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21. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ УСТАНОВОК ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ПЕРЕКАЧУВАННЯ 
СТІЧНИХ ВОД.

21.1  Виробничі  стічні  води,  рідини,  які  містять  горючі  речовини,  завислі  речовини,  жири, 
масла, кислоти тощо, які порушують нормальну роботу або викликають руйнування мереж і 
очисних споруд, а також містять цінні відходи виробництва, треба очищати до надходження 
їх у зовнішню мережу каналізації, для чого в будинку, будівлі, споруді чи біля них треба 
передбачати влаштування місцевих очисних установок.
…
…
…

21.7 Для  запобігання  утворенню  жирових  відкладень  у  каналізаційних  трубопроводах  на 
випусках необхідно передбачати установку жиро уловлювачів (сепараторів жиру) для:

а)  підприємств  загального  харчування  включаючи  ресторани  і  фабрики-кухні  з 
приготуванням щодня більше 500 порцій гарячих страв;

б) молокопереробних підприємств;
- м’ясопереробних комбінатів (підприємств із виробництва ковбасних виробів);
в) скотобоєць і установок для бойні худоби;
- рибоконсервних заводів;
г) підприємств із перероблення або виробництва харчових рослинних жирів і масел, а 

також одержаних на їх основі другорядних продуктів;
д) кондитерських фабрик і холодильних комбінатів із виробництва морозива з витратою 

жирів більше 100кг/добу;
е) інших підприємств, які переробляють жири і масла в кількості більше 100кг/добу.

Жироуловлювачі  (сепаратори жиру)  треба розташовувати якомога ближче до місць 
відведення  стічних  вод,  за  можливості,  на  відкритому  повітрі  та  поза  межами  руху 
транспорту.

Для підприємств громадського харчування з щоденним приготуванням менше ніж 500 
порцій гарячих страв та для підприємств, які  працюють на напівфабрикатах, допускається 
встановлення  всередині  будівель  компактних  герметичних  сепараторів  жиру  з  повним 
технологічним  циклом  та  автоматичним  керуванням  якомога  ближче  до  місць  утворення 
жирів  в  окремому  опалюваному  приміщенні  за  умов  улаштування  необхідної  вентиляції, 
підведення холодної і гарячої води, організації пожежогасіння та інших запобіжних заходів.

У квартирах,  приватних будинках,  котеджах допускається  встановлення компактних 
жиро уловлювачів під мийкою.

Каналізаційні  трубопроводи  від  жиро  уловлювачів  (сепараторів  жиру)  та 
бензиноуловлювачів  необхідно  обладнувати  ревізіями  та  прочистками  для  періодичного 
промивання гарячою водою або парою.

21.8 В уловлювачах для очищення стоків від горючих рідин треба передбачати на підвідних 
трубопроводах гідравлічні затвори і витяжну вентиляцію.

21.9  Стічні  води,  які  надходять  у  бензиноуловлювач,  треба  спочатку  очищати  в 
грязевідстійниках. Очищення грязевідстійниківі від шламу повинно бути механізоване.

21.10  У  тих випадках,  коли  скидання  стічних  вод  самопливом  неможливе,  необхідно 
передбачати місцеві установки для перекачування стічних вод.
…
…
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