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Тема проекту: Планування робіт та визначення оптимального складу МТП  

тракторної бригади в умовах _______________________________________ з 

розробкою операційної технології _________________________________  

 

 

Тема проекту закріплена за студентом наказом по коледжу № __________  

від ___________2020 р.  

 

Керівник проекту Хайсін В.О.  

 

Термін виконання дипломного проекту __________________2020 р.  

 

Вихідні дані проекту 

 

1. Матерiали переддипломної практики.  

2. Типова операційна технологія i правила виконання механізованих робіт.  

3. Операційні технології виробництва сільськогосподарських культур.  

4. Типові перспективні технологічні карти вирощування 

сільськогосподарських культур.  

5. Типові норми виробітку та витрачання палива на механізовані роботи.  

6. Матеріали періодичної преси, що висвітлюють передовий досвід технології  

та організації механізованих процесів у рослинництві, технічному  

діагностуванні та обслуговуванні машин.  



ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

Відомість дипломного проекту  

Зміст  
Вступ. Основні напрямки розвитку агропромислового комплексу в сучасних умовах. Шляхи 

ефективного використання МТП, впровадження прогресивних технологій, мета проекту.  

Розрахункова частина 
1. Організаційний розділ  
1.1. Характеристика сiльськогосподарського пiдприємства та механiзованого  

пiдроздiлу.  

1.2. Складання карток технологiчних операцiй на поля сiвозмiн, закрiплених  

за механiзованим пiдроздiлом.  

1.3. Розробка проекту рiчного плану механiзованих робiт.  

1.4. Розрахунок оптимального складу МТП механiзованого пiдроздiлу.  

1.5. Побудова графiкiв завантаження енергетичних засобiв (тракторiв,  

самохiдних комбайнiв).  

1.6. Визначення потреби в енергетичних засобах та сiльськогосподарських  

машинах.  

1.7. Побудова графiкiв витрати палива, планування технiчних обслуговувань  

та ремонтiв.  

1.8. Розрахунок потреби в паливно-мастильних матерiалах.  

1.9. Визначення основних показникiв використання МТП механiзованого  

пiдроздiлу  

2. Технологiчний роздiл  
2.1. Агротехнiчнi вимоги до операції.  

2.2. Розрахунок складу агрегату та режимiв його роботи.  

2.3. Підготовка агрегату до роботи.  

2.4. Органiзацiя виконання операції.  

2.5. Розрахунок продуктивностi агрегату.  

2.6. Розрахунок потреби в паливно-мастильних матерiалах.  

2.7. Визначення затрат працi.  

2.8. Контроль якостi виконання робiт.  

2.9. Технiка безпеки та природо-охороннi заходи.  

3. Конструкторський роздiл  
3.1. Призначення та будова пристрою.  

3.2. Розрахунки конструктивних елементiв пристрою на граничне навантаження.  

3.3. Розрахунок вартостi виготовлення пристрою.  

4. Економiчний роздiл  
4.1. Розрахунок прямих експлуатацiйних затрат на виконання операції.  

Список використаних джерел  

Додатки  

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА  
Аркуш 1: Графік машиновикористання (А1).  

Аркуш 2: Карти ескізів на наладку МТА (А1).  

Аркуш 3: Карти ескізів на наладку МТА (А1).  

Аркуш 4: Збірне креслення пристрою, робочі креслення деталей (А1).  

 

Дата видачі завдання ____________2020 р.  

 

Керівник дипломного проектування ________________  

 

Завдання розглянуто і схвалено на засіданні  

циклової комісії спеціальних дисциплін,  

протокол № _____ від ________2020 р.  

Голова комісії _____________Блохін С.А.  



Графік виконання дипломного проекту 
18.05.20 – Вступ. 

19.05.20-26.05.20 – Організаційний розділ. 

27.05.20-03.06.20 – Технологічний розділ. 

04.06.20-08.06.20 – Конструкторський розділ. 

09.06.20-11.06.20 – Економічний розділ. 

12.06.20-15.06.20 – Графічна частина. 

15.06.20-20.06.20 – Оформлення і перевірка. 


