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ОРГАНІЗАЦІЯ                            

ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ  (ВП)  

РЕМОНТУ   МАШИН

1  Структура  ВП  ремонту машин.

2  Принципи  організації  ВП. 

3  Параметри  організації  ВП.

4  Класифікація  методів                  

ремонту  і  ТО. 



1   СТРУКТУРА  ВП                 

РЕМОНТУ   МАШИН



Виробничий  процес −

це  сукупність загального  

технологічного, допоміжного  і  

обслуговуючих процесів 

по  поверненню машині  

працездатності.



Складові  ВП  ремонту:

◼ праця  робітників,

◼ засоби  праці  (верстати,  стенди, 

пристосування),

◼ предмети праці − машини які 

ремонтуються,  запасні  частини.













2   ПРИНЦИПИ           

ОРГАНІЗАЦІЇ  ВП



1)  Спеціалізація –

виконання на  робочих місцях, 

дільницях однорідних робіт.

Спеціалізація предметна,

технологічна.



2)   Пропорційність –

кратність тривалості операцій на  

робочих місцях, рівенство пропускної

здатності дільниць підприємства. 



де Ті – трудомісткість  робіт  і-тої  дільниці;

Рі – чисельність  робітників  на і-тої   

дільниці.
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3)   Паралельність –

одночасне виконання найбільшої

кількості операцій технологічного

процесу ремонту. 



4)   Прямоточність –

забезпечення найкоротших шляхів

переміщення об'єкта ремонту по 

всіх стадіях і операціях

технологічного процесу.



5)  Ритмічність − 

це певна періодичність

повторення робіт на робочих

місцях, дільницях при ремонті

кожної машини.



6)   Безперевність –

відсутність перерв у  ВП. 



3 ПАРАМЕТРИ                      

ОРГАНІЗАЦІЇ    ВП



1. Загальний такт виробництва -

це проміжок часу, через який

об'єкти надходять в ремонт або

випускаються з підприємства.



де ФН − номінальный  річний  фонд  

часу, год;        

N −  річна  програма,  шт. 

N

ФН
ОБ =



2. Цикл виробництва tП

(Тривалість перебування 

об'єкта в ремонті) - період часу 

від початку першої до кінця 

останньої операції по ремонту 

даного об'єкту.



















tОЧ = (1,3…1,4) ∙ tmin



3. Фронт машин - кількість 

об'єктів, що знаходяться 

одночасно в стані ремонту на 

підприємстві


= Пtf



4 КЛАСИФІКАЦІЯ  

МЕТОДІВ  РЕМОНТУ  і  ТО



Метод ремонту - сукупність 

технологічних і організаційних 

правил виконання операцій 

ремонту.

Критерій класифікації методів -

обсяг виробництва підприємства.



1) метод універсальних постів -

весь обсяг робіт по ремонту або

ТО машин виконується на 

одному посту одними 

виконавцями.



Застосування – ПТО  бригад, відділень.

Річний обсяг робіт

Т ≤ 12 тыс.люд.год.  

Кількість виробничих робітників

Р ≤ 7 люд.



2) метод спеціалізованих постів

заснований на розподілі праці

виконавців:

- по ремонту окремих частин

машини,

- по виконанню технологічних

однорідних робіт.



Застосування: майстерсні  господарств.

Т = 12…120 тыс. люд.год. 

Р = 8...60 люд.



3) метод поточно-

спеціалізованих постів -

виконання частини робіт на 

спеціалізованих постах,

частини - на поточних лініях.



Застосування: спеціализовані 

ремонтні  підприємства.

Т = 120...500 тыс. люд.год.  

Р = 60…250 люд.



◼ використання  нових  запасних  частин  

або відновлення  зношених  деталей



◼ знеособлення  або  не знеособлення 

деталей  і  складових  частин  машин 



◼ агрегатний  або  повнокомплектний 

ремонт


