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11.10. Необхідні ресурси комунального господарства 

На комунальних підприємствах ресурсами є матеріали, запасні частини, автогума, паливо, 
інструменти, господарський інвентар та інші предмети.  

В зеленому господарстві використовуються газонокосилки, трактори, що працюють на бензині, 
дизельному паливі. 

Основними видами газоподібного палива, що використовується для газопостачання міст, є 
природний газ. Природні гази газових родовищ в основному складаються з метану. В 
комунальному господарстві широко застосовуються скраплений вуглеводні гази, що знаходять 
застосування в сільській місцевості. Технічний пропан є універсальним газом, тому що може 
застосовуватися  при природному випаровуванні рідини в межах зміни температури (від +45°С до 
–55°С). Газ, що подається в населені пункти, згідно з ГОСТ 5542-78 повинен задовольняти таким 
вимогам – вміст в ньому небезпечних сполук на 100 м3 не повинен перевищувати (г): Н2S – 2, 
аміак – 2, ціанисті сполуки – 5, смоли і пил – 0,1, нафталін – 10 [4]. 

В комунальній енергетиці кожна система централізованого теплопостачання включає 3 основні 
елементи: джерело тепла (ТЕЦ чи котельня), теплову мережу і споживача. В теплопостачанні для 
пропуску теплоносія використовують труби: металеві (сталеві, мідні, свинцеві та інші), 
неметалеві (пластмасові, скляні тощо). Широке застосування сталевих труб в системах 
центрального опалення пояснюється їх стійкістю, простотою, надійністю зварних з’єднань. Мідні 
труби відрізняються довговічністю, але вони менш міцні і дорожчі за стальні. Свинцеві труби 
зустрічаються в системах опалення, що були зроблені в дореволюційні часи. Термостійкі 
пластмасові труби не заростають і не піддаються корозії. Застосування труб з малолужного 
термостійкого скла обмежується крихкістю скла та ненадійністю місць їх з’єднань з 
опалювальними приладами та арматурою. В системах опалення використовують неоцинковані 
(чорні) сталеві зварні водопровідні труби. 

У водопостачанні використовують сталеві, пластмасові, чавунні та азбестоцементні труби. Але 
останні з них дуже негативно впливають на людину. Азбест вважається канцерогенною 
речовиною, але ще і досі у нас застосовується. У водопостачанні для очищення води 
використовують як фільтри такі речовини: антрацит, керамзит, магнезит, кварцовий пісок тощо. 
Широке застосування для очищення води мають повільні, швидкі та біологічні фільтри. 
Основним ресурсом, який застосовується при подачі води, є електроенергія, якої витрачається 1,3 
кВт·год/м3 [4]. 

  

 

 

 

 

 


