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ПЕРЕДМОВА

ББК 38.6я73-6

І Іаіічалі.пий посібник «Конструкції та технологія будівництва ін-
женерних мереж та споруд» підготовлений у відповідності з навчаль-
ною програмою цісї дисципліни і розрахований на студентів вищих
мінімальних іакладіи.

Н поеіоішку системно і послідовно розглянуто питання, що
ноіГміані і інженерними мережами і спорудами. Матеріал викладено
у ііеший послідовності, що дає змогу студентам поступово засвоїти і
'ійстоі'уїшги ці методи і технології на практиці. Така побудова посіб-
ника привчить студента з перших кроків вивчення даної дисципліни
до комплексного інженерного мислення,послідовному та детальному
'іік'їмипню технологічних прийомів і конструктивних рішень як інже-
нерних мереж, так і інженерних споруд.

І Ірп написанні посібника було використано багато літературних
джерел, які перераховані в кінці книги, що дало можливість підготу-
іііми його на високому науково-методичному рівні.

Слід підмітити, що за останні 50-70 років в Україні були побудо-
вані системи водопостачання і каналізації у всіх містах і селищах мі-
еі.кого гину, що раніше не мали цих видів благоустрою. Великий роз-
питок отримало водопостачання населених пунктів і підприємств
сільськогосподарського призначення. Протяжність трубопроводів та-
ких систем водопостачання обчислюється тисячами кілометрів, а діа-
метри трубопроводів досягають 700 мм і більше.

І Іе менше уваги заслуговують групові системи водопостачання, спо-
руджені повністю з азбестоцементних та ін. видів труб в маловодних
районах, забезпечуючи водою населені пункти сільськогосподарські пі-
дприємства. На цих системах будується велика кількість водонапірних
веж, резервуарів, пневматичних і насосних установок, очисних станцій.

Ьудівництво систем водопостачання нерозривно пов'язано з буді-
шшитвом систем каналізації, котрі в багатьох випадках доводиться
'ідіііенювати в складних умовах, що потребує штучного пониження
рікші трунтових вод, закріплення нестійких ґрунтів, перетинання залі-
іпичішх шляхів з інтенсивним рухом поїздів і т.д.

Роботи по будівництву водопровідно-каналізаційних споруд і тру-
бопроводів дуже різноманітні, складні і виконуються в різних умовах
і використанням різних видів матеріалів і машин. В нашій країні що-
річно будуються трубопроводи із різних матеріалів і різного призна-
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чення великої протяжності. Крім того, дуже великі роботи ведуться по
реконструкції і ремонту міських інженерних мереж.

Прокладання підземних газопроводів в міських умовах в порів-
нянні з магістральними є більш складною, роботою, що має ряд спе-
цифічних трудностей і часто ще не відповідає потребам сучасного ін-
дустріального будівництва. Використовування в наш час технологія
виробництва робіт в містах часто не дозволяє вести будівництво тру-
бопроводів з максимальним використанням механізмів. Прокладка пі-
дземних газопроводів в міських умовах в значній мірі порушує нор-
мальне життя міста, створює труднощі для руху пішоходів і транспор-
ту. З точки зору економіки, ці роботи дорогі і пов'язані з великими
витратами праці.

На відміну від методів будівництва магістральних газопроводів, де
ще може відбуватися спеціалізація при виконанні зварювальних, зем-
ляних і ізоляційно-укладальних робіт, в міських умовах всі ці всі ро-
боти повинні виконуватися комплексною бригадою.

Наявність удосконалених дорожних покриттів, електрифікованих
залізничних доріг та інших перешкод в містах не дає можливості ви-
користовувати повсемісно траншейний спосіб робіт як найбільш де-
шевий. Подолання таких трасових перешкод виконується безтран-
шейними або, як їх називають, закритими способами робіт.

Метою даного посібника є змістовне засвоєння студентами учбо-
вого матеріалу, надбання інженерних навиків і уміння застосовувати
їх на практиці. Щоб нинішнім студентам стати висококваліфіковани-
ми фахівцями, професіоналами - майстрами своєї справи необхідно
сумлінно працювати з підручниками і навчальними посібниками, за-

\/ своюючи, як-то кажуть «ази науки», безпечно любити свою Батьків-
щину — Україну, рідну мову і бути великими патріотами свого народу
і держави.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам — докторам те-
хнічних наук, професорам Михайлу Федоровичу Друкованому, Ана-
толію Володимировичу Радкевичу і Василю Тимофійовичу Шаленому
за те, що вони взяли на себе не легку працю уважного прочитання ма-
теріалу рукопису підручника, висловили свої зауваження і пропозиції,
які авторами були з вдячністю прийняті і враховані при підготовці по-
сібника до друку, що безумовно поліпшило викладання матеріалу і
сам зміст даного підручника.

О.М. Лівійський, д-р технмаук, професор
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Глава 1
_ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНІ СПОРУДИ І МЕРЕЖІ

1.1. Особливості розміщення споруд та трубопроводів на
місцевості
Ч глибини віків у будівельній практиці широко застосовується ін-

женери і мережі і споруди для улаштування водопроводу, каналізації і
Т.Н. ()еоГ>лиі»ий розвиток на виконому технічному рівні проектування і
спорудження ці мережі і споруди отримали за останні 80-100 років у
ці1 їх ислнких містах світу. Для їх спорудження використовуються різні
матеріали, методи і, звичайно, різні конструктивні рішення. Для їх
уліііігі'унання створена і широко використовується на практиці спеціа-
льнії техніка, механізми і пристосування.

Терміни - інженерні мережі та інженерні споруди мають наступне
трактування.

Інженерні мережі - це трубопровідні, електропровідні і транспор-
т і комунікації, що влаштовуються у складі комплексу споруд насе-
леної о пункту, житлового масиву або виробничого підприємства. Во-
ни вимагають до свого складу: системи холодного водопостачання,
теплопостачання (пар, вода), газопостачання, каналізація, улаштуван-
ми електропостачання, зв'язку і сигналізації, дорог, залізничних колій
тощо. Наприклад, системи центрального горячого водопостачання,
подоли води і енергії з житлові будинки та ін..

Інженерні споруди - це споруди (мости, естакади, переходи, резе-
рвуари, водо нагрівні башти, бункери, насоси, лотки, тунелі тощо),
ропашовані поза будинками і призначені для транспортних і вантаж-
но-розвантажувальних операцій, переміщення людських потоків, збе-
рігання рідин і штучних матеріалів тощо. Наприклад, метрополітени,
транспортний тунель під Ла-Маншем та ін.

Системи водопостачання та каналізації населених місць представ-
ляють собою комплекси споруд, різних за призначенням, характером
конструкцій і об'ємно-планувальними рішеннями, умовами розмі-
щення на місцевості і технології будівництва.

Розрізняють два основні види цих споруд: об'ємні, призначені для
обробки, акумулювання і перекачування очищуємої води (питної або
стічної), і лінійні (трубопроводи) - для транспортування води в тех-
нологічному ланцюгу очищення і наступній подачі (або відведенні),
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