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ВСТУП 

 

Інженерні мережі є основним елементом інженерного благоустрою 

міських територій.  

Навчальна дисципліна «Безпечна експлуатація інженерних систем і 

споруд» вивчається широкий спектр питань, пов’язаних з раціональним 

влаштуванням підземних мереж, які слугують для забезпечення населених 

місць і промислових підприємств водою, різними видами енергії (теплом, 

газом), а також мереж виробничої та побутової каналізації. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні чітко засвоїти, 

що інженерне обладнання в нових побудованих і реконструйованих населених 

пунктах здійснюється комплексно. Одночасно споруджуються і вводяться в дію 

всі види інженерного обладнання селітебної та виробничої зон. Інженерні 

споруди і комунікації розміщують з урахуванням взаємної ув’язки. Усі питання 

розташування системи водопостачання, каналізації, газо-, тепло-, 

електропостачання вирішуються централізовано. Тому під час вирішені цих 

питань, незалежно від кількості населення, природно-кліматичних умов, 

народногосподарського профілю об’єкта та інших умов, необхідно передбачити 

комплексний підхід до інженерного обладнання. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівця, який 

володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням питань безпеки прокладання і 

взаємного впливу мереж різного призначення між собою. Під час вивчення 

навчальної дисципліни студенти здобувають досвід проектування зовнішніх 

водопровідних, каналізаційних, теплових, газових і електричних мереж, 

знайомляться з прийомами вибору оптимального варіанта прокладання 

інженерних комунікацій населеного району. 

Програмою вивчення навчальної дисципліни на практичних заняттях 

передбачені питання трасування водопровідних і каналізаційних мереж, їхній 

розрахунок, особливості прокладання та розміщення на території населених 

місць з урахуванням питань безпеки. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Водопровідна мережа як елемент системи водопостачання 

Мета: ознайомлення із загальними відомостями про системи 

водопостачання і основами проектування  водопровідних мереж. 

Короткі теоретичні відомості 

Джерела та схеми водопостачання міст 

Існують джерела водопостачання закритого (підземні) і відкритого 

(поверхневі) типів. 

До підземних джерел водопостачання належать підземні води, які 

утворюються внаслідок проникнення в землю атмосферних і поверхневих вод. 

Підземні води можуть бути безнапірними й напірними (артезіанськими). 

Безнапірні підйомні води першого від поверхні водоносного горизонту, 

викритого колодязями К1 (рис. 1.1), називаються ґрунтовими. Ґрунтові води 

характеризуються підвищеним забрудненням, тому повинні бути очищені. 

Напірні (артезіанські) води заповнюють водоносні горизонти повністю. 

 

Рисунок 1.1 – Схема утворення і залягання підземних вод: 

1 – водопойні породи; 2 – водоносні породи; К1–К4 – колодязі; 

Д1–Д3 – джерела 

 

Артезіанські води зазвичай характеризуються високою якістю і можуть 

використовуватися без очищення. 
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Прикладом напірних вод може бути вода у водоносному горизонті, 

викритому колодязями К3 й К4 (рис. 1.1). 

У колодязі, який відкриває напірний водоносний горизонт, вода 

підіймається до п’єзометричної лінії. Якщо п’єзометрична лінія проходить 

вище поверхні землі, спостерігається виливання води з колодязя (колодязь К3 на 

рис. 1.1). Такі колодязі називають самовиливними. Безнапірні та напірні води 

можуть виходити на поверхню (джерела). 

До поверхневих джерел водопостачання належать ріки, водосховища. 

Морську воду після опріснення можуть також використовуватись для 

господарсько-питних потреб. Вибір джерела водопостачання залежить від 

якості води та його потужності. 

Схема водопостачання міста залежить від виду джерела водопостачання, 

якості води та його потужності. На рисунку 1.2 наведена схема водопостачання 

міста із забором води і ріки.  

 

Рисунок 1.2 – Схема водопостачання міста: 

1 – водоприймач; 2 – самотічна труба; 3 – береговий колодязь; 4 – насоси 

станції першого підйому; 5 – відстійники; 6 – фільтри; 7 – запасні резервуари 

чистої води; 8 – насоси станції другого підйому; 9 – водоводи; 10 – водонапірна 

башта; 11 – магістральні трубопроводи; 12 – розподільчі трубопроводи 

 

Річна вода надходить до водозабірної споруди, з якої насосами станції 

першого підйому подається на очисні споруди. Очищена вода надходить до 
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резервуарів чистої води, а звідти забирається насосами станції другого підйому 

для подачі по водоводах і магістральних трубопроводах до водопровідної 

мережі міста. Водонапірна башта, яку зазвичай розташовують на підвищенні, 

також, як і резервуари чистої води, призначена для зберігання та акумулювання 

запасів води. 

Схеми водопостачання промислових підприємств 

Промислові підприємства, які відрізняються різноманітністю 

технологічних операцій, споживають для окремих процесів воду різної якості, 

потребують подачі її під різними тисками, мають складні схеми 

водопостачання. Промислові підприємства, які розташовані на території 

сучасного міста, зазвичай отримують господарсько-питну воду безпосередньо з 

міського водопроводу. 

Водопостачання промислових підприємств може бути прямоточним, 

оборотним і з послідовним використанням води. На рис. 1.3 наведена схема 

прямоточного водопостачання підприємства. Насосна станція 4, яка 

розташована поблизу водозабірної споруди 5, подає воду для виробничих 

потреб по мережі 2 до цеху 1. Для господарсько-протипожежних потреб селища 

6 й цехів 1 насосна станція 4 подає воду в самостійну мережу 7. Попередньо 

воду очищують на очисних спорудах 3.  

На деяких підприємствах (хімічних, металургійних та ін.) воду 

застосовують для потреб охолодження і вона майже не забруднюється, а лише 

нагрівається. 

На рисунку 1.4 наведена схема оборотного водопостачання підприємства. 

Нагріту воду по самотічному трубопроводу 10 подають до насосної 

станції 2, відкіля насосами 7 перекачують по трубопроводу 3 на спеціальні 

споруди 4, призначені для охолодження води (бризкальні басейни або 

градирні). 
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Рисунок 1.3 – Схема прямоточного водопостачання підприємства  

 

 

Рисунок 1.4 – Схема оборотного водопостачання промислового підприємства 

 

Охолоджену воду по самотічному трубопроводу 6 повертають до 

насосної станції 2 і насосами 8 по напірних трубопроводах 9 спрямовують до 

цехів. У разі оборотного водопостачання частина води (3–5% від загальної 

витрати) втрачається. Для відновлення утрат води до мережі подають чисту 

воду по трубопроводу 5. 

Схему водопостачання з вторинним використанням води застосовують у 

тих випадках, коли воду, що скидають після одного технологічного циклу, 

можна використовувати у другому, а іноді й у третьому технологічному циклі. 
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Різновиди системи водопостачання 

Система водопостачання являє собою комплекс інженерних споруд, 

призначених для забезпечення потреб у воді різних об’єктів – міських, 

селищних, промислових, сільськогосподарських та інших.  

Відповідно до виду водоспоживання розрізняють господарсько-питні, 

виробничі та протипожежні системи водопостачання. 

Загалом до системи водопостачання належать такі основні елементи або 

споруди: 

– водозабірні споруди, які здійснюють забір води з вибраного для 

заданого об’єкта джерела. Джерела водопостачання бувають підземні та 

поверхневі. Споруди для підіймання й перекачування води – це насосні станції, 

які створюють у водопровідних трубах тиск, необхідний для подачі заданої 

кількості води на необхідну висоту; 

– споруди для очищення води; 

– резервуари чистої води; 

– споруди для транспортування води до місць її розподілу – водоводи; 

– споруди для розподілу води по території об’єкта й розподілу її 

споживачам; 

– водопровідна мережа; 

– споруди для зберігання та акумулювання води (водонапірна башта). 

Схема водопостачання міст і населених пунктів визначається видом 

джерела водопостачання, якістю води у ньому, рельєфом місцевості, режимом 

водоспоживання. 

У разі використання поверхневих джерел водопостачання річкова вода 

надходить у водозабірну споруду, з якої насосною станцією 1-го підйому 

подається на очисні споруди. Очищена вода надходить у резервуари чистої 

води, звідки забирається насосами станції 2-го підйому і перекачується по двох 

водоводах у розвідну водопровідну мережу, що розподіляє воду на окремі 

райони і квартали населеного пункту. Для вирівнювання нерівномірності 
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споживання води протягом доби і створення необхідного напору влаштовують 

водонапірну башту або напірний резервуар. 

Основні споживачі води 

Існують такі споживання води (основні категорії): 

– господарсько-питні потреби людей; 

– виробниче водоспоживання, пов’язане із забезпеченням технологічних 

процесів різних виробництв і технологічних потреб; 

– витрати води, пов’язані із забезпеченням благоустрою населених 

пунктів і промислових підприємств (поливання і мийка вулиць, площ і зелених 

насаджень); 

– витрати води на зовнішнє пожежогасіння. 

Водопровідна мережа як елемент системи водопостачання 

Одним з основних елементів системи водопостачання є водопровідна 

мережа, робота якої нерозривно пов’язана із водоводами, насосними станціями 

та регулюючими ємкостями. На відміну від водоводів, водопровідна мережа 

призначена не тільки для транспортування, але й для розподілу води 

споживачам. Вона повинна забезпечувати подачу заданих кількостей води 

необхідної якості до місць її споживання під необхідним напором, надійну 

роботу системи водопостачання з найменшими витратами на будівництво й 

експлуатацію як самої мережі, так і насосних станцій, і напірно-регулюючих 

ємкостей. Дотримання зазначених вимог досягається правильним вибором 

конфігурації мережі та матеріалу труб, визначенням діаметрів труб з 

урахуванням техніко-економічних міркувань. 

Водопровідна мережа повинна відповідати основній вимозі – 

безперебійна подача води в необхідній кількості до місць її відбору під  

необхідним напором. Відповідно до цього до водопровідних мереж висувають 

такі вимоги: герметичність, мінімальні гідравлічні опори на тертя під час руху 

води по трубах, високий опір внутрішнім і зовнішнім навантаженням, тривалий 

термін служби труб та устаткування на мережі. Окрім цього, водопровідні 

труби мають відповідати вимогам максимальної економічності. 
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Завдання до теми 

Завдання № 1.1. Надати письмову відповідь на питання згідно з варіантом 

наведеним в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань 

Варіант Завдання 

1 
Надайте порівняльну характеристику природних джерел 

водопостачання. 

2 Наведіть особливості підготовки морської води для пиття. 

3 Наведіть основні схеми для водопостачання населених пунктів. 

4 
Наведіть основні схеми для водопостачання промислових 

підприємств. 

5 Поясніть з чого складається система водопостачання. 

6 Назвіть основних споживачів води. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть елементи систем водопостачання та їх призначення.  

2. Поясніть, як визначити витрату води на господарсько-питні потреби 

населення.  

3. Назвіть основні категорії споживання води.  

4. Поясніть призначення систем водопостачання та їх джерел. 

5. Назвіть джерела водопостачання і охарактеризуйте їх. 

Література: [1–4; 6]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Визначення розрахункових витрат водоспоживання 

Мета: оволодіння навичками визначення розрахункових витрат 

водоспоживання для різних категорій споживачів води.  

Короткі теоретичні відомості 

Водокористування – це використання водних об’єктів для задоволення 

потреб населення та об’єктів господарської діяльності. 
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Згідно з Держстандартом 17.1.1.03–86, водокористування класифікується 

за такими ознаками: 

– за цілями водокористування – господарсько-питне, комунально-

побутове, промислове, сільськогосподарське, для потреб енергетики, для 

рибного господарства, для водного транспорту та лісосплаву, для лікувальних і 

курортних потреб тощо; 

– за об’єктами водокористування – поверхневі, підземні, внутрішні та 

територіальні морські води; 

– за способом використання – з вилученням води та з її поверненням, з 

вилученням води без повернення, без вилучення води; 

– за технічними умовами водокористування – із застосуванням технічних 

споруд, без застосування споруд. 

Залежно від цілей водокористування джерела водопостачання поділяють 

на дві категорії. 

До І категорії належать водні об’єкти, які використовують як джерела 

централізованого або нецентралізованого господарсько-питного 

водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової 

промисловості. 

До II категорії належать водні об’єкти для культурно-побутових цілей і ті, 

що знаходяться в межах населених пунктів. 

Вимоги щодо складу та властивостей води регламентуються залежно від 

категорії водних об’єктів. 

Під час водокористування може бути безповоротне, повторне, оборотне 

водоспоживання. Для раціонального використання води запроваджено норми 

споживання води на одного мешканця та на умовну одиницю продукції, 

характерну для підприємств кожної з галузей промисловості. У районах з 

обмеженими водними ресурсами слід дотримуватися водогосподарського 

балансу, який передбачає порівняння водокористування з потенційними 

ресурсами водних басейнів. 

За особливостями використання води системи водопостачання 
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поділяються на прямотічні, послідовні, оборотні, підживлювальні. 

Прямотічну воду використовують у виробничому процесі один раз, після 

чого її скидають у водоймища або у каналізацію. 

Послідовно використовувану воду споживають у декількох технологічних 

процесах. 

Оборотну воду використовують у виробництві багаторазово, з 

періодичним або неперервним очищенням. На добре обладнаних підприємствах 

показник ступеня оборотного та послідовного водопостачання складає 30–90 %. 

Тому, слід ураховувати й те, що спорудження водозворотних систем в 10 разів 

дешевше, ніж будівництво очисних установок відповідної потужності. 

Навколо водозабору або іншого джерела водопостачання влаштовуються 

зони санітарної охорони, у яких установлюють особливий режим охорони вод 

від забруднення хімічними речовинами та шкідливими біологічними 

організмами, а також стічними водами. 

Зона санітарної охорони поділяється на дві-три підзони. Перша підзона – 

це зона строгого режиму з огородженнями, а інколи і зі спеціальною охороною. 

Вона обсаджена лісовими насадженнями, тут заборонено будувати, випасати 

худобу, будь-який вид діяльності, який може зумовити забруднення води. 

Друга підзона має обмеження за видами діяльності, що спричиняють 

забруднення, здатні проникнути у водозабір; у ній заборонено розташовувати 

склади паливно–мастильних матеріалів (ПММ), тваринницькі ферми, 

застосовувати добрива. 

ІІІ підзона – попереджувальна. У ній також обмежено види діяльності, що 

спричиняють забруднення води. 

Водопостачання здійснюється з водогонів, які поділяються на питні та 

технічні. З міського водогону воду можуть використовувати для господарсько-

питних потреб і гасіння пожеж. Допускається до 15 % виробничих потреб у 

воді задовольняти з міського водогону, решту потреби у воді слід покривати, 

використовуючи технічні водогони. 
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Методика визначення розрахункової витрати води окремими категоріями 

споживачів 

Основним вимірником кількості води, необхідної для водопостачання 

об’єкта, є добова витрата. Норми водоспоживання дозволяють визначити 

потребу у воді об’єкта, для якого проектується водопровід. 

2.1 Визначення витрати води на господарсько-питні потреби населення 

міста 

У разі визначення витрат води на господарсько-питні потреби населення 

міста слід визначити його чисельність: 

PFN M  ,  (2.1) 

де N – чисельність населення, люд.; FМ – площа частини міста, га; Р – щільність 

населення, люд./га. 

Добова витрата води на господарсько-питні потреби населення міста: 

1000
_

Nq
Q DOBGP


 ,  (2.2) 

де q – норма водоспоживання на одну людину, л/люд. за добу; N – розрахункова 

чиселність жителів у кожному районі міста, люд. 

Найбільша добова витрат водоспоживання: 

DOBGPMAXDOBMAXDOB QKQ ___  ,  (2.3) 

де MAXDOBK _  – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання 

максимальний, який залежить від укладу життя населення, режиму роботи 

підприємств, ступеня благоустрою будинків, MAXDOBK _  беруть у межах 0,1–1,3. 

Середня годинна витрата найбільшого водопостачання: 

24

__

__

MAXDOBGP

GODSERGP

Q
Q  . (2.4) 

Максимальна годинна витрата найбільшого водопостачання: 

1000

0417,0 _

__

GPG

GODMAXGP

KqN
Q


 , (2.5) 

де GPGK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності: 
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MAXMAXGPGK  _ ,  (2.6) 

де MAX  =1,2–1,4; MAX  – залежить від кількості жителів, визначають за 8. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

GODMAXGP

SEKMAXGP

Q
Q  . (2.7) 

2.2 Витрати води на комунальні потреби міста 

2.2.1 Витрати води на поливання вулиць і площ 

Максимальна добова витрата: 

1000

1,0
__




nqF
Q VPVP

MAXDOBVP , (2.8) 

де VPq  – норма витрати води на поливання, прийнята залежно від типу 

покриття, виду поливання та інших умов. Для механізованого поливання 

удосконалених покрить вулиць і площ qVP = 0,3–0,4 л/м2; n – кількість поливань, 

(1–2 залежно від режиму поливання); F – площа вулиць, що поливаються, або 

насаджень, га; 0,1 – поливається 10 % від усієї площі. 

Середня годинна витрата: 

24

__

__

MAXDOBVP

GODSERVP

Q
Q  , (2.9) 

Максимальна годинна витрата: 

1000

1,00417,0 _

__




VPGNVP

GODMAXVP

KqnF
Q , (2.10) 

де VPGNK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води на поливання, 

для середніх міст VPGNK _ = 4. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

GODMAXVP

SEKMAXVP

Q
Q  . (2.11) 

2.2.2 Витрата води на поливання зелених насаджень 

Максимальна добова витрата: 
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1000

15,0
__

ZNZN
MAXDOBZN

Fqn
Q


 , (2.12) 

де ZNq  – норма витрати води на поливання, прийнята 3,0–4,0 л/м2; n – кількість 

поливань за добу, прийнята 1–2; FZN – площа зелених насаджень, м2;  

0,15 – поливається 15 % від усієї площі 

Середня годинна витрата: 

24

__

__

MAXDOBZN

GODSERZN

Q
Q  . (2.13) 

Максимальна годинна витрата: 

1000

15,00417,0 _

__




VPZNZN

GODMAXZN

KqnF
Q , (2.10) 

де VPZNK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води на поливання, 

для середніх міст VPZNK _ = 4. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

GODMAXZN

SEKMAXZN

Q
Q  . (2.11) 

2.3 Витрата води для промислових підприємств 

Витрата води для промислових підприємств складається з витрати води 

на господарсько-питні та комунальні потреби, витрати води на душ і витрати 

води на виробничі потреби. 

2.3.1 Витрати води на господарсько-побутові потреби робочих 

промислових підприємств. 

Для визначення цих видів водоспоживання необхідно знати кількість 

працівників у кожній зміні, а також розподіл по «гарячи» і «холодних» цехах у 

межах кожної зміни 

Середня годинна витрата: 

24

025,0045,0
.

HOLGOR
GORZM

NN
Q


 , (2.12) 

де 45 л і 0,025 л – відповідно норми водоспоживання на 1 робітника у 

«гарячих» і «холодних» цехах; GORN  і HOLN  – відповідно кількість працівників 
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на підприємстві в «гарячих» і «холодних» цехах. 

Максимальна годинна витрата: 

SM

HOLHOLGORGOR
GODMAXGPPP

t

KNKN
Q




025,0045,0
__ , (2.13) 

де GORK  і HOLK  – коефіцієнти годинної нерівномірності, відповідно в «гарячих» 

і «холодних» цехах – GORK  = 2,5; HOLK  = 3; SMt  – тривалість робочої зміни, год. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

GODMAXGPPP

SEKMAXGPPP

Q
Q  . (2.14) 

2.3.2 Витрата води на душ на підприємстві 

Кількість працівників, які користуються душем, установлюють для 

кожного підприємства з дотриманням санітарних норм проектування 

промислових підприємств. За нормами користування душ приймають протягом 

45 хв після закінчення кожної зміни, тому максимальна годинна витрата води 

на душ складає: 

75,0
__

SM
GODMAXD

Q
Q  , (2.15) 

де )04,006,0( HOLGORSM NNQ  , м3; 0,06 і 0,04 – відповідно норми витрати 

на один душ у гарячих і холодних цехах. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

GODMAXD

SEKMAXD

Q
Q  . (2.16) 

2.3.3. Витрата води на виробничі потреби підприємства 

Витрату води на виробничі потреби підприємства слід брати за даними 

технологів. 

Максимальна добова витрата води підприємства на виробничі потреби: 

PVVSERPIDDOBMAXVPP qPQ 1___  , (2.17) 

де PIDP  – добова продукція підприємства; PVVSERq 1_  – середня питома витрата на 

виробництво одиниці продукції, м3 (таблиця А3, додаток А). 
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У разі відсутності даних про витрати води на виробничі потреби 

окремими змінами споживання води беруть рівним протягом усього часу 

роботи підприємства. 

Максимальна годинна витрата: 

ROB

DOBMAXVPP

GODMAXVPP
t

Q
Q

__

__  , (2.18) 

де ROBt  – тривалість роботи підприємства за добу, год. 

Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби: 

6,3

__

__

GODMAXVPP

SEKMAXVPP

Q
Q  , л/с. (2.19) 

2.4. Витрата води на пожежогасіння 

Розрахункова витрата на зовнішнє пожежогасіння залежить від розмірів 

населеного пункту, поверховості будинків і ступеня їхньої вогнестійкості, 

розмірів виробничих будинків, категорій виробництв та інших чинників. 

Максимальну секундну витрату води на гасіння пожеж визначають за 

формулою: 

/
__ POZHPOZHSEKMAXPOZH qnqQ  , (2.20) 

де POZHq  – розрахункова витрата води на пожежогасіння 1 зовнішньої пожежі, 

л/с, визначають за табл. А4 для населеного пункту або табл. А5, А6 для 

промислового підприємства; 
/
POZHq  – розрахункова витрата води на внутрішнє 

пожежогасіння, л/с; n – кількість пожеж. 

З урахуванням розрахункової тривалості пожежі POZHt  = 3 год, повну 

витрату води на гасіння пожежі можна визначити за формулою: 

 // 8,10 POZHPOZH qnqQ
POZH

 . (2.21) 

Повна витрата води на гасіння пожежі за 3 год.: 

PPPOZHNPPOZHPOZH QQQ __ 5,0  . (2.22) 

Витрата води на пожежогасіння за 1 год: 
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POZH

POZH
GODPOZH

t

Q
Q _ . (2.23) 

Секундна витрата води на пожежогасіння: 

6,3
_

GODPOZH

SEKPOZH

Q
Q  . (2.24) 

 

Приклад розрахунку 

Приклад 2.1. Визначити сумарні витрати води містом і витрати води за 

окремими категоріями споживачів (господарсько-питні, комунальні та 

виробничі потреби). Дані для розрахунку: 

– щільність населення – 380 люд./га; 

– норма добового водоспоживання – 315 л/доб; 

– поверховість забудови – 6 поверхів; 

– найменування підприємства – тракторний завод; 

– продуктивність підприємства – 120 т/доб; 

– кількість робітників – 4500 люд.; 

–  кількість робітників у максимальну зміну – 1900 люд.; 

– площа, га: 

кварталів міста – 216,77; 

вулиць і площ – 18,07; 

зелених насаджень – 0,5429. 

Розв’язання. 

1 Визначення витрати води на господарсько-питні потреби населення 

міста: 

8237338077,216  PFN M  люд.,  

де N – чисельність населення, люд.; FМ = 216,77 га – площа частини міста;  

Р = 380 лю./га– щільність населення. 

Добова витрата води на господарсько-питні потреби населення міста: 

495,25947
1000

82373315

1000
_ 







Nq
Q DOBGP  м3/доб,  
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де q = 315 л/доб – норма водоспоживання на одну людину, додаток А. 

Середня годинна витрата найбільшого водопостачання: 

15,1018
24

495,25947

24

__

__ 
MAXDOBGP

GODSERGP

Q
Q  м3/год.  

Максимальна годинна витрата найбільшого водопостачання: 

1000

0417,0 _

__

GPG

GODMAXGP

KqN
Q


 , м3/год,  

де GPGK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності 

45,1118,13,1_  MAXMAXGPGK  ,   

де MAX  =1,2–1,4; MAX  – залежить від кількості жителів, визначають за 8. 

Отже, максимальна годинна витрата найбільшого водопостачання: 

92,1568
1000

45,1315823730417,0
__ 


GODMAXGPQ  м3/год.  

Максимальна секундна витрата води: 

81,435
6,3

92,1568

6,3

__

__ 
GODMAXGP

SEKMAXGP

Q
Q  л/с.  

2 Витрати води на комунальні потреби міста враховують витрати води на 

поливання вулиць і площ та витрати води на поливання зелених насаджень 

2.1 Максимальна добова витрата води на поливання вулиць і площ: 

84,10
1000

1,023,0180700

1000

1,0
__ 







nqF
Q VPVP

MAXDOBVP  м3/доб,  

де VPq  – норма витрати води на поливання, прийнята залежно від типу 

покриття, виду поливання та інших умов. Для механізованого поливання 

удосконалених покрить вулиць і площ qVP = 0,3–0,4 л/м2; n – кількість поливань, 

беруть 1–2 залежно від режиму поливання; F = 18б07 га – площа вулиць, що 

поливаються, або насаджень, га; 0,1 – поливається 10 % від усієї площі. 

Середня годинна витрата: 

45,0
24

84,10

24

__

__ 
MAXDOBVP

GODSERVP

Q
Q  м3/год.  

Максимальна годинна витрата: 
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1000

1,00417,0 _

__

VPGNVP

GODMAXVP

KqnF
Q  

81,1
1000

1,043,021807000417,0



  м3/год, 

 

де VPGNK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води на поливання, 

для середніх міст VPGNK _ = 4. 

Максимальна секундна витрата води: 

5,0
6,3

81,1

6,3

__

__ 
GODMAXVP

SEKMAXVP

Q
Q  л/с.  

2.2 Витрата води на поливання зелених насаджень 

Максимальна добова витрата: 

48,651
1000

5429002415,0

1000

15,0
__ 





 ZNZN

MAXDOBZN

Fqn
Q  м3/доб,  

де ZNq  – норма витрати води на поливання, прийнята 3,0–4,0 л/м2; n – кількість 

поливань за добу, прийнята 1–2; FZN – площа зелених насаджень, м2;  

0,15 – поливається 15% від усієї площі 

Середня годинна витрата: 

15,27
24

48,651

24

__

__ 
MAXDOBZN

GODSERZN

Q
Q  м3/год.  

Максимальна годинна витрата: 





1000

15,00417,0 _

__

VPZNZN

GODMAXZN

KqnF
Q  

67,108
1000

15,02445429000417,0



  м3/год, 

 

де VPZNK _  – коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води на поливання, 

для середніх міст VPZNK _ = 4. 

Максимальна секундна витрата води: 

19,30
6,3

67,108

6,3

__

__ 
GODMAXZN

SEKMAXZN

Q
Q  л/с.  

Розрахункові витрати води на господарсько-питні та комунальні потреби 
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населених міст зводимо до табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Витрати води на господарсько–питні й комунальні потреби 

міста 

№ 

пор. 

Ознаки витрати 

води 

MAXDOBQ _ , 

м3/доб 

GODSERQ _ , 

м3/год 

GODMAXQ _ , 

м3/год 

SEKMAXQ _ , 

л/с 

1 
Господарсько-питні 

потреби населення 
25947,495 1018,15 1568,92 435,81 

2 

Невраховані 

витрати (10 % від 

господарсько-

питних потреб 

населення) 

2594,75 101,82 156,89 43,58 

3 
Поливання вулиць і 

площ 
10,84 0,45 1,81 0,5 

4 
Поливання зелених 

насаджень 
651,48 27,15 108,67 30,19 

Усього 29204,57 1147,57 1836,29 510,08 

 

Приклад 2.2. За даними прикладу 2.1 визначити сумарні витрати води для 

промислового підприємства, які складаються з витрати води на господарсько-

питні та комунальні потреби, витрати води на душ і витрати води на виробничі 

потреби. Для розрахунку слід використати такі значення: 

1. Кількість працівників тракторного заводу – 4500, у тому числі в 

максимальну зміну – 1900. 

2. Завод працює в три зміни з таким розподілом працівників за змінами:  

1-ша зміна максимальна – 1900 – 42 % від усієї кількості працівників, тоді на  

2-гу і 3-тю зміни припадає по 29 % від усієї кількості працівників, тобто по 

1300. 

3. У «холодних» цехах зайнято 80 % від загальної кількості працівників, а 

в «гарячих» цехах – 20 %, що складає:  «холодні» цехи – 80 % – 3600, «гарячі» 
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цехи – 20 % – 900. 

4. У максимальну зміну з кількістю працівників 1900: у «холодних»  

цехах – 80 % – 1520, у «гарячих» цехах – 20 % – 380. 

Розв’язання. 

Витрата води для промислових підприємств складається з витрати води 

на господарсько-питні та комунальні потреби, витрати води на душ і витрати 

води на виробничі потреби. 

1 Витрати води на господарсько-побутові потреби робочих промислових 

підприємств 

Для визначення цих видів водоспоживання слід знати кількість 

працівників у кожній зміні, а також їх розподіл у «гарячих» і «холодних» цехах 

у межах кожної зміни. 

Середня годинна витрата: 





24

025,0045,0
.

HOLGOR
GORZM

NN
Q  

44,5
24

3600025,0900045,0



  м3/год, 

 

де 45 л і 0,025 л – відповідно норми водоспоживання на 1 працівника у 

«гарячих» і «холодних» цехах; GORN  і HOLN  – відповідно кількість працівників 

на підприємстві у «гарячих» і «холодних» цехах. 

Максимальна годинна витрата: 





SM

HOLHOLGORGOR
GODMAXGPPP

t

KNKN
Q

025,0045,0
__  

6,19
31520025,05,2380045,0





SMt
 м3/год, 

 

де GORK  і HOLK  – коефіцієнти годинної нерівномірності відповідно у «гарячих» 

і «холодних» цехах – GORK  = 2,5; HOLK  = 3; SMt = 8 – тривалість робочої зміни, 

год. 

Максимальна секундна витрата води: 
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4,5
6,3

6,19

6,3

__

__ 
GODMAXGPPP

SEKMAXGPPP

Q
Q , л/с.  

2 Витрата води на душ на підприємстві 

Кількість працівників, які користуються душем, установлюється для 

кожного підприємства з дотриманням санітарних норм проектування 

промислових підприємств.  

На тракторному заводі кількість працівників, які користуються душами, 

складає 30 % від загальної кількості працівників, тобто 1350, з розподілом за 

цехами: у «холодних» цехах – 10 % (450), у «гарячих» цехах –  20 % (900). 

У максимальну зміну з кількістю працівників 1900: у «холодних» цехах – 

10 % (190), у «гарячих» цехах –  20 % (380). 

За нормами користування душ приймають протягом 45 хв після 

закінчення кожної зміни, тому максимальна годинна витрата води на душ 

складає: 

75,0
__

SM
GODMAXD

Q
Q  ,  

де )04,006,0( HOLGORSM NNQ  , м3; 0,06 і 0,04 – відповідно норми витрати 

на один душ у «гарячих» і «холодних» цехах. 

Отже, 4,3019004,038006,004,006,0  HOLGORSM NNQ  м3. 

Тоді, 5,40
75,0

4,30

75,0
__  SM

GODMAXD

Q
Q  м3/год. 

Максимальна секундна витрата води: 

25,11
6,3

5,40

6,3

__

__ 
GODMAXD

SEKMAXD

Q
Q , л/с.  

3 Витрата води на виробничі потреби підприємства 

Витрату води на виробничі потреби підприємства слід брати за даними 

технологів. 

Максимальна добова витрата води підприємства на виробничі потреби: 

5400451201___  PVVSERPIDDOBMAXVPP qPQ , м3/доб,  

де PIDP  – добова продукція підприємства; PVVSERq 1_  – середня питома витрата на 
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виробництво одиниці продукції, м3 (таблиця А3, додаток А). 

У разі відсутності даних про витрати води на виробничі потреби 

окремими змінами споживання води беруть рівним протягом усього часу 

роботи підприємства. 

Максимальна годинна витрата: 

225
24

5400__

__ 
ROB

DOBMAXVPP

GODMAXVPP
t

Q
Q , м3/год,  

де ROBt  – тривалість роботи підприємства за добу, год. 

Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби: 

5,62
6,3

225

6,3

__

__ 
GODMAXVPP

SEKMAXVPP

Q
Q , л/с.  

Розрахункові витрати води для промислового підприємства зводимо до 

табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Витрати води для промислового підприємства 

№ 

пор. 

Ознаки витрати 

води 

MAXDOBQ _ , 

м3/доб 

GODSERQ _ , 

м3/год 

GODMAXQ _ , 

м3/год 

SEKMAXQ _ , 

л/с 

1 
Господарсько-питні 

потреби населення 
 5,44 19,6 5,4 

2 
Витрата води на 

душ 
  40,5 11,26 

3 
Витрата води на 

виробничі потреби 
5400  225 62,5 

Усього   285,1 79,16 

 

Приклад 2.3. За даними з прикладів 2.1, 2.2 розрахувати витрати на 

зовнішнє пожежогасіння, що залежить від розмірів населеного пункту, 

поверховості будинків і ступеня їх вогнестійкості, розмірів виробничих 

будинків, категорій виробництв та інших чинників. 

Максимальну секундну витрату води на гасіння пожеж визначають за 
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формулою: 

/
__ POZHPOZHSEKMAXPOZH qnqQ  ,  

де POZHq  – розрахункова витрата води на пожежогасіння зовнішньої пожежі, 

л/с, визначають за табл. А4 для населеного пункту або табл. А5,А6 для 

промислового підприємства; 
/
POZHq  – розрахункова витрата води на внутрішнє 

пожежогасіння, л/с; n – кількість пожеж. 

Для населеного пункту: 

8010235/
____  POZHNPPOZHNPSEKMAXPOZH qnqQ , л/с. 

Для промислового підприємства: 

6010225/
____  POZHPPPOZHPPSEKMAXPOZH qnqQ , л/с. 

З урахуванням розрахункової тривалості пожежі POZHt  = 3 год, повну 

витрату води на гасіння пожежі можна визначити за формулою 

 // 8,10 POZHPOZH qnqQ
POZH

 , м3.  

Для населеного пункту: 

    864102358,108,10 /
_

/

_
 POZHNPPOZH qnqQ

NPPOZH
 м3. 

Для промислового підприємства: 

    648102258,108,10 /
_

/

_
 POZHPPPOZH qnqQ

PPPOZH
 м3. 

Повна витрата води на гасіння пожежі за 3 год.: 

11886485,08645,0 __  PPPOZHNPPOZHPOZH QQQ  м3.  

Витрата води на пожежогасіння за 1 год: 

396
3

1188
_ 

POZH

POZH
GODPOZH

t

Q
Q , м3/год.  

Секундна витрата води на пожежогасіння: 

110
6,3

396

6,3
_  GODPOZH

SEKPOZH

Q
Q , л/с.  

За проведеними розрахунками у прикладах 2.1–2.3 заповнюємо зведену 

таблицю витрати води (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 – Зведена таблиця витрати води 

№ 

пор. 
Ознаки витрати води 

MAXDOBQ _ , 

м3/доб 

GODSERQ _ , 

м3/год 

GODMAXQ _ , 

м3/год 

SEKMAXQ _ , 

л/с 

1 
Господарсько-питні 

потреби населення 

25947,5 1018,15 1568,92 435,81 

2 
Комунальні потреби 

міста 

662,32 27,6 110,48 30,69 

3 
Невраховані 

витрати 

2594,75 101,82 156,89 43,58 

4 

Витрата води для 

промислового 

підприємства 

  285,1 79,16 

5 
Витрати води на 

пожежогасіння 

  396,0 110,0 

РАЗОМ   2517,39 699,24 

 

Завдання до теми 

Завдання № 2.1. Визначити господарсько–питні потреби населення, 

комунальні потреби міста, невраховані витрати, витрати води для промислового 

підприємства та витрати води на пожежогасіння. Вихідні дані для розв’язання 

завдання згідно з варіантом наведені у табл. 2.4. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення терміна «водокористування». 

2. Поясніть, що впливає на розрахунок витрат води на господарсько-

побутові потреби населення міста. 

3. Назвіть ознаки, за якими класифікують водокористування. 

4. На які категорії поділяють джерела водопостачання. 

5. Поясніть, що впливає на розрахунок витрат води на поливання вулиць 

і зелених насаджень. 

Література: [1–8]. 



 

Таблиця 2.4 – Завдання для визначення господарсько-питної потреби населення, комунальної потреби міста, 

неврахованих витрат, витрат води для промислового підприємства та витрат води на пожежогасіння 

№ 

пор. 
Найменування показника 

Варіант 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Щільність населення, люд./га 350 285 330 310 408 

2 Норма добового водоспоживання 255 345 250 350 260 

3 Поверховість забудови, поверх 5 8 9 14 16 

4 Найменування підприємства 
Виробницт

во болтів і 

заклепок 

Лиття для 

насосів, 

засувок 

Ковбасна 

фабрика 

Завод 

рибних 

консервів 

Молочний 

завод 

5 Продуктивність підприємства, т/доб 55 1850 100 2100 95 

6 Кількість робітників, люд. 1150 2250 2500 3500 1150 

7 
Кількість робітників у максимальну зміну, 

люд. 
445 940 950 1450 430 

8 

Площа, га: 

– кварталів міста, га; 

– вулиць і площ, га; 

– зелених насаджень, га 

 

300,7 

25,6 

0,678 

 

250,45 

21,76 

0,579 

 

330,345 

37,78 

0,989 

 

270,132 

24,78 

0,898 

 

220,5 

22,34 

0,878 
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Практична робота № 3 

Тема. Визначення обсягів водовідведення 

Мета: оволодіння навичками визначення розрахункових витрат 

водоспоживання для різних категорій споживачів води. 

Короткі теоретичні відомості 

Системи водовідведення. Види стічних вод 

Під системою каналізації розуміють комплекс інженерних споруд, які 

призначені для приймання і транспортування стічних вод за межі населених місць і 

промислових підприємств, їхнього очищення, знезаражування й випуску у 

водойми. Окрім того, водовідвідні системи мають забезпечувати відвід і очищення 

дощових і талих вод. 

Стічні води, які утворюються в межі населених місць і промислових 

підприємств, поділять на: 

– побутові, які утворюються в житлових, адміністративних, комунальних 

будинках, а також у побутових приміщеннях промислових підприємств; 

– виробничі, які утворюються під час використання води в різних 

технологічних процесах виробництва; 

– дощові, які утворюються в результаті випадання осадів, танення снігу. 

Стічні води всіх зазначених категорій містять певну кількість забруднень, 

різних за хімічним складом, фазовим станом. Найнебезпечнішими в санітарному 

відношенні є побутові стічні води. 

Каналізаційна мережа складається з таких основних елементів. 

1. Внутрішні домові пристрої. 

2. Зовнішня внутрішньоквартальна мережа. 

3. Зовнішня вулична водовідвідна мережа. 

4. Насосні станції, напірні водоводи. 

5. Очисні споруди. 

6. Випуски очищених стічних вод. 

Для прийому та відведення дощових вод улаштовують систему внутрішніх 

водостоків. 
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Системи водовідведення міст 

У сучасних упорядкованих населених місцях для видалення стічних вод за 

межі території влаштовують різні системи централізованої каналізації. Залежно від 

того, які категорії стічних вод відводить каналізаційна мережа, розрізняють такі 

системи каналізації: 

– загальносплавна – це система, у якій всі категорії стічних вод надходять на 

очисні споруди по одній підземній мережі трубопроводів. Переваги цієї системи – 

повне знешкодження стічних вод, якість очищеної суміші стічних вод відповідає 

необхідним для водойми показникам. Специфічною особливістю загальносплавної 

каналізації є наявність ливнеспусків, призначених для розвантаження мережі від 

великих витрат, що виникають під час сильних дощів, безпосередньо у водойму 

(без очищення), що в санітарному відношенні є певним недоліком такої системи; 

– повна роздільна – це система, якій властиве прокладання двох самостійних 

підземних мереж трубопроводів: одна – для відведення побутових і виробничо-

побутових стічних вод, а друга – для відведення дощових вод. Перевагами такої 

системи є рівномірна робота головних колекторів насосних станцій і очисних 

споруд, які розраховані тільки на витрати побутових і виробничо-побутових 

стічних вод. Недоліки – необхідність будівництва двох роздільних мереж, скидання 

дощових вод без очищення у водойми. 

– напівроздільна – це система, яка має властивості повної роздільної, 

улаштовується двома самостійними мережами: одна для побутових і виробничих 

стоків, інша – для дощових і талих вод. Головні колектори, що відводять стоки на 

очисні споруди, улаштовуються загальноплавними. Стоки дощової каналізації 

надходять у них через розподільні камери, які пропускають лише обмежену 

витрату дощових вод. У разі його перевищення відбувається скидання дощових вод 

у водойму (тільки дощових). Отже, застосування такої системи під час дощу 

дозволяє максимально зменшити забруднення водойм. У цьому велика перевага 

напівроздільної системи каналізації; 

– неповна роздільна система – має одну водовідвідну мережу для відводу 

побутових і виробничо-побутових стічних вод. Відвід дощових вод у водойми 
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передбачається по відкритих лотках, кюветах, каналах; 

– комбінована система каналізації, яка допускає будування в окремих 

районах міста різних систем каналізації. 

Систему водовідведення вибирають на підставі техніко-економічних 

порівнянь з урахуванням рельєфу місцевості та санітарно-гігієнічних вимог. 

Методика визначення обсягів водовідведення 

3.1 Визначення витрати стічних вод від населення міста 

Середньодобова витрата обсягів водовідведення від населення міста  

1000
__

L
DOBSERNAS

qN
Q


 , (3.1) 

де Lq  – питоме водовідведення, л/доб на 1 людину. 

Питоме водовідведення дорівнює питомому водоспоживанню (нормі 

максимального добового водоспоживання) і залежить від ступеня благоустрою 

житла, кліматичних умов, місцевих традицій та інших чинників, що 

обґрунтовуються розробниками проекту. 

Середня секундна витрата дорівнює: 

6,324

__

__



DOBSERNAS

SEKSERNAS

Q
Q . (3.2) 

3.2 Визначення витрат стічних вод від промислових підприємств 

Витрата стічних вод від промислових підприємств складається з витрати 

побутових стічних вод, стічних вод від душових і витрати виробничих стічних вод. 

3.2.1 Витрата побутових стічних вод від підприємства 

Середньодобова витрата побутових стічних вод: 

1000

2545
__

XOLGOR
DOBSERVPOB

NN
Q


 . (3.3) 

Максимальна годинна витрата дорівнює: 

SM

HOLXOLGORGOR
GODSERVPOB

t

KNKN
Q

1000

2545
__


 . (3.4) 

Розрахункова секундна витрата дорівнює: 
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6,3

__

__

GODSERVPOB

SEKSERVPOB

Q
Q  . (3.5) 

3.2.2 Витрата стічних вод від душових на підприємстві 

Максимальну витрату стічних вод від душових на підприємстві за зміну 

беруть рівною максимальній годинній витраті води на душ: 

75,0
__

SM
ZMMAXVD

Q
Q  , (3.6) 

де XOLGORSM NNQ 04,006,0  , м3; 0,06 й 0,04 – відповідно норми витрати на один 

душ у «гарячих» і «холодних» цехах. 

Максимальна секундна витрата води: 

6,3

__

__

ZMMAXVD

SEKMAXVD

Q
Q  . (3.7) 

Максимальна витрата стічних вод від душових може бути визначена за 

формулою: 

100060

45
__




 DSDS

SEKMAXVD

mq
Q , (3.8) 

де DSq  – витрата води через одну душову сітку, л/год, DSq  = 500 л/год;  

DSm  – кількість душових сіток залежить від кількості робітників, які користуються 

душем у максимальну зміну, табл. А7. 

3.2.3 Витрата виробничих стічних вод на підприємстві 

Середньодобова витрата стічних вод від технологічних процесів: 

PDOBSERVTP qPQ __ , (3.9) 

де Pq  – питоме водовідведення на одиницю продукції, м3 (може бути рівним 

середній питомій витраті на виробництво одиниці продукції або менше, табл. А3). 

У разі відсутності даних про витрати води на виробничі потреби окремими 

змінами витрату виробничих стічних вод беруть рівною протягом усього часу 

роботи підприємства. 

Максимальна годинна витрата стічних вод при цьому дорівнює: 
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SM

DOBSERVTP

GODMAXVTP
t

Q
Q

__

__  , (3.10) 

де SMt  – тривалість роботи підприємства протягом доби, год. 

Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби: 

6,3

__

__

GODMAXVTP

SEKMAXVTP

Q
Q  . (3.11) 

Розрахункова витрата виробничих стічних вод може бути також визначена за 

формулою: 

K
t

qP
Q

SM

PMAX
SEKMAXVTP

6,3
__




 , (3.11) 

де MAXP  – кількість одиниць продукції, що випускається у максимальну зміну. 

Приклад розрахунку 

Приклад 3.1. Визначити витрати стічних вод, що враховують витрати стічних 

вод населенням міста і промисловим виробництвом. Дані для розрахунку взяти з 

практичного заняття 2: 

Розв’язання. 

3.1 Визначення витрати стічних вод від населення міста 

Середньодобова витрата обсягів водовідведення вод від населення міста: 

495,25947
1000

31582373

1000
__ 





 L

DOBSERNAS

qN
Q  м3/доб,  

де Lq  – питоме водовідведення, л/доб на 1 людину. 

Питоме водовідведення дорівнює питомому водоспоживанню (нормі 

максимального добового водоспоживання) й залежить від ступеня благоустрою 

житла, кліматичних умов, місцевих традицій та інших чинників, що 

обґрунтовуються розробниками проекту. 

Середня секундна витрата дорівнює: 

395,295
6,324

495,25947

6,324

__

__ 






DOBSERNAS

SEKSERNAS

Q
Q  л/с.  

3.2 Визначення витрат стічних вод від промислових підприємств 

Витрата стічних вод від промислових підприємств складається з витрати 
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побутових стічних вод, стічних вод від душових і витрати виробничих стічних вод. 

3.2.1 Витрата побутових стічних вод від підприємства 

Середньодобова витрата побутових стічних вод: 

5,130
1000

36002590045

1000

2545
__ 





 XOLGOR

DOBSERVPOB

NN
Q  м3/доб.  

Максимальна годинна витрата дорівнює: 





SM

HOLXOLGORGOR
GODSERVPOB

t

KNKN
Q

1000

2545
__  

6,19
81000

31520255,238045





  м3/год. 

 

Розрахункова секундна витрата дорівнює: 

4,5
6,3

6,19

6,3

__

__ 
GODSERVPOB

SEKSERVPOB

Q
Q  л/с.  

3.2.2 Витрата стічних вод від душових на підприємстві 

Максимальну витрату стічних вод від душових на підприємстві за зміну 

приймають рівною максимальній годинній витраті води на душ: 

75,0
__

SM
ZMMAXVD

Q
Q  ,  

де 4,3019004,038006,004,006,0  XOLGORSM NNQ  м3; 0,06 й 0,04 – 

відповідно норми витрати на один душ у «гарячих» і «холодних» цехах. 

Отже, 5,40
75,0

4,30
__ ZMMAXVDQ  м3/год. 

Максимальна секундна витрата води: 

25,11
6,3

5,40

6,3

__

__ 
ZMMAXVD

SEKMAXVD

Q
Q  л/с.  

Максимальна витрата стічних вод від душових може бути визначена за 

формулою 

100060

45
__




 DSDS

SEKMAXVD

mq
Q ,  

де DSq  – витрата води через одну душову сітку, л/год, DSq  = 500 л/год;  
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DSm  – кількість душових сіток залежить від кількості робітників, які користуються 

душем в максимальну зміну, табл.. А7. 

3.2.3 Витрата виробничих стічних вод на підприємстві 

Середньо добова витрата стічних вод від технологічних процесів: 

540045120__  PDOBSERVTP qPQ  м3/доб,  

де Pq  – питоме водовідведення на одиницю продукції, м3 (може бути рівним 

середній питомій витраті на виробництво одиниці продукції або менше, табл. А3). 

У разі відсутності даних про витрати води на виробничі потреби окремими 

змінами витрату виробничих стічних вод приймають рівною протягом усього часу 

роботи підприємства. 

Максимальна годинна витрата стічних вод при цьому дорівнює: 

225
24

5400__

__ 
D

DOBSERVTP

GODMAXVTP
t

Q
Q  м3/год,  

де Dt  – тривалість роботи підприємства протягом доби, год. 

Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби: 

5,62
6,3

225

6,3

__

__ 
GODMAXVTP

SEKMAXVTP

Q
Q  л/с.  

Розрахункова витрата виробничих стічних вод може бути також визначена за 

формулою 

K
t

qP
Q

SM

PMAX
SEKMAXVTP

6,3
__




 ,  

де MAXP  – кількість одиниць продукції, що випускається у максимальну зміну. 

Результати розрахунку зведені до табл. 3.1. 

Завдання до теми 

Завдання № 2.1. Визначити витрати стічних вод, що враховують витрати 

стічних вод населенням міста і промисловим виробництвом. Вихідні дані для 

розв’язання завдання згідно з варіантом наведені у табл. 2.4. 
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Таблиця 3.1 – Зведена таблиця витрати стічних вод 

№ 

пор. 
Ознаки витрати води 

MAXDOBQ _ , 

м3/доб 

GODMAXQ _ , 

м3/год 

SEKMAXQ _ , 

л/с 

1 Стічні води від населення міста 25947,5  295,395 

2 
Побутові стічні води від 

підприємства 
130,5 19,6 5,4 

3 
Стічні води від душових на 

підприємстві 
  11,25 

4 
Виробничі стічні води на 

підприємстві 
5400 225 62,5 

Усього   374,545 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть елементи, з яких складається каналізаційна система. 

2. Назвіть види систем каналізації населених пунктів. 

3. Назвіть схеми трасування вуличних каналізаційних мереж. 

4. Поясніть, як визначається витрата побутових і виробничих стічних вод 

міста. 

5. Поясніть, від чого залежить трасування каналізаційних мереж. 

Література: [1–8]. 
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2  КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  РІВНЯ  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

 

Для забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання 

рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За 

цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою балів, одержаних 

за показниками. 

Види занять Максимальна сума балів 

Лекції 10 

Практичні роботи 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Додаток А 

Довідникові дані для розрахунків водопостачання за ДБН В.2.5-74:2013  

Таблиця А1 – Питоме середньодобове (за рік) водоспоживання на 

господарсько-питні потреби населення  

Ступінь благоустрою районів житлової забудови 

Питоме господарсько-питне 

водоспоживання в 

населених пунктах на 

одного жителя 

середньодобове (за рік), 

л/доб 

Забудова будинками, обладнаними внутрішнім 

водопроводом і каналізацією: 

– без ванн; 

– з ванними і місцевими водонагрівачами 

з централізованим гарячим водопостачанням 

 

 

125–160 

160–230 

230–350  

 

Таблиця А2 – Коефіцієнт, що враховує кількість жителів у населеному 

пункті 

Коефіцієнт 
Кількість жителів, тис. люд. 

до 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 0,75 1 1,5 2,5 

MAX  4,5 4 3,5 3 2,5 2,2 2 1,8 1,6 

MIN  0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,1  

Коефіцієнт 
Кількість жителів, тис. люд. 

4 6 10 20 50 100 300 понад 1000 

MAX  1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1 

MIN  0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1 
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Таблиця А3 – Питома витрата води на виробничі потреби деяких 

промислових підприємств 

№ 

пор 

Найменування промислових 

підприємств 
Од. вимірювання 

Норма, м3 

Водоспож. Водовід. 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

М’ясокомбінат 

Ковбасна фабрика 

Завод м’ясних консервів 

Завод овочевих консервів 

Завод рибних консервів 

Маргариновий завод 

Молочний завод 

Кондитерська фабрика 

Цукрово-рафінадний завод 

Цукровий завод 

Хлібозавод 

Макаронна фабрика 

Миловарний завод 

Парфумерна фабрика 

Фабр. перв. обробки вовни 

Овчинно-шубний завод 

Хутряні фабрики 

Шкіряні заводи 

Взуттєві фабрики 

Тонкосукняна фабрика 

Фабрики грубого сукна 

Фарбув.-вибілюв. фабрики 

Ткацькі фабрики 

Пральний комбінат 

1 т м’яса 

1 т продукції 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

– ″ – 

1 овчина 

1 т сировини 

1 шкіра 

1000 пара взуття 

1 т продукції 

– ″ – 

– ″ – 

1 т пряжі 

100 кг білизни 

10,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

15,0 

15,0 

8,0 

5,0 

85,0 

1,7 

1,5 

11,0 

0,8 

40,0 

0,15 

120,0 

1,5 

32,0 

280,0 

360,0 

400,0 

0,8 

5,0 

10,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

15,0 

15,0 

8,0 

5,0 

85,0 

1,0 

0,15 

11,0 

0,8 

40,0 

0,15 

120,0 

1,5 

32,0 

280,0 

360,0 

400,0 

0,8 

5,0 
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Продовження таблиці А3 

1 2 3 4 5 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Завод гумових виробів 

Скляний завод 

Чавунне лиття для верстатів 

Верст. для хол. обробки метал. 

Верстати фрезерні 

Виробництво болтів і заклепок 

Лиття для насосів, засувок 

Завод легкових автомобілів 

Завод вантажних автомобілів 

Тракторний завод 

Завод керамічних виробів 

Канатний завод 

Борошномельний завод 

Радіаторний завод 

Завод склоблоків 

Рибокомбінат 

Завод пластмас 

Щебеневий завод 

Підшипниковий завод 

Коксохімічний завод 

Сировиробничий завод 

1 т продукції 

– ″ – 

1 т лиття 

1 т виробів 

– ″ – 

– ″ – 

1 т лиття 

1 автомобіль 

– ″ – 

1 трактор 

1 т продукції 

– ″ – 

– ″ – 

1000 шт. 

– ″ – 

1 т продукції 

– ″ – 

1 м3 

1000 шт. 

1 т продукції 

– ″ – 

160,0 

4,0 

4,5 

3,0 

2,0 

1,25 

2,5 

300,0 

85,0 

45,0 

0,5 

2,0 

2,51 

44,0 

9,5 

11,6 

90,0 

0,42 

23,3 

10,0 

4,0 

160,0 

4,0 

4,0 

2,7 

1,8 

1,1 

2,3 

270,0 

76,5 

40,5 

0 

2,0 

2,51 

44,0 

9,5 

11,6 

90,0 

0,42 

23,3 

10,0 

4,0 
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Таблиця А4 – Витрати води на зовнішнє пожежогасіння (на одну 

пожежу) і кількість одночасних пожеж у населеному пункті для розрахунку 

магістральних (розрахункових кільцевих) ліній водопровідної мережі  

Кількість жителів у 

населеному пункті, 

тис. люд. 

Розрахункова 

кількість 

одночасних 

пожеж 

Витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння у населеному пункті на 

одну пожежу, л/с 

Забудова 

будівлями 

висотою до двох 

поверхів включно, 

незалежно від 

ступеня їх 

вогнестійкості 

Забудова будівлями  

висотою три поверхи 

та вище, незалежно 

від ступені їх 

вогнестійкості 

до1 1 5 10 

1–5 1 10 10 

5–10 1 10 15 

10–25 2 10 15 

25–50 2 20 25 

50–100 2 25 35 

100–200 3 – 40 

200–300 3 – 55 

300–400 3 – 70 

400–500 3 – 80 

500–600 3 – 85 

600–700 3 – 90 

700–800 3 – 95 

800–1000 3 – 100 
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Таблиця А5 – Витрати води на зовнішнє пожежогасіння на промисловому 

й сільськогосподарському підприємстві на одну пожежу  

Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Категорія 

приміщень 

за 

пожежною 

безпекою 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

виробничих будівель з ліхтарями, а також без 

ліхтарів шириною до 60 м на одну пожежу, л/с, у 

спорудах з об’ємом будівель, тис. м3 

до 3 3–5 5–20 
20–

50 

50–

200 

200–

400 

400–

600 

I й II Г, Д, 10 10 10 10 15 20 25 

I й II А, Б, В 10 10 15 20 30 35 40 

III Г, Д 10 10 15 25 35 – – 

III В 10 15 20 30 40 – – 

IV й V Г, Д 10 15 20 30 – – – 

IV й V В 15 20 25 40 – – – 

  

Таблиця А6 – Витрати води на зовнішнє пожежогасіння на промисловому 

та сільськогосподарському підприємстві на одну пожежу 

Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Категорія 

приміщень 

за 

пожежною 

безпекою 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

виробничих будівель без ліхтарів шириною 60 м й 

більше на одну пожежу, л/с, у спорудах з об’ємом 

будівель, тис. м3 

до 

50 

50–

100 

100–

200 

200–

300 

300–

400 

400–

500 

500–

600 

600–

700 

700–

800 

I й II А, Б, В 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I й II Г, Д, Е 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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Таблиця А7 – Кількість робітників, які обслуговуються однією душовою 

сіткою 

Групи 

виробничих 

процесів 

 

Санітарні характеристики виробничих 

процесів 

Кількість 

робітників на 

1 душову 

сітку 

І 

 

ІІ 

Не викликає забруднення одягу і рук 

Викликає забруднення одягу і рук 

Із застосуванням води 

З виділенням великої кількості пилу або 

особливо забруднювальних речовин 

25 

15 

5 

 

3 
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