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В теперішній час надійна робота систем централізованого тепло-
постачання і одного з основних їх об’єктів – теплових мереж є одним із 
основних факторів життєзабезпечення населення.  

Надійність систем централізованого теплопостачання залежить 
від багатьох факторів, які впливають на теплові мережі, як на один із 
важливих елементів теплопостачання при їх проектуванні, будівництві 
та експлуатації. 

Надійність теплових мереж визначається показниками надійності, 
знання яких дозволяє ефективно виконувати заходи з технічної екс-
плуатації. 

На основі проведених досліджень, використовуючи дані пошко-
джуваності трубопроводів за декілька років (3 роки) і знаючи рік вводу 
в експлуатацію, отримані статистичні залежності параметру потоку 
відмов, імовірності безвідмовної роботи і часу напрацювання на від-
мову від строку експлуатації для трубопроводів теплових мереж в ці-
лому, а також  для трубопроводів теплових мереж за їх призначенням, 
діаметром і видами пошкоджень [1-3]. 

На основі одержаних статистичних моделей залежності парамет-
ра потоку відмов від строку експлуатації, діаметра трубопроводів і 
видів пошкоджень розподільчих теплових мереж можна ефективно 
планувати витрати матеріально-технічних, фінансових і трудових ре-
сурсів для своєчасного усунення пошкоджень і заміни зношених діля-
нок трубопроводів. 

Для підвищення надійності роботи централізованих систем опа-
лення будинків та забезпечення тепловою енергією населених пунктів 
необхідне прогнозування імовірності безвідмовної роботи Р(t), відпо-
відно для подаючого, зворотного теплопроводів теплопостачання і 
трубопроводу гарячого водопостачання. 

Час напрацювання на відмову tp, може бути використаний для 
планування заміни найбільш пошкоджуваних ділянок трубопроводів 
теплових мереж, і визначення (особливо в умовах недофінансування 
ремонтних робіт) пріоритетних заходів із заміни, в першу чергу, для 
подаючого і зворотного теплопроводів. 

Отримані програми розрахунку кількості пошкоджень труб і за-
сувок відповідних діаметрів трубопроводів теплових мереж з указаним 



строком експлуатації, що дозволило підвищити надійність теплопоста-
чання, а також ефективно планувати матеріально-технічні витрати. 
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