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ТЕМА : ГОРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Т3-Т4(семінар) 

Сучасний гарячий водопровід Т3-Т4 має в будівлі дві труби : 

Т3 —трубопровід, що подає ; 

Т4 — циркуляційний трубопровід. 

 

Вимоги до якості води Т3-Т4 

 

Вимоги до якості гарячої води в системі Т3-Т4 містяться в ДБН В.2.5-

64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація : 

1) Гаряча вода в Т3-Т4 повинна бути питної по ГОСТ 2874-82 *. Якість 

води, що подається на виробничі потреби, визначається технологічними 

вимогами. 

2) Температуру гарячої води в місцях водорозбору слід передбачати: 

а) не нижче + 60 ° С - для систем централізованого гарячого 

водопостачання, що приєднуються до відкритих систем теплопостачання; 

б) не нижче + 50 ° С - для систем централізованого гарячого 

водопостачання, що приєднуються до закритих систем теплопостачання; 

в) не вище + 75 ° С - для всіх систем, зазначених у підпунктах "а" і "б". 

3) В приміщеннях дитячих дошкільних установ температура гарячої води, 

яка подається для душів і умивальників, не повинна перевищувати + 37 ° С. 

 

Классификация Т3-Т4 

 

Класифікація гарячого водопроводу Т3-Т4 по розташуванню джерела 

тепла показана на рис. 8. Зовнішніх мереж гарячого водопроводу зазвичай 

немає, тобто гарячий водопровід Т3-Т4 - це типово внутрішній водопровід з 

тиском не більше 0,45 МПа. Централізовано або місцево вирішують 

розташування джерела тепла (див. Рис. 8). У великих і середніх містах 

(централізовані системи) тепло несуть зовнішні водяні тепломережі Т1-Т2. Їх 

заводять в будівлі окремими вводами Т1-Т2. 



 

Рис. 8 

У малих містах і населених пунктах джерело тепла знаходиться в будинку 

або квартирі - будинкова котельня або водогрейная колонка, що працюють на 

газі, мазуті, нафті, вугіллі, дровах або електриці. Це, навпаки, місцеві системи 

гарячого водопостачання. 

Відкрита система гарячого водопроводу (див. Рис. 8) бере воду зі 

зворотного трубопроводу тепломережі Т2 безпосередньо, напряму, і далі вода 

надходить по трубі Т3 до змішувачів в квартири. 

Таке рішення гарячого водопостачання не найкраще з точки зору 

забезпечення питного якості гарячої води, так як вода йде фактично з системи 

водяного опалення. Однак таке рішення вельми недороге. Таким способом, 

наприклад, забезпечується більшість будівель правобережжя м.Києва. 

Закрита система гарячого водопроводу (див. Рис. 8) бере воду з 

холодного водопроводу В1. Вода нагрівається за допомогою водонагрівачів-

теплообмінників і надходить по трубі Т3 до змішувачів в квартири. 

Водонагрівачі можуть бути ємнісні (бойлери) або швидкісні. Частина 

невикористаної гарячої води циркулює всередині будівлі по трубопроводу Т4, 

що підтримує постійну температуру води. Джерелом тепла для водонагрівачів 

служить подаюча труба тепломережі Т1. Таке рішення гарячого 

водопостачання вже краще з точки зору забезпечення питної якості гарячої 

води, так як вода береться з системи господарсько-питного водопроводу В1. 

 

 

 



Елементи Т3-Т4 

 

Елементи гарячого водопроводу Т3-Т4 розглянемо на прикладі 

схематичного розрізу двоповерхової будівлі з підвалом (рис. 

9).  

Рис. 9 

Елементи гарячого водопроводу Т3-Т4 (див. Рис. 9): 

 

1 - введення тепломережі в техпідпілля будівлі. Це ще не елемент 

гарячого водопроводу. 

2 - тепловий вузол. Тут починається гарячий водопровід по відкритій або 

закритій схемі (див. Рис. 8); 

3 - водомір на трубі, що подає з гарячого водопроводу Т3 у  теплового 

вузла; 

4 - розводяща мережа подаючих трубопроводів Т3 гарячого водопроводу; 

5 – стояк Т3 гарячого водопроводу,  що подає . В його основі 

встановлюють запірний вентиль; 

6 - рушникосушки на які подають стояках Т3; 

7 - квартирні водоміри гарячої води на поверхових підводках Т3; 

8 - поверхові підводки гарячої води Т3 (зазвичай 15 мм); 

9 - змішувальна арматура (на рис. 9 показаний змішувач загальний 



для умивальника і ванни з душовою сіткою і поворотним виливом); 

10 - циркуляційний стояк Т4 гарячого водопроводу. В його основі теж 

встановлюють запірний вентиль; 

11 - відводить мережу циркуляційних трубопроводів Т4 гарячого 

водопроводу; 

12 - водомір на циркуляційної трубі гарячого водопроводу Т4 у теплового 

вузла. 

 

 

 

 

Контрольні питання : 

1. Звідки відкрита система гарячого водопроводу бере воду ?  

2. В якому нормативному документі містяться вимоги до якості 

гарячої води в системі ? 

3. Який тиск в гарячому трубопроводі ? 

 

 

 

Конспект та відповіді на питання надіслати на пошту 

ashmarina@ukr.net 

 

 


