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С. 1. ПЛЯШЧАНКА, А. 1. НIКАЛАЕНКАУ, Г. Г. ПАЛК/Н 

ТЭАРЭТЬIЧНЬIЯ АСНОВЬI 

ПРАЕКТНА-ТЭХНАЛАПЧНАГА ВЫРАШЭННЯ ПБКАГА ПРАЦЭСУ 
ВЫТВОРЧАСЦI CBIHIHЫ 

Асноунай асаблiвасцю арганiзацыi тэхпалагiчнага працэсу вытвор
часцi свiнiны на комплексах праw.ысловаrа тыпу з'яуляецца жорсткая 
сувязь памiж асноунымi вытворчымi фазамi, уключаючы велiчыню груп 
жывёлiн, Iюлькасць жывёламесцау, рытмау вытворчасцi i iнш. Таму, як 
у любой жорсткай сiстэме, прамысловай вытворчасцi уласцi.вы такi не
дахоп, як высокi каэфiцыент рэзервавання [1-6], што забяспечвае 
устойлi.васць функцыянiравання, а гэта значна знiжае актыунасць ка
пiтальных укладанняу у галiну. 

Адзiн з найважнейшых рэзервау вытворчасцi свiнiны- iнтэнсiфiка
цыя тэхналагiчных працэсау на срермах малой i сярэдняй магутнасцi 
( 100-600 т/год). Ix удзельная вага складае 75-80% агульнай колькас
цi свiнагадоучы·х прадпрыемствау Беларусi. 

Удзельныя паказч!>IКi вытворчай дзейнасцi такiх фермау наступныя: 
сабекошт 210-340 руб/т, затраты кармоу 7,5-9 к. адз., затраты пра
цы 7,0-11,0 чал.-га.цз- у 1,8-2,5 раза вышэйшыя за аналагiчныя, да
сягнутыя на комп.1ексах прамыслuвага тыпу. Аднак, згодна з нашымi 
даследаваннямi дьшамiкi прыросту аб'ёмау вытворчасцi свiнагадоучых 
прадпрыемствау РБ у адзiнаццатай-дванаццатай пяцiгодках, сярэднега
давое значэнне яго для комплексау складала 0,25-0,31, для фермау-
0,95-1,26%. Гэта сведчыць аб неабходнасцi распрацоукi павуковых i 
метадалагiчпых прынцыпау абгрунта~ання выбару комплексу тэхнала
гiчных, тэхпiчных, арганiзацыйна-эканамiчных рашэнняу, што забяспеч
ваюць ix эканамiчнае функцыянiраванне. 

Вiдавочна, што выкарыстанне канцэпцый, распрацаваных для свiна
гадоучых прадпрысмствау прамысловага тыпу, будзе недастатковым, па
колькi яны не дазваляюць улiчьщь шматстайнасць умоу, характэрных 
для вытворчай дзейнасцi свiнафермау. Таму распрацоука тэарэтычных 
асноу выбару праектна-тэхналагiчнага рашэння для гiбкага працэсу 
вытворчасцi свiнiны дастаткова актуальная i дазволiць ужо на этапе 
праектавання прадугледзець магчымасць вар'iравання тэхналагiчнымi 
плошчамi для утрымання свiней у залежнасцi ад квалiфiкацыi абслугоу
ваючага персаналу, мэтавага прызначэння фермы i памерау асноунага 
ста тку. 

Выбар адпаведнага праектна-тэхналагiчнага рашэнпя (ПТР) прад
вызначае, як правiла, асновы вытворчасцi. 3 улiкам гэтага разгледзiм 
прынцыпы яго фармiравання. 

Як складапая сiстэма ПТР мае неабходны комплекс прыкмет праца
здольнасцi, больш цi менш строгiя знешнiя сувязi (як падсiстэма) з верх-
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иiм узроунем, а як уласная сiстэма - з падузроунямi больш нiзкага 
рангу. Адрозныя прыкметы ПТР у першым выпадку наступвыю 

працягласць вытворчага працэсу (ВП) 

n 

Тх. = ~ Т1, дзён; 
i=l 

колькасць пагалоуя, што забяспечвае ВП, 

n 

Nz = ~ N1, гал.; 
i=l 

патрэбнасць у плошчы для aJtraнiзaцыi ВП 

аб'ём вытворчасцi 

V = Vrr, т/год 

i ацэначныя паказчыкi: 
аыхад прадукцыi ад адной умоунай жывёлiны 

v 
qlf- --, т/rал.; 

Nz · 

выхад прадукцыi з адзiнкi тэхналаriчнай плGшчы 

v 
Qs=-, Т/М1, 

Sz 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

{5) 

(6) 

дзе Tt- працяrласць аперацый прzщэсу вытворчасцi свiнiны: Nt-- коль
касць жывёлiн у i-й аперацыi, S 1 - плошча для утрымання i-й групы 
жывёлiн у i-й аперацыi, Vr- аб'ём вытворчасцi, атрыманы за адзiн рытм, 
г- колькасць рытмау вытворчасцi у го;~;. 

Падузроунямi у ПТР могуць служыць сiстэмы жыццезабеспячэння 
вытворчасцi: энерrа-, працарэсурсы, фi~ансавае забеспячэнне i iнш. На 
стадыi выбару праектна-тэхналаriчнаrа рашэння аснову апошнiх скла
даюць, як правiла, тыповыя цi рэrламентныя рашэннi. 

Паколькi NI'.=f(Ti, JlT;) i S:E.::::rr:f(T~. l!..Ti), то (5) можна запiсаць як 

qNl ~ Qн< qN2' (7) 

дзе 

адпаведна для Qs: 

(8) 

Для наданwя пэу-насцi кропка.вым значэнням QN 1 Qв заменiм !ix iвтэр~ 
вал~онымi: 

qlf- [qнl' qн2 ••· qNl1 Е Q (qн>• 

qs ~ [qs!' qs2 ... qst1 Е Q (qs)· 

(9) 

(10) 

Залежнасцi (9) i (10) з'яуляюцца фармальным апiсаннем ацэначных 
nаказчыкау riбкara тэхналаriчнага працэсу (ГТП). 

У найбольш агульным выrлядзе варыянты вытворчасцi свiнiны мож~ 
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на вылучыць у дзве асноуныя груны, што адрознiваюцца спасабам га
давання маладняку i тыпам арганiзацыi вьпворчага працэсу. 

Фармальныя схемы розных спосабау гадавання маладняку свiней 
маiQць выгляд: 

трохфазны 

( 11) 

двухфазны 

(12) 

аднафазны 

(13) 

дзе Sп, Sад, Sдаг+Sадк- тэхналаriчныя плошчы цэха прадукцыйнасцi, 
секцый для утрымання парасят пры адыманнi, маладняку н.а дагадоу
ваннi i адкорме, м2. 

Абстрагуючы варыянты арганiзацыi вытворчасцi пер9меннымi тэх
налагiчных параметрау, ix можна падзялiць на наступвыя тыпы: 

прамысловы 

дзе Т ч- iнтэрвал памiж уводам у вытворчасць чарговай групы свiнама
так, дзён; Тр- працягласць цыкла рэпрадукцыi. 

Унутры асноуных груп назiраецца значная шматстайнасць працэсау, 
што адрознiваюцца складаючымi Т 1: ( г. зн. Т; 1 =/=-Т;2 ), колькасцю жывёлiн 
у асобных аперацыях N1:, калi ni1=1=-ni2, i г. д. Трэба адзначьщь, што мяр
куемая агульнасць рашэння дастаткова по)'на ахоплiвае магчымыя ва
рыянты. 

Паколькi адзiнага рашэння, якое б задавальвяла усiм магчымым 
умавам вядзення вытворчасцi, няма, паспрабуем шляхам увядзення не
калькiх штучных прыёмау знiзiць сtраты з-за няулiку нскаторых вары
янтау. 

Жореткан мадэль адназначнасцi ПТР для вытворчасцi прамысловага 
тыпу дастаткова поуна выкладзена у [ 1-3]. Паточна-туравы i туравы 
тыпы вытворчасцi характарызуюцца шматстайнасцю арганiзацыi i пла
навання тэхналагiчнага прац'!су, працягласцю асобных аперацый, споса
бамi гадавання маладню<у i iнш. 

3 улiкам гэтага разrJtедзiм рашэнне трох асноуных задач ПТР, якiя 
маюць практычную цiкавасць пры адзначаных тыпах арганiзацыi вы
творчасцi, г. зн. вызначым 1) мiнiмальную плошчу для утрымання жы
вёлiн, 2) памеры унiфiкаванай плсшчы, 3) памеры унiверсальнай пло
шчы. 

У фармальным выглядзе гэтыя задачы можна запiсаць так: 
першую 

S,.-+ miп пры {Т pl =1= Т pz 

- т IIl =1= т П2• 
(17) 

дзе s:E- сумарная плошча для утрымання жывеЛIН, м2 ; Tpt, Tpz, Тпt. 
Тп2 - працягласць рэпрадуктарнага i прадукцыйнага цыклау, дзён; 

другую 

(18) 
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дзе Sp, Sn- ллошча утрымання жывёлiн адлавсдна цэха рэлрадукцыi 
лрадукцыйнасцi, м 2 ; 

трэцюю 

Т pt=/=T р2 
Т ад + Т даг + Т ади = Т п 

S1:=const пры Т Т +Т Т ад + даг ади = n• 
(19) 

Тад + Тдаг + Тадн = Т ш t---------
дзс ' Т,ц, T;J.ar, Тадк- працяrласць .вытворчых алерацый адымання, дага
доування i ад1<0рму, дзён. 

Метадалагiчная асаблiвасuь лрапануемага рашэння- выкарыстанне 
пры выбары ПТР для гiбкага тэхналагiчнага лрацэсу унi-версальнага 
станочнага абсталявання, што забяспечвае магчымасщ, больш лоунага 
выкарыстання тэхналагiчных ллошчау, прызначаных для утрымання 
свiнеl!. 

У адпаведнасцi з [1] плошча S; для утрымання i-й rрулы жывёлiн у 
i-й аперацыi пры працягласцi Т; (дзён), колькасцi груп свiнаматак, што 
удзсльнiчаюць у вытворчым працэсе, '\', колькасцi жывёлiн n; (га.1.) i 
нарматыунаЙ ЛЛОШЧЬI На адну ЖЫВеЛiну i-Й rрупы S~ СКJ!адае 

Si = Sf niv (Ti +ТО) , м2 , 
Тр 

(20) 

дзе Т0=5- працягласць дэзiнфекцыi, дзён; Тр- лрацяrласць цыкла 
рэпрадукцыi, дзён. 

Абазначыушы 

о (Ti +ТО) 
Z; = Т ' 

р 

(21) 

дзе zf- умоуная колькасць секцый для адной rрулы свiнаматак (v= 
= 1), колькасць секцый лры v=l=-1 

(22) 

з у.1iкам выражэнняу (20)-(22) атрымаем 

(23) 

Пры цэлым лiку Z,. каэфiцыент выкарыстання тэхналагiчнай плошчы 
максiмальны, г. зн роуны 1. Пры дробным цi з:v~ешаным яrо значэннi 

Zvi -= Z~; + Zvi !d/, (24) 

дзе Zv; 1 d 1 -дробная частка Z,.;. 
Знойдзем суму дзвюх паслядоуных алерацый i i i+ 1, якiя маюць 

змешаныя лiкавыя значэннi Z,,i i Z,(i+I): 

Zvi + Zvu+t> = z;; + Z'v<i+t> + {Zvi !d! + Zv<i+t> /d/}. (25) 

Залежнасць (25) характарызуе мэтазгоднасць ужывання унiверсаль
нага станочнага абсталявання 

(26) 

Прынцып замены дзвюх умоуных секцый слецыялiзаванага абсталя
вання унiверсальнай- замена роунавялiкай па плошчы слецыялiзана
най секцыi, якая мае найбольшую _тэхналагiчную плошчу. 
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Каэфiцыент выкарыстання тэхналаriчнай плошчы пры абсталяваннi 
яе спецыялiзаванымi станкамi для выканання сумежных аперацый 

с с + ' с Zvt + Zv<f+l> (27) 
r/l: = rlt r/(l+t> = (Zvt +а)+ (Zv<Hll+ Ь) ' 

дзе а i Ь - дапауненне Zvt i ZV(i+t) да цэлалiкавага значэння; для камп· 
лекта з выкарыстаннем унiверсальн.ых секцый 

ун ук + ун Zvt + Zv<f+l> r/l: = r/1 r/(t+l) = , , , 
{Zvl + Zv(l+t>} + {Zvt /dj + Zv<t+l> /d/} 

(28) 

дзе z~l; z~(l+t>; Zvi 1 d 1; Zv(i+t) 1 d l- цэлыя i дробныя часткi умоунай КОЛЬ· 
касцi секцый. 

Выконваючы умову (14), атрымаем 

(29) 

г. зн. тое, што i патрабавалася даказаць. 
Пры выкарыстаннi унiверсальнаrа станочиага абсталявання забяс

печваецца некаторая ступень riбкасцi у арганiзацыi ТП, што дазваляе 
змяняць тэхналагiчнае прызначэнне плошчы. 

Характэрны паказчык riбкасцi тэхналаriчнага працэсу вытворчасцi 
свiнiны 

Kt 8=--, 
Кт. 

(30) 

дзе К;-колькасць кропкавых значэнняу S 1EQ(S;), для якiх Sr,>S;. 
(пры гэтым StEQ (St)); Кт.- колькасць варыянтау StEQ (St). 

Аналагiчна ступень унiверсалы~асцi станочиага абсталявання вызна
чаецца па формуле 

1 = ..!!:!_, 
nт. 

(31) 

дзе nt- колькасць трансфармацый станка; nт.- колькасць вытворчых 
аперацый. 

Вiдавочна, што для спецыя111iзаваных станкоу 

л,с = - 1- ;о:: 0,143, (32) 
7 

для абсалютна унiверсальных 

лу• = .!..__ = 1,ооо. 
7 . (33) 

Разrледзiм лiчбавае рашэнне сфармуляваных задач з улiкам выкла
дзеных тэарэтычных перадумоу. 

3 мэтай надання пэунасцi разгдядаемым рашэнням колькасць жывё· 
лiн у адным цыкле выт,ворчасц!, разлiчаную з улiкам устойлiвасцi тэх· 
налагiчнага працэсу (методыка ЦНДIМЭСГ i БелНДIЖ для саугаса
камбiната «Усход» Магiлёускаrа раёна) па аперацыях тэхналаriчнага 
працэсу, для халастых свiнаматак прымаем: nx= 120, лёrкапаросных 
nл=65, цяжкапаросных nц=42, падсосных nп=30, дЛя парасят-аддым
нiкау nад=250, маладнякуна дагадо)Тваннi nдаг=230, маладняку на ад
корме nадн=215 rалоу. Тэхналагiчная плошча для утрымання свiней 

о о о о 5 5 so о so складае адпаведна: Sx= 1,9, Sл = 1,4, Sц = 1,9, S n = ,7 " а1.1 = ,4, даг = 
=ОД S2дк =0,8 м2/rал.; Тх, Тл, Тц, Тп, Тад, Тдаr, Тадн-працяrласць 
(дзён) асноуных аперацый тэхналагiчнаrа працэсу: халастоrа, першай i 
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( 

,npyroй пароснасцi, nадсоснаrа, а таксама гадававне nарасят пры ады
маннi, маладнякуна дагадоуваннi i адкорме. Пры rэтым Тх=25; Тл.= ' 
=25; Тц=82; Тц=26, 36, 46; Тад= 60; Тдаг=60; Тадк=f(Дт), дзён. 

Лiчбавае рашэнне адзначаных задач праведзена з выкарыстаннем 
алrарытму i праграмы, распрацаваных у ЦНДIМЭСГ для «AМST
RAD-1640» ПВМ. 

Рашэнне першай задачы: 
1.1 прыv=1: 

's~!п = 228 м2 ; S~111 
= 216 м2 ; SШ111 = 444 м2 ; 

1.2 прыv=3: 

s~in = 559 м2; s~in = 410 м2 ;, s~in = 969 м2 ; 

другой: 
2.1 пры v= 1: 

Sp = 228 м2 ; Sц = 228/216 м2 • 

Пры rэтым адноснае па,велiчэнне па цэху адкорму 

дц = '228 - 216 х 100 = 5 5% . 
216 ' о' 

сумарнае 

дl: = (228 + 228)- (228 + 216) х 100 = 2,7%; 
228 + 216 

2.2 пры !\'.= 3: 

Sp = 559 м2; s: = 582 м2 ; Sp = Sц = 582 м2 ; 

адноснае павелiчэнне плошчы рэпрадукцыi 

Д = 582-559 Х 100 = 4 1 Ol 
р 559 ' /'О 

") 

пры адносным павелiчэннi сумарнай плошчы 

дl: = (582 + 582)- (559 + 582) х 100 = 2%; 
(582 + 559)j 

трэцяй задачы: 

Тр1 =/= Тр2 
Тад + Тдаг + Тадк = Тц 

sl: = const пры т + т + т т ад даг адк = ц; 

Т ад+ Т да»+ Т ад~= Т ц 

3.1 пры 'V= 1: 

Sp = 559 м2; Sп = 864 м2 ; Sl: = 1423 м2; 

3.2 пры v= 3: . 

S = 559 мz· S = {1080 мz* • S = {1639 мz~. 
Р ' п 886 м2**' l: 1445 м2 

Пры rэтым v= 1- туравы тып,- v=3- паточна-туравы тып вытвор
часцi; * -:- пры выкарыстаннi камплекта спецыялiзаваных, **- спецыя
лiзаваных i унiверсальных станкоу. 
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Т а б л i u а 1. Змяненне nлошчьr цэха nрадукцыйнасцi у залеж.насцi 
ад тэхналаriчных параметрау 

Памер плошчы (м 2 ) пры прыросце масы l'im (кг/сут) 

Спосаб гадавання маладняку 0,~64 

1 

0,464 

1 VII 

0,564 
i арганi зацыi плошчы 

1 1 11 1 111 IV 1 v 1 VI 1 VIII 

Трохфазны (слецыялiза-
ваныя станкi) 992 992 820 820 820 648 648 648 

Камбiнаваны ( спеuыя-
· лiзаваныя i унiвер-
сальныя станкi) 754 582 410 754 582 410 582 410 

Двухфазны (слецыялiза-
ваныя станкi) 1036 852 852 668 668 668 668 484 

Камбiнаваны (спецыя-

лiзаваныя i унiвер- -
сальныя станкi) 886 668 668 852 668 484 704 522 

Аднафазны ( спецыялi-
заваныя станкi) 1080 1080 864 864 864 648 648 648 

1 IX 

648 

410 

484 

334 

648 

3 а у в а r а. 1 - лрацягласць цыкла рэлрадукцыi 162 днi, II - 172, III- 186, 
IV - 1G2, У - 172, YI - 186, VII- 162, VIII- 172, IX- 186 дзён . 

Аналiз прыведзеных лiчбавых значэнняу плошчы i даных па ЧХП i 
спасабах арганiзацыi працэсу вытворчасцi свшшы паказвае, што ра-

шэнне трэцяй задачы (S~ = 1080 м 2 ) ахоплiвае усе разrлядаемыя вары
янты (табл . 1). 

Памер плошчы цэха прадукцыiiнасцi Sп=886 м2 характэрны не для 
ycix варыянтау, што крыху звужае магчымасцi ажьщцяулення ВЬI11Вор
часцi. Так, калi у першым выпадку пры S~ паказчык гiбкасцi е= 1, то 

пры S: *е= 40 
= 0,89, дзе 40- лiу памерау плошчы, для якiх S~ * >S;; 

45 
45- агульны Jiiк па мер ау плошчы. 

Вызначым лiчбавыя значэннi ацэнак праектна-тэхналагiчнага ра
шэння для гiбкага тэхналагiчнага працэсу пры е= 1 i 0,89. Для гэтага 
выкарыстаем формулы (5) i (б). 

Формулы, рэкурэнтныя прыведзеным у (1], маюць наступны выгляд: 
аб'ём ,вытворчасцi 

n=З 

365vn,~м П а1_3 , т(год 
V== -------~i~=~'~-------

TP 
сярэднегадавая колькасць жывёлiн 

n=З 

~ аi-зn~мКшм365Л. 
N i= l 

l: == :..__;___n_=~6---8---------, г ал., 

_I ао-8Т Р 
n= l 

n=3 

(34) 

(35) 

дзе П а 1-з- здабытак каэфiцыентау пераходу аперацый цэха прадук-
п=l 

n= 3 n=6-8 
цыйнасцi; 1: а 1 -з, .Е а6-8 - сума I<аэфiцыентау пераходу аперацый цэ-

i= t n=l 
ха прадукцыйнасцi i рэпрадукцыi; Кшм=8,6 - паказчык шматплоднас-

цi; 'А= 365 : Т Р· 
2 

Вынiкi разлiку лiчбавых значэнняу ацэнак ПТР для гiбкага тэх
налагiчнага працэсу прыведзены 5' табл . 2. Разлiк праводзiуся пры на-
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n=З n=l~З 

ступных складаючых залежнасцей (34) i (35): П а 1-з= 0,75 i 0,9; L:дt-з= 
i = l n = l 

n=б-8 

=3,26 i 3,12; ~ аб-s=5,79 i 5,18; п~м=30 гал. 
n= l 

Як вiдаць з табл. 2, у залежнасцi ад параметрау ТП аб'ём вытвор
часцi змяняецца на велiчыню 

182 - 132 
~v = х 100 = 37,9%; 

132 

адпаведна 

~ = 0,186-0,128 х 100 = 45 3%• 
qN 0 128 ' ' 

' 
~ - О, 126-0,68 х 100 = 57,5%. 

qs - 0,08 

Пры выбары ПТР для больш жорсткiх параметрау удзельныя па
казчыкi паляпшаюцца адпаведна паказчыкам змянення плошчы: 

для другой задачы 

для трэцяй 

Sx = 582 Х 2 = 1164 м2; 

"S __ 1444 - 1164 
100 19 2 L\ ------ х = ' %; 

1444 

s~ = 559 + 410 = 969 м2 ; 

~S* = 1639
-

969 х 100 = 40,8%; 
1639 

~S** = 1445 - 969 х 100 = 32,49%. 
1445 

Трэба адзначьщь, што паказчык гiбкасцi можа быць знiжаны без 
значных страт аб'ёму ахопу варыянтау. Так, пры плошчы 754 м2 е= 0,67, 
што дастаткова проста вызначыць з табл. 2. 

Сiстэма максiмальных альтэрнатыуных ацэнак эканамiчных паказ
чыкау крайнiх кропак мае наступлы выгляд (пры S = 754-1080): 

1 

~С к = .Кs (Si - Sь) 

~Со= ~С1: = EKs (Si _.:.. Sa) 
~Cv = KvKiVo 
~Сп = Кп (Ti - Т6), 

(Зб) 

Т а б л i ц а 2. Лiчбавыя значэннi ацэнак riбкara тэхналаriчнаrа nрацэсу 
(e*=I,OOO; е**=О,89) 

Праця r л асц ь Сумарная Jнтэрмл Сярэднеrада · Выхад прадукцыl 
ЦЫКJIН рЭП['Э · плошча ГТП аб'ёму Выхад прадукцыi nая кол ькасць ад адной умоунай 
дукцыi Т Р' S1:, м' nытворчасцi з адзiнкi плошчы q 

5 
жывёлiн жывёлiны q N 

дзё н V, т / год NJ:. , rал. 

162 1639* 
152-182 0,093-0,111 

1100-1186 О, 128-0, 164 
1445** 0,105-0,126 

172 1639* 143-173 о ,087-0. 106 986-1050 0,136-0,175 
1445** 0,099-0,120 

186 1639* 132- 159 0,080-0,097 
857- 878 о . 150- 0. 186 

1445** о • 09 1-0 • 1 10 

lilll 



дзе .11.Ск- перавышэнне кошту будаунiчай часткi, руб.; Ks=90 руб/м2 -
кошт 1 м2 будаунiчай плошчы; Si, Sб- плошча парауноуваемых варыян
тау; 11Ск, % - штогадовыя амартызацыйныя i iншыя адлiчэннi; Е- Кi'\Э
фiцыент эксплуатацыйных затрат ад кошту будаунiчай часткi (Е=0,15): 

, !).Cv- кошт прадукцыi, звязанай са змяншэннем перамяшчэнняу свiней 
у працэсе rадавання маладняку i узнаулення ста тку; К v= 2100 руб/т
кошт 1 т прадукцыi; К1 = 1,01- пры двухфазным, 1,02- пры трахфаз
ным утрыманнi- каэфiцыент перавышэння аб'ёму вытворчасцi за J<ошт 
скарачэння перамяшчэнняу; V- базавы варыянт аб'ёмау вытворчасцi, 
т/год; !).Сп- змяненне кошту затрат працы на ачыстку тэхналаriчных 
плошчау ад гною, руб.; Кп=3,82 руб/чал.-гадз- кошт 1 чал.-гадз праuы 
аператара; Ti, Tr,.- затраты на ачыстку станкоу парауноуваемых вары
янтау, чал.-гадз/год. 

Лiчбавае рашэнне дадзенай сiстэмы мае выrляд 

!
!).Си . 21420 

11.Со = !).Ск = 3213 
11.Cv = 3150 
!).Сп= 4278 

1 ' 

(37) 

Гэта азначае, што пры выкарыстаннi тэхналагiчнай плошчы памерам 
754 м2, абсталяванай камбiнаваным камплектам станочиага аnста.пяван
ня, капiтальныя затраты на будаунiцтва можна знiзiць на 21 420 руб., 
штогадовыя затраты на эксплуатацыю плошчау- на 32~3, затра
ты працы на ачыстку станкоу- на 4278 руб. Пры гэтым ст.вар11ецца 
маrчымасць атрымання дадатковай прадукцыi на сумму 3150 руб. Такiм 
чынам, выбар базавай велiчынi плошЧы з'яуляецца абrрунтаваным. 

Атрыманае рашэнне па вызначэннi базавай велiчынi плошчы мае 
яшчэ адну ваЖную тэхналагiчную перавагу: па меры · удасканалення 
працы цэха рэпрадукцыi, г. зн. скарачэння цыкла узнаулення са 186 да 
162 дзён, патрэбнасць у плошчы nэха прадукцыйнасцi рэгламентуецца 
велiчынёй, якая адпавядае плошчы для размяшчэння групы падсосных 

свiнаматак (табл. 1, прагляд па стрэлцы). Пры наяунасцi унi.версальных 
станкоу гэта дазволiць павялiчыш .. аб'ёмы вытворчасцi на 10-12% за 
кошт атрьiмання дадатковай групы маладняку. 
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