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Лабораторна робота № 5  

Обстеження та оцінка технічного стану трубопроводів та арматури  

зрошувальних мереж   

1. Мета роботи  

Закріплення і поглиблення знань про види трубопроводів і арматури на 
закритій зрошувальній мережі, правильну експлуатацію закритої зрошуваль-
ної мережі, можливі її дефекти і пошкодження, що можуть мати місце під час 
експлуатації; причини їх виникнення та способи усунення, правила обсте-
ження та оцінки технічного стану; набуття навичок визначати дефекти і пош-

кодження металевих і неметалевих трубопроводів та арматури шляхом візуа-
льного та інструментального обстежень, складання дефектних відомостей, 

актів обстежень й оцінки технічного стану трубопроводів, навичок усунення 
незначних пошкоджень на трубопроводах і арматурі. 

2. Зміст роботи 

 Ознайомлення з нормативними відомчими документами Держводагентс-
тва України, що регламентують правильну експлуатацію та оцінку технічно-

го стану трубопроводів і арматури закритих зрошувальних мереж, вивчення 
переліку можливих дефектів і порушень у роботі закритих зрошувальних ме-
реж, проведення їхнього візуально - інструментального обстеження, складан-

ня відомостей можливих дефектів і пошкоджень на прикладі зразків сталевих 

і пластмасових трубопроводів та на прикладі клинової засувки, проведення 
оцінки технічного стану трубопроводів та арматури за виявленими дефекта-
ми і пошкодженнями.  

3.  Забезпечення роботи матеріалами, документами, інструментами  

Для виконання роботи використовуються демонстраційні зразки трубоп-

роводів і арматури, плакати, фотоілюстрації, відеоматеріали про трубопрово-

ди і арматуру на закритій зрошувальній мережі. 
Для виконання роботи студентам у методвідділі кафедри видають: мето-

дичні вказівки до лабораторної роботи, відомчі нормативи щодо оцінки тех-

нічного стану трубопроводів: «Методика визначення корозійного стану тру-

бопроводів зрошення та водопостачання», «Правила технічної експлуатації 
меліоративних систем» (в електронній формі). 
Для виконання роботи навчальна (навчально-наукова) лабораторія  осна-

щується: демонстраційними зразками трубопроводів із різних матеріалів: 
сталеві, пластмасові, азбестоцементі, зразками чи макетами водорегулюючої 
арматури (засувка, вантуз, регулятор тиску, клапан,  тощо, засобами для ін-

струментального обстеження демонстраційних зразків (штангенциркуль,  ме-
талеві лінійки, лупа, засоби вимірювання ширини розкриття тріщин, набори  

ключів для розбирання і збирання зразків арматури, викрутки).  
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4. Загальні відомості про закриту зрошувальну мережу, її елементний 

склад та вимоги до проведення її натурних обстежень (теоретична час-

тина) 

4.1. Загальні відомості про закриту зрошувальну мережу 

Закриті зрошувальні мережі (ЗЗМ) є складовою сучасних  зрошувальних 

систем і призначені для транспортування води до місць її розподілу і випус-
ку, а також для підтримання необхідних напорів для роботи дощувальних 

машин і установок. ЗЗМ використовують для всіх способів зрошення: дощу-

вання, поверхневого поливу, краплинного, мікрозрошення, внутрішньогрун-

тового. 

Закриті зрошувальні мережі складаються із трубопроводів, арматури та 
споруд (колодязів) на них. ЗЗМ за характером їх розташування поділяються 
на стаціонарні, напівстаціонарні та пересувні. Стаціонарні мережі складають-
ся із постійних трубопроводів, розміщених в ґрунті і оснащених на певних 

ділянках арматурою, наприклад гідрантами для підключення дощувальних 

машин. 

Напівстаціонарні ЗЗМ складаються із постійних підземних і розбірних 

(сезонних) поверхневих трубопроводів, розташованих на поверхні ґрунту, до 

яких під’єднують поливну техніку. Розбірні трубопроводи після їх викорис-
тання збирають і переносять у місця постійного зберігання. 
Пересувні ЗЗМ складаються тільки із розбірних трубопроводів, укладених 

на поверхню ґрунту або на спеціальні опори. Такі ЗММ використовують 
тільки протягом поливного сезону, тому їх називають сезонні. 
Закрита зрошувальна мережа може бути напірною і самопливною. Потрі-

бний напір в ЗЗМ створюється насосною станцією або за рахунок природного 

похилу місцевості.  
Трубопроводи.  

Основним елементом ЗЗМ є трубопроводи. За призначенням трубопрово-

ди ЗЗМ поділяють на магістральні, розподільчі, польові і поливні. 
Магістральний трубопровід є головним трубопроводом. По ньому зрошу-

вальна вода із джерела зрошення подається на зрошувальну ділянку.  
Розподільчий – це трубопровід, який розподіляє воду між сівозмінними 

ділянками, окремими зрошуваними масивами до польових і поливних трубо-

проводів. 
Польовий трубопровід – це трубопровід, по якому вода надходить до до-

щувальної машини або групи машин.  

Поливний трубопровід – це трубопровід, із якого вода безпосередньо над-

ходить в ґрунт чи до рослини. 

В експлуатації трубопроводів важливим є вид матеріалу, з якого вони ви-

готовлені. Для ЗЗМ використовують різноманітні труби: сталеві, чавунні, аз-
бестоцементні, бетонні і залізобетонні, пластмасові, керамічні. Для трубоп-

роводів ЗЗМ найбільше використовуються азбестоцементні, бетонні і залізо-
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бетонні труби, в окремих випадках при високих напорах – металеві (сталеві, 
алюмінієві) труби. Для господарських ЗЗМ все більшого використання набу-

вають пластмасові труби з поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду.  

Основним показником труб є умовний прохід (Ду), який відповідає внут-
рішньому діаметру чавунних труб.  

Азбестоцементні труби виготовляють із суміші азбесту (20-25)% і порт-
ландцементу (80-85)%. Вони мають діаметр умовного проходу 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400 і 500 мм і виготовляються трьох видів: ВТ6, ВТ9 і ВТ12 на 
максимальний тиск відповідно 0,6; 0,9 і 1,2 МПа. 
Для з’єднання таких труб використовують азбоцементі муфти типу САМ. 

Азбоцементні труби виготовляють з гладкими кінцями, торці яких обточені 
до діаметрів відповідних за розмірами чавунних труб. 

Залізобетонні труби виготовляють на тиск до 1,5 МПа з внутрішнім діа-
метром 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм. Їх корисна довжина 5 м. Такі 
труби виготовляють способом віброгідропресування. 
Одним із різновидів залізобетонних труб є труби з сталевою серцевиною. 

Такі труби мають діаметр 300, 400, 500, 600 мм і довжину 10 м. Всі залізобе-
тонні труби виготовляють розтрубними. 

Сталеві  труби в ЗЗМ застосовують переважно для високонапірних мереж 

з високонапірною дощувальною технікою. Використовують переважно тон-

костінні сталеві труби різних типів. Діаметри застосовуваних для ЗЗМ стале-
вих труб коливаються в значних межах – від 100 до 1420 мм і мають товщину 

стінок від 3,5 до 8,0 мм. Сталеві труби з’єднують між собою як правило зва-
рюванням, а з арматурою - фланцями. 

Для транспортування води в ЗЗМ використовують також швидкорозбірні 
трубопроводи із спеціальних сталевих і алюмінієвих труб, які з’єднуються 
між собою у розтруб з манжетами, що самоущільнюються, або спеціальними 

механічними замками з гумовими прокладками. 

Найбільше всього відповідають умовам ЗЗМ пластмасові труби з поліети-

лену, поліпропілену, полівінілхродиду та інших матеріалів. Вони легкі, ма-
ють малі гідравлічні опори, не піддаються корозії, мають низьку теплопрові-
дність. Їх недоліками є особливі вимоги до з’єднання та значний коефіцієнт 
лінійного розширення. 
Поліетиленові труби виготовляють із поліетилену високої та низької 

щільності типів: Л – легкий,  СЛ – середньо легкий, С – середній, Т – важкий 

на максимальний тиск води відповідно 0,25; 0,40; 0,60; 1,0 МПа. Зовнішній 

діаметр труб може бути в широких межах – від 10 до 630 мм для поліетилену 

високої щільності та від 10 до 160 мм для поліетилену низької щільності. 
Труби випускають і постачають довжиною 6, 8, 10 і 12 м, а для діаметрів 

менше 63 мм – у бухтах потрібною довжиною. 

Чавунні труби для ЗЗМ використовують у виключних випадках. Вони до-

вговічні, стійкі до корозійних середовищ, проте мають значну товщину сті-
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нок і дуже важкі. Чавунні труби з’єднуються у розтруб з замонолічуванням 

стиків чи муфтами з гумовими манжетами. 

В практиці експлуатації трубопроводів частими порушеннями роботи 

ЗММ є протікання у місцях з’єднання труб. Всі види з’єднань труб поділяють 
на чотири основні групи: розтрубні, фланцеві, муфтові і зварні. 

Арматура.   

Другою складовою закритих зрошувальних мереж є арматура. Арматура – 

це пристрої, за допомогою яких управляють потоками води і повітря в систе-
мі та на її окремих ділянках. Арматуру встановлюють на насосних станціях, 

трубопроводах, колекторно-дренажній мережі, свердловинах, дощувальних 

машинах і установках. 

За принципом дії арматуру на ЗЗМ поділяють на три основні групи: запір-

на, регулююча та запобіжна. Окремо виділяють також пристрої для з’єднання 
і приєднання, які називають фасонними частинами.     

Загальний перелік арматури на ЗЗМ наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Види арматури та її призначення 

 

№ 

з/п 
Вид арматури Функціональне призначення 

1 Засувки Для регулювання витрат води в трубопроводах і на 
гідрантах 

2 Гідранти-

водовипуски 

Для випуску води із трубопроводів та під’єднання 
поливної техніки  

3 Вантузи Для видалення чи впуску повітря при заповненні та 
спорожненні трубопроводів 

4 Клапани Для запобігання зворотнім потокам води в трубоп-

роводах при зупинці подачі води  

5 Регулятори  

тиску 

Для автоматичного підтримання необхідного тиску 

в трубопроводах за схемами «після себе» і «до се-
бе» та перед поливною технікою 

6 Компенсатори Для запобігання руйнування трубопроводів при те-
мпературних лінійних деформаціях 

7 Засоби від гідрав-
лічного удару 

Для запобігання руйнування трубопроводів і арма-
тури при різких коливаннях тиску   

 

Фасонні частини призначені для влаштування поворотів, відгалужень, пе-
реходів з одного діаметра на інший. Фасонні частини поділяють на відводи, 

кути, трійники, хрести, переходи, муфти тощо. 

Основними технічними параметрами арматури є діаметр умовного прохо-

ду – номінальний внутрішній діаметр трубопроводу (Ду) , на який встановлю-

ється арматура, та умовний тиск (Ру) – параметр, що гарантує цілісність ар-

матури. 
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Серед найпоширеніших типів арматури використовують такі: 
1. Засувка – вид арматури, у якій запірний чи регулюючий орган перемі-

щується зворотно-поступально перпендикулярно до осі потоку води.  

За конструктивним виконанням засувки можуть бути клинові (у робочого 

органу ущільнюючі поверхні розташовані під кутом одна до одної) з висув-
ним штоком чи шпинделем (при відкритті і закритті засувки шток чи шпин-

дель виконує поступальний чи поступально-обертальний рух), з не висувним 

шпинделем чи штоком (при відкритті і закритті засувки шток чи шпиндель 
виконує обертальний рух)  та засувки з поворотним затвором. 

2. Клапан – вид арматури, у якій запірний чи регулюючий орган перемі-
щується зворотно-поступально напряму осі потоку води. Клапани можуть 
виконувати функцію запирання, регулювання і розподілення. 
Робочим органом клапанів є поворотний диск, який при роботі насосу під 

дією потоку води повертається навколо осі і утримується у відкритому стані 
підйомною силою, що виникає від швидкісного напору потоку.  При виклю-

ченні насосу клапан закривається під дією маси диску та дії зворотного пото-

ку води.  

3.  Гідрант-водовипуск – вид арматури, що призначений для випуску во-

ди і підключення поливної техніки або до трубопроводів підземної зрошува-
льної мережі, або до збірно-розбірних трубопроводів. Гідранти монтуються 
на відводах чи на стояках трубопроводів за допомогою фланців або швидко-

діючих з’єднань. 
Гідранти-водовипуски мають різне конструктивне виконання в залежності 

від типу дощувальних машин. Складовою частиною гідрантів-водовипусків є 
колонка, яку знімають і переносять від гідранта до гідранта разом з перемі-
щенням дощувальної машини з позиції на позицію. Це дозволяє включати і 
виключати дощувальні машини без виключення насосних станцій і без спо-

рожнення трубопроводів. 
4. Регулятор тиску – вид арматури, що забезпечує автоматичне підтри-

мання заданого тиску на трубопроводах в режимах «після себе» і «до себе» а 
також для аварійного захисту дощувальних машин. Найбільш поширені регу-

лятори мембранного типу. Основним елементом регуляторів є датчик тиску, 

який налаштовується на певне, робоче значення тиску в мережі. При підви-

щенні тиску більше за граничне значення клапан датчика закривається, що 

приводить у дію запірний орган регулятора, відбувається прикриття основно-

го водопропускного отвору і тиск після регулятора в мережі зменшується. 
При відновленні робочого тиску відбувається зворотній процес і клапан відк-
риває подачу води в трубопровід після себе. 

5. Вантуз – вид арматури, що призначений для видалення та впуску пові-
тря в трубопровід.  

Головною частиною всіх вантузів і клапанів є робочий орган – поплавок, 
який реагує на положення рівня води у пристрої. При надходженні у корпус 
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вантуза повітря рівень води в ньому знижується і у певний момент поплавок 

на короткий час опускається вниз відкриваючи отвір і випускаючи повітря. 
Після виходу повітря рівень води підвищується, поплавок, який плаває у 

камері, піднімається вверх і перекриває повітря випускний отвір. Конструк-

тивне виконання вантузів залежить від форми поплавка, його розмірів, меха-
нізму приводу поплавка, форми клапана для випуску-впуску повітря.  

4.3.  Види і причини пошкоджень та дефектів ЗЗМ та способи їх усу-

нення 

При експлуатації на закриту зрошувальну мережу діють різні сили і фак-

тори, які викликані агресивними властивостями оточуючого середовища та 
негативною діяльністю людини, що приводить до появи пошкоджень і дефе-
ктів на мережі, передчасного старіння й руйнування елементів ЗЗМ.  

Трубопроводи і арматура ЗЗМ знаходяться на відкритому повітрі або роз-
ташовані в ґрунті. Від тиску засипки ґрунту, рухомих тимчасових наванта-
жень при проходженні машин по трасі трубопроводу  або від внутрішнього 

тиску води виникають значні силові навантаження.  
Величина навантаження залежить від глибини прокладання труб, фізико-

механічних властивостей ґрунту, величини напору, що створює насосна ста-
нція, експлуатаційних режимів роботи мережі. Окрім робочого тиску в тру-

бопроводах можуть виникати небезпечні раптові збільшення тиску від гідра-
влічних ударів, які перевищують робочий тиск у декілька разів і приводять 
до руйнування труб. 

Силові навантаження викликають напружений стан трубопроводів, який 

може перевищувати граничні значення для матеріалу труб і арматури і при-

водити до їх деформації та руйнування.  
Перемінні силові дії розхитують стики на трубах, зміщують муфтові 

з’єднання, деформують ущільнювачі, викликають тріщини. Силові наванта-
ження можуть виникати у наслідок зміни гідравлічного тиску в трубопрово-

дах, зміни витрат води, зміщення ґрунтових мас під впливом намокання і, як 

наслідок, просідання ґрунту або, навпаки, замерзання і збільшення його в 
об’ємі. В наслідок зміщення ґрунту можуть з’явитись тріщини і розломи 

труб, муфт, порушення герметичності.  
Небезпечними є також температурні напруження, що виникають в ліній-

них об’єктах (трубах) під впливом значних перепадів температур. Особливо 

небезпечні температурні напруження для трубопроводів, що мають жорстке 
з’єднання, наприклад зварних стальних труб, пластмасових труб.    

Під дією опадів, вітру, перепадів температур руйнуються труби і армату-

ра, що розташовані на поверхні ґрунту. 
Закрита зрошувальна мережа постійно знаходиться під агресивною дією 

середовища. Агресивною вважається така дія, яка проявляється у негативно-

му хімічному та фізико-хімічному впливі на властивості і структуру матеріа-
лів, з яких виконані труби і арматура.  
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Негативна зміна властивостей і структури матеріалів приводить до зни-

ження їх міцності, довговічності, стійкості і, як наслідок, до руйнування 
конструкцій. 

Руйнування матеріалів і конструкцій проявляється появою корозії, трі-
щин, розломів. Розрізняють корозію хімічну і електрохімічну, небезпечну для 
металів, біологічну для органічних матеріалів (деревина), хімічну, фізико-

хімічну і фізичну для неметалевих матеріалів (бетон, пластмаса). 
Факторами, що визначають характер і швидкість корозії матеріалів у ба-

гатофазному середовищі, до яких відносяться повітря, ґрунт і вода, можуть 
бути: вид і концентрація газів і хімічних речовин у воді, що транспортується 
по трубопроводах, у дощовій воді, ґрунтовій воді, ґрунтовому розчині, відно-

сна вологість і температура повітря, температура і вологість ґрунту, гігроско-

пічність матеріалу, хімічний і структурний склад ґрунту. 

Вид і характер дефектів елементів ЗЗМ залежить від матеріалу, з якого 

виконані труби і арматура, умов, в яких працює те чи інше обладнання, та чи 

інша деталь обладнання.  
Найбільш поширеними пошкодженнями і дефектами труб, арматури і об-

ладнання є горизонтальне і вертикальне зміщення труб; зміщення муфт з 
місць встановлення; протікання води; замулення трубопроводів; деформація 
гумових ущільнювачів; знос поверхонь, що труться в деталях арматури, на-
сосних агрегатів; поломка деталей арматури і насосних агрегатів; тріщини, 

відколи, відломи, розломи, свищі, раковини, ерозія, корозія, зм’яття, наклеп, 

деформація  та інші дефекти труб і елементів арматури. 

Дефекти розподільчих, оглядових і кінцевих фільтруючих колодязів скла-
даються із дефектів і пошкоджень кілець, кришок, драбинок, що виконані з 
бетону, залізобетону, металу, цегли і частково деревини. 

Це може бути засмічення і замулення колодязів, їх просідання, відколи і 
тріщини на стінках і кришках, руйнування цегли, оголення арматури та інше. 
Дефекти на бетонних частинах колодязів у більшості випадків є наслідком 

механічних пошкоджень та корозії бетону. 
Пошкодження і дефекти арматури і фасонних частин складаються з руй-

нування гідроізоляції, корозії металу, зносу окремих елементів у наслідок дії 
зовнішнього середовища та процесів старіння і зносу,  появи протікання у мі-
сцях з’єднання з трубопроводами, місцях приєднання деталей, місцях руху 

штоків, валів, шпинделів арматури, поломка окремих елементів і деталей ар-

матури і обладнання.      
Основні види і причини виникнення дефектів на закритій зрошувальній 

мережі за видами матеріалу труб наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 

Основні види і причини дефектів на трубопроводах 

  

Види дефектів і місця їх утво-

рення 
Причини виникнення 

1 2 

Азбестоцементні труби 

Волосяні тріщини на стінках 

труб 

Ударні навантаження при транспортовані, заванта-
женні, розвантажені і вкладанні в траншею 

Вм’ятини та відколи на  тор-

цях труб 

Використання при виконанні завантажувально-

розвантажувальних робіт жорстких захватних прис-
тосувань 

Поперечні тріщини, розломи 

труб біля муфт, розрив муфт 
Жорстке з’єднання стиків труб, що не надає можли-

вості часткового повороту труби при деформації ос-
нови (додаткова заповнення простору між муфтою і 
трубою цементним розчином, відсутність зазору між 

кінцями суміжних труб, фланцеве з’єднання труб)    

Свищі на трубах і муфтах Бракована продукція заводу-виготовлювача, відсут-
ність контролю якості труб під час їх монтажу 

Поперечні тріщини, розломи 

на середніх частинах труб 

Відсутність надійного контакту між трубою і ґрун-

том (основою) по її довжині, вплив рухомих наван-

тажень при малій глибині закладання труб 

Розриви труб і муфт Тиск води, що перевищує характеристики матеріалу 

труб на міцність, погана якість труб і муфт 
Сплющування гумових ущіль-
нювачів 

Недостатня еластичність гумових ущільнювачів, 
браковані ущільнювачі  

Випирання гумових ущільню-

вачів із муфт  
Гумові ущільнювачі підвищеної еластичності, не-
правильне розташування ущільнювачів в муфтах 

Протікання на стиках з боку 

ущільнювачів 
Неправильне розташування ущільнювачів в муфтах, 

невідповідність розмірів ущільнювачів розмірам 

труб і щілини між трубою і муфтою, пошкодження 
ущільнювачів, повздовжнє зміщення труб на пово-

ротах при відсутності упорів  
Зміщення труб в горизонталь-
ній площині  

Порушення технології укладання труб, однобічне 
засипання траншеї ґрунтом при відсутності рівномі-
рного підсипання і утрамбування ґрунту 

Зміщення труб у вертикальній 

площині, просідання труб  

Нестійка основа, основа розмита ґрунтовими чи ат-
мосферними водами, протікання води з трубопрово-

ду 

Зміщення труб на стиках Дефекти монтажу: муфту недотягнуто чи перетягну-
то або муфта перекошена 

Залізобетонні труби 

Руйнування поверхневого ша-
ру бетону 

Дія на бетон агресивного зовнішнього середовища 

Утворення тріщин і розриві 
труб при підвищеному тиску 

Низька якість труб та погіршення механічної міцно-

сті їх стінок 
Протікання у стиках з боку Неякісне установлення гумових ущільнювачів і за-
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розтрубної щілини  повнення стиків, тріщини у розтрубній частині тру-
би, повздовжнє зміщення труб із-за  відсутності упо-

рів на поворотах 
Раковини, відшарування захи-

сного шару, пори, напливи 

Дефекти технології виготовлення труб, відсутність 
потрібного контролю за якістю труб під час монтажу 

Відколи на торцях, тріщини і 
вибоїни на трубах 

Механічні пошкодження під час транспортування, 
завантажувально-розвантажувальних робіт,  відсут-
ність потрібного контролю за якістю труб під час 
монтажу 

Випирання гумових ущільню-

вачів із розтруба 
Неякісне заповнення розтрубної щілини, неправиль-
не розташування ущільнювача у розтрубі  

Просідання труб Нестійка основа, основа розмита ґрунтовими чи ат-
мосферними водами, водами, що витікають з трубо-

проводу 
Розлом труб на розрубній ді-
лянці, руйнування розтруба 

Жорстке з’єднання труб, що не допускає можливості 
часткового повороту труби при деформації основи 

(додаткова заповнення простору між гладким кінцем 

труби і задньою стінкою розтрубу цементним роз-
чином)    

Відшарування захисного це-
ментно-піщаного шару   

Корозія сталевого осереддя і арматури 

Відклади на внутрішніх стін-

ках труб 

Кристалізація солей 

Чавунні труби 

Повздовжні тріщини Ударні навантаження при транспортовані, заванта-
жувально-розвантажувальних і монтажних роботах, 

відсутність потрібного контролю під час монтажу 

трубопроводів  
Нарости (пригари) і надлишки 

чавуну на торцях і у розтру-
бах,  скошені торці, раковини і 
свищі та інше 

Бракована продукція заводу-виготовлювача, відсут-
ність контролю якості труб під час їх монтажу 

Муфта встановлена не на всю 

довжину 

Забруднення і напливи бітуму на різьбі 

Протікання з розтрубної щіли-

ни 

Дефекти гумової манжети (тріщини, здуття, каверни, 

нещільне прилягання до поверхні труби чи муфти); 

муфта не докручена по різьбі на повну глибину, пе-
рекручено гумове кільце, тріщина у розтрубі 

Поперечні тріщини, розломи, 

відломи, просідання труб 

Просідання і деформація основи 

Сталеві труби 

Тріщини на поверхні зварного 

шва чи основному металі 
Порушення технології зварювання труб 

Напливи і підрізання в місцях 

переходу наплавленого металу 
до металу труби 

Порушення технології зварювання труб 

Механічний знос нижньої вну- Значна кількість зважених часток у воді 
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трішньої частини трубопрово-

ду  
Пори і прожоги, нерівномір-

ність зварного шва за шири-

ною і глибиною 

Порушення технології зварювання труб 

Зміщення кромок зварюваних 

труб 

Порушення технології зварювання труб 

Відшарування гідроізоляції  Суцільна корозія металу 

Дефекти у вигляді раковин, 

свищів, каверн 

Місцева корозія металу 

Корозія значної частини тру-
бопроводів 

Пошкодження гідроізоляції, вихід з ладу або відсут-
ність системи електрохімічного антикорозійного за-
хисту  

Поліетиленові труби 

Проколи і глибокі подряпини 

на стінках труб  

Механічні пошкодження при транспортуванні та за-
вантажувально-розвантажувальних роботах 

Пліснява та плями різних ко-

льорів на поверхнях труб 

Руйнуюча діяльність мікроорганізмів 

Дефекти зварного шва: тріщи-

ни і раковини, повітряні буль-
башки 

Порушення технології зварювання труб, відсутність 
контрою при монтажних роботах  

Неповне входження кінця тру-
би у розтруб 

Недостатня глибина оплавлення кінців труб, що 

з’єднуються 
Зморшки в середині труби Перегрів кінців труб при оплавленні і з’єднанні 
Розрив труб Неякісний матеріал труб, високий тиск води, що пе-

ревищує міцність матеріалу труб 

Протікання у стиках Неякісне зварювання стиків, наявність зусиль в тру-
бопроводах, що працюють на розтягування  

Масові розриви труб при пе-
репадах тиску 

Зменшення міцності труб у наслідок процесів фізич-

ного старіння 
Крихкість і крихкі злами на 
трубах 

Старіння матеріалу труб, зменшення його гнучкості і 
пластичності, підвищення втомлюваності матеріалу  

 

Для азбестоцементних труб найбільш поширеними дефектами є протікан-

ня у місцях з’єднання муфтами і руйнування труб та муфт. Для сталевих труб 

поширеним дефектом є їх корозія під впливом факторів агресивності середо-

вища, протікання у місцях корозії та місцях зварювання. 
Зварні сталеві і пластмасові трубопроводи найбільш чутливі до темпера-

турних напружень. Пластмасові трубопроводи до того ж мають властивість 
старіти і погіршувати свої властивості під дією сонячних променів. 
Додатковий перелік можливих несправностей на водопровідних мережах 

наведено у Додатку 4. 

4.4. Обстеження і оцінка технічного стану ЗЗМ  

Підтримання трубопроводів і арматури ЗЗМ у справному стані здійсню-

ють проведенням нагляду, догляду і ремонтних робіт. В більшості випадків 
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усунення дефектів і пошкоджень на ЗЗМ відносяться до ремонтних робіт. Їх 

виконанню передує огляд, обстеження і оцінка технічного стану всієї систе-
ми чи окремого елементу (основні правила експлуатації ЗЗМ див. Додаток 1). 

Обстеження технічного стану ЗЗМ передбачає зовнішній огляд трас тру-

бопроводів та обстеження технічного стану мереженої арматури. Огляд трас 
проводять з метою виявлення видимих та прихованих дефектів на трубопро-

водах. При цьому ознаками прихованих дефектів можуть бути: 

• вихід води на поверхню ґрунту; 

• заболочування і просідання ділянок ґрунту; 

• вихід води в стороні від траси у понижені місця; 
• поява води в оглядових і регулюючих колодязях; 

• характерний шум води в трубах і на арматурі; 
• намерзання льоду над  трасою чи біля неї. 
Обстеження технічного стану арматури полягає у перевірці цілісності та 

працездатності засувок, вантузів, гідрантів, клапанів, регуляторів, гасників і 
фасонних частин. Кожний вид арматури має свій технологічний регламент 
обстеження, який проводять разом з технічним обслуговуванням або окремо. 

Просте обстеження проводиться візуально для виявлення зовнішніх дефе-
ктів і пошкоджень. Інструментальне обстеження проводиться як складова пе-
ріодичного технічного обслуговування (ПТО) один раз щомісячно у полив-
ний сезон та за необхідністю при виявленні пошкоджень в роботі. 
Спеціальному обстеженню на виявлення корозійного стану підлягають 

металеві та залізобетонні трубопроводи із талевим осердям. Таке обстеження 
за НД 33-3.5-02-2008 „Методика визначення корозійного стану трубопрово-

дів зрошення та водопостачання” проводять планово один раз у п’ять років.  
Обстеження організовує і проводить організація, яка експлуатує трубоп-

роводи. Планові обстеження трубопроводів проводять з метою оцінки ступе-
ня надійності та безпеки експлуатації, встановлення ділянок першочергових 

ремонтних робіт, розробки інженерних заходів по попередженню аварійності. 
Обстеження та оцінювання корозійного стану трубопроводів включає в 

себе наступні етапи: 

• вивчення технічної документації; 
• обстеження трубопроводу; 
• виконання електрометричних вимірів; 
• аналіз та узагальнення даних, складання висновку; 

• додержання правил техніки безпеки. 

Вивчення технічної документації включає підбір проектної та виконавчої 
документації, даних експлуатуючих організацій, гідрогеолого-меліоративних 

експедицій, відомості про матеріали попередніх обстежень та про заходи сто-

совно захисту від корозії. 
Із технічної документації вибирають дані про корозійні умови: 

• тип ґрунтів, їхня засоленість; 
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• хімічний склад транспортованої води; 

• хімічний склад ґрунтових вод або водної витяжки з ґрунтів; 
• рівень та динаміка ґрунтових вод; 

• вологість ґрунтів; 
• глибина промерзання ґрунтів; 
• наявність та характеристика джерел блукаючих струмів. 
Відомості про трубопроводи включають: 
• тип труб і завод виробник, дата випуску; 

• діаметр, товщина стінки, довжина труби; 

• дата будівництва, довжина системи (чи ділянок з однотипними труба-
ми), глибина укладання, наявність підсипки, наявність і тип запірної армату-

ри; 

• динаміка і місцезнаходження поривів; 
• дата і обсяг виконаних ремонтів. 
На основі вивчення технічної документації на схему наносяться всі дані 

про трубопроводи та прилеглі комунікації із нанесенням технологічних та 
електричних перемичок, місцеположення свищів та поривів, існуючих засо-

бів електрохімічного захисту, а також дані про корозійні умови. 

Перед детальним обстеженням проводять рекогносцирування траси тру-

бопроводу, де визначають :  
• уточнення фактичного місцезнаходження трубопроводу порівняно з 

проектом; 

• можливість проїзду вздовж траси та характер умов для проведення 
електрометричних робіт; 

• наявність та місцезнаходження поривів по причині корозії; 
• місця встановлення запірно-регулювальної арматури трубопроводу, 

наявність електроперемичок; 

• наявність суміжних комунікацій та засобів електрохімзахисту на них;    

• наявність природних та штучних перешкод (річки, струмки, заболочені 
ділянки, балки, шляхи сполучень); 

• наявність повітряних та кабельних ліній електропередач (ЛЕП), що пе-
ретинають або проходять поблизу траси трубопроводу; 

• наявність у районі трубопроводу, що обстежується, електрифікованих 

залізниць та місцезнаходження тягових підстанцій. 

При обстеженні трубопроводів з метою визначення їхнього корозійного 

стану вирішуються наступні завдання:  
• визначення корозійної активності ґрунтів; 
• виявлення ділянок трубопроводів з інтенсивними корозійними проце-

сами; 

• визначення місць пошкоджень захисних покриттів трубопроводів; 
• обстеження трубопроводів у шурфах; 

• визначення технічного стану засобів електрохімічного захисту. 
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За результатами польових вимірів з урахуванням відомостей про пориви 

та корозійні умови намічають місця розкриття трубопроводу для уточнення 
корозійного стану труб. Місця очікуваного розкриття трубопроводу при про-

веденні вимірів закріплюють спеціальними знаками. 

Проводять обстеження трубопроводу в шурфі, яке має такі складові: 
• візуальний огляд поверхні трубопроводу та ізоляційного покриття ; 
• вимірювання товщини стінки металевих труб ультразвуковими товщи-

номірами по всій поверхні розкритого трубопроводу з метою оцінки втрат від 

внутрішньої корозії; 
• вимірювання товщини захисного шару бетону для залізобетонних тру-

бопроводів; 
• вимірювання потенціалів "труба-земля"; 

• визначення товщини та оцінка властивостей ізоляційного покриття 
трубопроводу; 

• опис продуктів корозії та корозійних пошкоджень; 
Результати всіх вимірювань, огляду трас трубопроводів та трубопроводу у 

шурфах оформляють актами. На основі виконаних оглядів і обстежень розро-

бляють рекомендації по визначенню місць пошкоджених ділянок та обсягів 
першочергових ремонтних робіт. 

5. Послідовність виконання роботи 

5.1. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання лабораторної 
роботи, відомчими нормативними документами щодо  правильної експлуата-
ції трубопроводів закритих зрошувальних систем та арматури на ній, методик 

їхнього обстеження та оцінки технічного стану  (самостійно, при підготовці 
до лабораторного заняття).  

5.2. Отримати у викладача зразки трубопроводів. Номери зразків трубоп-

роводів вибирають із таблиці розподілу завдань (табл. 9). Кожний студент або 

бригада із декількох студентів отримує і обстежує один – два зразки трубоп-

роводів (за рішенням викладача).  
Провести візуально – інструментальне обстеження зразків трубопроводів, 

що використовуються для закритих зрошувальних мереж. Зразки являють со-

бою відрізки труб довжиною 10 – 20 см або фрагменти фасонних частин. Для 
обстеження надаються зразки сталевих і пластмасових трубопроводів, які 
мають дефекти і пошкодження.  
Обстеження зразків трубопроводів проводять у такій послідовності: 

5.2.1. Обстежити зразок пластмасового трубопроводу. Визначити основні 
розміри зразка за допомогою лінійки та штангенциркуля: діаметри внутріш-

ній і зовнішній, товщина стінки, довжина зразка. Отримані дані записати у 

відомість розмірів зразка трубопроводу (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Відомість номінальних розмірів зразків трубопроводів 

 

Вид матеріалу 
зразка 

Номер 

зразка 
Діаметр, мм Товщина 

стінки, 

мм 

Довжина 
труби, мм внут-

рішній 

зовніш-

ній 

Поліетилен 
1     

2     

Сталь 
1     

2     

5.2.2. Обстежити зразок сталевого трубопроводу. Визначити основні його 

розміри аналогічно до зразка пластмасового трубопроводу. Отримані дані за-
писати у відомість розмірів зразка трубопроводу (табл. 4). 

5.2.3. Провести детальне візуальне обстеження поверхонь зразка пластма-
сового трубопроводу (зовнішньої і внутрішньої), визначити та кваліфікувати 

наявні дефекти, внести їх у відомість огляду та надати якісну та кількісну ха-
рактеристику дефектів, наприклад ширину і довжину тріщини, діаметр сви-

ща, площу і ступінь хімічної корозії тощо. Результати візуального обстежен-

ня відобразити в табличній формі (табл. 5). 

Таблиця 5 

Відомість дефектів зразків поліетиленових  

трубопроводів 

 

№ 

зразка 

№ де-
фекту 

 

Назва 
дефекту 

Якісна та кількісна характеристика 
дефекту 

1 1 

 

Глибока под-

ряпина 
Довжина 50 мм, глибина до 2 мм, 

розкриття до 1 мм. 

2 Прокол Діаметром 2 мм 

3   

……. ……………. ………………………………………… 

2 1   

5.2.4. Провести детальне візуальне обстеження поверхонь зразка сталевого  

трубопроводу (зовнішньої і внутрішньої), визначити та кваліфікувати наявні 
дефекти, внести їх у відомість огляду та надати якісну та кількісну характе-
ристику дефекту, наприклад ширину і довжину тріщини, діаметр свища, 
площу і ступінь корозії тощо.  

При аналізі дефектів користуватись рекомендаціями таблиці 3 та додатків 
до лабораторної роботи. Результати візуального обстеження відобразити в 
табличній формі (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Відомість обстеження зразків сталевих трубопроводів 

 

№ 

зразка 
№ де-
фекту 

 

Назва  
дефекту 

Якісна та кількісна характеристика 
дефекту 

1 1 

 

Корозія зовніш-

ньої поверхні 
Довжина тріщини 5 0 мм, глибина до 

2 мм, розкриття до 1 мм. 

2 Свищ  

3 Каверна  

……. ……………. ………………………………………… 

2 1   

5.2.5. За результатами візуально – інструментального обстеження встано-

вити загальну оцінку технічного стану зразка трубопроводу як:  

1 – хороший (при відсутності дефектів); 
2 – задовільний (при наявності дрібних дефектів, що не зменшують суттє-

во надійність роботи трубопроводу і дозволяють його використовувати); 

3 – незадовільний (при наявності дефектів, що загрожують порушити гер-

метичність трубопроводу); 
4 – аварійний (при наявності дефектів, що порушують герметичність тру-

бопроводу і потребують негайного виконання ремонтних робіт). 
Висновки про технічний стан зразків трубопроводів подати у табличній 

формі (табл. 7). Одночасно наводять рекомендації по покращанню технічного 

стану: профілактичний ремонт, поточний ремонт, капітальний ремонт, повна 
заміна ділянки трубопроводу. 

Таблиця 7 

Технічний стан зразків трубопроводів 

 

Вид матері-
алу зразка 

Номер 

зразка 
Технічний 

стан 
Рекомендації по покращанню 

Поліетилен 
1 Задовільний Профілактичний ремонт 
2   

Сталь 
1   

2   

 

5.3. Провести вивчення конструкції, ревізію та обстеження технічного 

стану зразка арматури закритої зрошувальної системи на прикладі клинової 
засувки з висувним шпинделем з ручним приводом (або на прикладі іншого 

зразка арматури за завданням викладача: вантуза, клапана для впуску повітря, 
клапан – вантуза, гасника гідравлічних ударів тощо).  

Вивчення конструкції, проведення ревізії та обстеження засувки виконати 

у такій послідовності: 
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5.3.1. Отримати у викладача зразок засувки або іншої арматури ЗЗМ згід-

но варіанту в таблиці розподілу завдань (табл. 9). Бригада із трьох – п’яти 

студентів отримує для аналізу один зразок. 

5.3.2. За додатковими літературними джерелами вивчити будову зразка 
арматури. Намалювати його схему і вказати на схемі основні складові елеме-
нти заданого зразка (літературу отримати у методвідділі кафедри).  

Наприклад, засувка, яка надається для роботи, відноситься до запірної ар-

матури, до типу клинових засувок з висувним шпинделем, з ручним приво-

дом. Основними її елементами є: корпус, кришка, затвор, маховик, шпиндель, 
прокладка.  
Затвор виконано у вигляді клину, диски якого при закриванні щільно при-

лягають до ущільнюючих поверхонь корпусу. Ущільнення шпинделя, який 

рухається вверх – вниз за допомогою маховика, виконано у вигляді сальника 
з азбестовим шнуром. Прокладка виконана з пароніту, різьбова втулка криш-

ки з латуні. Корпус, кришка, диски, маховик виконано з чавуну, шпиндель зі 
сталі. Ущільнюючим елементом у засувці є кільця на затворі та в корпусі, які 
виконано з висококорозійної сталі. 

5.3.3. Розібрати зразок арматури на основні вузли і деталі за допомогою 

набору ключів та викрутки. Записати порядок розбирання у вигляді послідов-
них дій – операцій. 

5.3.4. Провести візуально – інструментальне обстеження вузлів і деталей, 

визначити наявні на них дефекти та скласти відомість обстеження зразка ар-

матури (табл. 8). У відомості обстеження записати для кожного елемента ви-

значені дефекти та запропонувати способи їхнього усунення. 
Поширеним способом усунення тріщин, каверн, свищів, вм’ятин, виломів 

та інших дефектів на металевих частинах є наплавлення металу з подальшою 

обробкою поверхонь під потрібні розміри. Новим способом усунення таких 

дефектів є застосування полімерних композитів. 
Рекомендованими для галузі водного господарства є композити німецької 

фірми "Діамант Металпластик ГМБХ" для ремонтно-відновних робіт об'єктів 
меліоративних систем, зокрема деталей насосно-силових агрегатів, ємностей, 

трубопроводів, арматури, трансформаторів, радіаторів, блоків двигунів в 
умовах ремонтних майстерень насосних станцій. 

За результатами обстеження виконати загальну оцінку технічного стану 

зразка арматури як: хороший (не потребує будь яких дій), задовільний (підля-
гає тільки покращання зовнішнього вигляду шляхом очищення поверхонь і 
фарбування), незадовільний (підлягає поточному ремонту окремих деталей), 

дуже незадовільний (підлягає капітальному  ремонту шляхом заміни окремих 

вузлів і деталей), аварійний (не підлягає використанню і ремонту, а підлягає 
списанню).  
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Таблиця 8 

Відомість обстеження засувки 

 

№ 

з/п 

Назва вузла 
чи деталі 

№ 

з/п 
Наявні дефекти Спосіб усунення 

1 Корпус 1 Ознаки корозії по всій 

зовнішній поверхні 
Очистити від продуктів 
корозії, пофарбувати. 

2 Тріщина Ремонт полімерними 

композитами 

3 Каверни на 
з’єднувальних фланцях  

Ремонт наплавленням 

металу 

2 Кришка 1   

2   

3   

3 

 

 

 

Затвор 1   

2   

3   

4   

4 

 

 

Маховик 1   

2   

3   

5 

 

 

Шпиндель 1   

2   

3   

6 

 

Прокладка 1   

2   

 6. Висновки 

Наводяться основні висновки за результатами виконання роботи. Напри-

клад: в лабораторній роботі на основі аналізу нормативних  відомчих доку-

ментів Держводагентства України вивчено загальні вимоги і правила експлу-

атації трубопроводів і арматури закритих зрошувальних мереж, вивчено пе-
релік можливих їхніх дефектів і пошкоджень, вивчено порядок візуального і 
інструментального обстеження та оцінки технічного стану трубопроводів і 
арматури, проведено візуальне й інструментальне обстеження демонстрацій-

ного зразків пластмасових і сталевих трубопроводів та засувки, складено ві-
домості обстеження й оцінки технічного стану зразків трубопроводів і засув-
ки, складено перелік їхніх дефектів.  
Технічний стан зразка сталевого трубопроводу – незадовільний, поліети-

ленового – задовільний, засувки - задовільний. 
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7. Звіт з лабораторної роботи  

Звіт з лабораторної роботи оформлюється як окремо виконана індивідуа-
льна робота дослідницького характеру. Звіт містить: титульну сторінку, 

зміст, коротку загальну характеристику роботи, листок з вихідними даними, 

опис порядку виконання роботи, результати роботи, висновки, список вико-

ристаних джерел.  

8. Контрольні запитання 

1. Які три періоди виділяють в експлуатації ЗЗМ? 

2. Які роботи виконуються експлуатаційним персоналом у підготовчий 

період? 

3. Які роботи виконуються експлуатаційним персоналом у робочий        

період? 

4. Які роботи виконуються експлуатаційним персоналом у неробочий     

період? 

5. Яка мета лабораторної роботи? 

6. Як поділяють ЗЗМ за характером розташування? 

7. Як поділяють трубопроводи ЗЗМ за призначенням? 

8. Які труби за видом матеріалу використовують для ЗЗМ? 

9. Які види арматури використовують для ЗЗМ? 

10. Яке функціональне призначення засувок? 

11. Яке функціональне призначення клапанів? 

12. Яке функціональне призначення гідрантів – водовипусків? 

13. Яке функціональне призначення регуляторів тиску? 

14. Яке функціональне призначення вантузів? 

15. Причини пошкоджень елементів ЗЗМ? 

16. Найбільш поширені дефекти пластмасових трубопроводів? 

17. Найбільш поширені дефекти сталевих трубопроводів? 

18. Найбільш поширені дефекти азбестоцементних трубопроводів? 

19. Найбільш поширені дефекти залізобетонних трубопроводів? 

20. Найбільш поширені дефекти чавунних трубопроводів? 

21. Порядок обстеження підземного трубопроводу? 

22. Ознаки прихованих дефектів трубопроводів? 

23. Основні елементи засувок? 

24. Основні способи усунення дефектів металевих трубопроводів і         
арматури? 

25. Яку інформацію відображають у акті обстеження трубопроводу та     
арматури? 
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9. Завдання до лабораторної роботи 

Розподіл варіантів завдань до виконання лабораторної роботи наведено в 
таблиці 9.  

Таблиця 9 

Розподіл завдань до лабораторної роботи № 5 

№ 

з/п 

№ зразка трубопроводу для 

обстеження за видами мате-

ріалів 

Вид арматури для  

обстеження 

стале-

ві 

пласт-

масові 

азбесто-

цементні 

обов’язкова з 

розбиранням 

додаткова без 

розбирання 

1 1 1 1 засувка № 1 
регулятор тиску 

2 2 2 1 засувка № 2 

3 3 3 1 засувка № 3 
вантуз 

4 4 4 2 засувка № 4 

5 5 5 2 засувка № 5 клапан для впус-

ку повітря 6 6 6 2 засувка № 1 

7 7 7 3 засувка № 2 
клапан - вантуз 

8 8 8 3 засувка № 3 

9 9 9 3 засувка № 4 гасник гідравліч-

них ударів 10 10 10 4 засувка № 5 

11 11 11 4 засувка № 1 водомір - лічиль-

ник 12 12 12 4 засувка № 2 

13 13 13 5 засувка № 3 
регулятор тиску 

14 14 14 5 засувка № 4 

15 15 15 5 засувка № 5 вантуз 
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Додаток № 1 

Основні правила експлуатації ЗЗМ 

Технічна експлуатація ЗЗМ передбачає проведення комплексу робіт з 
правильного використання зрошувальної мережі, проведення поливів за до-

помогою дощувальної техніки, а також виконання робіт з підтримання ЗЗМ у 

постійно діючому, справному стані. Останнє передбачає виконання комплек-

су робіт з нагляду, догляду і ремонтів. 
В експлуатації ЗЗМ виділяють три періоди: підготовчий, робочий і неро-

бочий. 

У підготовчий період експлуатаційний персонал повинен виконувати такі 
основні роботи: 

1) Провести післязимовий огляд і обстеження ЗЗМ, зокрема, трас трубоп-

роводів; арматури, що залишалась на зиму; колодязів з метою виявлення де-
фектів і порушень та складання відповідних актів; 

2) Встановити зняте на зимове зберігання обладнання і арматуру; 

3) Очистити від сміття і бруду колодязі, арматуру, провести налагодження 
і наладку їхньої роботи (технічне обслуговування), при потребі виконати ре-
монтні роботи; 

4) Після завершення доглядових і ремонтних робіт, підготовки насосної 
станції, проводять остаточний огляд ЗЗМ, складають акт готовності мережі 
до заповнення водою, готують персонал і необхідне обладнання та матеріали 

до заповнення мережі водою; 

5) Проводять заповнення мережі водою відповідно до діючих інструкцій, 

випробовують її робочим тиском і складають акт готовності ЗЗМ до прове-
дення поливів. 
Порядок заповнення ЗЗМ водою проводять за такими правилами і у такій 

послідовності: 
а) Заповнення проводять у денний час, під постійним наглядом персоналу, 

малими витратами, по можливості бустерними насосами. Воду подають при 

відкритих засувках у колодязях на кінцевих скидах. 

б) Спочатку заповнюють господарський трубопровід разом з найбільш 

віддаленим польовим трубопроводом. При цьому засувки в головах інших 

польових трубопроводів залишають закритими. 

в) Після повного заповнення господарського трубопроводу і витіснення з 
нього повітря піднімають тиск до робочого значення і перевіряють герметич-

ність засувок в головах польових трубопроводів. При виявленні протікань і 
негерметичності тиск зменшують і виконують ремонт арматури і засувок (не-
герметичність виявляють за оглядом і виявленням витоків води та за характе-
рним шумом в засувках). 

г) Після заповнення господарського трубопроводу та одного із польових, 

почергово заповнюють всі інші польові трубопроводи, починаючи з тих, що 

розташовані найнижче за відмітками рельєфу. 
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При цьому засувку на трубопроводі, що заповнюється, відкривають пос-
тупово і на величину 1/4 -1/8 максимальної величини, а ті, що заповнені, пе-
рекривають на 7/10 – 9/10 з метою захисту від можливих гідравлічних ударів.  
д) Після повного заповнення мережі піднімають тиск до робочого значен-

ня, проводять остаточний огляд мережі і складають акт готовності її до робо-

ти. 

У робочий період основними завданнями експлуатаційного персоналу є 
забезпечення надійної і своєчасної роботи поливної техніки, усієї зрошуваль-
ної мережі і насосної станції. 
В цей період основні правила експлуатації ЗЗМ полягають у такому: 
1) На всіх ділянках, де встановлені манометри, контролюють тиск води в 

мережі. Протягом поливного періоду мережа повинна бути постійно запов-
нена водою і знаходитись під тиском. 

2) Контролюють роботу вантузів і гідрантів. Не допускається накопичен-

ня повітря в мережі і проведення поливів при наявності повітря. 
3) Будь-які відключення мережі, аварії, ремонти фіксуються в спеціальних 

журналах. Після аварій і зупинок введення ЗЗМ в роботу проводять тільки 

після складання акту готовності мережі чи її ділянок до роботи. 

4) При виникненні аварії аварійна ділянка максимально швидко відключа-
ється від мережі закриттям засувок, про аварію повідомляють чергового ма-
шиніста НС, гідротехніка господарства і керівника аварійно-ремонтної бри-

гади, яка має прибути на місце аварії негайно. 

5) Аварійні роботи виконуються у максимально стислі строки, виконані 
роботи оформлюються актом, де зазначається причина аварії, види і об’єми 

ремонтних робіт, використане обладнання, машини і механізми та матеріали. 

6) Персонал, що обслуговує ЗЗМ (оглядачі, регулювальники), регулярно, 

відповідно до затверджених ділянок трас трубопроводів, виконує роботи з 
нагляду і догляду (технічне обслуговування), зокрема: 

• візуальне обстеження трас ЗЗМ, виявлення місць просадок і намокання 
ґрунту; 

• огляд колодязів, очистку їх від сміття, бруду, води, скошування рос-
линності навколо колодязів; 

• огляд, очистка від іржі і бруду, поточний ремонт, регулювання роботи 

арматури, покриття поверхонь спеціальними розчинами, лаками і фарбами, 

змащування частин, що труться та інше; 
• контроль за тиском в мережі і порівняння тиску з проектними значен-

нями, фіксація робочого (експлуатаційного) тиску і стану арматури в журна-
лах; 

7) В кінці поливного періоду перевіряють величини витрат і гідравлічних 

опорів в трубопроводах, порівнюють їх з проектними і нормативними зна-
ченнями.  
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За відхиленнями опорів від нормативних приймають висновки про сту-

пінь забруднення мережі і рішення про необхідність проведення очищення 
мережі від мулу і дрейсени. 

8) Виконують промивку і очистку трубопроводів, проводять її огляд і 
складання акту про її технічний стан, готують мережу до зимового періоду 

(консервації). 
У робочий період відповідальним моментом у роботі експлуатаційного 

персоналу є включення і виключення дощувальних машин через гідранти на 
зрошувальній мережі.  
З метою запобігання гідравлічних ударів засувки на гідрантах відкрива-

ють і закривають за певними правилами: відкриття чи закриття проводять 
повільно із значною затримкою протягом 2-3 хвилин, або переривчасто з ко-

роткими, різкими поворотами штурвалу на 1/2 - 1/3 частину від повного по-

вороту і наступним вичікуванням протягом 20 – 30 секунд. 

У неробочий період експлуатаційні заходи спрямовані на підготовку ЗЗМ 

до зимового періоду, її консервації і виконання робіт з її покращення. У цей 

період виконуються такі роботи: 

1) Звільняють мережу від води шляхом поступового її спорожнення. Спо-

рожнення здійснюють по окремих ланках через водовипуски в кінцевих ко-

лодязях і через гідранти. В кінцевих колодязях спорожнення проводять само-

пливно відкриттям засувки на водовипускному патрубку. 

2) Відкачування води з кінцевих (мокрих) колодязів та з трубопроводів 
через гідранти проводять пересувними насосними агрегатами з подачею води 

на поле якнайдалі від колодязів і трас трубопроводів. 
3) Після повного спорожнення проводять огляд всіх елементів ЗЗМ, на 

основі оглядів складають дефектні акти, відомості, при потребі формують 
кошторисну документацію на ремонтні роботи і виконують їх. 

4) Знімають манометри, інше обладнання на зимове зберігання, всі отвори 

на мережі закривають пробками і заглушками. 

5) Закривають засувки в кінцевих колодязях і всі гідранти. Проміжні засу-

вки закривають на 1/3 величину пропускного отвору з метою запобігання їх 

розморожування водою при замерзанні. 
6) Розподільчі колодязі очищають від сміття, бруду і води, змащують мас-

тилами рухомі елементи арматури, утеплюють різними матеріалами, надійно 

закривають кришками. Гідранти і вантузи обгортають поліетиленовою плів-
кою. 

7) Протягом зимового періоду проводять періодичні огляди за станом 

ЗЗМ та її охорону від розкрадання і руйнування, перевіряють стан консерва-
ції мережі не рідше ніж один раз у місяць. 
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Додаток 2 

Технологія виконання робіт по обслуговуванню водопроводів та арматури 

(за ВНД  33-1.4-01-2000) 

 

Склад технологічних операцій експлуатації та  

методика виконання 

Технічні вимоги 

Обстеження технічного стану арматури мережі 
Засувки та затвори 

Перевірити стан маховика засувки та насадку його на шпиндель. 
Впевнитись у тому, що засувка (затвор) діє вірно (наскільки легко та щільно 

виконується закриття) 
Підтягнути або знову набити сальник, якщо він протікає. 
При забрудненні показника величини закриття-відкриття засувки (затвора) 
очистити його та змастити тавотом. 

Промити засувку при її забрудненні шляхом декількох закриттів-відкриттів. 

Непрацюючі засувки (затвори) діамет-
ром до 300 мм необхідно замінити но-

вими, великі засувки (затвори) діамет-
ром від 300 до 1000 мм бажано відре-

монтувати на місці. 

Вантузи, клапани впуску – випуску повітря 

Закрити кран, відкрити верхню частину вантуза і перевірити його клапан, 

який повинен щільно прилягати до сідла. 
При забрудненні отвору, що перекривається клапаном, відключити вантуз від 

мережі, перекрити кран, зняти верхню кришку та прочистити отвір. 

При пошкодженні поплавка замінити його. 

При пошкодженні мембрани замінити її. 

При неполадках вантузів або клапанів, 
які неможливо усунути необхідно за-

мінити їх справними. 

Запобіжні клапани, гасителі гідравлічних ударів 

Відключити клапан за допомогою ремонтної засувки від трубопроводу. 
Зняти верхній фланець, прочистити та, при необхідності, замінити деталі 
(мембрани, поплавки, дроселі). 
Відрегулювати клапан (гаситель) на потрібний тиск. 
Пружини клапана перед постановкою на місце покрити асфальтовим лаком.  

При неполадках гасителів або клапа-
нів, які неможливо усунути необхідно 

замінити їх справними. 
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Перевірити щільність посадки клапана (відсутність протікання). 
Болтові з'єднання 

На болтових з'єднаннях не менше одного разу на рік необхідно перевіряти за-
тяжку болтів. 
Довжина болтів повинна бути такою, щоб різьбовий кінець виступав з гайки 

на 2...3 мм 

При необхідності допускається встановлення однієї або двох шайб. 

Через 5...8 років болти, при їх корозії 
необхідно замінити.   

Зовнішній огляд трубопроводів з метою виявлення місць втрат води 
Обійти трасу водопроводу з метою виявлення як помітних, так і прихованих 

пошкоджень трубопроводу.         

Головними ознаками прихованих пошкоджень мережі можуть бути :                

− просідання землі на трасі або поблизу неї; 
− утворення на трасі або в безпосередній близькості від неї виходу води та 
заболочування ґрунту;         

− поява води в сухих оглядових колодязях;  

− утворення в зимовий час намерзань на трасі або поблизу неї;        
− шум всередині трубопроводу або корпуса арматури.          

Визначення прихованих місць втрат можна виконувати шляхом прослухову-

вання траси спеціальними акустичними приладами або шляхом опресовуван-

ня мережі по ділянках.    

При виявленні несправностей, що мо-

жуть викликати аварію, необхідні тер-

мінові ремонтні роботи.    
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Додаток 3 

Приблизний перелік робіт по поточному і капітальному ремонтах 

водоводів та трубопровідної арматури 

(за ВНД  33-1.4-01-2000) 

 

№ 

з/п 

Назви об'єктів Характеристика основних робіт 
поточний ремонт Капітальний ремонт 

1 Трубопроводи Ущільнення окремих місць 
витікань з постановкою ре-
монтних муфт, хомутів або 

зварюванням, опресування 
труб. Підчеканювання розт-
рубів.  Перевірка на втрати 

окремих ділянок мережі.  
Хімічне очищення та гідро-

пневматична промивка ме-
режі.    
Ліквідація замулень і забру-

днень.   

Заміна ділянок трубопроводів, що прийшли в незадовільний 

стан, з одночасною заміною в окремих випадках на інший мате-
ріал. Загальна довжина таких ділянок не повинна перевищувати 

50% загальної довжини.    

Обстеження мережі на трати на ділянці, що підлягає капіталь-
ному ремонту, з застосуванням спеціальних приладів, з опресу-

ванням цієї ділянки водою з наступною ліквідацією виявлених 

несправностей.    

Механічна прочищення від обростання з промивкою водою.  

Заміна гідроізоляції та теплоізоляції трубопроводів з заміною та 
відновленням коробів та футлярів.   
Прокладання дублюючих ниток напірних трубопроводів між 

камерами переключень.    
Прокладання тимчасових трубопроводів для випуску води. 

2 Засувки Набивка сальників і підтя-
гування фланцевих гайок. 

Заміна болтів, прокладок.  
Фарбування корпусів.   

Повна ревізія з розбиранням, очищенням, змащуванням і замі-
ною зношених деталей. Шабрування, розточування або заміна 
ущільнюючих кілець засувки. Заміна зношених засувок. 
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3 Вантузи, інша 
аераційна арма-
тура, за-побіжні 
та зворотні кла-
пани 

Заміна болтів, прокладок, 

мембран, регулювання ро-

боти. 

 

Ремонт з заміною зношених деталей і перевірка роботи.  

Заміна повністю зношеної арматури  

Настроювання на стенді запобіжних клапанів на заданий тиск 

спрацювання. 
     

 

Додаток 4 

Перелік несправностей на водопровідних мережах та способи їх усунення 

(за ВНД  33-1.4-01-2000) 

 

№ 

з/п 
Несправності Способи усунення 

1 Наявність по-

вздовжніх тріщин 

в стінках труб.    

Для ліквідації невеликих повздовжніх тріщин в стінках труб необхідно встановлювати 

накладні муфти або сідла. В чавунних трубах попередньо ударом молотка (масою 1 

кг) необхідно перевірити, чи не збільшується тріщина в довжину. Для того, щоб трі-
щина не збільшувалась надалі в довжину, на її кінцях необхідно зробити отвори діа-
метром 1...3 мм. Між поверхнею труби та муфтою необхідно підкладати еластичну 
листову гуму, за допомогою якої досягається герметизація дефектного місця.         
Тріщини в стальних трубах необхідно заварювати, попередньо звільнивши трубопро-

від від води. До початку зварювальних робіт необхідно встановити межі тріщин. Для 
цього необхідно змастити місце тріщини гасом, а через 20...30 хв. ретельно витерти. 

Потім поверхню необхідно простукати; в тих місцях, де є тріщини, гас виступає на 
поверхню у вигляді крапель.               

2 Наявність сви-

щів в трубах  

Свищі діаметром більше 25 мм необхідно ліквідовувати шляхом розсвердлювання 
стінок труби з наступною установкою стальної або бронзової пробки, обмотаної клоч-

чям на сурикову замазку або білила.     
Ґрунтові та одинокі свищі діаметром більше 25 мм в стінках чавунних труб необхідно 
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ліквідовувати за допомогою накладних муфт, сідел з хомутами з підкладанням листо-

вої гуми для герметизації.                   
 

3 Наявність попе-
речних переломів 
труб 

Переломи чавунних труб необхідно ліквідовувати встановленням накладних муфт з 
гумовими ущільнюючими прокладками. Частина труби у місцях перелому необхідно 

вирубати, потім поставити нову ділянку труби та кріпити насувною муфтою (або дво-

ма муфтами).                

4 Протікання в мі-
сцях з'єднання 
труб     

Протікання з'єднань труб тимчасово (до виключення пошкодженої ділянки) необхідно 

усувати заклинюванням отвору, що утворився, невеликими дерев'яними клинками.         

У випадку протікання води через прокладку між фланцями необхідно підтягти болти. 

Якщо протікання не зупиняється, стару прокладку необхідно замінити новою.             

При несправності болтового з'єднання необхідно провести його заміну.          

Невеликі (волосні) тріщини в стальних трубах необхідно усувати зачеканюванням; 

якщо зачеканюванням не досягається необхідний ефект, то місце пошкодження необ-

хідно обгорнути тканиною, брезентом, мішковиною, повстю або гумою, потім листо-

вим залізом та стягнути хомутами.            

У випадку протікання води через закриті засувки, вентильні та водозабірні крани, не-
обхідно ущільнити набивку в сальниках або замінити сальники.    

Тріщини у бронзовій або стальній арматурі необхідно запаяти. В якості припою необ-

хідно використовувати сплав свинцю та олова в пропорції 2:1. Місце пайки поперед-

ньо необхідно зачистити та протравити соляною кислотою.            

В цих випадках можливе використання автогенного зварювання. 
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Додаток 5 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

 

Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем 
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