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ВСТУП 

 

Цей конспект лекцій написаний згідно з програмою дисципліни ″Водопо-

стачання та водовідведення″ і навчальним планом для студентів 3-4 курсів усіх 

форм навчання напрямів 0921, 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей 

6.092100 – «Промислове і цивільне будівництво», «Технічне обслуговування, 

ремонт та реконструкція будівель», «Охорона праці в будівництві», «Міське 

будівництво та господарство» та слухачів другої вищої освіти. 

У конспекті наведено характеристику систем водопостачання та водовід-

ведення як комплексу інженерних споруд, приділено увагу зовнішній мережі та 

спорудам систем водопостачання і водовідведення, а також водопостачанню і 

каналізації будинків та окремих споруд. 

Розглянуто системи й схеми водопостачання і водовідведення, методи й 

споруди поліпшення якості, подачі й розподілу питної води, методи й споруди 

для транспортування та очищення стічних вод і осадів, основи проектування, 

будівництва і експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання та 

водовідведення. Описано принципи роботи інженерних систем будинків, конс-

трукції обладнання і мереж, наведено шляхи підвищення ефективності роботи 

систем водопостачання та водовідведення за рахунок застосування прогресив-

них рішень і сучасного обладнання.  
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ЗМ.1.1. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ Й СПОРУДИ СИСТЕМ  

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

ТЕМА 1. СИСТЕМИ Й СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Методичні рекомендації. Необхідно мати чітке уявлення про схеми водопо-

стачання населеного пункту або підприємства, призначення і місце окремих споруд. 

Системи водопостачання влаштовують за певними схемами, що суттєво впливає на 

вибір споруд. При виборі схеми водопостачання слід звертати увагу на техніко-

економічні показники й соціально-екологічні наслідки прийнятих рішень, на визна-

чення розрахункових витрат води й необхідних напорів у мережі водопостачання. 
 

1.1. Системи й схеми водопостачання 

Системою водопостачання називають комплекс інженерних споруд, ма-

шин і апаратів, що призначені для добування води з природних джерел, поліп-

шення її якості, зберігання, транспортування і подачі водоспоживачам. Вона 

складається з водоприймальних, водопідйомних, очисних, водонапірних і регу-

люючих споруд, магістральних водоводів і розподільних мереж, засобів авто-

матизації. Залежно від місцевих умов деякі із споруд можуть не використовува-

тись чи бути об’ єднані одна з одною. 

Системи водопостачання поділяють за такими ознаками: за функціональним 

призначенням (господарсько-питні, виробничі й протипожежні); сферою обслуго-

вування (об’єднані й роздільні); за видом об’єктів (міські, селищні, промислові); за 

територіальним охопленням водоспоживачів (місцеві, централізовані, групові); 

тривалістю дії (тимчасові й постійні); типом природного джерела (з використан-

ням підземних або поверхневих вод); способом підйому води (гравітаційні й з ме-

ханічною подачею води); характером використання води (прямоточні, зворотні й з 

повторним використанням води); надійністю забезпечення подачі води. 

Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для пиття, 

приготування їжі і проведення санітарно-гігієнічних процедур. Вода в цій сис-

темі повинна бути питної якості. Виробничі водопроводи подають воду на тех-

нологічні цілі. Вимоги до якості води визначаються технологами. Протипоже-
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жні системи водопостачання призначені для подачі води при гасінні пожежі. 

Вода в протипожежних водопроводах може бути і не питної якості. 

Об’ єднані водопроводи задовольняють потреби всіх водоспоживачів, ро-

здільні - окремо подають воду на різні потреби. Місцеві (локальні) системи за-

безпечують водою окремих водоспоживачів (наприклад, тваринницька ферма, 

промислове підприємство чи окрема група будинків), централізовані - всіх 

споживачів даного населеного пункту. Групові або районні системи водопрово-

дів призначені для забезпечення водою кількох населених пунктів, ферм чи пі-

дприємств, віддалених одне від одного. 

Централізовані системи водопостачання за надійністю забезпечення водою 

поділяються на три категорії. Системи господарсько-питного водопроводу насе-

лених пунктів з кількістю жителів до 5 тис. чоловік належать до ІІІ категорії. Для 

них допускається зниження подачі води не більше, ніж на 30%, на 15 діб і мен-

ше, а також перерва в подачі води на час ремонту не більше, ніж на 24 години. 

При кількості жителів від 5 до 50 тис. чол. передбачається ІІ категорія, для якої 

перерва в подачі води може бути до 6 годин, а зниження подачі не перевищує 10 

діб. Населені пункти з кількістю жителів більше 50 тис. чоловік належать до І 

категорії, для яких зниження подачі води - не більше 3 діб, перерва - не більше 

10 хв. Категорію окремих елементів системи водопостачання встановлюють за-

лежно від їх функціонального значення в загальній системі водопостачання.  

Взаємне розташування окремих елементів і споруд у кожній конкретній 

системі водопостачання називають схемою водопостачання. Вибір складу спо-

руд залежить в основному від: виду природного джерела водопостачання і яко-

сті води в ньому; категорії водоспоживачів, кількості та якості води, що спожи-

вається; надійності подачі води; рельєфу місцевості.  

Схема водопостачання з відкритих джерел (рис.1.1), як правило, має най-

більшу будівельну вартість і досить складна в експлуатації, оскільки вимагає 

наявності водоочисних та інших споруд. За цією схемою вода з відкритої во-

дойми надходить до водозабірних споруд, з яких насосами станції першого під-

йому подається на очисні споруди.  



 8 

 

Рис.1.1 – Схема водопостачання з поверхневих водних джерел: 
1 - річковий водозабір; 2 - насосна станція І підйому; 3 - водоочисна станція;  

4 - резервуар чистої води; 5 - насосна станція ІІ підйому; 6 - водовід;  
7 - водонапірна башта; 8 - водопровідна мережа; 9 - об’єкт водопостачання;  

10 - п’єзометрична лінія в мережі в годину максимального водоспоживання;  
11 – те саме в годину максимального транзиту води в башту 

 

На водоочисній станції поліпшується якість води, після чого вона подається 

в резервуар чистої води (РЧВ), звідки насосами станції другого підйому водово-

дами подається у водопровідну мережу споживачам. На території населеного пун-

кту споруджують водонапірну башту, яка, як і РЧВ, призначена для зберігання во-

ди, регулювання роботи насосів та підтримання в мережі необхідного напору. На-

копичення води в башті відбувається в той час, коли насоси подають води більше, 

ніж її витрачають споживачі, витрачається - коли споживання перевищує подачу. 

Для водопостачання частіше використовують підземні води, які мають 

порівняно з поверхневими менший вміст різних домішок, у тому числі радіоак-

тивних, а також простіший склад водопровідних споруд. Якщо якість підземних 

вод не задовольняє вимоги споживачів, застосовують схему з очищенням води 

(рис.1.2), а якщо підземні води за своїми фізико-хімічними й санітарними пока-

зниками задовольняють вимоги щодо питної води, то застосовують проснайті-

шу схему водопостачання (рис.1.3). 
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Рис.1.2 - Схема водопостачання з очищенням підземних вод: 

1 - водоносний пласт; 2 - свердловина; 3 - водоочисна станція; 4 - резервуар чистої води;  
5 - насосна станція ІІ підйому; 6 - водовід; 7 - водонапірна башта; 8 - водопровідна мережа 

9 - об’єкт водопостачання; 10 - п’єзометрична лінія в мережі в годину максимального  
водоспоживання; 11 - те саме у водоводі 

 
 

Промислові підприємства відрізняються 

різноманітністю технологічних процесів, спо-

живають воду різної якості й вимагають різних 

напорів у мережах окремих цехів. Специфічні-

стю технічних систем водопостачання є мож-

ливість обороту води для різних потреб. Тому 

системи водопостачання промислових підп-

риємств досить складні. Якщо споживається 

значна кількість води не питної якості, то 

доцільно влаштовувати окремі системи тех-

нічного водопостачання: прямоточні, з по-

вторним використанням води, оборотні. 

Вибір схеми технічного водопостачання 

слід вирішувати за техніко-економічними 

розрахунками. 

 
 
 
 

Рис.1.3 - Схема водопостачання із 
свердловини: 

1 - водозабірна свердловина; 2 - заглибний 
електронасос; 3 - оголовок над свердло-
виною; 4 - водовід; 5 - водонапірна башта; 

6 - п’єзометрична лінія у водоводі в  
годину максимального водоспоживання; 
7 - те саме в мережі; 8 - об’єкт водопо-
стачання; 9 - водопровідна мережа 
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1.2. Питоме водоспоживання, визначення розрахункових витрат  
води і необхідних напорів у населеному пункті 

 

При проектуванні систем водопостачання треба знати кількість води, яка 

має бути подана водопроводом, види і кількість водоспоживачів з урахуванням 

перспективного плану розвитку об’ єкта, розрахункові норми споживання води 

кожним споживачем і режим споживання води протягом доби. 

Нормою водоспоживання називають кількість води, що витрачається на 

певні потреби за одиницю часу або на одиницю продукції, що виробляється. У 

населених пунктах норми господарсько-питного водоспоживання визначають 

на основі вивчення фактичного об’ єму й режиму водоспоживання в аналогіч-

них умовах або, якщо це неможливо, за рекомендаціями [4]. Господарсько-

питне водоспоживання протягом доби, місяця, року в населеному пункті не бу-

ває рівномірним і залежить від багатьох факторів (режим життя і трудової дія-

льності людини, пора року, місцеві умови тощо). У розрахунках ці коливання 

оцінюють коефіцієнтами добової і погодинної нерівномірності. 

Розрахункові добові витрати води на господарсько-побутові потреби в 

населеному пункті визначають за формулами: 

- добові (середні за рік) витрати води, м3/добу, на господарсько-питні 

потреби населення: 

1000.
жжH

mдоб

Nq
Q

⋅= ,     (1.1) 

де gж - питомі витрати води, л/доб⋅чол.,  

Nж - розрахункова чисельність мешканців, чол; 

- витрати за добу найбільшого (Qдоб.max) і найменшого (Qдоб.min) господар-

сько-питного водоспоживання:  
н
доб.m.доб. 

н
.доб. QKQ ⋅= maxmax ;     (1.2) 

н

доб.mдоб. 
н

.доб. QKQ ⋅= minmin ,     (1.3) 

де Кдоб.- коефіцієнти добової нерівномірності: найбільший - Кдоб.max=1,3; 

найменший - Кдоб.mіn=0,7.  
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Протягом доби погодинні витрати мають значне коливання, яке врахову-

ється коефіцієнтом погодинної нерівномірності: 

найбільшим    maxmaxmax. β⋅α=rK ;    (1.4) 

найменшим    minminmin. β⋅α=rK ,   (1.5) 

де αmax=1, –1,4; αmin=0,4–0,6 - коефіцієнти, що враховують ступінь благоу-

строю будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови [4];  

β - коефіцієнт, що враховує чисельність мешканців у населеному пункті. 

Залежно від значення Кг .max приймають типовий графік розподілу добових 

витрат за годинами доби. 

Погодинні витрати води споживачем, м3/год, дорівнюють:  

.100 добhr Q
a

q ⋅= ,     (1.6) 

де а - розподіл добових витрат Qдоб. m - для конкретної години, %. 

За годинними витратами води будують графік водоспоживання в населе-

ному пункті. Протягом години в розрахунках передбачається рівномірне водос-

поживання. Година, на яку припадає найбільше значення погодинної витрати 

води всього населеного пункту, є годиною найбільшого водоспоживання, а ви-

трати води за цю годину приймають як розрахункові.  

Найбільші секундні витрати води у населеному пункті, л/с: 

6,3
max,hrq

q = ,      (1.7) 

де qhr.max - найбільші годинні витрати води, м3/год, для всього населеного 

пункту. 

Питомі витрати води на промислові потреби підприємств залежать від 

типу продукції, що випускається, прийнятої технології, встановленого облад-

нання. Ці дані визначають за технологічним паспортом підприємства.  

Розрахункові витрати води для промислових підприємств на виробничі 

(технологічні) потреби за відсутності технологічних графіків водоспоживання 

вираховують за формулами: 
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– середньо добові:                            wдобдоб qПq ⋅= , м3/добу;                  (1.8) 

де Пдоб – кількість продукції, що випускається за добу; 

qw – норма водоспоживання на одиницю продукції, м3; 

– за зміну:                                         wзмзм qПq ⋅= , м3/зміну;                    (1.9) 

де Пзм – кількість продукції, що випускається за зміну; 

– середньогодинні за зміну:         
зм

wзм
змhr T

qП
q

⋅=max,, , м3/год;               (1.10) 

де Тзм – тривалість зміни, год. 

– максимально-годинні за зміну:  
зм

нwзм
змhr T

КqП
q

⋅⋅=, , м3/год;           (1.11) 

де Кн – коефіцієнт нерівномірності водоспоживання на виробничі потреби. 

– максимального-динні за добу: 
зм

нwзм
hr T

КqП
q

⋅⋅
= max,

max, , м3/год;      (1.12) 

– максимально-секундні знаходять за формулою (1.7) 

Крім виробничих, на промислових підприємствах потрібно враховувати го-

сподарсько-питні потреби води за нормою: 45 л за зміну на одну людину в цехах з 

тепловиділенням більше 23,2 Вт/м3 (так звані ”гарячі”); 25 л - в інших цехах. На 

господарсько-питні потреби розподіл добових і змінних витрат води виконують за 

даними технологів або розраховують за коефіцієнтом погодинної нерівномірності, 

значення якого приймають в “гарячих” цехах: Khr=2,5; - в “холодних”– Khr=3.  

Витрати води на душ розподіляють пропорційно до добових витрат після 

кожної зміни на підприємствах. Розрахункові витрати води на душ на одного 

працівника за добу (зміну) приймають залежно від групи виробничого процесу 

за санітарною характеристикою. Визначають потрібну кількість душових сіток 

для даного підприємства або окремого цеху. Розрахунки ведуть для зміни з 

найбільшою кількістю працівників, які приймають душ. Розрахункові питомі 

секундні витрати води на душ у групових установках зі змішувачами прийма-

ють за БНіП 2.04.01-85 рівними 500 л/год і 0,2 л/с на одну душову сітку. Зага-

льні секундні витрати води на душ у групових установках зі змішувачами ви-

значають із розрахунку, що працюють одночасно всі установки. 
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Крім регулярного забезпечення господарсько-питних і виробничих пот-

реб, система водопостачання при необхідності повинна подавати воду на гасін-

ня пожеж. Витрата води на гасіння пожеж необхідна тільки при їх виникненні і 

тому враховується лише при перевірочних розрахунках водопровідної мережі й 

при визначенні об’ єму запасних ємкостей (РЧВ, водонапірної башти, протипо-

жежних резервуарів). 

Витрати води на зовнішнє гасіння пожежі в населеному пункті й розрахун-

кову кількість пожеж приймають за [4]. Розрахункову тривалість гасіння пожежі 

приймають 3 год. Подача розрахункових витрат води на гасіння пожежі повинна 

бути забезпечена при найбільших годинних витратах води на інші потреби.  

У водопровідній мережі населеного пункту повинен бути тиск, який за-

безпечить підйом і виливання води у найвищій водорозбірній точці. Тобто ві-

льний потрібний напір, м, у мережі 

pwrb hhhH ++= ∑ , м,     (1.14) 

де rh  - геометрична висота підйому води від поверхні землі до найвищої 

водорозбірної точки, м; 

∑ wh - втрати напору від точки підключення водопровідної мережі до 

водорозбірної арматури, м;  

ph - робочий напір на виливання з водорозбірної арматури, м, який ви-

значають за [4]. 

Відповідно до [4] у зовнішній водопровідній мережі повинен забезпечу-

ватись необхідний вільний напір: 

( )1410 −+= nH H
b , м,      (1.15) 

де n - кількість поверхів у будинках. 

Для окремих багатоповерхових будинків, розташованих серед малопове-

рхових, або будинків, розташованих у підвищених місцях, можливо передбачи-

ти місцеві насосні установки для підвищення напору. Тиск води у водорозбір-

ній арматурі, розташованій на нижньому поверсі житлового будинку, не пови-

нен перевищувати 0,45 Мпа, а в протипожежному крані на нижньому поверсі – 
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0,9 Мпа. У будинках, геометрична висота яких обумовлює при однозонній схе-

мі водопостачання тиск на нижньому поверсі, який перевищує 0,45 Мпа, слід 

передбачати зонне водопостачання.  

Вільний напір у водопровідній мережі під час гасіння пожежі залежить 

від прийнятої системи пожежогасіння. Є системи високого і низького тиску. В 

системі високого тиску пожежу гасять безпосередньо з мережі за допомогою 

пожежних рукавів, які під’ єднують до пожежних гідрантів. У системі пожеже-

гасіння низького тиску воду з гідрантів водопровідної мережі забирають насо-

сами пожежних машин і подають рукавами до місця пожежі. 

 

Контрольні завдання 

1. Навести класифікацію систем водопостачання. 

2.Охарактеризувати призначення окремих споруд в системах водо-

постачання. 

3.Навести основні фактори вибору складу споруд в системах й схемах  

водопостачання. 

4.Навести формули, за якими обчислюють розрахункові витрати води 

(добові, годинні, секундні). 

5.Навести формули розрахунку тиску у водопровідній мережі. 
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ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОЗАБОРИ.  
СПОРУДИ, МЕТОДИ Й СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 

 

Методичні рекомендації. Після ознайомлення з вимогами до якості води 

слід розглянути класифікацію і порівняльну характеристику джерел водопоста-

чання. Вибір джерела водопостачання зумовлений, в першу чергу, вимогами до 

кількості та якості води. При виборі джерела водопостачання за санітарною на-

дійністю перевагу слід віддавати використанню артезіанських, ґрунтових та пі-

друслових вод, а також поверхневих вод річок, озер, водосховищ. У всіх випад-

ках слід проводити техніко-економічні розрахунки. Не менш важливо вибрати 

тип водоприймальної (водозабірної) споруди і місце її розташування. При про-

ектуванні водозаборів обов'язково передбачають зони санітарної охорони дже-

рел водопостачання.  

Для вибору технічно грамотного рішення стосовно очищення води слід 

ознайомитись не тільки з процесами й методами очищення, але і знати призна-

чення, принцип роботи, конструктивні особливості й шляхи інтенсифікації ро-

боти окремих споруд. Студенти також повинні розуміти суть спеціальних мето-

дів підготовки води. 

 

2.1. Вимоги до якості води 

Якість води оцінюють за її складом та властивостями, після чого визна-

чають її придатність для тих чи інших цілей. Особливо жорсткі вимоги висува-

ють до води, яка використовується для господарсько-питних потреб споживачів 

виробничих, житлових і громадських будинків. Ця вода повинна відповідати 

вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”. Нормування концентрацій тих чи інших 

речовин обумовлене необхідністю забезпечення сприятливих органолептичних 

властивостей питної води, нешкідливості її хімічного складу і безпеки води в 

санітарному відношенні. Невідповідність хоча б одного з цих нормативів вимогам 

ГОСТ 2874-82 дає підставу для визнання непридатності води для питних цілей. 

Для всіх нормованих речовин визначена лімітуюча ознака шкідливості - 

органолептична або санітарно-токсикологічна. Наприклад, залізо у воді навіть у 
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великих концентраціях (більше 0,3 мг/л) не проявляє токсичну дію на організм 

людини, але надає воді жовто-коричневого кольору, погіршує її смак, викликає 

розвиток залізобактерій і відкладання осаду в трубопроводах. Лімітуючою 

ознакою шкідливості для сполук заліза є органолептична. Те ж стосується мар-

ганцю. Навпаки, такі хімічні речовини, як сполуки стронцію, нітрати, не змі-

нюючи органолептичних властивостей води, виявляються токсичними для лю-

дини. Наприклад, стронцій з концентраціями більше за 7 мг/л пригнічує актив-

ність багатьох ферментів. У той же час гіркий присмак у воді з’являється лише 

при концентраціях стронцію більше 12 мг/л. Для таких сполук лімітуючою 

ознакою шкідливості є санітарно-токсикологічна. 

Вміст у воді більше 500 мг/л сульфатів або 350 мг/л хлоридів надає воді 

солоного присмаку й призводить до порушення роботи і захворювання шлунку 

в людей. Ця вода має підвищену корозійну активність, більш високу не карбо-

натну жорсткість, руйнівно діє на залізобетонні конструкції. 

Суттєво впливають на здоров’я людини фтор, йод, бром, бор. Так, нестача 

або надлишок фтору в питній воді викликають руйнування зубів і зміни в ске-

леті, нестача або відсутність йоду приводить до захворювання людей ендеміч-

ним зобом тощо. Отруйну дію на організм людини і теплокровних тварин вияв-

ляють солі важких металів і радіоактивні елементи. 

Катіони кальцію і магнію обумовлюють твердість води. Хоча вони не за-

вдають особливої шкоди організму, але їх присутність у воді у великій кількос-

ті небажана, тому що така вода малопридатна для господарських потреб. У тве-

рдій воді збільшуються витрати пральних засобів та мила при пранні білизни, 

повільно розварюється м’ясо й овочі. Тверда вода не придатна для систем зво-

ротного й гарячого водопостачання, для живлення парових котлів і викорис-

тання в багатьох галузях промисловості.  

Санітарно безпечною для пиття є вода, в якій загальний вміст бактерій в 

1мл не перевищує 100, а кількість бактерій групи кишкової палички в 1 л води 

(колі-індекс) не більше 3. 
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За органолептичними показниками питна вода повинна мати каламутність 

не вищу за 1,5 мг/л, кольоровість не вище 20 градусів платино-кобальтової 

шкали; запах і присмак не вище 2 балів. Питна вода не повинна мати на повер-

хні плівки і містити в собі водні організми, які можна розрізнити неозброєним 

оком. Допустимий вміст хімічних речовин, що впливають на органолептичні 

показники: сухий залишок - 1000; хлориди - 350; сульфати - 500; марганець - 

0,1; мідь - 1,0; цинк - 5,0; поліфосфати - 3,5; залізо - 0,3; алюміній - 0,5мг/л. 

Загальна твердість питної води має бути не більше 7 мг⋅екв/л, водневий 

показник рН повинен бути 6,0-9,0. Для водопроводів, які подають воду без спе-

ціальної обробки, за згодою санітарно-епідеміологічної служби допускається 

загальна твердість 10мг⋅екв/л, сухий залишок – 1500 мг/л, вміст заліза до – 1,0 

мг/л, марганцю до 0,5 мг/л. 

Вимоги до якості води на промислових підприємствах залежать від хара-

ктеру виробництва і можуть бути доволі різноманітні. У першу чергу звертають 

увагу на взаємодію води з трубопроводами, обладнанням, сировиною та проду-

кцією виробництва. Якщо вимоги до якості технічної води не задані технолога-

ми, то нормативні показники слід приймати з досвіду експлуатації аналогічних 

підприємств.  

 

2.2. Джерела водопостачання та їх характеристика 

Джерело водопостачання повинне забезпечувати потрібну кількість води 

з урахуванням зростання водоспоживання на перспективу, безперебійне поста-

чання води, давати воду, яка вимагає мінімальних витрат на її очищення й по-

дачу споживачу. Крім того, потужність джерела мусить бути такою, при якій 

відбір води на потреби об'єкта не порушував складну екологічну систему.  

Розрізняють поверхневі й підземні джерела водопостачання. Поверхневі дже-

рела водопостачання (річки, озера, канали, водосховища) характеризуються знач-

ними змінами якості води в окремі сезони року. Якість води річок, озер, водосхо-

вищ значною мірою залежить від інтенсивності атмосферних опадів, розтавання 

снігу, сільськогосподарської та виробничої діяльності людини в зоні водозабору. 
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Річкова вода має значну каламутність, особливо в період весняних пове-

ней і злив, багата органічними домішками і містить велику кількість мікроорга-

нізмів. Поряд з цим вміст солей і жорсткість води, як правило, незначні. Води 

озер і водосховищ характеризуються меншою каламутністю, але можуть мати 

значну забарвленість внаслідок розвитку водоростей і планктону. Якість води 

поверхневих джерел, як правило, не відповідає вимогам держстандартів, тому її 

потрібно очищати й знезаражувати. При використанні поверхневих вод слід та-

кож враховувати вимоги санітарно-епідеміологічної служби, органів рибоохо-

рони, водного транспорту та інспекції з охорони водних ресурсів. 

Підземні води (рис.2.1) за умовами залягання розділяють на ґрунтові без-

напірні й напірні міжпластові (артезіанські). Природні виходи на поверхню землі 

ґрунтових вод утворюють так звані джерельні води. До підземних вод також ві-

дносять інфільтраційні води, які є поверхневими водами, що фільтруються через 

дно і береги річок чи водоймищ і дренуються з пласта водоприймальною спорудою. 

Рис. 2.1 - Схема залягання підземних вод: 

А - зона безнапірних вод; Б - зона фонтануючих вод; В - зона напірних вод:  

1 - водонепроникаючі пласти (водоупори); 2 - міжпластова артезіанська вода; 
3 - ґрунтова вода; 4 - п’єзометричний рівень напірних вод; 5 - фільтруючі породи;  

6 - рівень вільної поверхні напірних вод; 7 - басейн водоживлення; 8 - зона джерел;  
9, 10 - колодязі в напірних і безнапірних водах 

Підземні води (ґрунтові, артезіанські, джерельні) в основному не містять 

нерозчинних домішок, не мають кольору, відрізняються високою прозорістю, їх 

часто можна використовувати без очищення для господарсько-питних потреб. 
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Порівняно з поверхневими, підземні води більш мінералізовані і, як правило, 

мають вищий вміст заліза. 

При виборі джерела водопостачання за санітарною надійністю перевагу 

слід віддавати (в такій послідовності) використанню артезіанських, ґрунтових, 

під руслових вод річок, а також поверхневих вод річок, озер, водосховищ. У 

всіх випадках слід проводити техніко-економічні розрахунки й обґрунтування. 

 

2.3. Зони санітарної охорони 

На всіх джерелах водопостачання та водопровідних спорудах господарсь-

ко-питного призначення для забезпечення санітарно-епідеміологічної надійнос-

ті систем централізованого і місцевого водопостачання населених пунктів вста-

новлюють зони санітарної охорони відповідно до вимог [4]. 

Зона санітарної охорони поверхневих джерел водопостачання в точці за-

бору води складається з трьох поясів. Перший пояс - зона строгого режиму. До 

нього входять джерело водопостачання і водопровідні споруди для забору, 

очищення і зберігання води. Межі першого поясу санітарної охорони річки по-

винні бути: вверх проти течії - не менше 200 м від водозабору; вниз за течією - 

не менше 100 м від водозабору. Для водосховищ (озеро, водосховище) межі 

першого поясу повинні бути не менше 100 м у всіх напрямках. 

Територію першого поясу зони санітарної охорони джерела водопостачання, 

ділянок водопровідних споруд огороджують, упорядковують і озеленюють. Плануван-

ня території першого поясу має забезпечити відведення поверхневого стоку за 

межі зони. На території першого поясу забороняються всі види будівництва (крім 

водопровідних), проживання людей, випуск стоків, купання, напування і випас 

худоби. Забороняється використовувати територію під городні ділянки, прати 

білизну, ловити рибу, застосовувати для рослин отрутохімікати, органічні й мі-

неральні добрива. Ця територія повинна охоронятися від доступу сторонніх осіб. 

Другий і третій пояси санітарної охорони - зона обмеження. На території 

другого поясу не допускається випускати стоки і виконувати роботи, які мо-

жуть привести до зменшення кількості або погіршення якості води у джерелі 
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водопостачання. Розміри 2-го поясу встановлюють з розрахунку, щоб дотікання 

води від межі до водозабору було не раніше, ніж за 5 діб при середньомісячних 

витратах води 95%-ної забезпеченості. Вниз за течією води повинно бути не 

менше 250 м. Третій пояс має ті ж розміри, що і другий. 

Підземні джерела водопостачання також повинні мати три пояси зони са-

нітарної охорони. Межі першого поясу зони санітарної охорони (строгого ре-

жиму) встановлюють залежно від ступеня захищеності водоносних горизонтів 

від забруднень з поверхні землі й гідрогеологічних умов на визначеній відстані 

від водозабору: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м; для недо-

статньо захищених горизонтів - не менше 50 м. 

Межі другого поясу встановлюють з розрахунку, що при мікробному за-

брудненні води час пересування води від межі до водозабору повинен бути 100-

400 діб. Третій пояс враховує хімічні забруднення джерела водопостачання. 

Тривалість часу пересування хімічних забруднень має бути такою ж, як і трива-

лість експлуатації водозабору, але не менше 25 років. 

Обмеження і заборони в зонах санітарної охорони підземних джерел во-

допостачання такі ж, як і в зонах санітарної охорони поверхневих джерел водо-

постачання. 
 

2.4. Водозабірні споруди для прийому води з поверхневих і 
підземних джерел 

Для забору води поверхневих джерел застосовують в основному руслові 

або берегові водозабірні споруди, які відрізняються розташуванням місць при-

йому води відносно берега. На річках невеликої глибини з похилими берегами 

влаштовують руслові водозабори, які складаються з водоприймача (оголовок), 

самопливних або сифонних трубопроводів, берегового колодязя (рис. 2.2).  

Водоприймальні отвори в оголовках розташовують на висоті 0,5-1,5 м від дна і 

захищають решітками від потрапляння сміття, плаваючих предметів, риби тощо. Са-

мопливні лінії, які з’єднують оголовок і береговий колодязь, проектують для надій-

ності у вигляді двох труб. Береговий колодязь розташовують на незатоплюваному 

під час повені березі. Там, де це можливо, береговий колодязь поєднують з насосною 
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станцією І-го підйому, що зменшує капітальні витрати і спрощує експлуатацію. 

 

Рис. 2.2 - Схема руслового водозабору з самопливними лініями: 

1 - оголовок; 2 - самопливні труби; 3 - береговий колодязь; 4 - засувки;  
5 - сітка; 6 - всмоктувальні труби насосів  

На відміну від руслових, береговий водозабір не має самопливних ліній і 

повністю розташовується на березі (рис. 2.3). Такі водозабори споруджують на рі-

чках в місцях, де досить крутий берег і достатня глибина води. Вода у водоприй-

мальний колодязь надходить через вікна, що обладнуються  решітками для затри-

мування сміття. Протягом року рівень води в річці коливається, тому, як правило, 

передбачають два яруси водоприймальних вікон для забору найчистішої води. Пі-

сля решіток воду проціджують через сітки і забирають насосами І-го підйому. 

 

Рис. 2.3 - Схеми берегових водозаборів: 
а - відокремленого; б - сумісного;  

І - водоприймальна камера; ІІ - камера всмоктувальних труб;  
ІІІ - насосна станція першого підйому; 1 - водоприймальні вікна; 2 - решітка;  

3 - всмоктувальна труба насоса; 4 - сітка; 5 - водоструменевий насос; 6 - колонка управління 
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Для забору підземних вод застосовують різні споруди - свердловини, шах-

тні колодязі, горизонтальні й променеві водозабори, каптажні камери. 

Ш а х т н і  к о л о д я з і  використовують в основному для добування 

ґрунтової безнапірної або міжпластової води верхніх горизонтів. Звичайно гли-

бина шахтних колодязів не перевищує 10 м, але в окремих випадках може сяга-

ти до 30 м. Поодинокі колодязі використовують переважно для місцевих систем 

водопостачання, тому вони отримали найбільше розповсюдження в сільській 

місцевості. Для централізованого водопостачання використовують групи шахт-

них колодязів, з’ єднаних трубопроводами зі збірним колодязем для забору води 

з нього насосами. 

Шахтний колодязь - це вертикальна шахта (ствол) прямокутного або кру-

глого перерізу діаметром 1-1,5 м. Водоприймальну частину шахти колодязя за-

глиблюють у водоносний пласт не менше, ніж на 2 м. Дно її покривають дон-

ним піщано-гравійним фільтром. Оголовок шахти виводять вище поверхні зем-

лі на 0,8 м, закривають кришкою або люком і обладнують вентиляцією. Навко-

ло колодязя влаштовують вимощення і глиняний замок. Ствол шахти викону-

ють з дерева, каміння, цегли, бетону і залізобетону. Найбільш досконалими є 

колодязі із залізобетонних кілець. 

В о д о з а б і р н і  с в е р д л о в и н и  (трубчасті колодязі) застосову-

ють у тих випадках, коли підземні води залягають на глибині більше 10 м, а по-

тужність водоносного пласта не більше за 5 м. Свердловина складається з трьох 

основних елементів (рис.1.7): оголовка, ствола і водоприймальної частини. 

Оголовок призначений для закріплення гирла свердловини, захисту від потрап-

ляння в неї забруднених поверхневих вод, а також розміщення арматури і обла-

днання. Висота оголовка має бути не менше 2,5 м. 

Ствол свердловини кріпиться обсадними трубами для захисту стінок від 

обвалу в сипучих породах. Водоприймальну частину свердловини обладнують 

фільтром, який не повинен пропускати частинок водоносної породи. Використо-

вують фільтри різних типів: трубчасті з круглими і щілинними отворами; сіткові, 
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в яких фільтрова сітка обмотується на каркас; гравійні, в яких крупнозернистий 

пісок або гравій розташовується між водоносним ґрунтом і опорним каркасом. 

Рис. 2.4 - Схема обладнання 
водозабірної свердловини: 

 

1 - засипка ґрунтом для утеплення 
оголовка; 2 - люк; 3 - вантуз із  
заслінкою; 4 - манометр; 5 - бітумна 
ізоляція; 6 - сходи; 7 - дно оголовка;  
8 - устя горловини; 9 - електрокабель; 
10 - електродвигун; 11 - корок;  
12 - відстійник; 13 - робоча поверхня 
фільтру; 14 - надфільтрова труба; 
15 - сальник; 16 - замок для опускання 
фільтру в свердловину; 17 - сітчастий 
фільтр; 18 - насос; 19 - водопідйомна 
труба; 20 - експлуатаційна обсадна 
колонка; 21 - підготовка зі щебеню; 
22 - заслінка; 23 - зворотний клапан; 
24 - трубопровід із заслінкою для 
скидання промивної води; 25 - вен-
тиляційна труба; 26 - дифманометр; 
27 - напірний трубопровід; 28 - покрівля 
водоносного пласта; 29 - водоносний 
пласт; 30 - підошва водоносного пласта  

 

При виборі майданчика для розміщення свердловин слід враховувати, що 

під час відкачування на деякій віддалі навколо колодязя відбувається падіння 

статичного рівня. При цьому безпосередньо біля колодязя зниження рівня мак-

симальне, а в міру віддалення від нього воно зменшується. Зниження статично-

го рівня навколо колодязя в поперечному перетині зображується кривою, яку 

називають кривою депресії. Лінія від осі колодязя до точки дотику кривої де-

пресії з лінією статичного рівня називають радіусом депресії або радіусом 

впливу колодязя. Область навколо колодязя, обмежена кривою депресії, нази-

вається депресійною воронкою. Якщо в області депресійної воронки одного ко-

лодязя розташувати інший колодязь, то вони будуть впливати один на одного і 

загальні витрати води з таких колодязів будуть меншими. Тому колодязі по-

винні бути розташовані один від одного на віддалі, не меншій за подвійний ра-

діус кривої депресії. Розрахунок параметрів водозабірних споруд слід проводи-

ти за формулами, які наведені у спеціальній літературі. 
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2.5. Споруди, методи й способи підготовки води для питних та 
технологічних потреб. Основні технологічні процеси і схеми 

поліпшення якості води 
 

Основні технологічні процеси поліпшення якості води полягають у вида-

ленні з неї тих чи інших домішок, що містяться в кількості, яка перевищує нор-

ми. Як правило, застосовують прояснення, знебарвлення і знезаражування води. 

П р о я с н е н н я  в о д и  полягає у видаленні з води завислих речовин, 

тобто зменшенні її каламутності. Його можна проводити шляхом відстоювання 

і фільтрування. Однак традиційне відстоювання проходить довго і при значних 

витратах води вимагає значних площ та громіздких споруд. Для прискорення 

прояснення у воду вводять хімічні речовини - коагулянти, що разом із зависли-

ми і колоїдними частинками утворюють пластівці, які досить швидко відділя-

ються від води. 

З н е з а р а ж у в а н н я  в о д и  - знищення мікроорганізмів, бактерій, 

вірусів, головним чином патогенних, які можуть викликати шлунково-кишкові 

захворювання: холеру, дизентерію, паратиф та ін. Значна частина бактерій і ві-

русів затримується при проясненні води відстоюванням і фільтруванням, а ті, 

що залишилися, знищують шляхом обробки води хлором, озоном, сріблом або 

опромінюючи її бактерицидними ультрафіолетовими променями. 

З н е б а р в л е н н я  в о д и  - усунення речовин, що обумовлюють ко-

льоровість води. Як правило, знебарвлення води проходить при проясненні й 

знезаражуванні. Речовини, що обумовлюють кольоровість води, видаляються за 

рахунок коагуляції та окислення. 

Схема очисної станції з реагентним очищенням води показана на рис.2.5, 

а. Неочищену воду подають у змішувач, до якого одночасно вводять певну кі-

лькість розчину коагулянтів. Далі вода надходить у камеру, де проходить реак-

ція з утворенням пластівців, а потім - у відстійник. Відстояна вода для остаточ-

ного прояснення подається на фільтри, після чого її знезаражують і направля-

ють в резервуари чистої води. Схема очисної станції з безреагентним очищен-

ням води показана на рис. 2.5, б. 
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Рис. 2.5 - Схеми очисної станції: 
а - при очищенні з реагентами; б - при очищенні без реагентів:  

1 - подача неочищеної води; 2 - реагентне господарство; 3 - змішувач;  
4 - камера утворення пластівців; 5 - відстійник або просвітлювач із завислим осадом; 

 6 - швидкий фільтр; 7 - знезаражування води; 8 - резервуар чистої води;  
9 - трубопроводи для видалення осаду і промивних вод; 10 - горизонтальний відстійник;  

11 - повільний фільтр 
 

Технологічні схеми обробки підземних вод для господарсько-питних пот-

реб значно простіші, ніж поверхневих, оскільки включають лише споруди для 

знезараження води. При наявності в підземних водах заліза, фтору, марганцю та 

інших елементів схеми їх обробки включають споруди для знезалізнення або 

видалення відповідних домішок. 

Перемішування розчинів коагулянтів з водою, яка очищається, проводять 

за рахунок утворення вихрових потоків води нерухомими напрямними поверх-

нями або в результаті механічного перемішування мішалками у спеціальних 

пристроях - змішувачах. Із змішувачів вода потрапляє в камеру утворення плас-

тівців і потім надходить у відстійники, де пластівці випадають в осад. Відстій-

ники за конструкцією і рухом води можуть бути горизонтальні, вертикальні й 

радіальні (рис. 2.6). Горизонтальні відстійники  (рис. 2.6, а) - прямокутні, витя-

гнуті в плані за рухом води, залізобетонні резервуари, де вода рухається в гори-

зонтальному напрямку від одного торця споруди до іншого. 

Вертикальні відстійники (рис. 2.6, б) - залізобетонні резервуари круглої 

або квадратної форми в плані, в яких вода рухається вертикально, як правило, 

знизу вверх. 
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Радіальний відстійник (рис. 2.6, в) - круглий залізобетонний резервуар з 

невеликою у порівнянні з діаметром висотою. Вода в ньому рухається горизон-

тально від центру до периферії в радіальному напрямку. 

 

Рис. 2.6 - Схеми відстійників: 
а - горизонтального; б - вертикального; в – радіального:  

1, 3 - трубопроводи подачі і відводу води; 2 - збірний лоток; 4 - трубопровід для видалення 
осаду; 5 - зона відстоювання; 6 - пристрої для рівномірного розподілу води;  

7 - ферма для згрібання осаду 
 

Швидкість руху води у відстійниках приймають від 0,5 - 0,75 мм/с для ве-

ртикальних і 3 - 8 мм/с - для горизонтальних. 

Остаточне прояснення води досягається фільтруванням, тобто пропус-

канням води через шар дрібнозернистого фільтруючого матеріалу (кварцовий 

пісок, керамзит, подрібнений антрацит, спінений полістирол та ін.). За констру-

кцією фільтри бувають відкриті (безнапірні) й закриті (напірні). Швидкі фільт-

ри переважно будують відкритими  у вигляді залізобетонної камери, заванта-

женої фільтруючим матеріалом. Фільтри можуть мати однорідний фільтруючий 

матеріал або бути з різних матеріалів: дво - або багатошарові фільтри. Товщина 

фільтруючого завантаження приймають в межах 0,7-2 м, діаметр зерен  

0,5-2 мм. Щоб запобігти вимиванню фільтруючого матеріалу, між решіткою і 

фільтруючою масою засипають підтримуючий шар з гравію. 

Параметри фільтруючого завантаження швидких фільтрів і режим їх ро-

боти при реагентному очищенні води  призначають відповідно до вказівок [4]. 

Для остаточного знищення у відфільтрованій воді живих організмів, в то-

му числі патогенних, застосовують знезаражування. Дезінфекцію води здійс-
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нюють хімічними й фізичними методами. У першому випадку використовують 

сильні окислювачі: хлор, гіпохлорит натрію, хлорне вапно, озон, йод, марга-

нець, перекис водню та ін. При фізичних методах воду обробляють на бактери-

цидних, електролізних, термо- та інших установках. 
 

2.6. Спеціальні методи підготовки води 

Залежно від властивостей джерела водопостачання або вимог споживачів 

до якості води може бути потрібна спеціальна її обробка: пом'якшення, знезалі-

знення, стабілізація, дезодорація, знесолення, видалення або введення окремих 

компонентів, охолодження тощо. 

П о м ' я к ш е н н я  в о д и  застосовують для зниження її жорсткості 

шляхом усунення або зменшення солей кальцію і магнію головним чином при 

підготовці води для котельних установок і технологічних потреб окремих підп-

риємств. Розрізняють методи реагентного і катіонітового пом’ якшення води. 

При пом'якшенні підземних вод, як правило, використовують катіонітові мето-

ди, поверхневих - реагентні, які проводять одночасно з проясненням. 

З н е з а л і з н е н н я  в о д и . При значному вмісті заліза вода при кон-

такті з киснем набуває бурого кольору і неприємного металічного присмаку. Пла-

стівці гідрату окису заліза випадають в осад і можуть викликати заростання труб. 

Вода з великим вмістом заліза непридатна для деяких підприємств, тому що може 

викликати псування продукції, змінюючи її колір (виробництво тканин, штучного 

волокна, паперу, плівки, фотопаперу тощо). Вміст заліза в питній воді не повинен 

перевищувати 0,3 мг/л, а в технічній воді - відповідно вимогам технологів. 

При знезалізненні підземних вод найчастіше використовують безреагент-

ні методи, а поверхневих вод - реагентні, оскільки одночасно вирішується за-

вдання прояснення води. При безреагентних методах воду спочатку аерують, а 

потім фільтрують на контактних і піщаних фільтрах. В якості реагентів для зне-

залізнення використовують сульфат алюмінію, вапно або реагенти-окислювачі. 

С т а б і л і з а ц і я  в о д и  полягає в наданні їй властивостей, при яких 

вона втрачає здатність викликати корозію або відкладати солі. Стабілізацію во-

ди здійснюють переважно у промислових системах. Для усунення корозійних 
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властивостей води на метал застосовують підлужнення або фосфатування води. 

При підлужненні у воду вводять вапно або кальциновану соду. Для запобігання 

заростанню труб карбонатом кальцію застосовують підкислення води сірчаною 

(соляною) кислотою або проводять декарбонізацію води шляхом продування 

через воду димових газів. 

Для боротьби з біологічним заростанням трубопроводів і обладнання пе-

ріодично використовують купоросування і хлорування води.  

З н е с о л е н н я  в о д и  полягає у видаленні з неї розчинних солей. 

Повне знесолення необхідне для окремих технологічних процесів, зокрема при 

підготовці води для котлів високого тиску. Часткове видалення розчинних со-

лей називають опрісненням. 

Опріснення води з вмістом солей до 2-3 г/л проводять іонним обміном, при 

концентрації солей 3-15 г/л - методом гіперфільтрації або електролізу, для води з вмі-

стом солей більше 10 г/л - шляхом заморожування, дистиляції або гіперфільтрації. 

Д е з о д о р а ц і я  в о д и .  Для зниження інтенсивності присмаків і за-

пахів використовують окислення з наступною сорбцією речовин, для чого воду 

фільтрують крізь гранульоване активоване вугілля з періодичною його регенера-

цією або заміною. Можливо також вводити вугілля у вигляді порошку перед від-

стійниками або фільтрами. При незначній інтенсивності присмаків і запахів мо-

жна використовувати тільки окислення, яке проводять одночасно з проясненням 

і знебарвленням. Окислювачами можуть бути хлор, озон, перманганат калію. 

Тип окислювача і його дозу встановлюють на основі технологічних випробувань. 

Д е г а з а ц і я  в о д и  полягає у видаленні розчинених у ній газів. При-

родні води звичайно містять такі розчинені гази: кисень, вуглекислота, азот і 

менше - сірководень і метан. 

Для дегазації води застосовують хімічні й фізичні методи. Хімічні методи 

базуються на застосуванні реагентів, що зв’ язують розчинені у воді гази. Так для 

видалення кисню з води використовують металеві стружки, сульфіт натрію, гідра-

зін, сірчаний газ. При видаленні з води сірководню її обробляють хлором, віднов-
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люючи сірку до кристалічної, яка випадає в осад. Для зв’язування вільної вуглеки-

слоти у воду вводять вапно або їдкий натрій, переводячи її в карбонат-іони. 

Фізичні методи дегазації води базуються на утворенні умов, при яких ро-

зчинність газів стає близькою до нуля (нагрівання або утворення вакууму). 

Ф т о р у в а н н я  і  з н е ф т о р е н н я  в о д и . Для людського органі-

зму шкідливі як повна відсутність фтору в питній воді, так і його підвищена конце-

нтрація. Оптимальний вміст фтору повинен бути в межах 0,8-1,2 мг/л. При пониже-

ній концентрації у воду вводять реагенти, що містять фтор (кремнієвофтористий 

натрій або амоній), а при концентрації 1,5 мг/л і більше проводять знефторення во-

ди. Фтор з води видаляють шляхом сорбції його осадом гідроокису магнію, алюмі-

нію чи фосфату кальцію, або фільтрують воду через сорбент, який затримує фтор. 

О х о л о д ж е н н я  в о д и .  Системах промислового водопостачання 

для охолодження води використовують охолоджувальні ставки, басейни і гра-

дирні. В охолоджувальних ставках в одному кінці скидають нагріту воду, а в 

іншому забирають охолоджену. В басейнах нагріту воду розбризкують по пове-

рхні води за допомогою насадок, а охолоджену забирають на деякій глибині. 

Найбільше поширення отримали градирні. У них нагріту воду подають у вер-

хню частину башти і розподіляють зрошувачами по всій площі. Вода, розбризкую-

чись, стікає вниз. Холодне повітря надходить в нижню частину градирні і, підніма-

ючись вверх, охолоджує воду. Висота градирень – 20-80 м. Використовують також 

градирні з примусовою вентиляцією. Градирні виконують з дерева чи залізобетону. 

Контрольні завдання 
1. Навести основні показники якості питної води. 
2.Навести схеми водозабірних споруд, за допомогою яких беруть воду з 

поверхневих і підземних джерел. 

3.Охарактеризувати зони санітарної охорони джерел водопостачання. 

4. Яке санітарно-гігієнічне значення має очищення води? 

5. Назвіть основні технологічні процеси й схеми поліпшення якості води. 

6. Пояснити принцип роботи і накресліть схеми споруд для  прояснення 

води (відстійники). 

7.Дати стислу характеристику спеціальних методів підготовки води. 
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ТЕМА 3. СПОРУДИ Й МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Методичні рекомендації. Необхідно ознайомитись з різними типами во-

допідйомних пристроїв, їх конструкціями та принципом дії. Вміти підбирати 

насос за заданими витратами і потрібним напором, знати основне обладнання 

водопровідних насосних станцій. У розділі “Регулюючі й запасні споруди в си-

стемі водопостачання” потрібно ознайомитись з обладнанням і конструкцією 

водонапірних башт і підземних резервуарів.  

Більше половини вартості систем водопостачання становить вартість зов-

нішніх мереж, тому важливо правильно прийняти схему мережі, матеріал і діа-

метри труб. Вивчити, як прокладають трубопроводи при перетині перешкод 

(річок, каналів, ярів, залізниць, автомобільних доріг тощо). Розібратись, як ви-

пробують і приймають в експлуатацію трубопроводи, а також знати основні за-

вдання експлуатації систем водопостачання. 

 

3.1. Типи насосів та їх характеристики 

Насоси - це гідравлічні машини, які передають рідині, що протікає всере-

дині них, енергію, отриману зовні. Завдяки цьому рідина піднімається на деяку 

висоту або отримує відповідний тиск. За принципом роботи і конструкцією ро-

бочих органів насоси поділяють на об’ ємні й динамічні. У динамічних рідина 

під дією сили переміщується в камері, яка постійно з’ єднана з входом і виходом 

насоса. Об’ ємні насоси працюють за принципом, при якому рідина переміщу-

ється шляхом періодичної зміни об’ єму камери при перемінному поєднанні її із 

входом і виходом. Рідина за кожний цикл подається певними порціями - 

об’ ємами. 

До динамічних насосів відносять: лопатеві (відцентрові, осьові, діагона-

льні), в яких рідина переміщується шляхом обтікання лопастей робочого колеса 

(рис. 3.1а, б); вихрові, в яких рідина переміщується по периферії робочого ко-

леса (рис. 3.1, в); шнекові, в яких рідина переміщується шнеком (гвинтом) уз-

довж його осі (рис. 3.1, г); ерліфти (повітряні водопідйомники), в основу роботи 

яких покладено принцип використання різниці густини рідини і повітряно-
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водяної суміші в системі сполучених трубопроводів (рис. 3.2); струменеві, які 

використовують енергію рідини, що підводиться зовні (рис. 3.3); гідравлічні та-

рани, в яких для підняття рідини використовується енергія гідравлічного удару, 

та інші. 

 

Рис. 3.1 - Схеми відцентрового (а, б), вихрового (в) і шнекового (г) насосів: 
1 - робоче колесо; 2 - криволінійні лопаті; 3 - корпус; 

4, 5 - всмоктувальний і напірний трубопроводи; 6 - шнек 
 

 

Рис. 3.2 - Схема роботи ерліфта: а - нагнітального; б – всмоктувального;  
1- водопідйомна труба; 2 - повітряна труба від компресору; 3 - обсадна труба;  

4 - форсунка; 5 - емульсія; 6 - труба до вакуум-насоса. 
 

Водопровідні насосні станції обладнують, як правило, відцентровими на-

сосами, які мають такі переваги над насосами інших типів: прості за будовою, 

надійні в експлуатації, забезпечують рівномірну подачу рідини і можуть безпо-

середньо з’ єднуватися з електродвигуном. 
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Об’ ємні й поршневі насоси працюють за принципом механічного витіс-

нення замкненого об’ єму рідини (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 - Водоструменевий насос: 

а - схема насоса; б - схема установки насоса: 
1 - всмоктувальна труба; 2 – напірна труба; 3 - сопло; 4 - змішувальна камера;  

5- дифузор; 6 - горловина 
 

 

 

Рис. 3.4 - Схеми поршневих насосів: 
а - вертикального ; б - горизонтального;  

1 - всмоктувальна труба; 2 - всмоктувальний клапан; 3 - робоча камера;  
4 - нагнітальний клапан; 5 - напірна труба; 6 - поршень; 7 - циліндр; 8 - шток; 9 - повзун;  

10 - шатун; 11 - кривошип (ВМТ; НМТ - верхня і нижня мертві точки) 
 

Повітряні підйомники (ерліфти) для підйому й подачі води використову-

ють стиснене (розріджене) повітря, тому вимагають будівництва компресорних 

станцій. Ерліфти прості, надійні за конструкцією і в експлуатації. 

Струменеві насоси знайшли широке застосування для відкачування осаду з 

водоприймальних і відстійних споруд і відсмоктування повітря із всмоктувальних 

труб при запуску великих відцентрових насосів. Поршневі й вихрові насоси в даний 

час для підйому води застосовують рідко і тільки в тих випадках, коли при невели-

ких витратах потрібен високий тиск. Роботу кожного насоса в складі установки 

(рис. 3.5) прийнято характеризувати такими параметрами: подача Q, напір Н, поту-

жність N, коефіцієнт корисної дії η  і висота всмоктування Нвак.  
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Рис. 3.5 - Схема установки відцентрового насоса: 
1 - напірний трубопровід; 2 - засувка; 3 - зворотний клапан; 4 - манометр;  

5 - насос; 6 - вакуумметр; 7 - всмоктувальний трубопровід; 8 - приймальний клапан;  
Нгв - геометрична висота всмоктування; Нг - геометрична висота підйому води;  

Н - повний напір насоса (повна висота підйому води); hгв - втрати напору у всмоктувальному 
трубопроводі; hгн - втрати напору в напірному трубопроводі 

 

Подача насоса Q (л/с, м3/год) - це об’ єм рідини, який подається насосом за 

одиницю часу (л/с, м3/год). Напір насоса Н (м) - це приріст енергії потоку ріди-

ни, що протікає через насос. 

 

3.2. Водопровідні насосні станції 

До складу насосних станцій входять основні (робочі) й резервні агрегати, 

насоси спеціального призначення (протипожежні, дренажні та ін.), а також до-

поміжне обладнання, яке забезпечує нормальну роботу робочих агрегатів (елек-

трообладнання, підйомно-транспортні механізми, контрольно-вимірювальні й 

сигнальні пристрої тощо). Як правило, будівлі насосних станцій проектують 

круглими або прямокутними в плані. За місцем розташування в загальній схемі 

водопостачання і призначенням насосні станції розділяють на станції першого 

й другого підйому, підвищувальні й циркуляційні.  

Станції першого підйому призначені для перекачування води з джерела 

водопостачання на очисні споруди, а якщо очищення не потрібне, то в резерву-

ари чистої води. Для забезпечення стабільної роботи водоприймальних і очис-

них споруд насоси станції першого підйому розраховують на рівномірну подачу 
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води протягом доби. Станції другого підйому перекачують воду з резервуарів 

чистої води до споживача. Оскільки споживання води на господарсько-питні по-

треби не рівномірне протягом доби за годинами, то насосні станції забезпечують 

подачу води з урахуванням цієї нерівномірності. Для забезпечення подачі розра-

хункових витрат води на гасіння пожежі слід передбачати в необхідних випадках 

встановлення протипожежних агрегатів в насосних станціях другого підйому або 

влаштування спеціальних протипожежних насосних станцій. 

Циркуляційні насосні станції влаштовують в системах технічного водо-

постачання у тих випадках, коли необхідно забезпечити циркуляцію води, на-

приклад, у замкнутих системах охолодження. Підвищувальні насосні станції 

підвищують напір у водопровідній мережі. Насоси в цьому випадку підключа-

ють безпосередньо до водопровідної мережі. На рис. 3.6 показано насосну ста-

нцію 2-го підйому. 

 

3.3. Регулюючі й запасні споруди 

Регулюючі й запасні споруди в системі водопостачання - це напірні або 

безнапірні резервуари з певним об’ ємом води, який потрібний для регулювання 

роботи системи і для утворення недоторканного запасу на випадок пожежі або 

аварій. Регулювання полягає в узгодженні різних режимів подачі та споживання 

води за допомогою акумулюючих ємкостей. При подачі води поверх споживан-

ня вона накопичується в ємкостях, а при недостачі - забирається з них. Регулю-

вання забезпечує відносно рівномірну роботу водозаборів, очисних споруд і на 

сосних станцій  
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. 

Рис. 3.6 - Насосна станція 2-го підйому 
1 – машинна зала; 2 – щитове приміщення; 3 – трансформаторні камери 

 

Регулюючі й запасні ємкості рекомендується об’ єднувати в одній споруді. 

Це не тільки вигідно економічно, але й дозволить уникнути зниження якості 

води при тривалому зберіганні. 

До напірно-регулюючих споруд відносять: водонапірні башти, високо 

розташовані надземні напірні резервуари, а також повітряно-водяні (гідропнев-

матичні) баки. Їх розміщують в найвищих точках місцевості біля або безпосе-

редньо на мережі населеного пункту. Крім регулювання, водонапірні башти й 

резервуари вирівнюють напір в мережі, при цьому зміни подачі насосів не пе-

редаються в мережу. 

Безнапірні регулюючі й запасні споруди (надземні й підземні резервуари) 

влаштовують, як правило, біля насосних станцій. Вони служать для регулюван-

ня роботи водозаборів, очисних і насосних станцій, зберігання аварійних, про-

типожежних та інших запасів води.  
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За своєю конструкцією водонапірні башти являють собою водонапірний 

бак, встановлений на опорі розрахункової висоти (рис. 3.7). Розташування в 

найвищих місцях водонапірних башт зменшує їх висоту. 

 

Рис. 3.7 - Водонапірна башта: 
1 - бак; 2 - приймальна сітка; 3 - відвідний трубопровід; 4 - зворотний клапан;  

5 - температурний компенсатор; 6 - ствол башти; 7 - трубопровід для подачі або відводу води; 
8 - переливний трубопровід; 9 - засувки; 10 - трубопровід для спорожнення баку;  

11 – гідрозатвор 
 

Водонапірні башти залежно від рельєфу місцевості й конфігурації мережі 

можуть бути розташовані на початку мережі (прохідна башта), в кінці мережі 

(контррезервуар) або в її проміжних точках. Матеріалом ствола башти може бу-

ти цегла, залізобетон, сталь тощо. Всередині ствола розміщують необхідне об-

ладнання - труби, арматуру, прилади (рис. 3.7). Баки в баштах можуть бути ме-

талевими або залізобетонними. Водонапірні башти залежно від кліматичних 

умов, температури води, розмірів баку і режиму роботи башт (тривалості обмі-

ну води в баку) можуть бути з шатром для запобігання промерзання чи перегрі-

ву води або без нього. У порівнянні з шатровими безшатрові водонапірні башти 

дешевші на 15-20 %. Розроблено типові рішення водонапірних башт з об’ ємом 

бака 15-800 м3 і висотою ствола 6-42 м. 
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В окремих випадках замість водонапірних башт влаштовують гідропнев-

матичні баки. Необхідний напір в таких установках створюється стисненим по-

вітрям. Недоліками таких систем є потреба у високих напорах насосних стан-

цій, що зумовлює додаткові витрати електроенергії і потребу в компресорах. 

Перевагою гідропневматичних установок є те, що їх можна розташувати в 

будь-якому місці водонапірної мережі, а також у спеціальних приміщеннях під 

землею. Для забезпечення надійності безперебійної роботи системи водопоста-

чання влаштовують не менше двох резервуарів. Між ними розташовують спеці-

альні перемикаючі камери.  

У цілому доцільність влаштування регулюючих і запасних ємкостей, ви-

бір місця їх розташування і типу слід визначати на основі розрахунку сумісної 

роботи мережі, водопроводів і насосних станцій з урахуванням місцевих умов і 

технологічних вимог. 

 

3.4.  Зовнішні водопровідні мережі 

Водопровідні мережі призначені для транспортування води від джерела 

водопостачання до споживачів. Вони складаються з водоводів, магістральних 

мереж і розподільних трубопроводів. Водоводами вода подається від насосних 

станцій до населеного пункту, на території якого розташована мережа магістра-

льних і розподільних трубопроводів.  

Водоводи прокладають не менше, ніж у дві лінії, з’ єднані перемичками, 

що забезпечує безперебійність подачі води. Відстань між окремими лініями по-

винна бути не менше 5 м при діаметрі труб до 300 мм і 10 м - при трубах біль-

шого діаметра.  

Магістральні трубопроводи призначені для транспортування основних 

транзитних мас води. Розподільними трубопроводами подають воду від магіст-

ралей до місць споживання.  

Всі водопровідні мережі проектують на основі плану забудови населеного 

пункту. При цьому беруть до уваги конфігурацію населеного пункту; взаємне 

розташування джерела водопостачання і споживачів; розташування вулиць, 
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кварталів і зосереджених водоспоживачів (заводи, фабрики та інші); рельєф мі-

сцевості. Мережі прокладають по проїздах або узбіччях доріг паралельно лінії 

забудови. Заглиблення водопровідних труб залежить від глибини промерзання 

ґрунту, температури води в трубах і режиму її подачі. Трубопровід повинен бу-

ти на 0,5 м нижче розрахункової глибини промерзання, але не вище, ніж 0,7м до 

верху труби.  

За характером взаємного розташування насосних станцій, водопровідних 

мереж і напірно-регулюючих споруд розрізняють такі схеми живлення водоп-

ровідної мережі: з одностороннім живленням або з прохідною баштою (рис. 3.8, 

а); з двостороннім живленням або з контррезервуаром (рис. 3.8, б); комбіновані 

(рис. 3.8, в). За розташуванням у плані магістральних ліній розрізняють:  тупи-

кові (розгалужені), кільцеві й комбіновані мережі (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.8 - Водопроводи: 

а - з прохідним резервуаром; б - з контр-резервуаром; в - комбіновані;  
Н.С. - насосна станція; В.Б. - водонапірна башта 

 

 

Рис. 3.9 - Схеми водопровідних мереж: 
а - тупикова; б - кільцева; в - комбінована 
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Водопровід, який виконано за розгалуженою схемою, дешевший, але він 

застосовується лише в тих випадках, коли допускається перерва у водопоста-

чанні на період усунення можливої аварії. Більш надійними є кільцеві водопро-

води, які забезпечують безперебійну подачу води споживачам. У населених пу-

нктах найчастіше використовують комбіновані схеми. Кільце охоплює райони 

найбільшого водоспоживання, а до окремих водоспоживачів прокладають від 

кільця тупики. У подальшому ці тупики при розширенні населеного пункту 

можуть бути закільцьовані. 

Зазначимо, що протипожежні мережі виконують за кільцевою схемою. 

Дозволяються тупики лише для коротких ліній, а при довжині 200 м і більше в 

кінці водопровідних ліній повинні бути протипожежні водойми. Трасу госпо-

дарсько-питного водопроводу заборонено прокладати на території звалищ, 

цвинтарів та місць поховання худоби. 

 

3.5. Споруди на водопровідній мережі і водоводах 

Водопровідні колодязі призначені для розміщення водопровідної армату-

ри, управління нею, проведення ремонтних і профілактичних робіт. Колодязь 

має робочу камеру і над нею горловину для спуску (рис. 3.10). Горловина за-

кривається чавунним або сталевим люком з кришкою, які бувають двох типів: Т 

і Л. Важкі люки типу Т встановлюють на проїзній частині вулиці, люки типу Л - 

на тротуарах, непроїзних місцях і дорогах з рухом автотранспорту вантажопід-

йомністю до 5 т.  

Люки розташовують таким чином, щоб не заважати проїзду транспорту і 

щоб у колодязі не потрапляла поверхнева вода. При відсутності твердого пок-

риття люки повинні виступати над поверхнею землі на 5 см, навколо них необ-

хідно влаштувати вимощення шириною 1 м з уклоном від люка. 

За формою у плані водопровідні колодязі бувають круглі й прямокутні. 

Форму і розміри в плані колодязя вибирають залежно від діаметра труб, а також 

від розмірів арматури і фасонних частин. 
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Рис. 3.10 - Збірний залізобетонний оглядовий  колодязь: 
1 - кільця; 2 - плита перекриття; 3 - вимощення; 4 - ходові скоби; 5 - плита дна 

 
 
 
 

Колодязі влаштовують із залізобетону, цегли і, рідше, з бутобетону. Для 

захисту колодязя від потрапляння ґрунтових вод (при мокрих ґрунтах) передба-

чають ізоляцію дна і стінок на 0,5 м вище рівня ґрунтових вод.  

Розроблено серії типових проектів водопровідних колодязів з різними 

схемами фасонних частин і арматури для сухих, мокрих і просадних ґрунтів. 

При проходженні трубопроводу через залізницю та автомобільні шляхи 

його укладають в запобіжний футляр із сталевих труб  (рис. 3.11, а). 
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Рис. 3.11 - Схеми переходів:  

а – під залізницею; б – дюкером під річкою;  
в – естакадою над автомобільною дорогою; г – по естакаді через яр:  

1 – колодязь; 2 - кожух; 3 - спускна труба; 4 – робоча труба; 5 – вантуз; 6 – короб; 7 - утеплювач 
 

Футляри (кожухи) захищають від руйнування залізницю чи автомобільну 

дорогу у випадку аварії трубопроводу, а також сам трубопровід від дії зовніш-

ніх сил, які виникають під час руху транспорту.  

При влаштуванні переходів замість футлярів можуть використовувати 

прохідні або непрохідні тунелі. Глибина закладання труби футляра або тунелю 

(відстань від підошви рейси або покриття автодороги до верху труби) має бути 

не менше 1,0 м при відкритому способі виконання робіт, і не менше 1,5 м при 

виконанні робіт закритими способами. 

На кінцях футляра встановлюють колодязі із засувками для вимкнення 

водопроводу в разі аварії.  

а) 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) 
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Відстань від колодязів (кінця футляра) до осі крайньої колії приймають не 

менше за 8 м, до краю виїмки або водовідвідних каналів - не менше 3 м, до пі-

дошви насипу - 5 м. 

Прокладання трубопроводу через річку, яр або канал може здійснюватись 

за допомогою дюкера (рис. 3.10, б) або в утеплених кожухах під мостом, або по  

естакаді (рис. 3.11, в,г).  

При  перетині з річкою прокладають по дну дюкер не менше, ніж в дві лі-

нії із сталевих труб, покритих підсиленою антикорозійною ізоляцією. Мініма-

льна відстань між верхом труби і дном річки 0,5 м,  а для судноплавних в межах 

фарватеру – 1,0 м. Відстань у плані між трубами приймають 0,7...1,5 м. При 

влаштуванні дюкера через яр або канал необхідно виконувати всі вимоги, як і 

при перетині з річкою. При цьому слід звертати увагу на закріплення схилів 

яру. Переходи через широкі, але неглибокі яри слід влаштувати по естакадах, 

які можливо використовувати як пішохідні мости. Трубопровід у цьому випад-

ку прокладають в утепленому коробі (рис. 3.11г). 

 

3.6. Випробування і здача трубопроводів в експлуатацію 

Після завершення будівельно-монтажних робіт водопровідну лінію пере-

віряють на відповідність усіх елементів проектним рішенням. У першу чергу 

перевіряють якість виконання зварювальних і монтажних робіт, роботу армату-

ри, прямолінійність прокладання і заглиблення трубопроводів. Після зовніш-

нього огляду водопровідну лінію випробують двічі: до і після засипання тран-

шеї. Випробують ділянки довжиною не більше 1 км; її кінці закривають глухи-

ми фланцями і трубопровід заповнюють водою з низової сторони. 

Величину тиску, під яким необхідно випробовувати трубопровід, встанов-

люють проектом або за [4]. Як правило, тиск приймають в 1,5 рази більший робо-

чого для металевих і пластмасових труб і в 1,3 раза більше - для залізобетонних і 

азбестоцементних, але не більше за величину заводського випробування. 

Напірний трубопровід вважається таким, що витримав випробування, як-

що в ньому під дією тиску не було розривів труб і пошкоджень стикових 



 43 

з’ єднань. При остаточному випробуванні після засипання витік води не пови-

нен перевищувати меж, встановлених [4]. 

Перед здачею в експлуатацію трубопроводи й споруди водопостачання 

промивають (очищають) і дезинфікують. Порядок промивання та дезінфекції по-

винен відповідати вимогам [4]. За результатами випробовувань та промивання і 

дезінфекції складають акти. Акт випробувань підписують представники будіве-

льно-монтажної та експлуатаційної організацій і замовника, а промивання та дез-

інфекції, крім того, ще представники санітарно-епідеміологічної служби. 

 

3.7. Основні завдання експлуатації  мереж і споруд водопостачання 

Служба експлуатації систем водопостачання повинна забезпечити такі  

заходи: 

♦ регулярний контроль за якістю води і станом санітарних зон; 

♦ своєчасне виявлення і швидка ліквідація аварій на водопровідних  

мережах; 

♦ своєчасний профілактичний ремонт усіх споруд, мереж, арматури і  

обладнання; 

♦ планово-профілактичне очищення, промивання і дезинфекція мережі і 

окремих споруд; 

♦ боротьбу з витоками і втратами води в результаті негерметичності  

стиків труб, несправності арматури й при аваріях; 

♦ нагляд за вуличними водорозбірними колонками; 

♦ підготовка всієї системи водопостачання до роботи в зимових умовах. 

Персонал водопровідної станції зобов’язаний контролювати хід техноло-

гічного процесу і якість обробки води, утримувати в належному стані всі спо-

руди і обладнання, своєчасно проводити технічне обслуговування, поточні й 

планові ремонти. Ліквідацію аварій на мережі здійснює аварійно-ремонтна бри-

гада, яка входить до складу служби експлуатації. Всі роботи з експлуатації сис-

тем водопостачання враховують регулярним внесенням записів у відповідні 

журнали. 
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Контрольні завдання 

1.Навести основні типи обладнання для підняття води, їх принцип роботи 

і конструктивні особливості. 

2.Дати коротку характеристику водопровідних насосних станцій. 

3.Накреслити схему водонапірної башти і резервуарів чистої води. Пока-

зати, якими трубопроводами вони обладнані. 

4.Навести схеми трасування зовнішніх водопровідних мереж. 

5.Назвати, які труби використовують для прокладання водопроводів. 

6. Навести схеми перетину водопровідними мережами перешкод (дюкера, 

естакади над залізничною колією і переходу під дорогою).  

7.Дати коротку характеристику, як випробують і дезінфікують трубопро-

води й споруди водопостачання перед введенням в експлуатацію. 

8.Перерахувати основні завдання експлуатації систем водопостачання. 
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ТЕМА 4. СИСТЕМИ І СХЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

Методичні рекомендації. З метою правильного вирішення питань каналі-

зування населеного пункту або окремого об'єкта слід знати види стічних вод та 

їх характеристику. Звернути увагу на основні елементи каналізації міста та їх 

призначення, знати переваги й недоліки тієї чи іншої системи, мати уявлення 

про централізовані й децентралізовані способи видалення стічних вод. Ознайо-

митися з основними схемами каналізаційних мереж, звернути увагу на труби, 

колектори й колодязі на каналізаційних мережах. Знати основи будівництва та 

експлуатації каналізаційних мереж. Ознайомитися із класифікацією каналіза-

ційних насосних станцій за призначенням, знати основні елементи й обладнан-

ня цих станцій. 

 

4.1. Види стічних вод 

Вода, що була використана для різних потреб в побуті або на виробництві 

і отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), які змінили її хімічний 

склад або фізичні якості, називається стічною водою. До стічних вод відносять 

також атмосферні води, які відводяться з території населених пунктів і промис-

лових підприємств. 

Забруднення стічних вод можуть бути мінеральними і органічними. До 

мінеральних забруднень відносять пісок, глину, шлак, розчини мінеральних со-

лей, кислот і лугів. Органічні забруднення містять фізіологічні відходи людей і 

тварин, відходи овочів і фруктів, жирові речовини, органічні кислоти та ін. Ос-

новним хімічним елементом цих забруднень є азот у вигляді білкових речовин. 

Стічні води, крім вуглецю і азоту, містять фосфор, калій, сірку, натрій та інші 

хімічні сполуки. 

Виділяють ще так звані бактеріальні й біологічні забруднення, які в стіч-

них водах представлені різними бактеріями, дріжджовими й пліснявими гриб-

ками, дрібними водоростями. 
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За фізичним станом забруднення, що містяться у стічних водах, можуть 

бути у вигляді розчину, колоїдів, суспензії і нерозчинених домішок. Ступінь за-

бруднення стічних вод оцінюється концентрацією, тобто масою домішок в оди-

ниці об’ єму в мг/л або г/м3. 

За походженням і характером забруднень стічні води поділяють на побу-

тові (господарсько-фекальні), виробничі й атмосферні. До побутових відносять-

ся води від кухонь, туалетних кімнат, душових, лазень, пралень, їдалень, ліка-

рень, а також господарські води, які утворюються від миття приміщень. Вони 

надходять як від житлових і громадських будинків, так і від побутових примі-

щень промислових підприємств. За природою забруднень стічні води можуть 

бути фекальними, які надходять з туалетів і забруднені в основному фізіологіч-

ними відходами життєдіяльності людини, й господарськими, які забруднені рі-

зного роду побутовими відходами. 

Склад побутових стічних вод відносно постійний і характеризується в ос-

новному органічними забрудненнями (близько 60 %) в нерозчиненому, колоїд-

ному й розчиненому стані, а також різними бактеріями і мікроорганізмами, в 

тому числі патогенними. Виробничі стічні води утворюються в технологічних 

процесах виробництва. Склад і концентрація забруднень виробничих стічних 

вод дуже різноманітні і залежать від виду й технології виробництва, вихідної 

сировини і різних компонентів, які присутні в технологічному процесі. Вироб-

ничі стічні води можуть мати органічні, мінеральні, радіоактивні домішки, а та-

кож отруйні й шкідливі речовини. 

Атмосферні стічні води утворюються від випадання дощу або розтавання 

снігу і містять в основному мінеральні забруднення. Атмосферні стічні води, 

які утворюються на території промислових підприємств, містять відходи відпо-

відних виробництв. Відведення і знешкодження атмосферних стічних вод та-

кож входить в завдання каналізації.  
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4.2. Основні елементи каналізації населеного пункту.  

Системи й схеми каналізації 

Забезпечення належного санітарного стану населених пунктів і промис-

лових підприємств можливе тільки при організованому зборі й своєчасному ви-

даленні за межі їх території стічних вод з наступним очищенням і знезаражу-

ванням. Каналізація населеного пункту - це комплекс інженерних споруд та об-

ладнання, які призначені для прийому й транспортування стічних вод до очис-

них споруд. План об’ єкта, що каналізується, з нанесеними на ньому елементами 

системи каналізації називається схемою каналізації.  

Схема каналізації населеного пункту складається з таких елементів: 

внутрішнього каналізаційного обладнання будівель і споруд, дворової і вуличної 

каналізаційної мережі, колекторів, каналізаційних насосних станцій і напірних 

трубопроводів, очисних споруд і випусків очищених стічних вод у водоймище. 

Внутрішнє каналізаційне обладнання призначене для прийому стічних 

вод і відведення їх за межі будинку. В житлових і громадських будинках прий-

мачами стічних вод є санітарні прилади. На промислових підприємствах для 

прийому стічних вод можуть використовуватись спеціальні приймачі у вигляді 

воронок, трапів, лотків, які встановлюють безпосередньо біля апаратів та тех-

нологічного обладнання. 

Вуличні каналізаційні мережі – це система підземних трубопроводів, які 

приймають стічні води від дворових (квартальних) мереж і призначені для транс-

портування стічних вод в межах населеного пункту. Каналізаційні мережі буду-

ють переважно самопливними, прокладаючи їх відповідно до рельєфу місцевості. 

При цьому територія поділяється на басейни каналізування. Басейном каналізу-

вання називають частину території, що каналізується і обмежена водорозділами. 

Каналізаційні мережі, призначені для відведення атмосферних вод, нази-

вають дощовими мережами або водостоками; мережі, призначені для відведен-

ня побутових вод, - побутовими; мережі для відведення виробничих стічних 

вод - виробничими. Влаштовують також мережі для спільного відведення різних 

видів стічних вод (побутово-виробничі, виробничо-дощові тощо). 
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Вуличні каналізаційні мережі в межах кожного басейну об'єднуються од-

ним або декількома колекторами. Колектором називають каналізаційний тру-

бопровід, який збирає стічні води з двох або декількох вуличних мереж. 

 При значних заглибленнях самопливних каналізаційних трубопроводів 

влаштовують насосні станції підйому й перекачування стічних вод.  

Каналізаційні насосні станції розділяють на місцеві, районні й головні. 

Місцеві насосні станції служать для перекачування стічних вод від одного або 

декількох будинків, районні - для перекачування стічних вод районів і басейнів. 

Головні насосні станції перекачують всі стічні води на очисні споруди. 

Очисними називають споруди, призначені для очищення та знезаражу-

вання стічних вод і переробки їх осаду. Склад очисних споруд може бути різ-

ним і залежить від методу очищення і виду стічних вод. Очисні споруди розта-

шовують нижче за течією річки відносно населеного пункту або підприємства, 

що каналізується. Після очищення та знезаражування стічні води через спеціа-

льні пристрої, які називають випусками, скидають у водоймище. 

Залежно від того, як відводяться окремі види стічних вод – разом чи 

окремо – системи каналізації розділяють на загальносплавні, роздільні (повна 

або неповна) й напівроздільні. Тип системи каналізації міста вибирають на ос-

нові порівняння техніко-економічних та санітарно-гігієнічних показників.  

При загальносплавній системі каналізації (рис. 4.1, а) всі види стічних вод 

відводяться до очисних споруд по єдиній мережі. 

 

Рис. 4.1 - Системи каналізації: 
а) загальносплавна; б) повна роздільна; в) напівроздільна; г) водоскидна камера: 

1 - колектори побутово-виробничої мережі; 2 - зливоспуски; 3 - дощова мережа;  
4 - водоскидні камери; 5 - насосна станція; 6 - очисні споруди  
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Роздільною називається система каналізації, при якій окремі види стічних 

вод із забрудненнями різного характеру відводяться самостійними каналізацій-

ними мережами (рис. 4.1, б). Роздільні системи каналізації, в свою чергу, поді-

ляються на повні й неповні. Повна роздільна система каналізації передбачає не 

менше двох мереж: одну - для прийому і відводу побутових і близьких до них 

за складом виробничих стічних вод на очисні споруди; другу - для прийому й 

скиду у водоймище атмосферних і умовно чистих виробничих стічних вод. Не-

повна роздільна система передбачає відведення побутових стічних вод закри-

тою мережею на очисні споруди і неорганізоване відведення у водоймище ат-

мосферних вод. Таке рішення зменшує одночасні капітальні витрати і дозволяє 

у майбутньому з добудовою мереж переходити до повної роздільної системи 

каналізації, яка з санітарного погляду є достатньо надійною. 

Напівроздільною (рис. 4.1в) називається така система каналізації, при 

якій в місцях перетину самостійних каналізаційних мереж для відводу різних 

видів стічних вод встановлюють водоскидні камери, які дозволяють перепуска-

ти найбільш забруднені дощові води при малих витратах в побутову мережу і 

відводити їх по загальному колектору на очисні споруди, а при зливах – скида-

ти порівняно чисті дощові води безпосередньо у водоймище.  

У нашій країні застосовують переважно неповну роздільну систему кана-

лізації як першу чергу будівництва. Взагалі систему каналізації вибирають з 

урахуванням місцевих умов, техніко-економічних показників і санітарно-

гігієнічних вимог. У санітарному відношенні найбільш доцільною є  загальнос-

плавна система каналізації, при якій всі стічні води підлягають очищенню. Од-

нак ця система вимагає значних капітальних та експлуатаційних витрат, оскіль-

ки суттєво збільшуються розміри очисних споруд, комунікацій і потужність об-

ладнання. Крім того, на повну потужність ці споруди працюють тільки під час 

великих злив при надходженні всієї маси атмосферних вод на очисні споруди. 

Для зменшення вартості загальносплавної мережі на колекторах уздовж водой-

мищ встановлюють зливоспуски, за допомогою яких під час значних злив осно-

вну масу атмосферних вод скидають у водоймище без очищення. Таке рішення 
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знижує санітарну надійність загальносплавної системи каналізації і допускає 

потрапляння розбавлених, але неочищених побутових стічних вод у водойми-

ще. Дещо вищу надійність з санітарної точки зору має напівроздільна система 

каналізації. У цьому випадку неочищені стічні води не потрапляють у водой-

мище, але вартість цієї системи не нижча загальносплавної, що обумовило об-

межене поширення напівроздільної системи каналізації. 

У всіх випадках вибір системи каналізації населеного пункту повинен бу-

ти обґрунтований техніко-економічними розрахунками з урахуванням санітар-

но-гігієнічних вимог і перспектив розвитку населеного пункту. При виборі сис-

теми каналізації на промислових підприємствах враховують: кількість і склад 

виробничих стічних вод, можливість використання виробничих стічних вод в 

оборотному й послідовному водопостачанні, можливість утилізації цінних ре-

човин та доцільність об'єднання з системою каналізації населеного пункту, ви-

мог до скиду виробничих стічних вод у водоймища.  

 

4.3. Труби, колектори й колодязі на каналізаційній мережі 

До матеріалу труб, колекторів та їх з'єднань висувають ряд вимог: міц-

ність, сприймання навантаження від ваги ґрунту і транспорту без деформації, 

стійкість проти корозії та механічного стирання, гладка внутрішня поверхня, 

водонепроникність, не допускання просочування стічних вод у ґрунт (екс філь-

трація) і ґрунтових вод в мережу (інфільтрація). Цим вимогам відповідають ке-

рамічні, бетонні, залізобетонні, азбестоцементні, металеві й пластмасові труби.  

Керамічні труби використовують для влаштування безнапірних каналіза-

ційних мереж. Бетонні й залізобетонні труби виготовляють напірними та безна-

пірними з розтрубом або гладкими кінцями.  

Азбестоцементні труби (напірні й безнапірні) виготовляють з гладкими 

кінцями діаметром 100-600 мм.  

Чавунні й сталеві труби застосовують переважно для напірних каналіза-

ційних ліній. Для зовнішньої безнапірної каналізаційної мережі сталеві труби 

застосовують лише там, де ставляться підвищені вимоги до герметичності, на-
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приклад, при перетині із залізницями, автомагістралями, водними перепонами.  

При прокладанні самопливних каналізаційних мереж використовують 

труби із синтетичних матеріалів (вініпласт, поліетилен та ін.). 

Колектори побутової, виробничої, загальносплавної і дощової каналізації ве-

ликого розміру можуть в поперечному перерізі бути круглими, прямокутними або 

іншої форми. Труби й канали каналізаційної мережі повинні задовольняти гідравлі-

чні, статичні, економічні та експлуатаційні вимоги. Залежно від виду ґрунту, мате-

ріалу й діаметру труб їх кладуть безпосередньо на ґрунт або штучну основу.  

Для огляду і прочищання каналізаційної мережі на ній споруджують 

оглядові колодязі. Їх роблять скрізь, де змінюються напрям, діаметр або ухил 

лінії. Залежно від призначення оглядові колодязі підрозділяються на лінійні, 

поворотні, з’ єднувальні, контрольні, промивні й перепадні.  

Лінійні колодязі встановлюють на прямих ділянках каналізаційних мереж 

усіх систем через 35-300 м  залежно від діаметру труб.  

Поворотні колодязі встановлюють в місцях зміни напрямку мережі в 

плані або по висоті. З'єднувальні оглядові колодязі встановлюють в місцях 

з’ єднання каналізаційних ліній.  

Промивні колодязі передбачають на тих ділянках каналізаційної мережі, 

де можливе випадання осаду в трубах.  

Перепадні колодязі споруджують в місцях, де з’ єднуються труби на різ-

ній глибині, що має місце при приєднанні бокових притоків до основної каналі-

заційної мережі, при влаштуванні перепадів у зв’ язку з різкою зміною рельєфу 

місцевості й необхідності зменшення швидкості протоку стічних вод по мережі.  

Контрольні колодязі встановлюють перед червоною лінією  забудови зі 

сторони будинків у місцях під’ єднання дворової, квартальної або промислової 

мережі до вуличної. 

Колодязі на напірних трубопроводах встановлюють при необхідності ро-

зміщення в них засувок, випусків, вантузів та іншої арматури. Оглядові колодя-

зі виконують з цегли або залізобетону. В плані вони можуть мати круглу або 

прямокутну форму (рис. 4.2). 
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Основними елементами колодязів є: основа (підготовка, плита та набив-

ний лоток), робоча камера перекриття або перехідна частина, горловина, криш-

ка з люком. Висоту робочої камери приймають, як правило, 1800 мм. Розміри 

камери обумовлені можливістю виконання робіт по огляду, прочищенню і ре-

монту мережі.  

 

Рис. 4.2 - Оглядові каналізаційні колодязі: 

а) круглий; б) прямокутний: 
1 - чавунний люк з кришкою; 2 - горловина; 3 - скоби; 4 - робоча камера;  

5 - лоток; 6 - бетонне дно;  7 - плита перекриття 
 

4.4. Трасування каналізаційної мережі 

Під трасуванням каналізаційної мережі розуміють визначення розташу-

вання вуличних колекторів на плані населеного пункту. Основне завдання при 

трасуванні мережі полягає в тому, щоб відвести стоки по трубах і каналах са-

мопливом з максимально можливої території. 

Безпосередньо перед трасуванням територію, що каналізується, розбива-

ють на басейни, вибирають місця розташування очисних споруд і випуску стіч-

них вод. Межі басейнів каналізування визначають за рельєфом місцевості й 

проектом вертикального планування. Межі басейнів, як правило, співпадають з 

лініями водорозділів. Місце розташування очисних споруд вибирають нижче 

населеного пункту за течією водотоку із забезпеченням санітарно-захисної зони 

до межі житлової забудови.  
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Трасування мережі залежить від значного числа факторів. Так, при тра-

суванні каналізаційної мережі необхідно враховувати: а) рельєф місцевості для 

зменшення заглиблення труб і можливості відводу стічних вод самопливом; б) 

місце розташування очисних споруд; в) намічене місце випуску стічної рідини 

у водоймище; г) прийняту систему каналізації; д) характер забудови кварталів; 

е) черговість будівництва. 

Каналізаційні мережі в середині басейну трасують (рис. 4.3) від водороз-

ділів до тальвегів. Як правило, вуличні колектори проектують перпендикулярно 

до горизонталей місцевості в напрямку понижених місць басейну. Головні ко-

лектори найчастіше направляють уздовж берегів річок. По головному колекто-

ру стічна рідина відводиться за межі населеного пункту. 

 

 

Рис. 4.3 - Схеми трасування каналізаційних мереж: 

а) за охоплюючою схемою; б) з пониженого боку кварталу; в) черезквартальна;   
а, б, в, г - сектори кварталів; 1-6 - вузлові колодязі; 10-15 - номери кварталів.  

 

Трасування вуличних каналізаційних мереж може бути здійснене за 

трьома схемами: 

1) Схема з пониженого боку кварталу застосовується при вираженому ре-

льєфі з падінням відміток рівня землі до однієї або до двох граней кварталу (ук-

лон поверхні землі більший за 0,008 - 0,01). Вуличні мережі в цьому випадку 

прокладені лише по проїздах біля понижених сторін кварталів. 
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2) Охоплююча схема застосовується при плоскому рельєфі місцевості 

(ухил до 0,005 - 0,007), великих розмірах кварталів та відсутності забудови все-

редині кварталів. Вуличні мережі прокладають по проїздах, які охоплюють ква-

ртал з усіх сторін. 

3) Черезквартальна схема передбачає, що вуличні мережі прокладені все-

редині кварталів - від вище розташованих до нижче розташованих, що дозволяє 

скоротити довжину каналізаційних мереж і вартість їх будівництва. Однак за-

стосування цієї схеми вимагає точного погодження забудови кварталу і усклад-

нює експлуатацію мереж. 

Каналізаційні лінії слід прокладати прямолінійно. У місцях поворотів ме-

реж, місцях зміни ухилу лінії і діаметру труб, а також в місцях з'єднання декі-

лькох ліній необхідно влаштовувати колодязі. 

Проектуючи трасу каналізаційної мережі, необхідно уникати або зводити 

до мінімуму число перетинів із залізничною колією, підземними спорудами та 

водними перешкодами, тому що влаштування цих перетинів складне і викликає 

труднощі в експлуатації.  

У тих випадках, коли неможливо здійснити відведення стічних вод само-

пливом на очисні споруди, застосовують насоси. При цьому, виходячи з особ-

ливостей рідини, яка перекачується (наявності в ній паперу, ганчір'я та інших 

домішок), до насосів ставлять такі вимоги: вони не повинні засмічуватися за-

брудненнями, які знаходяться у стоках; їх конструкція повинна забезпечувати 

можливість прочищення робочого колеса, корпуса й патрубків. 

Каналізаційні насосні станції за призначенням бувають головними (перека-

чують стічні води зі всієї території), районними (перекачують стічні води з окре-

мих басейнів каналізування), лінійними або підкачування (перекачують стічні во-

ди з максимально заглибленого колектора в колектори з меншим заглибленням) й 

місцевими (перекачують стічні води від одного або декількох будинків). 

Каналізаційні насосні станції мають машинне відділення, приймальний 

резервуар, побутові й допоміжні приміщення. У машинному залі розташовують 

основні й резервні насоси, а також все допоміжне обладнання для нормальної 
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роботи насосів. Приймальний резервуар утворює регулюючу ємкість. Машин-

ний зал та інші службові приміщення відділяють від приймального резервуару 

суцільною водо- і газонепроникною стінкою. 

Схеми й конструкції насосних станцій залежать від гідрогеологічних умов, 

глибини підвідного колектора, типу й кількості насосів, особливості розташування 

насосних агрегатів тощо. Як правило, насосні станції розташовані в понижених 

місцях, мають значне заглиблення і часто нижче рівня підземних вод. У цьому ви-

падку доцільно застосовувати каналізаційні насосні станції шахтного типу й круг-

лі в плані (рис. 4.4, а, б). При перекачуванні стічних вод, що містять пожежо- й 

вибухонебезпечні речовини, приймальні резервуари відокремлюють від машинно-

го відділення, яке може розміщуватися на меншій глибині (рис. 4.4, в). Значно 

спрощується схема та конструкція насосної станції, якщо вона має невелику гли-

бину і зводиться в сухих ґрунтах. Станція може мати прямокутну форму, а резер-

вуар поєднуватися з машинним відділенням (рис. 4.4, г). 

Каналізаційні насосні станції, що перекачують невелику кількість стічних 

вод, будують підземними й повністю автоматизованими. У тих випадках, коли при 

перекачуванні невеликих витрат стічних вод висота підйому не перевищує 4 м,  

рекомендується приймати насосні станції з  шнековими насосами (рис. 4.4, д). 

Насоси вибирають за максимальною подачею насосних станцій і потріб-

ним напором. Напірні трубопроводи від насосних станцій виконують, як прави-

ло, в дві лінії.  
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Рис. 4.4 - Схеми насосних станцій: 
а, б - шахтного типу відповідно з горизонтальними й вертикальними насосами;  
в - з окремо розташованим приймальним резервуаром; г - прямокутна в плані;  

д - з шнековими насосами:  
1 - решітка; 2 - електродвигун; 3 - напірний трубопровід; 4 - насос;  

5 - всмоктувальний трубопровід; 6 - шнековий підйомник 
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Рис. 4.5 - Каналізаційні насосні станції: 
а) шахтного типу з горизонтальними фекальними насосами; б) із шнековими насосами: 

1 - подвійний трубопровід; 2 - щитовий затвор; 3 - молоткова дробарка;  
4 - решітки; 5 - приймальний резервуар; 6 - щит управління; 7 - кран-балка;  

8 - напірний трубопровід; 9 - шнековий підйомник; 10 - вихідний трубопровід 
 

 

Контрольні завдання 

1. Дайте характеристику забруднень стічних вод. 

2. Наведіть стислу характеристику систем каналізації і основних елементів 

каналізації населеного пункту. 

3. Накресліть схеми трасування каналізаційних мереж. 

4. Охарактеризуйте труби для каналізаційних мереж та їх з'єднання.  

5. Назвіть типи каналізаційних колодязів. 

6. Наведіть класифікацію каналізаційних насосних станцій за призначен-

ням, опишіть основні елементи цих станцій.  
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ТЕМА 5. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
 

Методичні рекомендації. Необхідно знати основні забруднення стічних 

вод та. схеми очищення стічних вод, роль і призначення окремих споруд. Ви-

вчити конструкції споруд для механічного і біологічного очищення; знати, від 

яких забруднень очищається вода в тих чи інших спорудах. Окремо ознайоми-

тись із спорудами, які призначені для обробки осаду. Знати способи знезаражу-

вання стічних вод.  

 

5.1. Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об’єкти 

Ступінь забруднення стічних вод характеризується кількістю мінераль-

них, органічних і бактеріальних домішок, що містяться в розчиненому або не-

розчиненому стані. Нерозчинені речовини, які затримуються при фільтруванні 

через паперовий фільтр, називають завислими. Органічні домішки в стічних во-

дах, як правило, при наявності кисню мінералізуються під дією мікроорганіз-

мів. За кількістю витраченого для окислення органічних речовин кисню судять 

про забруднення стічної рідини органічними речовинами. Цю величину нази-

вають біохімічною потребою в кисні, скорочено позначають “БПК”. Концент-

рація забруднень побутових стічних вод, мг/л, визначається за формулою:  

nq

а
C

1000⋅= ,      (5.1) 

де а - кількість забруднень, що надходить за добу від однієї людини, г;  

qп - норма водовідведення, л на одну людину за добу. 

Нормативна кількість забруднень за добу від однієї людини для побуто-

вих стічних вод приведена в нормативних документах і складає в г/добу: 

Завислі речовини 65 

БПКповне  не проясненої рідини 75 

БПКповне  проясненої рідини 40 

Азот амонійних солей (N) 8 

Фосфати (Р2О5) 3,3 

Хлориди (Cl) 9 

Поверхнево-активні речовини (ПАР) 2,5 
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Побутові стічні води надходять на очисні споруди разом з виробничими. 

Знаючи кількість побутових і виробничих стічних вод і концентрацію забруд-

нень в них, визначають концентрацію забруднень в суміші стоків: 

∑

∑

⋅
⋅+⋅

=
pn

ppnn

mid QQ

QCQC
C ,     (5.2) 

де Сп, Ср - концентрація забруднень побутових і виробничих стічних вод; 

    Qп, Qp - середньодобові витрати побутових і виробничих стічних вод.  

Умови скидання стічних вод у водні об’ єкти регламентуються норматив-

ними актами і правилами. Згідно з цими правилами встановлені нормативи яко-

сті води для водойм за двома категоріями водокористування. До першої відно-

сять ділянки водойм, що використовуються як джерело централізованого чи 

децентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопо-

стачання підприємств харчової промисловості. До другої категорії належать ді-

лянки водойм, що використовуються для купання, занять спортом і відпочинку 

населення, а також ті, що знаходяться в межах населених пунктів. Крім того, 

встановлені  нормативи якості стічних вод, що скидаються у водойми рибогос-

подарського призначення. Якість очищення стічних вод має бути такою, щоб 

якість води у водоймі після скидання в неї стічних вод була не нижче, ніж для 

води, що обумовлена правилами охорони поверхневих вод від забруднень стіч-

ними водами. 

 

5.2. Методи й схеми очищення стічних вод 

Для очищення стічних вод використовують механічні, хімічні, фізико-

хімічні й біологічні методи. При цьому застосовують комплекс окремих споруд, 

в яких стічна вода послідовно очищається спочатку від крупних, а потім від все 

менших за розмірами забруднень. 

Механічне очищення (проціджування, відстоювання, прояснення, фільт-

рування) застосовують для видалення з води в основному завислих речовин. 

Для цього використовують решітки, пісковловлювачі, відстійники, жировлов-

лювачі, нафтовловлювачі, гідроциклони, фільтри та інші споруди. 
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Ганчір'я, папір, кістки, рештки овочів та фруктів, різні промислові відхо-

ди затримуються на решітках і подрібнюються у дробарках.  

Решітки встановлюють у приймальних резервуарах насосних станцій і на 

очисних спорудах в каналах, що підводять стічну рідину. Для попередження за-

смічення або утворення значних підпорів води, решітки повинні систематично 

очищуватися від забруднень.  

Вода після решіток направляється в пісковловлювачі, де затримуються за-

бруднення мінерального походження (пісок, зола, шлак). Застосування пісков-

ловлювачів зумовлено тим, що при спільному видаленні у відстійниках мінера-

льних і органічних домішок виникають значні труднощі при відведенні осаду з 

відстійників й при подальшому його зброджуванні у метантенках чи інших 

спорудах. Осад з пісковловлювачів зневоднюють на піскових майданчиках або 

в піскових бункерах. 

Відстійники є основною спорудою механічного очищення стічних вод. 

Вони використовуються для видалення грубодисперсних речовин, що осідають 

або спливають. Розрізняють первинні відстійники, які встановлюють перед 

спорудами біологічного очищення, і вторинні відстійники - для відділення ак-

тивного мулу або біоплівки. Залежно від напрямку потоку води відстійники по-

діляють на горизонтальні, вертикальні й радіальні.  

До відстійників також відносять прояснювачі, в яких одночасно з відсто-

юванням вода фільтрується через шар завислого осаду, а також прояснювачі-

перегнивачі й двоярусні відстійники, де одночасно з проясненням води прохо-

дить стабілізація і ущільнення осаду, який випав. 

Горизонтальні відстійники, як правило, застосовують на станціях очи-

щення потужністю від 15 до 100 тис. м3/добу. Радіальні відстійники  порівняно 

з горизонтальними економічніші в будівництві й надійніші в експлуатації. Їх 

використовують в основному на станціях потужністю більше за 20 тис. м3/добу. 

На станціях потужністю до 20 тис. м3/добу рекомендується приймати вертика-

льні відстійники, а до 10 тис. м3/добу - двоярусні. 

Осад з первинних відстійників схильний до гниття, тому його направля-
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ють на спеціальні споруди обробки осаду. Осад, що видаляють з первинних від-

стійників, називають "сирим". Сирий осад становить небезпеку в санітарному 

відношенні, оскільки він може загнивати, виділяти гази, створювати сприятливі 

умови для розвитку бактерій, у тому числі хвороботворних, а також містить яй-

ця гельмінтів. Тому перед утилізацією осад має бути стабілізований і знешко-

джений. Для цього використовують аеробне зброджування з використанням ае-

робних бактерій (аеробні стабілізатори) і анаеробне зброджування за участю 

анаеробних бактерій (метантенки, септики, двоярусні відстійники). Для очи-

щення стічних вод і обробки осаду при добовій витраті стічних вод до 25 

м3/добу рекомендується використовувати септики, від 25 до 10000 м3/добу - 

двоярусні відстійники. При більшій потужності застосовують метантенки 

або аеробні стабілізатори.  

Септики – це прямокутні або круглі в плані резервуари, в яких прохо-

дить прояснення стічної води і зброджування осаду. 

Двоярусні відстійники також служать для прояснення стічної води і 

зброджування осаду, що випав. Двоярусний відстійник має у верхній частині 

проточні лотки, а в нижній - септичну камеру. Час зброджування осаду в двоя-

русних відстійниках 2-6 місяців. За цей період розкладається 40-50 % органіч-

ної речовини. 

Метантенк - це круглий або прямокутний у плані резервуар, в якому 

зброджується осад з відстійників, надлишковий активний мул або їх суміш. 

Процес розкладу органічної речовини в метантенку проходить подібно, як і в 

септичній камері двоярусного відстійника, але з більшою інтенсивністю завдя-

ки підігріву й перемішуванню. 

У метантенках ступінь розкладу органічної речовини складає в середньо-

му 40 %, що є достатнім. Осад при цьому втрачає гнилий запах, набуває одно-

рідної пористої структури, добре віддає при підсушуванні вологу. Зброджений 

осад містить азот, фосфор, калій, які добре засвоюються рослинами, тому його 

використовують в сільському господарстві як добриво. При бродінні в метанте-

нках виділяється газ. Цей газ відводять у газгольдери для зберігання і потім 
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спалюють в котельних установках. У деяких випадках для обробки осаду про-

понують аеробні стабілізатори або комбіновані технології, що включають анае-

робне й аеробне зброджування. 

Слід зазначити, що подальше використання вологого осаду малоефектив-

не, тому його підсушують (зневоднюють). Найчастіше для зневоднення осаду 

використовують мулові майданчики на природній або штучній основі. Осад, 

який перегнив у метантенку, має вологість в середньому 94-97 %. На мулових 

майданчиках він підсихає до вологості 75-80 %. При цьому об’ єм осаду суттєво 

зменшується і стає можливим його перевезення. 

На великих станціях замість підсушування осаду на мулових майданчиках 

застосовують механічне сушіння осаду у вакуум-фільтрах, центрифугах, фільт-

рпресах або термічне сушіння. 

Досить рідко механічне очищення є кінцевою стадією. Як правило, воно 

буває попереднім перед біологічним очищенням. 

Біологічні методи очищення полягають в окисленні найдрібніших час-

тинок суспензій, колоїдів і розчинених органічних речовин мікроорганізмами, 

які здатні використовувати як поживне середовище багато органічних і деякі 

неорганічні забруднення, що містяться у стічних водах. У процесах біологічно-

го очищення стічних вод частина забруднень, що окислюються мікроорганіз-

мами, використовується у процесах біосинтезу (утворення біомаси), а інша час-

тина перетворюється на нешкідливі продукти окислення: воду, СО2, NO3 та ін., 

біохімічним шляхом майже повністю звільняються від органічних забруднень, 

що залишились у воді після механічного очищення. 

Споруди, які служать для біологічного очищення стічних вод, поділяють 

на дві групи. До першої належать споруди, в яких біологічне очищення прово-

диться в умовах, близьких до природних (поля зрошення, поля фільтрації та 

очисні біоставки). У другій групі споруд очищення проводиться у штучно утво-

рених умовах (біологічні фільтри й аеротенки). У спорудах першої групи стічні 

води очищаються досить повільно за рахунок запасу кисню у ґрунті й у воді бі-

оставків, а також внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів-мінералізаторів, 
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що окислюють органічні забруднення. У спорудах другої групи у штучно ство-

рених умовах процеси очищення стічних вод протікають значно інтенсивніше. 

Принцип дії сучасних апаратів і споруд біологічного очищення стічних вод ба-

зується на методах безперервного культивування мікроорганізмів. 

Полями зрошення називають спеціально підготовлені й сплановані земе-

льні ділянки, що призначені для очищення стічних вод і одночасного викорис-

тання цих ділянок для сільськогосподарських потреб. Поля фільтрації - земе-

льні ділянки, призначені тільки для очищення стічних вод без вирощування на 

них сільськогосподарських культур. 

Суть процесу очищення стічних вод у ґрунті полягає в тому, що при філь-

труванні стічних вод через ґрунт у його верхньому шарі затримуються завислі й 

колоїдні речовини, які утворюють на поверхні частинок ґрунту густонаселену 

мікроорганізмами плівку. Ця плівка адсорбує своєю поверхнею розчинені орга-

нічні речовини, що знаходяться у стічних водах. Мікроорганізми використову-

ють кисень атмосфери при окисленні забруднень і переводять ці забруднення в 

мінеральні. Інтенсивне окислення проходить у верхніх (0,2-0,4 м) шарах ґрунту. 

У глибші шари надходження кисню обмежене, тому процеси окислення там 

ідуть повільніше. Ступінь очищення побутових стічних вод на полях зрошення 

та фільтрації в середньому складає 95-98% за завислими й органічними речови-

нами. 

Біологічні ставки застосовують для очищення або доочищення стічних 

вод. Окислення органічних домішок проходить під дією мікроорганізмів. Для 

очищення використовують анаеробні або аеробні ставки. У свою чергу, аеробні 

ставки можуть бути з природною або примусовою аерацією. У ставках з приро-

дною аерацією тривалість обробки стічних вод залежить від виду й концентра-

ції домішок і коливається в межах 7-60 діб. Ставки з примусовою аерацією ма-

ють значно менший об’ єм, потрібний ступінь очищення води в них досягається 

за 1-3 доби. Біологічні ставки використовують переважно для доочищення сті-

чних вод, що пройшли споруди біологічного очищення. Доочищення дозволяє 
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покращити санітарно-гігієнічні показники очищеної води, знижує концентра-

цію забруднень, підвищує концентрацію розчиненого кисню у воді. 

Біофільтри використовують для часткового або повного біологічного 

очищення стічних вод. Біофільтр – це споруда (рис. 5.1), що завантажена фільт-

руючим матеріалом, на поверхні якого розвиваються мікроорганізми (біоплів-

ка). При проходженні стічної води через завантаження біофільтру забруднення 

адсорбуються біоплівкою і окислюються мікроорганізмами в присутності кис-

ню повітря. Основними мікроорганізмами, що окислюють забруднення стічних 

вод, є бактерії. Крім того, мікрофлора і мікрофауна біоплівки представлені різ-

ними пліснявими грибами, черв’яками, комахами тощо. Для завантаження біо-

фільтру використовують щебінь, гравій, керамзит, шлак, керамічні, азбестоце-

ментні, пластмасові елементи, металеві сітки, синтетичні плівки та ін. Звичайно 

висоту завантаження приймають 1,5-4 м. Розрізняють біофільтри з природною і 

примусовою аерацією. За пропускною здатністю біофільтри поділяють на 

краплинні (малої потужності - до 1000м3/добу) й високо навантажені (до 

50000 м3/добу). 

 

 

Рис. 5.1 - Біофільтр: 

1 - огороджувальні стіни; 2 - дірчасте днище; 3 - суцільне днище; 4 - фільтруюче завантаження;  
5 - подача води; 6 – розподільчий пристрій; 7 - подача повітря; 8 - гідравлічний затвор;  

9 - водовідвідний лоток; 10 – дозуючий пристрій з сифоном 
 

Ступінь очищення стічних вод у біофільтрах залежить від складу стічних 

вод, висоти завантаження, температури стоків, питомої кількості повітря і гід-

равлічного навантаження. Надлишкова біомаса (відпрацьована біоплівка) випа-

дає у вторинних відстійниках і направляється на споруди зброджування осадів 
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В аеротенках, як і у біофільтрах, проходить біохімічне окислення орга-

нічних речовин стічних вод мікроорганізмами. Аеротенки - це споруди, в яких 

постійно протікає стічна вода, змішана з активним мулом. Активний мул - це 

суміш аеробних мікроорганізмів, які здатні сорбувати і окислювати забруднен-

ня стічних вод. Якість  активного мулу залежить від виду й кількості органіч-

них забруднень, наявності токсичних домішок, повноти попереднього відстою-

вання, тривалості та інтенсивності аерації, навантаження на активний мул. В 

аеротенки повинен безперервно надходити кисень для забезпечення нормальної 

життєдіяльності мікроорганізмів. Для цього суміш стічних вод з активним му-

лом безперервно аерується системами аерації (рис. 5.2). Системи забезпечують 

подачу й розподіл кисню чи повітря  в аеротенку і підтримують активний мул в 

завислому стані для кращого контакту мулу із забрудненнями стічних вод. Які-

сний активний мул здатний швидко і добре осідати. 

 

Рис. 5.2 - Аеротенк з пневматичною аерацією: 
1 - повітряний стояк; 2 - фільтросний канал; 3 – фільтросні пластини 

 

Аеротенки можуть бути класифіковані за гідравлічним режимом їх робо-

ти (аеротенки ідеального витіснення, аеротенки ідеального змішування, аероте-

нки проміжного типу) або за величиною навантаження на активний мул (високо 

навантажені, звичайні й низько навантажені). З аеротенків суміш води й актив-

ного мулу направляється у вторинні відстійники для осідання (відокремлення) 

активного мулу. В процесі очищення стічних вод об’ єм активного мулу збіль-

шується за рахунок приросту його біомаси. Частина активного мулу безперерв-

но перекачується в аеротенки для підтримання необхідної концентрації (цирку-
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люючий активний мул), а решта (надлишковий активний мул) направляється в 

мулоущільнювачі і потім у споруди зброджування. 

Досить часто циркуляційний активний мул містить не окислені забруд-

нення, тому цей мул направляють в регенератори, де окислюються забруднення 

і відновлюється сорбційна здатність активного мулу. Як правило, під регенера-

тори відводять частину аеротенку. Окремі споруди, в яких проходить мінералі-

зація активного мулу, називають аеробними мінералізаторами. 

Аеротенки дозволяють досягти високого ступеня очищення стічних вод 

від органічних речовин. Тривалість аерації міських стічних вод при цьому ста-

новить близько 6-8 год. Відокремлення біомаси від очищеної води здійснюється 

у вторинних відстійниках.  

Перед спуском до водойм очищену стічну воду для знешкодження і зни-

щення патогенних мікроорганізмів, що залишилися після біологічного очищен-

ня, слід дезинфікувати. Дезинфекцію здійснюють різними способами: хлору-

ванням, електролізом, бактерицидним опроміненням та іншими. 

Найчастіше знезаражування проводять газоподібним хлором, або речови-

нами, що містять активний хлор, - хлорне вапно, гіпохлориди тощо. Установка 

для знезаражування стічних вод хлором складається з хлораторної, змішувачів 

та контактних резервуарів. Контактні резервуари для забезпечення необхідного 

бактерицидного ефекту розраховують на 30 хвилинний контакт води з хлором.  

Очищену й знезаражену воду випускають у водойми. Оскільки вимоги до 

ступеня очищення стічних вод підвищуються і не завжди біологічне очищення 

забезпечує ці вимоги, доводиться застосовувати доочищення стічної води. Для 

забезпечення останнього використовують різні фільтри, контактні прояснювачі 

й біоставки. 

На відміну від очищених міських стічних вод, для деяких видів виробни-

чих стоків доцільно застосовувати хімічні або фізико-хімічні методи очищення, 

наприклад, при видаленні із стічної води іонів важких металів або токсичних 

сполук. При хімічному очищенні забруднення зі стічних вод видаляються в ре-

зультаті реакцій між забрудненнями і реагентами, які вводять у воду. В цьому 
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випадку можуть утворюватися сполуки, що випадають в осад, або має місце га-

зовиділення. Процесами хімічного очищення є також нейтралізація та хімічне 

окислення. До фізико-хімічних методів очищення стічних вод відносять сорб-

цію, екстракцію, евапорацію, коагуляцію, флотацію, електроліз, іонний обмін, 

кристалізацію та ін. 

Широке застосування для очищення міських стічних вод знайшли схеми, 

в яких поєднуються механічне й біологічне очищення. Одна з типових схем 

очищення міських стічних вод наведена на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3 - Типова технологічна схема очищення міських стічних вод 

 

Розміщення (компонування) очисних споруд у плані визначається скла-

дом споруд, що входять в очисну станцію, і рельєфом площадки. Майданчик 

під очисні споруди вибирають з урахуванням планування та забудови населено-

го пункту. Місце розташування очисних споруд планують нижче за течією річ-

ки від міста, його обов’язково погоджують з органами держнагляду. Територія 

станції повинна бути впорядкована, озеленена, освітлена і загороджена.  

Основним завданням експлуатації очисних споруд є забезпечення якості 

очищення стічних вод і обробки осадів до меж, що передбачені проектом очис-

них споруд і відповідними нормативними документами. Роботу каналізаційних 

очисних споруд характеризують такі показники: витрати стічних вод в цілому і 

по окремих спорудах; маса покидьків, що затримані на решітках, їх вологість, 

склад, густина, зольність; кількість осаду з пісковловлювачів, його густина, зо-

льність, кількість піску; об’ єм сирого осаду з первинних відстійників, його во-

логість та зольність, винос завислих речовин з відстійників; кількість та темпе-
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ратура осаду і активного мулу в метантенках, а також осаду, що вивантажуєть-

ся з метантенків, його вологість та зольність; маса активного мулу (доза) в ае-

ротенках, об’ єм повітря, що подається в споруди тощо. 

 

Контрольні завдання 

1. Наведіть формули, за якими обчислюють концентрацію забруднень у 

стічних водах. 

2. Охарактеризуйте роботу споруд для механічного й біологічного  

очищення стічних вод. 

3. Наведіть  схему очищення  міських стічних  вод, дайте характеристику 

окремих споруд. 

4. Дайте характеристику споруд, які використовують для обробки осаду 

стічних вод. 
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ЗМ.1.2. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ БУДИНКІВ ТА  
ОКРЕМИХ СПОРУД 

 
ТЕМА 6. СИСТЕМИ Й СХЕМИ ВНУТРІШНІХ ВОДОПРОВОДІВ 

 
Методичні рекомендації. Студенти повинні знати основні елементи внут-

рішнього водопроводу, навчитись правильно читати проектні матеріали з водо-

постачання будинків і окремих споруд. Розібратись, як визначають секундні, 

годинні, й добові витрати води в окремих будинках.. Звернути увагу на труби, 

арматуру, способи їх з'єднання та кріплення. Знати системи й обладнання про-

типожежного водопостачання будівель та особливості влаштування систем га-

рячого водопостачання. Ознайомитись з санітарно-технічним обладнанням в 

будівлях спеціального призначення (фонтани, басейни, лікувальні заклади, ко-

мунальні підприємства, підприємства громадського харчування і сільськогос-

подарські будівлі, об'єкти будівництва й виробничого призначення). Особливу 

увагу слід приділити таким питанням: випробування внутрішніх водопроводів 

та економічна експлуатація систем; заходи боротьби з  шумом; невиробничі ви-

трати й витоки води.  

 

6.1. Системи й схеми внутрішніх водопроводів 

Внутрішній водопровід - це трубопроводи та інженерне обладнання, які 

призначені для забезпечення подачі води від зовнішніх мереж водопроводу до 

всіх внутрішніх водорозбірних приладів, технологічного обладнання і пожеж-

них кранів. Системи водопостачання будинків повинні забезпечувати спожива-

чів водою заданої якості, в потрібній кількості й під необхідним напором. Як 

правило, внутрішній водопровід влаштовують тільки в тих будинках та спору-

дах, які підключені до централізованої або місцевої каналізації. 

До системи внутрішнього водопроводу житлового будинку входять: ввід, 

водомірний вузол, розвідна мережа (магістральні лінії, стояки, підводки до саніта-

рних приладів і технологічного обладнання), арматура. Залежно від місцевих умов 

і призначення будинку, до системи внутрішнього водопроводу можуть бути 

включені насосні установки, водонапірні резервуари та інше обладнання. 
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Системи внутрішнього водопроводу поділяють за: 1 - призначенням (гос-

подарсько-питні, протипожежні, виробничі); 2 – сферою обслуговування (роз-

дільні й об’ єднані); 3 - температурою води, що транспортується (холодні й га-

рячі); 4 - забезпеченням напором з урахуванням встановленого обладнання;  

5 - способом використання води (прямоточні, зворотні й з повторним викорис-

танням води) (рис. 6.1).   

 
Рис. 6.1 - Системи внутрішніх водопроводів: 

ВО - загальна; В1 - господарсько-питна; В2 - протипожежна; В3 - виробнича; 
В10 - поливальна; Т3 - гаряче водопостачання 

 

Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для пиття, 

приготування їжі та проведення санітарно-гігієнічних процедур. Вода в цій сис-

темі повинна бути питної якості. Виробничі водопроводи подають воду на тех-

нологічні цілі. Вимоги до якості води визначаються за технологічним процесом. 

Виробничий водопровід може складатись з декількох водопроводів, що пода-

ють воду різної якості. Протипожежні системи водопостачання призначені для 

гасіння пожежі або локалізації вогню. Вода в протипожежних водопроводах 

може бути і не питної якості. 

Взаємне розташування окремих елементів в кожній конкретній системі 

водопостачання називають схемою внутрішнього водопроводу. Схеми можуть 

бути простими (ввід-водомір-мережа-арматура, (рис. 6.2, а), з регулюючими й 

напірними баками, з насосними та іншими установками. За розташуванням ма-
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гістральних ліній розрізняють схеми: тупикові, кільцеві, комбіновані, з нижнім 

і верхнім розведенням труб, зонні (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 - Схеми систем внутрішніх водопроводів: 

а - проста; б - з водорегулюючими баками; в - з обладнанням для підвищення тиску;  
г - з водорегулюючими баками і обладнанням для підвищення тиску; д, е - зонні:  

1 - ввід; 2 - водомірний вузол; 3 - обладнання для підвищення тиску;  
4 - водорегулюючий бак; 5 - квартальна мережа; 6 - внутрішня мережа;  

7 - водорозбірна арматура 
 

Вибір системи й схеми внутрішнього водопостачання здійснюють залеж-

но від призначення будинку, технологічних, протипожежних та санітарно-

гігієнічних вимог, режиму водопостачання, техніко-економічних показників. 

Прості схеми водопостачання застосовують у тих випадках, коли тиск у зовні-

шній мережі завжди більший потрібного для водопостачання даного будинку. 

Схему з регулюючими баками застосовують у тих випадках, коли тиск в зовні-

шній мережі менший потрібного тільки протягом декількох годин. У період пі-

двищеного тиску в зовнішній мережі вода накопичується в баці і в години зни-

ження тиску нижче потрібного живлення верхніх поверхів системи здійснюєть-

ся з баку. 

 

6.2. Матеріали й обладнання внутрішніх водопроводів. Арматура 

Основним елементом водопровідної мережі є труби. Вони повинні пропу-

скати задані витрати води, витримувати максимальний робочий тиск, забезпе-

чувати тривалу експлуатацію до капітального ремонту, мати невеликий гідрав-

лічний опір, незначну масу і вартість, не впливати на якість води. 
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Для внутрішніх водопровідних систем застосовують сталеві, пластмасові, 

метало-пластикові, чавунні, мідні, азбестоцементні й скляні труби. Вибір типу 

й матеріалу труб для кожної мережі здійснюється залежно від вимог до якості 

води, її температури, тиску та інших показників. 

Сталеві труби отримали найбільше поширення для влаштування мереж 

завдяки великій міцності, невеликій вартості, простоті монтажу, можливості 

згинання та зварювання. 

Пластмасові (пластикові, полімерні) труби у порівнянні зі сталевими ма-

ють ряд переваг: меншу вагу, їх простіше транспортувати, легко й швидко монту-

вати. Полімери відзначаються високою електро-, гідро-, звуко- і теплоізоляційніс-

тю. Пластмасові труби стійкі до корозії, в них не накопичуються й не затримують-

ся ніякі відкладення: ні вапняні, ні кремнієві, ні будь-яких інші сполуки. 

У порівнянні з металевими пластмасові труби мають значно меншу механіч-

ну міцність, особливо при коливаннях температури, й значно вищий коефіцієнт лі-

нійного розширення, що вимагає пристроїв для компенсації термічних видовжень. 

Крім того, полімери руйнуються або втрачають частину своїх унікальних властиво-

стей від ультрафіолетового опромінення. Ці недоліки обмежують використання 

пластмасових труб, тому їх не використовують для відповідальних мереж, напри-

клад, протипожежних. Різновидом пластмасових труб є метало пластикові (багато-

шарові) труби, в яких поєднані переваги металевих і пластмасових труб.  

Мідні трубопроводи знаходять широке застосування для внутрішніх сис-

тем водопостачання і опалення. Мідь характеризується експлуатаційною довго-

вічністю, має високу антикорозійну стійкість, витримує високі й особливо ни-

зькі температури, не старіє і не кришиться, має мінімальний коефіцієнт лінійно-

го розширення, є екологічно чистою, має антибактерицидні властивості, тому 

рекомендована для використання у водопроводах. 

Чавунні й азбестоцементні напірні труби в основному використовують 

для мереж, що прокладаються в землі.  

Труби переважно випускають у вигляді прямих відрізків довжиною 2-

12м. Для з’ єднання коротких труб в єдині розгалужені мережі водопроводу за-



 73 

стосовують такі види з’ єднань: зварне; механічне (затискне, розтрубне, фланце-

ве, різьбове); клейове. 

Правильне виконання з’ єднань є важливим елементом монтажу, який за-

безпечує надійне функціонування водопровідної мережі. Місця з’ єднань труб і 

стики повинні бути такими ж міцними, герметичними і довговічними, як і самі 

труби. З’ єднання труб виконують переважно нерозбірними, але для демонтажу 

труб під час ремонту, а також в місцях встановлення арматури передбачаються 

розбірні з’ єднання. 

Арматуру внутрішніх водопроводів поділяють на трубопровідну й водо-

розбірну. Трубопровідну арматуру встановлюють на водопровідній мережі для 

управління потоком води. Водорозбірна арматура регулює подачу води водос-

поживачам. Якість і параметри арматури повинні бути не нижчими, ніж у тру-

бопроводів, на яких вона встановлюється. Арматура повинна витримувати мак-

симальний тиск, не менший, ніж труби системи водопостачання. У закритому 

положенні арматура не повинна пропускати воду. На корпусі не допускається 

поява стікаючих крапель води. Діаметри арматури повинні мати ті ж величини 

умовних проходів, що і труби для їх з’ єднання.  

Залежно від призначення трубопровідна арматура поділяється на запірну, 

регулюючу й запобіжну. Запірна арматура перекриває потік рідини і відключає 

окремі ділянки трубопроводу для огляду та ремонту (рис. 6.3). На системах во-

допостачання в основному використовується запірна арматура з сірого ковкого 

чавуну, сталі, бронзи та латуні. Ущільнюючі елементи (сідла, клапани) вигото-

вляють з латуні, бронзи, гуми, що забезпечує їх корозійну стійкість і довговіч-

ність. 

Регулююча арматура підтримує на мережі витрати або тиск на рівні, що 

забезпечує роботу мережі в оптимальному режимі. До регулюючої арматури ві-

дносять регулятори тиску та витрат. В якості регулюючої арматури у внутріш-

ніх водопроводах використовують також запірні вентилі та діафрагми.  
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Рис. 6.3 - Запірна арматура: 

а - вентиль; б - схема прямого вентиля; в - схема вентиля "Косва"; г - засувка;  
д - схема засувки;  е - кран корковий звичайний; ж - схема коркового крана;  

з – кран корковий кульовий; і – схема кульового крана 
 

Запобіжна арматура захищає систему від пошкоджень при випадковому 

перевищенні параметрів рідини, що транспортується, над гранично допустими-

ми. До запобіжної арматури відносять запобіжні й зворотні клапани.  

Запобіжні клапани автоматично випускають воду з труб та резервуарів 

при появі тиску більшого, ніж допустимий. При зниженні тиску вони закрива-

ються. Зворотні клапани запобігають руху води в зворотному напрямку при зу-

пинці насосів чи при зниженні тиску в зовнішній мережі нижче, ніж у внутріш-

ній системі з баками. 

Водорозбірна арматура призначена для відбору води із системи. Вона по-

винна бути зручною і надійною в користуванні, довговічною, не допускати втрат 

води, забезпечувати плавне перекриття потоку води без гідравлічних ударів, мати 

привабливий зовнішній вигляд, потрібні гідравлічні й акустичні характеристики. 

з і) 
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До водорозбірної арматури відносять: крани, змішувачі й поплавкові клапани. Ро-

зрізняють крани водорозбірні, туалетні, лабораторні, пісуарні, змивні й пожежні 

(рис. 6.4). Водорозбірні крани встановлюють біля раковин, мийок й технологічно-

го обладнання; туалетні - з умивальниками й рукомийниками; лабораторні - в ла-

бораторіях; пісуарні - у верхній частині пісуарів; зливні – використовують для 

промивання унітазів; пожежні - для відбору води для гасіння пожежі. 

 
Рис. 6.4 - Крани: 

а - водорозбірний звичайний; б - туалетний; в - пісуарний; 
г – водорозбірний корковий;  д - змивний; ж - лабораторний 

 

Поплавкові клапани (рис. 6.5) найчастіше встановлюють у зливних бач-

ках і водонапірних баках. 

 
Рис. 6.5 - Поплавковий клапан: 

1 - корпус; 2 - сідло; 3 - прокладка; 4 - поршень; 5 - вісь; 6 - важіль; 7 – поплавок 

 

Змішувачі виготовляють з підведеннями гарячої і холодної води настін-

ного, настільного і вмонтованого типів. Залежно від приладу, з яким встанов-

люють змішувач, розрізняють змішувачі для ванн, умивальників, мийок, душів, 

біде тощо (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6 - Змішувачі: 

а - настільний з нижньою камерою змішування; б - настінний; 
в, г, д - центральні; е - для душа; ж - для біде:  

1 - вентильна головка; 2 - вилив; 3 - аератор; 4 - корпус; 5 - трійник;  
6 - перемикач; 7 - борт приладу 

 

6.3. Визначення розрахункових витрат води і напорів у внутрішніх  

системах водопостачання 

Системи холодного і гарячого водопостачання повинні забезпечувати по-

дачу води відповідно до розрахункового числа водоспоживачів або встановле-

них санітарно-технічних приладів. При проектуванні внутрішніх систем водо-

постачання використовують секундні, годинні й добові витрати води. 

Максимальні секундні витрати води на розрахунковій ділянці внутріш-

ньої водопровідної мережі, л/c: 

α⋅⋅= 05 qq ,      (1.18) 

де α  - коефіцієнт, що визначається за [4], залежно від загальної кількості 

приладів N, які обслуговує розрахункова ділянка мережі, і ймовірності їх одно-

часної дії Р;  

q0 - секундні витрати води, л/с, віднесені до одного приладу.  

Розрізняють q0
t0t - загальні секундні витрати води (холодної і гарячої); q0

h - 

витрати гарячої води; q0
c - витрати холодної води. 
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Секундні витрати води q0, л/с, водорозбірною арматурою (приладом), слід 

визначати за СНиП 2.01.04-85 або приймати для житлових і громадських буди-

нків та споруд, в яких відсутні відомості про витрати води й технічні характе-

ристики санітарних приладів: q0
t0t=0,3 л/с; q0

h =q0
c =0,2 л/с; 

Ймовірність одночасної дії санітарно-технічних приладів Pi для житлових 

будинків визначають за формулою 

36000

,

⋅⋅
⋅

=
Nq

Uq
P uhr .       (5.3) 

Максимальні годинні витрати води, м3/год:  

hrhrhr qq α⋅⋅= ,0005,0 ,     (5.4) 

де q0,hr - годинні витрати води санітарно-технічним приладом, л/год;  

αααα hr - коефіцієнт, що визначається за СНиП 2.01.04-85 залежно від загаль-

ної кількості приладів N і ймовірності їх одночасного використання Рhr. 

Ймовірність одночасного використання санітарно-технічних приладів для 

системи в цілому: 

hr

hr q

qP
P

,0

03600 ⋅⋅= ,      (5.5) 

Добові витрати води визначають як суму витрат води всіма споживачами 

з урахуванням витрат води на поливання. Добові витрати води в будинку Qu , 

м3/добу, використовують при розрахунках напірних і безнапірних регулюючих 

ємкостей, а також при визначенні техніко-економічних показників: 

1000
,∑ ⋅

= iiu

u

Uq
Q .      (5.6) 

Використовуючи у формулі (1.22) різні добові норми водоспоживання (в 

добу найбільшого водоспоживання, середню добу, загальну норму витрат води, 

норму витрат холодної або гарячої води), визначають відповідні розрахункові 

добові витрати води. 

Якщо в будинку або споруді тільки однотипні водоспоживачі, то добові 
витрати води в будинку 

1000

Uq
Q u

u

⋅= ,      (5.7) 
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6.4. Основні елементи внутрішніх водопроводів 

До основних елементів внутрішніх водопроводів відносять: вводи, водо-

мірні вузли, водопровідну мережу з арматурою. 

Ввід - це трубопровід, який з’ єднує зовнішню водопровідну мережу з во-

домірним вузлом будинку. Найчастіше використовують сталеві (Д ≥ 50мм), ча-

вунні (Д=65-300мм) і пластмасові труби, які прокладають з нахилом 0,003-0,005 

до зовнішніх мереж. Ввід закінчується водомірним вузлом, основним елемен-

том якого є водолічильник. За допомогою водолічильників здійснюють облік 

витрат води. У квартирах водолічильники встановлюють після запірного венти-

ля на відгалуженні від стояка. 

 
Рис. 6.7 - Схема крильчастого водоміру: 

1 - корпус; 2 – циферблат; 3 – лічильний механізм; 4 – крильчатка 

 

Водолічильники (водоміри) за методом вимірювання поділяють на п’ ять 

категорій: тахеометричні, дифманометричні, вихрові, ультразвукові та елек-

тромагнітні. У сучасних умовах найчастіше для врахування кількості води, яку 

витрачають у житловому будинку, окремих цехах і невеликих підприємствах 

застосовують крильчасті водолічильники (рис. 1.35) з робочим колесом у ви-

гляді крильчатки з вертикальною віссю.  

На вхідному патрубку водолічильника після запірної арматури потрібно 

встановлювати фільтр, який затримує тверді частинки, що містяться у воді. Об-

відна лінія водоміра обов’ язкова при наявності одного вводу в будинок, а також 

якщо водоміри не розраховані на пропуск води при пожежі. Звичайно засувка 

на обвідній лінії закрита і опломбована. 

Правильний вибір місць прокладання мереж внутрішнього водопроводу 

знижує вартість влаштування системи і полегшує її експлуатацію. Трубопроводи 

прокладають паралельно стінам і лініям колон і за можливістю прямолінійно. 
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Магістральні трубопроводи прокладають таким чином, щоб об’ єднати всі 

стояки і трубопровід, що подає воду в будинок. У мережах з нижнім розведенням 

їх розміщують в підпіллях, підвалах, технічних поверхах або підпільних каналах.  

Водопровідні стояки прокладають за можливістю в місцях розташування 

найбільшої кількості водорозбірних приладів. Для зручності стояки водопрово-

ду розміщують поряд з іншими трубопроводами, використовуючи для цього 

спільні отвори у перекриттях, спільні ніші й шахти. 

Залежно від призначення та ступеня благоустрою будинку трубопроводи 

прокладають двома способами: відкрите прокладання - по колонах, балках, фермах, 

стінах і приховане прокладання - в борознах, каналах, нішах, блоках і панелях.  

При проектуванні внутрішніх водопроводів будують аксонометричну 

схему системи водопостачання, яка дає повне уявлення про систему і є основою 

для гідравлічного розрахунку. 
 

6.5. Необхідні напори в системах внутрішнього водопостачання і 
установки для підвищення тиску 

Тиск (напір води) в системі водопостачання будинку повинен забезпечу-

вати безперебійну подачу води всім водоспоживачам. Тому його величину ви-

значають для найнесприятливіших умов, тобто в години максимального водос-

поживання. Загальний потрібний напір для водопостачання будинку Нпотр, м, в 

місці під’ єднання  до водопроводу  міської мережі повинен забезпечувати по-

дачу води на необхідну геометричну висоту й робочий напір біля диктуючого  

водорозбірного приладу (рис. 6.8). При цьому враховують всі опори на вводі й в 

мережі. Розрахунки виконують за формулою:  

ttotgeomпотр
HННН ++= ,     (5.8) 

де Нgeom  - геометрична висота підйому води, що визначається як різниця 

відміток диктуючого приладу (найвище розташованого водорозбірного при-

строю) і труби зовнішньої мережі в точці підключення, м;   

Htot  - втрати  тиску в системі водопостачання, які виникають при рухові во-

ди через трубопроводи, повороти, трійники, запірну й регулюючу арматуру, водо-

лічильники та інше обладнання, м;  Нf – робочий напір водорозбірної арматури, м. 
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Рис. 6.8 - Розподіл тиску в системі внутрішнього водопостачання: 

1 – п’єзометрична лінія; 2 – водопропровід; 3, 4 – лічильники води:   
3 – загальний на весь будинок, 4 – квартирний; 5 – міський водопровід 

 

Гідростатичний напір в мережі господарсько-питних та  господарсько-

протипожежних водопроводів на відмітці найнижчого санітарно-технічного 

приладу не повинен перевищувати 45 м, а в протипожежних водопроводах на 

найнижчому пожежному крані – 90 м.  

При недостатньому напорі в зовнішній водопровідній мережі для його пі-

двищення в мережах внутрішніх водопроводів будинків і споруд передбачають 

підвищувальні установки.  

 

6.6. Протипожежне водопостачання 

Протипожежні водопроводи подають воду для гасіння або локалізації вогню 

при виникненні пожежі в будинку. В зв'язку з тим, що пожежа може виникнути в 

будь-який час, система пожежогасіння повинна бути в постійній готовності. 

Залежно від пожежонебезпечності й вогнестійкості будинків влаштову-

ють такі системи протипожежного водопостачання: системи з пожежними кра-

нами і стояками в будинках з важкозгоряємих і згоряємих матеріалів з постій-

ною присутністю людей, які можуть виявити пожежу і вжити заходи щодо її лі-

квідації до приїзду пожежної команди; автоматичні й напівавтоматичні системи 

(спринклерні й дренчерні) для будинків, де вогонь може швидко поширювати-



 81 

ся, а також в малодоступних приміщеннях, які не охороняються, але небезпечні 

в пожежному відношенні. 

Найбільше поширення отримали протипожежні водопроводи, що склада-

ються з мережі магістральних трубопроводів, пожежних стояків, пожежних 

кранів і, при необхідності, пожежних насосів. До складу обладнання пожежного 

крана входять: пожежний вентиль, рукав (шланг) того ж діаметра з швидко 

з’ єднувальними напівгайками і пожежний ствол. Для промислових і громадсь-

ких будинків пожежні крани повинні комплектуватися ручними вогнегасника-

ми. Пожежні крани розташовують в шафах в місцях, легкодоступних для кори-

стування (вестибюлях коридорів, сходових клітинках тощо). 

 
Рис. 6.9 - Автоматичні протипожежні системи: 

а - спринклерна; б - автоматична дренчерна; в – дренчерна; г- дренчерна завіса:  
1 - корпус спринклера; 2 - діафрагма; 3, 13, 16 - клапани; 4 - замок; 5 - рама; 6 - розетка;  
7 - ввід; 8 - насос; 9, 15 - баки для води; 10 - спринклери; 11, 12, 14, 17 - трубопроводи;  

18 – дренчер 
 

Протипожежний водопровід повинен забезпечувати необхідну кількість 

води під повним напором до будь-якого пожежного крана. Кожен кран має роз-

рахунковий радіус дії (Rпк), який визначається за сумою довжини шланга (lрук) і, 

як правило, половини довжини компактної частини струменя. При трасуванні 

протипожежного водопроводу застосовують ті ж  положення, що і при трасу-

ванні холодного водопроводу, але використовують тільки металеві труби. У 

а) 

б) 

в) 

г) 
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зв'язку з тим, що системи пожежогасіння будинків працюють рідко, доцільно їх 

об'єднувати з іншими системами водопостачання. 

Автоматичні спринклерні й дренчерні системи гасять вогонь без участі 

людини і одночасно подають сигнал пожежної тривоги. Напівавтоматичні дре-

нчерні системи й водяні завіси дистанційно вмикаються людьми при виникнен-

ні пожежі або небезпеці поширення вогню. Спринклери (рис.6.9, а) спрацьову-

ють при підвищенні температури і заливають вогнище. Вони мають корпус з 

штуцером, рамкою і розеткою. У корпусі є діафрагма з отвором, що закриваєть-

ся клапаном. Клапан притиснутий до отвору замком, який при підвищенні тем-

ператури розпадається, вода вибиває клапани і розбризкується. Дренчери відрі-

зняються від спринклерів тим, що не мають клапана й замка і вихідний отвір 

завжди відкритий. 

 

6.7. Особливості влаштування систем гарячого водопостачання 

Системи гарячого водопостачання в житлових і громадських будинках 

призначені для подачі гарячої води, температура якої повинна бути не нижче 

500С і не вище 750С. При користуванні гарячою водою споживач має можли-

вість знижувати температуру до необхідної величини в змішувачах, що встано-

влюються в місцях водорозбору. Залежно від призначення системи гарячого 

водопостачання поділяють на господарсько-побутові й виробничі. Ці системи 

допускається об'єднувати лише тоді, коли на технічні потреби використовуєть-

ся вода питної якості або коли внаслідок контакту з технологічним обладнан-

ням не змінюється якість води. У господарсько-побутових системах гарячого 

водопостачання якість води повинна відповідати вимогам державних стандар-

тів на питну воду. У виробничих системах якість води визначають за технологі-

чними потребами. Системи гарячого водопостачання залежно від місця приго-

тування гарячої води поділяють на місцеві й централізовані (рис. 6.10). 

Місцеві системи (рис. 6.10, а) влаштовують у невеликих будинках, в 

яких нагрівання води здійснюється для кожного споживача або групи спожива-
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чів. Вода із системи холодного водопостачання подається у місцеву установку, 

в якій використовуються газ, тверде паливо, електроенергія тощо.  

У малоквартирних будинках інколи використовують систему гарячого 

водопостачання, поєднану з опаленням. У цих системах найчастіше застосову-

ють двоконтурні котли або газові проточні водонагрівачі, які працюють у двох 

режимах: опалення і гарячого водопостачання.  

Централізовані системи гарячого водопостачання (рис. 6.10, б) завдяки 

їх економічності, простоті експлуатації та обслуговування найчастіше викорис-

товуються в житлових і громадських будівлях. Вода в системах централізовано-

го гарячого водопостачання може нагріватися за відкритою (рис. 6.10б) чи за 

критою схемами (рис. 6.11). 

 

 
Рис. 6.10 - Системи гарячого водопостачання: 

а - місцева; б - централізована (відкрита):  
1 - водонагрівач; 2 - розподільча мережа; 3 - водорозбірна арматура;  

4 - мережа холодного водопроводу; 5 - колодязь; 6 - циркуляційна мережа;  
7 - терморегулятор; 8, 9 - трубопроводи; 10 - водогрійний котел; Т1 - трубопровід подачі  

гарячої води; Т2 - зворотний трубопровід гарячої води; Т3 - гаряче водопостачання;  
Т4 - циркуляційний трубопровід; В1 - трубопровід холодної води 

 

 

У централізованих системах гарячого водопостачання воду нагрівають для 

групи споживачів в одному місці і транспортують її трубопроводами до місць ви-

трачання. У відкритій схемі гаряча вода забирається безпосередньо з теплової ме-

режі. Вода нагрівається в котлах, розташованих у центральних котельнях чи теп-

лообмінниках ТЕЦ, і квартальною мережею подається в систему опалення, а роз-

подільчою мережею - на гаряче водопостачання окремих будинків. Циркуляційні 
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трубопроводи повертають охолоджену воду в котли для її підігріву. Недоліком  

схеми  є  велика  потужність  установок  для водопідготовки, які повинні очищати 

всю воду, що подається в систему водопостачання. Через це схему використову-

ють лише при низькій карбонатній твердості природної води.  

У закритих схемах (рис. 6.11) тепло від котлів передається теплоносію 

(перегрітій воді, пару тощо), який теплофікаційною мережею подається до во-

донагрівача. Вода з системи холодного водопостачання проходить через водо-

нагрівач, нагрівається і подається в розподільчу мережу. В цій схемі установки 

для водопідготовки мають невелику потужність, адже теплоносій не витрача-

ється, а повністю повертається в котел у той час, як споживач отримує гарячу 

воду питної якості з міського водопроводу.  

 
Рис. 6.11 - Централізована закрита система гарячого водопостачання: 

 

Для мереж гарячого водопостачання використовують оцинковані сталеві, 

пластмасові, метало-пластикові й мідні труби.  Всі трубопроводи системи гаря-

чого водопостачання, за винятком квартирних підведень і приладів для сушіння 

рушників, повинні бути покриті ізоляцією. 

 

6.8. Особливості водопостачання будівель та споруд спеціального  
призначення 

Фонтани. Фонтани мають архітектурно-декоративне і санітарно-

гігієнічне призначення. Вони зволожують повітря і частково очищають його від 

пилу. Водопостачання фонтанів може бути прямоточним і зворотним. Прямо-

точна схема застосовується для невеликих фонтанів з витратами води до 5 л/с. 
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Як правило, передбачають рециркуляцію води, а при проектуванні каскадів фо-

нтанів - не тільки рециркуляцію, а й послідовне використання води. Схеми во-

допостачання фонтанів наведені на рис. 6.12. 

Схема водопостачання фонтану складається з таких елементів: напірний 

трубопровід, розподільча мережа з насадками для утворення струменів; прий-

мальна чаша (резервуар); відвідний або циркуляційний трубопровід; труби для 

випорожнення та переливу; насосна установка. 

При проектуванні системи водопостачання фонтанів найбільш складним є 

завдання розподілу води і утворення струменів з чітко заданою художньою фо-

рмою, яку визначають при складанні архітектурної частини проекту.  

 
Рис. 6.12 - Основні схеми водопостачання фонтанів: 

а - прямоточна; б - те  ж з підкачуванням води; в - з рециркуляцією води;  
г - з послідовним використанням води:  

1 - зовнішні водопровідні мережі; 2 - мережі водовідведення; 3 - насос; 4 - резервуар 
 

Висота струменю, його форма й траєкторія польоту залежать від типу фо-

нтанної насадки, її діаметру, кута похилу до вертикалі й напору води перед на-

садкою. Для отримання однакових за довжиною та висотою струменів передба-

чають кільцеві розподільчі мережі; встановлюють перед насадками регулюючу 

арматуру, підбирають насадки з однаковим опором. Гідравлічний розрахунок 

розподільчої мережі фонтанів виконують за загальноприйнятими формулами 

для розрахунку напірних трубопроводів у тій же послідовності, що й при роз-

рахунку внутрішніх водопроводів.  
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Плавальні басейни. Розрізняють такі плавальні басейни: спортивні, оздо-

ровчі, лікувальні й комбіновані. Вони можуть бути відкриті й закриті. Ванну ві-

дкритих басейнів розміщують під відкритим небом, а допоміжні пристрої та 

спеціальні споруди - в окремій будівлі. Ванну критих басейнів розміщують в 

одному будинку з допоміжними приміщеннями та обладнанням. 

Систему водопостачання басейну проектують роздільною: господарсько-

питний і технологічний водопроводи. Господарсько-питний водопровід забез-

печує подачу води в санітарні вузли, душові, ванни для миття ніг, буфети, до-

поміжні приміщення. Технологічний водопровід забезпечує подачу води у ван-

ну басейна та її водообмін.  

Найчастіше для ванн басейнів застосовують рециркуляційну проточну 

систему з повним очищенням води. Проточна схема водообміну передбачає 

безперервну подачу у ванну близько 30 % об’ єму води за годину, що дозволяє 

підтримувати задану якість води за рахунок розбавлення чистою водою. При 

необхідності воду насичують знезаражуючою речовиною. Проточну схему за-

стосовують для малих ванн об’ ємом 20-200 м3 оздоровчих басейнів. Наливна 

схема водообміну передбачає одноразове використання і заміну всієї води, що 

знаходиться у ванні. Воду з ванни зливають в каналізацію, стінки і дно чистять 

і дезінфікують, після чого ванну наповнюють чистою водою. Цю схему засто-

совують тільки в басейнах лікувального призначення з ваннами на 20-100 м3.  

Обладнання для водопідготовки та знезараження води підбирають та роз-

раховують за СНиП 2.04.02-84. Для невеликих басейнів індивідуальних будин-

ків таке обладнання займає мало місця і монтується безпосередньо біля ванни 

басейну. 

Лікувальні заклади. У лікувальних закладах поряд зі звичайними встано-

влюють спеціальні санітарні прилади (медичні умивальники з ліктьовим, педа-

льним або іншим пуском води; спеціальні мийки; лікувальні ванни і басейни; 

медичні душі; спеціальні пристрої для водної терапії і грязелікування та ін.). До 

всіх спеціальних санітарних приладів, як правило, передбачають підведення 
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холодної і гарячої води. Водопостачання лікувальних закладів повинно бути 

достатньо надійним і забезпечувати безперебійну подачу води.  

У лікувальних закладах передбачають об’ єднаний господарсько-питний і 

протипожежний водопровід, який подає воду питної якості. У спеціалізованих 

лікувальних закладах, крім того, проектують системи технічного водопоста-

чання мінералізованих вод для лікувальних процедур, пристрої для підготовки і 

транспортування лікувальної грязі та інші. У водолікувальному відділенні вста-

новлюють різні душі: звичайні дощові, циркуляційні, струменеві (Шарко), дво-

струменеві (шотландські), пилові, голкові. 

У кабінетах водної терапії управління душами та іншими водолікуваль-

ними пристроями здійснюється зі спеціальних пультів управління. 

Лазні. Найбільш поширені в нашій країні лазні з мильним і парильним 

відділеннями й допоміжними приміщеннями. Технологія роботи лазні передба-

чає використання гарячого повітря, насиченого паром, і водні гігієнічні проце-

дури. Застосовують також сауни, технологія яких передбачає використання су-

хого повітря 90-1200С у спеціальному приміщені і миття під душем. Досить ча-

сто в лазнях проектують басейни для купання в нагрітій або охолодженій воді. 

Водопостачання лазні складається з двох мереж, що забезпечують подачу 

води на господарсько-питні й технологічні потреби. Мережі господарсько-

питного водопроводу проектують з нижнім розведенням магістралей.  

Пральні. Внутрішній водопровід пралень складається з мережі трубопро-

водів, які обслуговують всі водорозбірні крани, прилади і водонапірні баки. З 

баків вода подається в мережу виробничого водопроводу. Виробничі мережі 

прокладають відкрито по стінах з верхнім розведенням магістралей.  

У системах холодного і гарячого водопостачання встановлюють напірні 

запасні баки місткістю на 45 хвилинні витрати води на технологічні потреби в 

пральнях продуктивністю до 3 т білизни за зміну і на 30 хвилинний запас води 

при більшій продуктивності. Подача води в запасні баки, з яких живиться ме-

режа технологічного водопроводу, здійснюється від господарсько-питного  

водопроводу. 
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Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби визначають за 

СНиП 2.04.01-85, на технологічні потреби - за характеристиками технологічно-

го обладнання і режимами роботи з урахуванням одночасної дії обладнання.  

Будинки сільськогосподарського призначення. У багатьох будинках 

сільськогосподарського призначення влаштовують внутрішні системи водопо-

стачання і каналізації. Внутрішній водопровід тваринницьких ферм і пташників 

повинен забезпечувати подачу води на напування тварин і птиці, а також задо-

вольняти вимоги у воді для прибирання приміщень, утримання тварин у чисто-

ті, виготовлення кормів, миття і охолодження технологічного обладнання, гід-

ровидалення гною. 

Для напування тварин рекомендується вода з температурою 13-150С. Під-

тримання заданої температури води забезпечується наявністю у приміщеннях 

систем гарячого і холодного водопостачання і встановленням термозмішувачів. 

На фермах, обладнаних водопроводом, напування тварин і птиці передбачаєть-

ся зі стаціонарних індивідуальних або групових автонапувалок.  

Технологія підготовки коренеплодів для годування тварин передбачає 

очищення від бруду та інших сторонніх предметів, миття і за необхідності под-

рібнення. Ці технологічні процеси виконують, як правило, на барабанних або 

шнекових установках заводського виготовлення. Загальна норма витрат води в 

механізованому кормоцеху в перерахунку на 1 кг сухого корму звичайно скла-

дає: для попередньої обробки кормів - 1,5-2,0 л; на миття посуду і обладнання 

для виготовлення кормів - 0,8-1,0 л. 

Щоб отримати чисте в санітарному відношенні молоко, необхідно ста-

ранно стежити за чистотою тварин перед доїнням, санітарно-гігієнічним станом 

доїльних установок, молокопроводів і молочної апаратури. У санітарному пун-

кті молочної ферми перед доїнням проводять миття вим’ я корови теплою во-

дою (40-450С) через розбризкувачі. Перед кожним доїнням доїльні апарати опо-

ліскують гарячою водою для їх дезінфекції і підігрівання доїльних стаканів. Пі-

сля доїння доїльні апарати, молокопровід, охолоджувачі й молочний насос 

промивають холодною і гарячою водою або підігрітим миюче-дезінфікуючим 
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розчином з наступним промиванням гарячою водою.  

Значна кількість води витрачається у тваринницьких фермах на приби-

рання приміщень, змивання і видалення гною. Як правило, для цього викорис-

товують поливальні крани, до яких підводиться підігріта вода. Для видалення 

гною можна також використовувати трубопровід технічної води з встановле-

ними на ньому форсунками для змивання гною.  

На фермах і пташниках прокладання водопровідних труб передбачають 

відкритим - по стінах і колонах, а також по стаціонарних годівницях, клітках, 

постійній огорожі. Не дозволяється прокладати водопровідні труби там, де вони 

можуть контактувати з гноєм або послідом, бути піддані механічним наванта-

женням, заважати прибиранню гною і посліду чи транспортуванню кормів.  

Підприємства загального харчування. Виробничі приміщення підпри-

ємств загального харчування забезпечують як звичайним, так і спеціальним те-

хнологічним та санітарно-технічним обладнанням (посудо- і овочемийні маши-

ни, картоплечистки, спеціальні мийки для м'яса і риби та ін.).  

Внутрішній водопровід на підприємствах загального харчування прий-

мають єдиним для питних, технологічних і протипожежних потреб. При визна-

ченні витрат води враховують потреби на приготування певної кількості умов-

них блюд і кількості продукції, що переробляється. Мережі холодного і гарячо-

го водопроводу проектують переважно кільцевими з нижнім розведенням і роз-

раховують аналогічно системам житлових будинків. Гарячу воду підводять до 

всіх умивальників, мийок, душових пристроїв, внутрішніх поливальних кранів 

та іншого технологічного обладнання. 

Об’єкти виробничого призначення. Системи водопостачання виробни-

чих будинків досить різноманітні і суттєво залежать від технології виробницт-

ва. У виробничих приміщеннях з незначними витратами води на технологічні 

потреби (до 100 м3/добу) доцільно проектувати єдиний господарсько-питний, 

виробничий і протипожежний водопровід. В інших випадках передбачають ро-

здільні системи водопостачання.  

Господарсько-побутовий водопровід прокладають в побутових примі-
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щеннях і цехах, де встановлені санітарні прилади для побутових потреб і тех-

нологічні апарати, які вимагають воду питної якості. Схеми, обладнання та роз-

рахунки, як правило, аналогічні тим, що використовуються в господарському 

водопроводі житлових будинків. До відмінностей господарсько-питних водоп-

роводів у виробничих приміщеннях відносять групове встановлення приладів 

(умивальників, унітазів, над підлогових чаш, душів тощо) і необхідність вста-

новлення спеціальних санітарних приладів на окремих підприємствах. Так, на 

підприємствах, де використовуються токсичні або радіоактивні речовини, пе-

редбачають встановлення водорозбірної арматури з автоматизованим пуском 

води без доторкання до арматури.  

Протипожежний водопровід у виробничих будинках проектують залежно 

від ступеня вогнетривкості, категорії виробництва з пожежної безпеки та 

об’ єму будинку. Основні нормативні  вимоги до протипожежного водопоста-

чання викладені в СНиП 2.04.02-84 і СНиП 2.04.01-85. Протипожежний водоп-

ровід на підприємствах, як правило, об’ єднують з господарсько-питним або ви-

робничим. На підприємствах встановлюють переважно прості системи проти-

пожежного водопостачання з пожежними кранами.  

У внутрішніх водопроводах виробничих будинків застосовують різні 

схеми водопровідних мереж. У цехах, де допускається перерва в подачі води на 

технологічні потреби, застосовують тупикові мережі. Якщо не допускається пе-

рерва в подачі води, застосовують кільцеві або подвійні мережі. Прокладають 

трубопроводи відкрито (по колонах, фермах, стінах) або приховано (в прохід-

них і непрохідних каналах, нішах). Розрахункові витрати води в мережах виро-

бничого водопроводу визначають за режимом роботи технологічного облад-

нання. 

Об’єкти будівництва. На будівельних майданчиках слід влаштовувати 

водопровід, який забезпечить подачу води на господарсько-питні, виробничі і 

протипожежні потреби. Системи водопостачання об’ єктів будівництва можуть 

бути тимчасовими або діючими постійно. Для зниження капітальних витрат на 

влаштування тимчасових водопроводів необхідно передбачати будівництво і 
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ввід в експлуатацію в першу чергу тих елементів водопроводу, які потім будуть 

працювати в якості постійно діючих для даного об’ єкта. 

Системи тимчасових водопроводів залежно від місця розташування буді-

вельного майданчика можуть бути, якщо є така можливість, підключені до пос-

тійно діючих водопроводів або мати локальне джерело живлення (шахтні коло-

дязі, неглибокі свердловини, поверхневі водойми тощо). На невеликих будіве-

льних майданчиках тимчасові водопроводи можна не влаштовувати, а воду під-

возити автотранспортом.  

Господарсько-питний водопровід на будівельних майданчиках повинен 

забезпечувати подачу води питної якості в кількості: 15-20 л за зміну на одного 

працюючого на майданчиках, що віддалені від житлових зон; 25-40 л за зміну - 

в тих же випадках, але при наявності душових установок. Якщо об’ єкт будівни-

цтва розташований на території житлового кварталу, норму витрат води на гос-

подарсько-питні потреби збільшують на 30-50 л/добу. 

На об’ єктах будівництва вода також може витрачатись на виробничі пот-

реби: приготування бетонів, будівельних розчинів, полив ґрунту при ущільнен-

ні та ін. Норми витрат води на основні технологічні процеси в будівництві: цег-

ляна кладка 1000 цеглин - 90-230 л; гасіння 1 т вапна - 2500-3500 л; промивання 

1 м3 щебеня або піску - 500-1500 л; приготування 1м3 бетону в бетономішалках 

- 200-400 л; полив 1 м2 ґрунту при ущільненні - 180-250 л. 

Норми витрат води на протипожежні потреби залежать від вогнетривкості 

будівель і погоджуються з органами пожежного нагляду. В окремих випадках 

для зберігання протипожежних запасів води влаштовують відкриті резервуари, 

звідки подачу води при гасінні пожежі здійснюють тимчасовими насосними 

установками або насосами пожежних машин. При влаштуванні тимчасових во-

допроводів використовують найдешевші матеріали або розбірні переносні ме-

режі багаторазового використання. Мережа повинна мати мінімальну довжину і 

прокладена в ґрунті, на поверхні землі або на естакадах. При необхідності мо-

жуть влаштовуватись напірно-регулюючі споруди. 
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Контрольні завдання 

1. Навести приклади різних схем водопостачання (прості, з нижнім і вер-

хнім розведенням магістралей, з водонапірним обладнанням, зонні) й дати їх 

характеристику. 

2.Дати характеристику водопровідної арматури за призначенням і описа-

ти принцип роботи. 

3.Навести формули, за якими обчислюють секундні, годинні й добові ви-

трати води для водопостачання житлових будинків.  

4.Описати, як визначають необхідний напір для водопостачання будинку. 

5.Навести схеми й область застосування  систем пожежогасіння.  

6.Назвати особливості санітарно-технічного обладнання будівель спеціа-

льного призначення.  
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ТЕМА 7. СИСТЕМИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ  

 

Методичні рекомендації. При вивченні розділу звернути увагу на класи-

фікацію систем каналізації та основні елементи систем. Вивчити типи, констру-

кції та принципи роботи приймачів стічних вод. Пам'ятати, що для нормальної 

роботи системи внутрішньої каналізації суттєве значення мають пристрої для 

вентиляції мереж та її очищення. Необхідно знати основні елементи й констру-

ктивні особливості внутрішніх водостоків. Ознайомитись з локальними устано-

вками для очищення і перекачування стічних вод, необхідно знати область за-

стосування, схеми й принцип дії цих установок. Розібратись з порядком та ор-

ганізацією введення в експлуатацію систем каналізації будинків і дворових ме-

реж. Знати типи, влаштування і обладнання сміттєпроводів у будинках. 

 

7.1. Системи й основні елементи внутрішньої каналізації 

Внутрішня каналізація - це система трубопроводів та інженерного облад-

нання, що забезпечують організований прийом стічних вод у місцях їх утворен-

ня і транспортування забруднених стоків за межі будинку в зовнішні мережі.  

Системи внутрішньої каналізації поділяють за: способом збору та вида-

лення забруднень, характеристикою стічних вод, сферою обслуговування, ная-

вністю спеціального обладнання та вентиляції  мережі. 

За способом збору й видалення забруднень розрізняють вивізну і сплавну 

каналізації. При вивізній каналізації рідкі забруднення в неканалізованих районах 

збирають децентралізовано (вигріби, люфт-клозети), періодично вивозячи їх авто-

транспортом на очисні споруди. При сплавній системі забруднення розбавляють 

водою і транспортують за межі будинку в зовнішні каналізаційні мережі.  

За характеристикою стічних вод системи внутрішньої каналізації бувають 

побутові, виробничі й дощові (водостоки). Побутова каналізація відводить забру-

днену воду після миття посуду, продуктів, прання білизни, санітарно-гігієнічних 

процедур, а також фекальні стоки, що містять рідкі й тверді виділення людини. 

Виробнича каналізація виводить за межі будівель виробничі стічні води, що утво-
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рилися в технологічному процесі. Внутрішні водостоки (дощова каналізація) від-

водять з даху будинків дощові води й води, що утворилися від танення снігу. 

Системи внутрішньої каналізації можуть бути простими, тобто без спеціа-

льного обладнання, і зі спеціальним обладнанням (наприклад, місцеві установки 

підкачування або очищення стічних вод перед їх відведенням у зовнішні мережі). 

Перераховані системи каналізації видаляють забруднення в рідкому стані 

(стічні води). Тверді відходи, сміття видаляють сміттєпроводами, які також від-

носять до систем каналізації (каналізація твердих відходів). 

Система внутрішньої каналізації (рис. 7.1) складається з таких елементів: 

приймачів стічних вод (санітарні прилади, воронки, трапи тощо), гідравлічних 

затворів і внутрішньої каналізаційної мережі (поверхові відвідні труби, стояки, 

горизонтальні ділянки і випуски). 

Приймачі стічних вод збирають забруднену воду і відводять її в каналізацій-

ну мережу. Гідравлічні затвори перешкоджають попаданню газів з каналізаційної 

мережі в приміщення. Поверхові відвідні труби з’єднують приймачі стічних вод зі 

стояками. Каналізаційні стояки можуть мати витяжну частину (вентильовані стоя-

ки) або бути без неї - невентильовані. Горизонтальні ділянки об’єднують стояки з 

випусками, які підключаються до колодязів, що розташовані поза будинком. 

 
Рис. 7.1 - Схема внутрішньої каналізації: 

1 – каналізаційний стояк; 2 - поверхові відвідні лінії; 3 - витяжна частина стояка; 
 4 - випуск; 5 - дворова мережа; 6- контрольний колодязь; 7 - вуличний колектор 
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Приймачами стічних вод служать санітарно-технічні прилади (мийки, ра-

ковини, умивальники, ванни, душові піддони, біде, унітази, пісуари); спеціальні 

санітарно-технічні прилади (лікувальні ванни та оздоровчі душі, медичні уми-

вальники, спеціальні мийки тощо); пристрої для прийому виробничих стічних 

вод (лотки, трапи, приймальні решітки, приямки, лійки тощо); водостічні воро-

нки, які призначені для збору і відведення з даху дощових або талих вод. 

Основні вимоги, що ставляться до приймачів стічних вод - це простота їх 

конструкції, високі гігієнічні показники й зручність в експлуатації. Приймачі 

стічних вод треба виготовляти з міцного водонепроникаючого матеріалу, що не 

піддається перепаду температур та хімічній дії стічних вод. Поверхню приладів 

для зручності промивання роблять гладкою із заокругленими формами. У випу-

сках всіх приймачів стічних вод (крім унітазів) є решітки для затримання твер-

дих забруднень, що можуть викликати засмічення трубопроводу. 

Мийки збирають забруднену воду, що утворюється при підготовці харчо-

вих продуктів, митті посуду та столових приладів. Мийки виготовляють з чаву-

ну або сталі з емальованим покриттям на одне або два відділення. Встановлю-

ють мийки на кухнях житлових будинків, підприємств загального харчування, 

харчоблоках громадських та лікувальних закладів. Змішувачі мийок встанов-

люють на висоті 0,15-0,20 м від борту, що зручно для наповнення чайників, ка-

струль та інших побутових ємкостей. До випуску-решітки мийки, який розта-

шовують в центрі або кутку, під’ єднують гідрозатвор. Мийки на два відділення 

обладнують двома випусками і одним гідрозатвором. 

Раковини встановлюють у тих приміщеннях, де необхідно зливати брудну 

воду або мити прибиральний інвентар (котельні, лабораторії, біля технологіч-

ного обладнання тощо). Іноді раковини встановлюють в кухнях житлових бу-

динків. Стіну за раковиною захищають від води металевою стінкою. Раковини 

обладнують настінними водорозбірними кранами або змішувачами на висоті 

0,2-0,25 м від борту, що дозволяє наповнити відро. У центрі раковини є випуск-

решітка, до якого під’ єднується гідрозатвор. 
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Ванни можуть мати різну форму, але в основному їх виготовляють кругло бо-

ртними і прямобортними шириною 700 і 750 мм, довжиною 1500 і 1700 мм, глиби-

ною 445 і 460 мм. Висоту розташування борта ванни над підлогою приймають 0,6-

0,65 м. Значно рідше встановлюють сидячі ванни й напівванни (глибокі піддони).  

Внутрішню поверхню ванн покривають емаллю, а зовнішню - фарбою. 

Ванни обладнують випуском, переливом і сифоном. Вся арматура (наповнюва-

льна й зливна) встановлюються лише в торці ванни зі сторони ніг. Холодна і 

гаряча вода подається у ванни через змішувачі з душовою сіткою. 

Ванни встановлюють з похилом в сторону випуску і для вирівнювання 

електричних потенціалів корпус з’ єднують з трубопроводом спеціальним мета-

лічним провідником. 

Сучасні типи ванн передбачають під’ єднання насоса і компресора. Насос 

подає воду на борт ванни для створення водоспаду і крізь регульовані форсунки 

– для гідромасажу. Стиснене повітря, що подається від компресора крізь отвори 

для виходу повітря, утворює у ванні вируючі потоки. Подають воду у ванну че-

рез термостатичні водорозбірні змішувачі. Управління всім інженерним облад-

нанням здійснюється сенсорною панеллю, яка розташована на борту ванни. 

Умивальники виготовляють довжиною 400-700, шириною 300-600, глиби-

ною 135-150 мм. Форма їх може бути різною: прямокутні, ввігнуті, овальні, на-

півкруглі, з спинкою або без неї.  

Умивальники комплектують туалетними кранами або змішувачами. Для 

відводу води в центрі умивальника є випуск, що з’ єднує чашу умивальника й 

гідрозатвор. Умивальники можуть встановлюватись на постаменті або кріпити-

ся до стіни.  

Душі призначені для миття і оздоровчих процедур під проточною водою. 

Душі гігієнічні, займають мало місця, тому широко використовуються у вироб-

ничих і громадських будівлях. За відсутності ванн душі можуть встановлюва-

тися в житлових будинках. Душові кабіни, як правило, мають довжину і шири-

ну 0,9-1,0 м, висоту перегородки - 2 м. В підлозі душових кабін встановлюють 

трап або піддон для спуску води в каналізацію. Матеріали стін і підлоги душо-
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вих кабін не повинні вбирати вологу. Гігієнічні душі встановлюють в кімнатах 

гігієни жінки на підприємствах, в пологових будинках, санітарних вузлах жит-

лових будинків тощо.  

Унітази призначені для індивідуального користування і встановлюються 

в туалетних кімнатах житлових будинків або невеликих туалетах адміністрати-

вних і промислових будинків. Унітази (рис. 7.2) виконують у вигляді кераміч-

ної чаші, що плавно переходить у гідрозатвор. Ці прилади найбільш небезпечні 

з санітарної точки зору і вимагають швидкого й ефективного видалення забру-

днень. Для цього унітази обладнують індивідуальними промивними пристроя-

ми – зливними бачками або зливними кранами. Встановлюють унітази так, щоб 

їх борт був на висоті 0,4-0,42 м над підлогою, а в дитячих дошкільних закладах 

- на 0,33 м. 

Надпідлогові чаші відрізняються від унітазів тим, що ними користуються, не 

торкаючись до поверхні приладів. Це забезпечує більшу гігієнічність, тому надпі-

длогові чаші широко застосовують у громадських та промислових будинках. 

Пісуари встановлюють в чоловічих туалетах громадських, промислових і 

лікувальних будинків. Вони бувають настінні, підлогові й лоткові. 

 

Рис. 7.2 - Унітази: 
а - схема встановлення; б, в, г, д - типи унітазів: тарільчатий (б), козирковий (в), 

сифонуючий (г), воронкоподібний (д): 
1 - патрубок; 2 - чаша; 3 - гідрозатвор; 4 - відвідні труби 

 

Трапи (рис. 7.3) збирають забруднену воду з підлоги приміщень (сміттєз-

биральні камери, лазні, душові, громадські туалети тощо) або від технологічно-
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го обладнання. Їх встановлюють в найнижчих місцях підлоги із забезпеченням 

герметичності. У корпус трапу вбудований гідрозатвір. Зверху трап закриваєть-

ся решіткою, що знімається. Верх решітки трапу повинен бути на 5-10 мм ниж-

че рівня чистої підлоги приміщення. 

 

Рис. 7.3 - Трапи: 
а - з прямим випуском; б - з косим випуском:  

1 - кришка з отворами; 2 - гайка для затискування; 3 - гідроізоляція; 4 - корпус;  
5 - перекриття; 6 - гідрозатвор; 7 - відвідна труба 

 

Гідрозатвори (сифони) розміщують після кожного санітарно-технічного 

приладу, крім тих, що мають його в своїй конструкції (унітази, трапи, пісуари). 

Водяний гідрозатвір (шар води висотою 50-70 мм) затримує шкідливі гази з си-

стеми каналізації, не дозволяючи їм потрапляти в приміщення. Шар води утво-

рюється у згині трубопроводу (U-подібні) (рис. 7.4а,б) або між двома циліндра-

ми (пляшкового типу) (рис. 7.4в). 

 

Рис. 7.4 -  Гідрозатвори: 
1 - болт; 2 - кришка з герметичною прокладкою; 3 - трійник; 4 - гайка 

Оскільки сифони можуть засмічуватись, то передбачають отвори, які за-

криваються пробками або кришками, що дозволяє прочищати сифони та трубо-

проводи біля них. Частіш за все гідрозатвори виготовляють з чавуну або пласт-

маси. U-подібні сифони встановлюють з умивальниками, мийками, пісуарами. 

Сифони пляшкового типу монтують в житлових будинках з умивальниками, 

мийками, біде. Для ванн випускають спеціальні сифони, що мають невелику 

висоту і трійник для під’ єднання переливної труби (рис. 7.4б). 
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7.2. Труби й фасонні частини 

Відвідні поверхові труби з’ єднують санітарні прилади із стояками. Їх 

прокладають по стінах над підлогою на висоті 0-150мм, а інколи під стелею у 

вигляді підвісних трубопроводів у нежитловому приміщенні, що розташоване 

нижче. При підвищених вимогах до внутрішнього оздоблення приміщень про-

кладання поверхових відвідних труб здійснюють приховано в борознах, нішах 

стін, панелях, монтажних коридорах, підвісних стелях.  

Каналізаційні стояки транспортують воду від відвідних ліній в нижню час-

тину будинку. Стояки розташовують біля приймачів стічних вод відкрито біля 

стін або приховано - в монтажних шахтах, блоках, кабінах (ближче до унітазів).  

Як правило, каналізаційні стояки мають витяжну частину, яка є продов-

женням стояка і виходить за межі даху будинку на 0,3-0,5 м у звичайних умовах 

і на 3 м, якщо дах експлуатується. Наявність витяжної частини забезпечує вен-

тиляцію зовнішніх каналізаційних мереж і захищає гідро затвори від відсмокту-

вання води. Віддаль по горизонталі від витяжної частини стояка до вікон чи ба-

лконів повинна бути не меншою, ніж 4 м.  

Дозволяється влаштування невентильованих каналізаційних стояків, які 

не мають витяжної частини. Такі стояки можуть встановлюватись в сільських 

одноповерхових житлових будинках або в інших випадках за розрахунком та за 

умови, що в будинку є ще хоча б один вентильований стояк.  

Збірні горизонтальні каналізаційні трубопроводи, що об'єднують стояки і 

випуск, прокладають у підвалах, технічному підпіллі або каналах. Всі каналіза-

ційні стояки будинку рекомендується об'єднувати в групи, до яких входять бли-

зько розташовані один біля одного стояки. Для кожної групи проектується один 

випуск. Всі випуски слід направляти за межі стін дворових фасадів (тобто в 

сторону розташування під'їздів) і підключати до дворової каналізації. При об-

ґрунтуванні дозволяється проектувати один загальний торцевий випуск.  

Розрахунок мереж внутрішньої каналізації зводиться до визначення діаме-

трів трубопроводів, ухилів труб й перевірки пропускної здатності труб. Прави-

льно запроектована мережа забезпечує нормальне водовідведення стічних вод.  
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7.3. Дворові й квартальні мережі 

На території житлових кварталів і підприємств проектують систему кана-

лізаційних трубопроводів, через яку стоки з внутрішньої каналізації відводяться 

у вуличні мережі. Залежно від розташування трубопроводів на території насе-

леного пункту чи підприємства ця система називається дворовою, квартальною 

або заводською мережею. Дворова мережа обслуговує один або декілька буди-

нків, квартальна - значно більшу групу будинків в межах кварталу, а заводська 

прокладається на території підприємства. 

Діаметр і нахил труб дворової і квартальної каналізації визначають за ро-

зрахунком, але приймають діаметри труб не менше 150 мм для господарсько-

побутової каналізації і не менше 200 мм - для дощової та загальносплавної. 

 

Рис. 7.5 - Дворова каналізаційна мережа: 

1 – внутрішні каналізаційні мережі; 2 - випуск; 3 - дворовий колодязь; 4 - дворові мережі; 
5 - контрольний колодязь; 6 - колодязь вуличної мережі 

 

Колодязі на мережах влаштовують в місцях приєднання випусків з буди-

нків, приєднань бокових підключень, зміни діаметра і уклону труб, повороту 

лінії в плані та при перепадах. Оглядові колодязі розташовують на прямих ді-

лянках на віддалі один від одного не більше 35 м при діаметрі труб 150 мм і 40-

50 м - при діаметрі труб більше 150 мм. Для контролю за складом стічних вод, 

що скидаються в міську каналізацію, в кінці дворової каналізації на відстані 

1,0-1,5 м від червоної лінії забудови влаштовують контрольний колодязь.  
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7.4. Особливості влаштування каналізації будинків та споруд  
спеціального призначення 

Лікувальні заклади. Трубопроводи  каналізації в лікувальних закладах про-

кладають, як правило, приховано в стінах, монтажних шахтах, перекриттях будин-

ку. Встановлювати відкриті лінії каналізації, прочистки та ревізії у приміщеннях 

медично-санітарного призначення (палати, перев’язочні тощо) не дозволяється. 

При проектуванні мереж передбачають заходи проти поширення шуму. 

У водолікувальних кабінетах, як правило, влаштовують одну загальну ка-

налізацію. Стоки від душових відводять через трапи, що встановлюються в під-

лозі. Трапи від душових грязелікувальних кабінетів мають спеціальну констру-

кцію (без гідрозатворів). Стічна вода з цих кабінетів подається в грязевідстій-

ники і потім може бути скинута в міську каналізацію. Стоки від інфекційних 

відділень відводять окремими мережами в збірні резервуари, де вони знезара-

жуються і після цього скидаються в загальну каналізаційну мережу. 

Комунальні підприємства. Каналізація лазні складається з трубопровід-

них і лоткових мереж з необхідними прочистками і ревізіями. Діаметри каналі-

заційних труб приймають рівними 50-100 мм. Трапи діаметром 100 мм встано-

влюють з розрахунку один на 3-4 душові сітки і на 8 місць в мильному або па-

рильному відділенні, а 50 мм - якщо запроектовано один трап на дві суміжні 

кабіни або трапи призначені для відводу стоків від миття підлоги в тамбурах, 

роздягальнях та інших приміщеннях.  

У лазнях на 100 відвідувачів і більше рекомендується встановлювати теп-

ловловлювачі, при цьому проектують роздільні системи побутової і технологі-

чної каналізації. Після тепловловлювачів вода направляється в мережу госпо-

дарсько-побутової каналізації. 

Відвід стічних вод з пралень здійснюють за допомогою лотків, які закри-

вають решітками або дірчастими плитами, і системи труб. Відвід стічних вод від 

пральних машин може здійснюватись або безпосередньо в каналізаційні трубоп-

роводи і лотки, або в спеціальні приямки, які влаштовують під машинами. У 

пральнях проектують роздільні мережі господарсько-фекальної і виробничої ка-

налізації. На виробничій каналізації доцільно встановлювати тепловловлювачі. 
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Крім утилізації тепла від стічних вод, у пральнях з великою продуктивністю пе-

редбачають регенерацію лугу і мила та повторне використання відпрацьованих 

розчинів миючих засобів. Мильні розчини й розчини миючих речовин можуть 

бути скинуті в міську каналізацію за умови їх розбавлення побутовими стоками. 

Будинки сільськогосподарського призначення. При проектуванні каналіза-

ції будинків сільськогосподарського призначення слід передбачати роздільні 

системи водовідведення господарсько-побутових, дощових, виробничих стоків 

і гноївки. Якщо стоки та їхні осади після відповідного очищення та обробки ві-

дповідають меліоративним, агрономічним, ветеринарним, водоохоронним та 

санітарним вимогам, їх необхідно використати для зрошення та підживлення 

сільськогосподарських культур. 

Значна кількість води витрачається у тваринницьких фермах на приби-

рання приміщень, змивання і видалення гною. Гідрозмив гною застосовують у 

свинарниках і на фермах в тих випадках, коли є можливість використовувати 

гноївку в якості добрив. Стічні води лотками і трубами подають в гноєвідстій-

ники, а потім на локальні очисні споруди.  

Технологія підготовки коренеплодів для годування тварин передбачає 

очищення від бруду та інших сторонніх предметів, миття і за необхідності под-

рібнення. Ці технологічні процеси виконують, як правило, на барабанних або 

шнекових установках заводського виготовлення. Стічні води від кормокухонь 

направляють на локальне очищення у відстійники. На випусках стічних вод від 

проточних напувалок встановлюють уловлювачі для пуху та пір'я. 

Підприємства загального харчування. Підприємства загального харчування 

обладнують окремими системами господарсько-побутової і виробничої каналізації. 

Стоки виробничої каналізації проходять очищення на локальних спорудах і потім 

скидаються в зовнішні мережі. Стічні води від миття посуду, м'яса, риби пропуска-

ють через відстійник і жировловлювачі. Стічні води від миття овочів проходять че-

рез пісколовловлювачі; від картоплечисток - через крохмаловловлювачі.  

Виробничі приміщення підприємств загального харчування забезпечують 

як звичайним, так і спеціальним технологічним та санітарно-технічним облад-



 103 

нанням (посудо- і овочемийні машини, картоплечистки, спеціальні мийки для 

м'яса і риби та ін.). Локальні очисні споруди можуть встановлюватись зовні бу-

динку або бути вбудованими в технологічне обладнання.  

У всіх виробничих приміщеннях встановлюють трапи для збору і відве-

дення стічних вод від миття підлоги. Діаметр відвідних ліній приймають не ме-

нше найбільшого діаметра випуску приймачів стічних вод, апаратів і установок, 

що підключені до каналізації. Всі раковини і мийки для миття продуктів і посу-

ду під'єднують до каналізації через трапи або сифони з повітряним розривом 

20-30мм між ними. Прокладання каналізаційних мереж у торгових залах, залах 

харчування, складських приміщеннях не дозволяється.  

Підприємства обслуговування автомобілів. На підприємствах обслугову-

вання автомобілів проектують роздільні системи каналізації : господарсько-

побутової, виробничої і дощової. Виробничі й дощові стічні води повинні про-

ходити локальне очищення на місцевих очисних спорудах. Для очищення виро-

бничих стічних вод частіше всього використовують відстійники і бензиномас-

ловловлювачі. Після очищення дозволяється скидати стоки в міську каналіза-

ційну мережу, але доцільніше застосовувати зворотні схеми водопостачання. У 

цьому випадку виробничі стічні води додатково пропускають через фільтри. 

Дощові води, що стікають з територій підприємств з обслуговування ав-

томобілів, як правило, містять ті самі забруднення, що й виробничі стоки. Тому 

технологія очищення таких дощових вод мало чим відрізняється від технології 

очищення виробничих стоків. 

Об’єкти виробничого призначення. Системи водовідведення виробничих 

будинків досить різноманітні й суттєво залежать від технології виробництва. 

Каналізацію всередині будинків виробничого призначення застосовують для 

збору та видалення господарсько-побутових, виробничих і дощових вод. Мере-

жа каналізації може бути єдиною для всіх стоків або, що частіше, роздільною. 

Мережі господарсько-побутової каналізації промислових підприємств проек-

туються, як і мережі житлових і громадських будинків.  

При проектуванні виробничої і дощової каналізації враховують: можливість 
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і необхідність утилізації цінних речовин, що знаходяться у стоках; можливість по-

вторного використання води для технічного водопостачання; доцільність, можли-

вість та необхідність скидання виробничих стоків в міську каналізацію. 

Проектуючи мережу, особливу увагу приділяють змішуванню різних ви-

робничих стоків, оскільки в цьому випадку можуть суттєво змінюватись влас-

тивості стічних вод (швидке заростання труб, виділення токсичних чи вибухо-

небезпечних газів тощо).  

Об’єкти будівництва. Системи водовідведення об’ єктів будівництва мо-

жуть бути тимчасовими або діючими постійно. Для зниження капітальних ви-

трат на влаштування тимчасової каналізації необхідно передбачати будівництво 

і ввід в експлуатацію в першу чергу тих елементів водопроводу та каналізації, 

які потім будуть працювати в якості постійно діючих для даного об’ єкта. 

Вибір системи тимчасової каналізації залежить від обсягу будівництва і 

місця його розташування. При розрахунку об’ ємів вигрібних ям враховують кі-

лькість очищень на рік і приймають середньорічну норму стічних вод із розра-

хунку 0,7 л/добу на одного працюючого.  Для каналізування об’сягу будівницт-

ва приймають тимчасові стаціонарні або пересувні каналізаційні споруди. Най-

частіше влаштовують люфт-клозети з водонепроникними вигребами й дворові 

туалети з вигребами. При об’ ємі стічних вод від 2 м3/добу і більше можуть за-

стосовувати тимчасові очисні споруди (септики, фільтруючі траншеї тощо). 

 

7.5. Водостоки будинків 

Відвід дощових і талих вод з даху будинку може бути неорганізованим з 

вільним скиданням води по звисах карнизу і організованим при скиданні води 

через зовнішні й внутрішні водостоки (рис. 7.6). 

Зовнішні водостоки складаються з жолобів та водостічних труб. Труби і 

деталі до них виготовляють з оцинкованої сталі або пластмаси. У зимовий період 

зовнішні водостоки обмерзають і талі води відводяться з даху не повністю, що 

призводить до замокання і руйнування будівельних конструкцій. Зовнішні водо-

стоки недовговічні й трудомісткі в ремонті. Більш надійні в роботі внутрішні во-
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достоки, які складаються з таких основних елементів: водостічних воронок, від-

відних трубопроводів (стояків, підвісних або підпільних колекторів, випусків) і 

пристроїв для огляду та прочищення (ревізій, прочисток, оглядових колодязів). 

 

Рис. 7.6 - Водостоки будинків: 
а, б - внутрішні; в – зовнішні:  

1 - ревізії; 2 - стояк; 3 - відвідні труби; 4 - воронка; 5 - гідрозатвор; 6 - відкритий випуск;  
7 - водостічна труба; 8 - жолоб; 9 - дощоприймач; 10 - оглядові колодязі 

 

Вода з внутрішніх водостоків може відводитись на вимощення будинків 

(відкриті випуски) або в мережі дощової чи загальносплавної каналізації (за-

криті випуски). Відвід води з водостоків в мережу побутової каналізації забо-

роняється. 

 

7.6. Сміттєвидалення та видалення пилу в житлових і  

громадських будинках 

У побутовому смітті добре почувають себе різні збудники хвороб, воно 

приваблює мишей, пацюків і мух - переносчиків заразних хвороб. Для підтриман-

ня гігієнічних умов в будинках слід видаляти сміття, до складу якого входять па-

пір, харчові відходи, клоччя, скло та інші органічні й неорганічні домішки.  

У житлових будинках висотою до п'яти поверхів сміття збирають в кварти-

рах у спеціальні відра і виносять у дворові контейнери або безпосередньо на спе-

ціальні автомашини. Сміттєзбірний майданчик з асфальтовим або бетонним пок-

риттям розташовують на віддалі 15-100 м від дверей жилих будинків. У багатопо-
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верхових житлових будинках, гуртожитках, готелях влаштовують систему сміттє-

видалення для централізованого видалення сміття в камери, що розташовані в під-

валах або на першому поверсі. Сміттєзбірна камера повинна мати окремий зовні-

шній вхід, бути обладнана гарячим і холодним поливальними кранами, приточно-

витяжною системою вентиляції. Сміття з камери треба видаляти щоденно. 

Централізоване сміттєвидалення в будинках буває трьох типів: сухе холодне, 

сухе гаряче (вогневе) і мокре. Найбільш поширені сухі холодні сміттєпроводи (рис. 

7.7), що складаються з приймальних клапанів 5 і вертикального ствола 4, під яким 

розташована сміттєзбірна камера 14. Сміття, що потрапило в контейнер 1, виво-

зиться спеціальними автомобілями на звалище або на сміттєпереробний завод. 

 
 

Рис. 7.7 -  Видалення сміття: 
а - сміттєпровід; б - приймальний клапан сміттєпроводу;  

в - майданчик для контейнерів:  
1 - контейнер; 2 - шибер; 3 - кріплення ствола; 4 - ствол; 5 - приймальний клапан; 
6 - витяжна частина; 7 - дефлектор; 8, 9 - козирки; 10 - ручка; 11 - рухома коробка;  
12 - горизонтальна вісь; 13 - раковина; 14 - камера для збору сміття; 15 - трап;   

16 - спеціальний автотранспорт 
 

Приймальні клапани (рис. 7.7, б) призначені для прийому сміття і скидання 

його в ствол. Клапан за будь-якого положення ізолює ствол сміттєпроводу від 

приміщення. Гумові прокладки між коробкою і корпусом клапана зменшують 
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шум і герметизують клапан. Гарячий (вогневий) сміттєпровід відрізняється від хо-

лодного тим, що сміття з стволу попадає в сміттєспалювальну камеру. Спалюють 

сміття один раз на добу і, як правило, в нічний час; решту часу система працює як 

холодний сухий сміттєпровід. Переваги таких сміттєпроводів в тому, що камера і 

стволи добре дезінфікуються гарячими газами, недоліки - потреба в паливі, наяв-

ність шлаку, забруднення оточуючого повітря. Такі сміттєпроводи застосовуються 

рідко і лише в тих випадках, де це доцільно (наприклад, в лікувальних закладах, де 

потрібне знищення і дезінфекція різних відходів). 

Ще рідше для видалення сміття використовують господарсько-побутову 

каналізацію. Для цього сміття подрібнюють спеціальними дробарками, які 

встановлюють на випусках мийок, розбавляють водою і скидають в каналізацію 

(мокре сміттєвидалення). Такі подрібнювачі побутових харчових відходів до-

зволяють утримувати кухні в чистоті без накопичення і зберігання цих відходів. 

Крім побутового сміття, в житлових і громадських будинках утворюється 

або заноситься зовні пил, який осідає на різні предмети або знаходиться у пові-

трі. Природна або примусова вентиляція сприяє очищенню повітря, але не ви-

даляє пил, який знаходиться на предметах. Найчастіше для збирання та вида-

лення такого пилу в житлових будинках використовують індивідуальні пило 

смоки або стаціонарно встановлені побутові агрегати-пилосмоки (рис. 7.8). 

Агрегати-пилосмоки можуть бути встановлені в гаражі котеджу, на кухні 

під мийкою або в інших підсобних приміщеннях. Від побутового агрегату в 

кожне приміщення проводиться приховане в підлозі або стіні розведення труб, 

які закінчуються спеціальними пневморозетками для від’ єднання гнучкого 

шланга. Агрегат запускається автоматично в момент підключення шланга до 

пневморозетки або за допомогою електрокнопки вмикання, що розташована на 

держаку. У приміщеннях, де потрібне часте прибирання (вітальні, кухні), інко-

ли додатково встановлюють пристінний (плінтусний) совок. Сміття просто під-

мітають до нього і ногою натискають на клавішу вмикання.  
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Рис. 7.8 - Централізована система видалення пилу в котеджах  

і міських квартирах 
 

У будинках адміністративного чи громадського призначення пил можна 

видаляти через централізовану вакуумну систему, що складається з вертикаль-

них та горизонтальних каналів або труб у стінах будинків та камери з вентиля-

ційною установкою і установками для очищення забрудненого пилом повітря.  

Вакуумні системи видалення пилу можуть бути об’ єднані із сміттєпрово-

дами будинку. Сміття і пил об’ єднаною системою трубопроводів транспорту-

ються  в центральний збірний пункт, де їх ущільнюють і вивозять на сміттєпе-

реробні підприємства. 
 

Контрольні завдання 
1. Назвіть санітарно-технічні прилади, які встановлюють в житлових бу-

динках, наведіть їх характеристику 

2. Наведіть конструкції гідрозатворів. 

3. Назвіть основні елементи внутрішньої каналізації. 

4. Накресліть схеми вентиляції вуличних каналізаційних мереж. 

5. Дайте характеристику дворових і квартальних мереж каналізації. 

6. Назвіть особливості влаштування каналізації будівель спеціального 

призначення.   

7. Дайте характеристику і наведіть конструкції систем сміттєвидалення та 

видалення пилу в будинках.  
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