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(57) Спосіб підтримання автомобілів в працездат-
ному стані, в якому розподіляють однотипні авто-
мобілі на групи по напрацюванню з початку екс-
плуатації, проводять аналіз відмов, які виникли з
технічних причин, визначають системи, вузли і
агрегати автомобіля, які потребують проведення
заходів по підвищенню їх працездатності, розра-
ховують параметр потоку відмов для кожної групи
автомобілів, розраховують імовірності безвідмов-
ної роботи для кожної групи автомобілів залежно
від напрацювання з початку експлуатації, прово-
дять аналіз значень імовірності безвідмовної ро-
боти автомобіля і порівняння їх з допустимими
значеннями, приймають рішення про періодичність
проведення та обсяг робіт з підвищення працезда-
тності автомобіля, який відрізняється тим, що

після розподілу однотипних автомобілів на групи
по напрацюванню з початку експлуатації, додатко-
во їх розподіляють по терміну перебування в екс-
плуатації, після розрахунку параметра потоку від-
мов для кожної групи автомобілів проводять
апроксимування залежності параметра потоку
відмов автомобілів від напрацювання з початку
експлуатації і терміну перебування їх в експлуата-
ції, після проведення аналізу значень імовірності
безвідмовної роботи автомобіля і порівняння їх з
допустимими значеннями визначають періодич-
ність проведення та обсяг робіт контрольно-
технічного обслуговування для кожного автомобі-
ля залежно від його напрацювання з початку екс-
плуатації і терміну перебування в експлуатації,
після прийняття рішення про періодичність прове-
дення та обсяг робіт з підвищення працездатності
автомобіля проводять коригування періодичності
проведення додаткових робіт по підвищенню пра-
цездатності найменш надійних систем,  вузлів і
агрегатів автомобілів залежно від дорожніх умов
експлуатації, природно-кліматичних умов, типу
автомобілів і характеру їх використання та терміну
перебування в експлуатації.

Корисна модель відноситься до галузі спосо-
бів технічних обслуговувань, зокрема до способів
обслуговування транспортних засобів, а саме до
способу підтримання автомобілів в працездатному
стані.

Відомий спосіб підтримання автомобілів в
працездатному стані шляхом визначення раціона-
льної періодичності проведення технічного обслу-
говування [Волков Д.  П,  Николаев С.  Н.  Надеж-
ность строительных машин и оборудования. - М.:
Высшая школа, 1979. - 78с.], при якому визнача-
ють періодичність технічного обслуговування на
основі закономірності зміни параметру технічного
стану і допустимому його значенню.

Недоліками відомого способу визначення пе-
ріодичності технічного обслуговування по законо-
мірності зміни параметру технічного стану і допус-
тимому його значенню є те, що для більшості
систем, вузлів і агрегатів автомобілів значення

параметру технічного стану визначити неможливо.
Найбільш близьким технічним рішенням, об-

раним за прототип є. спосіб підтримання автомо-
білів в працездатному стані [Спичкин Г. В, Третья-
ков А.  М,  Либин Б.  Л.  Диагностирование
технического состояния автомобилей. - М.: Выс-
шая школа, 1983. - 102с.], при якому розподіляють
однотипні автомобілі на групи по напрацюванню з
початку експлуатації, проводять аналіз відмов, які
виникли по технічним причинам, визначають сис-
теми, вузли і агрегати автомобіля, які потребують
проведення заходів по підвищенню їх працездат-
ності, розраховують параметр потоку відмов для
кожної групи автомобілів, розраховують імовірнос-
ті безвідмовної роботи для кожної групи автомобі-
лів залежно від напрацювання з початку експлуа-
тації, проводять аналіз значень імовірності
безвідмовної роботи автомобілів і порівняння їх з
допустимими значеннями, приймають рішення про
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періодичність проведення та обсяг робіт з підви-
щення працездатності автомобіля.

Недоліками відомого способу підтримання ав-
томобілів в працездатному стані є те, що періоди-
чність проведення заходів по підвищенню праце-
здатності автомобіля визначають без урахування
терміну перебування його в експлуатації, дорожніх
умов експлуатації, природнокліматичних умов та
характеру використання автомобілів, що призво-
дить до збільшення кількості відмов в його систе-
мах, вузлах і агрегатах.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення такого способу, в якому шляхом прогно-
зування передвідмовного стану систем, вузлів і
агрегатів автомобіля, та визначенням періодично-
сті проведення і обсягу робіт з підвищення праце-
здатності за рахунок проведення визначеного об-
сягу контрольно-технічних обслуговувань,
забезпечується його безвідмовна робота протягом
визначеного напрацювання.

Поставлена задача досягається тим, що в
способі підтримання автомобілів в працездатному
стані, в якому розподіляють однотипні автомобілі
на групи по напрацюванню з початку експлуатації,
проводять аналіз відмов, які виникли по технічним
причинам, визначають системи, вузли і агрегати
автомобіля, які потребують проведення заходів по
підвищенню їх працездатності, розраховують па-
раметр потоку відмов для кожної групи автомобі-
лів, розраховують імовірності безвідмовної роботи
для кожної групи автомобілів залежно від напра-
цювання з початку експлуатації, проводять аналіз
значень імовірності безвідмовної роботи автомо-
біля і порівняння їх з допустимими значеннями,
приймають рішення про періодичність проведення
та обсяг робіт з підвищення працездатності авто-
мобіля, після розподілу однотипних автомобілів на
групи по напрацюванню з початку експлуатації,
додатково їх розподіляють по терміну перебуван-
ня в експлуатації, після розрахунку параметра по-
току відмов для кожної групи автомобілів прово-
дять апроксимування залежності параметру
потоку відмов автомобілів від напрацювання з по-
чатку експлуатації і терміну перебування їх в екс-
плуатації, після проведення аналізу значень імові-
рності безвідмовної роботи автомобіля і
порівняння їх з допустимими значеннями визна-
чають періодичність проведення та обсяг робіт
контрольно-технічного обслуговування для кожно-
го автомобіля залежно від його напрацювання з
початку експлуатації і терміну перебування в екс-
плуатації, після прийняття рішення про періодич-
ність проведення та обсяг робіт з підвищення пра-
цездатності автомобіля проводять коригування
періодичності проведення додаткових робіт по
підвищенню працездатності найменш надійних
систем, вузлів і агрегатів автомобілів залежно від
дорожніх умов експлуатації, природнокліматичних
умов, типу автомобілів і характеру їх використання

та терміну перебування в експлуатації.
На кресленні представлено схему, що пояс-

нює суть способу підтримання автомобілів в пра-
цездатному стані. (Фіг.)

Спосіб здійснюється за допомогою виконання
послідовних операцій, визначених на кресленні.
Попередньо однотипні автомобілі розподіляють на
групи по напрацюванню з початку експлуатації і
терміну перебування їх в експлуатації. Проводять
аналіз відмов, які виникли по технічним причинам
та розподіляють їх по системах вузлах і агрегатах
автомобіля. Визначають системи, вузли і агрегати
автомобіля, які потребують проведення заходів по
підвищенню їх працездатності. Розраховують па-
раметр потоку відмов для кожної групи автомобі-
лів на проміжках напрацювання між черговими
технічними обслуговуваннями:

TOSN
m
×

=w S

де Sm  - загальна кількість відмов за напрацю-
вання, в тисячах кілометрів;

N  -  кількість автомобілів,  за якими велося
спостереження;

TOS  - напрацювання до чергового технічного
обслуговування.

Проводять апроксимацію отриманих значень
залежності параметру потоку відмов від напрацю-
ванню і терміну перебування автомобілів в екс-
плуатації.

Розраховують імовірності безвідмовної роботи
для кожної групи автомобілів залежно від напра-
цювання з початку експлуатації і терміну перебу-
вання їх в експлуатації:

TOSeP w-= .
Проводять аналіз значень імовірності безвід-

мовної роботи автомобілів і порівняння з допусти-
мими їх значеннями та приймають рішення про
періодичність проведення та обсяг додаткових
робіт з підвищення працездатності автомобіля.

Значення напрацювання, яке відповідає раціо-
нальній періодичності проведення планово-
попереджувальних заходів по підвищенню праце-
здатності, встановлюють по допустимому рівню

імовірності безвідмовної роботи 85,08,0PД -³ .
Терміни проведення додаткових робіт по під-

вищенню працездатності автомобілів коригують
залежно від:

категорії дорожніх умов експлуатації (коефіці-
єнт К1);

природнокліматичних умов (коефіцієнт К2);
типу автомобілів і характеру їх використання

(коефіцієнт К3);
терміну перебування в експлуатації (коефіці-

єнт К4).
Значення коефіцієнта К1 наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1

Значення коефіцієнта К1

Умови руху

Категорія умов
експлуатації

За межами приміської
зони (понад 50км від

межі міста)

В містах з населенням
100тис, жителів і при-

міській зоні

В містах з населен-
ням більше 100тис,

жителів
Значення К1

І Д1 P1 P2 1,0
Д1 Р3 Д1 P1 P2 Р3

Д1 P1 P2 Р3 Д2 Г1ІІ
Д3 P1 P2

0,9

Д3 Р3 Д2 Р2 Р3 Д1 P1 P2 Р3
Д4 P1 P2 Р3 Д3 P1 P2 Р3 Д2 P1 P2 Р3ІІІ

Д4 P1 P2 Р3 Д3 P1 P2 Р3
0,8

IV Д3 P1 P2 Р3 0,7
V Д6 P1 P2 Р3 0,6

де Д - тип дорожнього покриття;
Р - тип рельєфу місцевості.
Тип дорожнього покриття:
Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брущатка,

мозаїка;
Д2 - бітумомінеральні суміші;
Д3 - щебінь, гравій, дегтебетон;
Д4  -  булижник,  розжарений камінь,  а також

ґрунт і не міцний камінь, оброблений терпкими
матеріалами;

Д5 - ґрунт, закріплений і утрамбований місце-

вими матеріалами, лежневе і брусчате покриття;
Д6 - природні ґрунтові дороги, тимчасові внут-

рішньокар'єрні і інші дороги, під'їзні дороги, які не
мають твердого покриття.

Тип рельєфу місцевості характеризується ви-
сотою над рівнем моря:

Р1 - рівнинний - до 200м;
Р2 - горбистий - від 200м до 1000м;
Р3 - гірський - вище 1000м.
Значення коефіцієнта К2 наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Значення коефіцієнта К2

Тип природнокліматичних умов Значення К2
Райони з великою агресивністю навколишнього середовища (узбережжя Чорного та
Азовського морів з шириною смуги до 5км ) 0,8

Інші райони 1

Значення коефіцієнта К3 наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Значення коефіцієнта К3

Типи автомобілів і характер їх використання Значення К3
Сідельні тягачі 0,95
Автомобілі, які використовуються постійно з одним причепом 0,9
Автомобілі, які використовуються постійно з двома причепами, автомобілі -
самоскиди

0,85

Автомобілі-самоскиди, які використовуються постійно з одним причепом 0,8
Учбові автомобілі, які використовуються для практичного водіння 0,8
Гусеничні тягачі і трактори-тягачі, які використовуються з навісним устаткуван-
ням, учбові гусеничні машини

0,8

Автомобілі, які постійно використовуються для буксирування літаків 0,6
Спеціальні автомобілі 0,7

Значення коефіцієнта К4 наведені в таблиці 4.
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Таблиця 4

Значення коефіцієнта К4

Значення К4Термін перебування автомобіля
в експлуатації, років ТО-1 ТО-2

до 3 1 0,90
від 3 до 5 0,56 0,52
від 5 до 7 0,36 0,31

Скориговане напрацювання для проведення
контрольно-технічного обслуговування визначають
за виразом:

4K3K2K1KTOSKTOS ××××= .
Підвищення ефективності застосування спо-

собу підтримання автомобілів в працездатному
стані досягають за рахунок прогнозування їх техні-
чного стану і проведення заходів по підвищенню їх

працездатності, тим самим забезпечують скоро-
чення витрат часу і матеріальних засобів на про-
ведення номерних технічних обслуговувань, які із
збільшенням терміну перебування автомобілів в
експлуатації пропорційно зростають у порівнянні з
нормативними за рахунок збільшення кількості
відмов.
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