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Нова сільськогосподарська техніка має рівень надійності, величина 

якого визначається у процесі її випробувань за показниками безвідмовності, 

довговічності, ремонтоздатності, збереженості та комплексними показниками. 

Цей початковий рівень надійності еквівалентний визначеному обсягу 

корисної роботи напрацювання, який виконується машиною у процесі, 

експлуатації. Зі збільшенням напрацювання рівень надійності машини 

знижується. 

Тривалість періоду експлуатації машин до граничного стану 

(доремонтний ресурс) і величина виконаної машиною корисної роботи 

(сумарне доремонтне напрацювання) залежать від швидкості зниження її рівня 

надійності. В ідеальному випадку швидкість зниження рівня надійності 

машини повинна бути мінімальною, а виконаний машиною обсяг роботи за 

доремонтний ресурс повинен бути максимальним, тоді коефіцієнт 

використання надійності машини у доремонтннй період її експлуатації буде 

близький до одиниці. 

В умовах реальної експлуатації машин у сільському господарстві 

величина коефіцієнта використання надійності залежить від якості й 

періодичності використання операцій технічного обслуговування, дотримання 

режимів технічної експлуатації, своєчасного й якісного технічного 

діагностування машини та ремонту тих вузлів і агрегатів, ресурс яких 

вичерпаний. 

Система технічного обслуговування й ремонту (ТО і Р), яка є сукупністю 

засобів, документації та виконавців, необхідних для приймання, підтримки та 

відновлення надійності й ефективності роботи машин, регламентована 

однаковими правилами, положеннями, рішеннями. Серед багатьох рішень є 

три основні, які називають стратегіями. Стратегії ТО і Р можуть бути: 

Деталі, виготовлені на самому підприємстві, проходять перевірку на ви-

сокоточному обладнанні, забезпеченому комп’ютерами. Отримані статистичні 

дані опрацьовуються та аналізуються. За результатами аналізу, у разі потреби, 

вживають відповідних заходів. Перевірці підлягає якість обробки поверхонь. 

Після термообробки перевіряють якість загартовування валів і шестерень 

методами неруйнівного контролю і приладами для виявлення тріщин 

ультразвуком та іншими методами. Кожна партія відлитих деталей вибірково 

перевіряється на точність дотримання розмірів і координат. 

Комп’ютерному контролю піддається й обладнання, на якому 

виготовляють деталі. 

На спеціальних стендах перевіряють трансмісії у цілому, гальма, вали 

відбору потужності (ВВП), механізм диференціала, електронну систему 



управління начіпними механізмами. Така система контролю забезпечує 

фірмам можливість гарантувати тривалу роботу машин без відмови. Фірми 

John Deere, Case-IH, Ford, Massey Ferguson та інші довели моторесурс двигунів 

до 12000 мотогодин. Наробіток на відмову у багатьох марок тракторів 

становить 1000 год і більше, а у зернозбиральних комбайнів понад 100 год. 

Як одну з особливостей розвитку сільськогосподарського машинобуду-

вання доцільно відзначити значні обсяги інвестицій у дослідно-

конструкторські роботи, що забезпечує високі темпи впровадження у 

виробництво ефективних конструкторських і технологічних рішень. За 

даними фірми John Deere, її витрати на дослідно-конструкторські роботи 

становлять понад $2 млн на день. 

Провідні фірми сільськогосподарського машинобудування надають 

вели-кого значення створенню техніки високого технічного рівня. В їх 

конструкціях дедалі важливішу роль відіграють засоби електроніки та 

комп’ютеризації. Слід зазначити, що з насиченням сільгосптехніки такими 

засобами зростає ціна техніки. Проте, за твердженням творців нової техніки, 

підвищені затрати на техніку із засобами автоматизації окуповуються 

економічним і соціальним ефектами, які досягаються завдяки автоматизації.  

Значне збільшення потужностей тракторів і самохідних машин, застосу-вання 

електроніки в їх конструкціях істотно підвищили вимоги до технічного 

обслуговування машин. У боротьбі за свій імідж фірми намагаються 

забезпечити високу оперативність і кваліфіковане технічне обслуговування 

своєї техніки, її постійну технічну готовність. 

Технічний сервіс за рубежем передбачає не тільки технічне обслуговування 

машин, а й надання інших послуг, зокрема передпродажну підготовку техніки, 

її продаж і доставку покупцю, реалізацію запасних частин, ремонт техніки в 

гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації, ремонт і продаж техніки, 

що вже була в експлуатації, прокат машин, навчання операторів, виконання 

механізованих робіт за угодами. 

Організація технічного обслуговування техніки та забезпечення її запас-ними 

частинами в кожній із країни Західної Європи має свої особливості, 

продиктовані рівнем розвитку сільського господарства, технологіями 

виробництва, кліматичними та іншими умовами 


