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 SEKCJA 16. AgrotEChnologIA.(СельСКохозяйСтвенные наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.

 Плотникова  Г.П.,  Плотников н.П.  
к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ», к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ», 

г. Братск

МоДиФиКаЦия ПараФиновых ЭМУльСий Для ПроизвоДСтва 
ДревеСноСтрУжеЧных Плит

Общеизвестными композитами в деревообработке являются 
древесностружечные плиты (ДСтП), изготавливаемые, в основном, из отходов 
лесопильных и деревообрабатывающих производств. 

Одним из главных недостатков древесностружечных плит является их низкая 
водостойкость, что ограничивает их применение для мебели в ванных комнатах и 
кухонь. 

Для повышения водостойкости древесностружечных плит применяют 
парафин, который вводят в состав связующего в виде эмульсии. В чистом виде 
парафин содержит только неполярные группы, вода же является сильно полярной 
жидкостью, поэтому при смачивании ею парафина капиллярного притяжения не 
возни кает, краевой угол ≈ 900.  Парафин является инертным веществом в составе 
пресскомпозиции древесностружечных плит. Соответственно, с течением времени 
в его пленке образуются трещины, через которые вода проникает к лиофильным 
гидроксилам древесины, при этом, краевой угол смачивания, образуемый 
водой с его пленкой, постепенно уменьшается, разбухание плиты происходит с 
запозданием. Кроме того, известно, что использование парафина снижает прочность 
древесностружечных плит при растяжении перпендикулярно пласти.

Нами предпринята попытка модификации парафиновых эмульсий  
буроугольным воском. Выбор его обоснован наличием реакционноспособных 
функциональных групп (ОН, СООН, СООR), а также химичес кими и поверхностно-
активными свойствами, т.е. способностью изменять природу твердой поверхности 
[1]. Кроме того, известно, что парафин хорошо сплавляется с буроугольным воском 
при температуре 100-1100С, модельные соединения на основе сплавления его с 
парафином и стеарином широко используются в механике. 

Буроугольный воск (нем. Montanwachs, от montan — горный и Wachs — 
воск) представляет собой однородную массу темно-бурого цвета, служит основным 
заменителем стеарина в создании модельных составов, обладает высокой прочностью 
и твердостью, значительной хрупкостью, способствует образованию твердой 
блестящей поверхности модели. 

Физико-технологические свойства составов эмульсий при замене части 
парафина буроугольным воском иссле довали в соответствии с методиками  ТУ 2221-
870-55778270-2009 [2] путем анализа их вязкости, рН, времени отверждения смолы с 
вводимой эмульсией.

Вязкость всех эмульсий определялась с помощью вискозиметра ВЗ-246, 
водородный по казатель (рН) – с помощью рН–метра марки PHS-25C.
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Изменения физико-технологических свойств эмульсий от составов эмульсий  

представлены на рис. 2

Рисунок 2 – Зависимость физических характеристик эмульсии от 
содержания в ней буроугольного воска: 1-вязкости условной по ВЗ-246, с.; 

2 - рН, ед.
Согласно зависимостям, представленным на рис. 2, вязкость эмульсии с 

заменой части парафина буроугольным воском сначала уменьшается (до 11 сек.) 
до соотношения парафин/воск: 60/40, а затем стабилизируется на одном уровне. 
Следовательно, модификация буроугольным воском способствует стабилизации 
вязкости эмульсий, что достигается, как правило, введением компонентов, 
обладающих поверхностно-активными свойствами. Таким образом, установлено 
оптимальное соотношение парафина и воска в эмульсии: 60/40 .

Существуют различные методы определения химического состава вещества. 
Мы пользуемся, как правило, ЯМР- и ИК-спектроскопией  [3,4]. ИК-спектр 
парафиновой эмульсии, модифицированной буроугольным воском в соотношении 
60/40  представлен на рис.3.
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Рисунок 3 – ИК-спектр парафиновой эмульсии, модифицированной 
буроугольным воском в соотношении 60/40

Таким образом, в парафиновой эмульсии появились концевые группы, 
способные к участию во взаимодействии с функциональными группами смолы 
и древесного вещества. В спектре эмульсии обнаружены карбонильные группы 
(3445,89 см-1, 1732,11 см-1, 1649,17 см-1, 1551,76 см-1), и гидроксильные группы: 
свободная группа ОН оказывается связанной, и может участвовать в образовании 
эфирной связи. Кроме того, образовались дополнительные метиленовые связи. 

Вывод: 
1. доказано положительное влияние буроугольного воска 

при модификации парафиновых эмульсий. Выбор буроугольного воска 
обоснован благодаря наличию реакционноспособных функциональных 
групп (гидроксильных, карбоксильных, карбонильных) и поверхностно-
активных свойств. 

2. подобран оптимальный состав парафиновой эмульсии: 
парафин/буроугольный воск: 60/40, при котором достигаются лучшие 
физико-технологические свойства эмульсий

3. при сплавлении парафина и воска образуются 
карбоксильные, гидроксильные группы и метиленовые связи, повышающие 
когезионную прочность.

литература:
1. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. СПб.: Химия, 1975. - 246 с.
2. ТУ 2221-870-55778270-2009 Смолы карбамидоформальдегидные для материалов 
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на основе древесины марки «Карбона». Технические условия. – 15 с.

3. Плотникова, Г.П., Денисов, С.В., Челышева И.Н.   Повышение эффективности 
производства древесностружечных плит // Вестник КрасГАУ. Выпуск 7.- 
Красноярск, 2010.- с.152-158.

4. Плотников, Н.П., Симикова, А.А., Плотникова, Г.П. Исследование структуры 
модифицированных карбамидоформальдегидных смол методом ЯМР – 
спектроскопии // Вестник КрасГАУ. Выпуск 7.- Красноярск, 2012.- с.171-174.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Техника. 

Калганков Є.в., Мельянцов П.т., 
Кириленко о.І., Цаніді І.М., Черних т.в. 

Дніпропетровський державний аграрний університет

Про МежІ ПроФеСІї-Інженер, КрУГозІр СПеЦІалІСта, 
СПеЦІалІзаЦІю та технІЧний СервІС

Сучасні прикладні науки і техніка докорінно відрізняються від тих, що були, 
скажемо, в минулому столітті. Зміни стосуються не тільки власне їх „матеріальної 
частини”, але і фахової підготовки і змісту праці людей. Нинішня техніка стає все 
більше різноманітною і складною, і її подальший розвиток і ефективне використання 
вимагають від персоналу усе більш глибоких знань. Звідси, як само собою зрозуміле, 
виникає необхідність вузької спеціалізації працівників. Так, ще на початку минулого 
століття професія „інженер” звичайно не вимагала пояснень і уточнень. Хіба, що 
герой пушкінської „Пікової дами” романтичний Герман виступає перед нами як 
більш чи менш конкретний спеціаліст – він військовий інженер.

Відомий французький енциклопедичний довідник „Великий Ларусс 
ХІХ століття” так визначав професію, що нас цікавить: „Інженер – людина, яка 
винаходить споруди, машини і інструменти і створює плани і креслення, необхідні 
для їх виготовлення. [1]”

В наш час немає інженерів „взагалі”, так як пройшло їх розмежування 
за різними галузями технічних знань. Це справедливо навіть у відношенні до 
спеціальностей, здавалося б, близькими одна до одної. Порівняно недавно, декілька 
десятиліть тому, кваліфікація „інженер-електрик” повністю характеризувала фахівця 
в галузі електрифікації будь-якого матеріального виробництва. Тепер цього мало. 
Енергетичні і політехнічні інститути готують фахівців-електриків за істотно різними 
фахами. Проектування і експлуатація сучасних високовольтових ліній електропередач 
і підстанцій – це одне, електрообладнання металообробних верстатів – зовсім інше, а, 
скажемо, електронно-обчислювальних машин – третє.

Зараз ми здивовано оглядаємось на довгий шлях, який пройдений наукою і 
технікою, на якому залишилась височінь фігур великих діячів минулого – Леонардо, 
Бекона, Ньютона, Ломоносова. В ті часи вчені були енциклопедистами, у своїй 
діяльності вони охоплювали широчінь людських знань і інтересів – філософію і 
історію, математику і техніку, природознавство і медицину. Нині подібне непосильно 
навіть геніям. Ми живемо в вік чіткої професійної орієнтації, хоч, на думку Козьми 
Пруткова, це не надає нам привабливості: „Спеціаліст подібний флюсу, його повнота 
однобічна” [2].

Спеціалізація – основа розвитку виробництва, і як тут не згадати слова 
байкаря І.А. Крилова, який ще в позаминулому столітті проголосив її принцип, 
правда, стосовно до тодішнього ремесла: „Біда, коли пироги почне пекти чоботар, 
а чоботи шити пиріжник...” Ще більш рішуче виразився Джеймс Ватт, знаменитий 
винахідник парової машини: „Нічого не може бути ганебнішим для людини, чим 
братися не за свою справу!” А старовинне російське прислів’я  „І кравець, і жнець, і 
на дуді гравець” – набуло зараз відверто насмішкуватий відтінок [3-5]..
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В сучасній науці і техніці давно уже немає універсалів. Нині навіть професор 

– це не „взагалі” професор, а спеціаліст в деякій галузі знань. (До речі „Чого´ він 
професор?” – характерне запитання у американців).Одно слово, процес спеціалізації 
об’єктивний, природний і закономірний.

Разом з тим спеціалізація в деякій мірі звужує професійний кругозір 
працівників, немов би розводячи їх по відгороджених одна від одної „кліточках”. 
Пошлемось на авторитет „батька кібернетики” американського математика Н. 
Вінера: „В теперішній час лиш небагато вчених можуть назвати себе математиками 
або фізиками чи біологами, не додаючи до цього подальшого обмеження. Вчений 
стає тепер топологом, чи акустиком, або спеціалістом з жорсткокрилих. Він набитий 
жаргоном своєї дисципліни і знає всю літературу з неї і усі її підрозділи. Але кожне 
питання, яке скільки-небудь виходить за ці вузькі рамки, такий вчений частіше всього 
буде розглядати як дещо, що відноситься до колеги, який працює через три кімнати 
далі по коридору. більш того, усякий інтерес зі свого боку до подібного питання  він 
буде вважати цілком недозволеним порушенням чужої таємниці”.

Подібну ж вузьку спеціалізацію серед медиків висловив письменник Алан 
І. Нурс, у героя якого – містера Уітлі захворів мізинець на нозі. Лікар йому відповів: 
„Пальцями займається Ортопед, а я Гастроентеролог. Моя спеціальність – Верхній 
Поверх черевної порожнини. От лікар Шульц, так він спеціаліст по Нижньому 
поверху... На наступний день містер Уітлі запізнився в Клініку Митрального Клапану, 
так як помилково забрів в Клініку Аортального Клапану... Його устигли оглянути 
спеціалісти не тільки по клапанах, а і по Магістральних Артеріях і по Периферичній 
Капілярній Системі”. З хворим мізинцем містер Уітні побував і у Терапевта, і у 
Психоневролога, і у Психосоціолога в Клініці Функціональних Хвороб. В кінці кінців 
він звернувся до знахарки, яка лікувала від усіх хвороб [5].

Все це примушує замислитись.
Адже поле життя не розгороджене на квадрати, дійсність єдина і цілісна. 

Мабуть, тому ми все частіше відчуваєм, що встановлений нами самими в цілому 
розумний порядок, що передбачає професійні розмежування, страждає і визначеними 
недоліками. Частково вони компенсуються створенням професій – „гібридів”, які 
знову з’єднують в собі дві раніше розрізнені спеціальності, як, наприклад, інженер-
механік, агроном-економіст, зооінженер тощо. На відміну від карточного короля, 
який дзеркально однаковий, „король” сучасного виробництва наділяється як би 
подвійним символом влади у відповідності зі своєю подвійною спеціальністю. Проте 
виникнення таких  „парних” професій не знімає усіх суперечностей. У своїй діяльності 
спеціаліст часто вступає в зіткнення не з одним „чужим” йому предметом, а зразу з 
декількома. А як неодноразово повторяв все той же відомий Козьма Прутков, ніхто 
не обійме неосяжного.

Можна, правда, заперечити, що вся ця картина надумана і невірна, оскільки 
в будь-якому науковому, конструкторському чи виробничому колективі дружно 
працюють люди самих різних спеціальностей, кожний зайнятий своєю справою і 
цілком кваліфіковано вирішують свої професіональні питання, а вправний керівник 
подібно джерелу впевнено поєднує зусилля усіх виконавців в один оркестр. Проте 
таке порівняння не робить заперечення  переконливим. Адже музиканти, які грають 
на різних інструментах, чують одну музику, вони „говорять” на одній професіональній 
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мові. А „мови” ветеринара, агронома, зооінженера, архітектора і інженера-механіка, 
на жаль, різні.

Залишається визнати, що вузька спеціалізація, роз’єднання працівників 
за професіями ведуть до ослаблення або втрати їх взаєморозуміння. А як підсумок 
вони, діючи в малознайомих суміжних галузях виробництва, часом, як говориться, 
не відають, що творять. Через це і відбувається, що сконструйовані інженерами 
апарати для доїння викликають мастити у корів, транспортери б’ють курячі яйця 
тощо. Зневажання економікою приводить до того, що машини, які, хоч і продуктивні, 
але дорогі і невигідні, скажемо, фермерському господарству. Кількість подібних 
прикладів можна продовжити. Який же вихід?

Певне, він полягає в тому, щоб спеціаліст, залишаючись в рамках своєї 
професії, навчитися розуміти своїх сусідів „ліворуч” і „праворуч”. Це зовсім не 
означає, що, скажемо, інженер-механік повинен перетворитись в ветеринара. Ні, 
звичайно. Але він повинен розуміти турботи ветеринара, притому не просто „по-
людському”, тобто абстрактно-співчутливо, а професійно, змістовно – в поняттях 
і термінах ветеринарії. Згадаємо, як ми оцінюємо знання мов. Рідною, безперечно, 
володіємо вільно. А іноземними? Одні, дуже небагато, так же досконально, як і 
рідною. Проте більшість із нас, як правило, відповідають на подібне запитання 
анкети так: „читаю, перекладаю з довідником, можу спілкуватись”. От і спеціаліст, 
який вільно орієнтується в своїй справі, повинен бути спроможним спілкуватися 
на професійній мові з представником іншої професії, тобто оволодіти своєрідним 
мистецтвом  „перекладати”. Ну, а ступінь проникнення в сусідню спеціальність може 
бути різною, як і в знанні мов.

Важливо особливо підкреслити, що значення такого підходу не зводиться 
тільки до попередження можливих невдач і помилок. Творче використання відомості 
із суміжних, а інколи і надто далеких один від одного галузей знань відкривають 
нові, багатообіцяючі перспективи. Відомо, що найбільш важливі досягнення часто 
народжуються на стику різних наук.

Взагалі ж різнобічність інженерів завжди була однією із самих привабливих 
рис особистості людини. Не обійтись без цього і працівникам сучасного технічного 
сервісу. Адже в нинішньому складному сільському господарстві зустрічаються і 
сплітаються інтереси зоотехніків і економістів, механізаторів і будівельників, екологів 
і агрономів, спеціалістів з автоматики і техніки безпеки і представників інших сфер 
діяльності. Вони, як уже відзначалось, повинні розуміти один одного, їх відношення 
повинні бути взаємними, відлагодженими і рухатися до єдиної мети. Саме для цього 
крім професійних знань і потрібний достатній кругозір, своєрідний „боковий зір”.

Звичайно, знайомство спеціаліста з необхідними відомостями із сміжних 
галузей знань послужить йому тільки на користь. Безумовно, мова йде не про 
ліквідацію меж рубежів поміж спеціальностями, а так би мовити, про відкриття цих 
меж. Існуючі рубежі (до речі, надто умовні) повинні стати не перешкоджанням для 
творчого діалогу, а, навпаки, знаком, який запрошує до тісного спілкування.

Отже, ми задумали поглянути на технічний сервіс різними поглядами, як би 
з різних боків, побачити проблему в її різноманітних ракурсах. Давайте ж уважно 
подивимось на складну, об’ємну картину, яка відкривається перед нашими очима. 

У ринкових умовах, що складаються в Україні, технічний сервіс в АПК 
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потрібно розглядати як стратегічний напрямок забезпечення надійності та 
роботоздатності техніки в період експлуатації з позицій юридичного, економічного, 
нормативного, технічного, технологічного та кадрового забезпечення, як невід’ємною 
сполученої ланки між виробниками та споживачем техніки [6, 7].

Важливим фактором при формуванні основ стратегії сервісу повинні бути 
врахування технічного стану МТП і низького рівня вітчизняної машинобудівної 
галузі, а також економічний стан АПК, який склався.

З урахуванням ринкових умов господарювання  в будь-яку стратегію повинні 
бути закладені слідуючі основоположні умови.

1. Будь-які послуги, які надаються сільському виробнику, повинні приносити 
йому прибуток. Цей постулат повинен підтримуватись не тільки державою, але і бути 
суттю усієї ефективної економіки АПК.

2. Сільський товаровиробник повинен мати право вибору машин і механізмів, 
які надаються машинобудівними заводами і фірмами, що дають можливість 
застосувати інтенсивні і прогресивні технології, підвищувати продуктивність праці, 
знижувати собівартість сільськогосподарської продукції.

Організаційна система сервісу (в колишній термінології – ремонтно-
обслуговуюча база) в нових економічних умовах, що склалися базується на двох 
складових:

по – перше, на створення системоспрямованих виробництвах, корпоративних 
і холдингових структурах, визначаючих свою технічну політику, в тім числі і в 
сервісі. Посилення фінансової відповідальності фірм за сервіс є основою збільшення 
продажу техніки і запасних частин, тобто вигода фірм жорстко пов’язана не тільки 
з продажем, але і забезпеченням роботоздатності машин, як основи одержання 
прибутку сільгоспвиробниками і відповідно росту обсягів купівлі і сервісу машин;

по – друге, на ремонтних фірмах, регіональних машинобудівних блоках, що 
розвиваються і інших виробниках техніки і комплектуючих вузлів. Для них головний 
критерій – також збільшення кількості продаж машин і запасних частин, активний 
вплив на організацію сервісу своєї продукції, а отже, на отримання прибутку 
сільськими товаровиробниками.

Таким чином, ефективна система сервісу, що формується і поєднує 
фірмовий сервіс і регіональний бізнес-сервіс, відрізняється за своїми признаками 
від діючої раніше системи директивного управління, так як в її основу покладено 
принцип одержання прибутку усіма учасниками системи з пріоритетом сільського 
товаровиробника.

Одна з найважливіших складових технічного сервісу – організація ремонту 
техніки, підвищення якості ремонту вузлів і агрегатів як основи підвищення 
надійності відремонтованої машини. При цьому основу підвищення якості складають 
нові технології і обладнання для ремонту.

В умовах кризового стану з забезпеченням АПК новою технікою і обладнанням 
треба підтвердити необхідність і спадкоємність раніше обґрунтованих ідей розвитку 
бази спеціалізованого ремонту вузлів і агрегатів, оснащенням її високоточним 
обладнанням, устаткуванням і кваліфікованими кадрами; обґрунтувати і реалізувати 
новий науковий і виробничий напрямок робіт – модернізація складних машин, які 
експлуатуються за межами амортизаційних термінів їх служби на базі використання 
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сучасних вузлів, агрегатів і комплектуючих виробів вітчизняного і зарубіжного 
виробництва.

Важливим напрямком розвитку технічного сервісу в сільському господарстві 
повинне стати створення ринку підтриманих машин, як  резерву збереження 
технічного потенціалу. Це не щось інше, як продовження строку служби техніки 
шляхом ремонту списаних машин і їх продажу за цінами значно нижчими ніж нові. 
За кордоном за свій 20 – 30 річний строк служби  трактори, комбайни, автомобілі 
перепродаються 2 – 3- рази. Головною причиною поширення такої тенденції в нашій 
країні є підвищення цін на нові машини, які значно випереджують за своїм зростанням 
вартість продукції рослинництва і тваринництва сільських товаровиробників.

Однієї із складових розвитку технічного сервісу є покращення використання 
машин. Система ефективного машиновикористання базується на трьох основних 
принципах [7]:

– використання сучасних машин як основи високих сільськогосподарських 
технологій;

– прогресивні форми організації праці, включаючи оплату;
– сучасний технічний сервіс, який забезпечує роботоздатність машин за 

увесь термін їх використання.
В цій концепції обґрунтована реальна складова ефективного використання 

машин – розвиток машинно-технологічних станцій. Ці формування сприяють 
науково – технічному прогресу в АПК і ефективно проводять найбільш трудомісткі 
затратні роботи.

Як показує досвід роботи кращих з них, станції дозволяють підняти 
продуктивність праці і змінні виробітки машинно-тракторного парку, що в значній 
мірі може компенсувати або згладити недостачу сільськогосподарської техніки 
в АПК. Концентрація нової техніки в МТС дозволить в декілька разів знизити 
втрати продукції, яка виробляється, що також забезпечить значний економічний 
ефект. МТС спроможні виконувати функції впровадження високих технологій в 
практику сільського господарства в умовах обмежених економічних можливостей 
товаровиробника.

Слід звернути увагу в цій концепції і на фірмові технічні центри, які 
знаходяться в стадії становлення. Функції фірмових технічних центрів розрізняють 
за їх рівнями – регіональні технічні центри, районні філії та представництва 
(пункти) в господарстві і охоплюють весь строк служби машин та включають в 
себе передпродажну підготовку, ефективну виробничу і технічну експлуатацію, 
технічне обслуговування, ремонт, списання та утилізацію. В перспективі для більш 
ефективного використання виробничих потужностей заводу-виготовлювача техніки 
доцільно організувати цехи (дільниці) з ремонту агрегатів (вузлів) та централізованого 
відновлення деталей машин згідно спеціалізації заводу. Це значно підвищить якість 
ремонту, забезпечить гарантію надійності.

Таким чином, за час  становлення ринкових відносин в АПК, виникли нові 
корпоративні, холдингові і інші структури, які претендують на технічний сервіс 
машинно – тракторного парку, але ще остаточно не визначились з обсягом ремонтно-
обслуговуючих робіт, що дещо ускладнює їх планування.

Ускладнює вирішення завдань технічного сервісу і майже повна 



14

Nauka w świecie współczesnym  
невідповідність сучасної ремонтно-обслуговуючої бази, яку в багатьох випадках 
належить створювати заново, починаючи з проектування.

Удосконалення і розвиток ремонтної бази в найближчі роки повинні бути 
пріоритетними, так як підтримання сільськогосподарської техніки в роботоздатному 
стані – одна з найважливіших народногосподарських завдань.

Провідна роль тут належить інженерам-механікам, які повинні в 
доскональності знати основні закономірності і причини зношування машин, 
технологічні і організаційні способи збільшення їх довговічності, зниження вартості 
і підвищення якості ремонту. Необхідно вивчати і впроваджувати в виробництво 
досягнення науки, техніки і передового досвіду.

Значного покращення якості ремонту і зниження витрат можна досягти, 
створюючи ремонтні підприємства з раціональними обсягами робіт. Відомо, що 
витрати праці на одиницю продукції зменшуються зі збільшенням програми 
підприємства. В умовах сільського господарства збільшення програми ремонтних 
підприємств приводить до додаткових транспортних витрат на доставляння об’єктів 
ремонту до ремонтних підприємств і перевезення їх назад. Але, як показують 
розрахунки, транспортні витрати до визначеної оптимальної програми підприємства 
перекриваються зниженням витрат на оплату праці виробничих робітників тощо. 
При подальшому збільшенні програми (понад оптимальної) витрат на перевезення  
машин будуть перевищувати досягнуте зниження витрат на ремонтному 
підприємстві. Тому необхідно забезпечити вірне географічне розміщення ремонтних 
підприємств, щоб витрати на перевезення машин були мінімальними.

Створюючи і удосконалюючи базу для ремонту сільськогосподарської 
техніки, треба виходити з місцевих умов і прагнути використовувати найбільш 
ефективні форми організації.

При вірному розрахунку ремонтної бази можна досягти значного зниження 
витрат і підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.

Не менш важливе значення приділяється вірній організації виробничого 
процесу в середині ремонтних підприємств.

В навчальному посібнику викладено основні способи розрахунку ремонтної 
бази для техніки, яка використовується в сільському господарстві, а також основи 
організації ремонту і проектування ремонтних підприємств.

Організація ремонту і проектування ремонтних підприємств базуються 
на одних і тих же вихідних положеннях (засадах), тому в курсі лекцій немає 
чіткого розділення матеріалу за темами „Організація ремонтних підприємств” 
і „Проектування ремонтних підприємств”, так як це привело б до непотрібного 
дублювання. Разом з тим тут наводяться основні методичні рішення, необхідні як для 
організації роботи в уже існуючих ремонтних підприємствах, так і для розрахунку і 
проектування нових підприємств.
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