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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Інтереси ефективного функціонування 

сільськогосподарського виробництва вимагають, щоб інфраструктура технічного 

сервісу була спроможна підтримувати технічний стан засобів механізації праці у 

постійній технічній готовності, працювала злагоджено й ефективно. 

Власники і користувачі сільськогосподарської техніки не повинні (як з 

економічної, так і з технічної точок зору) виконувати весь обсяг робіт з ремонту й 

технічного обслуговування машин і обладнання. Добра третина загальної 

трудомісткості цих робіт вимагає спеціального обладнання, інструменту та високої 

кваліфікації виконавців і має виконуватись силами й засобами спеціалізованих 

підприємств технічного сервісу різного рівня. 

Насичення агропромислового комплексу (АПК) новими сучасними тракторами, 

які потребують виконання складних технічних обслуговувань в умовах 

спеціалізованих підприємств технічного сервісу для підтримання їх справного та 

працездатного стану, зумовлює необхідність створення нових або ж підвищення 

ефективності роботи існуючих сервісних підприємств. 

На сьогодні в Україні відсутня чітка система методологічного раціонального 

проєктного розрахунку технологічних процесів (ТП) технічного обслуговування (ТО) 

для сервісних підприємств, результати застосування якої могли б закласти основу 

державної технічної політики становлення ефективного технічного сервісу техніки 

АПК. Це спонукає до розробки низки заходів, вирішення яких повинні стимулювати 

відтворення мережі виробничого і технічного сервісу, активно сприяти становленню 

цього сегмента ринку технічних послуг. 

Робота присвячена розв’язанню наукової задачі системного обґрунтування 

функцій (спеціалізація), параметрів (продуктивність) і структури ТП ТО тракторів. 

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

наукових досліджень, виконаних за темою дисертації, належить до основних 

наукових напрямів Львівського національного аграрного університету та є складовою 

частиною наукових досліджень з комплексних науково-дослідних робіт: 

«Організаційно-технологічна взаємодія в системі ремонту та експлуатації» (номер 

державної реєстрації 0193U029513), 1993–2000 рр.; «Розробка, впровадження 

енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного 

виробництва й технічних засобів їх реалізації» (номер державної реєстрації 

0100U00233), 2000–2005 рр.; «Розробка технічних засобів та ресурсоощадних 

технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві» (номер державної реєстрації 

0106U002075), 2005–2010 рр.; «Розробка проектно-керованих інноваційних систем, 

ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та 

його енергозабезпеченні» (номер державної реєстрації 0106U002075), 2010–2014 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності ТП ТО тракторів Харківського тракторного заводу (ХТЗ) за рахунок 

обґрунтування раціональної виробничої структури та спеціалізації фірмових пунктів 

технічного обслуговування (ПТО). 
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Для досягнення сформульованої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати й розвинути теоретичні положення становлення та 

функціонування фірмового ТО тракторів та дослідити реальні умови проведення ТО 

тракторів в Україні й за кордоном. 

2. Розвинути теоретичні положення структурно-параметричного аналізу та 

синтезу ТП ТО, які виконуються на стаціонарних постах. 

3. Розвинути теоретичні положення обґрунтування поліпредметної та 

політехнологічної спеціалізації стосовно ТП ТО тракторів. 

4. Розробити методику та програмне забезпечення її реалізації і провести 

машинний експеримент щодо визначення параметрів і показників ефективності ТП 

ТО тракторів ХТЗ на постах як моно-, так і поліпредметної та політехнологічної 

спеціалізації. 

5. Встановити залежності параметрів і показників ефективності ТП ТО 

тракторів ХТЗ класів 0,9 і 4,0, обґрунтувати параметричні ряди виробничих структур 

ПТО як для монопредметної та монотехнологічної, так і для різних варіантів 

поліпредметної та політехнологічної спеціалізації ПТО. 

6. Обґрунтувати спеціалізацію фірмових ПТО залежно від кількості тракторів 

ХТЗ різних тягових класів у зоні обслуговування. 

Об’єктом дослідження є трактори марки ХТЗ різних тягових класів, обладнання 

для ТО, технологічні процеси ТО, пункти ТО. 

Предметом дослідження є залежності між параметрами та показниками 

ефективності як для окремих ТП різних ТО тракторів ХТЗ різних тягових класів, так 

і для всіх можливих поєднань цих ТП у спільному потоці. 

Методи дослідження. Для розв’язання сформульованих задач дисертаційної 

роботи були використані такі методи: нормування ремонтних робіт; статистичного 

оброблення інформації; регресійного, дисперсного та кореляційного аналізу; теорії 

графів; теорії розкладів; комп’ютерного моделювання; умовної та безумовної 

оптимізації. 

В основу дисертаційної роботи покладена така робоча гіпотеза: оскільки 

структура технологічного процесу визначається виробничою структурою, параметри 

якої змінюються дискретно і на певному інтервалі продуктивності залишаються 

незмінними, з іншого боку річна програма ПТО зазнає кількісних і якісних змін 

упродовж певного часу, то можна визначити таку виробничу структуру, яка буде 

найраціональнішою з урахуванням кількісних і якісних змін річної програми ПТО. 

Наукова новизна досліджень і одержаних результатів. 

Уперше: 

 отримано залежності між параметрами і показниками ефективності ТП ТО 

тракторів ХТЗ і показано, що задану продуктивність ПТО можна забезпечити для 

різних співвідношень значень кількості постів f, кількості робітників u і обладнання 

різних типів Kr, серед яких існує раціональне значення продуктивності ПТО; 

 обґрунтовано метод визначення спеціалізації ПТО, який враховує структуру 

міжремонтного циклу тракторів і динаміку зміни їх кількості в зоні обслуговування і 

дозволяє підвищити точність розрахунку показників організаційно–технологічної 
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сумісності (ОТС), як для різних рівнів завантаження ПТО за продуктивністю, так і 

для окремих виробничих структур ПТО. 

Удосконалено: 

 метод проєктування ТП ТО шляхом синтезу оптимальних розкладів 

виконання операцій, застосування якого дає можливість системно враховувати 

взаємозалежності між параметрами та показниками ефективності ТП і формувати 

параметричні ряди виробничих структур ПТО різної продуктивності. 

Отримали подальший розвиток: 

 теоретичні положення становлення предметної та технологічної гнучкості 

ПТО на підставі порівняльного аналізу витрат на реалізацію різних ТП ТО у 

спільному потоці. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає: 

- у розробці методики автоматизованого проєктування ТП ТО тракторів, а 

також програмного забезпечення їх реалізації на ЕОМ (для систем автоматизованого 

проєктування ТП ТО, які виконуються на стаціонарних постах); 

- в обґрунтуванні параметричних рядів ПТО тракторів ХТЗ класів 0,9 і 4,0 як 

моно-, так і багатопредметної спеціалізації, а також рекомендацій стосовно 

інженерного оперативного керування їх роботою в умовах коливань річної програми 

ТО, сезонної нерівномірності надходжень замовлень; 

- в обґрунтуванні рекомендацій стосовно доцільності поєднання в спільному 

потоці ТП різних ТО тракторів ХТЗ різних класів на ПТО різної продуктивності. 

Результати досліджень впроваджені в ПАТ «Харківський тракторний завод» та 

у Львівському національному аграрному університеті, що підтвердило їх актуальність 

і практичну цінність. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету для підготовки студентів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 

208 «Агроінженерія», виконання курсових проєктів і дипломних робіт. Основні 

теоретичні положення дисертаційної роботи стали науково-методичною основою для 

розроблення програм дисциплін «Проєктування ТП технічного сервісу», 

«Проєктування сервісних підприємств». 

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 ним досліджено організаційно-технологічну сумісність технологічних 

процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522 [1]; проаналізовано стан і 

перспективи розвитку ринку технічного сервісу в агропромисловому комплексі 

України [2]; досліджено залежності між параметри та показники ефективності 

технологічних процесів технічного сервісу, що виконуються на стаціонарних постах 

[3]; обґрунтовано концепцію управління проектом технічного обслуговування 

тракторів [4]; досліджено закономірності кількісних і якісних змін надходжень 

замовлень на технічне обслуговування [5]; обґрунтовано функції управління 

системою технічного обслуговування тракторів [6]; обґрунтовано технологічну 

складову функціональної структури фірмового технічного обслуговування тракторів 
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[7]; обґрунтовано виробничу структуру пунктів технічного обслуговування тракторів 

[8]; досліджено вплив збільшення кількості постів на показники ефективності 

технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ–150К–09 [9]; 

досліджено вплив підвищення коефіцієнта технічного використання тракторів ХТЗ 

на скорочення тривалості технічного обслуговування [10]; досліджено вплив 

збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів 

технічного обслуговування тракторів ХТЗ–3522 [11]; обґрунтовано раціональне 

розташування пункту технічного обслуговування тракторів [12]; проведено аналіз 

технологічної складової структури процесів технічного обслуговування тракторів 

ХТЗ-Т150К-09 [13]; досліджено організаційно-технологічну сумісність 

технологічних процесів різних видів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522 

[14]; проаналізовано технологічну структуру процесу технічного обслуговування 

тракторів ХТЗ [15]; досліджено залежності між параметри та показники ефективності 

процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-17221 [16]; обґрунтовано 

організаційно-технологічну сумісність технологічних процесів, які виконуються на 

стаціонарних постах [17]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

заслухані, обговорені та отримали позитивну оцінку на: Міжнародному науково-

практичному форумі “Екологічні, технологічні та соціально–економічні аспекти 

ефективного використання матеріально–технічної бази АПК” (м. Львів, 2008 р.); 

Всеукраїнській науково–практичній конференція «Інноваційні технології в АПК” 

(м. Луцьк, 2015 р.); Міжнародній науково–практичній конференції «Розвиток науки в 

XXI столітті» (м. Харків, 2015 р.); Міжнародній науково – практичній конференції 

«Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2017 р.); Міжнародній науково – практичній 

конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» (м. Харків, 2017 р.); 

Міжнародній науково–практичній конференції «Наука та майбутнє» (м. Київ, 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні перспективи розвитку 

науки» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково–технічній конференції 

«Крамаровські читання» (м. Київ, 2015 р., 2018–2020 рр.); щорічних звітних науково-

практичних конференціях аспірантів та здобувачів Львівського національного 

аграрного університету (м. Львів, 2013–2019 рр.). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковано у 

18 друкованих працях, зокрема 11 – у фахових наукових виданнях України, 4 – у 

міжнародних наукових виданнях, 3 – в збірниках праць і тез науково-практичних 

конференцій та форумів, 1 – патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел зі 135 найменувань та 6 додатків. 

Основна частина викладена на 122 сторінках тексту, містить 13 таблиць і 43 рисунків. 

Повний обсяг роботи з додатками становить 218 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі роботи обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету та завдання досліджень, визначено її наукову новизну і практичне значення, 

наведено дані про апробацію та виділено особистий внесок здобувача. 
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У першому розділі «Аналіз стану питання в теорії та практиці» розглянуто 

сучасний стан проєктування станцій технічного обслуговування. 

Проаналізовано роботи вчених у напрямі проєктування ремонтних підприємств 

сільського господарства, зокрема праці B.C. Крамарова, І.С. Левітського, 

С.С. Черепанова, Й.Є. Ульмана, Ф.П. Верещака, Л.А. Абелевича, В.С. Апанасенка, 

Я.Е. Ігудесмана, А.С. Савича, С.К. Зарайського, Е.Г. Гулая, І.А. Булея, Н.І. Іващенка, 

В.Д. Мельнікова стосовно методів організації технологічного процесу ТО та ремонту 

сільськогосподарської техніки, обґрунтування річної виробничої програми, 

трудомісткості, методики визначення попиту на ремонт упродовж року. 

У працях згаданих вище вчених узагальнено певні особливості організації і 

функціонування ПТО тракторів, зокрема: 

- проєктування та розрахунку ремонтних підприємств проводилося за 

допомогою методики, розробленої ними ще у 80-х роках минулого століття, яка в 

сьогоднішніх умовах є неактуальною; 

- обґрунтування річних програм для ТО переважно розв’язувались без 

врахування сезонності використання тракторів (нерівномірного надходження потоку 

замовлень впродовж року); 

- розрахунок трудомісткості виконували поділом загальної тривалості ТП 

рівномірно між усіма її учасниками, що призводило до неминучих простоїв 

робітників, без достатнього врахування структурних особливостей ТП; 

- дослідження конструктивно–технологічного базису (КТБ) ТП не піддавалося 

чіткому та глибокому аналізу. 

Чітку методологію аналізу КТБ ТП ремонту було закладено професором 

О.Д. Семковичем, яка знайшла своє продовження у дослідженнях 

Р.Д. Кузьмінського. 

У їх працях вперше було застосовано алгоритм теорії розкладу для 

автоматизованого розрахунку параметрів ТП, запропоновано методику синтезу 

параметричних рядів виробничих структур різної продуктивності та здійснено 

обґрунтування раціональної продуктивності окремих технологічних ліній (ТЛ) 

ремонту. 

Проаналізувавши широкий спектр робіт вчених щодо обґрунтування структури 

технологічних процесів технічного сервісу та ремонту, зокрема праці М.В. Молодика, 

О.Д. Семковича, О.В. Сидорчука, В.О. Тимочка, Р.Д. Кузьмінського було встановлено, 

що чинна методика інженерного розрахунку не повною мірою враховує структурні 

особливості технологічних процесів, а тому потребує удосконалення. 

Методику визначення спеціалізації ремонтних майстерень запропонували 

Л.В. Дехтерінський і В.І. Карагодін. У роботах М.Я. Рассказова розглянуто 

оптимізацію програм ремонту підприємств багатопредметної спеціалізації. 

Доцільність ремонту різних об’єктів у спільному потоці вивчали В.А. Гнояник, 

І.М. Флис, Р.Д. Кузьмінський. 

Сучасні концепції технічного сервісу розроблені О.В. Сидорчуком для техніки 

рільництва та Є.Ю. Форнальчиком для техніки тваринництва. 
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У роботі В.Д. Войтюка обґрунтовано доцільність використання мобільних 

обслуговуючих бригад для проведення ТО енергонасичених тракторів, проте такі 

дослідження щодо стаціонарних постів ТО не проводилися. 

Проведений аналіз показав, що, незважаючи на великий науковий доробок, не 

було встановлено залежності між параметрами і показниками ефективності ТП ТО 

тракторів і не показано, що задану продуктивність ПТО можна забезпечити для різних 

співвідношень значень кількості постів f, кількості робітників u і обладнання різних 

типів Kr, серед яких існує раціональне співвідношення. Також відсутня чітка система 

обґрунтування методів визначення спеціалізації ПТО, яка б враховувала структуру 

міжремонтного циклу тракторів і динаміку зміни їх кількості в зоні обслуговування.  

Другий розділ «Теоретичні підстави дослідження» присвячено теоретичним 

дослідженням основних засад проєктування ТП ТО на стаціонарних постах і 

обґрунтуванню положень організаційно-технологічної сумісності процесів ТО. 

В основу досліджень покладено системний підхід. Вхідний потік замовлень на 

ТО визначається площею зони обслуговування, наявною кількістю тракторів та їх 

середнім напрацюванням. Надходження потоку замовлень упродовж року є 

нерівномірним – більша інтенсивність замовлень на ТО має місце в періоди 

інтенсивного використання техніки. 

Виробнича структура ПТО визначає продуктивність, яка повинна бути достатня 

для обслуговування вхідного потоку замовлень на ТО з урахуванням його мінливості 

впродовж усього амортизаційного періоду ПТО. Спеціалізація ТО може бути моно- і 

поліпредметною та моно- і політехнічною. 

Методика автоматизованого проєктування ТП ТО передбачає аналіз їх структури 

у формі невпорядкованих і впорядкованих моделей. Метою побудови 

невпорядкованої моделі ТП є відтворення можливої послідовності виконання 

операцій відповідно до особливостей конструкції об’єкта ТО, вимог технології, 

можливостей РТО та інструменту. Мета побудови невпорядкованих моделей ТП ТО 

полягає у формуванні зважених орієнтованих графів GТП(XТП, YТП), множина вершин 

XТП яких символізує елементарні технологічні операції (ЕТО), а множина ребер YТП 

вказує на характер зв’язків між ними. Невпорядкована модель описується матрицею 

інцидентності ребер цього орграфа, масивами тривалостей операцій, робочих зон і 

орієнтованих на використання обладнання чи інструменту зв’язків (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Невпорядкована модель ТП: а10z=3

r=1 – операція №10, що 

виконується на першому типі обладнання (r=1) у робочій зоні № 3 (z=3) 

Упорядкування моделі для ТП, які виконують на стаціонарних постах, 

здійснюють методом адресації – розподілом усієї множини операцій між заданими 
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кількістю робітників Su, ремонтно-технологічного обладнання кожного типу Sr і 

постів Sf, з урахуванням обмежень на черговість виконання операцій, яка задана 

невпорядкованою моделлю (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Розклади виконання операцій над об’єктом праці Sf 1, трьох 

робітників Su1, Su2 і Su3 та окремих j–х одиниць обладнання різних типів Sr, j 

Важливо зазначити, що розклади праці робітників Su, розклади роботи кожної 

одиниці обладнання певного типу Sr та розклад виконання операцій над об’єктами 

праці Sf потрібно формувати одночасно, оскільки вони є взаємопов’язаними. 

Оскільки всі розклади виконання операцій над об’єктами обслуговування на 

постах Sf, розклади праці робітників Su і розклади роботи обладнання різних типів Sr 

побудовані в загальному випадку для однієї і тієї ж множини операцій 𝔸, що задана 

невпорядкованою моделлю процесу GТП(XТП, YТП), то такі розклади Sf, Su і Sr є 

взаємозумовленими (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Взаємообумовленість 

параметрів і показників 

ефективності ТП ТО 

Оскільки взаємозумовлені розклади Sf, Su і Sr отримують методом адресації для 

відомих значень кількості постів f, кількості працівників u і кількості обладнання 

різних типів Kr, то значення f, u і Kr є також взаємозумовлені для визначеної 

тривалості циклу Тц і відповідної продуктивності Qр. Доцільно зазначити, що для 

заданої продуктивності Qр зменшення значення будь-якого з параметрів ТП ТО 

можливе за умови сталості значень інших. Таким чином, у загальному випадку задану 

продуктивність Qр можна забезпечити для різних співвідношень значень параметрів 

ТП ТО – f, u і Kr. 

Водночас основні показники ефективності ТП ТО, а саме коефіцієнти 

використання фондів часу постів f, робітників u і обладнання різних типів r, 

розраховують для відомого значення тривалості циклу Тц і для кожного з можливих 

співвідношень значень параметрів ТП ТО (а саме f, u і Kr), які її забезпечують. Тому 
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ці показники ефективності є також взаємозумовлені – покращання значень кожного 

із них можливе лише за умови сталості значень інших показників. 

Таким чином для заданої продуктивності Qр вибір за фізичними критеріями 

(f, u і r) раціональної відміни ТП ТО (раціонального варіанту співвідношення між 

параметрами f, u і Kr) не є можливим. З цією метою доцільно використати техніко-

економічний критерій – річні приведені затрати на ТО. 

Розвиток багатопредметної спеціалізації, як поліпредметної, так і 

політехнологічної є надзвичайно важливим для забезпечення ефективних процесів 

технічного сервісу і може ґрунтуватися на дослідженнях організаційно–технологічної 

сумісності технологічних процесів. 

Організаційно-технологічна сумісність (ОТС) – це властивість, яка визначає як 

можливість, так і доцільність об’єднання в спільному потоці різних ТП та ТО. Ця 

властивість зумовлена подібністю конструкції, однотипністю технології та 

предметною гнучкістю ремонтно-технологічного обладнання, що застосовуються, і, 

як наслідок, подібністю технологічної та виробничої структур різних ТП ремонту та 

технічного обслуговування. Отже, ОТС характеризує як необхідні, так і достатні 

умови для об’єднання різних ТП ремонту чи технічного обслуговування у спільному 

потоці. 

Розроблені теоретичні положення розрахунку продуктивності постів для різних 

варіантів поєднання у спільному потоці ТП ТО-2, ТО-3, ТО-3ПР і ТО-3КР у разі 

дотримання структури міжремонтного циклу та з урахуванням кількості тракторів N 

у зоні обслуговування за умови нормативного середньорічного напрацювання 

(монопредметної політехнологічної спеціалізації) описуються формулами: 
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де N – кількість тракторів, од.; Врсер – середнє напрацювання тракторів за рік, мото-

год; 
2ТО

PQ 
 – продуктивність ТП ТО–2, ТО/рік; 

3ТО

PQ 
 – продуктивність ТП ТО–3, 

ТО/рік; 3ПРТО

РQ   – продуктивність ТП ТО–3ПР, ТО/рік; 3КРТО

РQ   – продуктивність ТП 

ТО–3КР, ТО/рік. 

Ці положення розроблено для заданої структури міжремонтного циклу та 

нормативного середньорічного напрацювання тракторів різних тягових класів 
2 3 3 3

. . . .8 4 3
ПР КРТО ТО ТО ТО ТО

Ц т п т п т п т пT T T T T          .   (5) 

Різні ТО тракторів можна виконувати як у спільному потоці (політехнологічна 

спеціалізація), так і на спеціалізованих ПТО (монотехнологічна спеціалізація), які 

вибираються з попередньо синтезованих параметричних рядів. Для обґрунтування 

спеціалізації необхідно порівняти витрати на виконання ТО – якщо вони у спільному 
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потоці менші/рівні від витрат на спеціалізованих постах, то матимемо сумісність ТП 

ТО, якщо більші – то несумісність (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Витрати на 

проведення монотехнологічної 

та політехнологічної 

спеціалізації 

На рис. 4 прийняті позначення: , ,..., ...

ПТО ПТО

i j n i j nЗ З     – сумісність процесів ТП ТО або 

застосування монопредметної політехнологічної спеціалізації; , ,..., ...

ПТО ПТО

i j n i j nЗ З     – 

несумісність процесів ТП ТО або застосування монопредметної монотехнологічної 

спеціалізації; , ,...,

ПТО

i j nЗ  – затрати ПТО монопредметної політехнологічної спеціалізації; 

...

ПТО

i j nЗ     – затрати ПТО монопредметної монотехнологічної спеціалізації. 

... ...ПТО ПТО ПТО ПТО

i j n i j nЗ З З З       ,     (6) 

де , ,...,ПТО ПТО ПТО

i j nЗ З З  – затрати певного виду ТП ТО. 

У третьому розділі «Методика експериментальних досліджень» описано 

методологію досліджень, розвинуто методику синтезу та оптимізації параметричних 

рядів виробничої структури ТП ТО за результатами структурно-параметричної 

оптимізації ТП, розроблено програмне забезпечення моделювання ТП ТО його 

реалізації та проведено імітаційний експеримент щодо визначення параметрів і 

показників ефективності ТП ТО тракторів ХТЗ на постах як моно-, так і 

поліпредметної та політехнологічної спеціалізації. 

Загальна методологія досліджень полягала в такому: 

 за допомогою аналізу КТБ тракторів ХТЗ різних моделей окреслювали 

навколо кожного з них межі робочих зон відповідно з антропологічними даними 

людини, дотримуючись основного правила – в одній робочій зоні водночас може 

знаходитись один працівник і виконувати лише одну операцію; 

 вибір ремонтно-технологічного обладнання для проведення ТО за критерієм 

технічного рівня відбувався диференціальним методом та за рекомендаціями заводу–

виробника. Цей метод характеризується такими основними показниками: 

призначення, надійність, економічність, ергономічність, естетичність та 

екологічність; 

 визначення тривалостей технологічних операцій проводилося методом 

хронометражу на базі ННЦ ЛНАУ, розрахунково–аналітичним способом та за 

допомогою типових норм часу на виконання ТО, встановлених заводом–виробником; 

 побудова невпорядкованої моделі ТП ТО є віддзеркаленням послідовності 

виконання технологічних операцій у визначених робочих зонах. Впорядкування 

структури ТП дає змогу окреслити розклад праці робітників Su, виконання операцій 

обладнанням r–го типу Sr на Sf постах; 

 ЗПТО в спільному потоці

 ЗПТО на спеціалізованих постах

ЗПТО,

грн.

N,шт.

...

ПТО

i j nЗ   

, ,...,

ПТО

i j nЗ

од. 



10 
 

 перехід від невпорядкованої до впорядкованої моделі процесу здійснюється 

моделюванням розробленої нами автоматизованої системи проєктування ТП ТО (у 

середовищі NetBeans IDE) за певним алгоритмом (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Інтерфейс системи 

автоматизованого проєктування 

ТП ТО 

 

Алгоритм проєктного розрахунку передбачає послідовну реалізацію таких 

кроків: 

1. Вибирають першу (i = 1) елементарну виробничу структуру, для якої кількість 

обладнання кожного типу дорівнює одиниці (Sr1 = Sr2 = Sr3 = 1). 

2. Приймають Sf = 1 пост. 

3. Враховують лише одного робітника u = 1 особа. 

4. Одночасно формують розклади Su, Sr та Sf. 

Для елементарної виробничої структури для u = 1 особа такі розклади будуть 

очевидними, оскільки всі операції виконуватимуться тільки послідовно. 

5. За результатами побудови розкладів Su, Sr та Sf визначають тривалість 

технологічного процесу Тт.п. (інтервал часу від початку до закінчення всіх 

технологічних дій), тривалість технологічного циклу Тц (найменший інтервал часу, 

через який ТП може циклічно повторюватись на посту) і розраховують 

продуктивність Q. 

У разі використання одного поста (f = 1) тривалість Тт.п. ТП збігатеметься з 

тривалістю технологічного циклу Тц, що визначає продуктивність Qf=1. 

6. Знаючи параметри ТП (Sf, Sr, u, f), габаритні розміри об’єктів праці, технічні 

характеристики обладнання різних типів, тривалості операцій, переходять до 

розрахунку необхідних виробничих площ F, витрат електроенергії, стисненого 

повітря тощо. 

7. Враховуючи заробітну плату робітників, вартість обладнання, ціну 

електроенергії, визначають приведені технологічні витрати ZПР
ТЕХ та технологічну 

собівартість PZПР
ТЕХ для визначеної продуктивності Q. 

8. Далі збільшують кількість робітників (u := u + 1) та повертаються до кроків 

4-7. 

9. Якщо чисельність робітників дорівнює кількості робочих зон або ж подальше 

збільшення кількості робітників не забезпечує скорочення тривалості технологічного 

циклу (зростання продуктивності), то переходять до збільшення кількості постів Sf := 

Sf + 1 і повертаються до кроків 3–8. 

Збільшення кількості постів на одиницю допускає зміну черговості виконання 

операцій, що зумовлена невпорядкованою моделлю ТП. Таким чином можна 
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досягнути зменшення тривалості технологічного циклу Тц, а тому і зростання 

продуктивності Qf=2 > Qf=1. 

10. Збільшення кількості постів припиняють у тому разі, коли це не забезпечує 

подальшого зростання продуктивності; 

 для вибору раціонального варіанта проєктного рішення (раціональних відмін 

ТП) використано критерій мінімізації тієї частини річних приведених технологічних 

витрат на ТО тракторів, які, власне, залежать від виробничої та технологічної 

структури ТП ТО; 

 отримано кінцевий результат проєктування – параметричний ряд виробничих 

структур ПТО тракторів ХТЗ з різною виробничою структурою, впорядкований у 

зростаючому порядку за значенням річної продуктивності Qp (за значенням головного 

параметра), для обґрунтування якого використано метод оптимізації. 

Четвертий розділ «Результати експериментальних досліджень та їх аналіз» 

присвячений аналізу експериментальних досліджень. Здійснено аналіз конструкцій 

об’єктів ТО, побудовано моделі цих конструкції, які являють собою зважені 

орієнтовані графи, вершини яких символізують деталі, а ребра – характер зв’язків між 

ними. Обрано технологію ТО та комплект ремонтно-технологічного обладнання. 

Проведено аналіз залежностей параметрів та показників ефективності ТП ТО. 

На підставі аналізу конструкцій, а також антропологічних даних людини, 

навколо тракторів марки ХТЗ сформовано вісім і десять робочих зон відповідно для 

моделей класу 0,9 та 4,0, де розміщуватимуться виконавці під час технічних 

обслуговувань. 

За результатами моделювання ТП ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09 для різної 

кількості постів ПТО (фронту f ТО) було встановлено, що збільшення кількості 

робітників u і фронту f зменшує тривалість ТТ.П за дотримання умови u  f, що 

рівнозначно збільшенню продуктивності ПТО. Максимальна кількість залучених 

робітників для проведення ТО–2 u=6 чол. Мінімальна тривалість ТТ.П при Kr=1 од. для 

фронту ТО f=1 і f=2 відповідно становитиме ТТ.Пmin=3,07 год. та ТТ.Пmin=2,66 год. 

(рис. 6, а, б). 

 

 

 

 

           а)                 б) 

 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Залежності тривалості ТП ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09 від кількості 

працівників u при різній кількості обладнання Kr1 (струменевих мийок) для різних 

фронтів ТО: а) – f=1; б) – f=2 

За результатами моделювання встановлено, що найбільший вплив на скорочення 

тривалості ТП всіх ТО трактора ХТЗ–150К–09 має зростання кількості робітників u 

(див. рис. 6, а, б). Зменшення тривалості ТП ТО не є пропорційним до зростання 
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чисельності робітників u – застосування все більшої кількості виконавців все менше 

скорочує тривалість ТТ.П, аж до повної стабілізації їх значень на рівні мінімально 

можливих TТПmin. 

Суттєвіше скорочення тривалості ТТ.П і ТЦ отримано для ТП ТО–3ПР ТО–3КР, які 

характеризуються більшою кількістю і сумарною тривалістю операцій за однакової 

кількості робочих зон. 

Кількість максимально залучених працівників до ТО тракторів ХТЗ–150К–09 

при збільшенні кількості постів ПТО (фронту f ТО) зростає непропорційно. 

Використання для будь-якого ТО трактора ХТЗ–150К–09 при f=1 більше шести та f=2 

десяти робітників не має змісту, оскільки це не впливає на значення ТТ.П. 

Збільшення кількості постів ПТО (фронту f ТО) не впливає на значення ТТ.П, 

проте за дотримання умови u  f дещо зменшує тривалість технологічного циклу ТЦ, 

що рівнозначно збільшенню продуктивності ПТО. Зазначимо, що якщо f = 1 од., то 

ТТ.П = ТЦ. Очевидно, що для кожного ТО за умови u = 1 особа незалежно від кількості 

постів отримують ТТ.П = t. У разі збільшення кількості виконавців (u > 1 особи) для 

двох постів ПТО (f = 2) виконується умова ТТ.П > ТЦ (див. рис. 6, а, б). 

Збільшення кількості Kr1 РТО дає можливість певного скорочення тривалості ТП 

ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09, так, при Kr1=2 од. для фронту f=1 і f=2 даний показник 

буде відповідно рівний ТТ.Пmin=2,65 год. та ТТ.Пmin=2,46 год.; Kr1=3 од. ТТ.Пmin=2,5 год. 

та ТТ.Пmin=2,38 год. і Kr1=4 од. ТТ.Пmin=2,43 год. та ТТ.Пmin=2,34 год. (рис. 7, а, б). 

 

 

 

 

            а)                 б) 

 

 

 
 
 

Рисунок 7 – Залежності тривалості ТП ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09 від кількості 

обладнання Kr1 (струменевих мийок) при різній кількості працівників u для різних 

фронтів ТО: а) – f=1; б) – f=2 

Збільшення кількості використовуваного основного РТО Kr також уможливлюєж 

певне скорочення тривалості ТП усіх ТО трактора ХТЗ–150К–09 (див. рис. 7, а, б), 

проте це можливо за умови дотримання всіма типами основного РТО очевидної 

умови u  Kr. Водночас слід зазначити, що збільшення кількості робітників 

уможливлює скорочення тривалості ТП ТО в 3,5…4,5 рази, а зростання кількості 

основного РТО призводить до її зменшення лише на 5…15%. 

При збільшенні кількості робітників u значення коефіцієнтів використання 

фондів їх робочого часу u при різній кількості постів ПТО (фронту f ТО) 

зменшуватиметься. За умови зростання фронту f значення коефіцієнтів u будуть 

більшими від значень u для меншої кількості постів ПТО (рис. 8 а, б). 
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             а)            б) 

 

 

  

Рисунок 8 – Залежності коефіцієнтів використання фондів робочого часу 

працівників u від їх кількості u для ТП ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09 при різній 

кількості обладнання Kr1 (струменевих мийок) для різних фронтів ТО: 

а) – f=1; б) – f=2 

Із збільшенням кількості РТО Kr1 значення коефіцієнтів використання фондів 

робочого часу працівників u при різній кількості постів ПТО (фронту f ТО) 

збільшуватиметься. Але при збільшенням фронту f значення коефіцієнтів u будуть 

переважати значень u для меншої кількості постів ПТО (рис. 9, а, б). 

 

 

 

 

               а)                б) 

 

  

  

Рисунок 9 – Залежності коефіцієнтів використання фондів робочого часу 

працівників u від кількості обладнання Kr1 (струменевих мийок) для ТП ТО–2 

трактора ХТЗ–150К–09 при різній кількості працівників u для різних фронтів ТО: 

а) – f=1; б) – f=2 

Збільшення кількості Kr основного РТО будь–якого типу для сталої кількості 

робітників (u = const) і дотримання нерівності u  Kr зменшує значення коефіцієнтів 

використання фондів робочого часу РТО цього типу r незалежно від кількості постів 

f ПТО (рис. 10, а, б). 

 

 

 

              а)                б) 

 

 

 
 

 

Рисунок 10 – Залежності коефіцієнтів використання фондів робочого часу 

обладнання r від їх кількості Kr1 (струменевих мийок) для ТП ТО–2 трактора 

ХТЗ–150К–09 при різній кількості працівників u для різних фронтів ТО: 

а) – f=1; б) – f=2 
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Зростання кількості робітників u збільшує значення коефіцієнтів використання 

фондів робочого часу r основного РТО усіх типів, а збільшення кількості постів f 

ПТО підсилює цей вплив (рис. 11, а, б). 

 

 

 

 

              а)                б) 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Залежності коефіцієнтів використання фондів робочого часу 

обладнання r від кількості працівників u для ТП ТО–2 трактора ХТЗ–150К–09 при 

різній кількості обладнання Kr1 (струменевих мийок) для різних фронтів ТО: 

а) – f=1; б) – f=2 

За результатами аналізу технологічних процесів (ТП) технічного обслуговування 

(ТО) тракторів ХТЗ за допомогою моделювання отримано залежності параметрів і 

показників їх ефективності, аналіз яких показує, що однакову річну продуктивність 

Qp пунктів технічного обслуговування (ПТО) можна забезпечити за різних 

співвідношень кількості робітників u, основного ремонтно-технологічного 

обладнання (РТО) різних типів Kr і технологічних постів f (фронту ТО) та для різних 

відмін впорядкованих ТП. Важливо зазначити, що вплив на продуктивність має зміна 

кількості основного РТО лише трьох типів із 26, що використовуються 

(Кr1 – струменева мийка високого тиску, Кr6 – пересувна мийка для деталей і 

Кr7 – універсальний маслороздавальний пристрій). 

Результати обґрунтування раціональних відмін ТП показують, що в діапазоні 

певних значень продуктивності виробнича структура ПТО, яка визначається 

кількістю основного РТО Kr і кількістю постів f, залишається незмінною, а змінюється 

лише кількість робітників u. 

Таким чином, отримано параметричний ряд виробничих структур ПТО тракторів 

ХТЗ з різною виробничою структурою, впорядковані у зростаючому порядку за 

значенням річної продуктивності Qp (за значенням головного параметра) (табл. 1). 

Таблиця 1 – Параметричний ряд виробничих структур ПТО поліпредметної 

політехнологічної спеціалізації тракторів ХТЗ різних тягових класів у спільному 

потоці 

№ 

з/п 

N
, 

к
-с

ть
 

тр
ак

то
р

ів
 Продуктивність за різними 

ТО, Qp ТО/рік 
Кількість РТО, од. 

f, од. u, чол. ЗПТО, грн ΣЗ, грн 

ТО-2 ТО-3 
ТО-

3ПР 

ТО-

3КР 
Кr1 … Кr6 Кr7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
26 43 21 16 5 

1 … 1 1 1 
1 261484 2096962 

53 82 41 31 10 2 309484 3862063 

 
80 119 59 44 15 

 
 

   
3 357484 5485616 

101 153 76 57 19 4 405484 7006632 

117 180 90 67 22 5 453484 8220823 
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Кінець таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 133 196 98 74 25      6 501484 9024049 

…  … … … … … … … … … … … … 

3 

26 43 21 16 5 

4 … 2 2 2 

1 306958 2142436 

58 86 43 32 11 2 354958 4080848 

85 130 65 49 16 3 402958 6035099 

117 172 86 65 22 4 450958 7933742 

144 215 107 81 27 5 498958 9817219 

170 255 128 96 32 6 546958 11622089 

197 296 148 111 37 7 594958 13418925 

224 334 167 125 42 8 642958 15113252 

250 374 187 140 47 9 690958 16894220 

266 397 198 149 50 10 738958 17942233 

277 414 207 155 52 11 786958 18723189 

288 428 214 161 54 12 834958 19408739 

293 440 220 165 55 13 882958 19945611 

298 444 222 167 56 14 930958 20197927 

…  … … … … … … … … … … … … 

Для кожної виробничої структури ПТО з параметричного ряду встановлено 

оптимальні значення продуктивності Qp rat, що забезпечують мінімальну собівартість 

ТО (тобто CTOmin). Доцільно зазначити, що значення головного параметра ПТО Qp 

max не утворюють жодних прогресій (ні арифметичних, ні геометричних). 

Нами розглядалися ТП ТО тракторів ХТЗ класу 4,0 та 0,9 у спільному потоці та 

на спеціалізованих постах. Якщо затрати на обслуговування на спеціалізованих 

постах ...

ПТО

i j nЗ     є більші, ніж на пості багатопредметної спеціалізації , ,...,

ПТО

i j nЗ , то для таких 

співвідношень часткових програм буде мати місце сумісність, якщо навпаки –

несумісність. Сумісність процесів, об’єднання різних ТП ТО в спільному потоці для 

тракторів ХТЗ класу 4,0 та 0,9 обмежене кількістю тракторів N у зоні обслуговування 

– відповідно 396 од. та 1088 од. Об’єднання щораз більшої кількості різних ТП ТО з 

відмінною кількістю обладнання Kr та сумарною тривалістю ТТП призводить до 

зменшення кількості тракторів N в зоні обслуговування ПТО.  

Затрати ЗПТО всіх видів ТО та класів тракторів ХТЗ у спільному потоці 

(поліпредметна політехнологічна спеціалізація) у порівнянні з витратами на 

спеціалізованих постах (монопредметна монотехнологічна спеціалізація) та постах 

багатопредметної спеціалізації (монопредметна політехнологічна спеціалізація) 

відображено (рис. 12, 13). 

 
Рисунок 12 – Витрати на проведення ТП ТО тракторів ХТЗ для монопредметної 

монотехнологічної та поліпредметної політехнологічної спеціалізацій 
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Рисунок 13 – Витрати на проведення ТП ТО тракторів ХТЗ для монопредметної 

політехнологічної та поліпредметної політехнологічної спеціалізацій 

За результатами порівняльного аналізу приведених технологічних витрат на 

реалізацію різних видів ТО тракторів ХТЗ різних тягових класів як у спільному, так і 

в окремих технологічних потоках, обґрунтовано доцільність застосування 

поліпредметної політехнологічної спеціалізації у разі, коли кількість тракторів ХТЗ 

різних тягових класів у зоні обслуговування N  500 од. (див. рис. 12, 13). 

У п’ятому розділі «Оцінка ефективності впровадження результатів 

дослідження у виробництво» оцінено очікувану економічну ефективність від 

впровадження результатів досліджень у виробництво. 

У структурі послуг, які надають підприємства технічного обслуговування 

України, велику частину займають технологічні процеси (TП), які виконуються 

переважно на стаціонарних постах. Ефективність таких процесів значно залежить від 

проєктних рішень стосовно виробничої структури (кількості постів Kf, кількості 

устаткування різних видів Kr і кількості виконавців u). Тому правильна оцінка 

ефективності TП на стадії проєктування надзвичайно важлива, особливо протягом 

порівняльного аналізу декількох змінних варіантів проєкту. 

Встановлено, що очікуваного економічного ефекту можна досягти за рахунок 

поєднання виробничих процесів проведення різних видів ТО, класів та моделей 

тракторів на одному пості ПТО (поліпредметна політехнологічна спеціалізація) 

(рис. 14, 15). 

 
Рисунок 14 – Очікуваний 

економічний ефект від впровадження 

поліпредметної політехнологічної 

спеціалізації тракторів ХТЗ порівняно з 

монопредметною монотехнологічною 

спеціалізацією 

 
Рисунок 15 – Очікуваний 

економічний ефект від впровадження 

поліпредметної політехнологічної 

спеціалізації тракторів ХТЗ порівняно з 

монопредметною політехнологічною 

спеціалізацією 
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Очікуваний економічний ефект від впровадження поліпредметної 

політехнологічної спеціалізації у порівнянні з монопредметною монотехнологічною 

спеціалізацією та монопредметною політехнологічною спеціалізацією буде більшим 

вираженим у першому випадку (див. рис. 14, 15). 

 

ВИСНОВКИ 

Розв’язано актуальну наукову задачу підвищення ефективності технологічних 

процесів (ТП) технічного обслуговування (ТО) тракторів ХТЗ за рахунок 

обґрунтування раціональної виробничої структури та спеціалізації фірмових пунктів 

технічного обслуговування (ПТО). 

1. Чинні методики обґрунтування параметрів виробничої структури пунктів ТО 

тракторів не орієнтовані на фірмове ТО і неповною мірою враховують структурні 

особливості ТП, а тому потребують удосконалення. Дослідження стосовно 

обґрунтування спеціалізації таких ПТО для тракторів практично не проводились. 

Мережа регіональних фірмових ПТО тракторів ХТЗ в Україні досі не створена. 

2. Розвинуто теоретичні положення розрахунку продуктивності ПТО за 

результатами структурно-параметричного аналізу та синтезу ТП ТО з використанням 

теорії графів та розкладів, застосування яких уможливлює врахування одночасного 

впливу зміни різних параметрів виробничої структури ПТО на продуктивність. 

3. Розвинуто теоретичні положення обґрунтування спеціалізації фірмових 

ПТО, які дають можливість враховувати особливості структури ТП різних ТО 

тракторів ХТЗ різних тягових класів, взаємозалежності усіх показників ефективності 

виконання різних ТП в спільному потоці залежно від продуктивності. Розроблені на 

підставі теоретичних положень методика моделювання ТП ТО, евристичний 

алгоритм та програмне забезпечення її реалізації на ПК є універсальними та 

уможливлюють дослідження будь-яких ТП, що виконуються на стаціонарних постах. 

4. Аналіз особливостей конструкції тракторів ХТЗ різних тягових класів, 

технології виконання робіт, результати вибору основного ремонтно-технологічного 

обладнання та нормування операцій уможливили побудову моделей структури 

невпорядкованих ТП для різних ТО. Дослідження цих моделей показало, що найвища 

технологічність притаманна найпростішим видам ТО, а об’єднання в спільному 

потоці процесів ТО тракторів ХТЗ доцільніше проводити не за предметною ознакою 

– подібністю конструкції тракторів, а за технологічною – видом виконуваного ТО. 

5. Отримано взаємозалежності параметрів і показників ефективності ТП ТО 

тракторів ХТЗ, що виконуються на стаціонарних постах, як у разі моно-, так і 

поліпредметної та політехнологічної спеціалізації, аналіз яких дав можливість 

виявити важливі закономірності: по-перше, незалежно від спеціалізації скорочення 

тривалості технологічного циклу ТП (зростання продуктивності ПТО) можна 

досягнути в загальному випадку за рахунок збільшення кількості різних ресурсів 

(зростання чисельності робітників u, кількості ремонтно-технологічного обладнання 

Kr, кількості постів f); по-друге, найбільший вплив на зростання продуктивності ПТО 

має збільшення кількості виконавців u, а найменший – збільшення кількості Kr 

обладнання різних типів; по-третє, активне збільшення кількості будь-яких ресурсів 

(u, f і Kr) інтенсивно зменшує вплив на зростання продуктивності; по-четверте, 
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зростання кількості певного ресурсу не підвищує коефіцієнт використання цього 

ресурсу, але й не зменшує значення коефіцієнтів використання інших ресурсів; 

по-п’яте, потрібну продуктивність ПТО можна забезпечити для різних співвідношень 

u, f і Kr, серед яких необхідно визначити раціональне. 

6. За результатами порівняльного аналізу приведених технологічних витрат на 

реалізацію різних видів ТО тракторів ХТЗ різних тягових класів як в спільному, так і 

в окремих технологічних потоках обґрунтовано доцільність застосування 

поліпредметної політехнологічної спеціалізації у разі, коли кількість тракторів ХТЗ 

різних тягових класів в зоні обслуговування N  500 од., а їх річне напрацювання 

відповідає нормативному. 

7. Обґрунтовано параметричний ряд виробничих структур фірмових ПТО 

тракторів ХТЗ поліпредметної політехнологічної спеціалізації, до якого увійшло 

5 різних виробничих структур ПТО різної продуктивності. Для кожної виробничої 

структури визначено максимальну та раціональну продуктивності. Застосування 

отриманого параметричного ряду уможливлює як вибір раціонального варіанта 

виробничої структури ПТО з урахуванням прогнозу динаміки зміни кількості 

тракторів у зоні обслуговування, так і оперативне управління роботою ПТО з 

урахуванням сезонної нерівномірності використання тракторів ХТЗ різних тягових 

класів. Зокрема, для кількості тракторів ХТЗ у Львівській області (591 од. кл. 4,0 і 

87 од. кл. 0,9), та за умов їх нормативного річного напрацювання необхідно створити 

два ПТО з III варіантом виробничої структури. 

8. Результати дослідження впровадженні в ПАО «Харківський тракторний 

завод». Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів роботи у 

виробництво залежно від кількості тракторів N у зоні обслуговування буде 

коливатись у межах від 203238,7 грн до 1273893,2 грн. 
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АНОТАЦІЯ 

Барабаш Р.І. Обґрунтування виробничої структури пунктів технічного 

обслуговування тракторів ХТЗ. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва». Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і 

науки України. Львів, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню питань підвищення ефективності 

технологічних процесів (ТП) технічного обслуговування (ТО) тракторів ХТЗ за 

рахунок обґрунтування раціональної виробничої структури та спеціалізації фірмових 

пунктів технічного обслуговування (ПТО). У дисертаційній роботі розроблена на 

підставі теоретичних положень методика моделювання ТП ТО, евристичний 

алгоритм та програмне забезпечення її реалізації на ЕОМ, яке є універсальним та 

уможливлює дослідження будь-яких ТП, що виконуються на стаціонарних постах. 

Встановлено взаємозалежності параметрів і показників ефективності ТП ТО 

тракторів ХТЗ, що виконуються на стаціонарних постах, як у разі моно-, так і 

поліпредметної та політехнологічної спеціалізації. Сформовано параметричні ряди 

виробничих структур ПТО різної продуктивності. Розраховано приведені 

технологічні витрати на реалізацію різних видів ТО тракторів ХТЗ різних тягових 

класів як у спільному, так і в окремих технологічних потоках. Обґрунтовано 

доцільність застосування поліпредметної політехнологічної спеціалізації. Визначено 

очікуваний економічний ефект від впровадження результатів досліджень у 

виробництво. 

Ключові слова: технічне обслуговування, технологічний процес, трактор, 

пост, спеціалізація, пункти технічного обслуговування. 
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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, 2021. 

Диссертация посвящена решению вопросов повышения эффективности 

технологических процессов (ТП) технического обслуживания (ТО) тракторов ХТЗ за 
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счет обоснования рациональной производственной структуры и специализации 

фирменных пунктов технического обслуживания (ПТО). В диссертационной работе 

разработана на основании теоретических положений методика моделирования ТП 

ТО, эвристический алгоритм и программное обеспечение ее реализации на ЭВМ, 

которое является универсальным и позволяет исследования любых ТП, выполняемых 

на стационарных постах. Установлены взаимозависимости параметров и показателей 

эффективности ТП ТО тракторов ХТЗ, выполняемых на стационарных постах, как в 

случае моно-, так и полипредметной и политехнологической специализации. 

Сформированы параметрические ряды производственных структур ПТО различной 

производительности. Рассчитаны приведенные технологические затраты на 

реализацию различных видов ТО тракторов ХТЗ различных тяговых классов как в 

общем, так и в отдельных технологических потоках. Обоснована целесообразность 

применения полипредметной политехнологической специализации. Определен 

ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов исследований в 

производство. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, технологический процесс, 

трактор, пост, специализация, пункты технического обслуживания. 

 

ANNOTATION 

Barabash R.I. Substantiation of the production structure of maintenance points 

for the KhTZ tractors. – Qualifying scientific paper published with a copyright on 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 05.05.11 «Machines and Machinery in Agricultural Production». 

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

2021. 

The thesis focuses on solving the issue dealing with increase in efficiency of 

technological processes (TP) of the KhTZ tractors technical maintenance (TM) through 

substantiation of the rational production structure and specialization of the branded 

maintenance points (MP). 

In the research paper, on the basis of theoretical provisions, a technique for modeling 

TP TM, as well as heuristic algorithm and software for its implementation on a PC, which 

is universal and allows the study of any TP performed at stationary posts, have been 

developed. The interdependence of the efficiency parameters and indicators of KhTZ 

tractors TP TM performed at stationary posts, both in the case of mono- and poly-subject, 

as well as polytechnological specialization, was established, and its analysis enables 

identification of important patterns: firstly, regardless of specialization, the reduction in the 

duration of the technological process (TP) (an increase in the productivity of the MP) can 

be achieved in the general case by increasing the number of various resources (an increase 

in the workforce size u, the number of repair and technological equipment Kr, the number 

of posts f); secondly, an increase in the number of performers u has the greatest influence 

on the growth of the MP productivity, and an increase in the number of Kr equipment of 

various types affects least of all; third, an active increase in the number of any resources (u, 

f and Kr) intensively reduces the productivity impact on growth; fourthly, an increase in the 
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amount of a certain resource does not increase the utilization rate of this resource, but also 

does not decrease the utilization rates values of other resources; fifth, the required MP’s 

performance could be provided for various ratios of u, f and Kr, among which it is necessary 

to determine the rational one. 

The parametric series of the MP’s production structures of various productivity have 

been formed. The parametric series of the branded MP’s production structures for KhTZ 

tractors of multi-object polytechnic specialization have been obtained, which included 5 

different MP’s production structures of various productivity. For each production structure, 

the maximum and rational productivity is determined. The use of the parametric series 

obtained makes both the choice of a rational version of the MP’s production structure 

considering the forecast of the dynamics of changes in the number of tractors in the service 

area, and the operational control over MP’s activities, taking into account the seasonal 

unevenness of applying the KhTZ tractors of various traction classes. 

The technological costs for the implementation of various types of maintenance of 

tractors KhTZ of various traction classes are calculated, both in general and in individual 

technological streams. Based on the results of a comparative analysis of the given 

technological costs for the implementation of various types of maintenance of tractors KhTZ 

of various traction classes, both in general and in individual technological streams, the 

expediency of using a poly-subject polytechnological specialization has been substantiated. 

The expediency of using poly-subject polytechnological specialization has been 

substantiated. The expected economic effect from the introduction of research results into 

production has been determined. 

The technological costs for implementing different TM types of KhTZ tractors with 

various traction classes are calculated, both in general technological streams and in 

individual ones. Based on the results of a comparative analysis of the given technological 

costs for the implementation of various TM types of KhTZ tractors with different traction 

classes, both in general and in individual technological streams, the expediency of applying 

a multi-object polytechnological specialization has been substantiated. The expected 

economic effect from the research results application into production has been determined. 

Key words: technical maintenance, technological process, tractor, post, specialization, 

maintenance points. 


