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ВСТУП 

 

Інженерні мережі належать до розряду інженерних 

дисциплін і передбачають певну теоретичну підготовку 

студентів з таких дисциплін як гідравліка, водопостачання, 

водовідведення, технологія виробництва. 

Сучасні населені пункти оснащені всіма видами 

інженерного благоустрою - водопостачанням, каналізацією, 

тепло-, газо-, електропостачанням, зв'язком та інш. 

Спорудження систем інженерного обладнання зв'язано з 

великими витратами капітальних вкладень, матеріальних і 

трудових ресурсів. В зв'язку з цим важливим завданням є 

підвищення ефективності капітальних вкладень в системи 

інженерного обладнання населених пунктів за рахунок 

удосконалення діючих систем, споруд і технологічних 

процесів, впровадження нового, більш ефективного 

обладнання, застосування дешевих і місцевих матеріалів 

зниження трудових затрат на будівництво і каналізацію.  

Мета даних методичних вказівок в короткій та доступній 

формі викласти основи комплексного інженерного 

обладнання населених пунктів для набуття студентами знань з 

курсу "Міські інженерні мережі". 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні чітко 

засвоїти, що інженерне обладнання в нових побудованих і 

реконструйованих населених пунктах здійснюється 

комплексно. Одночасно споруджуються і вводяться в дію всі 

види інженерного обладнання селітибної і виробничої зон. 

Інженерні споруди і комунікації розміщують з врахуванням 

взаємної ув'язки. Всі системи водопостачання, каналізації, 

газо-, тепло-, електропостачання вирішуються централізовано. 

Тому студент повинен добре знати основні схеми 

інженерних систем, способи їх влаштування, розміщення, 

основні конструкції обладнання на них. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Оформлення розрахунково-графічної роботи. 

Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується 

студентами під час вивчення теоретичного курсу з дисципліни 

“Міські інженерні мережі”. 

Обсяг розрахунково-графічної роботи складає 5…7 

сторінок з рисунками. РГР виконується на листках формату 

А4. 

На титульній сторінці РГР вказується: 

- назва міністерства, вищого навчального закладу, 

кафедри; 

- назва роботи; 

- прізвище та ініціали керівника роботи та виконавця; 

- рік виконання роботи. 

1.2. Склад та зміст розрахунково-графічної роботи. 

Кожному студентові видається план міста в масштабі 

1:5000. На ньому студенту необхідно виконати трасування 

водопровідної і каналізаційної мережі. Студенти також 

розраховують глибини їх залягання залежно від географічно- 

кліматичного розташування 

Крім того, викладач на плані вказує місце для виконання 

поперечного перерізу вулиці, де вже протрасовані водопровід 

і каналізація, а також інші інженерні комунікації (газопровід, 

кабель зв'язку, електрокабелі, теплотраса), які додатково слід 

показати, користуючись нормативною літературою, з 

дотриманням необхідних відстаней (в світлі) і по висоті між 

ними, а також іншими конструкціями в масштабі 1:100. 

Заключною частиною даної роботи є вибір розмірів 

водопровідного колодязя за відомими діаметрами труб і 

наявністю в ньому арматури і фасонних частин. 

РГР повинна включати такі розділи: 

1. Генплан населеного пункту в масштабі 1:5000. 

2. Трасування водопровідних і каналізаційних мереж. 
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3. Визначення глибини закладання водопровідних і 

каналізаційних мереж. 

4. Поперечний переріз вулиці з нанесенням всіх інженерних 

комунікацій, а також відстанями між ними і іншими 

спорудами в масштабі 1:100. 

5. Розрахунок обладнання на інженерних комунікаціях. 

Для виконання РГР необхідні такі вихідні дані: 

1. Генплан населеного пункту М 1:5000. 

2. Геометричні розміри вулиці: 

- ширина проїзної частини –  

- ширина тротуару –  

 
2.ТРАСУВАННЯ ВОДОПРОВІДНИХ І КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ 

 

2.1. Трасування водопровідної мережі.  

Конфігурація водопровідної мережі, тобто певне 

геометричне накреслення в плані водоводів та водопровідних 

мереж, залежить від таких основних факторів [1]: 

- планування об'єкта водопостачання; 

- розміщення на його території окремих водоспоживачів; 

- рельєфу місцевості; 

- наявності природних та штучних перешкод для 

будівництва водопровідних споруд і прокладання 

водопровідних ліній (річки, канали, балки, залізниці або 

автомобільні дороги); 

- джерел живлення водопровідної мережі і їхнього 

розташування; 

- призначення водопроводу і вимоги шодо надійності 

водопостачання. 

За конфігурацією в плані бувають такі водопровідні мережі 

[1,2]: 

- розгалужені (тупикові) мережі - це магістральна лінія з 

відгалуженнями до окремих об'єктів або районів (рис. 1, а); 
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- кільцеві (замкнені/мережі складаються з водопровідних 

ліній, об'єднаних в одне або кілька кілець (рис. 1, б); 

- комбіновані мережі складаються з кілець з тупиковими 

відгалуженнями до окремих об'єктів (рис 1, в). 

Для міст і більшості підприємств застосовують кільцеві 

водопровідні мережі або мережі комбінованої конфігурації. 

Трасуючи водоводи і водопровідні мережі, необхідно 

керуватися такими рекомендаціями: 

1.  Водоводи і головні магістральні лінії треба направляти 

найкоротшим шляхом до найкрупніших водоспоживачів, а 

також до водонапірної башти; 

2. Для забезпечення надійності водопостачання кількість 

ліній водоводу і головних магістралей повинно бути не менше 

двох; їх у свою чергу, з’єднують перемичками, які на випадок 

аварії дають можливість виключати на ремонт будь-яку 

ділянку; 

3. Водоводи повинні забезпечувати мінімальну 

геометричну висоту подавання води насосами, а також, 

найменші витрати електроенергії; 
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Рис.1 Конфігурація водопровідної мережі: 
 

а) розгалужена (тупикова); 
б) кільцева (замкнена); 
в) комбінована. 

 

4. Водопровідні лінії мають бути рівномірно розподілені 

по всій території об’єкта водопостачання; 

5. Для забезпечення достатніх напорів у розподільній 

мережі магістральні водопровідні лінії слід прокладати по 

можливості по найвищих відмітках місцевості; 
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6. Водопровідні лінії слід прокладати через проїзди або 

обочини доріг, паралельно лініям забудови і по можливості за 

межами асфальтових чи бетонних покриттів, щоб вони були 

доступні для експлуатації і ремонту; 

7. Автомобільні шляхи чи залізниці трубопроводи 

повинні перетинати під прямим кутом; 

8. При прокладанні труб треба враховувати природні чи 

штучні перешкоди; 

9. Водопровідну мережу слід проектувати кільцевою; 

тупикові лінії можна влаштовувати для подавання води на 

виробничі потреби, якщо дозволяється перерва у 

водопостачанні під час ліквідації аварії, на господарсько-питні 

потреби при діаметрах труб не більше 100 мм; на 

протипожежні або господарсько-протипожежні потреби 

незалежно від витрат води на гасіння пожежі, якщо довжина 

ліній не перевищує 200 мм; 

10. Кільцювання зовнішніх водопровідних мереж 

внутрішніми водопровідними мережами будівель і споруд не 

дозволяється; 

11. Початковим трасуванням мережі повинні бути 

враховані черговість забудови і майбутній розвиток 

водопроводу; 

12. На території об'єкта водопостачання слід враховувати 

наявність підземних конструкцій і комунікацій, окремі 

елементи яких повинні бути розміщені з дотримуванням 

відстаней наведених в додатку 1. 

При перетині водопровідних труб відстань між ними по 

вертикалі повинна бути не менше 0.2 м.  

Приклад трасування водопровідної мережі в населеному 

пункті наведений в додатку 4. 

2.2. Глибина прокладки водопровідних мереж. 

Глибину закладання водопровідних труб слід визначати на 

основі теплотехнічних і міцностних розрахунків залежно від 

глибини промерзання грунту, температури води, режимів її 

подавання трубопроводом, наявності грунтових вод, умов 
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прогрівання землі сонцем, товщиною снігового покрову, 

динамічних навантажень, матеріалу труб, способу їх з'єднання 

тощо. Глибина укладання труб повинна бути мінімальною 

(мінімальні витрати при будівництві) і разом з тим 

достатньою, щоб не допустити замерзання води в трубах під 

час найсильніших морозів та нагрівання її влітку, руйнуванню 

труб при динамічних навантаженнях. Рекомендується глибину 

укладання труб Ну (до низу труби) визначати за формулою  

Ну= Нпр+ 0,5, 

де Нпр - глибина промерзання грунту, м 

Щоб запобігти нагріванню води в трубах, глибина 

укладання їх повинна бути не менше 0,5 м від поверхні землі 

до її верху. 

В місцях інтенсивного руху транспорту глибина укладання 

труб повинна бути не менше 1 м. Трубопроводи прокладають 

паралельно поверхні землі, повторюючи рельєф місцевості на 

глибині Ну. При цьому мінімальний уклон трубопроводу 

повинен бути 0,001, а для плоского рельєфу не менше 0,0005. 

2.3. Трасування каналізаційної мережі. 

Під трасуванням каналізаційної мережі розуміють 

визначення розташування вуличних колекторів на плані 

населеного пункту. Основна задача при створенні мережі 

полягає в тому, щоб відвести стоки по трубах і каналах з 

максимально можливої території самопливом. 

Безпосередньо перед трасуванням територію, що 

каналізується, розбивають на басейни, вибирають місце 

розташування очисних споруд та випуску стічних вод. 

Границі басейнів каналізування визначають за рельєфом 

місцевості та проектом вертикального планування. Границі 

басейнів, як правило, співпадають з лініями водорозділів. 

Місце розташування очисних споруд вибирають нижче 

населеного пункту по течії водотоку з забезпеченням 

санітарно-захисної зони до границь житлової забудови. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Трасування мережі залежить від значного числа факторів. 

Так, при трасуванні каналізаційної мережі необхідно 

враховувати: 

1. Рельєф місцевості для зменшення заглиблення труб; 

2. Місце розташування очисних споруд; 

3. Намічене місце впуску стічної води у водойму; 

4. Прийняту систему каналізації; 

5. Характер забудови кварталів; 

6. Черговість будівництва; 

7. Насиченість місцевості підземними спорудами; 

8. Гідрогеологічними умовами. 

Трасування каналізаційної мережі здійснюється у 

визначеній послідовності. Спочатку трасують головний 

колектор, потім колектори басейнів каналізування і вуличну 

мережу. Вуличні колектори звичайно прокладають 

перпендикулярно горизонталям місцевості в напрямку до 

понижених місць басейнів. Збірні і головні колектори 

трасують по тальвегам або вздовж берегів річок, враховуючи 

при цьому можливість приєднання до них бокових колекторів. 

По головному колектору стічні води відводять за межі об'єкту, 

що каналізується. Часто рельєф місцевості це дозволяє 

відвести стічні води із міста самопливом. В таких випадках 

влаштовують одну або декілька насосних станцій для підйому 

і перекачки стічних вод. 

При вирішенні схем каналізування міста може бути 

доцільним будівництво декількох очисних станцій. В цьому 

випадку трасування мережі необхідно здійснювати з 

врахуванням розташування окремих очисних станцій. 

При трасуванні мережі по можливості необхідно уникати 

перетину каналізаційних мереж з ярами, річками, залізними 

дорогами або підземними спорудами. 

Трасування вуличних каналізаційних мереж може бути 

здійснене за трьома основними схемами (рис.2). 

Схема з низового боку кварталу застосовується при 

вираженому рельєфі з падінням поверхні рівня землі до однієї 
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або двох границь кварталу (ухил поверхні землі більше 0,008 

– 0,01). Вуличні мережі в цьому випадку прокладені лише по 

проїздах біля понижених сторін кварталів (рис.2, а). 

Охоплююча схема застосовується при плоскому рельєфі 

місцевості (уклон до 0,005...0,007), великих розмірах кварталів 

та відсутності забудови всередині кварталів. Вуличні мережі 

прокладають по проїздах, які охоплюють квартал з усіх сторін 

(рис.2, б). 

Черезквартальна схема передбачає, що вуличні мережі 

прокладені всередині кварталів - від вищерозташованих до 

нижчерозташованих, що дозволяє скоротити довжину 

каналізаційних мереж і вартість їх будівництва. Однак 

застосування цієї схеми потребує точного погодження 

забудови кварталу і утруднює експлуатацію мереж (рис.2, в). 

 

 
 

 

Рис.2 Схеми трасування каналізаційних мереж:  
а) зa охоплюючою схемою; б) з низового боку кварталу;  

в) черезквартальна; а,б,в,г - сектори кварталів;  

10-15 - номери кварталів; І-Е - вузлові колодязі. 

 

Каналізаційні лінії слід прокладати прямолінійно. В місцях 

поворотів мереж, в місцях зміни уклону лінії та діаметру труб, 
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а також в місцях з'єднання декількох ліній необхідно 

влаштовувати колодязі. 

2.4. Заглиблення каналізаційної мережі. 

Глибина закладання каналізаційних трубопроводів 

визначається розрахунком і враховується при побудові 

поздовжнього профілю. При цьому треба мати на увазі, що 

глибина їх повинна бути нe менше і не більше 

регламентованих значень, які встановлюються враховуючи 

певні умови. 

Мінімальну глибину закладання трубопроводів необхідно 

назначати виходячи із наступних трьох умов: 

1. Виключення можливості промерзання труб; 

2. Виключення руйнування труб під дією зовнішніх 

навантажень; 

3. Забезпечення під'єднання до трубопроводів 

внутрішньоквартальних мереж і бічних гілок. 

Мінімальна глибина може бути прийнята рівною 

hmin=hпр–a  

hпр – глибина промерзання грунту, м; 

а – величина, яка залежить від діаметра трубопровода. 

Значення а рекомендується приймати рівними: 0,3 м - при 

діаметрі трубопровода до 500 мм і 0,5 м - при більшому 

діаметрі. 

В звичайних умовах проектування для влаштування 

самопливних каналізаційних мереж застосовуються керамічні, 

азбестоцементні, бетонні і залізобетонні труби. З метою 

виключення руйнування їх можливими зовнішніми 

навантаженнями в міських умовах і на ділянках промислових 

підприємств глибина закладання трубопроводів повинна бути 

не менше 0,7 м до верху трубопроводу дворової і квартальної, 

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

Глибина трубопроводу до лотка визначається за формулою 

hmin=0,7+d, 

де d – діаметр труби, м. 

(2) 

(3) 
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При під’єднанні внутрішньо квартальної мережі до 

зовнішньої водовідвідної мінімальна глибина закладання 

лотка трубопроводу в диктуючій точці повинна бути не менше 

визначеної за формулою (рис.4) 

hmin= hmin+іmin(L+I)–(Zп–Zк)+∆d, 

hmin – мінімальна глибина закладання трубопроводу на 

початку внутрішньоквартальної мережі; іmin - мінімальний 

уклон трубопроводу внутрішньоквартальної мережі; Zп і Zк –  

позначки поверхні землі від початку і кінця 

внутрішньоквартальної мережі; ∆d –  різниця в а діаметрах 

труб зовнішньої і внутрішньоквартальної мережі; L+I - 

довжина внутрішньоквартальної мережі. Мінімальна глибина 

hmin повинна визначатись виходячи із перших двох умов, 

(формули 3 та 4) при цьому приймають більшу з них. 

Довжину внутрішньоквартальної мережі потрібно визначати 

по проекту внутрішньоквартальної мережі. У випадку його 

відсутності довжина мережі може бути прийнята рівній сумі 

ширини кварталу L і половини ширини проїзду I (рис.3). 

В проекті приймається найбільша з мінімальних глибин, 

виходячи із трьох наведених вище умов. 

 

 
 

 

Рис.3. Схема визначення початкової глибини  

вуличної мережі: 
1 - внутрішньоквартальна мережа; 2 - вулична мережа. 

 

(4) 
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3. РОЗТАШУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

 

Інженерні мережі необхідно розташовувати переважно у 

межах поперечних профілів вулиць доріг: під тротуарами і 

розділювальними смугами - інженерні мережі в колекторах, 

каналах або у тунелях; у межах розділювальних смуг - теплові 

мережі, водопровід, газопровід, господарсько-побутову і 

дощову каналізацію. 

При ширині проїзної частини більше 22 м треба 

передбачати розташування мереж водопроводу по обох 

сторонах вулиць [3,4]. 

Спільне прокладання газопроводів і трубопроводів, які 

транспортують легкозаймисті і горючі рідини, з кабельними 

лініями не дозволяється. 

Відстані на горизонталі (у світлі) від найближчих 

підземних інженерних мереж до будинків і споруд треба 

приймати за додатком 1 [4]. 

Відстані по горизонталі (у світлі) між сусідніми 

підземними мережами при їх паралельному розміщені треба 

приймати за додатком 2 [4].  

При різниці в глибині залягання суміжних трубопроводів 

понад 0,4 м, відстані треба збільшувати з урахуванням 

стрімкості схилів траншей, але не менше глибини траншеї до 

підошви насипу і бровки виїмки. 

При перетині підземних інженерних мереж з пішохідними 

переходами треба передбачати прокладання трубопроводів під 

тунелями, а силових кабелів і кабелів зв'язку - над тунелями. 

У місцях перетину водопровідні труби слід прокладати 

вище каналізаційних, а відстані між стінами труб по 

вертикалі повинна бути не менше 0,4 м. 

Якщо ж водопровідні труби треба прокладати нижче 

каналізаційних, то вони повинні бути сталевими і їх 

встановлюють у сталевий футляр. При цьому відстань у 

плані від кінця футляра до каналізаційних труб повинна бути 
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не менше 5 м для глинистих грунтів і не менше 10 м для 

пісків. 

При розробці робочих креслень складаються плани 

інженерних мереж по проїздам або мікрорайонам. Основою 

для їх складання є схеми інженерних мереж. На планах 

уточнюється розташування трубопроводів. Приклад такого 

плану наведений на рис.4, де також наведений приклад 

прокладання підземних мереж у виїмках з двох сторін 

проїзної частини вулиці, а також в додатку 5. 

 

 

 

Рис.4. Схема раціонального розташування  

підземних комунікацій 

 

4. ВОДОПРОВІДНІ КОЛОДЯЗІ І КАМЕРИ 

 

При підземному прокладанні трубопроводів арматура на 

них (засувки, пожежні гідранти, вантузи, регулятори тиску і 

витрат води) повинна встановлюватись у колодязях чи 

камерах. Колодязь складається (рис.5.) з робочої камери і 

горловини, яка перекривається люком. При влаштуванні 

колодязів на проїзній частині їх перекривають тяжкими 

люками тип Т, а на тротуарах, газонах - легкими тип Л. 
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На дорогах з твердим покриттям люки встановлюють в 

одному рівні з поверхнею покриття, на газонах на 5см вище 

поверхні землі та вимощенням 1м шириною навколо нього; на 

незабудованих територіях - на 20см вище поверхні землі. 

У плані форма колодязя може бути круглою і 

прямокутною. Основні матеріали стін - залізобетон (збірний 

або монолітний) і цегла. Найчастіше застосовують круглі 

колодязі із збірного залізобетону діаметром 1; 1,5; 2 м, 

використовуючи стандартні кільця 0,6; 0,9; 1,2 м висотою. 

Прямокутні залізобетонні колодязі з розмірами від 2x2,5 м до 

4x4,5 м можуть виготовлятись із збірних панелей 0,6; 0,9; 1,8 

м висотою. Цегляні колодязі можуть бути круглими 

(діаметром до 2 м) з плитою перекриття чи без неї (з 

конусоподібною горловиною) або прямокутними (до 2x2 м). 

При більших розмірах слід застосовувати прямокутні колодязі 

з монолітного залізобетону. 

При визначені розмірів колодязів необхідно враховувати 

глибину укладання труб Ну , розміри встановленої арматури і 

фасонних частин, а також мінімальні відстані до них від 

стінок, днища і перекриття (рис.5 і табл. 1). 
 

Таблиця 1. Мінімальні допустимі монтажні розміри, м, 

для водопровідних колодязів (рис.5) 

d, мм h H Нp.г Нг а b c 

100 0,25 0,5 1,5 0,75 0,3 0,3 0,4 

150 0,25 0,7 1,5 1,0 0,3 0,3 0,4 

200 0,25 0,9 1,6 1,25 0,3 0,3 0,4 

і250 0,25 1,1 1,8 1,25 0,3 0,3 0,4 

300 0,25 1,3 2,0 1,5 0,3 0,3 0,4 

400 0,25 1,7 2,5 - 0,3 0,3 0,5 

500 0,3 1,35 2,4 - 0,5 0,5 0,5 

600 0,3 1,6 2,7 - 0,5 0,5 0,5 

800 0,35 2,1 3,4 - 0,7 

■

0,5 0,5 

1000 0,35 2,3 3,6 - 0,7 0,5 0.5 
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Примітка: Для dУ<500 мм значення Н слід приймати для 

засувок з висувним шпинделем; а для dУ≥500 мм - з 

невисувним шпинделем. 

Для опускання в колодязь обслуговуючого персоналу на 

його горловині і стінках встановлюють рельєфні сталеві або 

чавунні скоби. В деяких випадках (при обгрунтуванні) 

необхідно передбачати утеплюючі кришки, які встановлюють 

нижче кришки люка на 10...30 см. 

 

 
 

Рис.5 Водопровідний колодязь залізобетонний круглий: 

1 - люк; 2 - опорне кільце; 3 – стінове кільце горловини;  
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4 - плита перекриття; 5 – стінове кільце робочої камери; 

6 - пожежний гідрант; 7 – пожежна підставка (ППТРФ); 

8 - плита днища; 9-заслінка; 10 – фланець; 11 – розтруб. 

 

При монтажу отвори між трубами і стінками колодязя 

замонолічують бетоном. В мокрих грунтах застосовують 

зовнішню гідроізоляцію днища і стін на 0.5 м вище рівня 

грунтових вод. 
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