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 АЛЬТЕРНАТИВА

ВОДОНАПІРНІЙ БАШТІ
Водонапір́на веж́а або водонапір́на баш́та — гідротехнічна споруда в системі водопостачання для 
регулювання тиску і витрати води у водопровідній мережі, створення її запасу і вирівнювання графіка 
роботи насосних станцій.

Основні частини водонапірної вежі: резервуар для води (переважно з залізобетону або сталі) і опорні 
конструкції (із залізобетону, сталі, іноді цегли). Місткість резервуарів від десятків (для малих водопроводів) 
до кількох тисяч кубічних метрів (у великих міських і промислових водопроводах). Висота водонапірної 
вежі (віддаль від поверхні землі до низу резервуара) здебільшого до 25 м. Водонапірні вежі обладнують 
трубами для подачі та відведення води, переливними пристроями, що запобігають переповнюванню 
резервуара, сигналізацією та системою замірювання рівня води.
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ВОДОНАПІРНІ БАШТИ В НАШ ЧАС

Як Ви бачите до нас башти Рожновського доходять у незадоівльному стані. 
У 21 столітті з'явилися більш ефективні технології водопостачання без застосування башти Рожновського.
При всій простоті конструкції і широкому поширенні башти Рожновського мають ряд суттєвих недоліків: 
1. Замерзання башти        
2. Брудна вода         
3. Обмежений не стабільний тиск       
4. Швидке зношення насосів    
5. Аварійний стан існуючих башт
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СУЧАСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Якщо в "баштовій" 

системі 
водопостачання 

головним
елементом була 

башта, що забезпечує 
необхідний напір,

то в сучасних 
прямоточних 

"безбаштових" 
системах

головним є 
перетворювач частоти. 

Саме він забезпечує
можливість плавного 

пуску, зупинки та 
регулювання

продуктивності насоса 
для підтримки 

стабільного тиску
незалежно від 

поточного споживання 
води.
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ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ альтернативного рішення:
1. Автоматичний режим
2. Стабільний тиск води (+/- 0.1 бар)
3. Економія електроенергії 30 - 50%
4. Чиста вода
5. Відсутність надлишкового тиску
6. Максимальний захист насосного обладнання
7. Зниження поточних витрат на ремонт трубопроводу
8. Забезпечення багатьох додаткових сервісних функцій
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ПЕРЕВАГИ
Вартість нової башти Рожновського 
висотою 15 м і об'ємом 25 м становить 
в середньому 250 тис.грн. У разі нового 
будівництва слід також враховувати 
вартість розробки проекту і всіх інших 
підготовчих робіт (плюс в середньому 
150 тис.грн.)
Разом, витрати на установку даної вежі 
складуть в середньому від 300 тис. Грн. 
до 500 тис.грн
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В ціну базового комплекту обладнання 
при відсутності вежі входить вартість:
- шафа управління (7,5 кВт): 40 000 грн
- датчика тиску: 2500 грн
- монтажних і пуско-налагоджувальних 
робіт: 6 000 грн (в середньому);
Разом, вартість вирішення проблеми 
подачі води для насоса потужністю 7,5 
кВт без водонапірної вежі становить в 
районі 50 тис.грн

ПЕРЕВАГИ
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Економія електроенергії:
Річне споживання електроенергії з водонапірною баштою:
7,5 кВт ∙ рік × 24 год. × 365 днів = 65700 кВт ∙ рік
Вартість електроенергії при тарифі на неї 1,5 грн .:
65700 кВт ∙ рік × 1,5 грн. = 98550 грн./рік
Економія електроенергії із застосуванням шафи управління 
на базі перетворювача частоти в середньому становить від 
30%:  
65700 кВт ∙ рік × 30% = 19710 кВт ∙ рік
Сума річної економії тільки за рахунок споживаної 
електроенергії: 
19710 кВт ∙ рік × 1,5 грн = 30 000 грн./рік
Окупність устаткування без водонапірної вежі становить 16 
місяців! 

ПЕРЕВАГИ
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