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Подані основнi положення виробленої нормативно-технiчної документацiї вхiдного
контролю якостi сiльськогосподарської технiки. Шляхом апробацiї показано їх висока
ефективнiсть порiвняно з контролем традицiйними методами.

Державнi та галузевi стандарти, технiчнi вимоги в основному мiстять загальну
iнформацiю з правил контролю, номенклатури i значень показникiв. Останнi
знаходяться у кресленнях, а також у нормативно-технiчних документах (далi «НТД») на
технологiчнi процеси.
Крiм того, названi документи обмежують вибiр контрольованих деталей у межах
2-5 виробiв, що не завжди забезпечує об’єктивнiсть оцiнки i призводить до суперечок
мiж виробниками, постачальниками, посередниками i споживачами.
Для усунення недолiкiв i пiдвищення об’єктивностi контролю були розробленi з
урахуванням ГОСТ 24297-87 «Входной контроль качества продукции. Основные
положения» НТД вхiдного контролю сiльгосптехнiки на пiдприємствах матерiальнотехнiчного забезпечення (далi «пiдприємства МТЗ»).
Ці документи базуються на системному пiдході до органiзацiї контролю, у т.ч.
методів контролю, iнструментального забезпечення i дотримання умов контролю, а
також принципів обгрунтування послiдовностi оцiнки контрольованих показникiв i
приймання рiшення про надходження партiї машин. у цих документах обгрунтовані:
- завдання, права i обов’язки спецiалiстiв, що виконують вхiдний контроль на
пiдприємствах МТЗ;
- вимоги до робочого мiсця для виконання контролю;
- порядок пiдготовки i вибiр виробiв для виконання контролю;
- вибiр номенклатури показникiв якостi, що пiдлягають контролю;
- визначення приймального рiвня дефектностi;
- порядок контролю, правила приймання рiшень i оформлення документiв за
його результатами;
- типовi карти контролю якостi сiльськогосподарської технiки, у тому числi:
плугiв, культиваторiв, сiвалок, кормо- i коренезбиральних машин, зернозбиральних
комбайнiв, тракторiв, автомобiлiв, автотракторних причепiв;
- опис за структурою органiзацiї вхiдного контролю якостi технiки: НТД за
методами контролю якостi, журнал реєстрацiї результатiв перевiрки якостi виробiв,
типова класифiкацiю можливих дефектiв машин i обладнання за їх значенням; схема
двоступiнчатого статистичного контролю якостi виробiв;
- приклади вхiдного контролю якостi сiльськогосподарської технiки;
- документацiя про органiзацiю i оформлення результатiв приймання виробiв
(продукцiї) за якістю;
- форма щоквартального звiту про якiсть сiльськогосподарської технiки,
запасних частин до неї та iншої продукцiї.
Карти контролю як складова частина названих документiв визначають
технологiю вхiдного контролю. Вони мiстять роздiли i ескiз контрольованої машини,
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деталi для кожного типу машин, перелiк контрольованих параметрiв, викладених за
системами їх складових частин та значень за кресленням та НТД. Для оперативної
обробки даних, у тому числi й використання автоматизованої системи, у картах
контролю впроваджена графа «Код» параметра, що контролюється. З метою
метрологiчного забезпечення контролю в карти контролю впроваджена графа
«Приймальний рiвень дефектностi».
Виробленi рекомендацiї i карти контролю апробованi при контролi 600 одиниць
повнокомплектних машин, у тому числi плугiв, культиваторiв, борiн-мотиг, сівалок,
зернових комбайнів, кормозбиральних машин, автомобілів, причепів, а також сотень
деталей доїльного обладнання, двигунів, кормодробарок та іншої сільськогосподарської техніки. Показниками ефективного контролю прийняте визнання його
результатів постачальниками та оплата ними штрафних санкцій за неякісні вироби.
При контролі було зупинено постачання споживачеві неякісної техніки до 50-100% від
обсягу її поставки виробниками на МТЗ. Визначення якості сільськогосподарської
техніки за виробленою НТД при її постачанні на Київському обласному та
Білоцерківському підприємстві МТЗ (таблиця 1) дозволило встановити при
альтернативному контролі кількісні параметри стану машин. До них належать частота
дефектів, ймовірність придатних та непридатних для експлуатації машин.
Таблиця 1
Результати оцінки якості сільгосптехніки за виробленими картами контролю та
традиційними методами
Кількість дефектів на машину при
Назва машини
оцінці
за картами
традицiйними
контролю
методами
1. Зернозбиральнi комбайни:
1.1. СК-5 «Нива»
54
3
1.2. «Дон-1500»
56
2. Кормозбиральнi комбайни:
2.1. КСК-100
69
2.2. КПИ-2,4
56
3. Кормозбиральна машина МПУ-150
75
4. Автомобiлi виробництва:
4.1. КАЗ
86
3
4.2. ГАЗ
23
2
5. Причепи
32
1
6. Плуги
12
3
7. Культиватори
5
2
8. Сiвалки
7
9. Запаснi частини
7
3
Кiлькiсть браку, %
Сiльгосптехнiка
100
13,6
Автомобiлi
100
17,4
Запаснi частини
46,1
10,8
При оцінці якості сільськогосподарської техніки за виробленими картами
контролю [1] кількість виявлених дефектів на одну машину становить 4-86. Контроль
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традиційними методами без планування номенклатури контрольованих параметрів і
обсягів вибірки дозволив виявити на кожну машину лише 1-3 дефекти. Це підтверджує
ефективність вироблених карт контролю при захисті інтересів споживачів. До того ж
повна і достовірна оцінка дозволяє використовувати ці карти для прогнозування
потреби в запасних частин і матеріалів, необхідних для відновлення якості.
Виявлено
дефекти
дорогих
серед
сiльськогосподарських
машин
зернозбиральних комбайнiв СК-5 «Нива» та «Дон-1500», встановлено, що найбiльша
кiлькiсть дефектiв припадає на захиснi покриття (руйнування, незадовiльна адгезiя,
корозiя) та зварювання (пiдрiзи основного металу, непровари, нашарування). Найменше
дефектів маркування, зовнiшнього вигляду (деформацiї), комплектностi i якостi
збирання комбайнiв. Найбiльш поширені дефекти серед систем, складових частин
несучої системи (у тому числi некомплектнiсть рам, деформацiї каркасiв, дефекти
захисних покрить та зварювання). Найменше дефектiв у трансмiсiї (неякiсне литво
корпусу ведучого моста) та гiдросистеми. Крiм перелiчених систем, дефекти мають:
ходова частина, електрообладнання, допомiжнi агрегати двигуна, робочi органи, кабiна,
елементи оперiння, допомiжнi системи, агрегати комбайнiв i жаток.
Для кормозбиральних самохiдних комбайнів КСК-100 найбiльше дефектiв
виявляється за показниками якостi захисних покриттів i зварювання. Поряд з цим
дефекти мають комплектність, зборка, зовнiшній вигляд. До дефектiв захисного
покриття, що повторюються, належать: газовi пори, нашарування, напливи, високі
гребені та кратери, нерiвномiрнiсть заповнення шва. Найбiльше дефектiв складових
частин несучої системи (неякiснi захиснi покриття, зварювання i збирання), а найменша
— дефекти двигуна (неякiснi захиснi покриття). Багато дефектiв мають трансмiсiя i
механiчнi передачi, ходова система, допомiжнi агрегати двигуна, робочi органи, кабiна i
елементи оперiння, допомiжнi системи i агрегати комбайнiв.
Кормозбиральнi комбайни КПИ-2,4 найбiльше дефектiв мають за показниками
якостi зварювання та захисних покриттів. При цьому вони аналогiчнi цим дефектам у
комбайнах КСК-100. Найбiльш дефектними є несуча система i робочi органи, а
найменш — гiдросистема. Системи механiчної передачi, робочi органи за кiлькiстю
дефектiв займають промiжне значення. Кормозбиральнi машини МПУ-150 найбiльше
дефектiв мають також за показниками якостi зварювання та захисних покриттів.
Таким чином апробацiя виробленої НТД для вхiдного контролю
сiльськогосподарської технiки показала вищу її ефективнiсть порiвняно з НТД, що
регламентує традицiйнi правила контролю. Широка номенклатура виявлених дефектiв
дозволяє всебiчно оцiнити якість сiльськогосподарської технiки. Це можна використати
для вироблення та реалiзацiї заходiв на прогнозування та усунення вявлених дефектiв, а
також для визначення потреби запасних частин.
General position the new working out technical document about reception control are pointed out in
this articls. It are showed them high efficacy about comparison with control of old methods.
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