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Система водопостачання промислових підприємств являє собою комплекс 

споруд, устаткування і трубопроводів, що забезпечують забір води з природного 

джерела, очищення і її обробку, транспортування і подачу води споживачам 

необхідної кількості та якості.  

У системах технічного водопостачання передбачають також споруди й 

устаткування, необхідне для прийому відпрацьованої води й підготовки її для 

повторного використання, а також станції очищення стічних вод. На підприємствах 

у залежності від прийнятих технологій, виготовленої продукції, потужності, 

займаних площ може існувати декілька систем водопостачання.  

При проєктуванні об’єктів інженерної інфраструктури невід'ємною частиною є 

комп'ютерне моделювання.  

При розробці системи водопостачання та водовідведення потрібно врахувати 

планування самого приміщення з нанесенням на них сантехнічних приладів, 

необхідні також генеральний план, геологія і топографія ділянки.    

Оскільки мова йде про моделювання елементів трубопроводів будівель та 

споруд, використовуються найбільш популярні програми для тривимірного 

проектування і 3D візуалізації. Полегшити проєктування подібних елементів можуть 

спеціалізовані модулі до тривимірних CAD-систем.  

AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, ARCHICAD – дво- і тривимірні системи 

автоматизованого проєктування і креслення, спеціалізовані додатки на його основі 

використовуються в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших галузях 

промисловості. За допомогою графічних 3D-систем є можливість змоделювати виріб 

до створення креслеників або дослідних зразків. Основним документом у цьому 

випадку є об'ємна комп'ютерна модель [1].  

Для моделювання елементів інженерних споруд систем промислового 

оборотного водопостачання використовуються найбільш популярні програми для 

тривимірного проєктування і 3D візуалізації. Це такі програми, як AutoCAD, 

КОМПАС, SolidWorks, ArchiCAD. 

Складно уявити собі сучасну будову без інженерних мереж, адже від них 

залежить ефективна експлуатація всієї споруди. У наші дні проєктування зовнішніх 

та внутрішніх інженерних систем та комунікацій посідає ледь не перше місце у 

комплексному проєктуванні. Чим вищий клас будівлі, тим складніше завдання являє 

собою інженерне проектування.  

Метод об'ємного проєктування дозволяє значно скоротити час на узгодження 

питань, що виникли при прокладці інженерних комунікацій та мереж [3, 5]. 

Проєктування зовнішніх інженерних мереж передбачає розробку 

 електромережі; 

 газопровід; 

 водопровід та організація стоків. 

Проєктування внутрішніх інженерних мереж передбачає розробку 

  систем вентиляції та опалення;  

 енергозабезпечення; 

 кондиціонування; 

 водопроводу і каналізації.  

Полегшити проєктування елементів інженерних об'єктів можуть спеціалізовані 

модулі до тривимірних CAD-систем.  
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Після гідравлічного розрахунку та підбору обладнання і розміщення на планах 

колекторних вузлів виконуються плани розташування трубопроводів 

водопостачання, колекторних вузлів, сантехнічного обладнання тощо. Використання 

прикладних бібліотек тривимірних програм значно полегшує роботу і скорочує час 

виконання проєкту.  

При необхідності створення технічної документації та робочих креслеників 

застосують програму AutoCAD або КОМПАС (рис. 1) [1, 2]. Вибір елементів та 

матеріалів твердотільних моделей здійснюється за допомогою прикладних 

бібліотек.  

Після побудови інженерних споруд в Archicad в 2D форматі одразу можна 

перейти у 3D систему і отримати аксонометричну схему мережі водопостачання та 

схеми під’єднання колекторних вузлів (рис. 2, 3). Автоматично створюються і 

специфікації на обладнання і матеріали. 

 
Рис. 1. Вибір елементів та матеріалів трубопроводу. 

 

 
Рис. 2. Побудова інженерних споруд в Archicad. 
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Створення системи оборотного водопостачання дозволяє використовувати 

відпрацьовану воду повторно. Відпрацьовані стічні води очищаються на очисних 

спорудах або за допомогою систем очищення стоків та фільтрів і знову 

використовуються в якості технічної води. При цьому виключається скидання 

забрудненого середовища в каналізацію або водойми. 

 
Рис. 3. Проєктування водопостачання в Archicad. 

 

Промислові системи оборотного водопостачання дозволяють економити 

споживання води і вирішують ряд екологічних проблем [8].  

 Розроблені моделі елементів інженерних споруд із застосуванням сучасних 3D-

технологій дозволяють наочно поглянути на об’єкт досліджень, скоротити час на 

підготовлення й випробування в промислових умовах і забезпечити ефективність 

роботи промислового оборотного водопостачання.  

 Проєктування інженерних систем та мереж, як внутрішніх, так і зовнішніх – 

вкрай складний, відповідальний і трудомісткий процес. Зовнішні та внутрішні 

інженерні мережі (системи) водопроводу, каналізації, опалення і тепломережі мають 

складну структуру, обумовлену різними міркуваннями, в тому числі і вимогою 

надійності і безпеки. 

Також при проєктуванні інженерних систем ряду будівель слід враховувати 

санітарні норми і правила. Помилки при проектуванні внутрішніх мереж можуть 

істотно вплинути на ефективність «функціонування» всієї споруди. Користуючись 

стандартними виробами з прикладних бібліотек програм, можна уникнути багатьох 

помилок. 

На рис. 4 представлена тривимірна модель промислового оборотного 

водопостачання із застосуванням стандартних виробів, взятих з прикладних 

бібліотек програм. 
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Рис. 4. Тривимірна модель промислового оборотного водопостачання. 

 

3D-візуалізація спрощує розуміння проєкту всіма зацікавленим сторонами, а 

також знижує ризик допущення помилок на етапі монтажу. Поки навіть на Заході 

80% інженерів поки використовують 2D-програми. Частково цей факт пояснюється 

тим, що стандарти на документацію на разі є під цей формат. Легальним 

документом визнається традиційне креслення, а 3D-модель поки має статус 

корисного доповнення до інженерного проекту [7]. 

Висновки. Проєктування інженерних систем та мереж – складний, 

відповідальний і трудомісткий процес. Використання спеціалізованих модулів 

найбільш популярних програм для тривимірного проєктування і 3D візуалізації 

полегшує проєктування і спрощує розуміння проєкту.  

Більшість програм тривимірного моделювання забезпечує підтримку самих 

популярних форматів 3D-моделей, що дозволяє організовувати ефективний обмін 

даними між різними організаціями і замовниками, які використовують будь-які дво- 

і тривимірні системи в роботі. 
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Постановка проблеми. Продуктивність і здоров'я тварин і птиці залежать не 

лише від рівня годування, комфортних умов утримання, але і від хорошої організації 

постачання тварин доброякісною водою на фермах і пасовищах. 
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