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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ НА ВИРОБНИЧИХ 

ДІЛЬНИЦЯХ ПІДПРИЄМСТВА

1. Послідовність проектування дільниць. 

2. Основні правила виконання планування 

обладнання.



1   ПОСЛІДОВНІСТЬ   

ПРОЕКТУВАННЯ   ДІЛЬНИЦЬ



1. Обгрунтування призначення дільниці.  

2. Визначення вихідних даних: 

- виробнича програма, 

- норми трудомісткості, 

- компонувальний план 

виробничого корпусу.



3.  Розробка  технологічного  

процесу. 

4.  Встановлення  режиму  роботи  

дільниці  і  фондів  часу роботи  

обладнання,  робітників.

5.  Визначення  річної  трудомісткості  

робіт.



6.  Розрахунок  і  підбор  необхідного  

основного  і  допоміжного  

обладнання.

7. Розрахунок  складу  працюючих  

дільниці.

8.  Визначення  площі дільниці.



9. Розрахунок  потреби  в  

електроенергії,  паре,  стислом 

повітрі,  воді.

10.  Виконання  планування 

обладнання.

11. Розрахунок  техніко-економічних 

показників. 



2  ОСНОВНІ  ВИМОГИ І  ПРАВИЛА  

ВИКОНАННЯ  ПЛАНУВАННЯ  

ОБЛАДНАННЯ



Планувальне рішення дільниці –

план розміщення технологічного, 

підйомно-транспортного обладнання, 

робочих місць, санітарно-технічних, 

енергетичних засобів, проїздів, 

проходів.



Вимоги:

1)  обладнання може розміщуватися

◼ групами; 

◼ по  ходу  виконання операцій;

◼ на  потокових лініях.



2) прямоточність – найбільш короткі путі

переміщення ремонтуємого об'єкта;  

3) зручність та безпека праці; 

4) планування повинно бути "гнучким";  

5) раціональне використання об’єма

дільниці.



На  плані умовними позначеннями

наносят  розміщення

◼ обладнання,  підйомно-транспортних

засобів,  організаційного оснащення,

◼ площадок  для  зберігання вузлів, 

◼ проходів и  проїздів,

◼ місце розташування робітника у 

обладнання під час роботи,



Ø 500 мм  в  масштабе

Приклад  зображення  на  плані 

горизонтально-фрезерного  верстата  

6М83Г



◼ колони, стіни, перегородки, вікна, 

ворота і двері, 

◼ межі дільниці, 

◼ розміри дільниці,  

◼ відстань від обладнання до стін, 

колон і між обладнанням.





По  відношенню  к  прольоту  будівлі 

обладнання  може  розташовуватися

вдоль



По  відношенню  к  прольоту  будівлі 

обладнання  може  розташовуватися

вдоль, поперёк



По  відношенню  к  прольоту  будівлі 

обладнання  може  розташовуватися

вдоль,  поперек,  під  кутом.
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Організаційне  оснащення  рекомендується 

розташовувати  безпосередньо  у  стін
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