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Згідно з Міжнародною 

організацією по стандартизації (ІСО)

якість — це сукупність властивостей і 

характеристик продукції (або послуг), 

що забезпечує задоволення 

встановлених або передбачуваних 

потреб.

Тема 1_2 Керування якістю ремонту машин



Кожний вид продукції (послуг) 

характеризується своєю номенклатурою 

показників якості, що залежить від призначення 

цієї продукції. 

Стосовно до нової сільськогосподарської 

техніки, якість визначають по 11 групах 

одиничних показників якості (ПК):



- призначення, 

- надійності, 

- економічності, 

- технологічності, 

- транспортабельності, 

- стандартизації і уніфікації, 

- безпеки, 

- ергономічним, екологічним, естетичним і 

патентно-правовим показникам.



Показник призначення (ППЗ) 

характеризує властивості об'єкта, що 

визначають його основні функції, для 

виконання яких він призначений. 

До основних показників трактора, 

наприклад, відносять потужність 

двигуна і тягове зусилля, автомобіля —

швидкість і вантажопідйомність, 

комбайна — пропускну здатність 

молотарки і т.д.



Показник надійності (ПН) 

характеризує властивості об'єкта 

зберігати і відновлювати його 

працездатність у процесі експлуатації. 

Споживачеві потрібні вироби, що 

мають високі якісні показники в 

момент їх одержання і які стабільно 

зберігають їх протягом тривалого часу.



Показник економічності (ПЕ) 

характеризує витрати праці і засобів при 

виготовленні об'єкта і його експлуатації. 

Перший ПЕ характеризує 

трудомісткість виробництва, 

металоємність конструкції, 

пристосованість складених елементів 

конструкції до механізованого 

виробництва.



Другий ПЭ характеризує питому 

витрата паливно-мастильних 

матеріалів при експлуатації, 

продуктивність, витрати праці і коштів 

на технічне обслуговування і ремонт 

при експлуатації.



Показник технологічності (ПТ) характеризує 

пристосованість конструкції до її виготовлення і 

експлуатації. 

Перший із ПТ (пристосованість до виготовлення) 

називають виробничою технологічністю, а 

другий (пристосованість до виконання 

виробничих функцій, технічного обслуговуванню і 

ремонту) — експлуатаційною технологічністю.



Показник транспортабельності (ПТР) 

характеризує пристосованість об'єкта до 

транспортування, наприклад при його перевезенні 

по залізниці або при переїзді на далекі відстані.

До ПТР ставляться такі оціночні показники, як 

середня тривалість (трудомісткість) підготовки 

об'єкта до транспортування, його установки на засіб 

перевезення, розвантаження з певного виду 

транспорту.  ПТР визначають для конкретного виду 

транспорту: залізничного, автомобільного, водного і 

повітряного.



Показник стандартизації і уніфікації (ПСУ)

характеризує насиченість об'єкта 

стандартними, уніфікованими і оригінальними 

частинами, а також уніфікацію з іншими 

виробами. 

До стандартних відносять складові частини 

виробу, що випускаються по державних або 

галузевих  стандартах. 



Уніфіковані складові частини випускають по 

стандартах підприємства або одержують у готовому 

виді як комплектуючі деталі або складальні одиниці. 

Як приклад можна привести уніфікацію 

тракторів сімейства «Білорусь». Високий ступінь 

уніфікації досягнутий за рахунок багаторазового 

застосування таких агрегатів і складальних одиниць, 

як дизель, радіатор, зчеплення, коробка передач, 

гальма, електроустаткування і ін.

До оригінальних відносять частини об'єкта, 

розроблені тільки для даного виробу.



Показник безпеки (ПБ) характеризує 

особливості конструкції об'єкта, що 

обумовлюють безпеку обслуговуючого 

персоналу при його експлуатації.

Їхній облік необхідний для забезпечення 

безпечних умов роботи людини при наявності 

механічних, електричних і теплових впливів, а 

також акустичних шумів.



ПБ оцінюють кількісно і якісно. 

До кількісних ПБ відносять, 

наприклад,  тиск спрацьовування 

клапана-бустера гідророзподільника, 

опір ізоляції струмоведучих частин і 

т.ін. 

Якісні характеристики ПБ —

наявність ременів безпеки, аварійної 

сигналізації і т.д.



Ергономічний показник (ЕРП) характеризує не 

окремий об'єкт, а систему людина-машина з погляду 

зручності і комфорту експлуатації конкретного 

виробу. 

До нього відносять: відповідність органів 

керування машиною можливостям людини, 

створення йому комфортних умов при роботі.

Із цією метою на тракторах і комбайнах 

установлюють, наприклад, герметизовані кабіни з 

опалювальними пристроями і кондиціонерами, 

знижують у них рівень шуму і вібрацій.



Екологічний показник (ЕКП) характеризує 

ще більш складну систему людина-машина-

виробниче середовище з погляду рівня 

шкідливих впливів на природу що виникають у 

процесі експлуатації машин, яка враховує 

поступання у природне середовище стічних вод і 

інших шкідливих викидів з метою зниження 

вмісту забруднюючих речовин в атмосфері, 

водоймах, ріках і ґрунту до кількостей, що не 

перевищують їхніх гранично припустимих 

концентрацій (ПДК).



При кількісній оцінці ЕКП 

визначають імовірність викидів у 

навколишнє середовище шкідливих 

часток, газів, випромінювань і інших 

забруднень. 

Допускається застосування якісних 

характеристик, таких, як наявність 

очисних споруджень, пиловловлювачів і 

т.п.



Естетичний показник (ЕСП) 

характеризує раціональність форми, 

цілісність композиції і досконалість 

виробничого виконання виробу. 

Він здобувають усе більшу 

значимість при контролі якості техніки. 

ЕСП оцінює експертна комісія, що 

полягає із кваліфікованих фахівців з 

досвідом роботи в області художнього 

конструювання.



Патентно-правовий показник 

(ППП) характеризує ступінь оновлення 

технічних рішень, використаних у 

конкретному об'єкті, їх патентний 

захист, а також можливість 

безперешкодної реалізації виробу за 

рубежем. 

Основні з них — патентний захист 

і патентний чистота.



Порівнюючи ці показники для різних 

виробів (різних марок тракторів, 

комбайнів і інших машин), можна 

кількісно оцінити рівень їх якості. 

Рівень якості — це відносна 

характеристика, заснована на порівнянні 

значень показників якості оцінюваної 

продукції і відповідних показників 

продукції, прийнятої в якості бази для 

порівняння



де Qio і Qiб - значення і-го показника 

якості відповідно оцінюваного і 

базового виробу в балах або ін. од. 

виміру; 

і = 1,2, 3,...,п — число показників 

якості виробу.



Номенклатура показників якості продукції 

ремонтних підприємств має деякі особливості в 

порівнянні із продукцією підприємств, що 

випускають нові  вироби. 

Вони полягають у тому, що для продукції 

ремонтних підприємств показники якості повинні 

кількісно характеризувати тільки ті властивості 

продукції, які можуть змінитися в результаті 

впливу факторів виробничого процесу ремонту.



Так, у процесі ремонту конструкція 

машини, як правило, не змінюється, а 

отже, і такі показники якості, як 

технологічність, транспортабельність, 

показники призначення, стандартизації 

і уніфікації, патентно-правові 

показники, також не застосовуються.



Усі інші показники, у тому числі 

показники надійності, економічності, 

безпеки, ергономічності, екологічності, 

естетичності, змінюються в процесі 

ремонту машини. 

По їхніх значеннях і необхідно 

оцінювати рівень якості 

відремонтованих виробів.



Рівень якості відремонтованого 

виробу по перерахованих одиничних 

показниках контролюють порівнянням 

з відповідними значеннями показників 

якості нового виробу.

Крім порівняння значень 

одиничних показників при оцінці рівня 

якості відремонтованих виробів 

допускається використання і інших 

методів оцінки.



При оцінці рівня якості відремонтованих виробів по 
показниках дефектності використовують 
коефіцієнт дефектності продукції

де n -число одиниць виробів (вибірка); 

a -число видів дефектів; 

mi -число дефектів даного виду;

ri — коефіцієнт вагомості кожного виду дефектів, 
встановлений експериментальним шляхом або за 
вартістю усунення дефекту даного виду.



При оцінці рівня якості 

відремонтованих виробів по факторах, 

що характеризують ремонт, оцінюють 

якість технологічної документації, 

технологічного встаткування і 

оснащення, засобів виміру і 

випробувального встаткування, а також 

якість праці осіб, що ремонтують виріб.



Якість технологічної документації оцінюють 

шляхом її повної або вибіркової експертизи по 

показниках, що характеризують: забезпечення 

вимог, установлених нормативно-технічною 

документацією; обґрунтованість і повноту 

встановлених планів контролю і випробувань; 

відповідність стандартам номенклатури 

технічних документів, їх оформлення, порядку 

обліку, зберігання і внесення змін.



Якість ремонтно-технологічного 

встаткування визначають за допомогою 

вибіркових вимірів основних параметрів 

устаткування і оснащення і їх порівняння з 

паспортними даними, а також перевірки 

виконання графіків технічного обслуговування і 

ремонту цього встаткування.



Якість праці осіб, що ремонтують вироби, 

оцінюють так: вибірковою перевіркою дотримання 

технологічної дисципліни по операціях; виміром 

параметрів деталей і складальних одиниць після 

їхнього ремонту; аналізом представлених 

підприємством даних по внутрішньозаводському 

браку і рекламаціям; аналізом діючих положень, 

наказів, розпоряджень по матеріальнім і 

моральнім стимулюванню; ознайомленням у 

цехах і на ділянках з культурою виробництва і 

організацією робочих місць.



СИСТЕМА і ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 

КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

Високої якості продукції досягають завдяки 

продуманій і добре організованій системі 

керування якістю.



За міжнародними стандартами ІСО серії 9000 

система якості — це сукупність організаційної 

структури, методик, процесів і ресурсів, 

необхідних для загального керівництва якістю, 

тобто це ті аспекти загальної функції керування, 

які визначають політику в області якості.

Оперативне керування якістю в 

міжнародному стандарті ИСО визначається 

терміном «керування якістю», під яким розуміють 

оперативні методи і види діяльності, 

використовувані для виконання вимог до якості. 



Довгочасне керування якістю і 

підприємством у цілому визначається 

терміном «загальне керівництво якістю» —

підхід до керівництва підприємством, 

націлений на якість і заснований на участі всіх 

його членів на досягнення довгострокового 

успіху шляхом задоволення вимог споживача і 

вигоди для членів підприємства (організації) у 

цілому.



Загальнодержавний рівень, керування якістю 

продукції представляють законодавчі органі. Закони це 

форма державного регулювання якості і методів її 

забезпечення. «Про захист прав споживачів», « Про 

стандартизацію», « Про сертифікацію продукції і 

послуг» і ін.

На рівні галузі керуючу систему представляють 

міністерства, інспекції по якості, метрологічному 

контролі і нагляду, сертифікації.

На рівні підприємств, або нижньому ієрархічному 

рівні систему, що управляє, представляють відділи 

головного конструктора (технолога, механіка), 

технічного контролю якості, надійності і ін.



Під керуванням якістю ремонту машин слід 

розуміти встановлення, забезпечення і підтримку 

оптимальної якості при розробці технології і 

проведенні ремонту, зберіганні, транспортуванні і 

експлуатації машин при систематичному контролі 

якості і цілеспрямованих діях на впливаючі умови 

та фактори.



Фактор — причина або конкретна 

рушійна сила, здатна поліпшити або 

погіршити властивості продукції. 

До факторів відносять предмети 

праці, його засоби і саму працю. 

Їхнє з'єднання змінює властивості 

матеріалу або виробу таким чином, що 

вони стають здатними задовольняти 

певні потреби.



При комплексному підході до проблеми 

підвищення якості ремонту до основних факторам, що 

впливають на показники якості відремонтованих 

машин, відносять: стан ремонтного фонду, 

технологічного встаткування, оснащення, інструмента, 

засобів виміру і контролю, іспитового встаткування; 

якість запасних частин, що комплектують виробів і 

матеріалів; кваліфікацію кадрів; організацію 

технологічних процесів очищення, розбирання, 

дефектації, відновлення деталей, комплектації, 

складання, обкатування, випробування і фарбування.



Під умовою підвищення якості розуміють 

обставини або середовище, у якому діють 

фактори, що впливають на формування якості.

У певних умовах фактор підвищення якості 

може вплинути на показники якості 

відремонтованої продукції при мінімальних 

витратах. 

Іноді умови можуть зложитися так, що вони 

не сприяють повному впливу фактора на 

підвищення якості ремонту. Тоді на поліпшення 

якості затрачають більше часу і засобів. 



По масштабу впливу умови 

можуть бути приватними або 

загальними. 

До перших відносять умови, 

характерні для даного підприємства, 

до других — умови для всіх 

підприємств даного типу.



Основні умови, що сприяють прояву 

факторів підвищення якості ремонту машин, —

матеріальне і моральне стимулювання 

виконавців за якість роботи, взаємозв'язок між 

ціною за ремонт і якістю відремонтованих 

виробів, організація праці.



Організаційна основа керування якістю 

продукції і послуг — система стандартизації, 

що включає державні, галузеві стандарти ( 

ДСТУ, ГОСТ, ОСТ), технічні умови (ТУ), 

технічні вимоги (ТТ),  керуючі технічні 

матеріали (РТМ), стандарти підприємств 

(СТП).


