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ТЕМА : МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 

ОСНОВИ ГІДРАВЛІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ. 

Внутрішню каналізацію зазвичай не  розраховують,  а перевіряють 

гідравлічні характеристики окремих  ділянок  відповідно до вимог норм. 

Розглянемо основи гідравлічних розрахунків каналізації. 

Каналізація - це система з безнапірними  потоками  стічної рідини, що 

мають вільну поверхню. Вільна поверхня - це межа між рідиною і газом, на 

якій діє атмосферний тиск. Всередині каналізації підтримують атмосферний 

тиск за допомогою вентиляційних стояків або вакуумних клапанів. 

 

Рисунок 1 - Характеристика каналізаційної труби 

 

Основи гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж. 

Гідравлічний розрахунок каналізаційної мережі полягає в тому, щоб для 

відомих витрат води підібрати діаметр труб і уклони, при яких швидкість руху 

була б достатньою для транспортування забруднень. 

Самопливні мережі побутової каналізації розраховують на неповне заповнення 

труб стічними водами, що дозволяє:  

а) створити резерв в січенні трубопроводу для витрати, яка перевищує 

розрахункову;  

б) забезпечити вентиляцію мережі;  

в) забезпечити умови транспортування завислих нерозчинених забруднень. 



Наповнення – це відношення висоти шару води в трубі (h) до діаметру труби 

(d). В залежності від діаметру труб рекомендується приймати такі розрахункові 

наповнення труб (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 - Розрахункові наповнення каналізаційних труб 

d, мм 150 – 250 300 – 400 450 – 900 ≥ 1000 

h/d (не більше) 0,6 0,7 0,75 0,8 

 

Для трубопроводів дощової та загально сплавної каналізації розрахункові 

наповнення приймаються при максимальних витратах. При розрахунковому 

наповненні труб побутової каналізації швидкість руху стоків не повинна бути 

меншою за значення, вказані у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 - Значення швидкості руху стічної води в побутових каналізаційних 

мережах 

d, мм 150 – 200 300 – 400 450 – 500 600 – 800 900 – 1200 1500 

vmin, м/с 0,7 0,8 0,9 1,0 1,15 1,3 

 

Максимальні розрахункові швидкості приймаються: для неметалевих труб- не 

більше 4 м/с; для металевих труб - не більше 8 м/с; для дощової каналізаційної 

мережі - відповідно 7 та 10 м/с. Найменші ухили: для труб діаметром D = 

150 - 0,003; D = 200 - 0,001; D = 1250 та більше - 0,0005. 

Трасування каналізаційних мереж. 

Трасування каналізаційної мережі– це визначення розташування вуличних 

колекторів на плані населеного пункту. Перед трасуванням територію, що 

каналізується, розбивають на басейни, межі яких визначаються за рельєфом 

місцевості та проектом вертикального планування. Очисні споруди проектують 

нижче населеного пункту за течією потоку із забезпеченням санітарної захисної 

зони. При трасуванні каналізаційної мережі враховують: а) рельєф місцевості 

для зменшення заглиблення труб; б) місце розташування очисних споруд; в) 

місце випуску очищених стічних вод; г) прийняту систему каналізації; д) 

характер забудови; е) черговість будівництва. 



Вуличні колектори проектують перпендикулярно до горизонталей місцевості в 

напрямку пожежних місць басейну. Головні колектори трасують, як правило, 

вздовж берегів водотоків. 

Трасування вуличних каналізаційних мереж може бути здійснене за трьома 

основними схемами: 

а) схема з пониженого боку кварталу: вуличні мережі за такою схемою 

прокладаються лише по проїздах біля понижених сторін кварталів; 

застосовується при вираженому рельєфі з падінням відміток рівня землі до 

однієї або двох граней кварталу (ухил 0,008 – 0,01); 

б) охоплююча схема: вуличні мережі прокладають по проїздах, які охоплюють 

квартал з усіх сторін; застосовується при плоскому рельєфі місцевості (ухил до 

0,005 – 0,007). 

в) черезквартальна схема: вуличні мережі прокладають всередині кварталів. Це 

дозволяє скоротити вартість будівництва мереж, але застосування цієї схеми 

ускладнює експлуатацію мереж. 

При проектуванні траси каналізаційної мережі необхідно зводити до мінімуму 

число перетинів з водними перешкодами, підземними спорудами, залізничними 

коліями. 

Заглиблення каналізаційних трубопроводів. 

Заглиблення труб в значній мірі впливає на вартість і строки будівництва 

каналізаційних мереж. 

При відсутності даних про експлуатацію каналізації на території будівництва 

чи в аналогічних умовах, найменше заглиблення лотка труб при їх діаметрі до 

500 мм приймається на 0,3 м менше найбільшої глибини промерзання грунту 

для даної території, а при більших діаметрах – на 0,5 м, але не менше 0,7 м до 

верху труби. З урахуванням того, що температура стічних вод не опускається 

нижче 7°С, навіть у найхолодніший період року, допускається розміщення 

каналізаційних труб у шарі промерзлого грунту. 

Мінімальне заглиблення для труб дворової квартальної мережі приймається 0,7 

м, вуличних міських мереж – 1,5 м до верху труби. 



На рис. 1.2 показана схема визначення початкової глибини вуличної мережі за 

формулою: 

, (1.15) 

де h – найменше заглиблення труби у колодязі дворової мережі, що найбільше 

віддалений і невигідно розташований, м; i – уклон труб дворової або 

квартальної мережі; (L+l) – довжина дворової або квартальної мережі від місця 

приєднання до вуличної мережі до найвіддаленого колодязя, м; z1, z2 – відмітки 

поверхні землі відповідно біля колодязя на вулиці і найвіддаленішого 

дворового колодязя, м; d – різниця в діаметрах труб вуличної і квартальної 

мережі в місцях їх з’єднання, м. 

 

Рисунок 1.2 - Схема визначення початкової глибини вуличної мережі: 

1 – внутрішня квартальна мережа; 2 – вулична мережа. 

 

При будівництві відкритим способом найбільше заглиблення труб приймається 

в межах 5-8 м залежно від виду грунту, рівня стояння грунтових вод. 

Для напірних трубопроводів відстань в плані між трубопроводами і підземними 

частинами фундаментів приймається не меншою, ніж 5 м, для самопливних – 3 

м. Ця відстань при відкритому способі будівництва визначається за формулою 

(рис. 1.3). 

L = h / tgα + b/2 + 0,5 , (1.16) 

де h – відстань по висоті між підошвою фундаменту та лотком труби; tgα – кут 

відкосу грунту; b – ширина траншеї, м. 



 

Рисунок 1.3 - Схема визначення відстані між фундаментом будівлі та водовідвідним 

трубопроводом 

При перетинах з водопроводом каналізаційна мережа прокладається нижче від 

водопроводу на відстані, не менше, ніж 0,4 м. Відстані до інших підземних 

комунікацій приймаються: 

до теплотрас – 1,0 – 1,5 м; до ліній електропередач напругою більше 35кВ – 10 

м; до ліній електропередач напругою нижче 35 кВ – 5 м; до дерев цінних порід 

– 2,0 м; до бортового каменя автодоріг – 1,5 м; до залізничних колій загальної 

мережі – 4м; до трамвайних колій – 1,5 м; до підошви насипу – не менше 

глибини траншеї. 

Мінімальна відстань між каналізаційною мережею та газопроводом при 

паралельному прокладання приймається в залежності від тиску на газопроводі: 

при високому тиску до 1,2 МПа – 5,0 м; при високому тиску до 0,6 МПа – 2,0 м; 

при середньому тиску до 0,3 МПа – 1,5 м; при низькому тиску до 5К Па – 1,0 м. 

4. Вимоги при проектуванні каналізаційної мережі. Не тільки правильний 

гідравлічний розрахунок, але і правильне конструювання окремих елементів 

забезпечують нормальні гідравлічні роботи каналізаційної мережі. При 

проектуванні мереж водовідведення необхідно виконувати наступні умови: 

1) необхідно влаштовувати колодязі в місцях зміни напрямку трубопроводів в 

плані (на поворотах) або на профілі (при зміні уклону), в місцях приєднання 

відгалужень; 

2) з’єднання труб і лотків у колодязях роблять у вигляді відкритих лотків; 



+3) труби і канали в колодязях необхідно з’єднувати по верху труб (шелигах) 

або за рівнями води. При однаковому діаметрі труб рекомендується з’єднання 

за рівнями води, при різних діаметрах – по верху труб. Коли діаметр 

трубопроводу на наступній ділянці менший за попередній, сполучення 

трубопроводів виконується „лотками”. Якщо необхідно виконати приєднання 

безрозрахункових ділянок внутрішніх квартальних та дворових мереж до 

вуличних, застосовується сполучення за схемою „лоток труби – рівень води”; 

4) в місцях сполучення потоків не можна допускати підпорів, ударів струменя, 

зустрічних струмин. Кут між підвідною та відвідною трубою повинен бути не 

менше 90°. Якщо влаштовується перепад у вигляд стояка допускається будь-

який кут сполучення; 

5) вздовж колектора розрахункова швидкість течії повинна збільшуватись. 

Тільки після гасіння швидкості в попередньому колодязі допускається 

зменшення розрахункової швидкості, але не менше критичної; 

6) приєднання труб малих діаметрів (дворових і квартальних мереж) до 

колекторів великих розмірів треба здійснювати так, щоб лоток малої труби 

знаходився на одному рівні з поверхнею води у трубі великого діаметру при 

розрахунковому наповненні. 

 

Конспект надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 

 


