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Тема: МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ              

ТРИБОСИСТЕМ 

 

Мета роботи: вивчити методику і отримати  практичні 

навички з визначення показників 

безвідмовності трибосистем  

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

  

1.1 Завдання з самостійної підготовки до роботи 

 

1. З’ясувати сутність поняття безвідмовність  трибосистем. 

2.  Розглянути, якими показниками оцінюється безвідмовність 

трибо систем. 

3. Ознайомитися з методами визначення показників безвід-

мовності. 

 

1.2 Запитання для самопідготовки 

 

1. Що таке технічний об’єкт? 

2. Що таке безвідмовність технічного об’єкту?  

3. Чим відрізняється безвідмовність від довговічності? 

4. Що таке показник надійності? 

5. Назвіть і охарактеризуйте показники безвідмовності. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1. Надійність сільськогосподарської техніки /С.Г.Гранкін, 

В.С.Малахов, М.І.Черновол, В.Ю.Черкун – К.:Урожай, 

1998. – С.9,12,68-74,86-90,146-150  
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2 ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

1. Використовуючи підручники та ці методичні вказівки 

з’ясувати властивості надійності, та основні показники, що 

характеризують безвідмовності технічних об’єктів. 

2. Визначити показники безвідказності згідно індивідуальних 

завдань (додаток А). 

 

2.2  Матеріально-методичне забезпечення роботи 

 

1.Підручник Надійність сільськогосподарської техніки 

/С.Г.Гранкін, В.С.Малахов, М.І.Черновол, В.Ю.Черкун – 

К.:Урожай, 1998. –208с.  

2. Методичні вказівки з виконання роботи. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

 

 До основних показників безвідмовності 

сільськогосподарської техніки належать:  

- ймовірність безвідмовної роботи;  

- напрацювання на відмову;  

- параметр потоку відмов.  

Ймовірність безвідмовної роботи – це ймовірність того, що 

у межах заданого напрацювання відмова об'єкта не виникає. 

 

Ймовірність безвідмовної роботи за статистичними 

даними про відмови оцінюється за формулою : 

  
 

0
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, (1) 

де N0 – кількість об'єктів на початку випробування, шт; 

 n(t) – кількість об'єктів, що відмовили протягом певного часу, 

шт 
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 Напрацювання на  відмову – це відношення 

напрацювання відновлюваного об’єкту до кількості його відмов 

протягом цього напрацювання. Напрацювання на відмову 

статистично визначають відношенням сумарного напрацювання 

відновлюваних об'єктів до сумарної кількості відмов цих об'єктів. 

Наприклад, якщо при випробуванні N об'єктів отримано m 

відмов, то напрацювання на відмову становитиме: 

 



N

1i
i0

t
m

1
T


,    (2) 

де ti – напрацювання і-го об'єкта між відмовами після 

періоду припрацювання. 

  
Параметр потоку відмов – це середня кількість відмов m

(t) об'єктів за одиницю часу для досить малого проміжку часу t. 

Для визначення параметра потоку відмов на підставі 

експериментальних даних користуються наближеною формулою: 
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,              (3) 

За той самий  період напрацювання середне значення 

параметра потоку відмов ω(t) і напрацювання на відмову T0 

пов’язані наступним співвідношенням 
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Середня кількість відказів визначається за формулою 
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 ,                                 (5) 

Середня кількість відказів на протязі певного напрацювання 

Тз (плануємого  річного напрацювання машин або міжремонтного 

напрацювання і т.д.) можна визначити також і за формулою 
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2.4 Рекомендований зміст звіту 

 

У звіті повинне бути зазначене 

1. Назва і мета  роботи. 

2. Визначення безвідмовності, ймовірності безвідмовної 

роботи 

 технічного об'єкта, напрацювання на відмову, параметр потоку 

відмов. 

3. Формули для розрахунків показників безвідмовності 

технічних об’єктів. 

4. Результати розрахунків ймовірності безвідмовної роботи 

 технічного об'єкта за індивідуальним завданням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Додаток А 

(обов‘язковий) 

Індивідуальні завдання студентам по виконанню роботи 

 

Варіант 1 

1. При організації нового виробництва виникла необхідність 

вибору автоматизованої лінії, яку випускають два заводи: №1 і №2. 

По нижченаведеним даним (таблиця А.1) оцінити надійність 

роботи обладнання і зробити висновок про вибір його 

постачальника. 

Таблиця А.1 – Дані про відкази обладнання 

Обладнання заводу №1 Обладнання заводу №2 

№ 

лінії 

Напрацювання 

за час спосте-

реження, год. 

Кіль- 

кість 

відказів, 

шт 

№ 

лінії 

Напрацювання 

за час спосте-

реження, год. 

Кіль-

кість 

відказів, 

шт 

1 1000 5 1 1200 10 

2 1200 6 2 1400 14 

3 1300 10 3 1600 9 

4 2100 7 4 2000 10 

5 2400 12 5 2500 10 

6 2800 8 6 2800 7 

7 3000 15 7 3200 16 

8 3500 7 8 3600 18 

9 3800 19 9 4000 20 

10 4200 21 10 4400 22 

 

2. Встановлено, що за 6 тис.год роботи у механізмів і вузлів 

200 експериментальних двигунів були зафіксовані відкази: 

- шатунно-поршеновї групи-  20; 

- розподільного механізму –  40; 

- системи охолодження –   20; 

- системи мащення –   20; 

- системи живлення –   40; 

- приладів запалювання –  60. 
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Об‘єкти, що відказали, не відновлювались. Визначити ймовірність 

безвідказної роботи двигуна. 

 

3. Визначити чисельність значення напрацювання на 

відказ відремонтованого трактора ЮМЗ-6Л. 

Побудувати графік залежності напрацювання на відказ від 

напрацювання трактора і визначити по графіку закінчення періоду 

припрацювання деталей трактора. В умовах експлуатації 

спостереження проводилось за 30 тракторами. Результати 

спостереження наведені у таблиці А.2. 

 

Таблиця А.2 – Дані про відкази тракторів 

Напрацювання, год Кількість відказів, шт 

50 8 

100 14 

150 18 

200 22 

250 27 

300 31 

350 36 

400 40 

450 45 

500 54 
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Варіант 2 

 

1. На протязі всього періоду спостерігання за роботою 

трактора Т-150 було зареєстровано 10 відказів. На початок 

випробувань трактор пропрацював 300 год., а на кінець 

випробувань – 2500 год. Визначити середнє напрацювання на 

відказ і параметр потоку відказів. 

 

2.Визначити чисельні значення параметра потоку відказів 

відремонтованого трактора ЮМЗ-6Л. Побудувати графік 

залежності параметра потоку відказів від напрацювання трактора і 

визначити початок періода нормальної експлуатації. В умовах 

експлуатації спостереження проводилось за 50 тракторами. 

Результати спостереження наведені у таблиці А.3. 

 

Таблиця А3 – Результати спостереження 

Напрацювання, год. Кількість відказів, шт Параметр потоку 

відказів 

50 1  

100 4  

150 9  

200 14  

250 18  

300 23  

350 27  

400 32  

450 36  

500 41  

 

3. Визначити середню кількість відказів за 1300 мотогод. 

річного напрацювання на один трактор ДТ-75, яке планується, по 

інформації про експлуатаційні відкази (таблиця А.4). 
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Таблиця А.4 – Дані про відкази тракторів 

№ 

тр-ра 

Напрацювання за час спостереження, 

год. 

Кількість відказів, 

шт. 

1 1500 6 

2 1800 9 

3 2200 11 

4 2300 23 

5 2400 12 

6 2800 14 

7 3000 15 

8 3000 30 

9 3250 13 

10 3300 11 
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Варіант 3 

 

1. Визначити необхідний запас пасів вентиляторів для 

експлуатації 50 автомобілів ЗИЛ-130 на протязі 8000 год. Є 

інформація про відкази 1000 пасів (таблиця А.5) 

 

Таблиця А.5 – Дані про відкази пасів 

Інтервал напрацювання, год Кількість відказів, шт 

0…1000 15 

1000…2000 20 

2000…3000 25 

3000…4000 30 

4000…5000 30 

5000…6000 50 

6000…7000 40 

7000…8000 55 

8000…9000 50 

9000…10000 40 

10000…20000 645 

 

2. Визначити чисельні значення середньої кількості 

відказів  комбайна СК-5. Побудувати графік залежності середньої 

кількості відказів від напрацювання комбайна, проаналізувати 

його. В умовах експлуатації спостереження проводились за 40 

комбайнами. Результати випробувань наведені в таблиці А.6. 

Таблиця А.6 – Дані по відказам комбайнів 

Інтервал 

напрацювання, год 

Кількість відказів, 

шт 

Середня кількість 

відказів 

0…50 24  

50…100 15  

100…150 14  

150…200 14  

200…250 15  

250…300 14  

300…350 15  
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350…400 18  

400…450 21  

450…500 24  

3. За час спостерігання за роботою трьох тракторів Т-150 

зафіксовано: 

–  у першого – 5 відказів; 

-  у другого  – 10 відказів; 

- у  третього – 8 відказів. 

Напрацювання тракторів: 

- першого – 1000 годин; 

- другого – 2500 год., 

- третього – 1200 год. 

Необхідно визначити напрацювання трактора Т-150 на відказ і 

параметр потоку відказів. 
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Варіант 4 

 

1. Визначити чисельні значення параметра потоку 

відказів комбайна СК-5. Побудувати графік залежності параметра 

потоку відказів від напрацювання комбайна, проаналізувати його. 

В умовах експлуатації спостереження проводились за 50 

комбайнами. Результати випробувань наведені в таблиці А.7. 

 

Таблиця А.7 – Дані про відкази комбайнів 

Інтервал 

напрацювання, год 

Кількість відказів, 

шт 

Параметр потоку 

відказів 

0…50 24  

50…100 15  

100…150 14  

150…200 14  

200…250 15  

250…300 14  

300…350 15  

350…400 18  

400…450 21  

450…500 24  

 

2. Відомо, що середня кількість відказів нового трактора Т-

40А за 1000 год. склала 4,0. Порівняти безвідказність нового і 

капітально відремонтованого тракторів. Інформація про 

експлуатаційні відкази капітально відремонтованих тракторів Т-

40А наведена у таблиці А.8. 

 

Таблиця А.8 – Дані про відкази тракторів 

№ 

трактора 

Напрацювання за час 

спостереження, год. 

Кількість відказів, 

шт 

1 1200 8 

2 1400 10 

3 2000 20 

4 2400 12 
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5 2600 13 

6 3000 20 

7 3500 25 

8 4000 25 

9 4200 30 

10 4800 32 

 

3. Визначити чисельні значення напрацювання на відказ  

трактора ДТ-75. Побудувати графік залежності напрацювання на 

відказ від напрацювання трактора, проаналізувати його. 

Спостереження велось в умовах експлуатації за 30 тракторами. 

Результати випробувань наведені в таблиці А.9. 

 

Таблиця А.9 – Дані про відкази тракторів 

Інтервал 

напрацювання, год 

Кількість відказів, 

шт 

Напрацювання на 

відказ 

0…500 14  

500…1000 10  

1000…1500 4  

1500…2000 4  

2000…2500 5  

2500…3000 4  

3000…3500 5  

3500…4000 8  

4000…4500 16  

4500…5000 10  

 



Варіант 5 

 

1. Під час спостерігання за двома групами тракторів Т-

150, що були відремонтовані на різних ремонтних підприємствах, 

були зафіксовані відкази: 

- у першій групі (20 тракторів) – 50 відказів за 1000 годин 

роботи кожного трактора; 

- у другій групі (25 тракторів) – 75 відказів за 1500 годин 

роботи кожного трактора. 

По показникам безвідказності обгрунтувати вибір ремонтного 

підприємства для ремонту тракторів Т-150 господарства. 

 

2. В процесі експлуатації 1000 двигунів ЗИЛ-130 

враховувалась кількість пасів вентилятора, що відказували, на 

протязі кожної тисячі годин їх роботи. Дані перших 11 тис. годин 

роботи представлені в таблиці А.10. Ремні, що відказували, не 

замінювали. Порівняти ймовірність безвідказної роботи пасів 

вентилятора, виготовлених двома заводами, через 5 і 10 тис. годин  

роботи. Зробити висновки о виборі постачальника пасів. 

Таблиця А.10 – Дані про відкази пасів 

Інтервал часу, год 

Кількість відказів пасів, що  

виготовлені заводом 

№1 №2 

0…1000 20 15 

1000…2000 25 20 

2000…3000 35 40 

3000…4000 50 50 

4000…5000 30 50 

5000…6000 50 60 

6000…7000 40 50 

7000…8000 40 50 

8000…9000 50 40 

9000…10000 30 40 

10000…11000 30 30 

 

3. В результаті експлуатації 100  відповідальних виробів 

отримані статистичні дані відказів (таблиця А.11) Необхідно знайти 
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параметр потоку відказів. Побудувати графік залежності параметра 

потоку відказів від напрацювання і проаналізувати його. 

 

Таблиця А.11 – Дані про відкази виробів 

Інтервал часу спостерігання, 

год 

Кількість 

відказів 

Параметр потоку 

відказів 

50 45  

50 30  

50 20  

50 15  

50 10  

50 15  

50 10  

50 10  

 

 


