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Вис но вок. З ме тою по пе ре д жен ня роз вит ку
не га тив них про цесів руй ну ван ня ущільнен ня шва
не обхідно про ве с ти ре монтні ро бо ти згідно нор -
ма тив них ви мог [3—6]. Про по нується ви ко на ти
сверд ло ви ну діаме т ром не мен ше 0,15 м по усіх
швах на відстані 1—2 м від напірної грані до по -
знач ки підо шви греблі, та за пов ни ти її су ча сним
про тифільтраційним ком по зиційним ма теріалом. 
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Проведений аналіз доцільності використання модульних водозабірно5очищувальних засобів
на насосних станціях. Наведені основні переваги сітчастих конічних засобів, підтверджені
лабораторними та польовими випробуваннями.

ММ
е тою статті є ви яв лен ня і уза галь -

нен ня пе ре ваг сітча с тих во до за бір -
ноIочи щу валь них за собів, що роз мі -

щу  ють ся на во до провідно му тракті на сос них
станцій для очи щен ня во ди, яка по дається спо жи -
ва чам у різних га лу зях гос по дар ст ва.

У Національ но му універ си теті вод но го гос -
по дар ст ва і при ро до ко ри с ту ван ня досліджу ють ся
во до забірноIочи щу вальні за со би різних типів.
Роз роб лені ос новні прин ци пи роз ра хун ку вдо с -
ко на ле них кон ст рукцій, про ве дені їх по льові ви -
про бу ван ня [1, 2].

Відо мо, що біля 90 % ме ханічних ча с ток, які
за бруд ню ють по верх неві во до дже ре ла, ма ють ор -
ганічне по хо д жен ня. Оскільки пи то ма ва га та ких
ча с ток близь ка до пи то мої ва ги во ди, найбільш
раціональ ним спо со бом очи щен ня по лив ної во ди
є фільтру ван ня з до по мо гою ме та ле вих сіток [2].
Та ким чи ном, ви ко ри с тан ня у су час них умо вах
кон ст рукцій сітча с тих во до забірноIочи щу валь -
них за собів є виз на чаль ним.

Найбільш уза галь не ни ми ха рак те ри с ти ка ми
сiтча с тих кон ст рукцiй є на ступні:

1) про сто рові  —  розмiщен ня во до -
забірноIочи щу валь них за собів на на сос них
станціях і  по ло жен ня  йо го осi (го ри зон таль не,
вер ти каль не);

2) кон ст рук тивнi  —  тип при во ду, фор ма ро -
бо чо го ор га на, тип ор га ну ре ге не рацiї, оз на ка пря -
мо точ ностi;

3) ек сплу а тацiйнi — вклю ча ють циклiчнiсть
ро бо ти кон ст рукцiї, ступiнь очи щен ня во ди, ос -
новні гідравлічні па ра ме т ри,  спосiб уп равлiння.

Сфор му люємо ос новнi ви мо ги до сiтча с тих
во до забірноIочи щу валь них за собів, що  розміщу -
ють ся, на тру бо про во дах на сос них станцій, або у
во до за борi:

1) ефек тив на ро бо та не за леж но вiд ре жи му
во до дже ре ла;

2) за без пе чен ня не обхідно го сту пе ня очи щен -
ня ріди ни не за леж но від ре жи му ро бо ти на сос них
станцій;
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3) ре ге не рацiя ро бо чо го ор га ну без по се ред -
ньо у про цесi ро бо ти;

4) про сто та і надійність ек сплу а тації;
5) не за лежнiсть вiд кон ст рук тив них рiшень

будьIяких ла нок на сос них станцій;
6) мож ливiсть впро ва д жен ня на про ек то ва -

них, ек сплу а то ва них або ре кон ст руй о ва них тех -
но логічних лініях різно го при зна чен ня;

7) мiнiмаль не ви ко ри с тан ня до дат ко вих ви -
роб ни чих площ.

Про аналiзуємо кож ну з цих ви мог.  Ви мо га  1
— підкрес лює не за лежнiсть  ро бо ти  кон ст рукції
від рiвнiв во ди i швид кості у во до дже релi, а та кож
від сту пе ня і ха рак те ру за бруд нен ня во ди, що
особ ли во важ ли во для во до забірноIочи щу валь -
них за собів, які  функцiону ють на на сос них
станціях, розміще них на кiнце вих дiлян ках во до -
дже ре ла. Ви мо га 2 — ствер д жує не обхідність за -
без пе чен ня очи щен ня во ди при мож ли вих змінах
ти с ку або швид кості у кор пусі за со бу.  Ви мо гу 3 —
не обхідно  ро зумiти як мож ливість за без пе чен ня
вiднов лен ня про пу ск ної здат ностi кон ст рукцiї у
кож но му ре жимi ро бо ти без зу пин ки про це су по -
дачi во ди.  Ви мо га 4 — підкрес лює технічну про -
сто ту кон ст рукції во до забірноIочи щу валь но го за -
со бу та безвідмовність її ек сплу а тації у різних
умо вах.  Ви мо га 5 — кон ста тує не обхiднiсть
унiфiкації кон ст рукцiй во до забірноIочи щу валь -
них за собів i мож ливiсть їх впро ва д жен ня на на -
сос них станціях  різних  типів. Ви мо га 6 —
пiдкрес лює універ сальність кон ст рукцій роз гля -
ду ва них во до забірноIочи щу валь них за собів та
мож ливість їх ви ко ри с тан ня у різних га лу зях на -
род но го гос по дар ст ва, зо к ре ма, на всмок ту валь -
них або напірних тру бо про во дах на сос них
станцій. Ви мо га 7 — ствер д жує відсутність по тре -
би зміни за галь но го ком по ну ван ня або пла ну ван -
ня об'єктів (на сос них станцій), що вже за про ек то -
вані, або пе ре бу ва ють в ек сплу а тації. 

Бiльш  де таль ний аналiз по ка зує, що ви ще -
заз на чені ви мо ги мо жуть бу ти ре алiзо ванi у ви -
пад ку розміщен ня сiтча  то го во до забірноIочи щу -
валь ного за собу, на при клад,  на во до провiдно му
трактi  на сос ної ус та нов ки, зо к ре ма, на всмок ту -
валь но му тру бо про водi. Доцiльнiсть та ко го
розміщен ня пiдтвер д жується та кож тим, що кон -
ст рукцiя по вин на од но час но за без пе чу ва ти за -
хист вiд ме ханiчних за бруд нень на сосiв, тру бо -
про водiв та тру бо провідної ар ма ту ри во до -
провідно го трак ту. Та ким чи ном, та ка кон ст -
рукцiя по вин на пред став ля ти со бою унiфiко ва -
ний мо дуль за водсь ко го ви го тов лен ня, що має ви -
гляд ок ре мо го про мис ло во го ви ро бу (встав ки),
змон то ва ного на всмок ту валь но му тру бо про воді,

на при клад, за до по мо гою флан це во го з'єднан ня.
Iншим важ ли вим висновком та ко го аналiзу є

те, що кон ст рукцiя сітча с то го  во до забірноIочи -
щу валь но го  за со бу, розмiще но го в тру бо про водi,
по вин на бу ти  пря мо точ ною, оскiльки вiдо мо, що
са ме пря мо точ не розміщен ня за без пе чує най -
менші гiдравлiчні втра ти.  Взяв ши ос таннє за ос -
но ву, при хо ди мо до вис нов ку, що ро бо чий ор ган
та ко го за со бу по ви нен ма ти конiчну фор му,
оскiльки се ред трьох тех но логічно мож ли вих
варiантiв тру бо провідних сітча с тих кон ст рукцій
(пло с ка, цилiндрич на i конiчна фор ма ро бо чо го
ор га ну), ли ше конiчна фор ма мо же бу ти ре алiзо -
ва на як пря мо точ на.  При цьо му не обхідно вра ху -
ва ти, що варiант ус та нов ки у тру бо про водi пло с -
кої сiтки, пер пен ди ку ляр ної по то ку во ди, по тяг -
нув би за со бою не обхiднiсть збiльшен ня дiаме т ра
тру бо про во ду (дiаме т ра  кор пу са во до -
забірноIочи щу валь но го за со бу) при близ но в
2,0…2,5 ра зи:

,                                               

де V ≈ 1,0 м/с i  V1 ≈ 0,2  м/с —  швид костi відпо -
від но у всмок ту валь но му тру бо про водi на со су i
пе ред сiткою; d, D —  дiаме т ри  всмок ту валь но го
тру бо про во ду  i кор пу са во до забірноIочи щу валь -
них за собів.

Кон ст рук тив но або енер ге тич но доцільних
варіантів розмiщен ня   цилiндрич но го  сiтча с то го
ро бо чо го  ор га ну  у  тру бо про воді  при умові збе -
ре жен ня діаме т ра ос тан нь о го і раціональній до -
вжині во до забірноIочи щу валь но го за со бу не
існує. Та ким  чи ном,  по шу ки по кра щен ня кон ст -
рукцiй пло с кої i цилiндрич ної сiток  при зво дять
до  кінце во го варiан ту з  конiчною сiткою. Iншi
варiан ти фор ми ро бо чо го  ор га ну,  зо к ре ма  i  такi,
що  "не роз гор та ють ся" у пло щи ну  (на при клад,
па ра болічна)  тут  не  роз гля да ють ся, як не тех но -
логiчнi.

Та ким чи ном, мо дуль ний конічний тру бо -
провідний во до забірноIочи щу валь ний засіб
(фільтр) яв ляє со бою сітча с тий ко ну со подібний
ба ра бан, що вво дить ся без по се ред ньо у тру бо -
провід. Очи щен ня сітки від за бруд нень ве деть ся
спеціаль ним очи щу валь ним при ст роєм стру ме не -
ре ак тив ної дії. Відве ден ня за бруд нень з кор пу са
фільтра на зовні (а при не обхідності — за межі во -
до за бо ру) здійснюється з до по мо гою гідро е ле ва -
то ра (в тру бо про во дах низь ко го ти с ку), або са мо -
пли вом (в напірних тру бо про во дах).

Во до забірноIочи щу вальні за со би конічної
кон ст рукції на ле жать до універ саль них ма ло га ба -
рит них при ст роїв, ви ко ри с тан ня яких ефек тив не
при очи щенні рідин  від за бруд нень ме ханічно го
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ха рак те ру, для згу щен ня або розділен ня сумішей
і су с пензій, а та кож для інших цілей. У Націо -
наль  но му універ си теті вод но го гос по дар ст ва та
при ро до ко ри с ту ван ня роз роб лені і за хи щені ав -
торсь ки ми свідоцтва ми та па тен та ми кон ст рукції
конічних фільтрів, що мо жуть бу ти ви ко ри с тані
на про мис ло вих об'єктах, у меліорації, хімічній,
па пе ро воIце лю лозній та інших га лу зях про мис -
ло вості.

Підсу мо ву ю чи, мож на го во ри ти про ряд пе ре -
ваг роз гля ду ва них во до забірноIочи щу валь них за -
собів. До пе ре ваг за галь но го ха рак те ру не обхідно
відне с ти відве ден ня твер дих ча с ток за межі во до -
за бо ру та мож ливість ши ро кої зміни діапа зо ну
ро бо чих па ра метрів. Важ ливість ос тан нь о го по -
ля гає у не обхідності зміни ре жи му ро бо ти во до -
забірноIочи щу валь них за собів при зміні по дачі
на со са, кон цен т рації за бруд нень у воді і т.н.

Пе ре ва га ми, пов'яза ни ми з кон ст рук тив ним
ви ко нан ням во до забірноIочи щу валь них за собів, є:

I ма ло га ба ритність кон ст рукції;
I тех но логічність во до забірноIочи щу валь них

за собів та ко го ти пу, про сто та мон та жу;
I пря мо точність кон ст рукції;
I мож ливість уніфікації, взаємо заміню ваність

(у ви пад ку ре мон ту і т. ін.);
I мож ливість ви го тов лен ня у ви гляді мо ду ля,

тоб то ок ре мо го за водсь ко го ви ро бу.
Пе ре ва га ми, пов'яза ни ми з ха рак те ром ек -

сплу а тації конічних во до забірноIочи щу валь них
за собів, є:

I ефек тив на ро бо та при за бруд ненні во ди як
міне раль ни ми, так і ор ганічни ми ча ст ка ми;

I відсутність спеціаль но го ван та жопідйом но -
го об лад нан ня (не ве ли ка ма са  кон ст рукції);

I ре мон то при датність у кон крет них  умо вах;
I про сто та ав то ма ти зації та кон тро лю ро бо ти

кон ст рукції;
I мож ливість руч но го, ав то ма тич но го або

напівав то ма тич но го ке ру ван ня.
Підсу мо ву ю чи, мож на го во ри ти про ряд еко -

номічних пе ре ваг конічних во до забірноIочи щу -

валь них за собів. Це, пе ре дусім, відсутність
спеціаль но го дже ре ла енергії для за без пе чен ня
функціону ван ня кон ст рукції, ма ла ма те ріало міст -
кість та енер гоємність роз гля ду ва них во до за бір -
ноIочи щу валь них за собів. Ла бо ра торні та по льові
ви про бу ван ня підтвер ди ли, що гідравлічні втра ти
на кон ст рукції скла да ють 0,25 … 0,3 м, а на ро бо ту
за со бу ви т ра чається не більше (1,5—2)% по дачі
на сос но го аг ре га ту [2].  

Та ким чи ном, за зна чені пе ре ва ги во до забір -
ноIочи щу валь них за собів конічної кон ст рукції
доз во ля ють зро би ти вис но вок про до ціль ність їх
впро ва д жен ня на про ек то ва них, ре кон ст руй о ва -
них і ек сплу а то ва них на сос них станціях. У по -
даль ших досліджен нях по винні бу ти оп раць о вані
ме то ди прив'язу ван ня кон крет них типів і вузлів
роз роб ле них кон ст рукцій во до забірноIочи щу -
валь них за собів до ре аль них умов ек сплу а туємих
на сос них станцій.

Роз роб лені нові кон ст рукції конічних сітча с -
тих фільтрів доз во ля ють ве с ти ефек тив не очи -
щен ня рідин від ме ханічних за бруд нень, не за леж -
но від при ро ди ріди ни, ха рак те ру за бруд нень, ви -
т ра ти, на по ру, тем пе ра ту ри або інших фізич них
та гідравлічних ха рак те ри с тик. Ці фільтри мо -
жуть бу ти ви ко ри с тані для  очи щен ня технічної
во ди чи інших рідин, для розділен ня сумішей на
про мис ло вих об'єктах, у хімічно му ви роб ництві,
наф то пе ре робній та це лю лоз ноIпа пе ровій про -
мис ло вості, при зро шенні сільсько го с по дарсь ких
куль тур до щу валь ни ми ма ши на ми, в атомній та
теп ловій енер ге тиці, а та кож в інших га лу зях.
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