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У всьому цивілізованому світі держави розвиваються шляхом ра-
ціонального використання природних джерел та ресурсів з огляду на 
різке погіршення екологічного стану довкілля та швидкі темпи розвит-
ку промисловості. Цей підхід стосується і галузі водопостачання, оскі-
льки вода використовується в усіх сферах життя людини. Хоча в 
останні роки споживання води в житловому секторі та промисловості 
значно скоротилося, проте при проектуванні систем водопостачання 
до цього часу використовуються норми 90-х років. Тому постійні до-
слідження питань водоспоживання з метою збору статистичних даних 
є актуальними та доцільними.  

Аналіз останніх досліджень [1-6] свідчить, що на вирішення даної 
проблеми звертають свою увагу як науковці, так і фахівці з водопоста-
чання, але в Україні ще не накопичено достатнього експериментально-
го матеріалу для створення нових нормативних документів. 

Для дослідження фактичного водоспоживання у новітньому жит-
ловому секторі м.Полтави було обрано сучасний 9- поверховий буди-
нок. Аналіз споживання холодної та гарячої води жителями цього бу-
динку проводився протягом усіх сезонів року (з листопада 2009 р. по 
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липень 2010 р.) за допомогою реєструючого приладу фірми “Инвест-
Премекс” Data Logger, який був приєднаний до лічильників холодної 
води – марки MТ Qn-10 та гарячої води – марки MТ Qn-10AN за допо-
могою імпульсних виводів. За даними міськводоканалу, будинок має 
355 квартир, з яких 120 обладнано квартирними лічильниками води; 
фактична кількість жителів 783 особи, підключено 1600 водорозбірних 
приладів. Проведені вимірювання дозволили побудувати добові графі-
ки споживання холодної та гарячої води (рис.1) за один місяць усіх 
чотирьох сезонів року. Для кожної години знайдено вибіркове середнє 
значення величини годинної витрати споживання холодної та гарячої 
води за формулою 
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де iQ  – витрата води в і-ту годину доби за 30 діб замірів. 

Інтервальні оцінки обчислено відповідно до вимог ГОСТ 11.004-
73 [7]. Довірчий інтервал для середніх годинних витрат год
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Q  для кож-

ної години знайдено за формулою 
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де s – виправлене середньоквадратичне відхилення для iQ ; n – об’єм 

вибірки; за прийнятою довірчою ймовірністю 0,95γ =  та об'ємом 

вибірки n знайдено значення квантилю tγ  розподілу. /t s nγ δ⋅ = – 

точність оцінки. 
Коефіцієнти годинної нерівномірності (табл.1) розраховано за 

формулою 
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і побудовано  осереднені за рік графіки водоспоживання (рис.2). 
В результаті було обчислено фактичне питоме водоспоживання 

(табл.2). 
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Рис.1 – Графіки водоспоживання з листопада 2009 р. по липень 2010 р. 
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Таблиця 1 – Коефіцієнти годинної нерівномірності водоспоживання 

 

Коефіцієнти добової нерівномірності водоспоживання 

листопад  
2009 р. 

січень  
2010 р. 

квітень  
2010 р. 

липень 
2010 р. 

середні 
значення Вода 

год
max

К  год
min

К  год
max

К  год
min

К  год
max

К  год
min

К  год
max

К  год
min

К  год
max

К  год
min

К  

Холодна 1,41 0,24 1,38 0,22 1,42 0,32 1,54 0,15 1,47 0,21 

Гаряча 1,66 0,21 1,61 0,31 1,59 0,27 1,48 0,12  1,67  0,15 
 
 
 
 

 
 

Рис.2 – Осереднені за рік добові графіки водоспоживання 
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Таблиця 2 – Середнє фактичне питоме водоспоживання на одну особу 
 

Доба найбільшого водоспожи-
вання, л/добу·особу 

Година найбільшого водоспожи-
вання, л/год·особу Місяць 

холодна гаряча загальна холодна гаряча загальна 
Листопад 2009р. 57,0 49,9 106,9 6,0 5,9 11,9 
Січень 2010р. 61,8 32,1 93,9 6,4 7,4 13,8 
Квітень 2010р. 59,8 56,3 116,0 6,5 6,6 13,1 
Липень 2010р. 74,2 56,8 131,0 6,3 4,7 11,0 
Середнє значен-

ня 
63,2 48,8 112,0 6,3 6,2 12,5 

% відношення 56,4 43,6 100,0 50,6 49,4 100,0 
 

Висновки 
1. У новітньому житловому секторі м.Полтави в квартирах, обла-

днаних лічильниками води, фактичне питоме водоспоживання прибли-
зно вдвічі менше, ніж передбачено нормами, закладеними в СНиП 
2.04.01-85. 

2. Відношення добового холодного та гарячого водоспоживання 
склало: 56% холодної води та 44% гарячої води, що приблизно відпо-
відає співвідношенню, існуючому в СНиП 2.04.01-85 для будинків з 
централізованим гарячим водопостачанням – 60% холодної води та 
40% гарячої води. 

3. Фактичне питоме водоспоживання в час максимального водо-
споживання склало 50,6% холодної води та 49,4% гарячої води, що 
протилежне тому, що закладено в СНиП 2.04.01-85 – 36% холодної та 
64% гарячої води. Пропонується при розрахунках внутрішнього водо-
проводу приймати порівну витрати холодної та гарячої води в час мак-
симального водоспоживання, тобто 50% холодної води та 50% гарячої 
води. 
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Как известно, отстаивание является одним из основных методов 
выделения из воды оседающих и всплывающих механических приме-
сей и используется на многих очистных сооружениях.  

Однако, повышение требований к качеству очистки воды требует 
интенсификации работы уже существующих очистных сооружений, 
либо проектирование новых. Интенсифицировать работу уже сущест-
вующих сооружений можно с помощью устройства в отстойных со-
оружениях тонкослойных модулей.  

Они отличаются от обычных наличием в них специальных тон-
кослойных элементов, размещаемых в отстойной зоне, в пределах ко-
торых осаждение взвеси происходит в тонких слоях жидкости. Этот 
процесс протекает быстрее и при более благоприятных условиях, чем в 
обычных отстойниках. Поэтому в тонкослойных отстойниках достига-
ется более высокий эффект очистки воды, чем в обычных. Они явля-
ются компактными сооружениями, требуют меньшей площади для 
размещения [1]. 

В.Г.Ивановым были проведены исследования в области примене-
ния тонкослойного отстаивания. Исследования показали целесообраз-
ность применения таких сооружений для повышения производитель-
ности и эффекта очистки при реконструкции существующих сооруже- 


