
Уроки 21-22 (22.10.2020) Б1, СанТех 

ТЕМА : СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВОДОПРОВОДНІ МЕРЕЖІ , 

ВНУТРІШНІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Мета семінарського заняття – закріпити лекційний і додатковий 

матеріал: на генплані забудови жилої групи спроектувати водопровідні мережі; 

згідно з планом будинку запроектувати внутрішню систему холодного 

водопостачання. 

Водопровідні мережі. 

При роздільної прокладці розподільні колодязі водопровідної мережі 

прокладають у розділовій смузі вулиці на відстані max 2,5 м від проїзної 

частини (рис. 2.1). Таке розташування водопровідної мережі уможливлює 

підключення пожежних машин до гідрантів. У разі неможливості прокладки 

водопровідної мережі на відстані, зазначеній вище, улаштовують спеціальні 

пожежні колодязі, до яких підводиться вода від основної мережі. Відстань між 

двома сусідніми пожежними гідрантами не має перевищувати 150 м. Якщо 

гідранти розміщують у колекторах або «зчіпках», то забезпечують під'їзди 

машин до них. 

У загальноміському колекторі дозволяється розміщувати водопровідні 

лінії діаметром до 500 мм, а в мікрорайонних колекторах, технічних підпіллях і 

«зчіпках» – до 250 мм. 

Спорудження в мікрорайоні висотних будинків (понад 9 поверхів) 

потребує облаштування підвищувальної насосної установки (ПНУ). Ця 

установка забезпечує підвищення напору води для висотних будинків. 

Устаткування ПНУ, зазвичай, розміщують у будівлі центрального теплового 

пункту (ЦТП). У мікрорайоні допускається двозонне водопостачання. П'яти- і 

дев'ятиповерхові будинки забезпечуються водою з міської мережі (1 зона), а 

будинки, що мають більше 9 поверхів, отримують воду з більшим напором від 

ПНУ з мікрорайонної мережі (2 зона). На вводі водопроводу в технічні підвали 

будинків влаштовують водомірний вузол. При прокладці розвідних 

водопровідних ліній, по технічних підпіллях і прохідних «зчіпках», водоміри 

встановлюють на кожному стояку. Можливе встановлення водомірів у кожній 

квартирі. Стояки водопроводу прокладають у нішах або відкрито в санітарних 

вузлах або ванних кімнатах. 

 Приклади трасування водогінних мереж наведені на рис. 2.1 – 2.4. 



 
Рис. 2.1 – Роздільний метод прокладання водогінних мереж 

 
Рис. 2.2 – Суміщений метод прокладання водогінних мереж у ГК і МК 

 
Рис. 2.3 – Суміщений метод прокладання в ГК по технічних підпіллях і 

«зчіпках» 



 
Внутрішні системи холодного водопостачання 

Призначення, класифікація і влаштування систем холодного 

водопостачання 

Система водопостачання будівель – це система трубопроводів, 

обладнання, арматура і контрольно-вимірювальні прилади, які забезпечують 

подачу води з зовнішнього водопроводу до водорозбірних приладів із 

потрібним напором. 

У житлових і громадських будівлях влаштовують господарсько-питний і 

протипожежний або об'єднаний водопроводи. Система водопостачання 

залежно від способу утворення напору поділяється на напірні системи, які 

діють під напором у зовнішньому водопроводі; із водонапірним баком без 

підвищувальної насосної установки; з підвищувальною насосною установкою 

без водонапірного бака і з підвищувальною насосною установкою та 

водонапірним баком. 

Системи, що діють під напором у зовнішньому водопроводі (рис. 2.5, а), 

застосовують, коли тиск у зовнішній мережі достатній для нормальної 

роботивнутрішнього водопроводу. Якщо ж гарантований напір недостатній у 

години найбільшого водоспоживання (а в інші години доби напір вище 

потрібного для будівлі), застосовують системи з водонапірним баком без 

підвишуючої насосної установки (рис. 2.5, б). Системи з підвишуючою 

насосною установкою без водонапірного баку (рис. 2.5, в) застосовують у тих 

випадках, коли напір у зовнішній мережі буває недостатнім для подачі води до 

всіх водорозбірних точок будівлі. Ті ж самі системи з водонапірним баком (рис. 

2.5, г) зазвичай влаштовують тоді, коли напір у зовнішньому водопроводі 

недостатній для роботи системи холодного водопостачання, а постійна робота 

насосів недоцільна через нерівномірність водоспоживання в будівлі. 



Система холодного водопостачання будівель складається з 

водопровідного вводу з водомірним вузлом, розвідних магістральних 

трубопроводів, стояків (розподільних трубопроводів), підводок до приладів і 

арматури, може включати водонапірний бак і насосну установку. 

Ввід 

         Глибина закладання вводу має бути на 0,5 м більше глибини 

промерзання ґрунту. При прокладці труб в каналах, які пов'язують технічні 

підпілля й підвали декількох житлових будинків, труби монтують на опорах. 

У прохідних каналах труби водопроводу зазвичай розташовують під 

трубопроводами інших комунікацій внизу колектора. 

 
 

Рис. 2.5 – Система водопостачання будівлі: 

а – діюча під напором у зовнішньому водопроводі; б – із водонапірним баком; в – із 

підвищуючою насосною установкою; г – із насосною установкою і водонапірним баком; 1 – 

стояки; 2 – вентилі; 3 – розвідні магістральні трубопроводи; 4 – трійники з різьбовою 

пробкою; 5 – водоміри; 6 – шарові крани; 7 – водонапірні баки; 8 – зворотні клапани; 9 – 

насоси 
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