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ВСТУП 

Повне задоволення населення України с.-г. продукцією власного виробниц-

тва - найважливіша стратегічна задача на шляху її економічної незалежності. 

В умовах переходу до ринкової економіки, що супроводжується ломкою 

старих виробничих структур, кризовими процесами у всіх галузях виробництва, 

значним зниженням рівня технічної забезпеченості господарств, вказана задача 

може вирішатись лише за умов оптимізації складу машинно-тракторного парку 

(МТП) виробничих підрозділів незалежно від їх організаційних форм та форм 

власності. Поряд з оптимізацією складу необхідно вирішувати питання забезпе-

чення високої ефективності використання МТП шляхом забезпечення високого 

рівня технічної готовності, впровадження прогресивних технологій та викорис-

тання нових форм організації праці. 

Інженерно-технічні працівники повинні із знанням справи та впевненістю в 

успіх очолювати цей процес. 

Метою курсового проекту є закріплення знань з дисципліни “Машиновико-

ристання в землеробстві”, опанування методики та набуття практичних навичок з 

розрахунку складу й планування виробничої експлуатації МТП та її технічного 

забезпечення. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Проект має виконуватись за індивідуальним завданням у повній відповідно-

сті методиці, що подається нижче. Проект складається з розрахунково-

пояснювальної записки на 30...40 сторінках паперу формату А4 та трьох графіч-

них аркушів формату А1. 

Записка повинна вміщати такі елементи. 

• Титульний аркуш 

• Завдання 

• Реферат  

• Зміст 

• Вступ 

1. Розрахунок складу та планування роботи МТП 

2. Технічне забезпечення роботи МТП 

3. Показники використання МТП 

• Висновки 

• Література 

Графічні аркуші мають виконуватись чорною тушшю або пастою (припус-

каються олівці) на білому папері. Проект повинен виконуватись з дотриманням 

Держстандарту з оформлення текстових документів. Всі питання мають бути ви-

кладені чітко і в повному обсязі українською мовою. Проект вчасно потрібно по-

дати на рецензування. В разі позитивної рецензії проект допускається до захисту. 
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1. РОЗРАХУНОК  СКЛАДУ  ТА  ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО  ПАРКУ 

1.1. Визначення площі одного поля, га 

пnUF = , (1.1) 

де U - загальна площа ріллі сівозміни, га (береться з завдання); 

nп - кількість полів у сівозміні (береться з календарного плану, який включа-

ється до проекту й позначається як таблиця 1.1). 

1.2. Визначення обсягу j-ої роботи в фізичних одиницях: га, т, т∙км (графа 9 

кал. плану)  

jпjфj PnFU = , (1.2) 

де nпj - кількість полів, на яких виконується j-та робота (див. гр. 3 кал. плану); 

 Pj - агротехнічний показник обсягу роботи: для польових робіт Pj = 1, для ста-

ціонарних робіт Pj = Hj, а для транспортних робіт Pj = Hj  lj; 

 Hj - норма внесення (збору) технологічного матеріалу, т/га (див. гр. 4 кал. плану); 

 lj - відстань транспортування при j-й роботі (див. гр. 4 кал. плану), км. 

1.3. Розподіл робіт поміж тракторами що задані (графи 10...12 кал. плану) 

Розподіл проводиться виходячи із можливості і якнайбільшої ефективності 

виконання конкретної j-ої роботи агрегатом з тим чи іншим трактором. При ви-

значенні ефективності використання агрегату з тим чи іншим трактором треба ке-

руватися наступним: 

1) на ранніх весняних роботах, на спушеному ґрунті та на оранці доцільно 

використовувати агрегати з гусеничними тракторами загального призначення; 

2) на енергомістких роботах доцільно використовувати більш потужні трак-

тори загального призначення; 

3) на сівбі та обробці міжрядь просапних культур треба використовувати уні-

версально-просапні трактори, а для цукрових буряків спеціальний трактор Т-70С; 

4) при виконанні не енергомістких та транспортних робіт доцільно викорис-

товувати менш потужні колісні трактори; 

5) при транспортуванні (та розкиданні) добрив доцільно використовувати 

потужні колісні трактори (ХТЗ-150К, ХТЗ-170, ХТЗ-16131  та інші). 

Спочатку доцільно на кожну роботу призначити по одному виду агрегатів, 

тобто увесь обсяг j-ої роботи віднести до одного з заданих тракторів. Якщо марки 

тракторів задані такі, що j-ту роботу не може виконати не один з них, то в такому 

разі ця робота виключається з плану і в подальшому не розглядається. 

При розподілі робіт у шапці таблиці щодо граф 10...12 кал. плану (табл. 1.1) 

записуються марки заданих трьох тракторів, а у самі графи 10...12 кал. плану пе-

реписуються обсяги робіт із графи 9 відповідно до кожної j-ої роботи. Якщо на 

той чи інший трактор робота не планується, то в графі пишеться риска. Графи 

10...12 доцільно спочатку заповнювати олівцем, щоб в подальшому, при перероз-

поділі обсягів робіт, було зручніше проводити корегування записів. 
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1.4. Визначення орієнтовної кількості тракторів 

1.4.1.Загальна кількість еталонних тракторів визначається з умови 

этугаэт WUn = , (1.3) 

де Wэт - річний наробіток в умовних га на один еталонний трактор, приймається 

Wэт = 1200...1400 ум.га; 

Uуга - очікуваний загальний обсяг робіт в умовних га 
|

мруга UU  , (1.4) 

де |

мр - орієнтовне значення щільності механізованих робіт відповідно до задано-

го кал. плану робіт, |

мр = 5…7 ум.га/га. 

1.4.2. Кількість еталонних тракторів орієнтовно визначається: 

- для тракторів загального призначення 

nэто = (0,45...0,65) nэт; (1.5) 

- для універсально-просапних тракторів 

nэтп = nэт - nэто. (1.6) 

Якщо задано дві марки тракторів одного й того ж призначення, то розподіл 

кількості еталонних тракторів поміж ними треба робити в такому співвідношенні 

від загальної кількості: 

- більш енергонасичених - 60...70%; 

- менш енергонасичених - 30...40% (що залишились). 

1.4.3. Кількість фізичних тракторів за марками визначається 

этіэтіфті knn = , (1.7) 

де nетi, kэті - відповідно кількість еталонних тракторів і-ої марки, що визначені в п. 

1.4.2, та годинний еталонний виробіток (коефіцієнт переводу в еталонні 

трактори) для тракторів і-ої марки (дод. 3), ум.га/год. 

1.5. Складання відомостей завантаження тракторів (табл. 1.1...1.4) 

Відомості складаються згідно з формою (дод. 5) і заповнюються таким чи-

ном. 

Графи 1...4 заповнюються відповідно з граф 1, 2, 8 та 10, 11 чи 12 в залеж-

ності від того для якої марки трактора складається відомість. Так, для першої 

марки тракторів у графу 4 відомості (табл. 1.2) мають записуватись дані з графи 

10 кал. плану, для другої - з графи 11, для третьої - з графи 11. Роботи, що для да-

ної марки тракторів не заплановані, до відомостей завантаження цих тракторів не 

вносяться. 

Далі, користуючись набутими знаннями в академії, практичним досвідом, 

довідковою літературою [2, 3, 5, 6, 8, 9] та дод. 1 для виконання кожної роботи в 

графи 5, 6 та 7 відомостей заносяться дані щодо складу агрегатів. 

Змінні норми виробітку (графа 8) треба брати з довідкової літератури [9] або 

користуватись орієнтовними нормами (дод. 4). 

Витрати палива (графа 9) треба брати з дод. 3, причому ці значення треба 

знизити на 30...40 % від номінальних, щоб урахувати неповне завантаження дви-

гуна при виконанні робіт. 

Наступні графи відомостей (табл. 1.1...1.4) заповнюються розрахунковими 

даними. 
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1.6. Кількість тракторозмін (графа 10) 

смjiфjтрсмji WUn /= ,  (1.8) 

де Wсмji - змінна норма виробітку агрегату з трактором і-ої марки на j-й роботі 

(див. графу 8), га,т, ткм за зміну. 

1.7. Кількість тракторів (графа 11) 

мjгjiсмjаj

трсмji

трji
kkКД

n
n


 , (1.9) 

де  Даj - тривалість агростроку на j-ій роботі в днях (див. графу 5 кал. плану, табл. 1.1); 

Ксмj - коефіцієнт змінності на j-ій роботі (спочатку приймається Ксмj = 1 і, якщо 

nтрj  nфтi, то так і залишається; якщо ж nтрj  nфтi, а вид роботи і пора року 

дозволяють працювати за добу 10 і більше годин, то приймається Ксмj = 

1,5 (10 годин за добу), Ксмj= 2 (14 годин за добу), Ксмj= 2,5 (17 годин за 

добу), Ксмj= 3 (20 годин за добу); для робіт, що пов’язані технологічним 

потоком, значення Ксмj мають бути однаковими. 

kгjі, kмj - коефіцієнти, що враховують технічну готовність МТА з і-ою маркою 

трактора на j-ій роботі і метереологічні умови під час проведення j-ої 

роботи (якщо кількість тракторозмін на j-ій роботі не перевищує 10 і 

агрегат простий за складом, то приймається kгjі = 1, якщо nтрзмjі  10 і 

якщо агрегат складний, то kгjі треба зменшити, але не менше ніж 0,9; 

kмj = 0,8...1.0). 

За значення nтрj приймається найближче ціле число, що відповідає умові 

(1.9). 

1.8. Кількість трактороднів (графа 13) 

смjтрсмjiтрднji Кnn = . (1.10) 

1.9. Фактична тривалість роботи, днів (графа 14) 

трjiтрднjiрji nnД = . (1.11) 

1.10. Обсяг робіт в умовних га (графа 15) 

этiтрсмjiуji knU = 7 . (1.12) 

1.11. Витрати палива, кг (графа 16) 

тiтрсмjiji GnQ = 7 , (1.13) 

де Gтi – прийнята годинна витрата палива трактором і-ої марки, кг/год (див. графу 

9 табл. 1.1...1.4). 

1.12. Побудова графіків завантаження тракторів  

Графіки будуються на графічному аркуші 1МЗК.ХХХ.100 000 формату А1 

для кожної марки окремо (дод. 7). Все поле аркуша в вертикальному напрямку 

умовно поділяється на 4 частини. Згори в трьох з них мають бути побудовані вка-

зані графіки відповідно до трьох заданих марок тракторів. Графіки будуються в 

координатах: кількість фізичних тракторів (вісь ординат) - дні року (вісь абсцис). 

Масштаб за віссю абсцис - 2 мм на день. Масштаб за віссю ординат добирається 

вільно, але так, щоб у смузі графіку вмістилася найбільша кількість тракторів та 

залишилось, місце для позначок і написів (орієнтовно масштаб у мм/трактор мо-
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жна визначити за формулою: т  300 / nфт, де nфт - максимальна загальна кількість 

тракторів усіх марок). Місяці, де ніяких робіт не заплановано (січень, листопад, 

грудень), пропонується на графіках не подавати. На шкалі днів мають бути позна-

чені місяці й вихідні та святкові дні (окремим кольором) відповідно до року, на 

який будується даний графік, а також нанесені числа через 5 днів: 5, 10, 15, 20, 25, 

30. Шкали кількості тракторів мають бути розташовані ліворуч графіка, позначені 

й підписані “Кількість тракторів”. Для побудови графіка треба користуватись 

графою 6 кал. плану (див. табл. 1.1) та графами 11 та 14 відомостей (див. табл. 

1.2...1.4). Окремий елемент графіка має вигляд прямокутника, висота якого дорів-

нює кількості тракторів, що потрібні для виконання окремої роботи, а довжина - 

кількості фактично потрібних днів роботи для її виконання. Роботи, що викону-

ються в один і той же час мають накладатися одна поверх іншої методом графіч-

ного підсумовування. Кожна робота на графіку позначається її номером за кал. 

планом. 

При побудові графіків треба: 

1) у вихідні й святкові дні роботи не планувати (за винятком напружених 

періодів); 

2) початок й кінець робіт, що виконуються в технологічному потоці, обумо-

вити ведучою ланкою цього потоку, тобто роботою, тривалість якої найбільша; 

3) планувати технологічний зсув поміж роботами що виконуються послідо-

вно (наприклад: не можна посів почати чи скінчити раніше ніж передпосівну ку-

льтивацію, а прикочування - ніж посів). 

1.13. Корегування графіків завантаження тракторів 

Корегування графіків завантаження тракторів можна проводити як під час 

побудови графіків, так і після закінчення побудови. При побудові графіків слід 

керуватися орієнтовною кількістю тракторів кожної марки, що визначається за 

формулою (1.7). Однак треба вважати, що це лише орієнтовна кількість і фактич-

на кількість може з нею різнитися. Тут не варто налягати. Більш докладне корегу-

вання слід провести після побудови графіків для усіх трьох марок тракторів. При 

цьому, як правило, у кожної марки тракторів у відповідну пору року (в залежності 

від календарного плану робіт) виникають так звані “піки” потреби. “Піком” вва-

жається найбільша потреба в тракторах, якщо на протязі року вона виникає не ча-

стіше двох-трьох разів. “Пік” виникає здебільшого завдяки накладання декількох 

робіт, агростроки яких перетинаються. Позбавитись таких “піків” можна завдяки 

корегування графіків. Для цього пропонуються такі прийоми: 

1) перенесення терміну виконання робіт в межах заданих агростроків (тіль-

ки в разі якщо Дрj  Даj); 

2) збільшення коефіцієнта змінності (якщо є така можливість); 

3) скорочення строків виконання робіт шляхом збільшення кількості агрега-

тів, щоб “відтягнути” роботи одна від одної за строками й уникнути їх одночасно-

го виконання (“накладання”); 

4) перерозподіл кількості працюючих тракторів і межах агростроку: де “пік” 

- менше, а де “піка” нема - більше; 

5) перенесення частки чи всього обсягу роботи з однієї марки трактора на 

іншу (якщо це можливо); 
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6) перенесення частки чи всього обсягу роботи на інші технічні засоби (са-

мохідні комбайни, автомобілі) або притягання до виконання робіт (їх частини) 

сторонніх засобів або виконавців (наприклад, “Сільгоспхімію”, МТС та ін.); 

7) перенесення початку й тривалості роботи за межі агростроку на 1...2 дні 

(як виняток). 

1.14. Побудова графіків неврахованих робіт і занесення їх у відомості заван-

таження тракторів 

1.14.1. Розподіл неврахованих робіт поміж тракторами 

При розподілі неврахованих робіт треба керуватись такими принципами: 

1) біля 60 % їх обсягу віднести до колісних тракторів і біля 40 % - до гусе-

ничних; 

2) завантажувати неврахованими роботами в більшій мірі ті трактори, що 

менше завантажені роботами згідно з календарним планом. 

1.14.2. Планування робіт 

Тут треба керуватись такими принципами: 

1) увесь обсяг робіт розподілити на декілька окремих робіт в різний час на 

протязі всього року; 

2) роботи планувати в одну зміну; 

3) кожну окрему роботу записувати у відомість завантаження тракторів ок-

ремим рядком зі спеціальною позначкою в графі 1 (наприклад: 61-1, 61-2 і т. д.)  

та відповідну позначку робити на графіку; 

4) кількість тракторів й тривалість окремої роботи приймати довільно; 

5) роботи планувати в дні, коли ці трактори не завантажені повністю так, 

щоб виконання неврахованих робіт не призвело до виникнення “піків”. 

1.15. Визначення підсумкових значень відомостей завантаження тракторів 

У відомостях завантаження тракторів треба підсумувати й записати у рядок 

“Всього” графи 10, 13, 15 та 16. 

1.16. Визначення складу МТП, його вартості й річного завантаження 

При визначенні складу МТП слід виходити з таких міркувань. 

Кількість тракторів приймається за найбільшою їх потребою впродовж року 

відповідно до графіків завантаження тракторів. 

Кількість плугів має дорівнювати кількості тракторів загального призначен-

ня плюс кількість орних агрегатів з універсально-просапними тракторами. 

Кількість причепів для транспортування подрібненої соломи або качанів ку-

курудзи визначається як сума кількості транспортних та збиральних (комбайно-

вих) агрегатів, Кількість останніх можна визначити за формулою 
к

сез

к

збкомб WFn /  ,  (1.14) 

де к

збF  - загальна площа за сезон, на якій збирання проводиться комбайнами (див. 

гр. 2 і 9 кал. плану), га; 
к

сезW  - середнє сезонний наробіток на один збиральний комбайн (орієнтовно 

можна прийняти в межах 80...120 га).  

Кількість інших с.-г. машин-знарядь та зчіпок визначається за найбільшою 

їх потребою на протязі року враховуючи кількість одночасно працюючих агрега-

тів, до складу яких входить машина що розглядається, і кількість цих машин в 
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кожному з агрегатів (визначення треба проводити з використанням графіків зава-

нтаження тракторів та відомостей розрахунку їх завантаження одночасно за всіма 

марками тракторів). Визначений таким чином склад МТП подається в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5. Відомість потреби бригади в МТП, його вартості й завантаження 

Технічний засіб Вартість, грн Річне завантаж., год 

№ 

k 

в и д марка кіль- 

кість 

одного 

засобу 

всіх 

засобів 

фактич- 

не Тфk 

норматив- 

не Тнk 

1 Трактор       

2 Трактор       

3 Трактор       

- Всього за тракторами  -  - - 

1 Плуг       

2 Лущильник       

... ... ... ... ... ... ... ... 

- Всього за с.-г. машин.  -  - - 

- Всього за МТП  -  - - 

Вартість техніки береться з дод. 1. Річне завантаження кожного з технічних 

засобів визначається за формулою, год 

мkj

N

j

трсмj

фk
n

n

Т

k


=

=
1

7

, 
(1.15) 

де Nk - кількість робіт, на яких використовується машина k-ої марки; 

nмkj - кількість машин k-ої марки в агрегаті на j-ій роботі. 

Нормативне річне завантаження кожної марки технічного засобу береться з 

(дод. 2). 

1.17. Побудова інтегральних ліній витрати палива на фізичний трактор 

Ці лінії будуються на полі кожного графіка завантаження тракторів. Шкали 

витрат палива розташовуються праворуч від цих графіків в їх кінці. Для побудови 

такої шкали необхідно підсумкове значення графи 16 (загальну витрату палива за 

рік, див. табл. 1.2...1.4) поділити на кількість фізичних тракторів відповідної мар-

ки й добрати такий масштаб, щоб на шкалі витрат палива це число знаходилося у 

верхній частині смуги графіка завантаження цієї марки тракторів. 

Графік будується зі зростаючим підсумком від першої до останньої роботи 

згідно до графіка завантаження тракторів. При цьому значення витрат палива у 

графі 16 Qj треба поділити на кількість фізичних тракторів цієї марки nфті (незале-

жно від того, скільки тракторів виконували цю роботу). На шкалі витрат палива 

знайти точки, що відповідають значенням витрат палива до виконання j-ої роботи 

та після її виконання. На полі графіка побудувати на день початку й завершення 

роботи точки з відповідними ординатами й з’єднати їх лінією, яка має підійма-

тись. В періоді, коли роботи не виконуються лінія має бути паралельною до шка-

ли днів. В періоді, коли одночасно виконуються декілька робіт, побудова графіка 

для групи робіт може проводиться як для однієї окремої роботи. В кінці лінія гра-

фіка повинна вийти на те число, що використовувалось при добиранні масштабу 
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шкали витрати палива (середньорічна витрата палива на один фізичний трактор). 

1.18. Побудова графіка потреби в трактористах (механізаторах) 

Графік будується в нижній чверті графічного аркуша 1МЗК.ХХХ.100 000 

(див. дод. 7). Його горизонтальна шкала така ж сама, як і у попередніх графіків. У 

вертикальному напрямку треба з лівого боку побудувати шкалу кількості механі-

заторів. При цьому треба орієнтуватись на максимально можливу їх кількість, що 

є вдвічі більшою ніж загальна кількість фізичних тракторів усіх марок. Графік має 

відображати загальну потребу трактористів на кожний день, яка визначається за 

формулою 


= =

=
l

l

M

Nj i

смjiтрjiмl nnm
3

1

, (1.16) 

де Nl, Мl - відповідно найменший та найбільший номери робіт за календарним 

планом, що виконуються в l-ий день року; 

nсмji - змінність механізаторів на i-ій марці тракторів, що виконують j-у роботу 

.5,1,2

;5,1,1




=

jсм

смj

смji Кякщо

Кякщо
n  (1.17) 

За цим графіком визначається найбільша потреба в механізаторах. 

1.19. Умовні позначки  

Умовні позначки подаються праворуч від графіків. Всі роботи за кал. пла-

ном треба поділити на 15...20 специфічних та позначити їх окремими позначками 

(наприклад, кольорами). Умовні позначки треба дати і на інтегральні лінії витрати 

палива і на графік потреби в механізаторах. 
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2. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

ПАРКУ 

2.1. Визначення виробничого завдання за витратами палива 

Виробниче завдання має вигляд таблиці 2.1 (дод. 6). В першу графу запису-

ються всі фізичні трактори відповідно першої другої й третьої марки. Господар-

чий № та останній вид ремонту приймаються самостійно. При цьому доцільно пе-

рший трактор кожної марки приймати як новий, або капітально відремонтований, 

або такий, що не має на початок планового року наробітку. В такому разі його на-

робітку на протязі року буде відповідати інтегральна лінія витрати палива. Тому 

рядки для цих тракторів можна заповнювати використовуючи відповідні інтегра-

льні лінії витрати палива. Для цього в кінці кожного місяця графічно визначають-

ся витрати палива й ці значення записуються у відповідні графи вказаних рядків. 

Решту рядків доцільно заповнювати під час побудови графіків технічного обслу-

говування (ТО) тракторів. 

2.2. Побудова графіків ТО тракторів 

Графіки будуються на окремому аркуші формату А1 1МЗК.ХХХ.200 000 

(краще з вертикальним розташуванням аркуша, дод. 8). У першому, другому і 

третьому квадранті аркуша треба побудувати сітки графіків: по горизонталі роз-

поділ на 12 місяців, а по вертикалі розподіл на 32 (для тракторів, рішення про ви-

робництво яких було прийнято до 1983 року) або на 16 (після 1983 року) обслуго-

вувань, тобто до чергового ремонту. По вертикалі ліворуч будується шкала періо-

дичності ТО від початку експлуатації ПЕ (нового трактора чи після ремонту) до 

чергового ремонту, а праворуч - шкала витрати палива з інтервалом, що дорівнює 

періодичності ТО-1 для даної марки трактора (дод. 3). В цих координатах для ко-

жного трактора за даними граф 6...17 таблиці 2.1 і будуються графіки ТО у вигля-

ді ламаних ліній. Виробниче завдання для решти тракторів (крім трьох що вже є в 

таблиці 2.1) треба визначати додаванням до витрати палива на початок року від-

повідних значень із заповнених рядків для трактора відповідної марки. Витрати 

палива на початок року й вид останнього ТО доцільно добирати безпосередньо  на 

шкалах графіків так, щоб графіки ТО для окремих тракторів були оптимально ро-

зсереджені по полю графіка. Треба зауважити, що побудовані графіки - це еквідіс-

танти (тобто рівновіддалені лінії). При побудові графіків, якщо поточне значення 

витрати палива перевершить значення витрати палива до ремонту, необхідно на-

горі графіка в місці його перетину з лінією ремонту позначити вид чергового ре-

монту (ПР-1, ПР-2 чи КР) й подальшу побудову графіка проводити за витратою 

палива, що дорівнює їх різниці, тобто графік продовжується від початку експлуа-

тації. Для зручності побудови й використання на початку кожного графіка слід 

поставити госп. № відповідного трактора (див. дод. 8). 

2.3. Визначення кількості й трудомісткості ТО тракторів 

Точки перетину графіка з горизонтальними лініями поля показують в який 

час року мають бути проведені відповідні види ТО. Підраховується загальна кіль-

кість кожного з видів ТО за рік для кожного виду трактора й заноситься в табли-

цю, яку пропонується побудувати в четвертому квадранті графічного аркуша 

1МЗК.ХХХ.200 000 (див. дод. 8). До цієї ж таблиці заноситься трудомісткість від-
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повідних видів ТО, яка визначається за формулою 

  тоkliтоkiтоkli ntТ = ,    (2.1) 

де tтоki - нормативна трудомісткість k-го виду ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО) для 

трактора i-ої марки, люд.-год (див. дод. 1); 

nтоkli - кількість ТО k-го виду для l-го трактора i-ї марки за рік. 

Загальна трудомісткість ТО тракторів визначається підсумовуванням трудоміс-

ткості як за видами ТО (за рядками таблиці) так і за окремими тракторами (за графа-

ми). В разі, коли ТО-1 не планується виконувати силами й засобами спеціалізованої 

ланки ТО, підсумовування трудомісткості ТО ведеться без трудомісткості ТО-1. 

2.4. Визначення кількісного й фахового складу спеціалізованої ланки з тех-

нічного забезпечення працездатності МТП бригади 

Кількісний склад такої ланки визначається за формулою, чол. 


=

змрмм

заг
то

TДa

T
m , (2.2) 

де ам - кількість місяців роботи за рік для одного працівника, ам= 10,5; 

Дрм - кількість робочих днів за місяць (приймається Дрм= 24 дні); 

Тзм - тривалість однієї зміни в годинах (7...8 годин); 

 - коефіцієнт використання робочого часу зміни,  = 0,75...0,85; 

Тзаг - загальна трудомісткість роботи спеціалізованої ланки ТО, люд.-год 

мадозбункунтранунсмунттосмтотзбзаг ТТТТТТТТТТТ +++++++++= , (2.3) 

де Тзб - трудомісткість зберігання МТП, люд.-год 

( )
=

+=
3

1

1
і

фтiзбтiзбсмзб ntКТ , (2.4) 

де kзбсм - коефіцієнт, що враховує співвідношення трудомісткості зберігання с.-г. 

машин до трудомісткості зберігання тракторів, kзбсм  2; 

tзбтi - трудомісткість зберігання трактора і-ої марки, люд.-год (див. дод. 3); 

nфті - кількість фізичних тракторів і-ої марки; 

Ттот - загальна трудомісткість ТО тракторів, яке має виконувати спеціалізована 

ланка (див. табл. на графічному аркуші 1МЗК.ХХХ.200 000), люд.-год; 

Ттосм - трудомісткість ТО і ремонту с.-г. машин у робочий період,                  

Ттосм  (0,35...0,45) Ттот, люд.-год; 

Тунт - трудомісткість усунення несправностей роботи тракторів, Тунт  6...8 

люд.-год на 100 ум.га загального обсягу робіт; 

Тунсм - те ж саме для с.-г. машин, Тунсм  7…9 люд.-год/100 ум.га; 

Тунтран - те ж саме для транспортних засобів, Тунтран  0,5 люд.-год/100 ум.га; 

Тунк - теж саме для самохідних комбайнів, Тунк  0,1…0,2 люд.-год до 1 години 

роботи комбайну, або 

комбунк nТ )50...20( ,  (2.5) 

де nкомб - орієнтовна потрібна кількість самохідних комбайнів, що визначається за 

формулою (1.14); 

Тдозб - трудомісткість робіт з дозбірки нових та розбірки списаних машин,   Тдо-

зб = 1,5...1,8 люд.-год на 100 у.га; 

Та - трудомісткість робіт з агрегатування та ладнання с.-г. агрегатів,                 
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Та  3...5 люд.-год на 100 у.га; 

Тм - трудомісткість робіт з модернізації машин, виготовлення пристроїв, обла-

днання і т. ін., Тм  1...5 люд.-год на 100 у.га. 

Фаховий склад спеціалізованої ланки може включати: 

1) інженера-діагноста - 1; 4) слюсарів-механіків - 1...2; 7) вулканізаторника – 1. 

2) техніка-діагноста - 1; 5) слюсара-електрика - 1;  

3) майстра-наладчика  - 1; 6) акумуляторника - 1.  

2.5. Розробка інструкційної технологічної карти на технічне обслуговування 

(згідно з завданням) 

Карта виконується на аркуші формату А1 1МЗК.ХХХ.300 000 і має включа-

ти такі графи (дод. 9): 

1) найменування операції; 

2) графік виконання операцій; 

3) обладнання, інструмент та матеріали; 

4) технічні умови та ескізи. 

Вихідні матеріали щодо вказаних граф беруться з довідкової літератури [1, 7, 10]. 

В графі “Найменування операції” треба подати всі основні операції щодо 

проведення обслуговування, причому в послідовності, що відповідає найліпшій 

маршрутній технології, при якій, по-перше, всі виконавці працюють одночасно 

без простоювання і, по-друге, не виконуються зайві операції (наприклад, при діа-

гностуванні гідросистеми навісного пристрою трактора не проводиться перевірка 

видатку гідронасоса в разі достатнього видатку з розподільника). 

Графік виконання операцій будується по кожному виконавцю й показує скі-

льки часу в хвилинах потрібно для виконання окремої операції або її елементів чи 

групи елементів. Тривалість виконання приймається з довідкової літератури або 

за власним міркуванням (при відсутності довідкових даних). При цьому врахову-

ється тільки час “чистої” роботи. Тривалість кожної наступної операції має почи-

натись зразу ж після закінчення попередньої, а загальна тривалість роботи кожно-

го виконавця має дорівнювати сумі тривалості всіх операцій, що має виконувати 

виконавець. Загальна тривалість простою технічного засобу на обслуговуванні 

дорівнює часу від початку до закінчення виконання всіх операцій (незалежно від 

виконавців). Загальна трудомісткість виконання окремої операції чи всієї роботи 

дорівнює сумі витраченого часу на цю роботу усіма виконавцями. Фаховий та кі-

лькісний склад виконавців має бути узгодженим з прийнятим в п. 2.4. 

В графі “Обладнання, інструмент та матеріали” треба подати марки облад-

нання та назву інструменту, що пропонується для виконання даної операції, а та-

кож назву, марку й кількість необхідного технологічного матеріалу. 

В графі “Технічні умови та ескізи” для контрольно-регулювальних, діагнос-

тичних та деяких інших операцій треба подати технічні умови їх виконання й ме-

жі значень параметрів що регулюються. Складні операції доцільно ілюструвати 

ескізами (малюнками), на які в графі “Найменування операцій” мають бути зроб-

лені відповідні посилки. 

Місце проведення обслуговування за розробленою картою має відповідати 

виду обслуговування та прийнятій технології його виконання   ( на тракторній 

бригаді, на СПТО чи в польових умовах). 
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3. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 

3.1. Тракторозабезпеченість на 1000 га ріллі: 

- в фізичних тракторах 

UnТ
і

фтiобф 
=

=
3

1

1000 ; (3.1) 

- в еталонних тракторах    

UknТ
i

этіфтiобэ 
=

=
3

1

1000 . (3.2) 

3.2. Машинозабезпеченість, грн/грн 


==

=
мтмм N

i

фтiтi

N

k

мkмkоб nБnБМ
11

, (3.3) 

де Nмм, Nмт - кількість марок відповідно с.-г. машин і тракторів в МТП бригади, 

Nмт = 3 (див.  табл. 1.5); 

Бмk, Бтi, nмk, nфтi - балансова вартість відповідно  с.-г. машини k-ої та трактора i-

ої марки і їх кількість в МТП бригади (див. табл. 1.5). 

3.3. Середньорічний наробіток на еталонний трактор і-ої марки та парку в 

цілому, ум.га/ет.тр. (годин) 

этiуіэгі nUW = , (3.4а) 


==

=
3

1

3

1 і

этi

і

уіэгп nUW , (3.4б) 

де Uуі - загальний обсяг робіт в умовних га за рік тракторів і-ої марки (підсумкове 

значення граф 15 таблиць 1.2...1.4); 

nэті - кількість еталонних тракторів і-ої марки, 
этiфтiэті Knn = . 

3.4. Середньо змінний наробіток для тракторів і-ої марки і парку в цілому, 

ум.га/зм. 

трсмiуіэсмі nUW = , (3.5а) 


==

=
3

1

3

1 і

трсмi

і

уіэсмп nUW , (3.5б) 

де nтрсмі - загальна кількість запланованих на рік тракторозмін для тракторів і-ої 

марки (підсумкове значення граф 10 таблиць 1.2...1.4). 

3.5. Питома витрата палива для тракторів і-ої марки і парку в цілому, 

кг/ум.га 

уiіуі UQQ = , (3.6а) 


==

=
3

1

3

1 і

уi

і

іуп UQQ ,  (3.6б) 

де Qі - загальна витрата палива за рік тракторами і-ої марки (підсумкове значення 

графи 16 таблиць 1.2...1.4), кг. 
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3.6. Середній за рік коефіцієнт змінності для тракторів і-ої марки і для парку 

в цілому 

трднiтрсмісмі nnK = , (3.7а) 


==

=
3

1

3

1 і

трдні

і

трсмісмп nnK , (3.7б) 

де nтрдні - загальна кількість запланованих на рік трактороднів для тракторів і-ої 

марки і для парку в цілому (підсумкове значення граф 13 таблиць 

1.2....1.4). 

3.7. Коефіцієнт використання для тракторів і-ої марки і для парку в цілому 

( )фтiрктрдніиспi nДnK = , (3.8а) 









= 

==

3

1

3

1 і

фтірк

і

трдніиспп nДnK ,  (3.8б) 

де Дрк - кількість календарних робочих днів за період від першої до останньої ро-

боти за кал. планом. 

3.8. Фактична щільність механізованих робіт, ум.га/га 


==

=
3

1

3

1 іі

yімp UU , (3.9) 

3.9. Забезпеченість механізаторами:  

- на один фізичний трактор, чол./тр. 


=

=
3

1

max

i

фтіфт nmm ; 
(3.10а) 

- на 100 га ріллі, чол./100 га 

Ummга max100 = , (3.10б) 

де mmax - найбільша потреба в механізаторах на протязі року (визначається за гра-

фіком потреби в механізаторах). 

3.10. Прямі експлуатаційні витрати на роботу МТП, грн/ум.га 

ПММуп

i

уi

i

N

k i

срiтрсмiнкзмkтiуга ЦQUYnККSSИ
мм

++







++=   

== = =

3

1

3

1 1

3

1

/  (3.11) 

де Sтi, Sмk - відрахування на утримання відповідно тракторів i-ої марки і  с.-г. ма-

шин (в т.ч. й зчіпок) k-ої марки, грн; 

Кз - коефіцієнт, що враховує нарахування на зарплату (соцстрах, пенсії, та ін.), 

Кз  1,5; 

Кнк - коефіцієнт, що враховує надбавку до зарплати за класність:   1-й клас - 

Кнк = 1,2 і 2-й клас - Кнк = 1,1; 

Yсрi - змінна тарифна ставка механізатора, що працює на i-й марці трактора за 

середнім розрядом: на тракторах 1-ої групи - за 3...4 розрядом (7...9 

грн/зміну), - 2-ої групи - 3...5 розрядом (8...10 грн/зміну) і - 3-ої групи - 

5...6 розрядом, (9...11 грн/зміну); 

ЦПММ - комплексна ціна ПММ, грн/кг. 
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Sтi = 0.01Бтi[ артi nфтi + (актi + артохтi)Тфтi / Тнтi] ,  (3.12) 

Sмk = 0.01Бмk(армk  nмk  + артохмkТфмk / Тнмk) , (3.13) 

де арт, армk, арсц - відсоток відрахувань від балансової вартості на реновацію (обно-

влення початкової вартості) відповідно для енергетичного засобу, 

с.-г. машини-знаряддя  k-го виду й зчіпки (див. дод. 2), %; 

акт, акмk - відсоток відрахувань від балансової вартості на капітальний ремонт 

відповідно для енергетичного засобу і для с.-г. машини-знаряддя k-го 

виду (див. дод. 2), %; 

артохт, артохмk, артосц - відсоток відрахувань від балансової вартості на поточний 

ремонт, ТО й зберігання відповідно для енергетичного за-

собу, с.-г. машини-знаряддя k-го виду й зчіпки (див. дод. 2), 

%; 

Тфтi, Тнтi, Тфмk, Тнмk - відповідно фактичне і нормативне завантаження  тракторів 

i-ої марки і с.-г. машин k-ої марки (див. табл. 1.5), год. 

Всі показники заносяться до таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 - Показники використання МТП 

№ Показник 

По-

знач-

ка 

Одиниця 

вимірюван-

ня 

Значення показника 

за марками тракторів по 

парку    

1 Кільк. фізичних тракторів nфт шт.     

2 Кільк. еталон. тракторів nэт ет. тр.     

3 Загальна площа ріллі U га - - -  

4 
Тракторозабезпече- 

ність на 1000 га ріллі 

Тобф штук     

Тобэ ет. тр.     

5 Машинозабезпеченість Моб грн/грн.     

6 Обсяг виконаних робіт Uу ум.га     

7 Средньоріч. наробіток Wэг у.га/ет.тр.     

8 Відпрацьовано тр.-змін nтрсм тр.-змін     

9 Відпрацьовано тр.-днів nтрдн тр.-днів     

10 Середньо змін. наробіток Wэсм у.га/тр.зм.     

11 Загальна витрата палива Q кг     

12 Питома витрата палива Qу кг/ум.га     

13 Коефіцієнт змінності Kсм -     

14 Коефіцієнт використання Kисп -     

15 Потреба в механізаторах mmax чол. - - -  

16 
Забезпеченість 

механізаторами 

mфт чол./тр. - - -  

mга чол.../100 га - - -  

17 Прямі експлуат. витрати Иуга грн/ум.га - - -  
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ВИСНОВКИ 

У висновках треба подати основні результати з усіх розділів та проаналізу-

вати їх в порівнянні з тими, що є в своєму господарстві (по якому виконувати-

меться бакалаврська робота), а також з нормативними значеннями. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 – Орієнтовні дані про деякі трактори та с.-г. машини 

Марка тех-

нічного  

засобу 

Тяговий клас 

(для тракто-

ра тягового  

класу) 

Балансова 

вартість  

(у цінах  

2005 р.), грн. 

Марка тех-

нічного за-

собу 

Тяговий клас 

(для тракто-

ра тягового 

класу) 

Балансова 

вартість  

(у цінах  

2005 р.), грн. 

1 2 3 4 5 6 

Трактори колісні Трактори гусеничні 

ХТЗ-150К 3 200100 ХТЗ-201 5 235400 

МТЗ-82 1,4 83100 ХТЗ-150 3 185000 

МТЗ-80 1,4 73500 ДТ-75М 3 56350 

ЮМЗ-6 1,4 62000 ДТ-75 3 57520 

ХТЗ-121 2 78000 Т-70С 2 83200 

ХТЗ-16131 2 145200    

ХТЗ-170 3 230010    

ХТЗ-156М 3 185600    

ХТЗ-2511 0,9 41800    

Плуги загального призначення, снігопади-валкоутворювачі 

ПЛН 8-40 5 19470 ПЛН-4-35 2….3 6732 

ПЛП-6-35 3….4 11900 ПЛН-3-35 2….1,4 4140 

ПЛН-5-40 3….4 9560    

ПЛН-5-35 3 8820 СВУ-2,6А 2….5 14500 

ПЛН-4-40 3 6890 СВШ-10 К-701 24510 

Лущильники дискові 

ЛДГ-5А 1,4 24560 ЛДГ-15А 3….4 47000 

ЛДГ-10А 2….3 38160 ЛДГ-20 3…5 54120 

Борони дискові 

БДН-3,0 2…3 24780 БДТ-7,0 3…5 39000 

БДТ-3,0 3 18240 БДТ-10 5 41200 

Борони зубові й пружинні 

БЗТС-1,0 0,9…5 340 БП-8 1,4…3 13200 

БЗСС-1,0 0,9…5 360    

Вирівнювачі ґрунту, шлейф-борони 

ВП-8А 2…3 11000 ШБ-2,5 0,9…3 8560 

ВПН-5,6А 3 8200    

Культиватори щодо суцільного обробітку ґрунту 

КПС-4 1,4…5 7080 КШУ-18 5 22600 

КПС-4-02 1,4 8370 КШП-8 3 18650 

КШУ-12 3 19680 КПЭ-3,8 3 13500 

Культиватори просапні й обріднювачі 

КРН-4,2 0,9…1,4 18600 УСМК-5,4 1,4…2 25450 

КРН-5,6А 1,4 23100 УСМП-5,4 1,4…2 24560 

КРН-8,4А 2…3 25700    
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продовження додатку 1. 

1 2 3 4 5 6 

Котки 

3ККШ-6 0,9…5 11800 3КВГ-1,4 0,9…5 9050 

Сівалки зернові Сівалки просапні 

СЗ-3,6А 1,4….5 20250 СУПН-8А 1,4 31800 

СЗП 3,6 1,4….5 20880 СУПН-6 1,4 17940 

СЗУ-3,6 1,4….5 19750 СПЧ-6МФ 0,9…1,4 22720 

СЗТ-3,6 1,4….5 20780 ССТ-12В 1,4…2 27500 

С3-5,4 2….5 38760 ССТ-18Б 2 30600 

Зчіпки 

С-11У 1,4…3 9600 СГ-35 3…5 22000 

СП-11А 2…3 10730 СН-75 3 21800 

СП-16А 3…5 14520 СН-2 3 10250 

СГ-21 2…3 19800    

Обприскувачі, обпилювачі, машини для приготування розчинів 

ОП-2000-2 1,4…2 43200 ОШУ-50А 0,6…2 19800 

ОП-1600-1 1,4…3 34875 АПЖ-12 1,4 15870 

ОПШ-15-03 0,9…2 37510 МПР-3200 1,4 16500 

ПОМ-63О-2 1,4…3 27500    

Жатки валкові Косарки 

ЖВС-6 0,9…3 24560 КДП-4 0,9…1,4 16540 

ЖРБ-4,2 0,9…1,4 20140 КП-Ф-6 1,4 17850 

Граблі Волоки 

ГП-Ф-16 0,9…1,4 7540 ВТУ-10 1,4…3 4230 

ГВК-6А 0,6…0,9 6530 ВНК-11 К-701 11450 

Тракторні причепи 

3ПТС-12Б 3…5 26450 2ПТС-4 0,9…1,4 16800 

1ПТС-9Б 3…5 25750 1ПТС-2 0,6…0,9 7500 

2ПТС-6 1,4…3 24300 ПСЕ-Ф-12,5 0,9…1,4 15000 

2ПТС-40 0,9…1,4 18500 ПСЕ-Ф-20 1,4…3 31500 

Навантажувачі, скиртувальники, коповози, бульдозери 

ПФП-2 ХТЗ-150 8120 ПБ-35 ДТ-75 9200 

ПФП-1,2 ДТ-75М 8010 ПК-1,6 МТЗ-80 8560 

ХТЗ-156 3 246960 ПФ-0,5 1,4 7560 

ПЭА-1,0 ЮМЗ-6 7950 УСА-10 3 9120 

ПФ-0,75 МТЗ-80(82) 7820 КУН-10 0,9…1,4 9510 

ПНД-250 3 12350 Д-606 3 4740 

   Д-694 4…5 6870 

Силосозбиральні комбайни Кукурудзозбиральні комбайни 

КСС-2,6 1,4…3 37850 ККП-3 3 53420 

КС-1,8 1,4…3 29560 ККП-2 1,4…3 45230 
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продовження додатку 1. 

1 2 3 4 5 6 

Гичкозбиральна машина Причеп-підбирач валків сіна 

БМ-6Б 1,4…3 19500 ТП-Ф-45 1,4 24650 

Розкидачі органічних добрив Розкидачі мінеральних добрив 

РПН-4 1,4...3 38950 МВУ-0,5 0,6...2 3800 

РОУ-6 1,4 42300 1РМГ-4 1,4 34500 

ПРТ-11 3 48000 МВУ-5 1,4 42480 

ПРТ-16 5 51200 МВУ-900 3 64000 

РУН-15Б 3 25680 МВУ-16 5 68000 

Тракторні цистерни 

ВР-3М 0,9...1,4 12560 РЖТ-4 1,4 14680 

ЗЖВ-1,8 0,9...1,4 10450 МЖТ-10 3 24860 
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Додаток 2 – Річні норми відрахувань від балансової вартості та нормативне річне 

завантаження деяких тракторів і с.-г машин 

Вид  

 технічного засобу 

Норми річних відрахувань, % Норматив- 

 не річне заван-

таж., год 
на рено-

вацію 

на кап. 

ремонт 

на ТО, ПР і 

зберігання 

ХТЗ-2511 12,5 5 9,9 1350 

ЮМЗ-6(усіх мод.) 11,1 5 9,9 1350 

МТЗ-80(82) 11,1 5 9,9 1350 

ХТЗ-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-

170, ХТЗ-16131 
11,1 7 11,5 1350 

ХТЗ-201 10,0 7 9,3 1350 

ДТ-75, ДТ-75М, ХТЗ-150 12,5 6 11,4 1300 

ХТЗ-156М 12,5 6,5 10,2 1300 

Т-70С,  14,3 4 9,7 1100 

Жатка 16,6 - 12,0 90 

Косарка, гичкозбир. машина 15,6 - 12,0 200 

Підбирач 13,2 - 13,0 150 

Граблі, волок 16,6 - 10,0 150 

Плуг лемішний 12,5 - 27,0 480 

Снігоорач-валкоутворювач 12,5 - 27,0 150 

Лущильник дисковий 13,2 - 13,0 260 

Борона дискова 13,2 - 13,0 180 

Борона зубова 20,0 - 13,0 100 

Культиватор паровий 13,2 - 16,0 210 

Культиватор просапний 13,2 - 16,0 350 

Коток 12,5 - 13,0 190 

Сівалка зернова 12,5 - 18,0 160 

Сівалка просапна, овочева 13,2 - 23,0 70 

Сівалка бурякова  13,2 - 18,0 50 

Зчіпка тракторна 13,2 - 13,0 300 

Обприскувач, обпилювач 20,0 - 11,0 120 

Розкидач добрив 20,0 - 18,0 450 

Причіп тракторний 13,2 - 13,0 800 

Навантажувач тракторний 13,2 - 13,0 600 

Скиртувальник 13,2 - 13,0 340 
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Додаток 3 - Коефіцієнти переводу фізичних тракторів в еталонні, годинна витрата 

палива, періодичність ТО та трудомісткість обслуговування тракторів 

Марка 

трактора 

Коефіц. 

переводу 

в еталон. 

трактори 

Номін. 

витрата 

палива, 

кг/год 

Періодичність ТО 

в центнерах  

палива 

Трудомісткість, люд.-год 

одного ТО зберігання    

за рік ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО 

ХТЗ-201 2,7 28,3 23,0 92,0 368,0 2,2 11,6 22,5 18,3 27,0 

ХТЗ-156М 1,45 24,5 12,0 48,0 192,0 1,7 5,7 31,8 16,5 22,0 

ХТЗ-150 1,6 30,7 12,0 48,0 192,0 1,9 6,8 42,3 5,3 22,0 

ХТЗ-150К 1,65 27,9 12,0 48,0 192,0 1,9 6,8 42,3 5,3 22,0 

ДТ-75М 1,1 16,7 8,4 33,6 134,4 2,7 6,4 21,4 17,1 14,0 

ДТ-75 1,0 14,3 6,5 26,0 104,0 2,7 8,5 20,0 25,0 14,0 

Т-70С 0,9 13,3 5,4 26,0 86,0 2,3 6,9 14,0 6,8 13,0 

МТЗ-82 0,75 14,8 5,0 20,0 80, 2,7 6,9 19,8 3,5 15,0 

МТЗ-80 0,73 14,8 5,0 20,0 80,0 2,7 6,9 19,8 3,5 15,0 

ЮМЗ-6 0,6 11,2 4,0 16,0 64,0 2,5 7,3 26,1 14,9 19,0 

ХТЗ-2511 0,5 9,25 4,5 18,0 72,0 2,0 6,8 18,0 19,8 14,0 

ХТЗ-121 1,65 20,7 12,0 48,0 192,0 1,7 5,7 31,8 16,5 22,0 

ХТЗ-16131 1,65 27,1 12,0 48,0 192,0 1,9 6,8 42,3 5,3 22,0 

ХТЗ-170 1,7 28,73 12,0 48,0 192,0 1,9 6,8 42,3 5,3 22,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4. Орієнтовані зміни норми виробітку на сільськогосподарські механізовані роботи 

№ Найменування  операції 

Марка трактора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1-й міжрядний обробіток з внесенням 

добрив, га 
- 32 32 19 18 13 22 - 26 45 - - - - 

2 1-й міжрядний обробіток просапних 

культур, га 
- 45 45 26 23 17 27 - 32 50 - - - - 

3 2-й міжрядний обробіток з внесенням 

добрив, га 
- 45 43 21 19 14 25 - 28 45 - - - - 

4 2-й міжрядний обробіток просапних 

культур, га 
- 45 45 26 23 17 27 - 32 50 - - - - 

5 2- разове боронування  - 20 19 9 12 - 14 30 15 30 46 27 30 32 

6 Боронування довсходове посівів, га - 74 73 70 48 33 49 - 50 90 - - - - 

7 Боронування зябу в 1 слід, га - 84 80 70 58 44 60 100 65 110 117 90 100 110 

8 Боронування зябу в 2 сліду, га - 57 51 31 30 21 34 73 40 65 76 68 73 76 

9 Боронування пружними боронами, га - - - 15 18 16 26 - 32 - - - - - 

10 Боронування сходів посівів, га - 53 53 44 29 24 34 - 38 54 - - - - 

11 Вирівнювання ґрунту, га - 21 19 28 22 15 27 35 31 35 - 32 35 37 

12 Внесення і загортання гербіцидів, га - 33 27 12 12 - 15 39 23 40 52 34 39 41 

13 Загортання гербіцидів, га - 30 26 25 20 - 22 45 25 45 58 41 45 47 

14 Збирання гички цукрових буряків, га - 16 15 12 9 - 10 - - - - - - - 

15 Збирання кукурудзи на зерно, га - 5 4,5 - 3,8 - 4 5,7 4,3 5,5 - 4,7 5,7 6,1 

16 Збирання кукурудзи на силос, га - 5,4 5 - 4 - 4,3 7,1 4,9 7 - 6,5 7,1 7,1 

17 Збір валків до копиць, га - - - - 25 22 27 - 29 - - - - - 

18 Культивація суцільна  на 14…16 см, га - 42 37 29 25 18 27 54 32 54 65 49 54 55 

19 Культивація суцільна  на 10…14 см, га - 44 39 31 27 19 29 57 34 57 71 52 57 58 

20 Культивація суцільна  на 8…10 см, га - 46 41 33 29 22 31 61 36 64 78 57 61 63 

21 Культивація суцільна  на 6…8 см, га - 48 43 35 31 24 32 61 36 64 78 57 61 63 
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продовження додатку 4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22 Культивація суцільна з боронуванням 

на 14…16 см, га 
- 28 26 16 15 11 17 43 19 43 57 40 43 45 

23 Культивація суцільна з боронуванням 

на 10…14 см, га 
- 30 27 17 16 12 18 44 20 44 59 41 44 45 

24 Культивація суцільна з боронуванням 

на 8…10 см, га 
- 33 30 19 17 13 19 45 21 45 62 42 45 47 

25 Культивація суцільна з боронуванням 

на 6…8 см, га 
- 36 33 21 19 14 20 49 23 49 67 45 49 51 

26 Лущення стерні на 6…8 см, га  38 35 29 22 16 23 70 26 73 86 70 70 72 

27 Навантаження мінеральних добрив, т 570 560 520 - 450 - 300 700 310 700 - 650 700 710 

28 Навантаження органічних добрив, т 810 720 424 - 340 - 350 770 370 750 - 650 770 770 

29 Обміднення сходів позрядне, га - - - 21,5 19,5 9,8 21 - 24 - - - - - 

30 Опилювання, га - - - - 90 90 90 - 90 - - - - - 

31 Обприскування, га - - - - 70 50 70 - 72 - - - - - 

32 Оранка на 20…22 см, га - 7,1 6,7 4 4 - 5,2 10,8 6 11,5 15,8 9,7 10,8 10,9 

33 Оранка з боронуванням на 20…22 см, га - 7,1 6,6 4 4 - 5,1 10,6 5,7 11,3 15,6 9,4 10,6 10,7 

34 Оранка з коткуванням на 20…22 см, га - 7 6,3 3,4 3,4 - 4,9 9,8 5,5 11 15,2 9,1 9,8 10,1 

35 Оранка з коткуванням і боронуванням 

на 20…22 см, га 
- 6,8 6,1 3,3 3,3 - 4,7 9,6 5,4 10,8 15 6,6 9,6 10,0 

36 Оранка на 25…27 см, га - 6,6 5,7 3 3 - 4 9 5 10,3 14,2 9,3 9 9,4 

37 Перегортання валків, га - - - - 28 26 28 - 28 - - - - - 

38 Підживлення трав, га - - - - 13 9 17 28 20 - - - 28 30 

39 Посів зернових з внесенням добрив, га - 37 34 23 22 12 29 48 33 45 50 41 48 50 

40 Посів пропасних з внесенням добрив, га - 30 28 17 17 12 18 29 22 - - - 29 30 

41 Посів просапних, га - 32 32 18 18 13,8 21 32 25 - - - 32 33 

42 Посів зернових, га - 45 44,3 28 28 15 31 60 35 50 57 45 60 62 

43 Посів цукрових буряків з внесенням 

добрив, га 
- - - 20 18 10 20 - 22 - - - - - 

44 Прикочування посівів (гладкими кот-

ками), га 
- 48 43 34 31 16 35 65 38 60 - 55 65 67 
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продовження додатку 4. 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

45 Прикочування посівів (кільчата-

шпоровами  котками), га 
- 71 69 56 56 40 60 84 65 84 - 80 84 85 

46 Розкидання куп гною, т - 315 280 - - - - - - 420 - - - - 

47 Розпушування міжрядь, га - - - 44 46 27,5 48 - 31 - - - - - 

48 Розрівнювання й ущільнення силосної 

маси, т 
500 450 450 - - - - 500 - 500 500 470 500 510 

49 Скиртування подрібненої соломи, га - 35 35 - 19 - 21 40 23 - - 35 40 42 

50 Скиртування неподрібненої соломи, га - 40 40 - 22 - 24 45 26 - - 41 45 47 

51 Скошування трав і гороху в валки, га - 8 8 8 8 7 8 - 8,5 - - - - - 

52 Скошування колосових в валки, га - 24 24 22 22 18 23 - 25 - - - - - 

53 Снігозатримування, га - 37 32 30 - - - 45 - 47 53 43 45 47 

54 Стягнення копиць волоком, га - 24 21 - 30 20 34 - 35 - - - - - 

55 Транспортування гички, ткм - - - - 95 105 130 - 145 - - - - - 

56 Транспортування, затарювання і нава-

лювання вантажу до 5 км, ткм 
- - - - 120 100 120 200 130 - - - 200 200 

57 Транспортування зерна, до 5 км, ткм - - - - 141 82 150 326 170 - - 326 326 330 

58 Транспортування качанів кукурудзи, ткм - - - - 136 72 145 190 160 - - 190 190 195 

59 Транспортування  коп., ткм - - - - 28 22 31 - 38 - - - - - 

60 Транспортування коріння, ткм - - - - 130 95 135 180 145 - 220 180 180 184 

61 Транспортування листостеблової маси 

до 5 км, ткм 
- - - - 60 45 68 96 80 - - 96 96 97 

62 Транспортування мінеральних добрив 

до 5 км, ткм 
- - - - 111 51 117 280 125 - 320 280 280 290 

63 Транспортування органічних добрив 

до 3 км, ткм 
- - - - 120 108 200 336 220 - 400 330 336 340 

64 Транспортування подрібненої соломи, ткм - - - - 80 75 95 177 100 - - 170 177 181 

65 Транспортування рідких добрив до 3 

км, ткм 
- - - - 110 75 117 200 125 - 200 195 200 205 

66 Транспортування силосної маси, ткм - - - - 130 75 142 220 156 - - 210 220 221 

67 Транспортування та розкидання міне-

ральних добрив, га 
- - - - 48 30 52 68 56 - 98 65 68 69 
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продовження додатку 4. 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

68 Транспортування та розкидання орга-

нічних добрив на 0,7 км, га 
- - - - 4 3,5 4,5 8 5 - - 7 8 8,2 

69 Транспортування та розкидання орга-

нічних добрив на 5 км, га 
- - - - 3 2,8 3,6 6,5 3,8 - - 6 6,5 6,7 

70 Укладка органічних добрив, т 700 350 320 - - - 250 - 270 400 - - - - 

71 Укриття траншей, т 700 650 630 - - - - 700 - 730 - 700 700 710 
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Додаток 5 - Таблиця 1.2…1.4. Відомість розрахунку завантаження тракторів марки____________  
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Додаток 6 Таблиця 2.1. - Виробниче завдання з витрати палива. 

Марка 
тракто-

ра 

Гос.
№ 

Останній 
вид  

Витрати па-
лива від 

останнього 
ремонту до 

початку  
року, ц 

Витрати палива від останнього ремонту на кінець місяця, ц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
                 
                 
                 



 


