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1. Актуальність теми 

Аналіз сучасного стану виробничих структур технічного обслуговування і 

ремонту свідчить про існування великого кола задач наукового і практичного 

спрямування, які належить вирішувати, з метою підвищення ефективності 

надання послуг і задоволення потреб клієнтів у цих послугах. Структура 

підприємств технічного сервісу динамічна і залежить від багатьох факторів. 

Різносторонній облік цих факторів, складності їх взаємодії, вміння передбачати 

економічні наслідки прийнятих рішень є невід’ємною частиною системного 

підходу до вибору організаційної форми технологічного процесу. 

Розвиток науково-технічного прогресу відкриває нові можливості в 

удосконаленні технічних засобів ремонту, а також самих об’єктів ремонту. 

Постійно удосконалюються технології відновлення деталей, що беззаперечно 

впливає на ефективність функціонування структурних підрозділів підприємств 

технічного сервісу.  

Якість ремонту силових агрегатів комбайнів, тракторів, вантажних 

автомобілів багато в чому визначає показники надійності сільськогосподарської 

техніки. Одними з відповідальних вузлів двигунів, що використовуються у 

сільському господарстві, є головки блоків циліндрів. Тому дослідження, 

спрямовані на підвищення ефективності функціонування підприємств, що 

спеціалізуються на ремонті головок блоків циліндрів, є актуальними. 

Одним із шляхів забезпечення ефективної роботи таких підприємств є 

розвиток багатопредметної спеціалізації.  

Негативний вплив на ритмічність роботи підприємств технічного сервісу 

має нерівномірність надходжень у ремонт головок блоків циліндрів різних 

марок (моделей). Крім того, необхідність дотримання чинного законодавства в 

плані вчасного виконання замовлень додатково ускладнює ситуацію. Адже 

дотримання гарантійної тривалості ремонту, її мінімізація значною мірою 

визначає рівень задоволення клієнта термінами виконання ремонтних послуг. 

Тому питання обґрунтування виробничої структури технологічних 

дільниць (ТД) ремонту підприємств технічного сервісу з урахуванням 

нерівномірності надходжень замовлень і дотримання гарантійної тривалості їх 

виконання потребують науково обґрунтованого вирішення та матимуть 

важливе теоретичне і практичне значення для ремонтного виробництва. 

Дисертаційна робота Стукальця І. Г. присвячена пошуку шляхів 

підвищення ефективності виробничих процесів ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ обґрунтуванням спеціалізації, продуктивності та 

виробничої структури ТД, а також умов дотримання гарантійної тривалості 

ремонту.  



 

Зв’язок дисертаційної роботи з державними науковим програмами, 

планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки 

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. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 
Аналіз положень, висновків по розділах і загальних висновків показує, що 

вони відповідають отриманим науковим і практичним результатам. 

Науковий рівень дисертації відповідає встановленим вимогам. В 

дисертаційній роботі автором встановлено закономірності надходжень головок 

блоків циліндрів різних моделей у ремонт. Досліджено параметри та показники 

ефективності технологічного процесу ремонту як на окремих технологічних 

дільницях, так і в спільному потоці. Запропоновано агрегатно-модульний 

принцип побудови ремонтно-технологічного обладнання, що дозволить значно 

підвищити ефективність технологічного процесу ремонту за малих значень 

програм ремонту. Синтезовано параметричні ряди виробничих структур 

спеціалізованих та поліпредметних ТД ремонту головок блоків циліндрів. 

Здійснено моделювання надходжень та обслуговування замовлень на ремонт з 

урахуванням нерівномірності надходжень та дотримання гарантійної тривалості 

ремонту. Основні наукові положення, що сформульовані у восьми висновках 

дисертації, підтверджені результатами експериментальних досліджень та 

економічною оцінкою, вказують на доцільність їх використання. 

Поставлені у роботі задачі, вирішувались за допомогою методів 

системного аналізу, математичної статистики та прогнозування, методів теорії 

графів та розкладів, оптимізації, моделюванням. 

Для моделювання технологічного процесу ремонту дисертантом 

розроблено систему автоматизованого проектування, яка дає змогу за 

підготовлених початкових даних отримати синтезовані параметричні ряди 

виробничих структур ТД ремонту, а також залежності параметрів та показників 

ефективності ТП від значень такту. З метою підвищення показників 

ефективності ТП ремонту запропоновано агрегатно-модульний підхід до 

створення ремонтно-технологічного обладнання. Для моделювання 

надходження і обслуговування замовлень на ремонт головок блоків циліндрів 

двигунів ЯМЗ в програмному середовищі Atom розроблено відповідний 

алгоритм. 

В цілому для проведення аналізу за обраним напрямком досліджень 

здобувачем опрацьовано 180 літературних джерел. Це дозволило достатньо 

глибоко вивчити сучасний стан проблеми підвищення ефективності роботи 



підприємств технічного сервісу, чітко визначити невирішені задачі, 

запропонувати та реалізувати шляхи їх вирішення. 

Об’єктом досліджень обрано головки блоків циліндрів двигунів  

ЯМЗ-236, -238, -240, -650, ремонтно-технологічне обладнання, технологічні 

процеси ремонту головок блоків циліндрів, вхідні потоки замовлень на ремонт. 

Під час дослідження дисертант використав результати теоретичних 

досліджень і вдало застосував існуючі методи проектування ТП та 

удосконалену ним методику оптимізації параметричних рядів ТД ремонту. 

Все це послужило основою для отримання науково обґрунтованих 

результатів, впровадження у виробництво яких дасть змогу суттєво підвищити 

ефективність роботи ремонтних підприємств. 

За результатами досліджень автором дисертації зроблено 8 висновків. 

Перший висновок базується на основі аналізу стану питання в теорії та 

практиці ремонтного виробництва. У висновку зазначено, що закономірності 

формування вхідних потоків замовлень на ремонт не враховувалися під час 

обґрунтування параметрів, виробничої структури та спеціалізації технологічних 

дільниць ремонту. Висновок актуальний і підтверджується результатами 

аналітичних досліджень сучасних методик проектування технологічних 

процесів ремонтного виробництва. 

У другому висновку міститься інформація про параметри вхідних 

потоків замовлень на ремонт, а саме: 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. Достовірність цього висновку підтверджена результатами аналізу 

закономірностей формування вхідних потоків замовлень на ремонт, а також 

статистичними даними, наданими підприємством з ремонту головок блоків 

циліндрів.  

У третьому висновку стверджується, що обґрунтування 

функціонального призначення обладнання 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. Достовірність цього висновку підтверджена аналізом  

методик вибору ремонтно-технологічного обладнання та статистичних даних 

підприємства технічного сервісу. 

У четвертому висновку наведено результати аналізу конструкційно-

технологічного базису процесів ремонту, показано, що значення коефіцієнтів 

використання фондів робочого часу комплекту ремонтно-технологічного 

обладнання, які отримані для діапазону значень такту, що відповідає реальним 

річним програмам ремонтних підприємств, є досить низькими (r<0,1), що 

свідчать про потребу перегляду концепції створення обладнання, а саме –  

необхідності створення обладнання за агрегатно-модульним принципом, що 

уможливлює зменшення його енергоємності на 36 %, матеріаломісткості на 

15 %, а також необхідних виробничих площ на 13 %. Достовірність цього 



висновку підтверджена результатами експериментальних досліджень, 

наведених у четвертому розділі. 

У п’ятому висновку стверджується, що запропонована методика 

оптимізації багатовимірних параметричних рядів виробничих структур 

технологічних дільниць різної продуктивності за критерієм мінімізації 

сумарних витрат за весь планований період експлуатації цих технологічних 

дільниць дає змогу досягти кращих результатів обґрунтованого вибору 

технологічних дільниць для параметричного ряду у разі, коли діапазони їх 

продуктивності суттєво перекриваються. Достовірність висновку 

підтверджується результатами оптимізації параметричних рядів. 

У шостому висновку стверджується, 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]. 

Достовірність висновку підтверджується експериментальними дослідженнями 

відображеними в четвертому розділі дисертації. 

Сьомий висновок стверджується, 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. Достовірність 

висновку підтверджена представленими результатами експериментальних 

досліджень. Висновок достовірний, що підтверджено результатами 

експериментальних досліджень. 

У восьмому висновку наведено результати очікуваного економічного 

ефекту від впроваджень результатів досліджень у виробництво. Зокрема, 

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. Достовірність висновку підтверджена результатами 

розрахунку економічної ефективності, наведеними у п’ятому розділі дисертації. 

 

3. Повнота викладу матеріалів дисертації в наукових працях 

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 24 наукові 

праці, які в повній мірі відображають основні положення дисертації, 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. Результати проведених 

досліджень апробовані на Міжнародних науково-практичних конференціях і 

форумах. Повторення матеріалів у різних наукових працях не зустрічається, а 

публікації у повній мірі відображають основний зміст дисертаційної роботи. 

 

4. Значимість для науки та практики одержаних автором результатів 

Здобувачем виноситься на захист ряд нових наукових результатів, основні з 

яких такі: 

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; 

- 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. 

 

5. Шляхи використання результатів досліджень 

Результати роботи показали, що реалізація результатів досліджень дає 

позитивний результат для підвищення ефективності виробничих процесів 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень передано  

ПМП «Вітас» та ТзОВ «ГалАвтоСвіт» для впровадження у виробництво, 

Львівському національному аграрному університету для впровадження у 

навчальний процес. 

 

 



6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації 

В авторефераті здобувач чітко відобразив основний зміст роботи, розкрив 

основні положення, які містять характеристику дисертації та навів висновки.  

В авторефераті наведено список праць за темою роботи із зазначенням 

внеску автора у праці, які опубліковані у співавторстві, а також висвітлені 

анотації в необхідному обсязі. Зміст, обсяг та оформлення автореферату 

відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій. Висновки 

наведені в авторефераті і дисертації ідентичні. 

 

7. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому 

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. 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, наведено зв’язок роботи з 

науковими програмами, сформульовано мету та задачі досліджень, визначено 

об’єкт і предмет досліджень та зазначено наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та особистий внесок здобувача. Наведено інформацію 

про апробацію і публікації результатів досліджень, структуру і обсяг 

дисертаційної роботи. 

 

У першому розділі проведений огляд літератури, здійснено аналіз 

сучасних методик проектування технологічних процесів ремонту, вказано 

шляхи їх удосконалення. Встановлено, що під час дослідження параметрів 

вхідних потоків замовлень на ремонт було виявлено закономірності їх 

формування лише для об’єктів однакових марок. Обґрунтування структури та 

спеціалізації ТД ремонту здійснювалися без урахування закономірностей 

формування вхідних потоків замовлень на ремонт. Проаналізовано систему 

критеріїв і показників дотримання гарантійної тривалості ремонту. Разом з тим 

встановлено, що результати досліджень не застосовувалися для розв’язання 

задач обґрунтування структури та спеціалізації ТД ремонту. З урахуванням 

зазначених вище проблем були сформульовані мета і задачі дослідження. 

 

Другий розділ автор присвятив теоретичним дослідженням у двох 

напрямках: теоретичні положення синтезу обладнання для ремонту за 

агрегатно-модульним принципом та організаційно-виробнича сумісність 

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 технологічних 

процесів, для реалізації яких воно призначене. Такий підхід ґрунтується на 

тому, що під час побудови невпорядкованої моделі технологічного процесу 

доцільно використовувати орієнтувальні зв’язки r, які вказували б не на 

потребу застосування верстата, а лише на потребу застосування окремих 

функціональних модулів таких верстатів. 

Автором запропоновано удосконалену систему показників організаційно-



технологічної сумісності, яка дає змогу отримати точніші результати, 

враховуючи нерівномірність часткових програм ремонту в загальній річній 

програмі. 

Дано визначення організаційно-виробничої сумісності – як властивості, 

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

виробничих процесів ремонту різних об’єктів. Вона залежить від організаційно-

технологічної сумісності технологічного процесу ремонту, а також від 

закономірностей надходжень і обслуговування вхідних потоків замовлень на 

ремонт. А запропонована система показників оцінки цієї властивості враховує 

затрати на виплату штрафів за невчасно виконані замовлення. 

 

У третьому розділі описано загальну методологію досліджень, розвинуто 

методику синтезу та оптимізації параметричних рядів  спеціалізованих та 

гнучких технологічних дільниць ремонту за результатами структурно-

параметричної їх оптимізації, викладено та описано розроблений алгоритм 

моделювання надходження та обслуговування вхідних потоків замовлень з 

урахуванням дотримання гарантійної тривалості ремонту. Окрім використання 

класичних методів під час досліджень, автором розроблено систему 

автоматизованого проектування, яка дає змогу на підставі початкових даних 

про перелік, тривалість та можливу черговість виконання операцій, що задані 

невпорядкованою моделлю технологічного процесу, 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 технологічного процесу ремонту у спільному потоці 

здійснено за допомогою моделювання. Запропонований критерій відбору 

технологічних дільниць, діапазони продуктивностей яких суттєво 

перекриваються,  дав змогу скоротити громіздкі та об’ємні параметричні ряди, 

що у свою чергу дозволяє полегшити вибір технологічної дільниці. 

Розроблений алгоритм надходження та обслуговування замовлень дав 

змогу здійснити моделювання надходження й обслуговування головок блоків 

циліндрів різних моделей у спільному потоці з урахуванням різних черговостей 

виконання замовлень (прямої чи зворотної), а також за різних значень часового 

резервування. 

Новизна технічних рішень автора підтверджена чотирма патентами 

України на винаходи та трьома патентами України на корисні моделі  

 

У четвертому розділі наведено результати та аналіз конструкції об’єктів 

ремонту, обрано технологію ремонту та комплект ремонтно-технологічного 

обладнання. Виявлено подібність конструкційно-технологічного базису 

процесів ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ, що стало 

передумовою обґрунтування об’єднання технологічних процесів ремонту у 

спільний потік. Розраховано значення параметрів та показників ефективності 

технологічного процесу ремонту головок блоків циліндрів двигунів, а також 

встановлено їх залежності від такту.  

За результатами розрахунку параметрів та показників ефективності 

технологічного процесу ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ для 



різних значень такту встановлено, що застосування в технологічному процесі 

ремонту обладнання, побудованого за агрегатно-модульним принципом, 

суттєво підвищить ефективність його використання. 

У розділі подано синтезовані та оптимізовані параметричні ряди 

виробничих структур технологічних дільниць ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ як моно-, так і поліпредметної спеціалізації. 

Розраховано значення показників організаційно-технічної сумісності та 

організаційно-виробничої сумісності процесів ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ та встановлено їх залежність від значень такту. 

Показано, що врахування закономірностей надходження вхідних потоків 

замовлень на ремонт і їх обслуговування впливає на значення коефіцієнта 

відносного рівня сумісності – зменшує його значення. Так для другої 

технологічної дільниці з окремо взятого параметричного ряду  = 0,79, 

 = 0,66…0,7 (для різних значень часового резервування T); для третьої ТД 

 = 0,8,  = 0,66…0,68 (для різних значень часового резервування T). 

Автором здійснено моделювання надходження та обслуговування 

замовлень на ремонт. 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] і середньої тривалості понадгарантійних 

простоїв М[θ ] від значень показника резервування продуктивністю N для 

T[1…10] та різної черговості виконання замовлень. 

Результати дослідження відповідають поставленим задачам. 

 

У п’ятому розділі оцінено очікувану економічну ефективність від 

впровадження результатів досліджень у виробництво, який можна досягти 

трьома шляхами:  

 об’єднанням виробничих процесів ремонту головок блоків циліндрів у 

спільний потік, що дасть змогу отримати економію коштів на суму понад 

1,7 млн. грн за весь період експлуатації технологічної дільниці;  

 застосуванням обґрунтованої черговості виконання замовлень на ремонт, 

який дозволить отримати економію коштів впродовж терміну експлуатації 

технологічної дільниці до 37635,09 грн;  

 застосуванням адаптивного способу вибору розв’язку параметричного ряду 

виробничих структур технологічних дільниць ремонту уможливить досягти 

економії коштів від 116,228 тис. грн до 143,352 тис. грн залежно від 

значення показника часового резервування. 

Повнота викладу основних результатів дисертації Стукальця І. Г. у 

наукових фахових виданнях відповідає встановленим вимогам ДАК. 

Дисертаційну роботу виконано на високому науковому рівні. Мета і задачі 

досліджень сформульовані чітко. 

Аналіз отриманих автором результатів свідчить про те, що робота є 

завершеним науковим дослідженням. Зміст автореферату відповідає змісту і 

положенням дисертації. 



 

 

8. Зауваження до дисертації 

1. В дисертаційній роботі бажано було б звернути увагу на усі можливі 

варіанти поєднання у спільному потоці процесів ремонту головок блоків 

циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -238, -240, -650. 

2. У першому розділі варто було б зазначити, яких саме двигунів ЯМЗ головки 

блоків циліндрів, із зазначених в об’єкті досліджень, використовуються у 

сільськогосподарській техніці. 

3. У другому розділі з формул (2.17 - 2.22) невідомо в якому діапазоні значень 

лежать коефіцієнти організаційно-технологічної сумісності для підприємств 

багатопредметної спеціалізації. 

4. В авторефераті та дисертації подано спрощену блок-схему алгоритму 

моделювання надходження та обслуговування замовлень на ремонт. Однак 

у тексті дисертації доцільно було б подати її більш деталізованою. 

5. В роботі не зазначено, який метод ремонту розглядається: знеособлений чи 

незнеособлений. 

6. Штраф, як різновид неустойки, в чинному законодавстві закріплюється у 

кількох варіантах, а саме: 

а) штраф у конкретній грошовій сумі; 

б) штраф у відсотковому відношенні до суми всього зобов'язання або до 

невиконаної його частини; 

в) штраф у розмірі вартості предмета зобов'язання; 

г) штраф у кратному розмірі предмета зобов'язання. 

В роботі розмір штрафів (формула 3.21) за невчасно виконані замовлення 

розраховувався лише при одному значенні розміру неустойки, виплаченої 

замовникам за несвоєчасність надання послуг – 3% від витрат на виконання 

замовлень, для яких було порушено гарантійний термін ремонту. Доцільно 

було б проаналізувати інші варіанти. 

7. В роботі не проведено аналіз методик оцінки собівартості виготовлення 

верстатів чи стендів, побудованих за агрегатно-модульним принципом 

компонування ремонтно-технологічного обладнання, що впливає на 

доцільність його впровадження у виробництво. 

8. У тексті дисертації відсутнє посилання на таблицю С.4 Додатка С з 

параметричним рядом виробничих структур технологічних дільниць 

ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ-236, -240 у спільному 

потоці.  

9. Автором не зазначено, розроблена САПР технологічних процесів ремонту 

та алгоритм моделювання надходження й обслуговування замовлень на 

ремонт адаптовані лише для ремонту головок блоків циліндрів чи є 

універсальними. 

 

Відмічені зауваження не мають принципового характеру і суттєво не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи,  

 

 

 



 

 


