
Практична роботи №8 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ  

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

НАПУВАННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ 

 

МЕТА РОБОТИ - визначити показники надійності 

технологічної системи водопостачання та напування тваринницької 

ферми. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

  комплексні показники надійності. 

Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  комплексні показники надійності; 

  показники, що характеризують загальну технічну досконалість 

конструкції машини та пристосованість конструкції машини до 

профілактичних і відновлюваних робіт. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Комплексні показники надійності. 

1.2.2 Показники, які характеризують загальну технічну 

досконалість конструкції машини. 

1.2.3Показники, які характеризують пристосованість конструкції 

машини до профілактичних і відновлюваних робіт.  

1.2.4 Найважливіші показники стандартизації. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та 

визначення: ДСТУ 2470-94. - К.: Держстандарт України, 1995. – 28 с. 

2. Канарчук В.С. Надійність машин: Підручник. / В.С. Канарчук, 

С.К. Полянський, М.М. Дмітрієв – Либідь, 2003 – 424 с.  

3.Зенкін М.А. Методи підвищення надійності та довговічності 

деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. / М.А. 

Зенкін, Б.Ф. Піпа – К.: КНУДТД, 2004 -264с.  

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Комплексні показники надійності  

Комплексні показники надійності, на відміну від одиничних, 

характеризують одночасно кілька властивостей машини. 

Коефіцієнт готовності – ймовірність того, що об'єкт виявиться 

працездатним у довільний момент часу, крім запланованих періодів, 

протягом яких використання об'єкта за призначенням не 

передбачається. 

Коефіцієнт технічного використання  – відношення 

математичного сподівання часу перебування об'єкта в працездатному 

стані за певний період експлуатації до суми математичних сподівань 

часу перебування об'єкта в працездатному стані; часу простоїв, 

обумовлених технічним обслуговуванням, і часу ремонту за той же 

період експлуатації. 

Коефіцієнт технічного використання  – узагальнений 

комплексний показник надійності і є ширшою характеристикою 

працездатності ніж коефіцієнт готовності, оскільки враховує всі 

простої, пов'язані з технічним обслуговуванням і ремонтом об'єкта. 

Коефіцієнт оперативної готовності – ймовірність того, що 

об'єкт, перебуваючи у режимі очікування, буде працездатним у 

довільний момент часу, і, починаючи з цього моменту, буде 

працювати безвідмовно протягом заданого інтервалу часу. 

Режим очікування – це перебування об'єкта при повному або 

полегшеному навантаженні без виконання основних (робочих) 

функцій. При цьому можливо виникнення відмов, які повинні бути 

усунені з відновленням працездатності об'єкта для виконання 

необхідного завдання. Потрібно також, щоб у разі необхідності об'єкт 

був працездатним. 

Цей коефіцієнт характеризує надійність техніки, призначеної 

для збирання врожаю, обладнання переробних виробництв, 

кормоприготувальних машин та ін. 

До показників, які враховують сумарну і питому сумарну 

трудомісткість (вартість) технічного обслуговування і ремонту, і є 

комплексними показниками надійності, належать такі: 

– середня сумарна трудомісткість технічного обслуговування – 

математичне сподівання сумарних затрат праці на проведення 

технічного обслуговування за певний період експлуатації; 



– середня сумарна трудомісткість ремонту – математичне 

сподівання сумарних затрат праці на всі види ремонту об'єктів за 

певний період експлуатації; 

– середня сумарна вартість технічного обслуговування 

(ремонту) – математичне сподівання сумарних витрат на проведення 

технічного обслуговування (на всі види ремонту) об'єкта за певний 

період експлуатації. 

Для цих показників (разом з їх середніми значеннями) 

застосовують питомі величини, які визначають як відношення 

середніх сумарних величин до відповідного математичного 

сподівання сумарного напрацювання об'єкта за певний період 

експлуатації. 

Важливими показниками є коефіцієнт відновлення  і 

коефіцієнт відновлення ресурсу.  
Показники експлуатаційної технологічності характеризують 

затрати праці, а також кошти на підготовку машин до експлуатації, на 

планові технічні обслуговування в процесі експлуатації, на роботи 

після експлуатації. 

Показники ремонтної технологічності характеризують 

пристосованість конструкції об'єкта та його складових (деталей, 

складальних одиниць та ін.) до ремонтних робіт, які виконуються для 

відновлення їх працездатності на ремонтних підприємствах. 

До цих показників відносять: середній час ремонту; 

ймовірність його закінчення у заданий час; середні абсолютні витрати 

на ремонт техніки певного виду; відносні витрати, віднесені до 

одиниці часу перебування машини в експлуатації (для деталей, 

складальних одиниць та ін.) або до одиниці виробленої продукції 

(машин та ін.). Додаткові показники ремонтопридатності у сполученні 

з основними дозволяють конкретизувати окремі вимоги до 

ремонтопридатності. 

Показники, які характеризують загальну технічну 

досконалість конструкції машини, у тому числі й конструктивні 

рішення: 

Коефіцієнт застосовності конструктивних елементів – 

відношення суми кількості найменувань типорозмірів 

стандартизованих, нормалізованих, запозичених та придбаних деталей 

та вузлів до загальної кількості найменувань конструктивних 

елементів об'єкта. 



Коефіцієнт уніфікації визначає, яку частину використаних 

деталей об'єкта уніфіковано. 

Коефіцієнт конструктивної послідовності – відношення 

кількості найменувань раніше освоєних складальних одиниць і 

деталей до загальної кількості найменувань конструктивних елементів 

об'єктів. 

Послідовність значно спрощує організацію й технологію 

виготовлення машин і дає змогу раціональніше вирішувати питання їх 

експлуатації і ремонту. 

Перераховані коефіцієнти належать до найважливіших 

показників стандартизації: 

Коефіцієнт взаємозамінності – відношення кількості 

взаємозамінних елементів до загальної кількості конструктивних 

елементів машин. Раціональний рівень взаємозамінності 

конструктивних елементів у машині – важливий засіб зниження затрат 

праці й коштів при усуненні відмов. 

Коефіцієнт кратності обслуговування та термінів служби 

конструктивних елементів – відношення відповідної кількості 

елементів машин періодичності обслуговувань і ремонту базового 

конструктивного елемента до загальної кількості найменувань 

конструктивних елементів. Дотримання вимог і кратності або рівної 

періодичності й строків служби елементів машини значно скорочує 

сумарний час простою машини та витрати на її обслуговування і 

ремонт. 

Коефіцієнт загальної контролепридатності – відношення 

кількості конструктивних елементів, пристосованих до контролю 

різними способами технічного стану машини в процесі експлуатації, 

до загальної кількості елементів машини, контроль яких необхідний 

під час експлуатації. 

Показники, які характеризують пристосованість 

конструкції машини до профілактичних і відновлюваних робіт: 
Коефіцієнт зручності поз – відношення загальної кількості 

зручних поз при виконанні робіт до загальної кількості можливих поз. 

Коефіцієнт доступності враховує сумарну трудомісткість 

баластних робіт (підготовка машини, необхідні розбірно-складальні 

роботи тощо), які необхідно виконати при усуненні відмов і 

технічному обслуговуванні.  

 


