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Щорічно в більшості міст відбуваються при експлуатації інженерних 

систем нещасні випадки - в оглядових колодязях, підвалах, підземних 

комунікаціях, що призводить нерідко до загибелі людей внаслідок як різного 

роду несправностей устаткування, так і зневаги правилами безпеки.  

У системах водовідведення найчастіше зустрічаються такі несправності 

як засмічення і пошкодження трубопроводів, замерзання води в трубах; 

проникнення неприємних запахів і шкідливих газів у приміщення; сторонній 

шум в системі водовідведення. У міських водопровідних колодязях знаходяться 

і гази, які є небезпечними для людини (метан, вуглекислий газ, сірководень, 

аміак, чадний газ). Сірководень і метан легко спалахують і можуть викликати 

вибух, саме тому використовувати відкритий вогонь в колодязі або поблизу 

нього категорично заборонено. Відомий випадок, коли  при огляді  колодязя 

загинула ціла бригада робітників з шести чоловік, яка намагалася по черзі 

надати допомогу першому працівнику, який втратив свідомість  внаслідок дії  

метану, що  там скопичився.  

З метою забезпечення надійної експлуатації систем водовідведення 

рекомендують дотримуватися таких правил: обмежити доступ сторонніх осіб 

до інженерних мереж; систематично перевіряти знання підлеглих і навчати їх 

безпечним методам роботи; проводити систематичні огляди устаткування і 

засобів індивідуального захисту, приділяючи особливу увагу безпеці і 

організації ремонтних і експлуатаційних робіт. Наприклад, забороняється 

спускатися у колодязь без запобіжного пояса незалежно від наявності в 

колодязі газу. Відкриті колодязі, люки повинні захищатися, щоб уникнути 

падіння людей і наїзду транспорту. Засувки в колодязях, приямках 

рекомендується відкривати і закривати ключем-виделкою на довгій штанзі без 

спуску працівника в колодязь. Бригада, що виконує роботи в колодязі, повинна 

складатися не менше, ніж з трьох чоловік. При спуску в колодязь одного 

працівника, нагорі повинні залишатися двоє інших для подачі інструментів, 

матеріалів і страховки слюсаря, який перебуває в колодязі; подачі свіжого 

повітря, якщо при роботі використовується вентилятор, постійно проводити 

спостереження за працюючим в колодязі.  

Таким чином, для мінімізації ризиків при експлуатації інженерних систем 

водовідведення необхідно постійне проведення профілактичних оглядів, 

організація системи навчання інженерно-технічних працівників, впровадження 

сучасних технологій проведення капітальних і поточних ремонтів. 
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