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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
РЕМОНТУ ВИЇЗНИМИ МЕТРОЛОГІЧНИМИ ГРУПАМИ
д.т.н., проф. О.М. Крюков, к.т.н. Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк
Пропонується методичний підхід до визначення часу проведення поточного та середнього ремонту під час розрахунку виробничих можливостей виїзних метрологічних груп, які беруть участь у відновленні технічних ко мплексів критичного використання.

Постановка проблеми. При плануванні організації та здійсненні
робіт з відновлення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до
складу технічних комплексів критичного використання (ТККВ) [1] (газо та нафтотранспортні системи, атомні та гідроелектричні станції та ін.),
здійснюється розрахунок виробничих можливостей виїзних метрологі чних груп (ВМГ) відомчих лабораторій вимірювальної техніки. Ефекти вність таких розрахунків в значній мірі залежить від достовірності вихі дних даних, зокрема даних про час, необхідний для виконання поточного
та середнього ремонту ЗВТ. Таким чином, розробка методичних підходів щодо визначення часу проведення поточного та середнього ремонту
ЗВТ є важливою науковою задачею.
Аналіз літератури. Проведений аналіз науково-технічної літератури [2 – 5], в якій викладені основні результати досліджень за даним н апрямом, свідчить, що запропоновані методичні підходи базуються на
використанні постійних коефіцієнтів. Недоліком таких підходів є невр ахування ними ступенів пошкодження ЗВТ та їх виду при визначенні ч асу проведення поточного та середнього ремонту.
Постановка задачі. Таким чином, методичний підхід, що розробляється, повинен відповідати наступній вимозі: формувати вихідні дані про
час на проведення поточного та середнього ремонту на підставі оцінок
кількості та ступенів пошкодження ЗВТ у залежності від їх виду ( ЗВТ
радіотехнічних величин, електромагнітних величин тощо).
Методичний підхід повинен базуватися на математичному апараті
статистичного аналізу та прогнозних оцінок.
Мета статті. Метою статті є: запропонувати методичний підхід щодо визначення часу проведення поточного та середнього ремонту ЗВТ
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різних видів при відновленні ТККВ виїзними метрологічними групами.
Викладення основних результатів. Розглянемо схему розрахунків у
відповідності до запропонованого підходу. Процес розрахунків відбувається у три етапи. На першому етапі за методикою [5] оцінюються втрати
ЗВТ k-го виду (визначається кількість та ступені пошкодження ЗВТ k-го
виду). Другий етап передбачає визначення кількості ЗВТ, що потребують
k
k
та середнього M сер
ремонту (ЗВТ k-го виду, що мають
поточного M пот
слабкі пошкодження, вважаються такими, що потребують поточного ремонту, а ЗВТ k-го виду, що мають середні пошкодження – середнього [2]).
На третьому етапі обчислюється час, необхідний на відновлення ЗВТ k-го

виду поточним Tвk пот та середнім Tвk сер ремонтом:
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де t вk пот та t вk сер – час проведення одним спеціалістом ВМГ поточного та
k
середнього ремонту ЗВТ k-го виду; N пот
та

k
N сер
– кількість спеціалістів

ВМГ, зайнятих поточним та середнім ремонтом ЗВТ k-го виду відповідно.
Можливість застосовування запропонованого підходу проілюструємо на наступному прикладі.
Нехай необхідно визначити залежність часу проведення поточного
або середнього ремонту ЗВТ електромагнітних величин від кількості
спеціалістів, зайнятих цим ремонтом. Дослідження проведемо для н аступної сукупності вихідних даних: t вk пот = 1 година, t вk сер = 1,5 години,

Час проведення
ремонту, години

k
k
= 10, M сер
= 10. Результати дослідження наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Графік залежності часу проведення поточного та середнього ремонту
ЗВТ електромагнітних величин від кількості спеціалістів

З аналізу наведеного графіку видно, що для розглянутої сукупності
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вихідних даних при здійсненні поточного та середнього ремонту час, н еобхідний для його проведення, швидко зменшується до тих пір, поки кількість пошкоджених ЗВТ не стане дорівнювати кількості спеціалістів з їх
відновлення. Фізичний вміст наведеного результату полягає у тому, що
час ремонту одного ЗВТ не залежить від збільшення кількості спеціалістів, які займаються його відновленням. Наведені дані ілюструють можливість застосування розробленої методики для визначення часу проведення
поточного та середнього ремонту ЗВТ виїзними метрологічними групами.
Висновки. Таким чином, розроблений методичний підхід до визначення часу проведення поточного та середнього ремонту ЗВТ під час розрахунку виробничих можливостей виїзних метрологічних груп, які беруть участь
у відновленні, може бути використаний для раціонального розподілу (перерозподілу) спеціалістів з ремонту ЗВТ та визначення необхідної їх кількості
для забезпечення відновлювальних робіт на технічних комплексах критичного використання. Результати, отримані з використанням розробленої методики, доцільно враховувати під час розробки раціональних алгоритмів
відновлення ЗВТ в ході ліквідації аварійних ситуацій щодо обґрунтування
кількості виїзних груп ЛВТ та кількості і фахового складу спеціалістів, які
до цих груп входять.
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