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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сільському господарстві значного поширення 

набули двигуни ЯМЗ, які використовують як силові агрегати комбайнів, 

тракторів, автомобілів великої вантажопідйомності. Одними з відповідальних 

вузлів двигунів є головки блоків циліндрів, якість ремонту яких визначально 

впливає на показники надійності сільськогосподарської техніки. Ефективна 

робота підприємств технічного сервісу можлива за великих значень річних 

програм ремонту. Для досягнення цього підприємства розвивають 

поліпредметну спеціалізацію фірмового ремонту. 

На доцільність об’єднання у спільному потоці процесів ремонту об’єктів 

різних марок значно впливають параметри вхідних потоків замовлень на 

ремонт. Актуальність теми досліджень зумовлюється ще й тим, що для 

обслуговування покупців сільськогосподарської техніки підприємствам 

технічного сервісу необхідно дотримуватися вимог гарантійної тривалості 

ремонту, встановлених Законом України «Про захист прав покупців 

сільськогосподарської техніки» та умовами укладених із замовниками 

договорів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до програми науково-дослідних робіт «Розробка технічних 

засобів та ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві і 

тваринництві» (№ держ. реєстр. 0106U002075) на 2006-2010 роки та «Розробка 

проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і 

технічних засобів у агропромисловому виробництві та його 

енергозабезпеченні» (№ держ. реєстр. 0111U001251) на 2011-2015 роки 

факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного 

університету. 

Мета і завдання дослідження. Мета досліджень – підвищення 

ефективності виробничих процесів ремонту головок блоків циліндрів двигунів 

ЯМЗ обґрунтуванням спеціалізації, продуктивності та виробничої структури 

технологічних дільниць (ТД), а також умов дотримання гарантійної тривалості 

ремонту. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі основні 

завдання: 
- проаналізувати стан питання в теорії та практиці ремонтного виробництва; 

- встановити закономірності формування вхідних потоків замовлень на ремонт 

головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ різних моделей; 

- проаналізувати конструкційно-технологічний базис процесів ремонту; 

встановити залежності параметрів і показників ефективності технологічного 

процесу ремонту від такту; сформувати параметричні ряди ТД ремонту моно- 

і поліпредметної спеціалізації; 

- удосконалити систему показників організаційно-технологічної сумісності 

(ОТС) з урахуванням динаміки зміни часткових програм ремонту, дати 

визначення організаційно-виробничої сумісності (ОВС) та обґрунтувати 

систему показників для кількісної оцінки ОВС; 

- розрахувати показники ОТС та ОВС процесів ремонту у спільному потоці на 

ТД різної продуктивності та обґрунтувати спеціалізацію ТД; 
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- оцінити очікуваний ефект від впровадження результатів дослідження у 

виробництво. 

Об’єкт дослідження: головки блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -238,  

-240, -650, ремонтно-технологічне обладнання, технологічні процеси ремонту 

головок блоків циліндрів, вхідні потоки замовлень на ремонт. 

Предмет дослідження: залежності параметрів і показників ефективності 

технологічного процесу (ТП) ремонту головок блоків циліндрів від такту; 

залежності показників ОТС процесів ремонту на ТД різної продуктивності; 

залежності показників ОВС від умов дотримання гарантійної тривалості 

ремонту. 

Методи дослідження. Дослідження сумісності процесів ремонту здійснено 

методом системного аналізу; моделюванням і з використанням методів 

математичної статистики та прогнозування досліджено надходження та 

обслуговування вхідних потоків замовлень на ремонт, а також ефективність ТП 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів; розрахунково-аналітичним та 

аналітично-дослідницьким методами здійснено нормування операцій ремонту; 

диференційним методом за критерієм технічного рівня вибрано обладнання для 

ремонту; методи теорії графів використано для дослідження конструкції 

об’єктів ремонту та побудови невпорядкованих моделей процесу ремонту; 

впорядкування ТП ремонту здійснено методами теорії розкладів; методами 

оптимізації обґрунтовано параметричні ряди. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

вперше: 

- доведено, що доцільність ремонту в спільному потоці різних об’єктів 

необхідно обґрунтовувати з урахуванням закономірностей формування вхідних 

потоків замовлень на ремонт і умов дотримання гарантійної тривалості 

ремонту; 

- сформульовано визначення організаційно-виробничої сумісності та 

запропоновано систему показників кількісної оцінки цієї властивості, що дало 

змогу обґрунтувати структуру ТД ремонту головок блоків циліндрів з 

урахуванням закономірностей зміни вхідних потоків замовлень на ремонт 

впродовж терміну експлуатації ТД і потреби дотримання гарантійної 

тривалості ремонту; 

удосконалено: 

- алгоритм моделювання надходження та обслуговування вхідних потоків 

замовлень на ремонт головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ, який враховує 

закономірності зміни річних програм ремонту і потребу дотримання 

гарантійної тривалості ремонту; 

- систему показників кількісної оцінки ОТС ТП ремонту різних об’єктів у 

спільному потоці, що уможливлює врахування нерівноймовірнісних 

співвідношень часткових програм у загальній програмі ремонту;  

набули подальшого розвитку: 

- синтез та оптимізація параметричних рядів ТД ремонту за результатами 

структурно-параметричної оптимізації ТП із врахуванням критерію мінімуму 

питомих технологічних затрат у функції від продуктивності; 
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- агрегатно-модульний принцип побудови обладнання для ТД ремонту головок 

блоків циліндрів двигунів ЯМЗ різної продуктивності, який враховує 

результати формування розкладів виконання операцій для різних значень 

такту. 

Новизна технічних рішень підтверджена патентами України на винаходи 

№№98788, 98787, 95159, 93630 та патентами України на корисні моделі 

№№60397, 58149, 56308. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати синтезу 

параметричних рядів ТД ремонту головок блоків циліндра двигунів ЯМЗ різної 

продуктивності моно- та поліпредметної спеціалізації уможливлюють 

обґрунтований вибір виробничої структури дільниці для заданої програми 

ремонту, а також ефективне управління роботою ТД у разі річних і сезонних 

коливань вхідних потоків замовлень на ремонт: зміну кількості виконавців, 

перехід на технологічні відміни процесу з вищим рівнем розгалуженості. 

Урахування динаміки зміни часткових програм ремонту під час розрахунку 

показників організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту головок 

блоків циліндрів двигунів ЯМЗ забезпечить прийняття обґрунтованих рішень 

стосовно спеціалізації ТД (моно- чи поліпредметна) на весь планований період 

їх експлуатації. Впровадження у виробництво науково обґрунтованих 

рекомендацій агрегатно-модульної будови обладнання для ТД ремонту головок 

блоків циліндрів двигунів ЯМЗ різної продуктивності зменшить енергоємність 

на 36%, матеріаломісткість на 15 %, а також необхідні виробничі площі на 13 %. 

Можливість прогнозування динаміки зміни річних програм ремонту протягом 

усього терміну експлуатації ТД ремонту дає змогу обґрунтувати раціональну 

черговість обслуговування вхідних потоків замовлень на ремонт, спеціалізацію, 

структуру та продуктивність ТД, а також прийнятну для підприємств і 

замовників послуг тривалість ремонту. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень передано  

ПМП «Вітас» (акт від 18.06.2015 р.) та ТзОВ «ГалАвтоСвіт» (акт від 

13.05.2015 р.) для впровадження у виробництво, Львівському національному 

аграрному університету для впровадження у навчальний процес (акт від 

14.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дослідження за темою 

дисертаційної роботи виконані автором особисто. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, внесок здобувача 

полягає в тому, що: розроблено науково обґрунтовані рекомендації з вибору 

ремонтно-технологічного обладнання для ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ [3-4; 9, 24]; встановлено залежності параметрів та показників 

ефективності ТП ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -238, -

240, -650 від такту [22]; синтезовано та оптимізовано параметричні ряди 

виробничих структур ТД ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ як 

моно-, так і багатопредметної спеціалізації [4]; обґрунтовано нові технічні 

рішення стосовно агрегатно-модульного принципу компонування ремонтно-

технологічного обладнання [12-18]; отримано залежності показників ОТС 

ремонту в спільному потоці головок блоків циліндрів різних моделей двигунів 

ЯМЗ від такту роботи ТД багатопредметної спеціалізації, а також уточнено 
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отримані результати з урахуванням прогнозу динаміки зміни часткових програм 

ремонту [5; 10; 21]; розраховано значення показників ОТС ремонту в спільному 

потоці головок блоків циліндрів різних моделей двигунів ЯМЗ для ТД 

багатопредметної спеціалізації та різної продуктивності, а також уточнено 

отримані результати з урахуванням прогнозу динаміки зміни часткових програм 

ремонту [5; 10; 21]; одержано регресійні залежності моделей зміни параметрів 

вхідних потоків замовлень на ремонт головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ 

різних моделей [11]; розраховано числові значення критеріїв дотримання 

гарантійної тривалості ремонту головок блоків циліндрів, а також встановлено 

їх залежності від факторів дотримання гарантійної тривалості ремонту [11]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

роботи обговорені та схвалені на: Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні 

проблеми землеробської механіки» (Львів, 2008 р.); Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Механіко-технологічні та енергетичні аспекти використання матеріально-

технічних ресурсів в АПК» (Львів, 2008 р.); Міжнар. наук.-практ. форумі 

«Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку 

сільських регіонів» (Львів, 2010 р.); Міжнар. наук-практ. конф. «Енергія» 

(Львів, 2011 р.); VII Міжнар.  наук.-практ. конф. «Наукові проблеми технічного 

сервісу сільськогосподарських машин» (Москва, 2012 р.); Міжнар. наук.-практ. 

форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних 

технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і 

розвитку сільських територій» (Львів, 2012-2013 рр.); XVI Міжнар. наук.-практ. 

форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій» (Львів, 2015 р.); звітних наукових конференціях аспірантів, 

докторантів та здобувачів ЛНАУ (Львів, 2009-2015 рр.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 24 наукові праці, з 

яких 7 – у фахових наукових виданнях України, 3 – у міжнародних виданнях, 

що входять до наукометричної бази Index Copernicus, 1 – у виданні, що входить 

до бібліографічної бази даних наукового цитування РИНЦ, 5 – у збірниках 

праць і тез науково-практичних конференцій та форумів, 1 – каталозі 

інноваційних розробок, 4 патенти України на винаходи і 3 патенти України на 

корисні моделі. Загальний обсяг публікацій становить 7,53 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, списку використаних джерел із 180 найменувань та 17 додатків. 

Основна частина викладена на 178 сторінках, містить 22 таблиці, 73 рисунки. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі роботи обґрунтовано актуальність і доцільність виконання 

досліджень, сформульовано мету та завдання досліджень, визначено наукову 

новизну та практичне значення роботи, виділено особистий внесок. 

У першому розділі – «Стан питання в теорії та практиці ремонтного 

виробництва» – проаналізовано сучасні методики проектування технологічних 

процесів ремонту та вказано шляхи їх удосконалення. Проаналізовано роботи 

вчених у напрямі обґрунтування структури ТД, зокрема праці М. В. Молодика, 

О. Д. Семковича, О. В. Сидорчука, Р. Д. Кузьмінського, О. П. Левківського, 

В. О. Тимочка, М. С. Оліскевича. Аналіз публікацій В. А. Гнояника, 
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В. М. Нєвзорова, І. М. Флиса, Р. Д. Кузьмінського щодо обґрунтування 

спеціалізації технологічних дільниць та доцільності ремонту об’єктів різних 

марок у спільному потоці засвідчив, що обґрунтування структури та 

спеціалізації ТД ремонту здійснювалися без урахування закономірностей 

формування вхідних потоків замовлень на ремонт.  

Завдяки аналізу праць О. Д. Семковича, О. В. Сидорчука, 

Є. Ю. Форнальчика, В. М. Боярчука, Р. Д. Кузьмінського щодо дослідження 

параметрів вхідних потоків замовлень на ремонт виявлено закономірності їх 

формування для об’єктів однакових марок. Ученими О. В. Сидорчуком, 

В. О. Тимочком введено поняття дозволеного часу ремонту TД, 

Р. Д. Кузьмінським – поняття гарантійної тривалості ремонту, а також 

запропоновано систему критеріїв і показників дотримання гарантійної 

тривалості. За показник резерву продуктивністю прийнято відношення річної 

програми ремонту в різні роки до річної продуктивності ТД N=WР/QР (QР – 

річна продуктивність ТД, шт.). Для кількісної оцінки часового резервування 

прийнято показник Т = ТГ/М[ТТ.P.], де М[ТТ.P.]  математичне сподівання 

тривалості технологічного процесу ремонту, діб.  

За критерії дотримання гарантійної тривалості ремонту прийнято: 

коефіцієнт задоволення вимог щодо гарантійної тривалості N=WN/WР, середню 

тривалість понадгарантійних простоїв =j/W, де WN  кількість замовлень, 

виконаних з дотриманням гарантійного терміну; W=WРWN  кількість 

замовлень, гарантійний термін ремонту яких перевищено. 

Проте результати цих досліджень не застосовувалися для розв’язання задач 

обґрунтування структури та спеціалізації ТД ремонту. За матеріалами першого 

розділу сформульовано завдання дослідження. 

Другий розділ – «Теоретичні підстави дослідження» – присвячено двом 

напрямам досліджень, а саме: теоретичні положення синтезу обладнання для 

ремонту за агрегатно-модульним принципом та ОВС процесів ремонту.  

Для підвищення ефективності процесів ремонту головок блоків циліндрів з 

урахуванням розкладів виконання операцій запропоновано агрегатно-

модульний принцип створення ремонтно-технологічного обладнання за 

результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу ТП, для реалізації 

яких воно призначене. Під час адаптації концепції агрегатно-модульного 

принципу компонування обладнання до методології структурно-

параметричного аналізу та синтезу ТП ремонту під час побудови 

невпорядкованої моделі ТП доцільно використовувати орієнтувальні зв’язки r, 

які вказували б не на потребу застосування верстата (стенда), а лише на потребу 

застосування окремих функціональних модулів таких верстатів чи стендів 

(рис. 1). Таким чином, випресування/запресування втулок клапанів, 

розсухарювання клапанів та запресування сідел клапанів отримали однаковий 

орієнтувальний зв’язок на використання одного функціонального модуля – 

гідроциліндра, який повинен забезпечувати необхідне зусилля та хід штока; 

операції вирізання сідел клапанів, відновлення робочих фасок сідел клапанів і 

розвертання втулок клапанів також отримали однаковий орієнтувальний зв’язок 

на використання одного функціонального модуля – шпинделя, який повинен 
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забезпечувати необхідну частоту обертання, подачу, зусилля різання, хід. 

Агрегатно-модульна побудова обладнання для різних значень такту різна. 

 
а) б) 

 

Рисунок 1 – Невпорядковані моделі ТП ремонту, побудовані для: а) 

використання типового комплекту обладнання; б) використання виконавчих 

модулів проектованого обладнання 

 

Таким чином, виходячи з розкладу виконання операцій окремими 

модулями (рис. 2) застосування в ТП ремонту обладнання, побудованого за 

агрегатно-модульним принципом, за певних значень такту дає змогу суттєво 

підвищити значення показників ефективності його використання. 
 

а) 

 

б) 

Рисунок 2 – Розклад виконання операцій окремими модулями: 

а) для такту max = f=1; б) для такту f=2 

 

Для кількісної оцінки доцільності об’єднання в спільному потоці 

процесів ремонту різних об’єктів за допомогою моделювання обчислюють 

систему коефіцієнтів, які враховують співвідношення часткових програм 

ремонту. 

Порівнюючи річні приведені технологічні затрати на ремонт об’єктів у 

спільному потоці ZК
1,2 із затратами на ремонт об’єктів на різних ТД (Z1+Z2), 

роблять висновок щодо доцільності об’єднання процесів ремонту в спільному 

потоці.  

Розрахунок кількісних показників доцільності об’єднання процесів 

ремонту різних об’єктів у спільному потоці проводили за умови, що часткові 

програми ремонту в загальній річній програмі рівноймовірні випадкові 

величини (рис. 3, б). Часткові програми ремонту об’єктів у загальній річній 
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програмі необхідно розглядати як 

нерівноймовірні випадкові величини 

(рис. 3, в). Це зумовлено різним 

технічним і віковим станом об’єктів 

ремонту, особливістю умов їх 

використання тощо. 

З урахуванням цього 

запропоновано коефіцієнт ОТС 

розраховувати за формулою 
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коефіцієнт відносного рівня ОТС – 
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, (3) 

де P  емпірична частість появи об’єкта 

ремонту в загальній річній програмі 

ремонту. 
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 .                                             (4) 

Існуючу систему показників кількісної оцінки ОТС ремонту різних 

об’єктів у спільному потоці з урахуванням динаміки зміни часткових програм 

ремонту цих об’єктів удосконалено в результаті врахування теоретичної моделі 

прогнозування динаміки зміни річних програм ремонту протягом періоду 

експлуатації ТД ремонту. 

Розглядаючи часткові програми ремонту в загальній річній програмі як 

нерівноймовірні випадкові величини, які підпорядковуються певному закону 

розподілу та змінюються протягом періоду експлуатації ТД ремонту, 

коефіцієнт ОТС розраховуватиметься за формулою 
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;                       (6) 

 

 

 

а) 

 

б) 

в) 

Рисунок 3 – Схема для 

обґрунтування коефіцієнта 

організаційно-технологічної 

сумісності (ОТС), рівня ОТС та 

відносного рівня ОТС 



8 

коефіцієнт відносного рівня ОТС: 
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,                         (7) 

де P  емпірична частість появи об’єкта ремонту в загальній річній програмі 

ремонту, t  термін експлуатації ТД, років. 
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  .                                    (8) 

Організаційно-виробнича сумісність (ОВС) – це властивість, яка визначає 

як можливість, так і доцільність об’єднання в спільному потоці виробничих 

процесів ремонту різних об’єктів. Вона залежить від ОТС ТП ремонту, а також 

від закономірностей надходжень і обслуговування вхідних потоків замовлень 

на ремонт. Показники ОВС розраховуються за формулами (5-7) з урахуванням 

затрат на виплату штрафів за невчасно виконані замовлення ZВ.П.=Zteh+Zsh. 

У третьому розділі – «Методика експериментальних досліджень» – 

описано методологію досліджень, розвинуто методику синтезу та оптимізації 

параметричних рядів  спеціалізованих та гнучких ТД ремонту за результатами 

структурно-параметричної їх оптимізації, викладено розроблений алгоритм 

моделювання надходження та обслуговування вхідних потоків замовлень з 

урахуванням дотримання гарантійної тривалості ремонту.  

Загальна методологія досліджень полягала в наступному: дослідження 

сумісності процесів ремонту здійснювали на основі системного аналізу; 

побудову моделей конструкції об’єктів ремонту та невпорядкованих моделей 

ТП ремонту виконано з використанням теорії графів; ремонтно-технологічне 

обладнання підібрано з використанням диференційного методу за критерієм 

технічного рівня цього обладнання; нормування операцій ремонту здійснено 

розрахунково-аналітичним, аналітично-дослідницьким методами; на основі 

теорії розкладів та з використанням розробленої САПР, яка дає змогу на 

підставі початкових даних про перелік, тривалість та можливу черговість 

виконання операцій, що задані невпорядкованою моделлю ТП, а також 

економічних показників отримати кінцевий результат проектування – 

параметричний ряд виробничих структур ТД ремонту різної продуктивності; 

для обґрунтування параметричних рядів використано методи оптимізації; 

визначення показників доцільності об’єднання ТП ремонту у спільному потоці 

здійснено за допомогою моделювання. 

Виявлено, що параметричні ряди ТД (ліній) ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ, синтезовані за результатами структурно- 

параметричної оптимізації ТП ремонту, містять значну кількість ТД з різною 

виробничою структурою. Діапазони продуктивностей окремих дільниць 

суттєво перекриваються. Тому для таких параметричних рядів запропоновано 

критерій відбору ТД: 
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max

min

*
d min

Q

p

pQ

Z
I Q

Q
  ,               (9) 

де Z* – частина річних приведених 

технологічних затрат, які залежать 

від виробничої структури, грн; 

Qр – річна продуктивність ТД, од.; 

Qmin, Qmax – мінімальне та максимальне 

значення з діапазону річної 

продуктивності ТД. 

Для моделювання процесів 

надходження і обслуговування замовлень 

на ремонт головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ в програмному середовищі 

Atom було розроблено відповідний 

алгоритм (рис. 4).  

Четвертий розділ – «Результати 

досліджень та їх аналіз» – стосувався 

аналізу експериментальних досліджень. 

Здійснено аналіз конструкції об’єктів 

ремонту, побудовано моделі конструкції, 

які являють собою зважені орієнтовані 

графи, вершини яких символізують деталі, 

а ребра – характер зв’язків між ними. 

Обрано технологію ремонту та комплект 

ремонтно-технологічного обладнання (14 

найменувань). Було виявлено подібність 

конструкційно-технологічного базису 

процесів ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ, що стало передумовою 

обґрунтування об’єднання ТП ремонту у 

спільному потоці.  

Побудовано невпорядковані моделі 

ТП ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів. Розраховано значення параметрів 

та показників ефективності ТП ремонту 

головок блоків циліндрів двигунів, а також 

встановлено їх залежності від такту. 

Отримано залежності кількості обладнання 

різних типів Kr з рекомендованого 

комплекту та коефіцієнтів використання 

фондів його робочого часу r від такту  

ТП ремонту як на окремих ТД, так і в 

спільному потоці ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ, а також залежності 

кількості функціональних модулів KMr 

Рисунок 4 – Структурна блок-

схема алгоритму моделювання 

надходження та обслуговування 

замовлень на ремонт 
 

9 
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різних типів та коефіцієнтів використання фондів їх робочого часу Mr від такту 

 в разі використання обладнання, створеного за агрегатно-модульним 

принципом.  

Як у разі використання типового комплекту обладнання, так і 

обладнання, побудованого за агрегатно-модульним принципом, залежності Kr 

та KMr від такту  мають дискретний характер, а залежності r та Mr від такту  

– перервний. Із зростанням тривалості такту  значення Kr і KMr для різних 

відмін ТП дискретно зменшуються. Дискретній зміні значень Kr і KMr 

відповідають розриви першого роду функцій r та Mr. 

Результати розрахунку параметрів та показників ефективності ТП 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ для різних значень такту 

показали, що застосування в ТП ремонту обладнання, побудованого за 

агрегатно-модульним принципом, суттєво підвищить ефективність його 

використання. 

У разі використання типового комплекту обладнання для операцій 

випресування/запресування напрямних втулок головок блоків циліндрів та 

розсухарювання клапанів, що передбачає застосування преса ПР-12 та 

розсухарювача «Механика-РП11», маємо в інтервалі значень такту 

=16000…18000 c, що відповідають реальним річним програмам ремонту, 

значення коефіцієнта використання фонду робочого часу пресів ПР-12 лежить у 

межах r1 = 0,08…0,09 (рис. 5), для розсухарювачів „Механика РП-11” – 

r10=0,02…0,03 (рис. 6), тоді як для модуля силового циліндра коефіцієнт 

використання фонду робочого часу становить rМ1=0,1…0,12 (рис. 7). 

 

  
Рисунок 5 – Залежності кількості 

пресів ПР-12 Kr1 (1) та коефіцієнта 

використання їх робочого часу r1 (2) 

від такту  

Рисунок 6 – Залежності кількості 

розсухарювачів «Механика-РП11» Kr10 

(1) та коефіцієнта використання їх 

робочого часу r10 (2) від такту  

 

Синтезовано та оптимізовано параметричні ряди виробничих структур ТД 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ як моно-, так і поліпредметної 

спеціалізації. Для двигуна ЯМЗ-650 (табл. 1) виробнича структура кожної з 

п’яти дільниць визначалась сталістю значень кількості мийних машин Kr2, 

стендів для гідравлічного випробування Kr3, верстатів СПЦ-750 Kr4, пристроїв 

для розвертання втулок клапана Kr8, ванн для миття деталей Kr9, розточних 
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верстатів Kr11, стендів для притирання клапанів Кr12, печей термічних Kr13 та 

ємностей з рідким азотом Kr14 на певному інтервалі продуктивності Qp та 

відповідному інтервалі значень такту . Кількість пресів Kr1, верстатів для 

шліфування клапанів Kr5, наборів слюсарного інструменту Kr6, стендів для 

відновлення робочої фаски сідла клапана Kr7, розсухарювачів Kr10 може 

змінюватися залежно від потреби. Може змінюватись і фронт ремонту f, а 

також кількість зайнятих робітників u, відповідно й технологічні відміни 

процесів ремонту. 

 

 

Рисунок 7 – Залежності кількості 

функціональних модулів (силових 

гідроциліндрів) KrM1 (1) стенда, 

побудованого за агрегатно-модульним 

принципом, та коефіцієнта 

використання їх робочого часу rM1 (2) 

від такту  

 

Таблиця 1 – Параметричний ряд технологічних дільниць ремонту головок 

блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-650 

№ 

з/п 

Такт 

, с 

Прод. 

Q, шт. 

f, 

од. 

u, 

осіб 

Обладнання Z*, 

грн 

PZ*, 

грн 
ТВ 

Kr1 Kr5 Kr7 Kr10 

1 
38076 

34284 
180 

200 
1 

2 
1 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
194592,5 

228360,0 
1078,2 

1139,3 
ПР 

ПР 

2 8526 805 5 5 2 1 1 2 337787,5 419,3 ПР 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

5 

10272 

… 

2958 

2478 

668 

… 

2319 

2767 

2 

… 

13 

17 

10 

… 

16 

17 

2 

… 

2 

2 

1 

… 

1 

1 

3 

… 

3 

3 

2 

… 

2 

2 

581685,0 

… 

746627,5 

782247,5 

869,8 

… 

321,9 

282,6 

Р 

… 

ЧР 

ПР 

Примітка: Kr2= Kr3= Kr4= Kr8= Kr9= Kr11= Kr12= Kr13= Kr14=1 шт. для всіх ТД 

 

Здійснено розрахунок показників ОТС процесів ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ. Отримано залежності показників ОТС їх ремонту в 

спільному потоці від такту роботи ТД багатопредметної спеціалізації, а також 

уточнено отримані результати з урахуванням прогнозу динаміки зміни 

часткових програм ремонту. Для процесу ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ-236, -240 одержали такі результати: для всіх ТД коефіцієнти 

ОТС та рівня ОТС дорівнюють одиниці (=1; =1), а коефіцієнт відносного 

рівня ОТС лежить у межах (0;1) (рис. 8). 

Для ТП ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 для ТД 

різної продуктивності одержали результати, подані в табл. 2. 
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Рисунок 8 – Залежність 

коефіцієнта відносного рівня ОТС  

від такту для 10-ї технологічної 

дільниці 

 

Таблиця 2 – Показники ОТС для ТП ремонту головки блоків циліндрів  

ЯМЗ-236, -240 на ТД різної продуктивності 

№ 

з/п 

Такт 

, с 

Прод. 

Q, 

шт. 

f, 

од. 

u, 

осіб. 

Обладнання Ін-т 
Z*, 

грн 

PZ*, 

грн 
ТВ 

Коефіцієнти 

ОТС 
Kr1 Kr2 Kr5 Kr7 Kr8 Kr6 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 

1 

17556 391 1 1 1 1 1 1 1 1 194550,0 497,1 ПР 1 1 0,99 

16074 427 2 2 1 1 1 1 1 2 228275,0 534,1 ПР 1 1 0,72 

ТД 1 1 0,97 

2 

17556 391 1 1 2 1 1 1 2 1 210500,0 537,8 ПР 1 1 0,84 

13644 503 1 2 2 1 1 1 2 2 243650,0 483,9 Р 1 1 0,67 

ТД 1 1 0,79 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

12 

17556 391 1 1 5 2 2 2 2 1 254150,0 649,3 ПР 1 1 0,53 

13644 503 1 2 5 2 2 2 2 2 287300,0 570,6 Р 1 1 0,42 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

1200 5703 16 16 5 2 2 2 2 12 751875,0 131,8 ПР 1 1 0,24 

ТД 1 1 0,29 

Примітка: Kr3=Kr4=Kr9=Kr10=Kr11=Kr12=Kr13=Kr14=1шт. для всіх ТД. 

 

Встановлено, що для всіх ТД, а також відмін процесу коефіцієнти ОТС та 

рівня ОТС дорівнюють одиниці, а коефіцієнт відносного рівня ОТС змінюється 

в межах від 0 до 1, причому зі зростанням продуктивності коефіцієнт 

відносного рівня ОТС зменшується. 

Результати розрахунку значень показників ОВС показали, що для 

виробничого процесу ремонту головок блоків циліндрів ЯМЗ-236 та ЯМЗ-240 

для різних ТД ремонту головок блоків циліндрів та усіх значень T[1…10] 

коефіцієнти ОВС та рівня ОВС дорівнюють 1 (=1, =1), а коефіцієнт 

відносного рівня ОВС змінюється в межах (0; 1). Якщо порівнювати 

показники ОТС та ОВС, то врахування закономірностей надходження вхідних 

потоків замовлень на ремонт і їх обслуговування впливає на значення 

коефіцієнта відносного рівня сумісності, оскільки для другої ТД  = 0,79, 

 = 0,66…0,7 (для різних значень T); для третьої ТД  = 0,8,  = 0,66…0,68 

(для різних значень T). 
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На підставі аналізу статистичних даних спеціалізованих підприємств 

технічного сервісу Львівщини встановлено закономірності зміни річних 

програм ремонту (рис. 9), а також коефіцієнтів варіації добових партій 

замовлень на ремонт головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ (рис. 10). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 9 – Модель зміни річної програми ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236 (а) та ЯМЗ-240 (б) упродовж років T 

експлуатації ТД 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 10 – Модель зміни коефіцієнта варіації добової партії замовлень 

на ремонт головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236 (а) та ЯМЗ-240 (б) 

упродовж років T експлуатації ТД 

 

За результатами моделювання процесів надходження та обслуговування 

замовлень на ремонт головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236 розраховано 

значення показників дотримання гарантійної тривалості ремонту N і θ  для 

прямої та зворотної черговості обслуговування замовлень і різних значень 

чинника часового резервування T[1…10]. 

Отримано залежності математичного сподівання коефіцієнта дотримання 

гарантійної тривалості ремонту М[N] від значень показника резервування 

продуктивністю N для T[1…10] та різної черговості виконання замовлень 

(рис. 11). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 11 – Залежність математичного сподівання показника 

задоволення вимог щодо гарантійної тривалості ремонту М[N] від значень 

показника резервування продуктивністю N за прямої (а) та зворотної (б) 

черговостей виконання замовлень 

 

Встановлено, що для прямої, як і для зворотної черговості виконання 

замовлень на ремонт із зростанням N значення М[N] нелінійно зменшуються, 

досягаючи мінімуму за умови N = 1. Використання часового резерву 

(збільшення T) забезпечує нелінійне збільшення значень М[N], однак щораз 

більше часове резервування забезпечує щораз менше зростання М[N]. Зворотна 

черговість (LIFO) виконання замовлень уможливлює досягнення вищих значень 

М[N] порівняно з прямою (FIFO). Також отримано залежності математичного 

сподівання середньої тривалості понадгарантійних простоїв М[ θ ] від значень 

показника резервування продуктивністю N для T[1…10] та різної черговості 

виконання замовлень (рис. 12). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 12 – Залежність математичного сподівання середньої 

тривалості понадгарантійних простоїв М[θ ] від значень показника 

резервування продуктивністю N за прямої (а) та зворотної (б) черговостей 

виконання замовлень 
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Встановлено, що зі збільшенням N значення M[θ ] нелінійно зростають 

для всіх T, досягаючи максимуму за умови N = 1. Низьких значень середньої 

тривалості понадгарантійних простоїв М[θ ] можна досягти збільшенням 

показника часового резервування T, оскільки збільшення T (збільшення 

гарантійної тривалості ТГ ремонту) забезпечує нелінійне скорочення тривалості 

понадгарантійних простоїв M[θ ]. Водночас щораз більший часовий резерв 

забезпечує щораз менше скорочення М[θ ]. Пряма черговість (FIFO) виконання 

замовлень дає змогу досягти менших значень М[θ ] порівняно зі зворотною 

(LIFO). Наприклад, для T = 2 застосування прямої черговості виконання 

замовлень уможливлює скорочення середньої тривалості понадгарантійних 

простоїв уп’ятеро порівняно зі зворотною. Збільшення показника часового 

резерву T (зростання гарантійної тривалості ремонту ТГ) розширює діапазон 

значень N, для яких із високим рівнем довірчої ймовірності матиме місце 

повне дотримання гарантійної тривалості ремонту ТГ (М[N] = 1 і М[θ ] = 0 діб). 

У п’ятому розділі – «Оцінка ефективності впровадження результатів 

дослідження у виробництво» – оцінено очікувану економічну ефективність від 

впровадження результатів досліджень у виробництво.  

Показано, що очікуваний економічний ефект досягається за рахунок 

трьох аспектів: об’єднання виробничих процесів ремонту головок блоків 

циліндрів у спільний потік; застосування обґрунтованої черговості виконання 

замовлень на ремонт; застосування адаптивного способу вибору розв’язку 

параметричного ряду виробничих структур ТД ремонту. Результати 

розрахунків очікуваної економічної ефективності впровадження результатів 

досліджень у виробництво на термін експлуатації технологічної дільниці 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ наведено в табл. 3…5 та на 

рис. 13…15 для різних значень показника часового резервування T. 

Як видно з табл. 3 та рис. 13, завдяки об’єднанню виробничих процесів 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236 та ЯМЗ-240 у спільний 

потік можна отримати економію коштів на суму понад 1,7 млн. грн за весь 

період експлуатації технологічної дільниці. 

 

Таблиця 3 – Очікуваний економічний ефект від об’єднання виробничих 

процесів ремонту у спільний потік 

T 

Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240, грн 
Очікуваний економічний 

ефект за період експлуатації 

ТД, грн 
на окремих ТД у спільному потоці 

T = 1 4 344 544,19 2 617 160,89 1 727 383,31 

T = 2 4 322 423,87 2 586 290,65 1 736 133,22 

T = 3 4 309 302,80 2 566 041,30 1 743 261,50 

T = 4 4 303 005,56 2 552 869,67 1 750 135,90 

T = 5 4 297 562,46 2 541 764,45 1 755 798,00 
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Рисунок 13 – Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 на окремих ТД та у спільному потоці 

 

Таблиця 4 – Очікуваний економічний ефект від застосування 

обґрунтованої черговості виконання замовлень на ремонт 

T 

Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 у спільному потоці, грн 

Очікуваний економічний 

ефект за період експлуатації 

ТД, грн 

лише за прямою 

черговістю (FIFO) 

лише за зворотною 

черговістю (LIFO) 

за оптимальною 

черговістю 

порівняно з 

FIFO 

порівняно з 

LIFO 

T = 1 2 635 057,26 2 617 160,89 2 617 160,89 17 896,37 0 

T = 2 2 592 873,69 2 600 901,35 2 586 290,65 6 583,04 14 610,70 

T = 3 2 567 449,55 2 592 837,27 2 566 041,30 1 408,26 26 795,97 

T = 4 2 554 366,03 2 584 882,00 2 552 869,67 1 496,36 32 012,33 

T = 5 2 541 764,45 2 579 399,54 2 541 764,45 0 37 635,09 

 

 
Рисунок 14 – Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 у спільному потоці за прямої (FIFO), 

зворотної (LIFO) та раціональної черговостей виконання замовлень 

T T T T T 

T T T T T 
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Таблиця 5 – Очікуваний економічний ефект від застосування адаптивного 

способу вибору розв’язку параметричного ряду 

T 

Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ-236, -240, грн 
Очікуваний 

економічний ефект за 

період експлуатації 

ТД, грн 
використання оптимального 

часткового розв’язку 

використання адаптивного 

способу вибору часткового 

розв’язку 

T = 1 2 733 389,55 2 617 160,89 116 228,66 

T = 2 2 706 842,35 2 586 290,65 120 551,70 

T = 3 2 694 059,53 2 566 041,30 128 018,24 

T = 4 2 688 401,47 2 552 869,67 135 531,80 

T = 5 2 685 116,93 2 541 764,45 143 352,48 

 

 
Рисунок 15 – Затрати на виробничий процес ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 за умов використання адаптивного та 

неадаптивного режимів вибору часткового розв’язку параметричного ряду 

 

Обґрунтуванням черговості виконання замовлень на ремонт можна 

отримати економію коштів впродовж терміну експлуатації ТД до 37635,09 грн, а 

за рахунок адаптивного способу вибору оптимального розв’язку 

параметричного ряду можна досягти економії коштів від 116,228 тис. грн до 

143,352 тис. грн залежно від значення показника часового резервування 

(прийнятої гарантійної тривалості ремонту). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу обґрунтування 

спеціалізації, продуктивності і виробничої структури технологічних дільниць 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ з урахуванням потреби 

дотримання гарантійної тривалості ремонту: 

1. Показано, що, незважаючи на відомі закономірності формування вхідних 

потоків замовлень на ремонт, ці закономірності не враховувалися під час 

T T T T T 
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обґрунтування параметрів, виробничої структури та спеціалізації технологічних 

дільниць ремонту. 

2. Встановлено, що при зростанні річної програми ремонту значення 

математичного сподівання M[WP] зростає, а значення коефіцієнта варіації [i]  

зменшується, а в разі зменшення річної програми – навпаки, значення 

математичного сподівання M[WP] зменшується, а коефіцієнт варіації [i]  

зростає. 

3. Показано, що обґрунтування функціонального призначення обладнання 

надзвичайно важливе для ремонтного виробництва та здійснюється за 

результатами визначення показників організаційно-технологічної сумісності 

технологічних процесів, які розраховуються за умови, що часткові програми 

ремонту – рівноймовірно розподілені випадкові величини, що не відповідає 

практиці ремонтного виробництва. 

4. Аналіз конструкційно-технологічного базису процесів ремонту головок 

блоків циліндрів двигунів ЯМЗ показав подібність конструкції об’єктів 

ремонту, однотипність технології та ремонтно-технологічного обладнання, 

типовий комплект якого ефективно працює лише на технологічних дільницях 

високої продуктивності. Низькі значення коефіцієнтів використання фондів 

робочого часу всього комплекту ремонтно-технологічного обладнання r<0,1, 

які отримані для діапазону значень такту, що відповідає реальним річним 

програмам ремонтних підприємств, свідчать про потребу перегляду концепції 

його створення та необхідності створення обладнання за агрегатно-модульним 

принципом, що уможливлює зменшення його енергоємності на 36 %, 

матеріаломісткості на 15 %, а також необхідних виробничих площ на 13 %. 

5. Показано, що кращі результати забезпечує методика формування 

багатовимірних параметричних рядів виробничих структур технологічних 

дільниць різної продуктивності за результатами структурно-параметричного 

аналізу та синтезу технологічних процесів, для реалізації яких вони призначені. 

Така методика враховує закономірності формування вхідних потоків замовлень 

на ремонт і необхідність дотримання гарантійної тривалості ремонту, а тому 

уможливлює обґрунтований вибір технологічних дільниць для параметричного 

ряду у разі, коли діапазони їх продуктивності суттєво перекриваються, за 

критерієм мінімізації сумарних витрат за весь планований період експлуатації 

цих технологічних дільниць. 

6. Встановлено, що для технологічних процесів ремонту головок блоків 

циліндрів у спільному потоці наявна повна сумісність процесів ( = 1,  = 1), зі 

зростанням продуктивності технологічних дільниць коефіцієнт відносного 

рівня зменшується і лежить у межах [0; 1]. 

7. Показано, що визначення показників організаційно-виробничої 

сумісності процесів ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ у 

спільному потоці з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків 

замовлень на ремонт, раціональних черговостей виконання замовлень та 

обґрунтований вибір часткових розв’язків параметричних рядів уможливлюють 

науково обґрунтовану поліпредметну спеціалізацію технологічних ліній 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -238, -240, -650 для 

програми ремонту Wp ≤ 700 шт. 
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8. Очікуваний економічний ефект від об’єднання виробничих процесів 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 у спільний потік 

складає на період експлуатації технологічної дільниці понад 1 млн 700 тис. грн; 

ефект від застосування адаптивного способу вибору розв’язку параметричного 

ряду дає змогу заощадити від 116228,66 до  143352,48 грн залежно від значення 

чинника часового резервування; незначний ефект (17896,37–37635,09 грн при 

T = 1…5) досягається також у разі застосування обґрунтованої черговості 

виконання замовлень на ремонт. 
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АНОТАЦІЯ 

Стукалець І. Г. Сумісність ремонту головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ у єдиному виробничому процесі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Львівський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Львів, 2016. 

Дисертацію присвячено вирішенню питань підвищення ефективності 

роботи підприємств технічного сервісу шляхом об’єднання технологічних 

процесів ремонту у спільному потоці з врахуванням закономірностей зміни 

параметрів вхідних потоків замовлень на ремонт і дотримання гарантійної 

тривалості ремонту. У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до 

створення ремонтно-технологічного обладнання на основі агрегатно-

модульного принципу компонування. Запропоновано критерій оптимізації 

параметричних рядів виробничих структур технологічних дільниць ремонту.  

Обґрунтовано визначення й запропоновано систему показників для 

оцінки організаційно-виробничої сумісності процесів ремонту у спільному 

потоці. Встановлено залежності параметрів та показників ефективності 

технологічного процесу ремонту від такту для підприємств моно- та 

поліпредметної спеціалізації.  

Сформовано параметричні ряди технологічних дільниць ремонту головок 

блоків циліндрів. Розраховано показники організаційно-виробничої сумісності 
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процесів ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ у спільному потоці з 

урахуванням закономірностей надходження та обслуговування вхідних потоків 

замовлень на ремонт. Визначено очікуваний економічний ефект від 

впровадження результатів досліджень у виробництво. 

Ключові слова: головки блоків циліндрів, виробничий процес ремонту, 

сумісність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Стукалец И. Г. Совместимость ремонта головок блоков цилиндров 

двигателей ЯМЗ в едином производственном процессе. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.11 – машины и средства механизации 

сельскохозяйственного производства. – Львовский национальный аграрный 

университет Министерства образования и науки Украины, Львов, 2016. 

Диссертация посвящена решению вопросов повышения эффективности 

работы предприятий технического сервиса путем объединения 

технологических процессов ремонта в общем потоке с учетом закономерностей 

изменения параметров входных потоков заказов на ремонт и соблюдения 

гарантийной продолжительности ремонта.  

В диссертационной работе представлены пути совершенствования 

методик проектирования ремонтно-восстановительных процессов, предложен 

новый подход к созданию ремонтно-технологического оборудования на основе 

агрегатно-модульного принципа его компоновки, разработана теоретическая 

модель прогнозирования динамики изменения дополнительных программ 

ремонта в общей годовой программе для головок блоков цилиндров двигателей 

ЯМЗ. Предложен критерий оптимизации параметрических рядов 

производственных структур технологических участков ремонта, 

производительности которых существенно перекрываются. Обосновано 

определение и предложена система показателей для оценки организационно-

производственной совместимости процессов ремонта в общем потоке.  

Установлены закономерности формирования входных потоков заказов на 

ремонт головок блоков цилиндров двигателей ЯМЗ разных моделей. По 

результатам анализа изменения программ ремонта головок блоков цилиндров 

двигателей ЯМЗ и параметров входных потоков заказов на ремонт установлены 

регрессионные зависимости математического ожидания суточной партии 

заказов на ремонт, а также математического ожидания коэффициента вариации 

суточной партии.  

Проведен анализ конструкционно-технологического базиса 

технологического процесса ремонта, по результатам которого выявлены 

сходство конструкций объектов ремонта, однотипность технологии ремонта и 

ремонтно-технологического оборудования. Подобран комплект ремонтно-

технологического оборудования и осуществлено нормирование операций. 

В работе разработана САПР технологических процессов ремонта и ее 

визуальная оболочка. Представленная САПР позволяет по предварительно 

подготовленным исходным данным осуществить моделирование 
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технологических процессов ремонта с учетом неравновероятности частичных 

программ ремонта в общей годовой программе.  С использованием 

разработанной САПР рассчитаны значения параметров и показателей 

эффективности технологического процесса ремонта, а также установлены их 

зависимости от такта, что позволило научно обосновать полипредметную 

специализацию технологических линий ремонта головок блоков цилиндров 

двигателей ЯМЗ -236, -238, -240, -650 для малых программ ремонта. С 

использованием разработанной САПР выбрана рациональная технологическая 

схема процесса ремонта и получены параметрические ряды производственных 

структур технологических участков ремонта различной производительности 

моно- и полипредметной специализации. 

Разработан алгоритм моделирования процессов поступления и 

обслуживания заказов на ремонт, который позволил рассчитать физические и 

технико-экономические критерии соблюдения гарантийной продолжительности 

ремонта головок блоков цилиндров двигателей ЯМЗ разных моделей в общем 

потоке для прямой и обратной очередности выполнения заказов на ремонт и 

различных значений фактора временного резервирования. Осуществлена 

статистическая обработка результатов расчета физических и технико-

экономических критериев соблюдения гарантийной продолжительности 

ремонта для каждого года эксплуатации технологического участка для всего 

периода его эксплуатации. В работе рассчитаны показатели организационно-

производственной совместимости процессов ремонта головок блоков 

цилиндров двигателей ЯМЗ в общем потоке с учетом закономерностей 

формирования входных потоков заказов на ремонт, а также необходимости 

соблюдения гарантийной продолжительности ремонта. 

Установлен эффект от внедрения результатов исследований в 

производство. Ожидаемый экономический эффект от объединения 

производственных процессов ремонта головок блоков цилиндров двигателей 

ЯМЗ-236, -240 в общий поток составит в период эксплуатации 

технологического участка более 1 млн 700 тыс. грн; эффект от применения 

адаптивного способа выбора решения параметрического ряда позволит 

сэкономить от 116228,66 до 143352,48 грн в зависимости от значения фактора 

временного резервирования; незначительного эффекта (17896,37–37635,09 грн) 

возможно достичь и применением обоснованной очередности выполнения 

заказов на ремонт. Применение агрегатно-модульного подхода для создания 

ремонтно-технологического оборудования на основе агрегатно-модульного 

принципа позволит снизить его энергоемкость на 36 %, материалоемкость на 15 

%, а также производственные площади на 13 %. 

Ключевые слова: головки блоков цилиндров, производственный процесс 

ремонта, совместимость. 
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National Agrarian University. Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 

2016. 

The research is dedicated to the problem of increasing productivity of technical 

service enterprises by means of consolidating technological repairing operations in 

the single line and taking into consideration natural modifications of parameters of 

incoming orders for repair and guaranteed repair time. The thesis suggests its fresh 

approach to design of repairing and technological equipment basing upon aggregate 

and module principles of composing. It also recommends criterion of optimization of 

parameter groups of industrial structures of technological divisions of repair. 

The system of parameters for determining organization and production 

compatibility of repairing in the single line is grounded. The dependences of 

parameters and indices of repairing technological processes upon the cycle of mono- 

and poli-subject enterprises specialization is determined. 

Parametric groups of technological units of repair of the cylinder blocks heads 

are formulated. Indices of organization and production compatibility processes of 

repairing cylinder blocks heads in YaMZ engines are calculated in the single line and 

considering natural regularities of servicing incoming orders for repair. The expected 

economic effect of introduction experimental results into production are determined. 

Key words: cylinder blocks heads, industrial process of repair, compatibility. 


