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водопровідних споруд та розроблені математичні моделі й методи, які
дозволяють обчислювати базові та основні показники надійності.
Щодо групових водопроводів, то дисертант доказав, що надійність
групового водопроводу потрібно оцінювати окремо для кожної зони впливу
підвищувальної насосної станції та розробив метод розрахунку надійності
удосконалених рекупераційних вузлів.
З теоретичної точки зору дисертант показав, що процес
функціонування ділянок водопровідної мережі, з метою отримання
показників надійності, може бути змодельовано на сучасних комп’ютерах
методом Монте-Карло; для цього автором розроблені алгоритм і програма на
мові Pascal.
Практична цінність одержаних результатів
Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає в тому,
що розроблені методики та програмне забезпечення розрахунку надійності
виробничих і групових водопроводів з мережами розгалуженого типу
дозволяють обчислити кількісні показники надійності, які визначають
безперервність і відновлюваність водопостачання окремих споживачів води,
а саме – цехів підприємств та населених пунктів.
Практична значимість одержаних результатів та розроблених
рекомендацій підтверджується їх використанням в комунальному
підприємстві Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», прийнято до
впровадження в Кременчуцькому сталеливарному заводі, а також
використовується в навчальному процесі Полтавського національного
університету імені Юрія Кондратюка при підготовці студентів, які
навчаються за спеціальностями “Водопостачання та водовідведення” і
“Раціональне використання та охорона водних ресурсів”.
Аналіз основного змісту роботи
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та задачі
досліджень, визначено об’єкт і предмет дослідження, наведено наукову
новизну та практичну цінність роботи, зазначено особистий внесок
здобувача.
У першому розділі проаналізовано стан проблеми надійності та
розрахунків систем водопостачання виробничих та групових водопроводів з
мережами розгалуженого типу. Вказано на те, що методи розрахунку
надійності систем водопостачання ще не набули достатнього поширення, а
тому метою дисертаційної роботи було розроблення методів і методик
розрахунку кількісних показників надійності виробничих і групових
водопроводів.
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У другому розділі розглянуто системи виробничого водопостачання,
які залежно від способу використання води та місцевих техніко-економічних
умов поділено на наступні системи: прямопотокового водопостачання (СПВ),
послідовного (каскадного) використання води (СПВВ), обігового
водопостачання (СОВ) та змішані. Дисертантом виділено окремо
охолоджувальні системи обігового водопостачання (ОСОВ), споруди яких
утворюють замкнений ланцюг: цех – ЦНС – градирні – цех. Для розрахунків
надійності автором запропоновано умовно розрізати обіговий цикл по
окремим цехам підприємства. Тоді розрахунки надійності зводяться до
обчислення базових й основних показників надійності як для послідовно
поєднаних елементів. Дисертантом на конкретних прикладах діючої ОСОВ
виконані розрахунки надійності водопостачання окремих цехів підприємства,
які дозволили обчислити середній час Т між перервами водопостачання та
середню тривалість перерви ТВ водопостачання. На основі виконаних
досліджень запропонована методика обчислення кількісних показників
надійності охолоджувальних систем обігового водопостачання.
У третьому розділі проаналізовано надійність групових водопроводів.
Зважаючи на значну протяжність, водопровідні мережі групових
водопроводів будують розгалуженими, тобто трубопроводи прокладаються в
одну нитку. Така мережа має низьку надійність, а тому для підвищення
надійності влаштовують почасовий резерв води в резервуарах. Запаси води
зберігаються в резервуарах чистої води на майданчиках підвищувальних
насосних станцій. Тоді, з точки зору надійності, груповий водопровід
поділяється на окремі зони впливу насосних станцій 3-го, 4-го і т. д. піднять
води. Виходячи з цього, запропоновано виконувати розрахунки надійності
окремо для кожної зони впливу підвищувальної насосної станції. Для
прикладу виконано технологічні розрахунки окремої зони впливу
підвищувальної насосної станції, визначено місця розташування
рекупераційних вузлів. Обчислено кількісні показники надійності за
напрямками подавання води як без рекупераційних вузлів, так і з ними та
розроблено методику обчислення кількісних показників надійності за
напрямками подавання води для окремих зон впливу підвищувальних
насосних станцій.
У четвертому розділі виконано конструювання технологічної частини
насосних станцій та розроблена автоматизація вибору насосів, а також
створено алгоритм для обчислення показників надійності насосних станцій.
Запропоновано обчислювати надійність насосних станцій за еквівалентними
схемами, які показують зв'язок елементів за надійністю та вплив кожного з
них на надійність насосної станції у цілому.
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Дисертантом створено блок-схему та програму розрахунку надійності
технологічної частини насосних станцій, за допомогою яких обчислено
безвідмовність і ремонтопридатність схем систематизованого ряду насосних
станцій з однотипними насосами та виведено формули надійності цих схем
насосних станцій при будь-яких показниках надійності окремих елементів.
У п’ятому розділі виконано комп’ютерне моделювання процесу
функціонування ділянок водопровідної мережі методом Монте-Карло.
Дисертантом використано той факт, що в розрахунках надійності
водопровідних споруд широко застосовується поняття найпростішого потоку
відмов, у якому відмови розподілені за експоненціальним законом. Автором
розроблено блок-схеми та програми на мові Pascal для моделювання процесу
функціонування послідовно та паралельно поєднаних ділянок мережі та
виконано комп’ютерне моделювання процесу функціонуваннятаких ділянок з
поліетиленових труб. Проведено перевірку за критерієм Пірсона гіпотези про
експоненціальний закон розподілу випадкового часу напрацювання на
відмову послідовно та паралельно поєднаних ділянок мережі, а також
середнього часу відновлення працездатності. Встановлено, що отримані дані
комп’ютерного моделювання не протирічать гіпотезі про експоненціальний
закон розподілу.
Обґрунтованість та достовірність результатів досліджень
Обґрунтованість та достовірність отриманих здобувачем результатів
досліджень забезпечується тим, що вони ґрунтуються на методах теорії
надійності відновлюваних систем і систем зі структурним резервом та
резервом часу. Достовірність комп’ютерного експерименту перевірено за
критерієм Пірсона.
Оцінка публікацій автора
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 друкованих
робіт, у тому числі 12 у фахових виданнях регламентованих ДАК МОН
України, 4 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних, отримано 2 патенти України. Результати досліджень автора пройшли
апробацію на 14-ти конференціях, у тому числі 5-ти міжнародних, що
свідчить про достатній рівень інформованості вітчизняної та міжнародної
наукової спільноти щодо отриманих Костенком С.О. наукових і практичних
розробок.
Редакційний аналіз
Дисертаційна робота та автореферат написані грамотною технічною
мовою, текст набрано акуратно, рисунки оформлено чітко. Оформлення
роботи відповідає вимогам до дисертаційних робіт.

5
Відповідність тексту автореферату і дисертації
Вивчення тексту автореферату та дисертації дає змогу зробити
висновок, що текст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи та
розкриває її основні положення.
Дискусійні положення та зауваження
1. У першому розділі, при проведені аналізу стану проблеми надійності,
потрібно було б більш детально проаналізувати іноземні Internet джерела з
далекого зарубіжжя, зважаючи на те, що саме в країнах Європи та США
розрахунки надійності систем водопостачання набули найбільшого розвитку.
2. У другому розділі дисертації проаналізовані тільки охолоджувальні
системи обігового водопостачання (ОСОВ). Відомо, що окрім цього існують
системи обігового водопостачання з очищенням води в обіговому циклі, але
дисертант обмежився лише розрахунками надійності ОСОВ. Треба було б
вказати, чи можливе поширення розрахунків надійності й на більш складні
системи обігового водопостачання.
3. В розрахунках надійності діючої охолоджувальної системи обігового
водопостачання сталеливарного заводу використані існуючі технологічні
схеми з незадовільними обв’язками насосних агрегатів трубами і арматурою
(рис. 2.15 с. 61 дисертації). Потрібно було б для порівняння виконати
класичну технологічну схему обв’язки насосних станцій і градирень та
показати на скільки підвищується при цьому надійність.
4. Відомо,що рекупераційні вузли на групових сільськогосподарських
водопроводах призначені для підвищення надійності забезпечення
споживачів водою,проте найслабкішими ланками в цій споруді є насоси та
засоби автоматизації роботи елементів, на що слід було звернути увагу
автору.
5. Система водопостачання повинна забезпечувати надійну подачу води
не тільки в потрібній кількості, але й належної якості. На жаль ,ці питання в
дисертації не розглядаються.
6. Нині проектуються децентралізовані групові сільськогосподарські
водопроводи, в яких технічна вода, що подається від головних споруд,
доочищується до питної якості в місцях її споживання в потрібній кількості.
Для таких водопроводів відсутні розрахунки показників надійності їх роботи.
7. В дисертації приділено значну увагу питанням автоматичного
розрахунку надійності станцій з вибраними насосними агрегатами, але в
даній методиці не враховуються зміни параметрів потоку відмов укрупнених
елементів в процесі їх експлуатації.
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