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ТЕМА : Системи водозабезпечення 

На сьогоднішній день велика увага приділяється питанням охорони 

навколишнього середовища, раціональному використанню водних ресурсів. 

Передбачається проведення заходів  щодо охорони водних джерел від 

виснаження та забруднення, по зростанню систем оборотного і повторного 

водопостачання, по розробці і створенню безстічних систем водного 

господарства. 

Використання досягнень науково-технічного прогресу дозволить 

інтенсифікувати роботу систем і споруд водопостачання і каналізації, 

скоротити будівельні затрати і експлуатаційні витрати,  підвищити 

продуктивність праці і економити матеріальні і трудові ресурси.  

Системою водопостачання називають комплекс інженерних споруд, машин  

і апаратів, які призначені для добування води з природних джерел, поліпшення 

її якості, зберігання, транспортування і подачі водоспоживачам. Вона 

складається із водоприймальних, водопідйомних, очисних, водонапірних і 

регулюючих споруд, магістральних водоводів і розподільних мереж, засобів 

автоматизації. 

Розрізняють поверхневі (з відкритих водойм) і підземні 

(артезіанські та джерельні, ґрунтові) природні джерела води. Підземні 

джерела, розташовані на великих  глибинах,  зазвичай  найбільш придатні для 

господарсько-питного водопостачання. Проте у великих і найбільших містах 

використання підземних джерел для цієї мети, як правило, виявляється 

недостатнім або економічно неприйнятним. У цих випадках не тільки для 

виробничого, але і для господарсько-питного водопроводу використовують 

поверхневі джерела. 

Гаряче водопостачання використовується для підігріву води. При 

необхідності подачі гарячої води питної якості для технологічних  потреб 

допускається подача гарячої води одночасно на господарсько- питні і 

технологічні потреби. 

Не допускається з'єднання трубопроводів систем гарячого водопостачання 

питної якості з технологічними трубопроводами, що подають воду непитної 

якості, а також безпосередній контакт з технологічним устаткуванням і 

установками гарячої води, що подається споживачам з можливою зміною її 

якості. 

Внутрішній водопровід будівель 

 

Щоб жити, людині потрібно на добу 2 л води. Якщо ж приплюсувати сюди 



її скромні культурні потреби, то ця цифра збільшується приблизно в 3 рази. 

Сучасна культурна людина в упорядженому місті витрачає на особисті 

потреби близько 300 л води на добу. 

Будівельними нормами передбачається  середня  норма споживання води до 

400 л на добу на одного жителя  упорядженого міста. У великих містах 

України ця норма вже перевищена й надалі  буде зростати. 

Якщо врахувати потреби в прісній воді промислових підприємств, 

сільського господарства, благоустрою міст та ін., то вийде, що щодня 

необхідно близько 5 тис. л води на одного жителя країни. Зрозуміло, що 

водопостачання – досить важлива галузь народного господарства, і для 

постачання прісною водою населення навіть невеликого міста створюються 

комплекси досить складних споруд. 

Сучасний водопровід – це не тільки розподільна система, а й складний 

комплекс споруд, що включає до себе водозабірні пристрої, насосні станції 

тощо. Вони необхідні, щоб споживач не просто одержував прісну воду, а 

таку, яка суворо  відповідає  певним  вимогам, у першу чергу, санітарним. 

Внутрішній водопровід будівель - це система трубопроводів і пристроїв, 

що подають воду всередині будівель, включаючи ввід водопроводу, який 

знаходиться зовні. 

До складу внутрішнього водопроводу входять: 

- трубопроводи і сполучні фасонні деталі (фітинг); 

- арматура (крани, змішувачі, вентилі, засувки і т.д.); 

- прилади (манометри, водоміри); 

- обладнання (насоси). 

Класифікація внутрішніх водопроводів зображена на рис.1 

 

Рисунок 1 - Класифікація внутрішніх водопроводів 



Таким чином, внутрішній водопровід підрозділяється в першу чергу на 

холодний (В) і гарячий (Т) водопровід. 

Холодні водопроводи мають наступні різновиди: 

В1 - господарсько-питний водопровід; 

В2- протипожежний водопровід; 

В3 - виробничий водопровід (загальне позначення). 

Сучасний гарячий водопровід повинен мати в будівлі дві труби: Т3 - що 

подає, Т4 - циркуляційна. Попутно відмітимо, що Т1-Т2 позначаються 

системи опалення (тепломережі), які не відносяться безпосередньо до 

водопроводу. 

 

 

Питання для самоконтролю. 

 

1. Що називається системою водопостачання, з чого вона складається?  

2. Що таке підземні джерела? 

3. Який склад внутрішнього водопроводу? 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або вайбер 063-120-31-20 

 

 

 


