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ABSTRACT 
A statistical method for determining the reliability of glass bottles based on the Weibull 

distribution in two-parametric form is presented. The reliability of glass bottles with nominal 
volume of 0,5 l, subjected on internal pressure of 1 MPa, is presented. The comparison between 

new and used glass bottles is made. 
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Въведение 

При експерименти със стъкло съществува невъзпроизводимост на структурните 

особености (брой, ориентация, размери на микропукнатини и надрасквания). Размахът на 

експериментално определените стойности на разрушаващото напрежение е голям. 

Установено е [3,7,8], че за крехки материали вероятностното разпределение на 

разрушаващото напрежение съгласно статистиката на Вейбул дава по-коректни прогнозни 

резултати отколкото нормалното (Гаусово) разпределение.  

При натоварване с вътрешно налягане р разпределението на вероятността бутилката да 

се разруши, съгласно статистиката на Вейбул, е: 

  
m

o(p / p )
F(p) 1 e         (1) 

Тук F(p) е интегрален (кумулативен) закон на разпределението; ро е характеристично 

налягане [MPa]; m е модул на Вейбул (параметър на формата). 

Параметрите на Вейбул рo и m могат да се определят по различни начини [5]: линейна 

регресия на ранга (Rank Regression), метод на най-голямото правдоподобие (Maximum 

Likelihood Estimate), метод на моментите (Method of Moments). Тук ще се приложи линейна 

регресия на ранга. 

 

Теоретичен анализ 

Линеаризация на разпределението на Вейбул се постига чрез двукратно логаритмуване 

на уравнението (1): 

  
oln{ ln[1 lnF(p)]} m.ln(p) m.ln(p )      (2) 

Кумулативната функция на разпределението може да се изчисли по приближената 

формула на Benard [6]: 

  i

i 0,3
F̂

n 0,4
         (3) 

 i – ранг на разрушаващото вътрешно налягане; 

 n – общ брой опити проведени до разрушаване на бутилките. Задължително условие е 

експериментите да се довеждат до край, т.е. до разрушаване на образците. 

Така неизвестни в уравнение (2) остават параметрите на Вейбул. 

Ако в (2) се положи: 
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  ln{ ln[1 ln F(p)]} y        (4а) 

  
1m a           (4б)  

  ln(p) x          (4в) 

  
o 2m.ln(p ) a         (4г) 

се получава линейното уравнение 1 2y a .x a
 с неизвестни коефиценти, които могат 

да се определят статистически чрез регресионен анализ: 
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Тогава параметрите на Вейбул могат да се изчислят от (4б) и (4г): 
n n n

i i

i 1 i 1 i 1

1 2
n n

2

i i

i 1 i 1

i 0,3 i 0,3
n. ln(p ).ln ln 1 ln ln(p ) . ln ln 1 ln

n 0,4 n 0,4
m a

n. ln(p ) ln(p )

  (5) 

2a

m
op e ,           (6) 

 където: 
n n n n

2

i i i

i 1 i 1 i 1 i 1

2 2
n n

2

i i

i 1 i 1

i 0,3 i 0,3
ln ln 1 ln . ln(p ) ln(p ) . ln(p ).ln ln 1 ln

n 0,4 n 0,4
a

n. ln(p ) ln(p )

  (7) 

Като оценка за линейността могат да служат коефицента на детерминация 
2r  и 

стандартната грешка sE  за регресионното уравнение. При значителна нелинейност на 

уравнението (2) е необходимо да се използва три-параметричната форма на разпределението 

на Вейбул. 

Надеждността се дефинира като вероятността обектът да изпълнява целта си адекватно 

за определен период от време при съответни експлоатационни условия (Radio-Electronics-

Television Manufacturers Association,1955). [3] 

Надеждност на стъклена бутилка подложена на определено вътрешно налягане р се 

определя от:  

  
m

o( p / p )
R(p) e         (8) 

Експериментални резултати, статистическа обработка и дискусия 

Проведено е изпитване на вътрешно налягане на стъклени бутилки за пиво с номинална 

вместимост 0,5 l  при постоянна температура 25
о
С. Производството на бутилките е 

класическо, без защитно покритие по външната повърхност. Експериментите са реализирани 

при квазистатично повишение на вътрешното налягане, до разрушение на всеки един 

образец. Тествана е извадка от 7 бутилки. Опитната постановка е описана в [1,2]. 
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Разрушаващото налягане р (ранкирано) е представено в таблица 1 за нови бутилки и в 

таблица 2 за употребявани бутилки. 

 

Таблица 1. Нови бутилки 

Разрушаващо 

налягане p, MPa 

Ранг на 

налягането i yi xi 

3,07 1 -2,308880127 1,121677562 

3,173 2 -1,343181902 1,154677513 

3,493 3 -0,789839834 1,250760966 

3,804 4 -0,366512921 1,336053145 

3,988 5 0,00819456 1,383289852 

4,517 6 0,385841654 1,507848057 

4,618 7 0,85787951 1,529961711 

 

Таблица 2. Употребявани бутилки 

Разрушаващо 

налягане p, MPa 

Ранг на 

налягането i yi xi 

1,431 1 -2,308880127 0,358373501 

1,502 2 -1,343181902 0,406797553 

1,607 3 -0,789839834 0,474369087 

1,706 4 -0,366512921 0,534151449 

1,741 5 0,00819456 0,554459661 

2,114 6 0,385841654 0,748581887 

2,357 7 0,85787951 0,857389624 

 

В таблица 3 са представени статистическите показатели за стъклени бутилки за пиво с 

номинална вместимост 0,5 l. 

 

Таблица 3. Параметри на Вейбул и надеждност 

Показател Нови бутилки Употребявани бутилки 

Коеф. на детерминация r
2 

0,97695 0,91255 

Стандартна грешка Es 0,1355 0,2640 

Модул на Вейбул m 5,4216 4,4372 

Характеристично налягане 

po, MPa 

4,0503 1,9018 

Надеждност при 1 МРа 

R(1MPa) 

0,999491 0,943924 

Експериментално средно 

налягане p , MPa  

3,809  1,78  

Статистическо средно 

налягане cpp̂  

3.7362 1.7341 

Експериментална 

дисперсия s
2
, MPa 

0,610  0,337  

Статистическа дисперсия 
2ŝ  

0.6315 0.1961 
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Честота на счупванията на стъклени бутилки подложени на вътрешно налягане може да 

се дефинира като дял на счупените бутилки при известно малко нарастване на вътрешното 

налягане, отнесен към това нарастване. Следователно, честотата на счупване представлява 

плътност на разпределението на вероятността за разрушаване: 

  
m

o

m 1

(p / p )

o o

F(p) m p
f (p) e . .

p p p

d

d
     (9) 

1

00

m

p

p

p

m
представлява интензивност на счупванията - условна плътност на 

вероятността за възникване на счупване в произволно малък интервал на нарастване на 

вътрешното налягане след определена стойност р при условие, че при налягане р не е 

възникнало счупване. 

За честотата на супванията при нови стъклени бутилки за пиво 0,5l подложени на 

вътрешно налягане р е получена зависимостта: 

  
5,42(p / 4,05) 4,42f (p) e .0,00276.p       (10) 

За употребявани бутилки от същия вид, честотата на счупванията може да се определи 

чрез: 

   
4,44(p /1,9) 3,44f (p) e .0,2561.p        (11) 

В двете уравнения (10) и (11) налягането е в MPa. 

Експериментално определеното средно разрушаващо налягане e средно аритметично 

разрушаващо налягане от проведения брой опити. Стойността му варира при различен брой 

тествани бутилки. 

Статистическото средно разрушаващо налягане се определя от зависимостта [6]: 

  
1

cp op̂ p . (1 m )         (12) 

Статистическата дисперсия се изчислява от: 

  
2 2 1 2 1

oŝ p . (1 2m ) (1 m )       (13) 

Тук Г е интегралната гама функция. 

На фигура 1 и 2 са представени съответно вероятността за счупване и надеждността на 

стъклена бутилка в зависимост от вътрешното налягане. 

  
Фиг.1 Фиг.2 

 

Модулът на Вейбул е оценка за размаха на експериментално определеното 

разрушаващо вътрешно налягане. Размахът представлява: 
max minr p p . При по-големи 

стойности на модула на Вейбул, стойностите на разрушаващото налягане за отделните 

бутилки са концентрирани в по-тесни граници. 
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Понижаването на стойността на модула на Вейбул при използвани бутилки се дължи на 

случайно възникнали и в различна степен повреждения (пукнатини, надрасквания) по 

повърхността на бутилката в периода на експлоатацията ѝ . Те снижават якостта и 

устойчивостта на вътрешно налягане в различна степен за отделните бутилки, и съответно се 

наблюдават по-големи различия в стойността на разрушаващото налягане. 

Очаквано, експлоатацията на стъклената бутилка води до натрупването на дефекти по 

повърхността ѝ  и до намаляване на средното и характеристичното разрушаващо 

напрежение, както и до понижение на надеждността на бутилката. 

 

Заключение 

Представена е хипотеза, че разрушаващото вътрешно налягане за стъклени бутилки 

има разпределение на Вейбул. На тази база е предложен метод за определяне на 

статистическата надеждност на стъклени бутилки при натоварване от вътрешно налягане. 

Проведен е сравнителен анализ между нови и употребявани бутилки от един вид по 

отношение на модула на Вейбул, характеристичното разрушаващо налягане и надеждността 

на бутилките при натоварване от вътрешно налягане 1 МРа.  
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