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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

ТЕМА РОБОТИ: Складання річного графіка планово-

попереджувального ремонту обладнання 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань по положеннях системи пла-

ново-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту 

технологічного обладнання переробної і харчової галузі. Одержання 

практичних навичок складання річного графіка обслуговування і ремон-

ту одиниці обладнання. 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 
 

1 Порядок виконання роботи 

- ознайомитись з теоретичними відомостями по основних поло-

женнях і термінології системи ППР; 

- засвоїти методику і порядок розрахунків показників потрібних 

для складання річного графіка обслуговування і ремонту обладнання; 

- провести практичні розрахунки річного графіка ППР для конк-

ретної одиниці обладнання; 

- зробити висновки по роботі; 

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати результати роботи у викладача. 

2 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм знань з основних принципів 

побудови та організації планово-попереджувальної системи технічно-

го обслуговування і ремонту технологічного обладнання переробних 

та харчових підприємств.  

 3 Короткі відомості з теорії 

Системою планово-попереджувального ремонту (ППР) техноло-
гічного обладнання називається сукупність організаційних і технічних 
заходів по нагляду, догляду та усіх видах ремонту, проведеного по за-
здалегідь розробленому плану з метою забезпечення безвідмовної ро-
боти машин, апаратів, транспортних пристроїв та ін. видів обладнання. 

Застосування системи ППР попереджає прогресуючий знос тех-
нологічного обладнання, забезпечує підтримання його в справному 
стані, створює необхідні передумови для найбільш ефективного вико-
ристання машин.  
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Головним завданням планово-попереджувального ремонту є по-
довження міжремонтного терміну служби обладнання, зниження ви-
трат на його ремонт, підвищення якості ремонту. 

На даний час у зв’язку з початком розвитку системи сервісного 
обслуговування система ППР зазнає відповідних змін, однак основні 
практичні заходи системи зберігаються. Зміни відбуваються у органі-
зації і керуванні процесом ППР. 

Система ППР включає у себе наступні види робіт з технічного 
обслуговування і ремонту обладнання: міжремонтне обслуговування, 
профілактичні огляди, поточний ремонт, середній ремонт, капіталь-
ний ремонт. Позапланові роботи, викликані аварією або незадовіль-
ною експлуатацією обладнання, системою не передбачаються. 

Відповідальність за загальну організацію і проведення заходів 
системи на підприємствах покладається на головного інженера і голо-
вного механіка підприємства. Відповідальність за експлуатацію обла-
днання, за організацію і проведення заходів ППР у виробничих цехах 
покладається на начальників цехів і цеховий технічний персонал. 

Структура ремонтного циклу – це чергування у відповідній пос-

лідовності ремонтно-обслуговуючих впливів, як-то планових ремон-

тів і оглядів (обслуговувань), яка найкраще забезпечує якісний ремонт 

обладнання. Загальний вигляд структури ремонтного циклу нової ма-

шини і машини після капітального ремонту показаний на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типова структура ремонтного циклу обладнання 

Щоденне міжремонтне обслуговування є повсякденною роботою 
профілактичного характеру і містить у собі спостереження за виконан-
ням правил технічної експлуатації устаткування, а також своєчасне 
усунення дрібних несправностей та регулювання механізмів. Обслуго-
вування виконується під час перерв у роботі без порушення режимів 
виробництва і здійснюється черговими слюсарями-регулювальниками, 
наладчиками та кваліфікованими виробничими робітниками. 

Огляд обладнання є плановою роботою профілактичного харак-
теру, яка виконується через певні проміжки часу, установлені для ко-
жної машини (агрегату).  
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Огляд проводиться з метою перевірки стану устаткування, усу-

нення дрібних несправностей і з’ясування об’ємів робіт, що підляга-

ють виконанню при черговому плановому ремонті. Огляди прово-

дяться за графіком, не порушуючи процесу виробництва, у технологі-

чні перерви, між змінами та у неробочий час, виконуються ремонтним 

персоналом виробничого цеху із залученням при необхідності, робіт-

ників, що обслуговують устаткування. Бажано графік оглядів поєдну-

вати із графіком миття устаткування. 

Поточний (малий) ремонт являє собою такий мінімальний за 

об’ємом вид ремонту, яким забезпечується нормальна експлуатація 

машини (агрегату) до чергового планового ремонту. Під час поточно-

го ремонту усувають несправності заміною або відновленням окремих 

складових частин (деталей, що швидко зношуються), а також вико-

нують регулювальні роботи. Поточний ремонт проводиться на місці 

установки устаткування силами ремонтного персоналу цеху. 

Середній ремонт полягає у відновленні експлуатаційних харак-

теристик машини (агрегату) шляхом ремонту або заміни тільки зно-

шених або ушкоджених складових частин; обов’язково перевіряється 

технічний стан інших частин з усуненням виявлених несправностей. 

Крім того, при середньому ремонті може проводитися капіталь-

ний ремонт окремих вузлів. 

В об’єми середнього ремонту входять наступні основні роботи: ре-

монт окремих вузлів із заміною деталей, що мають знос, який перевищує 

допустимий; перевірка всіх механізмів (агрегатів) із частковим розбиран-

ням; перевірка і заміна зношених фрикційних стрічок, тросів, ланцюгів, 

пасів; чищення всіх підшипників, планова заміна підшипників кочення і 

ковзання; перевірка й промивання редукторів; зачищення ушкоджених 

поверхонь, видалення забоїн і задирок; перевірка і заміна зношених про-

кладок, ущільнень і кріпильних деталей; фарбування, при необхідності, 

окремих складових частин машини; складання машини, перевірка кріп-

лення вузлів і механізмів, регулювання, випробування на ходу. 

Середній ремонт устаткування проводиться на місці його уста-

новки без демонтажу машин силами ремонтного персоналу виробни-

чого цеху із залученням ремонтно-механічного цеху під керівництвом 

цехового механіка, який відповідає за всі роботи. 

Капітальний ремонт полягає в повному розбиранні та дефектації 

машини (агрегату), у заміні або ремонті всіх вузлів, що зносилися, і де-

талей, у тому числі і базових.  
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При капітальному ремонті розміри допусків і посадок сполучених 

деталей і вузлів доводять до відповідності з технічними умовами, об-

новляється зовнішній вигляд устаткування. 

В об’єми капітального ремонту входять наступні основні робо-

ти: заміна всіх вузлів і деталей, що зносилися, або реставрація їх з до-

веденням до номінальних розмірів, установлених умовами на нову 

машину; ретельна вивірка, центрування, балансування вузлів і дета-

лей устаткування; вивірка станин або рам машини з ремонтом (при 

необхідності) фундаментів; перевірка, чищення і ремонт повітропро-

водів, трубопроводів із установленою арматурою; наладка і регулю-

вання або заміна всіх приладів автоматики та керування; фарбування 

окремих частин або, при необхідності, усієї машини; комплексна пе-

ревірка, регулювання й випробування. 

Крім того, при капітальному ремонті виконуються роботи з мо-

дернізації машини, обумовлені планом модернізації. Цим видом ремо-

нту відновлюються первісні паспортні характеристики встаткування. 

Капітальний ремонт виконується, як правило, силами ремонтно-

механічних цехів і ділянок. У випадку, коли підприємство не має влас-

ної ремонтної бази і ремонтного персоналу достатньої кваліфікації, ка-

пітальний ремонт виконується іншими спеціалізованими організаціями. 

Час, запланований між різними видами ремонтно-обслуговуючих 

впливів, що входять до структури ремонтного циклу, описується на-

ступними термінами: 

- тривалість ремонтного циклу tц – це час роботи обладнання від 

моменту пуску в експлуатацію до першого капітального ремонту, або 

ж проміжок часу між капітальними ремонтами: 

(М – К або К – К); 

- тривалість середини циклу tс – це час роботи обладнання від по-

чатку експлуатації або капітального ремонту до середнього ремонту: 

(М – С або К – С); 

- тривалість міжремонтного періоду tп – характеризує час роботи 

технологічного обладнання між двома плановими ремонтами: 

(М – П, К – П, П – С, С – П, П – К); 
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Тривалість міжоглядового періоду tо – проміжок часу роботи 
обладнання між двома плановими оглядами, або між оглядом і плано-
вим ремонтом: 

(М – О, О – О, О – П, П – О, О – С, С – О, О – К). 

Тривалість міжремонтних та міжоглядових періодів визначаєть-
ся шляхом ділення терміну служби деталей, що підлягають заміні при 
тому або іншому виді ремонту, на величину дійсного фонду робочого 
часу за формулою: 

.î.ä

ä
.ö.ð

Ô

Ñ
t            (1) 

де: .ö.ðt  - тривалість міжремонтного циклу (періоду), місяців, років; 

         Сд - найменший термін служби деталі (групи деталей), що 
        замінюють при тому або іншому виді ремонту, годин; 

     .î.äÔ  - дійсний місячний або річний фонд часу, годин. 

Усереднений дійсний фонд робочого часу при безперервній ро-
боті обладнання (помісячний, поквартальний, піврічний, річний) з 
урахуванням одно-, двох- і трьохзмінної роботи встановлюється від-
повідними нормативами для даної галузі виробництва. 

Термін служби деталей також визначається на підставі встанов-
лених нормативів, а при їх відсутності; шляхом накопичення статис-
тичних даних про фактичне зношування тих чи інших видів деталей. 

4 Методика складання річного графіка системи ППР 

4.1 Загальні положення 

Річний план-графік ремонту складається на кожну одиницю об-
ладнання на підставі даних обліку роботи, відбитих у формулярі ма-
шини, структури і тривалості міжремонтного циклу та відпрацьовано-
го часу за період від останнього планового ремонту. На підставі за-
твердженого річного плану-графіка складаються уточнені помісячні 
графіки. Місячним графіком установлюється рівномірне завантажен-
ня ремонтного персоналу, призначаються відповідальні особи за про-
ведення ремонтних робіт у встановлений термін. 

Для підприємств із сезонним виробництвом виконання ремонт-
них робіт планується в міжсезонний період під час найменшого зава-
нтаження, а також у період планових зупинок обладнання цехів і під-
приємства в цілому. 
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Для складання плану-графіку для знаходження часу виконання 
відповідного планового ремонту застосовують часову вісь (рисунок 2).  

Наприклад, для структури ремонтного циклу, зображеній на ри-
сунку 2, останній плановий ремонт П1 проводився у жовтні поточного 
року і міжремонтний цикл складає п’ять місяців, наступний середній 
ремонт, згідно часової осі, планується у березні місяці планового року. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Застосування часової осі для планування заходів ППР 

Плани-графіки складаються відділом головного механіка підп-

риємства, а при відсутності такого – механіком підприємства при уча-

сті начальників цехів (дільниць), підписуються головним механіком і 

затверджуються головним інженером підприємства. 

При складанні графіка планово-попереджувальної системи ре-

монту у якості вихідних даних застосовують (таблиця 3): 

- вид і дата останнього планового ремонту поточного року; 

- tц - тривалість ремонтного циклу; 

- tс - тривалість середини циклу; 

- tп - тривалість міжремонтного періоду; 

- tо - тривалість міжоглядового періоду; 

4.2 Порядок складання плану графіка ППР: 

- визначається кількість планових ремонтів і оглядів у структурі 

ремонтного циклу: 

1) кількість середніх ремонтів у структурі ремонтного циклу: 

1)tt(K ñöc         (2) 

 2) кількість поточних ремонтів у структурі ремонтного циклу: 

1K)tt(K cnön             (3) 

 3) кількість оглядів у міжремонтному періоді: 

1)tt(K ono         (4) 
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- складається структура ремонтного циклу обладнання по образу 

типової структури (див. рисунок 1); 

- по часовій осі знаходиться вид і місяць першого планового ре-

монту на рік, що планується; 

- перший плановий ремонт у розрахунковому році заноситься у 

таблицю графіка ППР (за формою таблиці 1), а потім, дотримуючись 

структури ремонтного циклу і відомих значень tп проставляється ре-

шта планових ремонтів після чого, використовуючи значення tо, про-

ставляються у таблицю планові огляди. 

Таблиця 1 – Форма графіка планово-попереджувального ремонту 

Назва  

обладнання 
Тип,  

марка 
Змін. 

Категорія 
складності 

Останній 
ремонт 

Ремонтні  
нормативи 

Вид Дата tц tс tп tо 

          

          

 Продовження таблиці 1 

Види ремонтів по місяцях 
Трудомісткість 

ремонтів, нормогодин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К С П О Всього 

                 

                 

 

4.3 Визначення річної трудомісткості ремонту 

Під трудомісткістю ремонтних операцій розуміються витрати 

праці на ремонт машини (агрегату), виражені у нормогодинах (н∙г). 

Трудомісткість залежить від виду, складності ремонту, констру-

ктивних і технологічних особливостей та розмірів машини (агрегату). 

Трудомісткість середнього ремонту устаткування (Тс), поточно-

го (Тп), огляду (То) відносно трудомісткості капітального ремонту (Тк) 

виражається наступним співвідношенням: 

Тк : Тс : Тп : То= 1,0 : 0,6 : 0,2 : 0,03   (5) 
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Розрахунок річної трудомісткості ремонту обладнання прово-

диться після складання графіка ППР за наступною формулою: 

nRaT       (6) 

де а - умовна ремонтна одиниця, нормогодин (Таблиця 2); 

    R - категорія ремонтної складності; 

    п - кількість однакових ремонтів (оглядів) в таблиці графіка ППР. 

Умовна ремонтна одиниця – це умовна машина, на капітальній 

ремонт якої необхідно витратити 35 нормогодин. 

Категорія ремонтної складності показує у скільки разів трудомі-

сткість ремонту даної машини більше умовної ремонтної одиниці. 

Цей показник встановлюється для кожного виду і марки технологіч-

ного обладнання відповідними нормативами. Для даної роботи він 

приводиться у таблиці 3. 

Таблиця 2 – Трудомісткість ремонтів у умовних одиницях 

Види ремонтних робіт 
Ремонтні операції 

слюсарні верстатні інші всього 

Огляд 0,72 – 0,28 1,0 

Поточний ремонт 5,0 1,4 0,6 7,0 

Середній ремонт 15,2 4,2 1,6 21,0 

Капітальний ремонт 25,4 7,0 2,6 35,0 

Питома вага ремонтних операцій, % 72 20 8 100 

 Визначена трудомісткість по кожному виду ремонту (огляду) та 

її сумарне значення заноситься у відповідну графу графіка ППР. 
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5 Завдання на виконання роботи 

Вихідні дані на розрахунки та складання річного графіка ППР 
наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3 – Варіанти вихідних даних складання графіка ППР 

№
 в

ар
іа

н
ту

 

Назва 

обладнання 
Марка 

Останній 
ремонт: 

К
ат

ег
о
р
ія

 
р
ем

о
н

тн
о
ї 

ск
л
ад

н
о
ст

і Ремонтні 

нормативи 

в
и

д
 

м
іс

я
ц

ь 

tц tс tп to 

1 Гомогенізатор К5-ОГА К 10 2,3 48 12 6 0,5 

2 Сепаратор ОСН-С П1 10 1,2 12 6 3 0,5 

3 Пастеризатор ОП2У-15 С 11 4,5 24 12 3 1,0 

4 Автомат розливу молока М6-ОРЕ К 8 13,4 18 6 3 0,5 

5 Автомат фасувальний М6-АРТ С 8 6,5 24 12 3 1,0 

6 Сироробна ванна В2-ОСВ5 К 11 3,5 36 18 3 1,0 

7 Охолоджувач сиру ОТД П4 12 2,0 36 18 3 1,5 

8 Масловиготовлювач А1-ОЛО С 11 43,2 36 12 3 1,0 

9 Резервуар РЗ-ОТН П1 8 0,6 48 24 12 1,0 

10 Пастеризатор П8-ОЛФ С 10 3,0 48 12 6 0,5 

11 Підігрівач П8-САБ П1 11 1,6 24 12 3 1,0 

12 Сушарка розпилювальна Нема-500 С 12 24,0 18 6 3 0,5 

13 Охолоджувач сиру Б6-ОТР/8 К 9 3,2 36 18 3 1,0 

14 Змішувач з дозатором Б6-ОТР/9 П2 11 1,6 24 12 3 1,0 

15 Сепаратор ОЦМ-25 П1 9 2,2 36 18 3 1,0 

16 Ваги для молока СМИ-500 К 10 2,0 48 12 6 0,5 

17 Насос ротаційний НРМ-5 П1 12 0,8 18 6 3 0,5 

18 Напівавтомат фасувальний ПАД-3 С 11 2,1 24 12 3 1,0 

19 Флягомийна машина Б2-ОФМ П2 10 2,2 36 18 3 1,0 

20 Вальцівка для сиру ОПТ-1200 К 12 0,9 18 6 3 0,5 

21 Ванна сирна СВ-1000 П2 9 1,6 48 12 6 0,5 

22 Фризер А1-ОФУ К 10 3,0 36 18 3 1,0 

23 Ємність для дозрівання Г2-ОТБ П2 10 2,1 24 12 3 1,0 

24 Гомогенізатор ОГБ-М С 11 2,2 36 18 3 1,0 

25 Плавильний котел В2-ОПН П2 12 12,8 48 12 6 1,0 
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6 Вказівки по виконанню роботи 

6.1 Вивчити теоретичний розділ 2.2 та методику розрахунків та 

складання графіка ППР. 

6.2 Вибрати 3…5 варіантів (по узгодженню з викладачем) з таб-

лиці 3 та уточнити всі дані до складання графіка ППР і розрахунків 

трудомісткості ремонтно-обслуговуючих впливів. 

6.3 Виконати необхідні розрахунки і скласти річний графік ППР. 

6.4 Розрахувати сумарну річну трудомісткість ремонту та обслу-

говування обладнання. 

6.5 Визначити річну трудомісткість слюсарних, верстатних та 

інших видів ремонтних операцій. 

6.6 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

6.7 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити резуль-

тати, отримані при виконанні роботи. 

7 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема лабораторної роботи; 

- мета роботи; 

- оснащення лабораторної роботи установкою і приладами; 

- методика проведення розрахунків; 

- розрахунок параметрів необхідних для побудови графіка; 

- таблиця плану і часова вісь графіка ППР 

- загальні висновки по роботі. 

8 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 Які основні принципи покладені у основу планово-попереджувальної 

системи технічного обслуговування і ремонту технологічного облад-

нання галузі? 

2 У чому, на вашу думку, полягають достоїнства і недоліки пла-

ново-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту? 

3 На яких підприємствах (виходячи з програми виробництва) 

доцільне запровадження системи ППР? 

4 Яка служба підприємства займається складанням документації 

на виконання системи ППР і контролює її виконання? 

5 Які види планового ремонту і технічного обслуговування пе-

редбачає система ППР? 
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6 Що являє собою дійсний фонд роботи обладнання? 

7 Що таке структура ремонтного циклу, що вона характеризує і з 

якою метою вона складається?  

8 Які ремонтні нормативи потрібно знати для складання річного 

графіка ППР? 

9 Як впливає змінність роботи технологічного обладнання на 

структуру річного графіка ППР? 

10 У чому полягає сутність поняття умовної ремонтної одиниці? 
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