
Дипломне проєктування. Завдання 5 (21.05.2020) 

Виконання  розділу1 «Організаційний розділ» 

пункту 1.4-1.6 

 

1. Виконати розрахунок оптимального складу МТП механізованого 

підрозділу. 

Кількість тракторів визначаємо за формулою: 

𝑛тр =
𝑄𝑛

𝑊𝑛∙𝐾𝑒
, 

де 𝑛тр - кількість тракторів даної марки; 

𝑄𝑛 - річний обсяг тракторних робіт за даною маркою трактора в 

умовних еталонних гектарах; 

𝑊𝑛 - річний плановий наробіток на умовний еталонний трактор в 

умовних еталонних гектарах; 

𝐾𝑒 - коефіцієнт переводу в умовні еталонні гектари. 

Визначаємо обсяг тракторних робіт згідно річного плану по всім 

маркам тракторів (для зношеного парку техніки приймаємо менше значення). 

Розрахункове значення тракторів є основою для подальших розрахунків і 

перетворень.  

2. Побудувати графіки завантаження енергетичних засобів (тракторів, 

самохідних комбайнів). 

Графіком машиновикористання називається діаграма, яка показує 

стільки машин і агрегатів даного типу повинні працювати в різний час для 

виконання робочого плану. За графіком можна визначити необхідну кількість 

тракторів та інших машин. 

Графіки завантаження будують на підставі даних, взятих із річного 

плану тракторних робіт для кожної марки окремо. Для цього на осі ординат 

прямокутної системи координат відкладають кількість тракторів (змін, годин, 

потужність на гаку та інші показники, за якими будують графіки ), а на осі 

абсцис – календарні строки по місяцях. 

Найзручнішим показником для побудови графіків є трактори або 

тракторо-зміни. При цьому на графіку одержують прямокутник, що 

відображає конкретну виробничу операцію, позначену порядковим номером 

за річним планом тракторних робіт. 

Розміри площі кожного прямокутника у прийнятому масштабі 

відповідають кількості змін чи днів, або потужності тракторів, необхідних 

для виконання обсягу робіт даної виробничої операції у встановлені строки. 

Операції, що виконуються одночасно, зображуються на графіку 

прямокутниками, побудованими послідовно один над другим. 

Верхня межа (лінія) прямокутників на графіку для даного календарного 

періоду показує необхідну кількість тракторів даного типу в господарстві, 

бригаді або відділенні. 



Виробничі операції, які згідно з річним планом тракторних робіт і 

технологічними картами будуть виконуватися агрегатами кількох типів, 

зображають на графіках використання відповідних тракторів.  

Якщо обидві операції виконуються одночасно, то прямокутник, який 

графічно відображає роботу тракторів (трактора), що почали роботу раніше, 

буде намальований нижче. В цьому випадку прямокутник, що означає 

наступну операцію будується над ним. 

Після побудови графіку буде видно, що в певний проміжок часу на 

виконанні зазначених операцій буде використана кількість тракторів, що 

була отримана за графіком. 

Аналогічно вибудовують і інші графіки. Їх будують стільки, скільки 

марок тракторів включено в річний план механізованих робіт . 

Максимальна та мінімальна потреба в тракторах даного типу можуть 

бути вирівнянні корегуванням графіків, тобто зменшенням максимальної 

кількості тракторів до мінімально необхідних. Для цього існують кілька 

способів корегування. 

Корегування графіків зміною агротехнічних строків виконання робіт. 

При цьому способі корегування загальна кількість днів і площа 

прямокутника, що відповідає даній операції, на графіку залишаються 

попередніми, але змінюються контури цієї площі. Кількість тракторів, 

необхідних для виконання всіх робіт даного типу, зменшується а тривалість 

їх виконання - збільшується. 

Корегування графіків перенесенням строків виконання робіт на інший, 

менш завантажений період. Деякі операції, наприклад, транспортування 

мінеральних та органічних добрив, завезення ПММ, будівельних матеріалів, 

не обмежені певними строками, а тому їх можна планувати на менш 

завантажений період. 

Корегування графіків збільшенням змінності. При цьому слід 

передбачати двозмінну роботу агрегатів, але не порушувати агротехнічні 

вимоги. Таке коректування доцільне і дає відповідно скорочення необхідної 

кількості тракторів та сільськогосподарських машин. 

Корегування графіків перерозподілом робіт між тракторами різних 

марок та іншими енергетичними засобами. Якщо на даний вид машин 

припадає надто велике навантаження, яке важко (неможливо) виконати в 

задані агротехнічні строки, то частину роботи можна планувати на трактори 

інших марок, при цьому потреба в тракторах, раніш прийнятих зменшується 

а трактори других марок будуть завантажені більш рівномірно. 

Кількість тракторів, визначена при побудові графіків завантаження, є 

експлуатаційною (Пє), це говорить про те, що ці трактори безпосередньо 

занятті на виконанні робіт. Інвентарна кількість (за списком) тракторів, або 

дійсно необхідна кількість тракторів повинна бути дещо більшою, у зв’язку з 

неминучим простоєм тракторів у процесі проведення ремонту, технічних 

обслуговувань та інших причин. 

Кількість машин за списком визначається за формулою  



𝑁інв =
𝑛е

𝜏т.г.
 , 

де 𝜏т.г.  - коефіцієнт технічної готовності машин, що враховує простої 

під час ремонтів, технічних обслуговувань. Для тракторів років випуску до 

1989  𝜏т.г. = 0,65...0,85.  Інвентарну кількість тракторів зводимо в таблицю 1.7 

 

Таблиця 1.7 - Інвентарна кількість тракторів 

Марка 

трактора 

Кількість 

тракторів згідно 

з графіком 

машиновикорис. 

К-т переве-

дення фіз. 

тракторів в 

еталонні, Ке 

К-ть 

еталонних 

тракторів 

Навантаження 

на марку, 

 ет. га 

Розрахункове 

навантаження на 

еталонний трактор 

      

      

      

Всього      

 

3. Визначити потребу в тракторах  та сільськогосподарських машинах. 

Марочний і кількісний склад тракторів та сільськогосподарських 

машин можна визначити за графіками завантаження і річним планом 

тракторних робіт. Якщо операція виконується кілька разів або машини та 

знаряддя застосовуються в складі інших агрегатів, то кількість машин 

приймають виходячи із максимальної їх потреби на окремий період. Влітку 

при боронуванні парів, а восени – зябу відповідно потрібні два та три 

агрегати. Потреба буде визначатися за максимальною кількістю. Отримані 

результати заносимо у таблицю 1.8. 

 

Таблиця 1.8 - Склад тракторів та с/г машин, використані в господарстві  

№ п/п 
Назва сільськогосподарської 

машини 
Марка машини 

Кількість 

машин 

    

    

  


