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В статті розглянуті та охарактеризовані технічні стани в яких може 

перебувати система транспортування води. 
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Системи водопостачання прийнято відносити до категорії систем масового 

обслуговування, які на сучасному етапі характеризуються подальшим 

вдосконаленням їх структури. Проте впровадження нових більш ефективних 

конструктивних рішень водопровідних споруд є необхідним. Важливо, щоб 

системи подачі та розподілу води разом з високими початковими 

характеристиками мали властивість надійності, що дозволяє зберегти свої 

функції на протязі усього терміну експлуатації [1].  



Якщо в результаті яких-небудь причин (ушкоджень елементів, 

перевищення фактичних об'ємів водоспоживання над можливостями системи та 

ін.) експлуатаційні показники якості роботи системи не будуть відповідати 

допустимим відхиленням, виникає відмова, тобто система переходить в 

непрацездатний стан. У загальному випадку можливі наступні стани системи 

транспортування води: 

Справний стан - стан системи, при якому вона здатна виконувати функції 

водозабезпечення споживачів в межах, встановлених нормативно-технічною 

документацією, включаючи вимоги до підготовки системи до експлуатації. При 

цьому деякі технічні стани можуть містити пошкоджені елементи, що не 

заважають системі виконувати поставлені завдання. Наприклад, на водогоні 

може бути вимкнена на ремонт перемичка, яка за нормальних умов 

експлуатації не працює, а пропускає воду тільки при аварійних перемиканнях. 

Отже, перевірка працездатності менш повна, чим перевірка справності об'єкту. 

Працездатний стан - стан системи, при якому значення усіх параметрів, 

що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам 

нормативно-технічної і або конструкторської документації. З представленої 

схеми очевидно, що аварія може викликати пошкодження або відмову елементу 

системи і є причиною його переходу з одного технічного стану в інший. 

Знаходження системи в перехідному режимі або процесі визначатиметься як 

перебування її в аварійному стані. Він характеризується втратами води з 

аварійної ділянки, внаслідок чого збільшується забір води з джерела. 

Непрацездатний стан - відмова, коли система не здатна виконувати 

функції водозабезпечення хоч би по одному параметру (кількості, тиску або 

якості води) в заданих межах, встановлених нормативно-технічною 

документацією. Збільшення забору води призводить до падіння тиску у 

трубопроводі, особливо в районах, що примикають до місця аварії.  

Критичний стан - стан об'єкта, що може призвести до травмування 

людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків.  

Критеріями критичного стану може виступати ознака чи сукупність ознак кри-



тичного стану об'єкта, встановлених нормативною та (чи) конструкторською 

(проектною) документацією. 

Граничний стан - стан об'єкта, при якому або його подальша експлуатація 

або відновлення працездатного стану неможливі або недоцільні. Граничний 

стан наступає, наприклад, тоді, коли параметр потоку відмов   стає   

неприйнятним   чи об'єкт стає не ремонтопридатним внаслідок несправності. 

Ознаки граничного стану водопровідних споруд повинні встановлюватися 

нормативно-технічною документацією. 

Отже, водопровідні системи складаються з простих взаємодіючих 

елементів, сполучених між собою певним чином. Відмова простого елементу 

приводить його в непрацездатний стан, інакше він знаходиться в 

працездатному стані. Елемент водогону може знаходитися більш ніж в двох 

станах, відмова складових елементів може позначитися на рівні якості його 

функціонування. Таким чином, надійність водопровідної системи характеризує 

не лише безвідмовність, але і стабільність значень вихідних параметрів, 

ефективність функціонування. У цьому полягає принципова особливість 

водогонів. 
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