
Уроки 11-12 /25.09.2020/Б1 гр. Сантехобладнання 

ТЕМА : Семінарське заняття. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

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. Тому 

всі ці питання залишаються актуальними і при розгляданні 3-го розділу 

«Водопостачання і каналізація». 

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. 



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 та промислових підприємств. 

 
Методика розрахунку внутрішніх водопроводів 

 
Гідравлічний розрахунок внутрішніх водопроводів. 

Водопровід - це напірна система. Вода може переміщатися в 

будь-якому напрямі під впливом різниці натисків, від  більшого  

натиску до меншого натиску. При русі води  в  трубах  відбуваються 

два види втрат натисків: 

- лінійні втрати натиску (на прямих ділянках труб); 

- місцеві втрати натиску (на поворотах, трійниках і т.д.). 

Загальні (сумарні)  втрати  натиску складаються  із суми  лінійних 

і місцевих втрат натиску. 

Втрати натиску розраховують по спеціальних гідравлічних 

формулах. У загальному випадку втрата натиску Н, м, може бути 

розрахована по формулі Вейсбаха: 
 

   
V 

2 

, (1) 
2g 

 

де δ - коефіцієнт гідравлічного опору; 

V - середня швидкість потоку в трубі, м/с; 

g - прискорення вільного падіння, м/с2. 

У разі прямолінійної ділянки трубопроводу коефіцієнт 

гідравлічного опору ζ розраховується: 
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де λ - коефіцієнт гідравлічного тертя; 

l - довжина ділянки труби, м; 

d - внутрішній діаметр труби, м. 

Водопроводи зазвичай працюють в  умовах  турбулентного 

режиму течії. Тому коефіцієнт гідравлічного тертя λ може бути 

визначений по формулі Альтшуля: 
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, (3) 

де Re - число Рейнольдса; 

Δ - абсолютна шорсткість стінок трубопроводу.  Наприклад, 

для старих сталевих труб Δ ≈1,5 мм. 

Число Рейнольдса Re для напірних трубопроводів розраховують  

за формулою:
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де νв - кінематична в'язкість води, м2/с. 

Наступним кроком гідравлічного розрахунку є визначення 

лінійних втрат натиску на кожній розрахунковій ділянці. 

Місцеві втрати натиску можна визначати як долю лінійних втрат 

натиску. 

Загальна втрата натиску на кожній ділянці трубопроводу 

холодного водопостачання може бути визначена за формулою: 

H  i  l ( 1 kl ) , (5) 

де i - гідравлічний ухил (безрозмірний), може бути знайдений, 

наприклад, по таблицях Шевелєва; 

l - довжина ділянки трубопроводу, м; 

kl - коефіцієнт, що враховує долю місцевих втрат натиску. 

Наприклад, для господарсько-питного водопроводу В1 

можна прийняти kl=0,3. 

У зовнішніх мережах водопроводу є гарантований натиск Hg. 

Його величина має бути не менше 10  м і  не більше 60  м, вважаючи  

від верху водопровідної труби. Зазвичай  в  містах  гарантований  

натиск знаходиться в межах 20-30 м водяного стовпа. Для 

водопостачання малоповерхових будівель часто вистачає 

гарантованого натиску, тобто додаткове підкочування насосами не 

вимагається. Для багатоповерхових будівель, навпаки, потрібно 

перевіряти потребу в насосах, що підвищують натиск. 

Наявність насосу для підвищення натиску в мережі гарантована, 

якщо натиск насоса має позитивне значення за формулою: 

H p   Hmp  Hg , (6) 



 

де Hтр - необхідний натиск для будівлі, який можна знайти як: 

Hmp  Hgeom  HB  H f   H , (7) 
 

де Hgeom - геометрична висота від зовнішнього трубопроводу до 

найвищого приладу в будівлі; 

HB - втрата натиску на водомірах; 

Hf   -   вільний   натиск   перед приладом  (2-3 метри водяного 

стовпа); 

∑H  - сумарні втрати натиску в мережі внутрішнього 

водопроводу. 


