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В статті наведено результати досліджень надійності водоводу «Дні-
стер-Чернівці». Виконано аналіз статистичних даних щодо пошко-
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Вступ. Несприятливе положення з водозабезпечення населення 

сьогодні розглядається багатьма країнами як загроза національної без-

пеки у зв'язку з погіршенням з цієї причини здоров'я населення, оскі-

льки одним з важливих чинників нормальної життєдіяльності людини 

є її забезпеченість чистою та фізіологічно повноцінною питною водою. 

Тому проблеми підвищення стійкості і надійності функціонування 

трубопроводів водопостачання стають нині актуальними як ніколи.  

Практика експлуатації комунальних мереж показує, що порушення 

нормального рівня водозабезпечення і екологічної безпеки споживачів 

пов'язані в основному з аваріями на ділянках трубопроводів – най-

більш функціонально значимих і уразливих елементах систем життє-
забезпечення. Однією з головних причин низької якості послуг водо-

постачання є незадовільний технічний стан трубопровідного комплек-

су систем водопостачання, значна частина споруд якого відпрацювала 

нормативний термін і потребує оновлення [1, 2]. 

Аналіз публікацій. Питанням надійності та ефективності функціо-

нування системи подачі і розподілу води присвячені  труди  АКГ ім.  

К. Д. Памфілова, школи М. М. Абрамова, М. П. Белозорова, Ю. О. Іль-

їна, І. І. Науменка О. А. Ткачука [3], П. Д. Хоружого, Найманова А. Я. 

[2], Е. М. Гальперіна, В. А. Петросова, В. Г. Новохатнього [4],  

О. С. Новицької, В. О. Орлова, В. П. Косінова, О. В. Матяша [5] та ін-

ших. Потрібно відзначити, що дослідженнями з надійності систем во-
допостачання займаються науковці з дальнього зарубіжжя: Г. Готлось, 

П. Андренко, Я. Рак, Ф. П’єхурськи, І. Зімош, L. Mays, J.M. Wagner, 

Y.K. Tung, J. Hwandon  та ін.  
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 Мета статті.  Виконати кількісний аналіз пошкоджень труб водо-

гону Дністер-Чернівці за окремими ділянками, визначити основні види 

аварій на ньому та встановити середньозважене значення параметра 

потоку відмов залежно від діаметру та матеріалу трубопроводу. 

Основний розділ. Для того щоб оцінити безвідмовність труб діля-

нок водогону Дністер-Чернівці було зібрано і оброблено статистичні 

дані для металевих труб діаметром 900…1400 мм протягом 5 останніх 

років, а саме за 2008…2012 роки. Водогін  має загальну протяжність 

більш як 55 км та складається зі сталевих (82%) та залізобетонних труб 
(18%) [6]. Статистичні дані щодо пошкоджень водопровідних труб на 

ділянках водогону Дністер-Чернівці наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Узагальнені статистичні дані щодо пошкоджень  труб  

водогону  «Дністер-Чернівці» 

Матеріал туб 
Діаметр  
D, мм 

Загальна 
довжина труб, 

які проаналізовано 
L, км 

Кількість зафік-
сованих 

пошкоджень 
на ділянках ме-

режі, n 

1400 6,7 5 

1200 10,74 11 

1000 23,05 33 
Сталеві 

900 6,42 10 

Залізобетонні 1000 10 21 

Аналіз статистичних даних дозволив виділити основні види по-

шкоджень для водопровідних труб. Для сталевих труб – наскрізні 

свищі – 67%, корозія – 25%,  порушення зварних з’єднань – 6% по-

шкодження землерийною технікою – 2%. Для залізобетонних – вихід 

цементу з розтрубних з’єднань – 80%, корозія – 15%, поперечні пере-

ломи – 3%, пошкодження землерийною технікою – 2% та інші [6] . 

В якості основного показника безвідмовності водопровідних труб 

прийнято напрацювання на відмову Т, рік/км, трубопроводу та пара-
метр потоку відмов ω0, пошкоджень/км/рік, трубопроводу. Для розра-

хунку середнього значення параметра потоку відмов 1км трубопрово-

ду ω0 використана наступна формула  

,
Lt

n
wo

∑⋅
=                                           (1) 

де n – кількість відмов ділянки водоводу; t – термін спостереження;       

L – довжина ділянок водопровідної мережі відповідного діаметра, км. 
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Фахівцями з водопостачання [2-5] прийнята гіпотеза, за якою на-

працювання на відмову Т 1км трубопроводу та параметра потоку від-

мов ω0 трубопроводу відповідають експоненціальному розподілу. 
Встановлено, що на водоводі «Дністер-Чернівці» стається в середньо-

му близько 15 аварій за рік. Аналіз статистичних даних проводився 

протягом п’яти років, а отримані значення параметра потоку відмов ω0 

були випадковими. Середньозважене значення 

параметра потоку відмов ω0 для водогону «Дні-

стер-Чернівці» незалежно від діаметра, довжи-

ни та матеріалу труб, обчислено за формулою 

(2) та складає wo
mid

 =0,28 1/рік/км трубопрово-

ду. 

,
L...LL

Lw...LwLw
w

n21

nоn22о11оmid

О
+++

⋅++⋅+⋅
=      (2) 

Інтервальні оцінки для параметра потоку 

відмов обчислені за формулами 3, 4: 

– нижня інтервальна оцінка параметра по-

току відмов ω0  

,
r

w
w

1

оН

О
=                             (3) 

– верхня інтервальна оцінка параметра по-

току відмов ω0  

,
r

w
w

2

оВ

О
=                            (4) 

де r1, r2 – коефіцієнти для визначення інтерва-

льних оцінок у випадку експоненціального 
розподілу.  

 

Для розрахунків значення довірчої ймовір-

ності прийнято рівним 0,95. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема водогону 
Дністер-Чернівці 



Випуск 1(69) 2015 р. Серія «Технічні науки» 

 76 

Таблиця 2 

Середні значення параметра потоку відмов 1км трубопроводу ω0  діля-

нок водоводу «Дністер-Чернівці» 

№ 
Ділян-

ка 

Довжина, 

м 

Мате-

ріал  
Діаметр 

Рік бу-

дів-

ництва 

Кількість 

аварій 

ω0, 

1/рік/км 

1 1-2 6700 Cталь 1400 1993 5 0,149 

2 3-4 10740 Cталь 1200 1981 11 0,205 

3 4-5 5870 Cталь 1000 1981 7 0,239 

4 5-6 10000 
Залізо-
бетон 

1000 1982 17 0,420 

5 7-9 8880 Cталь 1000 1982 15 0,338 

6 8-10 8300 Cталь 1000 1992 11 0,265 

7 9-11 2920 Cталь 900 1982 5 0,342 

8 10-12 3500 Cталь 900 1992 5 0,286 

 

Таблиця 3 

Розрахунок інтервальних оцінок для параметра потоку відмов ω0 труб 

водогону Дністер-Чернівці за діаметром 

Коефіцієнти 
для 

визначення ін-
тервальних 
оцінок: 

Параметр потоку відмов 
ω0, 1/рік/км: 

інтервальна 
оцінка 

Матеріал 
труб 

Діаметр  
D,мм 

Об´єм 
вибор-
ки 

n 

Довірча 
ймовір- 
ність 

γ нижня 
оцінка 

r1 

верхня 
оцінка 

r2 

середнє 
значен-
ня нижня верхня 

1400 5 1,15 0,87 0,149 0,13 0,17 

1200 11 1,78 0,6 0,205 0,12 0,34 

1000 33 1,35 0,75 0,286 0,21 0,38 
Сталь 

900 10 

0,95 

1,8 0,59 0,312 0,17 0,53 

Залізо-

бетон 
1000 21 0,95 1,49 0,7 0,420 0,28 0,60 

Аналіз даних табл. 2 і 3 показує, що із збільшенням діаметра мета-

левих труб параметр потоку відмов зменшується. Це обумовлено бі-

льшою товщиною стінки труб більшого діаметра. Найбільше значення 

параметра потоку відмов ділянки 5–6 можна пояснити іншим матеріа-

лом труб на цій ділянці водоводу. 
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Рис. 2. Залежність потоку відмов від діаметра і матеріалу труб  

 

Висновки. Встановлено основні види аварій для сталевих труб – 

наскрізні свищі – 67%, корозія – 25% та для залізобетонних – вихід 

цементу з розтрубних з’єднань – 80%, корозія – 15%. Підтверджено 

факт, що із збільшенням діаметра металевих труб параметр потоку 

відмов зменшується. Визначено середньозважене значення параметра 
потоку відмов ω0 для водогону Дністер-Чернівці незалежно від діамет-

ра, довжини та матеріалу труб wo
mid

 =0,28 1/км/рік трубопроводу. Ана-

лізом отриманих результатів виявлено, що найбільш аварійною ділян-

кою водогону Дністер-Чернівці є ділянка 5–6. Пропонується запрова-

дити в КП «Чернівціводоканал» комп’ютерну реєстрацію пошкоджень. 
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The paper presents the results of reliability research of conduit 

"Dniester Chernivtsi". The analysis of statistical data of water pipes’ 

damage is carried out. The values of failure flow parameters of conduit 

sections for different materials and pipe diameters are defined. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВОДЫ  

 

В статье приведены результаты исследований надежности водово-

да «Днестр-Черновцы». Выполнен анализ статистических данных 

по повреждений водопроводных труб. Установлены значения па-

раметра потока отказов участков водовода различных материалов 

и диаметров труб. 

Ключевые слова: водовод, авария, надежность, отказ, параметр по-
тока отказов, среднее время нароботки.  
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