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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Автомобільні дороги 

ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД 

Highways 

TREATMENT OF SURFACE RUNOFF

 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо очищення стічних вод з 

поверхні автомобільних доріг загального користування та мостових споруд 

(далі – автомобільних доріг). 

1.2 Цей стандарт застосовний при розробленні проєктної 

документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

автомобільних доріг з влаштуванням очисних споруд для очищення 

поверхневих вод на прилеглих територіях. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з 

територій міст і промислових підприємств 

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем 

поверхневого водовідведення 

ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 Споруди для очищення поверхневих стічних 

вод. Настанова з проектування (СН 496-77, MOD) 

ДСТУ Б В 2.7-288:2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови 
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ДСТУ Б ЕN 1433:2016 Лотки водовідвідні для транспортних і 

пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи 

випробувань, маркування та оцінка відповідності. 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації –
 каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, 
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені у [2]: автомобільна дорога; 

дорожнє покриття; у ДСТУ-Н Б В.2.5-61: поверхневе водовідведення, 

система поверхневого водовідведення, лоток водовідвідний, 

пісковловлювач; у ДСТУ 3013-95: стічні води, відведення стічних вод. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 біоплато 

Штучна водойма, яка обмежена по периметру стінками габіонів і 

засаджена вищими водними рослинами (мікрофітами) 

3.2 гідроботанічний майданчик 

Комплексна система малих одного, двох, іноді трьох слабкострумових 

мілких природних або штучних водойм, які заросли високою водною 

рослинністю (очерет, рогіз) з розміщенням природних сорбентів на дні або 

в фільтруючих касетах 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

БСК — біохімічне споживання кисню; 

ГДС — гранично допустимий скид; 

ГДК — гранично допустима концентрація. 
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5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Охорона водних об’єктів здійснюється згідно з [1], [3]. 

Для недопущення забруднення водних об’єктів стічними водами з 

поверхні автомобільних доріг, дотримання якісних показників води 

необхідно влаштовувати її організований збір, відведення та очистку. 

Стічні води з автомобільних доріг забруднюються витоками 

нафтопродуктів, пилом, який утворюється при зносі дорожнього покриття, 

зносі шин та деталей автомобілів, стиранні дорожньої розмітки, сажею при 

утворенні продуктів згорання палива при роботі двигунів внутрішнього 

згорання автомобілів. 

Причиною забруднення талих вод є також протиожеледні матеріали. 

Застосування протиожеледних матеріалів — солей хлористого натрію, 

хлориду кальцію призводить до забруднення снігу і, при його таненні, до 

забруднення поверхневих стоків та ґрунтів вздовж автомобільної дороги. 

Забруднення ґрунтів негативно впливає на придорожню рослинність і 

захисні лісонасадження. 

На вміст забруднюючих речовин у стічних водах з автомобільних 

доріг впливає інтенсивність транспортного потоку, інтенсивність опадів, 

тривалість попереднього бездощового періоду, частота прибирання сміття. 

 

6 КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД  

6.1 Розрахунок витрат дощових і талих вод 

При проектуванні дощового водовідведення поверхневих вод з 

покриття автомобільних доріг витрату дощових вод qr, л/с, можна 

визначати згідно з додатком А ДБН В.2.5-75 [11] за методом граничних 

інтенсивностей за формулою: 

,
1,02,1

2,1

m
t

FAZ
q

n
r

imid
r 




                                                        (1) 
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де Zmіd — середнє значення коефіцієнта покриву, визначається згідно 

з А.7 [11]; 

 А — показник, що характеризується інтенсивністю дощу для певної 

місцевості; 

 F — розрахункова площа стоку з ділянки автомобільної дороги, га; 

 tr — розрахункова тривалість дощу, що дорівнює тривалості 

протікання поверхневих вод по поверхні, лотках від розрахункової ділянки, 

хв; 

 η — коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на 

площі стоку, визначається згідно з А.4 [11]; 

 m — коефіцієнт, що враховує тривалість дощу, приймається при 

тривалості дощу більше 10 хв таким, що дорівнює одиниці, при тривалості 

від 2 хв до 10 хв визначається за формулою: 

 

,457,0 34,0
rtm                                                   (2) 

,)
lg

lg1(2020


r

n

m
PqA                                         (3) 

де q20 — інтенсивність дощу, л/с на 1 га, тривалістю 20 хв для даної 

місцевості при Р = 1 рік, яку допускається приймати згідно з таблицею  

А.1 [11]; 

n — показник ступеня, який допускається приймати згідно з таблицею 

А.1 [11]; 

mr — середня кількість дощів за рік, яку допускається приймати згідно 

з таблицею А.1 [11]; 

Р — період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності 

дощу, який приймається згідно з А.З [11]; 

  — показник ступеня, який допускається приймати згідно з 

таблицею А.1 [11]. 

,pconr ttt                                                   (4) 
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де tcon — час стікання дощових стоків до лотка, хв; приймається від 

2 хв до 5 хв. 

tp — час протікання дощових стоків по лоткам, хв, який визначають 

за формулою: 

,017,0 
p

p

p
V

L
t                                                   (5) 

де Lp – довжина розрахункових ділянок лотків, м; 

  Vp –швидкість руху стоків у лотку, м/с. 

 

Розрахунок витрати талого стоку виконується за формулою: 

,
10

5,5

r

thtidth
th

t

Fkh
q







                                             (6) 

де hth — шар стоку за 10 денних годин, мм, рекомендується визначати 

за конкретними даними метеоспостережень в залежності від граничного 

періоду перевищення Р, а за відсутності даних для I, III, V кліматичних 

районів України можна приймати hth= 25 мм, для II і IV районів – 7 мм, у 

граничних районах шириною до 20 км можна приймати середнє значення 

hth = 16 мм; 

 ktid — коефіцієнт, який враховує часткове прибирання та вивезення 

снігу, приймають ktid= 0,5 — 0,7; 

 F — площа ділянки автомобільної дороги, з якої збирається талий 

сток, га; 

 Ψth — коефіцієнт стоку талих вод (приймається 0,5 — 0,7); 

 tγ — тривалість стікання талих вод від геометричного центра 

ділянки покриття автомобільної дороги до розрахункового лотка, год. 

6.2 Розрахунок об’єму поверхневих стічних вод 

Розрахунок річної витрати поверхневих стічних вод виконується по 

формулі: 

,ТД WWW                                                 (7) 
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де Wд — середньорічний об’єм дощових вод, м3; 

Wт — середньорічний об’єм талих вод, м3. 

,10 ДiДД FhW                                               (8) 

де hд — шар опадів за теплий період; 

Fi — площа ділянки автомобільної дороги, з якої збирається сток, 

га; 

Ψд — коефіцієнт стоку дощових вод (Ψд =0,8). 

,10 ТiТТ FhW                                                 (9) 

де hт — шар опадів за зимовий період; 

Fi — площа ділянки автомобільної дороги, з якої збирається сток, 

га; 

ΨТ — коефіцієнт стоку талих вод (ΨТ = 0,5). 

 

7 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ 

Вибір схеми системи поверхневого водовідведення і очищення 

поверхневого стоку визначається якісною та кількісною характеристикою 

стоку, необхідним ступенем очищення, вимогами до граничних 

концентрацій забруднюючих речовин в очищених стоках і здійснюється на 

основі техніко-економічного порівняння варіантів і оцінки технічної 

можливості їх реалізації. 

Чинниками, що визначають тип дорожнього поверхневого 

водовідведення, є: обсяг дощового стоку; гідрологічні, геологічні, кліматичні 

умови; біологічні характеристики території, що прилягає до автомобільної 

дороги, геометричні параметри автомобільної дороги. 

Систему організації поверхневого водовідведення з мостів вибирають 

індивідуально відповідно їх конструктивним особливостям. 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

7 

7.1 Матеріали для улаштування систем поверхневого водовідведення 

визначають залежно від складу стічних вод, гідрогеологічних умов, 

характеру перетинів з підземними комунікаціями тощо.  

Основні матеріали з яких виготовляють системи поверхневого 

водовідведення — це бетон, фібробетон, полімербетон, морозостійкий 

пластик, нержавіюча сталь. В окремих випадках під час виготовлення 

жолобів, які використовують за межами населених пунктів, використовують 

вироби з залізобетону. 

Допускається за вимогою споживача використовувати вироби з 

хімічно стійкого бетону, які за експлуатаційними характеристиками повинні 

відповідати вимогам ДСТУ Б В 2.7-288. 

Відведення поверхневого стоку з проїзної частини автомобільних 

доріг проводяться по узбіччях і укосах земляного полотна у водовідвідні 

канави і резерви за різними схемами систем поверхневого водовідведення. 

На рисунку 1 наведена схема водовідведення, що характеризується 

вільним стіканням води по поверхні проїзної частини автомобільної дороги 

на узбіччя, далі на укоси і у водовідвідні канави. 

 

Умовні познаки: 

1 – автомобільна дорога;  

2 – узбіччя;  

3 – укоси;  

4 – водовідвідні канави. 

Рисунок 1 — Схема організації поверхневого водовідведення з 

поверхні автомобільної дороги на узбіччя 
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Швидкість стікання поверхневого стоку повинна визначатися 

параметрами поздовжніх і поперечних похилів проїзної частини та узбіч 

згідно з ДБН В.2.3-4 [8], станом покриття проїзної частини, а також його 

типом. Таку схему водовідведення рекомендується застосовувати на 

автомобільних дорогах ІІІ-ІV категорій, які характеризуються більш низькою 

концентрацією забруднюючих речовин. 

У відкритій дощовій мережі найменші уклони лотків проїзної частини, 

кюветів і водовідвідних канав потрібно приймати згідно з ДБН В.2.3-5 [9] і 

таблицею 10 ДБН В.2.5-75 [11]. 

Для уникнення проникання води в конструктивні шари дорожнього 

одягу необхідно забезпечити своєчасне відведення води з поверхні узбіч. 

Це досягається улаштуванням поперечного похилу узбіч згідно з 7.1  

ДБН В.2.3-4 [8]. 

Обсяг фільтрації води в шари дорожнього одягу залежить не тільки 

від ширини і похилу узбіччя, але також від кількості зливових опадів у 

районі прокладання автомобільної дороги та фільтраційної здатності 

матеріалів укріплення узбіч. 

Для захисту укосів від руйнування проводиться їх укріплення засівом 

трав, за допомогою мінеральних та органічних в’яжучих, збірними 

бетонними конструкціями, габіонами, конструкціями із застосуванням 

геосинтетики тощо. 

Поверхневі стоки від підошви насипів потрібно відводити за 

допомогою поздовжніх і поперечних водовідвідних канав. 

Схема водовідведення (рисунок 2) характеризується вільним 

стіканням води по поверхні проїзної частини автомобільної дороги до 

прикрайкових водовідвідних ( водозбірних) лотків, розташованих по обидва 

боки проїзної частини (крім ділянок з віражем), далі у відкриті укісні 

водовідвідні ( водоскидні) лотки, встановлені через певні відстані один від 

одного, потім у водовідвідні укріплені канави та на очисні споруди. Ця 
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схема водовідведення може бути рекомендована на автомобільних 

дорогах І-ІІІ категорій, іноді ІV категорії. 

 

Умовні познаки: 

1 — проїзна частина автомобільної дороги;  

2 — прикрайковий водовідвідний (водозбірний) лоток;  

3 — відкриті укісні водовідвідні (водоскидні) лотки;  

4 — водовідвідні укріплені канави;  

5 — очисна споруда. 

Рисунок 2 — Схема організації водовідведення з поверхні 

автомобільної дороги до прикрайкових водовідних (водозбірних) лотків 

 

Відведення поверхневих стоків з укосів виїмок і напіввиїмок, що 

прилягають до напівнасипів, здійснюється системами, які відводять 

поверхневі стоки до очисних споруд (випарні басейни, дощоприймальні 

колодязі тощо) (рисунок 3). 
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Умовні познаки: 

1 — проїзна частина автомобільної дороги;  

2 — нагірна канава;  

3 — водовідвідні лотки;  

4 — очисна споруда. 

Рисунок 3 — Схема відведення поверхневих стоків з укосів виїмок і 

напіввиїмок, що прилягають до напівнасипів 

Випуск води з водовідвідних канав, лотків в понижені місця рельєфу 

місцевості допускається за умови, що це не викличе заболочування 

місцевості і застою води біля земляного полотна. У разі перетину 

водовідвідними спорудами території, де інфільтрація поверхневого стоку в 

ґрунт погрожує стійкості укосів виїмок, основи земляного полотна, 

водовідвідні канави, лотки і резерви рекомендується влаштовувати з 

відповідною гідроізоляцією, а поверхню шару гідроізоляції укріплювати від 

розмиву і руйнування з урахуванням гідравлічних характеристик потоку. 

Укріплення дна водовідвідних канав рекомендується робити 

щебенем, укріплення укосів — засівом трав, збірними бетонними плитами, 

збірними лотками, торкретбетоном, монолітним бетоном, бетонними 

сегментами, асфальтобетонними плитами і піщаним асфальтобетоном. 

Укріплення водовідвідних канав щебенем шаром (8 — 10) см з 

засівом багаторічних трав на укосах застосовується в районах з помірним і 

вологим кліматом при швидкості течії води в канаві не більше ніж 1 м/с. У 
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випадку, коли швидкість течії води в канаві менш ніж 0,5 м/с, 

рекомендується укріплення дна водовідвідних канав засівом трав. 

Збірні бетонні плити рекомендується використовувати для укріплення 

укосів та водовідвідних канав при швидкості течії води менше ніж 3,5 м/с. 

Вони виготовляються в заводських умовах і мають прямокутну форму з 

наступними розмірами: для укріплення укосів крутизною 1:1,5 

водовідвідних канав — 0,69м х 1,05м х 0,08 м; для укріплення укосів 

крутизною 1:1 — 0,49 м х 0,85м х 0,08 м. 

При швидкості течії води менше ніж 2 м/с укоси та водовідвідні канави 

можуть укріплюватись торкретбетоном. Укріплення торкретбетоном не 

допускається в умовах пилуватих і лесоподібних суглинків, засолених 

ґрунтів, а також на зсувних ділянках. Даний тип укріплення має малу 

несучу здатність і вимагає попереднього ретельного вирівнювання 

поверхні, що укріплюється. 

У районах будівництва із сприятливими кліматичними, гідрологічними 

та геологічними умовами для укріплення укосів і дна водовідвідних канав 

при швидкості течії води в них до 3,5 м/с застосовується монолітний бетон. 

Рекомендується також застосовувати лотки-жолоби, залізобетонні 

прямокутні та рамні лотки, довгомірні телескопічні лотки для укріплення 

водовідвідних, нагірних канав у наступних випадках: 

— у районі будівництва автомобільної дороги переважають слабкі, 

водонасичені ґрунти; 

— автомобільна дорога I-II категорій проходить у насипу висотою 

більше ніж 4 м із затяжним поздовжнім похилом більше ніж 30 ‰, а також у 

понижених точках увігнутих кривих поздовжнього профілю; 

— автомобільна дорога проходить через населені пункти; 

— необхідні перехват та зниження рівня ґрунтових вод. 

Прикрайкові лотки виконуються монолітними або зі збірних елементів 

різного поперечного перерізу. Рекомендується встановлювати збірні 
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прикрайкові лотки трикутного поперечного перерізу (рисунок 4а). Для 

зручності установки у процесі будівництва рекомендується встановлювати 

прикрайкові лотки трикутного поперечного перерізу з виступами (рисунок 

4б), водозбірні лотки еліпсоїдного (рисунок 4в), круглого (рисунки 4г, 4д), 

трапецеїдального і прямокутного поперечних перерізів в залежності від 

рельєфу місцевості та зручності їх влаштування. 

Водовідвідні лотки повинні витримувати зовнішні навантаження такі, 

як транспортні навантаження, температурні деформації згідно з  

ДСТУ Б ЕN 1433. 

Вироби повинні задовольняти параметрам довговічності, таким як 

стійкість до дії ультрафіолетового випромінення, стійкість до стирання і 

старіння. 

Необхідно з’єднання елементів системи водовідводу робити 

герметичними для виключення потрапляння не очищених стоків в грунт. 

З'єднання між водовідвідними лотками повинні проектуватися так, 

щоб їх можна було надійно ущільнювати ДСТУ Б ЕN 1433. При проведенні 

випробувань згідно з ДСТУ Б ЕN 1433 в з'єднанні і водовідвідних лотках не 

має бути ніяких протікань. Виробник повинен вказувати спосіб виконання 

з'єднання у своїх інструкціях. 

У місцях з'єднань суміжних водовідвідних лотків необхідно 

забезпечувати плавний перехід без виникнення зменшення перерізу стоку. 

Максимальна висота сходинки на дні лотка не повинна перевищувати 6 мм 

згідно ДСТУ Б ЕN 1433. Рекомендується використовувати письмові 

інструкції виробника для досягнення цього значення. 
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Умовні познаки: 

а — типові водозбірні прикрайкові лотки трикутного поперечного 

перерізу і їх типорозміри; 

б — прикрайкові водозбірні лотки трикутного поперечного перерізу з 

виступами; 

в — прикрайкові водозбірні лотки еліпсоїдного поперечного перерізу; 

г, д — прикрайкові водозбірні лотки круглого поперечного перерізу. 

Рисунок 4 — Схеми прикрайкових водовідвідних (водозбірних) лотків 

Різновидом схеми, яка наведена на рисунку 1, є схема з 

влаштуванням укісних лотків для автомобільних доріг І категорії 

(рисунок 5), яка включає побудову цементобетонних берм, водозливів 

перемінного перетину. На затяжних ділянках з постійним поздовжнім 

похилом рекомендується влаштування водозливу з розширеним 

поперечним перерізом і відкритим лотком трикутного поперечного 

перерізу, що розташований на укосі під кутом. При цьому укоси насипу 

укріплюються засівом трав. 
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Умовні познаки: 

1 — проїзна частина автомобільної дороги;  

2 — водозлив з розширеним поперечним перерізом і відкритим 

лотком трикутного поперечного перерізу. 

Рисунок 5 — Схема поверхневого водовідведення з влаштуванням 

укісних лотків трикутного перетину на автомобільній дорозі І категорії 

Відповідно до схеми (рисунок 6) поверхневі стоки з покриття 

акумулюються в передбордюрному просторі, що утворюється на стику 

крайки проїзної частини та бордюрного каменю, які знаходяться по обидві 

сторони проїзної частини, далі поступають у відкриті укісні водовідвідні 

(водозбірні) лотки, потім у водовідвідні русла, очисні споруди, закриту 

каналізацію або на очисні споруди. Така схема водовідведення 

рекомендується для влаштування на автомобільних дорогах І-ІІ категорії, 

мостах та шляхопроводах. 

 

Умовні познаки: 

1 — проїзна частина автомобільної дороги;  

2 — бордюрий камінь;  

3 — відкриті укісні водовідвідні (водозбірні) лотки;  

4 — водовідвідні русла. 

Рисунок 6 — Схема організації поверхневого водовідведення з 

покриття автомобільної дороги в передбордюрний простір 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

15 

Схема водовідведення, що рекомендується застосовувати на мостах і 

шляхопроводах з кількістю смуг руху менше ніж 6 передбачає збір 

поверхневих стоків вздовж тротуарів з наступним скиданням в лотки на 

мостових конусах або закриту зливову каналізацію. Схема водовідведення 

на мостах та шляхопроводах з кількістю смуг руху більше ніж 6, включає 

схему відведення води за допомогою поперечних випусків через 

водовідвідні трубки та тротуарні блоки під міст чи шляхопровід, або через 

дощоприймальні колодязі з подальшим скиданням до очисної споруди. 

Виконувати укріплення вхідних і вихідних русел і влаштовувати 

гасники рекомендується згідно з ДБН В.2.3-22 [10]. Основне призначення 

гасників (перепадів, водобійних колодязів, швидкотоків, які розсіюють воду) 

полягає в гасінні на короткій ділянці кінетичної енергії водного потоку до 

параметрів, що не загрожують небезпеці розмивів штучного водовідвідного 

русла. 

Відведення стічної води з розділювальної смуги дороги І категорії 

здійснюється за рахунок поперечних та поздовжніх похилів згідно з  

7.9 ДБН В. 2.3-4 [8]. Організоване відведення поверхневих стоків з 

розділювальної смуги забезпечується за допомогою дощеприймальних 

колодязів та водостічних труб під насипом дороги. Поверхневі стоки з 

розділювальної смуги шириною більше ніж 5 м допускається відводити в 

дощеприймальні колодязі по бетонним лоткам, що розташовані посередені 

розділювальної смуги, бетонній крайовій плиті, яка зв'язана з бордюром. 

На ділянках віражів з розділювальною смугою поверхневі стоки із 

прилеглих до неї прикрайкових лотків скидаються в дощоприймальні 

колодязі та відводяться на очисні споруди. 

На мостових переходах, що перетинають великі водойми, збирання 

води з покриття здійснюють у типові лотки, що примикають із зовнішньої 

сторони до бордюрного блоку. 
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Капітальність водовідвідних споруд оцінюється в залежності від їх 

призначення, відповідно до норм на проектування. Основою розрахунків і 

розробок є виконання умови, при якій обчислена величина витрати води 

розрахункової імовірності перевищення (ІП) є не менше ніж максимальна. 

Згідно з ДБН В 2.3-4 [8] ймовірність перевищення розрахункової повені при 

проектуванні водовідвідних канав необхідно призначати для доріг I-

II категорій — 2 %; III категорії — 3 %; IV, V категорій — 4 %, а при 

проектуванні водовідвідних споруд з поверхні мостів і доріг для доріг I-II 

категорій — 1 %; III категорії — 2 %; IV і V категорій — 3 %. 

Стосовно схеми поверхневого водовідведення автомобільних доріг ці 

імовірності перевищення лише побічно відбивають необхідність їх обліку. 

 

8 ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

8.1 Види очищення стоків 

На очисних спорудах послідовно відбуваються всі або кілька етапів 

очищення стоків: 

— механічне очищення, 

— хімічне очищення, 

— фізико-хімічне очищення, 

— біологічне очищення. 

8.1.1 Механічне очищення передбачає видалення нерозчинних 

крупних домішок, а також забруднень, які знаходяться в колоїдному стані, з 

поверхневих стоків. До споруд механічного очищення відносяться решітки, 

сита, пісковловлювачі, відстійники, нафтовловлювачі, фільтри, 

гідроциклони, рослинні смуги. 

Зі споруд механічного очищення починається шлях стоків, які 

потрапляють на очисні споруди. 
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8.1.1.1 Решітки 

Решітки необхідно застосовувати для видалення крупних зважених 

частинок. 

Решітки розділяються по способу очистки на простіші, які очищуються 

ручним способом, та механічні, очистка яких проводиться за допомогою 

механічних застосувань. 

8.1.1.2 Піщані фільтри  

Для видалення з поверхневих стоків (після попереднього очищення 

від завислих часток і нафтових плівок) механічних домішок розміром 

більше ніж 0,25 мм рекомендується застосовувати піщані фільтри, які 

розташовують на поверхні і під землею. Піщані фільтри можуть бути 

горизонтальними з прямолінійним і круговим рухом води, вертикальними і з 

гвинтовим рухом води (тангенціальні і такі, що аеруються). Ефективність 

очищення стоків від завислих речовин на піщаних фільтрах становить  

(65-75) %. 

Принцип дії оснований на швидкості руху твердих важких частинок в 

потоці рідини. 

Піщані фільтри для очищення поверхневого стоку з доріг 

рекомендується робити з трьох окремих шарів: верхній шар — промитий 

пісок, другий шар — гравій, відокремлений від піску шаром тканини 

геотекстилю, третій шар — глини (непроникний) для запобігання 

просочування стоків у ґрунти. 

8.1.1.3 Відстійники або акумуляційні резервуари  

Для очищення стічних вод за певний проміжок часу (більше ніж за 

добу), протягом якого окремі забруднюючі речовини випадають в осад 

рекомендується використовувати відстійники або акумулюючі резервуари, 

які влаштовуються як самостійні споруди. 

Відстійники заповнюються в період випадання опадів. 
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Відстійники, які установлюються як самостійні споруди, потрібно 

застосовувати для збору непередбачуваних об’ємів води для запобігання 

зайвого затоплення території. 

Відстійники потрібно застосовувати також для попередньої очистки 

стічних вод у випадку, якщо необхідна подальша біологічна очистка стоків. 

Відстійники є вертикальні, горизонтальні, радіальні, тонкошарові. 

На рисунках 7, 8 наведені схеми тонкошарових відстійників, на 

рисунку 9 наведена схема радіального відстійника. 

Тонкошарові відстійники представляють собою відкриті та закриті 

резервуари. Як і звичайні відстійники, вони мають водорозподільну, 

відстійну і водозбірну зони, а також зону накопичення осаду. Відстійна зона 

поличними секціями або трубчастими елементами ділиться на ряд не 

глибоких шарів (до 15 см). Поличкові секції монтуються з плоских або 

хвилястих пластин, зручних в експлуатації. Трубчасті секції 

характеризуються більшою жорсткістю конструкції, що забезпечує однакові 

розміри по всій довжині. Вони можуть працювати з більш високими 

швидкостями, ніж поличні секції, але швидше замулюються опадами, 

важче піддаються очищенню і вимагають підвищеної витрати матеріалів. 

Основні схеми взаємного руху води і осаду в тонкошарових 

відстійниках: перехресна схема — коли виділений осад рухається 

перпендикулярно руху робочого потоку рідини; противотокова схема — 

виділений осад відділяється в напрямку, протилежному руху робочого 

потоку; прямоточна схема — напрямок руху осаду співпадає з напрямком 

водного потоку. 

Найбільш раціональною конструкцією тонкошарового відстійника 

вважається відстійник з противопотоковою схемою руху фаз, забезпечений 

пропорційним розподільчим пристроєм. 

Ці відстійники застосовують для очищення стічних вод, що містять в 

основному осідаючі домішки. Завдяки руху води в похилих секціях знизу 

вгору створюються сприятливі умови для осадження зважених речовин по 

коротшій траєкторії. 
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Осад безперервно сповзає проти руху води і осідає в муловий 

приямок, з якого періодично видаляється через мулову трубу. Спливаючі 

речовини збираються в пазусі між секціями та видаляються 

занурювальним лотком. Плаваючі речовини для скорочення обсягу води, 

що видаляється з ними, підганяються до лотка повітряними струменями. 

Повітря подають перфоровані труби, розташовані по периферії 

відстійника. 

Умовні познаки: 

Lbl — довжина ярусу, м; 

hbl — висота ярусу, м; 

Hbl — висота блоку з паралельними пластинами, м; 

Bbl — ширина тонкошарового блоку, м; 

Bстр — будівельна ширина відстійника, м; 

Hстр — будівельна висота відстійника, м; 

Lстр — будівельна ширина тонкошарового відстійника, м; 

hз, hм — розміри, необхідні для розташування рами, на якій 

установлюються блоки; 

l1 — довжина зони для виділення крупних домішок; 

l2, l3, l4 — конструктивні розміри. 

Рисунок 7 — Схема тонкошарового відстійника, який працює по 

перехресній схемі видалення осаду 
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Рисунок 8 — Схема тонкошарового відстійника, який працює по 

протитечійній схемі видалення домі шків 

а) важких домішків; б) легких домішків (нафтопродуктів) 
 

Особливістю роботи радіальних відстійників є зміна швидкості руху 

води від максимального значення в їх центрі до мінімального значення у 

периферії. 

 

Умовні познаки: 

1 — центральна розподільча труба;  

2 — круговий жолоб;  

3 — труба;  

4 — скребки;  

5 — рухома ферма;  

6 — приямок;  

7 — труба для мулу. 

Рисунок 9 — Схема радіального відстійника 
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Визначення розмірів відстійників рекомендується виконувати 

відповідно до 4.15 ДСТУ-Н Б В.2.5-71. 

8.1.1.4 Нафтовловлювачі 

Нафтовловлювачі потрібно застосовувати на ділянках випуску стоків 

з відстійників. 

Уловлюючі басейни складаються з трьох камер, проходячи через які 

стічні води послідовно спочатку очищаються від зважених частин, а далі 

від плівок нафтопродуктів та мастильних матеріалів, потім потрапляє в 

дощову каналізацію. 

Ступінь очистки стічних вод у нафтовловлювачах залежить від об’єму 

водозбірного резервуару, швидкості руху потоку, висоти направляючих 

перегородок та уступів очисних камер. 

Нафтовловлювачі можна встановлювати на будь-яких ґрунтах та 

рельєфі. 

Визначення розмірів нафтовловлювачів рекомендується виконувати 

відповідно до 4.20 ДСТУ-Н Б В.2.5-71. 

8.1.1.5 Гідроциклони 

У гідроциклонах очистка стічних вод від зважених частинок 

відбувається під дією центробіжних сил.  

Принцип дії циклона полягає в тому, що вода з великою швидкістю по 

дотичній подається в гідроциклон, при повертанні в якому на частинки 

діють центробіжні сили, які відкидають важкі часточки до периферії потоку, 

при цьому, чим більша різниця щільності часточок, тим краще розділення. 

8.1.1.6 Рослинні смуги 

Рослинні смуги, які представляють собою ділянки з густою 

рослинністю, потрібно застосовувати для очищення стоків від зважених 

частинок, органічних матеріалів та сумішей металів (рисунок 10).  

Побудовані належним чином рослинні смуги можуть видаляти більше 

60 % зважених частин. 
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Рослинні смуги необхідно виробляти на роздільних смугах. 

Для запобігання завчасного руйнування рослинної смуги на 

роздільній смузі необхідно влаштовувати укріплення вздовж її кромки.  

Для підвищення очисної здатності рослинних смуг необхідно 

своєчасно прибирати сміття, крупний кам’яний матеріал з поверхні 

розділювальних смуг та резервів, скошувати рослинність, а також засівати 

новою рослинністю пошкоджені ділянки. 

 

Умовні познаки: 

1 — напрямок потоку;  

2 — рослинний шар підвищеної щільності;  

3 — затримуюча дамба з дерева;  

4 — кам’яний накид;  

5 — геотекстиль;  

6 — арматурний стрижень. 

Рисунок 10 — Схема очищення поверхневих стоків на 

розділювальній смузі 

8.1.2 Хімічне очищення застосовується після механічного очищення 

та перед потраплянням стоків на біологічну очистку або використовується 

як кінцевий етап доочистки (хлорування, озонування). 

В якості хімічного очищення використовується коагуляція, 

флокуляція, седиментація, сорбція. 
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8.1.3 Фізико-хімічне очищення відноситься до глибоких стадій 

очищення. Це методи флотації, адсорбції, іонного обміну, екстракції тощо. 

Використання цих методів дозволяє витягти більшість токсичних хімічних 

з’єднань, які знаходяться в розчиненому вигляді. 

8.1.4 Біохімічне очищення засноване на здатності деяких 

мікроорганізмів перероблювати розчинені хімічні з’єднання. 

Біологічне очищення може бути аеробним (при активному доступі 

повітря), анаеробним (без доступу кисню) та аноксидне (кисневе 

голодування). 

Для очищення поверхневих стоків з автомобільних доріг і мостів 

найбільш перспективне є влаштування комплексних очисних споруд, що 

поєднують різні очисні заходи і конструкції, які дають максимальний ефект 

очищення забруднених стоків. 

Очисні споруди необхідно розташовувати компактно, займаючи 

якнайменше цінних земель. Кількість і місце розташування очисних споруд 

визначають за обсягом розрахункового стоку, пропускною здатністю цих 

споруд, розмірами водозбірної площі, поздовжнім і поперечним профілями 

автомобільної дороги, кількістю і місцем розташування мостів, 

шляхопроводів, з'їздів, а також рельєфом місцевості. 

8.2 Види очисних споруд 

Очисні споруди на мостах і автомобільних дорогах діляться на: 

— найпростіші очисні споруди; 

— ставки-відстійники (у т.ч. каскадного типу); 

— гідроботанічні майданчики; 

— очисні споруди індивідуального проєктування зі збірного та 

монолітного залізобетону; 

— модульні станції глибокого очищення; 

— очисні споруди типу «фільтруючий патрон». 
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При проєктуванні і будівництві очисних споруд на автомобільних 

дорогах (включаючи мостові споруди) застосовують найпростіші очисні 

споруди (біоплато, випарні басейни, фільтраційні басейни, ставки-

відстійники). 

При неможливості очистити забруднений стік найпростішими 

очисними спорудами, застосовують ставки-відстійники каскадного типу або 

гідроботанічні майданчики. 

При неможливості розміщення в смузі відводу ставків-відстійників 

каскадного типу або гідроботанічних майданчиків, застосовуються інші 

очисні споруди: збірні модульного типу, модульні станції повної заводської 

готовності тощо. 

8.2.1 Найпростіші очисні споруди 

Найпростіші очисні споруди на автомобільних дорогах 

влаштовуються, якщо об’єми забруднених дощових стоків невеликі і 

концентрація забруднюючих речовин низька. Доцільно їх застосовувати на 

автомобільних дорогах III-V категорій. Такі очисні споруди, як правило, 

складаються з однієї або двох ступенів очищення і включають: 

— решітку для відділення крупного сміття;  

— відстійник або заспокійливу камеру;  

— щебеневе завантаження.  

Проходження та очищення забруднених стоків в очисних спорудах 

здійснюється самопливом.  

8.2.1.1 Випарні басейни  

Випарні басейни (рисунок 11) влаштовуються там, де є відносно 

невеликі обсяги забрудненого стоку, рельєф місцевості не має значних 

перепадів, і є достатньо вільні площі для їх розміщення. 
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Умовні познаки: 

1 — вертикальний стояк з решіткою для затримання сміття;  

2 — труба зі зворотним похилом для запобігання замулювання;  

3 — кам'яний накид для захисту берега;  

4 — рівень води в басейні;  

5 — зона осідання забруднюючих речовин;  

6 — водні рослини;  

7 — вхідний отвір на схемі очищення;  

8 — аварійний водоскид;  

9 — кам'яний накид;  

10 — траншея під зуб греблі;  

11 — цементобетон;  

12 — труба для перевірки стану ставка та його технічного 

обслуговування 

Рисунок 11 — Схема випарного басейну 

Згідно ДБН В.2.3-4 [8] випарні басейни можна влаштовувати лише в 

III дорожньо-кліматичній зоні з використанням понижених ділянок 

місцевості, відпрацьованих кар'єрів та резервів глибиною не більше ніж 0,4 

м. На ділянках, де для влаштування випарного басейну використовуються 

бічні резерви, необхідно передбачати на насипу з боку басейну берму 

шириною 4,0 м. 
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8.2.1.2 Фільтраційні басейни  

Фільтраційні басейни не вимагають зведення фундаментів, 

спеціального відведення землі тощо, крім того, при влаштуванні таких 

басейнів вирішується проблема ерозії шляхом гасіння енергії потоку води, 

що виходить з водоскидних лотків.  

Принцип дії фільтраційного басейну полягає в наступному: дощові 

стоки з проїзної частини автомобільної дороги чи мостового полотна 

акумулюються у водозбірних лотках, скидаються у водоскидні лотки і далі 

самопливом надходять у відстійник для первинного гравітаційного 

очищення, в якому осаджуються найбільш великі піщані фракції і 

збирається плівка з нерозчинних нафтопродуктів; потім стік переливом 

направляється в споруду, де очищується від завислих часток, 

нафтопродуктів і металів та скидається у водойму.  

8.2.2 Ставки-відстійники 

Влаштовуються на автомобільних дорогах ІІІ-ІV категорій 1-2-

каскадні, на дорогах І-ІІ категорії – 2 і більше каскадів. 

Схеми ставків-відстійників наведені на рисунку 12. Забруднений стік 

проходить крізь решітки, залишає на них крупні забруднення, потрапляє в 

камеру осідання, де відбувається осадження зважених речовин. 

Положення рівня води визначається конструкцією камери фільтрування з 

зернистим наповненням та абсолютною відміткою лотка труби підводу 

води. 

Освітлена вода з відстійника фільтрується через камеру з зернистим 

наповненням, де проходить додаткове очищення від зважених речовин та 

нафтопродуктів. Фільтруюча камера складається, як правило, з двох рядів 

габіонів, між якими знаходиться щебінь і крупнозернистий пісок. Після 

камери з зернистим наповненням стік потрапляє на біоплато. Завдяки 

спільній дії рослин і мікроорганізмів, які населяють біоплато, відбувається 

доочистка від нафтопродуктів і важких металів. 
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Після біоплато стік потрапляє в фільтрувальну камеру з сорбентом. 

Камера з сорбентом складається з двох рядів габіонів, між якими засипан 

сорбент. При проходженні стоку через сорбент відбувається остаточна 

доочистка від зважених речовин і нафтопродуктів, що особливо важливо в 

зимово-весняний період, коли активність біоплато зменшується. Очищений 

стік у вигляді розосередженого потоку стікає у водовідвідний лоток. 

В якості фільтруючого матеріалу використовують попередньо 

промитий і відсортований гравій, кварцовий пісок, деревне вугілля, 

антрацитову крихту, подрібнений керамзит, синтетичні і полімерні 

матеріали (скловату, скловолокно, пінополіуретан) тощо. 

 

а) ставок-відстійник  

 

б) ставок-відстійник каскадного типу 

Умовні познаки: 

1 — водостічний колектор;  
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2 — відстійна камера;  

3 — секція грубої очистки;  

4 — додаткова фільтрувальна камера;  

5 — вертикальні стіни додаткових фільтрувальних камер;  

6 — відвідний колектор;  

7 — глибоководний басейн;  

8 — фільтруюча дамба;  

9 — фільтрувальна камера 

Рисунок 12 — Схема ставка-відстійника  

 

8.2.3 Гідроботанічні майданчики 

Влаштовуються на автомобільних дорогах І-ІІІ категорій, де є достатні 

площі для їх розміщення. 

Схеми гідро ботанічних майданчиків наведені на рисунках 13, 14. 

Принцип дії гідроботанічних майданчиків — комбінований. 

Забруднений стік проходить крізь решітки і залишає на них крупні 

забруднення, потрапляє в буферну водойму. На вході буферної водойми 

встановлюються бони, які сорбують нафтопродукти, що плавають на 

поверхні. У буферній водоймі відбувається регулювання витрати 

забрудненого дощового стоку, осадження зважених речовин і часткове 

освітлення забрудненого стоку, після чого стік по лотках потрапляє в 

основну водойму, яка засаджена високою водною рослинністю. На вході в 

основну водойму влаштовують також бонові загородження, які сорбують 

нафтопродукти, що плавають на поверхні. Пройшовши через водойму, яка 

засаджена вищою водною рослинністю, відбувається природне очищення 

стоку. На виході з водойми дно вистилають природним сорбентом, а 

водовідвідний лоток обладнується фільтром з природних сорбентів — 

цеолітів, шунгітів, чорних кременевих порід. Після цього очищений стік 

скидається у водний об’єкт. 

Очерет, рогіз висаджують у мілководній частині водойми, яка складає 

приблизно половину її загальної площі, на глибині не більше ніж  

0,7 м — 1,0 м, щільність висаджування рослин не менше ніж 50 шт/м2 —  
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100 шт/м2. Допускається природне заростання гідроботанічного 

майданчика. Виконувати висадку вищої рослинності необхідно один раз на 

п’ять-вісім років. 

 

Умовні познаки: 

1 — підвідний лоток;  

2 — решітка для вловлювання плаваючого сміття;  

3 — мостки;  

4 — плаваючий бон з матеріалу, що сорбує нафтопродукти;  

5 — приямок для осадження найбільш крупних фракцій зважених 

речовин;  

6 — частина водойми, яка засаджена високою водною рослинністю;  

7 — ділянка на дні ставка, яка покрита шаром природних сорбентів;  

8 — фільтруюча касета з сорбентом;  

9 — відвідний лоток. 

Рисунок 13 — Схема гідроботанічного майданчика в складі одного 

ставка 
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Умовні познаки: 

1 — підвідний лоток;  

2 — решітка для вловлювання плаваючого сміття;  

3 — мостки;  

4 — бони з матеріалу, що сорбує нафтопродукти;  

5 — буферний ставок для осадження найбільш крупних фракцій 

зважених речовин;  

6 — з’єднуючий лоток;  

7 — основний ставок гідроботанічного майданчика з високою водною 

рослинністю;  

8 — фільтруюча касета з природним сорбентом;  

9 — відвідний лоток;  

10 — ділянка на дні ставка, яка покрита шаром природних сорбентів. 

Рисунок 14 — Схема гідроботанічного майданчика складі двох 

ставків з посиленим захистом від нафтопродуктів 

На рисунку 15 наведено приклад влаштування гідро ботанічного 

майданчика. На рисунку 16 наведено фільтруюча касета. 
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Рисунок 15 — Гідроботанічний майданчик 

 

 

 

Рисунок 16 — Фільтруюча касета з завантаженим природним 

сорбентом 
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8.2.4 Очисні споруди модульного типу збірні, підземного 

розташування 

Очисні споруди модульного типу збірні, підземного розташування 

використовуються для очищення стічних поверхневих вод до норм скиду в 

водойми рибогосподарського, господарського і культурно-побутового 

користування і використовуються на мостах і автомобільних дорогах всіх 

категорій. 

У залежності від місця влаштування, необхідної потужності і ступеня 

очищення в технологічних схемах використовують комбінації окремих 

модулів очисних споруд. Виробництво окремих модулів виконується в 

заводських умовах. 

На місці встановлення очисної споруди готують фундамент і 

влаштовують з’єднані труби, підводиться вхідний лоток забрудненого стоку 

і вихідний лоток очищеного стоку. 

Забруднений стік проходить через решітки водоприймального 

колодязя регулювання потоку і залишає на них крупні забруднювачі, 

потрапляє в камеру осідання піску або піско-іловідділювач, де відбувається 

осадження зважених речовин. Принцип дії очисних споруд модульного типу 

полягає на використанні механічних та фізико-хімічних методів очистки 

стічних вод. Механічні методи призначені для виділення з води дисперсних 

домішок. Домішки з більшою щільністю ніж щільність води осаджуються, а 

нафтопродукти і другі речовини з меншою щільністю спливають. 

Далі забруднений стік потрапляє в нафтовідділювач з 

коалесцентними модулями, де відбувається спливання найбільш крупних 

часток нафтопродуктів на поверхню, а більш мілкі частки нафтопродуктів 

проходять крізь фільтр з коалесцентним ефектом, де частки 

нафтопродуктів укрупнюються і спливають на поверхню з утворенням шару 

нафтопродуктів, що відокремилися на поверхні. 
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При недостатньому ступені очистки забрудненого стоку 

влаштовується блок доочистки з сорбційним фільтром, де в якості фізико-

хімічного методу очистки стічних вод в очисних спорудах використовують 

метод адсорбції. При адсорбції нафтопродукти, які находяться в 

тонкоемульгованому і розчиненому стані, поглинаються поверхнею 

твердого сорбенту (активованого вугілля). В очисних спорудах 

використовується метод адсорбції в динамічних умовах, коли рідина 

переміщується відносно нерухомого шару сорбенту, який завантажений у 

фільтр. 

При накопичувальній схемі очищення перед очисними спорудами 

влаштовується акумулююча ємність, яка передбачена для накопичення 

стічних вод з послідуючою перекачкою їх на очисні споруди впродовж 

розрахункового часу.  

Очисні споруди модульного типу, в залежності від об’єму стоку, 

можуть збиратися з двох, трьох і більше ліній, що значно підвищує їх 

продуктивність і забезпечує очистку розрахункового стоку з максимальною 

ефективністю. 

Для очистки нафтовмісних забруднених поверхневих стоків можуть 

використовуватись технологічні схеми, наведені на рисунку 17.  
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Умовні познаки: 

1 — піскоуловлювач,  

2 — піско-муловідділювач,  

3 — нафтовідділювач з коалесцентними модулями,  

4 — колодязь для відбору проб,  

5 — блок доочищення з сорбційним фільтром,  

6 — акумулююча ємність,  

7 — канали для збору води,  

8 — збірний резервуар очищеної води,  

9 — насосна станція (або насос),  

10 — колодязь,  

Рисунок 17 — Принципові технологічні схеми очищення 

поверхневого стоку 

Схема г) рекомендується при використанні очищених стоків для 

зворотного водоспоживання. 

 

8.2.5 Очисні споруди індивідуального проєктування зі збірного 

та монолітного залізобетону 

8.2.5.1 Очисні споруди індивідуального проектування зі збірного та 

монолітного залізобетону призначені для очистки зливових поверхневих 
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стічних вод до норм скиду у водойми рибогосподарського значення і 

застосовуються, в основному, на автомобільних дорогах I категорії. 

Очисні споруди індивідуального проєктування складаються з: 

— розподільного колодязя; 

— блока попереднього очищення; 

— блока доочистки; 

— колодязів відбору проб. 

Блок попередньої очистки зливового стоку включає: 

— решітки, на яких видаляються великі забруднюючі речовини (папір, 

пакети, гілки тощо); 

— відстійник (пісковловлювач) для затримання найбільш великих 

мінеральних домішок, що містяться в стічній воді, який одночасно виконує 

роль резервуара-накопичувача. 

Блок доочищення, як правило, складається з двох або трьох ступенів 

фільтрів. 

І ступінь: фільтр з завантаженням з кварцового піску або 

подрібненого керамзиту (при невеликих витратах води). Після насичення 

фільтруючого матеріалу забруднюючими речовинами він промивається 

або, при необхідності, замінюється. Використаний фільтруючий матеріал 

підлягає утилізації. У блоці доочистки розміщуються, як правило, два 

фільтри, включені паралельно. 

ІІ ступінь: фільтр з синтетичним матеріалом. Фільтр з синтетичним 

матеріалом має циліндричний пластмасовий корпус. Фільтруючий елемент 

виконаний з використанням поліпропіленового волокна. Ефективність 

очищення води на фільтрі синтетичного матеріалу становить: 

— по зважених речовинах — 95 %; 

— по нафтопродуктам — (70-80) %. 

У міру насичення фільтруючого матеріалу забруднюючими 

речовинами, фільтр синтетичного матеріалу промивається або, при 
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необхідності, замінюється. Розрахункова тривалість роботи фільтра 

синтетичного матеріалу до максимально допустимого насичення 

фільтруючого матеріалу становить близько 1500 год. Використаний 

фільтруючий матеріал підлягає утилізації. У блоці доочистки 

розміщуються, як правило, два фільтра синтетичного матеріалу, включені 

паралельно. 

ІІІ ступінь: адсорбційний фільтр. Адсорбційний фільтр призначений 

для очищення води від нафтопродуктів, як в розчиненому, так і в тонко 

емульгованому стані. Фільтр має пластиковий корпус, який заповнюється 

активованим вугіллям. Ефективність очищення води в адсорбційному 

фільтрі по нафтопродуктам, в залежності від тривалості його роботи, 

становить (90-98) %. Розрахункова тривалість роботи фільтруючого 

елемента до насичення становить близько 1500 год. Відпрацьований 

активоване вугілля не підлягає регенерації і утилізується. У блоці 

доочистки розміщуються, як правило, два адсорбційних фільтра, включені 

паралельно. 

Розподільчий колодязь забезпечує подачу розрахункового значення 

витрати стічної води на очисні споруди. При такому поділі потоку, на очисні 

споруди направляється забруднена частина дощових стічних вод, а зайва, 

умовно чиста частина стоку, надходить на обвідну лінію.  

Колодязь відбору проб встановлюється перед скиданням очищеної 

води, оснащений дисковим затвором і призначений для відбору проб 

очищеного стоку. 

8.2.5.2 Принцип роботи очисних споруд індивідуального 

проєктування зі збірного та монолітного залізобетону. 

Стічні води самопливом надходять в ємність для відстоювання, де 

відбувається попереднє осадження найбільш великих мінеральних 

домішок, що полегшує умови експлуатації очисної споруди і продовжує 

строк експлуатації фільтрів блоку доочистки. Принцип дії пісковловлювачів 
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заснований на тому, що під впливом сил тяжіння відбувається осідання на 

дно частинок, питома вага яких більше, ніж питома вага води. 

Пісковловлювач повинен бути розрахований на таку швидкість руху води, 

при якій відбувається осадження твердих суспендованих частинок. 

Спливаючі на поверхню води нафтопродукти надходять у 

нафтовідділювачі і нафтозбиральні ємності, які розташовуються поруч з 

блоком попереднього очищення. Нафтопродукти, накопичені в 

нафтозбиральних ємності, періодично вивозяться на утилізацію в 

спеціалізовану організацію. Для накопичення осаду і періодичного його 

видалення, на початку відстійника робиться приямок, обсяг якого залежить 

від конструкції відстійника і способу видалення мулу. Щоб осад 

самопливом сповзав до приямку, дно відстійника влаштовують з похилом 

не менше ніж 0,01‰. Для зменшення необхідного для вивезення обсягу 

мулового осаду і при наявності вільних площ влаштовують мулові 

майданчики, де вологість мулу знижується на (75-80) %. Обсяг при цьому 

зменшується у чотири-сім разів. Зневоднений осад використовується для 

відсипання нижніх шарів насипів автомобільних доріг. 

З ємності попереднього відстоювання забруднений стік подається 

насосом на напірні фільтри І-ІІІ ступенів очищення. Після очищення на 

фільтрах І-ІІІ ступенів стоки надходять в резервуар очищеної води. Потім, 

основна частина очищеної води скидається у водойму. Невелику кількість 

очищеної води, що знаходиться в резервуарі, використовують для 

розпушення завантаження фільтрів і гідровивантаження фільтруючих 

матеріалів у міру їх забруднення. 

 

8.2.6 Модульні станції глибокого очищення 

8.2.6.1 Модульна станція глибокого очищення підземного 

розташування 

Очисні споруди на основі модульних станцій глибокого очищення 

підземного розташування (рисунок 18) застосовуються для очищення 
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зливових поверхневих стічних вод до норм скиду у водойми 

рибогосподарського, господарсько-питного і культурно-побутового 

водокористування та застосовуються на мостах і автомобільних дорогах I-

IV технічних категорій. Модульна станція виготовляється в заводських 

умовах. На місці установки очисної споруди готується фундамент і 

підводиться вхідний лоток для забрудненого стоку та вихідний лоток для 

очищеного стоку. 

Обладнання, яке встановлюється в модульній станції підбирається на 

підставі аналізу забрудненості стоку, необхідного обсягу та ступеня 

очищення.  

До переваг станції відносяться:  

— не потрібне будівництво спеціальних будівель;  

— установка розрахована для експлуатації в різних кліматичних 

умовах;  

— заводська готовність до експлуатації;  

— перевезення в зібраному вигляді автомобільним, залізничним або 

морським транспортом на будь-які відстані;  

— швидке введення в експлуатацію;  

— міцна, легка, довговічна конструкція. 

Робота очисної споруди здійснюється в наступному порядку: 

забруднений стік через розподільчий колодязь потрапляє в акумулюючі 

ємності, де здійснюється попереднє відстоювання та накопичення 

забрудненого стоку, що призводить до зниження пікових навантажень на 

очисних спорудах. Забруднений стік проходить три камери: у першій камері 

відбувається осадження зважених речовин і спливання нафтопродуктів; у 

другій - очищення від основної частини нафтопродуктів на коалесцентних 

фільтрах; у третій камері — доочищення води від нафтопродуктів на 

сорбційних фільтрах. 
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Умовні познаки: 

1 — забруднений поверхневий стік;  

2 — забруднений стік з ємності відстоювання;  

3 — очищений стік;  

4 — умовно чистий стік;  

5 — коалесцентний фільтр;  

6 — фіброльний фільтр;  

7 — вугільний фільтр; 

КД — колодязь-розділювач;  

К1,К2 — оглядові колодязі;  

КК — колодязь скиду очищених стічних вод 

Рисунок 18 — Схема модульної станції глибокої очистки підземного 

розташування  
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8.2.6.2 Модульна станція глибокого очищення наземного 

розташування 

Модульна станція глибокого очищення (рисунок 19) застосовується 

для очищення зливових поверхневих стічних вод до норм скиду у водойми 

рибогосподарського, господарсько-питного і культурно-побутового 

водокористування і може застосовуватися на територіях, де економічно 

недоцільне будівництво капітальних споруд, але є можливість підключити 

електроенергію. Установка випускається в контейнерному виконанні повної 

заводської готовності. Застосовується на автомобільних дорогах I-II 

категорій. 

 

Умовні познаки: 

1 — батарейний гідроциклон;  

2 — напірні сорбційні фільтри І ступеня;  

3,4 — напірні сорбційні фільтри ІІ і ІІІ ступеня;  

5 — система УФ-знезараження;  

6,7 — комплекс дозування коагулянта;  

8 — комплекс дозування реагенту;  

9 — ємкість розриву струменя;  

10 — колектор відводу осаду;  

11 — розподільний колодязь;  

12 — колодязь для скиду очищеного стоку  

Рисунок 19 — Схема модульної станції глибокого очищення 

наземного розташування 

вода на очистку 

аварійний скид 
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Станція виготовляється у вигляді стандартного блоку-контейнера з 

орієнтовними розмірами модуля 8,0 × 2,7 × 3,0 м. Продуктивність одного 

модуля становить (0,6 — 6,0) л / с з можливістю збільшення продуктивності 

шляхом підключення додаткових модулів. Для початку експлуатації 

потрібно лише підключення до електромережі та монтаж вхідного і 

вихідного колекторів, при необхідності, додатково встановлюється 

акумулююча ємність. 

Поверхневі стічні води, попередньо освітлені в акумулюючій ємності, 

подаються занурюючим насосом на модульну станцію. На першому етапі 

обробки поверхневого стоку в модульній станції відбувається відділення 

дрібнодисперсних суспензій на гідроциклоні. Далі, очищена від суспензій 

вода подається на напірні сорбційні фільтри. На першому ступені 

проходження напірної фільтрації відбувається очищення від залишкових 

дрібнодисперсних і колоїдних часток та основної частини нафтопродуктів. 

Другий ступінь напірної фільтрації знижує концентрацію органічних сполук, 

зменшуючи тим самим значення БПК. При необхідності очищення до ГДК 

рибогосподарського значення встановлюється третій ступінь сорбційних 

фільтрів. Сорбенти для напірних фільтрів підбираються, виходячи зі 

складу стічних вод. Для очищення зливових поверхневих стічних вод 

використовується сорбент і активоване гранульоване вугілля. У разі 

необхідності, можлива багатоступеневе дозування коагулянту, що 

дозволяє підвищити ефективність очищення. За бажанням замовника 

модульна станція може комплектуватися системою ультрафіолетового або 

реагентного знезараження стоку. 

8.2.7 Очисні споруди індивідуального проєктування касетного 

типу 

Очисні споруди індивідуального проєктування касетного типу 

(рисунок 20) призначені для очистки зливових поверхневих стічних вод до 

норм скиду у водойми рибогосподарського значення. Застосовуються на 
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автомобільних дорогах I-II категорій, у випадках обмеженої площі для 

влаштування очисних споруд. 

 

Умовні познаки: 

1 — підвідний колектор;  

2 — розподілювальний колодязь;  

3 — заспокійлива камера зі щілинною розподілювальною 

перегородкою, яка сприяє розшаруванню потока;  

4 — зйомна корзина для вловлювання сміття;  

5 — відстійник з осадовою частиною, який забезпечений двома 

лотками для збору спливаючих нафтопродуктів;  

6 — камери доочищення з трьома ступенями фільтрів;  

7 — відвідний колектор;  

8 — обвідний колектор  

Рисунок 20 — Схема очисної споруди касетного типу 

Проходження і очищення забруднених стоків в очисних спорудах 

здійснюється самопливом. 

Стічні води через розподілюваний колодязь надходять на зйомну 

корзину для уловлювання сміття, а забруднені стоки надходять 

самопливом у заспокійливу камеру. Швидкість потоку падає і відбувається 

осадження найбільш великих зважених часток. Потім забруднений стік 
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потрапляє у відстійник. При проході відстійника з стічних вод випадають в 

осад зважені речовини і спливають нафтопродукти. Після осадової камери 

стічні води самопливом надходять на касетні фільтри, де відбувається їх 

доочищення. Для підвищення продуктивності очисна споруда може бути 

одно, двох і трьох секційна. Після проходження фільтрів, очищені стічні 

води через випускний колектор скидаються у водоймище. Нафтопродукти, 

що спливли в заспокійливій осадовій камері, надходять у нафтозбірні 

лотки. По мірі накопичення, обводнені нафтопродукти відкачуються з 

лотків спеціальними машинами і вивозяться на утилізацію в спеціалізовані 

організації, які мають ліцензії. 

8.2.8 Комбінований фільтруючий патрон 

Комбінований фільтруючий патрон застосовується для очищення 

поверхневих стічних вод з мостів до норм скиду у водойми 

рибогосподарського значення, господарсько-питного і культурно-

побутового водокористування. Застосування фільтруючого патрона 

здійснюється на автомобільних дорогах I-III категорій при неможливості 

розміщення очисної споруди за межами конструкції моста, з урахуванням 

результатів проведеного техніко-економічного обґрунтування. Установка 

фільтруючого патрона здійснюється на опорах моста з двох сторін. 

 

Рисунок 21 — Схема влаштування комбінованого фільтруючого патрону 
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Стічні води по двосхилим поперечним профілям моста збираються на 

лотках уздовж проїзної частини, де вони стікають у водоприймальні 

решітки, розташовані вище фільтруючого патрона. Пройшовши 

водоприймальні гратки, забруднений стік потрапляє на вхідний лоток, по 

якому потрапляє на фільтр очищення від сміття великого розміру. Потім, 

забруднений стік потрапляє в середню частину фільтруючого патрона, де 

фільтрується в процесі проходження через синтетичний або природний 

матеріал, відбувається осадження основної частини зважених часток і 

нафтопродуктів. Далі, частково очищені стічні води потрапляють в 

сорбційний блок на основі вугільних фільтрів, де відбувається більш 

глибоке видалення завислих речовин і нафтопродуктів. Після очищення 

стічні води через випускний колектор скидаються у водойму. 
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