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Проаналізовано стан питання з визначенням та забезпеченням експлуатаційної надійності транспортних засобів. На прикладі автобусів громадського транспорту, які обслуговують міські маршрути, виявлено значні
терміни їх служби, велика частка яких перевищує 6 років (є й такі, що експлуатуються більше ніж 20 років).
Встановлено також і причини виходу з ладу на лінії конструктивних елементів автобусів. Визначено числові
характеристики розподілів термінів служби, щоденних та щомісячних відмов, інтервалів між ними, які зумовлюють з’їзди автобусів з лінії з технічних причин. Нерівномірність їх характеризується високими значеннями
коефіцієнтів варіації. З метою підвищення надійності автобусів наведено приклад варіанту організаційнотехнологічних заходів щодо перспектив реалізації технологічних процесів передрейсової діагностики технічного стану їх. Для адекватного контролю і реалізації цих заходів запропоновано парки автобусів розглядати у
чотирьох вікових групах й виконувати переліки операцій діагностики з відповідною періодичність для кожної з
них.
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Проанализировано состояние вопроса по определению и обеспечению эксплуатационной надежности транспортных средств. На примере автобусов общественного транспорта, обслуживающих городские маршруты,
выявлены значительные сроки их службы, большая часть которых превышает 6 лет (есть и такие, которые эксплуатируются более 20 лет). Установлены также и причины выхода из строя на линии конструктивных элементов автобусов. Определены числовые характеристики распределений сроков службы, ежедневных и ежемесячных отказов, интервалов между ними, которые обусловливают съезды автобусов с линии по техническим причинам. Неравномерность их характеризуется высокими значениями коэффициента вариации. С целью повышения надежности автобусов приведен пример варианта организационно-технологических мероприятий относительно реализации технологических процессов предрейсовой диагностики технического состояния их. Для
адекватеного контроля и реализации этих мероприятий предложено парки автобусов рассматривать в четырех
возрастных группах и выполнять перечни операций диагностики с соответствующей периодичностью для каждой из них.
Ключевые слова: надежность, автобус, диагностика, отказы, неравномерность, дисперсия.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Щорічний приріст
населення міст України, у т.ч. м. Львова, і транспортних засобів (ТЗ) у них, ВДМ яких залишаються майже незмінними упродовж багатьох років, зумовлюють нагромадження транспортних проблем. Актуальні проблеми послідовно і частково розв’язуються,
зокрема щодо впорядкування і розширення мережі
маршрутів громадського транспорту, вдосконалення
планувань транспортних вузлів та регулювань проїзду їх і таке інше. Це стосується також і вдосконалення системи маршрутів міського громадського транспорту, передовсім автобусного (усіх у Львові 56 автобусних маршрутів), на яких експлуатується понад
600 одиниць різних типів і моделей як вітчизняних,
так і закордонних конструкцій автобусів. Для усіх
маршрутів обґрунтовано відповідні кількості їх та
пасажиромісткості. Однак, залишилась поза увагою
вікова характеристика автобусного парку [1, 2], яка
безпосереднім чином впливає на експлуатаційну
надійність кожного зокрема автобуса і парку в цілому[3–5]. Вікова характеристика може відображатися
термінами служби (у роках), або кумулятивними
пробігами автобусів (у тис. км). Серед показників,
якими оцінюють їх експлуатаційну надійність, доці-

льно використовувати імовірність безвідмовної роботи та інтенсивність відмов [3]. З метою підтримання
працездатного стану, безвідмовності і довговічності
ТЗ існують відповідні виробничо-технічні бази
(ВТБ), нормативна документація і виробничники,
якими повинні забезпечуватися нормативні рівні цих
показників [6, 7].
Мета роботи – виявити та дослідити характерні
причини виходу з ладу агрегатів і механізмів автобусів, числові характеристики оцінки нерівномірності втрати працездатності їх й окреслити заходи
щодо підвищення експлуатаційної надійності.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Серед усієї чисельності автобусів, які обслуговують
міські маршрути, розподіл їх за термінами служби
такий (на прикладі одного з автобусних АТП
м. Львова): до 2-х років – 12 %; 3-5 років – 20 %;
6-9 років – 39 %; більше 9-ти – 29 %. Серед останньої групи є такі, у яких термін служби перевищує
20 років (17 од.). Нерівномірність розподілу термінів служби характеризує коефіцієнт варіації
(   85% ) з середнім значенням Tc =9,2 років
(рис. 1).
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Для підтримання і забезпечення працездатності і справності їх на маршрутах у кожному пасажирському АТП є ВТБ, на яких виконуються передрейсовий контроль технічного стану, чергові
ТО та відповідні ремонти. Однак, не усі з них
(автобусів) охоплені цими видами робіт, оскільки
10-12 % усієї чисельності автобусного парку – це
приватні автобуси, за технічний стан яких відповідають їх власники.
Виконаними дослідженнями експлуатаційної надійності автобусів, на прикладі цього ж АТП, встановлено, що з причин незадовільного технічного
стану їх, вони відмовляли на лінії і з’їжджали з маршрутів (використовуються на 12 маршрутах). Використання таких автобусів на маршрутах зумовлює, крім цього, проблеми з рухом транспортних
потоків, зокрема через перехрестя, оскільки вони
володіють пониженими розгінними швидкостями
[2]. Це, зрештою, відображається на затримках на
маршрутах.
Серед основних причин відмов – вихід з ладу гальмівної системи, дверних механізмів, двигунів,
зовнішніх освітлювальних приладів та деталей підвіски і коліс. Щомісячний розподіл відмов коливався у межах від 152 до 228 і не мав вираженої сезонності (рис. 2).
Опрацюванням статистичних даних про з’їзди
автобусів з лінії з технічних причин встановлена
закономірність імовірності щоденного розподілу
їх (відмов) [1] (рис. 3). Математичне сподівання
щоденних з’їздів становило 6,189 авт./дн., тобто
кожного дня по більше, ніж 6 автобусів відмовляли. При цьому дисперсія нерівномірності становила 11,645 авт./дн.
Щоденні розподіли відмов автобусів на маршрутах характеризуються також широким діапазоном –
від 0 до 16 без явної тенденції щодо початку, середини чи кінця місяця (рис. 4). Упродовж року лише
у 16 днів не зафіксовано жодного з’їзду з лінії.

8

9

10

11

12

Рисунок 2 – Щомісячний розподіл відмов автобусів
на лінії з технічних причин (загальна кількість
автобусів 171 од., які обслуговують 12 міських
маршрутів)
55
50
45
40

Частота відмов

Рисунок 1 – Розподіл термінів служби
парку автобусів АТП
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Рисунок 3 – Полігон розподілу щоденних відмов
міських автобусів на лінії з технічних причин
Розподіл інтервалів між відмовами автобусів з
математичним сподіванням 2,687 дн. і дисперсією
4,124 дн. підпорядковувався експоненційному закону з коефіцієнтом детермінації 0,7399 (рис. 5).
Отримані результати нерівномірності розподілів
щоденних відмов та часових інтервалів між ними
засвідчують відповідні значення коефіцієнтів варіації 55 % першого та 76 % другого.
Отримані результати вказують на те, що існуючий стан з розвитком ВТБ, наповненістю їх ремонтно-технологічним і діагностичним обладнанням та
прогресивними технологіями виконання, у т.ч. передрейсових контролів технічного стану автобусів
вимагають невідкладних оновлень.
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Рисунок 4 – Щоденний (за місяцями року) розподіл відмов міських автобусів на лінії з технічних причин
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Рисунок 5 – Полігон та теоретична залежність
розподілу інтервалів між відмовами міських
автобусів з технічних причин
Про актуальність підвищення показників експлуатаційної надійності транспортних засобів та їх
агрегатів ідеться у багатьох вітчизняних наукових
публікаціях. Зокрема, наприклад, у недавній, щодо
прогнозування довговічності, технічного обслуговування та ремонту дизелів [8]. Теоретичними дослідженнями отримано залежності термінів проведення
технічних обслуговувань дизелів за критерієм підвищення імовірності їх безвідмовної роботи та зниження питомої витрати палива. Вказано, що, фіксуючи витрату палива дизелями під час їх експлуатації
і порівнюючи її з граничним значенням, можна визначити календарний час виконання ТО чи ремонту.
Однак реалізувати такий теоретично розроблений
підхід без відповідних спрощень у вигляді номограм
на практиці доволі важко. Аналогічні результати
отримані й іншими дослідниками [9, 10].

З розвитком комп’ютерних технологій і відповідних засобів навігації як в конструкціях транспортних засобів, так і у галузі автомобільного транспорту, з’явилися закордонні та вітчизняні публікації, з
використанням яких можна постійно контролювати
зміну технічного стану і визначати потребу в ТО і
ремонті.
Зокрема,
щодо
використання
комп’ютеризованих засобів технічної діагностики як
для старих конструкцій автомобілів, так і сучасних
та перспективних з вмонтованими технічними пристроями самодіагностики технічного стану [11–14].
З цих позицій, на наш погляд, система передрейсової діагностики автобусів повинна бути структурованою і охоплювати як вмонтовані, так і незалежні
компоненти (рис. 6).
ВИСНОВКИ. Отримані результати показують,
що нестабільна вікова характеристика автобусних
парків та на недостатньому рівні передрейсовий
контроль технічного стану автобусів зумовлюють
зниження показників експлуатаційної надійності їх і
призводять як до фінансових збитків в АТП, так і до
погіршання обслуговування пасажирів, а також
підвищують ризики скоєння ДТП.
З метою покращання рівня технічної експлуатації міського парку автобусів потрібно, по-перше,
сформувати їх в окремі вікові групи (у запропоновані вище чотири) для обґрунтування для кожної з них
відповідних періодичностей виконання ТО та ремонтів; по-друге, оновити сучасними і перспективними
ремонтно-технологічним та діагностичним обладнанням і відповідними технологіями ВТБ АТП; потретє, підвищити відповідальність за якісне виконання усього переліку контрольно-діагностичних
операцій, пов’язаних з випуском справних автобусів
на лінію.
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Рисунок 6 – Приклад структурно-функціональної схеми реалізації технологічного процесу
діагностики технічного стану автобусів
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OPERATIONAL RELIABILITY OF BUSES OF CITY PUBLIC TRANSPORT
E. Fornalchik, M. Vidzhak
National University «Lviv Polytechnic»
vul. S. Bandera, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: yevgen.fornaltchyk@gvail.com
Purpose. To reveal and investigate the characteristic reasons of failure of aggregates and mechanisms of buses, numerical characteristics of an assessment of unevenness of loss of their working capacity and to define measures for
increasing of operational reliability. Methodology. The indicators of operational reliability of buses, including distribution of service life of buses, daily refusals, intervals between refusals of buses through technical reasons, and also the
corresponding numerical characteristics of these distributions were investigated by means of methods of probability
theory and mathematical statistics. Results. Among all buses, which serve city routes, the distribution of them on service life is such: till 2 years - 12%; 3-5 years - 20%; 6-9 years - 39%; more than 9 years - 29%. The unevenness of distribution of service life characterizes the variation coefficient (   85% ) with average value of years Tc  9, 2 . Daily
refusal of buses on routes through technical reasons are characterized by wide range - from 0 to 16 without obvious
tendency in relation to the beginning, the middle or the end of month. The mathematical hope of daily descents was
6,189 cars / day, that is every day more than 6 buses refused. Thus, the dispersion of unevenness was 11,645 cars / day.
The distribution of intervals between refusals of buses with mathematical hope 2,687 day and dispersion 4,124 day was
submitted to the exponential law with determination coefficient 0,7399. The received results of unevenness of distributions of daily refusals and time intervals between them testify the corresponding values of variation coefficient 55% of
the first and 76% of the second. Originality. The increasing of level of operational reliability of city park of buses can
be reached through creation them in separate age groups for justification for each of them corresponding periodicities of
performance technical servicing and repairs, through updating by modern and perspective repair-technological and
diagnostic equipment and by appropriate technologies of production technical warehouse of car transport enterprise, and
also through increasing the responsibility for high-quality implementation of all list of the control-diagnostic operations
connected with releasing of in good repair buses to the line. Practical value. The received results specify that the existing situation with development of PTS, their fullness by repair-technological and diagnostic equipment and progressive
technologies of performance, including pre-trip controls of technical condition of buses demand urgent updatings, in
particular, as to the using of computerized means of technical diagnostics as for old designs of buses, and also for modern and perspective with the built-in technical devices of self-diagnostics of technical condition. The system of pre-trip
diagnostics has to be structured and include both the built-in and independent components.
Key words: reliability, bus, diagnostics, refusal, unevenness, dispersion.
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