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1. Вимоги до води для напування тварин (птиці) 

Продуктивність і стан здоров’я тварин та птиці залежать не 

тільки від рівня та якості годівлі, а також від своєчасного 

забезпечення їх доброякісною водою. Тому при вирішенні проблеми 

водозабезпечення ферми обов’язково враховують вимоги до питної 

води. 

Джерелами водопостачання ферм можуть бути бурові 

свердловини (трубчасті колодязі), шахтові колодязі та відкриті 

водойми. 

Бурові свердловини використовують води глибинних потужних 

водоносних горизонтів, які надійно захищені від бактеріального 

забруднення. Вода в них характеризується сталістю якісних 

показників та температури, тому вони широко застосовуються для 

механізованого водопостачання тваринницьких підприємств, 

незважаючи на значні витрати на їх спорудження. 

Шахтові колодязі використовують для забору ґрунтових вод, які 

залягають на глибині 30 – 40 м. Їх вода потребує постійного 

контролю якості. 

Відкриті джерела (ставки, річки) легко піддаються 

бактеріальному забрудненню, а їх очищення потребує значних 

капіталовкладень. Поверхневі та грунтові води (шахтових колодязів, 

відкритих водойм) для механізованого водопостачання ферм 

застосовуються дуже рідко. 

Крім якості води, характеристикою джерела є також його дебіт – 

кількість води, яку воно може віддати за одиницю часу. 

Система водопостачання – це комплекс елементів (інженерних 

споруд та технічних пристроїв) для забирання, обробки до необхідної 

якості, доставки і розподілу води між споживачами. Структура та 

взаємне розміщення окремих елементів системи водопостачання 



залежать від її призначення, місцевих природних умов і санітарних 

вимог до води. Схема водопостачання значною мірою визначається 

вибором джерела води (рис. 6). 

Вода для тваринницьких підприємств, як і для населених пунктів, 

повинна відповідати вимогам державного стандарту на питну воду. 

Якість оцінюється за фізичними, хімічними і бактеріологічними 

характеристиками. 

Для напування тварин залежно від їх виду та віку рекомендується 

вода, яка має температуру у межах 8…25°С, без сторонніх запаху, 

смаку та кольору. Забрудненість (вміст органічних або мінеральних 

речовин) не повинна перевищувати 2 мг/л. Доброякісна питна вода 

повинна мати нейтральну або слаболужну реакцію на рівні рН 

6,5…9,5, окисленість (наявність вільного кисню) – не більше 2,5 мг/л, 

а вміст свинцю – не більше 0,1 мг/л. Наявність у воді солей кальцію і 

магнію визначає твердість води, яка виражена у міліграм – 

еквівалентах на 1 л води (мг·екв/л), що наближено відповідає вмісту 

20 мг кальцію і 12 мг магнію в 1 л води. Допускається напувати 

тварин водою твердістю до 7 мг·екв/л. Кількість кишкових паличок в 

одному літрі води не повинна перевищувати трьох. 

Щоб запобігти забрудненню води в джерелах, навколо них 

відводять санітарну зону, яка включає три пояси з різними режимами 

охорони. 

Межа першого поясу для річки розташована від місця забору 

води на відстані 200 м вверх (проти течії), 100 м – униз (за течією) та 

на 100 м – по обидва боки по ширині річки. При заборі води із озер чи 

водосховищ межа зони першого поясу має вигляд кола з радіусом 200 

м; при використанні ґрунтових вод цей радіус дорівнює 50 м, а 

площа, що відокремлюється – 1,4 га; для підземних джерел радіус 

поясу становить 30 м, а відокремлена площа – 0,25 га. Територія 

першого поясу відокремлена огорожею і зеленими насадженнями. На 

ній забороняється зводити будівлі для проживання людей, утримання 

тварин та птиці. 

 



 
 

а – з відкритої водойми; б, в – відповідно, із трубчастого та шахтного 

колодязів; 1 – водойма; 2 – водоприймальний пристрій; 3 – береговий колодязь; 

4 – насосна станція; 5 – водоочисна споруда; 6 – резервуар очищеної води; 

7 – водонапірний бак; 8 – водопровідна мережа; 9 – об'єкти споживання 

води; 10 – буровий колодязь; 11 – водонапірна башта; 12 – повітряно-водяний 

бак; 13 – шахтовий колодязь 

Рисунок 6 - Схеми водопостачання при забиранні води 

 

Другий пояс включає джерело водозабезпечення і басейн його 

живлення (тобто акваторію), що має вплив на формування якості 

води джерела. До другого поясу належать населені пункти й 

виробничі підприємства, діяльність яких впливає на джерело води. В 

зоні другого поясу необхідно передбачати і проводити оздоровчі 

заходи, в разі потреби обмежувати господарську діяльність. 

Третій пояс зони санітарної охорони межує з другим. На 

території цього поясу провадять спостереження за інфекційними 

захворюваннями з метою своєчасного запобігання їх поширенню 

через водопровід для питної води. 

 



2. Визначення витрат води 

На основі середньодобових норм споживання і кількості 

споживачів на фермі визначають добову потребу води: 
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де   gі – середньодобова норма витрат води одним споживачем і-ої 

групи, м
3
;  

Мі – кількість споживачів і-ої групи, гол; 

  n – кількість груп споживачів з однаковим нормами 

водоспоживання. 

Споживання води на фермі розподіляється дуже нерівномірно як 

протягом року, так і протягом доби. З урахуванням цього 

максимальна добова потреба води Qдоб.мах для ферми становить: 

добддоб QQ max. , (2) 

де     αд – коефіцієнт нерівномірності добового споживання води, 

αд=1,3; 

Qдоб – добова потреба води на фермі, м
3
. 

Величина максимального споживання води за годину: 
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де  αг – коефіцієнт нерівномірності годинного споживання води, 

αг=2…2,5. 

 

3 Вибір водопідіймального обладнання 

При виборі водопідіймального обладнання (насоса) враховують 

фактори, що характеризують особливості експлуатації систем 

водопостачання сільськогосподарського призначення: вид, глибину 

залягання і дебіт джерела води, тип та розміри водозабірних 

пристроїв, можливості енергозабезпечення та автоматизації, якість 

води і характер водоспоживання. Основне завдання вибору насоса - 

це забезпечення у системі водопостачання необхідних подачі води та 

тиску. При значних об’ємах подачі води досить важливим є 

коефіцієнт корисної діє (ККД) насоса, оскільки від цього залежать 

експлуатаційні витрати. Для установок з низькою продуктивністю і з 

невеликими витратами енергії ККД менш суттєвий. 

Для подачі води з поверхневих джерел, а також з шахтних 

колодязів чи бурових свердловин при динамічному рівні води в них 

не глибше 6 м від поверхні землі застосовують відцентрові насоси 

звичайного виконання (з горизонтальним положенням вала). У тих 



випадках, коли вода в джерелі не містить абразивних домішок, 

витрати її відносно невеликі, а за умови експлуатації воду потрібно 

подавати на значну висоту, використовують вихрові насоси. 

Для подачі води з глибини 10 м і більше застосовують 

водопідіймальні установки, які опускають у колодязь або 

свердловину: заглибні відцентрові, водоструминні, гвинтові, 

повітряні ерліфти. Три останні варіанти використовують для подачі 

води, в складі якої є значна кількість (понад 0,01 % за масою) 

абразивних домішок. 

Необхідну продуктивність водопідіймального обладнання 

визначають за максимальними витратами води на фермі 
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де Тн – тривалість роботи насоса протягом доби. Рекомендується 

приймати не більше 14…16 годин. 

Відповідно до визначеної продуктивності, розрахункового 

напору Н та характеристики джерела за технічними даними 

вибирають необхідний насос. 

У разі необхідності збільшення подачі води або при значних 

змінах її залежно від графіка споживання можна встановлювати 

кілька насосів, які працюють паралельно на одну мережу. При цьому 

враховують, що кількість насосів не призводить до пропорційного 

підвищення продуктивності. Це пояснюється тим, що із збільшенням 

подачі води втрати тиску на подолання опору в трубопроводі також 

зростають і тому продуктивність сумісно працюючого насоса дещо 

знижується порівняно з його автономною роботою із тією ж 

водопровідною мережею. 

Якщо можливості насоса щодо створюваного ним напору 

недостатні для конкретних умов експлуатації, у водопровідну мережу 

послідовно включають кілька насосів. Для цього нагнітальний 

патрубок одного насоса зєднують із всмоктувальним патрубком 

наступного. У цьому разі загальний напір складається із суми напорів 

кожного з послідовно працюючих насосів. 

Розрахункова потужність Nпр, споживана приводом водяного 

насоса, визначається за формулою: 

 Nпр = 
ТН

Н H

 

Q
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де Н – повний тиск, який потрібно створити у водопровідній 

системі, кПа; 



    ηН – ККД насоса; 

    ηТ – ККД трансмісії. 

Потужність електродвигуна NДВ приймають з урахуванням 

коефіцієнта запасу: 

Nдв = кЗNпр.                                                (6) 

Коефіцієнт запасу беруть залежно від потужності двигуна: 

                                         до 0,7 кВт – кЗ = 2; 

0,7…1,5 кВт – кЗ = 1,5;  

1,5…3,5 кВт – кЗ = 1,2;  

3,5…13 кВт – кЗ = 1,15;  

                                   понад 13 кВт – кЗ = 1,1. 

 

4 Розрахунок водонапірної споруди 

Споживання води на фермі протягом доби відбувається 

нерівномірно: то помітно зростає, то значно зменшується. Для 

узгодження роботи насосних станцій з нерівномірним режимом 

витрат води в системі водопостачання передбачені спеціальні 

водонапірні споруди. Вони створюють необхідний запас води і цим 

підтримують сталий режим роботи водорозбірних пристроїв у період 

зупинки насоса, при усуненні аварій, гасінні пожежі тощо. 

Найсучаснішими водонапірними спорудами для тваринницьких 

підприємств є суцільнометалеві збірно-блокові башти. Вони 

відзначаються простотою конструкції та експлуатації, надійністю в 

роботі. Загальну місткість резервуара водонапірної башти V 

розраховують за формулою: 

V = VР + VЗ + VП,                                              (7) 

де   VР – робочий або регулюючий об’єм резервуара, м
3
; 

       VЗ – об’єм для накопичення необхідних (аварійних, 

протипожежних) запасів води, м
3
; 

       VП – пасивний не використовуваний об’єм резервуара, м
3
. 

Регулювальну місткість бака можна визначити наближено 

розрахунковим шляхом залежно від середньодобової потреби води: 

VР = (0,15…0,3)Qдоб.                                              (8) 

Більш точно регулювальну місткість бака можна визначити 

інтегральним методом. Для реалізації цього методу будується 

інтегральний графік, де наводиться сумарне споживання води від 

початку доби до кожної наступної її години, а також інтегральні криві 

подачі води насосною станцією. Аналізуючи різні варіанти початку 



включення і тривалості роботи насоса протягом доби, вибирають 

найкращий з них. 

Об’єм для накопичення необхідних (аварійних, протипожежних) 

запасів води визначається за формулою: 

VЗ = Vав + Vпож,                                              (9) 

де    Vав – аварійний запас води, м
3
; 

      Vпож – протипожежний запас води, м
3
. 

Аварійний запас води Vав приймають з розрахунку вимушеної 

зупинки насосної станції для усунення можливих неполадок протягом 

двох годин: 

Vав = 2Qгод.мах.                                              (10) 

Протипожежний запас води Vпож  у водонапірній башті 

рекомендується мати до 6 м
3
 (з розрахунку на 10 хв. гасіння пожежі 

при витраті води 10 дм
3
/с). 

Пасивний не використовуваний об’єм резервуара включає 

верхню частину об’єму резервуара, що не заповнюється водою Vпв, а 

також нижню частину, яка виконує роль відстійника Vпн: 

 Vп = Vпв + Vпн.                                               (11) 

Верхня пасивна частина Vпв зумовлена тим, що резервуар не 

можна заповнювати до краю. Максимальна висота заповнення бака на 

0,2…0,3 м нижче верхнього обрізу його стінок, глибина відстійної 

частини бака - 0,15…0,2 м. Тобто пасивний об’єм бака зумовлюється 

конструктивними міркуваннями. 

Розрахунковий загальний об’єм резервуара водонапірної споруди 

округлюють до найближчого за стандартом і вибирають необхідну 

марку башти. 

При автоматизованому керуванні роботою насосної станції за 

дотримання умови, що продуктивність насоса перевищує 

максимальне споживання води протягом години (QН  > QГОД.МАХ), 

регулювальна місткість бака визначається за виразом 
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де z – частота включень насоса протягом години. З економічних 

міркувань вона не повинна бути більшою за z = 2…3 рази. 

Безбаштова система водопостачання з пневматичними 

автоматизованими насосними установками має недолік, пов’язаний з 

практичною відсутністю аварійного запасу води. Необхідний 

регулювальний об’єм води у місткості (котлі) розраховують за 



формулою (19). При цьому допустима частота включень насосної 

станції може бути збільшена до 8-12 за годину.  

Повний вміст гідропневматичного бака автоматичної 

безбаштової водонапірної споруди обчислюють за формулою: 

                         ,
 -1

VV Р Б



                                                   (13) 

де β – коефіцієнт запасу місткості бака, β = 1,1…1,3; 

     μ – відношення абсолютних значень мінімального тиску до 

максимального. Для систем з повним напором до 75 м μ = 0,75, при 

напорі понад 75 м μ = 0,6. 

Максимальний тиск РМАХ у гідропневматичному баці, при якому 

вимикається насос, дорівнює: 
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де РК – тиск у котлі, при якому вмикається насосна станція. 

За об’ємом гідропневматичного бака і необхідним максимальним 

тиском у ньому вибирають марку автоматичної безбаштової 

водокачки. 

 

5 Технологічні лінії напування тварин і птиці 

Поряд із годівлею, напування є найважливішим біотехнологічним 

процесом, в якому тварини чи птиця безпосередньо контактують із 

засобами забезпечення їх водою. Робочі органи цих засобів повинні 

якнайкраще відповідати фізіологічним особливостям споживачів 

води. 

 Із технологічного обладнання, призначеного для ліній напування 

тварин та птиці, різноманітністю відзначаються напувалки. Серед них 

найефективнішими в технологічному відношенні є автонапувалки, 

тобто спеціальні автоматичні пристрої, за допомогою яких тварини 

чи птиця можуть самостійно, без участі людини, споживати воду з 

водопровідної мережі протягом доби і в потрібній кількості. 

Автоматизація напування, наприклад, на фермах ВРХ сприяє 

збільшенню на 10…15% надоїв молока, значно скорочує затрати 

праці на обслуговування тварин, поліпшує умови їх утримання тощо. 

 

Вибір та визначення кількості напувалок 

Вибір засобів напування зумовлюється видом та віком тварин чи 

птиці, а також способом їх утримання. Індивідуальні напувалки 

використовують при фіксованому утриманні (наприклад, прив’язне, 



станкове, кліткове) споживачів, а групові засоби - при вигульному. 

На вигульних майданчиках рекомендується застосовувати засоби, 

оснащені електропідігрівником, який забезпечує функціонування 

напувалки в холодну пору року. 

Необхідну кількість напувалок nАН розраховують за 

відношенням: 

nан = 
1

М

М
,                                   (15) 

де М – кількість тварин даної групи, голів; 

    М1 – кількість голів, що обслуговується однією напувалкою. 

 

Пункти напування тварин на пасовищах 

Для забезпечення водою тварин на пасовищах можна 

використовувати пересувні засоби або обладнувати стаціонарні 

пункти. Радіус водопою останніх становить, км: для великої рогатої 

худоби до 3…4; коней – 4…5; овець – 2,5…4; свиней – 1…2. 

Кількість води, яку споживають тварини протягом одного циклу 

напування, розраховується за формулою 

К

Q
Q махдоб

р
. , (16) 

де Qр – разові витрати води, м
3
; 

К – кратність напування тварин протягом доби. Рекомендується К 

= 2…4. 

Максимальні витрати води за годину зумовлюються тривалістю 

одного циклу напування тварин: 

Т

Q
Q

р

год  , (17) 

де Т – час напування тварин, год. Для напування одного табуна 

(отари) приймають Т = 0,5…1 год. 

Необхідний об’єм бака VЦ, м
3
, на пункті або цистерни 

пересувного засобу становить: 

К

mq
Vц

1000


 , (18) 

де  q   – добова норма споживання води на одну голову, дм
3
; 

m´ – кількість тварин в одному табуні (отарі), голів. 

Загальна довжина корита L на пункті напування тварин 

розраховується за формулою 

T

tLm
L


 , (19) 



де L – довжина корита (фронт напування), що припадає на одну 

тварину, м; 

 t – час напування однієї групи тварин, год. 

Вказані параметри рекомендується приймати в межах: для 

великої рогатої худоби L = 0,5…0,75 м і t = 7 хв; для овець та кіз L = 

0,25…0,35 м і t = 3 хв; для коней L = 0,4…0,6 м і t = 6 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


