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Лабораторні роботи  
  

 1. Визначення показників безвідмовності 

технічних об’єктів  

  

Мета роботи  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________   

  

Показники безвідмовності   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

Ймовірність безвідмовної роботи   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

Напрацювання на  відмову   



 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

    
Параметр потоку відмов   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

Середня кількість відмов   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

Варіант 1  

1. При організації нового виробництва виникла необхідність 

вибору автоматизованої лінії, яку випускають два заводи: №1 і №2. 

По нижченаведеним даним (таблиця А.1) оцінити надійність роботи 

обладнання і зробити висновок про вибір його постачальника. 

Таблиця А.1 – Дані про відкази обладнання  

Обладнання заводу №1  Обладнання заводу №2  

 Кіль-  Кіль- 

 Напрацювання  Напрацювання  

№  кість  №  кість за час спосте- за час спосте- 

лінії  відказів,  лінії  відказів, реження, год.  реження, год.  

 шт  шт  

1 1000  5  1  1200  10  

2 1200  6  2  1400  14  

3 1300  10  3  1600  9  

4 2100  7  4  2000  10  

5 2400  12  5  2500  10  

6 2800  8  6  2800  7  

7 3000  15  7  3200  16  

8 3500  7  8  3600  18  

9 3800  19  9  4000  20  

10 4200  21  10  4400  22  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

2. Встановлено, що за 6 тис.год роботи у механізмів і вузлів 

200 експериментальних двигунів були зафіксовані відкази:  

- шатунно-поршеновї групи-   20;  

- розподільного механізму –   40;  

- системи охолодження –     20;  

- системи мащення –     20; -  системи живлення –  

   40; -  приладів запалювання –   60.  

Об‘єкти, що відказали, не відновлювались. Визначити ймовірність 

безвідказної роботи двигуна.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

3. Визначити чисельність значення напрацювання на відказ 

відремонтованого трактора ЮМЗ-6Л.  

Побудувати графік залежності напрацювання на відказ від 

напрацювання трактора і визначити по графіку закінчення періоду 



 

 

припрацювання деталей трактора. В умовах експлуатації 

спостереження проводилось за 30 тракторами. Результати 

спостереження наведені у таблиці А.2.  

  

Таблиця А.2 – Дані про відкази тракторів  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Напрацювання, год   Кількість відказів, шт   

50   8   

100   14   

150   18   

200   22   

250   27   

300   31   

350   36   

400   40   

450   45   

500   54   



 

 

 

Варіант 2  

  

1. На протязі всього періоду спостерігання за роботою 

трактора Т-150 було зареєстровано 10 відказів. На початок 

випробувань трактор пропрацював 300 год., а на кінець випробувань 

– 2500 год. Визначити середнє напрацювання на відказ і параметр 

потоку відказів.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

  

  

  



 

 

2.Визначити чисельні значення параметра потоку відказів 

відремонтованого трактора ЮМЗ-6Л. Побудувати графік залежності 

параметра потоку відказів від напрацювання трактора і визначити 

початок періода нормальної експлуатації. В умовах експлуатації 

спостереження проводилось за 50 тракторами. Результати 

спостереження наведені у таблиці А.3.  

  

Таблиця А3 – Результати спостереження  

Напрацювання, год.  Кількість відказів, шт  Параметр потоку  

відказів  

50  1    

100  4    

150  9    

200  14    

250  18    

300  23    

350  27    

400  32    

450  36    

500  41    

  

3. Визначити середню кількість відказів за 1300 мотогод.  

річного напрацювання на один трактор ДТ-75, яке планується, по 

інформації про експлуатаційні відкази (таблиця А.4).  

Таблиця А.4 – Дані про відкази тракторів  



 

 

Напрацювання за час спостереження, Кількість відказів,  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  



 

 

Варіант 3  

  

1. Визначити необхідний запас пасів вентиляторів для експлуатації 50 

автомобілів  

ЗИЛ-130 на протязі 8000 год. Є інформація про відкази 1000 пасів (таблиця А.5)  

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________  

  

2. Визначити чисельні значення середньої кількості відказів  комбайна СК-5. 

Побудувати графік залежності середньої кількості відказів від напрацювання комбайна, 

проаналізувати його. В умовах експлуатації спостереження проводились за 40 комбайнами. 

Результати випробувань наведені в таблиці А.6.  

  

  



 

 

Таблиця А.6 – Дані по відказам комбайнів  

Інтервал 

напрацювання, год  

Кількість відказів, 

шт  

Середня кількість 

відказів  

0…50  24    

50…100  15    

100…150  14    

150…200  14    

200…250  15    

250…300  14    

300…350  15    

350…400  18    

400…450  21    

450…500  24    

  

 

3.За час спостерігання за роботою трьох тракторів Т-150 зафіксовано:  

–  у першого – 5 відказів;  

- у другого  – 10 відказів; - у  

третього – 8 відказів.  

Напрацювання тракторів:  

- першого – 1000 годин; - 

 другого – 2500 год.,  

  

  



 

 

- третього – 1200 год. 

Необхідно визначити 

напрацювання трактора Т-150 на 

відказ і параметр потоку відказів.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

Варіант 4  

  

1. Визначити чисельні значення параметра потоку відказів комбайна СК-5. 

Побудувати графік залежності параметра потоку відказів від напрацювання комбайна, 

проаналізувати його. В умовах експлуатації спостереження проводились за 50 комбайнами.  

Результати випробувань наведені в таблиці А.7.  

Таблиця А.7 – Дані про відкази комбайнів  

Інтервал 

напрацювання, год  

Кількість відказів, 

шт  

Параметр потоку 

відказів  

0…50  24    

50…100  15    

100…150  14    

150…200  14    

200…250  15    

250…300  14    

300…350  15    

350…400  18    

400…450  21    

450…500  24    

  



 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

2. Відомо, що середня кількість відказів нового трактора Т-40А за 1000 год. 

склала 4,0. Порівняти безвідказність нового і капітально відремонтованого тракторів. 

Інформація про експлуатаційні відкази капітально відремонтованих тракторів Т-40А 

наведена у таблиці А.8.  

  

Таблиця А.8 – Дані про відкази тракторів  

№  

трактора  

Напрацювання за час 

спостереження, год.  

Кількість відказів, 

шт  

1  1200  8  

2  1400  10  

3  2000  20  

4  2400  12  

5  2600  13  

6  3000  20  

  

  



 

 

7  3500  25  

8  4000  25  

9  4200  30  

10  4800  32  

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________  

  

3. Визначити чисельні значення напрацювання на відказ  трактора ДТ-75. 

Побудувати графік залежності напрацювання на відказ від напрацювання трактора, 

проаналізувати його. Спостереження велось в умовах експлуатації за 30 тракторами. 

Результати випробувань наведені в таблиці А.9.  

  

Таблиця А.9 – Дані про відкази тракторів  

Інтервал 

напрацювання, год  

Кількість відказів, 

шт  

Напрацювання на  

відказ  

0…500  14    

500…1000  10    

1000…1500  4    

1500…2000  4    

2000…2500  5    

2500…3000  4    

3000…3500  5    

3500…4000  8    

4000…4500  16    

4500…5000  10    

  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________  

  

 

Варіант 5  

  

1. Під час спостерігання за двома групами тракторів Т-150, що були відремонтовані на 

різних ремонтних підприємствах, були зафіксовані відкази:  

- у першій групі (20 тракторів) – 50 відказів за 1000 годин роботи кожного 

трактора;  

- у другій групі (25 тракторів) – 75 відказів за 1500 годин роботи кожного 

трактора.  

По показникам безвідказності обгрунтувати вибір ремонтного підприємства для 

ремонту тракторів Т-150 господарства.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

  

  



 

 

____________________________  

  

2. В процесі експлуатації 1000 двигунів ЗИЛ-130 враховувалась кількість пасів 

вентилятора, що відказували, на протязі кожної тисячі годин їх роботи. Дані перших 11 тис. 

годин роботи представлені в таблиці А.10. Ремні, що відказували, не замінювали. Порівняти 

ймовірність безвідказної роботи пасів вентилятора, виготовлених двома заводами, через 5 і 

10 тис. годин  роботи. Зробити висновки о виборі постачальника пасів. Таблиця А.10 – Дані 

про відкази пасів  

Інтервал часу, год  

Кількість відказів пасів, що  

виготовлені заводом  

№1  №2  

0…1000  20  15  

1000…2000  25  20  

2000…3000  35  40  

3000…4000  50  50  

4000…5000  30  50  

5000…6000  50  60  

6000…7000  40  50  

7000…8000  40  50  

8000…9000  50  40  

9000…10000  30  40  

10000…11000  30  30  

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

  

3. В результаті експлуатації 100  відповідальних виробів отримані статистичні 

дані відказів (таблиця А.11) Необхідно знайти параметр потоку відказів. Побудувати графік 

залежності параметра потоку відказів від напрацювання і проаналізувати його.  

Таблиця А.11 – Дані про відкази виробів  



 

 

Інтервал часу спостерігання, 

год  

Кількість 

відказів  

Параметр потоку 

відказів  

50  45    

50  30    

50  20    

50  15    

50  10    

50  15    

50  10    

50  10    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________  

  

 

Висновок  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

  

  



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________  

  

         Роботу виконав ________________________________________  

  

Роботу прийняв ________________________________________  

  

  

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОВГОВІЧНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

  

МЕТА ОБОТИ   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Завдання з самостійної підготовки до роботи  

  

Для свідомого виконання роботи треба знати визначення таких властивостей 

надійності технічних об’єктів, як довговічність і безвідмовності, зрозуміти  різницю цих 

понять. Також необхідно знати основні поняття теорії ймовірностей та математичної 

статистики, такі як: ймовірність, закон розподілу, інтегральна та диференціальна функції 

розподілу випадкової величини.  

  

Довговічність   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Напрацювання   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Ресурс   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

  

Термін служби   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Гамма-відсотковий ресурс   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Визначення середнього ресурсу об‘єкту  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

 Визначення гама-процентного ресурсу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Вихідні дані згідно варіанту   

                        

  

Розрахунок середнього ресурсу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Розрахунок гама-відсоткового ресурсу аналітичним способом  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Таблиця 1 – Значення кривої спадання  

Кількість об‘єктів, які 

відказали,шт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Ресурси об‘єктів,tnмото-год.  
            

Значення кривої спадання,P(tn)  
            

  



 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

         Роботу виконав _______________________________________  

  

Роботу прийняв_______________________________________  

  

3. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДІЙНІСТЬ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ   

  
МЕТА РОБОТИ:     

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рисунок 1  –   

Схема  

визначення  

гама - 

відсоткового  

ресурсу   

  

Висновок   

  



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Завдання для самостійної підготовки  

  

В процесі підготовки до лабораторно-практичної роботи студент вивчає 

показники надійності техніки та порядок їх визначення.  

  

 Таблиця 1 – Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу                         

наробітку клинових  пасів до першого відказу  

  

Границі часткових 

інтервалів  

            

Середина  

інтервалу, Тсі, год  

            

Частота, mі              

Емпірична 

частість, mі/N  

            

Накоплені 

частості, Σmі/N  

            

          

1  

0,9  

0,8  

0,7  

0,6  

  0,5  

0,4  

0,3  

0,2  

0,1  

0  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

                                                                                                               Ті,год  

  

Рисунок 1 – Гістограмма та полігон емпіричного розподілу  

  

Параметри емпіричного розподілу розраховуються в таблиці 2.  

Таблиця 2 – Визначення початкових параметрів   

                     емпіричного  розподілу  

 
  

Таблиця 3 – Визначення статистичних показників Р(ti) та λ(ti)  

Показник  
Величина показників часткових інтервалів  

0-50    50-100  100-150  150-200  200-250  250-300  

Кількість відказів за 

інтервал,   

            

Кількість виробів, 

що мали відкази до 

кінця інтервалу, Σmі  

            

Кількість 
роботоздатних 
виробів до  

початку інтервалу,  

N(ti)   

            

Ст. показник, Р(ti)               

Ст. показник, λ(ti)              

Ст. показник, Q(ti)              

  

            

Назва параметру   Розрахункове рівняння   
Результати  
розрахунків   

Середньо - 
арифметичне  
значення   N 

m 
T Т 

i 
ci 

n 

i і 1      
  

Середньо - 
квадратичне  
відхилення   N 

m 
T T S i 

i ci 

n 

i 
2 

1 
) (     

  
  

Коефіцієнт варіації   
T 

S 
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Рисунок 2 – Графік зміни емпіричної   

Висновок  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________  

  

         Роботу виконав ________________________________________  

  

Роботу прийняв ________________________________________  

  

  

4/ Визначення місця розташування пункту утилізації 

сільськогосподарської техніки  

  

МЕТА:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

2 ВКАЗІВКИ  ПО  ВИКОНАННЮ  РОБОТИ  

  

2.1  Програма  роботи:  

Згідно індивідуальних завдань (додаток А)  

а) визначити максимальну, економічно обґрунтовану, відстань перевезення об‘єктів 

утилізації;  

б) вибрати пункт розміщення підприємства з утилізації сільськогосподарської техніки;  

в) відобразити на карті місце розташування пункту.  

  

  

Вибір пункту розміщення підприємства з утилізації сільськогосподарської техніки  

Для вибирання пункту розміщення підприємства з утилізації карту регіону 

розміщують в прямокутні координати і визначають абсцису ХР  і ординату УР точки, до якої 

тяжіють розташовані на даній території об‘єкти ремонту  

 XP X1 К1 X2 К2 ... Xn Кn ,      

 

К1 К2 ... Кn 

У1 К1 У2 К2 ... Уn Кn 

 УР   ,       

К1 К2 ... Кn 

де Х1, Х2, …, Хn – абсциса 1,2,…, n  пункту зосередження об‘єктів;  

      У1, У2,…, Уn – ордината 1,2,…, n  пункту зосередження об‘єктів;    

К1, К2, …, Кn  –  кількість об‘єктів, шт.  

Потім необхідно вибрати найближчий до розрахованих координат пункт розміщення 

підприємства з урахуванням використання під‘їзних шляхів, що вже є, забезпеченості 

кадрами і т.п. Найбільш доцільний пункт розміщення підприємства повинен відповідати 

найменшим транспортним витратам на перевезення ремонтного фонду.  

  

2.3  Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту  



 

 

1. Визначити вихідні дані для розрахунків по завданню викладача, та отримати 

карту регіону (Додаток А).  

2. Розрахувати максимальний радіус обслуговування.  

3. На карті накреслити коло (або декілька) отриманого радіуса навколо скупчень 

пунктів, в яких наявна техніка.  

4. Нанести на визначену ділянку карти осі координат.  

5. Визначити координати місця (або декількох) розташування пункту з утилізації, 

та вказати його на карті.   

  

     



 

 

ДОДАТОК  А  

(обов‘язковий)  

Таблиця А.1 – Вихідні  дані  до  виконання  практичної  роботи  по  варіантам  

В 

а 

р 

і 

а 

н 

т  

Об‘єкт утилізації  

Маса 
об‘єкта  

Q, т  

Вартість 

об‘єкта, 

грн.   

Трудомісткість, 

люд.год.  

розби-  

рання  
дефектації  

1  
Трактор ДТ-75  

5,26  538000  70  40  

2  
Трактор МТЗ-82  

3,70  390000  55  32  

3  
Трактор Т-150К  

8,02  440000  84  61  

4  
Трактор К-700А  

12,8  750000  120  95  

5  
Трактор Т-40  

3,00  300000  44  30  

6  
Комбайн СК-5  

7,40  650000  95  50  

7  
Комбайн Дон-1500  

10,44  860000  115  85  

8  
Комбайн КСК-100  

7,00  550000  81  55  

9  
Автомобіль ГАЗ-53  

3,20  205000  40  25  

1 

0  
Автомобіль ЗИЛ-

130  

4,30  320000  59  38  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця А.2 – Вихідні дані для вибирання місця розміщення  пункту з утилізації  

Номера 
пунктів  

зосередження  

об‘єктів   

  Кількість об‘єктів їх зосередження  Кі , 

шт.  

  

  
Варіант  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  5  25  10   34  9  20   29   30  15  25  

2  24  34  16  9  22  5  38  16  8  24  

3  13  32  15  7  28  19  35  11  18  22  

4  12  4  17  12  19  5  12  8  16  10  

5  25  15  7  18  32  15  40  10  8  22  

6  16  13  17  20  19  25  7  10  29  4  

7  6  14  5  9  10  8  14  11  9  7  

8  12  14  30  7  17  9  20  17  5  21  

9  8  20  14  5  5  26  9  14  8  13  

10  5  9  19  14  11  20  9  7  14  27  

  

  



 

 

Вихідні дані:  – об‘єкт утилізації;  

– маса об‘єкту утилізації Q;  

– вартість об‘єкту утилізації В грн;  

– трудомісткість розбирання об’єкту, Тр  люд.год.; – трудомісткість дефектації 

деталей, Тд люд.год..  

  

Послідовність  рішення:  

1. Розрахунок прибутку від утилізації  Дп ;  

Вартість агрегатів, вузлів та деталей, які не втратили свій ресурс:  

Вагр грн. 

Вартість чорного металу: Вчм = Вчм грн. Вартість 

кольорового металу:  

Вкм грн 

Вартість інших матеріалів після утилізації:  

Вінш  грн.  

Заробітна плота робітників занятих на розбиранні техніки:   

Сзр  грн.  

Сзд = грн.  

Вартість загальновиробничих накладних витрат, що припадали на утилізацію одного 

трактора ; Rзв 
С

з 

     Нв   ,          

100 

де Rзв – відсоток загальновиробничих накладних витрат для пунктів з утилізації  

складає 500%.  

               Сз – основна заробітна платня  виробничих робітників, грн; Затрати 

на придбання списаної техніки:  

З грн  

  

  

Дп  грн.  

2. Визначення максимального радіусу перевезення:   



 

 

Rкм   

3. На карті накреслимо коло (або декілька) отриманого радіуса навколо 

скупчень пунктів, в яких наявна техніка.  

4. Нанесем на визначену ділянку карти осі координат.  

  
5. Визначення місця розташування пункту утилізації техніки    

  

  

5. Атестація робочого місця  

   

МЕТА РОБОТИ  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

  

           Завдання з самостійної підготовки до роботи  



 

 

  
1. Вивчити критерії оцінки робочих місць. 2. 

Ознайомиться з довідково-нормативними матеріалами.  

  

Основні показники оцінки технічного рівня робочого місця   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

  

Основні показники оцінки організаційного рівня робочого місця   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

  

Оцінка умов праці й техніки безпеки   

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

  

Кількісна оцінка рабочего місця   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________  

Таблиця 1 – Бланк оцінки робочого місця  

_____________________________________________________________  

Найменування 

показника  
Найменування 

оціночного елемента  
Оцінка, бал  

елемента  показника  

Технико- 

технологічний 

рівень, П1  

Оснащеність основним 

технологічним обладнанням  
К1=  

П1=  

Оснащеність технологічним 

оснащенням  
К2=  

Оснащеність організаційним 

оснащенням  
К3=  

Відповідність устаткування 

й оснащення роботам, що 

викснуються  
К4=  



 

 

Прогресивність 

технологічного процесу  
К5=  

Організаційно- 

економічний 

рівень, П2  

Раціональність планування  К6=  

П2=  

Організація обслуговування 

робочого місця  
К7=  

Використання передових 

форм праці  
К8=  

Відповідність 

трудомісткості 

прогресивним нормам  
К9=  

Використання встаткування 

робочого місця  
К10=  

Умови й охорона 

праці, П3  
Санітарно-гігієнічні умови  К11=  

П3=  

  Наявність ручної праці  К12=  

  
Забезпеченість засобами 

захисту працюючих  
К13=  

  Естетика й культура 

виробництва  
К14=  

  Наявність нормативно- 

технічної документації  
К15=  

Загальна оцінка 

рабочего місця  
  Пзаг.=    

Висновок  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________  

  

  

Роботу виконав _______________________________________  

  

Роботу прийняв _______________________________________  

  

  



 

 

  

    

  

Практичні роботи  
  

1. Визначення місткості ринку послуг по технічному сервісу 

сільськогосподарських машин у регіоні  

   

МЕТА РОБОТИ  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

           Завдання для самостійної підготовки до роботи  

Для свідомого виконання роботи треба знати: поняття технічний сервіс та сервісна 

послуга, які послуги надають підприємства технічного сервісу в АПК, що таке технічне 

обслуговування та ремонт, яка система технічного обслуговування та ремонту прийнята для 

сільськогосподарської техніки.  

  

Розрахунок місткості ринку послуг з технічного сервісу  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

  



 

 

Розрахунок ємності послуг з технічного 

обслуговування і ремонту тракторів   

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

  

Розрахунки ємності послуг з технічного обслуговування й ремонту автомобілів 

______________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Таблиця 1 – Результати розрахунків місткості послуг з технічного сервісу у регіоні  

Марка  Місткість ринку послуг, Мі  

Технічне 

обслуг.  

  Поточни 

й 

ремонт  

Капіталь 

ний 

ремонт  

Разом 

по марці 

Трактора          

ХТЗ- 

17221  

        

Т-150К          

МТЗ-80,82          

ЮМЗ-6          

Автомобі 

лі  

        

ГАЗ-53          

ЗИЛ-130          

Разом          



 

 

  

Висновок  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________  

  

  

Роботу виконав _______________________________________  

  

Роботу прийняв _______________________________________  

  

  

2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО 

СЕРВІСУ В АПК  

  

Мета   роботи  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________  

  

Завдання  для   самостійної   підготовки  до  роботи   

Знати поняття технічного сервісу та сервісної послуги, основні завдання служби 

технічного сервісу, види робіт, які виконуються, та послуги, що надаються при технічному 

сервісі сільськогосподарської техніки.  

  

  

Загальні принципи організації  ТС в АПК  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________  

  

Основні положення концепції перспективного розвитку технічного сервісу АПК  

України   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

Напрямки розвитку технічних послуг  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

  

Висновок  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________  

  

         Роботу виконав ________________________________________  

  

Роботу прийняв ________________________________________  

  

 3.  Методи підвищення надійності технічних систем  

  

Мета роботи:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

  

1.1 Завдання з самостійної підготовки до роботи  

  

1. З’ясувати сутність поняття технічна система та підсистема.  

2. Розглянути, які властивості складають поняття надійності технічної системи  

3. Ознайомитися з методами розрахунку надійності технічних систем з різною 

структурною схемою.  

  

Основні шляхи забезпечення надійності на стадії проектування  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рисунок 1 - Гальмівна система з гідравлічним приводом  

Послідовне з'єднання  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

  

  

  

  



 

 

  

Рисунок 2 – Структурна схема з послідовно з’єднаними елементами  

Ймовірність безвідмовної роботи системи з послідовним з'єднанням елементів.   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

  

Паралельне з'єднання  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

  

  

  

  

  



 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

  

  

Рисунок 3 - Структурна схема з паралельно з’єднаними елементами Ймовірність 

безвідмовної роботи при паралельному з'єднанні елементів  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

Конструкторські методи забезпечення надійності машин   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  



_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

______  
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Основні напрямки підвищення надійності машин на стадії виробництва.  
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1.Визначити ймовірність безвідмовної роботи автомобілів після пробігу 10000 км,  

якщо ймовірність відмови роботи кожного з його елементів /агрегатів/ дорівнює 0,1. Схема 

з'єднання представлена на рисунку 4.   

 
1- двигун; 2 - трансмісія; 3- 3/ – система гальм;  4-ходова 

частина.   

Рисунок 4 - Схема з'єднання елементів автомобіля  
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2. Оцінити, при якій схемі резервування (рисунок 5) надійність системи буде 

найвищою. Ймовірність безвідказної роботи кожного елемента системи дорвнює 0,8  
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в)  

Рисунок 5 – Схеми з‘єднання елементів в системах  
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3. Визначити ймовірність  відказу редуктора (схема з‘єднання елементів 

представлена на рисунку 6) після напрацювання 1000 мотогод, ймовірність безвідказної 

роботи елементів редуктора складає:  

– валів – 0,99;  

– підшипників – 0,98;  

– шестерень – 0,98;  

– інших елементів – 0,99 (їх кількість   прийняти рівною 4).  



 

 

 

Рисунок 6 – Схема редуктора  
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4. Обгрунтувати вибір конструктивної схеми підвищення безвідказності технічної 

системи (рисунок 7,а) з пропонованих варіантів:  

- підвищення ймовірності безвідказної роботи другого елемента до 0,9 (рисунок 7,  

б);  

- введення в схему резервного елемента (рисунок 7, в).  
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Рисунок А.4 – Схеми систем  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______  

  

1  

  

2  

  

3  

  

        



 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

______  

  

5. Визначити ймовірність безвідказної роботи автомобіля за період випробування, 

якщо ймовірність безвідказної роботи систем і механізмів складає:  

- двигуна – 0,9  

- коробки передач – 0,9  

- заднього моста – 0,9  

- системи гальмування – 0,8  

- ходової частини – 0,8  

Якою була б ймовірність безвідказної роботи цього ж автомобіля з двоконтурною 

системою гальмування?  
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6. Порівняти безвідказність роботи двох автомобілів, один з яких має два ведучих моста, 

якщо ймовірність безвідказної роботи агрегатів автомобілів склала:  

- двигуна – 0,8  

- коробки передач – 0,9 -  ведучого моста – 0,9  

- системи гальмування – 0,85.  
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Висновок  
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         Роботу виконав ________________________________________  

  

Роботу прийняв ________________________________________  

  

  

4. Виробнича база технічного сервісу  

  

Мета   роботи:    
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Завдання  для   самостійної   підготовки  до  роботи   

  

Знати призначення технічного сервісу, завдання технічного сервісу на різних етапах 

існування машини, починаючі з продажу, та закінчуючі утілізацією. Знати концепцію 

розвитку технічного сервісу в Україні. Знати основні принципи організації підприємств 

технічного сервісу.  
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РОБ   другого рівня  
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РОБ   третього рівня  
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Типи підприємств ТС по виробничих функціях  
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Роботу прийняв ________________________________________  

  

  

5. Визначення потреби  в запасних частинах і матеріалах для 

ремонту машин  

  

  

МЕТА РОБОТИ   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________  

  

Завдання для самостійної  підготовки до виконання роботи  

  

1.1 Вивчити систему планування потреби в запасних частинах і матеріалах для 

ремонту машин.  

1.2 З'ясувати початкові і нормативні дані необхідні для планування потреби в 

запасних частинах і матеріалах при ремонті машин.  
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Визначення рівня складського запасу запасних частин і перідочності їх 

поповнення 
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Рисунок 1  -   Графік управління рівнем запасу   
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         Роботу виконав ________________________________________  

  

Роботу прийняв ________________________________________  

  

  

6. Розрахунок потреби у паливі на термін збирання врожаю для  

сільскогосподарських машин  

  

  

  

  

  

  

  


