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1. Загальні вказівки 
 

Наданий посібник розроблений відповідно до тематичного плану та 

програми Міські  інженерні мережі та призначений для студентів 3 курсу, 

напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальності „Теплогазо-

постачання і вентиляція”. 

Забезпечення різноманітних потреб народного господарства, а також 

підвищення якості обслуговування населення тісно пов’язано з розвитком та 

удосконаленням інженерних систем масового обслуговування - водопостачання, 

газопостачання, теплопостачання та електропостачання. Надійність 

функціонування цих систем є одним з необхідних умов  підвищення рівня  

життєдіяльності та благоустрою населених міст, а також безперебійної роботи 

промислових та комунально-побутових підприємств.    

У зв’язку з цим, основним завданням дисципліни є одержання студентами 

знань, умінь та практичних навиків з  питань призначення, улаштування, 

проектування міських інженерних мереж. 

Крім цього, студенти повинні знати улаштування інженерних мереж та 

особливості проектування сучасних міських інженерних мереж з застосуванням 

нових методів будівництва та реконструкції. 

Для успішного засвоєння даного курсу, крім спеціальних знань, умінь та 

навичок, студентам необхідні знання з фундаментальних дисциплін – 

математики, матеріалознавства, будівельних матеріалів та конструкцій, 

організації будівництва. 

При розробці посібника врахована складність і велика кількість матеріалу 

та  на його вивчення виділено 90 години, що складає 1 модуль та два З.М. до 

яких входять 7 основних тем, де згруповані основні питання щодо призначення, 

улаштування та проектування міських інженерних мереж. 

Посібник включає основні відомості по кожній з тем програми, методичні 

вказівки щодо її вивчення, контрольні питання, використані навчально – 

методичні матеріали, що дає змогу студентам досконало вивчити дисципліну. 
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2. Загальні вказівки щодо вивчення курсу 

В підвищенні якості теоритичної підготовки студентів велике значення 

має викладання дисципліни міські інженерні мережі. 

Виходячи з цього, в тематичний план даного курсу включені теми, за 

якими читаються лекції (всього 1 модуль та два З.М. – 7 лекцій). 

Тематичний план був розроблений відповідно до затверджених програм.  

Закріпленню теоритичного матеріалу сприяють контрольні запитання з 

кожної теми та подальше проведення самостійних робіт. 

При вивченні курсу,  студентам спочатку необхідно засвоїти основні 

питання призначення, класифікації, проектування, будівництва та реконструкції 

міських інженерних мереж з застосуванням сучасних методів та технологій.  

Після вивчення вище перерахованих питань, перейти до вивчення тем 

особливості улаштування міських інженерних мереж за призначенням.   

 

3. Робоча програма дисципліни міські інженерні мережі 

Модуль 1. Міські інженерні мережі                                                    (   2.5/90  ) 

ЗМ 1.1 Класифікація міських інженерних мереж. Будівництво, 

реконструкція, та ремонт мереж. 

Тема 1. Класифікація міських інженерних мереж 

Призначення інженерних мереж. Класифікація мереж  за технологічними 

особливостями, за способом будівництва, за розміщенням та системі 

планування міст та ін. Креслення інженерних мереж на плані міста. 

Тема 2. Сучасні методи будівництва мереж 

Сучасні матеріали для будівництва інженерних мереж. Земляні, монтажні 

й укладальні роботи. Нові методи та передові технології будівництва мереж. 

Безтраншейні технології будівництва. Будівництво переходів через перепони. 

Зварювальні роботи при з’єднанні трубопроводів.  

Тема 3. Реконструкція та ремонт мереж 

Нові підходи до реконструкції та ремонту мереж. Санація та відновлення 

трубопроводів за технологіями „U-ЛАЙНЕР”, „СУБЛАЙН”, „ФЕНІКС”, „РИБ-

ЛОК” і „ТЮКОН”, „РЕЛАЙНІНГ”, „РОЛЛДАУН”. 
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ЗМ 1.2. Улаштування мереж. 

Тема 4. Водопровідні та каналізаційні мережі 

Системи і схеми водопостачання та каналізації. Норми та режими 

водоспоживання. Вимоги до якості води. Стічні води й їх очистка. Трасування 

мереж. Улаштування водопровідних і каналізаційних мереж. Споруди на 

водопровідних і каналізаційних мережах. 

Тема 5. Теплові мережі 

Системи і схеми теплопостачання. Централізоване та індивідуальне 

теплопостачання. Теплові пункти. Вимоги до якості води. Трасування мереж 

теплопостачання. Улаштування теплових мереж. Споруди на теплових 

мережах. 

Тема 6. Газові мережі. 

Горючі гази та їх властивості. Системи і схеми газопостачання міст. 

Улаштування газових мереж. Споруди на газових мережах. Захист мереж від 

корозії. 

Тема 7. Електричні мережі. 

Системи і схеми електропостачання. Улаштування та споруди 

електромереж.  

 

4. Методичні вказівки щодо вивчення тем курсу 

ЗМ 1.1 Класифікація міських інженерних мереж. Будівництво, 

реконструкція, та ремонт мереж. 

Тема 1. Класифікація міських інженерних мереж 

Вивчення даної теми пов’язане з ознайомленням студентів з інженерним 

устаткуванням міста, яке забезпечує необхідні санітарно-гігієнічні умови і 

рівень зручності для населення. При вивченні основних питань теми студенти 

повинні насамперед ознайомитись з раціональним улаштуванням інженерних 

мереж для забезпечення населених місць і промислових підприємств водою, 

різними видами енергії (теплом, газом, електрикою), а також мереж 

промислової і побутової каналізації. Увагу необхідно приділити значенню та 
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класифікації інженерних мереж, питанню зображення інженерних мереж на 

плані міста, населеного пункту, житлового району або мікрорайону. Разом з 

цим, студентам необхідно засвоїти деякі особливості основи єдиної 

містобудівної класифікації міських інженерних мереж.  

Важливим аспектом вивчення даної теми є вміння проводити техніко-

економічний аналіз комплексного розміщення інженерних мереж при 

проектуванні житлових районів і мікрорайонів. 
 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте визначення прикмету дисципліни „Міські інженерні 

мережі”. 

2. Значення інженерних мереж в забезпеченні життєдіяльності міст. 

3. За якими принципами класифікуються міські інженерні мережі. 
4. Значення класифікації міських інженерних мереж за призначенням. 

 

Тема 2. Сучасні методи будівництва мереж 

Розвиток сучасних міст досяг грандіозних масштабів, враховуючи високі 

вимоги забезпеченості та особливості улаштування великих міст, все гостріше 

зростає необхідність втілення сучасних матеріалів, нових методів та передових 

технологій будівництва мереж. В стислих умовах великих міст стає актуальним 

застосовування безтраншейних технологій будівництва мереж та сучасних ме-

тодів будівництва переходів через перепони. При вивченні цієї теми велика увага 

приділяється особливостям монтажних та зварювальних робіт при будівництві. 
 

Контрольні питання 

1. Назвіть нормативний строк експлуатації сталевих та поліетиленових 

мереж. 
2. Які фактори впливають на руйнування мереж у містах? 
3. Особливості проектування та будівництва сучасних мереж. 

4. Назвіть сучасні методи  та технології будівництва інженерних мереж. 
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Тема 3. Реконструкція та ремонт мереж 

Достатній час експлуатації великої кількості інженерних комунікацій є 

великою проблемою в забезпеченні потреб населення міст. Виконання якісних 

послуг та забезпечення безперебійної роботи систем неможливо без застосування 

інноваційних методів реконструкції та ремонту мереж. З урахуванням світового та 

вітчизняного сучасного досвіду у цій сфері, все більш застосовується санація та 

відновлення трубопроводів за технологіями „U-ЛАЙНЕР”, „СУБЛАЙН”, 

„ФЕНІКС”, „РИБ-ЛОК” і „ТЮКОН”, „РЕЛАЙНІНГ”, „РОЛЛДАУН” тощо. 
 

Контрольні питання 

1. Яка необхідність застосування сучасних методів реконструкції та ремонту 

міських інженерних мереж? 
2. Які сучасні методи реконструкції та ремонту мереж існують? 
3. Назвіть та охарактеризуйте новітні технології реконструкції мереж. 

 

ЗМ 1.2. Улаштування мереж. 

Тема 4. Водопровідні та каналізаційні мережі 

Забезпечення потреб населення якісною водою – першочергова задача 

міст. Для вирішення цієї життєво-важливої задачі, у наданої темі розглядаються 

питання: Системи і схеми водопостачання та каналізації. Норми та режими 

водоспоживання. Вимоги до якості води. Стічні води й їх очистка. Трасування 

мереж. Улаштування водопровідних і каналізаційних мереж. Споруди на 

водопровідних і каналізаційних мережах. 
 

Контрольні питання 

1. Призначення водопровідних та каналізаційних мереж. 

2. Які матеріали застосовують для водопровідних та каналізаційних мереж. 

3. Особливості забезпечення режимів водоспоживання 

4. Які існують методи підготовки питної води  

5. Особливості улаштування водопровідних та каналізаційних мереж. 

6. Назвіть основні споруди на водопровідних і каналізаційних мережах. 
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Тема 5. Теплові мережі 

З того часу, як людство навчилось використовувати теплоенергію у побуті, 

вже важко уявити сучасне життя без тепла. Для забезпечення споживачів 

теплопостачанням та гарячим водопостачанням треба розглянути великий, 

складний комплекс споруд, матеріалів тощо – починаючи з техніко-економічного 

вибору схеми, особливостей водопідготовки, улаштування споруд та пр., 

завершуючи прокладанням мереж теплопостачання, які несуть теплоносії до осель 

(об’єктів). Для цього треба розглянути ряд наступних питаннь: Системи і схеми 

теплопостачання. Централізоване та індивідуальне теплопостачання. Теплові 

пункти. Вимоги до якості води. Трасування мереж теплопостачання. Улаштування 

теплових мереж. Споруди на теплових мережах. 
 

Контрольні питання 

1. Призначення теплових мереж. 

2. Які матеріали застосовують для теплових мереж. 

3. Які вимоги до якості води. 

4. Особливості улаштування теплових мереж. 

5. Назвіть основні споруди на теплових мережах. 

  

Тема 6. Газові мережі. 

Багато віків тому людство використовувало природний та штучний газ 

транспортуючи його по бамбуковим трубам до осель. Зараз це складний 

комплекс споруд систем газопостачання, враховуючи особливості експлуатації і 

розвитку сучасної газової мережі, розглядаючи мережі газопостачання як 

еволюціонуючи системи у часі та просторі. В наданій темі розглядаються 

питання: горючі гази та їх властивості, системи і схеми газопостачання міст, 

улаштування газових мереж, споруди на газових мережах. Також при розгляді 

теми важливе значення мають знання, які характеризують герметичність, 

ізоляційне покриття, стан труб, якість зварювальних швів, корозійну небезпеку, 
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наявність або відсутність електрохімічного захисту газопроводів, особливості 

стабілізації режимів.  
 

Контрольні питання 

1. Фізико - хімічні властивості горючих газів. 

2. Які сучасні матеріали використовують для виготовлення  газових труб. 

3. Особливості  проектування та реконструкції систем газопостачання. 

4. Назвіть особливості улаштування газових мереж. 

5. Назвіть основні споруди на газових мережах. 

 

Тема 7. Електричні мережі. 

Також не можливо уявити сучасне життя без світла. При розгляді цього 

питання треба враховувати, що технічний розвиток досяг таких масштабів, що 

практично у кожній оселі використовується ряд сучасної електротехніки з 

великим споживанням енергії та використанням, дуже часто застарілої 

електромережі, яка не може забезпечити сучасні потреби. Це веде до перепадів 

напруги у мережі, а іноді к аваріям та нещасним випадкам. У цій темі 

розглядаються питання: системи і схеми електропостачання, улаштування та 

споруди електромереж.  
 

Контрольні питання 

1. Особливості забезпечення режимів водоспоживання. 

2. Особливості забезпечення режимів водоспоживання. 

3. Які споруди влаштовують на електромережах. 
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