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4.0. LA FIABILITAT

4.1. DEFINICIONS I OBSERVACIONS

La teoria més desenvolupada sobre la fallada és probabilística i hom la

coneix com a Teoria de la Fiabilitat.

La definició tècnica més estesa de fiabiliat diu que:

a) "Fiabilitat és la probabilitat de que un dispositiu funcioni adequadament durant

un temps establert en l'aplicació prevista".

b) "Fiabilitat és la propietat o conjunt de propietats d'un dispositiu que li permeten

de realitzar les funcions que li són atribuïdes, mantenir els índexs d'explotació

dins dels límits admesos, en el règim i condicions de funcionament establerts i

durant l'interval de temps (o hores de treball) fixat".

Ambdues definicions s'han reproduït en diverses variants, que ara, ja

coincideixen almenys en la part final: conservar en el temps la capacitat d'exercir les

funcions atribuïdes, en condicions de treball definides i en un medi ambient

especificat.

Convé ara aclarir dues qüestions: primer si la fiabilitat s'ha d'entendre com a

probabilitat o com a propietat del subjecte tècnic que tractem, i segon, a quant de

temps i a quina mena de temps ens hem de referir.
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Definir la fiabiliat com a probabilitat és no dir res útil des del punt de vista del

manteniment, puig que desvia l'atenció del subjecte que estudiem, i la trasllada cap

a un seguit de consideracions estadístiques i probabilístiques en les que el subjecte

tècnic es dilueix en una família aparentment homogènia, o més freqüentment, en un

conjunt de famílies, que gaudeixen de carecterístiques funcionals i de temps, sovint

irreals.

La fiabilitat en canvi, té sentit, és entenedora, si la considerem com a una

propietat del subjecte que el fa adequat per a l'exercici d'unes tasques definides, en

condicions ambients i de temps també definides.

És altra qüestió que aquesta propietat del subjecte tècnic sigui mesurable

mitjançant mètodes probabilístics. La fiabilitat doncs, entesa com a propietat

condicional del subjecte tècnic, és una magnitud probabilísticament mesurable i això

implica, si més no, una incertesa apriorística del seu valor, confirmada pels fets

industrials de cada dia, puig que, se sol considerar el valor més probable com a

equivalent de la certesa.

Inevitablement, la idea de fiabilitat va lligada al temps, és a dir, la

conservació de les qualitats que se li assignen al subjecte tècnic, és condicionada a

un temps durant el qual no es produirà la fallada i, en aquest temps, les condicions

de funcionament seran les ja definides,. En cas contrari, tot plegat deixa de tenir

sentit i utilitat. Pel que fa al manteniment, la teoria de la fiabilitat només pot ser

utilitzable si es pot aplicar en les condicions reals de producció, de funcionament, del

sistema productiu.

La teoria de la fiabilitat té el seu origen i desenvolupament en el camp de la

producció d'unitats de consum per a ús privat o industrial i en general, per a la

fabricació en gran sèries dels components singulars del susbsistemes i sistemes que

constitueixen les unitats productives. La teoria de la fiabilitat ha estat des del seu
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principi subordinada a les exigències o necessitats del mercat i del control de

qualitat.

S'ha hagut de desenvolupar en proporció a la complexitat creixent dels

sistemes industrials i de serveis per tal de fer possible una indispensable continuïtat

de funcionament i per aquest camí se l'ha volgut trasplantar al camp del

manteniment sense cap esforç d'adaptació al medi, s'ha extrapolat i extrapolar és

caure al buit. Malgrat tot, s'ha portat a fi un lloable esforç de divulgació en

congressos i revistes tècniques sense que, per això, s'hagin superat les limitacions i

contradiccions que impliquen la seva aplicació indiscriminada al camp del

manteniment. La teoria de la fiabilitat presenta exemples contradictoris o, si més no,

poc o gens acceptables, quan es vol emprar com a base per a l'organtizació del

manteniment.

Vejam, per exemple, com s'estudia la característica de la fiabilitat que més

interessa en la indústria: el risc de la fallada.



-18-

4.2. EL CÀLCUL DE LA FIABILITAT

Un centre productiu (fàbrica o taller, etc.) o un centre de servei (vaixell, avió,

etc.) és sempre un conjunt complexe, de complexes unitats productives dividides en

sistemes, subsistemes, components i parts.

El sistema és la unitat funcional complexa, per exemple, un gran motor marí

de combustió interna, lent, de dos temps, amb sobrecàrrega i acoplat directament a

l'eix. Generalment se l'anomena motor principal i té com a subsistemes:

1) Subsistema de combustible (emmagatzemament, calentament, distribució,

filtratge, mesura, bombes, vàlvules...).

2) Subsistema de combustió (bombes d'injecció del combustible, regulació

automàtica de les bombes, accionament de les bombes, tubs de conducció,

injectors, cambra de combustió, anàlisi...).

3) Subsistema de lubricado (emmagatzemament, calentament, refrigeració,

depuració centrífuga, filtratge, bombes de circulació, mesures, anàlisi,

vàlvules...).

4) Suosistema de sobrecàrrega (turbo compressors, filtres, tubs de conducció,

refrigeració, vàlvules, regulació, mesures, etc...).

5) Subsistema de refrigeració bombes de circulació, canviadors de calor, anàlisi,

mesura, conduccions, vàlvules...).

6) Subsistema d'arrencada (compressors d'aire, vàlvules d'arrencada, regulació,

refrigeradors d'aire, filtres, mesures, conduccions, vàlvules...) i així

successivament...
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Prenem el subsistema 2 com a exemple, i considerem ara un component

qualsevol, un injector; les seves parts són, el cos de l'injector, la camisa, Pagulla, la

molla, la tobera, la refrigeració, les juntes, els enllaços amb les conduccions, etc.

Tot plegat ens mostra la complexitat del sistema, tant en les funcions que s'hi

han de produir com en la diversitat de les parts, components i subsistemes que el

constitueixen. L'injector té com a funcions, pulveritzar el combustible de manera

que les partícules que forma es puguin difondre en el volum de la cambra de

combustió i penetrin fins els llocs més allunyats de la tobera per tal de trobar una

atmosfera conburent.

Com s'estudia la característica de la fiabilitat que més ens interessa: el risc

de la fallada? Com ho fan els estudiosos de la fiabilitat?
t

Suposem que un element (l'injector) hagi funcionat sense fallir fins a l'instant

t. Quina és la probabilitat de que no falli en l'interval de temps (t -1-|)? Designem

aquesta possibilitat per P(t,t-|). Sigui A el succés que representa el funcionament

sense defecte de l'element en l'interval (O,t) i B el succés que representa el

funcionament sense defectes en l'interval (t,t-|), la probabilitat que cerquem és la

probabilitat condicional.

P(AB)
P(U1) = P{A/B} =

P(A)

L'esdeveniment AB significa el funcionament sense fallir de l'element en

l'interval (0,t-|). I és per això que

P(ti)

P(t)

(4.2.1)
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La probabilitat de fallada en l'interval (t,t-j) s'expressarà evidentment així:

Q(t,t1) =
p(t)-p(t1)

P(t)

(4.2.2)

Escrivim ara que t-| = t + At i fem que At tendeixi a 0. Llavors:

p(t)-p(t+At) P'(t)
Q(t,t +At) = = At + 0(A t)

P(t) P(t)

Introduí m la notació

P'(t)

P(t)
(4.2.3)

Quan Ai és molt petit esté que

(4.2.4)

Es veu d'aquesta expressió que la magnitud A,(t) és una característica local

de la fiabilitat que determina la fiabilitat de l'element en cada instant.

Fent ús del llenguatge dels enginyers, es pot dir que A,(t) és la probabilitat de

que l'element que ha funcionat sense de/allir fins a l'instant t, falli en el curs de la

següent unitat de temps (si, ben entès, aquesta unitat és prou petita). En el

llenguatge de la teoria de les probabilitats A,(t) és la densitat de probabilitat

condicional de fallada a l'instant t, sabent que fins aquest instant, l'element ha

funcionat sense fallir.

La funció definida per l'expressió
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p'(t)

P(t)

és anomenada risc de fallada o taxa de fallada.

Es pot resoldre l'equació (4.2.3) respecte a la funció de fiabilitat P(t).

I aconseguim així que

"t
(4.2.5)

P(tl,t2)=e

D'on es dedueix que la probabilitat de funcionament sense fallada en

l'interval de temps (\-\ ¿2) s'expressa així

Xí(dt)

p (h ,t2) = e (4.2.6)

La funció X(t) pot ésser determinada mitjançant assatjos. Sometrem encara a

assaig N elements i observarem les seves fallades. Sigui n (t) el nombre dels que

funcionen encara sense defallir en l'instant t. Llavors tindrem per At suficientment

petit i N prou gran:

n(t) - n(t+At)

P'(t)
• — •

P(t)

p(t) - p(t+AÍ) N

Aí P(t)
^t)

N

An

Atn(t)
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on An és el nombre de fallades en l'interval (í, t +

I així si At es prou petit i An gran, tenim que

n
(4.2.7)

tn(t)

Això significa que estadísticament el risc detallada és igual al nombre de

fallades que es produeixen en l'unitat de temps respecte del nombre d'elements

que encara funcionen sense fallir. Mitjançant aquesta interpretació estadística es

pot demostrar, en um exemple, que X(t) és veritablement una característica local de

fiabilitat. Suposem que hom sotmet a assaig 1.000 injectors (elements) idèntics i

que en la primera hora fallen 50 elements, que a les 30 hores encara funcionen 60

elements i que, en l'hora següent altres 20 elements fallen. Hom pot preguntar-se

quan l'element és més segur, al principi, o després de 30 hores de funcionament?

Sembla clar que les xifres 50 i 20 no poden ser útils per comparar la fiabilitat. En

efecte, en el curs de la primera hora 50 elements entre mil cauen en fallada, és a

dir, un de cada vint, i al cap de 30 hores de funcionament, en el curs d'una hora

fallen 20 elements de cada 60, és a dir un de cada tres. Això ens ensenya que la

fiabilitat de l'element està caracteritzada en cada instant per la relació entre el

nombre de fallades en el curs d'una unitat de temps i el nombre total d'elements

que encara funcionen sense fallir en l'instant considerat. I aquest és, precisament,

el risc de fallada. En la pràctica, quan es determina el risc de fallada, resulta

còmode de procedir tal com es fa per la construcció de l'histograma de la Fig. 4. En

aquest cas es divideix tot l'interval de temps en trossos de duració h i trobem el

nombre de fallades produïdes en l'interval [(K-1)h, kh, kj= 1,2,...

El risc de fallada és llavors

nh
XN(t) =
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quan(k-1)h< t<kh

Es construeix així una corba esglaonada que representa aproximadament el

gràfic de risc de fallada. Fig. 4.

4.3. LA LLEI EXPONENCIAL

Nombroses dades experimentals demostren que per nombrosos elements la

funció X,(t) presenta la forma característica de la corba de la Fig. 5. Es veu en aquest

gràfic que tot l'interval de temps pot ser dividit en tres segments. En el primer, la

funció À(t) presenta valors elevats. Això és degut a que en un gran lot d'elements

n'hi ha sempre alguns que poseeixen defectes amagats i cauen ràpidament en

fallada en els primers moments de funcionament. Per això aquest període de temps

s'anomena, a sovint, període de rodatge o de fallades prematures dels elements

defectuosos.

El segon període s'anomena de funcionament normal i es caracteritza per un

valor constant o aproximadament constant de! risc de fallada.

L'últim període és d'envelliment. Els fenòmens físico-químics irreversibles

provoquen la degradació de la qualitat de l'element, l'element envelleix. En aquest

període el risc de fallada augmenta.

Tornarem més endavant sobre l'anàlisi d'aquesta corba.

Considerem doncs que el que s'ha dit, demostra que per una ampla classe

d'elements podem admetre que

= X = const.



X(t)
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i i

t

x (t)

Fig.5
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Anem ara a l'expressió

Xt(dt)

p(ti,t2)= e

Es dedueix d'ella que quan el risc de fallada és constant, la funció de fiabilitat

és de la forma

-Xt
P(t) = e

Aquesta llei de la fiabilitat és la llei exponencial. La probabilitat de fallada en

el temps t és llavors

Q(t) = 1-e

í la densitat de probabilitat de fallada

-Xt
q(t) = Xe

i la durada mitjana de vida de l'element per aquest cas és

To
/

oo
-M

6 dt = -

Així doncs pel cas de la llei exponencial el risc de fallada és inversament

proporcional a la duració mitjana de vida. Per això la funció de fiabilitat es pot

escriure així

Cal notar que T0 pot no ser la duració mitjana de vida. Efectivament, el risc
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de fallada, que és constant en l'interval de temps que considerem, pot no ser

constant fora d'aquest interval, puig que, tot element que funciona comença a

envellir. És més just de dir que To és el temps mitjà de vida d'un element del

qual el risc de fallada ós constant en tot l'interval infinit de temps, i que, en l'interval

de temps considerat, coincideix amb el risc de fallada del nostre element.

A sovint, el temps t, que ens interessa, és sensiblement inferior al temps mig.

t < TO a 1/T < 1

Llavors es poden emprar les següents fórmules aproximades I simples

P(t)~1-1/T0 , Q(t)= 1/T0

L'error que es comet no va més enllà de

1/2 [t/r]

Prenem nota de que encara que aquestes fórmules aproximades donen per

la probabilitat un augment en el sentit desitjat, puig que, per tot t tenim les

desigualtats

>1- 1/T Q(t)<

aquestes, procedeixen de la convexitat de la funció e"x la tangent de la qual

y^ = 1 - x està situada sota el gràfic mateix
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La llei exponencial està molt estesa en la teoria de la fiabilitat. Això s'explica

pel fet de que la llei exponencial, molt natural des del punt de vista físic, és simple i

de fàcil aplicació. Gairebé tots els problemes que es plantegen en la teoria de la

fiabilitat resulten més senzills mitjançant la llei exponencial que per lleis arbitràries.

Gairebé totes les fórmules de la teoria de la fiabilitat es simplifiquen notablement en

el cas d'una llei exponencial. La raó principal és que la llei exponencial de fiabilitat

posseeix la següent i important propietat: per la llei exponencial la probabilitat de

funcionament sense fallada en l'interval (t,t+t) no depèn del temps anterior de

funcionament t, mes depèn únicament de la duració del temps T. En altres termes, si

es sap que a l'instant donat t, l'element està en bon estat el seu comportament futur

no depèn pas del passat.

En efecte, la probabilitat de funcionament sense fallada en l'interval (t, t+i)

és, en virtud de l'expressió (4.2.1) igual a

P(t,t+T) =

p(t+r)

P(t)

Es demostra que aquesta propietat és característica, és a dir que si es

verifica per a una certa llei P(t), aquesta llei serà necessàriament una llei

exponencial.

4.4. ALTRES LLEIS DE FIABILITAT

En les últimes dècades s'ha criticat sovint la utilització de la llei exponencial.

És cert que aquesta llei és utilitzada freqüentment sense una anàlisi crítica prèvia, i

també que l'únic argument per a justificar l'ús d'aquesta llei consisteix en què el

problema en estudi es resol més fàcilment per aquesta llei i que sense aquesta

hipòtesi el problema no és soluble.
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Sembla doncs que l'aplicabilitat de la llei exponencial depèn principalment

del caràcter de les fallades de l'element. Les fallades instantànies, que presenten

un caràcter aleatori, són en general força ben descrites per la llei exponencial,

contràriament, les fallades que resulten del desgast provinent de modificacions

físico-químiques, irreversibles, dels paràmetres físics de l'element, no s'ajusten a la

llei exponencial. Aquestes fallades, anomenades graduals, són en general ben

descrites per la llei normal.

Considerem un model general que condueixi a una llei normal de fiabilitat.

Suposem que la fiabilitat de l'element estigui determinada per un paràmetre físic a.

Suposem a més que durant el funcionament de l'element, el paràmetre varia

seguint una llei determinada a = f (t, a 0) i, per a més simplicitat, que la funció

f(t, a Q) sigui monòtona, etc.. Admetem la hipòtesi de que es produeix una fallada

quan el valor del paràmetre supera un cert valor crític a-|. Això vol dir que l'instant

de la fallada t=x està determinat per l'equació

f(t, ex o) = « i

T = O(a0, a- j )

essent O la funció inversa de f segons el primer argument.

Com que cc0 posseeix una variància feble podem, per desenvolupament de

la funció en sèrie de Taylor en el punt a = Mao i amb menyspreu dels termes de

segon ordre, obtenir

T » O (a,ai) + O'a (a,a1 )(cc0-a)
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Però si a0 és una variable aleatòria normal, l'instant T, en tan que funció

lineal de a0 resulta també distribuït segons una llei normal (fig. 6).

Per a la llei normal, la funció de fiabilitat és de la forma

2 dx

a
P(t) =

•00 _X

e"2
T C

'o
f i

O

i com que o « TO es pot escriure, més senzillament,

i re0
P(t)= -

a

TO representa aquí la durada mitjana de vida i a2 = DT

Es demostra que el rirc de fallada X(t) té la forma de la figura 7, és monòtona,

creixent i després de TO s'acosta a l'assíntota

t-Tr

y =

Per altra banda el risc de fallada, per a valors grans de y, no és una

característica essencial.
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En un element real es poden produir sovint els dos tipus de fallada. Pot

ésser sotmès, d'una part, a una fallada instantània, mentre que al mateix temps

"envelleix" el que el porta gradualment a la fallada, si mentre, no se'n presenta una

d'instantània. Hom pot considerar l'element com constituït per dues parts, de les

quals una només està sotmesa a les fallades instantànies i l'altra a les fallades

graduals. L'element funciona fins a la primera fallada. Si P-j (t) és la probabilitat de

que una fallada instantània no es produeixi en el temps t i P2(t) la probabilitat de

que en el mateix temps no es produeixi la fallada gradual, i si suposem que les

dues menes de fallades es manifesten independentment l'una de l'altra, resultarà

que la funció de fiabilitat P(t) de l'element és ¡gual a

P(t) = PI (t) P2(t) = e'
_x
2 dx

i la durada mitja de vida de l'element, si suposem que

G «Tr que T

són d'un mateix ordre de valors, tindrem:

r r i r°
™g= / p(t)dt = / e-K dt —

J J VaFAT
dx
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I fent el canvi de variables

MO

i integrant per parts, s'arriba a l'expressió

Tm¡g= —

I, és clar, es pot trobar el valor exacte de Tmig utilitzant les taules de la llei

normal.
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Llei de Weibull

La fundó de probabilitat és de la forma

-xt°P(t) = e

La duració mitjana de vida de l'element és

it- T|-sr + 1
e-At dt = la .

La variança de la duractó de vida es

DT = a2 =
X"

I el risc de f aliada és

X(t) = a Xt
Oí-1

Quan a>1, el risc de fallada creix de forma monòtona a partir de zero; quan

a<1 el risc de fallada decreix de forma monòtona i no queda limitat per t=0. La^'lei

exponencial seria dones un cas particular de la llei de Weibull quan a=1. Fig. 8.
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S¡ Xta <£ 1 es pot emprar la fórmula aproximada

P(t)»1-Xt«

La principal raó per la qual la llei de Weibull s'utilitza tan abastament en la

teoría de la fiabilitat és perquè al generalitzar la llei exponencial, conté un paràmetre

a complementan. Si escollim adequadament A, i a podem aconseguir una

concordancia millor amb les dades experimentals.en relació a la llei exponencial, que

només depèn d'un paràmetre únic X. Així, per l'element en el que, a sovint, descobrim

defectes amagats però que no "envelleix", el risc de fallada és molt elevat al principi i

després disminueix ràpidament.

La funció de fiabilitat d'un tal element ha de ser molt aproximada amb l'ajuda

de la llei de Weibull per a a<1. Si, al contrari no existeix pràcticament defectes

amagats en aquest element, però si, en canvi, envelleix ràpidament, el risc de fallada

creix de manera monòtona i la funció de fiabilitat resulta ser molt aproximada

mitjançant una llei de Weibull en la que a>1. Fig. 8.
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a>2

1 < oc<2

Afl)

fig. 9

fig. 10 Efecte de les reparacions.
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Distribució gamma

La funció de fiabilitat es de la forma

P(t)=
T(a)

e~x dx

La densitat de probabilitat de fallada es

= -P(t')= "
T ( a )

La duració mitjana de vida es

-1

T(o )

-X t OC
-e d t = —

Lavariança
ttr>

= a2 = — -

Quan
n 1

a =— I X= —
2 2

obtenim la distribució del x2,
per a = 1 la llei exponencial.

La distribució gamma pot ser utilitzada favorablement per aproximar lleis de

fiabilitat la densitat de les quals q(t) té una forma no simètrica unimodal.
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Distríbució loanormal

Per a ella la funció de fiabilitat es

OO

P(t) =

i la duració mitjana de vida

T,mig

2 dx

4.5. OBSERVACIONS

Així successivament, amb mètodes semblants, la teoria de la fiabilitat estudia,

exhaustivament i profunda, el fenomen de la fallada en totes les variacions possibles

i estableix lleis pels fenòmens d'envelliment, pels processos de renovació, per la

fiabilitat de sistemes, estimació dels índexs de fiabilitat d'acord amb els resultats dels

assaigs, verificació de les hipòtesis de fiabilitat, fiabilitat de sistemes amb

redundància, etc.

En les obres i treballs dels estudiosos de la fiabilitat, almenys en el cas dels

qui són científicament rigurosos, ja es plantegen o s'esmenten, les llacunes que la

teoria presenta respecte a la realitat.
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Aquesta realitat es produeix en dos camps diferents; un, és el dels assaigs

que es fan sobre nombrosos elements o sobre models (més o menys encertats) i

l'altre camp d'avaluació, és el del funcionament efectiu en les unitats industrials o de

serveis.

S'ha de tenir sempre en compte que la teoria de la fiabilitat neix de

necessitats de mercat i es desenvolupa des d'aquest punt de vista. La determinació

dels paràmetres de fiabilitat es fa en assaigs sobre mostres escollides amb criteris

estadístics, aquests assaigs sobre mostres o models, reals o simulats, no s'estenen

de manera sensible al camp del funcionament industrial.

Les conclusions són vàlides pel que fa a la fiabilitat dels productes industrials

fins a passar els controls de qualitat. Això ha estat i és una tasca decissiva en

l'augment general i indiscutible de la fiabilitat dels productes industrials, però

aquesta major fiabilitat és relativa respecte a valors anteriors i té en cada moment,

uns límits imposats pels costos, per la competitivitat en el mercat, etc. Els índexs alts

de fiabilitat tenen un cost i el mercat un límit d'acceptació, que no es fonamenta tan

sols en la fiabilitat sinó en la possibilitat de vendre certes quantitats de productes a

un preu determinat.

En definitiva, la fiabilitat d'un producte industrial és la resultant d'un conjunt

de compromisos entre qualitat i cost i també d'uns convenis limitadors que estan

fonamentats en la naturalesa matemàtica i física de la teoria de la fiabilitat.

EL PROBABILISME NEGA

LA POSSIBILITAT D'ASSOLIR EL CERT

I CONSEGÜENTMENT

ESTABLEIX L'OPINIÓ MÉS PROBABLE

COM A EQUIVALENT DE LA CERTESA
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4.6. FIABILITAT DE SISTEMES

La fiabilitat dels sistemes és la que més interessa als efectes pràctics

industrials. En aquest cas s'entén com a sistema tot conjunt constituït per elements

dels que es coneix la fiabilitat. És necessari llavors conèixer el sistema i les

característiques del seu funcionament, fins a tal punt, que per cada grup d'elements

es pugui dir si la fallada de cada un dels elements d'aquest grup determina o no la

fallada de tots els elements del sistema. També s'admet que les fallades dels

elements es produeixin independentment els uns dels altres, dit d'altra manera, que

la fallada de qualsevol grup d'elements no modifiqui la fiabilitat dels altres elements.

S'analitzen dos casos simples d'enllaç; quan els elements estan disposats

en sèrie o en paral·lel.

Es diu que n elements estan enllaçats en sèrie quan la fallada de qualsevol

element provoca la fallada de tot el sistema. I és clar que per a què el sistema funcioni

sense fallada, en el temps t, cal que cada element funcioni sense fallada en el mateix

temps. Com els elements són independents des del punt de vista de la fiabilitat es té

que

= Pi(t)P2(t)-..pn(t)

és a dir que les funcions de fiabilitat es multipliquen.

El risc de fallada és

i si
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És a dir, els riscos de fallada es sumen i

P(t) = e

Si els elements del sistema estan enllaçats en paral·lel la fallada del sistema

només es produeix quan fallen tots els elements que composen el sistema.

Com els elements són independents en el sentit de la fiabilitat

..... qn(t)

És a dir que en aquest cas les probabilitats de fallada es multipliquen. I si tots

els elements són d'igual fiabilitat

Q(t) = qn(t)

i la duració mitja de vida del sistema

/

oo /•»(

P(t) dt = /

* O

dt

En el cas general es suposa que el sistema està compost per n elements, les

funcions de probabilitat dels quals són pk(t) i qk(t) = 1 - Pk , k = 1- n

En aquest cas la funció de fiabilitat del sistema d'elements independents P(t)

és un polinomi de la funció de probabilitat dels elements pk(t).



4.7. COMENTARIS.

Tot aquest plantejament accepta el fet de que els elements del sistema són

independents des del punt de vista de la fiabilitat. Aquesta suposició és molt

agosarada puig que, molt sovint, en els sistemes reals no es verifica. Les fallades de

determinats elements poden influir en la fiabilitat d'altres elements modificant-ne els

paràmetres que la determinen.

O bé, en el cas de l'enllaç en paral·lel, poden determinar una sobrecàrrega

funcional dels elements que encara funcionen. Per exemple en un motor de set

cilindres, si falla la combustió en un d'ells i s'ha de mantenir la potència

desenvolupada (cas d'una maniobra o navegació en aigües restringides) els altres

sis cilindres seran sotmesos a sobrecàrrega tèrmica i mecànica.

En el cas de variació dels paràmetres que determinen la fiabilitat d'un

element, per fallada d'un altre, podem recordar les de turbines a vapor, on una fallada

en les paletes de baixa presió per trencada o caiguda de deposits o altres, dóna lloc

a desequilibri dinàmic que provoca vibracions que es traslladen a l'eix el que altera

les condicions geomètriques de funcionament dels coixinets d'antifricció, aquestes

condicions són una part determinant de la llur fiabilitat. Si l'eix vibra, s'alteren les

condicions per la lubricado hidrodinámica, és a dir, en la fórmula del coeficient

adimenr^'onal de Sommerfeld

X =

en la que "r" i "a" són valors constants (essent "r" el radi de l'eix i "a" el joc radial

entre eix i coixinet). El valor a és variable per causa de la vibració longitudinal de

l'eix i pot ser nul (a=0), en alguns moments, el que produeix fricció entre metall i

metall, calentament, destrucció del metall d'antifricció, i bloqueig de l'eix en el

coixinet i fallada catastròfica del sistema que pot derivar en greus conseqüències

(recordem el cas de Vandellòs).
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Essent la fiabilitat la propietat del sistema per a mantenir les seves

característiques funcionals en el temps i en definides condicions ambientals, resulta

en el món del real, difícil de mantenir seriosament la hipòtesi de la independència

dels elements que el composen des del punt de vista de la fiabilitat.

Prenem com a exemple el sistema d'injecció d'un gran motor diesel marí de

dos temps, lent, amb sobrecàrrega i set cilindres. Aquest sistema d'injecció és un

subsistema del que anomenem sistema de propulsió del vaixell, la part més important

del qual és el motor principal, que és a la seva vegada una màquina de combustió

interna queno té altre fonament que transformar calor en treball. S'han de portar a

terme, doncs, un seguit de combustions en la unitat de temps i per cada combustió,

per cada cicle de transformació, ens cal una cambra de combustió, un sistema

d'aportació de comburent i un altre que li subministri el co-^òustible. Prescindint dels

dos primers i anem al combustible. Cremar aquest combustible, que és fuel-oil

residual de baixa qualitat (i baix preu), és una tasca difícil conceptual i pràcticament.

És necessari un sistema que des dels tancs de combustible el trasvasi als dipòsits de

servei a la cambra de màquines, filtrat i calent.

Des dels dipòsits de servei el combustible, aditivat i calent, es fa circular per

canviadors de calor amb la finalitat de portar la seva temperatura fins a valors, més de

100°C, que el facin apte per a la combustió, i filtrant-lo novament. Aquest combustible

així preparat, circula contínuament per un tub col·lector a baixa pressió i d'ell aspiren

les bombes d'injeció del combustible, en aquest cas, una per cilindre, disposades

mecànicament en paral·lel i produïnt la injecció en el cilindre que els correspon

seguint una successió cíclica determinada per l'ordre d'encesa. Es pretén que la

combustió sigui complerta i correcta, és a dir, ha de cremar tot el combustible que

s'injecta i la combustió ha de produïr-se d'acord amb reacció química essent el

resultat de la mateixa CO2, més els gasos inerts, més l'aire en excés que sense

participar en la combustió l'ha feta possible.

Per tal de que les coses vagin d'aquesta manera, al sistema d'injecció se li

atribueixen íes funcions de determinar la quantitat, el mode i el temps.
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La quantitat es refereix al pes de combustible que correspon a cada cicle i

cilindre i que és variable segons la potència que ha de desenvolupar.

El mode determina les característiques del raig de combustible i que són

* Pulverització: les partícules de combustible han de tenir un tamany (que es

calcula) tal, que puguin cremar completament en el temps disponible.

* Penetració: Les partícules de combustible han de posseir l'energia

cinètica suficient per aconseguir els punts més allunyats de la cambra de

combustió i sense tocar les parets metàl·liques.

* Difusió: Les partícules de combustible s'han de difondre en la massa

d'aire de manera tal que cada una trobi el comburent necessari per a la

seva combustió.

* Temps: la injecció del combustible ha de començar sempre en el mateix

punt del cicle (que ha d'ésser variable a voluntat) i ha de durar el temps

disponible per a que la combustió es produeixi en part a volum comptat i

en part, a pressió constant.

La correcta realització d'aquestes funcions es distribueix entre la bomba,

('injector, els camons i la preparació del combustible, filtratge, temperatura,

decantado i aditivització, si cal.

Es controla que la combustió sigui correcta, complerta i adequada al cicle

tèrmic que es vol aconseguir, mitjançant l'anàlisi dels gasos d'escapament i els

diagrames de carrera oberta. I també si, es té prou experiència, pel soroll de la

combustió i per l'aspecte dels gasos d'escapament, entre altres símptomes.



Com es pot veure en la descripció anterior la fallada en el sistema de

combustió, només pel que fa al combustible, depèn de diversos components del

sistema.

Si algun d'ells falla, fallirà tota la funció i la combustió no es produirà o es

produirà malament. Simplement dit sortirà fum per la xemeneia del vaixell. La mala

combustió, a més de disminuir el rendiment tèrmic del sistema, té conseqüències, en

general no immediates, que destorben el funcionament a la cambra de combustió i

en els pistons, es formen laques i residus sòlids que enganxen els anells de

compressió, produeixen abrasió, obstrucció dels forats de Pinjector, embrutament

dels conductes dels gasos amb possibilitat d'incendi posterior, etc.

Tot plegat ens porta a la necessitat de saber en quin dels set cilindres tenim

el problema, si només és en un cilindre, i posar-hi remei, per la mar o en port. És a

dir, el subsistema d'injecció té una fallada degut a la fallada d'un dels seus

components.

Es verifica en aquest cas l'enllaç en sèrie fiabilística, el supòsit bàsic per

deduir una expressió matemàtica de la fiabilitat.

Com ja es pot intuir, la fallada té gradacions que fan possible una

clasificació, i en els càlculs de fiabilitat s'admet que cada tipus de fallada hagi de ser

tractat com a esdeveniment independent, una classificació utilitzada en càlcul de

fiabilitat és la que admet tres variants: fallada catastròfica, instantània; fallada

paramètrica, gradual, i fallada alterna, intermitent. En manteniment, i també en teoria

de la fiabilitat, es recorre a altres classificacions fonamentades en altres criteris que,

en cada cas, es consideren més idonis per l'objectiu que es vol assolir.

Així doncs, es pot dir que la teoria de la fiabilitat estableix les lleis que

corresponen a la fiabilitat dels elements. Determina estadísticament els valors dels

coeficients que permeten el càlcul probabilistic dels paràmetres conceptuals de la

fiabilitat. Per camins semblants estudia la fiabilitat, estructural, dels sistemes



mitjançant la creació d'esquemes d'agrupament o connexió en sèrie, en paral·lel,

sèrie-paral.lel, d'elements que a la volta tenen relacions de dependència o barreges

de dependència-independència. També estudia l'efecte de les reserves sobre la

fiabilítat dels sistemes, els efectes dels processos de renovació o mitjançant

tècniques de simulació etc. Es tracta d'un treball important que empra un apreciable

suport matemàtic per a quantificar i de vegades, de gran dificultat.

Hem dit que tota aquesta activitat ha contribuït a millorar els productes

industrials i a l'augment de la fiabilitat dels elements. També s'ha de senyalar que la

fiabilitat dels elements pot ser millorada en general però no sense augmentar el seu

cost. Aquestes afirmacions són axiomàtiques, està a l'abast de qualsevol persona el

fer-ne la comprovació.

4.8. CORBA DE DAVIES, ANÀLISI I EXEMPLES

Encara ens resta per veure una interessant aplicació de la teoria de la

fiabilitat que és la corba de Davies, la "bath tube" que trasllada al manteniment la

corba, Fig. 5, i que s'aconsegueix seleccionant una adequada funció de densitat de

probabilitat per cada un dels tres apartats o estadis que la caracteritzen, la seva

forma no es deriva doncs, de les funcions de distribució usuals (exponencial, normal,

log-normal, WeibulCetc.). Figs. 9 i 10.

Cal dir que s'ha fet un ús incorrecte d'aquesta corba i que probablement no

es correspon estrictament a un cas estudiat en un lloc concret. En el Vlllè Congrés

Europeu del Manteniment que es va celebrar a Barcelona els dies 7 i 9 de 1.986,

organitzat per la A.E.M. en representacfió de la E.F.N.M.S., el prof. W.M.J. Geraerds,

conegut estudios del Manteniment, va demanar als assistents si entre ells hi havia

algú que hagués construït la tal corba o bé si coneixien alguna altra persona que ho

hagués fet. No hi va haver cap resposta. Però no obstant, no se li pot negar a la

corba de la banyera un caràcter explicatiu adient amb la realitat industrial i que la

pròpia experiència ha comprovat en diversos casos.



La primera part de la corba correspon a les fallades inicials de funcionament,

al període de rodatge. Les causes de fallada en aquest període tenen el seu origen

en:

* Defectes de disseny

* Defectes de projecte o de les especificacions de comanda

* Defectes de construcció

* Defectes de muntatge

* Defectes d'utilització

Durant aquest període l'acció de Manteniment és correctiva i milloradora.

R.A. Collacot (5) valora l'incidència de les causes esmentades tal com es presenta

en la Fig. 11.

En aquest període, pot succeïr que per causa d'aquestes fallades inicials,

que a sovint són greus, s'introdueixin en el sistema esforços i desequilibris

importants, que afebleixen algun dels seus components sense que el dany

esdevingui evident en les inspeccions. Així resulta que romanen ocultes, en algun

lloc del sistema, causes que més tard donaran lloc a fallades de molt difícil anàlisi

causal. També, en general, aquest període de fallades inicials està comprès en el

temps de garantia contractual. Aquesta coincidència és tan comuna que esdevé

sospitosa als ulls de l'enginyeria de Manteniment. Podria ser que la teoria de la

fíabilitat desenvolupada pels constructors, fos (Fig. 11) utilitzada per defugir

responsabilitats. És molt corrent que sobre aquestes primeres fallades es produeixin

aferrissades discussions entre subministradors i client. Ha d'ésser una total

evidència, per a que el constructor accepti la responsabilitat de la fallada sense cap

reticència, ans al contrari, es consumeix molt de temps i d'energia per intentar

demostrar que la responsabilitat és la causa dels errors d'utilització o del personal
de manteniment.
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Y-

TEMPS

TEMPS

TEMPS

TEMPS

Y,

TEMPS

F i g . 1 1 Efectes en les fallades i n i c i a l s degudes a

1) Defectes de disseny i projecte

2) Defectes de construcció

3) Defectes de muntatge

*0 Defectes d'especificacions

5) Defectes d'operació
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Es pot concloure d'aquesta primera part de la corba, que, volgudament o no,

els qui venen sistemes tècnics pel servei de la indústria o privat, emprèn els

coneixements que tenen de la fiabüitat dels seus productes, quan els tenen, per

protegir els seus interessos davant les fallades que s'han de produir, acceptant una

part de la responsabilitat en el contracte i esmunyint-se en la praxi i, això, durant un

temps molt limitat que rarament arriba o supera els 12 mesos cronològics. També és

cert que, en productes d'ampli consum, on s'ha d'afrontar una competència

aferrissada, les garanties s'han ampliat en la última dècada de manera espectacular,

vegis el camp de l'automòbil, on el període de rodatge del motor és pràcticament

inexistent i la garantia molt estesa, i on, per exemple, la garantia sobre la pintura ha

passat, de no existir fins a ésser gairebé total. Aquest resultat final és conseqüència

d'uns millors mètodes productius, de l'utilització de materials de superior qualitat, de

mecanització i tractament de superfícies més desenvolupats.de millorament del cicle

tèrmic real, de l'evolució dels lubricants i combustibles, etc. S'ha fet en conseqüència

un gran esforç científic i tècnic per augmentar la fiabüitat i la seguretat i també ha

augmentat el cost relatiu, però per causa de la gran producció, els preus no n'han

estat massa afectats.

Però en els camps en què la gran producció no permet avenços semblants,

la fiabüitat augmenta menys sensiblement i els destinataris d'aquests sistemes, la

indústria i els serveis, encara troben grans dificultats per assolir valors acceptables

en la fiabilitaí inicial.

Així doncs, s'entra en el segon període on la taxa de fallades X(t) és constant,

aproximadament, i que constitueix l'anomenat període de vida útil.

En termes de la realitat industrial, podem admetre que s'entra en el segon

període quan s'ha acabat el temps de garantia, i s'hi arriba, de vegades, amb

l'incertesa derivada dels danys ocults per causa de certes fallades inicials.
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Durant el període de funcionament normal el sistema és subjecte a

manteniment i s'inicia un procés de renovació, les fallades es resolen per substitució

o reparació de l'element fallit. Es tracta del període en què la fallada és aleatòria, és

degutda a l'atzar. Estem en el període en què la fallada entra en el domini de la

variable aleatòria on X,(t) = t.

L'efecte del Manteniment és precisament allargar aquest període de vida útil,

el més possible, mitjançant substitucions, reparacions i modificacions.

Pot succeïr que, com a conseqüència d'aquest procés de renovació, el valor

de X(t) es mantingui constant Figs. 9 i 10, que augmenti o disminuexi. És corrent

trobar els tres casos. Si X(t) es manté constant, vol dir que el sistema no és millorable

o que els mètodes de manteniment que se li apliquen, essent correcxtes, no superen

les tècniques de projecte, construcció i muntatge. Si X(t) augmenta vol dir que les

tècniques de manteniment aplicades són incorrectes, o bé que el sistema entra

ràpidament en degradació irreversible per deficiència de projecte, construcció i

muntatge, si el manteniment és tècnicament correcte. Si X(t) disminueix, és a dir si

augmenta la fiabilitat del sistema, vol dir que les tècniques correctives del

manteniment han localitzat i superat les deficiències del sistema provinents del

disseny, projecte, construció, muntatge i utilització.

Cal dir que una tasca de manteniment intel·ligent i eficaç, pot fer allargar molt

la vida útil dels sistemes industrials, és a dir, pot allargar la vida del capital invertit i

fins i tot, mitjançant adequades modificacions, superar l'envelliment tecnològic. Al

llarg de la pròpia vida professional, l'autor ha navegat en algun vaixell de més de 60

anys de vida, que funcionava en perfectes condicions de servei i que només havia

sofert una transformació tecnològica en les calderes que, de cremar carbó varen

passar a cremar fuel-oil.

Però de vegades el manteniment no pot arrenjar problemes de funcionament

^cessivament greus, insolubles.
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L'autor en el si de la industria catalana i europea ha hagut d'ocupar-se de

sistemes que mai varen poder realitzar la mena de producció a la que estaven

destinats, per errors en l'especificació de la comanda i per lamentables errors de

disseny, projecte i construcció. També en la Marina Mercant s'han donat casos, més

freqüents del que fóra tolerable, en defectes de disseny, projecte i construció

ruinosos econòmicament i funcional. Prenem com a exemple les calderes de tubs

d'aigua, de circulació forçada, construïdes per una fàbrica de mobles de tub pels

anys 50, sense cap rigor tècnic ni experimentació.

A la Marina Mercant hi va haver, entre els anys 40 i 50, un cas que va tenir

molt de ressò i del que encara avui se'n conserva un mal record, però constitueix un

exemple del que pot succeïr amb les tres parts de la Corba de Davies, altrament dita

de la banyera. En els E.U.A. es va patentar un model de caldera de vapor, de tubs

d'aigua, a circulació forçada. Fig. 12. Estava constituida per un col·lector principal

que comunica amb uns elements vaporitzadors constituits cada un d'ells per un

distribuïdor, un col·lector i un feix de tubs corbats com indica la figura. Aquests

elements es disposen, mirant des del cremador o cremadors, un a la dreta, un a

l'esquerra, un al fons i de vegades, un a dalt i un a baix.

Puig que la circulació de l'aigua és forçada hi ha gran (Fig. 12) llibertat en la

disposició possible dels feixos vaporitzadors. La bomba de circulació estableix el

moviment de l'aigua que es mou a gran velocitat el que augmenta molt el coeficient

do transmissió de la calor. El cabal d'aigua que la bomba subministra a cada tub

vaporitzador és vuit vegades més gran que el vapor que el tub ha de produir de

manera que si anomenem C a la capacitat de la bomba i Pv al pes de vapor per hora

que produeix la caldera es verifica que C = 8 Pv Kg/hora. Per altra banda, la bomba

produeix un augment de càrrega Ac que es medeix mitjançant el manòmetre

diferencial que es representa a la figura i es tal que 2<Ac<3 Kg/crr£

Per tal de garantir a cada tub el cabdal esmentat es monta a la sortida del

distribuidor i entrada del tub, un dispositiu com el de la Fig. 12 on el forat de sortida

A està calibrat de manera a aconseguir el cabdal adequat a cada tub.
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La mescla d'aigua i vapor procedent de cada tub descarrega en el col·lector

corresponent i des d'allí va al col·lector principal des d'on passa al distribuidor del

recalentador de vapor i pel col·lector de sortida va a la xarxa d'utilització. Hi ha un

sistema de conexions, amb vàlvules, que permet que al arrencar la caldera es pugui

establir pel recalentador una corrent d'aigua que ve de la bomba de circulació.

També hi ha previst un sistema de refredament del vapor recalentat per l'ús

d'aquelles màquines que estan dissenyades per a vapor saturant, per exemple amb

quatre cilindres d'alta i baixa pressió, Christiansen Mayer.

Aquestes calderes són molt lleugeres, d'alt rendiment tèrmic i d'entreda en

servei molt ràpida, ambdues qualitats molt interessants a la marina. Es poden

considerar calderes especials i estan justificades per a pressions mitges, entre 30 i

60 Kg/cm2; és evident que, donades les seves característiques, l'aigua ha de ser

destil·lada, o bé desproveïda de duresa i acuradament filtrada.

La patent d'aquesta caldera va ser comprada per Alemanya, el Regne Unit i

Espanya.

A Espanya es varen construir per a una sèrie de vaixells que havien de

transportar la fruita des de València als països del nord d'Europa. La màquina motriu

era a vapor, alternativa, del tipus d'alta i baixa pressió.

De bon antuvi la versió espanyola presentava uns trets característics, si més

no, estranys: la pressió de servei era 13Kg/cm2, el combustible, carbó.

En la primera prova, al taller del constructor, varen morir vàries persones per

l'explosió de la bomba de circulació que era centrífuga i de ferro fos. Ningú es va

adonar, pel que Sembla, que la bomba havia de treballar a la pressió de la caldera i

a la temperatura de vaporització corresponent.

Instal·lades a bord, hi van posar tan sols una bomba de circulació i quan la

bomba s'aturava per alguna fallada, els tubs de vaporitzadors eren portats a

temperatures molt altes, es fonien i reventaven.
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El fet de cremar carbó agreujava el problema puig que quan un tub

reventava s'havia de "retirar el foc" és a dir, s'havia de treure tot el carbó roent cap a

la boca dels forns i fer-lo caure pel davant de la caldera i apagar-ho amb dolls

d'aigua pel que es produïa una atmosfera de vapor, cendres i foc, dantesca, previa a

l'entrada a la caldera per a posar remei i pel mig de la mar. Molts dels tubs

vaporitzadors que no reventaven al parar la circulació d'aigua, quedaven afeblits i

ho feien durant el funcionament normal en un moment qualsevol, sempre inoportú

perquè s'havia de deturar el vaixell.

Tot plegat va ésser causa de patiment i d'angoixa per l'oficialitat i els

mariners de màquines, molts dels quals se'n van anar tot i que hi havia atur

important en la marina d'aquells temps. No cal dir les pèrdues econòmiques i de

prestigi que va haver de patir l'empresa naviliera... Al canviar de combustible,

passant del carbó al petroli, les coses varen millorar però no prou. Sempre hi varen

haver reventados de tubs pels problemes de deficient circulació local per

obstruccions causades pel mal filtratge i pel fet, molt i molt conegut, de què la

lubricació dels cilindres i la tija, dels pistons, feta amb valvulines denses,

contaminava de matèries grasses el vapor i en conseqüència l'aigua de
•£

condensació que era la part principal de l'aigua d'alimentació de la caldera.

Aquestes grasses formaven una pel.lícula que disminuía el coeficient de transmissió

del calor el que paulatinament cremava els tubs vaporitzadors i, preferiblement, els

recalentadors.

És a dir: fallades inicials per defectes de projecte,! elevada taxa de fallades

per projecte també inadequat,malgrat les modificacions posteriors, i ràpid

envelliment.

Contemporàniament i a la fi de la segona guerra mundial, un periodista

tècnic, anglès, va visitar el creuer alemany Prinz Eugen, de 135.000 c.v, que

funcionava amb calderes Lamont de pressió mitja i vapor recalentaí, però que

subministrava vapor a turbines. El periodista va estar set dies a bord amb l'enginyer

en cap de Màquines i quan va interessar-se per les calderes li varen dir que mai
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havien tingut problemes amb elles. Amb les turbines si que en varen tenir. Es tracta

doncs d'un bon projecte tèrmic arruïnat per un mal càlcul tèrmic i mecànic i per mala

aplicació operativa.

Es pot afirmar que sempre que es produeixen errors semblants, no tan

grollers, trascendeixen més tard a la durada de la vida útil del sistema i en el valor de

l'ordinada X(t). Aquest valor, de X(t), més o menys constant, és el que determinarà els

costos directes i indirectes de manteniment en la vida del sistema.

Es pot pensar que parlar de fiabilitat sigui una hipocresia semàntica.

S'hauria de discutir sobre infiabilitat.

És curiós d'observar que una teoria tan ben treballada i desenvolupada no

sigui utilitzada per a definir en la fase contractual amb el marge d'error que calgui, el

valor atribuïble a la fiabilitat dels sistemes industrials en període de vida útil. Cap

marca, cap firma constructora de sistemes industrials, incloen-t'hi els grans noms de

les màquines tèrmiques, marines i terrestres, accepta cap responsabilitat sobre el

valor X(t) en la vida útil del sistema, ni tan sols durant el període d'amortització. La

indústria i els serveis.serveixen com a banc de prova dels constructors i el cost de les

incerteses cau, sencer, sobre el cost de manteniment, és a dir, sobre el cost del

producte i sobre la seguretat de les persones que els utilitzen. Aquest és l'estat

actual de la qüestió. Quan es posa en marxa un ascensor o es viatja en autobús, o

en un avió, o es va a l'espai amb un transbordador o s'intenta posar en òrbita un

satèl·lit artificial, o fer funcionar una ce'ntral nuclear, plana sempre la incertersa, la

possibilitat de fallada. I, essent les coses així, la fiabilitat dels productes tècnics de

que ens ocupem, depèn molt del que es pugui o es sàpiga fer en el Manteniment.

La societat ha de partir del principi de que tot allò que funciona pot caure en

fallada i s'ha d'organitzar des d'aquest punt de vista, de manera lògica, assenyada,

sense caure en la histèria cada vegada que hi hagi una fallada en les centrals

nuclears o que caigui un ascensor. En general, els danys catastròfics i irreparables

poden derivar-se de no haver atribuït a la funció de manteniment la importància i els
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medis que en cada cas li corresponen. Ningú té dret a pensar que un sistema

industrial, complexe i complicat, o senzill i planer, funcionarà per si mateix bé i

sempre. L'experiència demostra tot el contrari.

La tercera part de la corba explica l'evolució de X(t) quan els processos de

desgast i d'acumulació de fatigues produeixen la degeneració funcional del sistema.

Cal llavors o una important acció total de renovació o bé desmuntar i trossejar el

sistema. Pot succeir que la vida útil d'un sistema s'acabi per envelliment tecnològic i

llavors s'ha de substituir.

Resulta doncs que en els sistemes productius i de serveis, la quantitat,

qualitat i preu de la producció estan en estreta relació de dependència amb la

qualitat i cost del manteniment i sense el qual no hi ha producció ni productivitat que

aconsegueixin costos competitius.
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4.9. RESERVACIÓ O REDUNDÀNCIA

La reservado és un dels principals mètodes d'elevació de la fiabilitat que

permet, almenys en principi, augmentar indefinidament la fiabilitat del sistema.

La reservado, també dita redundància, consisteix en que a un element o

subsistema del sistema s'hi afegeixen un o varis elements o subsistemes de

reserva que, a mesura que es produeixen les avaries es connecten en lloc de

l'element avariat i n'assumeixen les funcions.

Per raons de comoditat emprarem el terme reservado de l'element, entenent

que l'element és tant una part indescomposable del sistema com un subsistema o

el sistema enter. També anomenarem el conjunt format per l'element principal i els

seus elements de reserva, "grup de reservado".

La reservado d'element es pot dividir en diferents tipus segons l'estat dels

elements de reservado en l'instant de la posta en servei.

Reservado activa. Els elements de reserva es troben al mateix règim de

funcionament que l'element principal; la seva fiabilitat no depèn de l'instant en que

són connectats en lloc de l'element principal.

Entendrem en aquest apartat la fiabilitat com a la probabilitat de

funcionament sense fallir en un temps donat i per infiabilitat d'aparició d'una fallada

en el curs d'aquest temps.

Reservado inactiva. Els elements de reserva resten en repòs, inactius, i

en conseqüència no poden patir fallada abans de l'acoblament en lloc de l'element

principal.

Reservagó en buit. Els elements de reserva funcionen en règim sense



-57-

càrrega, en buit, fins a l'instant d'acoblament o connexió en lloc de l'element

principal. En el curs del període d'espera poden caure en avaria però amb una

probabilitat inferior a la de l'element principal. És evident que la reservado en buit

constitueix el tipus més general de reserva i els dos primers tipus en serien casos

extrems.

No considerarem el problema de la reservado òptima. També suposarem

que la substitució de l'element avariat per l'altre de reserva té lloc instantàniament.

També admetrem que els elements avariats no són renovats.

4 . 9 . 1 Reservado activa.

En el cas de la reservació activa, l'element es troba al mateix règim de

funcionament abans i després de la connexió.

És per això que la fiabilitat de cada element no depèn de l'instant en que ha

estat connectat, dit d'altra manera, no depèn de l'instant en què cauen en fallada

els altres elements. S'estima que el temps durant el qual l'element ha caigut en

fallada és substituït per un element de reserva, és pràcticament igual a zero i que el

dispositiu de connexió, si existeix és absolutament fiable.

Suposem que es tingui un element principal i n-1 elements de reserva, com

es veu en la fig. 13 (al.

Designem per

la fiabilitat dels elements corresponents i

la seva infiabilitat per

-qïW^W.·.qnW (Qn=1-Pn)

Fig. 13(3). Siguin PpM la fiabilitat del grup de reserva

¡ Qn(t) la seva infiabilitat.
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Per hipòtesi, la fallada es produeix en l'instant en què l'últim dels elements

connectats cau en avaria. Per que en el curs del temps t el grup de reserva caigui

en avaria, és necessari que en el curs d'aquest temps entrin en avaria cada un dels

n elements. Com totes les fallades són independents segons el teorema del

producte de les probabilitats

Qn(t)=qi(t).q2(t)...,qn(t)

escribint aquesta igualtat per les fiabilitats, tenim que

(9.2.1)

(9.2.2)

Observem que resulta d'aquestes fórmules que la fiabilitat del grup de

reserva no depèn de l'ordre de connexió dels elements de reservado. També en

resulta igualment que la fiabilitat del grup de reserva és determinada pels valors de

la fiabilitat dels elements abans d'aquest instant. Si tots els elements posseeixen la

mateixa fiabilitat, és a dir, si

llavors les fórmules es simplifiquen:

Qn(t)=qn(t) (9.2.3)

altrament dit, la infiabilitat del grup de reservado és igual a la de un element elevat

a un apotència igual a la multiplicitat de la reserva i respectivament.

PnW=1- (9.2.4)



-59-

La fórmula (9.2.3) és senzilla i còmode. Pot ser resolta amb facilitat en relació

amb les magnituds que la composen. Si per exemple, ens donen la infiabilitat q(*)

d'un element i hem de trobar un nombre d'elements de reserva de tal manera que

la infiabilitat Qn(t) no superi un valor donat Q, llavors de la desigualtat

obtenim

ln1/Q

In1/q

Si, en canvi donat el nombre d'elements de reserva hem ha de determinar

quina ha de ser la fiabilitat de cada un d'ells, llavors tenim que

En el cas de la llei exponencial

P (t)= e-
r»

és útil veure que si les fiabiliats dels elements són properes a la unitat, llavors

i així

q =1-

Qn (9.2.1')

pels elements igualment fiables

Q (9.2.3')
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L'error relatiu en la fórmula (9.2.1') no supera el valor

.2

A més, els segons membres de le sigualtats (9.2.1') ¡ (9.2.31) són no tan sols

aproximats sinó que donen per la no fiabilitat una aproximació per excés.

"xResulta de la desigualtat 1 -e" < x que q (t)

d'on

Les fórmules (9.2.1') i (9. 2. 3') són còmodes en el cas, en que coneixem no

tan sols les fiabilitats dels elements mes el risc respectiu de fallada X

El temps mitjà de funcionament del grup de reserva ve determinat per

l'expressió

Tn=/Pn(t)dt (9.2.5)

Si les fiabilitats dels elements venen donades analíticament llavors el temps

mitjà, en nombrosos casos, pot ser calculat sobre una forma finita.
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1

lei exponencial

Ph (t) =e-

rn-/"[i-fl
/> k-1

dt =

K<S

Z 1 V- 1

— ¿_
K ^-K K<S ^K+^-

pel cas de les fiabilitats iguals

Z
,

K<S<1

K<s<t

el temps mitjà s'aconsegueix encara més fàcilment

Tn= dt

Introduint-hi una nova variable z=1-e~H llavors

rn= 1 / l̂ ü. dz = I/(1+z+z2+...+zn-1)dz =
X Jo 1* ^Jo
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1 / 1 1

X 2 3

(9.2.6)

Si n es gran, llavors es pot calcular aproximadament el temps mitjà segons la

fórmula

Tn o¿T-\ (lnn+C + —) on C = 9,57712 és la constant d'Euler.

Llei de Weibull

Ens limitarem ací al cas de les fiabilitats iguals

p (t) = e-

Tn = I [l-(1-e-to)n] dt = ̂  Cn (-1)k'1 J

k-1

dt =

k=1 Iff k

O bé

Z Í-1 }k-1
ck L_L_

n a
k=1

Suposem que N elements idèntics hagin estat sotmesos a assaigs continuats
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fins a que es produeixi la fallada de l'últim element, de manera que els resultats

dels assaigs han donat els valors

O <T! <T2 <....< t N

els quals són els temps aleatoris de funcionament dels elements en ordre creixent.

La funció empírica de fiabilitat ós

p(t)=i~k/N on k representa el nombre de fallades que s'han produït fins a

l'instant t.

Posant aquesta funció en la fórmula (9.2.5) obtenim

N

T -T =fh 1 A t n 1 d t -
Jo

k=1

kn-(k-1)n

Nn

Així, el temps mitjà de funcionament del grup de reservado pot ser

determinat directament sgons el resultat dels assaigs.

Pot semblar, a primera vista, segons l'exposat que el temps mitjà Tn pugui

ser calculat fàcilment sigui amb l'ajuda de fórmules exactes, sigui amb una

aproximació suficient segons els resultats dels assaigs. Però no és així. En efecte el

valor del temps mitjà Tn ve determinat principalment pel comportament de la funció

de fiabilitat p(t) per a grans valors del temps, que superen notablement eMemps

mitjà de funcionament de l'element. Quan més de pressa decreix la ficció p(t) més

petit serà Tn quan t —*• <*> i inversament.

El temps Tn, teòricament pot variar entre límits suficientment amplis, o sigui
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Però la funció de fiabilitat p(t) només és coneguda, molt sovint, que en un

interval limitat de temps, que és o més petit o del mateix ordre de valor que el temps

mitjà, de funcionament de un element, puig aquest temps mitjà es mesura sovint en

desenes o centenes de milers d'hores i és impossible físicament de continuar el

assaig durant un temps tant llarg.

En el cas on la fiabilitat ve donada analíticament aquestos raonaments

conserven el seu valor. Efectivament, quan diuen, per exemple, que la fiabilitat

segueix una llei exponencial, volem dir que en l'interval de temps que ens interessa

el risc de fallada X(t) =X, és constant.

El què no sabem és què succeirà més endavant i es precisament aquest

comportament ulterior de X,(t) el que determina el valor de Tn.

Per aquesta raó les fórmules abans ecrites, probablement només són vàlides

per una classe força reduïda d'elements, concretament per als elements en els que

el període "d'envelliment" ha estat ben estudiat.

Per la majoria dels elements és suficient tenir una estimació simple del temps

mitjà Tn. Per establir tal estimació suposem que la funció q(t) té la seva convexitat

orientada cap amunt

n =/li-qn(t)] dt

Efectuem el canvi de variables z = q(t), t = 'Vp(z). La funció ty(z) te la seva

convexitat orientada cap avall. Després del canvi de variables s'integra per parts
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rn = / (1 -z") d y (z) = n fzn-1 ti (z) dz
J.. Jo

I resulta llavors

èl|)(a)+f (a) (z-a)

puig que una curva té la convexitat orientada cap avall està situada més amunt de

qualsevulla tangent a ella.

En deduim que

Tn è n J Zn-1 [t|i(a) + f (a) (z-a) ] dz = tya) + f (a) ( ̂  - a)

Com el número a és arbitrari, fem a = n/n-1 . 1 obtenim

nèV(JL) on q(Tn) ^ —n ' n-1 n n-i

i en definitiva

(9.2.7)

Per avaluar el grau d'exactitud d'aquesta desigualtat s'estableix

anàlogament una estimació per defecte. Suposem per això que el nostre element

envelleix, és a dir que el risc de fallada creix de manera monòtona. Es té llavors

p(t) = e 6 = e'A(t)

i la funció A(t) té la convexitat orientada cap avall, i
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fent el canvi de variables z=A(t), t = vp (z) i integrant per parts

r* r*
Tn =J[1 (1 - e~z)n] d y (z) = n J (1 - e'2)"-1 e'z \f (z) dz

i procedint com en el cas precedent, tenim que

Fem ara

llavors

o bé

T

a=1 +1/2 + ... + 1/n

Tn <f(1 + 1/2 + ...

A(Tn) i 1 +1/2 + ...+ 1/n

Obtenim, doncs per la fiabilitat, l'estimació

p (Tn) = e -AT« ¿ e-(1 + 1/2 ....+1/n)

Es demostra fàcilment que

tendeix en decréixer de una manera monòtona vers un límit igual a -C. I és perquè

(n+1) p(Tn) = e I* (n+1)-(1 +1/2...+ 1/n) > e-
c = 0,56 ... (9.2.8)

Es pot no considerar les condicions per les quals les desigualtats (9.2.7)

(9.2.8) són vàlides. És suficient que a partir d'un cert t = t0 les tangents a les

gràfiques p(t) i tn[p(t)]~1 estiguin situades més baixes que les corbes. Llavors si

tenim la desigualtat
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0,56«se-c á p(Tn)á (9.2.9)

Aquesta desigualtat demostra que per determinar el temps mitjà de

funcionament del grup de reserva es pot emprar la fórmula aproximada

p(Tn) = (9.2.10)

En aquest cas, com sigui que la aproximació s'ha fet per defecte, hem sots-

estimat el temps mitjà, és a dir, el valor veritable de Tn és un xic més gran que el

valor calculat. Per establir aquesta fórmula aproximada, s'ha suposat que les

funcions q(t) i A (t) = I n 1 !/p(t) tenen la seva convexitat orientada cap a baix. Si això

es produeix a partir d'un cert t, la desigualtat (9.2.9) es verificarà a partir un cert

índex n.

Es veu de la fórmula (9.2.10) com augmenta el temps mitjà amb l'augment de

la multiplicitat de la reserva. Per exemple, per la llei de Weibull

8

*
1

n-H

el temps mitjà creix lentament.

Se solen fer a partir d'ací altres tipus de consideracions i càlculs

complementaris, per exemple, per al cas en que el caràcter del sistema sigui tal que

tots els n elements afectin simultàniament una certa funció i per tal que aquesta

funció sigui realitzada cal que almenys un d'aquests n elements es trobi en estat

de servei. Això significa que la fallada del grup de reserva es produeix en el
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moment de la (n-m+1) avaria. Si se suposa que les fallades dels elements són

independents es pot trobar fàcilment la fiabilitat del grup de reserva. En el cas

general, quan les fiabilitats dels elements són diferents, considerem el polinomi

P(x) = 2) ... (Pnx+qn) =

no

És evident que el coeficient Pnk és la probabilitat per a que en un instant

donat, k elements dels n elements considerats estiguin encara amb vida.

Se'n dedueix que

pn=
k=m

(9.2.11)

Si tots els elements són igualment fiables, llavors

n

Pn = ^ PK q
n-k

k=m (9.2.12)

Com a concçlusió d'aquest apartat se sol indicar una interpretació teòrica

probabilística de la reservado activa.

Siguin TJ, i2, ...Tn els temps aleatoris de funcionament de l'element

principal i dels elements de reserva que estimem igual fiables i t(n) el temps

aleatori de funcionament del grup de reserva.
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Resulta llavors que

= max.

Podem considerar els valors T^ com a observacions independents

realitzades sobre una variable aleatòria que segueix la llei de distribució q (t).

Siguin

T'1 < t'2 < ... < x'n

els valors de T^ disposats en ordre creixent. La successió de x^ sol anomenar-se

mostra ordenada. Es veu que

(R) =

Així l'instant de fallada del grup de reserva és el terme extrem de la mostra

ordenada. En el cas descrit per la fórmula (9.2.12) l'instant de fallada

El que significa que en el cas de l'estudi de la reservado activa és aplicable

la teoria de la distribució dels termes d'una mostra ordenada.

També se sol considerar un esquema teòric probabilista, amplament

utilitzable a l'estudiar els diferents tipus de reservació i que se sol anomenar

"esquema de mort".

Aquest estudi, com el de la reservació en buit segueixen camins semblants i

ocupen un espai considerable que fuig del propòsit d'aquest treball. També és

objecte d'estudi especial el problema que planteja la infiabilitat dels commutadors
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entesos com a tais els dispositius que serveixen per desconnectar l'element avariat

i per a connectar en el seu lloc a l'element de reserva. Se sol considerar que la

funció d'aquests "commutadors" pugui ser exercidaper un operador humà però, en

general, en aquest cas s'ha de menester un temps apreciable per a trobar i

substituir l'element defectuós. En els llocs on no és acceptable una aturada de la

producció o de la funció es recorre a commutadors automàtics.

En l'estudi precedent de fiabilitat dels grups de reserva en els que els

commutadors eren absolutament segurs, però els commutadors reals poden fallar i

en conseqüència, quan és el cas, es fa l'estudi de la fiabilitat dels grups de reserva

tenint bon compte d'aquest factor. També això dóna lloc a treballs llargs que

consideren tots els casos possibles i que no són objecte d'aquest treball.

Tanmateix hi ha qüestions essencials sobre la reserva de sistemes que

haurien d'esmentar.

Escala o valor de la reservado

Quan s'estudia la redundància d'un sistema es pot preveure la reservado,

sigui per a determinats elements del sistema, sigui per blocs d'elements, sigui pel

sistema sencer. En direm escala de reservado al nivell de reserva del sistema.

Quan més gran és la part del sistema dotada d'unitats de reserva, més gran és

l'escala de reservado.

"Es demostra que tant per a la reservado activa com per a la inactiva tot

augment de l'escala de reserva fa disminuir la fiabilitat dels sistema". Hom es pot

representar tot augment de l'escala de reserva de la següent manera:

El sistema comporta m parts i cada una d'aquestes parts posseeix n parts

semblants de reserva, vegeu la figura 13. b.
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Fig. 13. b Fig. 13.C

Aquestes parts formen un determinat bloc en el sistema. Si agrupem totes les

primeres, segones, etc. parts de reserva, obtindrem n blocs de reservado. Volem

ara demostrar que la fiabilitat del sistema disminueix quan es fa una semblant

reunió de reserves.

Hom es pot representar tota reunió de la reservado de le parts del sistema,

reunim ara la seva reserva amb la de la tercera part del sistema, etc. És per això

que quan fem la demostració de lanostra afirmació podem limitar-nos a considerar

el cas on hom reuneixi les reservacions de dos parts del sistema. La reunió de la

reserva d'aquestes dos parts pot ser considerada successivament com la reunió de

tots els primers elements de reserva, després de tots els segons, etc. En resulta que

en la demostració de la nostra afirmació ens podem limitar al cas on cada una de

las dos parts del sistema posseeix un apart de reserva, fig. 13.C. Considerem així

dues parts dobles del sistema. Designarem cada una d'aquestes quatre parts amb

el terme element.
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Siguin 11,i'1,12^ 2 e's temps aleatoris de funcionament dels elements

principals i les seves reservacions. Comparem dos sistemes de reserva i

demostrarem que en el segón cas la fiabilitat d'aquest grup de quatre elements no

serà superior a la seva fiabilitat en el primer cas.

Considerarem separadament la reservado activa.

Reservado activa

El temps de funcionament del grup per al primer esquema s'expressa sota la

forma

T-| = min. [max (T^T'I), max (i/̂ '

per al segon esquema

doncs, és evident que

T2 = max. [ min (t̂ ), min

= max (T.T'I), i = max

en conseqüència tenim

T2 =min. I max. (T^T'I), max (t2,t'2)J = T-|

Però la desigualtat T2 ^ T-j

significa que, per al segon esquema la fiabilitat no és pas més gran que per al

primer esquema.
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Reservació inactiva. Els temps aleatoris de funcionament del nostre grup

s'expressen així:

=min.

T2 = min. [(T! + t'2), min

i és evident que

en conseqüència tenim

i T2 í

T2 = min. =T1

i trobem el mateix resultat. Es interessant d'observar que aquesta conclusió no

depèn de la llei de fiabilitat de l'element. Així, quan més gran sigui l'escala de

reserva, més feble és la fíabilitat.

Reservado mòbil

Fig. 13. d.

El sistema es composa normalment de grups d'elements idèntics. En aquest

cas, en lloc de crear una reservado per a cada element particular, es poden reunir
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tots els elements de reserva i construir així una reservado, que s'anomena mòbil,

vegeu fig. 13.d.

D'aquesta manera es disposa d'un grup d'elements principals idèntics

(intercanviables) i d'un grup d'elements de reservado. Quan un dels elements

principals cau en fallada es substituït per l'element següent de la reserva. La fallada

de tot el grup de reservado es produeix en l'instant de la fallada d'un dels elements

principals després d'haver esgotat tots els elements de reserva (que han estat

utilitzats o han sofert avaria mentre esperen el seu torn per a ser utilitzats).

Es calcula fàcilment la fiabilitat del grup de reserva en el cas d'una

reservado mòbil.

Suposarem que les fiabilitats de tots els elements, principals i de reservado,

són idèntics i iguals a p(t) i les infiabiliats a a(t). Veurem separadament el cas de

reservado activa i no activa.

Reservado activa.

Siguin n el nombre d'elements principals i m el nombre d'elements de

reservado. És clar que e nostre grup de reserva no entrarà en fallada en el curs del

temps t quan, i tan sols quan no es produeixin més de m fallades en el curs

d'aquest temps.

En conseqüència la fiabilitat del grup de reservado és

m

Pnm(t) = nqk(t) pn+m-k(t) (9.2.13)

k=o



-75-

Si la fiabilitat segueix una llei exponencial

p(t) = e-

i es calcula el temps mitjà (9.3)

X(m+n) X(m+n-1)

(9.2.14)

Reservació inactiva.

En el cas general, la fiabilitat, s'expressa en forma força complicada

mitjançant integrals del tipus de convolució i també el temps mitjà té una forma

complicada. Per aquest motiu suposarem que la fiabilitat segueix una llei

exponencial.

p(t) = e-N

En aquest cas és senzill de calcular la fiabilitat del grup de reserva.

PnrnW =

m

e-x dx = (9.2.15)

k!
k=o

i vist que la intensitat global de fallada és igual a n?i i que el funcionament del grup

de reservado para en l'instant de la (m+1) fallada. El temps mitjà de funcionament

és

Tnm = m+1/nX
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Per conduir aquest tema considerem la següent qüestió general: suposem

que tenim dos grups de reservado mòbil, un dels quals té n-| elements principals i

mi elements de reserva i l'altre r\2 elements principals i iri2 elements de reserva.

Reunim aquests dos grups de manera que el grup unificat comporti n-|+n2

elements principals i m-| +n\2 elements de reserva. La fiabilitat del sistema resultarà

elevada per causa d'aquesta reunió?.

Es demostra ara, que en el cas de fiabilitats idèntiques de tots els elements

que formen part d'aquests grups la reunió de les reservacions d'aquests grups

augmenta sempre la fiabilitat del sistema.

Siguin t'i,t'2 , t'3.... els instants successius de les fallades dels elements,

principals i de reserva, del primer grup i T"i,t"2,--- els instants successius de les

j.
fallades del segon grup. El primer grup entra en fallada en l'instant t' = T'm1+1 ¡ e'

segon grup en l'instant t" = t"m2+1 • ̂ n conseqüència el grup format per la reunió

d'aquests dos grups entra en fallada en l'instant t-| = min. (t',t"). Portarem les

fallades dels dos grups sobre un mateix eix i representarem els instants de les

fallades del grup unificat, per

Si reuníssim les reservacions d'aquests dos grups, la fallada del grup unificat

es produirà en l'instant t_2 = t"m/| +ma+i.
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Suposem, per fixar les idees que

En aquest cas fins a l'instant i'm +1 no s'han produït més de m2 fallades
H

del segon grup i per tant

T1 = ̂ '

Això significa que la fallada del grup unificat amb reservado comuna no es

produirà abans de la fallada d'aquest grup amb els reserves separades. Es pot

estimar el guany aconseguit amb la reunió de les reserves i comparar

quantitativament els temps mitjans de funcionament en l'un i l'altre cas. Si la

fiabilitat del sistema segueix una llei exponencial p (t) = e"^ , el temps mitjà de

funcionament serà, en el cas de les reserves separades igual a

Z
s=o

n-|n2

k=o ,+s

Mitjançant aquestes fórmules es pot valorar el guany que es pot aconseguir

per la reunió de les reservacions i també permeten concloure que el guany mínim

es produirà en el cas en que
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Això no és difícil de comprendre des del punt de vista físic puig que, en

aquest cas els dos grups entren en fallada, mitjanament, de manera simultània, és

a dir que la reunió de les reservacions no aporta gairebé cap avantatge.

La reservado mòbil dóna un guany molt acceptable de fiabilitat, però cal tenir

compte d'un altre aspecte purament tècnic del problema: si la substitució de

l'element avariat no es fa per una persona sinó per un dispositiu automàtic, la

reservado mòbil necessita d'una gran quantitat de connexions i de commutadors

puig que cada element de reserva ha de ser reunit amb cada element principal.

Aquest fet desvalora sensiblement la idea de la reservado mòbil.

Fins aquí hem suposat que els elements avariats no han estat renovats. En la

pràctica industrial s'empra la renovació per elevar la fiabilitat dels sistemes i

augmentar la duració de la vida útil. Per a la descripció quantitativa del

funcionament de tais sistemes s'han hagut de crear els models matemàtics

corresponents. Ha resultat que els sistemes amb renovació resulten ben descrits

per la teoria dels fenòmens d'espera. Nombrosos problemes de la teoria de la

fiabiliat poden ser traduïts al llenguatge d'aquella teoria, per exemple, si hom

substitueix el terme "demanda" pel terme "fallada" o el terme "servei" per

"reparació". Quan s'estudia la reservado amb renovació se suposa en general que

la duració de vida està distribuïda segons una llei exponencial. En aquestes

condicions el funcionament del sistema resulta sempre descrit per un procés

homogeni de Markov, amb un nombre finit d'estats. El més sovint hom es limita a

l'estudi de processos en règim permanent i llavors el problema de la descripció del

funcionament del sistema es redueix a la resolució d'un sistema d'equacions

algebràiques.

També en nombrosos problemes d'aquest tipus s'utilitzen amb èxit els

processos anomenats de "naixement i de mort" que hom aplicava abans en la

teoria dels fenòmens d'espera en biologia, medicina, etc.
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Així els estudiosos de la teoria de la fiabilitat entren per tots els camins

possibles del raonament matemàtic i físic, i han elaborat una àmplia i sòlida teoria

que no és responsable de les deformacions interessades de que ha estat objecte

en la seva aplicació al Manteniment.
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