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У підвищенні ефективності використання автомобільної техніки в сільському господарстві
велике значення має вдосконалення планування і управління її технічним обслуговуванням і ремонтом на
базі сучасних технічних засобів. Це забезпечується застосуванням технічного діагностування машин як
інформаційної основи системи управління процесами технічного обслуговування і ремонту.
Практика використання засобів діагностування свідчить про можливість скорочення
експлуатаційних витрат. Це досягається за рахунок збільшення фактично використовуваного ресурсу,
скорочення числа ремонтів і економії витрат запасних частин.
Надійність кожної технічної системи, зокрема автомобіля, характеризується здатністю
зберігати в часі значення параметрів та виконувати встановлені функції. У разі відхилення параметрів
від номінальних значень відбувається зниження якості роботи системи аж до її відмови. Вчасне
діагностування систем дозволяє не допускати вказані недоліки та сприяє підвищенню ефективності
експлуатації.
В статті представлена актуальність технічного діагностування в системі технічної
експлуатації автомобілів в сільському господарстві. Розроблено схему складових системи технічного
діагностування автомобілів в сільському господарстві та проведено її характеристику.
Ключові слова: сільське господарство, автомобілі, діагностування, технічне обслуговування,
ремонт, експлуатація, технічний стан.
Рис. 1. Літ. 11.

1. Вступ
Машинно-тракторний парк та його складова – автомобільний парк є важливою ланкою
сільськогосподарського виробництва. Від ефективної його роботи значною мірою залежить зниження
собівартості продукції, своєчасне збирання врожаю, перевезення його споживачам, заготівля кормів
та інші виробничі та господарсько-побутові процеси.
Один з найважливіших напрямків підвищення продуктивності і економічності машиннотракторних агрегатів є найбільш повне використання ресурсу (термінів безвідмовної роботи) машин
при одночасному зниженні витрат коштів на їх ремонт і технічне обслуговування. Покращення цих
показників можливе за умови вчасного виявлення несправностей шляхом їх діагностування.
Безрозбірне діагностування машин дозволяє мінімізувати обсяг профілактичних та ремонтних робіт,
вчасно виявляти та усувати їх несправності [1].
2. Основна частина
В даний час при технічному обслуговуванні автомобілів в сільському господарстві України
прийнята система технічного обслуговування з напрацювання. У країнах Європи і в США прийнята
система технічного обслуговування машин за їх технічним станом. Перехід України до зазначеної
системи технічного обслуговування відразу неможливий, в зв'язку з чим необхідний перехідний
період, що полягає в застосуванні системи технічного обслуговування з контролем технічного стану
автомобілів. Необхідність перехідного періоду пояснюється наявністю значного обсягу робіт з
технічного обслуговування, що вимагають обов'язкового виконання до встановленої в
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експлуатаційній документації періодичності, порівняно низьким рівнем контролепридатності машин,
обмеженістю переліку вбудованих засобів контролю та технічного діагностування, недостатньою
кількістю необхідних засобів технічного діагностування для визначення необхідної номенклатури
діагностичних параметрів і відсутністю, як правило, універсальних зовнішніх діагностичних засобів та ін.
Сутність прийнятої системи [1] полягає у впровадженні в систему технічного обслуговування
з напрацювання регламентованих видів контролю технічного стану, які дозволяють регулярно
перевіряти фактичний технічний стан автомобілів в сільському господарстві і своєчасно запобігати
виникненню відмов і пошкоджень по експлуатаційним причин, забезпечуючи працездатний стан
машин. За допомогою комплексу технічних засобів встановлюється перелік операцій, потреба у
виконанні яких визначається технічним станом автомобілів в момент початку технічного
обслуговування, що значно скорочує трудомісткість виконання технічного обслуговування. Контроль
технічного стану проводиться протягом усього періоду експлуатації автомобілів в сільському
господарстві, поєднуючись за місцем і часом з технічним обслуговуванням.
Основним видом контролю технічного стану при використанні автомобілів в сільському
господарстві за призначенням [2] є технічне діагностування, яке проводиться з метою отримання
інформації про фактичний стан автомобілів і (або) їх вузлів і агрегатів на момент перевірки і дозволяє
визначити обсяг робіт технічного обслуговування, що забезпечує підтримку автомобілів в справному
або працездатному стані.
Технічне діагностування відіграє значну роль у забезпеченні підтримки встановленого рівня
надійності, вимог з безпеки виконання сільськогосподарських робіт і ефективності використання
автомобілів за рахунок отримання інформації про їх фактичний технічний стан на момент контролю [2, 3].
В даний час обсяг діагностичних операцій для автомобілів в сільському господарстві
становить близько 30% від загального обсягу технічного обслуговування [2, 4, 5], що свідчить, поперше, про важливість підвищення контролепридатності автомобілів і, по-друге, про необхідність
вдосконалення методів і засобів технічного діагностування. Це підтверджується динамікою
підвищення трудомісткості діагностичних операцій. Питома трудомісткість діагностування та його
частка в загальному обсязі технічного обслуговування також безперервно зростає [6]. Закономірність
зростання трудомісткості діагностування вказує також на тенденцію її подальшого збільшення.
Як процес визначення технічного стану автомобілів в сільському господарстві, технічне
діагностування зумовлює наявність системи діагностування, представленої на рис. 1.

Рис. 1. Складові системи технічного діагностування автомобілів в сільському господарстві
Основними складовими системи технічного діагностування є: об'єкт діагностування, засоби
діагностування, персонал, технічна документація.
Система технічного діагностування повинна враховувати ряд особливостей, властивих
автомобілям як об'єкту діагностування. В основному це зумовлено специфікою автомобілів, що
представляють собою складний об'єкт діагностування з багатоелементною структурою і різнорідними
фізичними робочими процесами [7, 8].
Крім того, до особливостей автомобіля, як об'єкта діагностування, слід віднести також
складність конструкції агрегатів [9, 10, 11], що обумовлює значні труднощі у виборі параметрів
технічного стану.
В процесі експлуатації автомобілів в сільському господарстві мають місце незворотні фізикохімічні процеси, найчастіше випадкового характеру, які викликають порушення працездатності його
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агрегатів і систем. Тому автомобіль, як об'єкт діагностування, в даний момент часу має певний,
характерне тільки для нього, стан. В цьому і полягає складність вибору раціональної номенклатури
діагностичних параметрів.
3. Висновок
Відповідно до вищевикладеного можна зробити висновок про провідну роль технічного
діагностування в системі технічного обслуговування автомобілів в сільському господарстві,
підвищення ефективності якої не можливо без розробки нових методів технічного діагностування.
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РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В повышении эффективности использования автомобильной техники большое значение
имеет совершенствование планирования и управления ее техническим обслуживанием и
ремонтом на базе современных технических средств. Это обеспечивается применением
технического диагностирования машин как информационной основы системы управления
процессами технического обслуживания и ремонта.
Практика использования средств диагностирования свидетельствует о возможности
сокращения эксплуатационных издержек. Это достигается за счет увеличения фактически
используемого ресурса, сокращения числа ремонтов и экономии расхода запасных частей.
Как известно, наиболее важным показателем надежности является отсутствие
отказов во время функционирования (работы) технической системы. Благодаря раннему
обнаружению дефектов и неисправностей техническая диагностика позволяет устранить
подобные отказы в процессе технического обслуживания, что повышает надежность и
эффективность эксплуатации, а также дает возможность эксплуатировать технические
системы по их состоянию.
В статье представлена актуальность технического диагностирования в системе
технической эксплуатации автомобилей в сельском хозяйстве. Разработана схема
составляющих системы технического диагностирования автомобилей в сельском хозяйстве и
проведено её характеристику.
Ключевые слова: сельское хозяйство, автомобили, диагностирования, техническое
обслуживание, ремонт, эксплуатация, техническое состояние.
Рис. 1. Лит. 11.
THE ROLE AND PLACE OF TECHNICAL DIAGNOSIS IN THE SYSTEM OF TECHNICAL
EXPLOITATION OF CARS IN AGRICULTURE
In improving the efficiency of using automotive equipment, it is of great importance to improve
the planning and management of its maintenance and repair on the basis of modern technical means.
This is ensured by the application of technical diagnosis of machines as an informational basis for the
control system of maintenance and repair processes.
The practice of using diagnostic tools testifies to the possibility of reducing operating costs. This is
achieved by increasing the actual resource used, reducing the number of repairs and saving spare parts.
As is known, the most important indicator of reliability is the absence of failures during the
operation of the technical system. Due to early detection of defects and malfunctions, technical
diagnostics can eliminate such failures in the course of maintenance, which increases the reliability and
efficiency of operation, and also enables the technical systems to be operated according to their condition.
The article presents the urgency of technical diagnostics in the system of technical exploitation of
cars in agriculture. The scheme of components of the system of technical diagnosing of cars in
agriculture was developed and its characteristic was carried out.
Keywords: agriculture, automobiles, diagnostics, maintenance, repair, operation, technical
condition.
Fig. 1. Ref. 11.
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