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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ  

ЗАКОНІ РОЗПОДІЛУ ВЕЙБУЛЛА 

 

МЕТА РОБОТИ – ознайомитись методикою визначення 

показників надійності технологічних систем при законі розподілу 

Вейбулла.  

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

 

 1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

- процеси, які виникають при експлуатації технологічних систем. 

Ознайомитись: 

- з фізичною сутністю відмов технічних виробів. 

Скласти звіт по роботі: 

         - номер, найменування та мета роботи; 

 - процеси, які виникають при експлуатації технологічних систем; 

- фізична модель формування відмов технічних виробів. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Фактори, що визначають інтенсивність змін технічного 

стану об'єктів. 

1.2 2 Причини появи відмов.  

1.2.3 Модель формування відмов 

 

1.3 Рекомендована література 

1 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та 

визначення: ДСТУ 2470-94. - К.: Держстандарт України, 1995. – 

28 с. 

2. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за 

експериментальними даними: ДСТУ 3004-95.-К.: Держстандарт 

України, 1995. – 51 с. 

3. Надійність сільськогосподарської техніки: Підручник. / М.І. 

Черновол, В.Ю. Черкун, В.В. Аулін та ін.; За заг. ред. М.І. 

Черновола.– Кіровоград: ТОВ «КОД», 2010. – 320 с. 

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Процеси, які виникають при експлуатації технологічних   

систем  

Відмови чи поєднання відмов різноманітних елементів 

технологічних систем (ТС) можуть привести до тієї чи іншої 

особливої ситуації.  

Для складних ТС можна визначити велике число комбінацій 

відмов елементів, що обумовлюють порівняно невелике число 

функціональних відмов систем. Сукупність різноманітних сполучень 

відмов елементів, що викликають відмову системи, визначають з 

аналізу її цільового призначення, конструктивних особливостей, а 

також статистичних даних про результати експлуатації системи.  

Тісний зв'язок показників надійності з безпекою роботи та 

ефективністю використання ТС свідчить про важливість нормування 

вимог до надійності та її забезпечення у процесі експлуатації.  

При експлуатації ТС виникають два взаємно протилежних 

процеси: процес зміни технічного стану об'єктів внаслідок зношення й 

фізико-хімічної зміни структури елементів при їхньому 

функціонуванні та процес відновлення технічного стану об'єктів при 

ТО і Р (рис.1).  

Інтенсивність зміни технічного стану об'єктів визначається його 

конструктивними особливостями, якістю виробництва, а також 

умовами та режимами експлуатації.  

Конструктивно-технічні фактори, що визначають надійність, 

виражаються: 

- структурною побудовою систем ТС, що встановлює 

взаємозв'язок елементів та режими їхньої роботи;  

- конструктивним виконанням окремих елементів та системи у 

цілому;  

- ступенем відповідності конструктивних та схемних рішень 

реальним умовам функціонування ТС;  

- ступенем придатності виробів ТС до ТО та відновленню 

працездатності у разі появи відмов.  

Виробничо-технологічні фактори визначаються:  

- реалізацією передових технологічних процесів;  

- використанням сучасного обладнання;  

- дотриманням вимог технічної документації;  

- забезпеченням стабільності якості виробів ТС.  
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Рис.1. Процеси, які виникають при експлуатації ТС 

 

Експлуатаційно-технічні фактори визначаються в умовах роботи 

та зовнішніх навантажень на систему, що знижують надійність ТС, у 

сукупності ремонтно-профілактичних заходів, які включають в себе 

фактори активного управління процесом підтримки та забезпечення 

надійності системи під час її експлуатації.  

Ефективність управління досягається не тільки за рахунок 

використання прогресивних методів ТО і Р, скорочення втрат 

робочого часу, але  й через підвищення рівня організаційної та 

технічної культури центрів ТО і Р, удосконалення технології та 

організації виробництва. 

 

Фізична сутність відмов технічних виробів 

Відмова елементів - явище випадкове, але причина появи будь-

якої відмови пов'язана з певними фізико-хімічними процесами що 

обумовлюються дією таких взаємопов’язаних факторів (рис.2):  

- структурною недосконалістю вихідних матеріалів виробів, 

обумовлених наявністю домішок, дислокацій, градієнтів концентрації 

тощо  ;,...,,...,, 21 ni    

- конструктивно-технологічними дефектами процесу 

виробництва  ;,...,...,, 21 kj dddd  

- зовнішніми навантаженнями G ;  

- режимом використання Q ; 



Комплексний вплив перелічених факторів визначає 

проходження сукупності фізико-хімічних процесів у виробі:  

 

 ;,,...,,...,, 21 tVVVVFX mi  

 

де   tGQdfV jii ,,,, швидкість протікання i  го фізико-хімічного 

процесу, що визначає наданий вид відмови виробу;  

                  t   час.  
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Рис.2. Фізична модель формування відмов технічних виробів 

 

Конкретний вигляд моделей для окремих виробів визначається 

характером впливу різноманітних фізичних факторів на процес 

виникнення та розвитку відмов. До таких факторів відносяться 

зношування та старіння матеріалів, накопичення втомлісних 

пошкоджень, наявність виробничо-технологічних дефектів, місцевих 

концентраторів пошкоджень, неоднорідність матеріалів, тріщини, 

невідповідність фактичних умов та навантажень розрахунковим 

допустимим значенням. 

Відмови виробів ТС мають різноманітні причини виникнення  та 

різноманітні форми прояву. Найбільш характерними формами прояву 

відмов виробів ТС є відхилення вихідних параметрів функціональних 

систем та їхніх агрегатів від нормативних значень чи вихід параметрів 



за встановлені обмеження, механічні пошкодження, що призводять до 

появи тріщин, поломок, деформацій. 

Залежно від характеру розвитку та форми вияву відмов виробів  

розрізняють функціональну надійність (виріб здатен виконувати 

задані функції), параметричну (функції, що виконуються не 

задовольняють точності, економічності, ефективності), міцнісну 

надійність (поломки та пошкодження виробів). 

Механізм відмови виробів визначається зміною його 

властивостей та параметрів у часі, обумовлених зміною положення 

стану положення мікрочастинок в силу кінетики причинно-

наслідкових зв'язків, що породжують відмови.  

Відмови супроводжуються різноманітними механізмами: 

концентрацією локальних напруг, накопиченням мікротріщин, 

механічним, корозійним або ерозійним зношенням, адгезією парів, 

пилу та порошків, старінням. 

Для ТС харчових виробництв вирішальне значення на 

працездатність елементів і виникнення відмов мають процеси, що 

відбуваються на поверхні конструкцій, які підлягають 

безпосередньому впливу навколишнього середовища, вологості, 

забрудненню. 

У місцях рухомих та  непорушних з'єднань деталей виникають 

різноманітні види механічного чи електроерозійного зношення, 

контактної корозії. Більшість фізико-хімічних процесів є 

термоактивованими процесами, тобто інтенсивність протікання 

процесів збільшується при нагріванні елементів. 

Теплові процеси відіграють вирішальну роль у зміні 

властивостей та характеристик матеріалів елементів ТС харчових 

виробництв, процесах руйнування та старіння їхніх елементів. 

Залежно від механізму виникнення відмов та пошкоджень 

виробів ТС їх можна класифікувати на такі групи:  

- руйнування втомлісного характеру, тріщини, деформації, 

викликані дією експлуатаційних навантажень; 

- вироблення рухомих з'єднань та заклепкових швів, потертості 

та інші види механічного зношення елементів конструкції;  

- руйнування та деформації, викликані разовою дією 

навантаження, що перевищують розрахункові та пов'язані з 

особливими умовами експлуатації; 

- втрата властивостей мастил та спеціальних рідин, що 

використовуються у вузлах, агрегатах та системах ТС;  



- руйнування лакофарбових та захисних покрить;  

- корозія елементів конструкції ТС;  

- механічні пошкодження (деформації, пробоїни, подряпини та 

інш.), викликані недбалістю при ТО чи при виконанні вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Відмови та пошкодження перших двох груп пов'язані в 

основному з режимами експлуатації ТС. Пошкодження третьої групи 

пов'язані з якістю експлуатації. 

Дефекти наступних трьох груп відмов залежать головним чином 

від умов експлуатації, режимів та якості ТО. 

Остання група відмов та пошкоджень виробів ТС пов'язана з 

недоліками організації праці та кваліфікацією оператора. 

 


