

бак. 

Трактор заправляють відстояним і профільтрованим паливом, уважно 

стежачи, щоб у бак та інші агрегати системи живлення не потрапили вода і 

пил. 

Система охолодження 

Заправка та перевірка рівня охолоджуючої рідини. Під час ЩТО і 

ТО-1, ТО-2, ТО-3 перевіряють рівень охолоджуючої рідини в радіаторі, який 

не повинен бути нижче 60-80 мм від верхньої кромки заливної горловини. 

Воду в радіатор доливають користуючись лінійкою та сіткою, на яку 

накладають тканину. Заповнюють систему охолодження чистою і м’якою 

водою, жорсту воду пом’якшують кип’ятінням, добавляючи 6-7 г каустичної 

або 10-20 г кальцинованої соди на 10 л води. 

У холодну пору року використовують антифриз: етиленгліколеві 

суміші 40 і 65 (ГОСТ 159-52). 

Система пуску 

ТО магнето, свічок запалювання. Магнето очищають від пилу і 

протирають чистим обтиральним матеріалом, змоченим у не етильованому 

бензині, потім знімають кришку перериача. Оглядають контакти 

переривника. Якщо їхня поверхня вкрита нагаром, то її зачищають 

наждачною шкуркою. При обгорілій поверхні контактів її зачищають 

бархатним напилком. При цьому зазор між контактами збільшують на 

товщину напилка. Після зачищення контакти і внутрішню поверхню магнето 

обдувають стиснутим повітрям і протирають. Регулюють зазор між 

контактами. 

Для регулювання свічки запалювання від неї від’єднують провід 

високої напруги, очищають свічку відпилу, викручують і ставлять на її місце 

дерев’яну пробку. Зчищають зі свічки нагар і промивають її в                          

неетильованому бензині, потім просушують. При наявності тріщин свічку 

замінюють. 

Агрегати та механізми силової передачі 

ТО зчеплення полягає в періодичному змащуванні, перевірці й 

підтягуванні різьбових з’єднань і проведенні регулювань. 

При ТО-2 потрібно змащувати нажимний підшипник. Під час ТО-3 

перевіряють і при необхідності регулюють зчеплення. 

Перевірка та регулювання механізмів переключення коробок 

передач. Промивання фільтрів та заміна мастил у гідромеханічних коробках 

передач. 

У тракторів Т-150, Т-150К, К-701, МТЗ-100 регулюють привід переключення 

передач. Важіль переключення передач тракторів Т-150 і Т-150К 

виставляють у вертикальне положення, важіль 2 золотника розподільника – 
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горизонтально у фіксоване положення золотника. Регулюючи довжину тяги 

важеля керування, досягають положення, при якому важіль переключення 

передач відхиляється на 30º, довжина тяги повинна бути біля 140 мм. У 

трактора К-701 необхідно відрегулювати привід керування зубчастої муфти 

роздавального вала, щоб при включенні положення «робота» і «траспорт» 

переміщення повідка важеля включення муфти і його фіксація були чіткими, 

без заїдання. Потім регулюють привід керування зубчастими муфтами 

вантажного вала і заднього руху шляхом зміни положення важеля 

відключення заднього моста відносно валика. 

        Під час ТО-3 додатково перевіряють стан головної передачі і, при 

необхідності, регулюють зазор у підшипниках, замінюють масло в коробці 

передач і головній передачі. 

Регулювання підшипників напрямних коліс. Задні колеса трактора 

загальмовують стоянковими гальмами і піднімають переднє колесо 

домкратом настільки, щоб воно не торкалося землі. 

Закріплюють на цапфі переднього колеса головку індикатора так, щоб 

його стержень торкався поверхні ступиці колеса, і ставлять нуль шкали 

навпроти стрілки. Переміщують руками колесо вздовж осі цапфи, 

визначають зазор у підшипниках. Гранично допустимий зазор складає                

0,25 мм. 

Елетрообладнаннятракторів і комбайнів 

Перевірка рівня та густини електроліту в акумуляторних батареях. 

Приготування та доливання електроліту. Очистка клем та вентиляційних 

отворів.  

Обслуговування акумуляторних батарей починають з очистки поверхні 

банок, кришок і пробок батарей. 

Впевнюються у відсутності тріщин у банці, замазці батарей і підтікання 

електроліту. Рівень електроліту над захисною решіткою пластин повинен 

бути 10-15 мм. 

При необхідності в акумулятор батареї доливають дистильовану воду. 
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             Лекція 11. Планування технічного обслуговування і  

                                    діагностування с/г машин 

 

1. Періодичність обслуговувань 

2. Організація і технологія технічних обслуговувань. 

 

1. Періодичність обслуговувань 

Щоденне ТО комбайнів включає очистку від пилу, бруду і полови 

двигуна, захисної сітки радіатора, пиловловлювача та інших вузлів. Уважно 

зовнішнім оглядом перевіряють кріплення всіх вузлів комбайна і місця 

зєднання гідроприводів. При необхідності доливають масло в картер 

основного двигуна, корпус паливного насоса, регулятора, виконують 

мащення відповідно з картою мащення. 

ТО-1 включає операції щозмінного ТО і додатково – очисні операції 

барабана, соломотряса, молотарки. Виконують мийні роботи елементів 

очистки повітря, фільтра грубої очистки масла, ротора центрифуги. Зливають 

відстій з паливного бака, фільтрів палива. 

ТО-2 включає виконання операцій ЩТО і ТО-1, додатково виконують 

роботи з перевірки технічного стану системи електрообладнання двигуна, 

механізму газорозподілу, паливної апаратури і виконують регулювальні 

операції. Прервіряють перепускну спроможність фільтрувальних елементів 

грубої очистки масла. Перевіряють і регулюють основну муфту зчеплення. 

Перевіряють і дозаправляють масло в картер моста ведучих коліс комбайна і 

коробку передач. Виконують мащення вузлів і механізмів комбайна, двигуна. 

Для простих с/г машин виконують операції тільки ЩТО. Ці операції 

здійснюють в перерві між змінами, або у кінці чи на початку зміни. Машину 

очищають від пилу, бруду, коренево-рослинних залишків. У машин по 

внесенню пестицидів, добрив чистять і миють внутрішні порожнини. 

         Періодичне технічне обслуговування комбайнів) включає операції 

щозмінного технічного обслуговування, а також додаткові операції по 

мащенню вузлів, перевірці і регулюванню механізмів комбайнів та двигунів 

зернозбиральних. 

          Післясезонним технічним обслуговуванням передбачають очищення, 

миття, перевірку технічного стану деталей, вузлів, миття, усунення 

виявлених несправностей та підготовку до зберігання і до роботи після 

зберігання. Кількість цих обслуговувань залежить від циклу виконання 

польових робіт. Так, за зерновими сівалками, як правило, здійснюють два 

обслуговування – після закінчення весняної і осінньої сівби. 
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2. Організація і технологія технічних обслуговувань. 

          Щозмінне технічне обслуговування простих с/г машин і періодичності 

комбайнів (крім зернозбиральних) здійснюють одночасно з технічним 

обслуговуванням тракторів, з якими їх агрегатують, а сезонні – після 

закінчення періоду роботи. 

Обслуговування с/г машин виконують трактористи-машиністи і 

комбайнери за участю механізаторів, які закріплені за агрегатом, під 

керівництвом майстра-наладчика. 

Технічне обслуговування тракторних плугів. При щозмінному 

обслуговуванні здійснюють такі операції: очищають плуг від пилу, бруду та 

рослинних решток; перевіряють, при необхідності підтягують і регулюють 

ходові й опорні колеса, автомат, механізм підйому коліс та гідро керування; 

усувають виявлені несправності, змащують плуг згідно з таблицею мащення. 

При сезонному технічному обслуговуванні оцінюють технічний стан 

плуга, визначають можливість його експлуатації без ремонту. Якщо плуг 

технічно справний, виконують обслуговування в повному обсязі і 

встановлюють на зберігання. Потім до початку сезону орних робіт плуг 

готують для використання. 

Технічне обслуговування культиваторів. При щозмінному 

обслуговуванні очищають культиватор від бруду, рослинних решток і 

мінеральних добрив; перевіряють стан робочих органів, підшипників, 

повідців вала механізму підйому, туковисівних апаратів, ланцюгів, зірочок; 

виявлені несправності усувають, при необхідності регулюють робочі органи; 

змащують культиватор згідно з таблицею. 

Перед сезонним обслуговуванням обов’язково оцінюють технічний 

стан культиватора. Якщо він технічно справний, виконують технічне 

обслуговування і готують до зберігання відповідно до правил. 

Технічне обслуговування сівалок. При щозмінному обслуговуванні 

очищають сівалку від бруду, зернових решток, мінеральних добрив; 

перевіряють стан висівних апаратів, автомата, насіннєпроводів і 

тукопроводів, шин, сошників, маркерів, виявлені несправності усувають, при 

необхідності регулюють робочі органи; змащують сівалку згідно з таблицею 

мащення.  

Після сівби перевіряють технічний стан сівалки без розбирання. 

Технічно справній машині проводять обслуговування у повному обсязі до 

зберігання відповідно до правил. 

Технічне обслуговування зернозбиральних комбайнів. Щозмінне 

обслуговування включає контрольно-оглядові операції, очищення комбайна 

від пилу, бруду та рослинних решток, усунення несправностей, мащення 

комбайна згідно з інструкцією, заправку паливом та мастильними 

матеріалами. 

При періодичному обслуговуванні (через 60 мотогодин роботи), крім 

операцій щозмінного обслуговування, регулюють частоту обертання 
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барабана молотарки, сепаруючих органів жатки. Виконують обслуговування 

двигуна. 

Періодичне технічне обслуговування комбайна здійснюють як на 

стаціонарних постах, так і в полі. Для обслуговування комбайна в полі 

майстер-наладчик використовує пересувний агрегат технічних обслуговувань 

або ремонтну майстерню. 

Обслуговування комбайна здійснюють майстер-наладчик, його 

помічник і комбайнер. При цьому майстер перевіряє роботу двигуна і 

гідросистеми, а жатку і молотарку – його помічник. Комбайнер змащує 

комбайн і допомагає майстру виконувати регулювальні операції. 

Технічне обслуговування льонозбиральних комбайнів. При 

щозмінному обслуговуванні очищають від пилу, бруду і стебел бральний 

апарат, поперечний та затискний транспортери, очісувальнийбарабан, 

транспортер вороху, снопов’язальний апарат, раму і колеса. 

Перевіряють візуально технічний стан і надійність кріплення 

подільників бральних пасів. Осі подільників встановлюють паралельно 

напрямку руху агрегату, витримуючи відстань між ними 380+_20 мм. 

Перевіряють і при необхідності регулюють натяг бральних пасів. Паси 

встановлюють в одній площині, переміщуючи осі в кронштейнах. Натяг пасів 

повинен бути таким, щоб під зусиллям 100 Н, прикладеним до середини 

холостої вітки паса, утворився прогин 15 – 20 мм. 

Змащують деталі, вузли і механізми комбайна згідно з таблицею 

мащення. Пускають двигун трактора, включають  ВВП і на холостому ходу 

роботи упевнюються в справності механізмів комбайна, виявлені 

несправностей негайно усувають. 

При періодичному обслуговуванні, крім операцій ЩТО, додатково 

перевіряють стан і регулюють робочі органи комбайна: бральний апарат, 

транспортери, очікувальний барабан, в’язальний барабан. Перевіряють тиск 

повітря в шинах (доводять до 250 кПа). 

Після збирання льону0довгунця очищають комбайн від пилу, бруду і 

стебел. Оглядають і оцінюють технічний стан машини, не розбираючи її. 

Усувають виявлені несправності, виконують сі операції по підготовці 

комбайна до тривалого зберігання. 

Технічне обслуговування бурякозбиральних машин. При 

щозмінному обслуговуванні очищають машини, оглядають універсальну 

систему автоматичного контролю і сигналізації УСАК-13. Усувають 

підтікання масла. Перевіряють також стан робочих органів, вузлів та 

механізмів. Змащують машини згідно з інструкцією. 

Під час проведення періодичного обслуговування, крім операцій ЩТО, 

виконують операції по регулюванню робочих органів. Перевіряють тиск 

повітря в пневматичних шинах коліс і при необхідності доводять його до 

норми. 

При сезонному обслуговуванні оглядають машини, їх вузли та 

агрегати, очищають від землі та рослинних решток. Проводять безрозбірну 
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оцінку технічного стану машин, визначають можливість дальшого 

використання. При необхідності відправляють на ремонт або після 

відповідної підготовки на тривале зберігання. 

Технічне обслуговування картоплезбиральних комбайнів. До 

початку роботи перевіряють технічний стан усіх вузлів. Уточнюють 

регулювання робочих органів, звертаючи увагу регулювання заглиблення 

лемешів, грудкоподрібнювачів. Змащують комбайн згідно з заводською 

таблицею мащення і тільки рекомендованими сортами масел. 

При періодичному обслуговуванні, крім операцій ЩТО, додатково 

перевіряють технічний стан грукоподрібнювача. Зазор між цими балонами 

повинен становити 4- 6 мм, тиск повітря в балонах – 15-22 кПа, якщо легкі 

грунти і мало грудок, або 10-12, якщо важкі грунти, і 30 кПа, якщо багато 

великих грудок. Ретельно перевіряють стан грохота і за допомогою 

клинопасового варіатора встановлюють необхідну частоту коливань решіт 

грохота. 

Кут похилу гірки при великій кількості землі і рослинних решток 

повинен становити 20-34˚ і 15-20˚ - при незначній кількості домішок. Щоб 

забезпечити необхідну повноту викопування бульб, глибину ходу лемешів 

слід встановити на 2-3 см нижче від рівня розміщення бульб в грунті. 

Після закінчення збирання картоплі виконують після сезонне технічне 

обслуговування комбайнів. Детально оглядають комбайн, дають безрозбірну 

оцінку технічного стану, визначають можливість дальшої експлуатації без 

ремонту. Після цього відправляють комбайн на ремонт або на тривале 

зберігання. 

Технічне обслуговування доцільно виконувати відповідно до 

технологічних карт. Карти мають дві графи. В першій графі подано перелік 

операцій, які виконує майстер, а в другій – операції, що виконує комбайнер. 

Операції наведені в порядку їх виконання. Зліва зазначено номер операції, 

справа – затрати праці.  
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   Лекція 12-13. Типи нафтосховищ та їх характеристика 

1. Типи і організація нафтобаз. 

2. Обладнання нафтосховищ і постів заправки машин. 

3. Транспортування нафтопродуктів. 

4. Зберігання нафтопродуктів. 

5. Облік нафтопродуктів. 

6. Заправка тракторів, комбайнів і самохідних машин. 

7. Шляхи економії паливо-мастильних матеріалів. 

8. Охорона праці. 

 

1. Типи і організація нафтобаз 

          Залежно від розміщення і способу доставки нафтопродуктів нафтобази 

поділяють на глибинні, прирейкові і нафтобази, які розміщуються біля 

водного шляху. 

         Найпоширенішим типом нафтобаз є глибинні. їх будують у 

господарствах, віддалених від залізничного або водного шляху. 

Нафтопродукти на ці нафтобази завозять автоцистернами. 

Прирейкові нафтобази будують господарства, розміщені біля залізничної 

лінії. Це дає господарству можливість одержувати нафтопродукти транзитом 

у цистернах. 

         Нафтобази, розташовані поблизу водного шляху, обладнують 

насосними станціями для перекачування нафтопродуктів із барж у 

резервуари. 

До центральної нафтобази входять такі споруди:  

- резервуари для зберігання нафтопродуктів; 

- сховище для зберігання невеликої кількості нафтопродуктів у бочках 

тощо; 

- навіс для зберігання порожніх бочок;  

- спеціальні споруди і обладнання для приймання й видачі 

нафтопродуктів; 

- сарай для зберігання складського інвентаря, матеріалів і засобів гасіння 

пожежі; 

- будинок для контори-лабораторії. 

 

2. Обладнання нафтосховищ 

 

Для зберігання нафтопродуктів на нафтобазах застосовують 

стаціонарні резервуари, дрібну нафтотару (металеві і дерев’яні бочки, бідони 

і дерев’яні ящики) та обладнання для приймання, роздавання і вимірювання 

нафтопродуктів. 

Найзручнішими є стаціонарні металеві резервуари, які розраховані на 

зберігання від 3 до 100 т нафтопродуктів. Резервуари можуть бути 

вертикальними і горизонтальними.  
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Вертикальні резервуари найбільш вигідні і зручні — витрата металу на 

одиницю місткості менша, ніж в горизонтальних, зручно заміряти кількість 

нафтопродуктів. 

Горизонтальні резервуари виготовляють переважно циліндричної 

форми, місткість їх не більше 100 м3. 

Для захисту резервуарів від корозії під них на опору фундаментів 

необхідно підкладати добре фарбовані листи заліза або два шари толю. 

Резервуари фарбують олійною фарбою в два шари. Вони обладнані 

приладами й арматурою для зберігання нафтопродуктів та їх нормальної 

експлуації. 

Всі резервуари, які мають приймально-роздавальні отвори, обладнують 

заслінками. Це клапан, що закриває всередині резервуара отвір у 

приймально-роздавальному патрубку. В робочому положенні заслінка під 

дією своєї маси і тиску нафтопродуктів щільно прилягає до внутрішнього 

боку отвору патрубка. Відкривають її за допомогою стального троса. 

Дихальна апаратура. Всі резервуари повинні мати сполучення з 

атмосферою для випускання з них повітря при наповнюванні 

нафтопродуктами та впускання його при випорожнюванні. Крім того, 

нафтопродукти в резервуарі випаровуються, внаслідок чого тиск 

збільшувався б, якби не було їм можливості виходити в атмосферу.Все це 

вимаає, щоб резервуари мали вільне сполучення з атмосферою. 

Резервуари для нафтопродуктів, що мало випаровуються, обладнують 

вентиляційними пристроями. При зберіганні бензину (він легко 

випаровується) вільне сполучення внутрішнього середовища резервуарів з 

атмосферою недопустиме, оскільки це призводить до значних його втрат. 

Тому всі отвори резервуарів із легковипаровуваними нафтопродуктами 

повинні бути щільно закриті. Внутрішнє середовище таких резервуарів 

сполучають з атмосферою час від часу через спеціальні дихальні клапани. 

На резервуарах великої місткості, крім механічного дихального 

клапана, встановлюють і гідравлічні, які в зимовии період служать як 

запобіжні.  

Обладнання для приймання нафтопродуктів. Для приймання палива 

з автоцистерн в резервуари і роздавання них використовують приймально-

роздавальні стояки. Найбільш досконалий механізований стояк ОЗ-2462, 

обладнаний відцентрово-вихровим самовсмоктувальним насосом ЦВС-53, з 

фільтром тонкої очистки ФДГ-ЗОТ. 

Для механізованого приймання палива з автоцистерн на великих 

автобазах застосовують мотопомпи МПГ-10Е або БМП-80А.  

Обладнання для роздавання нафтопродуктів. Паливо-мастильні 

матеріали роздають механізованим способом за допомогою стаціонарних або 

пересувних колонок. Стаціонарні паливороздавальні колонки КЕД-40-0,5, 

Кед-40-1,1ТК-40, 2ТК-40, 395М2, 376М, 384 і 03-1769 повністю за-

безпечують механізовану заправку автомобілів і тракторів. Пересувні 
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колонки 3107 та агрегат НАР-2Т використовують при відсутності 

електроенергії (як запасні). 

3.Транспортування нафтопродуктів 

 

         Основні транспортні засоби для перевезення нафтопродуктів – 

автоцистерни і цистерни на автомобільних причепах ИІПЗ-754В. 

Найбільш поширені автоцистерни АЦ-4,2-53А і АЦ-4,2-130.  

Для перевезення палива використовують пересувні ме-ханізовані 

заправні агрегати .МЗ-3904 і МЗ-3905Т, , 

Автомобілі для перевезення нафтопродуктів повинні бути обладнані 

відповідно до правил протипожежної безпеки. Глушник має бути 

встановлений так, щоб випускні гази виходили під кутом 45° до поверхні 

землі. 

Масла доставляють у господарство автоцистернами і в бочках. Бочки 

розвантажують бочкопідіймачем ОПТ-1651 вантажопідйомністю 350 кг. 

Скидати бочки з нафтопродуктами категорично забороняється. 

Заповнювати резервуари слід на 90—95% їх місткості, що запобігає 

розливанню нафтопродуктів при перевезеннях. Видавати паливо відрами 

забороняється, бо це призводить до забруднення і великих втрат. 

 

4. Зберігання нафтопродуктів 

 

При експлуатації резервуарів потрібно застосовувати засоби, які 

зменшують втрати від випаровування. Нагріваючись сонячним промінням, 

нафтопродукти розширюються і випаровуються, внаслідок чого частина пари 

витісняється, а охолоджуючись (наприклад, вночі), нафтопродукти стис-

куються і в резервуар всмоктується повітря. Це явище називається «малим 

диханням». При заповнюванні резервуарів нафтопродуктами частина пари 

витісняється в атмосферу, а при випорожнюванні всмоктується повітря, що 

називається «великим диханням». З кожним витісненням пари частина 

палива втрачається. Для усунення втрат палива від «малого дихання» 

доцільно резервуари встановлювати під землею, оскільки там температура 

залишається майже постійною. Підземні і напівпідземні резервуари слід 

застосовувати в районах з континентальним кліматом. 

Величина втрат нафтопродуктів через випаровування залежить від 

об’єму газового простору в резервуарі, тобто від ступеня його заповнення, та 

від температури нафтопродукту і величини температури протягом доби. 

Пари нафтопродуктів розширюються при нагріванні більше, ніж сам 

нафтопродукт. Чим менше в резервуарі парів, тим менші втрати від 

випаровування. 

Для зменшення випаровування резервуари фарбують світлими фарбами 

і обсаджують деревами. Встановлено, щонайменші втрати нафтопродуктів з 

резервуарів, які фарбовані в білий або яскраво-сірий колір. Можна також об-

бризкувати резервуари водою, що дає позитивний результат. 
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5. Облік нафтопродуктів 

 

          Облік нафтопродуктів можна поділити на три види: 

1. Оперативний облік на нафтобазі; 

2. Облік і звітність в одержанні та витраті нафтопродуктів у тракторних 

бригадах; 

3. Зведений бухгалтерський облік і звітність по прибутку, видатку і 

наявності. 

 

          Оперативний облік на нафтобазі ведеться в книзі матеріального обліку, 

в якій відкривається окремий рахунок на кожний вид і сорт нафтопродуктів. 

На основі прибуткових документів (рахунків, накладних, приймальних 

квитанцій) одержані нафтопродукти записують в цю книгу на прибуток, а на 

основі видаткових документів записують у видаток. 

          Кожного місяця 1-3 числа на нафтобазі перевіряють фактичні залишки 

всіх нафтопродуктів і заносять в книгу реєстрації залишків. Результати 

перевірки комісія заносить в акт, який передають у бухгалтерію колгоспу 

радгоспу. Якщо нестача нафтопродуктів не перевищує встановлених норм 

природних втрат, їх списують, а лишки оприбутковують, з’ясувавши 

причину їх виникнення. За нестачу нафтопродуктів завідуючий несе 

матеріальну відповідальність. 

           Прибуток і видаток нафтопродуктів записують у бригадах спочатку в 

документах первинного обліку, а потім на основі цих документів 

оформляють звіт бригади про рух нафтопродуктів. У звіті зазначають: 

скільки бригада витратила, скільки їх залишилось на кінець звітного періоду. 

          Основними первинними документами для обліку прибутку і видатку 

нафтопродуктів у тракторній бригаді є : по прибутку – документ, підписаний 

завідуючим нафтобазою, в якому зазначається кількість, вид і сорт виданих 

нафтопродуктів. Нафтобаза складає цей документ у вигляді накладної або у 

формі надпису на другому екземплярі вимоги; по видатку – загальна забірна 

відомість, що складається щодня на всі трактори, самохідні шасі, комбайни і 

окремо для автомобілів, які заправляють на нафтосховищі. 

          У забірну відомість проставляють загальну кількість та всі види 

відпущених під час заправки нафтопродуктів, що підтверджуються підписом 

тракториста-машиніста або водія автомобіля. 

          Дані про одержання нафтопродукту для заправного агрегату заносять 

до книги складського обліку. Кількість нафтопродуктів, виданих у польових 

умовах заправним агрегатом, водій-заправник заносить до відомості, яку 

підписує тракторист-машиніст.  

          Облік нафтопродуктів у тракторній бригаді веде обліковець-заправник 

під керівництвом завідуючого нафтобазою і бригадира тракторної бригади. 

Бухгалтерія господарства веде зведений бухгалтерський облік 

нафтопродуктів по господарству. Всі нафтопродукти, що надійшли в 

господарство, записують в книгу особових рахунків бригади. 
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6. Заправка тракторів, комбайнів і самохідних машин 

Для нормальної роботи дизельних тракторів необхідно їх заправляти 

чистим паливом, бо паливна система двигунів має точно виготовлені 

(прецизійні) деталі. 

Перед заправкою паливо обов’язково відстоюють протягом 4—5 діб 

влітку і 7—8 — взимку. Цього суворо дотримуються. 

Крім відстоювання, одним з ефективних способів видалення 

механічних домішок з дизельного палива є фільтрація за допомогою фільтрів 

ФДГ-ЗОТ, які встановлюють на заправних колонках, пересувних заправних 

агрегатах та мотопомпах. Але при недосконалих способах заправки чисте 

паливо, яке надходить вже з нафтосховища господарства, може значно 

забруднюватись механічними домішками. Тому трактори, автомобілі, 

самохідні машини слід заправляти закритим способом за допомогою 

стаціонарних заправних пунктів або пересувних механізованих агрегатів. 

Заправні пункти застосовують, коли машинно-тракторні агрегати працюють 

на відстані до 5 км. До стаціонарних пунктів ставляться такі вимоги: 

- заправку здійснювати закритим способом, що різко зменшує втрати; 

- заправлене паливо повинно бути точно виміряне; 

- у холодну пору року машини необхідно заправляти тільки підігрітим 

маслом; 

- обладнання для заправки машин повинно бути надійним і зручним в 

експлуатації. 

Стаціонарні пункти обладнують паливо- та маслороздавальними 

колонками. 

При роботі иашинно-тракторних агрегатів на відстані понад 5 км від 

нафтосховищ для заправки машин паливо-мастильними матеріалами 

застосовують механізовані агрегати МЗ-3904 або МЗ-3905Т. Перший агрегат 

застосовують для обслуговування 15-25 тракторів або комбайнів, які 

працюють на відстані до 40 км від складу нафтосховища, а другий – для 12-

20 машин і відстані до 20 км. 

 

7. Шляхи економії паливо-мастильних матеріалів 

 

         Втрати нафтопродуктів класифікують на три основні групи: кількісні, 

якісні та кількісно-якісні.  

До кількісної групи належать втрати (витікання) палива з резервуарів, 

трубопроводів, арматури (через їх несправність) та випадкові розливання. 

При цьому якість палива, що залишилась в резервуарі не погіршується. 

Якісні втрати виникають внаслідок забруднення нафтопродуктів 

домішками, зміни їх фізико-хімічних властивостей. 

До кількісно-якісних належать втрати від звітрювання легких 

фракцій, при яких зменшується кількість і погіршується якість 

нафтопродуктів. 
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 Кількість зазначених втрат залежить від стану обладнання, 

досконалості апаратури, засобів механізації й автоматизації процесів 

приймання та видачі паливо-мастильних матеріалів. 

Щоб запобігти втратам нафтопродуктів у господарства, преш за все 

слід правильно організувати нафтогосподарство. Науковими дослідженнями і 

практично доказано, що паливо-мастильні матеріали краще зосереджувати у 

великому нафтосховищі 9для тракторного і автомобільного паркуФ). Для 

заправки тракторів, що працюють в тракторних бригадах, доцільно 

створювати невеликі нафтосховища. 

Втрат світлих нафтопродуктів можна не допустити, якщо регулярно 

оглядати резервуари, арматуру, своєчасно виявляти місця підтікання і 

негайно їх усувати. 

Виявлено, що менше випаровується бензину з резервуарів, 

пофарбованих в білі тони, ніж в темні. Не рекомендується також у великих 

резервуарах зберігати малу кількість палива. Повітряних об’єм резервуара не 

повинен перевищувати 10%. 

Додержання технологічної дисципліни, виконання механізованих робіт, 

застосування лише технічно справних агрегатів забезпечують економну 

витрату нафтопродуктів. Якщо паливна апаратура трактора несправна, 

витрата його збільшується на 30 – 35 %, при перегріванні двигуна – до 1-% 

втрат. 

Використання машинно-тракторних агрегатів з несправними с/г 

машинами призводить до перевитрати паливо-мастильних матеріалів. 

Наприклад, під час оранки погано відрегульованим плугом, з тупими 

лемішами перевитрата палива досягає 30 %.  

 

8. Охорона праці 

         За дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки на 

об’єктах доставки, зберігання та використання ПММ відповідають керівники 

сільськогосподарських підприємств.  

         Прийманням, видачею і зберіганням на складах і пунктах заправки 

таких матеріалів можуть займатись лише особи, які пройшли медичний огляд 

та інструктаж з правил виконання робіт, техніки безпеки, охорони праці й 

протипожежних заходів.  

          Інструктаж механізаторів, водіїв і працівників інших професій повинен 

передбачати знання положень з протипожежних правил роботи з 

нафтопродуктами, а також правил заправки як в стаціонарних умовах, так і за 

допомогою рухомих засобів. 

         З тими, хто періодично має справу з вогнем в зоні нафтосховища, 

пунктів заправки, при зачистці резервуарів, що вимагає від працівників 

особливої обережності, інструктаж проводиться безпосередньо перед 

виконанням робіт особою, що відповідальна за ці роботи. Повторний 

інструктаж проводять з інтервалом не менше як шість місяців, а для осіб, що 

працюють з етилованим бензином – кожного кварталу. До роботи з 
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етилованим бензином допускаються працівники, які проходять медичний 

огляд не рідше одного разу на шість місяців.  

         У зв’язку з токсичністю ПММ, їх вибухо- та пожежонебезпекою під час 

роботи з ними потрібно дотримуватися обережності. У місцях, де ймовірне 

утворення пари нафтопродукту, не можна користуватися стальним 

інструментом, який здатний викликати іскру та зумовити пожежу або вибух. 

Забороняється виконувати зливно-наливні процеси падаючим струменем при 

відсутності або несправності системи заземлення під час грози, розміщувати 

обладнання під лініями електропередач; залишати діюче обладнання без 

догляду.  

         Використовувати для зберігання бензину пластмасові каністри 

небезпечно: внаслідок збовтування бензин і пластмаса електризуються, що 

може викликати іскровий розряд і спалахування палива. З цієї ж причини не 

варто застосовувати для переливання бензину пластмасову лійку.  

         У зонах приймання-відпускання та резервуарного зберігання ПММ 

зварювальні роботи допускається виконувати лише після погодження з 

пожежною охороною, а також з письмового дозволу головного інженера 

перед початком робіт.  

          Етилований бензин дозволяється використовувати лише як паливо для 

двигунів. Категорично забороняється застосовувати його для побутових 

потреб (промивання деталей, чищення одягу, розбавлення фарб). На 

автоцистернах для перевезення такого бензину повинно вказуватись 

попередження "Етилований бензин — отрута", напис фарбою, що не 

змивається. Подібне попередження про отруйність речовин має бути на тарі. 

Підлітки до 18 років та вагітні жінки до роботи з етилованим бензином не 

допускаються.  

         При роботі з маслами необхідно застосовувати індивідуальні засоби 

захисту, передбачені типовими галузевими нормами.  

         Багато робіт, які пов’язані з транспортуванням, зберіганням і 

застосуванням нафтопродуктів, небезпечні через можливість отруєнь, 

вибухів і пожеж. До найбільш небезпечних відносяться роботи з зачищенням 

і ремонтом резервуарів, тому всі роботи всередині однієї ємкості виконують 

бригадою не менше трьох осіб. При роботі один робітник знаходиться 

всередині резервуара, а зовні є ще дві людини: один стежить за подачею 

чистого повітря, інший тримає зв’язок із працюючим за допомогою 

встановленої сигналізації, а у випадку необхідності надає допомогу. 
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