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КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ   
ВОДОПРОВІДНИХ СПОРУД НА МЕЛІОРАТИВНИХ  

СИСТЕМАХ 

  

Викладена методика визначення комплексних показників 

надійності для водопровідних споруд на меліоративних системах. 

Приведені дані натурних обстежень водопровідних споруд, на 

основі яких виконаний аналіз та визначенні показники 

напрацювання на відмову та інтенсивність відмов водопровідних 

споруд. 
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В процесі експлуатації  меліоративних системи під впливом різ-

них факторів відбувається спрацювання, старіння, виникають пошко-

дження елементів системи, в результаті чого відмовляють водопропус-

кні споруди. Такі негативні зміни погіршують можливості споруди 

транспортування води, забезпечення перетину каналами доріг і т.д. [1]. 

 Для врахування таких факторів необхідний аналіз об’єктів  з пози-

ції теорії надійності. 

Вивчення реальних умов експлуатації водопровідних споруд меліо-

ративних систем вміщувало облік кількості відмов та пошкоджень, ви-

явлення і аналіз їх характеру та причин виникнення, вивчення фізич-

них процесів, що впливають на надійність роботи окремих елементів. 

Для  оцінки технічного стану гідротехнічних споруд, згідно про-

грами досліджень, здійснювались комплексні дослідження, які вклю-

чали в себе польові дослідження, аналіз технічної документації та про-

ектних рішень.  

Польові дослідження проводились  методом обстеження елементів 

меліоративних систем за спеціально розробленими методикою «Оцін-

ка міцності та водонепроникності конструкцій залізобетонних та бе-

тонних гідротехнічних споруд». 

Цілями обстеження споруд є виявлення пошкоджень конструктив-

них елементів, визначення фізичного зносу конструкцій та споруд у 

цілому та складання висновку про технічний стан споруди і його при-

датності до експлуатації.  
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На основі даних польових обстежень складаємо варіаційний ряд 

значень напрацювання на відмову (в роках), починаючи відлік від року 

введення гідротехнічної споруди в експлуатацію. З певним допущен-

ням приймаємо, що відмова гідротехнічний споруд наступила в рік її 

виявлення під час польових обстежень. В цьому випадку будемо мати 

варіаційний ряд відмов споруд на системах. В даних розрахунках від-

мовою споруди вважається неспроможність виконання спорудою екс-

плуатаційних вимог.  

Варіаційний ряд напрацювання на відмову водопровідних споруд 

загальне число складатиме 61=r  шт. 

Для кількісного аналізу достовірності даної статистичної інфор-

мації використане правило «трьох сигм» [2, 3], згідно якого результат 

не беруть для подальшого аналізу, якщо умова не виконується:  

xi xx σ3// 〉− , 

де ix   –   сумнівне значення випадкової величини x ; 

xx σ, – відповідно середнє значення та середнє квадратичне відхи-

лення випадкової величини x . 

Середнє напрацювання на відмову відновлюваних елементів водо-

провідних споруд: 
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кість відмов елементів. 

Інтенсивність відмов статистично можна визначити за формулою 
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де iN  та 1+iN  – відповідно число елементів, що справно працювали 

на початку експлуатації та в момент проведення обстеження t∆ ; 
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)( tn ∆  – число елементів, що відмовили за час t∆ . 

В нашому випадку в якості випадкової величини виступає наробі-

ток на відмову MTBF . Середнє квадратичне відхилення MTBFσ  ви-

значаються за формулою [2]  

∑
=
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−
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r 1
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1

1
σ .             (3) 

Допускаємо, що сумнівними можуть бути мінімальні та максима-

льні значення напрацювання на відмову  22min =MTBF р. та  

44max =MTBF р. 

За формулами визначаємо  відповідно 375,36=FBTM  і 

83,5=MTBFσ р. 

Тоді  згідно правила «трьох сигм» визначаємо: 

49,1783,53338,14375,3622min =⋅=<=−=− MTBFFBTMMTBF σ р. 

49,1708,53363,7375,3644max =⋅=<=−=− MTBFFBTMMTBF σ р. 

Отже, значення 22min =MTBF р. та  44max =MTBF р. відносяться 

до вибірки варіаційного ряду і їх потрібно враховувати при встанов-

ленні теоретичного розподілу надійності водопровідних споруд.  

Значення емпіричної функції розподілу випадкової величини від-

мов в точках визначаємо за формулою [2] 
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де  r   – загальна кількість відмов водопровідних споруд; 

iA  – накопичена частота.  

В нашому випадку: 

∑
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де  ir  – частоти величин 
iMTBF  у зростаючому варіаційному ряді; 

n  – порядковий номер величин 
iMBTF  у зростаючому варіацій-

ному ряді. 

Нанесення точок емпіричної функції (рисунок) показало, що функ-

ція апроксимується нормальним розподілом 
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Рисунок. Сітка імовірності для нормального розподілу та графік 

 функції )(MTBFF  

  

Для встановлення типу теоретичного закону розподілу надійності 

роботи водопровідних споруд використовували спеціальну програму 

на ЕОМ для визначення теоретичних законів розподілу випадкових 

величин. В основі даної програми закладений розрахунок даних для 

визначення теоретичного закону розподілу, побудова графіків теоре-

тичного розподілу випадкової величини на  сітках ймовірностей, а та-

кож оцінка апроксимації дослідних даних.  

Результати розрахунків наведені в таблиці.  

Оцінимо можливість апроксимації дослідних даних нормальним 

розподілом за критерієм Колмогорова [3]. 

З таблиці і графіка (рисунок) видно, що максимальна різниця між 

емпіричною та теоретичною функціями розподілу 138,0max =D  спосте-

рігається при 34=MTBF р. 

При рівні значимості 05,0=α  та при кількості випадкових величин 

50>r  критичне значення складає А (60;0,05) = 0,210. Порівняння ста-

тистичного значення 138,0max =D  та критичного значення 188,0=A  

показало )188,0()138,0(max AD < . Це підтверджує, що дослідні дані 

не суперечать нормальному розподілу. 
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Таблиця 

Розрахункові дані для визначення теоретичного закону розподілу  

надійності водопровідних споруд  

№ 

з/п 
MTBF , 

роки ir  iA  ( )
e

F MTBF  ( )
t

F MTBF  mD  

1 22.00 5 5 0.078 0.053 0,025 

2 23.00 5 10 0.156 0.069 0,087 

3 29.00 4 14 0.219 0.256 0,037 

4 33.00 8 22 0.344 0.458 0,114 

5 34.00 2 24 0.375 0.513 0,138 

6 35.00 7 31 0.484 0.568 0,084 

7 36.00 3 34 0.531 0.621 0,09 

8 38.00 9 43 0.672 0.720 0,048 

9 40.00 3 46 0.719 0.805 0,086 

10 41.00 7 53 0.828 0.840 0,012 

11 43.00 7 60 0.938 0.898 0,04 

12 44.00 3 63 0.984 0.920 0,064 

Нижню та верхню границю для середнього напрацювання на від-

мову FBTM  визначаємо за формулами: 

FBТMnMTBF нн = ,                                        (6) 

FBТMnMTBF вв = ,                                         (7) 

де нn , вn  – табличні коефіцієнти відповідно верхньої та нижньої межі 

при  довірчій імовірності 95,0=q  і 61=r  [2]. 

Нижнє та верхнє значення напрацювання на відмову водопропуск-

ної споруди при середньому напрацювання на відмову 

4,36=FBTM років та коефіцієнтів 821,0=нn  і 25,1=вn  при  дові-

рчій імовірності 95,0=q  і 61=r  [2] дорівнюють: 

9,294,36821,0 =⋅=нMTBF р.; 

5,454,3625,1 =⋅=вMTBF р. 

Середня інтенсивність відмов водопропускної споруди дорівнює: 

0275,04,36/1 ==λ  р
-1

. 

Нижнє і верхнє значення інтенсивності відмов водопровідної спо-

руди дорівнюють: 

033,09,29/1/1 === нн MTBFλ р
-1

; 
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0219,05,45/1/1 === вв MТТBλ  р
-1

. 

Висновки. 
Встановлений  нормальний закон теоретичного розподілу зміни 

надійності роботи водопровідних споруд на меліоративних системах у 
часі на основі обробки статистичних даних про надійність їх роботи. 
Середній наробіток на відмову за даними спостережень складає 

4,36=FBTM років, середня інтенсивність відмов дорівнює  

0275,0=λ  р
-1

. 

Визначенні нижнє та верхнє значення інтенсивності відмов, нижнє 

значення спостерігається на 29 р. і рівне 033,0=нλ  р
-1

, а верхнє від-

повідатиме 45,5 р. і дорівнює 0219,0=вλ  р
-1

. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ  

ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Изложена методика определения комплексных показателей наде-
жности для водопроводных сооружений на мелиоративных систе-
мах. Приведенные данные натурных обследований водопроводных 

сооружений на основе которых выполнен анализ и определены 

показатели наработки на отказ и интенсивность отказов водопро-

водных сооружений. 

Ключевые слова: надежность, отказ, наработка на отказ, интенсив-

ность отказов, функция эффективности, обследование. 
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