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श्री. वि. ह. केळकर याांचा जन्म सन १९०८ मध्ये झाला १९३१ मध्ये ते अवियाांविकी पदिी पवरक्षा 
(B. E. वसव्हील) उत्तीर्ण झाले. पूिीच्या हैद्राबाद ि साांगली सांस्थानात वनरवनराळ्या हुद्ाांिर अनेक कामे 
केली. १९४८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाांत कायणकारी अवियांता म्हर्नू सािणजवनक सेिा आयोगाकडून तयाांची 
वनिड झाली आवर् वनरवनराळी जबाबदारीची अवियाांविकी कामे करून ियाच्या ६० व्या िर्षी मुख्य अवियांता 
ि सहसचीि म्हर्नू सेिा वनिृत्त झाले. 
 

सेिा वनिृत्तीनांतर शासकीय वनमशासकीय अनेक मांडळािर ि सवमतयाांिर मानसेिी सिासद म्हर्नू 
तयानी काम केले ि अजूनही करीत आहेत. ते वशिाजी विश्वविद्ालयाच्या वसनेटचे ि फॅकल्टी ऑफ 
इांवजवनअररगचेही सिासद आहेत. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािी पुरवठा 
आणि 

टाकाऊ द्रव्ाांची णवल्हेवाट 
 
 
 
 
  



 

 अनुक्रमणिका 

पािी पुरवठा 
आणि 

टाकाऊ द्रव्ाांची णवल्हेवाट 
 
 
 
 
 

हाडेंन बगण ि रोडी वलवित 
“WATER SUPPLY AND WASTE DISPOSAL” 

या ग्रांथाचे मराठी िार्षाांतर 
 
 
 
 
 

िार्षाांतरकते :– 
 

श्री. णव. ह. केळकर, बी. ई., 
साांगली 

 
 
 
 

 
 

महाराष्ट्र राज्् साणहत््–सांस्कृणि मांडळ 
  



 

 अनुक्रमणिका 

प्रथमावृत्ती : १९७८ (शके १८९१) 
 
 
 
प्रकाशक : 
सवचि, 
महाराष्ट्र राज्् साणहत््–सांस्कृणि मांडळ, 
मांत्राल्, मुांबई, ४०००३२ 
 
 
 
भाषाांिणरि आवृत्तीचे सवव हक्क प्रकाशकाधीन 
 
 
 
मूळ प्रकाशक : 
C/o M/s. INTERNATIONAL TEXT–BOOK Co. 
Scranton, Pennsylvania, U.S.A. 
 
 
 
मुद्रक : 
व्यिस्थापक, 
सन्ममत्र प्रप्रटसव, 
१०५८/अ, वदनानाथ वबलल्डांग, 
गाििाग, साांगली–४१६ ४१६. 
 
 
 
 
प्रकमि : 
रु. ५९ 
  



 

 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानविज्ञान, तांि आवर् अवियाांविकी इतयादीं के्षिाांत तयाचप्रमारे् िारतीय प्राचीन 
सांस्कृती, इवतहास, कला इतयादी विर्षयाांत मराठी िारे्षला विद्ापीठाच्या स्तरािर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थ्यं याि े हा उदे्दश लक्षात घेऊन सावहतय-सांस्कृती मांडळाने िामयमयवनमितमतीचा विविध कायंरम म हाती 
घेतला आहे. मराठी विश्वकोश, मराठी िारे्षचा महाकोश, मराठी िामयमयकोश, विज्ञानमाला, 
िार्षाांतरमाला, आांतरिारती विश्विारती, महाराष्ट्रवेतहास इतयादी योजना मांडळाच्या या कायणरम मात 
अांतिूणत केल्या आहेत. 
 

२. मराठी िारे्षला विद्ापीठीय िारे्षचे प्रगत स्िरूप ि दजा देण्याकवरता मराठीत विज्ञान, 
ततिज्ञान, सामावजक शासे्त्र आवर् तांिविज्ञान या विर्षयाांिरील सांशोधनातमक ि अद्ाित मावहतीने युक्त 
अशा ग्रांथाांची रचना मोठ्या प्रमार्ािर होण्याची आिश्यकता आहे. वशक्षर्ाच्या प्रसाराने मराठी िारे्षचा 
विकास होईल ही गोष्ट तर वनमितििादच आहे. पर् मराठी िारे्षचा विकास होण्यास आर्िीही एक साधन 
आहे आवर् ते साधन म्हर्जे मराठी िारे्षत वनमार् होर्ारे उतकृष्ट िामयमय हे होय. जीिनाच्या िारे्षतच ज्ञान 
ि सांस्कृती याांचे अवधष्ठान तयार व्हाि ेलागते. जोपयणन्त मार्से परकीय िारे्षच्याच आश्रयाने वशक्षर् घेतात, 
कामे करतात ि विचार व्यक्त करतात, तोपयणन्त वशक्षर् सकस बनत नाही, सांशोधनाला परािलां वबति 
राहाते ि विचाराला अस्सलपर्ा येत नाही, एिढेच नव्हे तर िगेाने िाढर्ाऱ्या ज्ञानविज्ञानापासून 
सिणसामान्य मार्से िांवचत राहतात. 
 

३. सांस्कृत ि अन्य िारतीय िार्षाांतील आवर् तयाचप्रमारे् इांग्रजी, फ्रें च, जमणन, इटावलयन, रवशयन 
ग्रीक, लॅवटन इतयादी पविमी िार्षाांतील अविजात ग्रांथाांचे ि उच्च सावहतयामधील विशरे्ष वनिडक पुस्तकाांचे 
िार्षाांतर रकिा साराांश, अनुिाद, अथिा विवशष्ट विस्तृत ग्रांथाांचा आिश्यक तेंिढा पवरचय करुन देरे् हा 
मांडळाच्या िार्षाांतरमालेचा उदे्दश आहे. 
 

४. िार्षाांतर योजनेतींल पवहला कायणरम म मांडळाने आिून, जयाांना अग्ररम म वदला पावहजे अशी 
पािातय ि िारतीय िार्षाांतील सुमारे ३०० पुस्तके वनिडली आहेत. होमर, व्हमितजल, एलस्कलस, 
अॅवरस्टोपेनीस, युवरवपवडस, प्लेटो, अँवरस्टॉट्ल,् थॉमस्  ॲक्वाइनस, न्यटून, डामितिन, स्सो, काँन्ट, हेगल,् 
जॉन स्टुअसण, वमल,् गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय्, दोस्तएिस्को, कँवसरेर, गाडणन व्ही. चाईल्ड 
इतयावदकाांचा िार्षाांतरमालेत समािशे केला आहे. सांस्कृतमधील िदे, उपवनर्षदे, महािारत, रामायर्, 
िरताचे नाट्यशास्त्र, सांगीत रतनाकर, ध्िन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, विपीटकातील वनिडक 
िाग इतिावदकाांचाही िार्षाांतरमालेत समािशे केला आहे. 
 

५. िार्षाांतरयोजनेिाली मांडळाने आतापयणन्त ५४ अविजात ग्रांथाांची िार्षाांतरे प्रकावशत केली आहेत. 
जॉन स्टुअटण वमलचे “On Liberty”, स्सोचे “Social Contract”, एम. एन. रॉयचे “Reason, 
Romanticism & Revolution” ि “Letters From Jail”, स्तावनस्लाव स्कीचे “ An Actor Prepares” ि 
“ Building a Character”, तुमितगनेव्हचे “Fathers & Sons”, रायशने िासचे “Rise of Scientific 
Philosophy”, गन्नर वमरदालचे “Economic Theory & Underdeveloped Regions”, कै. पाां. िा. 
कारे् याांचे “History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music & magination”, बराँड रसेलचे 
“Religion & Science”, तेरझागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, विशािद-तचे “मुद्राराक्षस”, 
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िरतमुनीचे “िरतनाटयशास्त्र” (अध्याय ६ ि ७ आवर् अध्याय १८ ि १९), वनकोलाय् मनुचीचे” Storia Do 
Mogor”, आँ. से. वपगू वलवित “Socialism Vs. Capitalism”, इझाडोरा डांकनचे” “My Life”, 
स्रॅविन्स्कोचे “Poetics of Music” इतयादी ग्रांथाांची िार्षाांतरे मांडळाने प्रकावशत केली आहेत. 
 

६. हाडेन बगण ि रॉडी याांनी वलवहलेल्या “WATER SUPPLY AND WASTE DISPOSAL” या 
ग्रांथाचे मराठी िार्षाांतर श्री. वि. ह. केळकर, महाराष्ट्र शासनाचे वनिृत्त मुख्य अवियांता ि सह सवचि, 
साांगली याांनी केले असून सदर िार्षाांतर “पार्ी पुरिठा आवर् टाकाऊ द्रव्याांची विल्हेिाट” या शीर्षणकाने 
मांडळाच्या िार्षाांतरमालेत प्रकावशत करण्यास मांडळास आनांद होत आहे. पुस्तकाचा विर्षय ताांविक ि 
अिघड असूनही श्री. केळकर चाांगले िार्षाांतर करण्यास यशस्िी झाले आहेत. सदर ग्रांथाचे मराठी िार्षाांतर 
प्रकावशत करण्यास इन्टरनॅशनल टेक्स्टबुक कां पनी स्रँम टन, पेनवसल्व्हावनया, यू. एस. ए. या प्रकाशन 
सांस्थेने मांडळास परिानगी वदल्याबद्दल केमनँ आवर् पोलन इन्काँपोरेशन, इन्टरनॅशनल पलललशसण 
वरपे्रजेन्टेवटव्हज्, न्यू जशी या सांस्थेचे मी आिार मानतो. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राजय सावहतय-सांस्कृवत मांडळ. 
मुांबई ४०००३२.  
वदनाांक १६ फेबु्रिारी, १९७८ :  
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लेखकाचे मनोगि– 
 

मराठी िारे्षत विज्ञानाचा प्रसार झाल्याने ते शास्त्र समजण्यास सोपे जाते ि तुलनेने िळेही कमी 
लागतो. विज्ञानाच्या वनरवनराळ्या शािाांतगंत विर्षयाांिर स्ितांिपरे् ग्रांथ वलहून अगर परकीय िार्षाांतील 
मान्यिर लेिकाांनी वलवहलेल्या पुस्तकाांची िार्षाांतरे करून हे कायण उत्तम प्रकारे करता येते. असे करण्याने 
मराठी िारे्षला ि सावहतयाला ज्ञानविज्ञानाच्या के्षिातही पािातय िार्षाांचा दजा प्राप्त करता येईल ि ते 
अिश्यही आहे. 
 

िरील उदे्दश ध्यानात घेऊन महाराष्ट्र राजय सावहतय–सांस्कृवत मांडळाने बहुविध िामयमयीन 
कायणरम म आिला आहे ि तयातील एक िाग म्हर्ून अवियाांविकी विर्षयाियील परिारे्षतील अविजात 
ग्रांथाांचा अनुिाद करून ते प्रकावशत करण्याचा कायणरम मही आिला आहे. 
 

मांडळाने सदर कायणरम माांतगणत िालील चार अवियाांविकी विर्षयाांिरील ग्रांथाांचा अनुिाद करण्याचे 
काम मजिर सोपविले होतें. 
 
 ग्रांथाचे नाांि लेिक िार्षा 
१) Engineering for Dams 

(बांधाऱ्याचे स्थापतयशास्त्र) ३ िांड 
Craegar, 
Justur & Hinds 

इांग्रजी 

२) Concrete Manual 
(काांरम ीटची वनयम पुलस्तका) 

U. S. Department इांग्रजी 

३) Water Supply & Waste Disposal 
(पार्ी पुरिठा आवर् टाकाऊ द्रव्याांची विल्हेिाट) 

Hardenbergh and Rodie इांग्रजी 

४) Theories & Practices of Industrial Waste Treatment 
(औद्ोवगक अपवशष्टाांिरील उपचारासांबांधी वसद्ाांत आवर् 
प्रथा) 

Nemerow इांग्रजी 

 
िरील चारही ग्रांथाांचे अनुिाद पूर्ण झाले असून पवहल्या तीन ग्रांथाांच्या छपाईचे कामही मांडळाने 

विविध मुद्रर्ालयाांकडे सोपविले आहे. रम . १ ि २ च्या ग्रांथाांची छपाई चालू आहे ि वतसऱ्या ग्रांथाची छपाई 
पूर्ण झाली असून तें प्रकाशनाच्या मागांिर आहे ि तया सांबांधी हे वनिदेन करताना मला समाधान होत आहे. 
िरील सिण ग्रांथाांची िार्षाांतरे मांडळाचे तज्ञ श्री. बेढेकर याांनी तपासून तयाांनी केलेल्या बहुमोल सूचनाांचे 
काळजीपूिणक पवरशीलन ि पालन करून जरूर तया सुधारर्ा िार्षाांतरात केल्या आहेत. श्री. बढेेकर याांच्या 
या महतिाच्या सहाय्यामुळेच ही िार्षाांतरे योग्यप्रकारे मी करू शकलो हे मी कृतज्ञापूिणक नमूद करू 
इलच्छतो. 
 

एकां दर या चार पुस्तकाांच्या िार्षाांतर करण्याच्या अनुििािरून हे काम स्ितांि पुस्तक वलवहण्याच्या 
कायांपेक्षा बरेच अिघड आहे असे वदसून आलें . मूळ लेिकाचा आशय मराठी िारे्षत योग्य प्रकारे आर्रे्, 
विशरे्षतः िारे्षच्या जडर्घडर्ीतील विन्नता ि मूळ शलदास मराठीत योग्य पावरिावर्षक शलद वनिडण्यात 
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अगर निीन शलद तयार करण्यात येर्ाऱ्या अडचर्ीमुळे हे कायण कररे् अवतशय कठीर् जाते. तथावप शक्य 
वततक्या सुटसुटीत ि सहज सुगम अशा शलदाांची योजना करून ही िार्षाांतरे करण्याचा मी प्रयतन केला 
आहे. 
 

मूळ इांग्रजी शलदाांऐिजी जे मराठी शलद मी िापरू शकलो तयाांची वनिड करण्यात मला िालील 
शलदकोशाांची विशरे्ष मदत झाली– 
 
१) मराठी विश्वकोश, िांड १८.  
२) पावरिावर्षक शलद सांग्रह– Central Hindi Directorate, 
  Ministry of Education, 
  Govt. of India. 
३) िैज्ञावनक पावरिावर्षक सांज्ञा– डॉ. गो. रा. पराांजपे 
४) स्थापतय वशल्प कोश– श्री. रा. वि. मराठे 
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: १ : जल - वाणहि मल चक्र 
 
१–१. पािी आणि मल व्वस्था ्ाांचे महत्व 
 

पार्ी पुरिठा आवर् मल व्यिस्था या दोन सेिा-कायांवशिाय सांघवटत समाज जीिन अलस्ततिात 
असू शकत नाही. ही काये अशी आहेत की लोकाांना तयाांची स्ितःहून तरतूद करता येत नाही आवर् म्हर्ून 
तयाांची जबाबदारी समाजािर पडते. पुरेशा पाण्याचा पुरिठा करण्याच्या आवर् पवरर्ामतः तयातून वनमार् 
होर्ाऱ्या िावहतमलािर उपचार करण्याच्या सुविधाांचे अविकल्पन, सांरचन आवर् प्रचालन ही 
स्िास्र्थ्यविर्षयक अवियाांविकी प्रमेये आहेत. तयाकरता उच्च दजाचे कौशल्य आवर् तारतम्य लागते, कारर् 
तया कामाचे स्िरुप आवर् प्रमेयाच्या प्रतयेक टप्प्याचा नागवरकाांच्या स्िास्र्थ्याशी सांबांध असतो. 
 

सुरिातीचे बाांधकाम आवर् प्रचालन ि देििाल या दोन्हीमुळे सामान्य शहराच्या िचात पार्ी 
पुरिठा आवर् मलव्यिस्थेची कामे याांचे स्थान उच्च असते. वपण्याकरता, स्नानाकरता, घरकाम आवर् 
स्िास्र्थ्यविर्षयक कामाकरता पाण्याचा उपयोग होतो. तयावशिाय वकतीतरी अन्य सामावजक कायांकरता 
पाण्याची आिश्यकता असते. तयाची औद्ोवगक कायात जरुरी असते. आवर् िरे म्हर्जे, काांही धांद्ात 
बऱ्याच जास्त पाण्याचा िापर होतो. अथातच, आगी विझिरे्, िातानुकूलन, रस्ते धुरे् आवर् बऱ्याच अन्य 
कारर्ाकरता दैनांवदन कायणिाहीत तयाची आिश्यकता असते. 
 

पार्ी पुरिठा आवर् मलव्यिस्था याांचा एकच गट आहे असे समजाि.े जेथे अांतगणत नळ कामासह 
(Plumbing) दाबयुक्त पार्ी पुरिठा केलेला असतो तेथे िावहतमल वनमार् होतो. तयाची योग्य प्रकारे 
विल्हेिाट केली नाही तर तयातील मानिी टाकाऊ द्रव्याांमुळे तयाचा उपद्रि सहन कररे् अशक्य होते, 
रोगराई पसरते आवर् मालमते्तच्या रकमतीत घट होते. ग्रामीर् के्षिात मल-कुां डे (Cesspools) अगर 
पूवतकुां डे (septic tanks) बाांधून अशा टाकाऊ द्रव्याांिर उपचार करता येतात ि तयाकरता प्रतयेक 
घरमालक आपली स्ितःची सांचमाांडर्ी (installation) करू शकतो. तथावप जेव्हा स्थानीय पवरलस्थतीिर 
अिलां बून राहून लोकसांख्या दर एकरी एका कुटुांबापेक्षा (house hold) जास्त होते तेव्हा मलकुां डे आवर् 
पूवतकुां डे सामान्यतः उपयोगी पडत नाहीत आवर् िावहतमल वनचरा पद्तीची गरज पडते. 
 

पवरर्ामस्िरुप सामावजक पार्ी पुरिठा आवर् मल व्यिस्था याांच्या समस्याांत िालील गोष्टींचा 
समािशे असतो. काांहीशा दूरच्या के्षिातून पार्ी प्राप्त कररे्, जरुरी प्रमारे् तयािर उपचार कररे्, आवर् 
लोकाांना ते पोचविरे्. सांपूर्ण नागरी िस्तीत नळाांची व्यिस्था कररे् ि तयातून प्रतयेक घरातील नळव्यिस्थेत 
ते पुरविरे्; घरगुती नळव्यिस्थेतून जयात िावहत-मल सोडता येईल अशा सांग्राहक मलिावहन्या प्रतयेक 
घराप्रत नेरे्; िावहत मल विल्हेिाट कें द्रापयंत नेण्याकरता मलिावहन्या बसविरे् आवर् िावहत मलातून 
शरीर स्िास्र्थ्यास धोका पोचिर्ाऱ्या आवर् जयापासून गांिीर प्रमार्ाांत िास होईल अशा सांिाव्य बाबी काढून 
टाकण्यासाठी उपचार करण्याकरता सयांिाची योजना कररे्. 
 
१–२. पािी पुरवठ्याची व्वस्था 
 

पािी पुरवठा ्ांत्रिेिील घटक– जवमनीिरील अगर जवमनीिालच्या स्थानातून मुख््नळ, 
उपनणलका, आवर् तयाांच्या शाखाांिून प्रतयेक रस्तयािर पार्ी िाहून नेण्यात येते. ह्या नळातील पार्ी 
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सेिानवलकाांतून व्यलक्तगत घराप्रत पोहोचविले जाते. आग विझविण्याकरता, रस्ते धुण्याकरता आवर् इतर 
कायाकरता मुख्य नळाांना नळखाांब जोडून तयातून पार्ी पुरिता येते, नळ यांिरे्तील पाण्याच्या प्रिाहाचे 
वनयांिर् करण्याकरता झडपाांचा उपयोग केला जातो. मयावदत कालाकरता वनमार् होर्ारी पाण्याची 
अतयुच्च गरज पुरी करण्यासाठी उांच टाक््ा ि दाब नळ्ाांिून पार्ी पुरिठा केला जातो. प्रिाहाची रावश 
मोजण्याकरता (जल) मापक िापरण्यात येतात. शुष्ट्क हिामान कालाकरता अगर आगी विझविण्याकरता 
पार्ी साठविण्यासाठी जलाश्ाांचा उपयोग करािा. जलोपचार सां्ांत्राची पुष्ट्कळिळेा गरज पडते. 
 
(पािी) पुरवठ्याची मूलस्थाने 
 

सामान्यपरे् अवियांतयाला जेथे पावहजे तेथे पार्ी वमळू शकते. तयाचे स्थान कधी अगदी हाताशी 
असेल तर कधी फार दूर असेल; कधी ते िवूमगत विहीर हे असेल अगर कधी ते डोंगरािरील झरा हे 
असेल. अवियांता तयाची सांिाव्य स्थाने शोधून काढील; आवर् तयापैकी सिात जास्त उपयुक्त होर्ाऱ्या 
पाण्याच्या पुरिठ्याकरता तयाचा दजा आवर् येर्ारा िचण याांच्या सांदिात तयाचे मूल्यमापन करील; 
पाण्याचा सांग्रह, पवरिहन, आवर् उपचार याकरता अविकल्पन यांिर्ा उिारील अशी तयाचेकडून अपेक्षा 
असते; सांरचनाकरता लागर्ाऱ्या पैशाला नागवरकानी सांमती द्ाियाची असल्याने असा प्रकल्प सादर 
करण्यास नागरी अवधकाऱ्याांना तयाने मदत कराियाची असते; आवर् जेव्हा (प्रकल्पाला) मान्यता वदली 
जाते तेंव्हा बाांधकामाचे आयोजन करण्यास आवर् कामािर देिरेि करण्यास तयाने मदत करािी अशी 
करािी अशी अपेक्षा असते. 
 
जल प्रकल्पाांची णवत्त व्वस्था 
 

प्रकल्पातील बाांधकामाला लागर्ारा पैसा उपललध करण्याकरता प्रतयेक प्रकल्पासाठी कोर्तयातरी 
प्रकारची व्यिस्था करािी लागते. जल व्यिस्था कायाकरता सामान्यतः कजणरोिे उिारुन पैशाची व्यिस्था 
केली जाते. अशा कजणरोख्याांची परत फेड मुख्यतिकेरुन अगर सांपूर्णपरे् पाण्याच्या विरम ीतून येर्ाऱ्या 
उतपन्नातून केली पावहजे; हे पार्ी सामान्यपरे् मापकाने मापले जाते. अवियांतयाने कामाच्या िचाचीच 
केिळ वनविती कराियाची नसून पुरेशा प्रचालन आवर् देििालीची तरतूद करता येईल आवर् या यांिरे्चे 
बाांधकाम करण्याकरता लागलेल्या पैशाच्या कजणरोख्याांची ि तयािरील व्याजाची परतफेड करता येईल 
अशी योग्य आवर् सयुलक्तक आकारर्ी लागू करण्यासाठी समपणक (pertinent) वशफारशी तयाला करता 
आल्या पावहजेत. 
 
१–३. मल व्वस्थेची ्ांत्रिा 
 
मल व्वस्थेच््ा ्ांत्रिाांिील घटक 
 

गृहमल वाणहम्ा अगर गृहजोड अशी सांज्ञा असलेल्या लहान व्यासाच्या नवलकाांतून व्यलक्तगत 
घरातून िावहत मल गोळा केला जातो ि पार्श्व (Lataral) मल वाणहम्ाांि तो सोडण्यात येतो. दोन अगर 
जास्त पाश्वण मल िावहन्याांतून हा प्रिाह जया मल िावहनीत जातो वतला शाखा अगर उपमुख्् मलवाणहनी 
म्हर्तात. मुख्् मलवाणहनी अगर रांक मलनालीतून बऱ्याच मोठ्या के्षिातील, कदावचत् सांपूर्ण वनःसारर् 
के्षिातील (मल) प्रिाह िाहून नेला जातो. मलाणधवाणहनी (out fall sewer) मधून िावहतमल उपचार 
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कें द्राकडे नेला जातो. स्िच्छता ि तपासर्ी करता यािी म्हर्ून प्रतयेक मलिावहनीिर थोड्या थोड्या 
अांतरािर िपास कुां ड्या (Manholes) बसविलेल्या असतात. जया मलिावहन्यातून सांपूर्णपरे् अगर 
मलवमवश्रत पािसाचे पार्ी िाहून जाते अशा नळािर रस्तयािरील गटारातील पािसाळी पाण्याला प्रिशे 
वमळािा म्हर्नू प्रवेशद्वारे अगर जलरोधक कुां ड्याां (catch basins) ची तरतूद केलेली असते. 
 
वाणहि मलाचे प्रकार 
 

िावहत मलाच्या उतपवत्त स्थानािरुन तयाचे िगीकरर् सामान्यतः करण्यात येते. राहती घरे, सांस्था, 
आवर् जया वठकार्ी व्यापार चालतो अशा घरातील िावहतमल हा घरगुिी, सफाई अगर घरातील 
वाणहिमल असतो; जो कारिान्यातून अगर औद्ौवगक प्रवरम येतून वनमार् होतो तयाला औद्योणगक टाकाऊ 
द्रव् अगर मूलतः व्ापारी टाकाऊ द्रव् असे म्हर्तात. पाऊस चालू असताना अगर तो पडल्यानांतर लगेच 
रस्तयािरुन िाहर्ारा अपिाह पजणन्य हे िादळी वाणहि मल अगर िादळी पजवम् जल असते. 
 
मल व्वस्था ्ांत्रिेच््ा गरजा 
 

घरातील टाकाऊ पार्ी गोळा करुन ते उपचार कें द्राप्रत नेता येईल अशा मल व्यिस्था यांिरे्चे 
अविकल्पन सफाई-अवियांतयाने केले पावहजे. ही समस्या अशी आहे की अवियांतयाचे कौशल्य पर्ाला 
लागते. सामान्यपरे् घराच्या तळघरातून टाकाऊ द्रव्य न्याि े लागते; याचाच अथण हा कीं, मल िावहन्या 
वकमान ७ ते ८ फूट िोल असाव्या लागतात. शक्यतो (तयातील) प्रिाह गुरुतिबलाने िाहािा आवर् 
मलिावहन्या अशा उतारात बसिाव्या की तयामुळे प्रिाहाला योग्य गवत वमळेल. िावहतमलािरील 
उपचाराची तरतूद सामान्यपरे् केली पावहजे. अथातच पार्ी पुरिठ्याच्या प्रमारे् याकरता पैसा पुरविण्याची 
गरज लागेल. 
 

गुरुतिबलाने प्रिाह प्राप्त होरे् हे काटकसरीच्या दृष्टीने अतयांत इष्ट असते म्हर्नू िावहत मलािरील 
उपचाराांची यांिर्ा सामान्यपरे् िोलगट के्षिात उिारली पावहजे. याकरता गुांतागुांतीची उपचार यांिर्ा 
अविकलल्पत करण्याचे काम कराि े लागतेच पर् तयावशिाय काम चालू असताना आवर् तयानांतर पूर 
सांरक्षर्ाच्या उपायाांच्या तरतूदींचाही अवियांतयाला पुष्ट्कळ िळेा विचार कररे् िाग पडते. 
 
मल व्वस्था प्रकल्पाांच््ाकरिा पैशाची िरिूद 
 

मल व्यिस्थे करता म्हर्जे जया साधनाांनी िावहत मल गोळा करुन तयाची विल्हेिाट लािण्यात येते 
अशा सांपूर्ण यांिरे्करता वित्त पुरिठा कररे् पुष्ट्कळ िळेा अिघड असते. सेिा म्हर्ून िापरलेल्या पाण्याच्या 
राशीच्या आधारे िापरलेल्या पाण्याचे दाम देण्यास लोक तयार असतात, पर् तीच तति ेिावहत मलाच्या 
बाबतीत लागू कररे् अिघड जाते. घरातील िावहतमलाच्या प्रिाहाचे मापन करण्याकरता मापक बसविरे् 
शक्य होत नाही. पवरर्ामतः पाण्याच्या आकारर्ीत, सामान्यपरे् काांही टके्क अवधिार वमळिनू हा वित्त 
पुरिठा अनेक िळेा घडिनू आर्ला जातो. पार्ी पद्तीतल्या प्रमारे् वित्तपुरिठ्याचा कायणरम म अवियांतयाने 
विकवसत करािा ि तयात आवर् कजणरोिे आवर् तयािरील व्याज, आवर् प्रचालन ि देििालीिरील िचण 
याांच्याशी उतपन्नाचे सांतुलन कसे होईल ह्याचे वदग्दशणन कराि.े 
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१–४. वादळी पाण््ाचा णनचरा 
 

मालमते्तला हानीं पोहोचू नये म्हर्ून पािसाचे पार्ी रस्तयातून आवर् अन्य के्षिातून काढून टाकरे्, 
िाहतुकीस होर्ारा अडथळा दूर कररे् ि तळघरे पाण्यानें िरुन जाऊ न देरे् हे जलवनःसारर् यांिरे्चे कायण 
असते. िरचेिर पडर्ाऱ्या जोरदार पािसाचे पार्ी िाहून नेण्याकरता मल िावहन्याांचा आकार मोठा असािा 
लागतो. अविकल्पन करताना पािसाची तीव्रता वकती धरािी ही नेहमीची समस्या असते ि अवियांतयास 
वतला तोंड द्ाि ेलागते. अतयांत तीव्र िादळी पािसाकरता तरतूद करण्याचा प्रयतन सामान्य प्रथेप्रमारे् केला 
जात नाही. कारर् िळेोिळेी नुकसान आवर् गैरसोय होर्ारच असे मानरे् अवधक काटकसरीचे आहे असे 
मानण्यात येते. जस-जशा इमारती िाढतात आवर् छपरें, रस्ते आवर् इतर अप्रिशे्य पषृ्ठिाग याांचे के्षि िाढत 
जाते, तसतसा िविष्ट्य काळातील पािसाचा अपिाहही िाढतो ि अशी िस्तुलस्थती असल्यानें अविकल्पनाची 
समस्या गुांतागुांतीची बनते. 
 

काांही जुन्या शहराांत, िावहत मल आवर् पजणन्य जल ही दोन्ही एकाच नळातून नेण्याकरता मल 
िावहनी यांिरे्चे अविकल्पन केलेले आहे. पवरर्ामतः केिळ िावहत मलास आिश्यक असर्ाऱ्या नळाांपेक्षा हे 
नळ बरेच मोठे असतात. अशा यांिरे्ची तरतूद हल्ली करण्यात येत नाही, केली तर क्ववचतच! कारर्, 
विशरे्षतः जेव्हा िावहत मलािरील उपचार करािचे लागतात ि ही नेहमीचीच बाब असते तेव्हा स्ितांि 
यांिर्ाांची तरतूद कररे् हे अवधक काटसरीचे असते. 
 
१–५. पाण््ावरील उपचार 
 

पार्ी जेव्हा नदी नाल्यातून, तलािातून, अगर विवहरीतून काढून घेतले जाते तेव्हा ते क्ववचतच 
उपयुक्त असते. उपिोक्तयापयंत पार्ी पोहोचविण्याच्या आधी सामान्यपरे् तयाच्यािर उपचार केले 
पावहजेत. पृष्ठजलाच्या बाबतीत, अशा उपचाराांच्या वरम येत गाळ अगर गढूळपर्ा, रांग, चि, िास, आवर् 
सूक्ष्म जांतू काढून टाकण्याचा समािशे असतो; कठोरता, लोह, सांक्षारगुर् आवर् कधी कधी सूक्ष्म जांतू हे 
कमी करण्याकरता विवहरीतील िवूमजलािर उपचार करािते; पाण्यािरील उपचाराांच्या पद्तीत ते गाळून 
घेरे् आवर् कृविम िा कधी कधी नैसमितगक पािात अिस्थापन कररे्, तयािर रासायवनक वरम या कररे्, 
िाळूच्या थरातून वनस्यांदन कररे्, आवर् पाण्यात राहर्ाऱ्या जीिाांचा नाश करण्याकरता वनजंतुकरर् कररे् 
याांचा अांतिाि असतो. बहुतेक नदीनाल्यात औद्ोवगक आवर् घरगुती टाकाऊ द्रव्याांमुळे काांही अांशी प्रदूर्षर् 
होते. म्हर्ून सिण पवरलस्थतीत नदीनाल्यातील पाण्याचा वबनधोक, स्िच्छ आवर् चिदार पुरिठा करता 
येईल अशा तऱ्हेचे नदीनाल्यातील पाण्यािरील उपचाराचे अविकल्पन केले पावहजे. स्थानीय मावहती आवर् 
पवरस्थतीच्या काळजीपूिणक केलेल्या पवरक्षर्ाच्या आधारािर अवियांतयाने, सांतोर्षजनक पार्ी वनमार् 
करण्याची क्षमता असेल अशा सांयांिाचे, अविकल्पन केले पावहजे आवर् तयाच्या सांरचनेिर देिरेि केली 
पावहजे. सांयांिाचे अशा प्रकारे अविकल्पन केले पावहजे की तयाचे वबनचूक प्रचालन सहजपरे् होईल ि ते 
अतयांत तकण सांगत असेल. असे िरपूर उपचार कररे् जरुरीचे असते कारर् अनेक रोगराईचा प्रसार होण्यात 
दूवर्षत पाण्याचा िापर हा एक महतिाचा घटक असतो. 
 

सािणजवनक स्िास्र्थ्याच्या गरजाांिर प्रामुख्याने आधारलेली प्रमारे् पाण्याच्या दजाकरता प्रस्थावपत 
करण्यात आली आहेत. ती पवरवशष्ट आ मध्ये सांवक्षप्त रूपात वदली आहेत. तथावप, सािणजवनक स्िास्र्थ्याला 
बाधा येर्ाऱ्या गुर्धमािेरीज अन्य गुर्धमाबाबत ही प्रमारे् अतयधुवनक असत नाहीत. उदाहरर्ाथण, 
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पवरवशष्ट आ च्या ४–१ या पवरच्छेदात (वसवलका मापरम म) गढूळपिा दर दशलक्ष िागात १० पेक्षा जास्त 
असता कामा नये, तसेच रांग (प्लॅवटनम कोबाल्ट मापरम म) २० पेक्षा जास्त असता कामा नये नमुद केले 
आहे. 
 

जर गढूळपर्ा अगर रांग याांची प्रमारे् ह्या मयादाांच्या जिळ आली तर बहुतेक ग्राहक जोरदार 
तरम ारी करतील आवर् असे गुर्धमं असलेले पार्ी वनमार् होईल असे अविकल्पन कोर्ताही पदिीयुक्त 
अवियांता बहुधा करर्ार नाही. आधुवनक प्रथेप्रमारे् गढूळपर्ा आवस रांग दर वलटरला सुमारे १ वमवलगॅ्रम 
पेक्षा जास्त असू नयेत अशी अपेक्षा असते. आ. १–१ आवर्. १-२ मध्ये दोन नमुनेदार सांयांिे दाििली 
आहेत. 
 

 
आ. १–१. पाण््ावरील उपचाराचे नमुनेदार लहान सां्ांत्र. 

(बनण आवर् मकॅ् डोनेल, सल्लागार अवियांते) 

 
आ. १–२. ब्लफ् कौन्मसल जल सां्ांत्र 

(डॉर–ऑवलव्हर, विधी सांस्थावपत (incopoarted), याांच्या सौजन्याने) 
 
१–६. वाणहि मलावरील उपचार 
 

मलिावहनींच्या सांचातून गोळा केलेले लोकिस्तीतील अपयुक्त (Spent) पापी नाल्यात सोडून 
वदले पावहजे. तथावप, गुर्धमात िरीि प्रमार्ात अबावधत असलेले आवर् रावश कमी न झालेले पार्ी 
िापरण्याचा हक्क अवधक िाली असलेल्या अन्य िसाहतीना आहे. म्हर्ून, हे पार्ी िाली सोडून देण्यापूिी 
तयातील टाकाऊ द्रव्याांिर उपचार कररे् अिश्य असते. तरी िावहत मलात सेंवद्रय द्रव्ये हजारी १ ते २ िाग 
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असली तरी हे साांद्रर्, िावहतमलाच्या सांपूर्ण राशीपासून िास होण्यास आवर् स्िास्र्थ्यास धोका पोहोचण्यास 
पुरेसे असते. िावहत मलास केिळ सूक्ष्म जांतू आवर् सांिाव्यतः विर्षार्चू असतात असे नाही तर तयाचे 
शीघ्रतया विघटन होते आवर् तयापासून दुगणधी वनमार् होते. उपचार पद्वत–पार्ी गाळून घेरे्, अिसादन, 
ऑलक्सकरर्, अिमल (sludge) उपचारर् (digestion) आवर् पुष्ट्कळ िळेा वनजंतुकरर्– ह्या वरम या, 
मुद्दाम अविकल्पन केलेल्या घटकाांच्या मावलकेत, एकवित केलेल्या असतात ि िावहत मलािरील 
उपचाराांचे सांयांि तयापासून बनते. अशा सांयांिािर जे सेंवद्रय आवर् द्रिचवलत िार पडतात तयाांच्यािर आवर् 
ऑलक्सकरर् क्षमतेंिर आवर् जया िाफेत सांयांिातून बाहेर मलैा पार्ी जाते तया िाफेच्या अांवतम िापराच्या 
आधारािर तयाचे अविकल्पन केलेले असते. 
 

िरेदी कें द्राकरता लागर्ारे िावहतमल उपचार सांयांि आ. १–३ मध्ये दािविलें  आहे आवर् बऱ्याच 
मोठ्या शहराकरता लागर्ारे सांयांि आ. १–४ मध्ये दािविले आले. 

 
आ. १–३. वाणहि मलावरील उपचाराचे सां्ांत्र, गाडवन स्टेट प्लाझा. 

(िॉकर प्रोसेस इवक्वपमेंटच्या सौजन्याने) 

 
आ. १–४. णठबकिाऱ््ा णनस््ांदकासह सांपूिव उपचार सां्ांत्र, पनामा शहर, फ्लॉणरडा, 

(डॉर–ऑवलव्हर, विवध-सांस्थावपत, याांच्या सौजन्याने) 
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: २ : पावसापासून णमळिारी पाण््ाची राणश 
 
२–१. पाऊस आणि णहमवषाव. 
 

पार्ी पुरिठ्याचे मूळ पाऊस हे असते. नद्ा ि ओढ्ाांच्या स्िरूपात पािसाचा काही िाग पृष्ठजल 
म्हर्ून िाहून जातो; दुसरा िाग जवमनीत मुरतो आवर् तयाचे िवूमजल बनते; उरलेल्याचा उपयोग 
िनस्पतीना होतो अगर तयाचे बाष्ट्पीििन होतें. पृष्ठजलाच्या पुरिठ्याच्या बाबतीत, पािसाची जी राशी 
नाल्याच्या जलवििाजकािर पडते वतचा प्राप्त होऊ शकर्ाऱ्या पाण्याच्या राशीिर अवतशय महतिपूर्ण 
पवरर्ाम होतो. पाऊस आवर् िवूमजल याांचा प्रतयक्ष सांबांध कमी असतो, कारर् जो पाऊस पनुः िवूमजल 
म्हर्ून दृष्टीस पडतो तो शकेडो मलै दूर असर्ाऱ्या जवमनीिर पडलेला असेल. 
 

स्िास्र्थ्य अवियांतयाच्या दृष्टीने महतिाचा असर्ारा पािसाचा आर्िी एक टप्पा िादळी प्रिाहाांचा 
असतो. िादळी मलिावहन्याांच्या अविकल्पनाच्या बाबतीत िादळी तीव्रतेचा विचार केला पावहजे. तसेच 
जल व्यिस्थेकरता असर्ारे जलाशय पूर प्रिाह सामािनू अगर िाहून जाऊ देतील अशा क्षमतेचे असले 
पावहजेत, आवर् पुराांच्या पवरिाहा (overflow) पासून यांिर्ा विळविळी होण्याइतके नुकसान होर्ार नाही 
अशी जलव्यिस्थेच्या अविकल्पनात तरतूद केलेली असािी. 
 

दप्िर नोंदी :– (Rrecords) जलवििाजकािर पडर्ाऱ्या पािसािर जवमनीिरच्या स्थानािरील 
(जल) प्राप्ती (yield) बऱ्याच प्रमार्ाांत अिलांबून असते. एकाद्ा के्षिात पडर्ारे सिण पार्ी तया के्षिािरच 
रावहले असताना जी (जल) प्राप्ती होईल ती पािसाची राशी सामान्यतः िोली अगर इांचात व्यक्त केली 
जाते. युनायटेड स्टेट्सच्या जिळ जिळ सि ंिागाांतील पािसाच्या नोंदी उपललध आहेत. काही के्षिात, 
शांिर िर्षांपेक्षा जास्त िर्षांच्या नोंदी ठेिलेल्या आहेत, पर् बऱ्याचशा जागी हा नोंदीचा काल बराच कमी 
असतो. युनायटेड स्टेट्सच्या व्यापारी वििागाच्या हिामान कायालयाकडून पािसासांबांधी मावहती गोळा 
करण्यात येते ि ती प्रवसद् केली जाते. महाद्वीपीय (continentel) युनायटेड स्टेट्सिर पडर्ाऱ्या 
पािसाच्या सरासरी राशीचे ि वितरर्ाचे सिण साधारर् वदग्दशनं आ. २–१ मध्ये केले आहे. तथावप, लहान 
के्षिािरील पडर्ाऱ्या पािसाची सरासरी वनवित करण्याइतका हा नकाशा विश्वसनीय नसतों. म्हर्नू 
स्थानीय नोंदीचा तपास करािा. अशा नोंदी जर उपललध होत नसतील तर ततसम गुर्धमण असलेल्या आवर् 
जयाांची मावहती उपललध आहे अशा नजीकच्या के्षिाांशी तुलना करून अांदाज करािते. कोष्टक २–१ मध्ये यु. 
स्टे. मधील अनेक शहराांत पडर्ाऱ्या पािसाच्या राशींची मवहनेिार मावहती वदली आहे; तथावप हे आकडे 
दीघंकालीन सरासरी दािवितात; ही सरासरी आवर् प्रतयक्ष पडर्ारा पाऊस यात बराच फरक असू 
शकतो. उदाहरर्ाथण :– न्ययूॉकण  शहरातील ऑगस्ट मवहन्यातील पािसाांत ०·५९ ते १३·८२ इांचा इतका 
फरक आहे. 
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आ. २–१. युनायटेड स्टेट्स मधील सरासरी पाऊस. 
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णहमवषाव : बफण  गोळाकरुन, वितळून आवर् तयातून वनमार् झालेल्या पाण्याची िोली मोजून 

वहमपाताचे पािसाच्या समतुल्य राशीत रुपाांतर करण्यात येते. जरी बफातील पाण्याच्या अांशात बराच 
फरक पडत असला तरी १० इांच वहमपात १ इांच पािसाइतका सामान्यपरे् समजला जातो. 
जलवििाजकािरील वहमपात अिके्षपर्ाचे (Precipitation) अनेकिळेा एक इष्ट स्िरुप असते. सािकाशीने 
होर्ाऱ्या अपिाहा बरोबर बफण  सािकाश वितळते आवर् तयामुळे तयातील बराचसा िाग जवमनीत मुररे् ि 
नांतर झऱ्याांच्या अगर पाझराांच्या स्िरुपाांत पनुः प्रकट होरे् शक्य होते. बफाचा अपिाह अवधक हळुहळू होतो 
आवर् पािसाच्या अपिाहापेक्षा सामान्यपरे् बराचकाल चालू रहातो. तयामुळे (तयातील) अवधकाांश 
जलाशयात वटकून रहातो. 
 
पावसाची मोजिी 
 

पजणन्य मापीने पािसाची मोजर्ी करण्याांत येते. सामान्य स्िरुपाांत नाळक्याच्या आकाराचा एक 
धारक (Receiver) असतो. तयात पाऊस पडतो आवर् तयात पडर्ारा पाऊस एका लहान नळकाांडयात 



 

 अनुक्रमणिका 

गोळा होतो. धारकाच्या मानक अविकल्पनेत तयाचे के्षिफळ नळकाांडयाच्या के्षिफळापेक्षा दसपट असाि े
लागते; यामुळे अांशाांकवनत नळकाांडयात दशणविलेला पाऊस प्रतयक्ष पडलेल्या पािसाच्या दसपट असतो. या 
अविकल्पनामुळे लहानसा पाऊस सुद्ा अवधक अचूकपरे् मोजता येतो. पजणन्य मापीचा एक सामान्य प्रकार 
आ. २–२ मध्ये दािविला आहे. लहान नळकाांडे साधारर्परे् २०″ उांचीचे असते आवर् केिळ २″ पािसाने 
ते िरुन जाते. तथावप, जेव्हा लहान नळकाांडे िरते तेव्हा तयातून ओसांडून जार्ारे (पार्ी) अपेवक्षत असा 
कोर्ताही पाऊस सामािनू घेईल इतक्या पुरेशा आकाराच्या मोठ्या नळकाांड्यात पडते. िरचेिर 
तपासर्ीची जरुरी पडू नये म्हर्ून दूरिती के्षिाांत अनेक िळेा स्ियांचवलत मापींचा िापर केला जातो. 
पािसाची िोली आवर् तो पडल्याची िळे नोंदल्या जातील अशी याांच्यात तरतूद केलेली असते. 
 

 
आ. २-२ पजणन्य मापक. 

 
मापकात गोळा झालेल्या पाण्याच्या राशीिर स्थानीय पवरलस्थतीचा पवरर्ाम होरे् शक्य असते. 

जयाचा तळ जवमनीच्यािर एक फूट राहील अशा तऱ्हेने ग्रामीर् स्थानािरील मापक बसिािा आवर् नागरी 
स्थानािर तो इमारतीच्या सपाट छपरािर बसिािा अशी हिामान कायालयाची वशफारस आहे. मोठाल्या 
जलवििाजकाांत, दोन अगर अवधक मापक बसविरे् इष्ट असते. ते प्रवतवनवधक स्थानािर बसिािते आवर् 
स्थावनय विविन्नता विचारात घेता यािी म्हर्नू ते एकमेकापासून बरेच अलग असािते. 
 
णहमवषावाचे मापन 
 

मापकामध्ये वहममापन वबनचकू कररे् कठीर् असते. काांही ओलसर वहम योग्यप्रकारे गोळा करता 
येत नाही, आवर् हलके वहम िाऱ्याने उडून जाते. तयामुळे तयाचे प्रवतवनधीक स्थान वनिडरे् जिळ जिळ 
अशक्य होते. सपाट जवमनीिर वहम िोली मोजण्याने आवर् वहम वितळण्याकरता ज्ञात िोलीिरील नमुना 
गोळा करण्याने िाजिी विश्वसनीय वनष्ट्कर्षण वमळू शकतील. 
 

वहमाच्छादनाची िोली वनवित करण्याकरता आवर् समतुल्य जलाांशाकरता वहम सिेक्षरे् करण्यात 
आली आहेत आवर् जलवििागातून होर्ाऱ्या सांिाव्य झऱ्यातील अपिाहाचे पूिानुमान (forecasting) 
करण्यासाठी आधार म्हर्नू अशा सिेक्षर्ाांचा उपयोग करण्यात आला आहे. प्रतयेक िर्षी तयाच िळेी 
आिश्यकतया तयाच कें द्रािर सामान्यतः मापन करण्यात येते आवर् वहमपाताची िळे होऊन गेल्यािर, पर् 
ते वितळण्यास सुरिात होण्यापूिी, हे मापन सामान्यपरे् केले जाते. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

२–२. पावसािील चढउिार (VARIATIONS) 
 

िामितर्षक पजणन्य िर्षानुिर्षण ढोबळपरे् सुद्ा लस्थर नसतो. १८२५ पासून वफलाडेलल्फयात ठेिलेल्या 
आवर् आ. २–३ मध्ये वदलेल्या नोंदीिरुन सरासरी सुमारे ४२ इांच, कमाल ६० इांचापेक्षा जास्त ि वकमान 
फक्त ३० इांच, पाऊस पडल्याचे वदसून येते. अांदाजी १०० िर्षांच्या कालािधीत बॉस्टन मध्ये सरासरीच्या 
१५३ टके्क कमाल िामितर्षक पाऊस पडला आवर् वकमान पाऊस सरासरीच्या ६२ टके्क होता. न्यू ऑमितलन्समध्ये 
ह्या चरमसीमा (extremes) १५३ टके्क ि ५५ टके्क होतया; सेंट लुईसमध्ये तया १७२ आवर् ५९ टके्क आवर् सेंट 
पॉल मध्ये १८२ आवर् ३७ टके्क होतया. 
 

 
आ. २-३. वफलाडेलल्फयातील एकशतेेिीस िर्षांतील िामितर्षक पाऊस. 

 
उदाहरर्ाथण, बॉस्टन मधील सरासरी िामितर्षक पजयणन्य ४५ इांच आहे असे धरले तर सांिाव्य कमाल 

पजणन्य ४५×१·५३ = ६८·८ इांच आवर् सांिाव्य वकमान पजणन्य ४५×०·६२ = २७·९ इांच होईल. 
 

हिामान कायालयाच्या नोंदीनुसार ईशान्य युनायटेड स्टेटस मध्ये वकमान िामितर्षक पजणन्य 
सरासरीच्या ६० ते ७० टके्क होईल असे गृहीत धराि.े पार्ी पुरिठ्याच्या योजनेच्या अविकल्पनात, वकमान 
पजणन्य हा वनयामक (governing) घटक असतो. 
 

३ ते ४ िर्षांच्या वकमान अिके्षपर्ािरुन (पािसाच्या) मूलस्थानाची क्षमता ठरविता येते. जास्त 
कालािधीकरता पूिािवशष्ट (carryover) पाण्याची िािी रहािी अशी पाण्याच्या साठ्याची तरतूद करता 
येत नाही. 
 

अनुििाअांती असे वदसून आले आहे की ३५ िर्षाच्या कालािधीतील नोंदीच्यािर २ टके्क अचुकतेच्या 
मयादेत अिलां बनू रहाियास हरकत नाही. २०, १५, १०, आवर् ५ िर्षांच्या कालािधीकरता माध्य 
पजणन्यापासून (mean rainfall) अनुरम मे सुमारे ३·२५, ४·७५, ८·२५, ि १५ टके्क इतके सांिाव्य विचरर् 
होईल. अल्पकालािधीतील नोंदी अविश्वसनीय असतात पर् जिळच्या आवर् साधारर्परे् समान के्षिातील 
दीघणकालीन नोंदींच्याशी तुलना करण्यासाठी तयाांचा उपयोग करािा. 
 

जलाशयाच्या अविकल्पनाांत पजणन्यातील मावसक विचरर्ाांना विशरे्ष महति असते तथावप, अशा 
विचरर्ाांचे वनःशांकपरे् िावकत करता येत नाही. हिामान कायालयाच्या साांलख्यकीय मावहतीिरुन असे 
वदसून येते की, अवत कमी अिके्षपर्ाचे दोन मवहने एकाचिळेी येण्याची शक्यता नसते आवर् लागोपाठच्या 
तीन मवहन्याांची मावसक सरासरी, जयात वकमान अिके्षपर्ाचा अांतिाि आहे, िर्षातील मावसक सरासरीच्या 
दोन तृतीयाांशापेक्षा साधारर्परे् जास्त असते. तथावप, जलयोजनेचे अविकल्पन करण्यास हे वनयम 
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मावहतीच्या दृष्टीने अपुरे पडतात, आवर् ओले आवर् कोरडे अलग ऋतुमान असलेल्या के्षिाांना लागू होत 
नाहीत. 
 
२–३ पाऊस पाडिे 
 

कृविम अिके्षपर् करण्याच्या पद्तीचा विकास करण्याकरता अनेक प्रयोगातमक प्रयतन करण्यात 
आले आहेत. एका प्रमुि पद्तीत, िातािरर्ात वसल्िर आयोडाईडच्या िाफेचे विवकरर् (Dispersing) 
करण्याचा अांतिाि आहे. ही वरम या जवमनीिरून अगर विमानातून करता येते, परांतु पवहली पद्त जास्त 
सोपी आहे आवर् तीत कमी उपकररे् लागतात. हे कायण यशस्िी होण्याकरता हितेील पवरलस्थती अशी 
असली पावहजे की, अिके्षपर् अविरम ाांत (incipient) असाि ेआवर् प्रवतवरम या सुरु होण्यास आिश्यक अशा 
गिणकाांचीच (Nuclei) केिळ उर्ीि असेल. नैसमितगक पाऊस जरी पडण्याचा सांिि असला तरी नैसमितगक 
गिणकाांच्या पेक्षा तयाचे प्रमार् िाढिता येईल. कारर् कृविम गिणक िालच्या पातळीिर अवधक 
पवरर्ामकारक असतात. मुख्यतः शुष्ट्क कालािधीत कृविम पािसास जास्त मागर्ी असते. टी. एच्. 
इव्हॅन्सच्या म्हर्ण्याप्रमारे्, पवरर्ामाांचे मूल्याांकन करण्याकरता िरीि आधार वमळेल अशा कोर्च्याही 
व्यापक कालािधीकरता नोंदी ठेिरे् हे अिघड, फार काय अशक्यच, असते. युनायटेड स्टेट्सचे काही 
थोडे वििाग असे आहेत की जेथे न्ययूॉकण  शहराला पार्ी करर्ाऱ्या जलवििाजकाांपेक्षा अवधक चाांगल्या 
रीतीने चाांगल्या पािसाांच्या नोंदी ठेिलेल्या आहेत. असे असले तरी, जेव्हा काांही िर्षापूिी अिके्षपर्ाकरता 
िरचेिर बीजारोपर् करण्याांत आलें  तेव्हा प्राप्त झालेल्या वनष्ट्कर्षांचे बाबतीत मतैक्य होऊ शकले नाही. 
 
२–४ अपवाह 
 

पार्ी पुरिठ्याच्या कामी जलवििागातील अपिाह अगर (जल) प्राप्ती हा एक मूलितू घटक 
असतो. पवरर्ामतः, नाल्यामधील प्रिाहासांबांधी दीघणकालीन मावहतीला जास्तीत जास्त महति असते. 
नाल्यातील प्रिाहात फार फरक पडत असल्यानें काांही थोड्या िर्षांच्या मुदतीतील नोंदीमुळे गैरसमज 
वनमार् होरे् शक्य असते. िस्तुतः २० िर्षाइतक्या कालािर पसरलेल्या नोंदीच्या मूल्याांच्या सांबांधात 
मतविन्नता (वदसून आली) आहे. न्यू इांग्लां ड मधील अनेक िर्षांच्या अनुििाच्या आधारे सलॅव्हलने असे म्हांटले 
आहे की, २० िर्षाच्या कालािधीतील अपिाहसांबांधी नोंदीत १० ते १५ टके्क चकू असू शकते आवर् 
दीघणकालीन विश्वसनीय नोंदी, २५ ते ३० िर्षांपेक्षा कमी कालातील अपिाहाच्या मावहती पेक्षा, 
जलवििाजक के्षिाच्या क्षमतेचे अवधक चाांगल्या प्रकारे वनदेशन करतात. अपिाहाचे गुर्धमण ज्ञात असलेल्या 
जल वििाजकाांच्या बाबतीत हे वनिदेन बहुधा बरोबर असेल, पर् तपासर्ी न झालेल्या गुर्धमाच्या 
जलवििाजकाना हे लागू होर्ार नाही. उलटपक्षी, हिामान कायालयाच्या मते, अपिाहाच्या ५ िर्षांच्या 
नोंदी १० टक्क्याांच्या मयादेत सामान्यपरे् बरोबर असतात. जरी २० टके्क विन्नता असलेले काांही कालिांड 
(तयात) असतात आवर् १० िर्षांच्या नोंदी १० टक्क्याांच्या मयादेत येत असल्याने तया सामान्यतः सुसांगत 
आवर् विश्वासाहण असतात. 
 
नाल््ाांच््ा प्रवाहाचे मापन 
 

पुिी म्हटल्याप्रमार्ें, नालाप्रिाहाच्या नोंदी अविकल्पनात तयाना काांही मोल असण्याकरता, अनेक 
िर्षांिर पसरलेल्या असल्या पावहजेत. तथावप, असे काांही प्रसांग असतात की तयािळेी अल्पमुदतीतील नोंदी 
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इष्ट असतात. लहान नाल्याच्या बाबतीत एक कमी उांचीचा बांधारा तयािर बाांधला जातो ि एका बाांधाची 
सांरचना करण्याांत येते. बाांधकामाचा तपशील ि शीर्षणमापनाचें आवर् प्रस्रािाचे सांगर्न करण्याच्या पद्तीचे 
िर्णन द्रि गवतशास्त्रािरील पाठ्य पुस्तकाांत वदले आहे. फॅ्रलन्ससचे सूि प्रस्त्रािाच्या सांगर्नाकरता िापराि.े 
हे सूि – 
 
 Q = ३·३३ b H  असे आहे (२–१) 
येथे– Q = प्रिाह, दर से. स घ. फु. त; 
 b = बाांधाची रुां दी, फुटात; 
 H = प्रिाहाची बाांधािरील िोली, फुटात; 
 

बाांध बाांधताना, प्रमार्ाबाहेर गळती होर्ार नाही अशी काळजी घ्यािी. ठराविक कालाांतरानें 
प्रिाहाचे वनरीक्षर् कराि े अगर बाांधािरील प्रिाहाच्या िोलीची सतत नोंद वमळण्याकरता स्ियांचवलत 
नोंदक बसिािते. बाांधािरील मोजर्ीकरता, नाला जर फार मोठा असेल तर, तरण्या अगर प्रिाहमापी 
िापरािते. तथावप, वकमान एका िर्षाच्या तरी नोंदींची आिश्यकता असते आवर् तयािरुन प्राप्त केलेले 
वनष्ट्कर्षण, पजणन्याशी आवर् ज्ञात गुर्धमाच्या समान जलवििाजकातातील मावहतीशी, सहसांबांवधत करािते. 
 

उदाहरर् २–१ पाण्याचे उतपवत्तस्थान म्हर्ून एक लहान नाला विचाराधीन आहे. नाल्यातील 
प्रिाहाच्या दीघणकालीन नोंदी उपललध नाहीत, पर् सामान्यतः सारिेच गुर्धमण असलेल्या दुसऱ्या नाल्याची 
अशी मावहती उपललध आहे. मावहती सहसांबांवधत करण्याकरता एक बांधारा आवर् बाांध बाांधले आहेत. जेव्हा 
बाांधािरील पाण्याची िोली ६ इांच असते तेव्हा ४ फूट लाांबीच्या बाांधािर दर सेकां दास वकती घनफूट प्रिाह 
असेल? 
 

उकल :– २–१ या समीकरर्ात b = ४ आवर् H = ०·५ म्हर्ून 
 
Q = ३·३३ × ४ × ०·५  = ३·७ घ. फू. । से. 
 
नालामापन 
 

यु. एस िवूिज्ञान सिेक्षर् (सांस्थे) माफण त देशातील नद्ा आवर् मोठ्या नाल्याांची मोजर्ी करण्यात 
आली आहे आवर् तयातील काहींच्या अनेक िर्षांच्या कालािधीच्या नोंदी उपललध आहेत. नाल्याच्या 
आभ्यास करून आवर् पाण्याच्या विन्न विन्न पातळ्यािरील सांिाव्य प्रिाहाांचे सांगर्न करून प्रिाहाचा 
सामान्यपरे् अांदाज केला जातो नांतर एक मापी बसविण्यात येतो आवर् पाण्याची उांची तयािरुन मोजून 
प्रिाहासांबांधी मावहती वमळविली जाते. अन्य पद्तीत, नाल्याच्या अनुप्रस्थ छेदाचे (Cross Section) 
के्षिफळ वनवित कररे् आवर् प्रिाहमापीने अगर तरर्ीच्या सहाय्याने प्रिाहाच्या िगेाांचे वनरीक्षर् कररे् याांचा 
समािशे असतो. पुरामुळे नाला धुपून जात असल्याने आवर् तयामुळे तयाच्या अनुप्रस्थ छेदात बदल होत 
असल्याने मधून मधून पुनः असा अभ्यास करण्याची जरुरी लागते. 
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नाल्यातील प्रिाहाचे वनधारर् करण्यात तीन घटकाांचे बरेच महति असते. एक घटक, सरासरी 
दैनांवदन प्रिाह अगर एकूर् िामितर्षक उपज या दोन्हीपकैी एक असतो, कारर् तयािरून प्राप्त होऊ शकर्ाऱ्या 
पाण्याच्या राशीचे वनदेशन हीतें. दर वदिसाचा वकमान प्रिाह हा दुसरा घटक आहे, तयािरून जल 
साठ्याचा आसरा न घेता, शुष्ट्क ऋतूत नाल्यात पार्ी वकती वमळेल याची सूचना वमळते. पुराच्या कालातील 
कमाल प्रिाह हा वतसरा घटक आहे, कारर्, जलाशय, धररे्, आवर् साांडव्याचे अविकल्पन करताना अशा 
मोठ्या प्रिाहाांच्याकरता तरतूद करािी लागते. 
 
२–५ जलणवभाजकािील जलप्राप्िीचे अांदाज 
 

जर विश्वसनीय नाला प्रिाहाच्या नोंदी उपललध नसतील तर जलवििाजकाच्या के्षिािरून आवर् 
िामितर्षक पािसािरून सांिाव्य जल प्राप्तीचा अांदाज करािा; तयािळेी अांदाजी सारिाच पाऊस असर्ाऱ्या 
काांहीशा समान जलवििाजक के्षिातील ज्ञात जलप्राप्ती विचारात घ्याव्या. जर यु. एस. िवूिज्ञान सिेक्षर्ाचे 
नकाश े उपललध झाले तर जलवििाजक वनधावरत करर्ाऱ्या उांचिट्याांिर बाजूने जाऊन समोच्च 
रेर्षाांच्यािरून जलवििाजकाांच्या सीमा वनवित कराव्या. आ. २–४ मध्ये “a” पाशी प्रस्तावित केलेल्या 
धरर्ाचे स्थान आवर् b, c, d, आवर् e हे वशिर रबदू याांच्यातून जार्ाऱ्या रेरे्षने, हे दािविले आहे. असे 
नकाश ेजर उपललध नसले तर हिाई सिेक्षर् करून अगर प्लेन टेबल अगर स्टॅवडया रँवझटचा उपयोग 
करून जलवििाजकाच्या सीमाांची स्थाने वनवित करािी. हिाई सिेक्षर्ाच्या अधुवनक पद्ती िापरून 
आिश्यक ती मावहती िसूिेक्षर् पद्तींच्यापेक्षा पुष्ट्कळच जलदी आवर् सामान्यपरे् बऱ्याच कमी िचात 
वमळविता येते. 
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आ. २-४. जलवििागाची सीमा दाििर्ारा नकाशा. 

 
जर पजणन्याच्या नोंदी उपललध नसतील तर शजेारच्या जलवििाजकाांच्या अगर समान गुर्धमण 

असलेल्या अवधक अांतरािरच्या जलवििाजकाांच्या मावहतीिर िरिांसा ठेिला पावहजे आवर् नांतर सांिाव्य 
फरकाकरता सिलत म्हर्ून सुयोग्य अशा गुर्ाांकाची तरतूद करािी. पूिी कथन केल्याप्रमारे्, केिळ 
थोड्या मलैाांच्या अांतरािर असलेले पजणन्यमापी पजणनाच्या राशीत अगदी उल्लिेनीय फरक दािि ू
शकतात. 
 

जलवििाजकाांच्या के्षिफळाचा अांदाज करताना तळ्याांच्या सारख्या सिण जलपृष्ठिागाांच्याकडे 
दुलणक्ष कराि,े कारर् बऱ्याचशा जागी, तयाांच्यात होर्ारे बाष्ट्पीििन हे तयाांिर पडर्ाऱ्या पजणन्यराशीच्या 
बरोबरीइतके असते. पार्थळ (Sawmps) अगर दलदलीच्या के्षिात सुद्ा ओलसर लस्थतीत 
बाष्ट्पीििनातून पाण्याची बरीच हानी होते, आवर् याकरता ठेिाियाची गुांजाईश, शुष्ट्क अगर रम ाांवतक 
जलऋतूत होर्ाऱ्या बाष्ट्पीििनामुळे पार्ी वनमार् होते अगर नाही, यािर अिलां बून असते. 
 
अपवाहािील णवचरि 
 

पजणन्याचा जो िाग, बाष्ट्पीििनाने, अिशोर्षर्ानें अगर पाझरून जवमनीिालील अन्य 
जलवििाजकाांत प्रस्त्रावित होऊन नाहीसा होत नाही तयाला अपिाह म्हर्तात. जलवििाजकाांच्या ितूतिीय 
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(geological), िौगोवलक (geographical) आवर् साांलस्थवतक (Topographical) गुर्धमांचा अपिाहािर 
बाधक पवरर्ाम होतो. जलवििाजकाची उपज तयािरील अपिाहाइतकी असते असे समजाि.े 
 

शलै – समुहा (rock formations) सवहत अप्रिशे्य माती असलेल्या आवर् िामितर्षक ४० ते ५० इांच 
अिके्षपर् होर्ाऱ्या प्रिशेात पािसाच्या ५० टके्क अगर जास्त अपिाह असू शकेल; १७ ते २० इांच अिके्षपर् 
होत असलेल्या शुष्ट्क प्रदेशात पािसाच्या २० टके्क अपिाह असेल. युनायटेड स्टेट्सच्या पूिेकडील िागात 
सामान्य पवरलस्थतीत पािसाच्या २५ टक्क्यापासून ते ५० टक्क्यापयंत अपिाह असतो, मेलक्सको 
आिाताच्या के्षिाांत तो ३० ते ४० टके्क असतो. जेव्हा जलवििाजकाांचे उतार िडे असतात आवर् जमीन 
अप्रिशे्य असते तेव्हाां जास्तीचे आकडे िापरािते. जेथे पषृ्ठिाग तुलनेने सपाट असतो आवर् जमीन सलच्छद्र 
असते तेथे कमीचे आकडे िापरािते. 
 

वहिाळी मवहन्यात बाष्ट्पीििन आवर् िनस्पतीचे अिशोर्षर् कमी असते आवर् जमीन विजलेली असू 
शकते. पवरर्ामतः अपिाह उच्च असतो आवर् (जल) हावन कमी होते. उन्हाळ्याांत िनस्पतीना अवधक पार्ी 
लागते, बाष्ट्पाििन उच्च असते आवर् आांतिौम जलस्तर (Ground water) िोल गेलेले असतें ि तयामुळे 
अपिाह कमी होतो. तथावप हाच काळ असा असतो की जयािळेी पाण्याचा िापर सामान्यतः जास्तीत जास्त 
होतो. 
 
कमाल (जल) प्राप्िी 
 

ईशान्य प्रदेशात एक चौरस मलै जलवििाजकात दर इांच पजणन्यापासून ८ दशलक्ष गलॅन सरासरी 
िामितर्षक (जल) प्रालप्त होते असे बऱ्याच प्रमार्ात वमळालेल्या अनुििािरुन वदसून येतें. म्हर्जेच ४६ इांच 
िामितर्षक पजणन्यापासून ८,०००,००० × ४६ = ३६८,०००,००० गलॅन/िर्षण अगर जलवििाजकाच्या प्रतयेक 
चौरस मलैापासून दर वदिशी सुमारे एक दशलक्ष गलॅन जल प्रालप्त होईल. न्ययूॉकण  शहरातील रम ॉटन 
जलवििाजकात सरासरी िामितर्षक पजणन्य सुमारे ४६ इांच पडतो आवर् दर चौ. म.ै स दर वदिशी एक दशलक्ष 
गलॅन सरासरी जल प्रालप्त होते. पाण्याची ही रावश प्राप्त होण्याकरता पार्ी साठविण्याच्या तलािाांच्या एका 
पवरपूर्ण यांिरे्ची जरुरी लागेल, आवर् ह्या जलवििाजकाांत अशी यांिर्ा उपललध आहे. 
 

३५ इांचाइतक्या अवतकमी पजणन्याच्या िर्षांत जलवििाजकातील (जल) प्राप्तीत, तयाच्या प्रतयेक 
चौ. म.ै त दर िर्षाला २८० दशलक्ष गलॅन अगर दर वदिशी सुमारे ७७०,००० गलॅन इतकी िरीि तूट येते. 
 

पार्ी पुरिठ्याच्या मूलस्थानातील (जल) प्राप्तीच्या दृवष्टकोनातून पूर प्रिाहाांना कमी महति असते. 
याला अपिाद म्हर्जे जलाशयात िरपूर प्रमार्ात अनुपिकु्त क्षमता असरे् हा होय. तथावप अशा प्रिाहाांना, 
धररे्, साांडि,े आवर् वनगणमद्वाराांच्या (Out-lets) अविकल्पनात, महति असते. विशरे्षतः तुलनेने लहान 
जलवििाजकातील दर एकक के्षिातील प्रिाह अवतशय मोठे असू शकतात. काांही उदाहरर्ाांत वनःसारर् 
के्षिाच्या दर चौरस मलैातील प्रिाह दर से. स २००० घ. फुटापयंत पोहोचले आहेत; अनेक उदाहरर्ात 
असे प्रिाह दर चौ. म.ै स दर से. स १००० घ. फुटाहून जास्त असतात. पार्ी परुिठ्याच्या स्थापतयात 
प्रिाहाचे वकमान प्रमार् हा एक महतिाचा घटक असतो, कारर् तयािरुन जलाशय न बाांधता नाल्यातून 
वकती पार्ी घेता येईल हे ठरविता येते. यू. एस. ििैूज्ञावनक सिेक्षर्ाच्या नोंदीिरुन मोठाल्या नाल्याच्या 
सांबांधी मावहती वमळरे् शक्य आहे पर् तशी मावहती लहान नाल्याांच्या बाबतीत वमळण्याची शक्यता नाही. 



 

 अनुक्रमणिका 

वकमान प्रिाह स्थानीय पवरलस्थतीिर इतके अिलां बनू असतात की, इतर जलवििाजकाांच्यािरील 
तुलनातमक मावहतीिर फारसा िरिांसा ठेिता येत नाही. नाल्यातील प्रिाह आवर् पजणन्याच्या नोंदीत, 
दीघणकालीन रवहिाश्याांच्या वनिदेनाांचा समािशे असेल अशा उपललध होण्याजोग्या स्थानीय मावहतीची िर 
टाकािी. तथाकवथत “लघु प्रिाहाचा वनदेशाांक” (Index of low flow) हे ९० टक्क्यापेक्षा जास्त िाढिलेले 
अपिाहाचे प्रमार् आहे. 
 
२–६ पािी पुरवठ्याकरिा लागिाऱ््ा अपवाहासांबांधी अनुभवजम् सूते्र. 
 

वदलेल्या जलवििाजकातून वमळर्ाऱ्या प्रतयक्ष अपिाहासांबांधी िािीलायक मावहती वमळेल असे 
अनुििावधवष्टत सूि उपललध नाही, तथावप, ढोबळ अनुमान काढण्याकरता अगर अन्य मावहती 
तपासण्याकरता मोलाची ठरतील अशी विकवसत केलेली काांहीं अनुििावधवष्टत सूिे उपललध आहेत. 
युनायटेड स्टेट्सच्या पूिण िागातील पवरलस्थतीिर प्रामुख्याने जरी ती आधारलेली असली तरी ती 
सामान्यपरे् ततसम पवरलस्थती असलेल्या अन्य के्षिाकरता िापरता येतील. 
 

व्हम्यूंल सूि, ॲपॅलेवशयन डोंगराळ के्षि आवर् न्यइूांग्लां ड करता, प्रामुख्याने लागू करण्यात येते ते 
 

F = R – (११+०·२९ R) (०·०३५ T – ०·६५) असे आहे. (२–२) 
 

येथे F = अपिाहाची िामितर्षक िोली, इांचात; 
 R = िामितर्षक अपिाह, इांचात; 
 T = िामितर्षक माध्य तपमान, फॅरनहाइट अांशाांत; 
 

युनायटेड स्टेट्सच्या पूिणिागात बरेच चाांगले फळ देईल असे िाटर्ारे अन्य सूि, जलस्टन सूि, हे 
आहे. ते 
 

F = ०·९३४ 
R2 [  ] ०·१५५ असे आहे. (२·३) 
T 

 
येथे D = जलवििाजकाच्या कमाल उांचीच्या आवर् वकमान उांचीच्या िागाांच्यामधील उद्दशणनातील 

फरक, फूटात; 
 

A = जलवििाजकाचे के्षि, चौ. फु. त. 
 

F, T ि R याांना समीकरर् २·२ मध्ये जो अथण आहे तोच येथे ही आहे. 
 

या दोन्हीही सूिाांत पृष्ठीय के्षिाची पवरलस्थती अगर ऋतुमानानुसार पडर्ाऱ्या पािसाच्या 
वितरर्ाचा विचार केलेला नाही िाढतया रम तुमानात जेव्हा फार पाऊस पडतो तेव्हा ह्या सूिाांनी 
दािविलेला अपिाह सामान्यतः जास्त असतो. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
उदाहरर् २–२. जेव्हा िामितर्षक पजणन्य ४१ इांच असतो आवर् िामितर्षक माध्य तपमान ४५F (४५ अांश 

फॅरनहाइट) असते तेव्हा न्यू इांग्लां ड मधील जलवििाजकाकरता व्हम्यूंल सूि िापरून िामितर्षक अपिाह 
वनवित करा. 
 

उकल : समी. २–२ मध्ये R = ४१ इांच आवर् T = ४५° आहे म्हर्ून R (११+० २९R) (०·०३५T – 
०·६५) 
 

F = ४१ (११+० २९×४१) (०·०३५×४९–० ६५) 
 = १९·८ इांच 
 
उदाहरर् २–३ : उदाहरर् २–२ मधील जल वििाजकाचे के्षि जर ३० चौ. मलै असेल आवर् 

तयातील उद्दशणनातील कमाल फरक २२० फूट असेल तर जलस्टन सूिाप्रमारे् िामितर्षक अपिाह वकती 
असेल? 
 

उकल : येथे, D = २२० फूट आवर् A = ३० चौ. मलै अगर ८३६,०००,००० चौ. फूट आहे म्हर्ून 
समी. २–३ िरुन 

 

F = ०·९३४ 
R2 ( D ) ०·१५५ 
T √A 

= ०·९३४ ४१2 ( २२० ) ०·१५५ 
  ४५ √८३६,०००,००० 
 = १६·४ इांच 
 
२–७ (जल) प्राप्िीकरिा उगमस्थानाचे अमवेषि 
 

जल वििाजक के्षिातून पुरेसे पार्ी प्राप्त करता येईल अगर कसे हे ठरविण्याकरता सामान्यतः जे 
टप्पे अनुसरण्यात येतात तयाांचे वदग्दशणन करण्याकरता िालील धारर्ा करण्यात येतील. विद्मान ३५००० 
लोकसांख्या असलें ल्या िसतीला (पार्ी) पुरिठा कराियाचा आहे आवर् िसतीतील (पाण्याचा) िप 
दरडोई दर वदिशी १०० गॅलन आहे. २० िर्षानांतरची मागर्ी पुरिता येईल असा पुरिठा हिा आहे. जया 
नाल्याचे अन्िरे्षर् करण्यात येत आहे तयाच्या जलवििाजकाचे के्षि १८ चौ. मलै आहे १५ िर्षांच्या 
नोंदीिरून सरासरी िामितर्षक पजणन्य ४६ इांच असल्याचे वदसून येते. २० िर्षांच्या अिेरीस पाण्याची रावश 
वकती लागेल याचा अांदाज कररे् ही पवहली पायरी होय. सिण राष्ट्रिर दर दहा िर्षांच्या कालात १० ते १५ 
गलॅन जादा पार्ी िापरण्याकडे प्रिृवत्त िाढत असल्याने २० िर्षानांतरच्या काळात पाण्याचा िप दर वदिशी 
१२५ गलॅन होईल असे धरण्यात येईल तसेच, लोकसांख्येतील िाढीचा अांदाज करण्याच्या प्रमार्ितू 
(Standard) पध्दतीिर आधावरत ३० िर्षाच्या अिेरीस लोकसांख्या सांिाव्यतः ५०,००० होईल असे 
समजण्यात येईल. म्हर्नू ५०,०००×१२५ = ६,२५०,००० गलॅन इतके सरासरी पार्ी दररोज लागेल. 



 

 अनुक्रमणिका 

जलवििाजकातील दर चौ. मलैातून लागर्ारी सरासरी जलप्राप्ती ६,२५०,००० ÷ १८ = दर वदिशी 
३४७,००० गलॅन इतकी होईल. 
 

पवरच्छेद २–२ प्रमारे् १५ िर्षांिर पसरलेल्या पजणन्याच्या नोंदीिरुन प्राप्त केलेल्या मूल्याांत ४·७५ 
टके्क चूक होरे् शक्य आहे. जर ती बरीच अवधक आहे असे धरले तर सरासरी िास्तविक (true) पजणन्य ४६× 
(१–०·०४७५) = ४३·८ इांच धरण्यास हरकत नाही. सरासरीच्या ६० टके्क असर्ारा वकमान पजणन्य, सिात 
शुष्ट्क िर्षातील पाऊस, ४३·८×०·६० = २६·३ इांच इतका होईल. जलवििाजकाांच्या विवशष्ट गुर्धमांचा 
विचार केल्यानांतर असे धरण्यात येईल की, पजणन्यातील एक तृतीयाांश नाल्यात िाहून जाईल. म्हर्नू 
वकमान पाऊस असलेल्या िर्षात नाल्यात जार्ारा अपिाह २६·३×⅓ = ८·८ इांच होईल. हा दररोजच्या 
सरासरी ८,८००,००० × १८/३६५ = ४१८,००० गलॅनच्या इतका आहे. लागर्ारा ३४७,००० गलॅन 
(अपिाह) नाल्यातून वमळर्ाऱ्या अपिाहाच्या सुमारे ८३ टके्क होईल, आवर् िामितर्षक प्रिाह पुरेसा होईल. 
तथावप, कमी प्रिाहाच्या कालािधीत रोजच्या गरजा िागविण्यास तो पुरा पडर्ार नाही आवर् जलसांचयाची 
जरुरी पडेल. 
 
२–८ पृष्ठजलाचा दजा 
 

प्रिाहाचे प्रमार् उच्च असताना पृष्ठजल गढूळ होण्याची शक्यता असते आवर् प्रतयक्ष अगर 
अप्रतयक्षपरे् ते दूवर्षत होरे् शक्य आहे. म्हर्ून स्िास्र्थ्यविर्षयक दजा सुरवक्षत रािण्याकरता अशा पाण्यािर 
उपचार कराि े लागतील. तथावप, पृष्ठजल सामान्यतः कठोर (hard) नसते. तसेच पुष्ट्कळ िळेा तयात 
लोह, मगँनॅीज अगर इतर आके्षपाहण विरघळलेली द्रव्ये विशरे्ष उपचार कराि े लागतील इतक्या जास्त 
प्रमार्ात नसतात. 
 
२–९ वादळी पाऊस 
 

मोठ्या िादळात पजणन्याचे प्रमार् आवर् कालािधी हे िादळी वनःसारर् योजनाांच्या अविकल्पनात 
आवर् पूिी वनिदेन केल्याप्रमारे्, जलाशयाच्या कामात आिश्यक घटक असतात. पजणन्याचे प्रमार् आवर् 
कालािधीच्या जोडीला पजणन्याचा जो िाग िाहून जातो तो ही असतो. अथातच, सलच्छद्र माती असलेल्या 
तुलनेने सपाट के्षिापेक्षा िड्या उताराच्या अप्रिशे्य के्षिामुळे जास्त पूरप्रिाह वनमार् होतो. 
 

िादळाच्या काळातील, िादळ चालू असेपयंतच्या कालािधीने पािसाच्या एकूर् राशीला िागनू 
आलेल्या पािसाच्या सरासरी प्रमार्ािरुन िादळी वनःसारर् कामाांच्या अविकल्पनाला लागर्ारी मावहती 
वमळत नाही. िादळाची कमाल तीव्रता म्हर्जेच तुलनेने लहान कालािधीतील दर ताशी पडर्ाऱ्या 
पािसाचे कमाल प्रमार् हे विचारात घ्याि ेलागते. वनःसारर् कराियाच्या के्षिाचा आकार आवर् अन्य विवशष्ट 
घटकाांिर हा कालािधी अिलां बून असतो. तया अन्य घटकाांचा, छपर आवर् फरशीच्या के्षिाांची टके्किारी 
आवर् सांकें द्रर् काल याांच्याशी, सांबांध असतो. सांकें द्रर् काल हा िादळी जलाच्या प्रिशेद्वारापयंत अतयांत 
दूरिरच्या िागातील वनःसारर् के्षिािर पडर्ाऱ्या पािसाला लागर्ारा िळे असतो. 
 

पजणन्यातील तीव्रता - काल - घटकाांच्या नोंदी मोठाल्या शहराांच्याकरता िाजिी प्रमार्ात अनेक 
असतात, पर् लहान िसाहतींच्या बाबतीत सामान्यपरे् तया तशा नसतात. यू. एस. हिामान कायालयात 



 

 अनुक्रमणिका 

अशी मावहती जेथे गोळा केली जाते अशा कें द्राांचे बरेच मोठे जाळे तयार करण्यात आले आहे आवर् तया 
िातयाकडून मावहती प्रवसध्द करण्यात आली आहे. विनांती केल्यास ती उपललध केली जाते. तीव्र 
पजणन्याच्या नोंदी शहराांत नसतात तयाना (िरील) मावहती िापरता येण्याजोगी आहे. जिळपासच्या 
शहरातील नोंदीना जर वतचा जोड वदला तर िादळी वनःसारर् अविकल्पनाकरता ती बरीच िािीलायक 
आधार सामुग्री म्हर्नू उपयोगी होते. 
 
कमाल पजवम्ाचे प्रमाि 
 

अतयांत जोरदार िादळे क्ववचतच होतात, पर् असाधारर् तीव्र पजणन्य िादळे ५ ते १० िर्षांच्या 
अांतराने युनायटेड स्टेट्सच्या पूिणिागात आवर् अन्य स्थानाांिर दीघणतर अगर लघूतर कालाांतराने वनमार् 
होरे् शक्य असते. िगणिारीची एक पध्दत िालील प्रमारे् आहे. ५ ते १० िर्षातून एकदा सामान्य िादळ 
अपेवक्षत असते, १० ते २५ िर्षांतून एकदा असामान्य िादळ आवर् १०० िर्षांतून एकदा अगर अगदी क्ववचतच 
िादळ होण्याची अपेक्षा कररे् शक्य असते. तथावप, शतिर्षीय िादळाांच्यापेक्षा जास्त मोठे िादळ होरे् कधी 
कधी शक्य असते तसेच, जेव्हाां शतिर्षीय िादळ होते तेव्हा अशाच पवरर्ामाचें (magnitude) आर्िी 
एकादे िादळ कें व्हाही होण्याची शक्यता असते, परांतु नजीकच्या िविष्ट्य कालात ते होण्याची शक्यता 
नसते. 
 

घड्याळाच्या सहाय्याने वफरर्ाऱ्या नळकाांडयािर बसविलेल्या तक्तयािरुन िळेेच्या प्रमार्ात 
पजणन्याची मािा नोंदण्याकरता नोंदमापीचा िापर करण्यात येतो. 
 
पजवम् िीव्रिा वके्र. 
 

आ. २–५ मध्ये न्यूयॉकण  शहराकरता आवर् आ. २–६ मध्ये लॉस एजेँवलस करता पजणन्यतीव्रता-िरेम  
दािविली आहेत. ६० िर्षांच्या कालािधीतील जलमापन आवर् नोंदीच्यािरून यूयॉकण  शहराकरता मावहती 
प्राप्त केली आहे; तयािरून ५ ते १२० वमनीटाांच्या कालािधीकरता पजणन्याचे प्रमार् वदसून येते. प्रतयेक िरम , 
कालािधीतील एकदाच अपेवक्षत असलेल्या कमाल प्रमार्ाचे, प्रवतवनवधति करते. लॉस एांजेवलस िरेम  ५० 
िर्षांच्या कालािधीतील नोंदीचे प्रवतवनवधति करतात, न्यूयॉकण करता जया आधारािर िरेम  तयार केलेली 
आहेत, तयािरच ही िरेम ही तयार केली आहेत. आ. २–७ मधील िरेम  शतेकी िातयातील मावहतीिर 
आधावरत केली आहेत. तयािरून दर ५ िर्षांतून एकदा बरोबर असलेला ि तयापेक्षा जास्त असलेला सांिाव्य 
पजणन्य वदग्दमितशत होतो. 
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आ. २-५. म्ू् ाकव  शहराकरिा पजवम् वके्र. 

 
आ. २-६. लॉस अजेँवलस करताां पजणन्य िरेम . 

 
आ. २-७. ५ िर्षांत सारिा असर्ारा अगर एकदा तयाहून जास्त असलेला एका तासातील इांचात पाऊस. 

(यू. एस. शतेकी िातयाचे सांकीर्ण प्रकाशन २०४, १९३५) 
 

आ. २–५ आवर् आ. २–६ त दािविलेल्यासारिी िरेम  हिामान िातयातील नोंदी अगर ५, १०, 
२०, ३०, ४५, ६० आवर् कदावचत ९० आवर् १२० वमवनटाांच्या कालािधींच्या अन्य िािीलायक नोंदी 
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याांच्यािरुन घेतलेल्या पजणन्याच्या राशी आरेवित करून तयार करण्यात येतात. नांतर ह्या पजणन्यराशींचे दर 
ताशी इांचात रुपाांतर करण्यात येते आवर् अविकल्पनाकरता तिवरत सांदिं (Ready reference) वमळािा 
म्हर्ून तया आरेवित केल्या जातात. िरम ाांच्या िापरासांबांधी स्पष्टीकरर् म्हर्ून असे समजा की, न्यूयॉकण  
शहरात २५ िर्षातून एकदा होर्ाऱ्या िादळा करता, कालसांकें द्रर् २० वमवनटाांचे धरून, पजणन्याचे प्रमार् 
वनवित कराियाचे आहे. असे वदसून येईल की २० वमवनटे दािविर्ारे उदग्र िरम  ४·४ पाशी २५ िर्षीय 
िरम ाचा छेद करते. तयािरून पजणन्याची तीव्रतादर ताशी ४·४ इांच असल्याचे दशणविले आहे. लॉस एजेँवलस 
करता समपवरलस्थतीत पजणन्याचे वदग्दमितशत प्रमार् दर ताशी २·०५ इांच असेल. 
 
पजवम् िीव्रिेकरिा सुते्र. 
 

िादळाचा कालािधी आवर् ततसम पजणन्याचे प्रमार् याांच्यामधील सांबांध सरळ िरम ाने दािविता येरे् 
जेथे शक्य असते, तेथे असा सांबांध सुि रूपाने उल्लवेित करािा. अशी सूिे िालीलपैकी एका सामान्य 
स्िरूपाांत साधारर्परे् वलवहलेली असतात. 
 

i = 
a 

(२–४) 
t+८ 

i = 
c 

(२–५) 
k 

  t  
येथे i = पजणन्याचे प्रमार् दर ताशी इांचात, 
 

t = काल, वमवनटाांत; आवर्, a,b,c ि k हे जयाांचे मूल्य स्थावनक पवरलस्थतीिर अिलांबून आहे असे 
लस्थराांक असतात. १० वमवनटापेक्षा कमी अगर २ तासाांपेक्षा जास्त िळे असर्ाऱ्या िादळाांच्या 
कालािधीकरता पवहल्या प्रकारच्या सूिाांनी प्राप्त होर्ारे वनष्ट्कर्षण सामान्यपरे् कमी असतात. तथावप, 
बऱ्याचशा िादळी वनःसारर् अविकल्पनातील बऱ्याच समस्यात हे कालािधी वदग्दमितशत मयादेत असतात, 
आवर् असे सूि सहाय्यकारी असते आवर् जेव्हाां मावहती प्रतयक्षात उपललध नसते तेंव्हा सामान्यपरे् ते 
िापरण्यात येते. 
 

साधारर्परे् व्यापक पवरलस्थतीचा समािशे असलेल्या नोंदींच्यािरून बऱ्याच अविकल्पन 
पवरलस्थतीत सुयोग्य िािीलायक वनष्ट्कर्षण उपललध होतील अशी लस्थराांकाांची मूल्ये प्राप्त करण्यात आली 
आहेत. महाद्वीपीय वििाजकाच्या (Continental Divide) पूिेकडील उत्तरेच्या राजयाांत साधारर् उच्च 
पजणन्याशी सांबांवधत िादळाांच्या करता, a चे १०५ आवर् b चे १५ मूल्य िापराि.े यािरुन 
 

समी. २–४, i = 
१०५ 

असे होते. (२–६) 
t + १५ 
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उदाहरर्ाथं, वमवसवसपी नदीच्या पूिेस असलेल्या उत्तरेकडील राजयात २० वमवनटे वटकून 
रहार्ाऱ्या िादळात सांिाव्य पजणन्याचे कमाल प्रमार् 
 

i = 
१०५ 

= द. ताशी ३ इांच असेल 
२० + १५ 

 
समीकरर् २–६ ने ठरविलेले प्रमार् विशरे्षतः दवक्षर्ी राजयात मधून मधून िाढेल. इतरि, स. २–६ िर 
आधारलेल्या मूल्यापेक्षा अवधक तीव्रता, १० िर्षात २ अगर ३ पेक्षा जास्त िळेा, वनमार् होण्याची शक्यता 
नसते. दवक्षर्ी सांस्थानात िालील प्रमारे् सूि िापराि.े 
 

i = 
१३५ 

(२–७) 
t + १८ 

 
समी. २–७ िरुन वमळालेल्या मूल्यापेक्षा ५ िर्षातून एकापेक्षा जास्तिळेा असे मूल्य िाढर्ार नाही. 

 
कमाल पजणन्याच्या प्रमार्ाांकरता a चे ३६० आवर् b चे ३० मूल्य समीकरर् २–४ मध्ये िापराि.े 

तयािरून 

i = 
३६० 

होतो. (२–८) 
t + ३० 

म्हर्ून १५ वमवनटे पडर्ाऱ्या पािसाकरता दर ताशी ८ इांच कमाल तीव्रतेची अपेक्षा करािी. हे फार उच्च 
प्रमार् आहे आवर् तसे क्ववचतच घडून येते; सांिाव्यतः, युनायटेड स्टेट्सच्या बऱ्याचशा िागात ५० िर्षातून 
एक िळेेपेक्षा अवधक िळेा ते घडून येत नाही. जरी अवधक तीव्र पजणन्याची नोंद झालेली असली तरी अशा 
असामान्य तीव्र िादळापासूनचा अपिाह िाहून नेण्याकरता िादळी वनःसारर् योजनेचे अविकल्पन 
करण्याची सामान्य प्रथा नाही. 
 

समी. २–५ मध्ये वदलेल्या प्रकारच्या घातीय (exponential) सूिाांत K ची मूल्ये ०·५ ते ०·८ इतकी 
आवर् C ची मलू्ये ८ पासून २० इतकी अगर तयापेक्षा जास्त बदलतात. K च्या ०·५ मूल्यािरून ि C च्या १५ 
या मूल्यािरून दशणविलेले प्रमार् ईशान्येकडील राजयात १० िर्षांतून एकापेक्षा अवधक िळेा क्ववचतच िाढते. 
म्हर्ून 

समी. २–५ हे i = 
१५ 

असे होते (२–९). उदा. C = १२ आवर् 
½ 

  t  
K = ०·५ मूल्य असर्ाऱ्या जागेिर २० वमवनटे वटकून राहर्ाऱ्या िादळात पािसाची अपेवक्षत कमाल तीव्रता 

i = 
१२ 

= दर ताशी २·७ इांच असते. 
√२० 
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न्यूयॉकण  आवर् लॉस एजेँवलस येथे ठेिलेल्या नोंदी आवर् समी. २–७ ि २–९ प्रमारे् आलेली 
पजणन्याची तीव्रता याांची तुलना कोष्टक २–२ मध्ये केली आहे 
 

कोष्टक – २–२ 
अनेक णभन्न णभन्न पद्धिीनी पजवम्ाची िीव्रिा (काढिे) 

िादळाचा 
कालािधी 
(वमवनटे) 

पजणन्याची तीव्रता (दर ताशी इांच) 

समीकरर् २–७ समीकरर् २–९ न्यूयॉकण  दशिामितर्षक 
िरम  

लॉस एांजेवलस 
दशिामितर्षक िरम  

५ ५·८७ ६·७१ ६·२ ३·६ 
८ ५·१९ ५·३० ५·३ ३·० 

१० ४·८२ ४·७४ ४·९ २·७ 
१२ ४·५० ४·३३ ४·५ २·४ 
१५ ४·०९ ३·८८ ४·१ २·१ 

     
१८ ३·७५ ३·५४ ३·७० १·८९ 
२० ३·५५ ३·३५ ३·५५ १·८० 
२२ ३·३८ ३·२० ३·४० १·७२ 
२५ ३·१४ ३·०० ३·१५ १·६२ 
२८ २·९३ २·८३ २·९५ १·५१ 
     
३० २·८१ २·७४ २·८५ १·४५ 
३५ २·५५ २·५४ २·५५ १·२९ 
४० २·३३ २·३७ २·३५ १·१५ 
४५ २·१४ २·२४ २·२० १·०६ 
५० १·९९ २·१२ २·०५ ०·९८ 
     
६० १·७३ १·९४ १·८५ ०·८९ 
७० १·५३ १·७९ १·६५ ०·८४ 
८० १·३८ १·६८ १·५० ०·८० 
९० १·२५ १·५८ १·३५ ०·७६ 
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१२० ०·९८ १·३७ १·१३ ०·६३ 
 

ओकलँड, कॅल, ने ५४ िर्षािर पसरलेल्या पजणन्याच्या तीव्रतेच्या नोंदींचा अवलकडे पुनः अभ्यास 
केला आहे आवर् तयािरून असें वदसून आले की, १० िर्षांच्या िादळाकरता k = ०·५४, ि c = ७·१, १५ 
िर्षीय िादळाकरता ७·९, २५ िर्षीय िापळाकरता ८·९, ५२ िर्षीय िादळाकरता १०·५ ि १०० िर्षीय 
िादळाकरता १२·५ अशी मूल्ये असलेले समी. २·५ ने प्रवतवनधीति केलेले िरम  सिात उत्तम प्रकारे लाग ू
होंते. 
 
२–१० अपवाहाच््ा सांगिनाची स्ुन्क्िक पद्धणि 
 

प्रतयेक एकर ४३५६० चौ. फू. चा असल्याने, दर ताशी इांच पजणन्यामुळे 

( १ ) × ४३५६० = ३६३० घ. फू. (पार्ी) वनके्षवपत होते. ३६०० सेकां दाचा एक तास असल्याने 
१२ 

द. से. स ३६३०/३६०० = १·००८३ घ. फू. इतका पजणन्य पडतो. म्हर्ून फारशी चकू न होता असे गृहीत 
धरता येईल की एका एकरािर एका सेकां दात पडर्ारी पाण्याची घ. फू. रावश दर ताशी इांचाांत पडर्ाऱ्या 
पािसाच्या प्रमार्ाबरोबर असते. यापकैी वकती िाग िाहून जाईल हे जलवििाजकाच्या गुर्धमांिर 
अिलां बून राहील. जर ते के्षि सांपूर्ंपरे् अप्रिशे्य असेल तर दर एकरी अपिाह दर सेकां दास १ घ. फू. 
होईल. तथावप, छपरे अगर रस्तेसुद्ा पूर्णपरे् अप्रिशे्य नसतात, आवर् गिताळ अगर पेरलेल्या के्षिाांत 
पािसाचा बराच िाग तेथेच अडकून राहतो. म्हर्ून, अिके्षपर्ातील (Precipitation) फक्त काांही िागच 
िाहून जातो. प्रिाहािर पवरर्ाम करर्ारे पृष्ठािरील पवरलस्थती व्यवतवरक्त अन्य घटक, के्षि, उतार आवर् 
िनस्पवत, हे असतात. 
 

रस्तयाांिर, पदपथाांिर आवर् छपराांच्यािर पडर्ाऱ्या पािसापकैी अगदी थोडा तयािर वटकून रहातो, 
आवर् अपिाहाचे प्रमार् उच्च असते. िादळाच्या सुरिातीस तुलनेने कोरडे असलेले प्रिशे्य जवमनीचे 
पृष्ठिाग ते सांपृक्त होईपयणत आद्रणता शोर्षनू घेतात; असे असले तरी तीव्र िादळाच्या सुरिातीच्या टप्प्यात 
काही पार्ी िाहून जाईल आवर् जसजशी जमींन सांपृक्त होईल तसतशी अपिाहात िाढ होईल, सांपृक्ती 
नांतर अपिाह आवर् पजणन्याचे गुर्ोत्तर जिळजिळ लस्थर राहील. म्हर्ून जेव्हा जमीन रचब विजून (Soak) 
गेल्यािर जोरदार पाऊस पडतो तेव्हा सिात जास्त अपिाह घडून येतो. 
 
वादळी णनिःसारि ्ोजनेचे अणभकल्पन करिाना खालील बाबींचा णवचार केला पाणहजे. 
 
१. प्रदेशाची अविकल्पन कालाच्या अिेरची अिस्था घराांची सांख्या ि तयाांच्यामधील अांतर आवर् छपराांच्या 
सारिे तयाांच्यािरचे अप्रिशे्य पृष्ठिाग, पवरिहन मागण, पदपथ आवर् फरसबांद के्षि. 
 
२. अविकल्पनाकरता गृहीत धराियाचे पजणन्याचे प्रमार्. 
 
३. अविकल्पनाच्या कालािधींच्या अिेरीस गृहीत धरलेल्या पवरलस्थतीिर आधारलेला अपिाह. 
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४. अपर प्रिाही वदशकेडील सिात दूरच्या िादळी जलाच्या प्रिशेद्वारापासून अतयांत दूर असलेल्या 
वनःसारर् के्षिाच्या िागातून जवमनीिर िाहर्ाऱ्या पाण्याकरता लागर्ारा िळे, जयात रस्तयािरील 
गटाराांतून पार्ी िाहण्यास लागर्ारा िळे समाविष्ट केला आहे असा सांकें द्रर्ाचा काळ – 
 

जर पािसाचे प्रमार्, वनःसारर्ीय के्षि, आवर् अपिाहाची टके्किारी ज्ञात असेल तर िादळी 
पाण्याच्या प्रिाहाचे सांगर्न सहज करता येईल. १ एकर के्षिािर पडर्ाऱ्या द. ता. स १ इांच पािसापासून, 
जर तो सिणच्या सिण िाहत असेल तर, जिळ जिळ दर से. स नक्की १ घ. फू. पार्ी वनमार् होत असल्याने, 
िालील सूि िापरुन दर से. स घनफूटात अपिाहाचे सांगर्न कररे् शक्य होईल. 
 

Ⴍ = C1ia (२–१०) 
येथे Ⴍ = दर से. स घ. फू. त अपिाह. 
 C1 = अपिाहाचा गुर्ाांक. 
 i = दर ताशी इांचात पजणन्याची तीव्रता. 
 A = एकराांत प्रदेशाचे के्षि. 
 

मूल्याांची वनिड : समी. २–१० मधील C1 च्या मूल्याची वनिड काहीशी िविष्ट्यकालात बनर्ाऱ्या 
प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या मालमते्तच्या प्रतयेक िागाच्या तपशीलिार अन्िरे्षर्ािर, आधारलेली असते. 
िावर्जय के्षिाकरता सुमारे ०·९० पासून मध्यम आकाराच्या इमारतीचे सांच असलेल्या उपनगरीय 
के्षिाांकरता ०·३० पयंत सरासरीने हे मूल्य असते. C1 ची अन्य मूल्ये. कोष्टक २–३ मध्ये दािविली आहेत. 
 
कोष्टक २–३. के्षत्राांच््ा णनरणनराळ्ा प्रकाराकरिा अपवाहाचे गुिाांक. 
 

विकसनाचा प्रकार अपिाहाचा गुर्ाांक 
सांकेद्रर् काल अगर प्रिशे काल (वमवनटे) 

३ टक्क्यापेक्षा जास्त 
उताराचे गटार 

३ टक्क्यापेक्षा जास्त 
उतार नसलेले गटार 

रस्ते ि िावर्जय के्षिे ०·८५ – ०·९० ५ ७ 
कोठडी िजा घरे आवर् उपनगरी 
आवर् व्यािसावयक इमारती. 

०·७० – ०·७५ ५ ७ 

नागरी ि बाांधलेली िसती के्षिे ०·५० – ०·६५ ७ १० 
उपनगरी के्षिे. ०·३० – ०·५० १० १२ 
 

अपिाहाचे सांगर्न करण्याची तकण सांगत पद्त ५०० ते १००० एकर के्षिापेक्षा अवधक नसलेल्या 
अगर तयाहूनही कमी असलेल्या के्षिापुरतीच सामान्यतः मयावदत असते. 
 

अविकल्पनातील पजणन्याच्या तीव्रतेिर सांरम ें द्रर् कालाचा प्रिाि पडेल. पजंन्याच्या 
स्िानुििावधवष्ठत सूिाांतील t च्या बदली हा काल िापरािा. जेव्हा आ. २–५ आवर् २–६ तील िरम ाांच्या 
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समान पािसाच्या समान िरम ाांची मावलका विकवसत करण्यात येते तेंव्हा सांरम ें द्रर् कालाशी जुळर्ारा पजंन्य 
योग्य तया िरम ािरून प्रतयक्षपरे् काढता येतो. 
 

सांकल्पन कालाच्या अिेरीस असर्ारी अांदावजत के्षिीय पवरलस्थती सांपूर्ंतया स्थानीय 
पवरलस्थतीिर अिलांबून असते. अविकल्पनाकरता वनिडलेले पजणन्याचे प्रमार्सुद्ा स्थानीय घटकाांच्यािर 
अिलां बून असते. असामान्य िादळातील सिणच्या सिण पार्ी जलद काढून टाकता येईल अशा िादळी 
वनःसारर् योजनेचे अविकल्पन कररे् सामान्यतः इष्ट नसते आवर् ते िचाच्या दृष्टीनेही शक्य नसते; 
कधीतरी घडर्ाऱ्या पवरिाहामुळे काहीशी हानी होईल अशी अपेक्षा कररे्च अवधक काटकसरीचे होण्याची 
शक्यता असते. मालमते्तच्या प्रतयेक िागाचे विश्लेर्षर् आवर् तयािरील अपिाहाच्या गुर्ाांकाचा अांदाज 
याांच्यािर सामान्यतः अपिाहाची सांगर्नने आधावरत केलेली असतात. मोठ्या के्षिाला C1 चे एकूर् मूल्य 
लागू करण्याचा प्रयतन करण्यापेक्षा ही कायणपद्ती अवधक चाांगली असते. सांरम ें द्रर्काल गृहीत धरािा अगर 
जागेिर कधी कधी प्रावतवनवधक चाांचण्या कराव्या. ह्या कालाची व्याप्ती सामान्यतः ५ ते २० वमवनटाांच्या 
दरम्यान असते. 
 

पृष्ठिागाची अप्रिशे्यता आवर् सांरम ें द्रर्काल या दोन्हीस अनुरूप अपिाह गुर्ाांक बदलत 
असल्यामुळे, िादळी वनःसारर् योजनेच्या अविकल्पनात, वनरवनराळ्या प्रकारच्या के्षिाांचे गुर्ाांक आवर् 
सांरम ें द्रर्ाचे विन्न विन्न काल जया कोष्टकाांत वदलेलां  असतात अशा कोष्टक २–४ सारिे कोष्टक तयार कररे् 
इष्ट असते. समी. २–१० मधील i च्या बदली पजंन्याची तीव्रता दािविर्ारा स्तांि अशा कोष्टकाांत समाविष्ट 
कररे् सोयीस्कर असते, कारर् i सुद्ा सांरम ें द्रर् कालािरच आधारलेला असतो. लॉस एजेँवलस मध्ये 
िापरलेल्या कोष्टक २–४ मधील पजंन्याची प्रमारे् आ. २–६ मधील १५ िर्षांच्या िरम ाशी जुळतात. असे 
कोष्टक तयार करताना, Cl आवर् i ची मूल्ये अिुििािर आवर् बऱ्याच कालािधीिर पसरलेल्या मावहतीिर 
आधावरत करण्याची आिश्यकता असते. कोष्टक २–४ मधील शीर्षणकातील R ची मूल्ये अप्रिशे्य के्षि ि 
एकूर् के्षि याांची गुर्ोत्तरे असतात. 
 

कोष्टक – २–४ 
लॉस एँजेणलसमधील अपवाहाांचे गुिाांक (१५ वषांच््ा वारांवारिेवर आधाणरि) 

सांकें द्रर्काल 
(वमवनटे) 

पजंन्याची 
तीव्रता 

(द.ता.इां) 

अपिाहाचा गुर्ाांक C1 
मोठाल्या 
मालमत्ता 

अगर उद्ानें, 
R = ० 

उपनगरी 
नसती के्षि 
R = ०·३० 

नागरी 
िसती के्षि 
R = ०·५० 

कोठडीिजाघरे 
अगर उपनगरी 
व्यापारी घरे R 

= ०·७० 

रस्ते अगर 
व्यापारी के्षिे 
R = ०·९० 

५ ४·२५ ०·१६ ०·२२ ०·२८ ०·३३ ०·३९ 
६ ३·९८ ०·१७ ०·२४ ०·३० ०·३६ ०·४२ 
७ ३·७२ ०·१८ ०·२६ ०·३२ ०·३८ ०·४५ 
८ ३·४६ ०·२० ०·२७ ०·३४ ०·४१ ०·४८ 
९ ३·२० ०·२१ ०·३० ०·३७ ०·४४ ०·५२ 
१० २·९६ ०·२३ ०·३२ ०·४० ०·४८ ०·५६ 
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१२ २·५४ ०·२७ ०·३६ ०·४४ ०·५२ ०·६० 
१४ २·२९ ०·२९ ०·४० ०·४८ ०·५६ ०·६४ 
१६ २·१३ ०·३२ ०·४३ ०·५२ ०·६० ०·६८ 
१८ २·०२ ०·३३ ०·४६ ०·५५ ०·६३ ०·७२ 
२० १·९३ ०·३५ ०·४९ ०·५८ ०·६७ ०·७६ 
       
२५ १·७५ ०·३८ ०·५१ ०·६० ०·६९ ०·७८ 
३० १·५७ ०·४० ०·५३ ०·६२ ०·७१ ०·८० 
३५ १·४४ ०·४२ ०·५५ ०·६४ ०·७३ ०·८२ 
४० १·३१ ०·४३ ०·५७ ०·६६ ०·७५ ०·८४ 
५० १·११ ०·४७ ०·६० ०·६९ ०·७८ ०·८७ 
       
६० १·०० ०·५० ०·६४ ०·७३ ०·८२ ०·९१ 
७० ०·९२ ०·५२ ०·६५ ०·७३ ०·८२ ०·९१ 
८० ०·८७ ०·५३ ०·६६ ०·७४ ०·८३ ०·९१ 
९० ०·८१ ०·५५ ०·६७ ०·७५ ०·८३ ०·९१ 
१०० ०·७६ ०·५७ ०·६८ ०·७६ ०·८४ ०·९१ 
१२० ०·६७ ०·६० ०·७१ ०·७८ ०·८५ ०·९२ 

 
तुलनेने एकसारिे गुर्धमं असलेल्या के्षिाकरता िादळी वनःसारर् योजनेचे अविकल्पन 

करण्याकरता वनरवनराळ्या सांरम ें द्रर् कालाांत दर एकरी दर सेकां दास होर्ारा अपिाह घ. फू. त दािविर्ारे 
कोष्टक तयार कररे् सोयीस्कर असते. ही कायणपद्ती ८–५ या पवरच्छेदात सुस्पष्ट केली आहे. 
 

उदाहरर् २–४. प्रदेशात पाऊस पडर्ाऱ्या पृष्ठिागाची प्रतिारी िालील प्रमारे् केली आहे असे 
समजाः जयाचे अपिाह गुर्ोत्तर ०·९० धरले आहे असे २० टके्क के्षि छपराांचे आहे; ०·८५ अपिाह गुर्ोत्तर 
असलेले २५ टके्क के्षि फरसबांद आहे; ०·१० अपिाह गुर्ोत्तर असलेले ५० टके्क के्षि वहरिळ, बागा, 
वरकाम्या जागा िैगेरेनी व्यावपले आहे आवर् उरलेले ५ टके्क के्षि जांगलमय असून तयाचे अपिाह गुर्ोत्तर 
०·०५ आहे. सांपुर्ण प्रदेशाचा अपिाह गुर्ाांक वनधांवरत कराियाचा आहे. 
 

उकल :– िालील प्रमारे् सांगर्ने माांडािीत. 
 

छपरे :– ०·२० × ०·९० = ०·१८० 
फरशी :– ०·२५ × ०·८५ = ०·२१३ 
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वहरिळ िैगेरे :– ०·५० × ०·१० = ०·०५० 
जांगल :– ०·०५ × ०·०५ = ०·००३ 
अपिाहाचा गुर्ाांक = ०·४४६ अगर ०·४५ घरा 

 
उदाहरर् २–५. २–४ या उदाहरर्ाांत विचारात घेतलेल्या प्रदेशाचे एकूर् के्षि जर ४ एकर असेल 

आवर् पजणन्याची कमाल तीव्रता दर ताशी २ इांच धरली तर तया प्रदेशािरील एकूर् अपिाह वकती? 
 

उकल :– जयात C1 = ०·४५, i = दर ताशी २ इांच आवर् A = ४ एकर आहे अशा समी. २–१० 
िरून लागर्ाऱ्या अपिाहाचे सांगर्न केले आहे. म्हर्ून Q = C1 i A = ०·४५×२×४ = द से स. ३·६ घ फू. 
 
२–११ मलवाणहनी (SEWER) च््ा अणभकल्पनासाठी अनुभवजम् सूत्र. 
 

मागील पवरच्छेदात वदग्दमितशत केलेल्या पद्तीने अपिाहाचे सांगर्न कररे् विशरे्ष पसांत असते. असे 
असले तरी स्िानुििावधवष्टत सूिाचा िापर करून अपिाहाची ढोबळपरे् तपासर्ी कररे् शक्य आहे. िादळी 
मलिावहनीची लागर्ारी क्षमता काढण्याकरता िापरण्यात येर्ारे, बक्ली झीग्लर सूि 

Q = C1i 
4 
√SA3 

असे आहे. 
 

येथे Q कमाल अपिाह, दर से. स घ. फू. त; 
C1 = अपिाहाचा अांदावजत गुर्ाांक; 
i = पजणन्याची कमाल तीव्रता, दर ताशी इांचात; 
S = मल िावहनीच्या बाजूचा सरासरी उतार दर हजार फुटास फुटात; 
A = प्रदेशाचे के्षिफळ, एकरात 

 
समी. २–११ मधील C1 च्या मूल्याची व्याप्ती ग्रामीर् के्षिातील ०·५० पासून योग्य प्रकारे विकवसत 

झालेल्या प्रदेशात ०·९० पयंत असते; सरासरी मूल्य ०·७५ असते. i ची मूल्ये दर ताशी १·७५ ते ३·५ इांच 
इतक्या व्याप्तीप्त असतात ि तयातील  वनिड स्थानीय पवरलस्थतीिर अिलां बून असते. 
 

सेंट लुईमधील पवरलस्थतींच्या अभ्यासािर आधावरत करुन प्राप्त केलेले मकॅमथॅ सूि 
िालीलप्रमारे् आहे. 

Q = C1 i 
5 

(२–१२) 
 √SA 

ि ते स्थानीय बदलाांकरता सिलत ठेिनू इतर वठकार्ीही चाांगल्या प्रकारे लागू करता येते. यातील सांज्ञाना 
समी. २–११ तील सांज्ञाांचेच अथण आहेत; Cl आवर् i करता तीच मूल्ये सामान्यतः िापरािीत. 
 
२–१२. पूरप्रवाह :– 



 

 अनुक्रमणिका 

 
यू. एस्. िसूिेक्षर् िातयाने अनेक जलवििाजकाांच्यािरील पूरप्रिाहासांबांधीची आधार सामग्री गोळा 

केली आहे. जरी ही मावहती मुख्यति ेमोठ्या जलवििागाांसांबांधी असली तरी िसाहतीच्या के्षिातून िहार्ाऱ्या 
लहान लहान नाल्यासांबांधी सुद्ा तयात बरीच मावहती आहे. जलवििाजकातील उच्चतम प्रिाहाांच्यासांबांधी 
मायसणने एक अनुििावधवष्टत सूि प्रस्तावित केले आहे. तयाचे सुधावरत स्िरुप 

 
Q = १०,००० PM1/2 असे आहे. (२–१३) 
येथे Q = नाल्यातील प्रिाह, द, से. घ. फूट; 
P = प्रवतशत् गुर्ाांक; युनायटेड स्टेट स मध्ये तो क्ववचतच ०·६ पेक्षा जास्त 

असतो; 
M = वनःसारर् के्षि, चौ. मलैात. 
 

२–१३ अांििःस्त्रवि आणि अवशोषि 
 

पजणन्याचा काांही िाग जवमनीत मुरतो. तयाची रावश, मातीचे स्िरुप (Nature), िनस्पवतयुक्त 
आिरर्, लागिडीचा प्रकार, ि व्यापकता आवर् उतार, यािर अिलां बून असते. कोर्तयाही वदलेल्या 
पवरलस्थतीला लागू करता येईल अशी वनवित मावहती उपललध झालेली नाही. पजणन्य आवर् अपिाह 
याांच्यामधील फरक हा (केिळ) ढोबळ अांदाज होऊ शकेल. तथावप, नाल्यातील शुष्ट्क हिामानातील 
बराचसा प्रिाह िजूल प्रिाहामुळे होतो आवर् तो बऱ्याचशा िागाकरता जवमनीत पाझरलेल्या पाण्याच्या 
स्िरूपात असतो. िनस्पती मोठ्या प्रमार्ािर िजूलाचा िापर करतात आवर् िनस्पतीपैकी काांही इतराांपेक्षा 
जास्त पार्ी िापरतात. सामान्यपरे् साधारर् पवरलस्थतीत पािसाच्या ३० टक्क्यापासून ते तयाच्या दुप्पट 
अगर जास्त प्रमार्ात ह्या पाझरर्ाांत फरक पडतो. 
 
२–१४ बाष्ट्पीभवन (EVAPORATION) 
 

पृष्ठजलातून तसेच जवमनीच्या पृष्ठिागािरून आवर् िनस्पतीपासून बाष्ट्पीििन होते. जवमनीच्या 
पृष्ठिागािरून आवर् िनस्पतीपासून होर्ाऱ्या बाष्ट्पीििनाची रावश िनस्पतीचे गुर्धमण आवर् इतर 
घटकाांच्यािर अिलां बून असते आवर् वतचे मूल्याांकन कररे् कठीर् असते. जलपृष्ठापासून होर्ारे बाष्ट्पीििन 
हा बऱ्याच अभ्यासाचा विर्षय बनला आहे. बाष्ट्पीििन हानीची रावश, तपमान िाऱ्याचा िगे आवर् आद्रणता, 
यािर अिलांबून असते. जरी बऱ्याचशा अचूकतेने या हानीचे िावकत करता येत असले तरी तयात 
िर्षािर्षाला (year to year) िरीि प्रमार्ात फरक पडतो. कोष्टक २-५ मध्ये अनेक वठकार्ाांच्या करता 
मवहनेिार हानी वदली आहे आवर् कोष्टक २-६त अल् बामामधील बवमंगहॅम जिळच्या जलाशयातील 
लागोपाठच्या २४ मवहन्यातील हानी वदली आहे. 
 

कोष्टक २ – ५ 
जलपृष्ठभागाांवरील माणसक बाष्ट्पीभवन 

मवहना 
बाष्ट्पीििन–िोली, इांचात 

बॉस्टन, मसॅ. रॉचेस्टर, न्यूयॉकण  ऑलस्टन, टेक्सास डेवनसन धरर्, टेक्सास 



 

 अनुक्रमणिका 

जानेिारी ०·९६ १·२७ २·१८ २·० 
फेबु्रिारी १·०५ १·२६ २·९० २·५ 
माचण १·७० २·३५ ४·८४ ४·५ 
एवप्रल २·९७ २·९७ ५·८० ५·५ 
मे ४·४६ ३·६४ ६·७८ ६·० 
जून ५·५४ ४·४० ७·९२ ७·५ 
जुलै ५·९८ ५·११ ८·८५ ८·५ 
ऑगस्ट ५·५० ४·७३ ८·९७ ८·५ 
सप्टेंबर ४·१२ ३·६३ ६·४७ ६·० 
ऑक्टोबर ३·१६ २·६५ ४·९९ ४·५ 
नोव्हेंबर २·२५ १·७० ३·०२ ३·५ 
वडसेंबर १·५१ १·५६ २·२१ २·० 

 
कोष्टक २–६ अल्बामा ्ेथील जलाश्ािील माणसक बाष्ट्पीभवन 

मवहना 
बाष्ट्पीििन – िोली – इांचात 

१९१२ १९१३ १९१४ 
जानेिारी – २·२६ २·७९ 
फेबु्रिारी – २·८८ ३·२४ 
माचण – ४·८८ ३·६९ 
एवप्रल ३·६४ ५·६१ ५·५८ 
मे ५·३५ ५·९८ – 
जून ७·९३ ६·६३ – 
जुलै ६·०६ ६·१८ – 
ऑगस्ट ५·८८ ६·६४ – 
सप्टेंबर ६·०५ ५·३४ – 
ऑक्टोबर ४·११ ४·२५ – 
नोव्हेंबर ३·५६ ३·२६ – 
वडसेंबर १·८४ २·४५ – 

 
उन्हाळी मवहन्याांत जेव्हा पाण्याचा िापर जास्त असतो आवर् नाल्यातील प्रिाह कमीतकमी असतो 

तेव्हा बाष्ट्पीििनामुळे होर्ारी हानी सिात जास्त असल्याने िसाहतीच्या गरजा िागविण्याकरता 
जलाशयाची क्षमता, जलवििाजकाांच्या बाबतीत, वनर्ायक असते. उदाहरर्ाथण, ५०० एकर अगर 
२१,७८०,००० चौ. फूट पृष्ठिागाचे के्षि असलेल्या एका जलाशयातून जून, जुलै आवर् ऑगस्ट मवहन्यात 



 

 अनुक्रमणिका 

१७ इांच हानी होईल असे समजा. या कालात बाष्ट्पीििनामुळे नाहीसे झालेल्या पाण्याची एकूर् रावश 
३०,८५५,००० घ. फू. होते; ही रावश दर वदिशी सुमारे २·५ दशलक्ष गलॅन होते. 
 

बाष्ट्पीििनाचे मापन – पाण्यात तरांगर्ाऱ्या अगर जवमनीिर आधार देऊन बसविलेल्या थाळ्याांच्या 
सहाय्याने बाष्ट्पीििनाचे मापन करण्यात येते. जवमनीिरील मानक थाळी आ. २-८ मध्ये दािविल्याप्रमारे् 
िापरली आहे. ४ फूट व्यासाची आवर् १० इांच िोलगट थाळी, वतच्यािोिती हिा मोकळेपर्ाने िहािी अशा 
तऱ्हेने जवमनीच्या बऱ्याचिर बसविलेल्या उघड्या मांचािर ठेिलेली आहे. िायुिगे मापी (anemometer), 
तापमापी, शमनकुपात (stilling well) आकडा असलेला मापक (hook gage), आवर् पुष्ट्कळिळेा अन्य 
उपकररे् अशी ही मानक उपकररे् असतात. सामान्यपरे् जवमनीिरील थाळीच्या िोितालच्या सुमारे १२ ते 
१५ फूट के्षिाला तारेचे कुां पर् घातलेले असते. 
 

 
आ. २-८ बाष्ट्पी ििनाचे मापन करण्याची जवमनीिरील थाळी. 

 
जलथाळ्याांच्यापेक्षा जवमनीिरील थाळ्याांनी घेतलेली मापे अवधक विश्वासाहण असतात आवर् 

तयािरून बाष्ट्पीििनाची प्रतयक्ष रावश अवधक काटेकोरपरे् दािविली जाते. जवमनीिरील थाळ्याांिरील 
वनष्ट्कर्षण जलथाळ्याांपेक्षा, ४०% जास्त उच्च असतात. जवमनीिरील थाळ्याांतून घेतलेल्या मापाांिरुन 
बाष्ट्पीििन सांगवर्त करताना ०·६० ते ०·८२ च्या मयादेतील गुर्ाांक लागू करून हा फरक समायोवजत 
करण्याांत येतो आवर् ही सरासरी सुमारे ०·७० असते. 
 

पाष्ट्पीििनाचे मापन करण्याकरता ऊजा सांकल्प पद्तीचाां (energy budget method) कधी कधी 
यू. एस. ििैूज्ञावनक सिेक्षर्ाकडून िापर करण्यात येतो. या पद्तीत व्यापक प्रमार्ात साधन विवनयोग 
(instrumentation) आवर् असांख्य सांगर्ना कराव्या लागतात. परांतु थाळी पद्तीपेक्षा अवधक विश्वसनीय 
वनष्ट्कर्षण यामुळे प्राप्त होतात. 
 
बाष्ट्पीभवनाचे णन्ांत्रि 
 

बाष्ट्पीििन “न” होण्याकरता मागण आवर् साधनाांचे बाबतीत बराच सांशोधनातमक प्रयतन झाला 
आहे. हेक्साडेकँनाल अगर ततसम द्रव्याच्या पातळ आिरर्ात उघड्या जलपृष्ठािरील बाष्ट्पीििन सुमारे ३० 
टक्क्यानी कमी करण्याची क्षमता असल्याचे आढळून आले आहे माि आिरर् वटकिता आले पावहजे; परांतु 
मोठ्या जलाशयािर बऱ्याच िळेा हे कठीर् जाते. बऱ्याच प्रमार्ात आिरर् वटकू शकेल अशा सतत लाग ू
करण्याच्या पद्ती विकवसत करण्यात आल्या आहेत. असे द्रव्य िापरण्यायोग्य होण्यास ते वनरुपद्रिी आवर् 
पाण्याांत चि अगर िास वनमार् करण्यास असमथण असे असले पावहजे. 
 
२–१५ भूजल (GROUND WATER) 



 

 अनुक्रमणिका 

 
िाळू अगर कां कराच्या वनके्षपासारख्या रचनाांत (formation) मातीचे वमश्रर् असलेले अपीढ (drift) 

आवर् गोलाश्म मवृत्तका (till), िाळू, कां कर आवर् गोटे, िालुकाश्म, चुना दगड आवर् कठीर् िडकातील 
साांधे, भ् रांश (faults), ि विदलन (cleavage) प्रतलाांत िजूल आढळून येते. विवहरीमधून हे पार्ी 
िापरण्याकरता उपललध कराि.े िजूलाच्या पनुःप्राप्तीकरता उभ्या विवहरींचा सिण साधारर्परे् उपयोग 
केला जातो. ह्या उथळ िोल अगर अतस्तृत (artesion) असू शकतात. उथळ विहीर सामान्यपरे् १०० फूट 
अगर तयापेक्षा कमी िोल असते आवर् जलधारक (water bearing) स्तराचेच फक्त िधेन करते 
(penetrates). िोल विहीर साधारर्परे् १०० फूटापेक्षा बरीच िोल असते आवर् अप्रिशे्य स्तराचे िाली 
असलेल्या जलधारक स्तराचे िधेन करते. उतस्त्रतु विहीर, अप्रिशे्य स्तराांच्या दरम्यान दाबयुक्त पार्ी 
असलेल्या जलप्रस्तराचे (aquifer) िधेन करते. (तयातील) दाब विवहरीतून पार्ी बाहेर िाहू शकेल इतका 
असू शकतो अगर जलधारक रचनेच्यािर केिळ काांही अांतरापयणन्तच पार्ी चढेल असा असतो. 
 

णवणहरींचे बाांधकाम : घरगुती अगर अन्य अगदी कमी िापरण्यासाठी विवहरी झोत टाकून (jetted) 
नलकूपाच्या स्िरुपात अगर िधेन करून बाांधतात. सामान्यतः या विवहरींची िोली ५० फूट अगर तयापेक्षा 
कमी असते. जास्त िोल विवहरीचे सामान्यतः िधेन केले जाते. िोदलेल्या विवहरींच्या िेरीज सिण विवहरी 
सामान्यपरे् िषे्टवनत (cased) असतात, आवर् हे िषे्टन एकच नवलका मातीत घुसिनू अगर सारून केलेले 
असते. िोदलेल्या विवहरीना बहुशा फरशी, िीट अगर दगडी अस्तर वदलेले असते. उथळ विवहरी 
बाांधण्याच्या पद्ती आ २–९ मध्ये दािविल्या आहेत. 
 

  
आ. २–९ उथळ णवहीर बाांधण््ाच््ा पद्धिी., 

(अ) झोिीव णवहीर, (आ) नलकूप. 
 

विवहरीच्या मार्थ्यामधून होर्ारे पृष्ठीय वनःसरर्, िषे्टवनकेतून अगर उपपृष्ठाच्या (subsurface) 
अप्रिशे्य स्तराना जोडर्ारी वतची टोके याांच्यामधून होर्ारी गळती, बाांधकाम चालू असताना होर्ारे सांदूर्षर् 
आवर् जवमनीिालील स्थानातून होर्ारे प्रदूर्षर् ही विवहरींच्या सांदूर्षर्ाची सांिाव्य मूलस्थानें असतात. 
विवहरीची जागा अशा प्रकारे वनवित करािी कीं तीत पृष्ठीय वनःसार जार्ार नाही, पुराशी वतचा सांबांध येर्ार 
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नाही आवर् मलकुां ड (cess pool) अगर मलिावहनी पासून १५० फूटाच्या आत ती असर्ार नाही. माि जर 
ही मलिावहनी वबडाची असेल तर तो अपिाद समजािा. 
 

पृष्ठिागािर होर्ाऱ्या सांदूर्षर्ाांपासून सांरक्षर् करण्याची एक पद्त आ. २–१० त दािविली आहे. 
तयात िषे्टवनका आवर् नवलकेचे टोक काँरम ीटमध्ये गाढलेले असते. तयातून गळतीस प्रवतबांध व्हािा म्हर्ून, 
िषे्टवनका िडकाच्या थरापयंत लाांबिािी ि तयात ती गच्च बसिािी (Cemented), िषे्टवनका आवर् िधेनाची 
उपकररे् सांदूर्षर्ापासून मुक्त ठेिािी, आवर् काम पुरे झाल्यािर विवहरीिर क्लोरीनच्या द्रािर्ाचा उपचार 
करािा. हे द्रािर् १० वमवनटे सांपकण  झाल्यािर दर वलटरला ५ वम. गॅ्र. शरे्ष क्लोरीन राहील इतके प्रबल 
(strong) असाि.े 
 

 
आ. २–१०. पृष्टभागावरून होिाऱ््ा सांदूषिाणवरूध्द णवणहरीचे सांरक्षि. 

 
भूजलाचा दजा 
 

पृष्ठजलाच्या तुलनेने िजूलामध्ये बरेच कमी जीिार्ू आवर् कमी सेंवद्रय द्रव्ये असतात ि लोह, 
मगेँनीज, आवर् कॅलल्शयम सारिी िवनज द्रव्ये अवधक प्रमार्ात असतात. तथावप नोंद केलेल्या जलवनमितमत 
(water borne) रोगाांच्या सिण उदे्रकाांपैकी (Out breaks) सुमारे एक-तृतीयाांश रोगाांना िजूल जिाबदार 
असते. याचे मुख्य कारर् पषृ्ठिागािरील सांदूर्षर्ाविरुद् विवहरीनाां वदलेले अयोग्य सांरक्षर् हे असते; तसेच 
चुना दगडाच्या रचनाांत आवर् जेथे भ्रांश, जोड आवर् विदारर् प्रतलाांतून पार्ी घेतले जाते तेथे िमू्यांतगणत 
प्रदूर्षर्ाची नेहमी शक्यता असते. 
 

प्रवाहाची राणश आणि प्रमाि– िजूलाचा पुरिठा कधी न सांपर्ारा असा नसतो. जरी काांहीसे 
कृविम पुनिणरर् (Recharging) शक्य असले तरी अवनिायणतः जयातून पार्ी घेण्यात येते अशा िमू्यांतगणत 
जलाशयाांचे िमू्यांतगणत रचनाांमधून बाहर्ाऱ्या नैसमितगक पाण्याने पुनिणरर् (rechanging) झाले पावहजे. 
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जलस्तर असलेल्या जलप्रस्तरातील (aquifer) उपसा जर पुनिणरर्ापेक्षा जास्त असेल तर िजूलाची 
पातळी िाली जाते. 
 

िजूलाच्या प्रिाहाचा िगे, जया मातीतून तो प्रिाह िाहतो वतचा द्रिीय गुर्धमण, िजूलाच्या 
पृष्ठिागाचा उतार, आवर् पाण्याचे तपमान, याांच्यािर अिलां बून असतो. िजूलीय तपमान बरेचसे एकसारिे 
असल्याने ह्या घटकाांकडे दुलणक्ष केले तरी चालते; तथावप ५० अांश F तपमान असताना जो प्रिाह असतो 
तयाच्या सुमारे ८३ टके्कच प्रिाह ४० अांश F तपमान असताना असतो आवर् ६० अांश F प्रिाह ५० अांश F 
प्रिाहाच्या सूमारे ११७ टके्क असतो. मातीचे द्रिीय गुर्धमण मातीची सलच्छद्रता आवर् मृतकर्ाांच्या प्रिािी 
आकारािर, अिलां बून असतात. सलच्छद्रता ही मातीतील पोकळयाांची टके्किारी असते ि ती मातीतील 
पोकळ्याांसह वतच्या राशीिर आधारलेली असते. जया कर्ाांपासून माती बनलेली असते तया कर्ाांच्या 
िजनाने १० टक्क्यापेक्षा जास्त मोठ्या असलेल्या कर्ाच्या आकाराला प्रिािी आकार म्हर्तात. 
कोर्तयाही दोन रबदूतील उद्दशणनाला तया रबदूतील आडव्या अांतराने िागनू आलेल्या िागाकारास 
जलस्तराचा उतार (Slope of water table) म्हर्तात. 
 

हॅझेन सूिात हे घटक व्यक्त केले आहेत. जेव्हा तपमानाकडे दुलणक्ष केले जाते तेव्हा हे सूि 
2 

V = 3·3 cds असते (२–१४) 
येथे v = प्रिाहाचा सरासरी िगे, दर वदिशी फूटात; 

c = ४०० पासून १००० या मयांदेतील गुर्ाांक; 
d = मृतकर्ाांचा प्रिािी आकार, वमवलमीटरमध्ये; 
s = जलस्तराचा उतार. 

 
जया के्षिातून विवहरीत पार्ी येते तेथील मातीच्या रचनेंत विन्नता असल्याने आवर् c चे िास्तविक 

प्रवतवनवधति करर्ारे मूल्य वनिडण्यात येर्ाऱ्या अडचर्ीमुळे, या रकिा अन्य दुसऱ्या सूिािरून प्राप्त होर्ारे 
वनष्ट्कर्षण केिळ ढोबळ ि स्थूलमानाचे असतात. 
 
पाझर बोगदे (infiltration galleries) आणि आडव्ा णवणहरी 
 

पाझर बोगदा हा प्रतयक्षात नाल्याच्या अगर तळ्याच्या िालच्या अगर बाजूच्या स्तरासारख्या 
जलधारक के्षिात बाांधलेली विहीरच असते. विवहरीत ि अशा बोगद्ात फरक इतकाच की जिळ जिळ 
सांपूर्ण लाांबीतील पार्ी यात जमा होते. जयात सलच्छद्र अगर िोके पाडलेले नळ आहेत असा तो बोगदा असू 
शकेल अगर अशा नळाांची एकच राांग तयात िापरलेली असेल. इष्ट असेल तर, ही सांग्राहक राांग अशा तऱ्हेने 
सांस्थावपत करािी की वतच्या सिण अगर अांशिागािर पनुरािशेन द्रोर्ी (recharge basin) बाांधता यािी; 
यामुळे शुष्ट्क हािामानाच्या कालात कृविम साधनानी नैसमितगक पुरिठ्यास जोड देता येते. आ. २–११ त 
अशा तऱ्हेची माांडर्ी दािविली आहे. 
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अप्रवेश्् णचकिमािी 

आ. २–११. पाांझर, बोगदा. 
 

आडव्या विवहरीत सामान्यपरे्, मध्यापासून अरीय वदशानी विस्तारलेल्या सलच्छद्र नळीच्या आडव्या 
शािा असलेली मोठी कें द्रीय विहीर असते. व्यलक्तगत सांग्राहक नळ्याांना, कोर्तयाही एकीतून इष्ट असेल 
तेव्हा पार्ी घेंता येईल अशा झडपा आवर् वनयांिक बसविलेले असतात. अशी एक विहीर आ. २–१२ त 
दािविली आहे. वतला नदीिाली विस्तारलेली एकच सांग्राहक नळी बसविलेली आहे. 
 

 
आ. २–१२. रॅनी पाझर बोगदा 

 
चाांगल्या मातीतील पाझर बोगद्ातून अगर आडव्या विवहरीतून दर एक प्रिािी फूट लाांबीतून दर 

वदिशी १००० गलॅन पार्ी जमा होते 
 

झरे-दोन िगंिाऱ्या झऱ्याांना लागू होतात. एक प्रिाहाच्या पद्ती सांबांधी असते. जेव्हा उघड्या 
पडलेल्या स्तरातून जवमनीच्या पृष्ठिागािर पार्ी िाहाते तेव्हा तयाला गुरुतिीय झरा म्हर्तात. जेव्हा िर 
जमलेल्या अप्रिशे्य स्तरातून एकाद्ा िेगेतून अगर फटीतून (break) जवमनीच्या पषृ्ठिागािर दाबािाली 
पार्ी चढते तेव्हा अशा झऱ्यास अतस्त्रतु झरा म्हर्तात. 
 

यु. एस. ििैूज्ञावनक सिेक्षर्ाने प्रिाहाच्या राशीप्रमारे् झऱ्याांची िगणिारी केली आहे. पवहल्या 
प्रतीच्या (Magnitude) झऱ्याांत दर से. स १०० घ, फू, अगर जास्त प्रिाह असतो. दुसऱ्या प्रतीच्या झऱ्यात 
दर से. स, १० ते १०० घ. फू.; वतसऱ्या प्रतीत दर से. स, १ ते १० घ, फू; चौथीत दर वम. स. १०० ते ४४८ 
गलॅन, पाचिीत दर वम. स. १० ते १०० गलॅन, सहािीत द. वम. स. १ ते १० गलॅन, सातिीत द. वम. स, ⅛ 
ते १ गलॅन आवर् आठिीत द. वम. स. १ रपट पेक्षा कमी प्रिाह असतो. 
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पुष्ट्कळशा झऱ्यात नागरी पार्ी पुरिठ्याचे साधन म्हर्ून उपयुक्त होईल अशी पुरेशी क्षमता नसते. 
जर (तयाचा) विचार कराियाचा असेल तर, प्रिाहाच्या साततयाच्या दृष्टीने झऱ्याांचे अन्िरे्षर् कराि े ि ते 
शुष्ट्क ि ओल्या मोसमात आवर् पाण्याच्या दजाकरता कराि.े 
 

पार्ी पुरिठ्याचे साधन म्हर्ून िापरण्याकरता झऱ्याची तयारी करताना, तो पूर्णपरे् स्िच्छ केला 
जातो आवर् उपललध पाण्याच्या सांपूर्ण प्रिाहाची िािी वमळेल आवर् पार्ी जमा करण्याच्या बाांधकामाकरता 
चाांगला पाया वमळेल इतक्या िोली पयंत िुदाई करण्यात येते. हे बाांधकाम काँवरम टचे असाि े ि तयात 
पाण्याचा प्रिाह येण्याकरता द्वारे ठेिािीत. तयािर गच्च झाकर् बसिाि ेआवर् तयात एक जाळीदार द्वार ि 
पवरिाह (overflaw), एक सफाई नळी (clean out pipe) आवर् झडप, आवर् जलयोजनेकडे जार्ारी 
जाळी घातलेली वनगणम नवलका बसिािी पृष्ठजल दुसरीकडे िाहून जाि ेम्हर्ून चढािर (uphill) एक चर 
िोदािा. यांिरे्त तरतूद केलेल्या साठ्यािर सांचय कक्षाचा आकार अिलां बनू राहील, पाण्याच्या िापराांत 
मोठ्या प्रमार्ाांत फरक असतो, आवर् जर झऱ्यात सरासरी मागर्ीच्या पेक्षा प्रिाह बऱ्याच प्रमार्ात जास्त 
नसेल तर पाण्याच्या साठिर्ाची तरतूद केली पावहजे. झऱ्याच्या विकसनाची एक पद्त आ. २–१३ त 
दािविली आहे. 
 

 
आ. २–१३. झऱ््ाकरिा सांग्राहक कक्ष. 
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म्यूएग्, ओ. जे. “आमितटवफवशयल वरचावजंग ऑफ िॉर बेअररग फॉमेशन्स,” जनणल ऑफ अमेवरकन िॉटर 
िक्सण असोवशएन, फेबु्रिारी १९५८. 
 
पॉिले, एस् . टी. “कन्व्हशणन ऑफ सलाईन िॉटर इन टू फे्रश िॉटर,” िॉटर िक्सण इांवजवनअररग, ऑक्टो. 
१९५८. 
 

“प्रोगे्रस इन  कन्व्हशणन ऑफ सलाइन िॉटर” जनंल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण 
असोवसएशन, माचण १९५८. 

 
“रीचावजंग ऑपरेशन्स कॅन काँझव्हण िॉटर वरसोसेस,” पलललक िक्सण, वडसेंबर १९५७. 

 
स्टीफन्स, यू. “िॉटर इव्हॅपोरेशन कां रोल वरसचण” पलललक िक्सण, फेबु्रिारी १९५९. 

 
िलू्फ, जे. बी. “फोरकाांस्टींग रेवसडेंवशयल िॉटर वरक्वायरमेंटस् ” जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण 
असोवसएशन, माचण १९५७. 
 
यॉनेल, डी. एल. “रेनफॉल इांटेलन्सटी-फ्रीके्वन्सी डेटा” यु. एस् . वडपाटणमेंट ऑफ ॲवग्रकल्चर, वमस. 
पलललकेशन रम . २०४. 
 
प्रमे्े – 
 
२–१ न्थू ऑमितलन्समध्ये सरासरी िामितर्षक पजणन्य ६३·५ इांच आहे. सेंट लुईत तो २५·६ इांच आहे. ह्या 

शहराांपैकी प्रतयेकात िामितर्षक सांिाव्य कमाल आवर् वकमान पजणन्य वकती असेल? 
 
२–२ १५ िर्षािर पसरलेल्या पािसाच्या नोंदी उपललध आहेत. तया नोंदींची सांिाव्य अचूकता वकती 

आहे? 
 
२–३ िायेव्येकडील सांस्थानातील, २० चौ. मलै के्षिफळ असलेल्या आवर् जेथील सरासरी िामितर्षक 

पजणन्य ४१ इांच आहे अशा जलवििाजकातून सांिाव्य िामितर्षक जलप्राप्ती वकती होईल? 
 
२–४ प्रमेय २–३ मधील जलवििाजकातून इांच िोलीत िामितर्षक अपिाह वकती होईल? 
 
२–५ जर माध्य िामितर्षक पजणन्य ४० इांच असेल आवर् पजणन्याच्या एक तृतीयाांश अपिाह असेल तर १० चौ. 

मलैाच्या जलवििाजकातून सांिाव्य सरासरी िामितर्षक जलप्राप्ती वकती होईल? 
 



 

 अनुक्रमणिका 

२–६ १५ िर्षांच्या नोंदीिर आधारलें ली जलवििाजकातील सरासरी पजणन्याची रावश ४२ इांच आहे. जर 
अपिाह पजणन्याच्या ३० टके्क असला तर वकमान पजणन्य पडलेल्या िर्षात नाल्यातून सांिाव्य 
सरासरी जलप्राप्ती द. चौ. मलैास दर वदिशी वकती गलॅन होईल? 

 
२–७ व्हमितजवनयातील एका जलवििाजकाचे के्षिफळ २१ चौ. मलै आहे आवर् तयातील सिांत उांच िागाचे 

उद्दशणन १२०० फूट, सिात सिल िागाचे उद्दशणन ३०० फूट आहे. जर िाांमितर्षक पजणन्य ४८ इांच 
असेल आवर् िामितर्षक माध्य तपमान ५८°F असेल तर जलस्टन सूिाने वनधांवरत केलेला सांिाव्य 
िामितर्षक अपिाह वकती होईल? 

 
२–८ (अ) रॉचेस्टर, न्यूयॉकण  करता, (आ) ऑलस्टन, टेक्सास करता, आवर् (इ) बवमंगहॅम, अल्बाना 

करता, जून, जुलै ि ऑगस्ट या मवहन्यात, इांच िोलीत, होर्ारे सांिाव्य बाष्ट्पीििन वनवित करा. 
 
२–९ (अ) बॉस्टन पवरसरातील आवर् (आ) डेवनसन जलाशयापाशी, ऑगस्ट मवहन्यात, एक चौ. मलै 

जलाशयाच्या के्षिािर दशलक्ष गलॅनमध्ये बाष्ट्पीििनानें वकती पार्ी नाहीसे होईल? 
 
२–१० आ. २-५ मधील २५ िर्षीय िरम ाच्या सहाय्याने १५ वमवनटे कालािधी च्या िादळाकरता पजणन्याचे 

कमाल प्रमार् काढा. 
 
२–११ १५ वमवनटे कालािधीच्या िादळाकरता समीकरर् २–६ िापरून पजणन्याचे प्रमार् (rate) काढा. 
 
२–१२ (अ) समी. २–४ मध्ये a = १३५ आवर् b = १८ िापरून आवर् (आ) समी. २–९ िापरून १४४ 

वमवनटे कालािधीच्या िादळाकरता पजणन्याचे कमाल प्रमार् काढा. 
 
२–१३ (अ) समी. २–६ आवर् (आ) समी. २–८ िापरून २० वमवनटाांच्या िादळाकरता सांिाव्य पजणन्य 

तीव्रतेचे सांगर्न करा. 
 
२–१४ जेव्हा मार्थ्यािरील जलशीर्षण १२ इांच असते तेंव्हा ४ फूट लाांबीच्या बाांधािर अांदाजी प्रस्राि 

(discharge) वकती होईल? 
 
२–१५ मेरीलँडच्या एका वििागात सरासरी पजणन्य ४२·३ इांच आहे. जर अपिाह ३२ टके्क असेल तर 

जलवििाजकाच्या प्रतयेक चौ. मलैातील सरासरी िामितर्षक जलप्राप्ती वकती होईल? 
 
२–१६ जेव्हा तपमान T ६५°F असते आवर् िोली D ७५ फूट असते तेव्हा समीकररे् २–२ आवर् २–३ 

िापरून प्रमेय २–१५ ची तपासर्ी करा. 
 
२–१७ १८ वम. सांकें द्रर् कालाकरता एका उपनगरी वनिासी वििागातून होर्ारा अपिाह, कोष्टक २–३ 

मधील मूल्ये िापरून, दर एकरी दर सेंकदास घ. फूटात वनवित करा. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

२–१८ िॉरशग्टन डी. सी. मधील एका व्यापारी वििागाचे के्षिफळ ३·५ एकर आहे. जेव्हा पजणन्याचे प्रमार् 
दर ताशी २·५५ इांच असते तेंव्हा तया वििागातून एकूर् अपिाह वकती होईल? 

 
२–१९ एका वििागातील के्षि िालील पृष्ठिागाांचे बनले आहे. १५ टके्क छपरे असून तयािरील अपिाह-

गुर्ोत्तर ०·९२ आहे; २५ टके्क फरसबांद असून गुर्ोत्तर ०·८० आहे; ५ टके्क पायमागण असून गुर्ोत्तर 
०·२० आहे; ४५ टके्क वरकामे प्लॉट, वहरिळी आवर् उद्ाने असून गुर्ोत्तर ०·१५ आहे; आवर् 
पेरलेली जमीन १० टके्क असून गुर्ोत्तर ०·१० आहे. सांपूर्ण वििागाकरता अपिाहाचे गुर्ोत्तर काढा. 

  



 

 अनुक्रमणिका 

: ३ : पाण््ाचा वापर आणि वाणहि मलाची राणश 
 
३–१. पाण््ाच््ा वापराचे प्रकार 
 

जया वनरवनराळ्या कारर्ाांकरता पार्ी िापरण्यात येते तयाांचे िगीकरर् िालीलप्रमारे् करािे : १) 
घरगुती २) व्यापार ि उद्ोग विर्षयक ३) सािणजवनक. यावशिाय प्रतयेक व्यिस्थेत “वहशबे करता येत नाही 
असे पार्ी” ही असते. तयात सिण इतर प्रकारच्या उपयोगाांच्या सांबांधात घडून येर्ारी गळती आवर् फुकट 
गेलेल्या पाण्याचा समािशे असतो. आ. ३–१ मधील तक्तयाांत २५००० पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या 
शहरातील (पार्ी) िापरर्ाऱ्याांचे प्रकार आवर् पाण्याचा िापर याांचे केलेले वितरर् दािविले आहे. 
 

 
आ. ३-१. २५००० अगर जास्त लोकसांख्या असलेल्या शहराांतील पाण्याचा िापर. 

(सािणजवनक बाांधकामिातयाच्या सौजन्याने) 
 

२ ऱ्या जागवतक युद्ाच्या समाप्तीनांतरच्या कालात, पाण्याचा िापर िरीि प्रमार्ात िाढला; 
िामितर्षक िृवद् सरासरीने दर वदिशी दर डोई सुमारे १½ गलॅन होती; तथावप बहुतेक िागात, तद्नुसार 
िावहतमलाच्या प्रिाहात फारशी िाढ झाली नाही. पाण्याची अवधकतर मागर्ी काही अांशी पाण्याचा उपयोग 
करर्ाऱ्या धुलाईची यांिे, बश्या विसळण्याची यांिे, यासारख्या घरगुती उपकरर्ाांतून आवर् काहीशा कमी 
प्रमार्ात कुां ड्यातील केरकचऱ्याच्या दळर्ातून वनमार् होते. आर्िी एक मोठ्या प्रमार्ात मागर्ी 
िाढण्याचे मूळ उपनगरातील उच्चतर दजाच्या राहर्ीमानात आढळून येते. कारर् तेथील फुलझाडे, झाडे 
झुडपे, गिताचे प्लॉटस्  याना पाण्याची आिश्यकता असते. पाण्याच्या िाढीि िापरात विशरे्षतः शासकीय 
इमारती आवर् फुटकळ दुकाने यात केलेले िातानुकूलन हे कारर्ीितू असते. जास्तीत जास्ती मागर्ीच्या 
कालािधीतच ह्या निीन िापराांची िर पडते. ही स्थापतयाच्या दृवष्टकोनातून आढळून येर्ारी सिांत गांिीर 
समस्या असते. जेिरे् झाल्यािर थाळ्या धुरे् चालू असतानाच वहरिळीिर पार्ी रशपडरे् ि झुडपाना ि 
फुलझाडाना पार्ी घालरे् चालू असते. िसाहतीना पार्ी पुरिठा होर्ाऱ्या शजेारच्या नगराबाहेरच्या के्षिाांत 
(ex urban area) आवर् विशरे्षतः िसाहतीच्या टोकाांिर असलेल्या वनिासी के्षिात, ही क्षवर्क उच्च मागर्ी 
तीव्रतेने िाढलेली असते. मागील वपढीतील विचार प्रर्ालीिर आधारलेल्या वितरर् योजना पऱु्या पडत 
नाहीत. अनेक िसाहतीत वहरिळीना, झुडपाना आवर् फुलझाडाना पार्ी घालण्यािर नळाांच्या अगदी 
टोकास असर्ाऱ्या ग्राहकाना काही थोडे तरी पार्ी वमळािे म्हर्ून बांधने घालािी लागतात. आ. ३–२ मध्ये 
दवक्षर् कॅरोवलनातील, कोलां वबया शहरातील दोन वदिसाचा पाण्याचा िापर दािविला आहे. मागर्ीतील 
फरकािरून वहरिळीिरील रशपर् ि िातानुकूलनाचा पवरर्ाम वदसून येतो. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ३-२. पाण्याच्या िापरािर होर्ारा वहरिळीिरील रशपर्ाचा पवरर्ाम. (सार्वजनिक बाांधकाम खात्याच्या 
सौजन्यािे.) 
 

२७ जून हा वदिस गरम ि शुष्ट्क होता आवर् तया (वदिसा) पूिी अनेक वदिस तपमान १००°F िर 
गेले होते आवर् पाऊस अवजबात नव्हता; तथावप २३ ऑगस्टला कमाल तपमान ८७°F होते आवर् तयानांतर 
२ वदिस हिते गारिा होता आवर् ¾ इांच पाऊस पडला होता. 
 
पाण््ाच््ा उपभोगाचे घटक. 
 

सामान्यतः, िसाहतीचा आकार अगर प्रकार याांचा पार्ी िापरािर िरीिपरे् पवरर्ाम होत नाही; 
असे असले तरी आ. ३–३ मध्ये दािविल्याप्रमारे् उपनगरी के्षिाांत रोजच्या उच्च आवर् सरासरी मागर्ीचे 
गुर्ोत्तर जास्त असते. हिामान आवर् स्थानीय पजणन्याची राशी ि अांतर ही फार महतिाची असतात कारर् 
तयाांचा रसचाईांच्या मागर्ीिर पवरर्ाम होतो. यांिरे्तील बाांधकामाच्या आवर् देििालीच्या दजाचाही 
(पाण्याच्या) एकूर् िापरािर पवरर्ाम होतो, कारर् परुिलेल्या पाण्याची गळती हा तयातील एक बराच 
मोठा िाग असतो. नळाकरता िापरलेले चाांगले द्रव्य, चाांगले जोड, नळ बसविताना घ्याियाची काळजी, 
सुरिातीस आवर् तयानांतर कराियाची चाांगली देििाल, या गोष्टी आिश्यक असतात, तयात मापनाची 
साधने, आवर् िारांिार अगर प्रसांगोपात होर्ाऱ्या गळतीचे सिेक्षर् याांचाही समािशे असतो. आ. ३–४ मध्ये 
वमसूरीतील कान्सास शहरातील कमाल वदिसातील एकूर् िापराचे िांडशः वदग्दशणन केले आहे. घरगुती 
िापर हा बहुशा वकमान महतिाचा असतो हे तयािरून वदसून येईल. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ३-३. बालल्टमोर आवर् तीन उपनगरातील उच्चतम जलिापराचे सरासरी दैवनक िापराशी गुर्ोत्तर. 

 
आ. ३-४. वमसूरीतील कान्सास शहरातील कमाल वदिसाकरता एकूर् िापराचे वििाजन, १९५४. डाव्या 
बाजूच्या आरेिाांत सांयोजय पवरर्ाम दाििले आहेत. उजव्या बाजूकडे ततसांबांधी घटक दाििले आहेत. 
(अमेनिकि र्ॉटि र्र्कसव असोनसएशिच्या नियत कानिकाच्या सौजन्यािें) 
 
३–२ घरगुिी वापर 
 

घरात घरकामाकरता आवर् वहरिळ, झुडपे आवर् फलझाडाांकरता िापरलेल्या पाण्याचा घरगुती 
िापरात अांतिाि होतो. दर वदिशी दरमार्शी २० ते ५० गलॅन पार्ी घरगुती िापरास लागते असे प्रस्थावपत 
झाले आहे. उपनगराकडे ओघ सुरू झाल्यामुळे रसचाईचा िापर िाढला आहे; तो फार उच्च असू शकतो. 
जर बागकामाच्या नळाचा प्रस्राि दर वमवनटास ५ गलॅन असला आवर् एक तास रशपर् चालू ठेिले तर दर 
वदिशी हा िापर ३०० गलॅन होतो. िातानुकूलन िगळून इतर सिण घरगुती काम करता दर वदिशी तो 
तुलनेने प्रायः १५० गलॅन असतो. सुदैिाने एकाच िळेी सिणजर् रसचाई करीत नाहीत. उन्हाळ्याांत 
सांध्याकाळी ७ ते ८ च्या दरम्यान रशपर्ाचा िार सिात जास्त असतो पर् तो सांध्याकाळी ६-३० तें ९ या 
कालािर पसरलेला असतो, आवर् बहुशा एकाच िळेी १५ ते २० टक्क्याांपेक्षा जास्त रशपर् घरमालक करीत 
नाहीत. जलव्यिस्थेला जोडलेल्या घराांपैकी फक्त २० टके्क घराांत जर एकाच िळेी रसचन झाले तर दर 
नळातून (पाण्याची) मागर्ी सरासरी ६० गलॅनने िाढेल. 
 

िातानुकूलनाकरता जर पार्ी िापरले तर एका सिसंाधारर् घराला वदिसातील वनरवनराळ्या 
तासाांच्या सांख्येप्रमारे् द. वम. स ३ ते ५ गलॅन अगर दर ताशी १८० ते ३०० गलॅन पार्ी लागतें. याप्रमारे् 
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जर घरटी ४ मार्से धरली तर घरकामाकरता सरासरी दर वदिशी १४० गलॅन पार्ी घरगुती िापरास 
लागते, तयात उन्हाळ्याच्या मवहन्याांत रसचाईकरता ६० गलॅन आवर् उन्हाळ्याांतच िातानुकूलनासाठी 
अज्ञात रावश म्हर्ून दर वदिशी पाण्याची िाढ करािी लागेल. जसा पार्ी न लागर्ाऱ्या सुशीतनाच्या 
उपकरर्ाचा िापर िाढत आहे तसा िातानुकूलनाचा िापरही िाढत आहे. सिेक्षर् करून वनधावरत 
केलेल्या घरगुती पाण्याच्या िापराचे वितरर् आ. ३–५ मध्ये दािविले आहे. 
 

 
आ. ३-५ घरगुती पाण्याच्या िापराचे िारांिारता वितरर् 

(सार्वजनिक बाांधकाम खात्याच्या सौजन्यान्ये.) 
 

बहुतेक प्रदेशाांत पाण्याचे दर इतके कमी आहेत की तयामुळे पाण्याचा मूळ साठा, उपचार यांिर्ा 
आवर् वितरर् व्यिस्था निीन पवरलस्थतीस पुरी पडािी म्हर्ून तयात िाढ करण्याकरता लागर्ाऱ्या पैशाची 
तरतूद कररे् अशक्य असते. वहरिळ आवर् ताटि ेयाकवरता शकेडो डॉलसणची गुांतिर्ूक करािी लागते. 
जर पाण्याच्या िापरािर बांधन घातले नाही तर ही गुांतिर्ूक सुरवक्षत रहािी म्हर्ून सगळेच जर् पार्ी 
िापरतील. पवरर्ामतः अनेंक उपनगरी के्षिात गांिीर पवरलस्थती वनमार् होईल, आवर् तयातून कधीकधी 
आगीपासून धोका आवर् नळकामाच्या व्यिस्थेत (Plumbing Systems) सायफनची उलट वरम या होण्याची 
शक्यता वनमार् होईल. 
 
३–३. वाणिन्ज््क आणि औद्योणगक वापर 
 
(पाण्याच्या) व्यापारी आवर् औद्ौवगक िापरातसुध्दा विशरे्षतः पवहल्यात बदल घडून आले आहेत. बहुतेक 
उद्ोगधांद्ात, तयात िाढ झाली नाही अगर तयाांच्या प्रवरम याांत सुधारर्ा झाली नाही तर तुलनेने फरक न 
होता, िर्षांनुिर्षण वततकेच पार्ी िापरले जाते. पार्ी परुिठा िातयालाही आमितथक दृष्ट्ट्या तयाांचे महति 
असते. म्हर्नू पार्ी पुरिठ्यात िाढ होर्ाऱ्या कोर्च्याही योजनेत, पाण्याचा िापर करर्ाऱ्या उद्ोगधांद्ाना 
लागर्ारी पाण्याची रावश ि िळेेनुसार लागर्ाऱ्या पाण्याची िैवशष्ट्ठे्य याांची वनविती करण्याकरता, अशा 
धांद्ाांच्या सिेक्षर्ाचा अांतिाि कररे् इष्ट असते. 
 

मुख्यतः िातानुकूलनाकरता लागर्ाऱ्या (पाण्याच्या) िापरामुळे औद्ोवगक मागर्ी ठळक प्रमार्ात 
िाढली आहे. पार्ी पुरिठा व्यिस्थेचे अविकल्पन अगर िाढ करताना, िापरण्यात येत असलेल्या 
िातानुकूलन यांिर्ा अगर बाजार पवरलस्थतीचा अभ्यास करािा, आवर् (असे करताना) िसाहतीतील जिळ 
जिळ प्रतयेक फुटकळ दुकानाचे आवर् बऱ्याचशा कायालयाांचे िातानुकूलन केले जाईल असे गृहीत धराि.े 
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काही प्रकाराांच्या िातानुकूलन साधनाांत पाण्याचा िापर केला जात नाही, आवर् मोठाल्या इमारतीत 
पाण्याची बचत होईल अशा पद्ती िापरल्या जातात. अविकल्पनाच्या काळातील पवरलस्थतींच्या 
काळजीपूिणक केलेल्या आभ्यासातूनच अविकल्पनाचा पाया वमळेल. जर ह्या आभ्यासातून िातानुकूलनाला 
फार मागर्ी असल्याचे वदसून आले तर िातानुकूलनाला आवर् टाकाऊ पाण्याच्या विल्हेिाटीकरता 
लागर्ाऱ्या (पाण्याच्या) वनयांिर्ाकरता आधारितू होईल अशी मावहती अशा आभ्यासातून िसाहतीला 
पुरविली जािी. 
 
३–४. साववजणनक वापर 
 

रस्ते धुरे्, आगी विझिरे्, या सारख्या कारर्ाांकरता बऱ्याच वठकार्ी केलेल्या पाण्याचा 
सािणजवनक िापर पाण्याच्या एकां दर िापराच्या फक्त १० टके्क असतो. तथावप जया वठकार्ी उपिन के्षिात 
पार्ी घालाि े लागते अगर सािणजवनक पोहोण्याच्या तलािात िरचेिर पार्ी िराि े लागते अशा वठकार्ी 
(पाण्याचा) सािणजवनक िापर कधीकधी २५ टक्याइतका िाढतो. जेथे उपिने आवर् पोहोण्याचे तलाि 
कायणिावहत असतात तेथील गरजाांचा अांदाज करता येतो. एकाद्ा िसाहतीत जेव्हा प्रथमच पार्ी 
पुरिठ्याचा विचार कराियाचा असतो तेव्हा उपिने समस्या वनमार् करत नाहीत पर् पोहण्याचे तलाि माि 
समस्या उतपन्न करू शकतात. तलाि िररे् ि िापरलेले पार्ी सांपविरे् या पद्तीचा िापर आहे काां पुनः 
पवरचलन (Recirculating) पद्तीचा आहे यािर अशा तलािातील पाण्याची गरज अिलांबून असते. 
पवहल्या पद्तीत पार्ी फार लागते तर दुसरीत कमी लागते. अशा िापराची कल्पना अवियांतयास 
पुष्ट्कळिळेा आधीच येऊ शकते. 
 
३–५. आगीकरिा मागिी 
 

विम्याचें सोयीस्कर दर वमळािते म्हर्ून आग हमीदाराांच्या (fire under writers) राष्ट्रीय 
मांडळाच्या गरजा पऱु्या कराव्या लागतात. तया कोष्टक ३–१ मध्ये वदल्या आहेत. आग लागली की 
पाण्याच्या िापराचे प्रमार् अवतशय जास्त होते ि ते लहान शहरात अन्य सि ंएकवित केलेल्या िापरापेक्षा 
बरेच जास्त असते. म्हर्ून अलग्नशामक प्रिाहाच्या गरजा लहान िसाहतीकरता केलेल्या नळ योजनेच्या 
अविकल्पनात वनर्ायक घटक असतो. उदा. दर वदिशी दर डोई १२५ गलॅन सरासरी िापर करर्ाऱ्या 
१०,००० लोकिस्तीच्या एका शहरात दर वदिशी एकूर् िप १,२५०,००० गलॅन अगर दर वम. स ८७५ 
गलॅन असतो पर् आगीसाठी द. वम. स ३००० गलॅन पार्ी लागतें म्हर्ून लहान शहरात अलग्न-शमनास 
लागर्ाऱ्या पाण्याच्या प्रमार्ािरून पाण्याच्या नळाांचे आवर् पांप जर िापरले तर तयाांचे आकार आवर् 
जलाशयाची क्षमता वनवित करािी लागतें. हमीदाराांच्या मांडळाला २५०० लोकसांख्येपेक्षा कमी असलेल्या 
गािाांत ५ तास अलग्नशामक प्रिाहाची आवर् मोठ्या गािाांत १० तासाांच्या प्रिाहाच्या तरतुदीची आिश्यकता 
असते. 
 

कोष्टक ३–१ 
आग हमीदाराांच््ा राष्ट्री् मांडळाला लागिारा अन्नन (शामक) प्रवाह 

लोकसांख्या 
सामान्य शहरात 

लागर्ारा अलग्नशामक 
प्रिाह (द. वम. स 

लोकसांख्या 
सामान्य शहरात 

लागर्ारा अलग्नशामक 
प्रिाह (द. वम. स 
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गलॅन) गलॅन) 
१,००० १,००० २८,००० ५,००० 
२,००० १,५०० ४०,००० ६,००० 
४,००० २,००० ६०,००० ७,००० 
६,००० २,५०० ८०,००० ८,००० 

१०,००० ३,००० १,००,००० ९,००० 
१३,००० ३,५०० १,२५,००० १०,००० 
१७,००० ४,००० १,५०,००० ११,००० 
२२,००० ४,५०० २,००,००० १२,००० 

 
उदाहरर् ३–१. आग हमीदाराांच्या राष्ट्रीय मांडळाच्या गरजाांप्रमार्ें ४००० िसतीच्या एका गािाांस 

आगीपासून सांरक्षर्ाकरता वकती अलग्नशामक प्रिाह आवर् जलसांचय लागेल? 
 

उकल : ४००० िस्तीच्या गाांिाकरता को. ३–१ प्रमार्ें १० तासाांकरता द. वम. स २००० गलॅन 
प्रिाह लागेल म्हर्नू जलसांचय करुन अगर अन्य साधनानी २०००×६०×१० = १,२००,००० गलॅन 
अलग्नशामक प्रिाहाची तरतूद करािी लागेल. आग लागली असताना सामान्यपरे् लागर्ाऱ्या रािीि 
प्रिाहाच्या अवतवरक्त हा असािा लागेल. 

 
३–६. पाण््ाचे णवशेष उप्ोग 
 

स्िास्थ इांवजवनअरीतील एक निा महतिाचा टप्पा, मॉटेल्स, वशवबरे, राजमागािरील सेिा कें दे्र 
(Service Stations) आवर् मीना बाजार (Super markets) याांच्या करता पार्ी पुरिठा आवर् िावहत 
मलािरील उपचाराांची तरतूद कररे्, हा असतो. ह्या उद्ोगाांतील बराच मोठा िाग नगरपावलकेच्या 
पाण्याच्या आवर् िावहत मलाच्या नळाांच्या (व्यिस्थेच्या) बाहेर िसलेला असतो. विवशष्ट िावहतमलाच्या 
वनमितमतीसांबांधी बरीच मावहती गोळा झालेली आहे. पाण्याचे नळ आवर् मलिावहन्याांची लाांबी तुलनेने कमी 
असल्याने पाण्याच्या मागर्ीकरता योग्यप्रकारे ि िािीपूिणक ही मावहती सामान्यतः िापरता येते. आ. ३–२ 
मध्ये विविन्न सांस्थाांच्या करता दरडोई लागर्ाऱ्या िावहतमल प्रिाहाकरता सिलती (allowances) वदल्या 
आहेत; आ. ३–६ ही “पलललक िक्सण” या वनयत कावलकाने केलेल्या अभ्यासािर आधावरत केली आहे ि 
तीत सांस्थानातील स्िास्र्थ्य अवियांतयाकडे पाठविलेल्या प्रश्नािलीतील वनष्ट्कर्षण सांके्षपात वदले आहेत. 
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आ. ३–६. णनरणनराळ्ा उद्योगाांिील पाण््ाचा खप; णवणभन्न सांघटनाांच््ा नोंदींची सरासरी 
(सािणजवनक बाांधकाम िातयाच्या सौजन्याने.) 

 
मीना बाजारामुळे विशरे्ष समस्या वनमार् होतात आवर् अद्ाप तयाांच्यासांबांधी पुरेशी मावहती उपललध 

नाही. एका समाधानकारक वदसून आलेल्या माांडर्ीकरता, दर ३०० चौ. फू. िकेू्षिाांिर (floor space) एक 
मार्ूस आवर् दर मार्शी दर वदिशी १०० गलॅन तरतूद (allowance) अशा आधारािर अविकल्पन केले 
होते. या अविकल्पनात जवमनीच्या दर एकर के्षिफळाकरता दर वदिशी दरडोई १४,५०० गलॅनची तरतूद 
केली होती. मीना बाजार विन्नविन्न मालाांच्या दुकानाांचा बनलेला असल्याने ि तयातील काहीना इतरापेक्षा 
जास्त पार्ी लागरे् शक्य असल्याने, िास्तुशास्त्रज्ञाने तयार केलेल्या नकाशाांचे पुनरािलोकन कररे् आवर् 
पूर्ण झालेल्या माांडर्ीत कोर्तया प्रकारच्या दुकानाांचा समािशे होण्याची शक्यता आहे हे वनवित करण्याचा 
प्रयतन कररे् विशरे्षतिाने इष्ट असते. 
 

जया चार पट्ट्याांत वििागलेल्या राजमागािर दर ३० ते ५० मलैािर सेिा आवर् विश्राांवत स्थानाांची 
सोय असते, अशा राजरस्तयाांच्या सांरचनात िाढ होत असल्याने आर्िी समस्या वनमार् होते ि वतच्या 
बाबतीत अद्ापही मावहती वमळालेली नाही. पेनवसल्िावनया राजरस्तयािरील (turn pipe) सेिाके्षिात 
दरवदिशी दरडोई ६० गलॅन पाण्याचा िापर होत असल्याची नोंद आहे ि ही (नोंद) सांिाव्यतः तया के्षिात 
कामािर अललेल्या लोकाांच्या सांख्येिर आधारलेली असािी. तयामुळे यात प्रिासी जनतेची गरज म्हर्नू 
(पाण्याच्या िापराांत) काांहीशी िाढ करािी ि तयाकरता कोष्टक ३–२ मध्ये दािविल्या प्रमारे् तेथे वकती 
लोक जेिले अगर वकती िाहने थाांबली हा आधार घ्यािा. अल्बामातील अतयुच्च राजमागािरील सेिा 
के्षिाकरता दर वदिशी दर स्थानकािर ५० गाड्या थाांबतील ि तयात प्रतयेक वदिशी दर मार्शी १० गलॅन 
प्रमारे् २०० मार्सानाां (पार्ी) पुरिठा केला जाईल अशा वरतीने अांदाज करताना गुांजाईश ठेिलेली होती. 
ह्यात कामािर असलेल्या लोकाांच्या गरजेकरता िाढ करािी. 
 

कोष्टक ३–२ 
वाणहिमल अणभकल्पनेकरिा दरडोई सवलि (allowance) 

आस्थापनेचा प्रकार 
(Establishment) 

दरडोई दर वदिशी 
(गलॅन) प्रिाह 

कॉनेन्क्टकट  
नगरपावलका १०० 
सांस्था १२५–२०० 
घरे ६० 
(फिारे ि स्ियांपाकगहृ विरवहत) वदिसपाळीच्या शाळा १२–१५ 
कारिाने २५–४० 

फ्लॉणरडा  
लहान घरे आवर् झोपड्या ५० 
अनेक सोयी असलेलीं मोठी घरे ७५–१०० 
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रूरमग हाऊसेस ४० 
िसवतगृहे ५० 
नहार्ीघरासवहत उपहारगृहे ५० 
सिण िाजगी नहाण्या असलेली उपहारगृहे (दर िोलीत २ मार्से) ६० ¶ 
(दर ग्राहकास प्रसाधन गृह ि स्ियांपाकघरातील कचऱ्याकरता तरतूद 
असलेली) उपहारगृहे ७–१० 
जेिर्ामुळे होर्ाऱ्या स्ियांपाकघरातील कचऱ्याकरता तरतूद असलेली उपहार 
गृहे. २ ½ – ३ 
व्यलक्तगत स्नानगृहे असलेली प्रिासी वशवबरे अगर अनुयान (Trailor) जागा ५० 
मयावदत नळव्यिस्था असलेली (रािांवदिस) राहण्याची वशवबरे. ५० 
आराम वशवबरे १००–१५० 
कामािरील अगर बाांधकामाची वशवबरे (अधणकायम) ५० 
आहावरका (Cafeterias), व्यायाम शाळा अगर फिारे नसलेल्या वदिसा 
िरर्ाऱ्या शाळा १५¶ 
आहावरकासह पर् व्यायाम शाळा अगर फिारे नसलेल्या वदिसा िरर्ाऱ्या शाळा २०¶ 
आहावरका, व्यायाम शाळा ि फिारे असलेल्या वदिसाच्या शाळा २५¶ 
वनिासी शाळा ७५–१०० 
शाळातील आवर् कायालयातील वदिसपाळीचे कामगार १५ 
इलस्पतळें (दर िाटेस) १५०–२५० 
इलस्पतळाांच्या व्यवतवरक्त सािणजवनक सांस्था ७५–१२५ 
कारिाने (दर पाळीस दरडोई, औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्ये सोडून, गलॅन) १३–३५ 
सािणजवनक िनिोजनाच्या (Picnic) जागा  
(फक्त प्रसाधनातील टाकाऊ द्रव्ये) ५ 
स्नानगृह, फिारे, जलझोत (Flush toitets) प्रसाधन गहृासहीत िनिोजनाच्या 
जागा १० 
पोहोण्याचे तलाि ि स्नानाच्या जागा १० 
विलासी वनिासस्थाने आवर् िसाहती १००–१५० 
ग्रामीर् क्लब (country clubs), दर वनिासी सिासदाकरता १०० 
ग्रामीर् क्लब, दर उपलस्थत सिासदाकरता २५ 

म्ू् ॉकव   
नगरपावलका १०० 
वशवबरे २५–७५ 
लहान घरे, शतेकऱ्याांची घरे, उन्हाळी झोपड्या, िगैरे ४०–६० 
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मोठी घरे, वनिासी शाळा, िगैरे (अनेक सोयीनीयुक्त) ७५–१०० 
सांस्था (इलस्पतळे सोडून) ७५–१०० 
इलस्पतळे १५०–२५० 
वदिसा िरर्ाऱ्या शाळा १५ 
फिारे असलेल्या वदिसा िरर्ाऱ्या शाळा २० 
कारिाने (दर पाळीस दर मार्शी) १५–३५ 
अम् मूल््े [ललॉवरडा विश्वविद्ालयातील, प्रा. जॉन इ. वककर (जयू.) याांनी यु. एस्. सािंजवनक स्िास्थ 

सेिेकरता पुरविलेली मावहती.]¶  
मॉटेल्स, दर िाटेच्या जागेकरता ४० 
स्नानगृह, प्रसाधनगृह ि स्ियांपाकघरातील टाकाऊ द्रव्याकरता (तरतूद) 
असलेली मॉटेल्स ५० 
ड्राईव्ह इन  थेटरे - दर कारच्या जागेकरता ५ 
वसनेमागृहे - पे्रक्षागृहातील दर जागेकरता ५ 
हिाई बांदरे - दर प्रिाश्याकरता ३–५ 
स्ियां सेिी धोबी गृहे, दर वगऱ्हाईकाकरता ५० 
दर प्रसाधन कक्षाकरता - सामान ४०० 
सेिा कें दे्र, उपचार केलेल्या प्रतयेक िाहनाकरता १० 
 
३–७. गळिी. 
 

बऱ्याचशा जागी नळातील प्रतयेक मलैातील गळती दर वदिशी सुमारे १५०० गलॅनपेक्षा बहुशा कमी 
करता येत नाही आवर् पुष्ट्कळ िळेा ही गळती बरीच जास्त असते. जया के्षिात नळाच्या प्रतयेक मलैात ५०० 
लोक असतात ि चाांगल्या विकवसत झालेल्या (well built up) के्षिात असे असरे् शक्य असते अशा 
वठकार्ी गळतीची हानी दर वदिशी दरडोई वकमान ३ गलॅन होते. उपनगरी के्षिात नळाच्या दर मलैाकरता 
लोकाांची सांख्या ३०० पेक्षा सामान्यपरे् कमी असते ि ल्यामुळे गळती पासून होर्ारी हानी दर वदिशी दर 
डोई ५ गलॅनपेक्षा कमी नसते. हे आकडे सुसांरचवनत आवर् चाांगल्या प्रकारे देििाल केलेल्या योजनाांतील 
साधारर्तः वकमान प्रमार् दािवितात. अनेक उदाहरर्ात, विशरे्षतः जेथे अलस्थर मातीत अगर िडकात 
नळ बसविलेले असतात तेथे, ही हानी अवधक असरे् शक्य असते. अशा पवरलस्थतीत दर मार्शी दर वदिशी 
१५ ते ४० गलॅन गळतीची हानी धरािी. नळाांतील उच्च दाबामुळे गळतीतून अवधकतर हावन होते. दर चौ. इां. 
स ५० ते ६० पौंड दाब हा पवरचालन प्रथेत (operating practice) सामान्य समजला जातो. 
 
३–८. पाण््ाचा वापर आणि नासाडी ्ाांच््ाशी सांबांध असलेल््ा बाबी. 
 

िाजिी मयादाांत, आधुवनक जीिनात काही अांशी पार्ी आिश्यक असल्याने आवर् काांही अांशी तयाचे 
मोल फार कमी असल्याने पाण्याच्या रकमतीचा तयाच्या िापरािर अल्प पवरर्ाम होतो. तथावप, पाण्यातील 
गढूळपर्ा, रांग, चि आवर् िास याांचा िापराच्या प्रमार्ािर पवरर्ाम होईल. हे घटक वपण्याकरता आवर् 
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स्ियांपाकाकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या पाण्याच्या बाबतीत मुख्यतः लागू होतात; असे असेल तरी पाण्याचा 
दजा कमी झाल्यामुळे तया िापराचे प्रमार् बरेच कमी होते. तथावप, अशा अवनष्ट गुर्धमाच्या पाण्याचा 
पुरिठा काही थोड्या शहरातच केला जातो आवर् असामान्य उदाहररे् िगळता, गुर्धमांचा वनव्िळ 
पवरर्ाम अल्प असतो. 
 

जास्त मोलाच्या पाण्याचा औद्ोवगक िापरािर पवरर्ाम होण्याची शक्यता असते. पार्ी विकत 
घेण्यापेक्षा अवधक स्िस्ताांत आपला स्ितःचा जलपुरिठा जर विकवसत करता आला तर मोठ्या प्रमार्ात 
पाण्याचा िापर करर्ारा तो तसे करील अशी शक्यता असते. तथावप, घसाऱ्याकरता ठेिण्यात जयात 
गुांजाईश येते अशी विद्मान वनगम (corporate) कर सांरचनेमुळे (tax stucture) पार्ी विकत घेरे्च पसांत 
होते. कारर् (तयाकरता) पसैा गुांतिािा लागत नाही. आवर् पाण्यािरील िचण हा वनगमनीय (deductible) 
िार (charge) असतो. 
 

मापन – घरगुती नळाांिर (conections) जलमापक बसविरे् इष्ट असते. प्रतयेक ग्राहकाला सेिा 
िार (charge) आवर् तयावशिाय िापरलेल्या पाण्याचा वनव्िळ आकार द्ािा लागतो. पूिी सिणच सेिाांचे 
मापनमूल्य आकारले जात असल्याने पाण्याचा अपव्यय िरीि प्रमार्ात कमी करण्याकडे आवर् तयामुळे 
एकूर् पाण्याच्या िापरात घट होण्याकडे प्रिृती होत असे. पाण्याच्या िापरात होर्ाऱ्या प्रतयक्ष घटीच्या 
स्िरुपात जलमापक िापरण्याच्या पवरर्ामाांचे मूल्यमापन कररे् काहीसे कठीर् आहे कारर् पाण्याचा िापर 
अवधक करण्याकडे राष्ट्रीय प्रिृत्ती आहे. अपक्षयाला पराितणक (deterrent) म्हर्ून प्रतयेक ग्राहकाकडून 
िापरलेल्या पाण्याचे दाम जयामुळे घेता येतील असे साधन म्हर्ून प्रतयेक जलव्यिस्थेतील शक्यतो हरएक 
नळािर जलमापक बसिािते 
 
३–९. अणभकल्पनाकरिा पाण््ाच््ा वापराचे प्रमाि 
 

जर सरासरी दररोजचा (पाण्याचा) िापर १०० टके्क आहे असे मानलें  तर कमाल वदिसाकरता 
सामान्यपरे् तो १५० ते १६० टके्क होईल. तसेच एकूर् योजनेकरता कमाल तासाांचे प्रमार् २५० पासून ३०० 
टक्क्यापयंत होईल आवर् विवशष्ट के्षिात यापेक्षा ते वकतीतरी जास्त होईल. के्षिाांची अशी काांही उदाहररे् 
आहेत पर् बहुताांशी तुलनेने ती थोडी आहेत ि तेथे ताशी प्रमार् नेहमीच्या सरासरीच्या ७ ते ९ पट असते. 
प्रामुख्याने जलमापकने आडव्या नळ्या आवर् स्थानीय साठ्याांच्या सुविधाांचे आकार ठरविताना पाण्याकरता 
येर्ारी क्षवर्क मागर्ी ही महतिाची बाब असते पर् पाण्याचा िापर आवर् िावहतमलाची रावश या दोन्हींच्या 
बाबतीत तो एक घटक ही असू शकतो. सांघीय सािजंवनक गृहवनमार् प्रशासनाने केलेला अभ्यास हाच 
सिात व्यापक अभ्यास होय. तयािरून असे वदसून येते की एकाच कौटुांवबक घरापेक्षा लहान दालन-घराांची 
(apartment house) कमाल क्षवर्क (जल) मागर्ी रकवचत् जास्त असते. ललॅशोमीटर अगर टाकीच्या 
प्रकाराची साधने िापरली आहेत की काय यािर हे बरेचसे अिलां बनू असते. कारर् पवहल्याचा विशरे्षतः 
अतयुच्च प्रमार्ािर पवरर्ाम होतो. आ. ३–७ मध्ये वनरवनराळ्या आकाराांच्या घराांच्या सांचाांकरता क्षवर्क 
मागर्ीचे सांबांध दािविले आहेत, परांतु तयािरून पाण्याच्या दररोजच्या एकूर् िापरासांबांधी काही मावहती 
वमळत नाही. उदाहरर्ाथण; आ, ३–७ प्रमारे् ललॅशोमीटरच्या प्रकारची साधने असर्ाऱ्या ५० कुटुांबाांची 
क्षवर्क मागर्ी द. वम. स १७५ गलॅन आहे आवर् टाकीच्या प्रकाराची साधने असर्ाऱ्या १०० कुटुांबाांच्या 
सांचाची ही मागर्ी द. वम. स १८० गलॅन आहे. 
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आ. ३–७. घरगुती पार्ी पुरिठ्याची क्षवर्क मागर्ी. 

(अमेनिकि र्ॉटि र्र्कसव असोनसएशिच्या नियतकानिकाच्या सौजन्यािे.) 
 
३–१०. पाण््ाच््ा वापरासांबांधी सांणक्षप्ि माणहिी. 
 

१९४५ पासून, दरिर्षी, दरवदिशी दरडोई सुमारे सरासरी १·५ गलॅन इतकी पाण्याच्या िापरात 
सतत िाढ होत आहे. बहुतेक जलयोजन अवियांतयाांची अपेक्षा ही प्रिृवत्त (अशीच) चालू राहील अशी आहे 
आवर् आकलनीय (fouseeable) िविष्ट्य कालाांत पाण्याचा िापर दर वदिशी दरडोई सुमारे १६५ गलॅन 
पयंत जाण्याची शक्यता आहे असे तयाना िाटते. 
 

पार्ी पुरिठा योजनेचे अविकल्पन करताना १)पाण्याच्या पूिीच्या नोंदी, २) औद्ोवगक िापर ३) 
जलशीतन उपकरर्ासह िातानुकूलनाच्या व्यापक िापराची शक्यता, ४) रसचाई आवर् वहरिळीला पार्ी 
देण्याच्या सांबांधात सेवित के्षिाचा स्ििािधमण, ५) लोकसांख्येत होर्ारी सांिाव्य िाढ, ६) सांिाव्य अनुबांधने. 
(annexations) ७) पाण्याच्या िापरािर पवरर्ाम करर्ारी स्थानीय अन्य पवरलस्थती याांच्याविर्षयी पूर्णपरे् 
विचार करािा. शक्यतो िविष्ट्यकालीन वकमान २५ िर्षांत, ३० ते ५० िर्ष ेअवधक श्रेयस्कर, येर्ाऱ्या अपेवक्षत 
पवरलस्थतीकरता वितरर् नवलकाांचे अविकल्पन करािें. अथात इतक्या दूरिरच्या कालाची काय पवरलस्थती 
असेल हे ठरविरे् जिळजिळ अशक्य असते. 
 
३–११. घरगुिी वाणहिमलाचा प्रवाह. 
 

सुमारे १९४५ सालापासून िावहतमल प्रिाहात काहीशी िाढ झाली आहे परांतु ही िाढ कोर्तयाही 
प्रकारे पाण्याच्या िापराच्या िाढीशी तुलना करता येण्यासारिी नाही. प्रथमतः सामान्यपरे् पाण्याच्या 
िापराच्या फक्त ६० ते ७० टके्कच पाण्याचे िावहतमलाच्या प्रिाहात रुपाांतर होते. उरलेले पार्ी रसचाई, 
वहरिळीना पार्ी पाजरे्, मोटारी धुरे्, आवर् ततसम कारर्ाकरता िापरले जाते. पाण्याचा िापर लागर्ाऱ्या 
आधुवनक उपकरर्ाांत पाण्याची अतीि राशी लागत नाही. बरेचिळेा जुन्या पद्तीतल्यापेक्षा तो िापर 
रकवचतसा जास्त असतो. या वनयमाला िातानुकूलन हा एक सांिाव्य अपिाद आहे. परांतु पार्ी न 
लागर्ाऱ्या पद्तीच्या िाढतया उपयोगामुळे िावहतमलाची रावश गांिीर प्रमार्ात िाढविण्यास िातानुकूलन 
कारर्ीितू होण्याची शक्यता वदसत नाही. 
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दरवदिशी दरडोई १३० ते १५० गलॅन इतका पाण्याचा एकूर् िप होईल या आधारािर दर वदिशी 
दरडोई िावहतमलाचा प्रिाह ८० ते ९० गलॅनच्या व्याप्तीत राहील. यावशिाय लोकसांख्येत आवर् के्षिफळात 
होर्ारी िाढ अांतःसरर् (infiltration), औद्ोवगक कचरा आवर् काही बाबतीत िातानुकूलनासारख्या 
बाबींची दिल घेतली पावहजे. जेथे मलिावहन्या आधीच अलस्ततिात असतात तेथे अविकल्पनातील 
प्रस्थानरबदू (starting point) म्हर्ून तयाांतील प्रिाहाचे मापन कराि.े आठिड्यातील अनेक वदिसाांिर 
पसरलेल्या प्रवतवनवधक २४ तासाांच्या कालातील, आवर् शक्यतो पािसाळ्याच्या कालािधीत, प्रिाांहाचे 
मापन कराि.े पाऊस सुरु झाल्यािर काांही थोड्यािळेात िावहतमलाच्या प्रिाहात होर्ाऱ्या आकलस्मक 
िाढीमुळे सामान्यतः मलिावहनीच्या योजनेतील मोठ्या गळती अगर फूटतुटीसारिे ढळढळीत दोर्ष वदसून 
येतात; हे दोर्ष पुष्ट्कळ िळेा सुधारता येतात. विकल्पाने (alternatively) ही िाढ छपरातील साांध्यामुळेही 
होऊ शकेल. मुिर्ी पािसानांतर होर्ारी सािकाश ि लस्थर िाढ िजूलाच्या अांतःस्रिर्ाचे द्ोतक असते. 
आ. ३–८ मध्ये नागरी िावहत मलाच्या प्रिाहातील प्रतयेक तासातील नमुनेदार बदल दािविले आहेत. आ. 
३–९ मध्ये मुलाांच्या एका वशवबरातील िावहतमलाच्या प्रिाहातील बदल दािविले आहेत; सांस्था, सैन्याची 
वशवबरे, आवर् ततसम आस्थापना (establishments), जेथे ठराविक पद्तीने कायण चालू असते, तेथील 
बदलही सामान्यतः िैवशष्ट्ठ्यपूर्ण असतो. 
 

 
आ. ३-८. नागरी िावहतमल प्रिाहातील नमुनेदार तासातासातील बदल. 

(सार्वजनिक बाांधकाम खात्याच्या सौजन्यािे.) 

 
आ. ३-९. मुलाांच्या वशवबरातील िावहतमलाच्या प्रिाहातील तासातासातील बदल. 

(सार्वजनिक बाांधकाम खात्याच्या सौजन्यािे.) 
 
लोकसांख््ेची घनिा : 
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एकविध कुटुांबाच्या घराांच्या गटात लोकसांख्येच्या घनतेत दर एकरी ५ पासून १५ मार्साांइतका 
फरक असू शकतो. दुसरी सांख्या ½ ते ¼ एकराच्या सांपूर्ण बाांधून झालेल्या ि जयात ३ ते ५ मार्से असतात 
अशा िवूििागाांिर (plots) आधावरत केली आहे. बहुविध कुटुांबाांच्या घराांची घनता एकरी ३५ ते ९० मार्से 
धरािी पर् स्थानीय पवरलस्थती तपासून घ्यािी. दालनगहेृ ि िाड्याच्या जागाांच्या बाबतीत दर एकरी १००० 
मार्साांच्यापेक्षाही घनता जास्त असू शकेल. परांतु सामान्यतः ती बरीच कमी असते. (रस्तयाांना लागर्ाऱ्या 
के्षिासकट) एकूर् के्षिाच्या ५० टके्क वनमितमत के्षि (Built up area) असतें, आवर् दर कुटुांबास दालनाचे 
एकूर् िकेू्षि (floor area) ३००० चौ. फू. असते असे धरल्यास दर एकरी प्रतयेक मजल्यािर सुमारे ७ कुटुांब े
राहतील. औद्ोवगक के्षिाांत दर एकरी ५ ते १५ च्या दरम्यान मार्साांइतकी सरासरी घनता असते. परांतु, 
तेथील (प्रतयक्ष) िापर दर वदिशी सामान्यपरे् ८ तासाांइतका मयावदत असतो. कायालयाांची उांची विन्न विन्न 
असते. दर मार्सी मजल्याचें के्षि १५० चौ. फू. असते ि एकूर् जागेपैकी ⅔ जागा िापरता येण्याजोगी 
असते असे गृहीत धरल्यास दर एकरी कायालयाच्या दर मजल्यािर सुमारे २०० मार्से असतील, परांतु 
औद्ोवगक के्षिातल्या सारिाच तेथील (प्रतयक्ष) िापर दर वदिशी सुमारे ८ तास असेल. 
 
णशणबरे, मॉटेल्स आणि इिर आस्थापना 
 

विविन्न आस्थापनाांतील िावहतमलासांबांधीची मावहती कोष्टक ३–२ आवर् आ. ३–६ त वदली आहे, 
आवर् अनुच्छेद (section) ३–६ मध्ये पाण्याचा िापर आवर् िावहतमलासांबांधी जादा मावहती वदली आहे. या 
उपवििागाांत विचारात घेतलेल्या लहान आस्थापनाांच्या करता पाण्याचा िापर आवर् िावहतमलाचा प्रिाह 
वततकाच राहील असे समजाि.े याला अपिाद, जयाला पार्ी द्ाि े लागेल असे वहरिळीचे के्षि बरेच 
असल्यास तयाचा राहील. िाजगी पार्ी पुरिठा उद्ोगानी जर िापरला नाही तर वनयम म्हर्ून तयाचा मल 
िावहन्यातील राशीत महतिपूर्ण असा हातिार लागर्ार नाही. 
 
३–१२. औद्योणगक टाकाऊ द्रव्ाची राणश. 
 

औद्ोवगक सांयांिातून दोन प्रकारची टाकाऊ द्रव्ये वनमार् होतात. एकात सांयांि-प्रवरम या-
चालनामुळे टाकाऊ द्रव्याची वनमितमती होते ि दुसऱ्यात कामगार िगामुळे वनमांर् होर्ारा िावहतमल असतो. 
नेमलेल्या दर मार्सामुळे वनमांर् होर्ारी अपेवक्षत (िावहतमलाची) रावश दशणविण्याकरता कोष्टक ३–२ चा 
उपयोग करता येतो. ही रावश िाढलेल्या प्रतयेक जेिर्ािर अगर अन्य पायािर आधारलेली असते. सांयांि-
प्रवरम येतील टाकाऊ द्रव्ये िगळून वनमार् होर्ाऱ्या औद्ोवगक सांयांिातील िावहतमलाच्या प्रिाहातील 
नमुनेदार तासाांतासाांचे बदल आ. ३–१० त दािविले आहेत. मध्यरािी, सकाळी ८ िाजताां, आवर् 
सायांकाळी ४ िाजता होर्ाऱ्या पाळ्याांच्या बदलाचे पवरर्ाम बरेच लक्षर्ीय असतात. 
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आ. ३-१०. औद्ोवगक सांयांिातील िावहतमलाच्या प्रिाहात तासातासाला होर्ारा बदल. 
(सार्वजनिक बाांधकामखात्याच्या सौजन्यािे.) 

 
औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्येसुद्ा मलिावहन्यात जातात. अशा टाकाऊ द्रव्याांची रावश ि गुर्धमांचे, 

उद्ोग धांद्ाांचे सिेक्षर् करुन, अांदाज करता येतात. गुर्धमण आवर् राशीचा उपचार-प्रवरम येिर आवर् 
कधीकधी मलव्यिस्थेिर पवरर्ाम होण्याची शक्यता असते. अनेक तासाांच्या कालािधीत एकसारिा प्रस्राि 
राहू देता यािा म्हर्ून अल्पकालािधीत अवधकतम प्रिाह सांचय टाकीत कसा साठविता येईल, आवर् 
कमाल प्रस्रािाचे प्रमार् ि काल काय असािा याांचे अन्िरे्षर् कराि.े 
 
३–१३. मलवाणहम्ािील अांििःसरि (INFILTRATION) 
 

िजूलाचे मलिावहन्याांत अांतःस्रिर् होरे् ही बाब काांही प्रमार्ात वनतयाची असते आवर् तयाकरता 
अविकल्पनात प्रायः सिलत ठेिण्यात येते. जरी प्रतयेक शहरात ही सिलत िगेिगेळी असली (वसनवसनाटी 
शहरात दर एकरी द. वद. ७५० गलॅन, डेराईटमध्ये दर एकरी दर वदिशी १००० गलॅन आवर् सीऍटलमध्ये 
द. ए. द. वद १४४० गलॅन) तरी प्रस्तावित मलिावहनीच्या बाजूच्या िजूल पवरलस्थतीचे अविकल्पकाने 
अन्िरे्षर् कराि.े जलधारक जवमनीिर आवर् िजूल पातळीच्यािाली जेथे मलिावहनी बसिािी लागते तेथे 
विशरे्ष प्रकारचे नळ आवर् जोड िापरािते, आवर् जया पायािर मलिावहनी बसिाियाची आहे ती बसविताना 
अतयांत काळजी घेण्यात यािी. तयात पायाच्या पूिणतयारीचा समािशे असािा. 
 
३–१४. वाणहिमलाचा कमाल प्रवाह. 
 

िावहत मलाच्या अपेवक्षत कमाल राशीकरता मलिावहन्याांच्या योजनेचे अविकल्पन कररे् अिश्य 
असल्याने, िावहतमलाच्या कमाल प्रिाहाच्या सांबांधात मोसमी विचरर्ाांची नोंद घ्यािी. उदाहरर्ाथण, 
महाविद्ालयाच्या िसाहतीत, जेव्हाां महाविद्ालय चालू असते तयाकालात, एकूर् लोकसांख्येच्या २५ टके्क 
अगर तयापेक्षा जास्त विद्ार्थ्यांची सांख्या असते. तेव्हाां अथातच तयािळेच्या (रावश) िाराकरता 
अविकल्पनात काही गुांजाईश ठेिली पावहजे. तेच तति उन्हाळी अगर वहिाळी वठकार्ाांनासुद्ा लागू असते. 
लोकाांच्या सांियीही विचाराांत घ्याव्या, उदाहरर्ाथण, सैन्याच्या वशवबरात, जिळ जिळ सिणजर् एकाचिळेी 
उठतात आवर् हीच बऱ्याच प्रमार्ात महाविद्ालयीन िसाहतींच्या बाबतीत िस्तुलस्थवत असते. एकाद्ा 
वठकार्ी (असा) िक्तशीरपर्ा नसतो पर् (मल) प्रिाह रािीच्या बऱ्याच िळेपयंत चालू राहतो. उद्ोग 
धांद्ातील मोसमी बदल हा एक घटक असू शकेल आवर् पार्ी िापरर्ाऱ्या िातानुकूलनाच्या सांचामुळे 
उन्हाळ्यात िरीिपरे् िावहतमलात िाढ होईल. सामान्यपरे् ह्या प्रिाहाचा िावहत-मल-उपचार सांयांिाच्या 
अविकल्पनािर प्रामुख्याने पवरर्ाम होतो. 
 

दैनांणदन आणि िासािासािील विचररे्ही, पांरपग कें दे्र आवर् उपचार सांयांिे याांच्या 
अविकल्पनातल्याइतकी मलिावहन्याांच्या अविकल्पनात, महिाची नसतात. मलिावहन्याांचे प्रायः तया अांशतः 
िरुन िाहतील अशाप्रकारे अविकल्पन केले जाते, आवर् ते अविकल्पन–कालाच्या अिेरीस सुद्ा तसे 
असते आवर् प्रिाहाच्या उच्च रबदूचा काल मलिावहन्याांच्या यांिरे्मधून जाताना सामान्य होण्याकडे असतो. 
यावशिाय मलिावहन्या फक्त ठराविक आकारातच बनविलेल्या असतात आवर् जेव्हा एका एकराच्या 
क्षमतेचा प्रश्न उद िितो तेव्हाां तयाच्या पुढचा मोठा आकार सामान्यतः िापरण्यात येतो. 
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३–१५. पांप्रपग कें द्राच््ा अणभकल्पनाकरिा लागिारी आधार सामुग्री (DATA) 
 

अनेक िसाहतीत िावहतमल, तयािर उपचार करण्याची तरतूद व्हािी म्हर्नू, उचलून न्यािा 
लागतो. िावहतमल थोडा िळेच साठिनू ठेिता येत असल्याने, तयाच्या दर ताशी प्रिाहाच्या प्रमार्ाकरता, 
अगर अल्पकालािधीतील प्रमार्ाकरता सुद्ा, मावहतीची गरज लागते. उपवििाग ३–११ त वनदेवशत 
केल्याप्रमारे्, विद्मान मलिावहन्याांच्या मापनािरुन, पांरपग–कें द्राचे अविकल्पन करता येईल अशा आ. 
३–८ सारिा तक्ता तयार करता येईल अशी आिश्यक आधार सामुग्री प्राप्त करता येईल. 
 

पार्ी पुरिठ्याच्या पांरपग यांिर्ाांचे बाबतीत तया ि तासातासाची मागर्ी याांचा वनकट सांबांध 
रािण्याची गरज नसते. कारर् उांचीिर बसविलेल्या टाक्या अगर उांच जागेिरील नैसमितगक िोलगट जागी 
असलेल्या जलाशयातून पार्ी िापरताना (वनमार् होर्ाऱ्या) अतयुच्च मागर्ीकरता, पार्ी साठविरे् ही 
सामान्य प्रथा असते. जेव्हाां अनेक पांप िापरण्यात येतात तेंव्हा बऱ्याच मोठ्या जलसांचयाच्या होर्ाऱ्या 
पवरमार्ानुरूप मागर्ी प्रमारे् ते कायालन्ित करता येतात. िावहतमलाच्या पांपाांच्या बाबतीत, िावहतमलाच्या 
आद्रणकूपातील फक्त थोड्या वमवनटाांच्या सांचयासह िावहतमलाच्या प्रिाहािर, तयाांची कायणिाही आधावरत 
केली पावहजे. 
 
३–१६. अणभकल्पनाकरिा वाणहिमलाच््ा प्रवाहाचा अांदाज. 
 

िविष्ट्य कालातील अनेक िर्षांच्या पवरलस्थतीिर मलिावहनीचे अविकल्पन आधावरत केलेले असते. 
म्हर्ून १) िविष्ट्यकालीन लोकसांख्या आवर् अविकल्पनेच्या तारिेचे िळेी असलेला सांिाव्य पाण्याचा िापर 
आवर् िावहत मलाचा प्रिाह, आवर् २) मलव्यिस्थेची गरज लागर्ाऱ्या िसतींच्या के्षिातील िाढ आवर् 
तयाांच्या विकसनाचा सांिाव्य प्रकार आवर् िावहतमलाच्या प्रिाहाची रावश, याांचा अांदाज कररे् आिश्यक 
असते. हे अांदाज केल्यानांतर अविकल्पनाचे काम िालील आधारािर चालू होते : लहान 
मलिावहन्याांच्याकरता पाश्वनंवलका (laterals) ि उपनवलकाांचा अपेवक्षत पूर्ण विकास ५० िर्षानांतर होतो, 
मुख्य नळ आवर् प्रमुि मलिावहन्याकरता तो ३० ते ५० िर्षानांतर होतो, ि सहज िाढ करता येर्ाऱ्या (जर 
तयाकरता अविकल्पनाांत तरतूद केलेली असेल तर) पांरपग सांयांिाच्या आवर् िावहतमल-उपचार सांयांिाच्या 
अपेवक्षत पूर्ण विकसनास १० ते १५ िर्ष ेलागतात. 
 

लोकसांख्येची िाढ : लोकसांख्येच्या िविष्ट्य काळातील िाढीचे िावकत करण्याच्या वनवित पद्ती 
विकवसत झालेल्या नाहीत, आवर् िसाहतींच्या िाढीिर पवरर्ाम करर्ारे बरेच घटक असल्यानें, वनवितता 
कधीच प्राप्त करता येर्ार नाही. तरीही पार्ी पुरिठा आवर् टाकाऊ द्रव्याांची विल्हेिाट कररे् या दोन्हींचे 
अविकल्पन-घटक वनवित करण्याकरता लोकसांख्येचे िावकत कररे् हे पूिािश्यक (prerequisite) असते. 
(याकरता) अनेक तांिे उपललध आहेत (तयापैकी) एक “घटक पद्वत” (Component Method) ही आहे. 
तीत लोकसांख्येतील फरकािर पवरर्ाम करर्ाऱ्या स्थानीय घटकाांच्या विश्लेर्षर्ाचा सांबांध असतो. 
औद्ोवगक विकास, रोजगार सांधी, आवर् विशरे्षतः सामावजक आवर् आमितथक घटक, याांचे मूल्याांकन 
करण्याचा पूिानुिि नसलेल्या आवर् जयाना िळेही कमी असतो अशा अवियांतयाना जया घटकाांचे मूल्यमापन 
कररे् पुष्ट्कळिळेा अिघड जाते अशा ततसम घटकाांचा तया स्थानीय घटकाांत समािशे होतो. म्हर्ून 
गवर्तीय सूिाांचा उपयोग कररे् अगर पूिीच्या लोकसांख्येच्या िाढींच्यािर आधावरत केलेल्या आलेिन 
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पद्तीिर अिलां बनू राहरे् ही अवधक सामान्य प्रथा असते. लोकसांख्येचे िावकत करर्ारे व्यािसावयक लोक 
वनव्िळ गवर्तीय पद्तींचा िापर हळूहळू कमी करू लागले आहेत असे वदसून येते. असे असले तरी 
(अविकल्पनाच्या) िळेच्या स्थानीय आवर् राष्ट्रीय पवरलस्थतींचा वनष्ट्कर्षांिर पवरर्ाम होतो. १९३० ते १९४० 
या दशिर्षात केलेली िावकते फारच नेमस्त होती. १९५५ ते १९६० च्या दरम्यानच्या कालात असलेली 
पवरलस्थती पुढेही चालू राहील अगर कसे ि वतचा पवरर्ाम म्हर्ून नागरी आवर् तवन्नकटच्या लोकसांख्येत 
मोठ्या प्रमार्ािर िाढ होईल अगर नाही हे आगाऊ साांगता येरे् शक्य नाही. 
 

िविष्ट्यकालीन लोकसांख्येचें सांगर्न करण्यासाठी सामान्यपरे् िालील सूि िापरण्यात येते. 
 
 Pn = Po (१ + r)n (३–१) 
येथे Pn = िविष्ट्यकालातील लोकसांख्या; 
 Po = विद्मान लोकसांख्या; 
 r = दरिर्षी होर्ाऱ्या िाढीचे सांिाव्य प्रमार्; 
 n = विचारात घेतलेल्या िर्षांची सांख्या; जेंव्हा मागील काळातील लोकसांख्येची मावहती 

उपललध असते तेंव्हा, समी ३–१ िापरून r चे मूल्य सांगवर्त करता येते आवर् 
िालील सूि प्राप्त होते. 
r = n √P₂ 

–१ (३–२) 
 √P₁ 
 
येथे P2 आवर् P1 या दोन तारिाांच्या लोकसांख्या असतात ि n ही तया दोन तारिाांच्या दरम्यानच्या िर्षांची 
सांख्या असते. 
 

मोंटानातील वमसूला गािाकरता केलेल्या अवलकडच्या अभ्यासािरुन वनरवनराळ्या पद्ती िापरुन 
लोकसांख्येच्या िावकताचे सल्लागार अवियांतयाांच्या व्यिसाय सांघाने काढलेल्या वनष्ट्कर्षांचे उदाहरर् िाली 
वदले आहे. ह्या वनरवनराळ्या पद्तीनी प्राप्त केलेल्या वनष्ट्कर्षात १९८५ च्या सांिाव्य लोकसांख्येत ३९००० ते 
५१२०० इतका फरक होता. १९५८ ची अांदावजत लोकसांख्या २९००० होती. तौलनीय लोकसांख्या 
असलेल्या अन्य शहराांच्या १९१० ते १९५० च्या कालातींल लोकसांख्येिर आधावरत केलेली िृवद्-िरेम  
िापरून लोकसांख्येच्या आलेिीय विस्तरर्ातून १९८५ तील अांदावजत लोकसांख्या ३९००० असेल असे 
वदसून आले. सिणच्या सिण मोंटानातील लोकसांख्येतील िाढीच्या सरल-रेिाप्रके्षपर्ात १९८५ ची 
लोकसांख्या ४४५०० होईल असे वदसले. वमसूला शहराच्या ततसम प्रके्षपर्ात हा आकडा ३९५०० असेल असे 
वदसले. िापरलेली काांही प्रके्षपरे् आ. ३–११ त दािविली आहेत 
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आ. ३-११. मोटानातील वमसूलाकरता लोकसांख्येच्या िाढीचे िावकत. 

 
१९१० आवर् १९५८ मधील वमसूलाच्या लोकसांख्येचा समी. ३–२ मध्ये िापर करून 

 
r = ४८ √ २९००० 

— १ = ०·०१७ येतो. 
  १३००० 
 
जर r चे हे मूल्य १९५८ ते १९८५ या कालाकरता िापरले तर १९८५ तील वमसूलाची सांिाव्य लोकसांख्या 
Pn = २९००० × (१ + ०·०१७)²⁷ = ४६३०० होईल. 
 

ह्या वनरवनराळ्या सांख्याांच्यािर स्थानीय पवरलस्थतीनुरूप िर देऊन १९८५ ची वमसूलाची 
लोकसांख्या ४३६०० धरण्यात आली. 
 
प्रवाहाचा अांदाज करण््ाची नमुनेदार का्वपद्धणि :– 
 

एकाद्ा के्षिातील िावहतमलाच्या एकूर् राशीचा अांदाज करण्याच्या पद्तीचे स्पष्टीकरर् 
करण्याकरता एक उदाहरर् िाली वदले आहे. एका िसाहतीचे के्षिफळ ६४० एकर आहे. िावर्जय मांडळ, 
वनयोजन मांडळ, उपयुक्तता मांडळी (utility companies) याांच्याशी विचार विवनमय केल्यानांतर 
अवियांतयानी केलेल्या अांदाजाप्रमारे् २५ िर्षांच्या अिेरीस पवरलस्थती िालील प्रमारे् असेल; 
उतपादनाकरता ४० एकर जागा िापरली जाईल आवर् दर एकरी १० मार्साांना रोजगार वमळेल अशा 
प्रकारे तेथे ४०० लोक असतील. तसेच या के्षिात सरासरी िावहतमलाचा प्रिाह दर डोई दर वदिशी २५ 
गलॅन असेल ि औांद्ोवगक टाकाऊ मालाची रावश दर वदिशी ४,०००,०० गलॅन होईल. व्यापारी 
व्यिसायाकरता तेथे २० एकर के्षि विकवसत केले जाईल. या के्षिातील (ताशी एकूर् लोकसांख्या २०० 
असेल आवर् पाण्याचा िापर दरडोई दर वदिशी ४० गलॅन असेल. या राशीत वगऱ्हाईकाांकवरता िरपूर 
सिलत ठेिलेली असेल.) सरासरी ३ मजले असलेल्या कायालयाांनी १० एकर जागा व्यापलेली असेल. 
दर एकरी प्रतयेक मजल्यािर ८ तासाांकरता २०० लोक राहतील आवर् पाण्याचा िापर दरडोई दर वदिशी 
४० गलॅन असेल. तेथे ५ एकरात तीन मजली दालन गृहे असतील ि तयाांत (७×३×५×४) = ४२० लोक 
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राहतील. ४५० एकर जागेत एकेरी कुटुांबगृहे असतील ि तेथील लोकसांख्या दर एकरी १२ मार्से असेल. 
घरगुती िावहतमलाचा प्रिाह दर डोई दर वदिशी ९० गलॅन असेल. दर एकरी दर वदिशी १००० गलॅन 
अांतःस्त्रिर् होईल असे धरण्यात येईल. (यािरून) िावहत मलाची रावश िालीलप्रमार्ें येईल. 
 
 िावहतमलाचे मूळस्थान िावहतमलाची रावश 
वनिासी– (१२×४५० + ४२०) ९० = ५२४,००० 
उतपादन–औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्ये–  = ४००,००० 

घरगुती— १०×४०×२५ = १०,००० 
व्यापारी– २००×४० = ८,००० 
कायालये– २००×३×१०×४० = २४०,००० 
अांतःस्त्रिर्– ६४०×१००० = ६४०,००० 
सांिाव्य प्रिाह–  १८२२,००० 
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प्रमे्े. 
 
३–१ उपवििाग ३-२ मधील मावहतीप्रमारे्, जर िातानुकूलनाचा िापर होत नसेल पर् 

आठिड्यातून प्रतयेक २ वदिसात १ तास वहरिळीला पार्ी पाजले जात असेल तर ५ 
मार्साांच्या कुटुांबात दर वदिशी सरासरी वकती पार्ी िापरले जाईल? 

 
३–२ दर वम. स. ५ गलॅन पार्ी लागर्ाऱ्या जलशीतन उपकरर्ाांना सकाळी ८ ते सायांकाळी ५ 

िाजेपयंत एका कायालयात िातानुकूलन करण्यात येते. या कामाकवरता दररोज वकती 
पार्ी लागेल? 

 
३–३ अ) ५००० लोकसांख्येच्या गािाकरता आवर् आ) ७०,००० लोकसांख्या असलेल्या 

शहराकरता कोष्टक ३–१ िापरून अलग्नशामक प्रिाह वकती लागेल हे वनवित करा. 
 
३–४ शहराच्या एका िागात दर चौरस मलैास ७००० लोकसांख्या आहे आवर् पाण्याचा िापर द. 

वद. द. डो. १४५ गलॅन आहे. प्रतयेक बाजूने दर मलैास जर १० ललॉक्स असले ि प्रतयेक 
रस्तयात एक असे नळाचे एक जाळे अगर चौकोनी साचा बनविला, आवर् एकूर् िापराच्या 
१३ टके्क गळतींमुळे हावन झाली तर नळाच्या प्रतयेक मलै (लाांबीत) सांिाव्य गळती वकती 
होईल? 

 
३–५ एका मॉटेलमध्ये ४२ िाटाांचे गट आहेत आवर् दररोज १५० जेिरे् पुरविर्ारे उपहारगृह 

आहे. कोष्टक ३–२ प्रमार्ें दर वदिशी सांिाव्य िावहत मल प्रिाह वकती असेल? 
 
३–६ ललॅशोमीटर प्रसाधनानी सुसवित केलेल्या २०० कुटुांबाांच्या दालन गृहाांतील पाण्याची 

सांिाव्य कमाल क्षवर्क मागर्ी वकती असेल? 
 
३–७ उपवििाग ३–११ मधील मावहतीप्रमार्ें २०० × १५० फूट मापाच्या ४ मजली उांचीच्या 

कायांलयात वकती कमणचारी असतील? 
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३–८ डेरॉईट प्रथेिर आधावरत, दर चौ. मलै के्षिातून मलिावहन्यात दर वदिशी वकती गलॅन 
अांतस्त्रिर् होईल? 
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: ४ : पािी आणि वाणहिमलाच््ा नळाांचे द्रवगणिशास्त्र (Hydraulics) 
 
४–१. पाण््ाच््ा नळािील प्रवाह. 
 

पार्ी पुरिठ्यात, दाबािाली बांद नळातून पार्ी नेण्यात येते. क्ववचतच िळेा ते गुरुतिीय नळातून 
अगर उघड्या नाल्यातून नेले जाते. उलटपक्षी िावहतमलाचा प्रिाह सामान्यतः अांशतः िरलेल्या नळाांतून 
नेण्यात येतो. दाबािाली नळाांतून िावहतमल नेंला जातो पर् तो प्रसांगिशातच. 
 

पार्ी आवर् िावहतमल दोघाांना एकच प्रकारची द्रिीयतति ेआवर् सूिे लागू असतात. जरी िावहत 
मलाांत दर वलटरला २००० वम. गॅ्र इतके घनपदाथण तरांगत असले तरी तयामुळे तयाांच्या द्रिीय गुर्धमास 
बाधा येत नाही. 
 

हॅझेन–िुईवलयम्स सूि :–जल योजनेचे अविकल्पन करताना लागर्ाऱ्या पाण्याच्या राशीचा 
पुरिठा करण्याकरता आिश्यक असर्ारा नळाचा आकार सांगवर्त करण्यासाठी नळातील जलप्रिाहाची 
सामान्य सूिे िापरण्यात येतात; आवर् या उलट ज्ञात दाबािाली कायणिाहीत असलेल्या वदलेल्या 
आकाराच्या नळातून अपेवक्षत केलेली पाण्याची रावश सांगवर्त केली जाते. जलव्यिस्था कें द्राच्या 
अविकल्पनाकरता हॅझेन–िुईवलयम्स्  सूि व्यापकपर्ें िापरण्यात येते. पढुील साच्यात ते माांडण्यात येते. 
 
 V = १·३१८ C r⁰·⁶³ S ⁰·⁵⁴ (४–१) 

येथे V = प्रिाहाचा िगे, द. से. स. फुटात;  
 C = नळाचा प्रकार आवर् अिस्था याांचेिर अिलां बनू असर्ारा गुर्ाांक;  
 r = द्रिीय विजया, फुटात अगर प्रिाहाच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ (Cross Sectional Area) 

िावगले तया अनुप्रस्थ छेदाचा वसक्त पवरघ (Wetted Perimeter); 
 g = जलदाब उतारा (hydraulic gradient)  
 

चा ढाळ अगर दर एक फूट लाांबीकरता फुटात शीर्षणहानी. 
 

दाबनळासारख्या पूर्ण िरून िाहत असलेल्या गोल नळाांची द्रिीय विजया व्यासाच्या एक चतुथाश 
असते. जर D ने फुटात व्यास दशणविला तर हे सूि 
 
V = ०·५५ C D²·⁶³ S ⁰·⁵⁴ असे होतें. (४–२) 
 

दर वदिशी दशलक्ष गलॅनमध्ये प्रिाह Qm िालील सूिाने काढािा : 
 

Qm = ०·२७९ CD²·⁶³ S ⁰·⁵⁴ (४–३) 
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C चे मूल््– प्रयोग आवर् चाांचण्याकरुन प्रस्थावपत केलेल्या, हॅझेन-िइूवलम्सच्या सूिातील C ची 
मूल्ये िालीलप्रमारे् असतात. :– गुळगुळीत अस्तर असलेला पोलादी नळ, अवतशय गुळगुळीत काँरम ीटचा 
नळ, लाकडी पट्ट्याांचा (wood stave) नळ, वसमेंटचे अस्तर असलेंला वबडाचा नळ, आवर् ॲस्बेस्टॉस 
वसमेंटचा नळ, याांच्या करता मूल्य १४०; चाांगल्या लस्थतीतील वबडाच्या नळाकरता १३०; ५ ते १० िर्ष े
िापरात असलेल्या वबडाच्या नळाकरता १२० ते ११०; अवधक जुन्या वबडाच्या नळाकरता १००; आवर् 
अस्तर नसलेल्या वरबीट केलेल्या पोलादी नळाकरता ९५. नळात तो जुना होत असताना साचलेला गाळ, 
सेंवद्रय िाढ (Organic growth) आवर् टु्यबक्युणलेशन, याांच्यामुळे नळाची क्षमता सामान्यपरे् कमी होते. 
अशा हानीच्या व्याप्तीचे िावकत कररे् कठीर् असते. बऱ्याच काळपयंत पार्ी िाहून नेर्ाऱ्या ततसम नळािर 
केलेल्या चाांचण्याांिरुन मागणदशणन होते. िर वदलेले C चे मूल्य बऱ्याच कालातील एकवित अनुििाचे द्ोतक 
आहे. 
 

आ. ४–१ मधील सूिालेि (nomograph) िापरल्याने नळातील प्रिाहा सांबांधीच्या समस्याांची 
उकल जलद होते. C चे मूल्य १०० धरून हॅझेन-िुइवलयम्स सूिािरून तो आलेि तयार केला आहे. C 
च्या कमी अगर जास्त मूल्याांकवरता C ला सूिालेिािरून प्राप्त केलेल्या प्रस्राि अगर िगेाला C चे वदलेले 
मूल्य ि १०० याांच्या गुर्ोत्तराने गुर्ण्यात येते. जर प्रस्राि अगर िगे वदला असेल तर तयाला १०० ि C चे 
वदलेले मूल्य याांच्या गुर्ोत्तराने, सूिालेि िापरण्यापूिी गुर्ाि.े 

 
आ. ४-१. C - १०० मूल्य असलेल्या हॅझेन-िुइवलयम्स सूिाकरता सूिालेि. 
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उदा॰ ४–१ दर १००० फूटात शीर्षणहानी ५ फूट असताना C चे मूल्य १२० असलेल्या १२ इांची 
नळाकरता दर से. स घ. फू. त प्रस्राि वनवित करा.– 
 

उकल : C चे मूल्य १०० असताना वदलेला व्यास ि शीर्षणहानीशी जुळर्ारा प्रस्राि प्रथम काढा. 
व्यास रेरे्षिरील १२ या आकड्यातून आवर् शीर्षणहानी रेरे्षिरील ५ या आकड्यातून जार्ारी सरळ रेर्षा प्रस्राि 
रेरे्षिरील द. से. स. २·५ घ. फू. या आकड्यापाशी अांतछेदन करील. म्हर्ून 
 

२·५ × 
१२० 

= ३·० घ. फू./सें. हा प्रस्राि येतो. 
१०० 

 
उदा॰ ४–२ C चे मूल्य १३० असलेल्या १० इांची नळातून द. वम. स ८२५ गलॅन प्रस्राि होत आहे. 

 
आ. ४–१ िापरून नळाच्या दर १००० फूट लाांबीतील शीर्षणहानी काढा. 

 
उकल : C चें मूल्य १०० असताना तयाला जुळर्ारा प्रस्राि वनवित कररे् ही पवहली पायरी होय. तो 

८२५ × १००/१३० = ६३५ ग.ॅ/मी. इतका येतो. व्यास रेरे्षिरील १० फूट ि प्रस्राि रेरे्षिरील ६३५ या 
आांकड्यामधून जार्ारी सरळ रेर्षा शीर्षण हानी रेरे्षला दर १०० फूटास ४·२ फूट या आकड्या पाशी अांतछेदन 
करते ि ती शीर्षणहानी आहे. 
 

शीषाच््ा अम् हानी :– नळकामातील झडपा, िाकरे् (bends) आवर् अन्य जोड साधने 
(fittinge), आकलस्मक होर्ारी प्रसररे् आवर् सांकुचने याांच्यामुळे शीर्षणहानी होते. जर झडप अांशतः बांद 
केली तर प्रिाहाला अवधक प्रवतरोध होतो आवर् अवधक शीर्षणहानी होते. कोष्टक ४–१ मध्ये वनरवनराळ्या 
झडपा, जोड साधने, सांकुचने, आवर् रिस्तररे् याांच्यामुळे होर्ारे प्रवतरोध सरळ नवलकेच्या ततसम 
लाांबींच्या स्िरुपात दािविले आहेत. 
 

कोष्टक ४–१. 
णनरणनराळ्ा झडपा आणि जोड साधनाांच््ामुळे प्रवाहाला होिारा प्रणिरोध– 

 
जोड साधनाचा प्रिाह नळाच्या व्यासाांत प्रिाहास प्रवतरोध 

द्वार झडप :–  
उघडी– ७ 
एक चतुथांश बांद केलेली– ४० 
अधी बांद केलेली– २०० 
तीन चतुथांश बांद केलेली– ८०० 
ग्लोब झडप, उघडी– ३५० 
कोर्ीय झडप, उघडी– १६५ 
कोपरा (Elbow) :–  
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मानक ३२ 
लाांब पल्ल्याचा (long sweep) – २० 
४५° १५ 
मानक टी उतथान (take off) – ७५ 
मानक टीची धाि (run) – २० 
वनम्म्याने कमी केलेली टीची धाि– ३२ 

[सांकुचन आवर् विस्तरर्ाकरता, d हा लहान नळीचा व्यास आहे आवर् D मोठ्या नळाचा व्यास आहे. प्रवतरोध d च्या स्िरुपाांत व्यक्त 
केला आहे.] 

आकलस्मक होर्ारे सांकुचन :–  
d/D = ०·२५ १५ 
d/D = ०·५ १२ 
d/D = ०·७५ ७ 

[सांकुचन आवर् विस्तरर्ाकरता, d हा लहान नळीचा व्यास आहे आवर् D मोठ्या नळाचा व्यास आहे. प्रवतरोध d च्या स्िरुपाांत व्यक्त 
केला आहे.] 

आकलस्मक होर्ारे विस्तरर् :–  
d/D = ०·२५ ३२ 
d/D = ०·५ २० 
d/D = ०·७५ १९ 

 
उदा. ४–३. (अ) झडप जेव्हा पूर्ं उघडी असते आवर् जेव्हा ती ¼ बांद केलेली असते तेव्हा ८ इांची 

नळातील द्वारझडपेजिळ सरळ नळाची (फुटा च्या स्िरुपात) शीर्षातील हावन वकती होईल? 
 

उकल– (अ) जेव्हा झडप पूर्ं उघडी असते तेव्हाां कोष्टक ४–१ प्रमारे् हावन सरळ नळाच्या 
लाांबीच्या स्िरुपात तया नळाच्या व्यासाच्या ७ पट असते 

अगर ७ × 
८ 

= ४·६७ फूट असते. (ब) जेव्हाां झडप ¼ बांद असते तेव्हा  
१२ 

सरळ नळाची ततसम लाांबी व्यासाच्या ४० पट असते अगर 

४० × 
८ 

= २७ फूट असते. 
१२ 

 
उदा. ४–४. जर नळाचा व्यास १२ इांचापासून ६ इांचापयंत एकदम कमी केला तर सांकुचनाजिळ ६ 

इांची सरळ नळाच्या स्िरुपाांत फूटात वकती शीर्षणहानी होईल? 
 

उकल :– येथे d = ६ इांच, D = १२ इांच आहे म्हर्नू d/D = ६/१२ = ०·५ येतो. कोष्टक ४–१ 
प्रमारे् १२ इांच व्यासाइतकी लाांबी असलेल्या ६ इांची सरळ नळाच्या विमागाच्या इतकी शीर्षणहावन होईल 
अगर १२×६/१२ = ६ फूट होईल. 
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सेवा नणलकाांिील प्रवाह :– 

 
सेिा नवलका सामान्यतः २ इांच अगर तयापेक्षा कमी व्यासाच्या असतात. तयामुळे तयातील प्रिाहाच्या 

समस्या सोडविण्याकरता आ. ४–१ मधील सूिालेि, तसेच नळातील पाण्याच्या प्रिाहासांबांधीचे बहुतेक 
तक्ते उपयोगी पडत नाहीत. वनरवनराळ्या प्रस्त्रािाांशी जुळर्ारी िगे आवर् शीर्षणहावन याांची मूल्ये दर वम. स 
गलॅनमध्ये कोष्टक ४–२ मध्ये वदली आहेत. ती ½, ¾, १, १½ आवर् २ इांच व्यासाांच्या नवलकाांसाठी आहेत. 
C चे मूल्य १०० असलेल्या हॅझेन-िुइवलयम्स्  सूिाांिर या कोष्टकातील मूल्ये आधावरत केली आहेत. सेिा 
नवलकाांच्या बाबतीत तयाांचे आयुष्ट्य हा सामामान्यपरे् महतिाचा घटक नसतो. 
 

कोष्टक ४–२ लहान नणलकाांिील वेग आणि शीषवहानी 
(हॅझेन-िुइवलयम्स्  सूिाांतील C = १०० िर आधावरत) 

 
प्रस्राि 
(द. 

वम. स 
गलॅन) 

½ इांची नवलका ¾ इांची नवलका १ इांची नवलका १½ इांची नवलका २ इांची नवलका 

िेग 
(फू/से) 

शीर्षणहानी 
(फू/१०० 

फू) 

िेग 
(फू/से) 

शीर्षणहानी 
(फू/१०० 

फू) 

िेग 
(फू/से) 

शीर्षणहानी 
(फू/१०० 

फू) 

िेग 
(फू/से) 

शीर्षणहानी 
(फू/१०० 

फू) 

िेग 
(फू/से) 

शीर्षणहानी 
(फू/१०० 

फू) 
१ १·०५ २·१ – – – – – – – – 
३ ३·१६ १५·८ १·८० ४·१ १·१२ १·२६ – – – – 
५ ५·२६ ४१ ३·०१ १०·५ १·८६ ३·२५ ०·७९ ०·४० – – 

१० १०·५२ १४७ ६·०२ ३८ ३·७२ ११·७ १·५७ १·४३ १·०२ ०·५० 
१५ – – ९·०२ ८० ५·५८ २५ २·३६ ३·०३ १·५३ १·०६ 
२० – – १२·०३ १३६ ७·४४ ४२ ३·१५ ५ २ २·०४ १·८२ 
२५ – – – – ९·३० ६४ ३·९४ ७·८ २·५५ २·७३ 
३० – – – – ११·१५ ८९ ४·७२ ११·० ३·०६ ३·८४ 
४० – – – – १४·८८ १५२ ६·३० १८·८ ४·०८ ६·६ 
५० – – – – – – ७·८७ २८ ५·११ ९·९ 
६० – – – – – – ९·४४ ४० ६·१३ १३·९ 
८० – – – – – – १२·५९ ६८ ८·१७ २४ 

 
४–२ मलवाणहम्ािील प्रवाह 
 

मलिावहन्यातील प्रिाह आवर् पाण्याच्या नळातील प्रिाह याना एकच द्रिीय तत्त्ि ेलागू असतात. 
तथावप मलिावहन्या क्ववचतच िरून िाहतात आवर् कोर्तयाही गोलाकार मलिावहनीकरता, िावहतमलाचा 
अनुप्रस्थ छेद प्रिाहाचा िगे, आवर् प्रस्राि, हे िावहनीतील िावहतमलाच्या िोलीप्रमारे् बदलतात. 
 

मॅप्रनग सूत्र :– वबनचूक वनष्ट्कर्षण देर्ारे तुलनेने सोपे असे मरॅनगचे सूि आहे. सामान्य स्िरूपाांत ते 
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V = 
१·४९ ⅔ ½ 

असे असते. (४–४) 
n r s 

 
येथे V = प्रिाहाचा िगे द. से. स फुटात; 

n = िरबरीतपर्ाचा गुर्ाांक; 
r = द्रिीय विजया, फुटाांत; 
s = उतार अगर ढाळाचे प्रमार्; 

 
n ची सामान्यपरे् िापरण्यात येर्ारी मूल्ये िालीलप्रमारे् असतात : चाांगल्या प्रकारे बसविलेल्या 

कावचतमलाची नवलका, गुळगुळीत केलेले काँरम ीटचे नळ, वबडाचे नळ आवर् ॲस्बेस्टॉस वसमेंटचे नळ, 
०·०१३; असमाधानकारक रीतीने टाकलेले कावचत मलाचे, वबडाचे अगर ॲस्बेस्टॉसचे नळ, चाांगल्या 
बाांधलेल्या विटेच्या मलिावहन्या आवर् काँरम ीटचे सामान्य नळ, ०·०१५; फरशीचा अधःस्तल नसलेला 
धातूचा पन्हाळी नळ, ० ०२१; सफाईदार मातीचे चर ०·०२०; आवर् बऱ्याचशा गुळगुळीत दगडी दशणनी िाग 
असलेल्या नैसमितगक नाल्या, ०·०३०. 
 

आ. ४–२ मधील सूिालेि मरॅनग सूिािर आधारलेला आहे ि तयात n = ०·०१३ आहे. पूर्ण िरून 
िाहर्ाऱ्या नळाांकरता मूल्ये वदली आहेत. उदाहरर्ाथण, n = ०·०१३ असलेल्या मलिावहनीची लागर्ारी 
क्षमता जर दर से. स ८ घ. फू. असेल आवर् उतार ०·००१२५ असेल तर ह्या २ मूल्याांतून काढलेली रेर्षा २४ 
इांची नळाची जरुरी आहे िगे द. से. स २·५५ फूट आहे असे दाििील. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ४-२ n = ०·०१३ असलेल्या मरॅनगच्या सूिािर आधावरत केलेला सूिालेि. 

 
जर r चे ०·०१३ पेक्षा अन्य मूल्य िापरले तर लागर्ाऱ्या राशी िालील प्रमारे् प्राप्त करण्यात 

येतात. वदलेला व्यास, उतार आवर् n याांच्या मूल्याांकरता िगे अगर प्रस्राि प्राप्त करण्यासाठी तक्तयािरून 
प्रथम n = ०·०१३ करता िगे अगर प्रस्राि काढािा आवर् नांतर तया िगेाला अगर प्रस्त्रािाला ०·०१३/n ने 
गुर्ाि.े जर प्रस्राि आवर् उतार वदले असतील तर n/०·०१३ ने प्रस्त्रािाला प्रथम गुर्ून लागर्ारा व्यास 
प्राप्त करण्यात येतो. जेव्हाां लागर्ारा प्रस्राि आवर् व्यास माहीत असतात तेव्हाां वदलेल्या मूल्यामधून सरळ 
जाईल अशा वरतीने तक्तयािर सरळ पट्टी ठेऊन िगे प्रतयक्षपरे् प्राप्त केला जातो. उतार काढताना माि 
n/०·०१३ ने वदलेल्या प्रस्त्रािाला गुर्ाि ेआवर् सरळपट्टी अशा रीतीने ठेिािी की, ती वदलेला व्यास आवर् 
सांगवर्त प्रस्राि, याांच्या मूल्याांच्या मधून जाईल. 
 

मल वाणहम्ाांच््ाकरिा अम् सूते्र :– 

शझेीचे सूि = V = CV 
 

असे आहे. (४–५) 
rS 

 
येथे V= प्रिाहाचा िगे, दर से. स फुटात; 
C= नळाच्या गुळगुळीतपर्ािर प्रामुख्याने अिलां बनू असर्ारा गुर्ाांक; 
r= द्रिीय विजया, फूटात; 
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S= उतार अगर ढाळाचे प्रमार्. 
 

शझेी सूिातील C चे मूल्य कुटरने रिकवसत केलेल्या सूिाचा उपयोग करून प्राप्त कराि.े ते 
 

 
 
येथे C·= शझेी सूिातील गुर्ाांक; 

n = नळाच्या बाजूिरील िरबरीतपर्ािर अिलां बनू असलेला गुर्ाांक; 
s = नळाचा उतार; 
r = नळाची जलीय विजया, फुटाांत 

 
कुटरच्या सूिातील n चे मरॅनगच्या सूिातील मूल्याइतकेच असते. कोष्टके ४–३ आवर् ४–४ मध्ये 

n = ०·०१३ आवर् n = ०·१५ ही मूल्ये असताना आवर् विविन्न उतार आवर् द्रिीय विजयाांच्याकरता C ची 
यूल्ये वदली आहेत. उदाहरर्ाथं, जर n = ०·०१३, r = १ फूट आवर् s = ०·०००४ असेल तर C च मूल्य 
११५ येईल. 
 

कोष्टक ४–३ 
n = ०·०१३ करता C चे मूल्य 

 
द्रिीय 

विजया 
फूट 

उतार अगर ढाळ 
०·०००१ अगर 
१०,००० ते १ 

०·०००२ अगर 
५००० ते १ 

०·०००४ अगर 
२५०० ते १ 

०·००१ अगर 
१००० त १ 

०·०१ अगर 
१०० ते १ 

०·१ ५४ ५९ ६२ ६५ ६६ 
०·२ ६९ ७४ ७८ ८१ ८१ 
०·३ ७८ ८३ ८७ ८९ ९० 
०·४ ८६ ९१ ९४ ९६ ९८ 
०·६ ९६ १०० १०३ १०४ १०६ 
०·८ १०३ १०७ ११० १११ ११२ 
१·० १०९ ११३ ११५ ११६ ११७ 
१·५ १२० १२२ १२४ १२४ १२५ 
२·० १२७ १२९ १३० १३० १३० 
३·० १३७ १३७ १३८ १३८ १३८ 
४·० १४३ १४३ १४२ १४२ १४२ 
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६·० १५२ १५० १४९ १४९ १४८ 
१०·० १–२ १५८ १५७ १५५ १५४ 

 
कोष्टक ४–४ 

n = ०·०१५ करता C चे मूल्य 
 

द्रिीय 
विजया 

(फूटात) 

उतार अगर ढाळ 
०·०००१ अगर 
१०,००० ते १ 

०·०००२ अगर 
५००० ते १ 

०·०००४ अगर 
२५०० ते १ 

०·००१ अगर 
१००० ते १ 

०·०१ अगर 
१०० तें १ 

०·१ ४४ ४८ ५० ५४ ५४ 
०·२ ५७ ६१ ६५ ६६ ६७ 
०·३ ६५ ६९ ७३ ७४ ७६ 
०·४ ७२ ७६ ७९ ८० ८२ 
०·६ ८१ ८५ ८७ ८८ ९० 
०·८ ८८ ९१ ९३ ९४ ९५ 
१·० ९३ ९६ ९८ ९९ ९९ 
१·५ १०३ १०५ १०६ १०७ १०७ 
२ ० १०९ १११ ११२ ११२ ११२ 
३·० ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ 
४·० १२५ १२५ १२४ १२४ १२३ 
६·० १३४ १३२ १३० १३० १२९ 

१०·० १४३ १४० १३८ १३६ १३६ 
 
४–३. मलवाणहम्ािील सीमाांि वेग :– (LIMITING VELOCITIES) 
 

घरगुती िावहतमल िाहून नेर्ाऱ्या मलिावहन्याांचे अविकल्पन असे कराि ेकी, द. से. स २ फूटापेक्षा 
प्रिाहाचा िगे सामान्यतः कमी होर्ार नाही. फक्त काही घराांकरताच उपयोग होर्ाऱ्या मलिावहन्याांच्या 
शािाांत कधी कधी प्रिाह कमी असल्याने हा िगे प्राप्त कररे् नेहमीच शक्य होत नाही. अशाांच्या बाबतीत 
अांदावजत कमाल प्रस्राि असताना आवर् प्रिाह मांद असलेल्या कालात द. से. स १·२५ फूटापेक्षा कमी िगे 
राहर्ार नाही असा उतार देण्यात येतो. 
 

सामान्यपरे् िरमसाठ िचण न येता, जेथे शक्य असेल तेथे, द. से. स वकमान ३ फूट िगे असरे् इष्ट 
असते. अनुििािरून असे वदसून आले आहे कीं, द. से. स १½ ते २ फूटापेक्षा कमी िगे असताना घनद्रव्य 
काांही प्रमार्ात साठून राहण्याची शक्यता असते ि िरचेिर नळाांची स्िच्छता कररे् िाग पडते. िादळी 
मलिावहन्याांच्या बाबतीत शक्यतो द. से. स वकमान ३ फूट अविकल्पन िगे ठेिािा. नळाचा अनुप्रस्थ छेद 
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मोठा ठेिरे् सामान्यपरे् जरुरीचे असल्यामुळे तुलनेने उच्च विवशष्ट गुरुति असलेले द्रव्य अशा 
मलिावहन्यातून तरांगत असते आवर् िादळी अपिाहाच्या शिेटी प्र िाह मांद असताना प्रिाह उथळ होतो ि 
िगे जलदीने कमी होतो. 
 

तयाचप्रमारे् सुमारे दां. से. स १० फुटाइतका िगे मयावदत ठेिरे् सामान्यतः इष्ट असते. असे जरी 
असले तरी जर िावहतमलातून बऱ्याच प्रमार्ात कां कर (grit) िाहून जात नसतील तर १० फूटापेक्षा जास्त 
िगे ठेिला तरी सामान्यपरे् प्रवतकूल पवरर्ाम होर्ार नाही. पूिी रस्ते फरसबांद नव्हते तयामुळे ही एक मोठी 
समस्या वनमार् होई, पर् िादळी मलिावहन्या असलेल्या के्षिात असे रस्ते आता तुलनेने थोडे आहेत. 
 

िादळी मलिावहन्या पूर्ण िरून िाहतील असे सामान्यपरे् तयाांचे अविकल्पन करण्यात येते पर् 
स्िास्र्थ्य विर्षयक मलिावहन्या अध्या िरून िाहतील अशा अविकलल्पत केल्या जातात. 
 
४–४. पूिव भरलेल््ा मलवाणहम्ाांचे अणभकल्पन. 
 

पूर्ण िरून िाहर्ाऱ्या गोलाकार मलिावहनीच्या लागर्ाऱ्या व्यासाचे सूि, तयाची लागर्ारी क्षमता 
आवर् प्रस्त्रावित उतार याांच्या स्िरुपात, अविव्यक्त केले जाते. ते सूि Q = AV असे आहे. तयातील A आवर् 
V ची मूल्ये िापरून पवरर्त होर्ारे समीकरर् D या व्यासाकरता प्राप्त करता येते. मलिावहनी पूर्ण िरून 
िाहत असताना A = ०·७८५ D² आवर् r = ०·२५ D असतात. म्हर्नू मरॅनग सूिाप्रमारे् 

D = ( २·१६ Qn ) ⅜ 
असतो. (४–७) 

√s 
 

अध्या अगर पूर्ण िरून िाहर्ाऱ्या मलिावहनीतील प्रस्राि जेव्हा वतचा व्यास माहीत असतो तेव्हा 
व्यासािरून प्रिाहाच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ सांगवर्त करता येते आवर् प्रस्त्रािाला के्षिफळाने िागनू 
प्रिाहाचा िगे प्राप्त करता येतो. मरॅनग सूिािर आधावरत केलेला लागर्ारा उतार 
 

 
S = ( Vn )2 या सूिाने वनधांवरत करता येतो. (४–८) 
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उदा॰ ४–५. एका कावचतमलाच्या मलिावहनीत ती ०·००१६ उतार देऊन बसविली असताना 
आवर् अधी िाहत असताना, द. स. ४ घनफूट प्रस्राि हिा आहे. जर मरॅनगच्या सूिािरून िगे ठरिाियाचा 
असेल तर वकती व्यास लागेल? 
 

उकल :– ्ा उदाहरर्ाला समी. ४–७ लागू केले आहे. तयात मलिावहनी अधी िाहत असल्यामुळे 
Q = २ × ४ = द. से. स. ८ घ. फू., S = ०·००१६, आवर् n = ०·०१३ आहेत म्हर्ून लागर्ारा व्यास 
 

D = ( २·१६ Qn ) 
⅜ 

= ( २·१६×८×०·०१३ ) 
⅜ 

√s √०·००१६ 
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= ५·६२⅜ = १·९१ फूट अगर २२·९ इांच येतो. 

 
याच्या वनकटचा पुढचा मानक आकार २४ इांच आहे म्हर्नू तो िापरािा. 

 
उदा॰ ४–६. एका ४८ इांच व्यासाच्या मलिावहनीतील प्रस्राि द. स. १०८ घ. फू. आहे. मरॅनग 

सूिानुसार n = ०·०१५ असताना उतार वकती लागेल? 
 

उकल :– ४८ इांच अगर ४ फूट व्यासाच्या ितुणळाचे के्षिफळ ०·७८५ × ४² = १२·५६ चौ. फू. आवर् 
द. से. स १०० घ. फू. प्रस्त्रािाकरता लागर्ारा िगे 
 

V = 
१०० 

= द. से स ७·९६ फूट येतो. 
१२·५६ 

तसेच समी. ४-८ प्रमारे् n = ०·०१५ आवर् r = ०·२५×४ = १ फूट येतो. म्हर्ून उतार 

S = ( √n )² = ( ७·९६×०·०१५ )² = ०·००६४२ येतो. 
१·४९ r⅔ १·४९×१ ⅔ 

 
वेग आणि प्रस्त्रावाांची कोष्टके– जरी सूिालेि िापररे् सोपे असले आवर् ते व्यापक प्रमार्ाांत 

उपललध असेल तरी िगे ि प्रस्त्रािाांची कोष्टके िापररे् सोवयस्कर असते. कोष्टक ४–५ मध्ये विविन्न 
उताराांच्याकरता आवर् व्यासाांकरता, n = ०·०१३ असतानाचे प्रिाह वदले आहेत. येथे Q द. से. स 
घनफूटात आवर् V द. से. स फूटात वदलेले असतात. द. वम. स गलॅनमलये प्रस्राि काढण्याकरता 
कोष्टकातील Q ला ४४९ ने आवर् द. वद. स दशलक्ष गलॅनमध्ये ती वमळण्याकरता ०·६४६३ ने गुर्ण्यात 
येते, 
 

जर n = चे मूल्य ०·०१३ नसेल तर, एक साधे गुर्ोत्तर िापरता येतें. उदाहरर्ाथण n = ०·०१५ 
करता, िगे अांदाजे n = ०·०१३ असतानाचा िगे गुवर्ले ०·०१३/०·०१५ येईल आवर् प्रस्त्रािाकरताही तोच 
सांबांध विद्मान असतो, 
 
४–५ अांशििः भरून वाहिाऱ््ा मलवाणहम्ाांचे अणभकल्पन :– 
 

कोर्तयाही उतारािर बसविलेल्या अांशतः िरलेल्या गोलाकार मलिावहनी करता, द्रिाच्या 
अनुप्रस्थ छेंदाचे के्षिफळ, प्रिाहाचा िगे, आवर् प्रस्राि हे िावहनीतील िवहतमलाच्या िोलींप्रमारे् 
बदलतात. प्रिाहाचे के्षप्रफळ, िगे आवर् प्रस्त्रािाचे के्षिफळ काढरे् श्रमकारक असते आवर् आ. ४–३ मध्ये 
दािविलेल्या तक्तयासारिा तक्ता सामान्यतः िापरण्यात येतो. प्रिाहाची िोली आवर् मलिावहनीचा व्यास 
याांच्या कोर्तयाही गुर्ोत्तराकरता ह्या तक्तयातील िरम ाांच्यािरून तया िोलींकरता असर्ारे के्षिफळ, िगे 
आवर् मलिावहनी पूर्ण िरून िहात असताना असर्ारी ततसम मूल्ये याांची गुर्ोत्तरे वमळतात. 
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आ. ४-३ अांशतः िरून िाहर्ाऱ्या गोल मलिावहन्या करता. 

 
कोष्टक ४–५ 

 
कावचतमलाच्या अगर गुळगुळीत काँरम ीटच्या गोलाकार मलिावहन्या पूर्ण िरून िाहत असतानाचें 

िगे आवर् प्रस्राि :– 
 
 

n = ०·०११; q, द. से. स. घ. फु स; V, द. से. स फुटात 
 

व्यास 
(इांच) 

उतार 
०·०५ 

उतार 
०·०४ 

उतार 
०·०३ 

उतार 
०·०२५ 

उतार 
०·०२० 

उतार 
०·०१७५ 

v q v q v q v q v q v q 

६ ५·६२ १·१० ५·०२ ०·९८६ ४·३५ ०·८५४ ३·९७ ०·७८० ३·५५ ०·६९७ ३ ३२ ०·६५२ 
८ ७·१३ २·४९ ६·३८ २·२३ ५·५२ १·९३ ५·०४ १·७६ ४·५१ १·५७ ४·२२ १ ४७ 

१० ८·४६ ४·६१ ७·५७ ४·१३ ६·५६ ३·५८ ५·९९ ३·२७ ५·३५ २·९२ ५·०१ २·७३ 
१२ ९·७३ ७·६४ ८·७० ६·८३ ७·५३ ५·९१ ६·८८ ५·४० ६·१५ ४·८३ ५·७५ ४·५२ 
१५ – – १०·३ १२·६ ८·९१ १०·९ ८ १३ ९·९८ ७·२७ ८·९२ ६·८० ८·३४ 
१८ – – – – १०·२ १८·० ९·३० १६·४ ८·३१ १४·७ ७·७८ १३·७ 
२१ – – – – – – १०·४ २५·० ९·२७ २२·३ ८·६७ २०·९ 
२४ – – – – – – – – १०·२ ३२·० ९ ५४ ३०·० 
२७ – – – – – – – – – – १०·४ ४१·४ 

कोष्टक ४–५ चालू 

व्यास 
(इांच) 

उतार 
०·०१५० 

उतार 
०·०१५ 

उतार 
०·०१०० 

उतार 
०·००७५ 

उतार 
०·००५० 

उतार 
०·००३० 

v q v q v q v q v q v q 

६ ३·०७ ०·६०३ २·८० ०·५५० २·५१ ०·४९३ २·१७ ० ४२६ १·७८ ०·३५० १·३८ ०·२७१ 
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३० १०·४ ५१·१ ९·४६ ४६·४ ८·४६ ४१·५ ७·३३ ३६·० ५·९८ २९·४ ४·६३ २२·७ 
३६ – – १० ७ ७५·६ ९·६१ ६७·९ ८·३३ ५८ ९ ६·८० ४८·१ ५·२७ ३७·३ 

कोष्टक ४–५ चालू 

व्यास 
(इांच) 

उतार 
०·००२० 

उतार 
०·००१५ 

उतार 
०·००१० 

उतार 
०·०००७५ 

उतार 
०·०००५० 

उतार 
०·०००२५ 

v q v q v q v q v q v q 

६ १·१२ ०·२२० ०·९५९ ०·१८८ – – – – – – – – 
८ १ ४१ १·४९२ १·२२ ०·४२६ ०·९८२ ०·३४३ – – – – – – 

१० १·६७ ०·९११ १·४५ ०·७९१ १·१७ ०·६३८ ०·०१ ०·५५२ ०·८१६ ०·४४५ – – 

१२ १·९२ १·५१ १ ६७ १ ३१ १·३४ १·०५ १ १६ ०·९११ ० १३९ ०·७३७ – – 

१५ २·२८ २ ८० १·९७ २·४२ १·५९ १ ९५ १·३८ १ ६९ १·११ १·३६ ० ७६० ०·९३३ 
१८ २·६० ४·५९ २ २५ ३·९८ १·८४ ३ २५ १·५८ २ ७९ १·२७ २ २४ ०·८८१ १·५६ 
२१ २·९३ ७·०५ २·५१ ६·०४ २·०५ ४·९३ १·७८ ४·२८ १·४४ ३·४६ ० ९८४ २·३७ 
२४ ३ २३ १०·१ २ ७९ ८·७७ २·२६ ७·१० १ ९६ ६·१६ १·५८ ४·९६ १·०१ ३·४३ 
२७ ३·४९ १३·९ ३·०२ १२·० २·४७ ९·८२ २·१२ ८·४३ १ ७३ ६·८८ १·०९ ४·७३ 
३० ३·७८ १८·६ ३·२८ १६·१ २ ६५ १३·० २·३० ११ ३ १ ८६ ९·१३ १·२९ ६·३३ 
३६ ४·३० ३०·४ ३·७२ २६·३ ३·०१ २१·३ २·६१ १८·५ २·११ १४·९ १·४७ १०·४ 

 
n = ०·०१३; Q = (प्रस्राि रावश) द. से. स घ. फू. V (िगे) = द. से. स फूट 

 
मलिावहनी पूर्ण िरून िाहत  असताना (वतचे) के्षिफळ, िगे, अगर प्रस्राि तसेच मलिावहनीतील 

प्रिाहाची िोली आवर् वतचा व्यास याांचे गुर्ोत्तर वनवित कररे् ही पवहली पायरी होय. अांशतः िरून 
िाहर्ाऱ्या मलिावहनीकरता आिश्यक गुर्क नांतर तक्तयािरून िाचण्यात येतो. 
 

जेव्हा पूर्ण िरलेल्या मलिावहनीची क्षमता माहीत असते तेव्हा िरेम सुद्ा उपयुक्त असतात आवर् 
अल्प प्रस्त्रािाशी जुळर्ारी प्रिाहाची िोली आवर् िगे काढाियाचे असतात. 
 

आ. ४–३ मधील फक्त के्षिफळाचे िरम  सिण गोलाकार मलिावहन्याना लागू होते. िगे िरेम  आवर् 
म्हर्ून प्रस्राि िरेम , व्यास आवर् उताराप्रमारे्, काहीशी बदलत जातात. ही विचररे् अल्प असतात आवर् 
काही असामान्य उदाहररे् सोडून वदल्यास तयाांच्याकडे दुलणक्ष करता येते. 
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उदा. ४–७ पूर्ण िरून िाहत असलेल्या गोलाकार मलिावहनीची क्षमता द. से. स २५ घनफूट 

आहे. (अ) मलिावहनीच्या व्यासाच्या स्िरुपाांत प्रिाहाची िोली आवर् (आ) जेव्हा प्रस्राि द. से. स १० घ. 
फू. असतो तेव्हा सापेक्ष (Relative) िगे, वनधावरत करा. 
 

उकल :– (अ) जेव्हा प्रस्राि द. से. स १० घ. फू. असतो तेव्हा प्रतयक्ष होर्ारा प्रस्राि ि पूर्ण 
िरलेल्या मलिावहनीचा प्रस्राि याांचे गुर्ोत्तर १०/२५ = ०·४ येते. आ. ४–३ मध्ये ०·४ हा “िजु” 
(abscissa) दािविर्ारी ऊध्िण रेर्षा ०·४४ “कोवट” (ordinate) दािविर्ाऱ्या क्षवैतज रेरे्षच्या अगदीजिळ, 
प्रस्राि िरम ाचा छेद करते. म्हर्ून प्रिाहाची िोली व्यासाच्या अदमासे ०·४४ पट आहे· 
 

(आ) ०·४४ ह्या कोटीकरता िगे िरम ापयंत िजू अदमासे ०·९३ आहे आवर् लागर्ारा िगे पूर्ण िरून 
िाहर्ाऱ्या मलिावहनीतील िगेाच्या सुमारे ०·९३ पट आहे 
 

प्रिाहाच्या िोलीचा पवरर्ाम :– 
 

आ.·४–३ मधील तक्तयािरून असे वदसून येईल कीं, जेंव्हा प्रिाहाची िोली आवर् व्यास याांचे 
गुर्ोत्तर सुमारे ०·८ असतें तेंव्हा कमाल िगे वनमार् होतो आवर् हा िगे जेव्हा प्रिाहाची िोली वनम्म्या 
व्यासापेक्षा कमी होते तेव्हा झपाट्याने कमी होतो. 
 

मलिावहनीतील प्रिाहाची िोली जसजशी कमी होते तसतसा झपाट्याने िगे कमी होत असल्याने, 
प्रिाहाच्या कमी राशीकरताां लागर्ारा वकमान िगे प्राप्त व्हािा म्हर्ून िड्या उतारािर लहान नळ 
सामान्यतः िापररे् जरुरीचे असतें. मलिावहनीतील प्रिाहाची रावश जेंव्हा कमी असते तेंव्हा तुलनेने सपाट 
ढाळ grade) असताना मोठा नळ िापररे् सामान्यपरे् शक्य नसते. 
 
४–६ गोल आकाराहून अम् आकाराांच््ा मलवाणहम्ाांचे अणभकल्पन :– 
 

पुराण्या मलिावहन्या, विशरे्षतः जेथे सांयुक्त मलिावहन्या िापरण्यात येत असत तेथे, कधी कधी 
तया अांडाकृती असतात. (तयाांच्या) के्षिफळ ि वसक्त पवरघ (wetted perimeter) याांच्या अचूक मूल्याांचे 
सांगर्न कररे् सोपे नसते. बहुतेक अांडाकृवत मलिावहन्याांच्याकरता िालील सूिे िापरल्याने तयाांचे 
समतुल्य गोल आकारात पवरितणन कररे् शक्य होते. जेंव्हा के्षिफळे सारिी असतात ि उतार तेच असतात 
तेंव्हा क्षमताही समान धराव्यात. म्हर्ून 
 

d1 = ०·८३९३ d (४–९) 
 

येथे d₁ = अांडाकृवत मल िावहनीची रुां दी; 
d = वततकेच अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ असलेल्या गोलाकार मलिावहनीचा व्यास. 

 
छेदाचे के्षिफळ A चौ. फूट, छेदाचा पवरघ P फूट आवर् जलीय विजया r फूट, ही िालील 
सूिािरून सांगवर्त करािी : 
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A = 
९ 

D1
2 (४–१०) 

८ 
 

p = 
६३ 

d (४–११) 
१६ 

 

r = 
a 

= 
२ 

D1 (४–१२) 
p ७ 

 
मलिावहन्याांच्या छेदाांचे अन्य आकार प्रामुख्याने िादळीं वनःसारर्ाकरता कधीकधी िापरण्यात 

येतात. प्रिाहाच्या िगेाची सामान्य सूिे सिण छेदाांकरता लागू होतात आवर् जलगवतशास्त्र विर्षयक सांगर्ने 
गोलाकार छेदाांकरता जशी केली जातात तयासारिीच असतात. 
 

–: ग्रांथसूणच :– 
 

कँप, टी. आर. “हायड्रॉवलक्स ऑफ स्युिसण,” सािणजवनक बाांधकाम िाते, जून १९५२. 
 

कॅपूस्टीन, टी. एन . “कोईवफशांट्स फॉर वद सोल्यूशन ऑफ मरॅनग्ज फाम्यूणला,” सािणजवनक 
बाांधकाम िाते, माचण, १९५९. 
 

प्रमे े्ं :– 
 

४–१. जलाशयातून एक १८ इांची वबडाचा नळ उपचार सांयांिाकडे नेला आहे, नळ २५००० फूट 
लाांब आहे आवर् तयाच्या िरच्या ि िालच्या टोकाांच्या पातळीतील फरक ३०० फूट आहे. नळ जेंव्हा (अ) 
निा असतो आवर् (आ) २० िर्ष े उपयोगाांत आर्ला गेलेला असतो तेव्हाां तया नळाच्या प्रिाहाची सांिाव्य 
क्षमता वनधांवरत करा. 
 

४–२. एका १००० फूट लाांब आवर् १६ इांच व्यासाच्या मुख्य नळािर, २ द्वार झडपा, एक बांद 
केलेला मानक टेक ऑफ, २ लाांब पल्ल्याचे कोपरे आवर् एक ४५° कोपरा, बसविले आहेत या नळाची 
समतुल्य लाांबी वकती होईल? 
 

४–३. १२ इांची १०५० फूट लाांब ि तयानांतर ६ इांची १५० फूट लाांबी असलें ला एकूर् १२०० फूट 
लाांबीचा एक नळ आहे. १२ इांची नळािर २ द्वार झडपा आवर् जेथे व्यासाांत बदल होतो तेथे एक लघुकारक 
(reducer) बसविला आहे. १२ इांची नळाची समतुल्य लाांबी वकती होईल? 
 

४–४. C चे मूल्य १२० असलेल्या एका १२ इांची नळातून द. वम. स १४४० गलॅन प्रस्राि होतो. दर 
१००० फू. लाांबीकरता वकती शीर्षणहानी होईल? 
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४–५. ०·००१ ढाळ असलेल्या २१ इांची मलिावहनीत द. वदिशी २·२५ दशलक्ष गलॅन कमाल प्रिाह 
असतो ि सरासरी प्रिाह द. वद. १·५ दशलक्ष गलॅन आवर् वकमान द. वद. १·० दशलक्ष गलॅन असतात. या 
वदलेल्या तीन प्रिाहाांपैकी प्रतयेकाकरता नळातील प्रिाहाची िोली वकती असेल? 
 

४–६. प्रमेय–५ मधील मलिावहनीच्या वदलेल्या प्रतयेक अिस्थेत प्रिाहाचा िगे वकती असेल? 
 

४–७. n = ०·०१३ असलेली एक १८ इांची मलिावहनी ०·०१५ ढाळ देऊन बसविलीं आहे. (अ) 
जेंव्हा ती अधी िरून िाहत असेल तेंव्हा वतची क्षमता वकती असेल? (आ) जेव्हाां प्रिाहाची िोली ४½ इांच 
असेल तेव्हा िगे वकती असेल? 
 

४–८. प्रमेय ४–७ मधील मलिावहनीचा n = ०·०१५ असला तर (अ) प्रिाहाचा िगे वकती असेल 
आवर् (आ) जेंव्हा मलिावहनी अधी िाहत असेल तेंव्हा प्रस्राि वकती होईल? 
 

४–९. n = ०·०१५ असलेली १२ इांची मलिावहनी ०·००५ ढाळ देऊन बसविली आहे. (अ) िगे 
आवर् (आ) प्रस्राि वकती असेल? 
 

४–१०. एका ८ इांची नळातील शीर्षणहानी दर १००० फूटास ६ फूट आहे आवर् वतच्यातील प्रस्राि द. 
वम. स ५०० गलॅन आहे. C चे मूल्य वकती असेल? 
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: ५ : पािी आणि मलवाणहनींच््ा ्ांत्रिेिील नळ व्वस्था 
 
५–१. णबडाचे पाण््ाचे नळ :– 
 

पार्ी पुरिठ्याचे नळ (१) वटकाऊ असािते, म्हर्जे ते फुटण्याची आवर् तयाांचे जाग्री दुसरे 
बसविण्याची िळे िरचेिर येर्ार नाही; (२) पार्ी गळून जाऊन हावन न व्हािी म्हर्ून ते जलरोधक 
असािते; आवर् (३) नळाांचे जोडाजिळ गळती होऊ नये अशी तयाांची जोडर्ी असािी; नळाचे जलीय 
गुर्धमण चाांगले असािते आवर् िर्षानुिर्षण नळ उपयोगात आर्ले असताना ते वटकून रहािते, जया द्रव्याचा 
नळ बनलेला असतो ि जे द्रव्य जोडाकरता िापरलेले असते तया दोघाांच्यामुळे पाण्यात चि, िास अगर 
अन्य अवनष्ट गुर्धमण वनमांर् होऊ नयेत. 
 

जलवितरर् योजनात बहुसांख्य नळ वबडाचे असतात. िापरलेल्या सांख्येत तयानांतर ॲसबेस्टॉस 
वसमेंटचे नळ येतात. मोठ्या पुरिठ्याच्या नळाांकरता सलोह काँरम ीट आवर् पोलाद पुष्ट्कळ िळेा िापरले 
जाते. 
 

णबडाचे नळ ि्ार करिे :– वबडाचे नळ २ ते ३६ इांच व्यासाच्या आकाराचे तयार करण्यात येतात. 
मोठ्या आकाराच्या नळािेरीज करून असे नळ १८ फूट लाांबीत पुरविलें  जातात वबडाच्या प्रकाराांत, मादी 
आवर् नर ही तोंडे अपकें द्री पद्तीने ओतलेले नळ ि ध्िजक (standerd) अगर िड्यात ओतलेले (pit 
cast) नर मादी तोंडाचे नळ, याांचा सामान्यपरे् िापर होतो. िड्यात आवर् अपकें वद्रत ओतलेल्या वबडाच्या 
नळातले मादी आवर् नर अनुरम मे आ. ५–१ ि ५–२ मध्ये दािविले आहेत. 
 
 
 
अपकें द्रीय पद्तीने ओतलेला नळ साच्यात वितळलेली धातू वफरिनू करण्यात येतो, तयामुळे घवनष्ट आवर् 
अविरल कर्मय (close grained) सांरचना प्राप्त होतें. अपकें द्रीय पद्तीने ओतलेल्या नळाचे मादी तोंड 
आवर् िड्यात ओतलेल्या नळाचे तसलेच तोंड यात फरक हा असतो की, पवहल्यात तया नळाला ओष्ट 
नसतों आवर् मादी तोंडाची अशी योजना केलेली असते की, तयात साधे तोंड बसविता येते. वबडाचा नळ 
कोळशाच्या डाांबरात बुडविण्यात येतो अगर नळाला तयाचा मुलामा वदला जातो. तयामुळे गांजाला आवर् 
टु्यबरक्युलेशनला प्रवतरोध होतो. नळाची आतली बाजूसुद्ा अपकें वद्रय पद्तीने वसमेंटचें पातळ अस्तर 
लाऊन सुरवक्षत करािी. 
 

 
आ. ५-१ मानक (िड्यात ओतलेला) मादी आवर् नर तोंडाचा नळ. 
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आ ५-२  अपकें द्रीय पध्दतीने ओतलेला नळ 
 

णबडाच््ा नळाकरिा जोड :– जिळ जिळ १०० िर्ष,े जोडाांत ओकम िरून, मादी आवर् नर 
तोंडामधील जागेंत वितळलेले वशसे िरून आवर् छनीने अगर ठासर्ीने ठासून, दरजबांदी करून वबडाचे 
नळ जोडण्यात आले आहेत. लेडिलू सुद्ा िापरण्यात आली आहे आवर् वबटयुवमनयुक्त द्रव्य अगर वशसे 
आवर् सल्फर याांचे वितळलेले सांयुग याांचाही वशश्याच्या ऐिजी उपयोग करण्यात आला आहे. याांविकी 
जोड अवलकडे िाढतया प्रमार्ात िापरले जात आहेत; तयात बोल्टाचा उपयोग करतात अगर गसँ्केट अथिा 
रबराचा परॅकगचा तुकडा अगर तयासारिे वचिट द्रव्य एका नळाचे मादी तोंड ि वनकटच्या दुसऱ्याचे नर 
तोंड याांच्या दरम्यान ठासून िरतात. याांविकी जोडाचा एक प्रकार आ. ५–३ मध्ये दािविला आहे. 

 
आ ५-३ वबडाच्या नळाकरता याविकी जोड. 

 
डे्रसर युग्मनासारिे विवशष्ठ जोड आ. ५–४ मध्ये दािविले असून ते सपाट तोंडी नळाकरताही 

उपललध आहेत. हे जोड, विशरे्षतः नलिीथींच्याकरता (pipe galleries) अगर जेथे नळाचा िाग काढून 
टाकण्याची कधी कधी आिश्यकता असते अशा जागी, उपयुक्त असतात. ललँज जोडामुळेसुद्ा नळ 
िोलरे् सोपे जाते पर् जुळिर्ी करताना आवर् लाांबीचे माप घेताना काहीशी जादा काळजी घ्यािी लागते. 
जया वठकार्ी गुांतागुांतीच्या नळाांच्या योजनेमुळे नळ बसिताना सोप्या आिर्ीची जरुरी असते ि नळाांचे िाग 
काढून तया जागी दुसरे बसविण्याची जरूरी पडते अशा जागी ललँज जोड आवर् याांविकी युग्मने सांयुक्तपरे् 
िापरािीत. 

 
आ. ५-४ सरळ टोकाच्या नळाकरता डे्रसर प्रकारचा जोड 

 
नर आवर् मादी तोंडाांचे जोड आवर् याांविकी जोड याांच्या बाबतीत सरळ रेरे्षपासून फक्त अल्पसे 

विचलन चालू शकते. नाला ओलाांडण्याकरता अगर डोंगराळ िागासारख्या वठकार्ी सरळ रेरे्षपासून 
बऱ्याच प्रमार्ात विचलनाची जरुरी पडते; अशा वठकार्ी लिवचक जोड िापररे् इष्ट असते. चेंडूच्या 
प्रकाराचा जोड सामान्यपरे् िापरण्यात येतो. चेंडू जोडाचा एक प्रकार आकृवत ५–५ मध्ये दािविला आहे. 
तयामुळे सरळ रेरे्षपासून १५ अांशापयंत विचलन शक्य होते. 

 
आ. ५-५ चेंडूच्या प्रकारचा जोड. 

 
णबडाच््ा नळाकरिा जोडकामाचे साणहत्् :– 
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वबडाच्या नळाच्या रेरे्षची वदशा बदलण्याकरता अगर तीत बाक आर्ण्याकरता, वनरवनराळ्या 
आकाराचे दोन नळ जोडण्याकरता आवर् बऱ्याच इतर कारर्ाकरता, विशरे्ष प्रकारच्या जोडकामाच्या 
सावहतयाची तरतूद केली जाते. 
 

ह्यात, कोपरे, ९०° अगर १/४ बाकरे् आवर् १/८ अथिा १/१६ बाकरे्, टी, िाय. रम ॉस, लघुकारक 
आवर् शेंबी (sleeve), याांचा समािशे असतो. वबडाच्या नळाांच्या कारिानदाराांच्या सूवचपिाांत ह्या 
जोडकामाच्या विशरे्ष सावहतयाची मापाांसह यादी वदलेली असते आवर् अशा जोडकामाच्या सावहतयाचा सांबांध 
येर्ारे आांिर्ीचे काम चालू करण्यापूिी असे सूचीपि विचारात घ्याि.े 

 
५–२. ॲस्बेस्टॉस णसमेंटचे नळ :– 

 
ॲस्बेस्टॉसचे तांतू, पोटणलँड वसमेंट आवर् िाळू याांच्या वमश्रर्ापासून उच्च दाब देऊन ॲस्बटेॉस 

वसमेंटचे नळ बनविण्यात येतात. हे नळ टू्यबरक्यूलेशन, पापदेु्र, िसूांक्षारर् आवर् विद्तू् विश्लेर्षर् याांना 
प्रवतरोध करतात आवर् तयाांच्यात उतकृष्ठ द्रिीय गुर्धमण असतात. विशरे्ष प्रकारचा सरकशेंबी जोड िापरला 
जातो; जल प्रवतरोधकतेची िािी असािी म्हर्नू आ. ५–६ त दािविल्याप्रमारे् तो सांपीडनािाली 
असलेल्या रबरी अगर प्लॅलस्टकच्या बाांगड्याांचा केलेला असतो. जोडकामाचे सावहतय सामान्यतः वबडाचे 
िापरले जाते. ४ ते ३६ इांचापयंत आकारात ॲस्बेस्टॉस वसमेंटचे नळ उपललध आहेत. 
 

 
आ. ५-६. ॲस् बेस्टॉस वसमेंट नळाकरता जोड. 

 
५–३. काँक्रीटचा नळ :– 

 
पार्ी पुरिठा करण्याकरता २० ते २४ इांचापासून १०० इांचापेक्षा जास्त व्यासापयंत काँरम ीटचे नळ 

िापरण्यात आले आहेत. हे नळ मुख्यतः तीन प्रकारचे असतात. २० इांची अगर तयापेक्षा मोठ्या 
आकाराकरता आवर् १०० फूट अगर तयापेक्षा जास्त शीर्षण असताना, आ. ५–७ मध्ये दािविलेला 
सामान्यपरे् िापरण्यात येर्ारा प्रकार आहे. तो पोलादी दांड गोलाकार सलोह नळाचा असतो. ह्या नळात 
गच्च िले्ड केलेला दांडगोल (Cylinder) असतो ि बाहेरून सलोह काँरम ीटचे आवर् आतून साध्या काँरम ीटचे 
आिरर् वदलेले असते. नळ विवशष्ट दाब सहन करू शकेल अशा प्रकारे ह्या पोलादी दांडगोलाचे अविकल्पन 
केलेले असते. कमी दाबाच्या कामाकरता जया काँरम ीटचा नळ बनविलेला असतो ते रम ाँरम ीट पोलादी 
प्रबलीकरर् रशगाांच्या रपजऱ्याांिोिती ओतलें  जाते ि तयातून पोलादी दांडगोल िगळलेला असतो. 
ओतकामाकरता पोलादी फमा िापण्यात येतो. 
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आ. ५-७. पोलादी सलोह काँरम ीटची दांडगोल नळी. 
 

आ. ५–८ मध्ये दािविलेल्या पूिण प्रबवलत काँरम ीटचा नळ काँरम ीटसह पोलादी दांडगोलाचा आवर् 
तर्ािािाली ठेिलेल्या उच्च शक्तीच्या कुां डलीदार तारेचा बनविलेला असतो. तयामुळे नळ कायणिाहीत 
असताना तयािर तर्ाि पडू नये म्हर्ून पुरेशा सांपीडक प्रवतबलािाली काँरम ीट ठेिता येते. तारेिर नांतर 
एक काँरम ीटचा थर देण्यात येतो. 

 
आ. ५–८. पूवव प्रणिबणलि काँक्रीटचा दांडगोल नळ 

 
काँक्रीटच््ा नळाकरिा जोड आणि जोडकामाचे साणहत्् :– 
 
काँरम ीटचे नळ जोडण्याकरता सुधावरत मादी आवर् नर तोंडाची व्यिस्था केलेली असते. तयातील 

गसॅ्केटमुळे गच्च जोडाची िािी राहते ि तयातील पोकळी चूना ठासून िरून घेण्यात येते. 
 
३० ते ३६ इांच व्यासापेक्षा कमी आकाराच्या बहुतेक जोडाकरता वबडाचे जोडकामाचे सावहतय 

िापरण्यात येते. यापेक्षा मोठ्या आकाराकरता विशरे्ष प्रकारचे काँरम ीटचे जोडकामाचे सावहतय िापरले जाते 
अगर ओतलेल्या रम ाँरम ीटचा उपयोग करण्यात येतो. 

 
५–४ पोलादी नळ :– 

 
६ इांचापासून ७२ इांच अगर तयापेक्षा जास्त व्यासाचे पोलादी नळ उपललध आहेत. तयाांचा उपयोग 

मुख्यतः ३० इांच अगर तयापेक्षा जास्त व्यासाची आिश्यकता असर्ाऱ्या नळ योजनेत केला जातो. एक 
गुळगुळीत सरळ लाईन होईल अशा तऱ्हेने तक्ते िाकिनू ि िले्ड करून असा नळ तयार केला जातो अगर 
तो समितपल पद्तीने िले्ड केला जातो. वरवबटाांचा कधी कधी उपयोग करण्यात येतो, परांतु सामान्य पद्त 
िलेल्डांग ही आहे आवर् िले्ड केलेल्या नळाचे प्रिाही गुर्धमण अवधक चाांगले असतात. िले्ड करून अगर आ. 
५–४ मध्ये दािविल्याप्रमारे् युग्मनाचा िापर करून जोडकाम करण्यात येते. 

 
५–५ सेवा नणलका :– 

 
घरातील नळ ि रस्तयातील मुख्य नळ याांना जोडर्ाऱ्या लहान नळाांना गृहसेिा नवलका अगर 

नुसते सेिा नवलका असे म्हर्तात. तया लहान, बहुतेक िळेा १ इांच आतल्या व्यासापेक्षा कमी व्यासाच्या 
असतात आवर् तयामुळे गांजून अगर मळ साचनू तया बांद होण्याची शक्यता असते. गांज कमीत कमी चढािा 
म्हर्ून सेिा नवलका जस्ती, लोिांडाांच्या, ताांलयाच्या, वशशाच्या, अगर प्लॅस्टीकच्या असाव्या. मुख्य नळाच्या 
िरच्या बाजूस अगर बाजूिर टॅप करून अगर िोंक पाडून तयाला (सेिानलीका) जोडली जाते. हे कायण 
टँरपग यांिाने करण्यात येते. ते िधेन करते, पेच पाडते आवर् मूळ नळातील नेहमीच्या दाबािाली पार्ी बांद 
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न करता तयाच्यािर झडप बसविते. मुख्य नळापासून सेिानवलका कबणस्टॉप पयंत आवर् तेथून 
जलमापकाकडे नेण्यात येते. हा जलमापक आ. ५–९ मध्ये दािविल्याप्रमार्ें जलमापकाच्या पेटीत अगर 
घराच्या तळघरात बसविण्यात येतो. 

 

 
आ. ५–९. सेवा-नणलका बसविें 

 
५–६, णवद्युि–णवश्लेषि :– 

 
कोर्तयाही भ सांपमितकत (grounded) साधनापासून विजेचे प्रिाह धातूच्या जलनवलकेत वशरू 

शकतात ि वतच्यातून कोर्तयाही प्रस्थान कें द्राकडे (point of departure) िाहत जातात. तसेच, जेव्हा 
विन्नधमी धातू पाण्यासारख्या विदु्त्-विश्लेष्ट्याांत (electrolyte) बुडविल्या जातात तेव्हा विदु्त्-वििि 
वनमार् होते आवर् या धातूांच्यामधून (विदु्त्) प्रिाह िाहू लागतो. या दोन्हीही बाबतीत, धनाग्राजिळ 
(anode) प्रिाहामुळे गलँ्व्हवनक सांक्षारर् होते. बहुतेकिळेा धनाग्राजिळ धातूचे द्रािर् होईल आवर् 
ऋर्ाग्राजिळ (cathode) वनके्षपर् होईल. 

 
पाण्यातील pH मूल्य आवर् ऑलक्सजनचा अांश, ह्या दोन्हींचा प्रवरम येिर पवरर्ाम होतो. वपण्यायोग्य 

पाण्याांत सामान्यपरे् आढळून आलेल्या pH च्या व्याप्तीत, सांक्षारर्ाचे प्रमार् pH िर फारसे अिलांबून नसते 
पर् ते विरघळलेल्या ऑलक्सजनच्या सांकें द्रर्ाच्या प्रमार्ात असते. पाण्याच्या टाक्याांतील जलपातळीजिळ 
जेथे पापदेु्र साचलेले असतात अशा वठकार्ी, जेथे ऑलक्सजनच्या अांशात फरक असतो, तेथे पाण्याच्या 
लस्थर आवर् चल के्षिाांच्या सांगमाजिळ सांक्षारर् होते. मूलितू रासायवनक समीकररे् िालीलप्रमारे् 
असतात. 

 
धनाग्राजिळ– 

 ++  
Fe—> Fe +2e 

(Iron —> ferrous ion +electrons) 
लोह —> लोहस लोह +इलेक्रॉन् स 

 
कॅथोड जिळ– 

१ O2 + H2O + 2e —> 2OH २ 
 
द्रािर्ातील ऑलक्सजन + पार्ी + २ इलेक्रॉन स —>हैड्रॉलक्सल आयन स (Oxygen in Solution 

+ Water + Electrons —> hydroxyl ions) 
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सांरक्षर्ातमक उपायात १) वसमेंटच्या चुन्याचा, वबटुवमनस द्रव्याचा अगर प्लॅलस्टकचा सांरक्षर् लेप; 
२) फॉस्पेट, बोरेट, अगर हैड्रॉक्साईडसारिा विलेय धनाग्राचा वनरोधक (inhibitor); ३) प्रकरर् १५ त 
चरचल्याप्रमारे् नळाच्या आतील िागािर वनके्षपर् झालेल्या कॅलल्शयम काबोनेटसारख्या ऋर्ाग्राचा 
वनरोधक; ४) विदु्त् रासायवनक विवरम येतील विदु्त् अिस्थेला प्रवतकार करर्ारे विदु्त् विश्लेष्ट्य सांरक्षर् 
याांचा समािशे असतो. सामान्यतः जस्त, मगॅ्नेवशयम, अल्युवमनम, असलेली ि जी मधून मधून बदलली 
पावहजे अशा तयागी (Sacrificial) धातूच्या धनाग्र धातूसह सांपूर्ण पृष्ठिाग ऋर्ाग्र बनण्याकरता विदु्त् 
विश्लेष्ट्य सांरक्षर्ात एकवदक् (विदु्त्) प्रिाहाची तरतूद केलेली असते. 

 
५–७. जलाघाि 

 
प्रस्त्रावित नळीतल्याप्रमारे् जेव्हा िाहर्ाऱ्या पाण्याचा िगे झडप जलद बांद करण्यामुळे एकदम 

कमी केला जातो अगर थाांबविण्यात येतो तेव्हा प्रिावहत पाण्याच्या सांिगेामुळे अांतगणत दाबात बरीच पर् 
थोडा िळे िाढ होते आवर् पवरर्ामी स्पांदन होऊ लागते. पुष्ट्कळ िळेा नळािर हातोड्याने ठोकल्याप्रमारे् 
सुस्पष्ट आिाज येतो आवर् म्हर्ून “जलाघात” ही सांज्ञा अशा वरम येला वदली जाते. बऱ्याच िर्षापूिी डेक्स्टर 
व्रॅकेट याने आवर् नांतर [अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवशएशनचे कावलक, नोव्हेंबर १९५२.] अमेवरकन िॉटर िक्सण 
असोवशएशनच्या सवमतयानी जलाघातामुळे वनमार् होर्ाऱ्या प्रवतबलाांचा अभ्यास केला होता. तयाांच्या 
वनष्ट्कर्षांचा आधार घेऊन पाण्याच्या नळातील प्रवतबलाांचे सांगर्न करताना जलाघाताकरता काांही गुजाईश 
सामान्यतः ठेविली जाते. कोष्टक ५–१ मध्ये वशफारवसत गुांजाइशी वदल्या आहेत. तयात P हा जलाघातामुळे 
होर्ारा द. चौ. इांचास पौंडात दाब असतो. हा दाब नगरपावलकाांच्या पार्ी पुरिठा योजनाांत आढळर्ाऱ्या 
दाबाांच्या सामान्य व्याप्तीकरता असतो. अतयुच्च दाबाकरता अपेवक्षत पवरस्थीतीचा आधार घेऊन गवर्तीय 
विश्लेर्षर् कराि.े काटेकोरपरे् बोलायचे झाले तर, कोष्टक ५–१ मधील मूल्ये िड्यात ओतलेल्या वबडाच्या 
नळाना अगर पोलादी नळाना लागू असतात; अपकें वद्रत पद्तीने तयार केलेल्या वबडाच्या नळाांकरता, 
तयाांचा आकार मोठा असेल तर, गुांजाईश काहीशी जास्त ठेिली जाते. 

 
कोष्टक ५–१. 

वबडाच्या अगर पोलादी मानक नळाांतील जलाघाताकरता गुांजाईश– 
नळाचा व्यास 

(इांच) 
P1 चे मूल्य 

(द. चौ. इां. स पौंड) 
नळाचा व्यास 

(इांच) 
P1 चे मूल्य 

(द. चौ. इां. स पौंड) 
३–१० १२० २४ ८५ 

१२ ११० ३० ८० 
१६ १०० ३६ ७५ 
२० ९० ४२–६० ७० 
 
अमेवरकन कारिानदारानी पुरविलेल्या पाण्याच्या मानक नळाांचे अविकल्पन वशफारवसत 

जलाघाताांचे मूल्य सहन करतील असे केलेले असते. 
 

५–८. धािूच््ा नळाची जाडी– 
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कोर्तयाही बांद दांडगोल अगर चरम ाकार नळाकरता िालील मानक सूि िापरून पोलादी अगर 
वबडाच्या नळाची जाडी सांगवर्त करािी :– 

 

t= pd (५–१) 2f 
 
येथे t = किचाची जाडी, इांचात; 
p = अांतगणत दाब, द. चौ. इां. स पौंडात; 
d = नळाचा व्यास, इांचात; 
f = सुरवक्षत कायणकारी प्रवतबल, द. चौ. इां. स पौंडात; 
 
p च्या मूल्यात जलाघाताकरता करण्यात येर्ारी गुांजाईश समाविष्ट करािी, वबडाच्या नळाकरता f 

= द. चौ. इां. स ११,००० पौंड, पोलादी नळाकरता द. चौ. इां. स १८,००० पौंड. तसेच पोलादी नळाच्या 
िलेल्डांगची कायणक्षमता १·०० धरण्यात येते. जर वरवबट केलेल्या वशिर्ींचा उपयोग केला असेल तर ०·६५ ते 
०·८० च्या व्याप्तीतील एका घटकाचा छेदामध्ये (denominator) समािशे करािा लागेल; तयाचे योग्य 
मूल्य जोडाच्या प्रकारािर अिलां बून राहील. पोलादी नळाच्या जाडीची वनिड करताना, सूिाने प्राप्त 
केलेले t चे मूल्य लगेच पुढील १/१६ इांचाइतके अवधक घेण्यात येते आवर् सांक्षारर्ाकरता आर्िी १/१६ 
इांचाची गुांजाईश ठेविलीं जाते. 

 
उदा. ५–१ जलाघाताकरता गुांजाईश धरलेल्या िले्ड केलेल्या ४२ इांची पोलादी नळाकरता जर 

अांतगणत दाब द. चौ. इांचास २०० पौंड असेल तर जाडी वकती लागेल? 
 
उकल : समी ५–१ प्रमारे् 
 

t = २०० × ४२ = ०·२३३ इांच. २ × १८००० 
 

तयाच्या लगेच पुढचे १/१६ इांच मूल्य घेऊन पवरर्ामी (जाडी) १/४ इांच येईल. यात १/१६ इांचाची आर्िी 
िाढ करून एकां दर जाडी ५/१६ इांच ठेिािी. 

 
५–९. जल पुरवठ्याच््ा ्ोजनाांिील उपाांगे 

 
पार्ी पुरिठ्याच्या योजनेत, ती कायणिाहीत आर्ता यािी म्हर्ून, अनेक सहाय्यक बाबींची जरुरी 

लागते. पाण्याच्या प्रिाहाचे वनयांिर् करण्याकरता झडपा, तयाची राशी मोजण्याकरता जलमापक, 
अलग्नशमन, रस्तयािर पार्ी माररे् आवर् ततसम कारर्ाांकरता नळातील पार्ी िापरता याि ेम्हर्नू नळ–
िाांब याांचा तयात समािशे असतो. 

 
झडपा :– जल यांिरे्तील प्रिाहाचे वनयांिर् करण्याकरता आवर् नळातील गळती अगर तो 

फुटला असताना तयाची दुरुस्ती करता यािी म्हर्ून नळाचा कोर्ताही िाग अलग करण्यासाठी मुख्य 
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नळािर आवर् उपनळािर झ़डपा बसविलेल्या असतात. वितरर् व्यिस्थेत सरळ रेरे्षत बसविलेल्या सिण 
नळाांिर ५०० ते ८०० फूट अांतरािर झडपा बसिाव्या. जेथे दोन नळ एकमेकास छेदतात तेथे अांतछेदनाच्या 
प्रतयेक बाजूिर प्रतयेक नळािर एक झडप बसिािी, सामान्य वनयामक (governing) तति हे आहे की, इतर 
नळ व्यिस्थेतील कायात अडथळा न येता सामान्य सांचरर्ातील (general circulation) दोन वििागा 
(blocks) इतकी नळाची लाांबी तोडता येईल अशा तऱ्हेने झडपा बसिाव्यात. महतिाच्या के्षिाांत, एका 
वििाग–वनयांिर्ाची तरतूद करािी. 

 
वितरर् व्यिस्थेतील प्रिाह वनयांिर्ाकरता द्वार झडपा िापरण्यात येतात. तयातील एक प्रकार आ. 

५–१० त दािविला आहे. द्वार झडप झडप पेटीत बसिािी अगर जर मोठी असेल तर वतच्याकडे सहज 
जाता येईल आवर् ती चालविता येईल अशा एका तपास कुां डीत (man hole) बसिािी. आदेशानुरूप नट 
डाव्या अगर उजव्या बाजूकडे वफरिनू ती उघडािी पर् सामान्यतः ती डाव्या बाजूकडे वफरिनू उघडली 
जाते. जलाघात रोिािा अगर कमी व्हािा म्हर्ून लस्प्रांगिर चालर्ारीअथिा गादीदार (Cushioned) 
वनयामक झडप (Check valve) बसविल्याने पाण्याचा एकाच वदशनेे प्रिाह सोडता येतो. जया नळातून 
पार्ी पांप केले जाते अशा नळ व्यिस्थेत वनयामक झडपा िापरण्यात येतात. तयामुळे जेव्हा पांप बांद पडतो 
तेव्हा पांपातून पार्ी परत जात नाही. मोठाल्या नळािर आवर् तसेच टाकीतील अगर जलाशयातील पातळी 
लस्थर रािता यािी म्हर्ून वनयामक झडपाांचे ऐिजी कोनीय झडपा िापरण्यात येतात. उच्च रबदूच्याजिळ 
िायुमोचन झडपा (air release valves) नळामध्ये बसविण्यात येतात. पाण्यात नेहमीच काहीशी हिा असते 
आवर् नळातील उच्च रबदूच्या जिळ वतची एकवित होण्याची प्रिृत्ती असते. िायुमोचन झडपेमुळे हिा बाहेर 
वनघून जाते पर् पार्ी जात नाही. वततली झडपा (Butter fly valves) सुद्ा प्रिाहाचे वनयांिर् 
करण्याकरता िापरल्या जातात. अशा प्रकारच्या झडपेत एका प्रकारात पातळ तबकडी असते. ि 
झडपेतील द्वार घट्ट बांद करण्याकरता अगर अांशतः बांद होण्याकरता ही तबकडी वफरविली जाते. ह्या सिण 
झडपाांकरता मोटरीिर चालर्ारे अगर स्ियांचवलत वनयांिक िापरािेत, परांतु वनयामक झडपाकरता ते 
क्ववचतच िापरण्यात येतात. 
 

 
आ. ५–१० द्वार झडप 
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(म्यूलेर कां पनीच्या सौजन्याने) 
 

जलमापक :– मोठाल्या नळातील प्रिाहाचे मापन करण्यासाठी व्यिकोच (ventury) मापक 
िापरण्यात येतो. हा सारतः दोन शांकूां च्या आकाराच्या लघुकावरकाांचा (reducers) बनविलेला असतो ि 
तयाची लहान टोके एकि असतात. सांकुवचत िागातून पार्ी जाताना दाब–विचररे् वनमार् होतात ि 
तयािरून प्रिाहाचे मापन करता येते. िालील सूिाने प्रस्त्रािाचे सांगर्न कराि.े 

 
Q = KV H—h (५–२) 

 
येथे Q = द. से. घ. फू. अगर द. वम. स गलॅन मध्ये K वनधावरत करताना जी मानके (Units) िापली 
असतील तयाप्रमारे् होर्ारा प्रस्त्राि; 

 
K = उपकरर्ाचा लस्थराांक; 
H = आिुड लघुकाराच्या मोठ्या टोकाजिळील दाब–शीर्षण, फूट पाण्यात 
h = लघुकारकाच्या लहान टोकाजिळील दाब–शीर्षण, जल फुटात. 
 
द. से. स घ. फू. तील प्रस्त्रािाकवरता k हा लस्थराांक िालील सूिािरून वनवित करािा. 
 

K = ८·०२ Ca ४ V १–(d/D) 
 
येथे C हा साधारर्परे् ०·९८ धरला जातो, a हे लघुकारकाच्या लहान टोकाच्या अनुप्रस्थ छेदाचे 

चौ. फू. त के्षिफळ असते, d हा तया टोकाचा व्यास असतो आवर् D हा नळाचा व्यास असतो. द. वम. स 
गलॅनमध्ये K वमळण्याकरता समी. ५–३ िरून वमळालेल्या मूल्यास ४४९ ने गुर्ाांि.े दाब–अिकालाचे 
(pressure differential) नोंदीत रूपाांतर करण्याकरता आवर्/अगर नळाच्या िागातला िहार्ारा प्रिाह 
वनयांवित करण्याकरता यांि रचनाांचा उपयोग करािा. 

 
सामान्यपरे् व्यलक्तगत इमारतीतील िापरलेल्या ि लहान नळीतून िाहर्ाऱ्या पाण्याच्या प्रिाहाचे 

मापन आवर् नोंद करण्याकरता सेिामापकाचा उपयोग करण्यात येतो. बहुतेक सेिामापक तबकडीच्या 
प्रकाराचे असतात आवर् तयातून पार्ी जाताना तबकडीला दोलायमान पवरभ्रामी गती वमळते. तयामुळे दांतुर 
चरम ाची सािळी चालू होते आवर् तया प्रिाहाच्या राशीची नोंद होते. यथातर्थ्य नोंद होण्याकरता प्रिाह मांद 
असताना अचूकता असरे् अगतयाचे असते म्हर्ून जरुरीपेक्षा मोठा मापक िापररे् इष्ट नसते. 

 
नळखाांब :– नळिाांब हे पाण्याच्या नळातून काढलेले वनगणमद्वार असते आवर् अलग्न (शामक) 

होजला जोडता याि े म्हर्ून मुख्यतः तयाची तरतूद केलेली असते. आ. ५–११ मध्ये तयाचा एक प्रकार 
दािविला आहे. नळिाांब सामान्यपरे् िाांबाच्या प्रकारचे असतात परांतु मोठाल्या शहरात कधी कधी 
बाजूच्या मागांिाली अगर रस्तयािर पेटीत बसविलेले सांप्रिाही (Flush) नळिाांब िापरले जातात. 
नळिाांबाच्या जलमागातून पाण्याला मुक्त िायु वमळाला पावहजे; जर नळिाांबाचा जवमनीिरचा िाग तुटला 
तर पार्ी बांद राहील अशा प्रकारे तयाचा आतला िाग बनिािा आवर् िादळी नाली अगर हौंदात वनचरा 
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होण्याकरता नालीची तरतूद करािी; तयामुळे िापरानांतर नळिाांबातून पार्ी िाहून जाते आवर् तयातच 
गोठत नाही. ६ इांच व्यासापेक्षा कमी नसलेल्या व्यासाच्या नळीने मुख्य नळास नळिाांब जोडािा आवर् 
शजेारच्या के्षिातील पार्ी बांद न करता नळिाांबाची दुरुस्ती आवर् देििाल करता यािी म्हर्नू या नळीत 
एक झडप बसिािी. 

 

 
आ. ५–११ नळखाांब 

 
नळिाांब सामान्यपरे् रस्तयाांच्या अांतछेदापाशी अगर तयाच्याजिळ बसविलेले असतात आवर् जेव्हा 

वििाग दूर दूर असतात तेव्हा मध्यिती वठकार्ािरही ते बसविण्यात येतात. ४०० फूटापेक्षा जास्त लाांबीच्या 
अांतरािर अलग्न (शामक) होजमधून प्रिािीपरे् पाण्याचा प्रिाह सोडता येत नसल्याने िसाहतीचा प्रतयेक 
िाग दोन अगर अधीक नळिाांबािरील होजानी सामाविला जाईल. अशा रीतीने तयाांच्यामधील अांतर ठेिाि.े 
नॅशनल बोडण ऑफ फायर अांडररायटसण याांच्या वशफारसीप्रमारे् ६ वम. स ५००० गलॅन (अलग्नशामक) 
(जल) प्रिाह लागर्ाऱ्या २५०० ते ३००० िस्तीच्या गािाांच्याकरता हे अांतर सुमारे २०० फूट असाि ेआवर् 
फक्त द वम. स १००० गलॅन प्रिाह लागर्ाऱ्या लहान िसाहतींच्याकरता ३०० फूटापेक्षा जास्त नाही इतके 
अांतर ठेिाि.े नळिाांब सामान्यपरे् रस्तयाच्या कडेला बसविलेले असतात पर् सामान्य िाहतुकीच्या 
धोक्यापासून सुरवक्षत राहतील इतके ते दूर असािते.२ १/२” व्यास, १०० फूट लाांब आवर् १ १/८ इांच तोटी 
असलेल्या अलग्न (शामक) होजमधून तोटीजिळ द. स चौ. इां. स ६० पौंड ि नळिाांबाजिळ द. चौ. इां. स 
८५ पौंड दाब असताना द. वम. स २४० गलॅने पार्ी वमळेल. लाांब नळात अगर नळिाांबाजिळ दाब कमी 
असताना हा प्रिाह कमी होईल. द. वम. स. २४० गलॅन पार्ी पुरविण्याकरता होजच्या २०० फूट 
लाांबीकरता द. चौ. इां. सुमारे १०३ पौंड, ३०० फूटाकरता द. चौ. इां. स १२२ पौंड आवर् ४०० फूटाकरता 
द. चौ. इां. स १४१ पौंड नळिाांबात दाब राहील अशी तरतूद केली पावहजे. 

 
५–१० काणचिमलाची (VITRIFIED CLAY) मलवाणहनी 

 
मल िाहण्याकरता लागर्ारे नळ (१) शीर्षणहानी कमीत कमी होईल. घन द्रव्ये कमी अडकून 

राहतील आवर् पवरर्ास्िरूप प्रिाह थाांबण्याचे मान कमी होईल असा प्रिाह िाहू शकेल अशी तयाची आतली 
बाजू गुळगुळीत असािी (२) तो आतून आवर् बाहेरून अप्रिशे्य असािा. (३) आवर् अम्ले आवर् रासायवनक 
द्रव्याना प्रवतकार करील असा असािा. तसेच असा नळ दीघायुर्षी असािा; चाांगली सांरचना सहज साध्य 
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करता येईल अशा रीतीने तो सयुलक्तक ि सोप्या रीतीने बसविता यािा आवर् तयाचा प्राथवमक आवर् 
सांरचनातमक एकवित िचण सयुलक्तक असािा. घरातील नळ्या िगळता मलिावहन्या नेहमी जिळ–जिळ 
सरळ रेरे्षत बसविल्या जातात आवर् तयाांची तपासर्ी आवर् साफ कररे् सोयीचे व्हाि े म्हर्ुन तपास 
कुां ड्याांच्या दरम्यान तयाांना एकसारिा ढाळ वदला जातो. तथापी जेथे रस्ते िरम रेिीय नमुन्याचे आिण्यात 
आले आहेत अशा काही शहरात िरम  मलिावहन्या िापरण्यात आल्या आहेत. 

 
कावचतमलाचे नळ िरील आिश्यकताांच्यापैकी बहुतेक पुऱ्या करतात आवर् पवरर्ामतः ३० 

इांचापयंत अगर ३६ इांच व्यास असलेल्या मलिावहन्याकरता बहुशा केिळ तयाांचाच उपयोग केला जातो 
बहुतेक िळेा तया २ १/२ ते ३ फूट लाांबीच्या असतात. परांतु ४ फूट, इतकेच काय पर् ६ फूटापयंत सुद्ाां 
लाांबीच्या तया वमळू शकतात. तया नर मादी तोंडे असलेल्या प्रकाराच्या असतात आवर् तयाना जोडण्याची 
अनेंक द्रव्ये उपललध आहेत. वसमेंटच्या, चुन्याच्या आवर् ओतलेल्या वबटुवमनस जोडाांच्या अवतवरक्त अनेक 
पूिणरवचत जोड विकसीत करण्यात आले आहेत. जेव्हा नरतोंड मादीच्या तोंडात वशरकविले जाते तेव्हा 
तयाच्यामुळे जोड तयार होतो ि तयाकरता जोडर्ीचे द्रव्य तयाांच्यापैकी एका अगर दोन्हींत आधीच घातलेले 
असते. 

 
मृवत्तका नवलका िट्टीत िाजून कावचत केलेली असते आवर् िाजण्याच्या वरम येत तीत काहीसा बाक 

येण्याची शक्यता असते; तयामुळे अमेवरकन सोसायटी फॉर टेलस्टांग मटेरीयल्सने मृवत्तका नवलकेकरता 
प्रवसद् केलेल्या विवनदेशनात विवनदेवशत पवरमार्ात काही फेरफार करण्यास मान्यता वदली आहे. िोल 
कावचतमलाची नवलका अवधक शलक्तशाली बनविण्यात येते कारर् तेथे पििरािामुळे नळीिर फार मोठा 
िार वनमार् होतो. 

 
मृणत्तका नणलकाांच््ा जोडाचे साणहत्् :– 

 
कावचतमलाच्या नवलकाांच्याकरता उपललध असलेले जोड सावहतय वबडाच्या नळासाठी जे सावहतय 

िापरण्यात येते तसेच मलूतः असते, तयात १/४, १/८ आवर् १/१६ िाकरे् , “िाय” आवर् “टी” याांचा 
समािशे असतो. मलिावहन्यात रूम साांचा िापर करण्यात येत नाही. जेथे जेथे नळ एकमेकाना वमळतात तेथे 
तेथे तपास कुां ड्याांचा उपयोग केला जातो; याला अपिाद गृहनवलका पाश्वणमलिावहन्याना जोडण्याच्या 
बाबतीत असतो; तेथे “िाय” िापररे् ही सामान्य प्रथा असते. असे असले तरी जर गृहनवलका 
पाश्वणनवलकेशी काटकोन करत असेल तर तेथे “टी” िापण्यास हरकत नाही. 

 
५–११ काँक्रीटची मलवाणहनी :– 

 
मोठाल्या मलिावहन्याांच्या करता पूिणरवचत काँरम ीटच्या नळाांचा उपयोग करण्यात येतो. 

काटकसरीची तलसीमा (Lower Limit) सुमारे १५ ते १८ इांच ही असते. यापेक्षा लहान आकाराकरता 
मृवत्तका नवलका सामान्यपरे् िापरण्यात येते. १५ ते १८ इांचापेक्षा मोठ्या आकाराची वनिड स्थानीय 
पवरलस्थतीिर अिलांबून असते. तारतांतु विर्नू अगर सळ्यानी काँरम ीटचा नळ प्रवतबवलत केला जातो. ३३ 
इांचापेक्षा मोठ्या नसलेल्या नळात पवरघीय बाांगड्या सरकू नयेत म्हर्ून आडव्या सळ्यानी अगर तारेने 
बाांधून प्रबलीकरर् केलेले असते. काांही विरे्षश उदाहररे् सोडून, मलिावहन्या दाबािाली िाहतील असे 
अविकल्पन करण्यात येत नसल्यामुळे, तयाांचे अविकल्पन मुख्यतः चरीतील िाराच्या गरजािरच 
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आधारलेले असते. ३६ इांचापेक्षा मोठ्या नळात गोलाकार बाांगड्याांचे दोन सांच असतात; तयातील एक 
आतील पृष्ठिागापासून सुमारे १ इांचािर आवर् दुसरा बाहेरील पृष्ठिागापासून १ इांचािर ठेिलेला असतो. 
काही िळेा प्रबलीकरर्ाकरता दीघणितुणळाकृती बाांगड्या िापरण्यात येतात; तयािळेी चरात नळ अशा तऱ्हेने 
बसविण्यात येतो की, दीघणितुणळाचा अिूड अक्ष िडा राहील. वमलाव्याचा आकार किचाच्या जाडीच्या एक 
चतुथांशापेक्षा जास्त असू नये. चाांगला नळ बसविण्याकरता उच्च दजाचे कौशल्य आवर् चाांगली उपकररे् 
आिश्यक असतात आवर् या दोन्ही गरजा विवनदेशाप्रमार्ें कारिानदाराने पऱु्या कराियाच्या असतात. 

 
५–१२. मलवाणहम्ाना लागिारे अम् द्रव् :– 

 
अवत मोठ्या व्यासाचे नळ सोडून अन्य मलिावहन्या, तपास कुां ड्याांच्या दरम्यान, सरळ रेरे्षत येत 

असल्याने आवर् अन्य नळाशी तया सामान्यपरे् प्रतयक्ष जोडल्या जात नसल्याने, विशरे्ष प्रकारचे जोड 
सावहतय थोडेच िापरण्यात येते. काँरम ीटच्या नळाकरता जरुरीप्रमारे्, हे जोडसावहतय वबडाचे असते अगर 
जागेिर ओतलेल्या काँरम ीटचे बनविलेले असते. पयाय म्हर्ून वबडाचे अगर कावचतमलाचे जोडसावहतय 
िापरण्यास हरकत नाही. काँरम ीटच्या नळाचे जोड सामान्यपरे् कुसुरिधी साांध्याच्या (Mortise & tenon) 
प्रकाराचे असतात. एक रबराचे अगर प्लॅलस्टकचे गसॅ्केट बसविलेले असते आवर् पोकळी िरण्याकरता 
वसमेंटचा चुना अगर गरम वबटुवमनस द्रव्य िापरण्यात येते 

 
काँरम ीटच्या नळािर अम्लाचा पवरर्ाम होतो आवर् जर सांरक्षर् केले नाही तर, सामान्यतः जेंव्हा 

अशा द्रव्याशी सांबांध येतो अगर पूर्णपरे् िरून न िाहर्ाऱ्या नळातून जेथे पूवतदूवर्षत मल िाहून जातो तेथे 
असा नळ िापरू नये. विघटन होत असलेल्या िावहतमलातून हायड्रोजन सल्फाईड वनमार् होतो आवर् 
तयाचे सल्फरस अम्लात रूपाांतर होते आवर् तयाचे काँरम ीटच्या घटकािर आरम मर् होरे् शक्य असते. 

 
पार्ी पुरिठ्याच्या नळाकरता िापरण्यात येर्ारे पर् किचशक्तीं कमी असलेले ॲस्बेस्टॉस 

वसमेंटचे नळ मलिावहन्याकरता, विशरे्षतः अलस्थर जवमनीत आवर् िजूल पातळीिाली, जेथे तयाांच्या जास्त 
लाांबीमुळे आवर् तदनुरूप साांधे कमी लागत असल्याने अांतःस्त्रिर्ाच्या समस्या कमी होतात अशा वठकार्ी 
िापरािते. धातूचा पन्हाळी नळही िापरण्यात येतो. प्रिाहाच्या गुर्धमात सुधारर्ा व्हािी म्हर्ून तयाचा 
अधःस्तल (invert) फरसबांद करण्यात येतो आवर् तयाचा सिण आतला पृष्ठिाग अवरम य (Inert) अस्तर 
घालून सांरवक्षत करण्यात येतो. प्रतयेकी ४ इांच जाडी असलेल्या एक, दोन अगर तीन िलयाांच्या (rings) 
विटाांच्या मलिावहन्या पूिणकाली विस्तृत प्रमार्ात बाांधल्या जात होतया पर् अवलकडच्या काळात तशी 
एकही बाांधलेली नाही, कारर् पूिणरवचत नळ स्िस्तात वमळतो आवर् पुष्ट्कळ िेळा तो चाांगलाही असतो. 
जागेिर टाकलेल्या काँरम ीटच्या बाबतीत तेच वनिदेन सामान्यपरे् लागू होते. 

 
५–१३. मलवाणहम्ाांची उपाांगे :– 

 
मलिावहनीच्या यांिरे्त िालील पवरलस्थती असते : 
 
१( जेथे वदशा अगर ढाळ याांत बदल होतो तया प्रतयेक वठकार्ी एक तपासकुां डी बसविण्यात 

येते. 
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२) रस्तयािरील गटारातील पार्ी प्रिशेद्वाराांत अगर जलरोधक कुां ड्यातून (Catch basins) 
येते आवर् तयातून ते िादळी गटाराच्या सांचात (System) जाते. 

 
३) जेथे नाल्यािालून जाि े लागते अगर जल–दाब–उतार–रेरे्षच्या िाली (Hydraulic 

Grade Line) सिोल जागा ओलाांडरे् िाग पडते तेथे उलट्या सायफनचा उपयोग केला 
जातो. 

 
४) सांयुक्त यांिरे्त पवरिाह आवर् वनयामकाांची तरतूद केलेली असते.  
 
५) मोठाल्या मलिावहन्या जोडण्याचे िळेी विशरे्ष समस्या वनमार् होतात. 
 
६) जया वठकार्ी गुरुतिीय प्रिाह वमळण्याइतका पुरेसा उतार उपललध होत नाही तेथे 

िावहतमल िरच्या पातळीिर उचलण्याकरता पांप कें द्राची जरुरी लागरे् सांििनीय असते. 
 
७) नदीत, सरोिरात अगर समुद्रात िावहतमल वनःसावरत करतील अशी वनगणमद्वारे 

अविकलल्पत केली पावहजेत. 
 
िपासकुां ड्या :– दोन अगर अवधक मलिावहन्याांच्या प्रतयेक सांवधस्थानािर तपासकुां डी बसविण्यात 

येते. जर मलिावहन्याांचा व्यास २४ इांचापेक्षा कमी असेल तर ३०० ते ४०० फूट अांतरािर, अवधक मोठ्या 
नळाांचे बाबतीत सुमारे ६०० फूट अांतरािर आवर् मार्साला प्रिशे करता येर्ार नाही इतक्या लहान 
असलेल्या सिण मलिावहन्यािर तयाांच्या वदशतेील अगर ढाळातील प्रतयेक बदलाजिळ तपासकुां ड्या 
ठेिण्यात येतात. तपासकुां ड्या िरम ाकार काँरम ीटचे ठोकळे अगर विटाांत बाांधण्यात येतात अगर काँरम ीट 
ओतून तयार केल्या जातात. कधी कधी (याकरता) पूिणरवचत काँरम ीटचा नळ िापरण्यात येतो. अवलकडे 
थोड्याशाच तपासकुां ड्या विटाांत बाांधण्यात येतात पर् पूिी तया लोकवप्रय होतया. मलिावहनी स्िच्छ 
करण्याची उपकररे् सहज िापरता यािी म्हर्ून (तपास कुां डीचा) तळ वकमान ४ फूट व्यासाचा असािा ि 
हा व्यास कमी कमी करत मार्थ्याजिळ तो २२ अगर २४ इांच ठेिािा. रितीच्या मार्थ्यािर तपास कुां डीची 
चौकट अशा तऱ्हेने बसिािी की, वतचा िरचा िाग रस्तयाच्या पृष्ठिागाशी िईुसपाट राहील. चौकटीत 
झाकर् घट्ट बसले पावहजे. आत उतररे् सुलि व्हाि े म्हर्ून धातूच्या पायऱ्या रितीत बसिाव्या परांतू तया 
कमताकत होरे् शक्य असल्याने देििाल करर्ारा नोकर िगण आत उतरण्याकरता धातूच्या लहान वशड्या 
आपल्या बरोबर घेऊन जाण्याची प्रथा िाढत आहे. 

 
छेद रबदूपाशी शािा मलिावहनी तपासकुां डीच्या तळाशी जाते. प्रिाहाचा सरळपरे् सांयोग व्हािा 

म्हर्ून प्रिशे करर्ाऱ्या नवलकेकरता असर्ारी तपासकुां डीतील नाली सामान्यपरे् िरम ाकार ठेिण्यात येते. 
कधी कधी जोडाजिळ उतारा करता सिलत ठेिली जाते; परांतु सरळ मागािर मलिावहनीचा उतार 
तपासकुां डीमधून पढुें, तसाच चालू ठेिलेला असतो. जेथे कोर्तीही शािानवलका आत वशरलेली नाही 
अशी मलिावहनी तपासकुां डीमधून जेथून पुढे जाते तेथील एक नमुनेदार तपासकुां डी आ. ५–१२ त 
दािविली आहे. तपास कुां डीत मुख्य नवलकेत शािानवलका नेण्याची एक पद्त आ. ५–१३ त वचवित 
केली आहे. 
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आ. ५–१२ तपासकुां डी 

 
तपासकुां डीच्या रिती सामान्यपरे् ८ इांच जाड असतात जर तया विटाांच्या असल्या तर तया आतून 

आवर् बाहेरून प्लॅस्टर केलेल्या असतात. जर तया घनदाट काँरम ीटच्या असल्या तर प्लॅस्टर करण्याची 
जरुरी नसते परांतु रिती पोलादी सळ्यानी प्रबवलत कराव्यात. सामान्यपरे् तळ काँरम ीटचा असतो आवर् तो 
रितीच्या बाहेर वकमान ६ इांच लाांबविलेला असतो. प्रिशे नवलकेपासून बाहेर जार्ाऱ्या नवलकेपयंत तयात 
सरळ प्रिाही नाली ठेिलेली असते. 

 
पाि–िपासकुां डी :– जेथे तपासकुां डीत िेटर्ाऱ्या मलिावहन्याांचे अधःस्तल जिळजिळ एकाच 

पातळीत असतात, तेथे तया आ. ५–१३ त दािविल्याप्रमारे् जोडण्यात येतात. तथावप वकतयेक 
उदाहरर्ात शािेपेक्षा मुख्य मलिावहनी बरीच िोलिर असते आवर् शािेतून िावहतमलाचा प्रिाह वतच्यात 
सरलपरे् जाऊ देरे् ही एक समस्या असते.अशा पवरलस्थतीत आ. ५–१४ त दािविल्याप्रमारे् 
पाततपासकुां डी िापररे् ही एक सामान्य प्रथा असते. “टी” पयंत अगर जयाचे तोंड तपासकुां डीच्या रितीला 
लागनू आहे अशा “िाय” पयंत शािामलिावहनी आपल्या नेहमीच्या ढाळात नेण्यात येते. नांतर िरम ाकार 
नालीच्या सहाय्याने (मल) प्रिाह एका उभ्या नळातून िालच्या वदशनेे मुख्य प्रिाहात सोडण्यात येतो. 
ढोपर िचून जाऊ नये आवर् पाश्वणमलिावहनीस तडे पडू नयेत म्हर्ून सांरचनेला िक्कम आधार वदला 
पावहजे. “टी” अगर “िाय” चा विस्तावरत िाग उघडा ठेिण्यात येतो आवर् तपासर्ी आवर् स्िच्छ करण्या 
करता तो उपयोगी पडतो. 

 

 
आ. ५–१३. दोन शािा मलिावहन्या प्रिशे करत असल्याचे दािविर्ारा तपास कुां डीचा तळ. 
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आ. ५–१४. पात तपास कुां डी. 

 
प्रवेशद्वारे :– गटारातून िाहून जार्ारे िादळी पार्ी मध्येच अडविण्याकरता आवर् ते िादळी 

मलिावहनी अगर सांयुक्त मलिावहनीकडे नेण्याकरता रस्तयाच्या कडेिर (curb) अगर गटारािर ठेिलेल्या 
द्वाराला प्रिशेद्वार म्हर्तात. अशी नमुनेदार द्वारे आ. ५–१५ त दािविली आहेत. छेद रबदूपाशी, 
रस्तयातील िोलगट जागाांिर आवर् लाांब वििागात योग्य अांतरािर, प्रिशेद्वारे ठेिलेली असतात. 
छेदरबदूपाशी प्रिशेद्वार अशाप्रकारे ठेिाि े की, एकमेकाला छेदर्ाऱ्या िाटाांच्यापयंत पोहचण्याच्या आत 
िादळी पार्ी तयात अडिता याि,े अशी एक नमुनेदार योजना आ. ५–१६ त दािविली आहे. मोठ्या 
प्रमार्ात केरकचरा आत जाऊ नये, मलिावहनीत लहान मुलाांना जाण्यास प्रवतबांध व्हािा आवर् 
िाहतुकीकरता सपाट पृष्ठिागाची तरतूद व्हािी याकरता जाळी अगर सळ्याांची एकादी योजना केलेली 
असते. तयाांचे बरेच प्रकार िापरण्यात आले आहेत. जाळ्याांपैकी, जयातील द्वारे गटारातील प्रिाहाशी 
समाांतर असतात, अशा जाळ्या सिांत कायणक्षम असल्याचे आढळून आले आहे. 

 

 
आ. ५–१५. कबण प्रिशेव्दार. 
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आ. ५–१६. प्रिशेव्दारे आवर् िाांच कुां ड्याांच्या जागा. 
 
खाांच (जलरोधक) कुां ड्या :– िावहतमलातील िायू बाहेर वनघून जाण्यास प्रवतबांध व्हािा अशा 

रपजऱ्याची तरतूद कररे्, तसेच तयाच्या तळिागामुळे िादळाचे िळेी िाहून आलेली धनद्रव्ये मलिावहनीत 
वशरण्या ऐिजी रपजऱ्यात साचून रहािी हा िाचकुां डीचा उदे्दश असतो. िाांचकुां डीचा एक प्रकार अ. ५–१७ 
त दािविला आहे. स्िास्र्थ्य विर्षयक िावहतमल आवर् िादळी वनःसार याांच्याकरता स्ितांि यांिर्ाांच्या 
िाढतया िापरामुळे िावहतमलातील िायू अडिनू ठेिण्याांची बरीचशी गरज दूर झाली आहे आवर् अवलकडे 
फरसबांदी रस्तयाचा इतका सािणविक िापर होतो आहे की, तयामुळे मलिावहनीत द्रव्य साांचून राहण्याची 
आवर् तयामुळे ती चोंदण्याची प्रिृत्ती वनमार् होण्याइतके द्रव्य िादळी पाण्यातून िाहून जात नाही. दुगंधी 
येऊ नये म्हर्नू िाांचकुां ड्या िारांिार साफ कररे् अगतयाचे असते आवर् ते िचाचे आवर् न आिडर्ारे काम 
असते, बहुतेक जागी प्रिशेद्वारे अवधक पसांत केली जातात. 

 

 
आ. ५–१७ जलरोधक कुां ड 

 
 
उद् धावन टाक््ा :– वकरकोळ िस्ती असर्ाऱ्या के्षिात काम देर्ाऱ्या आडव्या मलिावहन्या 

स्ियांशोधी होतील इतका प्रिाह तयातून िाहत नाही. तयाांचे िारांिार उद् धािन कररे् जरूरीचे असते. ते 
हातानी अगर उद् धािन टाक्यातून करता येते. िावहतमलाचा सांग्रह करता येईल ि मधूनमधून तयाचा तीव्र 
गतीने वनःसार करता येईल अशा तऱ्हेने उद् धािन टाकीचे अविकल्पन कराि;े पुष्ट्कळ िळेा ही टाकी 
मलिावहनीच्या अतयांत िरच्या शिेटाजिळ बसविलेली असते आवर् तीत सािणजवनक नळातून पार्ी 
िरण्यात येते. सायफन प्रकारच्या प्रस्त्रािी टाक्या तयाांच्यात चलिाग नसल्यामुळे सामान्यतः िापरण्यात 
येतात. जर अशी टाकी योग्य प्रकारे बसविली नाही तर ती एक सािणजवनक सुरके्षला धोका असर्ारे साधन 
बनते. जर नळीत िाहीतमल उलटा िाहू लागला आवर् उद् धािन टाकीत वशरला तर पार्ी पुरिठ्याचा 
नळ हा एक अनुप्रस्थ जोड बनतो आवर् तयामुळे सािणजवनक पार्ी पुरिठा दूवर्षत होण्याची शक्यता असते 

 
मोड बाांध 

 
जेथे सांयुक्त मलिावहन्या उपयोगात आर्ल्या जातात आवर् िावहत मलािर उपचार करण्यात येतो 

आवर् तो पांप केला जातो तेथे, जी सामान्यतः शुष्ट्क हिामानातील कमाल प्रिाही रावश असते, अशा पूिण 
वनधावरत (प्रिाहाच्या) राशीपेक्षा जास्त असर्ारा प्रिाह दुसरीकडे िळविण्यात येतो. जेव्हा िादळी पाण्याने 
प्रिाहाची पातळी िाढते तेव्हा तयातील अवतवरक्त रावश बाांधािरून िादळी पाण्याच्या प्रस्त्रािाकडे िाहून 
जाते. बाांधामुळे अडून रावहलेला प्रिाहाचा अांशिाग िावहतमलाच्या सांयांिाकडे िाहात राहतो. बवॅबटच्या 
सूिाप्रमारे् बाांधाची लागर्ारी लाांबी 
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b = २·३ V D log h1 फूट असते. (५–४) h2 
 
येथे b = बाांधाची लागर्ारी लाांबी, फूट 
V = मलिावहनीतील िगे, द. से. फूट; 
D = मुख्य मलिावहनीचा व्यास, फूट; 
h1 = बाांधािरील िरच्या टोकाजिळचे शीर्षण, फूट; 
h2 = बाांधािरील िालच्या टोकाजिळचे शीर्षण फूट; 
 
h1 हे शीर्षण, बाांधाचा माथा आवर् मलिावहनीचा माथा याांच्यामधील उदग्र अांतर असते. 
 
h2 हे शीर्षण प्रयोग करून प्रस्थावपत केलेले असते; ते सामान्यपरे् ३ ते ६ इांचाच्या दरम्यान असते. 
 

 
आ. ५–१८ मोडबाांध 

 
उदा. ५–२ ६ फूट व्यास आवर् गोल छेद असलेली सांयुक्त मलिावहनी द. से. स ३०० घ. फूट 

कमाल प्रिाह िाहून नेईल अशी अविकलल्पत केली आहे. ०·००५ ढाळ देऊन बसविलेल्या गोल काँकीटच्या 
नळामधून उपचार सांयांिाकडे स्िास्र्थ्य विर्षयक िावहतमल िाहून न्याियाचा आहे आवर् जेव्हा द. से. स १५ 
घनफूटापेक्षा प्रिाहात िाढ होते तेव्हाां िादळीप्रिाह मोड बाांधािरून िाहून जाियाचा आहे. जर उपचार 
सांयांिाकडे जार्ारा प्रिाह द. से. स २० घनफूटापेक्षा जास्त होऊ द्ाियाचा नसेल तर बाांधाची लाांबी वकती 
ठेिािी? 

 
उकल : n = ०·०१३ असलेल्या मरॅनगच्या सूिािरून वनधावरत केलेला प्रिाह ०·००५ ढाळ 

असताना द. से. स १५ घ. फूट होण्याकरता नळाचा लागर्ारा व्यास २४ इांच येईल आवर् उपचार 
सांयांिाकडे जार्ारी मलिावहनी २० इांची आहे असे धरण्यात येईल २७ इांची पूर्ण िरून िाहर्ाऱ्या नळाची 
क्षमता द. से. स २२ घ. फूट असते आवर् जेव्हाां अशा नळातून द. से. स १५ घ. फूट प्रिाह िाहतो तेव्हाां 
प्रतयक्षातला प्रिाह आवर् पूर्ण (िरलेल्या) नळाची क्षमता याांचे गुर्ोत्तर १५/२२ = ०·६८ येते. आ. ४–३ 
िरून, प्रिाहाची िोली आवर् नळाचा व्यास याांचे गुर्ोत्तर ०·६ येते आवर् प्रिाहाची िोली ०·६×२७ = १६·२ 
इांच येते; तसेच जेव्हाां द. से. स २० घ. फूट हा प्रिाह कमाल अनुजे्ञय राशीच्या इतका असतो तेव्हाां प्रस्त्राि 
गुर्ोत्तर २०/२२ = ०·९१ असते, िोलीचे गुर्ोत्तर ०·७५ असते आवर् प्रिाहाची िोली ०·७५×२७ = २०·२५ 
इांच येते. जर २७ इांची नळाच्या अध. स्तलाच्यािर बाांधाचा माथे १६·२ इांच ठेिला तर बाांधाच्या िालच्या 
टोकािरील h2 या शीर्षाचे कमाल अनुजे्ञय मूल्य २०·२५ - १६·२ = ४·०५ अथिा ४ इांच येईल. 
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सांयुक्त मलिावहनीतील सांयुक्त प्रिाहाकरता, प्रस्त्राि गुर्ोत्तर १५/३०० = ०·०५, िोलीचे गुर्ोत्तर 
०·१४ आवर् प्रिाहाची िोली ०·१४×७२=१०·१ इांच येते. जर सांयुक्त मलिावहनीच्या अधःस्तलाच्यािर 
बाांधाचा माथा १० इांच अगर ०·८३ फूट ठेिला तर बाांधाच्या िरच्या टोकाजिळ तयािरील h, हे शीर्षण ६–
०·८३ = ५·१७ फूट येते. तसेच द. से. स ३०० घ. फू. कमाल प्रिाहाकरता सांयुक्त मलिावहनीतील िगे 

V = Q = ३०० = द. से. स १०·६ फूट येतो आवर् मोड बाांधाची आिश्यक लाांबी b = २·३ VD log A ०·७८५×६२ 
h1 = २·३×१०·६×६× log ५·१७ = १७४ फूट येईल. 
h2 ०·३३ 

 
(प्रवाहाच््ा) णदशा बदलण््ाच््ा अम् पद्धिी :– 
 
कुदबाांध (Leaping) आ. ५–१९ मध्ये दािविला आहे. द्वाराच्या रुां दीचे सांगर्न कररे् व्यिहायण 

नसते आवर् प्रतयक्षात बाांधाकरता सरक-मार्थ्याची (sliding crest) तरतूद करून अगर िादळ होत 
असताना केलेल्या वनरीक्षर्ाचा आधार घेऊन मार्थ्यात काटछाट करून तयात सुधारर्ा करण्यात येते. 
मोड-झडपेचे (diversion valve) वनयांिर् करण्याकरता याांविकी वनयामकात तरांगकाचा उपयोग करण्यात 
येतो. जेव्हाां िादळी पाण्याच्या प्रिाहात िाढ होते तेव्हाां तरांगक िर जातो आवर् तयामुळे उपचार सांयांिाकडे 
जार्ारी (प्रिाहाची) रावश कमी होते अगर पूर्णपरे् बांद होते. 

 

 
आ. ५–१९ कूद बाांध 

 
काांही पवरलस्थतीत सायफन साांडिा प्रिािी होतो. कारर् तयाची क्षमता जास्त असते आवर् 

मोडबाांधापेक्षा तयाला जागा कमी लागते. सायफन साांडिा आ. ५–२० मध्ये दािविला आहे. जयाक्षर्ी 
सांयुक्त मलिावहनीतील िादळी पाण्याची पातळी सायफन साांडव्याच्या मार्थ्याला विडते तेव्हा पवरिाहास 
सुरिात होते, जेव्हा उच्छिासामधून होर्ारा हिचेा पुरिठा बांद होतो तेव्हा सायफनमधून प्रिाह सुरू होतो. 
जेव्हा िादळी प्रिाहापेक्षा प्रस्त्राि जास्त होतो आवर् सांयुक्त मलिावहनीतील पातळी िाली जाते तेव्हा 
सायफनच्या वरम येत िांड पडतो. सायफनच्या प्रिाहाकरता प्रस्त्राि पुढील सूिाने काढता येतो : 
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आ. ५–२० सायफन साांडिा. 
 
Q = CA V 2gh (५–५) 
येथे Q = प्रस्त्राि द. से. स घ. फूट; 
C = गुर्ाांक, सामान्यपरे् ०·६२ ते ०·६५; 
A = उच्च रबदूजिळ उडर्ाऱ्या सायफनच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ, चौ. फूट, 
g = गुरुतिीय तिरर् = ३२·२ फूट/से./से., 
h = दोन जलपृष्ठाांच्या मधील अिकलन शीर्षण फूट. 
 
उदाहरर् ५–३ ५–२ या उदाहरर्ातील प्रस्त्रावित कराियाच्या द. से. स २८० घ, फू. प्रिाहाचा 

मागण बदलण्याकरता सायफन साांडव्यातील द्वाराच्या अनुप्रस्थ छेदाचे लागर्ारे के्षिफळ वकती असेल? ५ 
फूट शीर्षण उपललध आहे आवर् C, ०·६५ आहे असे धराि े

 
उकल : समी. ५–५ जयात प्रस्त्राि द. से. स २८० घ. फूट आहे तयािरून २८० = ०·६५ A V 

२×३२·२×५ म्हर्ून A = २४ चौ. फूट लाांबी आवर् उच्च रबदूच्या अगर घशाजिळ १ फूटाचे द्वार असलेल्या 
सायफनने या के्षिफळाची तरतूद करािी. 

 
उलटे सा्फन :– जेव्हाां नाला, दरी अगर घळ पार करण्याकरता मलिावहनीचा दाब दबिािा 

लागतो तेव्हाां उलट्या सायफनचा उपयोग करण्यात येतो. तयात सामान्यतः दोन अगर अवधक नवलका 
असतात. प्रिाह सामान्य असताना तयातील फक्त एक नवलकाच वरम याशील असते आवर् दूसरी अगर अन्य 
नवलका िारी प्रिाहािाली उपयोगात आर्ली जाईल अशी योजना केलेली असते. घनद्रव्य साचनू न 
राहण्याकरता नळ्यामध्ये प्रिाहाचा पुरेसा िगे वटकून रहािा म्हर्ून याची आिश्यकता असते; िगे 
सामान्यपरे् द. से. स वकमान ३ फूट असतो. उलट्या सायफनच्या सांरचनेच्या प्रिशेटोकापाशी एक पेटी 
अगर तपास कुां डी ठेिलेली असते ि तयात बाांध अगर उांचिटे असलेल्या नाल्या असतात. जेव्हा प्रिाह कमी 
असतो तेव्हा तो सिण प्रिाह सिांत लहान नालीकडे नेला जातो. जेव्हाां प्रिाहात िाढ होते तेव्हाां सिांत लहान 
नालीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असलेला प्रिाह दुसऱ्या नालीकडे िळविण्यात येतो आवर् जेव्हाां वतच्या क्षमते 
इतका प्रिाह होतो तेव्हाां अवतवरक्त प्रिाह वतसऱ्या नालीत जातो. अशा उलट्या सायफनाांच्या करता वबडाचे 
नळ प्रायः न चुकता िापरण्यात येतात. अशी एक नमुनेदार सांरचना आ. ५–२१ मध्ये दािविली आहे. 

 

 
आ. ५–२१. उलटा सायफन. 

 
अविकल्पन करताना वकमान, सरासरी, आवर् कमाल प्रिाहाचा विचार करण्याची आिश्यकता 

असते. एका नळाच्या वकमान प्रिाहाकरता अविकल्पन करण्यात येते. जर दोन नळ असले तर दुसऱ्याचा 
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आकार असा असेल की तया दोघाांची सांयुक्त क्षमता कमाल प्रिाह िाहून नेईल. जर तीन नळ असले तर 
दोन लहान नळातून सरासरी प्रिाह िाहून जािा आवर् वतसरा अशा आकाराचा असािा की, ह्या वतन्ही 
नळाांतून कमाल प्रिाहाची तरतूद होईल. जया नळातून वकमान प्रिाह िाहतो तो सामान्यपरे् लहान असतो 
आवर् तयाच्याकरता अवधक ढाळ अगर पात असािी लागतो. 

 
उदा. ५–४ एका ३० इांची मलिावहनीत आ. ५–२१ मध्ये दािविल्याप्रमारे् दोन िाग एका उलट्या 

सायफनने जोडाियाचे आहेत. सायफनची लाांबी १४० फूट आहे. सायफनच्या अधःस्तलाचे उद्दशणन 
प्रिशेद्वाराच्या टोकापाशी १२०·१३ फूट ठेिाियचे आहे आवर् वनगणमद्वाराच्या टोकापाशी ते ११८·८९ 
फूटापेक्षा कमी असता कामा नये. मलिावहनीतील अांदावजत वकमान प्रिाह द. से. स २·५५ घ. फू., 
सरासरी प्रिाह द. से. स ६·३६ घ. फू. आवर् कमाल प्रिाह द. से. स १८·० घ. फू. आहे जर सायफनच्या 
प्रिशे स्थानापाशी शीर्षणहावन ०·४ फूट धरली आवर् सायफनकरता तीन नळ िापराियाचे असेल तर 
वबडाच्या नळाांचे आकार काय असािते? 

 
उकल :– सायफनच्या टोकाांच्या उद्दशणनाांतील अनुजे्ञय फरक १२०·१३-११८·८९ = १·२४ फूट 

आहे आवर् सायफनमध्ये उपललध असलेला कमाल पात, प्रिशे स्थानापाशी होर्ाऱ्या शीर्षणहानीकरता 
गुांजाईश ठेऊन १·२४-०·१ = ०·८४ फूट वमळतो. म्हर्नू सायफनच्या नळाचा प्रिािी उतार ३·८४÷१४० = 
०·००६० पेक्षा जास्त राहू शकत नाही. 

 
वकमान प्रिाहाची काळजी घेण्याकरता लागर्ारी नळाची क्षमता द. से. स २·६४ घ फूट आहे. 

कोष्टक ४–५ मध्ये आढळून आल्याप्रमारे् ०·००६ ढाळ वदलेल्या १२ इांची नळातून द. से. स २·६४ घ. फूट 
प्रिाह जाईल आवर् पूर्ण िरलेल्या नळातील िगे द से. स ३·३६ फूट असेल. म्हर्ून वकमान प्रिाहाकरता १२ 
इांची नळाची तरतूद करण्यात येईल आवर् ०·००६ ढाळ असताना तयाची क्षमता वकमान प्रिाहापेक्षा थोडीशी 
जास्त असल्याने तयाच्या िालच्या टोकाजिळ अधःस्तल ११८·८९ या उद्दशणनापाशी ठेिला जाईल. 

 
द. से. स ६१५ घ. फूट सरासरी प्रिाहाकरता दुसऱ्या सायफन नळाची आिश्यक क्षमता ६·३५-

२·६४ = ३·७१ घ. फू./से. आहे. कोष्टक ४–५ प्रमारे् ०·००६ ढाळ वदलेल्या १५ इांची नळाची क्षमता द. से. 
स ४·८७ घ. फूट आहे आवर् नळ पूर्ण िरला असताना िगे द. से. स ३·९६ फूट आहे. अशा नळाच्या 
िालच्या टोकापाशी अधःस्तल जर १२ इांची नळाच्या अधःस्तलाच्या काहीसा िर ठेिला तर तो सरासरी 
प्रिाह हताळू शकेल. तथावप काटकसरीत यामुळे िाढ होर्ार नाही आवर् अधःस्तलाचे उद्दशणन ११८·८९ 
असलेला १५ इांची नळ िापरण्यात येईल आवर् १२ इांची ि १५ इांची नळाांची सांयुक्त क्षमता २·६४+४·८७ घ. 
फू./से. होईल. 

 
कमाल प्रिाहाकरता लागर्ारी द. से स १८ घनफूट क्षमता सायफनमध्ये असािी म्हर्ून वतसऱ्या 

नळामधून द. से. स १८-७·५१ = १०·४९ घ. फू प्रिाह गेला पावहजे, जर २१ इांची नळ ०·००६ ढाळ देऊन 
बसविला तर तयाची क्षमता द. से. स १२·१ घ. फू. होते आवर् पूर्ण िरलेल्या नळात िगे द से. स ५·०५ फूट 
येतो. क्षमता आवर् िगे हे दोन्हीही काहीसे जास्त असल्याने ह्या नळाचा पात ०·८४ फूटापेक्षा कमी कररे् इष्ट 
आहे. द. से. स १०·४९ ही लागर्ारी क्षमता ०·००४५ ढाळ देऊन २१ इांची नळात प्राप्त करात येईल. जर हा 
ढाळ अांवगकारला तर १४० फूट लाांबीला लागर्ारा पात १४०×०·००४५ = ०·६३ फूट येईल; म्हर्ून २१ इांची 
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नळाच्या िालच्या टोकाचा अधःस्तल १२ इांची नळाच्या अधःस्तलाच्यािर ०·८४-०·६३ = ०·२१ फूट अगर 
११८८९+०·२१ = ११९·१० फूट उद्दशणनािर ठेिता येईल. 

 
णनगवमद्वारे :– जेव्हाां अनुपचावरत घरगुती िावहतमल नाल्यात अगर तळ्यात सोडण्यात येतो तेव्हाां 

वनगणमद्वार बऱ्याच िोल पाण्यापयंत आत न्याि े आवर् ती जाग अशी वनिडािी की, तयामुळे िावहतमल 
वििरून अगर पाण्यात वमसळून जाईल एक वबडाचा अगर धातूचा पन्हाळी पत्र्याचा नळ काठािरील 
तपासकुां डीपासून लाांबिाियाचा ि दृढमूल कराियाचा अगर लाटापासून अगर जोरदार प्रिाहापासून तयाचे 
सांरक्षर् कराियाचे ही सांरचनेची सामान्य पद्त असते. वनगणमद्वाराची जागा, म्हर्जेच वकनाऱ्यापासूनचे 
अांतर आवर् तयाची िोली, शजेारच्या रवहिाशाना होर्ाऱ्या सांिाव्य उपद्रिाचा विचार करून वनवित करािी. 

 
िादळी गटार व्यिस्थेत लागर्ारे वनगणमद्वार पाण्याच्या आत फार लाांबविण्याची जरुरी नसते, 

कारर् तयातील प्रस्त्रािापासून उपद्रि होत नाही. सांयुक्त व्यिस्थेच्या बाबतीत नेहमीच िावहतमलाचा प्रिाह 
वकनाऱ्यापासून बराच दूर िाहून नेण्याकरता लहान नळ िापरािा आवर् वकनाऱ्याजिळच्या मुख्य नळामधून 
िादळी प्रिाह सोडािा. 

 
५–१४ मोठाल््ा मलवाणहम्ाांची सांणधस्थाने 

 
जेव्हा मोठ्या दोन अगर अवधक मलिावहन्या एकि येतात तेव्हा सांवधस्थानाच्या िालील 

मलिावहनीच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ तया सांवधस्थानाच्यािर असर्ाऱ्या मलिावहन्याांच्या अनुप्रस्थ 
छेदाांच्या के्षिफळाच्या अांदाजी बेरजेइतके सामान्यपरे् असते. शक्य वततके सिण मलिावहन्याांच्या मधील 
प्रिाह एकाच िगेाने आवर् एकाच पृष्ठ पातळीिर एकि यािते, जेव्हा छेद–रबदुकोन लहान असतो आवर् 
तयामुळे जोड लाांबट होतो तेव्हा कठीर् समस्या वनमार् होते. तया सांवधस्थाना जिळ मलिावहन्याांच्या 
सांयुक्त रूां दीिरून झेपािनू जार्ें अगतयाचे असते. तथाकवथत घांटीतुांडाचा िापर करून हे साध्य करािे; 
अशािळेी एका गोलाकार सांरचनेने सांयुक्त रूां द्ा ओलाांडून जाण्याकरता वजतकी जरुरी असेल वततक्या 
उांचीपयंत मलिावहनीचा माथा िर उचलण्यात येतो अगर सपाट मार्थ्याचा प्रबवलत काँरम ीटचा जोड िापररे् 
शक्य असते; सपाट मार्थ्यामुळे अिश्य असर्ारे शीर्षणन्तर कमी होते ि सामान्यतः हे कमी िचाचे असते. 

 
५–१५ चरािील नळाांच््ावरील भार 

 
चरातील कोर्तयाही नळािर पििरािाचा िार पडतो. पाण्याच्या नळाच्या बाबतीत सामान्यपरे् ही 

समस्या वनमार् होत नाही; असा नळ फार िोल टाकलेला नसतो आवर् वबडाचे अगर प्रबवलत काँरम ीटचे 
दाब नळ चरातील िारापासून होर्ाऱ्या हानीला कावचत मलाच्या अगर रपजरा–प्रबवलत–काँरम ीटच्या 
नळापेक्षा जास्त प्रवतकार करू शकतात. िारािर पवरर्ाम करर्ारे दोन मूलितू घटक नळाच्या मार्थ्याच्या 
पातळीिरची चराची रूां दी आवर् पििरािाचे िजन हे होत. जया पद्तीने नळ चरात आधावरत केला आहे 
वतचा नळाच्या आधारशक्तीिर फार पवरर्ाम होतो. 

 
बैठकीच््ा पद्धिी :– नळ चरात बसविण्याच्या पद्तीना सामान्य, पवहल्या दजाची, आवर् 

काँरम ीटच्या पाळण्याची अशा सांज्ञा देण्यात येतात. ह्या तीन प्रकाराांची उदाहररे् आ. ५–२२ त दािविली 
आहेत. 
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आ. ५–२२ बैठकीिर नळ बसविण्याच्या पध्दती 

 
सामान्य बठैकीकरता, नळ मातीच्या पायािर काळजीपूिणक बसविला पावहजे. या पायाला 

घांटेसकट नळाचा िालचा िाग बरोबर बसू शकेल असा आकार वदला पावहजे ि नळाच्या व्यासाच्या वकमान 
५० टके्क इतक्या रूां दीकरता तो योग्य प्रकारे जुळर्ारा असला पावहजे. तसेच नळाच्या िोिताली उरलेली 
जागा तयाच्या मार्थ्यािर ६ इांच उांचीपयंत दारे्दार द्रव्याने िरली पावहजे ि ते तया जागेत धुमसले पावहजे. 

 
पवहल्या दजाच्या बठैकीकरता नळाच्या व्यासाच्या वकमान ६० टके्क िालचा िाग बरोबर आत 

बसेल असा आकार वदलेल्या मातीच्या पायात सूक्ष्म दारे्दार द्रव्यािर तो नळ बसविला पावहजे. नळाच्या 
िोितालची उरलेली जागा आवर् तयाच्या मार्थ्यािर १२ इांच उांचीपयंत दारे्दार द्रव्य िरले पावहजे. हे द्रव्य 
६ इांचापेक्षा िोली जास्त न होईल असे थराथराने हाताने घातले पावहजे. 

 
जेव्हा नळ साध्या अगर प्रबवलत काँरम ीटिर बसविण्यात येतो ि नळाच्या िाली आवर् तयाच्या 

व्यासातील पुरेशा अांशापयंत तयाच्या दोन्ही बाजूिरही सोयीस्कर होईल इतक्या जाडीचे काँरम ीट पसरण्यात 
येते तेव्हा काँरम ीटच्या पाळर्ा–बैठकीची तरतूद केलेली असते. काँरम ीटची वकती राशी लागेल हे वनधावरत 
करतेिळेी अवियांता कामािर असलेल्या पवरलस्थतीचा सामान्यतः विचार करील. 

 
नळािरील िाराांचे करता सूिे–िरािातील द्रव्याच्या िजनामुळे नळािर पडर्ाऱ्या िाराचे सांगर्न 

करण्याचे मास्टणन सूि असे आहे. 
 

W = C1w B2 (५–६) 
 
येथे W = नळािरील एकूर् उदग्रिार, दर रेिीय फूटास पौंड. 
C1 = गुर्ाांक; 
w = िरािाच्या द्रव्याचे िजन, द. घ. फू. स पौंड, 
B = नळाच्या मार्थ्याच्या लगेच िालची चराची रुां दी, 
 
चराची रुां दी B, नळाच्या व्यासाच्या दीडपटापेक्षा जास्त असता कामा नये. C, हा गुर्ाांक, 

िरािाच्या द्रव्याच्या गुर्धमांप्रमारे् आवर् नळाच्या मार्थ्याच्यािरील िरािाची िोली, H1 आवर् चराची रुां दी 
B, याांच्या गुर्ोत्तराप्रमारे् बदलतो. प्रयोगािरून वनधावरत केलेली C ची मूल्ये कोष्टक ५–२ मध्ये दािविली 
आहेत. द. घ. फू. स मातीचे िजन पौंडात िालीलप्रमारे् धराि.े अांशतः सांदावबत केलेली िरची दमट 
माती, ९०; िरची सांपृक्त माती, ११०; अांशतः सांदावबत केलेली वपिळी वचकर्माती १००; सांपृक्त वपिळी 
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वचकर्माती, १३०; कोरडी िाळू, १००; ओली िाळू, १२०; वचिल गोळ्यानी सांदावबत केलेल्या 
वचकर्मातीच्या पििरािामुळे कमाल िार पडतो हे लक्षात येईल. 

 
कोष्टक ५–२. 

 
चरातील नळािर िरािाच्या द्रव्यामुळे पडर्ाऱ्या िाराकरता गुर्ाांक C, ची अांदाजी सुरवक्षत 

कायणकारी मूल्ये : 
 

 H  िाळू अगर िरची दमट 
माती सांपृक्त िरची माती दमट वपिळी 

वचकर् माती 
सांपृक्त वपिळी 
वचकर् माती  B  

०·५ ०·४६ ०·४७ ०·४७ ०·४८ 
१·० ०·८५ ०·८६ ०·८८ ०·९९ 
१·५ १·१८ १·२१ १·२५ १·२७ 
२·० १·४७ १·५१ १·५६ १·६२ 
२·५ १·७० १·७७ १·८३ १·९१ 
३·० १·९० १·९९ २·०८ २·१९ 
३·५ २·०८ २·१८ २·२८ २·४३ 
४·० २·२२ २·३५ २·४७ २·६५ 
४·५ २·३४ २·४९ २·६३ २·८५ 
५·० २·४५ २·६१ २·७८ ३·०२ 
५·५ २·५४ २·७२ २·९० ३·१८ 
६·० २·६१ २·८१ ३·०१ ३·३२ 
६·५ २·६८ २·८९ ३·११ ३·४४ 
७·० २·७३ २·९५ ३·१९ ३·५५ 
७·५ २·७८ ३·०१ ३·२७ ३·६५ 
८·० २·८२ ३·०६ ३·३३ ३·७४ 
८·५ २·८५ ३·१० ३·३९ ३·८२ 
९·० २·८८ ३·१४ ३·४४ ३·८९ 
९·५ २·९० ३·१८ ३·४८ ३·९६ 

१०·० २·९२ ३·२० ३·५२ ४·०१ 
११·० २·९५ ३·२५ ३·५८ ४·११ 
१२·० २·९७ ३·२८ ३·६३ ४·१९ 
१३·० २·९९ ३·३१ ३·३७ ४·२५ 
१४·० ३·०० ३·३३ ३·७० ४·३० 
१५·० ३·०१ ३·३४ ३·७२ ४·३४ 

 
जर चरातील पििरािाच्या मार्थ्यािर द्रव्याचे ढीग केलेले असले अगर सांरचनेची साधने तयािरून 

जात असली तर तयामुळे वनमार् होर्ारे अवतवरक्त िारही विचारात घ्यािते. समी. ५–६ तल्याच सारिी 
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सामान्य स्िरूपाची सूिे हे अवतवरक्त िार वनधावरत करण्याकरता विकवसत केली आहेत. 
 

उदा॰ ५–५ जर नळाच्यािरील िरािाची िोली ९ फूट असेल आवर् िरर्ी द्रव्य दमट िाळू असेल 
तर ३·५ फूट चरात बसविलेल्या नळािर कमाल सांिाव्य िार वकती असेल? 

 
उकल :– येथे H=९ फूट, B=३·५ फूट आवर् H/B=९/३·५=२·५७ कोष्टक ५–२ िरुन 

िाळूकरता आवर् H/B च्या मलू्याकरता C, हा गुर्ाांक 
 

१·७० + 
२·५७–२·५ 

×(१·९०–१·७०) = १·७३ येतो, 
३·०–२·५ 

तसेच दमट िाळूचे िजन द. घ. फू. स १२० पौंड आहे, 
म्हर्ून नळािरील िार W = C1 wB2 = १·३३×१२०×३·५2  

= द. रे. फू स २५४० पौंड येतो. 
 

५-१६. मलवाणहम्ाांचे परीक्षि आणि शक्िी :– 
 
मलिावहनीत विवहत दजाची शक्ती वमळाली पावहजे. अशा नळाचे परीक्षर् करण्याच्या दोन 

प्रयोगशालेय मानक पद्ती आहेत; एक विधारी–धारूक पद्त आवर् दुसरी िारूका धारुक पद्त. पवहल्या 
पद्तीत २ लाकडी पट्ट्याांिर नळ आधावरत केलेला असताना एका लाकडी ठोकळ्याचे सहाय्याने 
तयाच्यािर िार पारेवर्षत करण्यात येतो. याकरता तया २ लाकडी पट्ट्या आवर् नळ याांच्यामध्ये प्लॅस्टर 
ऑफ पवॅरसची चकती सामान्यतः घुसविलेली असते. िालुका धारुक पद्तीत, िालच्या धारुक 
चौकटीतील िाळूच्या थरािर नळ आधावरत करून िरच्या धारुक चौकटीत ठेिलेल्या िाळूच्या मधून िाराांचे 
पारेर्षर् करण्यात येते; प्रतयेक बाबतीत नळाच्या पवरघाच्या चतुथांश िागािर धारुक विस्तवरत केलेला 
असतो. अमेवरकन सोसायची फॉर टेलस्टांग मटेवरयल्सच्या गरजेप्रमारे् वचकर् मातीच्या मलिावहनीत 
लागर्ारी सरासरी अििांजन शक्ती कोष्टक ५–३ मध्ये वदली आहे. 

 
कोष्टक ५–३. 

 
मानक ए एस् टी एम् विवनदेशाप्रमारे् तयार केलेल्या वचकर्मातीच्या मलिावहनीत लागर्ारी 

अििांजन शक्ती. 
 

आांतील व्यास 
(इांच) 

सरासरी अििांजन शक्ती वकमान (दर रेिीय फु. स पौंड) 
विधारी धारूक िालुका धारूक 

४ १००० १५०० 
६ ११०० १६५० 
८ १३०० १९५० 
१० १४०० २१०० 
१२ १५०० २२५० 
१५ १७५० २६२५ 
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१८ २००० ३००० 
२१ २२०० ३३०० 
२४ २४०० ३६०० 
२७ २७५० ४१२५ 
३० ३२०० ४८०० 
३३ ३५०० ५२५० 
३६ ३९०० ५८५० 

 
कामािर जसजसे नळ येऊन पोहचतील तसतसे तयाांची तपासर्ी करािी आवर् जे िाग 

विवनदेशाप्रमारे् (सामान्यतः ए एस् टी ए म् विवनदेशाांचे अनुसरर् केले जाते) नसतील ते नापसांत करािते 
आवर् कामाकरून तातकाळ हलिािते. 

 
प्रत््क्ष आधार शक्िी 

 
नळ बसविताना जागेिर जी पवरलस्थती असते तया पवरलस्थतीत मलिावहनीची जी प्रतयक्ष 

आधारशक्ती असते ती विधारी धारूक पद्तीने प्रयोग शाळेत वनधावरत केलेल्या शक्तीपेक्षा जास्त असते. 
बैठकीच्या मान्यताप्राप्त कोर्तयाही प्रकाराकरता िालील िार–गुर्ाांकाने विधारी धारूक शक्तीला गुर्नू 
के्षिीय शक्ती सांगवर्त करािी. सामान्य बैठकीकरता (िार–गुर्ाांक) १·५; पवहल्या दजाच्या बठैकीकरता 
१·९ आवर् काँरम ीटच्या पाळर्ा बठैकीकरता २·२ 

 
पवरक्षर्ाांत तांतोतांत पास झालेल्या नळाच्या तुकड्याच्या शक्तीिर अविकल्पन आधावरत कररे् 

आिश्यक असल्याने सुरक्षा गुर्ाांकाची आिश्यकता असते. वचकटमातीच्या मलिावहनीकरता सामान्यपरे् 
१·५ हा सुरक्षा गुर्ाांक सांतोर्षजनक असतो. 

 
–: ग्रांथ सूणच :– 

 
बोलाडण, एस्. “गुड प्रॅलक्टस इन स्युिर कन्स्रक्शन,” सािणजवनक बाांधकाम िाते, सप्टेंबर, १९५७. 
 
ब्रॉक, डी. ए, “सांलप्लां ग इन्स्पेक्शन मेथ्स इन क् िाँवटटी पजेचेस ऑफ िॉटर मीटसण,” सािणजवनक 

बाांधकाम िाते, नोव्हेंबर, १९५८. 
 
“क्ले पाईप इांवजवनअररग मनॅ्युअल,” वशकॅगो; क्ले प्रॉडक्ट्स असोवसएशन, १९५५. 
 
“हँडबुक ऑफ कास्ट आयनण पाईप” वशकॅगो; कास्ट आयनण पाईप वरसचण असोवसएशन, १९५२. 
 
हॉसन, एल आर. “फॅक्टसण अफेलक्टांग लाँग वडस्टन्स रँन्सवमशन ऑफ िॉटर,” जनणल ऑफ वद 

अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, आक्टोबर १९५७. 
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केर, एस्. एल “िॉटर हॅमर अलाऊन्सेस इन पाईप वडझाइन,” जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर 
िक्सण असोवसएशन, माचण १९५८. 

 
नॅशनल लयुरो ऑफ स्टँड डणस, “स्टडी ऑफ कॉजेस ॲण्ड इफेक्टस ऑफ अांडरग्राउांड करोजन,” 

जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, वडसेंबर, १९५८. 
 
“प्रोटेलक्टांग पाईप लाईन्स अगेन्स्ट फ्रीरझग,ʼ ‘वरपोटण ऑफ वडपाटणमेंट ऑफ िॉटर ॲण्ड स्युिसण, 

वशकॅगो, इवलनॉईस, सािणजवनक बाांधकाम िाते, फेबु्रिारी १९५९. 
 
वरडसण, ए. “सायरझग िॉटर सलव्हणस पाइरपग,” िॉटर ॲण्ड स्युिजे िक्सण, वडसेंबर, १९५८. 
 
विस, जी. ए. आवर् बन्सण, डललू जे “फायर हायड्रांट एवफवशअन्सी ॲड स्टॅड डणस,” जनणल ऑफ वद 

अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन जुलै, १९५८. 
 

–: प्रमे्े :– 
 

५–१ दर चौ. इां. स १५० पौंड दाब सहन करील अशा पोलादी २४ इांची नळाला लागर्ाऱ्या 
जोडीचे सांगर्न करा. f = द. चौ. इां. स १८००० पौंड आहे आवर् नळ िले्ड केला आहे 
असे गृहीत धरा. 
 

५–२ वबडाचे नळाचे िजनाकरता ढोबळ सूि w= २८ mt (d+t) असे आहे. येथे w हे टनात 
िजन आहे आवर् m ही मलैात लाांबी आहे; t ही इांचात जाडी आहे आवर् d हा इांचात 
आतला व्यास आहे. जर नळाची जाडी १·०४ इांच असली तर ५ मलै लाांबीच्या २४ इांची 
नळाचे िजन वकती होईल? 
 

५–३ एका ३ फूट रूां दीच्या चराांत नळ बसविला आहे आवर् नळाच्या मार्थ्यािरील िरािाची 
िोली १० फूट आहे. जर िराि (अ) सांपृक्त वचकर् मातीचा असला आवर् (ब) दमट 
िाळूचा असला तर नळािर वकती िार येईल? 
 

५–४ तळाशी ४ फूट रूां दी असलेल्या चराांत बसविलेल्या नळािर िरच्या सांपृक्त मातीचा २२ फूट 
िराि आहे. नळािर िार वकती आहे? 
 

५–५ एका सायफन साांडव्याचे द्वार ८ फूट लाांब ि १ फूट िोल आहे. जेव्हा शीर्षण ८ फूट असेल 
तेव्हा प्रस्त्राि वकती होईल? 
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: ६ : पाण््ाचे सांग्रहि आणि साठवि 
 

६–१. साठविाची आवश््क धारकिा– 
 
सामावजक गरजाांकरता लागर्ाऱ्या पाण्याचे सिोतकृष्ट उगम स्थान, मग तो निीन पुरिठा असो 

अगर विद्मान पुरिठ्याची मयादा सांपल्याने तो िाढविण्यासाठी असो, नदी अगर झरा असते. जर सरासरी 
गरजेपेक्षा प्रिाह कमी असेल तर तयातून (पुरिठ्यात) िाढ कररे् वनष्ट्फळ ठरते. जर नाल्यातून घेण्यात 
येर्ाऱ्या (पाण्याच्या) कमाल राशीपेक्षा तयातील वकमान प्रिाह जास्त असेल तर जलाशयाची जरुरी 
लागर्ार नाही. जर सरासरी मागर्ीपेक्षा नाल्यातील सरासरी प्रिाह जास्त असेल पर् वकमान प्रिाह 
सरासरी मागर्ीपेक्षा कमी असेल तर जलाशयाची गरज पडते. अशा जलाशयाला “साठिर् जलाशय” 
असे सांबोवधले जाते. परांतु अल्पकालीन उच्च मागर्ी पुरविण्याकरता आवर् आगी अथिा अन्य 
आर्ीबार्ीकरता रािून ठेिण्याकरता वितरर् व्यिस्थेत अगर वतच्याजिळ केलेला साठा वितरर् साठा 
अगर वितरर् जलाशय असतो. 

 
लागर्ाऱ्या साठ्याच्या राशीची सांगर्ने लोकसांख्या आवर् अविकल्पन कालाच्या अिेरीस होर्ाऱ्या 

पाण्याच्या िापराच्या प्रमार्ािर आधावरत केलेली असतात.साठिर् जलाशयाची लागर्ारी धारकता 
नाल्यातील प्रिाह आवर् (पाण्याचा) िप याांच्यामधील सांबांधािर अिलां बनू असते. हे दोन्हीही घटक केिळ 
ढोबळपरे् मावहत असतात आवर् िर्षािर्षाला तयात ठळक प्रमार्ात फरक पडू शकतो. म्हर्ून तयाांचा अांदाज 
अतयांत सांिाव्य अशा आधारािर कररे् अिश्य असते. 

 
साठविाचे सांगिन :– साठिर् जलाशयाची लागर्ारी धारकता वनवित करण्याकरता पूिीच्या 

कालािधीतील शक्य वततक्या जास्त कालाकरता मवहनेिार पजणन्यराशी दािविर्ारा तक्ता तयार कररे् ही 
पवहली पायरी असते. विचाराधीन के्षिािरील हिामान िातयाचे अहिाल हे (या कामाकरता) सिात उत्तम 
असतात. जर ते उपललध नसतील तर स्थावनक नोंदीचा उपयोग करािा ि अन्य के्षिािरील हिामान 
िातयाच्या तौलनीय नोंदीशी तया तपासून पाहाव्या. जर स्थानीय नोंदी उपललध नसतील तर विचाराधीन 
जागेिरील पवरलस्थतीशी शक्य वततक्या वनकटपरे् जुळर्ारी पवरलस्थती असलेल्या गाांिातून शक्य वततकी 
उतकृष्ट मावहती वमळिािी. नांतर जेव्हा उन्हाळी मवहन्यात पाऊस कमी असतो अशा १२ मवहन्याांच्या 
कालािर लागर्ारा साठा आधावरत करण्यात येतो. जर मावसक पाऊस आलेिाच्या स्िरूपात तयार केला 
तर तयािरून हा काल अगदी सहज वनवित करता येतो. 

 
िर्षातील प्रतयेक मवहन्याकरता पािसाची जी टके्किारी अपिाह म्हर्नू उपललध होईल ती वनवित 

करण्याकरता जर अपिाहाच्या नोंदी उपललध असतील तर तया वमळिरे् ि तयाांचा अभ्यास कररे् ही दुसरी 
पायरी असते. सामान्यतः अशी मावहती मयावदत असते आवर् समतुल्य गुर्धमण असलेल्या के्षिातील ज्ञात 
मावहतीचा उपयोग करण्याची गरज पडते. 

 
दर मवहन्यात बाष्ट्पीििनामुळे होर्ारी हानी प्रस्थावपत आवर् कोष्टवकत कररे् ही वतसरी पायरी 

असते. जलाशयाचे के्षिफळ, जे आधी मावहत नसते आवर् जलवििाजकाच्या के्षिाच्या सामान्यपरे् ३ ते १० 
टक्क्याच्या मयादेत असते, तयािरूनही आधावरत करण्यात येते. अध्ययनाच्या पूिािस्थेत अांदाज करािा 
आवर् तयाकरता केलेल्या सांगर्नाची फेरतपासर्ी जलाशयाचे के्षि वनवित करण्यात आल्यािर करािी. 



 

 अनुक्रमणिका 

नांतर िर्षातील प्रतयेक मवहन्याची अपेवक्षत मागर्ी अगर िप दािविर्ारे कोष्टक तयार कराि.े अपिाहाच्या 
नोंदीिरून अगर पजणन्याला अपिाहाच्या टके्किारीने गुर्ून नाल्यातील प्रिाहाची राशी वनवित करािी 
(पाण्याच्या) िपात, बाष्ट्पीििन, पाझरर् आवर् गळती याांच्यामुळे होर्ारी अांदावजत हानीची, िर घालून 
लागर्ारी (पाण्याची) राशी प्राप्त करािी. पाझरर् आवर् गळतीच्यामुळे होर्ाऱ्या हानी नेहमी अांदावजत 
केल्या पावहजेत. न्यू इांग्लां ड सांस्थानाकरता नेहमी दरिर्षी सांपूर्ण जलवििाजकािर पडर्ाऱ्या पािसाच्या 
एका इांचाइतक्या तया गवृहत धरण्यात येतात. 

 
ह्या मावहतीिरून प्रतयेक मवहन्याचा पुरिठा आवर् मागर्ी याांच्यातील फरक वदसून येतो. 

जलाशयातील मागर्ीपेक्षा जेव्हा नाल्यातील प्रिाह कमी असतो तेव्हाां अशा एकामागनू एक येर्ाऱ्या 
मवहन्याांतील सिात जास्त िटुीइतकी साठ्याची धारकता ठेिािी लागते. 

 
उदा. ६–१. उन्हाळ्यातील वकमान पाऊस पडलेल्या १२ मवहन्याांच्या कालािधीतील उत्तर 

मसॅचॅ्युसेटमधील १२० चौ. मलै जल वििाजकाच्या जागेिरील पाऊस िाली वदल्याप्रर्ारे् असल्याचे 
वदसून आले. 

 
मवहना पाऊस मवहना पाऊस गवहना पाऊस 
नोव्हेंबर ४·०९ माचण १·७८ जुलै २·६८ 
वडसेंबर २·३० एवप्रल १·८५ ऑगस्ट ०·७४ 

जानेिारी २·८१ मे ४·१८ सप्टेंबर १·५२ 
फेबु्रिारी ३·८७ जून २·४० ऑक्टोबर २·९६ 

 
द. वद. ५०,०००.००० गलॅन पाण्याचा सरासरी पुरिठा करण्याकरता साठ्याची धारकता वकती 

ठेिािी लागेल ते काढा. 
 
उकल :– धारकता काढण्यासाठी काांहीही मावहती वदलेली नसल्याने, सडबरी नदीकरता 

वमळविलेल्या एकामागून एक १६ िर्षांच्या कालािधीतील सरासरी मूल्याांिरून अपिाह वनवित केला 
जाईल. िालील कोष्टकात इांचात पाऊस आवर् अपिाह आवर् तया नदीिर दर मवहन्यास अपिाह म्हर्नू 
वदसर्ारी पािसाची टके्किारी वदलेली आहे. 

 
मवहना पाऊस अपिाह टके्किारी मवहना पाऊस अपिाह टके्किारी 
नोव्हे. ४·११ १·६२ ३९·५ मे ३·२० २·०० ६२·५ 
वडसें. ३·७१ १·९५ ५२·५ जून २·९८ ०·८७ २९·२ 
जाने. ४·१८ २·०५ ४९·१ जुलै ३·७८ ०·३४ ९·०० 
फेब्र.ू ४·०६ ३·१८ ७८·२ ऑगस्ट ४·२३ ०·५५ १३·० 
माचण ४·५८ ५·०२ १०९·६ सप्टेंबर ३·२३ ०·४६ १४·२ 

एवप्रल ३·३२ ३·६२ १०९·१ ऑक्टोबर ४·४१ १·०२ २३·१ 
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यानांतर ह्या उदाहरर्ात वदलेल्या प्रतयेक मवहन्याच्या पािसाला सडबरी नदीिरील ततसम 

मवहन्याच्या अपिाहाच्या टके्किारीने गुर्ून तया गुर्ाकाराला १०० ने िागा. हे िागाकार जे अपिाहाची िोली 
इांचात दािवितात ते िालील कोष्टकात वदले आहेत. 

 
मवहना अपिाह मवहना अपिाह मवहना अपिाह 
नोव्हेंबर १·६२ माचण १·९५ जुलै ०·२४ 
वडसेंबर १·२१ एवप्रल २·०२ ऑगस्ट ०·१० 

जानेिारी १·३८ मे २·६१ सप्टेंबर ०·२२ 
फेबु्रिारी ३·०३ जून ०·७० ऑक्टोबर ०·६८ 

 
येथे जया के्षिातून बाष्ट्पीििन होते ते के्षि जलवििाजकाच्या के्षिाच्या ५ टके्क धरण्यात येईल. 

बॉस्टनमध्ये इांच िोलीत जे बाष्ट्पीििन होते वततकेच बाष्ट्पीििन गहृीत धरण्यात आले आहे आवर् ते कोष्टक 
२–४ िरून घेतले आहे. वनरवनराळ्या मवहन्याांची मूल्ये िाली वदली आहेत. 
 

मवहना बाष्ट्पीििन मवहना बाष्ट्पीििन मवहना बाष्ट्पीििन 
नोव्हेंबर २·२५ माचण १·७० जुलै ५·९८ 
वडसेंबर १·५१ एवप्रल २·९७ ऑगस्ट ५·५० 

जानेिारी ०·९६ मे ४·४६ सप्टेंबर ४·१२ 
फेबु्रिारी २·०५ जून ५·५४ ऑक्टोबर ३·१६ 

 
मावसक गृवहते िालीलप्रमारे् बदलतात असे धरले आहे :– 

 
मवहना टके्किारी मवहना टके्किारी मवहना टके्किारी 
नोव्हेंबर ९३·५ माचण ९०·० जुलै ११९·० 
वडसेंबर ९१·८ एवप्रल ९२·८ ऑगस्ट ११६·५ 

जानेिारी ८७·५ मे १०३·० सप्टेंबर १०७·० 
फेबु्रिारी ८२·३ जून ११३·६ ऑक्टोबर १०२·३ 

 
लागर्ाऱ्या साठ्याच्या धारकतेची सांगर्ने कोष्टक ६–१ मध्ये दािविल्याप्रमारे् माांडािी; तयातील 

सिण मूल्ये दशलक्ष गलॅनमध्ये आहेत. 
 
कोष्टक ६–१. लागिाऱ््ा साठवि-क्षमिेचे णनधारि करण््ाकरिा सांगिनाची ्ोजना– 
 

मवहना साठ्याकरता उपललध मावसक मावसक वझरपर् वशल्लक तूट 
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असलेला नाला प्रिाह बाष्ट्पीििन िप 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

नोव्हेंबर ४२३० २९० १४०० २२० २३२०  
वडसेंबर ३१६० २०० १४२० २२० १३२०  
जानेिारी ३६०० १२० १३६० २२० १९००  
फेबु्रिारी ७९१० १४० ११५० २२० ६४००  
माचण ५०९० २२० १४१० २२० ३२४०  
एवप्रल ५२७० ३९० १३९० २२० ३२६०  
मे ६८१० ५८० १६०० २२० ४४१०  
जून १८३० ७२० १७०० २२०  ८१० 
जुलै ६३० ७८० १८४० २२०  २२१० 
ऑगस्ट २६० ७२० १८१० २२०  २४९० 
सप्टेंबर ५७० ५४० १६१० २२०  १८०० 
ऑक्टोबर १७७० ४१० १५९० २२०  ४५० 

 २२८६० ७७६० 
 
१ इांच िोलीपयंत १ चौ. मलैाच्या के्षिािर पसरर्ाऱ्या पाण्याची राशी 

६४०×४३५६०×१/१२×७·४८=१७,४०,०,००० गलॅन अगर १७·४ दशलक्ष गलॅन येते. जलवििाजकाचे 
के्षिफळ १५० चौ. मलै असल्याने दर एक इांच अपिाहाकरता नाल्यातील प्रिाह १७·४×१५०=२६१० 
दशलक्ष गलॅन येतो. ह्या आवर् पुढील पवरगर्नाांत १० द. ल गलॅनच्या वनकटच्या आकड्याांत पवरर्ाम 
दािविले आहेत. दर मवहन्यातील दशलक्ष गलॅनमध्ये नाल्याचा प्रिाह जो २६१० आवर् ततसम मवहन्यातील 
इांचातील अपिाहाची िोली याांच्या गुर्ाकाराइतका असतो, तो कोष्टकातील १ ल्या स्तांिात वदला आहे; 
उदाहरर्ाथण, नोव्हेंबरमध्ये प्रिाह २६१०×१६२=४२३० द. ल. गलॅन आहे. 

 
जया के्षिातून बाष्ट्पीििन होते तयाचे के्षिफळ जलवििाजकाच्या ५ टके्क असल्याने, १ इांच 

िोलीकरता बाष्ट्पीििनाची हानी २६९०×०·०५=१३० द. ल. गलॅन होते. २ ऱ्या स्तांिात वदलेले कोर्तयाही 
मवहन्यातील बाष्ट्पीििन, तया मवहन्यातील हानीच्या िोलीने तया राशीला गुर्नू, पवरगवर्त करण्यात येते; 
नोव्हेंबर करता हानी १३०×२·२५=२९० द. ल. गलॅन येते. 

 
दररोजचा सरासरी िप ५० द. ल. गलॅन आहे आवर् ३ ऱ्या स्तांिात वदलेला कोर्तयाही मवहन्याचा 

िप, तया मवहन्यातील वदिसाांची सांख्या आवर् तया मवहन्यात िापरलेली रावश आवर् सरासरी मावसक प्रमार् 
याांचे गुर्ोत्तर, याांनी ५० ला गुर्ून काढण्यात येतो; नोव्हेंबरातील िप ५०×३०×०·९३५=१४०० द. ल. 
गलॅन येतो. 

 
जवमनीतील वझरपर् आवर् बांधाऱ्याच्या िोितालची गळती याांच्याकरता दर मवहन्यात जी राशी 

िजा कराियाची असते ती ४र्थ्या स्तांिात वदली आहे. येथे सांपूर्ण िर्षाची एकूर् राशी सांपूर्ण जलवििाजकािर 
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पडर्ाऱ्या १ इांचाइतकी असते असे गृवहत धरले आहे. म्हर्ून दर िर्षातील हानी २६१० द. ल. गलॅन आवर् 
दर मवहन्यातील हानी २२० द. ल. गलॅन येते. 

 
नाल्याच्या प्रिाहातील दर मवहन्याची वशल्लक अगर िूटी काढण्याकरता, १ ल्या स्तांिातील राशी 

आवर् २, ३ आवर् ४ र्थ्या स्तांिाांतील राशींची बेरीज यातील फरक घेण्यात येतो. जेव्हाां एकूर् मागर्ीपेक्षा १ 
ल्या स्तांिाांतील राशी जास्त असते तेव्हाां फरक वशलकी असतो आवर् तो ५ व्या स्तांिात नोंदविण्यात येतो; 
जेव्हाां १ ल्या स्तांिातील राशी मागर्ीपेक्षा कमी असते तेव्हाां फरक िुटी दािवितो आवर् ती ६ व्या स्तांिात 
नोंदण्यात येते. एकूर् वशलकी रावश एकूर् िटुीपेक्षा बरीच जास्त असल्याने नाल्यातील पुरिठा िरपूर 
आहे. तथावप जून ते ऑक्टोबर या सिण मवहन्यात प्रतयेकात तूट येते, म्हर्ून ६ व्या स्तांिातील राशींच्या बेरजे 
इतका म्हर्जे ७७६० द. ल. गलॅन वकमान साठा करािा लागेल. 

 

 
आ. ६–१ जलाशयाचा सामवूहक आरेि 

 
६–२ सामूणहक आरेख :– 

 
जेव्हा जलवििागािरची मागर्ी लस्थर असते तेव्हाां उपललध असलेले पार्ी आवर् लागर्ारे साठिर् 

लेिा वचिीय पद्तीने दािविण्याकरता सामूवहक आरेिाचा उपयोग करता येतो. जलवििागातील 
अपेवक्षत उपज जी पुरेसा कालािधीतील पजणन्य अगर अपिाह याांच्या नोंदीच्यािर आधारलेली असते, वतचे 
सांगर्न कररे् ही पवहली पायरी असते. सांचयी उपज “कोटी” म्हर्ून आवर् मवहना “िजु” म्हर्ून ही उपज 
आरेवित करण्यात येते. आ. ६–१ मधील ABCD सारिी ह्या वनष्ट्कर्षाची ही रेर्षा नागमोडी वदसेल ि जर 
िापर अगर हावन झाली नसेल आवर् सिण पार्ी साठविलेले असेल तर कोर्तयाही कालािधीत उपललध 
होर्ारे एकूर् पार्ी वतच्यािरून वदसून येईल. वहिाळी मवहन्यातील जास्तीची उपज नागमोडी रेरे्षिरील 
अवधक िड्या िागािरून वनदमितशत होईल. आ. ६–१ मधील कालािधी १५ िर्षािर पसरला आहे आवर् 
पजणन्याच्या नोंदी तया कालािर आधावरत केलेल्या आहेत. िामितर्षक पजणन्य आवर् अपिाह बराचसा लस्थर 
असल्याने प्राप्त केलेले िरम  िविष्ट्यकालाकरता प्रके्षपर् म्हर्ून िापण्यास हरकत नाही. दीघण कालािधीच्या 
पजणन्य आवर् अपिाहाांच्या नोंदी जर उपललध असतील तर एका योग्य अशा वकमान उपजाच्या कालािधीचा 
िापर करािा. 

 
लस्थर आहे असे गृहीत धरलेल्या पाण्याच्या िापराचे सांगर्न कररे् ही पढुची पायरी असते. ह्या 

िापरात िप, बाष्ट्पीििन आवर् अन्य हानींचा समािशे असतो.१५ िर्षाच्या पाण्याच्या मागर्ीची बेरीज आ. 
६–१ च्या उजव्या बाजूला E रबदू म्हर्ून नोंदािी. यामुळे AE ही रेर्षा एकूर् सांचयी मागर्ी दाििील आवर् 
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जर E हा रबदू गृहीत धरलेल्या रेिाकृतीत दािविल्याप्रमारे् D रबदूच्या िाली असेल तर तया काळातील 
उपज लागर्ाऱ्या पाण्याच्या राशीचा पुरिठा करण्यास पुरेशी होईल. जर कुठल्याही रबदुपाशी उपजिरम  
मागर्ी–रेरे्षच्या िाली असेल तर साठिर्ाची जरुरी पडेल. लागर्ारे साठिर् ठरविण्याकरता मागर्ी–
रेरे्षशी समाांतर आवर् िालच्या रबदूपाशी उपजिरम ाशी स्पशण करर्ारी परांतु कोर्तयाही अन्य रबदूपाशी 
उपजिरम ाचा छेद न करर्ारी अशी FG सारिी एक रेर्षा आिण्याांत येते. स्पशण रबदू आवर् उपजिरम  
याांच्यामधील HI सारिे सिांत जास्त उदग्र अांतर लागर्ारे साठिर् दािविते. 

 
न भरलेल््ा जलाश्ाकरिा पद्धि. 

 
जर जलाशय िरण्याच्या आधीच योजनेतील मागर्ी पुरी कररे् अगतयाचे असेल तर िामितर्षक 

सरासरी अनुजे्ञय मागर्ी िालीलप्रमारे् काढािी. आ. ६–१ मधील उपज रेरे्षिरील B सारख्या शक्यतो 
िालच्या रबदूजिळ छेद करण्याकरता A पासून एक सरळ रेर्षा काढािी. ही AB रेर्षा अनुजे्ञय मागर्ीचे 
प्रवतवनवधति करते. 

 
जेव्हा मागर्ी लस्थर नसते तेव्हा जरी ही पद्त िापररे् शक्य असले तरी ती सहजासहजी लाग ू

करता येत नाही हे वदसून येईल. जर लोकसांख्या आवर् पाण्याच्या िापरातील िाढीकरता सिलती ठेिल्या 
तर AB ही रेर्षा िरम ाकर होईल, पर् स्पशणरेर्षा पद्ती, जलाशयाची लागर्ारी धारकता दािविण्याकरता, 
तरीही िापरता येईल. तथावप विचाराधीन स्िरुपाच्या कामाचे बाांधकाम अल्प कालीन गरजेच्या आधारे 
क् िवचतच करण्यात येते. अनुच्छेद ६–१ मध्ये सूिरेवित केलेली पद्त अवधक पसांत होरे् शक्य आहे, 
कारर् जलवििाजकातील वकमान सांिाव्य िामितर्षक उपजेिर िुटी आधारलेली आहे. 

 
प्रदूर्षर् कमी करण्याकरता, करमर्ूकीकरता तरतूद म्हर्ून, अगर अनुप्रिाही के्षिातील पाण्याचे 

हक्क पुरे करण्याकरता जलाशयाच्या िालच्या बाजूस नाल्यात वकमान प्रिाह सतत राहण्याच्या 
आिश्यकतेचाही विचार करािा लागेल. 

 
६–३ जलाश्ाची स्थानणनणििी :– 

 
बाांधकामाला, िवूम सांपादनाला, आवर् देििाल करण्याला वकमान िचण येईल आवर् कमाल 

पाण्याचा साठा होऊ शकेल अशी जर जलाशयाची जागा असेल तर ती सिात सोयीस्कर जागा असते. 
तसेच बांधाऱ्याकरता उपयुक्त पाया वमळरे्, जलाशयाच्या के्षिात गांिीर प्रमार्ात अांतःस्त्रिर् होईल अशी 
मृदा रचना नसरे्, रस्ते अगर आगगाड्याांचे मागण याांची पुनः रचना करण्याची मलैिारी बाांधकामाकरता 
योग्य प्रमार्ात सुगमता असरे्, सांरचनेकरता स्थानीय द्रव्य वमळरे्, पार्थळी अगर दलदली नसरे्, दाट 
लोकसांख्या नसरे्, कमी प्रमार्ात उथळ पार्ी असरे्, गुरूतिीय बलाने पार्ी पुरिठा करता येईल अशी 
जागेची उांची असरे्. आवर् साांडिा बाांधता येईल अशी सोयीस्कर जागा वमळरे्, हे ही महतिाचे असते. अन्य 
घटकाांचाही स्थानीय पवरलस्थतीप्रमारे् कमी अगर जास्त प्रिाि पडतो. 

 
जलाशयाच्या जागा तातपरुतया वनिडरे् आवर् समोच्च रेिाांच्या अभ्यासािरून धारकतेची 

अांदाजपिके तयार कररे् याकरता प्रदेश िर्णनातमक नकाशाांची मदत होते. जर नकाश े तयार कररे् 
आिश्यक असेल तर तयाकरता हिाई वचिर् जलद गतीचे आवर् काटकसरीचे असते. ४०० फूट=१ इांच या 
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मापाचे ि ५ फूट समोच्च रेिाांचे नकाश े अवधक आशादायक जागाांच्याकरता तयार करािते. ह्या 
नकाशाांच्यािर रस्ते ि इमारती, जमीन आवर् िनस्पती याांचे गुर्धमण आवर् मालकी हक्काांच्या रेर्षा 
दािविलेल्या असाव्यात. आ. ६–२ मध्ये दोन जलवििाजक के्षिे आवर् जलाशयाांची के्षिे आरेवित केलेला 
यू. एस. िवूिज्ञान सिेक्षर्ाचा नकाशा दािविला आहे. 

 

 
आ. ६–२. सांचयी जलाशयाच्या स्थान वनवितीचा नकाशा. 

 
बाांधाऱ््ाची जागा :– पार्ी वकती साचिनू ठेिले पावहजे हे ठरविल्यानांतर आवर् जलाशयाच्या 

जागेचे सिेक्षर् केल्यानांतर लागर्ाऱ्या पाण्याची रावश साठविण्याकरता बांधाऱ्याची उांची ठरिािी लागते. 
जलाशयातून कमीत कमी वकती पातळीपयंत पार्ी घ्याियाचे ती पातळी वनवित करण्यात येते, मग ते 
पाण्याच्या सांिाव्य राशीिर अिलां बून असो अगर अन्य घटकाांिर! नांतर प्रतयेक समोच्च रेरे्षने जलाशयातील 
वकती के्षि सामािनू घेतले जाईल हे प्लॅनीमीटरच्या सहाय्याने नकाशािरून प्राप्त करण्यात येते, आवर् 
“सरासरी अांतय–के्षि” पद्तीने राशीचे सांगर्न करण्यात येते. लागर्ाऱ्या धारकतेिरून बांधाऱ्याची उांची 
नक्की केली जाते. कधी कधी असे आढळून येते की, जलाशयाचे के्षि बांवदस्त करर्ाऱ्या उांचिट्यानी 
पाण्याच्या पृष्ठिागाची उांची सीवमत झाली आहे. अशा उदाहरर्ात दुसरी जागा शोधािी रकिा 
उांचिट्यािरील सिल रबदूच्याजिळ बाांध बाांधण्यासांबांधी विचार करािा: 
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बांधाऱ्याची जागा वनिडल्यानांतर, नक्की जागा आवर् सांरचनेची मापे कायम करण्याकरता काटेकोर 
सिेक्षर् करण्यात येते. दरीच्यामधून छेद घेरे् आवर् जयािर बांधाऱ्याचे स्थान दािविले आहे असा आ. ६–३ 
मध्ये दािविल्याप्ररे् एक समोच्च रेर्षाांचा नकाशा तयार कररे् ही सामान्य कायणपद्ती असते. नांतर आलेवित 
स्थानाप्रमारे् जवमनीिर िुांट्या मारण्यात येतात आवर् स्थानीय पवरलस्थतीमुळे जागेत काांही बदल करािा 
लागेल काय हे वनवित करण्याकरता तया जागेचे पवरक्षर् करण्यात येते. िशूास्त्रज्ञाच्या वनदशणनािाली 
जवमनीत आवर् िडकाांत िधेने घेण्यात येतात आवर् आ. ६–४ मध्ये दािविल्याप्रमारे् पाश्वणवचि तयार 
करण्यात येते. सांपूर्ण जलाशयाच्या प्रिाह रेरे्षिर िुांट्या माररे् इष्ट असते. सामान्यतः जागा विकत घेरे् 
अिश्य असल्याने जागेच्या के्षिाचे सिेक्षर् केले पावहजे. 

 

 
आ. ६–३ बांधाऱ्याच्या जागेच्या स्थानाचे प्रदेश िर्णन. 

 
आ. ६–४. बांधाऱ्याच्या जागेिरील मृदा आवर् िडकाांच्या अिस्थाांचे पाश्वणवचि. 

 
जलाशयाच्या िोऱ्यातील जलरुद्ता, बांधाऱ्याच्या जागेिरच्या िडकाचे गुर्धमण, उपललध 

असलेल्या सांरचना द्रव्याांची रावश आवर् साांडव्याचे स्थान, याच्या सांबांधी अभ्यास करून ििैूज्ञावनकाने 
अहिाल तयार करािा. तसेच जलाशयात गाळ साांचून राहण्याच्या समस्येचा तयाने अभ्सास करािा. 

 
उदाहरर् ६–२. ५० फूट उांचीिर ३२,९००,००० गॅलन पाण्याचा साठा कराियाचा आहे, 

५०,५५,६० फूट उांचीिर समोच्चरेर्षाांनी जी के्षिे व्यापली आहेत ि जी A५०, A५५, A६० या सांज्ञानी येथे 
सांबोवधत केली आहेत तयाांचे के्षिफळ चौ. फू. त िालीलप्रमारे् आहे. 

 
A ५० = १२६,५००  A७० = १४५,९०० 
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A ५५ = १३४,३००  A७५ = १६०,००० 
A ६० = १३६,०००  A८० = १६२,००० 
A ६५ = १४०,५००  A८५ = १६७,००० 
 
जलाशयाच्या साांडव्याच्या मार्थ्याची उांची वकमान वकती लागेल हे वनवित करा :– 
 
उकल :– लागर्ारी रावश ३२,९००,०००/७·४८=४,४००,००० घ. फू. आहे. समोच्च रेर्षाांच्या 

अनुिती जोडीत सामािलेल्या राशीचे आवर् सिात िालच्या अथिा ५० फुटाची समोच्च रेर्षा आवर् इतर 
समोच्च रेर्षाांपैकी प्रतयेकाच्या दरम्यानच्या सांचवयत राशी याांचे सांगर्न िालीलप्रमारे् कराि े:– 

 
अांशीय रावश सांचवयत रावश 

५० ि ५५ च्या दरम्यान (५/२) (१२६,५००+१३४,३००)=६५२,००० ६५२,२०० 
५५ ि ६० च्या दरम्यान (५/२) (१३४,३००+१३६,०००)=६७६,००१ १,३२८,००० 
६० ि ६५ च्या दरम्यान (५/२) (१३६,०००+१४०,५००)=६९१,००० २,०१९,००० 
६५ ि ७० च्या दरम्यान (५/२) (१४०,५००+१४५,९००)=७१६,००० २,७३५,००० 
७० ि ७५ च्या दरम्यान (५/२) (१४५,९००+१६०,०००)=७६५,००० ३,५००,००० 
७५ ि ८० च्या दरम्यान (५/२) (१६०,०००+१६२,०००)=८०५,००० ४,३०५,००० 
८० ि ८५ च्या दरम्यान (५/२) (१६२,०००+१६७,०००)=८२३,००० ५,१२८,००० 

 
८० फुटाच्या समोच्य रेरे्षच्या िालची सांचवयत रावश म्हर्जेच ४३०५,००० घ. फू. ही लागर्ाऱ्या 

राशीपेक्षा रकवचत् कमी आहे. तथावप, ८५ फूट समोच्च रेरे्षच्या िालची सांचवयत रावश ५,१२८,००० घ. फू. 
आहे ि ती िरपूर आहे. 

साांडव्याचे लागर्ारे वकमान उद्दणशन ८०+ ४४०००००—४३०५,००० × (८५-८०) = ८०·६ फूट 
येते. ५,१२८०००—४३०५,००० 

 
जलाश्ाचे के्षत्र ि्ार करिे :– पाण्याचा दजा सुरवक्षत रहािा म्हर्ून झाडे, झुडपे, िलेी आवर् 

लाांब गित कापून काढून टाकरे् इष्ट असल्याचे सामान्यपरे् मानले जाते. िरिरची माती काढून टाकरे् 
अगतयाचे असते. मलकुां डे, सांडास आवर् गोठ्याांच्या जागा, तयातील घार् पदाथण काढून टाकून, स्िच्छ 
कराव्या आवर् शजेारची दूवर्षत झालेली माती आवर् के्षि, िाळू, कां कर अगर स्िच्छ मातीने झाकून टाकािी. 
इमारती आवर् अन्य बाांधकामे काढून टाकािीत. रस्तयाांचे पुनःस्थापन केले पावहजे. जलवििाजकात जर 
िसाहती असतील तर तेथील िावहतमलािर पूर्णपरे् उपचार कररे् शक्य होईल अशा सांयांिानी तया 
सामान्यपरे् सुसवित कराव्या; अगर टाकाऊ द्रव्ये जलवििाजकाच्या बाहेर पांप करुन टाकािी. 

 
सामान्यपरे् पाण्याच्या वकनाऱ्यापासून वकमान १००० फूट अांतरापयंतची जमीन विकत घ्यािी; 

तथावप जलाशयाचा आकार, प्रदेश िर्णर्ातमक पवरलस्थती आवर् िविष्ट्यकालात जलाशयाचा 
मनोरांजनाकरता उपयोग होण्याची सांिाव्यता अशा अनेक घटनाांमुळे या अांतरात बदल होरे् शक्य असते. 
असे असले तरी जलाशयाकडे जार्ाऱ्या सिण मागािर वनयांिर् ठेिरे् नेहमीच इष्ट असते. 

 
६–४. बांधारे : 
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जया द्रव्याचे बांधारे बाांधले आहेत, जसे वचरेबांदी, मातीचे अगर अश्मस्थावपत, तयाांच्याप्रमारे् 

बांधाऱ्याच्या सामान्य प्रकाराांची िगणिारी करण्यात येते. वचरेबांदी बांधारे िारावश्रत कमानदार अगर पोकळ 
असू शकतात. 

 
बांधाऱ्याचा उघडा अगर अनुप्रिाही पृष्ठिाग हा तयाचा “मुििटा” असतो; अपर प्रिाही पृष्ठिाग ही 

तयाची “पाठ” असते. बांधाऱ्याचा तळ ही “बैठक”, वतची अनुप्रिाही कोर हा “चिडा” आवर् अपरप्रिाही 
कोर ही “टाच” असतात. तयाचा िरचा िाग हा “माथा” असतो. बठैकीपासून मार्थ्यापयंतचे उदग्र अांतर ही 
बांधाऱ्याची उांची असते. सामान्य जलपातळीपासून मार्थ्यापयंतच्या उदग्र अांतरास “मुक्तबाांध” म्हर्तात. 

 
भाराणश्रि धरि :– अडिलेल्या पाण्याने प्रिाि पाडलेल्या बलाांचा केिळ िजनानेच प्रवतरोध व्हािा 

अशा तऱ्हेचे िारावश्रत बांधाऱ्याचे अविकल्पन केलेले असते. एक बांधारा आ. ६–५ मध्ये दािविला आहे. 
कायणिाहीत असलेले सध्याचे बरेचसे उांच बांधारे या प्रकारचे आहेत. सामान्य सांरचना नेहमीच्या िारी अगर 
साध्या काँरम ीटची असते. जलरोधकतेकरता जरी तुलनेने काँरम ीटची कमी जाडी पुरेशी असली तरी 
स्थैयाकरता िारी काँरम ीटचे िारी िस्तुमान लागते आवर् पवहल्या दजाच्या पायाची आिश्यकता असते. 
नाल्यािर सरळ रेरे्षत अगर िरम  रेरे्षत िारावश्रत बांधारा बाांधता येतो. पर् दोन्ही बाबतीत अनुप्रस्थ छेदाचे 
अविकल्पन जर्ु काय तो सरळ रेरे्षतच आहे असे कल्पून केले जाते 

 

 
आ. ६–५ िाराश्रीत धरर्ाचा अनुप्रस्थ छेद. 

 
बांधाऱ््ाचे अम् प्रकार :– कमानीप्रमारे् काम देईल अशा प्रकारे कमानदार बांधाऱ्याचे अविकल्पन 

केलेले असते. याकरता तुलनेने अरुां द दरी आवर् िक्कम दगडी रितीची आिश्यकता असते. िारावश्रत 
बांधाऱ्यापेक्षा येथे अनुप्रस्थ छेद बराच सडपातळ असू शकतो. आडमागािरील के्षिाांचे बाबतीत द्रव्यात जी 
मोठ्या प्रमार्ात बचत होते ती फार महतिाची असते. 

 
पोकळ बांधाऱ्याचा अपरप्रिाही मुििटा अगर उतरती पषृ्ठिाही बाजू प्रबवलत काँरम ीटची असते ि 

प्रिाहाशी समाांतर असलेल्या टेकूच्या मावलकेने वतला आधार वदलेला असतो. ही तक्तपोशी सपाट असेल 
अगर प्रबवलत काँरम ीटच्या कमानींच्या मावलकेची असू शकेल; असा एक बांधारा आ. ६–६ त दािविला 
आहे. 
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आ. ६–६ पोकळ धरर्. 

 
६–५ बांधाऱ््ावरील जल दाब :– 

 
जेव्हा एकादा पृष्ठिाग पाण्यात बुडविला जातो तेव्हा तयािर पाण्याने पाडलेला एकक दाब िालील 

सूिाने प्राप्त केला जातो. 
 
p = ६२·५ hx (६–१) 
 
येथे p = पृष्ठिागाशी काटकोनात प्रिाि पाडर्ारा एकक दाब, द. चौ. फू. स पौंड; 
 
hx = जया रबदूजिळचा दाब हिा आहे तयािरील शीर्षण, फूटात. पाण्यात बुडालेल्या कोर्तयाही 

पृष्ठिागािरील एकूर् अविलांब दाब 
 
P = ६२·५ ahc असतो. (६–२) 
 
येथे P = सांपूर्ण पृष्ठिागािरील अविलां ब दाब, पौँ; 
a = पृष्ठिागाचे के्षिफळ, चौ. फूट; 
hc = पृष्ठिागाच्या गुरुतिमध्यािरील शीर्षण, फूट, 
 
उदग्र पाठीचा बांधारा :– उदग्र अपरप्रिाही मुििट्याच्या h उांचीच्या बांधाऱ्यािर, तयाच्या १ फूट 

रूां दीच्या प्रतयेक पट्टीिरील दाब 
 
P = ३१·२५ h2 येतो. (६–३) 
 
तसेच दाब कें द्र बांधाऱ्याच्या बैठकीिर पाण्याच्या िोलीत १/३ इतक्या उदग्र अांतरािर असेल. 

म्हर्ून बांधाऱ्याच्या चिड्याच्या िोिती जलदाबाचे घूर्ण 
 
M = ३१·२५ h2 (h/३) = १०·४२ h3 येईल (६–४) 
 
उदा॰ ६–३. बांधाऱ्याच्या पाठीमागे जर जाण्याची िोली ५३–५ फूट असेल तर पाण्याच्या दाबामुळे 

बांधाऱ्याच्या प्रतयेक फूटािरील आडिा रेटा आवर् बांधाऱ्याच्या चिड्यापाशी दाब घूर्ण वकती असेल ते काढा. 
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उकल : समी॰ ६–३ िरून लागर्ारा रेटा– 
 
P = ३१·२५ h2 = ३१·१५×५३·५2 = ८९४०० पौंड येतो. 
लागर्ारे घूर्ण समी. ६–४ िरून. 
M = १०·४२ h3 = १२·४२×५३·५3 = १५९६,३०० फू. पौंड येते. 
 
कलत््ा पाठीचा बांधारा :– जर बांधाऱ्याची पाठ उदग्राशी X अांशाचा कोन करीत असेल तर 

पाठीिरील दाबाचा आडिा घटक, T,३१·२५h2 होईल; हा उदग्र मुििटा असलेल्या बांधाऱ्यािरील अविलां ब 
दाबाप्रमारे्च आहे. तसेच उदग्र घटक “V” असेल ि तो ३१·२५ h2 tan X इतका होईल. दाबकें द्र १/३ h 
जिळ येईल; जलदाबाच्या क्षैवतज घटकाचे चिड्याच्या िोितलचे घूर्ण १०·४२ h3 येईल आवर् घसरर् ि 
कलां डून जाण्यास प्रवतरोध करण्यास जलदाबाच्या उदग्र घटकाची िर बांधाऱ्याच्या िजनाांत पडेल. 

 
आ. ६–७ मध्ये दािविल्याप्रमारे् काांही बांधारे जलपृष्ठािर वनरवनराळ्या िोलीिर पाठीला विविन्न 

उतार देऊन बाांधण्यात आले आहेत. अशा उदाहरर्ाांत जलदाबाच्या आडव्या घटकाांत बदल होत नाही, 
पर् पृष्ठिागाच्या प्रतयक्ष िागािरील दाबाचा उदग्र घटक अलग अलग सांगवर्त केला पावहजे. 

 

 
आ. ६–७. प्रघाताचे उिे आवर् आडि ेघटक दाििर्ारे उतरती पाठ असलेले धरर्. 

 
 

६–६. बांधाऱ््ावरील अम् बले : 
 
उतथापन–बल :– जेव्हाां जलाशयातील पार्ी बांधाऱ्यािाली जोराने घुसते तेव्हाां उतथापन घडून 

येते. असमाधानकारक पाया अगर बांधाऱ्यातील दोर्षामुळे हे घडरे् शक्य असते. बांधाऱ्याच्या पाठीशी 
जलाशयातील पार्ी सांपूर्ण दाबािाली असते आवर् कुां डातील जलपृष्ठापाशी अगर चिड्याजिळ ते शनू्य 
दाबािाली असते. पाण्याचा दाब िरच्या वदशनेे असतो आवर् तयाचा पवरर्ाम बाांधकामाचे िजन आवर् 
पाण्याच्या उलटून टाकर्ाऱ्या घूर्ास प्रवतरोध करण्याची क्षमता कमी करण्याकडे होतो. बांधाऱ्याच्या प्रतयेक 
फूट लाांबीिरील एकूर् उतथापन : 

 
U = ३१·२५ kl (h+h1) (६–५) 
येथे U = एकूर् उतथापन, पौंड, 
k = बैठक आवर् पाया याांच्यामधील सांबांध दािविर्ारा गुर्ाांक, जो सामान्यपरे् ०·५ पर् कधी कधी 
०·६७ पयंत उच्च असतो, 
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I = बैठकीची रुां दी, फूट; 
h = अपर प्रिाही मुििट्यापासचे जलशीर्षण. फूट; 
h1 = बांधाऱ्याच्या चिड्याजिळील कुां डातील जलशीर्षण, फूट, 
 
बांधाऱ्याच्या टाचेपासून जया रबदूजिळ उतथापन सांकें वद्रत झाले आहे असे मानाियाचे तया 

रबदूपयंतचे अांतर 
 

I1 = I  h+२h1 असते, (६–६) ३ h+h1 
 

गाळाचा दाब : बांधाऱ्याच्या पाठीमागे पुष्ट्कळिळेा बऱ्याच िोलीपयंत गाळ साचण्याची शक्यता 
असते. या वनके्षवपत द्रव्यामूळे पडर्ारा आडिा दाब 

 

p’ = wh2
2  १-Sin ∑ असतो. (६–७) २ १+Sin ∑ 

येथे p’ = एकूर् आडिा दाब, पौंड; 
w = वनके्षवपत द्रव्याचे िजन, द. घ. फू. स पौंड; 
h2 = द्रव्याची िोली, फूट; 
Z = द्रव्याचा विश्राम कोन, 
 
उदा. ६–४. आ. ६–५ मध्ये बांधाऱ्याचा अनुप्रस्त छेद दािविला आहे. तयाच्या पाठीचा उतार 

आडव्या एकास उदग्र आठ आहे. जर मातीच्या वनके्षपाची िोली २० फूट असेल, वतचे प्रिािी िजन द. घ. 
फू. स ६५ पौंड धरले आवर् विश्रामकोन ३०° असेल, तर वनके्षवपत द्रव्याने बांधाऱ्यािर पाडलेला आडिा दाब 
काढा.— 

 
उकल– या उदाहरर्ात, समी ६–७ िरून मातीचा आडिा दाब 
 

P’ = wh2  १-sin Z = ६५×२०2 × १–sin ३०° = ४३३० पौंड येतो. २ १+sin Z २ १+sin ३०° 
 
वहमदाब :– बांधाऱ्याच्या अविकल्पनात वहमदाब हा एक घटक असू शकेल अगर असर्ारही नाही. 

वहमजाडी ६ इांचापेक्षा जास्त असेल अशी अपेक्षा नसल्यास तयाकरता सिलत ठेिण्याची जरुरी नसते. जेव्हा 
तो घटक विचारात घेतला असेल तेव्हा, वहमदाब सामान्य जलपातळीच्यािाली काही अांतरािर लाग ू
होईल असे गृहीत धरण्यात येते. वहमदाबाकरता सरसकट सिलत ठेिािी; काांही उदाहरर्ाांत, दर रेिीय 
फूटास हा दाब ४७००० पौंड इतका जास्त धरण्यात आला आहे. जिळपासच्या बांधाऱ्यािरील अनुििाच्या 
आधारे ही सिलत ठेिािी हे चाांगले. वहमदाबाचा पवरर्ाम मुख्यतिकेरून कलां डण्याची वरम या वनमार् 
करर्ाऱ्या रेट्यात िर घालण्यात होतो 
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जरी लाटाांच्या सांिाव्य उांचीचा पवरर्ाम मुक्त बाांधाच्या उांचीिर होतो तरी हिा आवर् लाटाांचा दाब 
हे सामान्यतः घटक मानन्यात येत नाहीत. 

 
६–७. कलांडून जाण््ाणवरूद्ध बांधाऱ््ाची सुरक्षा. 

 
कलां डून जाण्याविरूद् िारावश्रत बांधारा सुरवक्षत आहे असे मानण्याकरता बांधाऱ्यािर लागू होर्ाऱ्या 

बलाांचा पवरर्ाम तयाच्या बठैकीच्या मध्यतृवतयाांशामधून जािा लागतो. म्हर्ून बांधाऱ्याच्या अविकल्पनातील 
मूलितू तत्त्ि, अनुप्रस्थ छेदाांकरता अशी मापे धराियाची की कोर्तयाही आडव्या छेदाच्या िर लाग ू
होर्ाऱ्या बलाांचा पवरर्ाम तया छेदाच्या मध्यतृतीयाांशातून जािा, हे असते. 

 
बांधाऱ्याचे अविकल्पन करताना, तयाच्या चिड्यािोिती बांधारा कलां डून टाकण्याची प्रिृत्ती असर्ारे 

प्रधान बल जलदाबाचा आडिा घटक हे असते असे गृहीत धरण्यात येते; बांधाऱ्याच्या पाठीमागे लागू होर्ारी 
वहम अगर गाळाच्या वनके्षपासारिी अन्य बलेसुद्ा विचारात घ्यािीत. कलां डून जाण्यास होर्ारा प्रवतरोध 
बांधाऱ्याचे िजन आवर् अपरप्रिाही कलतया मुििट्यािरील जलदाबाचा उदग्र घटक याांच्याकडून पुरविला 
जातो, पर् हा प्रवतरोध उतथापनामुळे कमी होतो. ही विविन्न बले आ. ६–७ मध्ये दािविली आहेत. 

 
उदा॰ ६–५ प्रस्त्रावित वचरेबांदी बांधाऱ्याचा एक चाांचर्ी अनुप्रस्थ छेद आ. ६–५ मध्ये दािविला 

आहे. जेव्हा बांधाऱ्याच्या मार्थ्याच्या िाली जलपृष्ठ १५ फूट असते तेव्हा तया जलपृष्ठािर वहमदाब दर रेिीय 
फूटास ३६००० पौंड लागू होईल असे गृहीत धरले आहे. गाळाच्या दाबाकडे दुलणक्ष केले आहे. उतथापन 
वनमार् करर्ारे शीर्षण टाचेजिळ पाण्याच्या पूर्ण िोली इतके असून ते चिड्याजिळ शून्यापयंत बदलर्ारे 
आहे असे गृहीत धरले आहे. बांधाऱ्याच्या मार्थ्यापासून जेथे सिण बलाांचा पवरर्ाम बठैकीचा छेद करतो तया 
रबदूपयंतचे अांतर सांगवर्त करा आवर् तो रबदू मध्यतृतीयाांशाच्या आत आहे काय हे वनवित करा. 

 
उकल : या उदाहरर्ात विचारात घ्याियाची बले, जलदाब, वहमदाब, उतथापन, वचरेबांदी कामाचे 

िजन, ही आहेत. १४५ फूट शीर्षाकरता जलदाबाचा एकूर् आडिा घटक 
T = ३१·२५ h2 
= ३१·२५×१४५2 = ६५७,००० पौंड आहे. 
आवर् बांधाऱ्याच्या चिड्याजिळ तयाचे धूर्ण 
M = १०·४२h3 = १०·४२×१४५3 = ३१,७७०,००० फूट पौंड आहे. 
आडिा असर्ारा Pv हा वहमदाब, ३६,००० पौंड आहे आवर् तयाचे धूर्ण 

३६०० × १४५ = ५,२२०·००० फू. पौंड आहे. 
पाठीच्या jk ह्या कलतया िागािरील जलदाबाचा उदग्र घटक 
 

V = ६ × ६५+१४५ × ६२·५ = ३९,४०० पौंड आहे २ 
 
िजु ११०–(६/२) = १०७ फूट असल्याचे गृहीत धरले आहे आवर् तयाचे घूर्ण ३९,४००×१०७ = 

४,२१६,००० फू. पौंड आहे. 
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बांधाऱ्याचे िजन आवर् तयाचे घूर्ण काढण्याकरता, तयाचे abc, bef, आवर् i j k सारख्या विकोनाांत 
आवर् bcde ि dghi ह्या चौकोनात वििाजन कररे् सोयीस्कर असते. िालीलप्रमारे् मूल्ये कोष्टवकत 
करािी. 

 
िाग के्षिफळ (चौ. फू.) िजु (फूट) घूर्ण 

abc १ ×४२×६०=१२६० २ ×४२=२८ ३५,३०० २ ३ 

bcde ४२×६०=१५२० ४२+ १ ×४२=६३ १५८,८०० २ 

bef १ ×४२×७५=१५८० ४२+ २ ×४२=७० ११०,६०० २ ३ 

dghi २०×१६०=३२०० ८४+ १ ×२०=९४ ३००,८०० २ 

ijk १ ×६×८०=२४० १०४+ १ ×६=१०६ २५,४०० २ ३ 
एकूर् ८८००  ६३०,९०० 

 
बांधाऱ्याच्या रेिीय फूटाचे एकूर् िजन ८८००×१५०=१,३२०,००० पौंड, आवर् बांधाऱ्याच्या 

चिड्याजिळ ह्या िजनाचे धूर्ण ६३०,९००×१५०=९४,६४०,००० फू. पौंड आहे. 
 
समी. ६–५ आवर् ६–६ मध्ये h1 शून्य आहे. म्हर्ून समी. ६–५ िरून एकूर् उतथापन दाब 
 
U = ३१·२५ k l h = ३१·२५×०·५×११०×१४५=२४९,००० पौंड आवर् टाांचेपासून तयाच्या वरम या–

रेरे्षपयंतचे अांतर, समी. ६–६ िरून  
 

l1 
l = ११० = ३६·६७ फूट येते. ३ ३ 

 
बांधाऱ्याच्या चिड्यािोिती उतथापनाचे घूर्ण 
 
२४९,००० × (११०-३६·६७) = १८,२६०,००० फू. पौंड आहे. 
 
म्हर्ून, बांधाऱ्यािर लागू होर्ाऱ्या पवरर्ामी बलाचा उदग्र घटक, जो बांधाऱ्याचे िजन, जलदाबाचा 

उदग्र घटक आवर् उतथापन दाब, याांची बवैजक बेरीज असतो, तो १,३२०,०००+३९,४००-२४९,००० = 
१,११०,००० पौंड आहे तसेच बांधाऱ्याच्या चिड्यािोिती पवरर्ामाचे घूर्ण सिण बलाांच्या घूर्ांच्या बवैजक 
बेरजे इतके असते. बांधाऱ्याच्या िजनाचे घूर्ण आवर् जलदाबाच्या उदग्र घटकाची घूरे् ही धन आहेत आवर् 
अन्य घूरे् ऋर् आहेत. म्हर्ून पवरर्ामी घूर्ण ९४,६४०,०००+४,२१६,०००-३१,७७०,०००-५,२२०,०००-
१८,२६०·०००= ४३,६१०,००० फूट पौंड आहे. जेथे पवरर्ामी बले बैठकीचा छेद करतात, तया रबदूपयंत 
बांधाऱ्याच्या चिड्यापासूनचे लागर्ारे अांतर ४३,६१०,०००÷१,११०,००० = ३९·२९ फूट येते. 
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बांधाऱ्याच्या चिड्यापासून बठैकीच्या मध्यतृतीयाांशाच्या कडेपयंतचे अांतर १/३×११०=३६·६७ फूट 

आहे, म्हर्ून पवरर्ाम बठैकीला मध्यतृतीयाांशाच्या कडेच्या २·६२ फूट आत छेदन करतो. 
 

६–८. घसरिास प्रणिरोध :– 
 
बांधाऱ्याच्या पाठीकर लाग ू होर्ाऱ्या क्षवैतज बलाांची, प्रामुख्याने जलदाबाची, प्रिृत्ती तयाच्या 

पायािरून घसरण्याकडे असते. जया द्रव्यािर बांधारा टेकलेला असतो ते द्रव्य आवर् बांधारा याांच्यामधील 
घर्षणर्ाने घसरर्ाला प्रवनरोध होतो. चाांगल्या प्रकारचा िडकाचा पाया असताना घर्षणर् गुर्ाांक सामान्यतः 
०·६० ते ०·७५ पयंत धरण्यात येतो. ओल्या मातीचा घर्षणर् गुर्ाांक अांदाजी फक्त ०·३३ असतो आवर् 
िडकातील मातीच्या वशिर्ी धोकादायक असतात. उदग्र बलाांचा मुख्यतः बांधाऱ्याच्या िजनाचा आवर् 
घर्षणर् गुर्ाांकाचा गुर्ाकार िडकाच्या पायािरील बांधाऱ्याविरूद् असर्ाऱ्या क्षवैतज घटकाांच्या वकमान 
दीडपट असािा आवर् मातीचा पाया असल्यास तया घटकाच्या २ अगर ३ पट असािा. असे असले तरी उांच 
िारावश्रत बांधारा मातीच्या पायािर बाांधू नये. 
 

 
आ. ६–८. धरर्ाचा चाचर्ी अनुप्रस्थ छेद 

 
६–९. चवड्याजवळ (द्रव्ाचा) चूरा होिे. 

 
बांधाऱ्याच्या दशणनी िागापाशी विशरे्षतः चिड्याजिळ होर्ाऱ्या (द्रव्याच्या) चुराड्याचे अन्िरे्षर् 

कराि.े कारर् चिड्याजिळ हानी झाल्यास बांधारा उलथून अगर घसरून पडतो. बांधाऱ्यामधील कलतया 
प्रवतबलाांचे सांगर्न अदमासािरच आधारले पावहजे. सामान्य पवरलस्थतीत, कमाल एकक दाब हा 
बांधाऱ्याच्या दशणनी िागािरील कलता दाब असतो ि तया एकक दाबाची रावश Pc = Pm Sec2 Y (६–८) 
असते अशी सिणसाधारर् धारर्ा आहे. 

 
येथे Pc = बांधाऱ्याच्या दशणनी िागापासचा कमाल कलता एकेक दाब; 
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Pm = कमाल उदग्र एकक दाब; 
 
Y = बांधाऱ्याच्या दशणनी िागाने उदग्राशी केलेला कोन 
 

६–१०. भाराणश्रि बांधाांऱ््ाचा अनुप्रस्थ छेद माथ््ाची रूां दी आणि बाह्य उभार : 
 
बांधाऱ्याांच्या मार्थ्याांच्या रूां द्ा ठराविक नसतात. तया सामान्यतः उांच बांधाऱ्याांच्याकरता, कमाल 

उांचीच्या बांधाऱ्याकरता १० टक्क्याांपासून कमी उांचीच्या बांधाऱ्याकरता १५ टक्क्यापयंत, वनरवनराळ्या 
असतात. जर बांधाऱ्याचा रस्ता म्हर्नू िापर होत असेल तर रस्तयाच्या अविकल्पनािरून ती रूां दी ठरिािी 
लागते. 

 
बाह्य उिार अगर मुक्त बाांध सामान्यपरे् उांचीच्या ५ टके्क असतो. पर् तो पूर्ण िरलेल्या 

जलाशयाकरता क् िवचतच २ फूटापेक्षा कमी आवर् १० फूटाांपेक्षा जास्त असतो. साांडव्याच्या अविकल्पनाचा 
िकु्त बाांधािर पवरर्ाम होरे् शक्य असते स्टीव्हन्सनच्या सूिातील मोलीटरने केलेल्या बदलाप्रमारे् लाटेची 
उांची– 

 

hw =०·१७ VwF+२·५ - ४ 
(६–९) V F 

 
इतकी असू शकते. 
येथे hw = लाटेची उांची, फूट. 
W = िाऱ्याचा िगे, दर ताशी मलै. 
F = िाऱ्याच्या आिाक्यात सापडलेल्या िुल्या पाण्याचा पवरसर, मलै 
 
अनुप्रिाही दशणनी िागाचा उतार :– बाह्य उिार आवर् मार्थ्याच्या रूां दीची वनिड केल्यािर जया 

रबदूजिळ अनुप्रिाही दशणनी िागाच्या उतारास प्रारांि होतो तो वनवित करता येतो. ह्या रबदूची स्थान 
वनविती पार्ी सिात जास्त उांच पातळीनर असताना अगर ते िालच्या पातळीिर असताना आवर् वहमदाब 
गृहीत धरून करािी. बांधाऱ्याच्या मार्थ्यापासून उताराच्या सुरिातीपयंतच्या अांतराची उकल प्रतयक्षपरे् 
कररे् शक्य होत नाही. मार्थ्याच्या रूां दीच्या सुमारे दीडपट मूल्य सामान्यतः गृहीत धरण्यात येते आवर् तया 
छेदािरील बले वनवित करण्यात येतात. जर पवरर्ामी बले मध्यतृतीयाांशाच्या बाहेर छेदाला काटत 
असतील तर मार्थ्याच्या रूां दीच्या दीडपटीपेक्षा कमी मूल्याचा िापर करािा आवर् जर पवरर्ाम 
मध्यतृतीयाांशाच्या फारच आत पडत असेल, समजा २ इांचापेक्षा जास्त, तर मार्थ्याच्या रुां दीच्या दीडपटीपेक्षा 
अवधक मूल्य िापराि.े 
 

अशाच प्रकारे बांधाऱ्याच्या िालच्या छेदाांचे अन्िरे्षर् करण्यात येते ि तयािळेी मध्यतृतीयाांशाच्या 
आत पवरर्ाम रहािा म्हर्नू छेद रूां द करण्यात येतात. 
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विवशष्ट पातळीिर िजनाची कायणकारी रेर्षा छेदाच्या मध्यतृतीयाांशाच्या आत रहािी म्हर्नू 
बांधाऱ्याच्या पाठीिरही उतार द्ािा लागतो. अशा तयाच्या छेदाांचे वनधारर् करण्यासाठीही हीच सामान्य 
कायणपद्वत िापरण्यात येते. 
 
६–११. साांडव्ाचे अणभकल्पन :– 
 

िरपेट आकाराच्या साांडव्याची तरतूद करािी. तयाची स्थानवनविती अशा प्रकारे कराि ेकी तयाच्या 
प्रस्रािामुळे बांधाऱ्याच्या कोर्तयाही िागाची हानी होऊ शकर्ार नाही. सांिाव्य पूर प्रिाहात अनेक घटकाांचा 
समािशे होतो. तयाांची चचा २ ऱ्या प्रकरर्ात केलेली आहे. उदाहरर्ाथण जर सांपूर्ण जलवििाजन के्षिातून 
२४ तासात ६ इांच अपिाहाचा वनःसार साांडव्यािरून व्हािा असे ठरविले तर १० चौ. मलै जलवििाजकातून 
द. से. स १६१३ घ. फूट अपिाह येईल. जेथे साांडव्यािरील प्रिाहाची िोली ठरविलेली असते तेथे 
साांडव्याची लाांबी िालील सूिािरून वनधावरत करता येते : 
 

L = 
Q 

(६–१०) 
३·४H2/3 

येथे L = साांडव्याची लाांबी फूट; 
Q = साांडव्याची लागर्ारी क्षमता, द. से. स घ फूट. 
H = साांडव्याच्या मार्थ्यािरील कमाल शीर्षण, फूट. 

 
जर साांडव्याची लाांबी स्थावनक पवरलस्थतीिरून अगर अविकल्पनाच्या (गरजा) मुळे ठरविलेली 

असेल तर प्रिाहाची िोली िालील सूिाने वनवित करता येते. 
 

 
 

साांडव्याचा माथा :–आ. ६–९ त साांडव्याच्या मार्थ्यािरील पाण्याचा मागण दािविला आहे. 
पाण्याच्या िरम पटाचा िरचा पृष्ठिाग ही िरची नँप असते आवर् िालचा अगर अिपृष्ठिाग ही िालची नँप 
असते. जयािरून प्रिाह िाहतो तया बाांधकामाचा पृष्ठिाग, साांडव्यािरून िाहर्ाऱ्या पाण्याच्या अपेवक्षत 
कमाल राशीतून वनमार् होर्ाऱ्या िालच्या नॅपशी, जुळर्ारा असािा. आ. ६–९ मधील a पासून b पयंतचे 
उदग्र अांतर सुमारे ०·११ H आवर् या रबदूतील क्षैवतज अांतर ०·२५ H असते. येथे H हे साांडव्याच्या 
मार्थ्यािरील शीर्षण असते. b च्या पलीकडील िालच्या नॅपचे सैद्ाांवतक िरम  हे परिलय असते. तयाचे 
समीकरर् X2 = १·७८ Hy असे आहे (६–१२). येथे X हे b पासून िालच्या नॅपिरील कोर्तयाही 
रबदूपयंतचे क्षवैतज अांतर असते आवर् y हे b पासूनचे तयाच रबदूपयंतचे उदग्र अतर असते. 
 

 



 

 अनुक्रमणिका 

आ. ६–९ पणरवाही धरिाकरिाां धारदार कड असलेल््ा माथ््ाचा वापर केलेला साांडव्ाच््ा माथ््ाचा 
आकार 

 
िरम ाची सुरिात कराियाच्या आधी b च्या पवलकडे अांदाजी २ फुटापयंत साांडव्याचा माथा सपाट 

ठेिािा; नांतर साांडव्याचा िकिाग X2 = २·२५ Hy (६–१३) या समीकरर्ाने होर्ाऱ्या परिालयाप्रमारे् 
असािा. 
 
६–१२ कमानदार बांधारे :– 
 

बांधाऱ्याचे अांतयाधार म्हर्नू काम देर्ाऱ्या दरीच्या बाजिाांिर जलदाबाचें पारेर्षर् कमानीच्या 
वरम येतून व्हाि ेहे कमानदार बांधाऱ्याचे कायण असते. म्हर्नू अशा बांधाऱ्याचे स्थैयण अििांजन सामर्थ्यािर आवर् 
िापरलेल्या द्रव्याच्या िजनािर अिलां बून असते. कमानदार बांधाऱ्यातील प्रवतबलाांचे वबनचूक गवर्तीय 
विश्लेर्षर् कररे् अिघड असते. तथावप, कधी कधी बांधारा हा स्ितांि अशा क्षैवतज थराांच्या अगर 
बाांगड्याांच्या मावलकाांचा बनला आहे, तयाांतील प्रतयेक थराचे किच पातळ नळकाांड्याांचे आहे ि 
जलदाबाच्या क्षवैतज घटकाांच्या अििांजनी प्रिािािाली ते आले आहे असे मानण्यात येते. लयूरो ऑफ 
रेक्लमेशने विकवसत केलेल्या तथाकवथत चाांचर्ी – िार – पद्तीत बांधाऱ्याकरता तातपुरती पवरमापे 
वनिडण्यात येतात आवर् बांधाऱ्याचे वििाजन आधाराांच्या जिळ बसविलेल्या क्षवैतज कमानींच्या सांचात 
आवर् िालच्या टोकाांजिळ बसविलेल्या उदग्र बाहुधरर्ाांत केले आहे असे गृहीत धरण्यात येते. बऱ्याच 
चाांचण्या ि सांगर्ने केल्यानांतर पार्ी आवर् तपमानाच्या िाराांची अशा तऱ्हेने िाटर्ी केली जाते की 
बाहुधरर् आवर् कमान याांच्या कोर्तयाही अांतछेदाजिळ बाहुधरर्ािरील िारर्ामुळे वनमार् झालेले, 
विजयेच्या बाजूने होर्ारे, विके्षपर् कमानीिरील िारर्ामुळे वनमार् होर्ाऱ्या विके्षपर्ा इतकेच जिळ जिळ 
होईल. 
 

जाडीकरता नळकाांड्याचे सूि : 
 

कमानदार बांधाऱ्याच्या विश्लेर्षर्ाकरता तातपुरती पवरमार्ें वनिडताना जलदाबाच्या क्षैवतज 
घटकाचा अििांजक पवरर्ामच बांधाऱ्यािर फक्त लागू होतो आवर् पातळ नळकाांड्याचा िाग असर्ाऱ्या 
क्षैवतज बाांगड्याांत तयाचे वििाजन केले आहे असे गृहीत धररे् सोयीचे असते. जेव्हाां बाहेरींल अविलां ब 
दाबािाली असलेल्या पातळ नळकाांड्याांचा बांधारा एक िांड आहे असे मानले जाते तेव्हाां कोर्तयाही पातळी 
जिळची जाडी िालील नळकाांड्याच्या सूिािरून काढण्यात यािी : 
 

t = 
Rp 

(६–१४) 
f 

t = कमानीची लागर्ारी जाडी, फूट. 
R = बांधाऱ्याच्या बाहेरची अथिा अपरप्रिाही दशनंी िागाची विजया, फूट; 
p = विचाराधीन पातळीिरील जलदाब. द. चौ. फू. स पौंड; 
f = बाांधकामातील अनुजे्ञय सांपीडक एकक प्रवतबल, द चौ. फू. स पौंड. 
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f चे मूल्य सामान्यतः द. चौ. फू स ४०,००० ि ६०,००० पौंडाच्या दरम्यान असते पर् काांही 
पवरलस्थतीत ते द. चौ. फू. स ९०,००० पौंडा इतके असू शकते. 
 

उदा. ६–६. पाण्याच्या पातळीिाली ४० फूट िोलीिर कमानदार बांधाऱ्याच्या अपरप्रिाही 
दशणनीिागाची विजया ३०० फूट हिी आहे. जर फक्त चाप – वरम येचाच विचार केला, नळकाांड्याांचे सूि 
िापरले आवर् अनुके्षय प्रवतबल द. चौ. फू. स ५०·००० पौंड धरले तर तया िोलीिर कमानीची जाडी वकती 
लागेल? 
 

उकल :– R = ३०० फूट, P = ६२·५ × ४० = द. चौ. फू. स २५०० पौंड आवर् f = द. चौ. फू. स 
५०,००० पौंड, म्हर्ून लागर्ारी जाडी : 
 

t = 
Rp 

= 
३००×२५०० 

= १५ फूट. 
f ५०,००० 

 
कमानदार बांधाऱ्याचे प्रकार :– लस्थर विजया असलेल्या कमानदार बांधाऱ्याचें बाबतीत सिण क्षैवतज 

वििागाांची िरम ता–विजया एकसारिी असते. नळकाांड्याांच्या सूिानुसार बाांधकामाची पायर्थ्याशी लागर्ारी 
जाडी बांधाऱ्याच्या उांचीच्या प्रतयक्ष प्रमार्ात िाढते. कमी उांचीच्या बांधाऱ्यात, अपर प्रिाही दशणनी िाग 
सामान्यतः िडा असतो आवर् अनुप्रिाही दशणनी िागाचा उतार एक समान असतो; उांच बांधाऱ्यात दोन्हीही 
दशणनी िागाांना उतार वदलेला असतो. लस्थरकोन असलेल्या कमानदार बांधाऱ्याचे बाबतीत, प्रतयेक क्षैवतज 
वििागाांच्या शिेटाजिळच्या विजयाांच्या मधील मध्यकोन एक सारिा असतो. लस्थरकोनी बांधाऱ्याच्या 
िालच्या िागाांची जाडी वततक्याच उांचीच्या लस्थरविजया असलेल्या बांधाऱ्याच्या जाडीपेक्षा वकती तरी कमी 
ठेिता येते. सैद्ाांवतकरीतया, लस्थरकोनी धरर्ाकरता सिात अवधक काटकसरीचा अनुप्रस्थ छेद, जेव्हा 
प्रतयेक क्षवैतज वििागाकरता मध्यकोन ११३ अांशाचा असतो तेव्हा, प्राप्त होतो परांतु १२० आवर् १४५ 
अांशाांच्या दरम्यान असर्ाऱ्या मध्यकोनाांच्या बाबतींत प्रतयक्षात फारच थोडा फरक पडतो. 
 
६–१३. पृष्ठवाही प्रकाराचे बांधारे :– 
 

सिात सामान्य प्रकाराचा मजल्याचा बांधारा हा आ. ६–६ त दािविल्याप्रमारे् तुलनेने जिळजिळ 
अांतर ठेिलेल्या सडपातळ टेकूां चा आधार वदलेल्या प्रबवलत काँरम ीटच्या लाद्ाांच्या मावलकेचा असतो. 
मजल्याचा अपरप्रिाही दशणनी िागाला सामान्यपरे् उदग्र वदशशेी ३५ ते ४५ अशाचा (कोन करून) उतार 
वदलेला असतो. तयाचे अविकल्पन टेकूां चा आधार वदलेली आवर् पाण्याचा िार दीघणकाल लागू असलेली 
प्रबवलत काँरम ीटची लादी आहे असे समजून करण्याांत येते. िोलीप्रमारे् दाब िाढत जातो आवर् जास्त 
दाबाकरता जाड लादी आवर् जादा वशगाांची जरूरी लागते. लादीिरील िार, लादीिर अविलां ब वदशनेे 
पडलेला जलदाब आवर् लादीच्या दशणनी िागाांशी काटकोनात असलेल्या लादीच्या िजनाचा घटक, याांच्या 
बेरजेइ तका असतो. टेकूां च्यािरील आधार देर्ाऱ्या कठड्याांच्या कें द्राांच्यामधील अांतर हा “गाळा” असतो. 
 

उदा॰ ६–७ अपवरिाही छद असलेल्या प्रबवलत काँरम ीटच्या बांधाऱ्याचा आ. ६–६ मध्ये 
दािविलेल्या बांधाऱ्यासारख्या असलेल्या अपरप्रिाही मजल्याचा उतार उदग्राशी ४५ अांशाचा कोन करतो 
आवर् १६ फूट मध्याांतर ठेऊन (तयाला) टेकू वदले आहेत. 
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fc = ११२५, fs = १८,०००, Vc = ७५, v = द. चौ, इां. स २५० पौंड आवर् n = १२ असताना जल 

पृष्ठाच्या िाली ३० फूट िोलीिर लादीची एकूर् जाडी वकती लागेल आवर् मुख्य प्रबलन वशगाांचा आकार 
आवर् तयामधील अांतर वकती लागेल हे काढा. 
 

उकल :– लादीच्या १ फुट रुां दीच्या पट्टीिरील एकूर् िार िारीलप्रमारे् वनधावरत केला जातो : 
 

अविलां ब जलदाब ६२·५×३० = द. चौ. फु. स १८७५ पौंड येतो. जर मजल्याच्या दशणनी िागाशी 
काटकोनात असलेल्या तयाच्या घटकाचे िजन जलदाबाच्या १२ टके्क अगर द. चौ. फु. स २२५ पौंड धरले 
तर द. चौ फू िरील एकूर् िार १८७५+२२५ = २१०० पौंड येतो. गाळा १६–१ = १५ फूट आहे असे धराि;े 
नमन घूर्ण 
 

M’ = 
२१०० × १५2 

= ५९,००० फूट पौंड येईल. 
८ 

 
fs, fc आवर् n याांच्या मूल्याांच्याकरता R हा गुर्ाांक २०७ आहे आवर् सांतुवलत पोलाद गुर्ोत्तर ०·०१३४ 
आहे. म्हर्ून अिश्य असर्ारी लादीची प्रिािी जाडी 
 

d = 
√Μʼ 

= 
√५९,००० 

= १६·९ 
R २०७ 

 
अगर १७ इांच येते. 
 

जर वशगाांच्या बाहेरील बाजूस ४ इांच काँरम ीट ठेिण्याचे मान्य केले तर लादीची एकूर् जाडी २१ 
इांच ि द. चौ. फू. िजन (२१/१२) × १५० = २६२ पौंड येईल, लादीच्या दशनंी िागाशी काटकोनात 
असलें ल्या ह्या िजनाच्या घटकाचे िजन २६२ Sin ४५° = १८५ पौंड येईल. हे िजन गृहीत धरलेल्या 
िजनापेक्षा काहीसे कमी आहे म्हर्ून जाडी २१ इांच धरण्यात येईल. 
 

सुधावरत िार १८७५ + १८५ = द. चौ. फू. स २०६० पौंड येईल. म्हर्ून लादीतील कमाल कतणन 
 

V = 
२०६० × १५ 

= १५,४५० पौंड येईल 
२ 

 
आवर् कमाल नमन घूर्ण 
 

M‘ = 
२०६० × १५² 

= ५८००० फूट पौंड येईल. 
८ 



 

 अनुक्रमणिका 

 
एकक कतणन प्रवतबल 
 

v = 
V 

= 
१५४५० 

= द. चौ. इां. स ८८·५ पौंड येईल 
bjd १२ × ०·८५७ × १७ 

 
विकर्ण तर्ािाचा प्रवतकार करण्यासाठी अिश्य असर्ाऱ्या उिार प्रबलनाची तरतूद मुख्य तर्ाि 

वशगाांच्या पैकी काही िाकिनू करता येईल. तथावप हि े असेल तर कतणन प्रवतबल द. चो. इांचास ७५ 
पौंडापयंत कमी करण्याकरता टेकूां च्या जिळ लादीची जाडी िाढविता येईल. जर अवतवरक्त काँरम ीटकडे 
दुलंक्ष केले आवर् लादी साध्या काँरम ीटची चौकोनी तुळई आहे असे मानले तर प्रतयेक टेकूजिळ लागर्ारी 
एकूर् जाडी 
 

dʼ = 
३v 

= 
३ 

× 
१५४५० 

= २५·७ अगर २६ इांच येईल– 
२ vb २ ७५ × १२ 

 
गाळ्याच्या मध्याजिळ रुां दीच्या दर इांचाकरता लागर्ाऱ्या मुख्य प्रबलाचे के्षिफळ 

 

As = 
Mʼ 

= 
५८००० 

= ०·२२१ चों. इांच येते. 
fₛjd १८००० × ०·८५७ × १७ 

 
१·०८/०·२२१ = ४·५२ इांच अगर ४½ इांच अांतरािर नऊ वशगा ठेऊन ह्या के्षिफळाची तरतूद करता 

येईल. ततसम एकक बांध–प्रवतबल 

u = 
v 

= 
१५४५० 

= द. चौं. इांचास 
jdO ०·८५७ × १७ × (१२/४·५) × ३·५४ 

 
१२५ पौंड येते. हे (बांध–प्रवतबल) द. चौ. इांचास २५० पौंड या अनुजे्ञय मूल्यापेक्षा बरेच कमी आहे. म्हर्नू 
१७ इांच प्रिािी जाडी आवर् एकूर् जाडी २१ इांच समाधानकारकपरे् ठेिता येईल ि ९ वशगा ४½ इांच 
अांतरािर ठेिनू मुख्य प्रबलन करता येईल. 
 

अनेक कमानींचे बांधारे :–अनेक कमानींच्या बांधाऱ्यात, पृष्ठिाह बनविर्ाऱ्या कमानी ह्या 
नळकाांड्याांचेच िाग असतात, परांतु ह्या नळकाांड्याांचे अक्ष उदग्राशी कलते असतात. म्हर्ून अक्षाच्या 
काटकोनात घेतलेला कमानीचा अनुप्रस्थ छेद वक्षवतजाशी कलता असतो. ह्या छेदाचे विन्नविन्न वििाग 
जलपषृ्ठा च्या िाली वनरवनराळ्या िोलीिर असल्यामुळे, ते विविन्न एकक दाबाांच्यािाली येतात. ही 
िारर्ाची विर्षमता, बांधाऱ्याच्या मार्थ्याजिळ, महतिाच्या विचाराची बाब असते पर् तळाजिळ वतला महति 
नसते. नेहमीच्या अविकल्पनात शीर्षण ि अांतयाधारमधील माध्यजलदाबाइतका समिार कमानीिर पडला 
आहे असे गृहीत धरण्यात येते. तातपुरती मापे प्रस्थावपत करतेिळेी, समीकरर् ६–१४ लागू केले जाते 
आवर् काँरम ीटच्या िजनाकडे दुलणक्ष करण्यात येते, टेकूां च्यामधील प्रवतबले सपाट लादीच्या मजल्याच्या 



 

 अनुक्रमणिका 

बांधाऱ्यातील प्रवतबलासारिी सांगवर्त केली जातात ि तयािळेी पायाच्या तळािरील मजल्याच्या कमानींच्या 
आधारके्षिाकडे दुलणक्ष करण्यात येते. 
 
६–१४. स्थाणपि बांधारे :— 
 

मातीचे बांधारे :–आ. ६–१० त दािविल्याप्रमार्ें, मातीचा बांधारा हा सारतः एक साधा, लुमट िाळू 
अगर कां कराचा, आवर् वचकर् मातीचा िराि असतो. तयाचे िस्तुमान जलदाबाला प्रवतकार करण्यास 
लागर्ाऱ्या िस्तुमानापेक्षा जास्त असते. माती वनके्षवपत करत असताना वतची जलािेद्ता िाढविण्याकरता 
सांघवनत करण्यात येते. सामान्यपर्ें गािा अगर रक्षक–रित काँरम ीटची अगर विशरे्ष प्रकारे सांघवनत 
केलेल्या वचकर्मातीची बनिनू वतचा उपयोग केला जातो. लाटाांच्या आघातामुळे होर्ाऱ्या क्षरर्ापासून 
वतचे सांरक्षर् केले पावहजे; सामान्यपरे् फरसबांदी करून अगर दगडगोट्याांचा थर घालून हे (सांरक्षर्) केले 
जाते. बांधाऱ्याच्या उांचीच्या १० टक्क्यापेक्षा मुक्त बाांध कमी असता कामा नये आवर् साांडव्याची क्षमता िरपूर 
असािी कारर् जर मातीच्या बांधाऱ्यािरून पार्ी िाहू लागले तर तयाचा नाश होतो. 
 

 
आ. ६–१०. मातीच्या धरर्ामधून घेतलेला छेद (साांडव्याचा छेद दाखनर्िेिा िाही.) 

 
चाांगल्या पायापयंतची मूळची माती काढून टाकून बांधाऱ्याची जागा तयार करािी आवर् गाभ्याची 

रित अप्रिशे्य पायथा आवर् बाजूच्या िडकाांत जिडून टाकािी. नांतर सामान्यतः माती िाहून नेऊन आवर् 
उच्च सधनता येईपयंत वतचे सांघनन करून अगर द्रिीय िरर्ी करून िराि तयार करण्यात येतो. 
 

मातीच्या बांधाऱ्याची रचना ताठर नसते आवर् तयाच्यातील प्रवतबलाांचे विश्लेर्षर् करता येत नाही; 
तसेच तयाच्या अविकल्पनासाठी एकादे सूि प्राप्त करता येत नाही. जरी मातीच्या बांधाऱ्याच्या दशणनी 
िागाांचे उतार जया द्रव्यापासून तो बनविला आहे तयािर काहीसे अिलां बनू असतात तरी तुलनेने मानक 
उताराांचे विकसन करण्यात आले आहे. द्रव्य घसरून जार्ार नाही इतका सपाट अपरप्रिाही दशणनी 
िागाचा उतार ठेिािा. िरड द्रव्याचे बाबतीत सामान्यतः १ उिा ि २ आडिा असा उतार समानधानकारक 
असतो आवर् सूक्ष्म द्रव्याकरता एकास तीन हा उतार सोयीस्कर असतो. उतारात अनुप्रिाही उतार 
सामान्यपरे् एकास दोन असतो; उतारात िांड पाडण्याकरता पुष्ट्कळिळेा पायट्याांचा उपयोग करण्यात 
येतो; तयाची रूां दी १० ते २० फूट असू शकते. ते िरच्या वदशनेे ३० ते ४० फूट अांतरािर ठेिण्यात येतात. 
मार्थ्याची रूां दी प्रिाह रेरे्षपयंतच्या उांचीच्या २० ते २५ टके्क ठेिािी पर् ती १० फूटापेक्षा कमी असू नये. 
लाटाांमुळे होर्ारी धूप आवर् सांिाव्य वहमवरम या याांच्यापासून फरशी अगर दगड गोट्याांचा थर घालून 
अपरप्रिाही दशणनी िागाच्या सांरक्षर्ाची तरतूद करािी. अनुप्रिाही दशणनी िागाचे, गिताचे गडे्ड लािनू अगर 
बी पेरून, क्षरर्ापासून सांरक्षर् कराि.े 
 

अश्मस्थाणपि बांधारे :– 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ६–११ त दािविलेला अश्मस्थावपत बांधारा मातीच्या बांधाऱ्यासारिाच सामान्य प्रकाराचा 

असतो पर् तयात सुटे दगड रचून िराि केला जातो. अपर प्रिाही दशणनी िागाच्या उतारािर काँरम ीट 
टाकून अगर बाांधकाम करून सामान्यपरे् जलरुद्ता प्राप्त केली जाते; फारच कमी िळेा गािारितीचा 
िापर करण्यात येतो. अशा बांधाऱ्याचा पाया िक्कम असला पावहजे ि तयािरून (पार्ी) ओसांडून जाऊ नये 
म्हर्ून पुरेशा क्षमतेच्या साांडव्याची तरतूद केली पावहजे. 
 

 
आ. ६–११. धरिाचा अश्मस्थाणपि प्रकार. 

 
६–१५ जलाश्ाि गाळ साांचिे : 
 

जया के्षिात नाल्यातून बऱ्याच प्रमार्ात तरांगते द्रव्य िाहून जाते तेथे गाळ साांचरे् आवर् पवरर्ामी 
जलाशयाच्या क्षमतेत घट होरे् या बाबींचा विचार केला पावहजे. जलवििाजक के्षिात होर्ाऱ्या िकू्षरर्ामुळे 
बऱ्याच प्रमार्ात जलाशयात गाळ साचतो. जया घटकाांचा प्रिाि गाळ साठ्यािर पडतो ते पजणन्याचे प्रमार् 
ि राशी, मातीचे गुर्धम,ं वनःसारर् के्षिातील उतार आवर् जवमनीचा िापर, हे होत. वनःसारर् के्षिाचे 
िौंवतक गुर्धमण आवर् अिसाद सांचयाची रावश याांच्यात अनुििावश्रत सांबांध असल्याचे वदसून येत नाही. 
तथावप जेवकन्स आवर् मोक यानी नैऋतयेकडील राजयाांतील जलाशयातील नोंदीतून उपललध केलेल्या 
माहीतीिर आधारलेल्या साांलख्यकीय अभ्यासािरून िालील विधानाांची सतयता वदसून येते : 
 

(१) जलाशयात वनके्षपर् झालेल्या अिसादाची िामितर्षक रावश वनःसारर् के्षिाच्या प्रमार्ात असते 
आवर् तया वठकार्ी वतची सरासरी वनःसारर् के्षिाच्या दर चौ. मलैास ०·४४ एकर फूट असते. (२) 
अिसाद–सांचयाच्या िामितर्षक प्रमार्ाचा, जलाशयाची क्षमता आवर् जलवििाजकाांचे के्षि याांच्या गुर्ोत्तराशी 
सांबांध असतो पर् अविकल्पनाच्या कामाकरता साांलख्यकीय सहसांबांधातून िािीलायक समीकररे् प्राप्त होत 
नाहीत. (३) कालगतीनुरूप जलाशयाच्या िामितर्षक सांचयक्षमतेची हानी होते. 
 

यु. एस् . च्या शतेकी िातयाने केलेल्या अनेक िर्षांच्या अभ्यासािरून जलाशयात वनके्षवपत झालेला 
गाळ काढून टाकरे् क्ववचतच काटकसरीचे होते असे वदसून आले आहे. तयािळेी जलाशयाांच्या बाांधकामाचा 
िचण दर घ. याडास सुमारे ३ सेंट येत असे पर् तयातून गाळ काढून टाकण्यास ४ ते ४० पट िचण येई. ह्या 
अभ्यासािरुन, जलाशयाची आयुमयादा वबनधोकपरे् १०० िर्ष े राहण्याकरता उपनद्ाांच्या वनःसारर्ाच्या 
दर चौ. मलैाकरता जलाशयात ७५ एकर फुट क्षमता असरे् इष्ट असते असे वदसून आले. तथावप, स्थावनक 
पवरलस्थतीनुरूप हा आकडा बदलतो. पेवनवसल्व्हावनयातील अनुिि असा आहे की, जेथे द. चौ. मलैास ५० 
एकर फूटापेक्षा साठा कमी आहे ि जलविमाजकात १० टक्क्यापेक्षा जास्त शतेजमीन आहे अथिा जेथे क्षरर् 
होत असल्याचे वदसते अशा वठकार्ी गाळ साठण्यासांबांधी अभ्यास कररे् इष्ट असते. इवलनॉईसमध्ये, 
जलवनःसारर् के्षिाच्या दर १०० चौ. मलैातील गाळ साठण्याची मािा २२ पासून ७० एकर फूटापयंत आहे. 
तया राजयातील वनष्ट्कर्षण असा आहे की, द. चौ. मलै जलवििाजकाकरता १०० एकर फूटापेक्षा साठा कमी 
असू नये आवर् १०० चौ. मलैापेक्षा कमी के्षिफळ असलेल्या जलवििाजकाांच्याकरता तो जास्त असािा. 



 

 अनुक्रमणिका 

वनिारक उपायात, जलाशयाच्या अविकल्पनात, गाळाचे वनःसारर् जलाशयापयंत पोहचण्याचे आधी गाळ 
काढून टाकरे् आवर् िवूमसांरक्षर् प्रथाांचा समािशे करािा. 
 
६–१६, चढाव पट्ट्या आणि मत्स््सोपान :– 
 

चढाि पट्ट्या अनेक प्रकारच्या असतात. सामान्यतः जेव्हा पाण्याचीं पातळी पवरिाही अनुिागाच्या 
अगर साांडव्याच्या मार्थ्याच्या िर असते तेव्हा तया जलपातळीचे वनयांिर् करण्याकरता तयाांचे अविकल्पन 
करण्यात येते. हे वनयांिर् हाताने कराि ेअगर पार्ी जेव्हा विवशष्ठ पातळीला पोहोचते तेव्हा तया आपोआप 
उघडतील असे तयाांचे अविकल्पन कराि.े 
 

वकमान पातळीिरून (पाण्याचे) वनःसरर् करता येईल अशा तऱ्हेने बांधाऱ्याच्या तळाजिळ 
पुष्ट्कळिळेा मोऱ्या ठेिण्यात येतात. ह्या मोऱ्याांचे दरिाजाांच्या सहाय्याने वनयांिर् केले जाते. तयाांच्यामुळे 
साांडव्यािरील (जल) िार कमी व्हािा म्हर्ून अवतवरक्त पुराचे पार्ी दुसरीकडे िळविता येते; अथिा 
जलाशय िाली करण्याकरता तयाांचा उपयोग करता येतो. काही राजयाांत माशाांना अपरप्रिाही वदशनेे 
बांधाऱ्यािरून जाता याि े म्हर्ून मतस्य सोपानाांची गरज लागते. असा सोपान उतरती डोर्ी अगर गमन 
मागाचा बनविलेला असतो; तयात अडथळ्याांची मावलका बसिनू पाण्याचा िगे इतका कमी केलेला असतो 
की माशाांना अपरप्रिाही वदशनेे जाता येते. 
 
६–१७. भूजल सांग्रहि 
 

विवहरीत िजूलाचे सांग्रहर् होण्याकरता आिश्यक बाब पांरपग ही असते. जेव्हाां पार्ी काढण्यात येते 
तेव्हाां विवहरीजिळच्या जवमनीतील पाण्याची स्थवैतक पातळी िाली जाते. जरी बऱ्याच अांनरापयंत 
जलपातळीिर पवरर्ाम होत असला तरी विवहरीत ती पातळी सिांत जास्त िाली जाते. सामान्यतः 
विवहरीच्या सिोितालच्या जलस्तराचा आकार उलट्या कोनासारिा असतो, परांतु जर िरूचना सरांध्रतेच्या 
बाबतीत विन्नविन्न असल्या अगर जलस्तरास उतार असला तर कोनाच्या आकारात बदल होतो. पांरपग 
चालू असताना (ि)ू रचनेतील पार्ी कमी होत जाते आवर् समतोल उतार स्थावपत होईपयंत जलस्तर 
िाली िेचला जातो. आ. ६–१२ त विवहरीतून घेतलेला एक अनुप्रस्थ छेद दािविला आहे. तयात सामान्य 
िजूल पातळी आवर् अिनमन कोन दािविले आहेत. 
 

विवहरीत येर्ारा पाण्याचा प्रिाह 
 

विवहरीत येर्ाऱ्या पाण्याच्या प्रिाहास बाधा आर्र्ारे जे घटक आ. ६–१२ त दािविले आहेत ते 
असे : १) स्थैवतक शीरं्ष; हे विवहरीच्या तळापासून जल पातळीपयंतचे उिे अांतर असते; २) विवहरीतून पार्ी 
पांप केले जात असताना वतच्यातील पाण्याची िोली h; ३) जलवरक्तता H–h, म्हर्जेच पांरपग केल्यामुळे 
विहीरीतील (जल) पृष्ठ िाली उतररे्; ४) प्रिाि–ितुणळाची विजया R अगर पांप केल्यामुळे आवर् पवरर्ामी 
जलघटीमुळे जया अांतरापयंत जलपातळी बावधत झाली आहेत ते अांतर; ५) विवहरीची विजया; आवर् ६) K 
असा सामान्यपरे् वनदमितशत केलेला गुर्ाांक; तो मातीची सूक्ष्मता ि सलच्छद्रतेिर अिलां बून असतो. ही मूल्ये 
जर माहीत असतील तर विवहरीतील सांिाव्य अांतिाह सांगवर्त करता येतो. तथावप, अशी मूल्ये 
काटेकोरपरे् वनधावरत कररे् क्ववचतच शक्य असते, आवर् वनष्ट्कर्षण नेहमी अांदाजीच असतात. 
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आ. ६–१२. विवहरीत जार्ारा पाण्याचा प्रिाह. 

 
दर वदिशी गलॅनमध्ये होर्ारा विवहरीतील सांिाव्य अांतिाह Q िालील सूिािरून सांगवर्त करािा. 

 

Q = k 
H2—h2 

(६–१५) 
log (R/r) 

 
येथे सिण अांतरे फुटात आहेत. मातीच्या विन्नविन्न प्रिािी आकाराकरता आवर् सलच्छद्रताांच्याकरता 

प्रयोग करून k ची मूल्ये वनवित केली आहेत पर् या मूल्याांच्या बाबतीत एक िाक्यता नाही. ०·१० वम वम. 
प्रिािी आकार असलेल्या िाळूकरता k ची मूल्ये िालील मयादेत असतात. 
 

प्रवतशत्  सलच्छद्रता k, ०·१० वम. मी. करता 
२५ ६०–७० 
३० १३०–१४५ 
३५ २५०–२७५ 
४० ४५०–५०० 

 
तसेच विवशष्ट सलच्छद्रतेकरता k चे मूल्य (मातीच्या) आकाराच्या िगाच्या प्रमार्ात असते असे 

समजाि.े उदाहरर्ाथण जर सलच्छद्रता ३५ टके्क आवर् प्रिािी आकार ०·४ वम. मी. असेल तर (०·४/०·१)² × 
२५० = ४००० k धरािा. द. वम. स गलॅनमध्ये प्रिाह वमळण्याकरता दर वदिशी गलॅनमध्ये वमळर्ाऱ्या 
प्रिाहाला १४४० ने िागाि.े 
 

उदा॰ ६–८ जेव्हा एक फूट व्यासाच्या विवहरीतील पार्ी पांप करण्यात येते आवर् जलस्तराच्या 
पातळीच्या िाली वतची िोली १०० फूट असते तेव्हा जलघटी, (H–h), २० फूट असते. नमुन्यािर 
घेतलेण्या चाांचण्यािरून वदसून आल्याप्रमारे् जल–धारक रचनेतील मातीचा प्रिािी आकार ०·३ वम. मी. 
आहे आवर् सलच्छद्रता ३० टके्क आहे. जलघटीची विजया १००० फूट असे गृहीत धरले आहे. पांरपगची ही 
मािा असताना विवहरीत येर्ारा सांिाव्य प्रिाह वकती असेल? 
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उकल : ०·३ वम. मी. प्रिािी आकार ि ३० टके्क सलच्छद्रतेंसाठी k (चे मूल्य) ३² × १४० अथिा 
१२६० इतके धरले जाईल. म्हर्ून 
 

Q = १२६० × 
१००²—८०² 

= 
१२६० × ३६००  

log (१०००/०·५) ३·३०१ 
= द. वदिशी १,३७५,००० गलँन्स 

म्हर्जेच द. वम. स 
१,३७५,००० 

= ९७० गलॅन इतका आहे. 
१४४० 

 
प्रभाव–विुवळ 

 
जरी प्रिाि–ितुणळाची विजया, R वनवित करण्याकरता गवर्तीय पद्ती लागू करण्यात आल्या 

आहेत तरी महतिाच्या मावहतीची पुष्ट्कळ िळेा िार् असते. जेव्हा विवहरीत पांरपग करण्यात येते तेंव्हा 
विवहरीतील अनेक लहान चाांचर्ी–वछद्राांतून अगर २० ते २०० फूट अगर तया पेक्षाही जास्त िोल 
वनरीक्षर्–वछद्राांतून जल–पाताचे वनरीक्षर् कररे् शक्य असते. ह्या वनरीक्षर्ाांच्यािरून मावहती आरेवित 
करता येते, ि ते जलपात–िरम ाचे स्थान आवर् R चे सांिाव्य मूल्य वदग्दमितशत करण्यास मोलाचे अतते. जल 
पातळीच्या S ह्या उताराचे वनधारर् करून आवर् 
 

R = 
H–h 

(६–१६) 
S 

 
हे सूि िापरून R चे तातपुरते मूल्य प्रस्थावपत करता येते. ह्या सूिािरून गृहीत धरण्यात येते की 
जलपातळीच्या उताराने जलधारक रचनेच्या प्रिाही गुर्धमांचे प्रवतवनवधति केले आहे. 
 

विवहरीचा व्यास आवर् प्रिशेन :– 
 

विवहरीच्या व्यासाचा उपजािर फार प्रिाि पडत नाही. R अगर r या दोन्हीपैकी कोर्तयाही एकात 
बदल झाल्याने Log (R/r) च्या मूल्यात फारच थोडा फरक पडतो. जर उदाहरर् ६–८ मधील विवहरीचा 
व्यास २ फूटापयंत िाढविला तर विवहरीमधील पार्ी वतचा एक फूट व्यास असताना होर्ाऱ्या उपजेपेक्षा 
फक्त १० ते ११ टके्क जास्त िाढेल. जलधारक पायाच्या आत विहीर वजतकी जास्त िोदली जाईल वततकी 
उपज जास्त होईल. १०० फूट िोल िोदलेल्या विवहरीतून स्तराच्या आत ५० फूट िोदलेल्या विवहरीपेक्षा 
जिळ जिळ दुप्पट पार्ी वमळेल. 
 

जलपाताचा पवरर्ाम : 
 

जलपात आवर् उपज याांचे गुर्ोत्तर लस्थर नसते. जर विवहरीतील स्थवैतक जलाची िोली १०० 
फूट असेल तर ती ५० फूट िाली उतरविण्यामुळे अगर अगर ५० टके्क जलपातामुळे एकां दर उपललध 
असलेस्या पाण्याच्या सुमारे ७५ टके्क उपज प्राप्त होईल. म्हर्ुन जस जसे जलपाताचे प्रमार् िाढत जाते 
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तस तशी उपजेतील िाढ प्रथम जलद होते पर् जस जसे हे प्रमार् आर्िी िाढते तस तशी उपज कमी 
होते. पांरपगच्या प्रमार्ात अवधक िाढ होत असताना R च्या मूल्यात होर्ाऱ्या िाढीकरता जर योग्य ती 
सिलत ठेिली तर विन्नविन्न जलपात होत असताना वमळर्ाऱ्या सांिाव्य उपजींचे अांदाज करण्याकरता स. 
६–१५ चा उपयोग कररे् शक्य असते. जलपाताच्या राशीिर विवहरीतील जाळीच्या लाांबीमुळे मयादा पडते 
 

अडथळा येऊ नये म्हर्नू वनकटच्या विवहरीतील अांतर वकमान २ R असाि े नाहीतर विवहरींच्या 
िोिताली तयाांच्यात पांरपग केले जात असताना तयार झालेले अिनमन–कोन एकमेकािर येतील आवर् या 
दोन्ही विवहरीतील उपज एकीच्या दुपटीपेक्षा कमी होईल 
 

विवहरीतून पांरपग कररे् :– जर विवहरी िोल असतील अगर तयाांच्यातील अांतर बरेच असेल तर 
प्रतयेक विवहरीिर स्ितांि पांप बसिािा लागतो, परांतु उथळ विवहरींच्या सांचाकरता अशी प्रतयेक विहीर एका 
समाईक “हेडरला” जोडरे् अगर एकच पांरपग कें द्राचा उपयोग कररे् शक्य होते. काांही झाले तरी, 
साठिर्ाची टाकी अगर जलाशय अगर वितरर् यांिरे्ला जोडर्ाऱ्या मुख्य नळाांत पार्ी पांप करण्यात येते. 
जर अन्य उपचाराची जरुरी असली तर, विवहरीतील पाण्याचे, वितरर् यांिरे्त जाण्यापूिी, क्लोवरनीकरर् 
कराि.े प्रतयेक विवहरीिर क्लोवरनीकरर्ाचे उपकरर् बसविण्याऐिजी सांपूर्ं कूप–के्षिातील पाण्यािर 
एकच क्लोवरनीकरर् सांयांि बसिनू उपचार कररे् सामान्यतः अवधक चाांगले असते. क्लोवरनीकरर् 
केल्यानांतर जेव्हा वितरर् व्यिस्थेत पार्ी थेट पांप करण्यात येते तेव्हा पवहल्या ग्राहकाला पार्ी 
वमळण्यापूिी क्लोवरन आवर् पाण्याचे दरम्यान एक सोयीस्कर सांपकण –काल राहील अशी तरतूद केली 
पावहजे. सामान्यपरे् वनस्यांदन िीथी आवर् झऱ्यामधील पार्ी मुख्य नळ अगर साठिर् टाकीत पांप केले 
पावहजे, आवर् क्लोवरनींकरर् वनतयशः केले पावहजे. 
 
६–१८. जलपणरवहन :– 
 

पाण्याचे पवरिहन तयाच्या राशीिर बऱ्याच प्रमार्ात अिलां बून असते. ते मूलस्थानातून वितरर् 
यांिरे्कडे नळातून अगर जल सेतूिरून नेण्यात येते. तथावप तयात दाब घटकाांचाही समािशे असतो. 
न्यूयॉकण  शहरात िापरलेल्या प्रमारे् पुरिठा करर्ाऱ्या लाांब आवर् मोठ्या नळाांकरीता आ. ६–१३ त 
दािविल्याप्रमारे् थोडा दाब असलेल्या अगर दाबरवहत काँरम ीटचा नळ, दाब नळ, अगर अश्म ियुार याांचा 
िापर करण्यात येतो. ३० ते ३६ इांच व्यासापासून ९६ इांच अगर तयापेक्षाही जास्त व्यासापयणतच्या पुरिठा 
नळाकरता पोलादी अगर दाब–काँरम ीट अवधकतया िापरले जाते. काांही वठकार्ी मोठ्या प्रिाहाांच्याकरता 
कालव्याांचा उपयोग केला जातो. 
 

 
आ. ६–१३. जल उताराचे अनुसरर् करर्ाऱ्या मोठ्या नळाांचे िैवशष्ट्ठ्य असलेला कॅट लस्कल जलसेतूचा 

छेद. 
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नळाचा आकार :– िविष्ट्य काळाांत पार्ी कमी पडू नये म्हर्ून नळाची धारकता अविकल्पन 

काळाच्या अिेरीस लागर्ाऱ्या कमाल गरजे इतकी अगर तयापेक्षा जास्त असािी. दोन अगर अवधक नळ 
िापररे् इष्ट असते. ह्या योजनेमुळे एका नळाची वरपेरी अगर देििाल दुसरा काम देत असताना कररे् 
शक्य होते. तसेच दोन नळाांमुळे आग विम्याच्या दराांिर िरीि प्रमार्ाांत पवरर्ाम होतो, करर् एकाचिळेी 
दोन्हीही नळाांचे कायण बांद पडरे् असांििनीय असते. 
 

वकती पार्ी िाहून न्याियाचे तयाच्या राशीिरच केिळ नळाचा आकार प्रतयक्षात वकती असािा हे 
अिलां बून नसून नळाच्या वितरर् टोकाशी असर्ाऱ्या साठिर्ाच्या सुविधाांिरही अिलां बून असते. साठिर् 
नसतानाही नळाची क्षमता कमाल उच्च मागर्ी पुरी करू शकेल अशी असली पावहजे. वितरर् व्यिस्थेत 
वतच्या जिळ जर साठिर्ाची िरपूर तरतूद केली तर फक्त दररोजची कमाल मागर्ी पुरी होईल असे 
नळाचे अविकल्पन कराि.े 
 

एक अगर दोन नळ िापराियाचे हे पुष्ट्कळिळेा लागर्ाऱ्या िचािरून वनित करण्यात येते. 
सुरिातीला एक नळ टाकून नांतर जेव्हाां जरूर पडेल तेव्हाां दुसरा टाकरे् हे अवधक श्रेयस्कर असू शकते. 
उदाहरर्ाथण, १० िर्षाच्या कालािधीकरता १२ इांची नळ पुरेसा असेल पर् अिेरीस १६ इांची नळाची जरुरी 
लागेल. २५ िर्षांच्या अविकल्पन कालाकरता एक १६ इांची नळ आवर् दोन १२ इांची नळाांच्या िापरातील 
तुलना िालील बाबींच्या आधारे करािी : 
 

(१) २५ िर्षाकरता द्ाि ेलागर्ारे व्याज आवर् कजण फेडीची रक्कम आवर् (२) २५ िर्षातील १२ इांची 
एका नळाकरता द्ाि े लागर्ारे व्याज आवर् कजण फेडीची रक्कम आवर् एका १२ इांची नळाकरता १५ 
िर्षातील आकारर्ी उर्ें १५ िर्षातील जया काळात २ नळ काम देत होते तया काळातील विमा–िचाचील 
सांमाव्य घट. 
 

१९४० पासून सांरचना िचात एकसारिी िाढ होत आहे आवर् िविष्ट्य काळाांकरता अवधक एकाांश 
लागतीच्या सांिाव्यतेचाही विचार करािा. 
 

उदाहरि ६–९. एका शहराला पाण्याचा पुरिठा करण्यासाठी ४०,००० फूट लाांबीचा नळ अगर 
अनेक नळ टाकले पावहजेत असे गृहीत धरा. अांदावजत १० िर्षांच्या कालातील उपयोगाकरता १२ इांची 
नळाची क्षमता पुरेशी आहे. तयानांतर १२ इांची दुसरा नळ लागेल; पर् १६ इांची नळ शहराला १५ िर्षात 
लागर्ारा पुरिठा करण्यास पुरेसा होईल. जर जागेिर १२ इांची नळ बसविण्यास सांपूर्ण िचण दर फूटास $ 
१२·५० आवर् १६ इांची नळास दर फूटास $ १६·५० येत असेल आवर् व्याज ि कजण फेडीचा सांयुक्त िचण दर 
िर्षास ७ टके्क असेल, आवर् जेव्हाां २ नळ कायंिावहत असले तर दर िर्षास विम्यापोटी $ १०००० बचत होत 
असेल तर कोर्ती योजना अवधक काटकसरीची होईल? 
 

उकल :– १२ इांची नळास प्राथवमक िचण $ ५००,००० येईल ि १६ इांची नळास $ ६६०,००० येईल. 
७ टक्क्याप्रमारे् १२ इांची प्रतयेक नळाकरता िामितर्षक िचण $ ३५००० येईल. पवहल्या नळाकरता ही रक्कम २५ 
िर्ष े लागेल आवर् दुसऱ्या नळाकरेता १५ िर्ष े लागेल. २५ िर्षांच्या कालािधीत दोन १२ इांची नळािरील 
एकूर् िचण $ १,४००,००० येईल आवर् १६ इांची नळाकरता $ १,१५५,००० येईल. १५ िर्षाकरता दर िर्षी 
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विमा िचात $ १०,००० बचत होईल अथिा एकूर् $ १५०,००० बचत होईल. म्हर्ून दोन १२ इांची नळाांची 
वनव्िळ रकमत $ १,४००,००० उरे् $ १५०,००० = $ १,२५०,००० होईल. म्हर्जेच १६ इांच नळास कमी 
िचण लागेल. 
 

नळाची स्थान णनणििी :– 
 

जलीय उतार रेरे्षच्या जिळपास सामान्यरे् सेतू बाांधण्यात येतो आवर् पवरर्ामतः तयाचे स्थान 
प्रदेशिर्णनाशी अनुरूप असे वनवित कराि े लागते. उलटपक्षी, दाबनळ कोर्तयाही सोयीस्कर मागािर 
बसविता येतो. असा नळ राजरस्तयाच्या मागावधकाराच्या बाजूने टाकािा. तयामुळे िाजगी जवमनीतून नळ 
नेण्याकरता िवहिाटीच्या हक्काांकरता िरपाई देण्याची गरज पडत नाही आवर् देििाल आवर् 
दुरुस्तीकरता सहज प्रिशे वमळतो. असे असले तरी, िोल दऱ्या ि उांच टेकड्या शक्य वततक्या टाळाव्या. 
तसेच नळमागािरील उांचिट्याांची सांख्या कमीतकमी ठेिािी, कारर् उच्च रबदूच्यापाशी हिा जमून राहते 
आवर् िायुमोचन झडपा ठेिण्याची गरज पडते; आवर् िालच्या स्तरािरील जागी नळाची दामटी होऊ नये 
म्हर्ून पोलादी प्रमुि नळािर िायु–झडपा बसविण्याची गरज पडते. राजमागाच्या बाजूने जर नळ टाकला 
तर तो फरशीपासून शक्य वततक्या दूर असािा. अिजड िाहने अवतशय िगेाने जाण्यामुळे स्पांदने वनमार् 
होतात आवर् तयामुळे ताठर नळाांची हानी होण्याची प्रिृवत्त वनमार् होते. 
 

नाला ओलाांडिी :– 
 

जेथे नाले ओलाांडाियाची जरुरी असते तेथे नळ पलुािरून नेऊन अगर नाल्याच्या तळाशी ते 
चरात बसिनू नाला पार करािा. जेव्हा पुलाचा उपयोग करण्यात येतो तेव्हा तो विशरे्ष प्रकारे बाांधािा अगर 
अलस्ततिात असलेल्या पलुािर नळ बसिािा अगर तयािरून लोंबकळत ठेिािा. या दुसऱ्या प्रकारात 
सांरचना अशी असािी की िाहतुकीतून वनमांर् झालेली स्पांदने कमी होतील, कारर् स्पांदनामुळे नळ फुटून 
जातो अगर जोडातून गळती वनमार् होते. स्पांदन कमी करता येईल अशा तऱ्हेने अविकल्पन केलेल्या हँगर 
बसविलेल्या आधार तुळ्यािर नळ लोंबता ठेिरे् इष्ट असते. 
 

जेव्हा नळ वनमवित असतो तेव्हा नळाचे पुरापासून, लाटाांच्या आघातापासून, अगर जल–
यातायातीपासून सांरक्षर् होईल इतका िोल चर नाल्याच्या पाण्यात िीदरे् श्रयेस्कर असते. होडीमधून 
अगर अधा नाला बाांधाने अडिनू नळ बसिािा. तो कुां डन बाांधाच्या आत बसिािा. 
 

गोठिापासून सांरक्षि :– 
 

जेव्हा नळ उघडा पडतो तेव्हा तयातील गोठर्ाची, सांिाव्यता, बाहेरील वकमान तपमान, नळाचा 
आकार आवर् प्रिाहाचा िगे, याांच्यािर अिलां बनू असते. पलुािरील नळाांचे सांरक्षर् करण्याची जरुरी असते. 
(नळ) झाकून, विदु्त्, तापनाने अगर दोन्ही पद्ती सांयुक्तपरे् िापरून ही तरतूद करािी. नळािर तांतूमय 
काांच, डाांबर लािलेला नमदा अगर ततसम द्रव्याचा विसांिाहनी थर द्ािा. लाकडी पेटीत िसुा अगर अन्य 
विसांिाहनी द्रव्य घालून तयात नळ बसिुन काहीचे सांरक्षर् करण्यात येते. नळाशी समाांतर अशा तयाच्या पृष्ठ 
िागािर विद्तू् –तापन तारा बाांधरे् आवर् ॲस्बेस्टॉसचे विसांिाहनी आिरर् घालरे् या पद्तीचा उपयोग 
करण्यात आला आहे. प्रतयेकातून काही अांशी सांरक्षर् वमळेल अशी दोन स्ितांि (विद्तू् ) पवर–पथाांची 
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कधीकधी तरतूद करण्यात येते. जर एक पवरपथ बांद पडला तर अतयांत तीव्र पवरलस्थती िगळल्यास, 
दुसऱ्या पवरपथामुळे नुकसानीस प्रवतबांध होईल. जर नळ लोिांडी पुलािर अगर अन्य धातूच्या सांरचनेिर 
बसविला तर सांििनीय विदु्त्  विश्लेर्षर्ास प्रवतबांध व्हािा म्हर्ून योग्य प्रकारे तयाचे विसांिाहन कराि.े 
 

:– ग्रांथ सूणच :– 
 

एवरक्सन, के. “प्री स्रेस्ड काँरम ीट िॉटर टॉिर इन ऑरेब्रो, स्िीडन” वसलव्हल इांवजवनअररग, 
ऑक्टोबर, १९५८. 
 

फ्रीज, एस् . डलल्यू. “पीक वडमाांड स्टोरेज,” जनणल ऑफ अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएन, माच,ं 
१९५७. 
 

मकॅ्लीन, ई. एल ्. “यील्ड ऑफ इांपाउांरडग रेझव्हॉयसण, िॉटर ॲण्ड स्युिजे िक्सं, एवप्रल, १९५८. 
 

“मेसनरी डॅम्स–ए रसपोवझयम “रॅन्स रम . १०६, अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसलव्हल इांवजवनअसण, 
१९४१. 
 

पॅट सणन, ए. बी. “वडझाईन ऑफ अांडरग्राउांड स्टोरेज रेझव्हॉयसण,” 
 

जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, नोव्हेंबर, १९५७. 
 

लस्मथ, सी., ई., आवर् ऑन्गेथण, एच् . जे. “वलवमटेशन्स ऑन वरवरम एशनल यूज ऑफ डोमेलस्टक 
िॉटर रेझव्हॉयसण,” पलललक हेल्थ वरपोटणस् , जून, १९५७. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
६–१. जर जलविमाजकाचे के्षि ४५ चौ. मलै असेल आवर् तयापकैी १० टके्क जमीन 

लागिडीिाली असेल तर जलाशयात गैर िाजिी गाांळ साचनू राहण्यास प्रवतबांध व्हािा 
म्हर्ून पेलन्सल्व्हावनयाच्या अनुििाप्रमारे् जलाशयाची वकमान धारकता वकती असािी? 

 
६–२. द. वद. द डोई पाण्याचा सरासरी िप १२० गलॅन आहे, लोकसांख्या ७५०० आहे, जल 

वििाजकाचे के्षिफळ ३·६ चौ. मलै आहे आवर् पजणन्य आवर् अपिाह िालीलप्रमारे् आहेत 
असे धरा. 

 
मवहना पजणन्य (इांच) अपिाह (℀) मवहना पजणन्य (इांच) अपिाह ℀ 
जानेिारी ३·३ ६७ जुलै ३·४ १५ 
फेबु्रिारी ३·० ७२ ऑगस्ट ३·५ १७ 
माचण ३·५ ८० सप्टेंबर २·० २० 
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एवप्रल ३·८ १२० ऑक्टोबर २·५ १७ 
मे २·९ ७५ नोव्हेंबर २·९ २१ 
जून २·१ २५ वडसेंबर ०·४ ३० 
 

जर िाली वदल्याप्रमार्ें पाण्याच्या िपाांत फरक पडत असेल आवर् जल वििाजकाच्या 
के्षिफळाच्या ७½ टके्क के्षि जलाशयाने व्यापले असेल तर साठिर् जलाशयाची आिश्यक धारकता वनवित 
करा. 
 

मवहना सरासरी मावसक िपाच्या प्रवतशत् मवहना सरासरी मावसक िपाच्या प्रवनशत् 
जानेिारी ८७·५ जुलै ११९·० 
फेबु्रिारी ८२·३ ऑगस्ट ११६·५ 
माचण ९०·७ सप्टेंबर १०७·० 
एवप्रल ९२·८ आँक्टोबर १०२·३ 
मे १०३·० नोव्हेंबर ९३,५ 
जून ११३·६ वडसेंबर ९१·८ 
 
६–३. ४५०० लोकसांख्या असतेल्या एका िसाहतीत दररोजचा सरासरी िप द. वद. द. डोई 

१०० गलॅन आहे आवर् तो मवहन्याच्या कमाल सरासरीच्या १३० टके्क आहे. २० िर्षानांतर 
लोकसांख्या ६००० होईल असा अांदाज आहे. िविष्ट्यातील अलग्नशामक गरजा २० 
िर्षापयंत पऱु्या होतील, तसेच कमाल मवहन्यातील पाच सरासरी वदिसाांच्या पाण्याची 
तरतूद कराियाची आहे अशा तऱ्हेने एक जलाशय बाांधाियाची इच्छा आहे तर 
जलाशयाची धारकता वकती असािी? 

 
६–४. (अ) मुक्त बाांधाकडे जर दुलणक्ष केले तर ४८ फूट उांचीच्या बांधाऱ्याच्या पाठीमाघे दर रेिीय 

फूटास कलां डून टाकर्ारा दाब वकती असेल? (ब) पवरर्ामी दाब वकती िोलीिर लाग ू
होईल? 

 
६–५. प्रमेय ६–४ मधील बांधाऱ्याच्या चिड्यािोिती कलां डण्याचे घूर्ण वकती असेल? 
 
६–६. जर गाळ मातीचे िजन द. घ फू. स ७० पौंड असेल आवर् विश्रामकोन ३० अांश असेल तर 

गाळ साठण्यामुळे धरर्ाच्या प्रतयेक फूट रुां दीिर वकती दाब येईल? 
 
६–७. िाऱ्याचा िगे जर दर ताशी ७५ मलै असेल तर ९ मैल लाांबीच्या तळ्यातील लाटाांची 

अपेवक्षत उांची वकती असेल? 
 
६–८. एका बांधाऱ्याचा साांडिा १३० फूट लाांब आहे. द. से. स. ६४५० घ. फू. प्रस्राि होण्याकरता 

तयािर पाण्याची िोली वकती असािी? 
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६–९. एका मातीच्या बांधाऱ्याची उांची १२० फूट आहे आवर् मार्थ्याची रुां दी ३२ फूट आहे. दोन्ही 

दशणनी िागािरील उतार आडव्या २ स उिा १ आहे. अनुप्रिाही दशणनी िागािर प्रतयेकी २० 
फूट रुां दीचे दोन पायटे ठेिले आहेत. पायर्थ्याशी बांधाऱ्याची रुां दी वकती आहे? 

 
६–१०. जल पातळीच्या िाली विवहरीची िोली १३० फूट आहे, पार्ी पांपाने काढले जात 

असताना पाण्याची पातळी ६० फूट िाली गेली. जलधारक रचनेचा प्रिािी आकार 
सरासरी १० वम. मी. आहे आवर् सलच्छद्रता ४० टके्क आहे. जर विवहरीचा व्यास १२ इांच 
असेल आवर् जलपाताची विजया ५०० फूट असेल तर दररोजची सांिाव्य उपज वकती 
असेल? 
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: ७ : जल णविरि 
 
७–१. (जल) णविरि व्वस्थेिील गरजा. 
 

िसाहतीतील प्रतयेक घरात आवर् (िसाहतीत) सामील होण्याची आवर् जलव्यिस्थेतून सेिा 
वमळण्याची शक्यता असलेल्या नजीकच्या के्षिात पाण्याचे िाटप होण्याकरता तरतूद करािी लागते. 
अविकल्पन करतेिळेी जो काळ वनिडलेला असेल तया िविष्ट्य काळातील अपेवक्षत कमाल उच्च मागर्ी 
पुरविण्याकरता पुरेशी होईल अशी क्षमता जल वितरर् व्यिस्थेत असली पावहजे. जया मागण्या 
पुरिाियाच्या असतात तयात व्यलक्तगत घरे, अलग्नशामक उपकररे् आवर् उद्ोग याांच्या मागण्याांचा समािशे 
होतो. िसाहतीच्या सध्याच्या सीमाांच्या पवलकडे पाहरे् आवर् िविष्ट्यकालातील निीन घराांच्या ि 
औद्ोवगक विकासािर दृष्टी ठेिरे् विशरे्ष करून जरुरीचे असते. जेथे व्यापक प्रमार्ात विकास होण्याची 
शक्यता आहे, मग तो िसाहतीच्या सीमेत असो अगर सीमेच्या बाहेर असो, तया िागाांत पार्ी नेर्ाऱ्या नळाांचे 
आकार िरपूर प्रमार्ाांत ठेिाि.े 
 

पवरर्ामी व्यिस्थेत अल्पकालातील (पाण्याची) उच्च मागर्ी पुरी करण्याकरता उांचीिर 
बसविलेल्या अगर अन्य साठिर्ीच्या टाक्याांची गरज पडेल. पाण्याच्या प्रिाहाचे वनयांिर् करण्याकरता 
झडपा आवर् तयाचे मापन करण्याकरता मापके ही आिश्यक असर्ारी अन्य उपकररे् आहेत. 
 

सिेक्षर् आवर् नकाशा :– वितरर् व्यिस्थेचे अविकल्पन समपणक होण्याची पूिािश्यकता, सिण रस्ते 
समाविष्ट होतील असे सांपूर् ंसिेक्षर् आवर् सिण महतिाच्या स्थानाांच्या उद्दशणनाांचे वदग्दशणन ही असते. ह्या 
सिेक्षर्ािरून १ इांचास ४०० फूट हे प्रमार् असलेला एक नकाशा नाले, महतिाचे प्रदेश िर्णनातमक घटक, 
अविकल्पन कालािधीत सेिा लागण्याची शक्यता असलेली नजीकची के्षिे, आवर् प्रस्तावित तसेच 
विद्मान रस्ते दािविण्याकरता तयार करण्यात येतो. लोकसांख्येची घनता दािविण्याकरता ह्या 
नकाशाची प्रत रेिाच्छावदत करािी आवर् दर एकरी अपेवक्षत जनसांख्या या प्रतीिर दाििािी. 
 

नकाशाच्या मदतीने ह्या व्यिस्थेतील प्रमुि घटक आयोवजत करता येतात. उांचीिरील टाक्या 
अथिा वितरर् जलाशय, नळ आवर् नळिाांब यासारख्या घटकाांची स्थान नकाशािर दािविता येतात. 
यावशिाय जयािर १ इांचास ५० अगर १०० फूट या प्रमार्ाने रस्ते आवर् िपू्रदेश दािविले आहेत अशा 
१८×२४ इांचासारख्या सोयीस्कर आकाराची नकाशाांची एक मावलका तयार कररे् मोलाचे असते. हे नकाश े
रस्तयातील नळाांची तसेच नळिाांबाांची, झडपाांची, आवर् अन्य उपाांगाांची वनवित स्थाने दािवितात. प्रतयेक 
लहान नकाशा मोठ्या नकाशाला लाऊन ठेिािा. अग्रपद वनधारर्ाने जर बाांधकाम कराियाचे असेल तर 
नकाशािर वनरवनराळ्या मालमत्ताांचे पुरोिागसुद्ा वबनचकु दािविले पावहजेत. 
 

रपजरा–प्रर्ाली–व्यिस्था :– वितरर् व्यिस्थेतील उत्तम मूलितू योजना आ. ७–१ मध्ये 
दािविलेली रपजरा–प्रर्ाली–व्यिस्था ही आहे. वहच्यात एकमुिे काढून टाकलेली असतात आवर् 
जलसांचारर् (मुक्तपरे्) होऊ शकते. मुख्य अगर उप नळाांतील मोठी मागर्ी जोडलेल्या अन्य नळातून 
पार्ी घेऊन पुरी करता येते. एका नळाची जर वरपेरी कररे् अिश्य असेल तर जया के्षिातून पार्ी बांद केले 
आहे ते के्षि जर झडपा योग्य जागी बसविलेल्या असतील तर एका वििागा इतके कमी करता येतें. 
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आ. ७–१. लोखांडी जाळीसारखी णविरि व्वस्था. 

 
रपजरा–प्रर्ाली–व्यिस्थेत, प्रतयेक दुसऱ्या अगर वतसऱ्या रस्तयािर एका वदशनेे आवर् प्रतयेक 

चौर्थ्या ते आठव्या रस्तयािर दुसऱ्या वदशनेे नळ टाकािते. मधल्या रस्तयािरील लहान नळ मोठ्या नळाांना 
जोडलेले असतात. 
 

एकमुखी (dead end अथवा अांणिम टोक) व्वस्था :– 
 

आकृती ७–२ मध्ये अांवतम–टोकाची (एकमुिी) व्यिस्था दािविली आहे. मुख्य रस्तयािर प्रमुि 
नळ टाकलेले असतात ि उपनळ तयाना काटकोनात जोडलेले असतात; ह्याांच्यातून व्यलक्तगत रस्तयािर 
लहान नळाांतून (जल) पुरिठा केला जातो पर् तयाांचे शिेट अन्य नळाशी जोडलेले नसतात. पवरर्ामतः 
व्यिस्थेच्या मध्याच्या जिळ असलेला नळ जर फुटला तर िसाहतीतील बऱ्याच मोठ्या िागास पार्ी वमळत 
नाही. 
 

 
आ. ७–२. चरमामि णविरि व्वस्था. 

 
काांही पवरलस्थतीत अांतीम टोकातील पाण्याचे सांचारर् होत नाही ि ते नळात बऱ्याच प्रमार्ात 

थाांबून राहते. तयामुळे ते पार्ी बचेि होते आवर् तयाला दुगंधी येते. विशरे्षतः जेथे घरे दूर दूर अांतरािर 
असतात तेथे असे घडते. अशा अांवतम टोकाांतून तरम ारी येऊ नयेत म्हर्ून िरचेिर पार्ी जोरात सोडून ते 
साफ कररे् जरुरीचे असते. 
 

तडजोडीची व्यिस्था :– प्रतयक्षात बहुतेक व्यिस्थाांत तडजोडीचा अांतिांि असतो कारर् जेथे 
योग्य िचांत शक्य होत असेल तेथे सांचारर् होण्यासाठी नळाांचे जोड देण्यात येतात पर् जेथे नळाांची टोके 



 

 अनुक्रमणिका 

जोडण्याचा सोयीस्कर मागण उपललध नसतो तेथे ते न जोडता तसेच ठेिण्यात येतात. प्रक्षालनाकरता 
नळिाांब ि वनकास तोट्याांची तरतूद करण्यात येते, अशी अस्तुलस्थती असस्याने प्रतयक्षात बहुतेक 
व्यिस्थाांत तडजोडीचे अांग असतेच. उदाहरर्ाथण, िडकाळ तळ असलेल्या नाल्यातून अगर अनेक मागी 
आगगाडीच्या रूळािालून अथिा चार पट्ट्याच्या राजमागािालून नळ टाकरे् फार िचाचे असते. अशा 
पवरलस्थतीत, “डेड एांडस” (एकमुिी) ना सामान्यपरे् अनुमती देण्यात येते. 
 

अन्य व्यिस्था : िडे उतार असलेल्या टेकड्याांिरील िसाहतीत तयाांच्या उांच्यात इतका फरक 
असतो की तेथे दोन अगर तयापेक्षा जास्त अलग अलग नळ व्यिस्थाांची जरुरी असते. जर उांचीत ३०० फूट 
फरक असेल तर द. चौ. इ. स १३० पौंड दाब–अिकल वनमार् होते. सिण के्षिाांना जर एक सारख्या 
नळाांतून पुरिठा केला आवर् उांच वििागात द. चौ. इां. स ४० पौंड दाब ठेिला तर सिल वििागात दाब 
अवतशय िाढेल. अशा िळेी मध्यगा उांचीच्या िर आवर् िाली असलेल्या वििागाकरता स्ितांि नळाांची 
तरतूद करािी. ह्या दोन वििागाांच्या दरम्यान प्रतयक्ष सांबांध तरी नसतो अगर तसा असलाच तर तया 
जोडर्ाऱ्या नळाांत दाब वनयांिक झडपा बसविण्यात येतात. 
 

कधी कधी दुहेरी नळाांची व्यिस्था करण्यात येते. उदाहरर्ाथण, आग सांरक्षर्ाकरता रस्तयाच्या एका 
बाजूिर ६ अगर ८ इांची नळ बसविण्यात येतो. गृहोपयोगाकरता लागर्ाऱ्या नळाांच्या लाांबीत बचत होते 
आवर् नळ बसविण्याकरता अगर वरपेरी करता विशरे्षतः जर नळ कबं आवर् पदपथ याांच्या दरम्यान अगर 
गटाराांत बसिाियाचे असले तर तया करता रस्तयाच्या फरसबांदीत अिश्य असलेल्या िोदकामाांत बचत 
होते. 
 
७–३. नळाचा णकमान आकार– 
 

लहान िसाहतीकरता वितरर् व्यिस्थेचे अविकल्पन करताना सामान्यपरे् असे आढळून येईल 
की, अलग्न शमनाकरता अिश्य असर्ाऱ्या (जल) प्रिाहािरून तळाांचे आकार ठरिाि ेलागतात. नळाांच्या 
आकाराकरता सिणसाधारर् असे वनयम ठरविता येत नाहीत. प्रतयेक बाबतीत, प्रतयेक रस्तयािरील सांिाव्य 
अलग्नशमन आवर् घरगुती िापराच्या गरजा वनवित कराव्यात आवर् तयाप्रमारे् नळाचा आकार वनिडािा. 
एका ४ इांची नळातून १००० लोकाांच्या घरगुती गरजाांना पुरेल इतके पार्ी वमळेल, पर् एका अलग्नशामक 
नळाला कट्टाकट्टीच पार्ी पुरिठा होईल; म्हर्ून अलग्नसांरक्षर्ाकरता ४ इांची नळ बव्हांशी वनरुपयोगी ठरतो, 
वशिाय ६ इांची नळास वततकेच काय पर् ८ इांची नळाससुद्ा येर्ारा बसविण्याचा िचण फारसा जास्त 
नसतो; चर िोदरे्, मजुरी आवर् पििराि याांचा िचण जिळ जिळ सारिाच असतो. िरीि काररे् 
असतील तरच ६ इांचा पेक्षा लहान नळ बसिािा; ६ इांची नळापेक्षा ८ इांची नळ पुष्ट्कळिळेा अवधक पसांत 
केला जातो. 
 
७–४. एकमुखी (DEADEND अगर चरमसीमा) पद्धिीिील (नळाांच््ा) आकाराांचे सांगिन. 
 

जया िसाहतीकरता जल वितरर् व्यिस्थेचे अविकल्पन कराियाचे आहे वतचा नकाशा आ. ७–३ 
मध्ये दािविला आहे. सध्याची लोकसांख्या ३१००० आहे आवर् आतापासून २५ िर्षाच्या अविकल्पन 
कालाच्या अिेरीस ती अांदाजे ५०,००० होईल. एका लहान नाल्याच्या दोन्ही बाजूिर िसाहत पसरली आहे 
आवर् सद्ःलस्थतीचा अभ्यास आवर् सांिाव्य िाढ याांच्यािरून असे वदसून येते की नकाशािर 



 

 अनुक्रमणिका 

दािविल्याप्रमारे् या के्षिाचे आठ वििागात वििाजन करून जल व्यिस्थेचे उत्तम प्रकारे अविकल्पन करता 
येईल. जलाशयातून १०,००० फूट लाांबीच्या पुरिठा–नळाने शहरास पुरिठा होतो. हा नळ शहराच्यामधून 
तसाच चालू राहील असे आयोजन कराियाचे आहे ि तयात जरूर तेथेच आकार कमी कराियाचा आहे. 
सुरिातीस आठापैकी प्रतयेक वििागास एकाच उपनळाने पार्ी–पुरिठा करण्यात येईल आवर् डेड एांड 
व्यिस्था उपयोगात आर्ली जाईल. तथावप, रपजरा–प्रर्ाली–व्यिस्था अनुसरण्याकरता जरूर लागली 
तर आडि ेनळ नांतर जोडता येतींल. 
 

 
आ. ७–३. चरमसीमा व्वस्थेिील माांडिी. 

 
मुख्य नळाच्या बाजूच्या जवमनीच्या उांच्या आवर् उपनळाांच्या शिेटील उांच्या कां सात आकड घालून 

नकाशािर दािविल्या आहेत. िपाची कमाल प्रमारे् िालील प्रमारे् गहृीत धरली आहेत. घरगुती आवर् 
व्यापारी सरासरी िप दर डोई दर वदिशी १०० गलॅन; वदिसाचा कमाल िप, १६० टके्क अगर द. वद. द. 
डोई १६० गलॅन; आवर् दर ताशी कमाल िप, दर वदिसाच्या कमाल प्रमार्ाच्या २०० टके्क, अथिा द. वद. 
द. डोई ३२० गलॅन; हे प्रमार् दर डोई दर ताशी १३·३ गलॅन होते. प्रमार् अवधक उच्च झाले तर तयाची 
काळजी वितरर्–सांचयातून घेता येईल. गृहीत धरलेल्या िविष्ट्यकालीन लोकसांख्येची मागर्ी ५०,००० 
१३·३/६० = द. वम. स ११,१०० गलॅन, म्हर्जेच द. से. स २४ घ. फूट होईल. तसेच, कोष्टक ३–१ प्रमारे् 
अलग्न–सांरक्षर्ाकरता द. वम. स अवतवरक्त ६५०० गलॅन अगर द. से. स १४४ घ. फू. पार्ी लागेल. काही 
विशरे्ष िागातील दाब सारिे करण्यास पुरेसा होईल इतकाच साठा सुरिातीस उांचािर ठेिाियाचा 
असल्याने, कमाल घरगुती ि व्यापारी प्रिाह अवधक अलग्नवनिारक प्रिाह याकरता लागर्ारी मागर्ी पुरी 
करता येईल इतके मोठे नळ टाकण्यात येतील. 
 

वििाग १ ि २ हे प्रामुख्याने वनिासी पर् अद्ाप िसती नसलेले आहेत ि वििाग ३ ि ४ व्यापारी 
आहेत; तथावप २ ि ४ या वििागाांच्या शजेारचे के्षि वनिासी विकासाला उपयुक्त आहे. ५, ६, ७ आवर् ८ या 
वििागात घर बाधर्ी पूर्णपरे् झाली आहे. या वनरवनराळ्या वििागाांतील पाण्याच्या गरजा को. ७–१ मध्ये 



 

 अनुक्रमणिका 

दािविल्याप्रमारे् गृहीत धरल्या आहेत; तयािरून प्रतयेक वििागाच्या िैवशश्ठ्याप्रमारे् तया वििागातील 
अलग्न–शमनाच्या सांिाव्य गरजेकरता वकती िार द्ाियाचा तयाची मावहती वमळते. पुरिठा–नळाच्या 
वििागाांच्या लागर्ाऱ्या क्षमता कोष्टक ७–२ मध्ये दािविल्या आहेत. 
 

कोष्टक ७–१. 
आ. ७–३ मधील वििागाांच्या द. से. स घ. फू. त गरजा 

वििाग घरगुती गरजा अलग्नविर्षयक गरजा एकूर् गरजा 
१ २·० १·५ ३·५ 
२ २·० १·५ ३·५ 
३ ५·० ७·५ १२·५ 
४ ५·० ७·५ १२·५ 
५ ३·० ४·५ ७·५ 
६ २·० ४·० ६·० 
७ ३·० ४ ० ७·० 
८ २·० ४·० ६·० 

 
कोष्टक ७–२. 

आ. ७–३ मधील नळातील द. से. स घ. कु. त 
(पाण्याच्या) गरजा– 

मुख्य नळाचा वििाग घरगुती गरजा अलग्नविर्षयक गरजा एकूर् गरजा 
L ४·० २·० ६·० 
K १४·० ८·० २२·० 
J १९·० ११·० ३०·० 
A २४·० १४·४ ३८·४ 

 
उपनळामध्ये वनिासी के्षिाकरता द. चौ. इां. स ५० पौंड आवर् व्यापारधांद्ाच्या के्षिाांकरता द. चौ. 

इां. स ८० पौंड म्हर्जेच अनुरम मे ११५ आवर् १८५ फुटाांच्या इतका दाब लागतो. नकाशािर दािविलेल्या 
उांची प्रमारे्, “दाब मापीय” उद्दशणने अगर फुटाांत अविव्यक्त केलेले दाब, वनरवनराळ्या नळाांच्या सांगमाांच्या 
जिळ िालीलप्रमारे् असतील : 
 

सांगम स्थान उदशणन (फूट) 
O1 ३०५+११५ = ४२० 
O2 २००+११५ = ३१५ 
O3 १६५+१८५ = ३५० 
O4 २००+११५ = ३१५ 



 

 अनुक्रमणिका 

 
सुमारे १० िर्ष े काम देत असलेल्या वबडाच्या नळाच्या िापरािर अविकल्पन आधावरत करण्यात 

येईल. म्हर्ून हॅझेन–िुइवलयम सूिातील Q चे मूल्य ११० घेण्यात येईल. नळाांचे आकार वनवित 
करण्याकरता आ. ४–१ िापरता यािी म्हर्ून प्रतयेक नळातून होर्ाऱ्या अांदावजत प्रस्रािाला १००/११० = 
०·९१ या गुर्ोत्तराने गुर्ले पावहजे. तसेच जरी उपनळाने पुरविलेले बहुतेक पार्ी लहान नळातून िाहून 
जाते आवर् फक्त थोडासाच िाग उपनळाच्या शिेटापयंत पोहोचतो तरी उपनळाने पुरविलेली पाण्याची 
सांपूर्ण रावश तयाच्या अिेरपयंत पोहचेल असे गृहीत धरण्यात येईल. 
 

मुख्य नळाचा A हा वििाग प्रथमतः अविकलल्पत करण्यात येईल. उपललध असलेले एकूर् शीर्षण 
६००–४२० = १८० फूट आहे आवर् दर १००० फुटाांस होर्ारी अनुजे्ञय शीर्षणहावन 
 

 १००० × १८० 
= १८ फूट आहे. 

 १०००० 
कोष्टक ७–२ प्रमारे् लागर्ाऱ्या प्रिाहाची राशी द, से. स ३८·४ घ. फू आहे आवर् C = १०० असताचा 
सममूल्य प्रस्राि ३८·४ × ०·९१ = द. से. स ३४·९ घ. फू. आहे. आ. ४–१ िरून असे वदसून येते की, ३४·९ 
घ. फू प्रस्राि आवर् दर १००० फूटास १८ फूट शीर्षणहानी असताना िापरता येईल असा सिात लहान मानक 
आकार ३० इांच व्यासाचा आहे. ह्या आकाराकरता दर १००० फूटास शीर्षणहानी ८ फूट होते आवर् एकूर् 
शीर्षणहानी (१०,०००/१०००) × ८ = ८० फूट होते. म्हर्ून·O1 जिळ प्रतयक्ष दाबमापीय उद्दशणन ६००–८० = 
५२० फूट येते. 
 

O1 पासून B आवर् C पयंतचे नळाचे आकार आता वनवित करता येतील. B पयंतच्या नळाकरता 
उपललध शीर्षै ५२०–(२८० + ११५) = १२५ फूट आहे आवर् दर १००० फुटास शीर्षणहानी १००० × 
१२५/६००० = २१ फूट येते. C, १०० असताना लागर्ारी क्षमता द. से. स ७ × ०·९१ = ६·४ घ. फूट येईल 
आवर् १४ इांची नळ िापरता येईल. C पयंतच्या नळाकरता उपललध शीर्षण ५२० – (२७५ + ११५) = १३० 
फूट आहे आवर् दर १००० फूटास शीरं्षहानी १००० × १३०/४००० = ३२·५ फूट येते. C, १०० असताना ६ × 
०·९१ = द. से. स ५·५ घ. फू. इतक्या क्षमतेची तरतूद करण्याकरता १२ इांची नळ िापरािा लागेल. 
 

शरे्ष व्यिस्थेचे अविकल्पन अनेक वनरवनराळ्या मागांनी करता येईल ि तयाांची फले मुख्य नळाच्या J 
वििागाकरता जो आकार वनिडला असेल तयािर अिलांबून राहतील. O4H आवर् O4l चे शिेट O1 पासून 
११००० फूटािर असल्याने मुख्य नळातील शीरं्ष शक्य वततके अल्प प्रमार्ात कमी कररे् इष्ट असते. म्हर्नू 
J या वििागाकरता २४ इांची नळ िापरून पाहता येईल आ. ४–१ िरून ३० × ०·९१ = द. से. स २७·३ 
घनफूट प्रस्रािाकरता दर १०० फुटास शीर्षणहानी १४ फूट होईल आवर् एकूर् हानी (२०००/१०००) × १४ = 
२८ फूट होईल. म्हर्ून O2 जिळ दाबमापीय उद्दशणन ५२० – २८ = ४९२ फूट असेल. ह्यामुळे O2 पासून D 
आवर् E ह्या नळात िरपूर शीर्षण प्राप्त होते आवर् ते िालील प्रमारे् अविकलल्पत कराि.े D पयणतच्या 
नळाकरता, उपललध शीर्षण ४९२ – (१५५ + ११५) = २२२ फूट आहे, आवर् दर १००० फुटास शीर्षणहानी 
१००० × २२२/६००० = ३७ फूट येते. म्हर्ून ७·५ × ०·१५ = द. से. स ६·८ घ. फू. प्रिाहाकरता १२ इांची 
नळ िापररे् सांतोर्षजनक होईल. E पयणतच्या नळाकरता उपललध शीर्षण ४९२ – (२०० + ११५) = १७७ फूट 
आहे आवर् दर हजार फूटास शीरं्षहानी १००० × १७७/४००० = ४४ फूट येते. ह्या फाट्याकरता १२ इांची 
नळ िापरािा. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
अशाच सारख्या सांगर्ानी असे वदसून येईल की, मुख्य नळाच्या K ह्या वििागाकरता २४ इांची नळ 

िापरता येईल, तसेच O2 पासून F G पयंतचे नळ १६ इांची व्यासाचे असािते. मुख्य नळाच्या L या 
वििागाकरता १२ इांची नळ पुरेसा होईल आवर् O4 पासून H आवर् I या शािाांचे व्यास १० इांची असले तरी २ 
आवर् ४ या वििागाांच्या शजेारच्या के्षिात विस्तृत प्रमार्ात विकास होण्याची शक्यता असल्यामुळे O3 G या 
नळाचा व्यास १६ इांचाऐिजी १८ इांच ठेिण्यात येईल आवर् O4 I या नळाचा व्यास १० इांचाऐिजी १२ इांच 
ठेिण्यात येईल. 
 

पूिीच्या उदाहरर्ाांत िर्णन केलेल्या व्यिस्थेच्या कोर्तयाही एका अगर सांपूर्ण वििागातील प्रतयक्ष 
मागर्ी अचूकपरे् वनवित करता येत नाही. कारर् वतच्यात सतत बदल होत असतो आवर् कोर्तयाही 
ठराविक वनयमाप्रमारे् हे घडत नाही. या वशिाय िविष्ट्यकाळातील गरजा फार अवनवित असतात. तथावप 
आताच रूपरेवित केलेली पद्त अनुसरून सांतोर्षजनक (जल) वितरर् आवर् जलदाब प्राप्त करािते. 
 
७–५. परस्पराशी जोडलेल््ा नळ ्ोजनेिील प्रबाह :– 
 

कोर्तयाही वितरर् व्यिस्थेला उपवििाग ७–४ मध्ये िर्णन केलेली पद्त लागू करता येते पर् 
जयामुळे ही व्यिस्था अांत नसलेल्या अांतःसांबांधी नळाांची एक मावलकाच बनते अशा अांतःसांबांधी नळाांच्यामुळे 
तयातील समस्या अवधक जवटल बनते. या व्यिस्थेमधील प्रिाहाच्या वितरर्ामधील सांिाव्य फरकामुळे 
प्रिाहाच्या सांगर्नािर पवरर्ाम होतो. प्रो. हाडी रम ॉसने विकवसत केलेली पद्त ही सिात विस्तृत प्रमार्ात 
िापरलेली पद्त आहे. विदु्त्  विश्लेष्ट्यकाांचाही िापर करण्यात येतो; नळातून िाहर्ाऱ्या पाण्याच्या प्रिाह–
प्रवतरोधाची नक्कल करण्याकरता अरेिीय प्रवतरोधक िापरण्यात येतात. ह्या पद्तीचा फायदा हा आहे की 
विश्लेष्ट्यकात िापरण्याकरता एकदा का जाळे बनविले की, अनेक पयायी पवरलस्थतींची उकल करता येते. 
 
णवश्लेषिाची प्रणिपद्धिी :– 
 

प्रवतपद्तीने समस्येचीं उकल करण्याची पवहली पायरी, मुख्य नळाांचा आरेिीय रम म तयार कररे् 
आवर् तयािर प्रतयेक जोडािर लागर्ारा ड्रॉ ऑफ ि प्रस्राि आवर् दोन वनयांिक रबदूच्या जिळचे दाब 
दािविरे्, ही असते. प्रवतपद्ती कशी लागू कराियाची हे दशणविण्याकरता, जयाचे अन्िरे्षर् करण्यात 
याियाचे आहे तो सरल–अविरत–वितरर्–पवरपथ आ. ७–४ मध्मे दािविला आहे. प्रतयेकी १००० फूट 
लाांब असलेले १२ इांची नळ AB, १० इांची नळ BC, आवर् १० इांची नळ AD, हे ह्या अिस्थेतील मूळचे नळ 
आहेत असे गृहीत धरण्यात आलें  आहे. तसेच A च्या जिळ अांतःप्रिाह द. वम स ४५०० गलॅन आहे ि या 
रबदूजिळ नळातील प्रस्थावपत दाब द. चौ. इांचास ६५ पौंड आहे. अनुरम मे ५००, ५००, १५०० आवर् ५०० 
फूट लाांबी असलेले CE, EF, DG, आवर् GF हे नळ पवरपथ पूर्ं करण्याकरता व्यिस्थेत समाविष्ट 
कराियाचे आहेत. ढोबळ वनधारर्ाने असे आढळून आले आहे की, ह्या निीन नळाांचे िालील आकार 
असािते : 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ७–४. सरल- अविरत-प्रिाह-पवरपथ. 

 
CE आवर् DG, १० इांच आवर् EF ि GF, ८ इांच, F जिळ द. चौ. इां. स वकमान ४० पौंड 

दाबािाली द. वम. स १३५० गलॅन पार्ी उपललध होईल. B, C, D, E आवर् F जिळचे वनरवनराळे पाण्याचे 
सामान्य िप वनदशण–वचिात दाििले आहेत. या उदाहरर्ात प्रिाहाच्या राशी द. वम. स गलॅनच्या वनकट 
धरल्या आहेत. हॅझेन–िुईवलयम्स सूिातील C हा गुर्ाांक १०० आहे असे गृहीत धरले आहे आवर् 
अल्पस्िल्प शीर्षण–हानीची दिल घेतलेली नाही. 
 

जेव्हा नळाांची सिणसाधारर् रचना प्रस्थावपत झालेली असते आवर् तयाांचे आकार तातपुरते 
वनिडलेले असतात, तेव्हा पुढची पायरी प्रिाहाचे वितरर् स्िचे्छेनुसार गृहीत धररे् ही असते. आ. ७–४ 
मध्ये एकूर् प्रिाहाच्या सुमारे ५५ टके्क अगर द. वम. स २५०० गलँन AB मधून िाहतो आवर् उरलेला ४५०० 
– २५०० = द. वम. स २००० गलँन AD मधुन जातो असे गृहीत धरले आहे. नांतर ड्रॉ ऑफिरून अन्य 
नळाांतील प्रिाह वनवित केले आहेत. B जिळ द. वम. स ९०० गलॅन ड्रॉ ऑफ आहे, आवर् BC तून द. वम. 
स फक्त १६०० गलॅन प्रिाह िाहत आहे. अन्य नळाांत ततसम राशी CE त द. वम. स ११५० गलॅन, EF त द. 
वम. स ७०० गलॅन, DG त द. वम. स १५०० गलॅन, आवर् GF मध्ये द. वम. स ६५० गलॅन राहतील. 
 

कोर्तयाही दोन रबदूांमधील प्रतयेक सांिाव्य मागािर तया दोन रबदूांच्या दरम्यानची सांगवर्त 
शीर्षणहानी जेव्हा सारिीच असल्याचे आढळून येईल तेव्हाच वबनचुक वनष्ट्कर्षण प्राप्त होतील. जसे, आ. ७–४ 
मध्ये B, C आवर् E च्या मधील मागाच्या बाजूने होर्ारी, A आवर् F या रबदूांच्यामधील शीरं्षहानी D आवर् G 
मधून जार्ाऱ्या मागाच्या बाजूने होर्ाऱ्या हानी इतकीच हिी. ही सांतुवलत अिस्था प्राप्त होण्याकरता, 
गृहीत धरलेल्या प्रिाहाांना लागू केलेल्या दुरुस्तयाांचे पवरगर्न कररे् अिश्य असते. सामान्यपरे्, वितरर् 
सांतुवलत करण्यापूिी प्रिाहाांची एकापेक्षा जास्त िळेा सुधारर्ा केली पावहजे. 
 

दोन विन्न मागांनी जोडलेल्या दोन रबदुांच्यामधींल प्रिाहाच्या कोर्तयाही गृहीत वितरर्ाकरता, 
प्रतयेक मागािरून जी राशी जाईल तया राशीला लागू करण्यात येर्ारी सुधारर्ा िालील प्रकारे वनवि केली 
जाते; फुटात शीर्षणहानी आवर् शीर्षणहानीला प्रिाहाच्या गृहीत राशीने िागून द. वम. स गलॅनमध्ये प्राप्त केलेले 
िागाकार नळाच्या प्रतयेक वििागाकरता वनधावरत करण्यात येतात नांतर तया दोन रबदूांच्यामधील प्रतयेक 
पूर्ण मागाकरता एकूर् शीर्षणहानीचे सांगर्न करण्यात येते आवर् शीर्षणहानीतील चकू ह्या एकूर् सांख्येतील 
फरकाइतकी आहे असे गृहीत धरण्यात येते. तसेच प्रतयेक शीरं्षहानीला प्रिाहाच्या ततसम राशीने िागनू 
आलेल्या सिण िागाकाराांची बेरीज करण्यात येते. अिेरीस, १·८५ (जो हॅझेन–िुइवलयम्स सूिाांतील 
घाताांक S ०·५४ चा व्यस्ताांक आहे तो) आवर् शीर्षणहानीच्या िागाकाराांची बेरीज ि प्रिाहाची राशी याांच्या 



 

 अनुक्रमणिका 

गुर्ाकाराने शीरं्षहानीतील चकुीला िागून अिश्य असर्ाऱ्या दुरुस्तीचे सांगर्न करण्यात येते. जया मागािर 
एकूर् शीर्षणहानी अवतशय कमी असते तया मागािरील प्रिाह तया दुरुस्तीने िाढविण्यात येतो आवर् जया 
मागािर एकूर् शीर्षणहानी अवतशय जास्त आहे तया मागािरील प्रिाह तया दुरुस्तीने कमी करण्यात येतो. 
नांतर प्रथमतः गृहीत धरलेल्या प्रिाहाांचे जया प्रकारे परीक्षर् केलेले होते तयाच प्रकारे ह्या दुरुस्त प्रिाहाांचे 
परीक्षर् करण्यात येते, आवर् पुरेसे सूक्ष्म सांतुलन प्राप्त होईपयंत ही वरम या चालू ठेिण्यात येते. 
 

गृहीत वितरर्ाकरता कराियाच्या दुरुस्तीचे सांगर्न करण्यापूिी नळाच्या गृहीत आकाराांच्या 
करता वनयांिर् रबदूांच्या मधील सांिाव्य हानीची इष्ट हानीशी तुलना कररे् फायदेशीर असते. जर प्रतयक्ष 
होर्ारी शीर्षणहानी वनवितपरे् अवतशय कमी असेल तर प्रिाहाचे सांतुलन करण्याचा आर्िी प्रयतन 
करण्यापूिी काही नळाांच्या आकारात बदल करािा. 
 

प्रणिपद्धिीकरिा पणरगिने :– 
 

आ. ७–४ मध्ये दािविलेल्या व्यिस्थेतील गृहीत प्रिाहाची पवरगर्ने कोष्टक ७–३ मधल्याप्रमारे् 
सोयीस्करपरे् रम मिार करािीत 
 

कोष्टक ७–३. 
आ. ७–४ मधील व्वस्थेकरिा केलेल््ा पणहल््ा चाांचिीिील पणरगिने– 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी (१००० 
फूट) 

Q1 प्रिाह (द. 
वम. स ग.ॅ) 

शीर्षण हानी 
(फू./१००० फू) 

एकूर् शीर्षणहानी h 
(फू.) 

h 
Q1 

AB १२ १·० २५०० २२ २२·०  
BC १० १·० १६०० २४ २४·०  
CE १० ०·५ ११५० १३ ६·५  
EF ८ ०·५ ७०० १५ ७ ५  

     ६०·०  
AD १० १·० २००० ३६ ३६·०  
DG १० १·५ १५५० २३ ३४·०  
GF ८ ०·५ ६५० १३ ६·५  

     ७७·०  
 

B, C आवर् E मधून जार्ाऱ्या मागािरील A आवर् F याांच्यामधील एकूर् शीर्षणहानी ६० फूट आहे ि 
D आवर् G मधून जार्ाऱ्या मागािर ती ७७ फूट आहे. जर प्रिाह सांतुवलत असेल तर शीर्षणहानी वनवितपरे् 
६० ि ७७ च्या दरम्यान असेल परांतु A आवर् F मधील दाबातील कमाल अनुजे्ञय पतन द. चौ. इां. स ६५ – 
४० = २५ पौंड होतें; ते २५ × २·३ = ५७·५ फूट शीर्षणहानी इतके आहे. म्हर्ून प्रिाहाचे सांतुलन करण्याचा 
प्रयतन करण्यापूिी अवधक मोठे नळ िापररे् उवचत होईल. AB, BC आवर् AD या तीन मूळ नळाांत मोठ्या 
प्रमार्ात हानी होत असली तरी हे नळ बदलता येर्ार नाहीत आवर् अवधक मोठे निीन नळ घालाि े
लागतील. दुसऱ्या चाांचर्ीकरता AB, CE, EF ि DG करता १२ इांची नळ गृहीत धरण्यात येतील; BC ि 
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AD करता १० इांची आवर् GF करता ८ इांची नळ गृहीत धरण्यात येतील. पवहल्या चाांचर्ीतल्या इतक्याच 
प्रिाहाच्या तयाच वितरर्ाकरता कोष्टक ७–४ मध्ये दािविल्याप्रमारे् पवरगर्ने करािी लागतील. 
 

कोष्टक ७–४. 
आ. ७–४ मधील व्वस्थेच््ा दुसऱ््ा चाांचिीची पणरगिने. 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी (१००० 
फू.) 

प्रिाह Q1 (द. 
वम. स. गलॅन) 

शीर्षणहानी 
(फू./१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी h 

(फूट) 

h 

Q1 

AB १२ १·० २५०० २२ २२·० ०·००८८ 
BC १० १·० १६०० २४ २४ ० ·०१५० 
CE १२ ०·५ ११५० ५·३ २·७ ·००२३ 
EF १२ ०·५ ७०० २·१ १·१ ·००१६ 

     ४९·८  
AD १० १·० २००० ३६ ३६·० ·०१८० 
DG १२ १·५ १५५० ९·३ १४·० ·००९० 
GF ८ ०·५ ६५० १३ ६·५ ०·०१०० 

     ५६·५ ०·०६४७ 
 

ह्या उदाहरर्ात, A आवर् F मधली शीर्षणहानी ५७·५ फूटापेक्षा कमी आहे आवर् दुसऱ्या चाांचर्ीत 
गृहीत धरलेल्या नळाच्या आकाराबद्दल आर्िी विचार करािा लागेल. म्हर्नू h/Q1 ची मूल्ये सांगवर्त 
करण्याची जरुरी आहे. शीर्षणहानीतील चकू ५६·५–४९·८ = ६·७ फूट आहे. h/Q1 च्या सि ंमूल्याांची बेरीज 
०·०६४७ आहे आवर् प्रतयेक नळातील प्रिाहाकरता करािी लागर्ारी दुरुस्ती ६·७/(१·८५ × ०·०६४७) = 
द. वम. स ५६ अगर ५० गलॅन धरािी 
 

A ि F मधील शीर्षणहानी B, C आवर् E मधून जार्ाऱ्या मागाकरता D आवर् G मधून जार्ाऱ्या 
मागातील हानीपेक्षा कमी असल्याने AB नळातून जार्ारा गृहीत प्रिाह द, वम. स ५० गलॅननी िाढिािा 
आवर् AD नळातून जार्ारा प्रिाह वतकक्याच राशीने कमी करािा. सुधावरत वितरर्ाची पवरगर्नें कोष्टक 
७–५ मध्ये दािविली आहेत. 

 
कोष्टक ७–५. 

आ. ७–४ मधील व्वस्थेकणरिा अांणिम सांगिने. 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी (१००० 
फूट) 

प्रिाह Q1 (द. 
वम. स ग.ॅ) 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० फू.) 

एकूर् शीर्षणहानी 
h (फू.) 

h 
Q1 

AB १२ १·० २५५० २३ २३·० ० ००९० 
BC १० १·० १६५० २५ २५·० ·०१५१ 
CE १२ ०·५ १२०० ५·८ २·९ ·००२४ 



 

 अनुक्रमणिका 

EF १२ ०·५ ७५० २·४ १·२ ·००१६ 
     ५२·१  
AE १० १ १९५० ३५ ३५ ० ·०१७९ 
DG १२ १·५ १५०० ८·८ १३·२ ·००८८ 
GF ८ ०·५ ६०० ११ ५·५ ०·००९२ 
     ५३·७ ०·०६४० 
 

ह्या उदाहरर्ात प्रिाहातील दुरुस्ती फक्त (५३·७–५२·१)/(१·८५ × ०·०६४०) = द. वम. स १४ 
गलॅन करािी लागेल. प्रिाह फक्त ५० गलॅनच्या वनकट धरलेला असल्याने, गृहीत धरलेले वितरर् बरोबर 
आहे असे मानाि.े आ. ७–४ मध्ये अांदावजत प्रिाह दािविले आहेत. 
 
७–६. एकमुखी णविरि पद्धिीचे णवस्िरि :– 
 

अवधक सांवमश्र माांडर्ी असलेल्या अविरत प्रिाह व्यिस्थेच्या अविकल्पनाची पद्ती वदग्दमितशत 
करण्याकरता, आ. ७–३ मधील G ि I ह्या रबदूच्या जिळचे िसवतस्थान विकवसत झाले आहे आवर् अविरत 
पवरपथ बनण्याकरता पाण्याचे नळ आ. ७–५ मध्ये दािविल्याप्रमारे् लाांबविलेले आहेत असे गृहीत 
धरण्यात आले आहे. मूळ पवरपथ O3 M ते G ते V ते P ते R ते S ते T ते U ते I ते V ते O4 पयंत आवर् परत 
O3 पयंत आहे. तसेच िालीलप्रमारे् सहाय्यक मागण आहेत. W आवर् X मधून M पासून G पयंत, Y मधून G 
पासून I पयंत आवर् Y मधून R ते I पयंत O3 पाशी द. चौ. इां. स ८० फूट दाबािाली एकूर् अांतःप्रिाह द. 
से. स २२ घ. फू. म्हर्जेच द. वम. स १०,००० घॅलन आहे. वििागातील इतर िागाांतील िप सामान्य 
असताना T च्या जिळ द. चों. इां. स २५ पौंड दाबािाली द. वम. स ३७०० गलॅन प्रिाह उपललध असरे् 
जरूर आहे. आ. ७–५ मध्ये नळाांची लाांबी, नळाांचे अांदाजी आकार आवर् वनरवनराळ्या रबदूांच्या जिळच्या 
ड्रॉ ऑफच्या राशी वदल्या आहेत. 
 

उपविमाग ७–४ मध्ये असे आढळून आले की, O3 आवर् G याांच्या दरम्यान १६ इांची नळ िापरता 
येईल O4 आवर् I याांच्या दरम्यान १० इांची नळ पुरेसा होईल. तथावप, व्यिस्थेत जी िाढ कराियाची आहे 
तया आ. ७–५ मधील नळाांचे व्यास अनुरम मे १८ इांच आवर् १२ इांच धरले आहेत. प्रिाहाच्या वितरर्ाांची मूळ 
गृहीतके, मधल्या दुरुस्तया आवर् अांवतम मूल्ये आ. ७–६ मध्ये दािविली आहेत. हॅझेन–िुइवलयम्स 
सूिातील C चे मूल्य ११० आहे. सिण राशी द, वम. स गलॅनमध्ये आहेत आवर् तया १०० च्या जयास्तीत जास्त 
वनकट येतील अशा घेतल्या आहेत. प्रथम गृहीत धरलेल्या प्रतयेक मूल्याच्या पुढे कां सात १ हा आकडा वदला 
आहे. 
 

आ. ७–५ ि ७–६ मधील व्यिस्थेत O3 आवर् T याांच्या दरम्यान O3 MGNPRST आवर् O3 O4 
VIUT या मुख्य मागांच्या बाजूने शीर्षणहानी प्रथम सांगवर्त करण्यात येते आवर् MWXG सारख्या कोर्तयाही 
सहाय्यक मागाच्या बाजूने होर्ारी हानी सांगवर्त करण्यापूिी तया मागांिरील वनरवनराळ्या नळाांतील 
प्रिाहाला दुरुस्ती लाग ू करण्यात येते. अांवतम विश्लेर्षर्ाांत, दोन्हीही मुख्य आवर् सहाय्यक पवरपथाांच्या 
हानीत सांतुलन झाले पावहजे. मुख्य पवरपथाांची पवहली चाांचर्ी–पवरगर्ने को. ७–६ मध्ये दािविली 
आहेत. 



 

 अनुक्रमणिका 

 

 
आ. ७–५. अविरत–प्रिाह व्यिस्थेचा आरािडा. 

 
आ. ७–६. अविरत–प्रिाह व्यिस्थेतील प्रिाहाचे वितरर्. 

 
O3 आवर् T याांच्यामधील अनुजे्ञय शीर्षणहानी (८०–२५) × २·३ = १२६ फूट असल्याने ि तया 

हानीची १०५·५ बरोबर सानुकूल तुलना होत असल्याने पुढील विश्लेर्षर्ाकरता नळाांचे गृहीत आकार तेच 
ठेिण्यात येतील. पुिीच्या सांगर्नेत विचार केलेली नळाच्या प्रतयेक वििातील प्रिाहाला लागू कराियाची 
चूक िाली वदली आहे; 
 

 १९७·६–१०५·६ 
= द. वम. स ५०० गलॅन. 

 १·८५ × ०·०९१५ 
 

G मधून जार्ाऱ्या मागािरील प्रतयेक नळातील गृहीत प्रिाहात ही राशी वमळिािी आवर् I मधून 
जार्ाऱ्या मागािरील प्रतयेक नळातील प्रिाहातून ती िजा करािी. असे सुधारीत प्रिाह आ. ७–६ मध्ये 
दािविले आहेत. तयातील प्रतयेक मूल्याच्या पुढे कां सात २ हा आकडा वदला आहे. सहाय्यक पवरपथाांचे 
अन्िरे्षर् करताना ह्या सुधावरत प्रिाहाांचा उपयोग केला आहे. 
 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

कोष्टक ७–६. 
आ. ७–६ मधील मुख्् पणरपथाकरिा चाांचिी पणरगिने. 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 
फूट) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 (द. 

वम. स ग.ॅ) 

C = १०० 
असताना 
समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी h 

(फूट) 

h 

Q1 

O3M १८ ४·० ६००० ५४०० १३ ५२·० ० ००८७ 
MG १८ १·० ३९०० ३५५० ६·१ ६·१ ·००१६ 
GN १६ १·२ ३४०० ३०९० ८·३ १०·० ·००२९ 
NP १६ १·० ३३०० ३००० ७·८ ७·८ ·००२४ 
PR १४ ०·६ २८३० २५५० ११ ६·६ ·००२४ 
RS १४ २·० २५०० २२८० ९·० १८·० ·००७२ 
ST १४ ०·७ २२०० २००० ७·१ ५·० ·००२३ 
      १०५·५  
O3O4 १२ २·० ४००० ३६४० ४५ ९०·० ·०२२५ 
O4V १२ २·० ३१०० २८२० २८ ५६·० ·०१८१ 
VI १२ २·० २५०० २२८० १९ ३८·० ·०१५२ 
IU १४ १·७ १८०० १६४० ४·८ ६·२ ·००४६ 
UT १४ १·६ १५०० १३६० ३·४ ५·४ ०·००३६ 
      १९७·६ ०·०९१५ 
 

M आवर् X याांच्या दरम्यानच्या शीर्षणहानीचा विचार कररे् ही पुढची पायरी असते. W मधून ि G 
मधून जार्ारे हे पयायी मागण आहेत. कोष्टक ७–७ मध्ये तयाांची पवरगर्ने वदली आहेत. 
 

कोष्टक ७–७. 
आ. ७–६ मधील MWX व MGX ह्या मागांकरिा चाांचिी –पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 
(द. वम. 
स ग)ॅ 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी h 

(फूट) 

 

Q1 

MW १२ १·६ ८०० ७३० २·३ ३·७ ०·००४६ 
WX १२ १·० ५०० ४६० १·० १·० ·००२० 
      ४·७  
MG १८ १·० ४४०० ४००० ७·४ ७·४ ·००१७ 



 

 अनुक्रमणिका 

GX १२ १·६ ४०० ३६० ०·६ १·० ०·००२५ 
      ८·४ ०·०१०८ 
 

MWXG या पवरपथाकरता ही पवरगर्ने करताना, MG मधील प्रिाह द. वम. स ४४०० गलॅन धरला 
आहे ि तो कां सातील २ आकड्याच्या मागचे सुधावरत मूस्य आहे. व्यिस्थेतील ह्या वििागातील प्रिाहाची 
दुरुस्ती 
 
 ८·४ – ४·७ 

= द. वम. म २०० गलॅन आहे. 
 १·८५ × ०·०१०८ 
आ. ७–६ मध्ये दािविल्याप्रमारे् MW आवर् WX ह्या नळाांतील गृहीत प्रिाहात ही राशी वमळविली आहे 
आवर् MG ि GX ह्या नळांतील प्रिाहातून ती िजा केली आहे. अशा रीतीने प्राप्त केलेल्या प्रतयेक प्रिाहापढेु 
कां सात ३ आकडा वदला आहे. 
 

यानांतर G आवर् Y च्या दरम्यानच्या शीर्षणहानीचा विचार करण्यात आला आहे. GY आवर् GNPRY 
ह्या पयायी मागांच्या करता पवरगर्ने कोष्टक ७–८ मध्ये दािविल्याप्रमारे् आहेत. 
 

कोष्टक ७–८. 
आ. ७–६ मधील GY आणि GNPRY ह्या मागांकरिा चाांचिी पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी 
h (फूट) 

h 

Q1 

GY १० १·१ १०० ९० ०·१३ ०·१३ ०·००१३ 
GN १६ १·२ ३९०२ ३५५० १० १२·० ·००३१ 
NP १६ १·० ३८०० ३४६० ९·८ ९·८ ·००२६ 
PR १४ ०·६ ३३०० ३००० १५ ९·० ·००२७ 
RY ८ १·१ ३०० २७० २·६ २·९ ०·००९७ 
      ३३·७ ०·०१९४ 
 

प्रिाहातील लागर्ारा बदल : 
 
 ३३·७–०·१ 

= द. वम. स ९०० गलॅन येतो. 
१·८५ × ०·०१९४ 

 
ह्या सांख्येने GY ह्या नळातील प्रिाहात िाढ करण्यात येते आवर् GNPRY ह्या मागातील प्रिाहात 

घट करण्यात येतें. ह्या उदाहरर्ात RY नळातील सुधावरत प्रिाह ३००–९०० = –६०० ग/ॅवम. येतो. या 



 

 अनुक्रमणिका 

उरे् वचन्हाचा अथण गृहीत धरलेल्या मूळ प्रिाहाच्या विरुद् वदशनेे प्रिाह होतो आहे असा आहे. म्हर्ून हा 
प्रिाह Y पासून R पयंत द. वम. स ६०० गलॅन आहे. या पवरपथाकरता आ. ७–६ मधील प्रतयेक सुधावरत 
प्रिाहाच्या पढेु कां सात ४ आकडा वदला आहे. 
 

Y आवर् T याांच्यामधील शीर्षणहानीचाही प्रथमतः I ि U या रबदूांच्यामधून आवर् नांतर R ि S या 
रबदूांच्यामधून विचार कररे् जरुरीचे आहे. व्यिस्थेतील ह्या िागाकरता सांगर्ने कोष्टक ७–९ मध्ये वदली 
आहेत. 
 

कोष्टक ७–९. 
आ. ७–६ मधील YIUT व YRST ह्या मागांच््ाकरिा चाांचिी–पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q1 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी 
h (फूट) 

h 

Q1 

YI ८ १·१ ० ० ० ०  
IU १४ १·७ १३०० ११८० २·७ ४·६ ०:००३५ 
UT १४ १·६ १००० ९१० १·६ २·६ :००२६ 
      ७·२  
YR ८ १·१ ६०० ५५० ९ ८ १०·८ ·०१८० 
RS १४ २·० ३००० २७३० १२·० २४·० ·००८० 
ST १४ ०·७ २७०० २४६० १०·० ७·० ०·००२६ 
      ४१·८ ०·०३४७ 
 

प्रिाहाला लागर्ारी दुरुस्ती : 
 

 ४१·८–७·२ 
= द. वम. स ५०० आहे. 

 १ ८५ × ०·०३४७ 
 

आ. ७–६ मधील प्रतयेक सुधावरत प्रिाहाचे पुढे कां सात ५ हा आकडा वदला आहे. 
 

आतापयंत वनवित केलेल्या वितरर्ाची सांतुलनाकरता चाांचर्ी केली असताना, अवतवरक्त 
समायोजने करण्याची आिश्यकता आहे असे वदसून आले. पूिी वदग्दमितशत केलेल्या पद्तीप्रमारे् कायणिाही 
करत असताना असे वदसून आले की, प्रिाहात िालीलप्रमारे् अवतवरक्त दुरुस्तया कराव्या लागतील : 
प्रतयेक सुधावरत मूल्याच्या पढेु कां सात वदलेल्या ६ या आकड्यानें दािविल्याप्रमारे् आ. ७–६ मधील O3 
MGNPRST ह्या मागाकरता द. वम. स ३०० गलॅन िृद्ी करािी आवर् O3 O4 VIUT ह्या मागाकरता वततकी 
राशी िजा करािा. प्रतयेक सुधावरत प्रिाहाच्या पुढे कां सात वदलेल्या ७ या आकड्याने दािविल्याप्रमारे् 
GYR या मागाकरता द. वम. स ३०० गलॅनची िाढ करािी, GNPR या मागाकरता वततकीच राशी िजा 
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करािी. प्रिाहाच्यापुढे कां सात वदलेल्या ८ या आकड्याने दािविल्याप्रमारे् YIUT या मागाकरता द. वम. स 
२०० गलॅनची िाढ करािी आवर् YRST या मागाकरता तीच राशी िजा करािी. अशा प्रकारे प्रस्थावपत 
प्रिाहाांच्यामुळे वनरवनराळ्या पवरपथाांतील शीर्षणहानी सांतोर्षजनकपरे् सांतुवलत होईल. तसेच एकूर् शीर्षणहानी 
१२६ फूट या अनुजे्ञय मूल्यापेक्षा कमी होईल. 
 

O3 MGNPRST आवर् O3 O4 VIUT ह्या मागांच्या करता आवर् कां सातील सिात जास्त 
आकड्याांच्या मागील प्रिाहाांच्या करता, कोष्टक ७–१० मध्ये मूल्ये वदली आहेत. ह्या मागािरील प्रतयेक 
प्रिाहा करता, कां सातील २ ह्या आकड्यामुळे दुरुस्ती : 
 
 १२२·९–११९·२ 

= द. वम. स २५ गलॅन करािी लागेल. 
 १·८५ × ०·०७९६ 
 
कोष्टक ७–१०. आ. ७–६ मधील मुख्य पवरपथाांकरता अांवतम पवरगर्ने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
असताना 
समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी 
h (फूट) 

h 

Q1 

O3M १८ ४·० ६८०० ६१९० १७ ६८·० ०·०१०० 
MG १८ १·० ४५०० ४०९० ७·७ ७·७ ०·००१७ 
GN १६ १·२ ३००० २७३० ६·५ ७·८ ०·००२६ 
NP १६ १·० २९०० २६४० ६·१ ६·१ ०·००२१ 
PR १४ ०·६ २४०० २१८० ८·३ ५·० ०·००२१ 
RS १४ २·० २६०० २३७० ९·६ १९·२ ०·००७४ 
ST १४ ०·७ २३०० २०९० ७·७ ५·४ ०·००२३ 
      ११९,२  
O3O4 १२ २·० ३२०० २९१० ३० ६०·० ०·०१८८ 
O4V १२ २·० २३०० २०९० १६ ३२·० ०·०१३९ 
VI १२ २·० १७०० १५५० ९·३ १८·६ ०·०१०९ 
IU १४ १·७ १७०० १५५० ४·४ ७ ५ ०·००४४ 
UT १४ १·६ १४०० १२७० ३·० ४·८ ०·००३४ 
      १२२·९ ०·०७९६ 
 

ह्या दुरुस्तीकडे दुलणक्ष करण्यास हरकत नाही. 
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MYX आवर् MGX ह्या मागांच्या करता आवर् प्रिाहाच्या अांवतम मूल्याांच्याकरता कोष्टक ७–११ 
मध्ये दािविलेले वनष्ट्कर्षण प्राप्त केले आहेत. लागर्ारी दुरुस्ती 
 
 ८·०–७·४ 

= द. वम. स २८ गलॅन येईल. 
१·८५ × ०·०११४ 

 
ही इतकी अल्प आहे की वतच्याकडे दुलणक्ष कराि,े 
 

कोष्टक ७–११. 
आ. ७–६ मधील MWX आणि MGK ्ा मागांच््ाकरिा अांणिम पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी 
h (फूट) 

h 

Q1 

MW १२ १·६ १००० ९१० ३·५ ५·६ ०·००५६ 
WX १२ १·० ७०० ६४० १·८ १·८ ०·००२६ 

      ७·४  
MG १८ १·० ४५०० ४०९० ७·७ ७·७ ०·००१७ 
GX १२ १·६ २०० १८० ०·२ ०·३ ०·००१५ 

      ८·० ०·०११४ 
 

कोष्टक ७–१२. 
आ. ७–६ मधील GYR आणि GNPR ्ा मागांकरिा अांणिम पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी h 

(फूट) 

h 

Q1 

GY १० १·१ १३०० ११८० १४ १५·४ ०·०११८ 
YR ८ १·१ २०० १८० १·३ १·४ ०·००७० 

      १६·८  
GN १६ १·२ ३००० २७३० ६·५ ७·८ ०·००२६ 
NP १६ १·० २९०० २६४० ६·१ ६·१ ०·००२१ 
PR १४ ०·६ २४०० २१८० ८·३ ५·० ०·००२१ 

      १८·९ ०·०२५६ 
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GYR ि GNPR या मागाकरता आवर् प्रिाहाच्या अांवतम मूल्याकरता को. ७–१२ त पवरगर्ने 
दािविली आहेत. दुरुस्ती : 
 
 १८·९–१६·८ 

= द. वम. स. ४४ गलॅन येते 
१·८५ × ०·०२५६ 

 
आवर् वतच्याकडे दुलणक्ष कराि.े 
 

कोष्टक ७–१३. 
आ. ७–६ मधील YIUT आणि YRST ्ा पणरपथाांकरिा अांणिम पणरगिने 

नळ व्यास 
(इांच) 

लाांबी 
(१००० 

फू.) 

लागर्ारा 
प्रिाह Q1 

(द. वम. स 
ग.ॅ) 

C = १०० 
करता 

समतुल्य 
प्रिाह Q2 

शीर्षणहानी 
(फू/१००० 

फूट) 

एकूर् 
शीर्षणहानी 
h (फूट) 

h 

Q1 

YI ८ १·१ ७०० ६४० १३ १४·३ ०·०२०४ 
IU १४ १·७ १७०० १५५० ४·४ ७·५ ०·००४४ 

UT १४ १·६ १४०० १२७० ३·० ४·८ ०·००३४ 
      २६·६  

YR ८ १·१ २०० १८० १·३ १·४ ०·००७० 
RS १४ २·० २६०० २३७० ९·६ १९·२ ०·००७४ 
ST १४ ०·७ २३०० २०९० ७·७ ७·७ ०·००२३ 

      २६·० ०·०४४९ 
 

YIUT आवर् YRST या मागांकरता आवर् प्रिाहाच्या अांवतम मूल्याांकरता वनष्ट्कर्षण को. ७–१३ त 
दािविले आहेत. दुरुस्ती : 
 
 २६·६–२६·० 

= द. वम. स ७ गलॅन येईल. 
१ ८५ × ० ०४४९ 

 
७–७. णवणशष्ठ प्रकारच््ा िक्त््ाांचा उप्ोग :– 
 

आ. ७–७ मध्ये दािविलेल्या प्रकारच्या टी. फ्रालन्सस ओ’ कोनोर याने शोधून काढलेल्या विशरे्ष 
प्रकारच्या सूिालेिाचा उपयोग केल्यामुळे वितरर् व्यिस्थेतील प्रिाहाांचा पडताळा शीघ्र आवर् सहज घेता 
येतो. आ. ७–७ मध्ये िालील मूल्ये दािविली आहेत : Q, द. वम स फूटात गलॅन मध्ये प्रिाह; घर्षणर् 
शीर्षण–h फुटात; उपवििाग ७–५ मध्ये विशद केल्याप्रमारे् शीर्षणहानीचे अिकल १·८५ h/Q, आवर् फुटात 
नळाची लाांबी, L. तक्तयातील रेर्षा, C = १०० असताना, ८ इांची नळाकरता काढल्या आहेत. वदलेल्या 
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पवरितणन गुर्ाांकाच्या सहाय्याने वितरर् व्यिस्थेतील प्रतयेक नळाचे, C = १०० असताना, ८ इांची नळाच्या 
समतुल्य लाांबीत पवरितणन करण्यात येते आवर् नांतर प्रिाहाच्या उकलीची कायणिाही केली जाते. 
 

 
आ. ७–७. नळातील शीर्षणहानी करता सूिालेि. 

 
उदाहरर्ाथं– एका १० इांची नळाची लाांबी जर ३००० फूट असली आवर् ६ इांची नळाची १००० फूट 

असली तर ८ इांचीं नळाची समतुल्य लाांबी िालील प्रमारे् काढण्यात येते : आ. ७–७ मध्ये १० इांची 
नळाकरता ०·३६ ि ६ इांची नळाकरता ४·०६ असे पवरितणन गुर्ाांक वदले आहेत. C = १०० करता तक्ता 
तयार केलेला असल्याने ८ इांची नळाची लागर्ारी लाांबी ३००० × ०·३४ + १००० × ४·०६ = ५०८० फूट 
येते. तसेच मागील उदाहरर्ातील १० इांची नळाकरता C, १२० असेल आवर् ६ इांची नळाकरता तो ९० 
असेल तर ०·७१ आवर् १·२२ हे गुर्ाांक विचारात घ्याि ेलागतील. मग C = १०० असताना ८ इांची नळाची 
लागर्ारी लाांबी ३००० × ०·३४ × ०·७१ + १००० × ४·०६ × १·२२ = ५६७७ फूट येईल. 
 

अभ्यासाधीन असलेल्या वितरर् व्यिस्थेतील सि ं नळाांचे C = १०० असताना, ८ इांची नळाच्या 
समतुल्य लाांबीत पवरितणन केल्यानांतर, सरळ पट्टीच्या सहाय्याने आ. ७–७ िरून h आवर् १·८५ h/Q 
अथिा nh/Q याांची मूल्ये प्रतयक्षपरे् घेतली जातात. द. वम. स १००० गलॅन प्रिाह आवर् २००० फूट लाांबी 
करता, ह्या रबदूांच्यािर सरळ पट्टी ठेिल्यािर h, ५९ फूट आवर् nh/Q, ०·१०९ असल्याचे वदसून येते. जेव्हाां 
मोठा नळ लहान करण्यात येतो, (उदाहरर्ाथण १८ इांची १००० फूट लाांब नळ फक्त ८ इांची २० 
फूटाइतकाच होतो) तेव्हाां १० पट लाांबी िापरता येते. h आवर् nh/Q याांच्या पवरर्ामी मूल्याांना १० ने िागले 
जाते, जसे द. वम. स २००० गलँन पार्ी िाहून नेर्ाऱ्या २० फूट नळाकरता h चे मूल्य सुमारे २·२ आवर् 
nh/Q चे मूल्य ०·००२ असते. जर द वम. स २००० गलॅन पार्ी िाहून नेर्ाऱ्या २०० फूट लाांबीच्या 
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नळाकरता आ. ७–७ चा उपयोग केला तर तयािरून h, २२ आवर् nh/Q, ०·०२ येतात. घर्षणर्हानी १·८५ 
च्या प्रमार्ात असल्याने १० पट मोठा प्रिाह असताना घर्षणर्हानी १०¹·⁸⁵ अगर ७०·८पट जास्त होईल. 
 

व्वस्थेि िक्त््ाचा उप्ोग करिे : 
 

उपवििाग ७–५ मध्ये दुसऱ्या चाांचर्ीकरता िापरलेल्या नळाचे आ. ७–७ िापरून परीक्षर् 
करण्यात येईल. सिण दवक्षर्ाितण प्रिाह धन असतो ि िामाितण प्रिाह ऋर् असतो. 
 

कोष्टक ७–१४ मधील पवहले तीन स्तांि कोष्टक ७–४ सारिेच आहेत. स्तांि ४ आठ इांची नळाच्या 
समतुल्य मूल्यात पवरिमिततत केलेली नळाची लाांबी दािवितो; प्रिाहात िृद्ी अगर घट करण्यासाठी 
िापरलेले बैवजक वचन्ह स्तांि ५ मध्ये वदले आहे आवर् स्तांि ६ त Q द. वम. स गलँन मध्ये कोष्टक ७–४ मधून 
वदला आहे. स्तांि ७ मध्ये घर्षणर्हानी वदली आहे आवर् स्तांि ७ मधील बेरीज घर्षणर् हानीची बैवजक बेरीज 
आहे; तयातील ऋर् वचन्हे िामाितण प्रिाहाकरता आहेत. तयािरून ते फार मोठ्या प्रमार्ाांत असल्याचे वदसून 
येते आवर् ते कमी करािते. स्तांि आठ मध्ये आ. ७–७ मधून प्रतयक्ष घेतलेली १·८५ h/Q ची मूल्ये वदली 
आहेत. ८ व्या स्तांिातील बेरीज बैवजक वचन्हे विचारात न घेता प्राप्त केली आहेत. स्तांि ९ मध्ये 
दािविलेली अांदाजी दुरुस्ती वमळण्याकरता, ही एकूर् सांख्या ७ व्या स्तांिातील एकूर् सांख्येत वििावजत 
केली आहे. दुरुस्तीत बैवजक वचन्हाांचा समािशे केला आहे. जयास्तीत जयास्त वनकटच्या १० गलॅनपयंत 
दुरुस्ती विचारात घेऊन सांगर्ने सोपी केली आहेत ि सांतोर्षजनक वनष्ट्कर्षण प्राप्त केले आहेत. ह्या दुरुस्तया 
करताना, ७ व्या स्तांिातील एकूर् सांख्येला ८ व्या स्तांिातील एकूर् सांख्येने िागून प्राप्त झालेले बवैजक 
वचन्ह नेहमी प्रवतिमिततत केले जाते. ह्या वठकार्ी वचन्हािरून ऋर् प्रिाह अवतशय असल्याचे वदग्दमितशत होते. 
सुधावरत प्रिाह १० व्या स्तांिात वदले आहेत. ६ ि ७ या स्तांिातील सांगर्नाांच्या सारख्याच असलेल्या ११ ि 
१२ या स्तांिातील सांगर्नाांिरून प्रिाह सांतुवलत करण्याकरता आर्िी थोडीशी दुरुस्ती कररे् जरुरी आहे 
हे वदग्दमितशत होते आवर् ही आर्िी एक दुरुस्ती १३ ि १४ ह्या स्तांिात वदली आहे. 
 

कोष्टक ७–१४. 
आ. ७–४ मधील व्वस्थेकणरिा पणरगिन. 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) 

नळ लाांबी 
(फूट) 

व्यास 
(इांच) 

८ इां. शी 
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साध््ा वल्ािील प्रवाह :– 

 
दोन सांिाव्य मागािरील दोन रबदूांच्या दरम्यान पार्ी िाहून नेर्ाऱ्या साध्या िलयातील प्रिाहाची 

उकल आ. ७–७ िापरून प्रतयक्षपरे् करता येते. एक ६ इांची १५०० फूट लाांब आवर् दुसरा ८ इांची २००० 
फूट लाांब असलेल्या २ मागािरील २ रबदूांच्या मधून द. वम. स १००० गलॅन पार्ी िाहून नेण्यात येत आहे 
असे समजा. प्रतयेक नळातून िाहर्ारा प्रिाह वनवित करण्याकरता िालीलप्रमारे् कायणिाही करा = १) ६ 
इांची नळाचे ८ इांची नळाच्या समतुल्य लाांबीत पवरितणन करा आवर् ६१०० फूट (लाांबी) प्राप्त करा. २) द. 
वम. स एकूर् १००० गलॅन प्रिाह िाहून जात असताना २००० फूट लाांबीच्या ८ इांची नळातील शीरं्षहानी 
काढा; ती ६० फूट येते. वततकीच शीर्षणहानी वनमार् होईल अशा ६१०० फूट लाांबीच्या नळातील प्रिाहाची 
राशी सरळपट्टीने वनवित करा. हा प्रिाह द. वम. स ५६० गलॅन येतो. (४) द. वम. स १००० + ५६० = 
१५६० गलॅन एकूर् प्रिाहाचा आवर् वरम या २ मध्ये पूिी प्राप्त केलेली वततकीच शीर्षणहानी याांचा िापर करून 
सांयुक्त नळाची समतुल्य लाांबी वनवित करा; ती ८८० फूट येते. (५) समतुल्य लाांबी ८८० फूट आवर् द. वम. 
स १००० गलॅन प्रिाह याांच्यािर सरळपट्टी ठेऊन िलयातील एकूर् शीर्षणहानी काढा; ती २६ फूट येते. (६) 
२००० फूट लाांबीच्या ८ इांची नळातून २६ फूट शीर्षणहानी होत असताना प्रिाह द. वम. स ६५० गलॅन 
असल्याचे वदसून येते. (७) म्हर्ून ८ इांची नळातील प्रिाह द. वम. स ६५० गलॅन आवर् ६ इांची नळाांत 
१०००–६५० = ३५० गलॅन असतो. 
 
७–८. जलाश् अगर उांचीवरील टाक््ाांिून वाहिारा प्रवाह. 
 

वनरवनराळ्या पृष्ठपातळ्याांिरील दोन अगर अनेक जलाशयाांतून, अगर उन्नत टाक्याांतून जार्ारे 
प्रिाह, ओकोनेर पद्तीने अगर उपवििाग ७–५ मध्ये रूपरेवित केल्याप्रमारे्, सांगवर्त करता येतात. जेव्हा 
जलाशय अगर टाक्या आवर् वनगणमद्वारे, याांच्या आड वितरर्–जाळे येते तेव्हाां, यापूिीच वनदेवशत 
केल्याप्रमारे्, अपेवक्षत प्रिाहाकरता वनरवनराळी िलये सांतुवलत केली पावहजेत. आपापल्या पृष्ठपातळ्याांमुळे 
प्रस्थावपत दाबािाली केलेल्या पुरिठ्याची जर्कुाय ती स्थानेच आहेत असे या जलाशय आवर् टाक्याांना 
मानण्यात येते. जेथे अशा जलाशय अगर टाक्याांच्या पषृ्ठपातळ्या लक्षात येण्याइतक्या विन्न असतात तेथे 
प्रतयेक १०, २० अगर ३० वमवनटाांच्या अांतराने पवरलस्थतीची विश्लेर्षरे् िारांिार ि वनयवमत केली पावहजेत. 
सिांत जास्त उांच जलपृष्ठ असलेल्या टाकीतून नळ व्यिस्थेत जास्त पार्ी जाण्याकडे प्रिृवत्त वनमार् होईल 
ि जलपातळीत िाढ होईल. जेव्हाां सिात उांच टाकीतील जलपृष्ठ िाली जाते तेव्हाां इतर टाक्याांतील 
प्रिाहात िाढ होते. आग लागली असताना अगर अन्य उच्चतम िार वनमार् झाले असताना लागर्ारा प्रिाह 
विचारात घेऊन ते िार पुरे करण्याकरता लागर्ारी टाकीची अगर जलाशयाची धारकता वनधावरत करता 
येते. 
 
७–९. णविरि–साठा 
 

कधी कधी तीव्र होर्ाऱ्या उच्च मागण्याांची काळजी घेरे् हा वितरर् टाक्याांचा उदे्दश असतो. 
उदाहरर्ाथण, उन्हाळ्यातील शुष्ट्क हिते, सायांकाळच्या सुरिातीच्या एका तासाांत वहरिळीचे रशपर् 
करण्याचा बोजा बराच जास्त होण्याची शक्यता असते. उन्नत टाकीचा (यासाठी) सिात सामान्यपरे् जास्त 
िापर करण्यात येतो. अशा तऱ्हेचे साठिर् जेथे जलदाब, आवर् जवमनीिरील उांचिट्याांच्यामुळे व्यिहायण 



 

 अनुक्रमणिका 

ठरत नाही तेथे िमू्यांतगणत साठिर्ाची तरतूद करािी ि तयािर स्ियांचवलत पांप बसिनू, जेव्हा पूिणवनधावरत 
रबदूच्या िाली दाब जातो तेव्हा, पांपाने स्थानीय नळाांच्या जाळ्यात पार्ी पुरिठा करािा. उच्च मागर्ीचा 
कालािधी सामान्यपरे् थोडकाच असतो आवर् मोठ्या प्रमार्ात साठिर्ाची पुष्ट्कळ िळेा गरज नसते. अशा 
साठिर्ाचे सिात उत्तम स्थान आवर् क्षमता, विचाराधीन विवशष्ट के्षिातील जलिापराच्या प्रमार्ाचा 
अभ्यास करून ठरविता येतात. 
 

उन्नि साठवि :– सांपूर्ण व्यिस्थेतील मोक्याच्या जागी बसविलेल्या उन्नत टाक्याांत पार्ी साठविरे् 
सामान्यपरे् अिश्य असते; जर जल वितरर् व्यिस्थेत इष्ट दाब रािता येण्याकरता टाक्याांचा अगर 
जलाशयाांचा िापर करता येत असेल तर तो अपिाद समजािा. तसेच उन्नत वितरर् साठिर्, 
अलग्नशमनाच्या गरजाांकरता आवर् जेव्हा पुरिठा नळाांची आवर् पांप कें द्राांची िराबी झालेली असते अगर 
तयाची वरपेरी करण्याची जरूरी लागते तयािळेी, सिणसाधारर् उपयोगाकरता रािीि साठा म्हर्ून काम 
देते. उन्नत साठिर्ाकरता जरी सामान्यपरे् पोलादी टाक्या िापरण्यात येतात तरी पूिण प्रवतबवलत 
टाक्याांचासुद्ा िापर करण्यात येतो. आ. ७–८ मध्ये पोलादी टाक्याांचे तीन प्रकार दािविले आहेत. 
सामान्यपरे् १·५ दशलक्ष गलॅनपेक्षा कमी अशा मध्यम साठ्याकरता दुहेरी वििृत पृष्ठीय, ३ दशलक्ष 
गलॅनपयंत मोठाल्या साठिर्ाकरता अरीयकोनी तळाच्या, आवर् सुमारे ७५००० गलॅन साठिर्ाकरता 
अधणगोल तळ असलेल्या, असे हे टाक्याांचे तीन प्रकार आहेत. 
 

 
आ. ७–८ उांचािरील साठिर्ाकरता पोलादी टाक्याांचे प्रकार. 

(निट्स्बर्व–डेस मॉइिेस ्टीि कां . च्या सौजन्यािे) 
 

उांचीिरील साठिर्ामुळे उच्च मागण्याांची तरतूद होतेच, वशिाय तयामुळे जेथे पार्ी पुरिठा पांपाने 
करािा लागतो तेथे तयाला येर्ाऱ्या िचात िरपूर बचत करता येते. जर पुरेशी साठिर् क्षमता ठेिली तर 
जेव्हा विद्तू् शक्तीचा दर कमी असतो अशा रािी ११ पासून सकाळी ६ पयंतच्या काळापुरते हे पांरपग 
मयावदत करता येते. 
 

साठविाची राशी :– 
 

साठिर्ाची राशी वकती लागेल हे जया कारर्ाकरता ह्या साठ्याचा उपयोग कराियाचा आहे आवर् 
स्थानीय पवरलस्थती कशी आहे तयािरून वनवित करता येईल. जर िसाहतीला लाांब नळातून सेिा वदलेली 
असेल तर शहराजिळील वितरर् टाकीची धारकता अनेक वदिसाांचा सामान्य िापर आवर् 
अलग्नशमनाकरता लागर्ारा रािीि साठा याांच्या बेरजेइतकी असरे् इष्ट असते. उदाहरर्ाथण, जर 
लोकसांख्या ४००० असेल आवर् द. वद. दर डोई १५० गलॅन िप होत असेल तर सामान्य कायाकरता, 
दररोज ६००,००० गलॅन पार्ी लागेल, तसेच अलग्नशामक प्रिाह द. वम. स २००० गलॅन अगर १० 
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तासाकरता १,२००,००० गॅलन लागेल. तर ५ वदिस पुरेल इतका रािीि साठा हिा असेल तर वितरर् 
टाकीची धारकता ४,२००,००० गलॅन ठेिली पावहजे. 
 

जर उच्च मागर्ीच्या कालािधीत केिळ दाब रािरे् हा साठिर्ाचा हेतू असेल तर टाकीचा आकार 
काय असािा हे, सेिाशील के्षि, मापन करून वनवित केलेले उच्च प्रिाहाचे प्रमार्, आवर् तया के्षिात पार्ी 
पुरिठा करर्ाऱ्या नळाांच्या जाळ्याांची सांगवर्त क्षमता याांच्यािरून कळून येईल. जेव्हा उच्च मागर्ी नसते 
तेव्हा पांरपग करता येईल एिढ्ा साठ्याची तरतूद कराियाची असेल तर जयामुळे उजेिरील िचण कमी 
होईल अशा टाकीची क्षमता जेव्हा पांप चालू नसतो तो काल आवर् तया कालातील पाण्याचा िापर याांच्यािर 
आधावरत केली पावहजे. 
 

जणमनीच््ा पािळीवरील साठवि :– 
 

आर्ीबार्ीला तोंड देण्यासाठी लागर्ारा रािीि पुरिठा जवमनीच्या साठिर्ामुळे वमळू शकतो. 
बऱ्याच प्रमार्ात उांचसिल असलेल्या िसाहतीत अशा साठिर्ाचा उपयोग करता येतो आवर् तुलनेने 
सपाट असलेल्या के्षिाांच्या करताही तयाचा उपयोग करता येतो ि स्ियांचवलत पांपवनयांिर्ाने स्थानीय उच्च 
मागण्या पुऱ्या करता येतात. फार मोठा आकार नसलेल्या जवमनीिरील टाक्या सामान्यपरे् झाकलेस्या 
असतात. टाक्या झाकल्यामुळे िाऱ्याने िाहून आलेले द्रव्य, पक्षी आवर् अन्य मागाने होर्ाऱ्या प्रदुर्षर्ापासून 
पाण्याचे सांरक्षर् होते आवर् अन्य िनस्पतीच्या जीिनाच्या िाढीसही प्रवतरोध होतो. लाकडी काँरम ीटची 
आवर् अल्युवमनमची झाकरे् िापरण्यात आली आांहेत. 
 
७–१०. नळ बसणवण््ाचे अणभ्ांत्रि :– 
 

प्राथवमक टप्पे :– काम जलिातयाच्या कामगार िगाकडून केलेले असो अगर मक्तयाने वदलेले 
असो, नळ टाकण्याकरता नकाश ेआवर् विवनदेशाांची आिश्यकता असते. कराियाच्या कामाचा प्रकार आवर् 
रावश आवर् ते कोर्तया उांचीिर कराियाचे आवर् तयाची मापे, ह्याांचे स्पष्ट वदग्दशणन नकाशािरून 
वमळाियास हि.े कोर्ती द्रव्ये िापराियाची आवर् कशातऱ्हेने तयाांचे एकिीकरर् कराियाचे हे 
विवनदेशािरून समजले पावहजे. कामातील वनरवनराळ्या बाबीच्या राशी आवर् तयाांच्यािरील िचण याांचे 
अांदाजपिक अवियांतयाने कराि.े नकाश े आवर् विवनदेश याांना अनुसरून ते तपासण्याची तरतूद केलेली 
असािी. 
 

नळाची स्थानणनणििी :– प्रतयेक रस्तयाच्या िाली स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहन्या, िादळी पाण्याची 
गटारे, गसॅचे नळ आवर् टेवलफोन आवर् विजेच्या तारनळ्या याांच्या सारख्या सांरचना जवमनीिाली 
केलेल्या असतात. निीन नळ बसविण्याकरता लागर्ाऱ्या िोदकामामुळे तयाना इजा पोहोच ू नये म्हर्नू 
आवर् निीन नळाांचे उतार आवर् आिर्ी याांच्यात फार िचण येईल असा बदल करािा लागू नये म्हर्नू 
तयाांची वबनचूक मावहती उपललध करून घ्यािी. नांतरच प्रस्थावपत नळ आतमविश्वासपूिणक बसविरे् शक्य 
होईल. स्थान वनवित केल्यानांतर मध्य रेरे्षिर िुांट्या मारून चराची प्रस्तावित रेर्षा आिण्यात येते अगर 
कबण पासून अथिा िहानाांच्या सांचलनाला अडथळा न येईल अशा तऱ्हेने िुांट्या मारून ऑफसेटने ती रेर्षा 
दािविण्यात येते. प्रतयेक स्पेशल वफरटग अगर झडप याांचे स्थान दािविण्यात याि.े कबणची रेर्षा, 
कबणपासून चराच्या मध्यापयंत अांतर, नळाचा आकार स्पेशल् स आवर् झडपा आवर् अन्य सांबांवधत मावहती 
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दािविर्ारा नकाशा तयार कररे् इष्ट असतें. नोंद कामाचा एक नमुना आ. ७–९ मध्ये दािविला आहे. 
ितुणळातील आकडे द्वार झडपा दािवितात. 

 

 
आ. ७–९. भूम््मिगवि सांरचनाचा नोंद नकाशा 

 
पाण्याचे गोठर्ापासून सांरक्षर् होण्याकरता पाण्याचे नळ पुरेशा िोलीिर बसिािते. वकती 

िोलीपयंत तुहीनाचा वशरकाि होईल हे स्थानीय पवरलस्थतीिर अिलां बून असते. उत्तरेकडील बहुतेक 
वििागात ५ फूट िोली पुरेशी असते पर् अवतशीत प्रदेशात आिरर् ६ फूट असाि.े िाहनाांच्या आघातापासून 
सांरक्षर्ाकरता जास्त िोलीची आिश्यकता सोडल्यास दवक्षरे्कडे २ ते ३ फुट (िोली) पुरेशी होते. 
कामगाराना नळ टाकता यािा आवर् योग्य प्रकारे जुडाई करता यािी याकरता चराांची रुां दी पुरेशी असािी. 
ओल्या के्षिाांत पांपानी अगर नलकूपानी चरातील पार्ी काढून टाकाि.े हे नलकूप चराच्या बाजूने ३ ते ६ 
फूट अांतरािर (जवमनीत) बसविलेले असतात. हे अांतर (तेथील) मातीिर अिलांबून असते. हे नलकूप 
हेदरला जोडलेले असतात ि हेदर पांपाला जोडलेला असतो आवर् पांप चालविल्यामुळे िजूल पातळी 
िाली जाते. 
 
७–११. नळ बसणविे :– 
 

योग्य अडथळे ठेिनू आवर् धोक्याच्या सूचनाांच्या सहाय्याने िाहतूकीचे सांरक्षर् करण्यास नळ 
बसविर्ाऱ्या मक्तेदारास िाग पाडािे; तसेच िाहतुकीला कमीतकमी अडथळा येईल अशा तऱ्हेने कामाची 
आिर्ी करण्यासांबधी विचार करािा. जेथे चराची िोली आवर् मातीच्या प्रकारािरून जरुरी वदसेल तेथे 
(िोदकामात) पोकळ्या वनमार् होऊ नयेत म्हर्ून चरात पत्र्याचे तक्ते बसिाि ेलागतील. 
 

सामान्यतः यांिाने चर िोदण्यात येतात आवर् यांिचवलत िोऱ्यानें, यारीने, अगर रक अगर 
रँक्टरिर बसविलेल्या बूमने चरातील नळ हाताळले जातात. (नळ बसविण्यापूिी) नळ बसविण्याच्या 
जागेिर ते पोहोचिािते पर् कामाला अडथळा न होईल इतक्या अांतरािर तसेच नळ हाताळण्याच्या 
यांिरे्पासून शक्य वततके जिळ ते टाकण्यात यािते. जेथे नळाचा िाग िापराियाचा आहे तया जागेिरच 
काटेकोरपरे् तो टाकािा आवर् तयािळेी जया वदशनेे काम चालू कराियाचे आहे तया वदशकेडे तयाचे घांटा 
तोंड ठेिाि.े जेथे उतार बराच असतो तेथे उताराच्या िरच्या बाजूकडे ही घांटा तोंडे ठेिािी. जेथे जरुरी आहे 
तया जागी रकने जर नळ पोहोचविला तर िाहतुकीला होर्ारा तयाचा अडथळा आवर् काहीसे हाताळरे् 
टाळता येते. 
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नळाचे दृढमूलन : 

 
पाण्याचा नळ सरळ रेरे्षत बसविण्याची जरुरी नसते आवर् द्रिीय कारर्ासाठी कोपऱ्याऐिजी 

गोलाई जास्त चाांगली असते. तथावप, नळ िाजिी प्रमार्ात सरळ रेरे्षत आवर् एकसारख्या उतारािर 
बसिािा. रेरे्षिरील उांचिटे टाळािते, कारर् अशा जागी हिा जमा होते आवर् प्रिाहात अडथळा येण्याची 
प्रिृवत्त वनमार् होते. 
 

नळातील तीव्र िाकर् अगर डेड एांड याांच्याजिळ स्थैवतक दाबातून आवर् पाण्याच्या प्रिाहाची 
वदशा बदलल्यामुळे वनमार् होर्ाऱ्या प्रघातास तोंड देण्याकरता दृढमलूनाची तरतूद करािी. जलाघात ि 
नळाांच्या चाांचर्ीत उपयोगात आर्लेला अवतवरक्त दाब याांच्याकरता गुांजाईश ठेिािी. जेथे 
जलाघाताकरता गुांजाईश ठेंिलेली नसते तेथे डेड एांड करता चौ. इां. त मुख्य नळाचें के्षिफळ आवर् 
तयातील द. चौ. इां. स पौंडात दाब याांच्या गुर्ाकाराइतक्या प्रघाताचा विचार करािा. हा प्रघात पौंडात 
मोजतात. बाकर्ािरच्या स्थवैतक दाबामूळें  होर्ारा प्रघात :– 
 

F1 = २ pA Sin 1/2 θ हा असतो. (७–१) 
येथे F1 = पौंडात स्थैवतक प्रघात;  
p = द. चौ. इां. स पौंडात नळातील दाब;  
A = द. चौ. इां. त नळाचे के्षिफळ;  
Θ = िाकर्ाचा कोन अगर िरम ता.  

 
गवतशील प्रघात : 
 

F2 = W 
V2 

Sin 1/2 θ (७–२) 
g 

 
येथे F2 = पौंडात गवतशील प्रघात; 
 W = द. ध. फु. स पौंडात पाण्याचे िजन; 
 V = द. से. स फुटात नळातील प्रिाहाचा िगे; 
 g = द. से. द. से. स फुटात गुरुतिीय तिरर्. 
 

एकूर् प्रघात वमळण्याकरता ही सूिे एकवित करून 
 

F= 2A (p+ 
wV2 ) Sin 1/2 θ वमळतो (७–३) 
2g 
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ह्या बलाांचा प्रवतकार करण्याकरता आ. ७–१० त दािविल्याप्रमारे् दृढमूलनाचे धारक के्षि वनवित 
करण्याकरता मातीची सुरवक्षत धारर् शक्ती विचारात घ्यािी. नळ घसरू नये अगर तयाची अन्य हालचाल 
होऊ नये म्हर्ून िड्या उतारािरही दृढमूलनाची जरूरी पडेल. 
 

 
आ. ७–१०. वाकिे, टी आणि चरमिाांच््ा जवळ नळ अवरूध्द करण््ाची पध्दि. 

 
उदाहरि ७–१. १०० पौंड दाबािाली द. से. स ५ फूट िगेाने प्रिाह िाहून नेर्ाऱ्या एका १२ इांची 

नळात एक ९० अांशाचे िाकर् आहे. जर मातीची धारक क्षमता द. चों. फु. स ३००० पौंड असेल तर 
दृढमूलनाकरता वकती के्षिफळाची तरतूद करािी लागेल? 
 

उकल :– स. ७–३ िापरून एकूर् प्रघाताकरता वकती तरतूद करािी लागेल ते काढाि.े A = 
११३, V = ५, θ = ९०°, आवर् द. चौ. इां. स p = १००पौंड असल्याने 
 

F = २×११३ ( १००+ ६२·४×५2 )०·७०७ = १९८५० पौंड. ६४·४ 
 

द. चौ फु. स ३००० पौंडाप्रमारे् लागर्ारे धारक के्षिफळ १९८५०/३००० = ६·६ चौ. फू. येईल. 
 

गळिी करिा चाांचिी :– 
 

नळ झाकून टाकण्यापूिी प्रतयेक नळाची चाांचर्ी घेऊन तो गळत आहे का ते पहाि.े ८०० फूट 
अांतरापेक्षा अवधक अांतरािर सामान्यपरे् झडपा बसविण्यात येत नसल्यामुळे, झडपाांच्या दरम्यानचा िाग 
चाांचर्ी के्षि म्हर्नू सोयीस्कर होती. केिळ दृवष्टवनरीक्षर् पुरे पडत नाही. २४ तासाांच्या कालािधीत होर्ारी 
पाण्याची हानी मापक अगर अन्य साधन िापरून वनवित करािी. गळती दर एक मलै लाांबीच्या नळात दर 
इांच व्यासाकरता दर वदिशी २०० गलॅन पेक्षा जास्त असू नये. ४०,००० फूट लाांबीच्या १२ इांची नळातील 
गळती २००×१२×४०,०००/५२८० = द. वद. स १८२०० गलॅन अगर द. वम. स ४२ गलॅनपेक्षा जास्त असू 
नये. 
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पिभराव :– 

 
नळाची चाांचर्ी झाल्यािर लगेच चर बुजिनू टाकािा. नळाच्या िोिताली आवर् तयाच्यािर अनेक 

इांचापयंत पििरािातील द्रव्य, दगड गोटे नसलेल्या, वनिडक मातीचे असाि.े हा िराि केल्यानांतर आवर् 
तो योग्यप्रकारे सधन केल्यािर, चराच्या अिशरे्ष िागात पििराि करता येईल. जेथे पििरािाचे अस्थापन 
अवनष्ट असते अशा रस्ते अगर अन्य जागी ते १२ इांचाचे थर घालून पििराि करािा आवर् याांविकी 
साधनानी तो सघन करािा. पार्ी घालून वचिल िापरता येईल पर् वचकर् मातीत ही पद्त इष्ट नसते 
कारर् वचकर् मातीतून सहजपर्ें (जल) वनकास होत नाही आवर् वकतयेक मवहन्यापयंत ती अधणघनािस्थेत 
राहील. अनुकूलतम सधनता िािीपूिणक येण्यास जेिढे पार्ी लागेल तेिढेच िापराि.े सिोच्च सधनता 
प्राप्त होण्यास लागर्ारी आद्रणता सामान्यपरे् १५ ते १८ टके्क असते. 
 

रस्तयात अगर राजमागांत जेव्हा चर (िोदलेला) असतो तेव्हा तयाच्यािर तातपुरती फरशी 
सामान्यपरे् घालण्यात येते. चरातील पििरािात स्थैयण प्राप्त झाल्यािर आवर् तो पुन्हाः िचत नाही असे 
वदसून आल्यािर ह्या तातपुरतया फरशीच्या जागी कायमचा पृष्ठिाग केला जातो. 
 
७–१२. मुख्् नळाांचे रोगािुनाशन 
 

नळ बसविण्यापूिी तयाच्या सांपूर्ण लाांबीचा आतील िाग चाांगला स्िच्छ करािा. दूवर्षत करर्ारे 
सिणच्या सि ंद्रव्य काढून टाकरे् शक्य होत नसल्याने नळ बसविण्यािर तो, पार्ी जोरात सोडूनच, धुिनू 
टाकािा. तसेच नळ चालू करण्यापूिी द्रि क्लोरीन अगर तयाची अन्य वमश्ररे् िापरून जीिार्ुनाशन कराि.े 
क्लोरीनची सिणसाधारर् मािा दर वलटरला ५० वमली गॅ्रम असते. न्ययूॉकण  स्टेटमधील आरोग्य िातयाने 
वशफारस केलेल्या जीिार्नुाशकाांच्या मािा को. ७–१५ त वदल्या आहेत. उदाहरर्ाथण, असे समजा की 
१०० फूट लाांबीच्या २० इांची नळाचे जीिार्नुाशन कराियाचे आहे. ह्या आकाराच्या नळाकरता को. ७–१५ 
मध्ये २४ फूट लाांबीकरता अनुपान वदले आहे. १००० फूटाकरता लागर्ाऱ्या जीिार्ुनाशकाांची पौंडात रावश 
िालीलप्रमारे् येईल. 
 

कोष्टक ७–१५. सुमारे दर णलटरला ५० णम. गॅ्र. ची िरिूद करण््ाकरिा लागिाऱ््ा जीवािुनाशकाची 
अांदाजी राणश :– 

नळाचा व्यास दर मािेस नळाची 
फुटात लाांबी 

दर अनुपाना करता औांसात जीिार्ूनाशक 

क्लोराईड ऑफ 
लाईम (२५ टके्क 

उपललध क्लोवरन) 

हायटेस्ट 
हायपोक्लोराईट 

(उपललध क्लोरीन– 
६५ टके्क) 

द्रि क्लोरीन 

४ ६४ १·० ०·५ ०·३ 
६ ६४ २·५ १·० ०·६ 
८ ४८ ३·३ १·५ १·० 
१० ६४ ७·० २·५ १·८ 
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१२ ४८ ७·५ ३·० २·० 
१६ ३२ ९·० ३·५ २·५ 
१८ ३६ १२·५ ५·० ३·५ 
२० २४ १०·५ ४·० ३·० 
२४ २४ १५·० ६·० ४·० 
३० २४ २३·५ ९·० ६·० 

 
क्लोराईड ऑफ लाईम करता, (१०००/२४) (१०·५/१६) = २७·३ पौंड 
हायपो क्लोराईट करता, (१०००/२४) (४/१६) = १०·४ पौंड 
द्रि क्लोरीन करता, (१०००/२४) (३/१६) = ७·८ पौंड 

 
नळाच्या लाांबीचा प्रतयेक िाग, तो चरात बसविण्यापूिी, स्िच्छ करण्याची विशरे्ष काळजी घेतली 

पावहजे. 
 

नळ बसविल्यानांतर जेव्हाां द्रि क्लोरीन िापरण्यात येते तेव्हाां निीन वििागात पार्ी िाहात 
असताना ते दाबािाली सोडण्यात येते. जेव्हा हायपोक्लोराईट अगर क्लोराईड ऑफ लाईम िापरण्यात 
येते तेव्हा तयाचे द्रािर् करून ते द्रािर् मुख्य नळातून परुविरे् श्रयेस्कर असते. काम पुरे झाल्यानांतर जर ते 
िापररे् अव्यिहायण असेल तर नळ बसविला जात असताना तयाच्या प्रतयेक िागाकरता रसायनाचे अनुपान 
नळात िरून ठेिाि.े कोर्तयाही पवरलस्थतीत िाग पूर्णपरे् िरून जाईपयंत पार्ी तयात हळू हळू सोडािे, 
क्लोरीनच्या साांद्रर्ाची चाांचर्ी करािी आवर् क्लोरीनची वरम या योग्य प्रकारे होत आहे याची िािी 
होण्याकरता पार्ी मुख्य नळात १२ तास राहू द्ाि.े 
 

:– ग्रांथ सूणच :– 
 

कँप. टी. आर. “हायड्रॉवलक्स ऑफ वडलस्रलयूशन वसलस्टम,” जनणल ऑफ वद न्य ू िॉटर िक्सं 
असोवसएशन, फेबु्रिारी, १९४४. 
 

कान्सं, जे. जी. जयू. “सलव्हणस लाईन अँड मीटर वरक्वायमेंट्स ऑफ डोमेलस्टक िॉटर कनेक्टेड 
वडव्हायसेस,” जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, ऑक्टोबर, १९५६. 
 

रम ॉस. एच्. “ॲनॅवलवसस ऑफ ललो इन नेट िक्सण ऑफ काँडूट्स ऑर कां डक्टसण,” युवनव्हमितसटी 
ऑफ इवलनॉईस एांवजवनअररग एक्स्पेवरमेंट स्टेशन, बुलेवटन २८६. 
 

होग. एल्. एन., आवर् िीनबग,ं जी. “पाईप लाईन नेट िकं ॲनॅवलवसस बाय इलेक्रॉवनक 
वडवजटल काँप्यूटर,” जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, मे, १९५७. 
 

कॅरालेकास, पी. सो. “रेकॉवडंग व्हॉल्ि लोकेशन्स इन िॉटर वडलस्रलयूशन वसलस्टम्स,” पलललक 
िक्सण, ऑगस्ट, १९५७. 
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टेलर, डी. आर. “हाऊ टू साईझ सलव्हणसेस ॲन्ड मीटसण,” पलललक िक्सण, जुलै, १९५८. 

 
–: प्रमे्े :– 

 
७–१. एक वििाग ५०० फूट लाांब आहे आवर् तयाच्या प्रतयेक बाजूस सहा घरे आहेत. रस्तयाची 

रुां दी ६० फूट असून तयातील ४० फूट फरसबांद आहे. रस्तयािर ८ इांची नळ टाकण्यास द. 
फू. स ८ डॉलर आवर् पदपथ ि कबण याांच्या दरम्यान तो टाकण्यास द. फू. स ५·५० डॉलर 
िचण येतो कबणच्या आत २ इांची नळ बसविण्यास द. फू. स ३·५० डॉलर आवर् घरातून 
फरसबांदी िोदून तो बसविण्यास द. फू. स ७·५० डॉलर िचण येतो. उपवििाग ७–२ 
मधल्या शिेटच्या पवरच्छेदात िर्णन केल्याप्रमारे् एकेरी नळ व्यिस्था अथिा दुहेरी नळ 
व्यिस्था ह्याांच्यापेकी कोर्ती रचना अवधक स्िस्त होईल? 

 
७–२. द. चौ. इां. स ७० पौंड दाबािाली आवर् द. से. स ४ फूट िगेाने १८ इांची नळातून पार्ी 

िाहून नेण्यात येत आहे. (अ) ९०° िाकर्ाजिळचा आवर् (ब) ४५° िाकर्ाजिळचा प्रघात 
वनवित करा. 

 
७–३. एका १२ इांची नळाची लाांबी १४५०० फूट आहे. दर १००० फूट लाांबीत दररोज वकती 

गळती अनुजे्ञय आहे? 
 
७–४. ७० टके्क प्रिािी क्लोरीन असलेल्या हायपोक्लोराईटने प्रमेय ७–३ मधील १२ इांची नळाचे 

जीिार्ुनाशन केले आहे. जर द्वार झडपा ८०० फूट अांतरािर बसविलेल्या असल्या तर दर 
उपवििागात दर वलटरला ५० वम. गॅ्र. इतक्या डोसाप्रमारे् हायपोक्लोराईट वकती 
लागेल? 

 
७–५. रस्तयािर एक ८ इांची पाण्याचा नळ बसिाियाचा आहे. तया रस्तयािर १८ इांची िादळी 

पाण्याचे गटार आहे, १० इांची मलिावहनी आहे, ४ इांची गसॅची नळी आहे आवर् एक 
दूरध्िनी यांिाची तारनवलका आहे असे साांगण्यात आले. (अ) या सांरचनाांच्या वनवित 
जागा वनधावरत करण्यासाठी तुम्ही काय उपाय योजाल? (ब) तुमच्या कामाची आिर्ी 
करण्याकरता तुम्ही कोर्तया प्रकारचे कायणकारी आलेि तयार कराल ते रेिावचिाांनी 
दाििा. (क) तया कामािरील कायंिारी कायणदेशकाला तुम्ही काय सूचना द्ाल? 

 
७–६. पुलािरून नदीपार एक १२ इांची पाण्याचा नळ लोंबकळत ठेऊन न्याियाचा आहे. 

िरलेल्या नळाचे िजन द. रेिीय फु. स ९२ पौंड आहे आवर् पेटी आवर् परॅकगचे िजन द. 
रेिीय फु. स १०० पौंड आहे.२ इांच रुां द ि ३/८ इांच जाडीच्या एकेरी हँगसणचा नळाला 
आधार वदला आहे. जर हे हँगसण ८ फूट अांतरािर ठेिलेले असतील तर तयाांच्यातील 
प्रवतबल वकती असेल? 
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७–७. आ. ७–३ मधील J या मुख्यनळाकरता २० इांची नळ िापरले होते आवर् अन्य मावहती 
उपवििाग ७–४ मधल्यासारिीच आहे. O2 या सांगमस्थानापाशी जलदाब – मापीय 
उद्दशणन काय असेल? 

 
७–८. प्रमेय ७–७ मधील पवरलस्थती असताना, (अ) O2 पासून D पयंतच्या नळाचा आवर् (ब) O2 

पासून E पयंतच्या नळाचा लागर्ारा आकार वनवित करा. 
 
७–९. एका नळसमूहात ८००० फूट लाांबीचा १० इांची नळ आवर् ४००० फूट लाांबीचा ६ इांची नळ 

आहे. ८ इांची नळाची समतुल्य लाांबी वकती होईल? 
 
७–१०. प्रमेय ७–९ मधील १० इांची नळाकरता C चे मूल्य ९० असेल आवर् ६ इांची नळाकरता ११० 

असेल तर C चे मूल्य १०० असताना ६ इांची नळाची समतुल्य लाांबी वकती येईल? 
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: ८ : वाणहिमल गोळा करिे आणि वाहून नेिे 
 
८–१. मलव्वस्थेची आखिी 
 

प्रतयेक रस्तयातील विद्मान आवर् िविष्ट्यकाळात बाांधल्या जार्ाऱ्या प्रतयेक इमारतीत काम देईल 
अशा रीतीने मलव्यिस्थेचे अविकल्पन कराि.े िविष्ट्य कालीन के्षिात काम देर्ाऱ्या मल िावहन्याांच्या शािा 
आवर् आडव्या िावहन्या जरुरी लागेल तेव्हाच बाांधाियाच्या असतात. परांतु व्यिस्थेचे अशा प्रकारे 
अविकल्पन केलेले असाि ेकी (तदनुसार व्यिस्थेचा) विस्तार कररे् सुलि जाईल आवर् िाजिी िचात ते 
साध्य करता येईल. 
 

प्रिाह गुरुतिीय असरे् श्रेयस्कर असते कारर् िावहतमल पांप कररे् अिघड जाते. िावहतमलातील 
तरांगर्ाऱ्या िरड द्रव्यामुळे पांप चोंदला जातो आवर् चाळण्यामधून प्रिाह जाण्यास अडथळा येतो. तसेच 
पांरपग कररे् िचाचे असते. परांतु जागेिरील पवरलस्थतयनुरूप तशी गरज पडण्याची शक्यता असते चाांगल्या 
प्रकारचे सिेक्षर् आवर् नकाश ेयाांच्या मुळे समस्येचा पवरपूर्ण अभ्यास कररे् शक्य होते, कारर् प्रदेश िर्णन, 
िविष्ट्य कालीन विस्तरर्, िारर् आवर् उपचार सांयांिाची स्थानवनविती, याांच्याशी तयाांचा सांबांध असतो 
आवर् समपणक अविकल्पन करण्यास तयाांची मदत होते. 
 

सवेक्षि आणि नकाशे :– मलिावहन्या बसिाियाच्या के्षिाचे आवर् िविष्ट्य कालात व्यिस्थेत 
समािशे होर्ाऱ्या शजेारच्या के्षिाांचे तपशीलिार सिेक्षर् कराि.े सिण रस्ते, नाले, रेल्िमेागण, ४ पट्ट्याांचे 
राजरस्ते, गाडी स्थानें आवर् इतर लक्षरे्, जयाांच्यामुळें  अविकल्पनािर प्रिाि पडेल अशी सिण स्थाने आवर् 
सांबांधी उद्दशणन दािविरे् शक्य होईल असे सांपूर्ण सिेक्षर् कराि.े प्रस्तावित िावहतमल उपचार–सांयांि 
आवर् वतकडे जारे् शक्य होईल असे जास्तीत जास्त सांिाव्य मागण याांची स्थाने, तसेच मलिावहनी आवर् 
सांयांि याांच्यामधील मागात बाधा येईल अशा अडथळ्याांची स्थाने, ही अशा सिेक्षर्ातून दृष्टोतपत्तीस यायला 
हिीत. 
 

१ इांचास १०० अगर २०० फूट स्केलिर एक नकाशा तयार करािा, तथावप, जर के्षि मोठे असेल 
तर लहान स्केलिर एक बहृत् नकाशा तयार करािा आवर् नांतर तयातील उपवििाग स्ितांिपरे् मोठ्या 
स्केलिर दाििािते. तुलनेनें सपाट के्षिाांच्याकरता २ फूट अांतर असलेल्या समोच्च रेर्षा (नकाशािर) 
दाििाव्या, िडे उतार असलेख्या के्षिाकरता माि ५ फुटी समोच्चरेर्षा पुरेशा होतील. रस्तयाांच्या 
प्रवतच्छेदनाांची उद्दशणने तसेच रस्तयािरील उतारात जयावठकार्ी मोठे बदल झाले आहेत ती वठकारे् 
(नकाशािर) दाििािी. 
 

अधिःस्थलाणवष्ी माणहिी :– 
 

मलिावहल्या जवमनीिाली बसविण्यात येत असल्याने सांरचनेिर पवरर्ाम करर्ाऱ्या जवमनी आवर् 
अधःस्थले अशा दोन्हींच्या पवरलस्थतीविर्षयी वजतकी जास्त मावहती वमळविता येईल तेिढी वमळिािी. यात 
फरशीचा प्रकार ि वतची रुां दी; कबांची स्थाने; मालमते्तची वठकारे्; तळघराांची िोली; इमारतीपासूनची 
अांतरे तपासकुां ड्या आवर् इतर अधःस्थलीय सांरचना आवर् शक्य असेल तेथे. प्रतयेकाची िोली, वतचा 
आकार; बाांधकामातील द्रव्य, आवर् सध्याची अिस्था; मातीचे गुर्धमण; िडकाचे अलस्तति अगर तयाची 
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शक्यता आवर् नाल्याची रुां दी आवर् तयाच्या तळाची लक्षरे्; याांचा समािशे होतो. रस्तयािाली सामान्यतः 
आढळून येर्ाऱ्या अधःस्थलीय सांरचना आ. ८–१ मध्ये दािविल्या आहेत. 
 

 
आ. ८–१ रस्त््ाि सामम्ििः आढळून ्ेिाऱ््ा पृष्ठी् सांरचना 

 
स्थानीय अवियांतयाच्या कायालयातील नोंदीिरून अिश्य असर्ारी काही मावहती उपललध होते. 

तथावप, अशा नोंदी नेहमीच विश्वसनीय असतील असे नाही; तया अद्ाित् आवर् वबनचूक आहेत याची 
िािी व्हािी म्हर्ून प्रतयेक बाबतीत तयाांची तपासर्ी करािी. मावहतीत काांही मावहती दुबार घेतली 
जाण्याची शक्यता असली तरी सिेक्षर् चालू असताना शक्यतो सांपूर्ं मावहती वमळिरे् उत्तम असते. 
 

आखिीचे प्रकार :– 
 

स्थानीय प्रदेश िर्णनािर मलिावहनींच्या व्यिस्थेची आिर्ी अिलांबून राहील. जेव्हाां मलिावहन्या 
नैसमितगक वनःसार नाल्याांच्या मागाने जातात तेव्हाां असतो तेथे नाल्याशी अविलां ब राहील आवर् जयाांचे मुख्य 
नलिावहनीत वनःसारर् होईल अशी मलिावहन्याांची आिर्ी कररे् सिात उत्तम असते. जेथे दरीत अगर 
द्रोर्ीत िसती केलीं असेल तेथे रोधकाकडे जार्ाऱ्या अविसारी मुख्य िावहन्याांचा आ. ८–२ मध्ये 
दशणविल्याप्रमारे् उपयोग करािा. जर एकािर एक अशा वनरवनराळ्या पातळ्याांिर अगर उांचिट्याच्या 
दोन्ही बाजूला अमोर समोर शहर िसविले असेल तर अतयांत काटकसरीची माांडर्ी प्राप्त करण्याकरता 
विशरे्ष प्रकारच्या अविकल्पनाची जरुरी पडेल. आ. ८–३ आवर् ८–४ मध्ये नमुनेदार आिर्ी दािविली 
आहे. 
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आ. ८–२. मलवाणहम्ाांचा पांखाकार आराखडा. 

 
आ. ८–३. णनरणनराळ्ाां पािळ्ाांवरील णवभागाांिील मलवाणहम्ाांची आखिी 
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आ. ८–४. चढावाने णवभागलेले णवभाग. 

 
८–२. मलवाणहनीची रस्त््ािील जागा. 
 

मलवाणहनीची खोली :– 
 

कोर्तयाही स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहनीची िोली अशी अवधमान्य असािी की सिण 
गृहमलिावहन्याांतील वनःसार गुरुतिाकर्षणर्ाने व्हािा. तथावप, असाधारर् िोलीच्या तळघराांकरता जरी 
तरतूद केली नसली तरी मलिावहन्या सुमारे ८ फूट िोलीिर बसविण्याची सिणसाधारर् प्रथा आहे. 
स्थानपरति े अशा लस्थतीत, घरातील जोडात १ फूट ढाळ आवर् नळकामातील पाश आवर् जोडसाधनात 
होर्ाऱ्या शीर्षणहानीसाठी १ फूट याप्रमारे् सिलत ठेऊन ६ फूट िोल तळघराकरता सेिा देरे् शक्य होते. 
मलिावहनीत गोिलेल्या “िाय” ने मलिावहनीला गृह–मलिावहनी सामान्यतः जोडण्यात येते. मोठ्या 
मलिावहनीच्या बाबतीत, हा जोड अशा प्रकारे करािा की जेव्हा मुख्य िावहनी अांशतः िरून िाहते तेव्हा 
गृह–मलिावहनीत िावहतमल अडून राहर्ार नाही. 
 

जशी िोली िाढत जाते तसा मलिावहनीिरील िचणही शीघ्र गतीने िाढतो. म्हर्ून मलिावहनी सिण 
घराांना सेिा देत असताना िोली १२ ते १५ फूटापेक्षा जास्त होर्ार नाही अशा प्रकारे वतचा मागण वनिडण्याचे 
सिण प्रकारे प्रयतन केले पावहजेत. 
 

स्थानाांची पसांिी :– जेव्हा रस्तयाच्या दोन्ही बाजूला घरे िसविलेली असतात तेव्हा रस्तयाच्या 
मध्यािर मलिावहनीचे स्थान ठेिरे् हे सिात श्रयेस्कर असते. तथावप जर पृष्ठिागाकरता िारी िचण केला 
असेल तर अशा रूां द रस्तयािर पृष्ठिाग िोदून मलिावहनी बसविण्याकरता आवर् गृहजोडर्ी करताही 
येर्ाऱ्या िचाच्या मानाने दोन्ही बाजूांिर मलिावहन्या बसविण्यास िचण कमी येण्याची शक्यता असते. 
 

मलिावहन्या गल्याांत बसविता येतील पर् (तसे करताना) गृह जोडाांची लाांबी आवर् तयातून होर्ारी 
अपवरहायण शीर्षणहानी याांचा विचार केला पावहजे.पदपथ अगर गाडीतळ याांच्यािाली अगर कबणच्या जिळची 
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अन्य स्थाने फायदेशीर असू शकतात. कोर्तें स्थान सिवोंतत्तम आहे हे ठरविण्याकरता स्थानीय पवरलस्थतीचें 
काळजीपूिणक परीक्षर् केले पावहजे. 
 
८–३. आखिी प्रस्थाणपि करण््ाची का्ंपद्धिी :– 
 

मलिावहनींची स्थाने दािविण्याकरता सिणसाधारर् नकाशािरून वनळ्या अगर रपगट रेर्षा 
असलेल्या प्रती तयार कराव्यात. वनरवनराळ्या वनयांिक रबदूांच्या पातळ्याांच्यािर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन 
अनेक तातपुरतया आिण्या कराव्यात. जया मलिावहनींची प्रथमतः स्थाने वनवित कराियाची तया मुख्य 
मलिावहन्या होत; तयात वनकासी िावहनी आवर् रोधकाचा समािशे असतो. नांतर उपिावहन्याांची 
स्थानवनविती करण्यात येते आवर् तयाांच्या मागोमाग आडव्या िावहन्या येतात. प्रिाहाची वदशा बार्ाने 
दाििनू प्रतयेक मलिावहनी नकाशािरील रस्तयािरील एका रेरे्षने दािविता येते. आ. ८–५ मध्ये सांिाव्य 
मलिावहनीच्या आिर्ीचा आांवशक नकाशा दािविला आहे. तेथे मलिावहन्याांची सांिाव्य स्थाने रेघोट्यानी 
दािविली आहेत. नदीच्या बाजूने रोधक मलिावहनीची स्थानवनविती केली आहे. 
 

 
आ. ८–५. आखिीचा नमुनेदार नकाशा. 

 
जया रस्तयािर मलिावहनी बसिाियाची आहे तया रस्तयाच्या पृष्ठिागाच्याच वदशनेे प्रतयेक 

मलिावहनीला शक्यतो उतार द्ािा. बहुतेक उदाहरर्ाांत सांपूर्णपरे् सांतोर्षजनक आिर्ी प्रस्तुत करता 
येईपयंत बराच अभ्यास आवर् अनेक चाांचर्ी आिण्या कराव्या लागतील. योजना जरी सांतोर्षजनक 
िाटली तरीसुद्ा मलिावहन्याांचे आकार ठरविताना पुनमितिचार करण्याची जरुरी िासेल. 
 

सोयीस्कर अशा तातपुरतया आिर्ीची वनिड केल्यानांतर (मल) व्यिस्थेतील सिल टोक आवर् 
लाांब िावहन्याांच्यापकैी एकीचे िरचे टोक याांच्या पातळ्याांतील फरक वनधांवरत करािा. ह्या िावहनीिरील 
प्रमुि वनयांिक रबदूांची अांदाजी उद्दशणने वनवित करण्याकरता तयाांचे ढोबळ अविकल्पन कराि.े ह्या वनयांिक 
िावहनीला जोडर्ाऱ्या आडव्या आवर् उपिावहन्याांचे अविकल्पन, तया लाईनीिरील पातळ्या कायम 
करीपयणत करू नये, कारर् वनयांिक लाईनीत काही समायोजने नांतर करािी लागली तर वतला जोडर्ाऱ्या 
लाईनींचे पुन. अविकल्पन कराि ेलागेल. 
 

अिांड िावहनीच्या अविकल्पनाची सिात उत्तम पद्त. िरच्या टोकापासून िालच्या टोकापयणत 
जारे् आवर् तयािळेी सांिाव्य प्रिाह आवर् ढाळ गृहीत धररे्, ही होय. तथावप िावहतमलाचे वनःसारर् 
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होर्ाऱ्या प्रमुि मलिावहनीचे स्थान जेव्हाां नक्की केलेले असते आवर् म्हर्ून वनःसारर् टोकाची पातळी 
प्रस्थावपत झालेली असते तेव्हाां, िालच्या टोकापाशी सुरिात करून िरच्या टोकाकडे मागे मागे जारे् 
अवधक चाांगले असते. 
 
८–४. स्थास्थ््णवष्क मलवाणहम्ाांच््ा व्वस्थेचे अणभकल्पन :– 
 

वकमान आकार आवर् ढाळ :– कोर्तयाही मलिावहनीचा आतला व्यास ८ इांचापेक्षा कमी असू नये. 
मलिावहनीचा ढाळ असा असािा की, जेव्हाां मलिावहनी पूर्ण अगर अधी िरून िाहते तेव्हाां िगे वकमान द. 
से. स २ फूट असेल आवर् जेव्हाां प्रिाहाची राशी अल्प असते तेव्हाां िगे द. से. स १ फूटापेक्षा कमी असर्ार 
नाही; अवधमान्यतः तो द. से. स १·५ फूट असािा. 
 

प्रणिच्छेदी मलवाणहम्ाांच््ा अधिःस्थलाांच््ा सापेक्ष पािळ्ा :– 
 

जेव्हा सिण मलिावहन्याांची अधःस्थले सांगम स्थानाजिळ एकाच पातळीिर अांतछेदन करतात 
तेव्हाच सैद्ाांवतकपरे् उपललध शीर्ष े उत्तम प्रकारे फायदेशीरपरे् उपयोगात आर्ता येतात. तथावप, जर 
एकादी लहान आडिी िावहनी नरकुां डाजिळ उपिावहनीत प्रिशे करत असेल आवर् या दोन्ही िावहन्याांची 
अध. स्थले एकाच पातळीिर असतील, तर मुख्य िावहनी अगर उपिावहनीतील िावहत मल, जेव्हा मोठ्या 
मलिावहनीतील प्रिाह आडव्या िावहनीतल्या प्रिाहापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा आडव्या िावहनीत परत 
वफरतो. म्हर्नू आडव्या िावहनीचे अधःस्थल मुख्य िावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा उांचािर. सामान्यपरे् ३ इांच 
उांचािर, ठेिण्याची प्रथा असते. उपललध ढाळामुळे शक्य असेल तर आडिी िावहनी नरकुां डापयंत 
पोहोचण्याचे आधी वतला िालच्या बाजूकडे काही थोड्या फुटापयंत तीव्र उतार देण्यात येतो. 
 

सांगम :– तपासकुां डाजिळ शीर्षणहानीकरता काांही अवियांते गुांजाईश ठेितात पर् जया तपासकुां डात 
सांगम होत नाही तेथे सामान्यतः शीर्षणहानीसाठी सिलत ठेिण्यात येत नाही. जेव्हा एकमेकात वमळर्ाऱ्या 
मलिावहन्या वनरवनराळ्या आकाराच्या असतात अगर तयातून सामान्यपरे् विन्न िोलीचे प्रिाह िाहतात 
तेव्हा सामान्य पवरलस्थतीत पातळ द्रव्याचा पृष्ठिाग एकाच पातळीत राहील अशा प्रकारे अधःस्थलाांच्या 
पातळ्या समायोवजत कराव्या. जेव्हा तपासकुां डाजिळ मलिावहनीचा आकार िाढविला जातो तेव्हा मोठी 
मलिावहनी अशा प्रकारे बसिािी की, वतचा अधःस्थल, लघुतर मलिावहनीपेक्षा िावहनीच्या व्यासातील 
फरकाच्या वनम्म्या इतका िाली असेल; बऱ्याच अवियांतयाांना अशा िावहनींचे माथे एकाच पातळीिर असरे् 
अवधमान्य असते. 
 

वाणहम्ाांच््ा समूहाची रूपरेखा :– 
 

प्रतयेक रस्तयाकरता एक रूपरेिा तयार करण्यात येते. उांचिटे, िळगे अगर चढउतार याांच्यासह 
रस्तयाचा पृष्ठिाग; प्रतयेक इमारतीतील तळघराची पातळी; प्रस्तावित मलिावहनीला छेदून अगर 
वतच्यािरून जार्ाऱ्या जवमनी िालील विद्मान अगर प्रस्तावित सांरचना जात असेल तर िडकाची 
पातळी; एकमेकाना छेदर्ाऱ्या रस्तयाांचे अनुप्रस्थ छेद आवर् उद्दशणने आवर् वनवित केलेलें  प्रस्ताविक 
मलिावहनीच्या अधःस्तलाचे तपासकुां डाांच्या जिळचे आवर् रस्तयाांच्या अांतछेदनाजिळचे उद्दशणन, या बाबी 
अशा रूपरेिेत दािविलेल्या असाव्या. सामान्यपरे्, ही रूपरेिा १ इांच = ४० फूट आवर् १ इांच = ४ फूट 
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अशा अनुरम मे आडव्या ि उभ्या स्केलिर काढलेलीं असते. आ. ८–६ मध्ये एक नमुनेदार रूपरेिा 
दािविली आहे. िावहनीच्या िालच्या टोकापासून तपासकुां डाांना रम माांक वदलेले असतात. शािाांचा 
अक्षराांनी नामवनदेश करािा आवर् तयाांच्यािरील तपासकुां डाांचा उल्लिे अक्षरे आवर् आकड्याांनी करािा अगर 
दशाांश पद्तीचा उपयोग करािा. 
 

 
आ. ८–६. मलवाणहनीची रूपरेखा. 

 
क्षमिा आणि अनुजे्ञ् ढाळ :– 

 
आिर्ीस मान्यता वदल्यािर आवर् वनयांिक रबदूांची उद्दशणने ठरविल्यानांतर प्रतयेक िावहनीकरता, 

जया मावहतीिरून लागर्ारी क्षमता आवर् अनुजे्ञय ढाळ सांगवर्त करता येतील, अशी मावहती वनवित कररे् 
ही पुढची पायरी असते. तीत रस्तयाचे नाांि आवर् प्रतयेक िांडाच्या अिेरीस अांतछेदन करर्ाऱ्या रस्तयाांची 
नाांि;े िांडाची लाांबी, मलिावहनीशी प्रतयक्ष सांबांवधत के्षि आवर् विचाराधीन वििागाच्यािरील एकूर् के्षि; 
अविकल्पन कालाच्या अिेरीस होर्ारी के्षिाची दर एकरी अांदाजी लोकसांख्या; एकूर् लोकसांख्या; दर 
मार्शी दर वदिशी वनमार् होर्ारी घरगुती िावहतमलाची अांदावजत रावश; िजूल अांतःसरर्ाकरता देण्यात 
येर्ारी सिलत; औद्ोवगक अगर ततसम मलूस्थानातून होर्ारा प्रिाह; आवर् एकूर् प्रिाह, याांचा समािशे 
करािा. ही मावहती अतयांत सोयीस्करपरे् वमळविण्याची पद्त, िरील बाबींच्यापकैी प्रतयेक बाबीकरता 
स्तांिशीर्षण असलेले एक कोष्टक तयार कररे्, ही होय. अशा कायणिाहींची एक पद्त कोष्टक ८–१ मध्ये 
दािविली आहे. 
 

कोष्टक ८–१. स्वास्थ्् णवष्क मलवाणहम्ाांिील प्रवाहासांबांधी माणहिीचे कोष्टकीकरि 
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कोष्टक ८–१ चा विस्तार अगर दुसरे कोष्टक क्षमता, व्यास, ढाळ, आवर् प्रिाहासांबांधी मावहती 
दािविण्याकरता, तयार कराि.े अशा कोष्टकाांत वकमान ११ स्तांि लागत असल्याने निीन कोष्टकास 
सुरिात कररे् पुष्ट्कळिळेा श्रेयस्कर असते. कोष्टक ८–२ मध्ये दािविल्याप्रमारे् निीन कोष्टकात १५ 
स्तांिाांची जरुरी लागेल. तयातील पवहली चार शीर्षणके कोष्टक ८–१ सारिीच असतील. स्तांि ५ ि ६ 
दरवदिशी दशलक्ष गलॅनमध्ये आवर् द. से. स घ. फु. त लागर्ारी क्षमता दािवितील; स्तांि ७, 
मलिावहनीचा व्यास; स्तांि ८, ढाळाचे प्रमार्; स्तांि ९, पूर्ण िरून िाहात असताना मलिावहनीतील िगे; 
स्तांि १०, द. से. स. घ फु. त मलिावहनीची क्षमता; स्तांि ११ िरच्या टोकाची िवूमपातळी; स्तांि १२, 
िरच्या टोकाजिळची अध.स्थलाची पातळी; स्तांि १३, मलिावहनीचे फुटात पतन; स्तांि १४, िालच्या 
टोकाजिळ अधःस्थलाची पातळी आवर् स्तांि १५, िालच्या टोकाजिळ जवमनीची पातळी; अशी शीर्षणके 
असतील. 
 

कोष्टक ८–२. 
स्वास्थ््णवष्क मलवाणहम्ाांच््ा अणभकल्पनाकरिा लागिाऱ््ा माणहिीचे कोष्टकीकरि– 
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प्रिाहाच्या मावहतीचे सांगर्न करण्यास सिात उत्तम प्रस्थानरबदू, वििागातील सिांत िरच्या 
आडव्या िावहनीचे िरचे टोक, हा असतो. हे (सांगर्न) आडिी िावहनी जेथे उपिावहनीस छेद करते 
तेथपयंत करण्यात येते. नांतर ह्या सांगमस्थानास पुरिठा करर्ाऱ्या इतर सिण आडव्या िावहन्याांचा विचार 
करण्यात येतो. उपिावहनीच्या बाजूनी नांतरच्या िालच्या सांगमापयंत कायंिाही कररे् आवर् ही वरम या सिण 
आडव्या िावहन्या आवर् उपिावहन्या जया सांगमाकडे जातात तेथपयंत पनु्हा कररे् ही दुसरी पायरी असते. 
तशाच प्रकारे व्यिस्थेचे अविकल्पन पूर्ण होईपयंत मुख्य िावहन्याांच्या करताही कायंिाही करण्यात येते. 
 

स्िास्र्थ्य विर्षयक मलिावहन्याांचे अविकल्पन करताना अमलात आर्लेली पायरी पायरीची 
कायणपद्वत िालील नमुनेदार उदाहरर्ात विशद केली आहे. 
 

उदाहरि ८–१. 
 

आ. ८–७ मध्ये एका शहराच्या वििागातील जया रस्तयातील मलव्यिस्थेचे अविकल्पन कराियाचे 
आहे तयाची आिर्ी दािविली आहे. रस्तयातील रेघोट्याांनी दशणविल्याप्रमारे् प्रतयेक उत्तर दवक्षर् रस्तयािर 
एका पाश्वण िावहनीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताि आहे आवर् वरव्हर स्रीटिर स्थानवनवित केलेल्या एका 
उपमलिावहनीत ह्या पाश्वण िावहनीतील प्रस्राि सोडाियाचा आहे. एलर स्रीटिर मलिावहनीची जरुरी नाही 
कारर् तया रस्तयािरील सिण घराांतील िावहतमल, तया रस्तयाशी अविलांब असलेल्या पाश्वणिावहन्याांतून िाहून 
जातो; तया िावहन्याांचे स्टलस नांतर बसिाि ेलागतील, परांतु अविकल्पनात आताच तयाांचा विचार कराियाची 
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गरज नाही. वििागाच्या अभ्यासािरून अविकल्पनाच्या कारर्ाकरता असा अांदाज केला आहे की, घरगुती 
िावहत मलाचा सरासरी प्रिाह द. वद. द. डोई १०० गलॅन आवर् दर एकरी लोकसांख्या ५० असेल. तसेच 
असे गृहीत धरले आहे की पाश्वण आवर् उपमलिावहन्यातील घरगुती आवर् िजूल प्रिाहाचे कमाल प्रमार् 
सरासरी घरगुती प्रिाहाच्या ४ पट असेल आवर् विशरे्ष प्रकारच्या उतपादन प्रवरम याांतील टाकाऊ द्रव्याकरता 
अवतवरक्त गुांजाईश ठेिािी लागेल. एलर स्रीटच्या उत्तरेस आवर् ६ व्या ि ८ व्या रस्तयाांच्या दरम्यान एक 
सांयांि बसविलेले आहे ि तयातून द. वद. १·२७ दशलक्ष गलॅन टाकाऊ द्रव्याचा कमाल प्रस्राि होतो. 
 

 
आ. ८–७. उदाहरर् ८–१ करता आरािडा. 

 
वििागाच्या सिेक्षर्ातून प्राप्त केलेल्या मावहतीत, प्रतयेक िागाची लाांबी आवर् जवमनीचे उद्दशणन 

अथिा प्रतयेक रस्तयाच्या प्रवतच्छेदनाजिळच्या फरसबांदीच्या पृष्ठिागाचे उद्दशणन, याांचा समािशे केला आहे. 
प्रमेयाच्या उकलीकरता तयार केलेल्या कोष्टकाांत ही अांतरे आवर् उद्दशणने दािविली आहेत. १ ल्या 
रस्तयाच्या िरच्या टोकाजिळ जवमनीचे उद्दशणन ३९४·४३ फूट आहे आवर् तया रबदूजिळ मलिावहनीचे 
अधःस्थल फरशीच्या पृष्ठिागाच्या िाली ८·८ फूटापेक्षा कमी असता कामा नये. अन्य रबदूांच्याजिळ 
िावहनीचा माथा पृष्ठिागाच्या वकमान ६ फूट िाली असािा तसेच नदी आवर् ११ व्या रस्तयाच्या 
प्रवतच्छेदाजिळ उपमलिावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७५·५० आवर् ३७४·५० याांच्या दरम्यान असले 
पावहजे कारर् ११ व्या रस्तयािरील आर्िी एक उपमलिावहनी आवर् नदीच्या काठािर बसिाियाची 
जलरोक मलिावहनी, याांच्या गरजा पुऱ्या कराियाच्या आहेत पवरर्ामतः उपमलिावहनीकरता उपललध 
असलेला सरासरी ढाळ सुमारे ०·००२ हिा आहे. कोर्तीही िावहनी ८ इांच व्यासापेक्षा कमी असू नये. आ. 
४–२ मधील सूिालेिाचा मलिावहन्याांच्या अविकल्पनासाठी उपयोग करािा. 
 

उकल :– कमाल प्रवाहाकरिा माणहिीचे कोष्टकीकरि :– 
 

वनरवनराळ्या मलिावहन्याांना लागर्ारी क्षमता वनवित करण्याकरता जरूर असर्ारी मावहती 
कोष्टक ८–१ मध्ये वदली आहे. मलिावहनींची स्थाने वनवित करर्ाऱ्या रस्तयाांची नाांि े स्तांि १ ते ३ मध्ये 
वदली आहेत आवर् ४ र्थ्या स्तांिात मलिावहन्याांची लाांबी वदली आहे. प्रतयेक मलिावहनीशी प्रतयक्षपरे् सांबांध 
असर्ारे एकूर् के्षि ६ व्या स्तांिात वदले आहे. अन्य मलिावहन्याांतून पाश्वंिावहन्याांत प्रिाह जात नसल्याने, 
प्रतयेक पाश्वंिावहनीशी सांबांध असर्ारे एकूर् के्षि आवर् स्थानीय के्षि एकच राहते आवर् (तयामुळे) ते ६ व्या 
स्तांिात नोद करण्याची जरुरी नाही. उपमलिावहनीच्या प्रतयेक िागाकरता एकूर् के्षि हे िालील ३ 
राशींची बेरीज असते : उपमलिावहनीच्या आधीच्या िागाचे एकूर् के्षि, मधल्या पाश्वणिावहनीचे स्थानीय के्षि 
आवर् विचाराधीन उपमलिावहनीच्या िागाचे सांपूर्ण के्षि. अशा रीतीने १ ल्या आवर् २ ऱ्या रस्तयाांच्या मधील 
उपमलिावहनीकरता ६ व्या स्तांिातील मूल्य ४+३ = ७ एकर येते कारर् उपमलिावहनीच्या आधीचा िाग 
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तयात नाही; आवर् २ ऱ्या आवर् ३ ऱ्या रस्तयाांच्या मधील उपमलिावहनीकरता मूल्य ७+५+४ = १६ एकर 
येतें. 
 

दर एकरी लोकसांख्या आवर् प्रतयेक मलिावहनीशी सांबांवधत एकूर् लोकसांख्या ७ व्या ि आठव्या 
स्तांिात वदली आहे. पाश्वणिावहन्याांच्याकरता ५ व्या स्तांिात वदलेली स्थानीय के्षिफळे ि उपिावहन्याांची ६ 
व्या स्तांिातील एकूर् के्षिफळे यानी दर एकरी लोकसांख्येला गुर्नू ८ व्या स्तांिातील मूल्ये प्राप्त केली 
आहेत. दर मार्शी दर वदिसाचा सरासरी घरगुती िावहतमल अगर १०० गलॅन आवर् ८ व्या स्तांिातील 
एकुर् लोकसांख्या याांचा प्रथम गुर्ाकार करून आवर् नांतर तयाला १,०००,००० ने िागून ९ व्या स्तांिातील 
प्रतयेक मूल्य प्राप्त करण्यात आले आहे. १० व्या स्तांिातील घरगुती िावहतमल ि िजूल याांचा कमाल प्रिाह 
हा ९ व्या स्तांिातील सरासरी प्रस्रािाच्या चौपट धरण्यात आला आहे. 
 

ओद्ोवगक टाकाऊ द्रव्याांच्याकरता जेथे अवतवरक्त गुांजाइशीची गरज नसते तेथे शिेटच्या 
स्तांिातील एकूर् प्रिाह १० व्या स्तांिातील मूल्याइतकाच असतो. अन्यथा, ७ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनी 
आवर् तया पाश्वणिावहनीच्या िालच्या उपिावहनीचे िाग याांच्याप्रमारे् १२ व्या स्तांिातील मूल्य हे १० व्या 
आवर् ११ व्या स्तांिातील मलू्याांची बेरीज असते. जरी औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्याच्या राशीची नोंद ११ व्या 
स्तांिात एकदाच कराियाची जरुरी असली तरी जया उपिावहनीच्या सिण िागाांतून ती िाहत जाते तया 
िागाांच्याकरता ती राशी १० स्तांिातील मूल्यात वमळविली पावहजे. अशा रीतीने, ९ व्या ि १० व्या रस्तयाांच्या 
दरम्यानच्या उपिावहनीतील एकूर् प्रिाह दर वदिशी १·८२+१·२७ = ३·०९ दशलक्ष गलॅन होईल. 
 

अणभकल्पनेिील णनष्ट्कषांचे कोष्टकीकरि :– 
 

मलिावहन्याांचे आकार, ढाळ आवर् उद्दशणने वनधावरत करण्याकरता िापरलेली मूल्ये आवर् वनष्ट्कर्षण 
याांची कोष्टक ८–२ मध्ये दािविल्याप्रमारे् सोयीस्करपरे् माांडर्ी करािी. ह्या कोष्टकात, पवहले ४ स्तांि 
कोष्टक ८–१ िरून पुनः घेण्यात आले आहेत आवर् ५ व्या स्तांिात वदलेल्या दर वदिशी दशलक्ष गलॅन मध्ये 
लागर्ाऱ्या क्षमता को. ८–१ मधील शिेटच्या स्तांिातून घेतल्या आहेत. ६ व्या स्तांिात नोंदलेल्या द. से. स 
घ. फु. तील लागर्ाऱ्या क्षमता ५ व्या स्तांिातील मूल्याांना १·५४७ नें गुर्ून प्राप्त केल्या आहेत. 
 

द्रि गवतशास्त्राचे वसद्ाांत लागू करून ७ ते १० या स्तांिाांतील मूल्ये सांगवर्त केली आहेत. १० ते १५ 
या स्तांिाांतील जवमनीची उद्दशणने, तमेच वनयांिर् रबदूांच्या जिळची मलिावहनीच्या अधःस्थलाची उद्दशणने 
सिेक्षर्ातील नोंदींिरून घेतली आहेत. १३ व्या स्तांिातील प्रतयेक मूल्य ४ र्थ्या स्तांिातील लाांबी आवर् ८ 
र्थ्या स्तांिातील ढाळ याांचा गूर्ाकार आहे. सामान्यपरे् १२ व्या ि १४ व्या स्तांिातील उद्दशणने, १३ व्या 
स्तांिातील मूल्याांपासून एकमेकातून आवर् सांगम स्थानाजिळील मलिावहन्याांच्या अध.स्तलाांच्या 
उद्दशणनातील फरकािरून, प्राप्त करण्यात आली आहेत. 
 

पार्श्ंवाणहम्ाांचे आकार आणि णकमान उिार : 
 

ह्या उदाहरर्ातील विचाराधीन वििागात, ७ व्या रस्तयातील पाश्वणिावहन्याांचे आकार आवर् वकमान 
उतार िगळता बाकीच्या प्रतयेक पाश्वणिावहनीचे आकार आवर् वकमान उतार अशा प्रकारे प्रस्थावपत केले 
आहेत कीं, जेव्हा मलिावहनी पूर्ण िरलेली असते तेव्हा वकमान िगे द. से. स २ फूट राहील आवर् जेव्हा 
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मलिावहनीतून अांदावजत कमाल रावश िाहील तेव्हा तो द से. स वकमान १½ फूट असेल. उपिावहनीचा 
विचार करण्यापूिी ह्या पाश्वणिावहन्याांच्याकरता सांगर्ने करण्यात येतील. जेव्हा मलिावहनी पूर्ण िरलेली 
असते तेव्हा वकमान िगे द. से. स २ फूट असताना, ८ इांची िावहनीला लागर्ारा ढाळ, मरॅनग सूिाप्रमारे् 
०·००३३ असतो. तसेच आ. ४–२ िरून असे वदसून येते की. द. से. स २ फूट असर्ाऱ्या ८ इांची िावहनीची 
क्षमता द. से. स ०·७० घ फूट असते. १ ल्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीतील अांदावजत द. से. स ०·१२ घ. 
फुट कमाल प्रिाहापेक्षा ही क्षमता बरीच जास्त असल्याने, अांदावजत प्रिाहाशी जुळर्ारा िगे वकती असािा 
ह्याचे अन्िरे्षर् करण्याची जरूरी असते. 
 

वकमान ढाळ असताना पूर्ण िरलेल्या मलिावहनीतील अांदावजत प्रिाह आवर् क्षमता याांचे गुर्ोत्तर 
०·१२/०·७० = ०·१७ येते. आ. ४–३ िरून प्रिाहाची िोली आवर् मलिावहनीचा व्यास याांच्या गुर्ोत्तराचे 
ततसम मूल्य ०·२८ येते आवर् तया िोलीच्या गुर्ोत्तराकरता िगे ि मलिावहनी पूर्ण िरलेली असतानाचा िगे 
याांचे गुर्ोत्तर ०·७ येते पूर्ण िरलेल्या मलिावहनीतील िगे द. से. स २ फूट असल्याने अांदावजत प्रिाहाचा 
िगे ०·७×२ = द. से. स १·४ फुट येतो. द. से. स कमाल अनुजे्ञय िगे १·५ फूट वमळण्याकरता, ढाळ अवधक 
िडा केला पावहजे. परांतु ढाळात असा बदल केल्याने पूर्ण िरलेल्या िावहनीची क्षमताही िाढते आवर् 
अांदावजत प्रिाहाकरता िगे आवर् पूर्ण िरलेल्या मलिावहनीकरता िगे, याांचे गुर्ोत्तर कमी होते. पवरर्ामतः 
ते ०·७० पेक्षा काहीसे कमी होईल. जर हे गुर्ोत्तर ०·६५ आहे असे गृहीत धरले तर पूर्ण िरलेल्या 
मलिावहनीकरता लागर्ारा िगे १·५/०६५ = द. से. स २·३ फूट येईल. पूर्ण िरलेल्या ८ इांची िावहनीत हा 
िगे वनमार् होण्याकरता, ०·००४५ इतका ढाळ िाढविला पावहजे. ह्यामुळे िावहनीची क्षमता द. से. स ०·८१ 
घ. फूट होईल आवर् अांदावजत प्रिाह आवर् क्षमता याांचे गुर्ोत्तर ०·१२/०·८१ = ०·१५ येईल. आ. ४–३ 
िरून िोलीगुर्ोत्तर ०·२६ येईल आवर् अांदावजत प्रिाहाकरता िगे आवर् पूर्ण िरलेल्या िावहनीतील िगे 
याांचे गुर्ोत्तर ०·६६ येईल. अांदावजत प्रिाहाशी जुळर्ारा िगे, ०·६६×२·३ = द. से. स १·५२ फूट येईल 
आवर् प्रिाहाची िोली ०·२६×८ = २·०८ इांच येईल. म्हर्ून ८ इांची िावहनी ०·००४५ ढाळ देऊन िापरण्यात 
येईल. 
 

२ ऱ्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीतून िाहर्ारा अांदावजत प्रिाह द. से. स ०·१५ फूट असेल आवर् तो 
प्रिाह आवर् ०·००३३ वकमान ढाळ असताना ८ इांची िावहनीची क्षमता याचें गुर्ोत्तर ०·१५/०·७० = ०·२१ 
असेल. आ. ४३ प्रमारे् प्रिाहाची िोली आवर् िावहनीचा व्यास याांचे गुर्ोत्तर ०·३२ आहे आवर् अांशत 
िरलेल्या आवर् पूर्ण िरलेल्या िावहन्याांतील िगेाांचे गुर्ोत्तर ० ७६ आहे. पूर्ण िरलेल्या िावहनीतील िगे द. 
से. स. २ फूट असल्याने अांदावजत प्रिाहाशी जुळर्ारा िगे ०·७६×२ = द. से. स १·५२ फूट येईल. म्हर्नू 
०·००३३ ढाळ असलेल्या ८ इांची िावहनीतील िगे सांतोर्षजनक आहे. अथातच, ३ ऱ्या, ६ व्या आवर् ८ व्या ते 
१० व्या पाश्वंिावहन्याांतील अविकल्पन–गरजाांकरता वततकाच व्यास आवर् ढाळ ठेिल्यामुळे सांतोर्षजनक 
पवरलस्थती प्राप्त होईल. 
 

७ व्या रस्तयातील पाश्वणिावहनीची लागर्ारी क्षमता द. से. स २·१२ घ. फू. आहे. तया क्षमतेकरता ८ 
इांचापेक्षा जास्त व्यासाची िावहनी लागत असल्याने उपिावहनीच्या अविकल्पनाचा विचार करण्यापूिी ह्या 
पाश्वणिावहनीचे अविकल्पन करण्यात येर्ार नाही. 
 

उपवाणहनीचे अणभकल्पन 
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१ ल्या ि २ ऱ्या रस्तयाांच्या दरम्यान वरव्हर स्रींटिरील उपिावहनीच्या िागातील अांदावचत प्रिाह द. 
से. स ०·२२ घ, फूट आहे आवर् पाश्वंिावहन्याकरता पूिी ठरविल्याप्रमारे् ०·००३३ ढाळ देऊन येथेही ८ 
इांची िावहनी िापरािी. जर १ ल्या रस्तयातील पाश्वणिावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशनं ३९४·४३—८·८ = 
३८५·६३ ठरविले ि तया िावहनीकरता वकमान अनुजे्ञय ढाळ ०·००४५ गृहीत धरला तर पाश्वणिावहनीतील 
पतन ६००×०·००४५ = २·७० फूट येते आवर् १ ल्या रस्तयालगत वरव्हर स्रीटजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३८५·६३—२·७० = ३८२·९३ फूट असले पावहजे. फरशीच्या पृष्ठिागािाली अधःस्थलाची िोली तया 
रबदूजिळ ३९१·६८—३८२·९३ = ८·७५ येते आवर् िावहनीचा आतला व्यास ८ इांच असल्याने आवर् 
अधःस्थल आवर् िावहनीचा माथा यातील अांतर ९ इांच अगर ०·७५ फूट असल्याने, बावहनीचा माथा 
जवमनीच्या पातळीच्या िाली ८·७५—०·७५ = ८ फूट असेल. तसेच १ ल्या ि २ ऱ्या रस्तयाांच्या मध्ये 
उपिावहनीचा वकमान ढाळ ०·००३३ असताना मलिावहनीतील पतन ४००×०·००३३ = १·३२ फूट आवर् २ 
ऱ्या रस्तयाजिळ अधःस्थलाचे लागर्ारे उद्दशणन ३८२·९३—१·३२ = ३८१·६१ फूट येईल. जवमनीच्या 
३९०·४२ फूट उद्दशणनाच्या हे बरेच िाली आहे. म्हर्ून हे व्यास आवर् ढाळ, पाश्वण आवर् 
उपिावहन्याांच्याकरता, कोष्टक ८–२ मध्ये पवहल्या दोन ओळीनी दािविल्याप्रमारे्, स्िीकृत करािते. 
 

जेथे द. से. स ०·५० घ. फूट क्षमता लागर्ार आहे अशा िावहनीकरता २ ऱ्या आवर् ३ ऱ्या रस्तयाांच्या 
दरम्यान ०·००३३ ढाळ देऊन ८ इांची आकाराच्या िावहनीचा िापर करािा. तयामुळे मलिावहनीतील पतन 
१·३२ फूट होईल आवर् ३ ऱ्या रस्तयाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ३८१·६१—१·३२ = ३८०·२९ फूट येईल ि 
ते रस्तयाच्या िाली सांतोर्षजनक िोलीिर असेल. 
 

३ ऱ्या ि ४ र्थ्या रस्तयाांच्यामधील उपिावहनीकरता लागर्ारी क्षमता द. से. स ०·८० फूट आहे. जर 
८ इांची िावहनी िापरली तर ढाळ वकमान ०·००४५ लागेल आवर् िगे द. से. स २·३ फूट येईल. १ ल्या ि ११ 
व्या रस्तयाांच्या, दरम्यान सरासरी ढाळ फक्त सुमारे ०·००२ उपललध होत असल्यानें, ह्या बाबतीत १० इांची 
िावहनीचा उपयोग कररे् आवर् ०·००२५ ढाळाची तरतूद कररे् अवधमान्य होईल; तयामुळे पूर्ण िरलेल्या 
िावहनीत द. से. स २ फूट िगे वनमार् होईल. ह्या िावहनीची क्षमता द. से. स १·०९ घ. फूट असेल. ३ ऱ्या 
आवर् ४ र्थ्या रस्तयाांच्या दरम्यान मलिावहनीत ४००×०·००२५ = १·०० फूट पतन हि.े ३ ऱ्या रस्तयाजिळ 
उपिावहनीचा आकार ८ इांचापासून १० इांचापयंत िाढत असल्याने. १० इांची िावहनीचा अधःस्थल ८ इांची 
िावहनीच्या अधःस्थलािाली व्यासाांमधील फरकाच्या वनम्याइतका, अगर ½×(१०–८) = १ इांच ठेिण्यात 
येईल. म्हर्ून ३ ऱ्या आवर् ४ र्थ्या रस्तयाांचे दरम्यान उपिावहनीच्या िरच्या टोकाच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३८०·२९—०·०८ = ३८१·२१ फूट आवर् िालच्या टोकाचे ३८०·२१—१·०० = ३७९·२१ फूट येईल. 
 

४ र्थ्या आवर् ५ व्या रस्तयाांच्या दरम्यान लागर्ारी क्षमता, म्हर्जेच द. से. स १·११ फूट ही द. से. 
स २ फूट िगे असर्ाऱ्या १० इांची बावहनीच्या क्षमतेपेक्षा, रकवचत जास्त असल्याने तो व्यास िापरण्यात 
येईल. अांदावजत प्रिाह िाहून नेण्याकरता ०·००२५ हा ढाळ पुरेसा होईल आवर् पूर्ण िरलेल्या िावहनीकरता 
ततसम िगे द. से. स २·०२ फूट येईल. उपिावहन्याांच्या ह्या िागातील पतन ४००×०·००२५ = १·०० फूट 
असल्याने ५ व्या रस्तयाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशनं ३७९·२१—१·०० = ३७८·२१ फूट असेल. 
 

पुरेसा सपाट ढाळ असताना ५ व्या ि ६ व्या रस्तयाच्या दरम्यानच्या उपिावहनीतून द. से. स १·४५ 
घ. फूट अांदावजत प्रिाह जाण्याकरता १२ इांची िावहनी िापरली पावहजे. द. से. स २ फूट िगे 
असण्याकरता ०·००१९ ढाळ लागेल आवर् पूर्ण िरलेल्या िावहनीची क्षमता द. से. स १·५७ घ. फूट असेल. 
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तसेच मलिावहनीच्या ह्या िागातील पतन ४००×०·००१९ = ०·७६ फूट होईल. जर ५ व्या रस्तयाजिळ १२ 
इांची िावहनीचा अधःस्थल तया रबदूजिळ १० इांची िावहनीच्या अधःस्थलाच्या िाली ½(१२—१०) = १ इांच 
अगर ०·०८ फूट ठेिला तर १२ इांचीं िावहनीकरता अधःस्थलाची उद्दशनें ५ व्या रस्तयाजिळ ३७८·२१—
०·०८ = ३७८·१३ फूट आवर् ६ व्या रस्तयाजिळ ३७८·१३—०·७६ = ३७७·३७ फूट असतील. 
 

६ व्या आवर् ७ व्या रस्तयाांच्या दरम्यान टाकलेल्या १५ इांची उपिावहनी करता ०·००१४ ढाळ 
देण्यात येईल. पूर्ं िरलेल्या िावहनीतील िगे द. से. स २ फूट आवर् क्षमता द. से. स २·४५ घ. फूट 
असेल. मलिावहनीतील पतन ४००×०·००१४ = ०·५६ फूट होईल. जेथे उपिावहनीचा आकार १२ 
इांचापासून १५ इांचापयंत िाढविला आहे तेथे मोठ्या िावहनीचा अधःस्थल लहान िावहनीच्या 
अधःस्थलािाली ½ (१५—१२) = १·५ इांच अगर ०·१२ फूट ठेिण्यात येईल. म्हर्ून ६ व्या रस्तयाजिळ 
१५ इांची िावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७७·३७—०·१२ = ३७७·२५ फूट आवर् ७ व्या रस्तयाजिळ 
३७७·२५—०·५६ = ३७६·६९ असेल. 
 

७ व्या आवर् ८ व्या रस्तयाांच्या दरम्यान द. से. स ४·०३ घ. फूट क्षमता लागेल. द. से. स २·३ फूट 
िगे असताना १८ इांची िावहनीत ही क्षमता वमळेल आवर् ती िापरता येईल, परांतु २१ इांची िावहनी 
स्िीकारण्यात येईल कारर् ह्या वठकार्ी अवधक सपाट ढाळ हिा आहे. पूर्ण िरलेण्या िावहनीत द. से. स २ 
फूट िगे वनमार् करण्याकरता ०·०००९२ ढाळ द्ािा लागेल आवर् मलिावहनीचे पतन ३००×०·०००९२ = 
०·३७ फूट होईल. पूर्ण िरलेल्या मलिावहनीची क्षमता द. से. ४·८१ घ. फूट आहे. जर १५ इांची 
उपिावहनीच्या िाली २१ इांची िावहनीचा अधःस्थल ½ (२१—१५) = ३ इांच अगर ०·२५ फूट ठेिला तर ७ 
व्या रस्तयाजिळ मोठ्या िावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७६·६९—०·२५ = ३७६·४४ फूट आवर् ८ व्या 
रस्तयाजिळ ३७६·४४—०·३७ = ३७६·०७ फूट असेल. 
 

अथांतच् ८ व्या रस्तयापासून १० व्या रस्तयापयंत २ वििागाांकरता ०·०००९२ ढाळ देऊन २१ इांची 
िावहनी िापररे् सांतोर्षजनक होईल. अधःस्थलाचे उद्दशणन ९ व्या रस्तयाजिळ ३७६·०७—०·३७ = ३७५·७० 
फूट आवर् १० व्या रस्तयाजिळ ३७५·७०—०·३७ = ३७५·३३ फूट असेल. १० व्या रस्तयाजिळ फरशीच्या 
पृष्ठिागापासून मलिावहनीच्या मार्थ्याची िोली ३८३·९२—(३७५·३३+१·७५+०·१५) = ६·६९ फूट असेल. 
 

१० व्या आवर् ११ व्या रस्तयाांच्यामधील िागाकरता २१ इांची िावहनी िापरण्यात येईल. द. से. स 
५·१२ घ. फूट क्षमता वमळण्याकरता ०·००१०५ ढाळ द्ािा लागेल. ततसम िगे द. से. स २·१३ फूट येईल; 
मलिावहनीतील पतन ४००×०·००१०५ = ०·४२ फूट होईल आवर् ११ व्या रस्तयाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३७५·३३—०·४२ फूट = ३७४·९१ फूट असेल. हे ३७५·५० फूट आवर् ३७४·५० फूट या अनुजे्ञय सीमाांच्या 
दरम्यान आहे. तसेच जवमनीच्या पृष्ठिागापासून मलिावहनीच्या मार्थ्यापयंतची िोली ३८३·३५—
(३७४·९१+१·९०) = ६·५४ फूट आहे म्हर्नू उपिावहनीचे प्रस्तावित अविकल्पन सांतोर्षजनक आहे आवर् 
वनरवनराळीं मूल्ये कोष्टक ८—२ मध्ये दािविल्याप्रमारे् आहेत. 
 

पार्श्ववाणहम्ाांचे अणभकल्पन :– 
 

पूिीच वनवित केल्याप्रमार्ें, ७ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीिेरीज प्रतयेक िावहनीचा आकार, 
िावहनीचा वकमान अनुजे्ञय आकार असेल. तथावप, तयाांच्यापकैी काही िावहन्या वकमान प्रमार्ापेक्षा अवधक 
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िडा ढाळ देऊन बसविरे् इष्ट असते, उदे्दश हा की, िरच्या टोकाजिळ िोदकामाची िोली कमी करता 
यािी आवर् िगे िाढविता यािा. १ ल्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीचा ढाळ बदलता येत नाही कारर् पवहल्या 
आवर् वरव्हर स्रीटिरील उपिावहनीचे उद्दशणन कायम करताना तया ढाळाचा उपयोग केलेला होता. 
 

जर २ ऱ्या रस्तयातील पाश्वणिावहनीचा अधःस्थल प्रवतच्छेदनाजिळ उपिावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा 
३ इांच अगर ०·२५ फूट जास्त ठेिला तर वतच्या िालच्या टोकाजिळ पाश्वणिावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन 
कोष्टक ८–२ मध्ये दािविल्याप्रमारे् ३८१·६१+०·२५ = ३८१·८६ फूट होईल. ०·००३३ ह्या वकमान 
ढाळाकरता पाश्वंिावहनीतील पतन ७००×०·००३३ = २·३१ फूट आवर् वतच्या िरच्या टोकाजिळ 
अधःस्थलाचे उद्दशणन ३८१·८६+२·३१ = ३८४·१७ येईल. मलिावहनीची िोली जिळजिळ ११ फूट 
असल्याने द. से. स ०·१५ घ. फूट अांदावजत प्रिाहाशी जुळर्ारा िगे २ फूट असािा म्हर्ून ढाळात िाढ 
कररे् फायद्ाचे होईल. जर पूर्ं िरलेल्या मलिावहनीतील िगे द. से. स ३ फूट आहे असे गृहीत धरले तर 
मलिावहनीची क्षमता द. से. स १·०५ घ. फूट होईल; अांदावजत प्रिाह आवर् तरतूद केलेली क्षमता याांचे 
गुर्ोत्तर ०·१५/१·०५ = ०·१४ येईल. आ. ४–३ िरून ततसम िोलीचे गुर्ोत्तर ०·२६ असेल, अांदावजत 
प्रिाहा करता िगे द. से स ०·६६×३ = १·९८ फूट असेल आवर् हे सांतोर्षजनक होईल. लागर्ारा ढाळ 
०·००७५ असेल; ७००×०·००७५ = ५·२५ फूट पतन होईल. िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३८१·८६+५·२५ = ३८७·११ असेल म्हर्नू हा ढाळ स्िीकृत करण्यात येईल. 
 

३ ऱ्या रस्तयातील पाश्वणिावहनीच्या िालच्या टोकाजिळ अधःस्थल, उपिावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा 
३ इांच िर अगर ३८०·२९+०·२५ = ३८०·५४ फूट या उद्दशणनािर ठेंिण्यात येईल द. से. स ०·१९ घ. फू. 
अांदावजत प्रिाहाकरता द. से. स २ फूट िगे वमळािा म्हर्नू मलिावहनी पूर्ण िरलेली असताना वतच्यात द. 
से. स २·७ फूट िगे असाियास पावहजे असे वदसून येईल. म्हर्ून पूर्ण िरलेल्या मलिावहनींची क्षमता द. से. 
स ०·९५ घ. फूट असेल; प्रस्रािगुर्ोत्तर ०·१९/०·९५ = ०·२ येईल; िोलीचे गुर्ोत्तर ०·३१ िगे गूर्ोत्तर 
०·७४; आवर् द. से. स ०·७४×२·७ = २·० फूट िगे असेल. ०·००६२ ढाळ हिा आहे; मलिावहनीतील पतन 
८००×०·००६२ = ४·९६ फूट होईल; आवर् पाश्वणिावहनीच्या िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३८०·५४+४·९६ = ३८५·५० फूट येईल. 
 

३ ऱ्या रस्तयािरील ढाळाइतकाच ढाळ ४ र्थ्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीला देण्यात येईल. 
उपिावहनीशी होर्ाऱ्या प्रवतच्छेदनाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७९·२१+०·२५ = ३७९·४६ फूट असेल; 
पाश्वणिावहनीतील पतन ८४०×०·००६२ = ५·२१ फूट होईल आवर् िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
३८९·४६+५·२१ = ३८४·६७ फूट होईल. 
 

जर ५ व्या आवर् ६ व्या रस्तयातील पाश्वणिावहन्यात द. से. स ०·२२ घ. फू. अांदावजत प्रिाहाकरता 
द. से. स २ फूट िगे असेल तर पूर्ण िरलेण्या मलिावहनीत द. से. स २·५ फूट िगे आवर् ०·००५२ ढाळ 
असािा लागेल. ५ व्या रस्तयािरील मलिावहनीतील ८८०×०·००५२ = ४·५८ फूट होईल आवर् 
अधःस्थलाची उद्दशनें ३७८·२१+०·२५ = ३७८·४६ फूट िालच्या टोकाशी आवर् िरच्या टोकाशी 
३७८·४६+४·५८ = ३८३·०४ फूट येतील. ५ व्या आवर् ६ व्या रस्तयामधील उपिावहनी आवर् ६ व्या 
रस्तयातील पाश्वणिावहनी याांच्या व्यासातील फरक १२—८ = ४ इांच आहे, आवर् तो ३ इांचापेक्षा जास्त आहे, 
म्हर्ून ह्या दोन मलिावहन्याांचे माथे एकाच उद्दशणनािर ठेिण्यात येतील आवर् िालच्या टोकाजिळ 
पाश्वणिावहनीचा अधःस्थल १२ इांची उपिावहनीच्या अधःस्थलाच्यािर ४ इांच असेल अगर तयाचे उद्दशणन 
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३७७·३७+०·३३ = ३७७·७० फूट असेल. तसेच ह्या पाश्वणिावहनीतील पतन ९२०×०·००५२ = ४·७८ फूट 
असेल आवर् िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७७·७०+४·७८ = ३८२·४८ फूट असेल. 
 

आ. ४–२ िरून असे वदसून येते की, १५ इांची िावहनीतून ०·००११ ढाळ असताना, ७ व्या रस्तयािर 
पाश्वणिावहनीकरता द. से. स सुमारे १·८ फूट िगे असताना द. से. स २·१२ घ. फूट अांजादी प्रिाह िाहील. 
तथावप, िावहनीला ०·००१४ ढाळ देऊन वतच्यात द. से. स २ फूटपयंत िगे िाढविरे् इष्ट आहे. तयामुळे पूर् ं
िरलेल्या िावहनीची क्षमता द. से. स २·४५ घ. फूट होईल. ६ व्या आवर् ७ व्या रस्तयाांच्या दरम्यानच्या 
व्यासाइतकाच ह्या पाश्वणिावहनीचा व्यास असल्यामुळे ह्या दोन्ही िावहन्याांचे अधःस्थल एकाच उद्दशणनािर 
म्हर्जेच ३७६·६९ फूटािर ठेंिण्यात येतील. पाश्वणिावहनीतील पतन ६००×०·००१४ = ०·८४ फूट होईल 
आवर् िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७६·६९+०·८४ = ३७७·५३ फूट असेल. 
 

८ व्या आवर् ९ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहन्याांच्या बाबतीत द. से. स ०·२५ घ. फू. अांदावजत 
प्रिाहाकरता द. से. स २ फूट िगे वनमार् होण्यास पूर्ण िरलेल्या िावहनीत द. से. स २·४ फूट िगे असरे् 
जरुरीचे आहे. ततसम ढाळ ०·००४८ असेल. उपिावहनीच्या पातळीइतक्याच पातळीिर जर ह्या 
पाश्वणिावहनींचे माथे तया बसविताना ठेिले तर ८ व्या रस्तयातील पाश्वणिावहनीच्या अधःस्थलाचे, िालच्या 
टोकाजिळ. ३७६·०७+१ ०८ = ३७७·१५ फूट उद्दशणन असेल. ह्या पाश्वणिावहनीतील पतन १०००×०·००४८ 
= ४·८० फूट असल्याने िरच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ३७७·१५+४·८० = ३८१·९५ फूट येईल. 
तसेच ९ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीतील पतन ९८०×०·००४८ = ४·७० फूट असेल आवर् अधःस्थलाची 
उद्दशणने, िालच्या टोकाजिळ ३७५·७०+१·०८ = ३७६·७८ फूट आवर् िरच्या टोकाजिळ ३७६·७८+४·७० 
= ३८१·४८ फूट असतील. 
 

१० व्या रस्तयािरील पाश्वणनालीतील अांदावजत प्रिाह ६ व्या रस्तयातल्या इतकाच असल्याने ढाळही 
सारिेच ठेिण्यात येतील. १० व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीतील ९६०×०·००५२ = ४·९९ फूट येईल, आवर् 
जर तया पाश्वणिावहनीचा माथा ि उपिावहनीचा माथा याांची उद्दशणने एकच असतील तर पाश्वणिावहनीकरता 
अधःस्थलाांची उद्दशणने, िालच्या टोकाजिळ ३७५·३३+१·०८ = ३७६·४१ फूट आवर् िरच्याां टोकाजिळ 
३७६·४१+४·९९ = ३८१·४० फूट असतील. 
 
८–५. वादळी णनिःसारि व्वस्थेचे अणभकल्पन. 
 

िादळी वनःसारर् व्यिस्थेचे अविकल्पन करताना पजणन्याच्या वकती तीव्रतेकरता तरतूद कराियाची 
हे ठरविर्ें ही पवहली पायरी असते. असाधारर् तीव्र िादळातील अपिाह एकट्या मलिावहन्याांतून िाहून 
जाईल अशी िादळी वनःसारर् व्यिस्था करण्याचा प्रयतन कररे् ही सामान्य प्रथा नसते अगर सामान्यपरे् 
इष्टही नसते. याकरता एकादे प्रमार्ही असे नाही की जे बहुतेक शहराांतून अनुसरण्यात आले आहे. 
कदावचत १० िर्षातून एकदा घडून येर्ाऱ्या िादळाकरता तरतूद कररे् ही काहीशी सिसंाधारर् 
प्रावतवनवधक प्रथा आहे असे मानता येईल अगर वनिासी के्षिात ५ अगर १० िर्षीय िादळाकरता आवर् 
व्यापारी के्षिात १५ अगर २० िर्षीय िादळाकरता अविकल्पनात तरतूद केलेली असेल. िादळातून 
झालेल्या हानीच्या वनरीक्षर्ाची जोड देऊन पजणन्याच्या स्थानीय नोंदीचा, वनर्यं घेण्यास आधार म्हर्नू, 
चाांगला उपयोग होतो. 
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प्रस्तावित वनःसारर् व्यिस्थेला सहाय्यक असलेल्या के्षिाचे सिेक्षर् कररे् आवर् अविकल्पन 
कालाच्या अिेरीस, जो २० िर्ष े असू शकेल, तयाची काय िैवशष्ट्ठे्य असतील हे वनवित कररे् ही दुसरी 
पायरी असते. विकवसत वििागातील फरसबांदी छपरे आवर् अन्य अप्रिशे्य के्षिातून, ते के्षि विकवसत 
होण्यापूिी तेथे वनमार् होर्ाऱ्या अपिाहापेक्षा, अवधक अपिाह वनमार् होईल आवर् तो अवधक जलद होईल 
म्हर्ून, रस्तयाांचे जाळे, बाांधण्यात येर्ाऱ्या घराांची सांिाव्य सांख्या आवर् विकास होत असताना तया के्षिाच्या 
अप्रिशे्यतेचा अांदाज घेताना आढळर्ारे सांबांवधत घटक, आवर् सांकें द्रर् काल याांचा विचार केला पावहजे. 
सिेक्षर्ाच्या वनष्ट्कर्षांतून, सिण विद्मान आवर् प्रस्तावित रस्ते, हाती असलेल्या इमारती, समोच्च रेर्षा, आवर् 
सिण महतिाच्या रबदूांच्या जिळची उद्दशणने दािविर्ारा एक नकाशा तयार करािा. 
 

सकें द्रि काल :– 
 

प्रिशे काल अगर सांकें द्रर् काल स्थानीय पवरलस्थतीप्रमारे् बदलतो. लॉस एँजवलसमध्ये अप्रिशे्य 
के्षि आवर् एकूर् के्षि याांचे गुर्ोत्तर ०·३० असर्ाऱ्या आवर् गटाराांचे ढाळ ३ टक्क्यापेक्षा कमी असलेल्या 
उपनगरी वििागाकरता तो १२ वमवनटे घेण्यात आला आहे; पर् तो. गटाराांचा ढाळ अवधक िडा असर्ाऱ्या 
ततसम वििागात १० वमवनटे, दालन घरे असलेल्या आवर् ५० टके्क अप्रिशे्यता गुर्ोत्तर असलेल्या उपनगरी 
व्यापारी के्षिाांत ७ पासून १० वमवनटे; आवर् शहराच्या कें द्रीय व्यापारी वििागाांच्याकरता ५ ते ७ वमवनटे, 
घेण्यात आला आहे. 
 

पाऊस पडत असताना केलेल्या के्षिीय वनरीक्षर्ाांचा उपयोग होतो; तथावप अविकवसत के्षिात असे 
वनधांरर् करता येत नाही. सामान्यतः वनिासी के्षिात तेथील िपू्रदेश िडा नसेल तर, १५ वमवनटे, आवर् 
व्यापारी के्षिात, ५ ते १० वमवनटे प्रिशे काल म्हर्ून सुरिातीस गृहीत धररे् सयुलक्तक होईल. स्थानीय 
पवरलस्थतीप्रमारे् ह्या मागंदशणक मूल्यात बदल करािा. 
 

अपवाह :– 
 

जरी मातीची सलच्छद्रता आवर् िवूमउतार याांच्यासारख्या सामान्य अिस्थाांचा (अपिाहािर) 
पवरर्ाम होत असला तरी अपिाह गुर्ाांक वनवितपरे् वनधावरत करण्यात आले आहेत. व्यापारी वििागाांत 
८५ ते ९० टके्क िादळी पार्ी िाहून जाईल; स्थानीय व्यापार असलेल्या दालन गृहाांच्या वििागात िादळी 
पजणन्याच्या ७० ते ७५ टके्क अपिाह होईल; उपनगरी वििागात अपिाहाची मािा ३० पासून ५० टक्क्यापयंत 
असेल; हे मूल्य, घराांमधील अांतर, िहान मागाच्या पृष्ठिागाांचे प्रकार आवर् गिताळ जवमनीचे के्षि, 
याांच्यािर अिलांबून असते. तुरळक गृहबाांधर्ीच्या वििागात २० टक्क्यापेक्षा कमी अपिाह असू शकतो; 
वशकागोच्या काही के्षिात तयाच के्षिात ३० िर्षापूिी झालेल्या अपिाहापेक्षा २ ते २½ पट अपिाह झाल्याच्या 
नोंदी आहेत हे लक्षात घेरे् वहतािह होईल. 
 

अपिाहाचा अांदाज करण्याचा अवधक वनवित मागण अविकल्पन कालाच्या अिेरीस के्षिाचे िवेशष्ट्ठ्य 
काय असेल हे ठरविरे् हा असतो. शहरी कें द्राचा विकास तसेच वनिासी सुधारर्ा याांचा विचार केला 
पावहजे. नांतर अपेवक्षत पूर्ण विकसन झालेल्या के्षिाच्या आधारािर अपिाहाच्या बाबतीत धारर्ा करण्यात 
येतात आवर् प्रतयेक सहाय्यक के्षिास साजेसे मूल्य देण्यात येते. पदपथ आवर् गाडीमागण याांच्यासकट छपरे, 
कठीर् पृष्ठ असलेली फरशी, याांच्यािरील अपिाह ८५ ते ९५ टके्क असतो. अन्य पृष्ठाांिरील अपिाह 
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िालीलप्रमारे् असतो: दगडी अगर िडीचे रस्ते, १५ ते ३० टके्क; वरकाम्या जागा, १० ते ३० टके्क; उद्ाने. 
वहरिळी आवर् िुल्या जवमनी, ५ ते २५ टके्क; िनिवूम ५ ते १५ टके्क. अपिाहािर पवरर्ाम करर्ारे प्रमुि 
घटक, मातीचा प्रकार आवर् पृष्ठीय ढाळ, हे असतात. 
 

उदाहरर् ८–२. एका िसाहतीतील मोठ्या के्षिाकरता असे गृहीत धरण्यात आले की, पजणन्य 
तीव्रता आवर् सांकें द्रर् काल याांच्यातील सांबांध कोष्टक २–२ मधील २ ऱ्या स्तांिात दािविल्याप्रमारे् आहे. 
तसेच अपिाह–गुर्ाांक सांकें द्रर् कालानुसार िालीलप्रमारे् बदलतो असे गृहीत धरले आहे. 
 

काल (वमवनटे) गुर्ाांक काल (वमवनटे) गुर्ाांक 
१० ०·४५ ३० ०·६० 
१५ ०·५० ४५ ०·६५ 
२० ०·५५ ६० ०·७० 

 
आता वनरवनराळ्या सांकेद्रर् कालाकरता दर एकरी द. से. स घनफुटात कमाल अपिाह देर्ारे 

कोष्टक तयार कराियाचे आहे. 
 

उकल :– िालील कोष्टकातील पवहल्या तीन स्तांिात सांकें द्रर् काल, ततसम अपिाह–गुर्ाांक 
आवर् पजणन्याचे प्रमार्, दािविले आहेत. ह्या उदाहरर्ात १ एकर के्षिादरील अपिाह हिा असल्याने, Ⴍ = 
C1iA ह्या सूिातील A चे मूल्य १ आहे म्हर्ून वदलेल्या सांकें द्रर् कालाकरता हिा असलेला अपिाह, 
अपिाहगुर्ाांकाची मूल्ये आवर् तया कालातील पजणन्याचे प्रमार् याांचा केिळ गुर्ाकार असतो. कोष्टकाच्या 
शिेटच्या स्तांिात हे गुर्ाकार वदले आहेत, जसे १० वमवनटाच्या आतील सांकेद्रर्–कालाकरता लागर्ारा 
अपिाह ०·४५×४·८२ = द. अेकरी द. से. स २·१७ घ. फूट येतो. कोष्टवकत न केलेल्या सांकें द्रर्ाच्या 
माध्यवमक कालातील अपिाह अन्तिेशन करून प्राप्त करािा. 
 

सांकेद्रर्–काल 
(वमवनटे) अपिाह-गुर्ाांक पजंन्याचे प्रमार् 

(द. ताशी–इांच) 
कमाल अपिाह 

(द से. स ध. फू./एकर) 
१० ०·४५ ४·८२ २·१७ 
१५ ०·५० ४·०९ २·०५ 
२० ०·५५ ३·५५ १·९५ 
३० ०·६० २·८१ १·६९ 
४५ ०·६५ २·१४ १·३९ 
६० ०·७० १·७३ १·२१ 

 
या कोष्टकातील मूल्याांिरून सांकें द्रर् काल आवर् अपिाह याांच्यामधला सांबांध दािविर्ारे िरम  

तयार कराि.े 
 

वादळी मलवाणहम्ाांचे आकार आणि ढाळ :– 
 



 

 अनुक्रमणिका 

जेव्हा के्षिाचा विकास कराियाचा असतो आवर् अपिाह गुर्ाांक, पजणन्यतीव्रता आवर् सांकेद्रर्–
काल अगर प्रिशे–काल हे वनवित केलेले असतात, तेव्हा प्रतयेक मलिावहनीची आिश्यक क्षमता सांगवर्त 
कररे् शक्य होते.नांतर मलिावहन्याांचे आकार आवर् ढाळ प्रस्थावपत करता येतात. सिात अनुकूल ढाळ 
वमळण्यासाठी नैसमितगक जलमागाचे अनुसरर्, वकमान ढोबळपरे् तरी, करण्याची सामान्यपरे् जरुरी 
असते. 
 

िादळी मलिावहन्या पूर्ण िरून िाहण्याकरता आवर् तया पूर्ण िरलेल्या असताना द. से स वकमान 
३ फूट िगे वमळेल असे सामान्यतः तयाांचे अविकल्पन करण्यात येते १० इांचापेक्षा कमी आकाराच्या िादळी 
मलिावहन्या फारच थोड्या असतात. द. से स सुमारे २ फूट प्रिाहाने ८ इांची िावहनीच्या क्षमतेिर तार् 
पडतो आवर् तुलनेने लहान क्षेंिातसुद्ा बरेच िादळी पार्ी वनमार् होते. म्हर्ून, व्यिस्थेतील के्षिाच्या 
अगदी िरच्या सीमा सोडून िादळी वनःसारर् व्यिस्थेतील िावहन्या सामान्यतः ८ इांचापेक्षा बऱ्याच मोठ्या 
व्यासाच्या असतात; सहजपरे् मनुष्ट्याला प्रिशे करता येईल अशा िावहन्या सोडून, वदशा आवर् ढाळ याांच्या 
बदलाांच्या जागी सामान्यपरे् तपासकुां डाची तरतूद केलेली असते. 
 

िादळी मलिावहन्याांच्या व्यिस्थेची सामान्य रूपरेिा आवर् प्रतयेक मलिावहनीची आिश्यक क्षमता 
प्रस्थावपत केल्यानांतर अविकल्पनाची कायणपद्वत स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहन्याांच्या व्यिस्थेकरताां िर्णन 
केलेल्या पद्तीसारिीच असते. मावहतीच्या कोष्टकीकरर्ाची आवर् अविकल्पन करण्याची पद्त िालील 
उदाहरर्ात दािविली आहे. 
 

उदाहरि ८–३. जया वििागात िादळी मलिावहन्याांची तरतूद कराियाची आहे तयाचा नकाशा आ. 
८–८ मध्ये दािविला आहे. अपिाह पवरलस्थती, जयािर पाऊस पडतो तया पृष्ठिागाचे प्रकार, आवर् 
रस्तयाांचे उतार याांच्या अभ्यासािरून वििागाचे उपवििागाांत वििाजन केले आहे आवर् तयाांचा मोठ्या 
अक्षरानी नामवनदेश केला आहे. A वििागातील १४ व्या रस्तयािरील पूिण–िावहनी आवर् B वििागातील ३ 
ऱ्या मागािरील उत्तर–िावहनी सोडून, ह्या उपवििागाांच्या सीमा रस्ते ह्या आहेत. तसेच, अन्य सीमा रटब े
आवर् रेर्षाांनी दािविल्या आहेत. उपवििागाांच्या सीमा प्रस्थावपत करण्यासाठी िालील दोन घटक 
विचाराांत घेरे् इष्ट आहे असे िाटते. (१) अप्रिशे्य के्षि आवर् एकूर् के्षि याांच्या सरासरी मूल्याने वदग्दमितशत 
केल्याप्रमारे् पृष्ठिागाचे स्िरूप, आवर् (२) जया रस्तयािरील गटारातून मलिावहनीच्या प्रिशेद्वारात अपिाह 
िाहून जातो तया गटाराचे स्थान. म्हर्ून पुष्ट्कळ उदाहरर्ात, जयाांचे अप्रिशे्यता गुर्ोत्तर सारिेच आहे 
आवर् जयातून तयाच मलिावहनीत िादळी पार्ी जाते असे उपवििाग अलग करण्यात येतात. कारर् तयाांचा 
वनकास विविन्न रस्तयाांिरील गटाराांत होतो. 
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आ. ८–८. उदाहरर् ८–३ करता नकाशा. 

 
प्रतयेक उपवििागात, एकूर् के्षि A ह्या अक्षराने दािविले जाते आवर् R हा अप्रिशे्य के्षि आवर् 

एकूर् के्षि याांचे गुर्ोत्तराचा प्रवतवनधी असतो. मलिावहन्या जाड रेघोट्यानी, तपासकुां डे तया रेर्षाांिरील 
लहान काळ्या केलेल्या चौरसानी आवर् प्रिशेद्वारापासून तपासकुां डापयणतचे जोड हलक्या रेघोट्यानी 
दािविण्यात येतात. प्रतयेक तपासकुां डाजिळच्या फरशीच्या पृष्ठिागाचे उद्दशणन आवर् पृष्ठीय जलाच्या 
प्रिाहाची वदशा बार्ाांनी दािविण्यात येते. कोर्तयाही विवशष्ठ उपवििागातील सांपूर्ण अपिाह एकाच 
प्रिशेद्वारातून मलव्यिस्थेत प्रिशे करतो असे गृहीत धरण्यात येते. 
 

अपिाहाचे वनधारर् करताना, ३ टक्क्यापेक्षा जास्त ढाळ नसलेल्या गटाराांच्याकरता कोष्टक २–३ 
मध्ये दािविल्याप्रमार्ेंच प्रिशेकाल आहेत आवर् दत्त सांकें द्रर् काल आवर् अप्रिशे्य के्षि ि एकूर् के्षि याांचे 
गुर्ोत्तर याांच्याकरता पजंन्य तीव्रताांची मूल्ये आवर् अपिाह–गुर्ाांक कोष्टक २–४ मध्ये दािविल्याप्रमार्ें 
असतात असे गृहीत धरण्यात आले आहे. तसेच कें द्र ६२+८० च्या जिळच्या नरकुां डाच्या उत्तरेकडील १४ 
व्या रस्तयातील मलिावहनीतील प्रिाहाचे कमाल प्रमार् द. से स १३·३ घ. फू आहे आवर् मलिावहनीतील 
ह्या रबदूकरता सांकें द्रर् काल १५ वमवनटे आहे असे गृहीत धरले आहे. 
 

मलिावहन्याांच्या अविकल्पनाकरता, आ. ४–२ चा उपयोग करण्यात येईल. मलिावहन्याांचे माथे 
फरशीच्या पृष्ठिागािाली वकमान ६ फूट ठेिाियाचे आहेत. 
 
उकल :– १४ व्या रस्तयािरील केद्र ६२+८० पासून केद्र ६१+०० पयंत मलिावहनीचे अविकल्पन. 
 

िादळी मलिावहनीच्या व्यिस्थेच्या अविकल्पनेतील मावहती आवर् वनष्ट्कर्षण कोष्टवकत करण्याकरता 
एक सोयीस्कर नमुना कोष्टक ८–३ मध्ये दािविला आहे. १४ व्या रस्तयािरील कें द्र ६२+८० ते कें द्र 
६१+१०० पयंतचा मलिावहनीतील प्रिाह हा, कें द्र ६२+८० च्या उत्तरेकडील मलिावहनीतील प्रिाह ि A, 
B, C ि D असा नामवनदेश केलेल्या उपवििागाांतील अपिाह, याांची बेरीज असते. कोष्टक २–३ िरून A, 
B, C, ि D या उपवििागाांकरता प्रिशे काल ७ वमवनटे असेल. तथावप, कें द्र ६२+८० च्या उत्तरेकडील 
मलिावहनीतील प्रिाहाकरता सांकें द्रर्–काल १५ वमवनटे असल्याने, मलिावहनीच्या विचाराधीन िागातील 
सांपूर्ं प्रिाहाचा सांकें द्रर्–काल १५ वमवनटे आहे असे धरण्यात आले आहे तसेच उपवििाग A, B ि C ह्या 



 

 अनुक्रमणिका 

अप्रिशे्य के्षिाांचे R हे गुर्ोत्तर तेच आहे आवर् कोष्टक २–४ प्रमार्ें अपिाह गुर्ाांक C ची मूल्ये आवर् 
पजणन्य–तीव्रता I तीच आहेत. म्हर्ून अविकल्पनाकरता कराियाच्या कोष्टकात हे तीन वििाग एकाच 
गटात घातले आहेत. कोष्टक ८–३ मध्ये दािविल्याप्रमारे् तयाांचे एकूर् के्षि ०·८+०·४+०·२ = १·४ एकर 
आहे. तयाांच्या R चे समान मूल्य ०·९ आहे; आवर् १५ वमवनटाांच्या सांकें द्रर्–कालाकरता C1 = ०·६६ आवर् I 
= द. ता. २·२१ इांच आहे. म्हर्ून समीकरर् २·१० िरून अपिाह Ⴍ = C1iA = ८·६६×२·२१×१·४ = द. से. 
स २·०४ घ. फूट येतो. D या उपवििागाकरता, के्षिफळ A, ०·७ एकर आहे, R, ०·७ आहे C1, ०·५८ आहे. 
i, द. ता. स २·२१ इांच आहे, म्हर्ून Ⴍ = ०·५८×२·२१×०·७ = द. से. स ०·९० घ. फूट अपिाह येतो. 
 

कोष्टक क्र. ८–३ 
वादळी मलवाणहनींच््ा व्वस्थेच््ा अणभकल्पनेची मूल््े. 

  
 

म्हर्ून कें . ६२+८० ि ६१+०० याांच्या मधल्या मलिावहनीतील एकूर् प्रिाह द. से. स 
१३·३+२·०४+०·९० = १६·२ घ. फूट येतो. 
 

विचाराधीन वििागातील अांदाजी ढाळ, पृष्ठीय उद्दशनें आवर् वनकटच्या तपासकुां डातील क्षैतीज 
अांतर अगर एकमेकापासून फार दूर असलेल्या रबदूांमधील अांतर याांच्यामधील फरकािरून वनवित करािा. 
१४ व्या रस्तयािरील मल–िावहनीच्या बाबतीत, कें . ६२+८० ि ५८+०० याांच्यामधील िागाचा आधार 
म्हर्ून उपयोग करण्यात यािा. ह्या लाांबीतील उद्दशणनातील फरक ६०५·०—५६०२·४ = २·६ फूट; आवर् 
ततसम ढाळ २·६/४८० = ०·००५४ आहे. जर कें . ६२+८० आवर् ६१+०० याांच्यामधील मलिावहनीला हा 
ढाळ वदला तर अधःस्थलातींल पतन १८०×०·००५४ = ०·९७ फूट होईल पर् िपूषृ्ठािरील उद्दशणनातील 
फरक ६०५·०—६०४·५ = ०·५ आहे. ०·९७ ि ०·५ मधील फरक पृष्ठिागािाली लागर्ाऱ्या मलिावहनीच्या 
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िोलीच्या मानाने अल्प असल्याने आवर् कें . ६२+८० च्या जिळ ६ फूट िोली आहे तयामुळे कें . ६१+०० 
जिळ अवधक िोली लागर्ार आहे म्हर्ून कें . ६२+८० आवर् ५८+०० याांच्या दरम्यानच्या मलिावहनीचा 
आकार ठरविण्याकरता ०·००५४ ह्या अांदाजी ढाळाचा उपयोग करण्यात येईल 
 

आ. ४–२ िरून असे आढळून येते की, ०·००५१ ढाळ देऊन २४ इांची िावहनी बसविल्याने क्षमता द. 
से. स १६·२ घ. फूट वमळते आवर् ततसम िगे द. से. स ५·१६ फूट प्राप्त होतो. म्हर्ून हा आकार स्िीकृत 
करण्यात येईल. २४ इांची मातीच्या िावहनीच्या किचाची जाडी २ इांच असते. जर कें . ६२+८० च्या जिळ 
मलिावहनीचा माथा जवमनीच्या िाली ६ फूट ठेिला तर अधःस्थल पृष्ठिागािाली ६+२·१७ = ८·१७ फूट 
राहील अगर तयाचे उद्दशणन ६०५·०—८·१७ = ५९६·८३ फूट येईल. तसेच कें . ६२+८० आवर् ६१+०० 
याांच्या दरम्यान १८·०×०·००५१ = ०·९२ फूट पतन होईल आवर् कें द्र ६१+०० जिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
५९६·८३—०·९२ = ५९५·५१ फूट राहील. 
 

के. ६१+०० आवर् ५८+०० याांच्या दरम्यानची १४ व्या रस्तयािरची मलिावहनी :– 
 

१४ व्या रस्तयािरील कें . ६१+०० आवर् ५८+०० याांच्या दरम्यानच्या मलिावहनीतून केद्र ६१+०० 
िरच्या मलिावहनीत प्रिाह आवर् उपवििाांग E आवर् F मधील अपिाहसुद्ा िावहला पावहजे. कें द्र ६१+०० 
च्या िाली मलिावहनीतील कमाल प्रिाह पुढील २ राशींची बेरीज आहे असे गृहीत धरले आहे. िरच्या 
मलिावहनी पासूनचा प्रिाह द. से. स १६·२ घ. फूट आवर् कें द्र ६१+०० पयंत द. से. स १६·२ घ. फूट 
प्रिाह पोहचण्याकरता लागर्ाऱ्या एकूर् कालाइतक्या सांकें द्रर् कालाकरता लागर्ारा उपवििाग E ि F 
मधील अपिाह हा काल १५ वमवनटे अवधक द. से. स ५·१६ फूट िगेाने १८० फूट अांतर जाण्यास पाण्याला 
लागर्ारा िळे अगर १८०/(५·१६×६०)=१५·६ वमवनटे असेल. नांतर उपवििाग E करता, के्षिफळ ०·३ 
एकर ि R हे गुर्ोत्तर ०·९ असेल आवर् १५·६ वम. सांकें द्रर्–कालाकरता कोष्टक २·४ िरून असे आढळून 
येते की. C1 हा गुर्ाांक ०·६७ आहे आवर् पजणन्य–तीव्रता i, द. ता. स २·१६ इांच आहे. स. २–१० िरून 
अपिाह Ⴍ = C1 i A = ०·६७×२·१६×०·३ द. से.स ०·४३ घ. फू. येतो. 
 

तसेच F या उपवििागाकरता मूल्ये िालीलप्रमारे् आहेत: A =·० एकर, R = ०·७, C1 = ०·५९, I 
= द. ता. स २·१६ इांच आवर् Ⴍ = ०·५९×२·१६×१·० = द. से. स १·२८ घ. फूट म्हर्ून, कें . ६१+०० 
आवर् ५८+०० याांच्यामधील मलिावहनीची आिश्यक क्षमता १६·२+०·४३+१·२८ = द. से. स १७·९ घ. 
फूट येते. 
 

०·००६३ ढाळ ठेऊन २४ इांची िावहनी बसविल्याने गरज िागेल अशा िावहनीतील िगे द. से. स 
५·७० फूट असेल आवर् िावहनीतील पतन ३००×०·००६३ = १·८९ होईल. कें . ६१+०० जिळ िरच्या 
टोकाशी अधःस्थलाचे उद्दशणन तयाच रबदूजिळ आधीच्या लाांबीच्या उद्दशणनाइतकेच अगर ५९५·९१ फूट 
असल्याने, कें . ५८+०० जिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन ५९५·९१–१·८९ = ५९४·०२ फूट असेल. म्हर्नू 
िावहनीचा माथा ५९४·०२+२·१७ = ५९६·१९ फूट ह्या उद्दशणनािर असेल आवर् फरशीच्या पृष्ठिागािाली 
वतची िोली ६०२·४—५९६·१९ = ६·२१ फूट येईल. 
 

४ र्थ्या मागांिरील कें . ५८+०० आवर् ५३+५० याांच्यामधील मलिावहनी :— 
 



 

 अनुक्रमणिका 

४ र्थ्या मागािरील के. ५७+०० जिळचे नरकुां ड केिळ वदशा बदलता यािी म्हर्ून ठेविले आहे. 
म्हर्ून, कें . ५८+०० आवर् ५३+५० याांच्या दरम्यान िावहनीचा आकार तोच िापरण्यात येईल. कें . ५८+०० 
िरील मलिावहनीतील कमाल प्रिाह तया रबदूपयंत पोहोचण्याकरता लागर्ारा एकूर् काल, कें . ६१+०० 
जिळचा सांकें द्रर्–काल आवर् कें द्र ६१+०० पासून कें . ५८+०० पयंत पार्ी िाहण्यास लागर्ारा काल 
अगर १५·६+३००/(५७०×६०) = १६·५ वमवनटे याांच्या बरेजेइतका असतो. म्हर्ून, उपवििाग G, H, I, J, 
K, L आवर् M याांच्यातून होर्ाऱ्या अपिाहाचे वनधारर् करण्याकरता गृहीत धराियाचा सांकें द्रर्–काल 
१६·५ वम. आहे. G, J, K आवर् L ह्या उपवििागाांच्याकरता R चे समान मूल्य असल्यानें, अपिाहाचे सूि 
लागू करतेिळेी ते सिण एकच उपवििाग आहेत असे मानाि.े तसेच, H, I आवर् M हे दुसरे तीन वििाग 
एकवित कराि.े म्हर्नू को. ८–३ मध्ये दािविल्याप्रमारे् G, J, K आवर् L या उपवििागाांकरता मूल्ये, 
एकूर् के्षि—A = ०·३+०·३+०·३+०·२ = १·१ एकर, C1 = ०·६९, i = द. ता. स २·१० इांच अशी 
असतील, आवर् Ⴍ = ०·६९×२·१०×१·१ = द. से. स १·५९ घ. फूट असेल. 
 

तसेच H, I आवर् M ह्या उपवििागाांकरता, एकूर् के्षि १·३+१·७+०·७ = ३·७ एकर आवर् अपिाह 
Ⴍ = ०·६१×२·१०×३·७ = द. से. स ४·७४ घ. फूट येईल. 
 

कें . ५८+०० आवर् ५३+५० याांच्यामधील मलिावहनीतील एकूर् प्रिाह १७·९+१·५९+४·७४ = द. 
से. स २४·२ घ. फूट होईल. तसेच या मलिावहनीचा अांदाजी ढाळ (६०२·४—५९९·७)/४५० = ०·००६० 
असेल. ०·००६३ ढाळ देऊन २७ इांची िावहनी बसविल्यास लागर्ाऱ्या क्षमतेची तरतूद होईल. तयािळेी द. 
से. स ६·०८ फूट िगे असेल आवर् मलिावहनीत ४५०×०·००६३ = २·८४ फू. पतन होईल. 
 

जर २७ इांची िावहनीचा अधःस्थल, कें द्र ५८+०० जिळच्या २४ इांची िावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा २ 
इांच अगर ०·१७ फूट िाली ठेिला तर २७ इांची िावहनीच्या अधःस्थलाची लागर्ारी उद्दशनें कें . ५०+०० 
जिळ ५९४·०२—०·१७ = ५९३·८५ फूट आवर् कें . ५३+५० जिळ ५९३·८५—२·८४ = ५९१·०१ फूट 
येतील. २७ इांची मातीच्या िावहनीच्या किचाची जाडी २¼ इांच अगर ०·१९ फूट असल्याने, फरशीच्या 
पृष्ठिागापासून कें . ५३+५० च्या जिळ िावहनीच्या मार्थ्यापयंतची िोली ५९९·७ — (५९१·०१+२·४४) = 
६·२५ फूट असेल. 
 

१३ व्या रस्तयािरील पाश्वंिावहनी :– 
 

कें . ३+८० पासून कें . ०+८० पयणत १३ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनी, N, O, P, Q, R ि S या 
उपवििागाांतून कमाल अपिाह िाहून नेईल इतकी मोठी असली पावहजे. या सिण सहा उपवििागाांकरता 
कोष्टक ८–३ मध्ये वदलेला प्रिशेकाल ७ वमवनटे आहे. ह्या वििागाांच्याकरता को. ८–३ मध्ये नोंदलेली 
विविन्न मूल्ये, पूिी विचार केलेल्या उपवििागाांकरता वििरर् केलेल्या पद्तीने, सहज प्राप्त करण्यात 
येतात. 
 

१३ व्या रस्तािरील कें . ३+८० जिळ मलिावहनीची लागर्ारी क्षमता द. से. स २·४०+२·०१ अगर 
समजा ४·४ घ. फूट असेल. १३ व्या रस्तयातील पाश्वंिावहनीचा अांदाजी ढाळ वतच्या सीमाांच्या जिळच्या 
रस्तयाांच्या उद्दशणनािर अगर १३ व्या रस्तयािरील कें . ३+८० आवर् ४ र्थ्या मागािरील कें . ५३+५० याांच्या 
िर आधावरत करण्यात येईल. तथावप, पाश्वंिावहनीची आिश्यक क्षमता,४ र्थ्या मागािरील िावहनीच्या 
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क्षमतेपेक्षा बरीच कमी असल्याने, पाश्वंिावहनीचा अधःस्थल दुसऱ्या मलिावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा काांहीसा 
िर ठेिण्यात येईल. जर कें . ५३+५० च्या जिळ पाश्वंिावहनीचा अधःस्थल २७ इांची िावहनीच्या 
अधःस्थलापेक्षा १ फूट िर अगर ५९२·०१ आहे आवर् कें . ३+८० जिळ अधःस्थल जवमनीच्या 
पृष्ठिागािाली ७·५ फूट अगर तयाचे उद्दशणन ५९४·० फूट आहे असे गृहीत धरले तर, अांदाजी ढाळ 
(५९४·०—५९२·०१) /३८० = ०·००५२ येईल. १५ इांची िावहनी ०·००४७ ढाळ देऊन बसिािी, आवर् कें . 
३+८० आवर् ०+८० च्या दरम्यान मलिावहनीकरता हा आकार स्िीकृत करण्यात येईल. यामुळे द. से. स 
३·५९ फूट िगे वनमांर् होईल आवर् मलिावहनीत ३००×०·००४७ = १·४१ फूट पतन होईल. कें . ०+८० 
आवर् ५३+८० याांच्या दरम्यानचे िावहनीचे आकार ि ढाळ वनवित केल्यानांतर अधःस्थलाची उद्दशणने कायम 
करण्यात येतील. 
 

१३ व्या रस्तयािरील के. ०+८० ि ५३+५० याांच्या दरम्यानचा पाश्वणिावहनीतील प्रिाह कें . ०+८० 
जिळच्या मलिावहनीत आधीच असलेली रावश आवर् T, U, V, W, X ि Y या उपवबिागाांतील अपिाह 
याांच्या बेरजेइतका असतो. ह्या सहा उपवििागाांकरता सांकें द्रर्–काल ७ वमवनटे धरला पावहजे आवर् द. से. 
स ३·५९ फूट िगेाने कें . ३+८० पासून कें . ०+८० पयंत िादळी पार्ी िाहण्याकरता लागर्ारा काल 
७+३००/ (३·५९×६०) = ८·४ वमवनटे आहे. T, W ि X उपवििागाांकरता A, C1 आवर् I ची मूल्ये आवर् 
C1iA चा गुर्ाकार को. ८–३ मध्ये दािविल्याप्रमारे्च असतात आवर् मलिावहनीत लागर्ारी क्षमता 
४·४+१·८३+१·१८ = द. से. स ७·४ घ. फू. असते. १८ इांची िावहनीच्या प्रमार्ेंच, ०·००५१ हा ढाळ 
िापरािा. यामुळे ८०×०·००५१ = ०·४१ फूट पतन होईल आवर् द. से. स ४·१९ फूट िगे वनमार् होईल. 
 

जर १३ व्या रस्तयािरील १८ इांची पाश्वंिावहनीचा माथा आवर् ४ र्थ्या मागािरील २७ इांच 
मलिावहनीचा माथा हे कें . ५३+५० जिळ एकाच उद्दशणनािर ठेिले तर पाश्वणिावहनीचा अधःस्थल २७ इांची 
िावहनीच्या अधःस्थलापेक्षा ९ इांच अथिा ०·७५ फूट िर अगर ५९१·०१+०·७५ = ५९१·७६ फूट या 
उद्दशणनािर असेल. तसेच १८ इांची पाश्वणिावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन कें . ०+८० जिळ ५९१·७६+०·४१ 
= ५९२·१७ फूट असेल. जर १५ इांची िावहनीचा अधःस्थल कें . ०+८० जिळ १८ इांची िावहनीच्या 
अधःस्थलाच्यािर २ इांच ठेिला तर १५ इांची िावहनीची लागर्ारी उद्दशणने कें . ०+८० जिळ ५९२·१७+०·१७ 
= ५९२·३४ फूट आवर् कें . ३+८० जिळ ५९२·३४+१·४१ = ५९३·७५ फूट असतील. याप्रमार्ें 
पाश्वणिावहनीचा माथा पृष्ठिागाच्या िाली ६ फूटापेक्षा जास्त राहील. 
 

के. ५३+५० आवर् ५०+०० याांच्या दरम्यानची ४ र्थ्या मागािरील मलिावहनी :– 
 

कें . ५३+५० आवर् ५०+०० याांच्या दरम्यानच्या ४ र्थ्या मागािरील मलिावहनीचे अविकल्पन, 
मलिावहनीतील कें द्र ५८+०० जिळचा प्रिाह आवर् १३ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीतील कें . ०+८० 
जिळचा प्रिाह, याांच्या बेरजे इतका करण्याची जरूरी नाही कारर् पाश्वणिावहनीतील प्रिाह अन्य प्रिाहाांच्या 
पेक्षा कमी सांकें द्रर् कालािर आधावरत केला आहे. म्हर्नू कें . ५३+५० च्या जिळ मुख्य मलिावहनीतील 
सांकें द्रर्–कालाकरता पाश्वणिावहनीतील प्रिाहाच्या राशीचे सांगर्न िालीलप्रमारे् कररे् आिश्यक आहे : 
 

द. से. स २४·२ घ. फू. अपिाह के. ५३+५० जिळ पोहोचण्यास लागर्ारा एकूर् काल 
१६·५+४५०/ (६·०८×६०) = १७·७ वमवनटे येतो. कें . ०+८० पासून कें . ५३+५० पयंत ८०/ (४·१९×६०) 
= ० ३ वमवनटात पार्ी िाहून जात असल्याने, T, U, V, W, X ि Y या उपवििागाांकरता, सकें द्रर् काल 



 

 अनुक्रमणिका 

१७·७—०·३ = १७·४ वमवनटे असेल. तसेच कें द्र ३+८० पासून के ०+८० पयंत पार्ी िाहून जाण्यास १·४ 
वमवनटे लागतात, आवर् N, O, P, Ⴍ, R ि S या उपवििागाांकरता सांकें द्रर्–काल १७·४—१·४=१६·० 
वमवनटे असेल. म्हर्ून समीकरर् २–१० प्रमारे्, वनरवनराळ्या उपवििागाांतील अपिाह िालील प्रमार्ें 
असतील. 
 

उपवििाग N ि O .... ०·६०×२·१३×१·७ = द. से. स २·१७ घ. फू. 
उपवििाग P, Ⴍ, R ि S .... ०·६८×२·१३×१·२ = १·७४ 
उपवििाग T, W ि X .... ०·६२×२·०५×१·३ = १·६५ 
उपवििाग U, V ि Y ..... ०·७१×२·०५×०·७ = १·०२ 

      
एकूर् द. से. स ६·५८ घ. फू. 

 
कें . ५३+५० आवर् ५०+०० याांच्यामधील मलिावहनीची लागर्ारी क्षमता २४·२+६·६=द. से. स 

३०·८ घ. फू. असेल. अांदाजी ढाळ (५९९·७—५९७·८) /३५० = ०·००५४ ठेिािा आवर् ०·००५७ ढाळ 
देऊन ३० इांची िावहनी िापरािी. तयामुळे द. से. स ६·२८ फूट िगे येईल आवर् मलिावहनीत ३००×०·००५७ 
= २·०० फूट पतन होईल. जर ३० इांची िावहनीचा अधःस्थल कें . ५३+५० जिळ २७ इांची िावहनीच्या 
अधःस्थलाच्यािाली २ इांच अगर ०·१७ फूट ठेिला, तर ३० इांची िावहनीच्या अधःस्थलाची उद्दशणने कें . 
५३+५० जिळ ५९१·०१—०·१७ = ५९०·८४ फूट आवर् कें . ५०+०० जिळ ५९०·८४—२·०० = ५८८·८४ 
फूट राहतील. ह्या रबदूजिळ फरशीच्या पृष्ठिागािाली मलिावहनीचा माथा ५९७·८—(५८८·८४+२·७१) 
= ६·२५ फूट िोलीिर राहील. 
 

१२ व्या रस्तयातील पाश्वणिावहनी– 
 

कें . ३+८० पासून कें . ०+८० पयंतची १२ व्या रस्तयािरील पाश्वंिावहनीची लागर्ारी क्षमता Z, A’, 
B’, C’, D’, E’, F’, G’, H’, I’, ि J’ ह्या उपवििागाांतील अपिाहाांची बेरीज आहे. ह्या उपवििागाांपैकी Z, 
A’, D’, ि E’, ह्याांच्या R चे लघुतम मूल्य आहे आवर् तया गुर्ोत्तराकरता अगर १० वम. साठी को. २–३ मध्ये 
वदलेला प्रिशे–काल कें . ३+८० जिळच्या नरकुां डात सि ंउपवििागाांतून िाहून येर्ाऱ्या प्रिाहाशी सांबांवधत 
आहे असे गृहीत धरण्यात येईल. A, C1, I ह्याांची योग्य मूल्ये कोष्टक ८–३ मध्ये नोंदण्यात येतील. यािरून 
कें द्र ३+८० जिळ मलिावहनीची लागर्ारी क्षमता द. से. स ८·५ घ. फू. येईल. १३ व्या रस्तयािरील 
पाश्वणिावहनीकरता जी गृहीतके धरली होती तयाांच्यािर जर अांदाजी ढाळ आधावरत केला तर 
पाश्वणिावहनीच्या अिेरीस गहृीत धरलेली उद्दशणने ६००·५—७·५ = ५९३·० आवर् ५८८·८४+१ = ५८९·८४ 
घ्याियास हरकत नाही. तयािरून ढाळ सुमारे (५९३·०—५८९·८४) /३८० = ०·००८३ येईल आवर् 
०·००६७ ढाळ देऊन १८ इांची िावहनी िापरण्यात येईल. ततसम िगे द. से. स ४·८१ फूट आवर् कें . ३+८० 
ि ०+८० याांच्यामधील ढाळ ३००×०·००६७ = २·०१ फूट येईल. 
 

कें . ०+८० आवर् कें . ५०+०० याांच्या दरम्यान १२ व्या रस्तयािरील पाश्वणिावहनीत कें . ०+८० 
िरच्या पाश्वणिावहनीतून िाहर्ारा प्रिाह आवर् K’, L’, M’, N’, O’ ि P’ ह्या उपवििागाांतील अपिाह याांच्या 
बेरजेइतका प्रिाह िावहला पावहजे. कें . ३+८० पासून कें . ०+८० पयंत पार्ी िाहून जाण्यास लागर्ारा 



 

 अनुक्रमणिका 

काळ ३००/ (४·८१×६०) = १ वमवनट असल्याने K’, L’, M’, N’, O’ ि P’ ह्या वििागाांकरता सांकें द्रर्–
काल १०+१·० = ११·० वमवनटे घ्यािा. ह्यामुळे कें . ०+८० जिळ पाश्वणिावहनीची क्षमता 
८·५+३·५८+१·१२ = द. से. स १३·२ घ. फू. येईल, आवर् ती ०·००७० ढाळ देऊन बसविलेल्या २१ इांची 
िावहनीतून पुरविरे् शक्य होईल. ह्या िावहतीतील िगे द. से. स ५·४९ फू. आवर् कें . ०+८० ि ५०+०० 
याांच्यामधील पतन ८०×०·००७० = ०·५६ फु. होईल. २१ इांची िावहनीचा अधःस्थल ३० इांच िावहनीच्या कें . 
५०+०० जिळच्या अधःस्थलाच्या िर ९ इांच ठेिण्यात आला आहे आवर् २१ इांची पाश्वणिावहनीच्या 
अधःस्थलाची उद्दशणने कें . ५०+०० जिळ ५८८·८४+० ७५ = ५८९·५९ फूट आवर् कें . ०+८० जिळ 
५८९·५९+०·५६ = ५९०·१५ फूट राहतील. तसेच जर १८ इांची िावहनीचा अधःस्थल कें . ०+८० जिळ २१ 
इांची िावहनीच्या अधःस्थलाच्या २ इांच िर ठेिला तर १८ इांची पाश्वणिावहनींच्या अधःस्थलाची उद्दशणने कें . 
०+८० जिळ ५९०·१५+०·१७ = ५९०·३२ फूट आवर् कें . ३+८० जिळ ५९०·३२+२·०१ = ५९२·३३ फूट 
राहतील. 
 

प्रवेशद्वाराची क्षमिा :– 
 

िादळी मलिावहनीतील प्रिशेद्वाराची लागर्ारी क्षमता प्रिशेद्वाराला सहाय्यक असर्ाऱ्या के्षिातील 
अपिाहाचे सांगर्न करून वनधावरत करण्यात येते. सांकें द्रर्-काल ि प्रिशे-काल सारिेच असतात आवर् 
पजंन्याचे प्रमार् आवर् अपिाहाची टके्किारी याांच्या गुर्ाकाराइतका अपिाह असतो. पजंन्याचे प्रमार् 
सांकें द्रर्-कालाइतक्या कालािर आधावरत केलेले असते. 
 
८–६. सां्ुक्ि मलवाणहम्ा :– 
 

हल्ली सांयुक्त मलिावहन्या क्ववचतच बसविण्यात येतात. तथावप, िादळी िावहन्याच्या प्रमारे्च तयाांचे 
अविकल्पन करण्यात येते, कारर् घरगुती िावहतमलाचे िादळी अपिाहाशी प्रमार् अतयल्प असते. सांयुक्त 
मलिावहनीच्या आकारात सुधारर्ा करािी. पुष्ट्कळिळेा घरगुती िावहतमलाकरता तळाशी लहान नालीची 
तरतूद व्हािी आवर् तयामुळे अल्प प्रिाहाकरता अवधक िगे वनमार् व्हािा म्हर्नू अशी मलिावहनी अांडाकृवत 
करण्यात येते. 
 
८–७. मलवाणहम्ाांचे बाांधकाम :– 
 

जरी सिात इष्ट असे मलिावहनीचे स्थान रस्तयाच्या मध्यािर असले तरी ती जागा अन्य 
िपूृष्ठािाली अन्य सांरचनाांनी आधीच व्यापलेली असण्याची शक्यता असते. म्हर्ून सिण गसॅ, जल–
नवलका, विदु्तिावहन्या आवर् मलिावहन्याांच्या बाांधकामास अडथळा येर्ाऱ्या अन्य सांिाव्य रचना, याांच्या 
स्थानाांचा शोध घेरे् ही पवहली पायरी असते. 
 

हे कायण झाल्यािर आवर् रस्तयातील मलिावहनीचे स्थान पके्क केल्यािर सांरम ावत–यांिाने 
मलिावहन्याांच्या मध्यरेर्षा जवमनीिर आिण्यास येतात. िालच्या टोकापाशी अगर वनगणमद्वाराजिळ 
सिेक्षर्ास आरांि करािा, मलिावहनीच्या बाजूने शािाांच्याकडे उत्तरोत्तर सिेक्षर् प्रगत करािे, आवर् 
तयातील प्रतयेक वतच्या पोर्षक िावहन्यासह कराि.े िाहतुकीचा अडथळा येऊ नये अगर नुकसानी 
टाळण्याकरता िुांट्या अनुलांब ठेिाव्या आवर् तया २५ फूट अांतरािर असाव्या. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
जवमनीिर मलिावहन्याांची स्थाने वनवित केल्यािर लगेच तयाांचे तलमापन कराि.े २५ फूट अांतरा–

अांतराने मध्येरेरे्षिरील आवर् सिण रस्तयाांच्या प्रवतच्छेदनाांिरील आवर् रस्तयाच्या ढाळात जया वठकार्ी 
वनवित बदल झाला आहे अशा सिण रबदूांच्यािरील उद्दशणने घ्यािी. बाांधकामाचे िळेी उपयोग करण्यासाठी 
सोयीस्कर अांतरािर तल–वचन्हे बसिािीत. बाांधकाम चालू करण्याकरता तयारी म्हर्ून २५ फूट अांतरािर 
िुांट्या रोिण्यात येतात. ि जोडी जोडीने तया बसविल्या जातात. चराच्या प्रतयेक बाजूिर तयातील एक एक 
बसविलेली असते. जोडीच्या िुांट्याांिर रबदूच्या वनशाण्या करण्यात येतात. तया मलिावहनीच्या 
अधःस्थलाच्या ढाळािर वततक्याच अांतरािर असतात. वबनचूक ढाळ दािविण्याकरता िुांट्याना विळ्यानी 
बसविलेल्या सरळ पट्ट्याांच्या फलकाांचा उपयोग करण्यात येतो. 
 

चर िोदण्यापूिी जर ढाळ-िुांट्या बसविल्या तर तया िोद-यांिाच्या मागांत येता कामा नयेत. 
िुदाई करण्यासाठी ढोबळ वनयांिकाची तरतूद कररे् आवर् चराला अांवतम चढउतार देण्याकरता ढाळ-
फलक बसविरे् आवर् नांतर नळ बसविरे् सामान्यपरे् श्रयेस्कर असते. 
 

चर खुदाई :– िुदाई-यांिाने, बॅक-होनें अगर मुद्दाम सुसि केलेल्या रॅक्टरने चराचे िोदकाम 
केले जाते. अशा प्रकारे िोदलेल्या चराचा तळ सामान्यतः एकसारिा नसतो आवर् अांवतम ढाळ 
वमळण्यासाठी आवर् नळाच्या बठैकीसाठी हातकामाची आिश्यकता असते. िोदलेली माती चराच्या 
वकनारीच्या पाठीमागे वकमान २ फूट टाकािी. तयामुळे कामाकरता काहीशी जागा उपललध होते आवर् काठ 
पोिरून जाण्याचा कल कमी होतो. जेव्हा माती लस्थर नसते तेव्हा चराची िोली ४ फूट असली तरी 
(बाजूिर) पिे बसिािते. अवधक िोल चरात सांपुर्णपरे् पिे अगर तयाांचा साांगाडा बसविण्याची तरतूद 
कररे् अगतयाचे असते. तयात ३ अगर ४ फूट अांतरािर आडबांधासह उभ्या फळ्याांचा समािशे असतो. 
कामगाराांच्या सुरके्षची (कामात) वनवित तरतूद केलेली असािी आवर् करार आवर् विवनदेशाांचा तो एक 
िाग असािा. 
 

पा्ा :– मलिावहनी वबनचकू ढाळ देऊन बसविली पावहजे आवर् तो ढाळ वटकून रावहला पावहजे 
म्हर्ून वतच्यािाली सोयीस्कर बैठकीची जरुरी असते. आ. ५–२२ मध्ये अशी बैठक तयार करण्याच्या 
कायणपद्ती दािविल्या आहेत. िक्कम मातीत िावहनी बसविता येईल असा चराच्या तळाला आकार देण्यात 
यािा. जर िडक लागला असेल तर िावहनीच्या तळाच्या िाली ४ ते ६ इांच िोलीपयंत तो काढून टाकािा 
आवर् तयात चाांगल्या माती, िाळू अगर सूक्ष्म कां कराचा पििराि करािा. जेव्हा माती अवत नरम असते तेव्हा 
कां कर अगर िडीचा थर गच्च बसिनू तया मातीचे लस्थरीकरर् केले जाते अगर वतला काँरम ीटच्या पाळण्याचा 
आधार वदला जातो. कोर्तीही पद्त िापरली तरी पायातून असा िक्कम आधार वमळाला पावहजे की 
जयामुळे अवनवित कालापयंत मलिावहनीचा योग्य ढाळ वटकून राहील. 
 

पािी काढून टाकिे :– 
 

पुष्ट्कळ िळेा चरात पार्ी साठते. िावहनीच्या सिात िालच्या िागापासून िरच्या िागाकडे िावहनी 
बसविल्याने िावहनीच्या पूर्ण झालेल्या िागातून पार्ी दूर िाहून जारे् शक्य होते. चरातून पार्ी काढून 
टाकण्याकरता पेरोल इांजनािर चालर्ाऱ्या अपकें द्री पांपाचा उपयोग करािा. अशािळेी एक लहान िड्डा 
िोदाियाचा ि अवधक प्रिािी पांरपग होण्याकरता तयात पार्ी एकवित कराियाचे ही सामान्य प्रथा असते. 
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जर हाताळाियाचे द्रव्य फार वचिलमय असले तर डायफॅ्रम पांप अवधक उपयुक्त असतो. पार्ी काढून 
टाकण्यासाठी अवतशय ओलसर उपवििागात नल-कूप िापरण्यात येतात अगर साांधे सुटे असलेले आवर् 
कां करािर आधावरत केलेले गटार मलिावहनीच्या िाली बाांधण्यात येते. ह्या गटारातील प्रस्राि िुल्या 
वनगणमद्वारातून िाहून जातो; असे शक्य होत नसेल तर प्रस्राि पांपाने काढून टाकण्यासाठी ि्ड्यात 
सोडण्यात येतो. 
 

वाणहनी बसणविे :– लहान आकाराच्या मलिावहन्या अिजड नसल्याने तया चरात 
उतरविण्याकरता उपकरर्ाांची सामान्यपर्ें जरुरी नसते. िावहनी वनवित स्थानािर बसविण्यात येते. 
अधःस्थलाच्या उद्दशणनाची तपासर्ी करण्यात येते, आवर् ते बरोबर असेल तर जोडकाम करण्यात येते. 
नांतर िरच्या टोकाच्या अधःस्थलाची तपासर्ी केली जाते आवर् जरुरी असेल तर समायोजन करण्यात 
येते. ढाळाच्या िरच्या बाजूकडे घांटातोंडे ठेिनू िावहन्या बसविण्यात येतात. जोडर्ी केल्यािर िावहनीच्या 
बाजूच्यािोिती काळजीपूिणक पििराि धुमसण्यात येतो. सिणसाधारर् पििराि करण्यापूिी िावहनीच्या 
मार्थ्यािर ६ ते १२ इांचापयंत िराि काळजीपूिणक करण्यात येतो. 
 

घरगुिी नणलकाांची िरिूद :– 
 

घरगुती आवर् अन्य उपयोगाकरता नवलका शािा आवर् वतरक्या नवलका योग्य वठकार्ी बसविल्या 
पावहजेत आवर् रस्तयाच्या योग्य बाजूकडे तोंड करून स्टलज बसविले पावहजेत. अांवतम वनर्णय सामान्यतः 
जागेिर घेण्यात येतो.जोडाची सिवोंततकृष्ट जागा प्रतयेक घरातील नळकारी व्यिस्थेिरून वनवित करण्यात 
येते. नळ बसविण्याच्या थोडे अगोदर वनवित केलेली जागा िुांटी मारून दािविण्यात यािी. शािा नवलका 
बसविल्यानांतर वतचे स्थान ०·१ फूटापयंतच्या बारकाईने वनवित कराि ेआवर् तयाची नोंद करािी. जेव्हा 
नळ लागलीच बसविण्यात येत नाही तेव्हा घार् आवर् िजूल याचा वशरकाि होऊ नये म्हर्ून शािेच्या 
घांटातोंडािर कावचतमलाची तबकडी बसविण्यात येते. 
 

पिभराव :– 
 

जेथे िाहतुक मोठ्या प्रमार्ािर असते अशा रस्तयात मलिावहनी बसविताना शीघ्रगती मोटारगाड्या 
आवर् रकची िाहतुक तयािरून जाण्याकरता, पक्क्या पििरािाच्या गरजेप्रमारे् िरािाची पद्त आवर् 
पििरािाच्या घनीकरर्ाची वनविती केली जाते. २ फूट िोलीपयंत बऱ्याच प्रमार्ात हातानी िर घालून 
नळ झाकून टाकल्यानांतर हिाई हातोडी अगर धुमस िापरून उरलेला िराि ६ ते ८ इांच जाडीचे थर 
पसरून सांघवनत करािा. कधी कधी चरात पाण्याने वचिल करून तयाचा पििराि करण्यात येतो, परांतु 
जर हा िराि िाळू अगर कां कर वमवश्रत असेल तरच ही पद्त समाधानकारक ठरते. 
 

जेव्हा िाहतूक ही महतिाची बाब नसते तेव्हा नळ बसविल्यािर आवर् तो २ फूट िोलीपयणत झाकून 
टाकल्यािर, चरात पििराि ढकलण्याकरता बलुडोझर अगर स्रेम पर िापरता येतो. तथावप तयािळेीसुद्ा 
काही प्रमार्ात सदाबन कररे् इष्ट असते. 
 

िपासिी :– मलिावहनीच्या सांरचनेतील प्रतयेक अिस्थेत काम चाांगले व्हाि ेम्हर्ून काळजीपूिकं, 
चातुयाने आवर् सतत तपासर्ी कररे् जरुरीचे असते. नळ फुटलेला नाही आवर् िापरण्यायोग्य आहे हे 
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पाहण्याकरता तयाच्या प्रतयेक िागाची परीक्षा कररे्, लाईन आवर् ढाळ बरोबर आहेत अगर कसे हे 
पाहण्याकरता चरातील नळाच्या स्थानाची तपासर्ी कररे्, जोडकाम करताना योग्य बैठक आवर् पििराि 
करण्यािर लक्ष ठेिरे्, चाांगले काम करता येण्याची िािी असािी म्हर्ुन चराच्या वनःसारर्ाच्या 
आिश्यकता ठरविरे्, आवर् टी ि िाय शािा योग्य जागी आहेत आवर् योग्य प्रकारे बसविल्या आहेत हे 
पाहरे्, या बाबींचा तपासर्ीत अांतिाि होतो. अचुकता राहािी म्हर्ून ढाळ फलक ि ढाळ रेर्षा, याांची 
िरचेिर तपासर्ी करण्यात येते. 
 
८–८. अांििःसरिाचे मापन :– 
 

प्रतयेक ओळ पुरी होताच, मलिावहनीतील अांतःसरर् आवर् गळतीची राशी वनवित करण्याकरता 
चाांचण्या घ्याव्यात. तथावप, ते तातकाल वनवित कररे् नेहमीच शक्य होत नाही कारर् िजूल पातळी िाली 
गेलेली असताना कोरड्या मोसमात काम झालेले असते. (अशा वठकार्ी) अनुप्रिाही नरकुां ड बांद करून, 
मलिावहनीत पार्ी िरून आवर् २ ते २४ तासाच्या कालािधीत होर्ाऱ्या िािी गळतीचे मापन करून 
बवहःसरर् चाांचर्ी घेण्यात यािी. जया दाबािाली अगर शीर्षािाली िावहनी ठेिली होती तयाची नोंद 
करािी. प्रयोगािरून असे वदसून आले कीं, जेव्हा िावहनीिरील दाब द. चौ. इां. स ० ८७ पौंड होता तेव्हा 
बवहःसरर् अांतःसरर्ापेक्षा ४·८ टक्क्यानी जास्त होते; द. चौ. इां. स. १·७३ पौंड दाब असताना ते १९·८ 
टक्क्यानी आवर् द. चौ. इां. स २·६० पौंड दाबािाली ते २७·३ टक्क्यानी िाढले. 
 
८–९. दप्िर–नोंदी :– 
 

मलिावहन्या पुरलेल्या असतात म्हर्नू काम पुरे झाल्यािर तया सहज साांपडत नाहीत. तयाकरता 
काम चालू असतात नोंदी काळजीपूिणक ठेिल्या पावहजेत. रस्तयाच्या अनुर्षांगाने मलिावहन्याांची स्थाने, 
मलिावहन्याांचे ढाळ, नरकुां डाजिळच्या अधःस्थलासारख्या महतिाच्या रबदूांची उद्दशणने, घरगुती नळ्याांच्या 
िाय अगर वतरक्या शािाांच्या वनवित जागा, काम चालू असताना आढळलेण्या जवमनीिालील सिण 
नवलकाांच्या जागा आवर् उद्दशणने, याांचा नोंदीत समािशे करािा, िडकाचे अलस्तति, पुळर्, झरे, आवर् 
अन्य घटक याांची नोंद करािी. जर मलिावहनीच्या िाली वनकास–फरशी घातली असेल तर नोंदीिरून 
वतचे स्थान आवर् आकार आवर् सुरिातीचा आवर् अिेरचा रबदू हे कळून आले पावहजेत. 
 
८–१०. वक्र मलवाणहम्ा :– 
 

जयातून मार्सास प्रिशे करता येईल अशा मलिावहन्या सोडून जरी अन्य सिण मलिावहन्या सरळ 
रेरे्षत बसविण्याच्या आवर् एका तपासकुां डापासून दुसऱ्या पयंत एकसारिा ढाळ ठेिण्याच्या आिश्यकतेची 
अनेक िर्षांची प्रथा असली तरी, मलिावहन्या िळर्ािर बसविण्याकडे अवलकडे कल असल्याचे वदसून येत 
आहे. पुष्ट्कळ उपवििागाांत, रस्ते समोच्च रेर्षाांचे अनुसरर् करतात आवर् ते चौकोनी साच्यात आिण्याऐिजी 
िरम ाकार आिलेलें  असतात. (तया वठकार्ी) जर मलिावहन्या सरळ रेरे्षत बसविल्या तर अवतवरक्त, 
तपासकुां डाची जरुरी लागते आवर् मलिावहन्या, पाण्याचे नळ, टेवलफोन आवर् विदु्त् िावहन्या, याांच्या 
सारख्या जवमनीिालील अन्य सेिा घटकाांचे, छेदन होते. जर मलिावहन्या िरम ाकार असल्या तर, जवमनी 
िालील सांरचना–व्यिस्थेत एक समस्थानािर बसविता येतात. काही बाबतीत, उदग्र िरम ाचा िापर 
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करून, चराचे काम कमी करता येते. म्हर्नू िरम ता उिी अगर आडिी असािी; अनेक शहराांत दोन्हींचा 
िापर केला आहे अगर तयाांना सांमती वदलेली आहे. 
 

जर िरम  मलिावहनी हुडकण्याची जरुरी िासली तर जेथे िोदकाम सुरू कराियाचे तया स्थानाची 
नक्की जागा शोधरे् अवधक अिघड असते; तपासकुां डाांच्या मध्ये शोध करण्याने िावहनीची नक्की जागा 
वमळर्ार नाही. बऱ्याच कायम िास्तूांशी मलिावहन्याांचा काळजीपूिणक सांबांध स्थावपत करून अगर कबण अगर 
इमारतीच्या रेरे्षपासून प्रमावर्त अांतरािर मलिावहनी बसिनू ही अडचर् दूर करता येते. तसेच 
िरम मलिावहनीची स्िच्छता कररे् अवधक अिघड असते; तथावप, अनेक शहरात असे आढळून आले आहे 
की, जर िरम ाची विजया १०० फूटापेक्षा कमी नसेल तर मलिावहनी स्िच्छ करण्याची प्रमार्ितू साधने 
िापरता येतात. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूची :– 
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–: प्रमे्े :– 
 
८–१. एका विवशष्ट वििागातील पवरलस्थतीच्या अभ्यासािरून असे वदसून आले आहे कीं. 

प्रस्तावित मलिावहन्याांच्या अपेवक्षत आयुमणयादेच्या अिेरीस घरगूती िावहतमलाचा 
सरासरी प्रिाह द. वद. द. डो. ११० गलॅन असेल आवर् दर एकरी लोकसांख्या ८० होईल. 
२५ एकराचे एकूर् सहाय्यक के्षि असलेल्या उपिावहनीतून घरगुती िावहतमलाचा रोजचा 
सरासरी प्रिाह वकती होईल? 

 
८–२. जर प्रमेय ८–१ मधील मलिावहनीतील प्रिाहाचे कमाल प्रमार् घरगुती सरासरी 

प्रिाहाच्या चौपट आहे असे धरले आवर् पूर्ं िरलेल्या मलिावहनील िगे द. से. स २ 
फूटापेक्षा कमी असाियाचा नसला तर कावचतमलाच्या िावहनीचा मानक आकार काय 
असािा? 

 
८–३. प्रमेय ८–१ ि ८–२ मधील मलिावहनीचा ढाळ वकती असािा? 
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८–४. जर मागील प्रमेयाांतील उपिावहनीची लाांबी २८० फूट असली आवर् िरच्या टोकाजिळ 
अधःस्थलाचे उद्दशनं २१७·२५ फूट असले तर िालच्या टोकाजिळ अधःस्थलाचे उद्दशणन 
वकती असाि?े 

 
८–५. स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहनीतील अांदावजत कमाल प्रिाह द. से. स ०·१० घ. फूट आहे. 

जर िापरता येण्याजोग्या िावहनीचा वकमान आकार ८ इांच व्यासाचा असेल आवर् 
अांदावजत कमाल प्रिाहाकरता द. से. स १½ फूट िगे अिश्य असेल तर मलिावहनीला 
वकती ढाळ द्ािा लागेल? 

 
८–६. अिश्य असर्ारी सिण मावहती गृहीत धरा आवर् कबण, स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहनी, िादळी 

मलिावहनी, पाण्याचा नळ, गसॅचा नळ, टेलीफोनचा नळ याांच्या गृहीत िोलीसह, सिांत 
शक्य असलेली स्थाने दािविर्ारा आधुवनक रस्तयाचा अनुप्रस्थ छेद आरेवित करा. 

 
८–७. एका रस्तयािरील फरशीची रुां दी ६० फूट आहे आवर् ८०० फूट वििागाच्या प्रतयेक बाजूिर 

१२ इमारती आहेत. फरशीच्या कडेच्या बाहेर असलेल्या ८ इांची मलिावहनीला द. फू. स 
$ ४·५० िचण येतो आवर् तशाच १२ इांची मलिावहनीस द. फू. स $ ७·०० िचण येतो. 
फरसबांदी के्षिातील १२ इांची मलिावहनीस द. फू. स $ ११·०० िचं येतो आवर् 
गृहजोडाांच्याकरता फरशी िोदण्यास द. फू. स $ ६ िचण येतो. अशा पवरलस्थतीत 
फरसबांदीच्या मध्यातून १२ इांची िावहनी बसविण्यास िचण कमी येईल का फरसबांदीच्या 
एका बाजूस ८ इांघी िावहनी बसविरे् कमी िचाचे होईल हे साांगा. 

 
८–८. ३८ एकर के्षि असलेण्या एका उपवििागाचे वनयोजन करण्यात येत आहे. एकेका िांडाचे 

के्षि १/३ एकर असेल आवर् एकूर् क्षेंिाच्या १६ टके्क के्षि रस्तयाकरता लागेल. जर एका 
सिणसाधारर् कुटुांबात ४ मार्से असली आवर् तेथील िावहतमल वनमितमती सरासरी द. वद. 
द. डोई ९० गलॅन असली, तर द. वम. स घरगुती िावहतमलाचा सरासरी प्रिाह वकती 
गलॅन असेल? 

 
८–९. जर प्रमेय ८–८ मधील रस्तयाांचे के्षि १६ टके्क असले, आवर् छपर आवर् िाहनमागाचा 

पृष्ठिाग याांचे के्षि ११ टके्क असले तर ३८ एकर के्षिात अप्रिशे्यतेची सरासरी टके्किारी 
वकती असेल? 

 
८–१०. प्रमेय ८–१ मधील के्षिािरील सांकें द्रर्–काल जर १५ वमवनटे असला तर २ इांच 

पजणन्यापासून पवरर्ामी अपिाह वकती होईल? 
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: ९ : पांप आणि उपसा का्व 
 
९–१ पांपाचे का्व :– 
 

जेव्हा (१) िलूस्थानाचे उद्दशणन असे असते की मुख्य नळात पार्ी गुरुतिाकर्षणर्ाने िाहून जात 
नाही, (२) मुख्य नळातील दाब िाढिािा लागतो, अगर (३) एका पातळीिरून दुसऱ्या पातळीिर पार्ी 
चढिाि ेलागते तेव्हा पार्ी परुिठ्याच्या कामी पांपाांची जरुरी लागते. जेव्हा मुख्य मलिावहनीतील, वनकासी 
मलिावहनीतील, अगर उपचार सांयांिातून वनकासी मलिावहनीत िावहतमल गुरुतिाकर्षणर्ाने िाहून जाऊ 
शकत नाही तेव्हा मलव्यिस्थेत पांपाची आिश्यकता असते. 
 

पार्ी पुरिठा व्यिस्थेतील पांरपग कें द्र आवर् मल व्यिस्थेतील पांरपग कें द्र ह्याांच्या गरजाांत तीन 
आिश्यक फरक असतात : (१) अल्पकाळच िावहतमल साठिनू ठेिता येतो आवर् प्रिाहात उच्च प्रमार्ात 
बदल होत असतो, म्हर्ून कें द्राजिळ प्रिाह जसजसा पोहोचतो तसतसा तयातील सिोच्च प्रिाह 
हाताळण्याची क्षमता असलेल्या पपाांची तरतूद करािी लागते. दोन अगर अवधक पांपाांची आवर् काही जागी 
शक्तीच्या दोन साधनाांची आिश्यकता असते. (२) िावहतमलात, तरांगतया आवर् िाहर्ाऱ्या घनपदाथांचा 
अांतिाि असतो ि तयाच्याकरता विशरे्ष प्रकारच्या पांपाांची जरुरी लागते. (३) उलट पक्षी, जरूर लागेल 
तयाप्रमारे् िविष्ट्य काळात िापरण्याकरता पार्ी साठिनू ठेिता येते; म्हर्ून दररोजच्या सरासरी अगर 
दीघणकालीन िापरािर आधावरत करून पार्ी पुरिठ्याच्या पांपाांचे आकार ठरिता येतात; तयाांची क्षमता 
साठिर्ाच्या तरतूद केलेल्या राशीिर अिलां बनू राहते; तसेच, पाण्यात तरांगते द्रव्य िरीि प्रमार्ात असत 
नसल्याने पांपाांच्याकरता िास अविकल्पनाांची जरुरी नसते. 
 
९–२. पांपाांचे प्रकार :– 
 

सेिा कायाच्या प्रकाराप्रमारे् जलघराांची िगणिारी, िोल विहीर अगर उथळ विहीर, अथिा उच्च–
सेिा अगर वनम्न शीर्षण, अशी करण्यात येते. जया याांविकी तत्त्िािर पांप काम करतात तया तत्त्िाप्रमारे् तयाना 
विस्थापन, अपकें द्री, अथिा िायु–उतथापक पांप असे म्हर्तात. विस्थापन पांपात बांद कके्षत प्रथम पार्ी 
िेचून नांतर दाबाच्याविरूद् ते बाहेर टाकण्याकरता दट्ट्याचा उपयोग केला जातो. ह्या ततिात बदल 
करून घूर्णन पांपाला ते लाग ूकेले जाते; अशा पांपात, कॅम्स ि वगअसणचा उपयोग केलेला असतो. ती गच्च 
बसर्ाऱ्या पेटीत वफरतात आवर् पार्ीं बाहेर ढकलतात. घूर्णन पांपाची क्षमता मयावदत असते तयामुळे आवर् 
अन्य कारर्ामुळे पार्ी अगर िावहतमल पांप करण्याकरता तयाचा क्ववचतच उपयोग केला जातो. अपकें द्री 
पांपात पवररम ामी पे्ररक बसविलेला असतो ि तयामुळे पाण्यास गवत वमळते आवर् अपकें द्री बल वनमार् होते ि 
पार्ी उांचािर नेले जाते. आ. ९–१ मध्ये अशा अपकें द्री पांपाचे प्रवतष्ठान दािविले आहे. िाथु–उतथापन 
पांपात पाण्याच्या स्तांिाच्या तळाशी सांदावबत िायु ि पाण्याचे वमश्रर् िर चढते, कारर् तयाचे विवशष्ट गुरुति 
केिळ पाण्याच्या विवशष्ट गुरुतिापेक्षा कमी असते. 
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आ. ९–१. अपकें द्री पांप. 

 
९–३. पांपाना लागिारी शक्िी :– 
 

अवधकाांश पांपाांच्या सांस्थापनाांत विदु्त् शक्तीचा उपयोग केलेला असतो. पांपाला प्रतयक्ष जोडलेल्या 
चवलिाच्या सहाय्याने चालन केलेले असते. जया वठकार्ी िीज बांद पडण्याने गांिीर पवरर्ाम होण्याची 
शक्यता असते तेथे रािीि इांवजनाने वकमान एक तरी पांप चालविता येईल अशी व्यिस्था कें द्रािर करािी. 
असे रािीि इांवजन पेरोल अगर वडझेलसर सामान्यतः चालते. जवनिाला इांवजन जोडून इांवजनाची शक्ती 
िापरून पांपाची मोटार चालू करण्यात येते. अन्यथा कोनीय वगअरसारिा पांपाला याांविकी जोड देऊन हे 
काम करण्यात येते. आपतकालाकरता पांपाच्या क्षमतेपैकी वकती िाग रािीि शक्ती म्हर्ून ठेिाियाचा हे, 
पार्ी वकती साटिाियाचे, विदु्त् शक्तीची विश्वसनीयता, यासारख्याां स्थानीय पवरलस्थतीिर, आवर् 
िावहतमलाचे पांरपग करण्याचे बाबतीत उपमागण अगर अन्य आपाती साधनाांिर, अिलांबून असते. 
 

शक्िीची आवश््क राणश :– 
 

जेंव्हा प्रस्रािाची रावश आवर् पांपाचे एकूर् उतथापन मावहत असते तेव्हा सैद्ाांवतक अगर द्रिपे्रवरत 
अश्वशक्ती, सांके्षवपत अ. श., वकती लागेल हे िालील सूिािरून काढाि े: 
 

P = 
H Q1 (९–१) 
३९६० 

 
येथे P = पांप चालविण्याकरता लागर्ारी सैद्ाांवतक अश्वशक्ती; 
H = एकूर् उतथापन, फूट; 
Q1 = पांप कराियाची पाण्याची एकूर् रावश, दर वमवनटास गलॅन. 

 
जया शीर्षाविरूद् पांप कराियाचे ते शींर्षण जर द. चौ. इां. स पौंडात वदले असेल तर हे सूि असे 

माांडाि.े 
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P = 
Q1 P 

(९–२) 
१७१५ 

 
येथे P = द. चौ. इां. स पौंडात दाब; 

 
तथावप प्रतयक्ष अश्वशक्ती पांपाची कायणक्षमता आवर् पांपचालक याांच्यािर अिलां बून असते आवर् ती 

िालील सूिािरून काढता येते : 
 

P’ = 
P 

(९–३) 
e 

 
येथे P’ = लागर्ारी प्रतयक्ष अश्वशक्ती; 
e = पांप आवर् चालकाची कायणक्षमता 

 
जसे, पांपाकरता लागर्ारी सेद्ाांवतक अश्वशक्ती जर १५० असली आवर् पांप ि चालक याांची एकूर् 

कायंक्षमता ६० टके्क असली, तर इांवजनाची अगर चवलिाची प्रतयक्ष अश्वशक्ती १५०/०·६० = २५० लागेल. 
 

एकूि शीषव :– जयाविरूद् पांप काम करतो ते TDH असा नामवनदेश करण्यात येत असलेले एकूर् 
गवतशील शीर्षण िालील घटकाांची बेरीज असते : (१) प्रस्राि उतथापन, अगर पांपाच्या मध्यापासून जया 
पातळीिर पार्ी चढिाियाचे आहे ती पातळी; (२) चूर्षर् उतथापन, अगर पांप कराियाच्या पाण्याच्या 
मूलस्थानाच्या पातळीपासून पांपाच्या मध्यापयणतचे उदग्र अांतर; (३) घर्षणर् शीर्षण आवर् प्रस्राि आवर् चूर्षर् 
नवलकातील, जोड साधनाांच्यासह, शीर्षणहानी; (४) िगे शीर्षण अगर प्रिाह चालू राहण्याकरता अिश्य 
असर्ारे शीरं्ष. जर पांप मूलस्थानाच्या पातळीच्यािर बसविला तर चूर्षर् शीरं्ष धन असते आवर् 
मूलस्थानाच्या पातळीच्या िाली बसिला तर ते ऋर् असते आवर् म्हर्ून दाबािाली असते. जया 
मूलस्थानातून पांरपग कराियाचे तयाच्या पातळीच्या ५ फूट िाली जर पांप बसविला तर चूर्षर् शीर्षण ऋर् 
असते आवर् ते प्रस्राि उतथापनातून िजा करता येते. 
 

उदाहरि ९–१. 
 

आ. ९–१ मध्ये दशणविल्याप्रमारे्, पृष्ठिाग १९६ फूट उद्दशनंािर असलेल्या एका जलाशयातून ३८८ 
फूट उद्दशनंािर तळ असलेल्या एका टाकीत द. वम. स ६७५० गलॅन प्रमारे् पार्ी पांप कराियाचे आहे. १९० 
फूट उद्दशनंािर पांप बसविलेला आहे. चूर्षर् नवलकेचा व्यास ३० इांच आहे; पांपापासून टाकीपयंत नळाची 
लाांबी २९० फूट आहे; आवर् नळाचा अांदावजत व्यास २४ इांच आहे. चूर्षर् नळातील शीर्षणहानीकडे दुलणक्ष 
कराि.े प्रस्राि नळातील एकूर् वकरकोळ शीर्षणहानी १·५ फूट धरािी. जर टाकीतील पाण्याची कमाल िोली 
२५ फूट असली तर, (अ) पांपाचे कमाल उतथापन, (ब) टाकीत पार्ी पोहचविण्यासाठी लागर्ारी 
अश्वशक्ती, आवर् (क) ६७ टके्क एकूर् कायणक्षमता असर्ाऱ्या पांपास लागर्ारी अश्वशक्ती, वकती असेल? 
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उकल :– टाकीतील जलपषृ्ठाचे लागर्ारे उद्दशणन ३८८+२५ = ४१३ फूट आवर् प्रस्राि–उतथापन, 
अगर पांपाच्या मध्यापासून पृष्ठाच्या पयंतचे उदग्र अांतर ४१३-१९० = २२३ फूट आहे. जलाशयातील 
जलपषृ्ठाच्या िाली पांप आहे, आवर् चूर्षर्–उतथापन अगर जलाशयातील जलपषृ्ठापासून पांपाच्या 
मध्यापयंतचे उदग्र अांतर १९० – १९६ = —६ फूट आहे. 
 

आ. ४-१ िरून, द. वम. स ६७५० गलॅन पार्ी िाहून नेर्ाऱ्या २९० फूट लाांबीच्या २४ इांची नळाांत 
घर्षणर्ामुळे होर्ारी शीर्षणहानी 
 
 ४·८ 

× २९० = १·४ फूट येते. 
१००० 

 
एकूर् उतथापन अगर जया शीर्षाविरूद् पांप चालिाियाचा आहे ते एकूर् शीर्षण. 
 

(२२३—६) + १·४+१·५ = २२० फूट येते. 
(ब) समी. ९-१ िरून, सैद्ाांवतक अश्वशक्ती 

 

P = 
HQ1 = 

२२०×६७५० 
= ३७५ येते. 

३९६० ३९६० 
 

(क) समी. ९-३ िरून, पांपाची लागर्ारी अश्वशक्ती 
३७५/०·६७ = ५६० येते. 

 
चूषि उत्थापन :– 

 
समुद्र सपाटीला पांपाचे कमाल सैद्ाांवतक चूर्षर् उतथापन अांदाजी ३४ फूट असते. तथावप 

वनरवनराळ्या हानींच्यामुळे व्यािहावरक कामात ह्या सीमेपयंत पोहचता येत नाही. अपकें द्री पांपािेरीज 
इतराांचे चूर्षर् उतथापन सुमारे २२ फूटापयंत मयावदत ठेिाि े लागते. अपकें द्री पांपाांची व्यिहायण मयांदा 
सुमारे १५ फूट असते. तसेच प्रिाह सुरू करण्याकरता अपकें द्री पांप पार्िण्याची जरुरी असते; म्हर्ून 
सामान्य प्रथा अशी आहे की तो पांप कोरड्या विवहरीत अगर जे द्रि पांप कराियाचे आहे तयाच्या 
पातळीच्यािाली तयाचे स्थान असेल अशा जागी बसिािा. 
 
९–४. पांपाच््ा प्रकाराची णनवड :– 
 

पिाग्र पांपाचा वापर :– 
 
पार्ी पुरिठा कायांत फारच थोड्या प्रमार्ाांत पिाग्र पांपाचा िापर करण्यात येतो. मलव्यिस्थेंत 

अिस्थापन टाक्याांतून िावहतमल जात असताना वनमांर् झालेले अधणपातळ अिशरे्ष ि अिमल याांची 



 

 अनुक्रमणिका 

हाताळर्ी करण्याकरता ते प्रामुख्याने िापरण्यात येतात. आ. ९–२ मध्यें अिमलाच्या एकेरी प्लां जर 
पांपामधून घेतलेला छेद दािविला आहे. 
 

 
आ. ९–२. अवमलाच््ा एकेरी प्लांजर पांप. 

 
पार्ी पुरिठ्यामध्ये पिाग्र पांपाच्या िापरापैकी एक उदे्दश िोल विवहरीतून पांप कररे् हा असतो. 

िपूृष्ठािर चवलि अगर इांवजनाने चालविलेल्या दोन दांडानी विवहरीतल्या वसलें डर मधील वपस्टन िरिाली 
केले जातात आवर् तयामुळे पार्ी पृष्ठिागािर िेचले जाते. एक दांड पोकळ असतो आवर् दुसरा तयाच्या 
आांत हलतो. वपस्टन विरूद् वदशाांनी काम करतात आवर् तयामुळे तयाांच्या मधल्या जागेतून आलटून 
पालटून पार्ी अिकाशात जाते ि िरच्या वपस्टनमधून िरच्या वदशनेे पृष्ठिागाकडे िेचले जाते, िोल 
विवहरीिरील पिाग्र पांप आ. ९–३ मध्ये दािविला आहे. 
 

 
आ. ९–३. खोल णवणहरीि पांणपग करण््ाकरिा पिाग्र पांप. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
अपकें द्री पांपाचा वापर :– 

 
एका टप्प्याच्या अपकें द्री पांपाची तति ेआ. ९-४ मध्ये दािविली आहेत. जयािळेी पे्ररकामध्ये पार्ी 

ओढले जाते तयािळेी पे्ररक जोराने वफरत असतो. ह्या जलद वफरण्यामुळे पाण्याला दाब आवर् िगे वमळतो, 
ते बाहेर फेकले जाते, आवर् प्रस्राि नळात ढकलले जाते. पे्ररकाच्या व्यासािरून आवर् पवरघीय गतीिरून 
वकती शीर्षाविरूद् पांप चालू शकेल हे ठरविण्यात येते. प्रतयक्षात ३०० फूटाांपेक्षा जास्त शीर्षण असताना एकेरी 
टप्प्याचा पांप िापरण्यात येत नाही. जास्त शीर्षाकरता २ अगर अवधक टप्पे असलेला पांप िापरण्यात येतो. 
अशा पांपात, पे्ररक श्रेर्ीत जोडलेले असतात ि तयामुळे एका पे्ररकाचा प्रस्राि पुढच्या पे्ररकाच्या प्रिशेद्वाराचे 
पोर्षर् करतो. 
 

 
आ. ९–४. एकेरी टप्प््ाच््ा अपकें द्री् पांप. 

 
अपकें द्री पांपाचे पे्ररक उघडे अथिा बांवदस्त असू शकतात. दोन्ही प्रकारचे पे्ररक आ. ९-५ मध्ये 

दािविले आहेत. जया द्रिात िावहतमल अगर गढूळ पाण्यासारिे घनपदाथण असतात तया द्रिाचे पांरपग 
करण्याकरता उघड्या पे्ररकाचा प्रकार अवधक उपययुक्त असतो, पर् काम देण्याच्या दृष्टीनें बांवदस्त पे्ररक 
सामान्यपरे् अवधक कायणक्षम असतो आवर् म्हर्ून पार्ी परुिठ्याकरता तयाचा अवधक िापर करण्यात येतो. 
आ. ९–६ मध्ये उघड्या पे्ररकाच्या प्रकारातील एक बदल दािविला आहे. तयाांत िाांचा असलेला पे्ररक 
िापरला आहे. तयामुळे तयाच्या टोकािोिती िोिरा वनमार् होऊन द्रि पदाथण िर जातो. िावहतमलाचे पांरपग 
करण्याकरता अशा प्रकारचा पांप विशरे्ष करून उपयुक्त असतो, कारर् कां कर आवर् रचध्या पे्ररकामधून 
जाऊ शकत नाहीत आवर् तयामुळे पांप चोंदून जात नाही. 
 

 
आ. ९–५. अपकें द्री पांपाकरिा (अ) उघडा पे्ररक आणि (ब) बांणदस्ि पे्ररक. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. ९–६. उघड्या पे्ररक प्रकाराचा अपकें द्री पांप. 

 
पे्ररकाच्या अविकल्पनािरून आवर् पवरभ्रमर्ाच्या गतीिरून अपकें द्री पांपाचा प्रस्राि ठरविण्यात 

येतो. अपकें द्री पांपाकरता एक नमुनेदार पवरचालन िरम  आ. ९–७ मध्ये दािविले आहे. १८५ फूट 
शीर्षांिाली द. वम. स. ३००० गलॅन पाण्याचा पुरिठा करण्याकरता ि जयाची कायणक्षमता ८५ टके्क आहे 
अशा ह्या पांपाचे अविकल्पन केले आहे. जरी तयाची कायणक्षम पवरचालन िैवशष्ट्ठ्यें तुलनेने बरीच व्यापक 
असली तरी जेव्हा शीर्षण २०० फुटाांपेक्षा जास्त असते तेव्हा तयाची कायणक्षमता झपाट्याने कमी होते आवर् 
पुरिठाही बऱ्याच प्रमार्ात घटतो. सामान्यतः, अपकें द्री पांपाचे शीर्षण आवर् राशी याांच्या वनवित 
अिस्थाांच्याकरता अविकल्पन केलेले असते, पर् अविकल्पनात अल्प मयादात उच्च कायंक्षमता अगर 
व्यापक मयादात कमी कायंक्षमता ह्यापैकी एक प्राप्त होते. 
 

 
आ ९–७. अपकें द्री पांपाकरिा पणरचालन वके्र. 

 
णनमणिि पांपाचा वापर :– 

 
जलरूद् आधान पािात वनमवित पांप अशा तऱ्हेने मोहोरबांद केलेला असतो की, तो सांपूर्णपरे् 

पाण्यात बुडविता येतो. विदु्त् पुरिठ्याकरता विदु्त् िावहनी आवर् पार्ी प्रस्रावित करण्याकरता एक नळी 



 

 अनुक्रमणिका 

ह्याांची जरुरी असते. िोल विवहरीतून पांप करण्याकरता वनमवित पांप उपयुक्त असतात आवर् कमी 
दाबािाली असलेल्या नळातून पार्ी काढून उांचािरील टाकीत सोडण्याकरता काांहीं विशरे्ष प्रकारे िधणक 
म्हर्ून पांपाच्या प्रवतस्थापनाांत उपयोगी पडतात. िोल विवहरीतील पांपकायात विवहरीचे िोंक िाकडे वतकडे 
असले तरी वनमवित पांपास बाधा येत नाही. 
 

वा्ु–उत्थापक पांप :– 
 

विवहरीतून पांरपग करण्याकरता मुख्यतः िायु–उतथापक पांप िापरण्यात येतात, तसेच िावहत–
मल उपचाराच्या प्रवरम याांतील पातळ अिमल हाताळण्याकरताही तयाांचा उपयोग करण्यात येतो. सांचलनाचे 
तति असे असते की, जल स्तांिाच्या िजनापेक्षा पार्ी आवर् िायुच्या बुडबुड्याांचे िजन कमी असतें, आवर् 
म्हर्ून पार्ी ि िायुचे वमश्रर् नळामध्ये िर चढते. विहीर जरी सरळ नसली तरी िायु–उतथापक पांप 
िापरता येतो. 
 

जेव्हा उतकर्षणर् नवलका आपल्या लाांबीच्या सुमारे दोन तृतीयाांश बुडलेली असते तेव्हा १५० 
फुटापेक्षा जास्त उतथापन नसताना उत्तम फलप्राप्ती होते. अवधक िोलींच्याकरता उतकर्षणर् नवलकेच्या 
लाांबीच्या ४० ते ५० टके्क वनमिन चालू असते. 
 

िायु–उतथापक पांपाकरता उतकर्षणर् नवलकेचा अनुप्रस्थ छेद िालील सूिािरून काढािा. 
 

A = 
Q 

(९–४) 
२० 

 
येथे A = चौ. इां. त नळीचे के्षि. 
Q = द. वम. स गलॅनमध्ये प्रस्रावित झालेली पाण्याची राशी. 

 
हिचे्या राशीचा वकती पुरिठा केला जातो यािर वकती पार्ी पुरिले जाईल ती राशी अिलां बनू 

असते. काटकसरीच्या पवरचालनाकरता, वदलेल्या प्रमार्ात पार्ी िर उचलण्याकरता लागर्ारी िायूची 
राशी, िालील सूिािरून वनवित केली जाते : 
 

V = 
Qh 

(९–५) 
१२५ 

 
येथे V = िायुमांडलीय दाब असताना लागर्ारी द. वम. स घ. फु. त िायचूी राशी; 
 

Q = द. वम. स गलॅनमध्ये लागर्ारे पार्ी; 
h = जलपृष्ठ आवर् प्रस्राि रबदू याांच्यामधील फुटात उदग्र अांतर. 

 
उथळ विवहरीच्याकरता हे सूि काहीसे नेमस्त आहे पर् ते िोल विवहरीनाही लागू आहे. 
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९–५. पांपाचे पणरचालन :– 
 

दूरिती वनयांिर्ाने पांपाच्या अनेक पवरचालनाांचे वनयमन करता येते. पार्ी पुरिठ्याच्या कामी 
िाडोिी टेवलफोनच्या उपयोगाने दूरच्या पांरपग कें द्राच्या पवरचालनाच्या नोंदी प्राप्त करता येतात आवर् 
तयािरून रांगीत प्रकाशाच्या सहाय्याने पांप बरोबर चालत नसल्याचे अगर बांद पडल्याचे कळून येते. तसेच 
दूरिती वनयांिर्ाने, सांचय टाकीतील जलपातळी अथिा नळातील दाब याांच्या (चढ उतारा) प्रमारे्, पांप 
चालू अगर बांद करता येतात. जेथे अनेक पांप बसविलेले असतात तेथे पाण्याच्या जरुरीप्रमारे्, 
िापराियाच्या पांपाांच्या गटाांची आपल्या आपर् वनिड होते आवर् इलच्छत कायणरम माप्रमारे् पांप वफरिता 
येतात. दूरिती वनयांिर्ाची प्रयुलक्त आरेिीय पद्तीने आ. ९–८ मध्ये दािविली आहे. 
 

 
आ ९–८ दूरिती वनयांिर्ाची प्रयुलक्त 

 
बऱ्याच िळेा पार्ी पुरिठा कायालयातील पांरपग कें द्र सिणिळे पूर्णक्षमतेइतके चालविण्यात येत 

नाही. पांप सांचाांची कायणक्षमता (तयािरील) िाराप्रमारे् बदलत असल्याने, पांप सांचाांच्यापकैी काही सििंळे 
पूर्ण क्षमतेइतके चालविता येतील असे कें द्राचे अविकल्पन कराियाचे अशी सामान्य प्रथा असते म्हर्ून दोन, 
तीन अगर चार पांप बसविता येतील. मागर्ी, वितरर् व्यिस्थेत उपललध असलेली सांचयक्षमता, आवर् उच्च 
मागर्ी नसलेल्या िळेची पांरपगची इष्टता यासारख्या स्थानीय पवरलस्थतीिरून वनरवनराळ्या पांपाांचे आकार 
ठरविण्यात येतात. उदाहरर्ाथण जर चार पांप असले तर सिात मोठ्या दोन पांपानी कमाल मागर्ी पुरविता 
येईल; यातील एक आवर् सिात लहान पांप सामान्य मागर्ी हाताळील, आवर् उरलेला पांप वकमान 
गरजाांची काळजी घेईल. 
 
९–६. वाणहिमलाचा उपसा करिे :– 
 

िावहतमलािर कोर्तेही उपचार करण्यापूिी तयात रचध्या, काटक्या आवर् बरेच अन्य द्रव्य असते 
आवर् तयामुळे पांरपग कररे् अिघड जाते. म्हर्ून िावहतमल पांपाचे महत्त्िाचे िैवशट्य तो न चोंदता 
पवरचालन करू शकण्याची तयाची क्षमता, हे असते. अवतवरक्त काळजी म्हर्नू पांपाची आतली बाजू स्िच्छ 
करण्याकरता आवर् अडथळे दूर करण्याकरता सहज सुगम असािी. उलट पक्षी, जया शीर्षाविरूद् पांरपग 
कराियाचे असते ते सामान्यमरे् अल्प असल्याने बहुतेक प्रवतस्थापनाांत (पांपाच्या) कायणक्षमतेचे महति गौर् 
असते. 
 

उतथापन कें द्र–सपाट के्षिात, मलिावहन्याांपकैी काही फार िोलीिर असण्याची शक्यता असते. 
उदाहरर्ाथण १० इांची िावहनी सामान्यपरे् दर हजारी २·५ ते ३ ढाळ देऊन बसविलेली असते. जर िरच्या 
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टोकाशी िोली ८ फूट असली तर ३००० फूटानांतर िोली १६ ते १७ फूट होते, अशा िोलीिर काम करर्ें 
फार िचांचे असते आवर् (अशा वठकार्ी) एकादे उतथापन केद्र ठेिर्ें इष्ट असते. तसेच जेथे मलिावहनी 
टेकाडािरून अगर वििाजकािरून मुख्य िावहनी अगर उपचार सांयांिाकडे न्यािी लागते तेथे पांप 
बसविण्याची जरुरी लागते. 
 

िावहतमलाकरता बहुधा जयात िावहतमल गोळा करण्यात येतो असा आद्रणकूप ठेिरे्, दोन अगर 
अवधक िावहतमल पांप बसविरे् आवर् जेव्हा आदं्रकूप िरून जातो तेव्हा पांप चालू करण्याची, आवर् पांप चालू 
झाल्यािर ि िावहतमल काढून घेतल्यािर पांप बांद करण्यासाठी उपयुक्त वनयांिक रचना कररे्, याांचा 
उतथापन अगर पांरपग कें द्रात समािशे केलेला असतो. जर कें द्रात शक्तीची दोन साधने अगर रािीि शक्त्ती 
पुरविर्ें शक्य होत नसेल तर, एकाद्ा सोयीस्कर पद्तीने िावहतमलाचा वनकास होईल अशी तरतूद करून 
पवरिाहामुळे होर्ाऱ्या नुकसानीपासून केद्राचे सांरक्षर् कराि.े 
 

सांग्राही टाकी अगर आदं्रकूपातून वनकास िावहनीत िावहतमल बलपूिणक सोडण्याकरता जयात 
सांदावबत िायूचा उपयोग करण्यात येतो अशा िायिीय वनष्ट्कासकाचा उतथापन कें द्रािर उपयोग करािा, 
आ. ९–९ मध्ये वनष्ट्कासक काम कसे करतो ते दािविले आहे. मलिावहन्याांिरील उतथापन कें द्रात असे 
सांच िापरण्यात येतात, तसेच इमारतीच्या िोल तळघराांतून इमारतीतील घार् रस्तयािरील मलिावहनीत 
सोडून देण्याकरतासुद्ा तयाांचा सरास उपयोग करण्यात येतो. उतथापन कें दे्र आवर् िायिीय वनष्ट्कासक 
असे दोन्हीही पवरपूर्ण, पूिणरवचत आवर् तातकाळ बसविरे् शक्य होईल असे तयाांचे सांच विकत घेंता येतात. 
 

 
आ. ९–९. वा्वी् णनष्ट्कासक. (नॅश इांणजणनअप्ररग कां पनीचे सौजम्ाने). 

 
पांपाचे सणिकरि :– 

 
कें द्राकडे पोहोचण्याचा सांिि असलेला सांपूर्ण प्रिाह घेता आला पावहजे असे असल्याने पांपाची 

एकवित क्षमता अपेवक्षत कमाल अांतःप्रिाहापेक्षा २५ ते ५० टक्क्यानी जास्त असािी. ह्या अवतवरक्त क्षमतेत 
विश्राम कालाचाही समािशे असािा. आदं्रकूपाच्या आकारािरून, चालू करण्याची िारांिारता आवर् पांपाची 
क्षमता, वनधावरत होईल; अांतःप्रिाहाच्या प्रमार्ािरून प्रतयेक चरम ात पांप वकती िळे चालू राहील हे ठरेल. 
अविकल्पनात, अांतःप्रिाहाचे प्रमार्, आद्रणकूपाची क्षमता आवर् पांप चालू असतानाचे वरलक्तकरर्ाचे प्रमार् 
याांच्याविरूद्, आलेवित कराि.े अशा प्रकारच्या कें द्रात सामान्यतः वकमान दोन पांप असतात. प्रतयेक 
पांपाची क्षमता अपेवक्षत कमाल प्रिाह हाताळता येईल इतकी असते आवर् ते आलटून पालटून चालू होतील 
असे बसविलेले असतात. कधी कधी तीन अगर तयाहून जास्त पांपही (कें द्रात बसविलेले) असतात. 
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जया पातळीिर सांयांिाची सांरचना कररे् शक्य आहे तया पातळीपेक्षा बऱ्याच िाली असलेल्या 

उपचार सांयांिास जर मलिावहनी वमळत असेल तर मोठ्या पांरपग कें द्राची जरुरी लागेल. मोठ्या पांरपग 
कें द्राच्या अविकल्पनात जी तति ेलागू करण्यात येतात ती उतथापन कें द्राांच्याकरता चचा केलेल्या ततिाांच्या 
सारिीच असतात परांतु पांप िालील दोन कारर्ाकरता सतत चालू रहाि ेलागतात : (१) िावहतमलाच्या 
मोठ्या राशीचा साठा कररे् शक्य नसते; (२) उपचार सांयांि एक समान चालविरे् आवर् तयाचा िगे 
िावहतमलाच्या सरासरी प्रिाहाशी शक्य तो अनुरूप असरे् इष्ट असते. म्हर्ून वनरवनराळ्या आकाराच्या 
पांपाांच्या श्रेर्ीची जरुरी लागेल. उदाहरर्ाथण, द. वद. वकमान प्रिाह ५ दशलक्ष गलॅन आवर् द. वद. कमाल 
प्रिाह ३० दशलक्ष गलॅन असताना प्रतयेकी द. वद. १० दशलक्ष ग.ॅ क्षमतेचे तीन पांप आवर् प्रतयेकी द. वद. ५ 
द. ल. ग.ॅ क्षमतेचे दोन पांप बसविरे् ही चाांगली प्रथा असते. रािीच्या बऱ्याच कालातील प्रिाह लहान 
पांपापकैी एकातून हाताळता येईल आवर् बाकीचे पांप जरुरीप्रमारे् तरांगर्–वनयांिकाांकडून अगर अन्य 
वनयांिर्ातून कायणिाहीत आर्ता येतील. 
 

पांप्रपगकरिा वाणहिमलाची पूवव ि्ारी करिे :– 
 

िावहतमल पांप करण्यापूिी, शक्य वततके जास्त तरांगर्ारे चरबट द्रव्य तयातून काढून टाकरे् इष्ट 
असते. उतथापन कें द्रात असे द्रव्य काढून टाकरे् अिघड जाते कारर् मोठे सघन पदाथण चाळून घ्याि े
लागतात आवर् ते दररोज काढून तयाांची विल्हेिाट करािी लागते. तथावप मोठ्या पांरपग कें द्रािर, पांपाच्या 
आधी मोठाल्या काटक्या ि रचध्यानी पांप चोंदून जाण्याची आवर् तयाची िराबी होण्याची शक्यता कमी 
रहािी म्हर्ून सामान्यतः चाळण्या िापरण्यात येतात. पांरपगच्या अगोदर जेथे शक्य असेल तेथे पांपाची झीज 
कमी व्हािी म्हर्नू कां करसुद्ा काढून टाकण्यात येतो. िावहतमल–उपचार सांयांिात कां कर–कक्ष आवर् 
चाळण्याचे साधन याांचा सामान्यपरे् समािशे केलेला असतो. 
 
९–७. पांप बसणविे :– 
 

आ. ९–१० मध्ये िावहतमलाकरता (िापरात असलेले) एक नमुनेदार पांरपग कें द्राचे प्रवतस्थापन 
दािविले आहे. िावहतमल आद्रण विवहरीत प्रिशे करतो. जेव्हा ही विहीर पूिणवनवित पातळीपयंत िरून येते 
तेव्हा तरांगक अगर अन्य वनयांिकानी पांप चालू होतात. हे पांप शजेारच्या कोरड्या विवहरीत बसविलेले 
असतात. चवलि कोरड्या विवहरीत बसविलेले असते अगर िरच्या मजल्यािर ते बसिनू नांतर दांडाच्या 
सहाय्याने पांप चालू केला जातो. कोरड्या आवर् आदं्र विवहरींच्या दरम्यान जोड असू नये आवर् प्रतयेक 
विवहरीकडे जाण्याचा स्ितांि मागण ठेिािा. आद्रण विवहरीत प्रिशे करण्याकरता सामान्यपर्ें वशडी िापरण्यात 
येते. कोरड्या विवहरींत जाण्याकरता वजन्याची सोय केलेली असते. तसेच उजेडाची आवर् हिा 
िेळविण्याची तरतूद कररे् महतिाचे असते. 
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आ. ९–१० वाणहि मलाच््ा उत्थापक कें द्रावरील नमुनेदार प्रणिस्थापन. 

 
पार्ी पुरिठ्याची पांरपग कें दे्र सामान्यपरे् आद्रण विवहरीचा उपयोग करत नाहीत; जलाशयातून, 

प्रिशेद्वारातून अगर अन्य स्थानातून पांपाने पार्ी प्रतयक्ष िेचण्यात येते. तसेच िपूषृ्ठाच्या सांबांधात पांपाांच्या 
स्थानाांचे उद्दशणन वततकेसे िोल ठेिण्याची जरुरी नसते. ह्या पवरलस्थतीमुळे अविकल्पनातील बऱ्याच 
समस्या सुलि होतात. पार्ी पुरिठा व्यिस्थेतील एक नमुनेदार पांरपग कें द्र आ. ९–११ मध्ये दािविले 
आहे. 
 

 
आ. ९–११. पािी पुरवठा कें द्रावरील पांपाची खोली. 

 
पांरपग कें द्राांची स्थाने, विशरे्षतः िावहतमलाांच्या पांरपग कें द्राांच्या बाबतीत, सिल िागात पुष्ट्कळ िळेा 

ठेिािी लागत असल्याने, परुापासून सांरक्षर्ाची तरतूद करािी लागते. सिण पांरपग कें द्राांच्यािर पांप अगर 
शक्तीची उपकररे् हलविण्याच्या तरतुदीचा अांतिाि असतो. मोठ्या सांयांिािर, सामान्यपरे् याऱ्याांची 
तरतूद केलेली असते. िोंक असलेल्या अगर आकडे बसविलेल्या तुळ्या लहान कें द्रािर पुरेशा असतात. 
उपकररे् काढून नेण्याकरता योग्य दरिाजाांची तरतूद केली पावहजे. 
 
९–८. वाणहिमलाच््ा पांप्रपग कें द्राचे अणभकल्पन. 
 

िावहतमलाच्या पांरपग कें द्राच्या अविकल्पनात, िावहतमलाचा दर ताशी प्रिाह वनवित कररे् अथिा 
तयाचा अांदाज कररे्, ही पवहली पायरी असते. कोष्टक ९–१ मध्ये १०,००० िसती असलेल्या ि द. वद. 
िावहतमलाचा १ द. ल. ग.ॅ प्रिाह असलेल्या िस्तीतील गृहीत धरलेली दर ताशी प्रिाहाची प्रमारे् वदली 
आहेत. अल्पािधीत उच्चतम प्रिाह द. वम. स १६०० गॅलन होत असल्याने, तीन पांप बसविण्यात येतील. 
रािीतील प्रिाह हाताळण्याकरता दर वमवनटास ३०० गलॅन क्षमता असलेला एक पांप (तयाांत) असेल; दुसरे 
पांप उच्चतम प्रिाह हाताळतील ि तयाांच्या क्षमता द. वम. स ७०० ि १००० गलॅन असतील. उच्चतम 
प्रिाहापेक्षा (पांपाांची) सांयुक्त क्षमता २५ टके्क जास्त असेल, तरीसुद्ा पाऊस काळात अगर पािसानांतर जर 
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बऱ्याच प्रमार्ाांत मलिावहन्याांत अांतःसरर् होत असेल तर द. वम. स ७०० अगर १००० गलॅन क्षमतेचा 
आर्िी एक पांप बसिािा. 
 

कोष्टक ९–१. 
वाणहिमलाचा दर िाशी प्रवाह 

तास 
दर ताशी प्रमार् 

तास 
दर ताशी प्रमार् 

प्रिाह (गलॅन) (द वम. स. ग.ॅ) प्रिाह (गलॅन) (द. वम. स. ग.ॅ) 
१२–१ AM १५,००० २५० १२–१ P. M. ५०,००० ८३३ 

१–२ १५,००० २५० १–२ ६७,००० १११६ 
२–३ १५,००० २५० २–३ ६०,००० १००० 
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कोष्टक ९–१ मधील मावहतीचा आवर् पांपाच्या क्षमतेचा उपयोग करून पांपाच्या सांचाांचे सांिाव्य कायण 

दािविर्ारे सामुवहक िरम  तयार कररे् शक्य होते. आ. ९–१० मध्ये दािविल्याप्रमारे् सांचाचे आयोजन 
केले आहे असे गृहीत धरण्यात येईल. सामान्यपरे्, आद्रणकूपाची क्षमता अशी असािी की, पांप सुरू 
केल्यानांतर ते वकमान ४५ वमवनटे चालू राहतील. जर अांतःप्रिाह नसेल तर द. वम. स १००० गलँन 
(क्षमतेच्या) पांपाकरता ४५००० गलॅन (धारकतेचा) आदं्रकूप लागेल. तथावप, प्रिाहाच्या िरम ाचा आकार 
आवर् उच्चतेपासून होर्ारे स्िलन ही अशी आहेत की, ३००० गलॅन धारकता असलेला आद्रणकूप 
समाधानकारक काम देईल. 
 

सांचयी प्रिाहाविरूद् कालाचे आलेिन करून तयािरून एक िरम  तयार केल्याने ही समस्या 
सोडिरे् शक्य होते. कोर्तयाही एका रबदूजिळ अशा िरम ाला स्पशण करर्ाऱ्या रेरे्षचा उतार तयािळेी 
लागर्ारी पांरपग क्षमता दािवितो. आद्रणकूप रािी जर वरकामा होतो असे गृहीत धरले तर द. वम. स २५० 
गलॅन प्रिाहाने १२ वमवनटात कूप िरून जाईल. द. वम. स ३०० गलॅन क्षमतेचा पांप १२:१२ ला चालू केला 
तर ह्या पांपाने ३०००/ (३०० – २५०) = ६० वमवनटात अगर १:१२ ला द्रोर्ी वरकामी होईल. १ िाजून २४ 
वमवनटाांनी द्रोर्ी पुनः िरेल आवर् २:२४ ला ती वरकामी होईल. ह्या सांगर्नात, दर ताशी प्रिाह एकसारिा 
आहे असे धरले आहे. प्रतयक्षात माि तसे नसते. उदाहरर्ाथण, को. ९–१ प्रमारे् सकाळी ५ आवर् ६ च्या 
दरम्यान प्रिाहाचे प्रमार् दर ताशी २०,००० गलॅन असते पर् प्रतयक्षात ते सकाळी ५-०० ला द. ता. १७००० 
गलॅन पासून सकाळी ६-०० ला द. ताशी सूमारे २५००० गलँन पयंत बदलते. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

पांप स्िवनयांिकाने बांद आवर् चालू कराि.े अांतःप्रिाहाच्या प्रमार्ाप्रमारे् िापराियाचा पांप 
वनिडण्याकरता ह्या वनयांिकाचे आयोजन कराि.े तयामुळे जयािळेी प्रिाहाला हाताळण्याइतकी पांपाची 
क्षमता नसते तयािळेी दुसरा पांप चालू करता येतो आवर् जेव्हा सारख्याच क्षमतेचे दोन पांप असतात तयािळेी 
ते आलटून पालटून चालू करता येतात. 
 

आताच रूपरेवित केलेल्या दृवष्टकोनाच्या पद्तीत नळ व्यिस्थेत अलस्ततिात असलेल्या सांचय 
क्षमतेचा म्हर्जेच व्यिस्था सांचयाचा विचार करण्यात आलेला नाही. लहान स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहन्यात 
हा साठा पुष्ट्कळ िळेा अगर सामान्यतः दुलण वक्षत केला जातो. मोठे नळ असलेल्या िादळी मलव्यिस्थेत 
काम करर्ाऱ्या पांरपग कें द्रात सांचय क्षमता बरीच जास्त असते. उदाहरर्ाथण, ४२ इांची िावहनीची क्षमता द. 
फू. लाांबीकरता ७२ गलॅन असते आवर् म्हर्ून १००० फूट लाांबीकरता ती ७२००० गलॅन होते. 
आद्रणकूपातील प्रिाह उद्दशणनाचे समायोजन करून ह्या साठ्याचा फायदा करून घेता येईल, पवरर्ामी 
लहान आद्रणकूप पुरेसा होईल आवर् पांपाच्या क्षमतेचा अवधक कायणक्षम िापर करता येईल. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

बेंजेस, एच्. एच्.” वडझाईन ऑफ स्युिजे पांरपग स्टेशन्स,” पलललक िक्सण, ऑगस्ट, १९६०. 
 

कॅरॅवसक, आय. जे. “व्हॉट आर वद कॅरॅक्टवरलस्टक्स ऑफ वद अन नोन पांप,” पलललक िक्सण, जून, 
१९५९. 
 

टुल्लो, सी. जे. आवर् ई. ओ. मॉवरसन. “ललो कां रोल ऑपरेशन फॉर ॲटोमवँटक व्हेवरएबल स्पीड 
पांप्स, पलललक िक्सण, सप्टेंबर, १८५७. 
 

झीम्के, पी. सी. “सेंवरलयूगल पांप्स,” िॉटर ॲण्ड स्युिजे िक्सण, माचण, १९५९. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
९–१. घर्षणर् हानीसह १०० फूट शीर्षाविरुद् द. वम. स १८०० गलॅन पार्ी चढविण्याकरता 

पांपाची सैद्ाांवतक अश्वशक्ती वकती लागेल? 
 
९–२. आ. ७–३ मधील O4 जिळ अतयुच्च िापर आवर् अलग्नसांरक्षर्ाकरता पाण्याची तरतूद 

करण्याकरता एक टाकी उांचािर बसविण्यात येईल. जेव्हा टाकी िरलेली असते तेव्हा 
पृष्ठीय उद्दशणन ३५०·० असते. पांपाची क्षमता द. वम. स ५०० गलॅन असेल ि १५०० फूट 
लाांबीच्या ८ इांची नळातून पार्ी नेण्यात येईल. ह्या नळाला दोन द्वार झडपा, दोन ९० 
अांशाचे कोपरे, बवहद्वारे, आवर् बांद केलेले दोन मानक टी बसविले आहेत. O4 जिळ 
नळात द. से. स ५० पौंड जलदाब आहे. पांपचूर्षर्ात चूर्षर्–हावन १·७ फूट होते. जर 
पांपाची कायणक्षमता ७८ प्रवतशत् असली तर प्रतयक्ष लागर्ारी अश्वशक्ती वकती असेल? 

 
९–३. प्रमेय ९·२ मधील पांपाचे एकूर् उतथापन वकती असेल? 
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९–४. १५० फूट िोल विवहरीतून द. वम. स ५०० गलँन पार्ी पांप करण्याकरता एक िायु–

उतथापक िापराियाचा आहे. उतकर्षणर् नळाचा आकार वकती असािा? 
 
९–५. एका अपकें द्री पांपाची वैणशष्ठे खालीलप्रमािे आहेि : 
 

प्रिाह 
(द. वम. गलॅन) 

एकूर् शीर्षण उपललध अश्वशक्ती कायणक्षमता % 

२०० १२४ ३८ ३० 
४०० १२३ ४६ ५४ 
६०० ११९ ५३ ६७ 
८०० ११४ ६० ७६ 
१००० १०७ ६७ ८३ 
१२०० ९८ ७१ ८४ 
१४०० ८५ ७४ ८३ 
१६०० ७३ ७८ ७६ 

 
ह्या पांपाची पवरचालन िैवशष्ट्टे्य दािविर्ारी िरेम  आलेवित करा– 
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: १० : पािी आणि वाणहिमलाची िपासिी 
 
१०–१. पाण््ाच््ा िपासिीचे उदे्दश– 
 

पार्ी आवर् िावहतमल याांची तपासर्ी करण्याचा मूळ उदे्दश, तयाच्यािर कोर्तया प्रकारचे उपचार 
कराियाचे हे वनवित कररे् आवर् सिात पवरर्ामकारी पद्ती लागू करता येरे्, हा असतो. प्रयोगशाळाांतील 
चाांचण्यािरून आिश्यक असर्ाऱ्या मावहतीचा काही थोडासाच िाग प्राप्त होईल; तयाला के्षिीय सिेक्षर् 
आवर् वनरीक्षर्ाचीही जोड द्ाियास हिी. प्रयोग शाळेतील तपासर्ीिरून नमुना घेतलेल्या विवशष्ठ 
कालातीलच पवरलस्थती कळून येते, पर् जागेिर प्रतयक्ष अलस्ततिात असलेल्या पवरलस्थतीचे फार थोडे 
वदग्दशनै होते, नाहीच म्हटले तरी चालेल. वनष्ट्कर्षांच्या वनिणचनाकरता, समथण के्षिीय अभ्यास आवर् प्रयोग 
शाळेतील चाांचण्याांच्या मावलकेची गरज सामान्यतः लागते. 
 

पाण्याच्या स्िास्र्थ्यविर्षयक पवरलस्थतीसांबांधी मत तयाच्या स्िरूपािर अगर चिीिर आधावरत करू 
नये; तसेच तयाच पद्तीने पाण्याचे अन्य अवनष्ट विवशष्ट गुर्धमण वनवित करता येर्ार नाहीत. म्हर्नू 
िालील कारर्ाांकरता प्रयोगशाळेतील तपासण्या अगर चाांचण्याांची जरुरी असते. 
 
१) अनुपचावरत पाण्याचे गुर्धमण वनवित करर्ें; तयामुळे सिण काटकसरीच्या आवर् 

पवरर्ामकारक पद्तीना आिश्यक असर्ाऱ्या उपचाराांच्या करता योग्य तरतूद करता 
येईल. 

 
२) उपचार पद्तींच्या पवरर्ामकारकपर्ाचे मापन करर्ें; तयामुळे सिण काळात सुरवक्षत आवर् 

समाधानकारक पाण्याचा पुरिठा करता येईल. 
 
३) आिश्यक उपचार पद्तीना लागर्ाऱ्या िचाच्या अांदाजाकरता आधार पुरविर्ें; तयामुळे 

अन्य सांिाव्य साधने आवर् अन्य वठकार्ी उपचार करण्यात आलेले ततसम पार्ी याांच्या 
िचांची तुलना करता येईल, 

 
१०–२. स्वास्थ््णवष्क सवेक्षि– 
 

पार्ी पुरिठ्याचे मलूस्थान ठरविण्याचे आधी जलवििाजकाचे सांपूर्ण स्िास्र्थ्यविर्षयक सिेक्षर् 
कररे् हे विशरे्ष प्रकारे महतिाचे अतते. लहान नदी अगर नाल्याच्या बाबतीत ह्यािर िास जोर द्ािा 
लागतो. सिेक्षर्ात, सिण विद्मान आवर् सांिाव्य प्रदूर्षर्ाांच्या जागा दािविल्या जाव्यात. अशा जागाांत 
मलिावहन्याांची वनगणमद्वारे, औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्याांचे प्रस्राि आवर् अवँसड िार्ीचे वनःसरर्, जयामुळे 
पाण्याच्या गुर्धमात वबघाड होईल, अशा बाबींचा अांतिाि करण्यात यािा. औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्यामुळे 
चिीच्या सांबांधात कठीर् समस्या वनमार् होतात आवर् तयाांचे िास महति असते. टाकाऊ द्रव्याांच्या 
प्रस्त्रािाांच्या मानाने नाल्यातील प्रिाहाच्या राशीला विशरे्षतः शुष्ट्ककालात अवतशय महति येऊ शकते. 
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याचाच अथण हा की, नाल्यातील पार्ी हे अनुपचावरत द्रव्य आहे आवर् तयाचे सुरवक्षत वपण्यायोग्य 
पाण्यात पवरितणन कराियाचे आहे असे समजाि.े विवनमार् प्रवरम याांतल्या प्रमारे्च, िचण आवर् तयार माल 
याांच्या दृवष्टकोनातून कच्च्या मालाच्या दजाला महति असते. 
 
१०–३. वाणहिमल आणि औद्योणगक टाकाऊ द्रव्ाांचे स्वरूप– 
 

िावहतमलाच्या उपचाराच्या बाबतीत पवरलस्थती काहीशी कठीर् असते. घरगुती िावहतमल हा 
प्रमार्ीकृत माल नसतो, परांतु तयाच्या गुर्धमांतील फरक योग्य मयादेत सामान्यपरे् असतो. औद्ोवगक 
टाकाऊ द्रव्य कोर्तया एका मानक साच्यात बसत नसल्यामुळे ते िावहतमलापासून विन्न असते. तयाची 
बनािट आवर् गुर्धमण केिळ वनरवनराळ्या मालाप्रमारे्च बदलतात असे नसून तोच माल तयार करर्ाऱ्या 
सांयांिाच्या प्रमार्ेंही बदलतात. प्रयोगशाळाांतील चाांचण्याच्या व्यवतवरक्त कोर्ती औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्ये 
अशी काही असलीच तर, प्रस्त्रावित केली जात आहेत, तयाांचे गुर्धमण काय आहेत, तयाांचा उपचार 
प्रवरम याांच्या िर, िचांच्या आवर् मलवनस्त्रािाांच्या दजािर, अशा दोन्ही दृष्टीने कसा पवरर्ाम होईल, हे 
वनवित करण्याकरता के्षिीय सिेक्षर्ाची जरुरी लागते. 
 
१०–४. िपासण््ाांची वैणशष्ट्ठ्ये– 
 

चि, गांध, तपमान, गढूळपर्ा, सघन द्रव्ये आवर् रांग ह्याांच्या तपासण्या ह्या भौणिक िपासण््ा 
आहेत. तपमान आवर् सघन द्रव्ये सोडून, ह्या चाांचण्या सामान्यपरे् पाण्या पुरतयाच मयावदत असतात. ताांबे, 
वशसे, जस्त आवर् लोह अशा सारख्या धातूांच्या राशी; क्षारता आवर् कठोरताांच्या राशी; अम्लता आवर् 
क्षारता याांची तीव्रता; नायरोजन, क्लोराईडे, विरघळलेला ऑलक्सजन आवर् बी. ओ. डी. (बायोकेवमकल 
ऑलक्सजन वडमाांड); आवर् उपचारानांतर पाण्यात उरलेले क्लोरीन; याांच्या तपासर्ीस रासा्णनक 
िपासिी असे म्हर्तात. जीवािु–परीके्षि अलस्ततिात असलेल्या जीिार्ूांची सांिाव्य सांख्या आवर् प्रकार 
वनवित करण्यात येतात. सूक्ष्मदशी परीके्षतून सूक्ष्म जीिाांचे प्रकार आवर् सांख्या, चि आवर् गांध याांच्या 
सांिाव्य स्थानाांच्या िास सांबांधात आवर् कधी कधी पाण्याच्या उपचार कायात येर्ाऱ्या कायालन्ित 
अडचर्ींच्या सांबांधात. मावहती वमळते. 
 

जलविश्लेर्षर्ात, ह्या चारी प्रकारच्या सिण तपासण्या वनतयनेमाने, अगर सूक्ष्मदशी परीक्षाांच्या 
बाबतीत प्रसांग पडेल तेव्हा, कराव्यात. िावहतमलाच्या विश्लेर्षर्ात रासायवनक चाांचण्याांचा मुख्यतः उपयोग 
करण्यात येतो. िावहतमलात पुष्ट्कळच जीिार्ू असतात हे मावहत असल्याने, तयाांची सांख्या आवर् प्रकार 
वनवित करण्याकरता चाांचण्याांची जरुरी नसते. िावहतमलात अनेक प्रकारचे तरांगते द्रव्यसुद्ा असते 
तयामुळे सूक्ष्मदशी परीक्षा वनरुपयोगी होते. 
 

मानक पद्ती :– “स्टांडडण मेथडस् फॉर वद एक्झॅवमनेशन ऑफ िॉटर, स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल 
िसे्टस्” या नाांिाच्या पुस्तकाांत वनरवनराळ्या चाांचण्या घेण्याच्या पद्ती आवर् कायणपद्ती, वद अमेवरकन 
पलललक हेल्थ असोवसएशन, वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन आवर् वद िॉटर पोल्यूशन कां रोल 
फेडरेशन या सांस्थाांनी वमळून तयार केल्या आहेत आवर् प्रवसद् केल्या आहेत. ह्यापुढे ह्या पुस्तकाचा 
“मानक पद्ती” या नाांिाने उल्लेि केला जाईल आवर् तयात (१) िौवतक ि रासायवनक विश्लेर्षर्ाांचा 
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अांतिाि असलेली स्िास्र्थ्यविर्षयक, (२) िवनज, (३) जीिार्ु विर्षयक आवर् (४) सूक्ष्मदशी अशी िगणिारी 
केलेली असेल. 
 

णनश्कषांची अणभव्क्त्ती– 
 

रासायवनक विश्लेर्षर्ाांचे वनष्ट्करं्ष दर वलटरला वमवलगॅ्रम्समध्ये अविव्यक्त केले आहेत. पूिी 
दशलक्षात अांश (ppm) असा उल्लिे केला जात असे. रांग आवर् गढूळपर्ाचे वनष्ट्करं्ष, रांग आवर् 
गढूळपर्ाचे एकक म्हर्नू वदले जातात. िवनज विश्लेर्षर्ाांची आयन सांकें द्रर्ाच्या स्िरूपात नोंद करण्यात 
येते. pH या सांजे्ञने नामवनदेश केलेले हायड्रोजन आयन सांकें द्रर् हे आकड्याने अविव्यक्त केले जाते. हा 
आकडा दर वलटरला मोल्समध्ये सांकें द्रर्ाचे ऋर् लघुगुर्काचे प्रवतवनवधति करतो. सूक्ष्म जीिार्ूांच्या 
चाांचण्याची प्रवतिदेने दर वमवलवलटरला (ml) जीिार्गुर्ना अगर दर १०० वमलीवलटरला कॉलीफॉमण 
जीिार्ूांची सिात सांिाव्य सांख्या या नामवनदेशनाने करण्यात येतात. शिेाळे अगर ततसम प्रकार, मोजलेल्या 
आकड्याांत अगर द वम. वलटरला मानक एकक असे. एकवितपरे् प्रवतिवेदत करण्यात येतात. 
 
१०–५. पाण््ाच््ा दजाची प्रमािे– 
 

बऱ्याच िर्षाच्या अनुििाने असे वदसून आले आहे की, मार्साने िापराियाच्या पाण्याच्या बाबतीत 
काही मानकीकरर् कररे् आिश्यक आहे. अनेक िर्षांपूिी यु. एस्. सािणजवनक स्िास्र्थ्य सेिाकायालयाने 
काही मानकीकरर् केले होते. जसजसे अनुिि येत गेले आवर् पाण्यािरील उपचाराच्या पद्तीत जसजसा 
विकास होत गेला तसतसे ह्या प्रमार्ात िळेोिळेी सुधारर्ा करण्यात आल्या. आगगाड्या, जहाजे, 
बसगाड्या, विमाने याांच्यासारिी सामान्य िाहने आांतरराजयीय सेिते गुांतलेली असल्याने फक्त 
तयाांच्याकरता (आवर् सांघीय सांगरोधीय वनयमानी बद् अशा अन्य बाबींच्याकरता) ही प्रमारे् अवनिायं 
असली तरी ती विस्तृत प्रमार्ाांत स्िीकृत करण्यात आली आहेत. 
 

स्िास्र्थ्य सांरक्षर् हा ह्या वनयमाांच्या विकसनातील आधार घटक आहे. पाण्याची उगम स्थाने ि 
तयाांचे सांरक्षर् आवर् पाण्याचा जीिार्ु विर्षयक दजा ह्याांच्या तपशीलाांचा स्िास्र्थ्याशी प्रतयक्ष सांबांध असतो. 
बरेच िौवतक आवर् रासायवनक गुर्धमण व्यक्त्तीिरील दीघणकालीन पवरर्ामाांच्या अांदाजािर आधारलेले 
असतात; अन्याांच्या स्िास्र्थ्याशी अवधक दूरचा सांबांध असतो, पांरतु तयाांची वनमितमती समिगीय घटकाकडूनच 
झालेली असते. उदाहरर्ाथण, १० पेक्षा अवधक गढूळपर्ाचा रकिा २० पेक्षा अवधक रांगाचा ग्राहकािर चाांगले 
वदसर्ारे पर् सुरवक्षत असलेले पार्ी िापरण्यािर पवरर्ाम होईल. “मानक पद्ती”च्यासह वशफारवसत 
केलेली प्रमार्ें सुरवक्षत पाण्याच्या सतत वनमितमतीला मागणदशणक होतात. 
 
१०–६. पाण््ाचे भौणिक गुिधमव– 
 

िौवतक चाांचण्या करण्याकरता वकमान २ वलटर पार्ी लागते. ते पार्ी पृष्ठिागािरील अगर 
तळातील नसाि े ि पाण्याचा तो िास्तविक नमुना असला पावहजे. विशरे्ष पवरलस्थतीत अवधक मोठे नमुने 
लागतात. काांचेची बुचे असलेल्या चाांगल्या दजाच्या काांचेच्या िाांड्यात हे (नमुने) गोळा करािते; “मानक 
पद्ती” त वििरर् केल्याप्रमारे् िाांडी काटेकोरपरे् स्िच्छ कररे् जरुरीचे असते. जयािळेी, वठकार्ी आवर् 
पवरलस्थतीत नमुने गोळा केले तयाांच्या सांबांधी सांपूर्ण नोंदी कराव्या, जया कारर्ाकरता नमुने गोळा करण्यात 
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आले तयाांचीही नोंद करािी, आवर् नमुने प्रयोग शाळेत पाठविताना ह्या नोंदींची आवर् मावहतीची नक्कल तया 
सोबत ठेिािी. नमुने प्रयोगशाळेत पोहचविण्यास वजतका कमी िळे लागेल वततके तयाांचे वनष्ट्कर्षण अवधक 
िािीलायक हीतील. 
 

िपमान, चव आणि गांध– 
 

पाण्याच्या तपमानाचा, िापरर्ाऱ्यािर ते स्िीकारताना, पवरर्ाम होतो, आवर् तपमानाच्या 
चरसीमाांच्या कालात तयािर उपचार केले जात असताना रासायवनक प्रवरम येिर पवरर्ाम होण्याच्या सांिि 
असतो. ५०° F (५॰ अांश फॅरेनहाईट) ते ६०° F हे इष्ट तपमान असते. पर् स्थानीय हिामान, नळाांची िोली 
आवर् पुरिठ्याचे मलूस्थान ह्याांचा तयािर पवरर्ाम होतो. 
 

बेचि आवर् दुगधंी हे (गुर्) एकि आढळून येतात. विघटक सेंवद्रय द्रव्य, सूक्ष्मदशी जीि, अथिा 
फेनॉलसारिी रासायवनक सांयुगे ह्याांचे अलस्तति याला कारर् असू शकते. जेव्हा पाण्याचे क्लोवरनीकरर् 
केले जाते तेव्हा बेचि आवर् दुगणधीची तीव्रता िाढू शकते. चि आवर् गांध ह्या दोन्हींचे मापन व्यलक्त्तगत 
प्रवरम याांच्यािर अिलां बनू असल्याने, वरपोटं केलेले वनष्ट्करं्ष अांवतम नसतात. लक्षात येईल इतक्याच 
रबदूपयंत गांध कमी करण्यारता लागर्ाऱ्या गांधरवहत पाण्याने केलेल्या तनुकरर्ाचा, गुर्ोत्तराच्या 
व्युतरम माच्या स्िरूपाांत गांधाची तीव्रता म्हर्ून वरपोटण करण्यात येतो. 
 

गढूळपर्ा–जेव्हा तरांगर्ारे कर् इतके जास्त प्रमार्ात पाण्यात असतात की पार्ी वचिलमय 
अगर घार् वदसू लागते तेव्हा ते पार्ी गढूळ आहे असे मानले जाते. गढूळपर्ा वनमार् करर्ाऱ्या द्रव्याांत, 
वचकर्माती, लोम, गाळ माती, सूक्ष्मपरे् वििावजत झालेले सेवद्रय द्रव्य, आवर् अन्य तरांगर्ाऱ्या सुक्ष्म 
द्रव्याांचा समािशे असतो. नमुन्यातून प्रकाश जाण्याच्या मागात तरांगतया द्रव्याकडून होर्ाऱ्या अडथळ्यािर 
गढूळपर्ा दािविर्ारे सांख्यातमक मूल्य आधारलेले असते. हा आकडा तरांगर्ाऱ्या द्रव्याची रावश प्रतयक्षपरे् 
दाििीत नाही, पर् तयािरून उपिोक्त्त्याने पार्ी स्िीकृत करण्याची सांिाव्यता कळून येते. 
 

गढूळपर्ा हा काही पाण्याचा धोकादायक गुर्धमण नसतो पर् वदसण्याच्या दृष्टीनें आके्षपाहं असतो. 
घरगुती उपयोगाकरता पार्ी सांतोर्षजनक असाि ेम्हर्ून गढूळपर्ा आर्र्ाऱ्या द्रव्याांचे जिळ जिळ सांपूर् ं
वनष्ट्कासन कररे् आिश्यक असते. सािणजवनक स्िास्र्थ्य सेिा िातयातफे वशफारवसत केलेल्या प्रमार्ाांच्या 
प्रमारे् १० पेक्षा जास्त गढूळपर्ा असता कामा नये, पर् व्यिहारात ही रावश सामान्यपरे् असमाधानकारक 
ठरते. अतयांत आधुवनक जल–उपचार सांयांिातून १ अगर तयापेक्षाही कमी गढूळपर्ा असलेले पार्ी वनमांर् 
होते. 
 

पृष्ठजलाांत विशरे्षतः काही कालािधीत उच्च प्रमार्ाांत गढूळपर्ा आढळतो.िारी पजणन्य आवर् ततसम 
पूर पवरलस्थतील अपिाहामुळे जल-उपचार सांयांिािर तीव्र िार पडतो. सांयांिाचे अविकल्पन करण्यापूिी 
जो अभ्यास करािा लागतो तयात उच्च गढूळपर्ाचा अांतिाि असतो आवर् पूिं–उपचार सुविधाांची अगर 
अभ्यासातून वनमितदष्ट झालेल्या उच्च गढूळपर्ाच्या कालातील तयार पाण्याच्या साठिर्ाची तरतूद करािी. 
 

रांग आवर् तयाचीं कारर्ें :– पाने, पीट, ओांडके आवर् इतर सेंवद्रय द्रव्ये याांच्यामुळे सामान्यतः 
पाण्याला रांग चढतो, तसेच तो सेंवद्रय द्रव्याबरोबर वमसळलेल्या लोह अगर मगँनीजमुळेही वनमार् होऊ 
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शकतो. दलदली ह्या कदावचत रांवगत पाण्याची प्रमुि उगमस्थाने असू शकतील. विलयनातील द्रव्याने 
“िास्तविक” रांग वनमार् होतो ि अवतसूक्ष्म कर् पाण्यात तरांगण्याने “आिासी” रांग वनमार् होरे् शक्य 
असते. 
 

पाण्यात कोर्तयाही प्रमार्ात रांग असला तरी उपिोक्ते्त तयाला आके्षप घेतात म्हर्ून उपचार 
सांयांिाच्याकरिी जिळ जिळ सिण काळाांत सांपूर्णतया पाण्यातील रांग नाहीसा केला पावहजे. रांग काढून 
टाकण्यात येर्ारी अडचर् रांगाचे मूलस्थान आवर् पाण्याचे गुर्धमण याांच्यािर अिलां बून असते. समस्याांचे 
स्िरूप आवर् व्याप्ती आवर् तया सोडविण्याच्या सांिाव्य पद्ती, के्षिीय सिेक्षर् आवर् अभ्यासािरून 
वनधांवरत कराव्यात. 
 
१०–७. पाण््ासाठी रासा्णनक प्रमािे :– 
 

सािणजवनक स्िास्र्थ्यसेिा िातयाच्या प्रमार्ानुरूप वपण्याकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या नैसमितगक अगर 
उपचार केलेल्या पाण्यात रासायवनक द्रव्याांच्या िालील राशींच्यापेक्षा जास्त राशी असू नयेत : दर 
वलटरला वमली गॅ्रम्समध्ये वशसे, ०·१; ताांब,े ३·०; जस्त, १५; सल्फेट आयन, २५०; मगॅ्नेवशयम, १२५; 
क्लोराइडे, २५०; एकवित लोह आवर् मगेँनीज, ०·३; ललोराइडे, १·५; आसेवनक. ०·०५; सेलेवनयम, 
०·०५; फेनॉवलक सांयुगे, ०·००१ एकूर् सघन द्रव्ये दर वलटरला ५०० वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असू नयेत, पर् 
विशरे्ष पवरलस्थतीत अनुजे्ञय मयादा द. वल. ला. १००० वम.गॅ्र. असते. 
 

पाण्यात दाहक क्षारता असू नये. तसेच चुना-सोडा प्रवरम येने मृदुकरर् केलेल्या पाण्यात, 
कॅल् वशयम काबोनेटच्या स्िरूपाांत सांगवर्त केलेली एकूर् क्षारता द. वल. ला ३५ वम. गॅ्र. कठोरतेपेक्षा 
जास्त असू नये. रासायवनक उपचार केलेल्या पाण्याकरता, वफनॉलथलॅीन क्षारता द. वल. ला १५ वम. ग्र.ँ 
अवधक एकूर् क्षारतेपकैी ०·४ या पेक्षा जास्त असू नये. कमाल अनुजे्ञय pH मूल्य, २५ C (२५ अांश सेंवटगे्रड ) 
तपमानात, सुमारे १०·६ असते. तसेच, रासायवनक उपचार केलेल्या पाण्याची सामान्य काबोनेट क्षारता द. 
वल. ला १२० वम. ग्रँ. पेक्षा जास्त असू नये. ही सामान्य क्षारता pH मूल्याचे फलन असल्यामुळे एकूर् क्षारता 
pH च्या८·॰ आवर् ९·६ च्या मयावदत द. वल. ला. ३०० वम. ग्रँ; pH १० असताना द. वल. ला २३० वम. ग्रँ; 
pH १०·५ असताना द. वल. ला१६० वम. ग्र;ँ अशी सीवमत करािी. अनुच्छेद १०-६ च्या पवहल्या पवरच्छेदात 
िौवतक चाांचण्याांच्याकरता पाण्याचे नमुने घेण्यासाठी वदलेल्या सूचना रासायवनक चाांचण्याकरता नमुने 
घेण्यासाठीसुद्ा िरीि प्रमार्ात अनुसराव्यात. तथावप काांही रासायवनक चाांचण्याकां रता विशरे्ष प्रकारची 
िाांडी िापरली पावहजेत आवर् नमुने गोळा करताना अतयांत काळजी घेतली पावहजे. कायणपद्तीकरता 
“मानक पद्ती” (या पुस्तकाचा) उपयोग करािा आवर् चाांचर्ी प्रयोगशाळेचाही सल्ला घ्यािा. 
 
१०–८ कठोरिा. 
 

पाण्यातील काबोनेट, बायकाबोनेट, सल्फेट अथिा कँल् वशयम आवर् मगँ्नेवशयमच्या इतर 
सांयुगाांच्यामुळे प्रमुितः कठोरतेचे गुर्धमण वनमार् होतात. काहीशा कमी प्रमार्ात लोह आवर् 
अल्युवमनमच्या सांयुगानेसुद्ा कठोरता वनमांर् होते. उकळतया पाण्याने नाहीशी होर्ारी कठोरता ही 
अस्थायी कठोरता असते; स्थायी कठोरता उकळण्याने नाहीशी करता येत नाही. अवधक चाांगले िगीकरर् 
असे करता येईल की, काबोनेट कठोरता, जी कँलल्शयम मगँ्नेवशयम याांच्या बायकाबवोंतनेट आवर् 



 

 अनुक्रमणिका 

काबोनेटमुळे वनमार् होते ती आवर् नॉन काबवोंतनेट कठोरता, जी सल्फेट, क्लोराइड, कँलल्शयम आवर् 
मगँ्नेवशयमच्या नायरेटमुळे होते ती. सिणच काबवोंतनेट कठोरता पार्ी उकळण्याने नाहीशी होत नाही म्हर्ून 
अस्थायी कठोरता आवर् स्थायी कठोरता एक नसतात. 
 

कठोरतेमुळे स्िास्र्थ्य जरी वबघडत नसले तरी तयाविरुद् एक आके्षप असा असतो की, साबर्ाची 
फेस तयार करण्याची क्षमता तयामुळे कमी होते. घरातल्याप्रमारे्च धोलयालाही बराच जास्त साबर् िापरािा 
लागतो. काबवोंतनेट कठोरता आके्षपाहणही आहे कारर् बाँयलर आवर् पार्ी तापविण्याच्या बांबाच्या आतल्या 
बाजूिर पापदेु्र जमा होतात, तयाांची कायणक्षमता कमी होते आवर् ते िरचेर साफ कराि े अगर बदलाि े
लागतात. 
 

युनायटेड स्टेट्स् च्या वनरवनराळ्या वििागाांत कठोरतेची अनुजे्ञय प्रमारे् बरीच िगेिगेळी आहेत. 
देशाच्या पूिणिागात द. वल. ला. ५० वम. ग्रँ. च्या िर कठोरता गेली की तरम ारी सुरु होतात अगर पाण्याच्या 
व्यापारी िापरािर विनाकारर् बांधन धातलें  जाते. काही अन्य वििागाांत कठोरतेची स्िीकायणमयादा द. वल. 
ला १५० वम. ग्रँ. इतकी जास्त आहे. 
 
१०–९. क्षारिा आणि अम्लिा. 
 

पाण्यािरील उपचारात, क्षारता आवर् अम्लता वनमार् करर्ाऱ्या द्रव्याांच्या राशी आवर् क्षारता आवर् 
अम्लताांची तीव्रता ह्या दोन्हींचाही विचार कररे् महतिाचे असते. अम्ल अगर क्षार याांच्या राशींचे अलस्तति 
सांख्यातमक विश्लेर्षर् करून वनवित करता येते आवर् वनष्ट्कर्षण द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये देण्यात येतात. 
अम्लता अगर क्षारतेच्या शक्त्तीची तीव्रता pH मूल्यात अविव्यक्त केलेल्या हायड्रोजन आयनाांच्या साांद्रर्ाने 
वदग्दमितशत करण्यात येते. 
 

सामान्यपरे्, पाण्यातील क्षारता कॅलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम बायकाबोनेटानी अगर सोडीयम, 
पोटँवशयम, कॅलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम याांच्या हाड्रॉक्साईडमुळे वनमार् होते. बायकाबोनेटमुळे वनमार् 
होर्ारी क्षारता म्हर्जेच िायकाबोनेट क्षारता असते; हायड्रॉक्साईडमुळे होर्ारी क्षारता हायड्रॉक्साईड, 
अगर दाहक क्षारता असते. सिणच्या सि ं नव्हेत पर् क्षारता वनमार् करर्ारी काही सांयुगे कठोरतासुद्ा 
वनमार् करतात. िवनज अम्ले, मुक्त काबनं डायऑक्साईड आवर् लोह ि अल्युवमनमच्या सल्फेटाच्यामुळे 
अम्लता वनमार् होते. 
 

हायड्रोजन आयन साांद्रर्–जेव्हा अम्ल अगर क्षार पाण्यात विरघळतो,तेव्हा अम्ल अगर क्षाराांच्या 
अर्ूांचे आयनाांत वििाजन अगर विघटन होते आवर् तयातून धन अगर ऋर् विद्तू् िाराांपकैी एकिार 
असलेले परमार्ू अगर तयाांचे गट बनतात. धनिार अगर ऋर्िार असलेल्या आयनाांची सांख्या कशीही 
असली तरी आयनाांच्या दोन आकड्याांचा गुर्ाकार लस्थर राहतो. शुद् पाण्याांत िालील समीकरर्ाने 
विघटन वनदमितशत करता येते : 
 

H2O ⇌ H⁺ ₊OH⁻ (१०–१) 
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याचा अथण असा की, धन विदु्त् िार असलेले हायड्रोजन आयन, H⁺ आवर् ऋर् विदु्त् िार 
असलेले हायड्रॉलक्सल आयन, OH⁻ याांच्यात पाण्याचे विघटन होते. 
 

जर पाण्यात अम्ल वमसळले तर अम्लातील हायड्रोजनमुळे हायड्रोजन आयन सांख्येत िाढ होईल; 
उदाहरर्ाथण, जर हायड्रोल्कोवरक अम्ल पाण्यात विरघळविले तर विघटन समीकरर् िािीलप्रमारे् बनते 
: 
 

H2O⇌H⁺ ₊OH⁻ (१०–२) 
HCL⇌H⁺ ₊CI⁻  

 
तयामुळे हायड्रॉलक्सल आयनाांच्या साांद्रर्ापेक्षा हायड्रोजन आयनाांचे साांद्रर् जास्त होईल. या उलट शुद् 
पाण्यात जर क्षार विरघळिला तर, हायड्रॉलक्सल आयनाांच्या साांद्रर्ात िाढ होईल. म्हर्ून जर पाण्यात 
सोवडयम हायड्रॉक्साइड वमसळले तर विघटन–समीकरर् िालीलप्रमारे् होईल : 
 

H2O⇌H⁺ ₊OH⁻ (१०–३) 

NaOH⇌   
 

असे असले तरी, काही हायड्रोजन आयन ि काही हायड्रॉलक्सल आयन नेहमीच अलस्ततिात 
असतात. दोन्हींचा गुर्ाकार नेंहमी लस्थर असल्यामुळे कोर्तयाही एकात बदल केल्याने दुसऱ्यातही तयाच 
प्रमार्ात बदल होतो. पवरर्ामतः हायड्रोजन आयनाांच्या साांद्रर्ाचे प्रमार् हे हायड्रॉलक्सल–आयन 
साांद्रर्ाचेही प्रमार् असते. 
 

सिण व्यािहावरक कारर्ाकरता, पाण्यातील हायड्रोजन आयन आवर् हायड्रॉलक्सल आयनाांच्या 
साांद्रर्ाांचा गूर्ाकाांर हा  असतो. शुद् पाण्याच्या बाबतीत, हायड्रोजन आयन आवर् हायड्रॉलक्सल 
आयनाांची साांद्ररे् एकसारिी असतात. आवर् ती प्रतयेकी  इतकी असतात. जर पाण्यातील हायड्रोजन 
आयनाांच्या साांद्रर्ाकरता ऋर् घाताांकाचे साांलख्यक मूल्य ७ पेक्षा अवधक असले तर पार्ी क्षारीय बनते ि 
जर ऋर् घाताांकाचे साांलख्यक मूल्य ७ पेक्षा कमी असले तर पार्ी अम्लीय बनते. 
 

ऋर् घाताांकाचा िापर कररे् अिघड असल्याने साांद्रर्ाच्या व्युतरम माच्या लघु गर्काचा उपयोग 
करण्याची सामान्य प्रथा आहे. ० आवर् १४ च्या दरम्यान ह्या लघुगर्काचे धनमूल्य असते आवर् ते pH मूल्य 
म्हर्ून ज्ञात आहे. सांपूर्ण pH स्केल ० पासून १४ पयंत पसरलेले असते. ० आवर् ७ च्या दरम्यान pH चे मूल्य 
अम्लता दािविते ि अम्लतेची मािा, pH चे कमी मूल्य असताना जी अम्लता असते तयापेक्षा मूल्य जास्त 
असताना, कमी असते. ७ ि १४ च्या दरम्यान pH असताना क्षारता दािविली जाते ि जसे pH चे मूल्य 
िाढते तशी ती िाढत जाते. सामान्यपरे्, pH ची मूल्ये एक दशाांश पयंतच फक्त अविव्यक्त केली जातात. 
 

क्षारिेकरिा चाांचण््ा– 
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पाण्याांतील काबोनेट, बायकाबोनेट ि दाहक क्षारता याांच्या राशी पाण्यात योग्य दशणक वमसळून 
आवर् नांतर मानक अम्ल द्रािर्ाने रांग वनष्ट्प्रि करून वनधावरत करण्यात येतात. सरास िापरण्यात येर्ारे 
दशणक फेनॉलथलॅीन आवर् मेवथल ऑरेंज हे आहेत. प्रथमतः फेनॉलथलॅीन वमसळण्यात येते. जर रांग वदसू 
लागला तर मानक सललयुवरक अम्लाचे द्रािर् वमसळून तो नाहीसा केला जातो आवर् क्षारता 
दशवंिण्याकरता वमसळलेल्या अम्लाची रावश दर वलटरला वमवलगॅ्रम्समध्ये नोंदण्यात येते. नांतर मेवथल 
ऑरेंज वमसळण्यात येते आवर् मानक सल्लयुवरक अम्ल घालून पार्ी पुनः रांगरवहत करण्यात येते. आ. 
१०–१ मध्ये क्षारतेच्या वनरवनराळ्या प्रकाराांचे सांबांध दािविले आहेत. रांगरवहत करण्याकरता लागलेल्या 
सल्लयुवरक अम्लाच्या द्रािर्ाच्या राशीिरून, कोष्टक १०–१ िापरून, काबवोंतनेट, बायकाबवोंतनेट आवर् दाहक 
क्षारता वनधावरत करता येतात. 
 

 
आ १०–१ अांतयरबदूांच्याजिळ pH ची मूल्ये आवर् फेनॉल थेलीन आवर् मेवथल ऑरेंज याांच्या दशणकाांची 

व्यालप्त दाििर्ारा आरेि. 
 

कोष्टक १०–१ मध्ये दािविल्याप्रमारे् फेनॉलथलॅीन क्षारता आवर् मेवथल ऑरेंज क्षारता 
याांच्यामधील िालील पाांचापैकी कोर्ताही एक सामान्य सांबांध प्राप्त कररे् शक्य होते : (१) शून्याची 
फेनॉलथलॅीन क्षारता, ती फेनॉलथलॅीन वमसळले असताना जेव्हा नमुना रांगरवहत रहातो तेव्हा वदग्दमितशत 
होते. (२) मेवथल ऑरेंज क्षारतेपेक्षा अध्याहून कमी असलेली फेनॉलथलॅीन क्षारता, (३) मेवथल ऑरेंज 
क्षारतेच्या बरोबर वनम्मी असलेली फेनॉलथलँीन क्षारता, (४) मेवथल ऑरेंज क्षारतेच्या वनम्म्यापेक्षा जास्त 
असलेली फेनॉलथलॅीन क्षारता आवर् (५) मेवथल ऑरेंज क्षारतेच्या इतकी असलेली फेनॉलथलॅीन क्षारता. 
 

कोष्टक १०–१ 
कॅन्ल्श्म काबोनेटच््ा स्वरूपाि दर णलटरला णमलीगॅ्रमध्म्े अणभव्क्ि केलेली पाण््ािील क्षारी् 

द्रव्ाांची मूल््े– 
फेनॉलथलॅीन क्षारता P 
आवर् मेवथल ऑरेंज 
क्षारता T याांचे गुर्ोत्तर, 
अगर P/T 

हायड्रॉक्साईड अगर 
दाहक क्षारता काबवोंतनेट क्षारता बायकाबोनेट क्षारता 

० ० ० T 
½ पेक्षा कमी ० ₂P T₋₂P 
½ ० ₂P अगर T ० 
½ पेक्षा जास्त ₂P-T ₂(T-P) ० 
१ T ० ० 
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उदाहरर् १०–१. पाण्याच्या एका नमुन्यात जेव्हा फेनॉलथलॅीन वमसळले तेव्हा रांग वदसत नव्हता. 

तयाच नमुन्यात मेवथल ऑरेंज वमसळल्यािर कॅलल्शयम काबोनेटच्या स्िरूपात अविव्यक्त केलेली क्षारता 
१८·० वम. ग्र. / वल. नोंदलेली होती. कॅलल्शयम काबोनेटची दर वलटरला वम. ग्रँ. मध्ये अनुरम मे, दाहक, 
काबोनेट आवर् बायकाबोनेट क्षारता वकती होती? 
 

उकल :– ह्या उदाहरर्ात फेनॉलथलॅीन क्षारता आवर् मेवथल ऑरेंज क्षारता याांचे गुर्ोत्तर शून्य 
आहे आवर् कोष्टक १०–१ मध्ये क्षारता िरच्या राांगेतील मूल्याांनी वनरूवपत केली आहे. दाहक क्षारता शनू्य 
आहे, काबोनेट क्षारता शनू्य आहे. आवर् बायकाबोनेट क्षारता मेवथल ऑरेंज क्षारतेतकी, अथिा १८·० वम. 
गॅ्र./वल. आहे. 
 

उदाहरर् १०–२. फेनॉलथलॅीन आवर् मेवथल ऑरेंजच्या सावन्नध्यात पाण्याच्या नमुन्याची 
क्षारकतेकरता चाांचर्ी केली तेव्हा द. वल. ला अनुरम मे १५० ि १९६ वम. ग्रँ. असल्याचे आढळून आले. 
दाहक, काबोनेट आवर् बायोकाबोनेट क्षारता वकती होतया? 
 

उकल :– येथे फेनॉलथलॅीन क्षारता आवर् मेवथल ऑरेंज क्षारता याांचे गुर्ोत्तर १५०/१९६ आहे 
आवर् ते वनवितपर्ें ½ पेक्षा जास्त आवर् १ पेक्षा कमी आहे, म्हर्ून कोष्टक १०–१ मधील ४ र्थ्या ओळीतील 
अिस्था येते आहे म्हर्नू हायड्रॉक्साईड क्षारता 
 

₂P-T = २×१५०–१९६ = द. वल. ला १०४ वम. गॅ्र. आहे. 
 

काबोनेट क्षारता = २ (T-P) = २ (१९६–१५०) = द. वल. ला ९२ वम. गॅ्र. आहे. 
 

बायकाबवोंतनेट क्षारता शून्य आहे. 
 
१०–१०. क्लोराईडे आणि सल्फेटे :– 
 

क्लोराइडे ही क्लोरीन आवर् अन्य घटकाांची सांयुगे असतात आवर् पाण्यात ती नेहमी आढळून 
येतात. सािणजवनक स्िास्र्थ्य सेिा कायांलयाने वशफारवसत केल्याप्रमार्ें द. वल. ला २५० ही तयाांच्या 
साांद्रर्ाची मयादा आहे. तयापेक्षा साांद्रर् कमी असल्यास अशी क्लोराईडे आक्षेंपाहण नसतात. अवधक उच्च 
साांद्रर् असेल तर पार्ी िारट लागते. बहुतेक ताजया पाण्यात क्लोराइडचा अांश सामान्यपरे् अल्प असतो 
आवर् देशाच्या कोर्तयाही एका वििागाकरता प्रस्थावपत केलेल्या सामान्य प्रमार्ापेक्षा तयात जास्त िाढ 
झाल्यास ते मानिी िावहतमलामुळे प्रदूर्षर् झाल्याचे द्ोतक असते. तथावप, िावहतमलामुळे होर्ाऱ्या 
प्रदूर्षर्ाची चाांचर्ी करण्याकरता अवधक विवनमितदष्ट पद्ती (उपललध) आहेत ि तयाांतून िािीलायक वनष्ट्कर्षण 
वमळू शकतात. 
 

सािजंवनक स्िास्र्थ्य सेिा कायालयाने केलेल्या वशफारसीप्रमारे् सल्फेटची मयांदा द. वल. ला. 
२५० वम. गॅ्र. आहे. जेव्हा सल्फेटचा अांश अगर सल्फेट आवर् मगॅ्नेवशयम याांच्या अांशाची बेरीज द. वल. ला 
१००० वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त होते तेव्हा िारट पाण्याचा पवरर्ाम मृदु रेचक होती. 
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१०–११. लोह आणि मगेँनीज :– 
 

पाण्यामध्ये फेरस अगर फेवरक अिस्थेत लोह असू शकते आवर् लोह सांयुगे विलेय, अविलेय, अगर 
कलील असू शकतात. पाण्यात मगेँनीजचा लोहाशीं सामान्यतः घवनष्ट सांबांध असतो आवर् दोघाांचे पवरर्ाम 
अगदी सारिे असतात. जरी लोह अथिा मगेँनीजपैकी एकाने पाण्याचा स्िास्र्थ्यविर्षयक दजा वबघडत 
नसला तरी जेव्हा तयाांची सांयुक्त राशी द. वल. ला ०·३ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असते तेव्हा तयाांचे पाण्यातील 
अलस्तति आके्षपाहण ठरते. इतक्या प्रमार्ात ही द्रव्ये असलेल्या पाण्यामुळे कपडे धूत असताना तयाांिर डाग 
पडतात. नळकारी िस्तूांच्यािर गांजाचे डाग पडतात, आवर् रांगकाम करताना रांगात अवनष्ट बदल होतो. 
लोहामुळेसुद्ा चि आवर् गांधािर कुपवरर्ाम होतो, पाण्याचा रांग िराब होतो ि नळािर थर साचून तयामुळे 
तयाचा प्रिाही गुर्धमण कमी होतो. 
 
१०–१२. णवरघळलेला ऑन्क्सजन. 
 

पाण्यात ऑलक्सजन असतो ि तयाची राशी विविध पवरलस्थतींच्यािर अिलां बून असते. जर पार्ी 
दूवर्षत नसेल तर विरघळलेल्या ऑलक्सजनचा सांपृक्त अांश तपमानािर अिलां बून असतो, तयाची मयांदा 
तपमान शून्य अांश सेवटगे्रड असताना द. वल. १४·६ वम. गॅ्र पासून ३० C ला द. वल. ला ७·६ वम. गॅ्र. पयंत 
िाली जाते. सेंवद्रय विघटन होत असताना पाण्यातील ऑलक्सजन िापरला जातो. जेव्हा नाल्यातून पार्ी 
िाहते तेव्हा हितेील ऑलक्सजन पाण्यात प्रिशे करत असल्याने पुनिातन होत असते. 
 
१०–१३ जीवािू. 
 

जीिार्ू हे अवतसूक्ष्म जीि असतात आवर् स्िािाविक पाण्यात जिळजिळ सिणि आढळून येतात. 
तयाांचा आकार मोजण्याचे प्रमार् मायरम ॉन हे आहे आवर् ते एका इांचाचा १/२५००० िा िाग असते. 
पाण्याच्या पुरिठ्यात सापडर्ाऱ्या जीिार्ूांची लाांबी सुमारे १ ते ४ मायरम ॉन असते. आ. १०–२ मध्ये 
दािविल्याप्रमार्ें तीन प्रकारचे हे जीिार्ू असतात. जे गोलाकार असतात तयाना “कोकाय” म्हर्तात; जे 
काांड्याच्या आकाराचे असतात तयाना ‘बॅवसली’ म्हर्तात; आवर् जे सरपल आकाराचे असतात तयाना 
‘स्पायवरला’ म्हर्तात. जे जीिार्ू िातजीिी असतात तयाना ऑलक्सजनची जरुरी लागते. दुसरे िातवनरपेक्ष 
असतात तयाना ऑलक्सजनची जरुरी नसते. तसेच अनाग्रही जीिार्ूही असतात ि ते ऑलक्सजन वमळत 
असताना अगर नसतानाही जगू शकतात. जनन सामान्यपरे् कोशवििाजनाने अगर कोशवििांजनाने होते, 
बहुतेक जीिार्ू कमी तपमानाला प्रवतरोधी असतात पर् ६० C ते १०० C च्या िरील तपमानास तयाांचा 
प्रवतरोध नसतो. तथावप, जया जीिार्ूांचें विकसन आच्छादन अगर कोश, जयाला वबजार् ूम्हर्तात, तयाच्या 
आत होते ते विशरे्ष प्रवतरोधी असतात. िरच्या आच्छादनामुळे तयाांचे सामान्य विनाश प्रवरम येपासून आवर् 
वनजंतुकरर्ाविरुद् सांरक्षर् होते. तयामुळे काहींच्या बाबतीत तयाांची जीिनक्षमता िर्षानुिर्ष ेवटकून राहते. 
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गोलार् ू दांडार् ू समितपल जांतू 
आ. १०–२. जीिार्ूांचे प्रकार. 

 
जीिार्ूांचे आर्िी एक महत्त्िाचे िगीकरर् रोगजनक ि रोगजनक नसलेले असे आहे. रोगजनक 

जीिार्ू रोग वनमार् करू शकतात.विर्षमजिर, पॅराटायफॉइड, हागिर्, आमाांश, कॉलरा आवर् अवमबा 
आमाांश हे तथाकवथत जलधावरत रोग आहेत. तथावप, हे सिण अगर तयाांतील काही दुधातून अगर इतर 
अन्नामधून सुद्ा पसरू शकतात तसेच कािीळ, जी पाण्यामुळे पसरू शकते, तीसुद्ा बहुधा सांपकण  रोगी 
असते आवर् अन्नारूढ रोगीही असते. अन्य सूक्ष्म सेंवद्रय विर्षार्ू वपण्याच्या पाण्याने पसरू शकतो असा काही 
पुरािा उपललध आहे; असे जरी असले तरी अन्य (रोग वनरमतीच्या) पद्ती बहुधा अवधक महतिाच्या 
असतात. पोवलओचे विर्षार्ू पाण्यात असतात असे वनदशणनास आले आहे. तसेच टु्यलॅरेवमयाचा 
वनवमत्तकारक हा पाण्यातील जीिार्ू असतो. हे रोग पाण्यामुळे पसरतात असे दािविर्ारी, असलीच तर 
फारच तुरळक, मावहती उपललध आहे. वशस्टोसोवमयावसस हा रोग सूक्ष्म (सकण री) अळीच्या अिस्थेतील 
जीिाांनी दूवर्षत केलेल्या पाण्यातून चालत अगर पोहत गेल्याने पसरतो, अथातच् पार्ी वपण्यानेही तो रोग 
होऊ शकेल. 
 
१०–१४. पाण््ाची जीवािुणवष्क िपासिी. 
 

जीिार्ु विर्षयक तपासर्ीसाठी प्रयोगशाळेतून वदलेल्या बाटल्याांत अतयांत काळजीपूिणक पाण्याचे 
नमुने गोळा कराि.े बाटल्या स्िच्छ, वनजंतुक काांचेची बुचे बसविलेल्या आवर् टोप्या अगर पातळ ििांनी 
अच्छादन केलेल्या असाव्या. तयाांची धारकता २ ते ८ औांस असािी. नमुना घेतल्यानांतर आवर् बचू पनुः 
बसविल्यािर नमुना जर तातकाळ तपासाियाचा नसेल तर तो प्रशीवतत करून ठेिािा. ० ते १० अांश 
सेंवटगे्रड तपमान सतत रािाि.े नमुना घेरे् आवर् तयाची तपासर्ी कररे् यातील कालािधी अशुद् 
पाण्याकरता ६ तास आवर् तुलनेने शुद् असलेल्या पाण्यासाठी १२ तासाांपेक्षा जास्त असू नये. 
 

कॉलीफॉमण गटाचे जीि शोधून काढरे् आवर् तयाांचे साांद्रर् वनवित कररे् हे तुलनेने सोपे असते. 
परांतू विर्षम अगर कॉलरा याांच्यासारख्या रोग वनमार् करर्ाऱ्या रोगमूलक विवशष्ठ जीिाांचा शोध घेरे् फार 
अिघड जाते या िस्तुलस्थतीिर जीिार्ूांच्या सदूांर्षर्ाच्या चाांचण्या आधावरत केकेल्या आहेत. सामान्यपरे् 
काँलीफॉमण गट वनरुपद्रिी समजला जातो. तयात एस्चेरीवशया कॉलीचा समािशे असतो. तयाची आतड्यात 
वनरमती होते आवर् तयाचे मध्यिती अगर ॲरोबॅक्टर प्रिेदन होते. ते सामान्यपरे् मलस्पशी नसून तयाचा 
प्रादुिाि माती अगर िनस्पतीतून होतो. पाण्याचा दजा प्रस्थावपत करण्याकरता कॉलीफॉमं वनदेशकाांचा 
िापर िालील आधारविधानाांिर आधारलेला आहे; (१) रोग वनमार् करर्ारे जीि, स्िािाविक अगर 
कृविम विनाशक उपचाराना अवधक प्रवतरोधी नसतात; िस्तुतः सांशोधनातून असे वदसून आले आहे की, 
कॉलीफॉमण जीिाांचे विनाशप्रमार् अगर मृतयू आांतड्यातील रोगमूलक जीिार्ूांच्या विनाशप्रमार् अगर मृतयूशी 
िरीिपर्ात समाांतर असतात. (२) पाण्यातील कॉलीफॉमण जीिाांचे अलस्तति सांिाव्य मलस्पशी सांदूर्षर्ाचे 
द्ोतक असते; याउलट कॉलीफॉमणसचा अिाि हे सांिाव्य सुरके्षचे द्ोतक मानले जाते. 
 

चाांचण््ाांचे प्रकार :– 
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जीिार्ुविर्षयक तीन चाांचण्या कराव्या. पवहली कॉलीफॉमण गटाकरता असते. ती िालील दोन 
पद्तीपैकी एकीने करािी : (१) नमुन्याचे योग्यप्रकारे तनुकरर् करून सामान्यपरे् अगर वजलेवटनच्या 
सांिधणन–माध्यमातून सांिधणन तबकडीत आिपर् कररे् आवर् पुवष्टकरर् चाांचण्यासह तयाचे २४ ते ४८ तास 
उद ििन कररे्; (२) जयातून जीिार्ू जार्ार नाहीत आवर् पोर्षक द्रव्य असलेल्या गाद्ा आवर् वििेदी 
माध्यमाांच्या सहाय्याने कॉलीफॉमणची ओळि पटून तयाांची मोजर्ी करता येईल अशा वनस्यांदक पटलामधून 
पाण्याची मोजकी रावश गाळरे्. दुसरी चाांचर्ी ३५ C तपमानात २४ तास अगर तबकडी–गर्ना कररे् ही 
असते. वतसरी चाांचर्ी २० C तपमानाांस ४८ तास तबकडी-गर्ना कररे् ही असते. ह्या दोन्ही चाांचण्याांनी 
जीिार्ूांच्या विविन्न गटाांची सांख्या वनवित केली जाते; ३५ C तपमानातील गर्नात माांर्साच्या अगर अन्य 
समतापी प्राण्याांच्या आांतड्याांच्या मागात मलूस्थान असलेल्या जीिार्ूांचा समािशे असतो ि २० C 
तपमानातील गर्नात पाण्याच्या तपमानाच्या सामान्य व्याप्तीत असलेल्या जीिार्ूांचा अांतिाि असतो. 
 

नमुना आणि चाांचिी धेण््ाची मानक पद्धि :– 
 

सािणजवनक स्िास्र्थ्यविर्षयक सेिा िातयाच्या प्रमार्ाांच्या प्रमारे्, कॉलीफॉमं गटातील जीिार्ूांच्या 
चाचर्ीकरता पाण्याच्या नमुन्याचे पाांच िाग करण्यात येतात आवर् प्रतयेक िागात तपासर्ी कराियाचे १० 
अगर १०० वमलीवलटर पार्ी असते. पाण्याच्या नमुन्याचा दजा सांतोर्षजनक आहे असे मानण्याकरता 
िालील दोन्ही आिश्यकता पुऱ्या झाल्या पावहजेत : 
 
(१) दर मवहन्यात चाांचर्ी केलेल्या १० वम. वल. िागापैकी १० टक्क्याच्या पेक्षा जास्त नाही 

आवर् १०० वम. वल. िागापैकी ६० टक्क्याहून जास्त नाही अशा नमुन्यात कॉलीफॉम ं
गटातील जीिाांची उपलस्थतीं वदसून यािी. 

 
(२) जेव्हा २० नमुन्याांची तपासर्ी केलेली असते अगर २० अगर तयापेक्षा जास्त नमुने 

तपासलेले असतात तयािळेी तयापैकी ५ टक्क्यापेक्षा जास्त नाही अशा मानक नमुन्यातील 
एकाच मानक नमुन्यात समाविष्ट केलेल्या तीन अगर अवधक १० वम. वल. िागाांत ह्या 
जीिाांची उपलस्थती असू नये. जेव्हा १०० वम. वल. चे िाग िापरण्यात येतात तेव्हा एकाच 
मानक नमुन्यात समाविष्ट केलेल्या सिणच्या सिण पाच िागात कॉलीफॉमण जीिाांचे अलस्तति 
वदसू शकेल पर्, एकामागनू एक घेतलेल्या नमुन्यात अगर जेव्हा दर मवहन्यास पाचापैकी 
अवधक नमुने तपासले जातात तेव्हा तयापैकी २० टके्क नमुन्यात अगर दर मवहन्यास 
पाचापेक्षा कमी नमुने तपासले जातात तेव्हा तयापैकी एकापेक्षा जास्त मानक नमुन्यात, हे 
अनुजे्ञय नसते. 

 
जास्िीि जास्ि सांभाव् सांख््ा :– 

 
दर १०० वम. वल. नमुन्यात अलस्ततिात असलेल्या कॉलीफॉमण जीिार्ूांच्या जास्तीत जास्त सांिाव्य 

सांख्येचा (सांवक्षप्त MPN) अांदाज करण्याकरता मानक नमुन्याचा उपयोग होतो. तथावप, “मानक पद्ती”त 
अवधक पवरपूर्ण सूचना आवर् कोष्टके वदली आहेत. दरमहा गोळा करण्यात येर्ाऱ्या नमुन्याांची वकमान 
सांख्या िालीलप्रमारे् ठरविण्यात आली आहे. 
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लोकसांख्या नमुन्याांची सांख्या 
२५०० पेक्षा कमी १ 
२५०० ते १०,००० ७ 
१०,००० ते २५,००० २५ 
२५,००० ते १००,००० १०० 
१००,०००ते १०००,००० ३०० 
१०००,००० ते २,०००,००० ३९० 
२,०००,००० ते ५,०००,००० ५०० 

 
कोष्टक १०–२ 

कॉलीफॉमव जीवािूांच््ा जास्िीि जास्ि सांभाव् सांख््ेचा अांदाज. 
िागाांची सांख्या MPN अगर दर १०० वम. ली. मधील कॉलीफॉमण जीिार् ू

ऋर् धन जेव्हा १० वम. ली. च्या ५ 
िागाांची तपासर्ी केली जाते 

जेव्हा १०० वम. ली. च्या ५ 
िागाांची तपासर्ी केली 

जाते. 
५ ० २·२ पेक्षा कमी ०·२२ पेक्षा कमी 
४ १ २·२ ०·२२ 
३ २ ५·१ ०·५१ 
२ ३ ९·२ ०·९२ 
१ ४ १६·० १·६० 
० ५ १६·० पेक्षा जास्त १·६० पेक्षा जास्त 

 
१०–१५. पाण््ािील सूक्ष्म जीव :– 
 

“सूक्ष्म जीिाां”च्या सांख्येचा अांदाज घेण्याकरता आवर् तयाांची ओळि पटण्याकरता पाण्याची 
सूक्ष्मदशीय तपासर्ी करण्यात येते. “सूक्ष्म जीि” या सांजे्ञत, जीिार्ूांच्या िेरीज जे जीि आिधणन 
केल्यावशिाय वदसत नाहीत अशा सिण जीिाांचा समािशे होतो. अशा तपासर्ीमुळे, अलस्ततिात असलेल्या 
अनाकार द्रव्याांचे प्रचवलत प्रकार आवर् तयाांच्या सांख्येचे वदग्दशणन होते. अनाकार द्रव्याांत सेंवद्रय द्रव्याांचे 
पुांजके ओतलेले मोल्टस् आवर् जीिाांची वशरविरवहत धडे असतात. मुक्तपरे् तरांगर्ाऱ्या प्लिक या जीिाांचा 
समािशे असतो. हे नाांि कधी कधी व्यापक अथाने पाण्यातील सिण जीिाांसाठी िापरले जाते; शिेाळ्यात 
विवशष्ठ िनस्पतीच्या गटाांचा जरी अांतिाि होत असला तरी हे नाांि सूक्ष्म जीिाांना पषु्ट्कळिळेा वदले जाते; 
बुरशी हे अन्य िनस्पतींचा गट असतात; प्रोटोझोआ हे एकपेशी प्रार्ी असतात; सूक्ष्म जीिाांत ह्या सिांचा 
समािशे होतो. जया सूक्ष्म जीिाांच्या प्रकार ि साांद्रर्ामुळे पाण्याच्या चिीसांबांधी समस्या वनमार् होतात अगर 
वनस्यांदक सांयांिाच्या कायात अडथळा येतो असे सूक्ष्म जीि जर पाण्याच्या मूलस्थानात आढळले तर 
पाण्यािर मोरचुदाचे उपचार कराि.े 
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शेवाळे आणि त््ाचे गुिधमव– 

 
शिेाळ्याचे सात िगण पाडण्यात आले आहेत ि तयाांच्या रांग ि आकारािरून ते ओळिता येतात. 

क्लोरोवफल या नािाचे द्रव्य शिेाळ्यात असते आवर् तयामुळे काबंन डायऑक्साईड, पार्ी आवर् इतर 
साध्या द्रव्याांचे सेंवद्रय काबणन सांयुगात सूयणप्रकाशाचा उपयोग करून रूपाांतर करर्ें शक्य होते. म्हर्नू 
सूयणप्रकाशात शिेाळ्याची िाढ जोरात होते आवर् पाण्यातील तयाच्या िाढीला आळा घालण्याच्या 
साधनाांपैकी एक टाकीिर आच्छादन घालून सूयणप्रकाश आत येऊ न देर्ें हे असते. 
 

पार्ी पुरिठ्यात शिेाळ्याचे डायटोमसॅी, क्लोरोफायसी आवर् सायनोफायसी, असे तीन महतिाचे 
गट असतात. ह्या प्रतयेंक गटात अनेक प्रकारच्या िनस्पतींचा समािशे असतो. आ. १०–३ (अ) ि (ब) मध्ये 
ॲस्टेवरओनेला आवर् सायनेड्रा पुशलेा असे डायटोमसॅीचे दोन प्रकार दािविले आहेत. ह्याांच्यापैकी 
पवहल्यातून माशासारिा गांध आवर् दुसऱ्यातून मातकटिास वनमार् होतो. (क) मध्ये दािविलेला प्रकार 
क्लोरोफायसी व्हॉल्व्हॉक्स प्रकार असतो आवर् तयातून माशासारिा िास वनमांर् होतो आवर् (ड) तला 
प्रकार सायनोफायसी ॲनाबीना हा असतो आवर् तयातून न आिडर्ारा कुजट िास वनमार् होतो. 
 

  
(अ) ॲस्टेणरओनेला (ब) सा्नेड्रा पुशेला 

  
(क) वहॉल्वहॉक्स (ड) ॲनाबीना 

आ. १०–३. शेवाळ्ाचे प्रकार 
(डॉ. एफ्. ई. हेल आवर् डलल्यू. एच्. वसमन्स याांच्या सौजन्याने) 

 
बुरशी :– 

 
बुरशीत क्लोरोवफल नसते आवर् म्हर्नू काबणन डायऑक्साईडचे पवरितणन करून अन्न, प्राप्त 

करण्याकरता तयाना सूयंप्रकाशाचा उपयोग करता येत नाही. तयाऐिजी, वजिांत अगर मेलेल्या अन्य 



 

 अनुक्रमणिका 

जीिाांच्यापासून तया अन्न प्राप्त करतात आवर् म्हर्ून तया परजीिी अथिा मृतोपजीिी यापकैी एक असतात. 
ह्या तीन प्रकारच्या बुरशीत हजारों जातींचा समािशे होतो. पार्ी पुरबठ्याच्या सांबांधात तयातील फक्त 
काहींना थोडकेच महति असते. अनेक पार्ी पुरिठ्यात बेचि आवर् दुगंधी वनमार् करर्ाऱ्या म्हर्नू 
ओळिल्या जार्ाऱ्या अँलक्टनोमायसेट सचा अांतिाि आहे. बुरशी जर पाण्यात असेल तर बेचिपर्ा आवर् 
दुगंधीिर वनयांिर् राहू शकत नाही कारर् बुरशी काही काल तशीच वटकून राहील आवर् शिेाळ्याचा नाश 
केल्यािरही बेचि आवर् दुगधंीला कारर्ीितू असलेली सांयुगे वनमार् करीत राहील. 
 

सूक्ष्मदशवक प्रािी :– 
 

प्रोटोझुआ हे प्रार्ी जीिनातील वनम्नतम रूपाचे एकपेशी जीि असतात. प्रोटोझुआांच्यात युरोग्लेना 
आवर् सायन्यूरा याांचा समािशे होतो. पाण्याांत पवहल्यामुळे माशासारिी अगर लस्नग्ध चि वनमांर् होते आवर् 
दुसऱ्यामुळे कडू काकडीसारिी चि आवर् माशासारिा गांध वनमार् होतो. सायन्यूराांचा एक गट आ. १०–४ 
(अ) मध्ये दािविला आहे. 
 

 
(अ) सा्म्रूा 

 
रोटीफेरा :– हे पाण्याचे वनस्यांदक चोंदर्ारे असे अनेक पेशी प्रार्ी असतात. आ. १०–४ (ब) मध्ये 

ॲन्यवूरया या नािाने ओळिर्ाऱ्या रोटीफेरा प्रकारातील दोन स्त्री जीि दािविले आहेत. आ. १०–४ (क) 
मध्ये सायक्लॉप्स दािविले आहेत. ते रम स्टेवशया कुटुांबापैकी एक आहेत. यावशिाय पाण्यात अनेक कृमी 
आवर् वकड्याांच्या आळ्या आढळून येतात. आ. १०–४ (ड) मध्ये णचरोनॉमस या नािाचा कृमी दािविला 
आहे. हा कृमी कधी कधी पार्ी पुरिठ्यात प्रिशे करतो आवर् तयामुळे ग्राहकाांच्या तरम ारी येतात. 
 

   
(ब) ॲम्णूर्ा (क) सा्क्लॉक्स (ड) णचरोनॉमस 

आ. १०–४ सूक्ष्मदशी जीवाांचे प्रकार. 
(एफ्. ई. हेल आवर् डलल्यू. एच्. वसमन्स याांच्या सौजन्याने) 
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सूक्ष्मदशी् परीक्षि– 
 

पाण्याच्या सुक्ष्मदशीय परीक्षर्ाकरता जीिाांचे प्रवतवनवधक वितरर् प्राप्त होईल अशा जागाांिरून 
नमुने गोळा करािते. नमुन्यात केरकचरा, वचिल आवर् बाह्य द्रव्ये असू नयेंत, स्िच्छ िाांडे िापराि,े आवर् 
१ ते २ वलटर राशी इतका नमुना घ्यािा. जर दर वम. वल. ला २५ सूक्ष्म जीिाांच्या पेक्षा कमी जीि पाण्यात 
असले तर अपकें द्रीकरर् करून अगर सेलजिक–रॅलटर नाळके िापरून नमुन्याचे साांद्रर् करण्यात येते. 
“मानक पद्ती”त िर्णन केलेल्या कायणपद्तीस अनुसरून मूळ अगर साांवद्रत नमुन्यातील जीिाांची सांख्या 
आवर् तयाांचे प्रकार वनधांवरत करण्यासाठी दुमितबर्ीनें तपासर्ी करण्यात येते. 
 
१०–१६. इलेक्रॉन सूक्ष्मदशवक– 
 

जीिार्ु परीके्षच्या कायणपद्तीला सामान्यतः ४८ ते ७२ तास लागतात. ३२००० व्यासाांइतके आिधणन 
करण्याची इलेक्रॉन सूक्ष्म दशणकाांची क्षमता असल्याने जीिार्ुपरीके्षस आिश्यक असलेला कालािधीं कमी 
करण्यासाठी तयाचा िापर करािा. वशकागोमध्ये, अशा सूक्ष्मदशणकाचा उपयोग करून, कॉलीफॉमण 
जीिार्ूांची उपलस्थती अगर अनुपलस्थती वनवित करण्याकरता लागर्ारा कालािधी १८ ते २० तासाांइतका 
कमी करण्यात आला आहे. जीिार्ूांच्या विकसनाचा िगे िाढविण्याकरता विशरे्ष प्रकारचे “तिवरत” माध्यम 
िापरले तर विशरे्षतः जेव्हा कॉलीफॉमंची सांख्या कमी असते तेव्हा, हा कालािधी ९ ते १२ तासाांइतका कमी 
करता येतो. जेव्हा इलेक्रॉन सूक्ष्मदशणक िापरण्यात येतो तेव्हा १६ ते १८ तासाांच्या उद ििन कालानांतर २४ 
तासाांच्या दुग्धशकंरा प्रकलल्पत चाांचण्या करण्यात येतात आवर् इलेक्रॉन सूक्ष्मदशकंाने प्रतयक्ष तपासर्ी 
करण्याकरता नमुना तयार करण्यात येतो. ह्या तयारीला २ तास लागतात. 
 

बेचि आवर् दुगधंीला कारर्ीितू असलेल्या जीिाांच्यासकट प्लँक्टॉनच्या अभ्यासातसुद्ा इलेक्रॉन 
सुक्ष्मदशणकाचा उपयोग करण्यात आला आहे. अन्य उपयोगात पुांजक्याांच्या कर्ाांच्या अभ्यासाचा समािशे 
होतो. कारर् उपमायरम ॉन सीमान्तरात कर्ाांच्या आकाराचे वनधारर् करण्याच्या क्षमतेमुळे जलोपचार 
समस्या सोडविण्यास तयाची मदत झाली आहे. 
 
१०–१७. वाणहिमलावर केलेल््ा चाांचण््ा :– 
 

िावहतमलािर उपचार करण्याच्या सांयांिाच्या अविकल्पनातील एक महत्त्िाचे अांग, स्िास्र्थ्य 
सांरक्षर् आवर् उपद्रिास प्रवतबांध करण्यासाठी लागर्ाऱ्या उपचाराांिर जयाांचा पवरर्ाम होईल अशा 
िावहतमलातील घटकाांचे वनधांरर् कररे्, हे असते. वततक्याच महतिाच्या आवर् वनकट सांबांध असर्ाऱ्या, 
जया आधारािर चालिाियाचे तयाची मावहती वमळिण्याकरता घेण्यात येर्ाऱ्या चाांचण्या, ह्या असतात. 
िौवतक आवर् रासायवनक तपासण्याांचाच फक्त उपयोग केला जातो. सामान्यपरे् जीिार्ु परीक्षाना मोल 
नसते; कारर् उपचारानांतरसुद्ा जिळ जिळ बऱ्याच सांख्येने िावहतमलात जीिार्ू असतात. काहीशा 
तशाच कारर्ाकरता िावहतमलाचे गुर्धमण अगर अांश याांची ओळि पटण्यास सूक्ष्मदशीय पवरके्षस फारशी 
वकमत नसते. 
 

िावहतमलाच्या प्रिाहाची राशी आवर् तयाची शक्ती ि अन्य गुर्धमण तासातासाला िरीि प्रमार्ात 
बदलत असतात. ह्या कारर्ाकरता पकड नमुने हे नमुने घेण्याच्या िळेच्या पवरलस्थतीचेच फक्त द्ोतक 
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असतात. िावहतमलाच्या गुर्धमासांबांधी विश्वसनीय मावहती वमळिण्याकरता, प्रिाहाच्या प्रमार्ात, २४ 
तासाांच्या कालािधीत नमुने घ्यािते आवर् सांवमवश्रत करािते. तसेच बहुतेक िसाहतीत प्रिाहाचे प्रमार् 
आवर् रचना वदिसा वदिसाला बदलत असल्यामुळे आठड्यातील वनरवनराळ्या वदिशी सांवमश्र नमुने घेरे् 
अगतयाचे असते. अनेक वदिसाांत गोळा केलेल्या २४ तासाांच्या नमुन्याांिरून िावहतमलाच्या गुर्धमाचे 
अगदी िािीलायक अांदाज करता येतात. 
 
१०–१८. वाणहिमलाची भौणिक िपासिी :– 
 

िावहतमलाच्या िौवतक तपासर्ीत, एकुर् घन द्रव्ये, बाष्ट्पशील आवर् लस्थर द्रव्ये, याांच्या 
चाांचण्याांचा समािशे असतो. क्ववचत् प्रसांगी िावहतमलाची गढूळपर्ा आवर् गांधाच्या सांबांधात तपासर्ी 
करण्यात येते. 
 

िावहतमलाचे बाष्ट्पीििन करून आवर् कोरड्या झालेल्या शरे्षिागाचे िजन करून एकूर् घन द्रव्य 
काढण्यात येते. हे शरे्षद्रव्य जाळून आवर् पुनः िजन करून लस्थर घन द्रव्य आवर् िरील दोन्हींच्या 
फरकातून बाष्ट्पशील द्रव्य काढण्यात येते. गाळून तरांगर्ाऱ्या घनद्रव्याची वनविती करण्यात येते आवर् 
जाळून बाष्ट्पशील द्रव्याचे प्रमार् प्रस्थावपत करण्यात येते; सािकाशपरे् िावहतमलाचे मानक कालाकरता 
अिस्थापन होऊ देण्याने अिस्थापनशील घनद्रव्याांचे वनधांरर् केले जाते. 
 

घन द्रव्याांच्या चाांचण्या महतिाच्या असतात, कारर् तयाांच्यामुळे स्थूलपरे् िावहतमलाची शक्ती 
वदग्दमितशत होते आवर् घन–अपचयनाचे अांदाज कररे् शक्य होते. हे अांदाज उपचार पद्तीतील 
वनरवनराळ्या टप्प्याांनी साध्य करता येतात. तसेच तयािरून उपचारातील प्रतयेक टप्प्यात घन द्रव्याची 
वकती राशी अपेवक्षत आहे ह्याची कल्पना करता येते. 
 
१०–१९. वाणहिमलावरील रासा्णनक चाांचण््ा :– 
 

िावहतमलाच्या विश्लेर्षर्ात कधी कधी केलेल्या बऱ्याच रासायवनक चाांचण्यापैकी, BOD, 
तौलवनक स्थयंै, विरघळलेला ऑलक्सजन आवर् रासायवनक ऑलक्सजनची मागर्ी, ह्याकरता केलेल्या 
चाांचण्या अतयांत उपयुक्त असतात. िावहतमलातील विघटनशील सेंवद्रय द्रव्य लस्थर करण्याकरता 
लागर्ारी ऑलक्सजनची राशी BOD च्या स्िरुपात मापन केली जाते. तौलवनक स्थैयांची चाांचर्ी तयाच 
सामान्य स्िरूपाची अवधक साधी चाांचर्ी असते पर् वतचे वनष्ट्कर्षण BOD चाांचण्याांच्या वनष्ट्कर्षाशी सहसांबांवधत 
करता येत नाहीत; सांयांिाच्या पवरचालनात तयाला मोल असते. विरघळलेल्या ऑलक्सजन चाांचर्ीने 
िावहतमलातील ऑलक्सजनच्या अांशाचे मापन करण्यात येते. अनुपचावरत िावहतमलात ऑलक्सजनचा अांश 
उच्च प्रमार्ात असरे् हे ताजेपर्ाचे द्ोतक असते, आवर् सांयांिातील मलवनस्त्रािात उपचार करण्यात बरेच 
ऑलक्सकरर् साध्य झाले आहे असे तयािरून समजून येते. ऑलक्सजन-उपिोग–चाांचण्यािरून 
उपचारातील वनरवनराळ्या टप्प्याांत िावहतमलाला वकती ऑलक्सजन लागतो ते कळून येते आवर् तयामुळे 
घडून आलेल्या बदलाांचे, विशरे्षतः रासायवनकरीतया ऑलक्सकरर्क्षम काबोनेशस् द्रव्याांचेिरील बदलाांचे, 
स्थूलमापन कररे् शक्य होते. 
 

जीव रसा्नी ऑन्क्सजन मागिी (BOD) :– 
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BOD चाांचर्ीने िावहतमलातील विघटनशील सेंवद्रय द्रव्याची राशी वनदमितशत होते आवर् म्हर्नू 

तयाच्या साांद्रर्ाचा हा एक महतिाचा वनदेशाांक असतो. िावहतमलातील सिण सेंवद्रय द्रव्याांच्या सांपूर्ण 
लस्थरीकरर्ाकरता १०० वदिस अगर तयापेक्षा दीघणकाल लागतो. ऑलक्सजन प्रथमतः शीघ्र गतीने आवर् 
नांतर सािकाशपरे् घेतला जातो. जया चाांचण्याना िािीलायक वनष्ट्कर्षण प्राप्त करण्याकरता अवधक वदिस 
लागतात तया चाांचण्याांना प्रतयक्ष कामात उपयोग कररे् अव्यिहायण असल्यामुळे २० C मानक तपमानात ५ 
वदिसाच्या कालािधीकरता BOD चाांचण्या करर्ें ही सामान्य प्रथा आहे. सांशोधनाने असे वनवित करण्यात 
आले आहे कीं, जेव्हा ०·१० हा अविवरम या–िगे–गुर्ाांक िापरण्यात येतो तेव्हा ५ वदिसाचा BOD अांवतम 
BOD च्या सुमारे ६८ टके्क असतो. हा गुर्ाांक सिण िावहतमलात सारिा नसतो परांतु अविकल्पन आवर् 
पवरचालनाकरता ह्या चाांचर्ीने स्िीकायण ि तौलनीय वनष्ट्कर्षण प्राप्त होतात. 
 

ऑन्क्सम्नूीकरि णवभव :– 
 

िावहतमलाच्या लस्थरीकरर्ाची प्रवरम या जीि-रासायवनक असते आवर् जेव्हा सेंवद्रय द्रव्याचे 
ऑलक्सकरर् होऊ लागते तेव्हा ती क्षयचरम ातील मतृोपजीिी जीिार्ूांच्या आवर् उच्चतर जीिार्ूांच्या 
वरम याशीलतेिर अिलां बनू असते. न्यनूीकरर् आवर् ऑलक्सकरर्ाच्या प्रवरम याांत इलेक्रॉन्स बाहेर टाकून 
वदले जातात. अविकारकाांच्यामधील विििाांतील फरकाचा पवरर्ाम म्हर्नू सांरम ामर् घडून येते आवर् ह्या 
विििाांचे मापन करता येते. जरी िावहतमल–न्यूनीकरर् आवर् ऑलक्सकरर् याांच्यातील वरम याशीलतेचे 
मूल्यमापन करण्याचे साधन म्हर्ून विििाांतील फरकाांचा उपयोग कररे् ही गोष्ट तुलनेने निीन असली तरी 
तयासांबांधी सैद्ाांवतक विचारसरर्ी बऱ्याच वदिसापासून माहीत आहे. 
 

ORP (ऑक्सीन्यूनीकरर् वििि) अगर रेडॉक्स वििि, pH चे मापन करण्याकरता िापरलेल्या 
उपकरर्ासारख्याच साधन–विवनयोगाने विदु्त् मापनाने वनवित करण्यात येते. ORP, विदु्त् िाहक 
बलाच्या स्िरूपात, सामान्यतः वमली व्होल्ट समध्ये, अविव्यक्त केले जाते. ORP, आवर् अिमल उतपे्ररर्ा 
प्रवरम या याांचा सहसांबांध आ. १०–५ मध्ये वनरूवपत केला आहे. ORP हे कारर् नसून पवरर्ाम असल्याने 
आवर् ते विदु्त् मापकाने सतत मोजता येत असल्याने प्रवरम या वनयांिकाांच्या अनुश्रिर्ाला लागू होते. 
उदाहरर्ाथण, उपचार सांयांिाजिळ उच्च प्रमार्ात अनुकूल पवरचालन पवरलस्थती वटकिरे्, उतपे्रवरत अिमल 
प्रवरम येत लस्थर ORP ठेिण्याकरता िायुपुरिठ्यासारख्या पयािरर् घटकाांचे समायोजन करून, 
सैद्ाांवतकरीतया शक्य असते; ORP लस्थर राहर्ें हे सांयांि चाांगल्या प्रकारे काम देत आहे याचे एक द्ोतक 
आहे. िावहतमलाच्या उपचाराच्या वनरवनराळ्या जीिार्ुविर्षयक प्रवरम याांिरील वनयांिर्ात, अिमल 
उपचारर्ात, आवर् औद्ोवगक अपवशष्टािरील उपचारात, ORP लागू केला जात आहे. ह्याांच्यापैकी 
काहींच्या बाबतीत pH वनयांिर्ाचीही जरुरी लागते. अपवशष्टाांिरील उपचाराच्या प्रवरम या बरोबर होत 
नसल्यामुळे वनमार् होर्ाऱ्या समस्याांचे सांिाव्य वनदान करण्यात ORP चा मोवलक उपयोग होतो असे 
वदसून येते. कारर् चाांगले पवरचालन व्हाि े म्हर्ून जेथे सुधारर्ा अगर समायोजनाची गरज आहे अशा 
उपचाराांतील टप्पा अगर अनेक टप्प्याांचे तयामुळे वदग्दशणन होते. जेथे प्रवरम याांतील विवशष्ट ऑक्सीकर 
असािा लागतो आवर् पवरर्ामतः धनप्रवरम या हिी असते तया वठकार्ी अपचयनामुळे ORP त घट होते; अशा 
घटनानी हे टप्पे वदग्दमितशत होतात. 
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आ. १०–५ कालाच््ा सांबधाि, अवमल उत्पे्ररिा प्रणक्र्ाांचे पणरिाम दाखविाऱ््ा ऑन्क्सम्नूीकरि 

णवभवाचा सहसांबांध. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

ग्रीनबगण, ए ई. आवर् ई. कुपका. “टु्यबरक्युलॉवसस रॅलन्स्मशन बाय िसे्ट िॉटर,” स्युिजे अँण्ड 
इांडलस्रयल िसे्ट्स, मे, १९५७. 
 

हेंडसणन, डलल्यू, एल. “स्टडीज ऑन वद यूज ऑफ मेंबे्रन वफल्टसण फाँर वद एलस्टमेशन ऑफ 
कॉलीफॉमं डेलन्सटीज इन सी िाँटर” स्युिजे अँण्ड इांडलस्रयल िसे्ट्स, १९५९. 
 

हूड, जे. डलल्यू. “ऑलक्सडेशन वरडक्शन पोटेलन्शयल अँण्ड स्युिजे रीटमेंट,” पलललक िक्सं, मे, 
१९५९. 
 

होप, एम्. सी. आवर् ए. एच्. नील. “यूज ऑफ मेंबे्रन वफल्टर टेलक्नक फॉर टेलस्टांग िॉटर 
सप्लाईज इन वद फील्ड,” पलललल हेल्थ वरपोटंस्, नोव्हेंबर, १९५६. 
 

लाबुश, ई. जे. “व्हॉट यू शुड नो अबाऊट मेंबे्रन वफल्टसण, पलललक िक्सण, जून १९५५. 
 

पामर, सी. एम्., सी. एम् टार्झ्िेल आवर् एच्. जे. िॉल्टसण. “आल्गी ऑफ इांपोटणन्स इन िॉटर 
सप्लाईज,” पलललक िक्सण, जून, १९५५. 
 

वसल्ि,े जे. के. जी. आवर् ए. डलल्यू. रोश, “अँलक्टनोमायवसटेस मे कॉज टेस्ट अँण्ड ओडर,” 
पलललक िक्सं, मे,१९५६. 
 

िॉटसण जी. ‘वरलेशन्स ऑफ रीटमेंट मेथड स टू वलवमट्स फॉर कॉवलफॉमण ऑगवेनझम्स इन रॉ 
िॉटसण.’ ‘जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, ऑक्टोबर,१९५६. 
 

िुडिडण, आर. एल्. “हाऊ प्रॉबेबल इज वद मोस्ट प्रॉबेबल नांबर?” जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर 
िक्सण असोवसएशन, ऑगस्ट, १९५७. 
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–: प्रमे्े :– 

 
१०–१. पाण्याच्या एका नमुन्याची फेनॉलथलॅीन क्षारता दर वल. ला ३१ वम. गॅ्र. आहे आवर् मेवथल 

ऑरेंज क्षारता द. वल. ला ५० वम. गॅ्र. आहे. (अ) काबोनेंट, (ब) बायकाांबोनेट आवर् (क) 
दाहक क्षारता वकती आहेत? 

 
१०–२. जेव्हा फेनॉलथलॅीनच्या उपलस्थतीत क्षारतेकरता पाण्याची चाांचर्ी केली तेव्हा ते रांगरवहत 

रावहले. मेवथल ऑरेंजच्या उपलस्थतीत द. वल. ला १९ वम. गॅ्र. क्षारता आढळून आली. 
(अ) बायकाबोनेट क्षारता आवर् (ब) दाहक क्षारता वनवित करा. 

 
१०–३. द. वल. ला मेवथल ऑरेंज क्षारता ३७ वम. गॅ्र. आहे आवर् फेनॉलथलॅोन क्षारता द. वल. ला 

११ वम. गॅ्र. आहे. (अ) काबोनेट क्षारता (ब) बायकाबोनेट क्षारता ि (क) दाहक क्षारता 
काढा. 

 
१०–४. फेनाँलथलॅीन आवर् मेवथल आँरेंज क्षारता दोन्हीही द. वल. ला २६ वम. गॅ्र. आहेत. (अ) 

दाहक क्षारता, (ब) काबवोंतनेट क्षारता आवर् (क) बायकाबवोंतनेट क्षारता वकती आहे? 
 
१०–५. पाण्याच्या एका नमुन्याची फेनाँलथलॅीन क्षारता द. वल. ला. १७ वम. गॅ्र. आहे आवर् मेवथल 

आँरेंज क्षारता ि वल. ३४ वम. गॅ्र. आहे. (अ) दाहक क्षारता, (ब) काबवोंतनेट क्षारता आवर् 
(क) बायकाबवोंतनेट क्षारता वनवित करा. 

 
१०–६. ८००० लोकसांख्या असलेल्या एका िसाहतीत जीिार्ुपरीके्षकरता दर मवहन्याला पाण्याचे 

वकती नमुने गोळा करािते? 
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: ११ : गाळून व अवसादन करून केलेले पाण््ावरील उपचार 
 
११–१. जाळ्ाांची वैणशष्ट्ठ्ये :– 
 

विशरे्षतः जे पार्ी पृष्ठिागािरून घेण्यात येते अशा अनेक पाण्यािरील उपचारातील एक महत्त्िाची 
पायरी तरांगते द्रव्य काढून टाकर्ें ही असते. तरांगतया द्रव्याांच्या आकाराची व्याप्ती, तरांगतया काटक्या, 
झाडाच्या फाांद्ा आवर् पाने याांच्यापासून गढूळपर्ा वनमार् करर्ाऱ्या अवतसूक्ष्म कर्ापयंत, असल्याने दोन 
टप्प्याांत जाळ्याांतून मोठाले घनपदाथण काढून टाकले जातात; ते सूक्ष्म अगर िरड असू शकतात. अशा 
प्रकारे नांतर करण्यात येर्ाऱ्या अिसादनाकरता पाण्याची तयारी केली जाते. 
 

तळ्याांतून अगर नद्ाांतून पार्ी घेण्याकरता अविकल्पन केलेल्या प्रिशे द्वाराांच्यासह सामान्यपर्ें 
जाळ्या िापरण्यात येतात. जाळ्या गांजून जाऊ नयेत म्हर्ून तया गांजरोधी धातूच्या असाव्यात. जाळीतील 
िोकाांचे एकूर् के्षिफळ जाळीने सांरवक्षत केलेल्या नळाच्या अगर नालीच्या के्षिफळाच्या १५० ते २०० 
प्रवतशत् असाि.े जाळीतून जाताना (पाण्याचा) िगे द. से. स २ फूटापेक्षा जास्त नसािा; सांिाव्यता तो 
कमीच असािा. 
 

मोठाले तरांगर्ारे पदाथण अगर बफं ह्या दोन्हीपासून धोका होईल असे ते स्थान असेल तर 
तयाच्याविरूद् सांरक्षर्ासांबांधी विचार करािा. उत्तरेकडील प्रदेशात तलािाच्या तळाशी तयार होर्ाऱ्या 
कलमी अगर सूवचका बफण , अगर नाांगर बफण , याांच्यामुळे जाळ्या चोंदून जाण्याची शक्यता असते. 
(अशािळेी) िाफ अगर िीजप्रिाह, सांदावबत िाय,ू अगर जाळीतून पाण्याचा उलट प्रिाह सोडरे् हे उपयुक्त 
उपाय असतात असे वदसून आले आहे. पाण्याच्या तपमानाांत केलेली रकवचत िाढ अशा बफं वनमितमतीस 
प्रवतबांध करण्यात पवरर्ामकारी ठरते. 
 

मोठ्या जाळ्या अगर पायाडाांचा उदे्दश तरांगर्ारे िरड घनद्रव्य अडकून रहाि ेहा असतो. गांजरोधी 
धातूच्या सळ्या १ ते २ इांच अांतरािर ठेऊन सामान्य प्रकारची मोठी जाळी तयार करण्यात येते. बऱ्याच िळेा 
ह्या सळ्या थोड्या अांशाने कलतया ठेिण्यात येतात. कधी कधी चौकटीला जाड तारा बाांधून ह्या मोठ्या 
जाळ्या तयार करण्यात येतात. तारा अशा तऱ्हेने बाांधण्यात येतात की तयामुळे एक इांच चौरस िोके 
असलेली जाळी तयार होते. काढता घालता येर्ाऱ्या सळ्याांच्या जाळीमुळे वतची साफसुफ सहज करता 
येते, प्रिशे द्वाराच्या सांरचनेत िाांचा पाडून तयात अशी जाळी बसिनू काढघाल करण्याची तरतूद करता 
येते, आवर् जाळी िर उचलण्याकरता याांविकी हबीस तयात ठेिण्यात येतो. पांपाना अिांड सांरक्षर् 
राहण्याची िािी असािी म्हर्ून जाळी स्िच्छ अगर दुरुस्त करण्याच्या काळात बदली जाळीची तरतूद 
कररे् इष्ट असते. 
 

सूक्ष्म जाळ्याांत सामान्यतः ¼ इांच चौरसापेक्षा मोठी िोके नसतात. तया तारा विर्नू बनविलेल्या 
असतात. सूक्ष्म जाळ्या िारांिार साफ कराव्या लागत असल्याने, सहज जाता येईल अशा जागी तया 
बसिाव्या आवर् अविकल्पन असे असाि े की तयामुळे स्िच्छता करण्यास सुविधा वमळेल. तसेच गाळाची 
विल्हेिाट करण्याची तरतूद करािी. 
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सूक्ष्म जाळ्याांचे पवरचालन लस्थर अगर हलतया स्िरुपाांत करता येते. पाण्याच्या बाहेर लस्थर जाळी 
उचलून आवर् गोळा झालेले द्रव्य धुिनू काढून स्िच्छ करण्यात येते. हलतया जाळ्या, सूक्ष्म जाळ्याांच्या 
वनरांत पट्ट्याांच्या असतात अगर सािळीिर चढविलेल्या सूक्ष्म ताराांच्या चौकटींच्या माळाांच्या बनवितात. 
वगअरने िगे कमी करून चवलिाने ह्या जाळ्या सािकाश चालविण्यात येतात. आ. ११–१ मध्ये तयाांचा एक 
प्रकार दािविला आहे. जेव्हा जाळी पाण्याच्या पातळीच्या िर उचलण्यात येते तेव्हा वतच्यािर साचलेला 
कचरा एका डोर्ीत टाकला जातो ि तयाकरता सामान्यपरे् पाण्याचे फिारे अगर जल झोताची मदत 
घेतली जाते. दोन प्रकारच्या फिाऱ्याांची तरतूद करता येईल; तयातील हलक्या फिाऱ्याने पाने अगर ततसम 
द्रव्य काढून टाकता येईल आवर् जोरदार फिाऱ्याने िजनदार पदाथण हलविता येतील. अशा जाळ्या 
सामान्यतः पांपाकडील अांतिाही नालीत बसविलेल्या असतात ि तेथे तयाांची देििाल सहज करता येते. 
 

 
आ. ११–१. काढता घालता येर्ारी याांविकी सूक्ष्म जाळी. 

 
११–२. प्रवेश द्वारे– 
 

तलािातून अगर नदीतून पार्ी घेण्याकरता पाण्याच्या पषृ्ठिागािाली, पर् तरांगते द्रव्य तयाच्यात 
येर्ार नाही इतके तळापासून दूर, एक अांतःप्रिशेी विवहरीचे स्थान ठेिरे् इष्ट असते. जया वठकार्ी 
नदीतल्याप्रमारे् पाण्याच्या पातळीत बराच फेरफार होतो तया वठकार्ी नदीची पातळी वकतीही उांच अगर 
सिल झाली तरी अतयांत उपयुक्त दजाचे पार्ी घेता येईल अशी विन्न विन्न पातळीिर प्रिशेद्वारे ठेिािीत. 
प्रतयेक प्रिशेद्वाराकरता स्ितांि मोठी जाळी असािी. प्रिशेद्वाराच्या स्थानािर पवरर्ाम करर्ाऱ्या अन्य 
घटकात िालील बाबींचा समािशे होतो; पायाची अिस्था; नौका नयनाकरता िापरात असलेल्या नाल्या 
टाळरे्; बफण  वनमितमती आवर् प्रघात याांच्यापासून होर्ारा धोका; बाांधकामामुळे िाळूचे बाांध अगर मातीचे िराि 
तयार होरे्; आवर् जयामुळे बाांधकामाला धोका पोहोचेल अगर तयाच्याविरुद् अगर िर गाळाचा वनके्षप 
होईल अशा प्रिाहाचे अलस्तति. 
 

सबांध िर्षात (जल) पातळीत तुलनेने कमी फरक होर्ारे तलाि अगर नद्ाांची लहान प्रिशेद्वारे, 
आ. ११–२ मध्ये दािविल्याप्रमारे्, अगदी साधी असू शकतात. जया वठकार्ी पक्का पाया उपललध आहे 
अगर तसा बाांधता येईल अशा वठकार्ापयंत पांपापासूनचा नळ पाण्यात लाांबविण्यात येतो. िर तोंड केलेला 
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“एल” नळाच्या शिेटी बसविलेला असतो. ह्या सिांच्या सिोिती, अांशतः अगर पूर्णपरे् दगड धोंड्यानी 
िरलेला, चाांगल्या प्रकारे तयार केलेला लाकडी रपजरा बसविण्यात येतो. रपजऱ्याचा माथा वबडाच्या अगर 
िोके असलेल्या जाळीने झाकण्यात येतो. तयाच राांगेत सूक्ष्म जाळी पांरपग कें द्रात बसविण्यात येते, कारर् 
ह्या जागी देििाल कररे् सोपे जाते. आ. ११–३ मध्ये अवधक साांगोपाांग प्रिशेद्वार दािविले आहे. 
 

 
आ. ११–२. वनमवित प्रिशे–रपजऱ्याचा एक साधा प्रकार. 

 
आ. ११–३. प्रथम सळ्याांचे पायाडे ि नांतर काढता घालता येर्ाऱ्या जाळ्या असलेले नदीिरील प्रिशेद्वार. 

 
मोठाली प्रिशेद्वारे सामान्यपरे् आिश्यकतया महाग आवर् गुांतागुांतीची असतात. कुां डन बाांधाचा 

उपयोग करून अिजड सांरचनाांना पक्का पाया वमळािा म्हर्ून, तलािाचा अगर नदीचा तळ िोदािा 
लागतो. तलािाच्या अगर नदीच्या िाली िोदलेल्या ियुारातून अगर पुरलेल्या नळातून वकनाऱ्यािर पार्ी 
नेण्यात येते. मोठ्या प्रिशेद्वाराांच्या उदाहरर्ाांच्यापैकी एक वसलन्सनाटी येथील आहे तेथे ओहायओ नदीतून 
पार्ी घेण्यात आले आहे आवर् तयात ७० फूटाांपयंत पाण्याच्या बदलाकरता तरतूद केलेली आहे; तसेच 
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वशकॅगो येथील विल्सन एव्हेन्यू प्रिशेद्वार हे दुसरे उदाहरर् आ. ११–४ मध्ये दािविले आहे. वशकॅगो 
प्रिशेद्वार वकनाऱ्यापासून ३ मलैािर आहे आवर् तेथे वमवशगान सरोिराची िोली ३५ फूट आहे. बाहेरच्या 
किचाच्या तळाशी व्यास ९० फूट आहे. ८ फूट उांच आवर् १० फूट रूां दीच्या ८ द्वाराांतून पार्ी रपजऱ्यात प्रिशे 
करते. हा रपजरा वकनाऱ्यािर तयार केला होता आवर् वनिडलेल्या जागेिर तरांगत नेऊन तीत पुरण्यात 
आला. ियुाराकडून वकनाऱ्याकडे जार्ारा प्रिशे कूप १४ फूट व्यासाचा आहे. वमवशगान सरोिरातील 
पाण्याची पातळी तुलनेने लस्थर रहात असल्याने अनेक पातळ्याांिरून पार्ी घेण्याकरता तरतूद करण्याची 
गरज लागली नाही. 
 

 
आ. ११–४. वशकागो येथील प्रिशेद्वाराची सांरचना. 

 
११–३. अवस्थापनाने (पाण््ाचे) णनमवलीकरि. 
 

एका अगर अवधक जाळ्याांतून पार्ी िाहून नेल्यानांतर, उपचारामधील अांवतम टप्प्याकरता तयारी 
करण्याची दुसरी पायरी, सामान्यपरे्, वकलाटकाांच्या मदतीने अिसादन कररे् ही असते. रासायवनक द्रव्ये 
घालून अगर तयाांच्यावशिाय अिसादन कररे् ही क्ववचतच उपचाराांची सांपूर्ं वरम यापद्ती असू शकते; ह्याला 
महतिाचे अपिाद, जेथे मोठ्या जलाशयात बऱ्याच कालािधीपयंत स्िच्छ उच्चतर िवूमजल साठून रावहलेले 
असते ते असतात. 
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अिसादन आवर् वकलाटनाला महति असते याचे कारर् ह्या प्रवरम याांच्या मुळे पार्ी वनस्यांदनक्षम 
होते. वनस्यांदकाची सक्षम आवर् िासविरवहत कामवगरी होण्याची िािी राहण्याकरता पाण्याची योग्य पूि ं
तयारी कररे् जरूर असते. उपचार सांयांिाचे अविकल्पन आवर् पवरचालन ह्या दोन्हींचा उदे्दश प्रिािी आवर् 
काटकसरीच्या एका सांचात अनेक उपचार प्रवरम या एकवित करता याव्यात हा असतो. 
 

साधे अवसादन :– 
 

बऱ्याच काळपयंत साठिर्ाच्या टाक्यात साठिनू ठेिण्यामुळे पार्ी वनमणळ होते ि कधी कधी एिढेच 
उपचार पुरेसे होतात. तथावप, अनेकिळेा असा जलसांचय ही पुढील उपचाराची पवहली पायरी असते आवर् 
साठिनू वनमणळ कररे् केिळ अिसादनानेच शक्य होते असे नसून सूयणप्रकाश आवर् िायु वमश्रर्ानेही ते शक्य 
होते. साध्या अिसादनाचा, पाण्यातील तरांगर्ारे अवतसूक्ष्म कर् काढून टाकण्याच्या बाबतीत, फारच थोडा 
पवरर्ाम होतो पर् अवधक मोठे आवर् जड कर् जरूर िाली बसतात. ते वकती प्रमार्ात िाली बसतील हे 
तयाांचा आकार आवर् पाण्याच्या प्रिाहाच्या िगेािर अिलांबून असते. 
 

वमसूरी नदीतल्यासारख्या उच्च प्रमार्ात गढूळ असलेल्या स्थानातून जेव्हा पार्ी घेण्यात येते तेव्हा 
बऱ्याच प्रमार्ात गढूळपर्ा नाहीसा करण्यासाठी आवर् तुलनेने एकसारख्या दजाचे पार्ी पुरविण्यासाठी 
पुिोपचार–द्रोर्ीचा उपयोग करािा. उदाहरर्ादािल, द. वल. ला १५००० ते ५०००० वम. गॅ्र. पासून द. 
वल. ला ५०० ते ८०० वम. गॅ्र. पयंत पूिण अिसादनाने गढूळपर्ा कमी करण्यात आला आहे. ॲवरझोनातील 
युमाजिळच्या गाळ काढून टाकण्याच्या सांयांिाने, इांपीवरयल िोऱ्यात रसचाईसाठी िापरण्यात येर्ाऱ्या 
कोलोरॅडो नदीच्या पाण्यामधून, ७००० टन वचिल आवर् गाळमाती दररोज काढून टाकण्यात येते. रसचाई 
कालव्यातील आवर् िांदकातील गाळ मातीमुळे चोंदून जाण्याची वरम या दूर करून अगर ती कमी करून, 
उपचाराला येर्ाऱ्या िचांचा पैसा बराचसा परत वमळविता आला. 
 

णकलाटनाने अवसादन :– 
 

पाण्यात तरांगत असर्ारे अवतसूक्ष्म द्रव्य काढून टाकण्याकरता, वकलाटक असे सांबोधण्यात येर्ारे 
रासायवनक द्रव्य पाण्यात वमसळरे् ही सिणसामान्य प्रथा आहे. तयामुळे पुांजके बनतात, तयात सूक्ष्म वििावजत 
कर् आकमितर्षत होतात आवर् पाण्यातील कलील द्रव्याांचे अिसादन करून अवधक सहज काढून टाकता 
येईल असे तयाांचे गट अगर वमलाि ेबनतात. 
 

पाण्यातील तरांगतया द्रव्याची िाली बसण्याची क्षमता कर्ाांचा आकार आवर् विवशष्ट गुरुति 
याांच्यािर मोठ्या प्रमार्ात अिलां बून असते, तसेच पाण्याच्या तपमानाचाही वतच्यािर प्रिाि पडतो. वजतके 
अवधक थांड पार्ी वततके ते अवधक वचकट असते आवर् आवर् अिसादन होत असताना कर्ाांना अवधक 
घर्षणर्ािर मात करािी लागते. गरम पाण्यातसुद्ा, अवतसूक्ष्म कर् इतक्या सािकाश िाली बसतात कीं, 
केिळ अिसादनाने (पार्ी) वनमणल कररे् व्यिहायण होत नाही. पाण्यातील कर्ाांच्या अिसादन िगेाकरता 
गवर्तीय सूिे तयार करण्यात आली आहेत पर् प्रतयक्षात ही सूिे पूर्णपरे् लाग ूकरता येत नाहीत, कारर् 
अनेक पवरलस्थतींच्या मुळे अिसादनाच्या प्रमार्ािर पवरर्ाम होतो. सामान्यपरे् टाकीच्या अविकल्पनात 
िापरलेल्या अनुििािर आधारलेल्या वनयमातून योग्य मागणदशणन होते. 
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११–४. अवसादन टाक््ाांचे अणभकल्पन :– 
 
अिसादन द्रोर्ीच्या आकाराचे गर्न करताना पवरिाह िगेाला अगर पृष्ठीय अिस्थापन िगेाला 

महति असते पवरिाहाचा अनुजे्ञय िगे जर टाकीच्या पषृ्ठिागाच्या द. चौ. फुटास दर २४ तासाांत १००० 
गलेॅन असेल तर द. वद. १ द. ल. गलँन प्रिाहाकरता १००० चौं. फुट पृष्ठीय के्षिफळ असलेली टाकी 
लागेल. तथावप पाण्यािरील उपचारात टाकीची धारकता, प्रिाहाचा िगे अगर पृष्ठीय के्षिाच्या दर एककाचे 
पृष्ठीय िारर्, याांच्यािरून सामान्यतः वनवित करण्यात येत नाही. याला जेव्हा शीघ्रगती अिसादन द्रोण्याां 
िापरण्यात येतात तेव्हाच अपिाद असतो. जलोपचार द्रोण्याांकरता विश्रामकाल सामान्यपर्ें ३ आवर् ४ 
तासाांच्या दरम्यान असतो आवर् तयाांची िोली ९ ते १२ फुटापयंत असतें. मोठ्या सांयांिात ती यापेक्षाही 
जास्त असते. तयाांच्या अनुप्रस्थ छेदाांची के्षिे द. वम. स ०·५ ते ३ फू. या व्याप्तीत प्रिाहाचा क्षैवतज िगे 
राहील अशी असतात. तो िगे सामान्यपर्ें द. वम. स १ फूट असतो. 

 
आ. ११–५. मध्ये दािविल्याप्रमारे् टाक्या चौकोनी असतात ि तयाांतील प्रिाह क्षैवतज असतो. 

अगर आ. ११–६ तल्याप्रमारे् तया गोल असतात. क्षवैतज प्रिाही टाकीची लाांबी रुां दीच्या ३ ते ६ पट असते 
पर् इष्ट िोली, प्रदेश, आवर् टाक्याांची हिी असर्ारी सांख्या, या सारख्या स्थानीय पवरलस्थतीस अनुसरून 
ह्या गुर्ोत्तरात बदल करािा लागतो. जया टाक्याांिर अिमल काढून टाकण्याकरता याांविकी साधने 
बसविलेली नसतात तयाांच्या बाबतीत अिसादी द्रव्याचा साठा करण्याची तरतूद करण्यात यािी. आ. ११–
७ मध्ये दािविल्याप्रमारे् उतरता तळ असलेल्या चौकोनी टाकीची अिस्थापन क्षमता उच्च प्रकारची असते. 
 

 
आ. ११–५. कै्षणिज प्रवाह असलेली चौकोनी टाकी. 

 
आ. ११–६. अिमल काढून टाकण्याची यांिर्ा असलेली गोल अिस्थापन टाकी. (डॉर-आवलव्हर 

इनकापो याांच्या सौजन्याने) 
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आ. ११–७ उतरता तळ असलेली चौकोनी टाकी. 

 
उध्िणमुिी प्रिाहाच्या टाक्या सुरिातीला मृदुकरर्ाच्या प्रवरम येसाठी अविकलल्पत केल्या होतया. 

आता तया अिसादनाकरतासुद्ा िापरल्या जातात. अशी एक टाकी आ. ११–८ मध्ये दािविली आहे. पार्ी 
िरच्या मध्यातून आत येते आवर् वमश्रर्-कप्प्यातून िाली िाहात जाते. तेथून ते तुलनेने लहान असलेल्या 
वछद्राांतून आवर् बाहेरील कप्प्यातून जाते. कप्प्याच्या बाजू उतरतया असल्याने प्रिाहाचा िगे शीघ्र गतीने 
कमी होतो. कप्प्यामधील जया रबदूजिळ पाण्याची उध्िणगती घन द्रव्याला लस्थर ठेिण्यास पुरेल इतकी आहे 
अशा जागी तया द्रव्याचे आिरर् बनू लागते. प्रिाहाच्या विरूद् लस्थर होऊ शकर्ार नाहीत असे िरिर 
चढर्ारे कर् गाळून टाकण्यात हे आिरर् प्रिािी असते. 
 

 
आ. ११–८. उध्िणमुिी प्रिाह असलेली चौकोनी टाकी 

 
टाकीतून पार्ी बाहेर जात नसताना ती िरण्याकरता प्रिाहाला जो िळे लागतो तयाला टाकीचा 

विश्राम काल असे म्हर्तात. जसे, जर सामान्य प्रिाह द. वद. २०००,००० गलँन असेल आवर् टाकीची 
धारकता ५००,००० गलॅन असेल तर विश्राम काल २,०००,०००/५,००,००० = ४ तास होतो. सामान्यपरे्, 
पाण्याच्या गुर्धमाच्या आधारािर विश्राम कालाची वनिड करण्यात येते आवर् नांतर टाकीच्या लागर्ाऱ्या 
धारकतेचे सांगर्न करण्यात येते. 

 
अगदी लहान सांयांिे सोडून इतरि दोन अगर अवधक टाक्या असरे् इष्ट असते. पाण्याच्या 

उपचारातील प्रिाह–विचररे् जरी सामान्यतः फार जास्त नसतात तरीही (यांिरे्त) लिवचकता असरे् इष्ट 
असते आवर् अनेक द्रोण्याांच्यामुळे वरपेरी आवर् साफसफाई कामात अडथळा न येता देििाल करता येते. 
ह्या द्रोण्याांच्यापैकी कोर्तयाही एकीकडे अगर एकीतून प्रिाह सहज िळिता येईल अशी योजना केलेली 
असािी. 

 
टाक््ाांचे आकार :– 
 
चौकोनी टाकीची धारकता ही वतच्या लाांबी, रुां दी आवर् िोलीचा गुर्ाकार असते. सामान्यपरे् 

(ह्यापैकी) पवरिाह िगे आवर् िोली गृहीत धरण्यात येतात आवर् लाांबी रुां दीचा गुर्ाकार वनधावरत 
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करण्यात येतो. घनद्रव्य काढून टाकण्याची उपकररे् विवशष्ट मानक आकारात तयार केली जातात आवर् 
अल्प प्रमार्ात योग्य आकारािरून टाकीची रुां दी ठरविण्यात येते. उदाहरर्ाथण, ३ तासाचा विश्राम ि १२ 
फूट िोली असताना दर वदिशी २,२५०,००० गलॅन पाण्यािर उपचार करण्याकरता पृष्ठीय के्षिफळ ३१२५ 
चौ. फू. लागेल आवर् रुां दी ि लाांबी अनुरम मे ४० फूट ि ७८ फूट असू शकतील. २० ि  ७८ फूट आकाराांच्या 
दोन टाक्याांनी चाांगल्या प्रकारे ह्या पृष्ठिागाची तरतूद होऊ शकेल. ह्या अविकल्पनात पृष्ठिागािरील 
अिस्थापनाचा िगे हा गांिीर (घटक) नसतो. 

 
पवरिाहाच्या िगेािरच गोल टाकीचा व्यास, लागर्ारी राशी ि िोली अिलांबून असते. चौकोनी 

टाकीप्रमारे्च येथेही ठराविक मानक आकाराांची उपकररे् बनविण्यात येतात. टाकीचा तळ सामान्यपरे् 
शांकूच्या आकाराचा असतो आवर् उतार एक इांच उिा ि १ इांच आडिा या प्रमार्ात असतो. ही मापे आधार 
धरून िालील सूिािरून रावश काढण्यात येते : 

 
 v = D2 (०·०११d + ०·७८५h) (११–१) 

 
येथे V = गोल टाकीचे घ. फू. त आयतन; 
d = टाकीचा फुटात व्यास; 
h = बाजूची अगर पिजलाची फूटात िोली; 
 
h चे मूल्य गृहीत धरले जाते आवर् जर अन्य घटक ज्ञात अगर गृहीत धरले असतील तर d अगर v 

करता समीकरर् सोडिता येते. 
 
उदाहरि :– ११–१. याांविक उपकररे् नसलेल्या एका चौकोनी अिसादन टाकीत द. वद. 

४००,००० गलॅन अनुपचावरत पाण्यािर उपचार कराियाचा आहे. अिसादन काल ४ तास, प्रिाहाचा िगे 
द. वम. स ३ इांच ि पाण्याची िोली ि अिसाद १४ फूट आहेत. जर अिसादाकरता ४ फूट गुांजाईश ठेिली 
तर (अ) द्रोर्ीची लाांबी आवर् (ब) द्रोर्ीची रुां दी वकती असेल? 

 
उकल :– (अ) अिसादन काल ४ तास = २४० वमवनटे आहे; प्रिाहाचा िगे द. वम. स ३ इांच अगर 

द. वम. स ¼ फूट आहे; म्हर्ून लागर्ारी लाांबी २४० × ¼ = ६० फूट येईल. 
 
(ब) उपचावरत कराियाच्या पाण्याची रावश प्रतयेक ४ तासाच्या कालािधीकरता 

४००,००० × 
४ 

= ६६,७०० गलँन अगर ८९२० घ. फू. आहे. 
२४ 

द्रोर्ीची लाांबी ६० फूट असल्याने, अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ ८९२०/६० = १४८·७ चौ. फू. येते. जेव्हा ४ 
फूट अिसाद असतो तेव्हा पाण्याची िोली १४ - ४ = १० फूट असते आवर् द्रोर्ीची लागर्ारी रुां दी 

 १४८·७ 
= १४·९ अगर १५ फूट येते. 

१० 
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उदाहरि ११–२. याांविकी मानक अिमल–वनष्ट्कासन उपकरर् बसविलेल्या एका गोल टाकीतून 
दर वदिशी ७५०,००० गलॅन वकलाटवनत पार्ी हाताळाियाचे आहे. जर अिसादन काल ४ तासाचा हिा 
असेल ि टाकीची िोली १० फूट हिी असेल, तर टाकीचा व्यास वकती असािा? 

 
उकल :– अिसादन काल ४ तास आहे म्हर्ून हाताळाियाची पाण्याची रावश प्रतयेक 

कालािधीकरता 
 

 
७५०,००० × 

४ 
= १२५,००० गलॅन अगर १६७१० घ. फू. येते. 

 २४ 
ह्या उदाहरर्ात जर h = १० फूट आवर् d = ३० फूट आहे असे धरले, तर पवहल्या चाांचर्ीकवरता समी. 
११–१ ने प्राप्त केलेली राशी = 
 

V = d2 (०·०११d + ० ७८५ h) 
= ३०2 (०·०११ × ३० + ०·७८५ × १०) 
= ७२७० घ. फू. 

 
ही रावश वनवितच V = १६७१० पेक्षा पुष्ट्कळच कमी असल्याने यापेक्षा मोठा व्यास धरून पहाि.े 

म्हर्ून दुसऱ्या चाांचर्ीकरता जर ४५ फूट व्यास धरला तर प्राप्त होर्ारी रावश = 
 
V = ४५2 (०·०११d + ०·७८५ h) 

= ४५2 (०·०११ × ४५ + ०·७८५ × १०) 
= १६९०० घ. फू. 

 
ही रावश १६७१० घ. फूटापेक्षा रकवचत जास्त असल्याने ४५ फूट व्यासाचा उपयोग करािा. 
 

११–५. अवसादन टाक््ाांचे सांरचनी् घटक :– 
 
प्रवेशद्वारे आणि णनगवमद्वारे :– 
 
आ. ११–५, ११–६, ११–७ मध्ये प्रिशे आवर् वनगणमद्वाराांचे बाांध दािविले आहेत. टाकीत पुरिठा 

करर्ाऱ्या घटकाांसह टाकीचे अविकल्पन असे कराि े की प्रिशेद्वारातून वनगणमद्वाराकडे सम आवर् 
एकसारिा प्रिाह सहजपरे् िाहून जािा. चौकोनी टाकीच्या प्रिशेद्वाराजिळ एका बावधका रितींची तरतूद 
करण्याची सामान्य प्रथा आहे. या रितीमुळे टाकीच्या सांपूर्ण रुां दीिर अांतः प्रिाहाचे वितरर् होते. विस्तृत 
प्रमार्ात केलेल्या प्रयोगाांिरून असे वदसून आले आहे की, चौकोनी टाकीत अांतरा अांतरािर ठेिलेल्या 
बाांधकामाांच्यामुळे फारच थोडा फयदा होतो. कारर् तयामुळे िोिरे आवर् प्रिाह अनेक िळेा वनमांर् होतात. 
म्हर्ून योग्य प्रकारे अविकल्पन केलेल्या प्रिशे आवर् वनगणमद्वाराच्या सांरचनाांच्या सहाय्याने टाकीमधील 
प्रिाहाचे वनयांिर् करण्याकडे अविकल्पनाचा कल असतो. गोल टाकीत मध्य स्तांिातून पुष्ट्कळिळेा (पार्ी) 
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पुरिठा करण्यात येतो आवर् तेथून स्तांिातील द्वाराांमधून तो बाहेरच्या बाजूकडे नेण्यात येतो. नांतर पवरघीय 
बाांधाकडे अरीय वदशनेे पार्ी िाहते. तयाकवरता बावधकाांची गरज लागत नाही. 

 
अवमल णनष्ट्कासन :– 
 
आ. ११–५ आवर् ११–६ त दािविलेल्या टाक्या अिसावदत द्रव्य काढून टाकण्याकरता याांविकी 

साधनाांनी सुसवित केल्या आहेत. आ. ११–५ मध्ये दािविलेल्या टाकीतील अिमल वनगंमद्वाराजिळच्या 
नाळक्यात िरडून नेण्यात येतो. आ. ११–६ मधील टाकीत अिमल िरडून मध्याकडे नेण्यात येतो आवर् 
िरील प्रमारे्च काढून टाकला जातो. नाहीतर उष्ट्र् हिामानात अिसावदत घनपदाथांतील सेंवद्रय द्रव्याांचे 
विघटन होते आवर् सांिितः पार्ी बेचि होते आवर् तयाला दुगंधी सुटते. तसेच, अनेक फूट घनपदाथण 
साचनू रावहलेल्या द्रोर्ीची स्िच्छता करण्याचे न आिडर्ारे आवर् िमितचक काम, जर सतत अगर मधून 
मधून चालू करता येर्ाऱ्या याांविकी वनष्ट्कासनाकरता लागर्ाऱ्या साधनानी टाक्या सुसि केल्या, तर 
टाळता येते. 
 

द्रोिीिील जलपािळ्ाांचे णन्ांत्रि :– 
 
अिसादन टाकीतील पाण्याच्या प्रिाहाच्या राशीचा िगे िाजिी प्रमार्ात एकसारिा असािा. 

तसेच, टाकीतून जिळ जिळ प्रतयक्षपर्ें वनस्यांदकाकडे प्रिाह िाहून जािा. वनस्यांदकाचे कायण योग्य 
प्रमार्ात एकसारख्या िगेाने व्हाि.े तथावप वनस्यांदक धुण्याकरता अगर तयाांच्या देििालीकरता 
सेिाकायातून एक अगर दोन वनस्यांदक बांद ठेिण्याची गरज पडते. अिसादन टाकीतील प्रिाह 
तयाप्रमार्ात कमी करण्याकरता द्रोर्ीतील जलपातळीचे वनयांिर् करण्याची तरतूद करायला हिी. प्रिाह 
जसा आवर् जयािळेी कमी होईल तसाच आवर् तयाचिळेी टाकीतील अांतःप्रिाह कमी करता येईल 
अशाप्रकारे वनयांिकाचे पवरचालन झाले पावहजे, म्हर्जे िोिरे आवर् प्रिाह याांची वनमितमती टाळता येते. 
मागर्ी वकतीही असली तरी द्रोर्ीमधील पातळी लस्थर रािर्ारा एक वनयांिक आ. ११–९ मध्ये दािविला 
आहे. 

 

 
आ. ११-९ अिसादन टाकीतील जलपातळी एकसारिी रािर्ारा वनयांिक. 

 
११–६. णकलाटन :– 

 
जेव्हा पाण्यातील गढूळपर्ा द. वल. ला ३० ते ५० वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असतो, तेव्हा वकलाटकाचा 

उपयोग कररे् अगतयाचे असते. परांतु प्रतयक्षात माि जया जल–उपचार सांयांिात शीघ्र–िालुका 
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वनस्यांदकाांचा िापर करण्यात येतो तया सिात वकलाटनाचा उपयोग केला जातो. तथावप वकलाटनाने आवर् 
अिसादनाने उपचार कायण पूर्णपरे् होत नाही ि तयाला जोड म्हर्ून वनस्यांदनाची जरुरी असते. पाण्यात 
योग्य अशी एक अगर अनेक रसायने वमसळून वकलाटन साध्य करण्यात येते. पाण्याच्या गुर्धमांिर ि 
रसायनािर अिलां बनू राहून प्रथमतः जलदी आवर् जोराने वमश्रर् कररे् आवर् नांतर अवधक काळ आवर् 
सािकाश वमश्रर् कररे् जरुरीचे असते. शीघ्र वमश्रर्ाची केव्हा केव्हा जरुरीही लागत नाही. 

 
“वमश्रर् द्रोर्ी” ही सांज्ञा जया टाकीत पार्ी आवर् रसायने एकि वमसळली जातात तया टाकीला 

िापरण्यात येते. “अिसादन द्रोर्ी” अगर “अिस्थापन द्रोर्ी” अशी सांज्ञा जया द्रोर्ीत अिसादन होत 
असते वतचा नामवनदेश करण्याकरता िापरतात. 

 
पाण्यात अगर िावहतमलात रसायने वकती िापरायची याचे वदग्दशणन करण्याच्या तीन पद्ती 

आहेत. दर गलँनला गे्रन्स (गे्र./गॅ्र.), दर दशलक्ष गलँनला पौंड (पौंड/द. ल. ग.ॅ), दर वलटरला 
वमलीगॅ्रम्स् (वम. गॅ्र./वल.) अशा तया सांज्ञा आहेत. ७००० गे्रन्सचा एक पौंड होत असल्याने एक गे्र./ग.ॅ हे एक 
पौंडास ७००० गलँन अगर १,०००,०००/७००० = द. द. ल, गलॅनला १४२·८ पौंडाबरोबर असते. दर 
वलटरला दशलक्ष ग्रँम हा एककाांक, द. द. लक्षाला इतके िाग ह्या प्रमार्ाऐिजी हल्ली िापरण्यात येत 
असला तरी पाण्याच्या उपचाराच्या सांबांधात सि ं व्यािहावरक उपयोगाकरता हे दोन्हीही एकच असतात. 
एक गलॅन पाण्याचे िजन ८·३४ पौंड असल्याने एक गे्र/गॅ्र. हे १४२·८/८·३४ = द. वल. ला १७·१ वम. गॅ्र 
इतके असते. तसेच द. वल. ला एक वम. गॅ्र. आवर् दर द. लक्ष गलँन ला ८·३४ पौंड हे दोन्ही एकच 
असतात. 

 
वकलाटनाकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या रसायनाांना फार रकमत पडते. तसेच वकलाटन आवर् 

अिस्थापन याांच्या प्रवरम याांनी पाण्याचे योग्य प्रकारे वनमणलीकरर् झाले नाही तर वनस्यांदक िरचेिर धुिाि े
लागतात आवर् तयाकरता धािनजलाची अवधक राशी िापरािी लागते. शिेटी यू. स्टे. च्या उत्तरपूिण 
िागातील पृष्टजलात पाण्यात सहजासहजी वकलाटन न होता तयाऐिजी नाजूक असे सूक्ष्म वपसासारिे 
पुांजके तयार होतात आवर् ते सािकाश िाली बसतात. अशा पाण्याकरता वमश्रर् आवर् अिसादन द्रोण्याांचे 
अविकल्पन करताना काळजी घ्यािी लागते. रासायवनक प्रवरम या व्हािी म्हर्ून योग्य अिस्थेत पार्ी आर्ले 
पावहजे आवर् रसायनाचा वबनचुकपरे् पुरिठा केला पावहजे. 

 
११–७. णमश्रि द्रोण््ाांचे अणभकल्पन :– 

 
सामान्यपरे्, पार्ी आवर् रसायनाचे जलद गतीने वमश्रर् करून आवर् पाठोपाठ तुलनेने ते 

सािकाश ढिळून उत्तम पुांजके तयार करता येतात. जयात याांविकी साधने िापरता येतात, जयाांच्यािोिती 
अगर िाली पार्ी वनयांवित िगेाने िाहते, अशा िावधकाांचा िापर करण्यात येर्ाऱ्या वमश्रर् द्रोण्याांचे दोन 
प्रकार आहेत. याांविकी वमश्रर्ाांत वमश्रर् दोन टप्प्याांत िापरता येते. जयात अल्पकालाकवरता जोराने 
ढिळण्याची तरतूद केलेली असते आवर् पाठोपाठ िल्ही सािकाश वफरिनू वमश्रर् अवधक जास्त िळे 
ढिळण्याची तरतूद केलेले असे दमक वमश्रर् असते. िायू वमश्रर् साधनाांचाही िापर करण्यात येतो. तयात 
टाकीतून पार्ी जात असताना सांदावबत िायूांचा उपयोग करण्यात येतो. अिसादन टाकीकडे प्रिाहाचे 
वितरर् करर्ाऱ्या बावधका रितीमुळे अिसादनाच्या अिस्थेपासून वमश्रर्ाची अिस्था सामान्यपरे् िगेळी 
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केली जाते; तथावप सांयांिाच्या काही प्रकारात वमश्रर् द्रोण्यातील प्रिाह टाकीच्या िालील अगर मधून 
नेलेल्या नळाने अिसादन टाकीच्या मध्याकडे नेण्यात येतो. 

 
आ. ११–१० मध्ये वनमणलकारक अथिा अिसादन द्रोर्ीशी जोडलेली याांविकी साधनाांनी सुसि 

अशी वमश्रर् द्रोर्ी दािविली आहे. डाव्या बाजूला प्रिशेद्वार ि दमक वमश्रक दािविले आहेत आवर् 
सािकाश वमश्रर् करर्ारे सांयांि अगर पुांजीकारक मध्यािर ठेिले आहे. वकलाटवनत पार्ी 
बावधकारितीमधून उजिीकडच्या वनमणलकारकात जाते. सािकाश वमश्रर् होर्ाऱ्या वििागातील वमश्रर् 
करण्याची िल्ही आ. ११–११ मध्ये दािविली आहेत. िल्ह्याांचा प्रतयेक सांच दवक्षर्ािती वदशनेे वफरतो. आ. 
११–१२ मध्ये तुलनेने उच्चगतीने चालर्ारा पे्ररक असलेला एक दमक–वमश्रक दािविला आहे. 
 

 
आ. ११-१०. दमक वमश्रर्. वकलाटन. आवर् वमश्रर् याांची सांयुक्त द्रोर्ी आवर् अिस्थापन टाकी 

 
आ. ११–११. पवरभ्रामी प्रकारचे िल्ह्याांचे पुांजीकारक 

 
आ. ११–१२. दमक वमश्रक. 

 
बाणधका बसणवलेली द्रोिी :– 
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आ. ११–१३ मध्ये िर अगर िाली बसविलेल्या बावधकाांचा उपयोग करण्यात येत असलेली एक 

वमश्रर् द्रोर्ी दािविली आहे आवर् आ. ११–१४ मध्ये शिेटाच्या िोिती बावधक असलेली वमश्रर् द्रोर्ी 
दािविली आहे. बावधकाांमधील अांतर ि तयाांचा आकार असा असतो की, तयामुळे तयाांच्या िोितालून जार्ारे 
पार्ी पुांजके वनमार् होण्याकरता अिश्य असर्ाऱ्या वमश्रर्ाकरता जरूर वततके ढिळले जाते. बावधका 
शिेटािोिती बसविलेली असोत अगर िर आवर् िाली बसविलेली असोत, अविकल्पनाचा पाया एकच 
असतो. 
 

 
आ. ११-१३. बावधकाांच्या िरून आवर् िालून पार्ी जार्ाऱ्या वमश्रर् द्रोर्ीचा उदग्र छेद. 

 
आ. ११-१४. बावधकाांच्या टोकाांच्या बाजूने पार्ी जार्ाऱ्या वमश्रर् द्रोर्ीच्याअनुविके्षपाचे दृश्य. 

 
स्िच्छता करता यािी म्हर्नू बावधकाांच्यामधील अांतर १८ इांचापेक्षा कमी असू नये. नाल्याांतील 

बावधकाांच्या दरम्यान प्रिाहाचा िगे दर सेकां दास ½ आवर् १½ फूटाांच्या दरम्यान असािा. वमश्रर् टाकीतील 
विश्रामकाळ २० आवर् ५० वमवनटाांच्या दरम्यान असािा. ह्या धटकाांिरून प्रिाहाच्या अनुप्रस्थ छेदाचे 
के्षिफळ ठरविता येते. रित आवर् प्रतयेक बावधकेचे टोक या मधील वनव्िळ अांतर बाांधकामामधील अांतराच्या 
सुमारे १½ पट असते; तथावप ते २४ इांचापेक्षा कमी असू नये. 

 
प्रतयेक नालीच्या हव्या असर्ाऱ्या अनुप्रस्थ छेदाच्या के्षिफळाला बावधकाांमधील अांतराने िागून 

बावधकाांच्या टोकाांच्या बाजूने पार्ी जार्ाऱ्या द्रोर्ीची लागर्ारी िोली प्राप्त करण्यात येते. पाण्याच्या 
िोलीत रकवचत फरक झाला तरी प्रिाहाच्या िगेात बऱ्याच प्रमार्ात बदल होण्याची शक्यता असल्याने ३ 
फूटापेक्षा कमी िोली इष्ट नसते. म्हर्ून जेव्हा सांगवर्त िोली ३ फूटापेक्षा कमी असते तेव्हाां बावधकाांच्या 
टोकाांच्या बाजूने पार्ी जार्ाऱ्या बावधका िापरू नयेत. िर आवर् िाली बसविलेल्या बावधकाांच्या बाबतीत, 
प्रतयेक नालीत हव्या असर्ाऱ्या अनुप्रस्थ छेदाच्या के्षयफळाला बावधकाांतील ठरविलेल्या अांतराने िागनू 
द्रोर्ीची रुां दी प्राप्त केली जाते. बावधकाांच्यामधील अांतराच्या २ ते ३ पट िोली ठेिरे् अवधक पसांत केले 
जाते. बावधकेची िरची कड आवर् जलपृष्ठ अगर बावधकेची िालची कड ि द्रोर्ीचा तळ याांच्यामधील 
वनव्िळ अांतर बावधकाांच्यामधील अांतराच्या सुमारे १½ पट असाि.े 

 
बावधका असलें ल्या वमश्रर् द्रोण्यात अनेक तोटे असतात परांतु लहान प्रवतष्ठापनाांत तयाांचा उपयोग 

होऊ शकतो. प्रिाहाचा िगे आवर् रावश याांच्या तुलनेने सांकुवचत मयादेतच तया कायणक्षमतेने काम करतात 
आवर् म्हर्ून तयाांचे कायं लिवचक नसते. याांविकी वमश्रकाांच्यापेक्षा याांत शीर्षणहानी जास्त होते. बरेच िळेा 
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चाांगले पुांजके प्राप्त व्हािते म्हर्ून अवधक वकलाटक िापरािा लागतो; कारर् चाांगल्या प्रकारे अविकल्पन 
केलेल्या याांविकी उपकरर्ाांच्या मानाने याांतील वमश्रर् कमी कायणक्षम असते. 

 
बावधका असलेल्या वमश्रर् कक्षातील शीर्षणहानी द्रि इांवजनीअरीची सामान्य तति ेलािनू आवर् िगे, 

बावधकाांचे पृष्ठीय गुर्धमण, वदशते होर्ाऱ्या िारांिार बदलाांचे पवरर्ाम, जलस्तांिाची द्रिीय विजया, 
याांच्यािरून अांदाजाने काढता येते. प्रतयक्ष व्यिहारात प्रतयेक १८० अांश िळर्ाकरता शीर्षणहानी िालील 
सूिाने सांगवर्त केलेल्या हानीच्याइतकी अांदाजे असते. 

 
H = ३·२ V2/२g (११–२) 

येथे H = फूटात शीर्षणहानी; 
V = दर सेकां दास द्रोर्ीमधून िाहर्ाऱ्या प्रिाहाचा फूटात िगे; 
g = दर सेकां दास फूटात गुरुतिीय तिरर्; 

 
उदाहरि ११–३ :– टोकािोिती बावधका बसविलेल्या एका वमश्रर् टाकीत द. वद. ३ दशलक्ष 

गलॅन पाण्यािर उपचार कराियाचा आहे. एका आडव्या रितीने तया टाकीचे समान िाग कराियाचे आहेत. 
प्रतयेक अध्या िागाची वनव्िळ रुां दी १० फूट होईल; तसेच बावधकाांमधील अांतर १८ इांच, वमश्रर् काल २० 
वमवनटे. प्रिाहाचा िगे दर सेकां दास ०·८ फूट ठेिाियाचा आहे; तर (अ) तया टाकीची िोली, (ब) 
टाकीतील नाल्याांची सांख्या, ि (क) टाकीची एकूर् आतील लाांबी वकती असेल; 

 
उकल :– (अ) २० वमवनटे वमश्रर्काळ आवर् द. से. स ०·८ फूट अथिा द. वम. स ४८ फूट िगे 

असताना पार्ी िाहण्याकरता अिश्य असलेले अांतर २० × ४८ = ९६० फूट येते. प्रतयेक २० वमवनटाच्या 
कालात वमश्रर् करण्याच्या पाण्याची राशी = 

३,०००,००० × 
२० 

= ४१६७० गलॅन अगर ५५७० घ. फू: येते. 
६० × २४ 

म्हर्ून बावधकाांच्यामधील नालीच्या अनुप्रस्थ छदाचे के्षिफळ ५५७०/९६० = ५·७ चौ. फूट येते. जर 
बावधकाांच्या दरम्यान वकमान अनुजे्ञय अांतर १८ इांच ठेिाियाचे असेल तर द्रोर्ीची िोली ५·७/१·५ = ३·८ 
अगर ४ फूट असािी. 
 

(ब) प्रतयेक बावधकेचे टोक आवर् रित याांच्यामधील िुले अांतर १½ × १८ = २७ इांच धराि.े तसेच 
प्रतयेक नालीची प्रिािी लाांबी नालीत पार्ी वजतक्या अांतरापयंत िाहील तया अांतराइतकी आहे असे धराि.े 
म्हर्जेच हे प्रिािी अांतर टाकीच्या कोर्तयाही अध्या िागाची वनव्िळ रुां दी उरे् एका रितीच्या जिळच्या 
सांपूर्ण िुल्या िागाइतके असेल. टाकीच्या प्रतयेक अध्या िागाची रुां दी ह्या उदाहरर्ात १० फूट असल्याने 
प्रतयेक नालीची प्रिािी लाांबी 

१० – 
२७ 

= ७·७५ फूट येते 
१२ 

आवर् प्रिाहाची लाांबी ९६० फूट राहण्याकरता नाल्याांची सांख्या ९६०/७·७५ = १२४ येईल. 
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(क) टाकीच्या प्रतयेक अध्यां िागात ६२ नाल्या असतील; आवर् बावधकाांची जाडी सोडून टाकीची 
वनव्िळ लाांबीं १·५ × ६२ = ९३ फूट होईल. प्रतयेक बावधकेकरता ३ इांच जाडी धरली तर टाकीच्या आतील 
एकूर् लाांबी ९३ + ०·२५ × ६१ = १०८·२५ फूट अथिा १०८ फूट ३ इांच येईल. 

 
याांविकी वमश्रर्ाची तरतूद असलेल्या द्रोर्ी :– जर यांिाने चालविलेल्या वमश्रर् द्रोर्ीत दमक 

वमश्रर् आवर् सांथ वमश्रर्ाचा िापर करण्याची योजना केलेली असेल तर दमक वमश्रर् कक्षाची क्षमता 
सामान्यपरे् २ ते ३ वमवनटातील प्रिाहाइतकी असते. दमक वमश्रकाचा पे्ररक द. वम. स १०० ते १२० फेरे 
करतो आवर् तयाचा पवरघीय िगे द. से. स १० ते १५ फूट असतो. दमकवमश्रर् कके्षच्या तळाशी पे्ररकाच्या 
पातयाांच्या िाली वकलाटन–रसायन रमसळण्यात येते. प्रिाह िरच्या वदशनेे असतो आवर् द्वाराांमधून वमश्रर् 
होर्ाऱ्या कक्षात सािकाश जातो. द. वद. १ द. ल. गलॅन अगर द. वम. स ७०० गलॅन प्रिाह असताना ७ 
फूट िोल ि ६ फूट चौरस दमक–वमश्रर्–कक्षात सुमारे १½ वमवनटाचा विश्राम काल वमळतो. 

 
सािकाश वमश्रर् होर्ाऱ्या घटकात अिरोधन काळ सामान्यपरे् सुमारे ४० वमवनटे असतो. िल्ही 

तळापासून आवर् बाजूांनी ६ ते १२ इांच दूर अांतरािर असतात. तयाांचा पवरघीय िगे द. से. स १ ते २ फूट 
असतो. सािकाश वमश्रर् होर्ाऱ्या कक्षातील प्रिाहाचा िगेही सामान्यपरे् विचार करण्याची बाब नसते 
कारर् पुांजके िाली बसू नयेंत म्हर्ून लागर्ारी वफरकी गती िल्ह्याांमुळे वमळते. कक्षाचा आकार इष्ट विश्राम 
कालािर आधारलेला असतो. उदाहरर्ाथण ४० वमवनटे विश्राम काल असेले द. वद. १ द. ल. गलँन पार्ी 
हाताळण्याकरता सािकाश वमश्रर् होर्ारा कक्ष १० फूट िोल, १० फूट रुां द, ४२ फूट लाांब असू शकेल. 

 
११–८. णकलाटनाकरिा वापराव्ाची रसा्ने :– 

 
वकलाटनाकरता सिात जास्त िापरण्यात येर्ारे रसायन म्हर्जे अल्युवमनम सल्फेट–Al2 (SO4)3 

18H2O हे असते. तयाला वनस्यांदक तुरटी अगर तुरटी असेही म्हर्तात. कमी जास्त प्रमार्ात बरेच िळेा 
िापरण्यात येर्ाऱ्या लोहलिर्ात फेरस सल्फें ट–FeSO4¿7H2O; फेवरक क्लोराईड–FeCl3; फेवरक 
सल्फेट–Fe2 (SO4)3 आवर् क्लोरीनयुक्त कॉपेरास, Fe2 (SO4)3¿FeCl3 याांचा अांतिांि होतो. कॅलवशयम 
हैड्रॉक्साईडच्या स्िरुां पात चनुा Ca (OH)2 फेरस सल्फेटच्या बरोबरीने अगर कधी कधी एकटा िापरर्ें 
जरुरीचे असते. तसेच ॲल्युवमनम सल्फेट बरोबर प्रवरम या करण्यासाठी क्षारता कमी असलेल्या पाण्यात 
तयाचीं जरुरी लागण्याची शक्यता असते. तुलनेने सांकुवचत मयांदेत पाण्याची क्षारता जेव्हा रािण्यात येते 
तेव्हा या रसायनाचा प्रिािीपर्ें ि काटकसरीने िापर होतो. इष्ट प्रवरम या प्राप्त करण्याकरता तसेच ती 
वटकून राहण्याकरता सोवडयम काबवोंतनेट, Na2CO3, जयाला सामान्यपरे् सोडा ॲश म्हर्तात; चुना, CaO; 
सल्लयुवरक अम्ल, H2SO4, या अम्लाांचा िापर करर्ें जरुरीचे असते. 

 
११–९. अल््णूमनम सल्फेटचा वापर :– 
 

अल्यूवमनम सल्फेट द्रिाच्या अगर गोळ्याांच्या स्िरुपात वमळते. पाण्यात वमसळण्यापूिी वतचे द्रािर् 
तयार केले पावहजे अल्यवूमनम सल्फेट द्रिात पाण्याचा पषु्ट्कळ अांश असल्याने तयाची दूरिर ने आर् कररे् 
िचाचे असते आवर् ते तयार करर्ाऱ्या सांयांिापासून तुलनेने फक्त कमी अांतराकरताच िापरता येते. 
तथावप सांिरर्ाच्या समस्या तयाच्या िापराने सहज सुटतात. पोर्षकात पुरिण्याकरता द्रािर् तयार 
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करण्यासाठी पवरश्रम कमी कराि ेलागतात. कँलल्शयम काबोनेटयुक्त पाण्यात जेव्हा तुरटी वमसळण्यात येते 
तेव्हा तयात िालील प्रवरम या घडून येते. 
Al2 (SO4)3 + 3Ca (HCO3)2 → 3CaSO4 + 2Al (OH)3 + 6CO2 

अल्यूवमनम 
सल्फेट + कॅलल्शयम 

बायकाबवोंतनेट → कॅलल्शयम 
सल्फेट + अल्यूवमनम 

हैड्रॉक्साईड + का. डाय 
ऑक्साईड 

 
जेव्हा पाण्यात सोवडयम काबवोंतनेट असते, तेव्हा िालील प्रवरम या होते. 
 

Al2 (SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 3Na2SO4 + 2Al (OH)3 + 3CO2 

अल्यूवमनम 
सल्फेट + सोवडयम 

काबवोंतनेट + पार्ी → सोवडयम 
सल्फेट + अल्यूवमनम 

हायड्रॉक्साइड + काबणनडाय 
ऑक्साइड 

 
अँल्यूवमनम हैड्रॉक्साईड विरघळत नाही आवर् कलील असते तयामुळे तयाचे पुांजके बनतात. अशा 

िनलेल्या पुांजक्यािरून बरोबर प्रमार्ात वकलाटकाची राशी िापरली आहे रकिा नाही हे समजते. मोठ्या 
वपसासारख्या पुांजक्याांिरून वकलाटकाची राशी जास्त आहे हे कळते. सामान्यपर्ें टाचर्ीच्या शीर्षाच्या 
आकाराचे पुांजक्यातील कर् असरे् इष्ट असते. 

 
सैद्धाांणिक गरजा :– उपचार करण्यात येर्ाऱ्या पाण्याचा गढूळपर्ा आवर् रांग यािर 

वकलाटनाकरता तुरटीची राशी वकती लागेल हे अिलां बनू असते. जर ३५°F पेक्षा िाली अगर ७०°F. पेक्षा 
िर तपमान गेले तर वकलाटकाची मागर्ी रकवचत िाढेल कारर् प्रवरम या सािकाश होईल अगर पुांजक्याांचे 
पुनरिशोर्षर् होईल. प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रयोगािरून लागर्ाऱ्या मािेची अांदाजे कल्पना येते पर् 
सांयांिाच्या पवरचालनातील प्रतयक्ष पवरर्ामािरून असे वदसते की ह्या राशीचे काहीसे समायोजन करण्याची 
जरुरी आहे. तुलनेनें स्िच्छ पाण्याकरता दर गलॅनला ०·३ गे्रन मािा िापरािी, पर् अवतशय गढूळ पाण्याांत 
५ गॅ्रम इतकी जास्त मािा िापरािी लागेल. सरासरी अनुपान दर गलॅनला १ गे्रन असते. 

 
तुरटी वमसळून सांपूर्ं प्रवरम या प्राप्त करण्याकरता दर गलॅन वकलाटकातील प्रतयेक गे्रनकरता 

पाण्याची क्षारता द. वलटरला ६ ते १३ वम. ग्रँम असली पावहजे. सैद्ाांवतकवरतया दर गलॅनला १ गे्रन तुरटी 
िापरण्याने पाण्याची क्षारता दर वलटरला ७·७ वम. गॅ्रमइतकी कमी होते. पर् ही घट वनरवनराळ्या 
पाण्याप्रमारे् बदलते. यावशिाय द. वल. ला १० पासून ५० वम. गॅ्र. इतकी अवधक क्षारता हिी असते. जर ही 
रािीि क्षारता अलस्ततिात नसेल तर प्रवरम या अपूर्ण राहील ि तुरटीपैकी काही िाग शरे्ष तुरटी म्हर्ून 
वनस्यांदकातून द्रािर्ात जाईल. 

 
जेव्हा pH चे मूल्य ६·५ आवर् ८·५ च्या दरम्यान असते तेव्हा तुरटीचे उत्तम फल प्राप्त होते पर् 

जेव्हा pH चे मूल्य ५·५ असते तेव्हासुद्ा वकलाटन होते. जेव्हा तुरटीचा उपचार करण्यात येर्ाऱ्या पाण्यात 
क्षारता कमी असते तेव्हा चनुा वमसळून जरूर ते समायोजन करण्यात येते. सैद्ाांवतकवरतया १ गलँनला १ 
गे्रन ॲल्यु. सल्फेट हे ९८ टके्क सोडा ॲश असलेल्या ८·३ वम. गॅ्र. शी अगर ९५ टके्क जल चनुा असलेल्या द. 
वल. ला, ५·९६ वम. गॅ्र. शी. वमसळून जाते. म्हर्ून वकलाटनाकरता उपयोगात आर्लेल्या द. गे्र. 
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तुरटीकरता ०·५ गे्रन सोडा ॲश अथिा ०·३५ गे्रन चुना लागतो. तसेच, द. वल. ला १ वम. गॅ्र. सोडा ॲश 
जिळ जिळ १ वल. ला १ वम. गॅ्र. क्षारतेइतकी असते. 

 
जेव्हा पार्ी रांगयुक्त असते ि वकलाटक म्हर्ून तुरटीचा उपयोग करण्यात येतो तेंव्हा, प्रथम रांवगत 

पुांजके, जे वकलाटकातील अल्यूवमनम आवर् रांग वनमार् करर्ारे सेंवद्रय द्रव्य याांचे सांयुग असतात, ते 
वनमांर् करण्याची जरुरी असते; बहुतेक रांगयुक्त पाण्यात, जेव्हा pH चे मुल्य ६·५ च्या बरेच िाली असते 
तेव्हा हे पुांजके चाांगल्या प्रकारे तयार होतात. म्हर्ून तुरटी वमसळण्यापूिी सल्लयूवरक अम्ल वमसळून 
पाण्याचे pH मूल्य कमी कररे् कधी कधी फायद्ाचे होते. तुरटीचे पूर्णपरे् वकलाटन व्हाि े म्हर्ून अगर 
गांजधारकता नाहीशी करण्याकरता पाण्यात जरूर वततकी क्षारता यािी म्हर्ून जर सोडा ॲश अगर चुनाही 
वमसळला असेल तर अम्लता प्रिािहीन करण्यापूिी वनस्यांदन करून रांवगत पुांजके काढून टाकािते. 

 
११–१०. फेरस सल्फेटचा वापर :– 

 
“कॉपेरास” या नािाने ओळिले जार्ारे फेरस सल्फेट रांगहीन पाण्यात चुन्यासवहत वकलाटक 

म्हर्ून विस्तृत प्रमार्ात िापरता येते. याचा मोरचुदाशी घोटाळा करू नये. तुरटी (ॲल्यू. सल्फेट) पेक्षा हा 
पदाथण सामान्यपरे् पुष्ट्कळ स्िस्तात वमळतो. तथावप जे पार्ी अवतशय रांगलेले असते तयाच्या बाबतीत फेरस 
सल्फेट आवर् चुना वमसळल्याने समाधानकारक फलप्राप्ती होत नाही. या उपचारात उच्च प्रमार्ात क्षारता 
वनमार् होत असल्याने रांग नाहीसा करण्याकरता लागर्ारे उपयुक्त पुांजके वनमार् होण्यापूिीच रग पक्का 
करर्ारी सांयुगें वनमांर् होतात. सामान्यपरे् मोठाल्या उपचार-सांयांिाांत, जेथे प्रयोगशाळेत सतत पयंिके्षर् 
कररे् शक्य असते, तेथे फेरस सल्फेट अतयांत मोलाचे असते. फेरस सल्फेट आवर् चनूा ॲल्यूवमनम सल्फेट 
सारिाच कोरडा अगर द्रािर् करून िापराियास हरकत नाही. 

 
कॉपेरासच्या आधी अगर नांतर चुना वमसळािा. जेव्हा फेरस सल्फेट आधी कँलल्शयम काबोनेट 

असलेल्या पाण्यात वमसळण्यात येते तेव्हा िालील सूिाने लागलीच होर्ारी प्रवरम या, दशणविण्यात येते :– 
 

FeSo4 + Ca (HCO3)2 → Fe (HCO3)2 + CaSo4 

फेरस सल्फेट + कँलल्शयम बायकाबवोंतनेट → फेरस बायकाबोनेट + कँलल्शयम सल्फेट 
 
नांतर जेव्हा चुना वमसळण्यात येतो तेव्हा घडर्ारी प्रवरम या िालीलप्रमारे् वनदमितशत केली जाते :– 
 

Fe (HCo3)2 + 2Ca (oH)2 → Fe (oH)2 + 2CaCO3 + 2H2o 

फेरस 
बायकाबवोंतनेट + कॅलल्शयम 

हैड्रॉक्साईड → फेरस 
हैड्रॉक्सॉईड + कॅलल्शयम 

काबोनेट + पार्ी 

 
जर चुना प्रथम वमसळला तर फेरस सल्फेट घातले असताना होर्ारी प्रवरम या िालील सूिाने 

दािविली आहे :– 
 

FeSo4 + Ca (oH)2 → Fe (oH)2 + CaSo4 
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फेरस सल्फेट + कॅलल्शयम हैड्रॉक्साँईड → फेरस हैड्रॉक्सॉईड + कॅलल्शयम सल्फेट 
 
िरील दोन्हीपकैी कोर्तयाही प्रवरम येत फेरस हैड्रॉक्साईड तयार होते. पाण्यातील विरघळलेल्या 

ऑलक्सजनमुळे या हैड्रॉक्साईडचे ऑलक्सकरर् होते. ते िालील सूिाने दािविले आहे : 
 

4Fe (oH)2 + 2H2o + O2 → 4Fe (oH)3 

फेरस हैड्रॉक्साईड + पार्ी + ऑलक्सजन → फेवरक हायड्रॉक्साईड 
 
ह्या फेवरक हैड्राँक्साईडचे पुांजके बनतात. 
 
ॲल्यूवमनम सल्फेट हे सामान्यपरे् वजतके लागेल वततक्या अगर तयापेक्षा रकवचत अवधक प्रमार्ात 

फेरस सल्फेट लागते. दर गलॅन पाण्यातील फेरस सल्फेटच्या प्रतयेक गे्रनकरता दर वलटरला ०·५ वम. ग्र.ँ 
विरघळलेला ऑलक्सजन आवर् दर गलॅनला वकमान ०·४ गॅ्रम चुन्याची गरज असते. वजतका गढूळपर्ा 
जास्त वततकी चुन्याची राशी अवधक लागते आवर् अतयांत गढूळ पाण्यात चुना आवर् फेरस सल्फेटच्या राशी 
सारख्या असू शकतात. 

 
११–११. क्लोणरनीकरि केलेलेल््ा कॉपेरासचा वापर :– 

 
फेरस सल्फेटच्या द्रािर्ात जेव्हा क्लोरीन वमसळण्यात येते तेव्हा तया दोघात रासायवनक प्रवरम या 

होते आवर् तयातून फेवरक सल्फेट ि फेवरक क्लोराईड तयार होतात. ही प्रवरम या िालीलप्रमारे् माांडता 
येईल :– 

 
6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2 (So4)3 + 2FeCl2 

फेरस सल्फेट + क्लोरीन → फेवरक सल्फेट + फेवरक क्लोराइड 
 
सैद्ाांवतकरीतया, ८ पौंड फेरस सल्फेट बरोबर प्रवरम या होण्यासाठी १ पौंड क्लोरीन लागते. पर् 

प्रतयक्षात असे आढळून आले आहे की ७·३ पौंड फेरस सल्फेट बरोबर १ पौंड क्लोरीन प्रवरम या करू शकते. 
फेवरक सल्फेट ि फेवरक क्लोराईडच्या सांयोगास क्लोरीनेटेड कॉपेरास म्हर्तात. हे प्रतयेक सांयुग चाांगले 
वकलाटक असते ि पुष्ट्कळ िळेा तयाचा सांयोग फार प्रिािी असतो. जेव्हा पाण्यातील pH चे मूल्य विशरे्षतः 
कमी असते तेव्हा रांग घालविण्याकरता क्लोरीनेटेड कॉपेरास हा फार मौवलक वकलाटक असतो. प्रथमतः 
चाांगले पुांजके तयार होण्याकरता पुरेशा प्रमार्ात क्लोरीनेटेड कॉपेरास िापरण्यात येते. जेव्हा वमश्रर्वरम या 
वनम्यापयंत पूर्ण होते तेव्हा अल्यूवमनम सल्फेट आवर् चुना अगर क्लोरीनेटेड कॉपेरास आवर् चुना यासारिा 
क्षारीय वकलाटक वमसळण्यात येतो. 

 
११–१२. फेरीक सल्फेटचा वापर :– 
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कवर्दार स्िरुपात तयार केलेले मुक्त प्रिाही फेवरक सल्फेट तुलनेने सहज िापरता येते, आवर् 
pH च्या विस्तृत व्याप्तीत तयामुळे चाांगले पुांजके तयार होतात. जेव्हा काढून टाकरे् जरुरीचे असते इतक्या 
प्रमार्ात मगेँनीज अलस्ततिात असते तेव्हा तयाचा विशरे्ष फायदा होतो. 

 
जेव्हा चनु्यासह फेवरक सल्फेट िापरण्यात येते, तेव्हा िालील प्रवरम या घडतें :– 
 

Fe2 (SO4)3 + 3Ca (OH)2 → 3CaSO4 + 2Fe (OH)3 

फेवरक सल्फेट + कॅलल्शयम हैड्रॉक्साईड → कँलल्शयम सल्फेट + फेवरक हैड्रॉक्साईड 
 
अन्य लोहसांयुगासारिेच फेवरक हैड्रॉक्साईडमुळे इष्ट असे पुांजके तयार होतात. 
 

११–१३. णकलाटनाकरिा रासा्णनक सहाय्् :– 
 
चुना :– अल्यूवमनम सल्फेट अगर फेरस सल्फेटचे उपचार केलेल्या पाण्यात वकलाटनाकरता 

कृविम क्षारता वनमार् व्हािी म्हर्ून चनु्याचा िापर प्रामुख्याने करण्यात येतो. मगँ्नेवशयम सांयुगे उच्च 
प्रमार्ात असलेल्या पाण्यात जादा रसायने न घालता वकलाटक म्हर्नू चुना िापरण्यात येतो. तयामुळे 
मगॅ्नेवशयमच्या बऱ्याच िागाचे जाड पुांजक्यात रूपाांतर होते. तथावप जेव्हा मगॅ्नेवशयमयुक्त पाण्याचे 
चुन्याबरोबर वकलाटन करण्यात येते तेव्हा तयात उच्च प्रमार्ात क्षारता असते. 

 
चुना, चुनकळीच्या CaO, अथिा जलयोवजत Ca(OH)2 स्िरुपात विकत घ्यािा. चुनकळीत ९५ ते 

९९ टके्क शुद् कॅलल्शयम ऑक्साईड असते. पर् ते िापरण्यापूिी पार्ी घालून विरिले पावहजे. उलट पक्षी, 
जलयोवजत चनुा विरलेला असल्यामुळे लगेच िापरता येतो आवर् तयात ८० ते ९९ टके्क कॅलल्शयम 
हायड्रॉक्साईड असते. जलयोवजत चुन्यापेक्षा चनुकळी स्िस्त असते. म्हर्नू जिळजिळ सगळ्या मोठाल्या 
सांयांिात ती िापरण्यात येते. तथावप लहान सांयांिात जलयोवजत चुना पसांत करण्यात येतो कारर् चुनकळी 
िापरून रसायनाांच्या िचात केलेल्या बचतीची िरपाई, चुनकळी विरविण्याकरता मजूर आवर् 
उपकरर्ाांच्यािर िचण करािा लागत असल्याने, होऊ शकत नाही. चुनकळीचे वकती प्रमार् लागेल हे 
सांगवर्त करण्याकरता चनुकळीची प्रिािी शक्ती अगर तयात असलेला प्रवतशत् CaO वकती आहे हे मावहत 
असले पावहजे. ७५·७ पौंड शुद् CaO हा १०० पौंड शुद् Ca (OH)2 च्या बरोबर असतो अशी िस्तुलस्थती 
असल्याने ही सांगर्ने वतच्यािर आधावरत करािी. तसेंच दर गलॅनला एक गे्रन शुद् Ca (OH)2 चा द. 
वलटरला १०·१६ वम. गॅ्र. मुक्त काबणनडायऑक्साईड CO2 बरोबर सांयोग होतो. ह्या रसायनाांच्या 
अनुिाराांच्या गुर्ोत्तराांिर ही प्रमारे् आधावरत केली आहेत. आवर् तयाांचे िालील पद्तीने सांगर्न कराि े: 

 
CaO चा अर्ुिार ४०·०८ + १६·०० = ५६·०८ आहे आवर् Ca (OH)2 चा अर्ुिार ४०·०८ + 

३२·०० + २·०२ = ७४·१० असल्याने ७४·१० पौंड Ca (OH)2 = ५६·०८ पौंड CaO च्या इतका असतो 
अगर १०० पौंड शुद् Ca (OH)2 च्या समतुल्य (५६·०८/७४·१०) × १०० = ७५·७ पौंड शुद् CaO असतो. 
CO2 चा अर्ुिार १२·०१ + ३२·०० = ४४·०१ आवर् Ca (OH)2 चा आताचा वनधावरत केलेला अर्ुिार 
७४·१० आहे. म्हर्ून Ca (OH)2 चा एक िाग CO2 च्या ४४·०१/७४·१० = ०·५९४ िागाबरोंबर वमसळून 
जाईल. द. वल. ला १७·१ वम. ग्र. आवर् दर गलॅनला एक गे्रन हे (प्रमार्) एकच असल्याने द. गलँनला १ 
गॅ्रम जलयोवजत चुना १७·१ × ०·५०४ = १०·१६ वम. ग्रँ./वल. CO2 च्या बरोबर वमसळून जाईल. 
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सोडा ॲश :– सोडा ॲश आिश्यकतया सोवडयम काबोनेट Na2CO3 असते आवर् अल्यूवमनम 

सल्फेटसह उपचार कराियाच्या पाण्यात कृविम क्षारता वनमार् करण्याकरता तयाचा िापर करण्यात येतो 
आवर् स्थायी कठोरताही तयामुळें  कमी होते. तो पाण्यात फार विरघळतो आवर् सहज िापरता येतो. 
व्यापारी उतपादनात सोवडयम काबोनेटचा अांश ९८ टके्क असला पावहजे. प्रमार्ापेक्षा जास्त सोडा ॲश 
िापरला तर अवतवरक्त राशी काबणनडायॉक्साईडबरोबर वमसळेल आवर् तयामुळे पाण्याची सांक्षारता कमी 
होईल. म्हर्ून चाांगल्या उपचाराकरता काटेकोर मािेची जरुरी नसते. ह्या कारर्ाकरता, जरी चुन्यापेक्षा 
सोडा ॲश महाग असला तरी, काटेकोर वनयांिर्ाची िार् असलेल्या लहान सयांिात तो विशरे्ष करून 
उपयुक्त असतो. द. गलॅनला एक गे्रन सोडा ॲश द. वलटरला ७·२ वम. गॅ्र. काबणन–डाय–
ऑक्साईडबरोबर वमसळून जाते हे मावहत असरे् उपयुक्त असते. 

 
णकलाटनाि वापरण््ाि ्ेिारी अम् रसा्ने :– 
 
उपचार करण्यापुिी पार्ी अम्लीय करण्याकरता सल्लयुवरक अम्लाचा –H2So4– क्ववचत उपयोग 

करण्यात येतो. कॉलस्टक सोडा म्हर्ून ओळिला जार्ारा सोवडयम हायड्रॉक्साईड–NaoH–हा 
पवरर्ामकारक क्षार आहे. तसेच क्षारता वनमार् करण्याकरता जेव्हा तो िापरला जातो तेव्हा तयामुळे 
पाण्यातील कठोरतेत िृद्ी होत नाही. 

 
वनरवनराळ्या प्रमार्ात असलेल्या सोवडयम ऑक्साईड –Na2O- आवर् वसवलका SiO2 चे सोवडयम 

वसवलकेट, पुांजक्याांचे कर् मोठ्या प्रमार्ात वनमार् करण्याकरता, अल्यूवमनम सल्फेटबरोबर िापरण्यात 
येते. तथाकवथत उध्िमुंिी प्रिाह असलेल्या उच्च–गती वनमणलकारकाांत सािकाश ढिळून सांदावबत 
केल्यािर असे मोठे कर् असरे् विशरे्ष करून इष्ट असते. 

 
११–१४. णकलाटकाची मात्रा ठरणविे :– 

 
िुरटीकरिा बरिी-चाांचिी :– उपचार सांयांि काही वदिस चालू ठेिल्यानांतर पाण्याच्या 

वनरवनराळ्या गढूळपर्ाच्या आवर् अिस्थाांच्याकरता िापरलेल्या रासायवनक डोसाांच्या नोंदीिरून 
वकलाटकाचा डोस वकती लागेल ते ठरविण्यास उत्तम मागणदशणन वमळते. म्हर्नू रासायवनक डोसाांची नोंद 
दररोज करािी आवर् तयाचा िापर कररे् सोपे जाि ेम्हर्नू नकाशािर तया नोंदी आलेवित कराव्या. निीन 
सांयांिाांच्याकरता अगर जुन्या सांयांिाांच्या असाधारर् अिस्थणत मागील वििचेनाांत दशणविल्याप्रमारे् लागर्ाऱ्या 
मािा सैद्ाांवतक सांगर्ने करून अांदाजाने ठरिाव्यात. तथावप सांगवर्त मािाांची प्रायोवगक चाांचण्या करून 
तपासर्ी करािी. हायड्रोजन आयन वनधारर् आवर् इतर तुलनेने सोप्या चाांचण्यािरून, सांयांिपवरचालनात 
वकलाटकाांच्या वनयांिर्ाकरता, पुरेशी मावहती सामान्यतः वमळू शकेल. सांयांिात लागर्ाऱ्या विवशष्ट 
रसायनाची अांदाजी मािा ठरविण्याकरता सामान्यपरे् िापरण्यात येर्ाऱ्या प्रायोवगक चाांचर्ीला “बरर्ी–
चाांचर्ी” असे सांबोधण्यात येते. िर उल्लेविलेल्या कोर्तयाही वनरवनराळ्या वकलाटकाांच्याकरता अशा 
चाांचर्ीचा उपयोग करािा. परांतु येथे अल्यूवमनम सल्फेट, जे सामान्य वकलाटक असते, तयाच्याकरताच 
फक्त वतचे िर्णन केले आहे. तपासर्ी कराियाचे पार्ी बरण्याांत अगर काांचपािाांत ओतण्यात येते. तयाांची 
धारकता ५०० ते १००० वमवलवलटर असते. वनरवनराळ्या राशीत रसायने बरण्यात िरण्यात येतात आवर् 
पुांजके वनमांर् व्हािते म्हर्ून तयाांतील अांतिणस्तू शीघ्रगतीने ढिळण्यात येतात. नांतर प्रतयेक बरर्ीत पुांजके 
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िाली बसू देण्यात येतात आवर् जया बरर्ीत कमीतकमी रसायन घालून उत्तम अिसादनक्षम पुांजके तयार 
झाले आहेत ती सिात काटकसरीची मािा असलेली बरर्ी म्हर्ून वनिडण्यात येते. 

 
एकाच िळेी सहा बरण्याांतले द्रि ढिळण्याचे एक साधन आ. ११–१५ मध्ये दािविले आहे. प्रतयेक 

ढिळण्याच्या दांडाच्या िालच्या टोकाला एक िल्हे बसविले आहे आवर् चालन दांडाच्या सहाय्याने सिण दांड 
एकाच िगेाने वफरविले जातात. हा चालन दांड विदु्त्  चवलिाशी दांतचरम ाने प्रतयक्ष जोडलेला असतो. 
बरण्यात रसायन घातल्यािर लागलीच चवलि चालू करण्यात येते आवर् दांड ि िल्ही शीघ्र गतीने 
वफरविण्यात येतात. सिोत्तम फलप्राप्तीकरता वकती िगे असािा आवर् वकती िळे द्ािा हे ठरविण्याकरता 
वनरवनराळ्या चाांचण्याांच्याकरता िगे आवर् वमश्रर्काळात बदल करािा. 

 

 
आ. ११–१५. बरर्ी चाचर्ीकरता ढिळण्याचे साधन. 

 
गढूळ क्षार्ुक्ि पाण््ाकरिा बरिी–चाांचिी :– 
 
चूना अगर सोडा ॲश न घालता अल्यवूमनम सल्फेट िापरता येईल इतकी पाण्यात पुरेशी नैसमितगक 

क्षारता असेल तर िालील पद्तीने बरर्ी–चाांचर्ी करािी : 
 
प्रतयेक बरर्ीत पाण्याची सारिीच राशी असलेल्या पाण्याच्या नमुन्याांनी िरलेल्या सहा बरण्या 

ढिळर् यांिात ठेंिाव्या. प्रतयेक बरर्ीत वकलाटकाची वनरवनराळी राशी वमसळािी. १६ वमवनटे पार्ी 
ढिळाि े आवर् नांतर पुांजके तयार व्हािते म्हर्नू तो द्रि लस्थर ठेिािा. उत्तम पुांजके तयार होण्यास 
लागर्ारी अल्यवूमनम सल्फेटची वकमान मािा ही तया विवशष्ट पाण्याकरता इष्ट मािा असते. 

 
कोष्टक ११–१ मधील मूल्ये गढूळ क्षारयुक्त पाण्यािरील विवशष्ट बरर्ीत प्राप्त केलेले वनष्ट्कर्षण 

दािवितात. बरर्ीत वमसळण्यात आलेल्या प्रतयेक वमलीवलटर द्रािर्ात अल्यूवमनम सल्केटचे द. ग.ॅ ला 
०·५ गे्रन साांद्रर् तयार होईल अशी शक्ती असलेले अल्यूवमनम सल्फेट द्रािर्ाच्या स्िरुपात िापरण्यात 
आले. बरर्ी रम . ४ मधील मािा अगर अल्यवूमनम सल्फेटची दर गलॅनला २ गे्रन ही मािा सिात 
काटकसरीची आहे असे मानण्यात येईल. 

 
कोष्टक ११–१ 

गढूळ क्षार्ुक्ि पाण््ावरील नमुनेदार बरिी–चाांचिी. 

बरर्ी रम माांक अल्यूवमनम सल्फेटच्या द्रािर्ाची 
राशी (वम. वल.) 

अल्यूवमनम सल्फेटची राशी 
(द. ग.ँ ला गे्रन्स) पुांजक्याांची रचना 

१ १ ०·५ काही नाही 
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२ २ १·० धूसर 
३ ३ १·५ बऱ्यापैकी 
४ ४ २·० चाांगली 
५ ५ २·५ चाांगली 
६ ६ ३·० फार िरदार 

 
मांद क्षारिा असलेल््ा गढूळ पाण््ाच््ा चाांचण््ा :– 
 
जेव्हा फक्त अल्यवूमनम सल्फेटचीच तुलनेने मािा घालून पाण्यात चाांगले पुांजके वनमार् कररे् 

शक्य होत नाही आवर् तया पाण्यात क्षारता मांद आहे असे ज्ञात होते तेव्हा आिश्यक असर्ारी कायणपद्ती 
िालीलप्रमार्ें असते :– 

 
क्षारता वकती आहे हे ठरविण्याकरता प्रथम चाांचर्ी करण्यात येते. नांतर अल्यवूमनम सल्फेटबरोबर 

समाधानकारक प्रवरम या करण्यासाठी पुरेशी सोडा ॲश अगर चुना वमसळण्यात येतो. कोष्टक ११–२ मध्ये 
अल्यूवमनम सल्फेट आवर् सोडा ॲश याांच्या द्रािर्ाांच्या वनरवनराळ्या राशी िापरून प्राप्त केलेल्या तयार 
पुांजक्याांच्यासांबांधी काही नमुनेदार वनष्ट्कर्षण दािविले आहेत. पाण्याच्या बरर्ीतील प्रतयेक वमलीवलटर 
द्रािर् द. वल. ला २ वम. गॅ्र. सोडा ॲशचे साांद्रर् वनमार् करील इतकी सोडा ॲशच्या द्रािर्ाची शक्ती 
होती. तसेच पाण्याची नैसमितगक क्षारता द. वल. ला १२ वम. गॅ्र. होती. द. वल. ला १ वम. गॅ्र. अल्यूवमनम 
सल्फेटकरता हिीं असलेली क्षारता द. वल. ला ८ वम. ग्रँ. होती आवर् लागर्ारी रािीि क्षारता द. वल. ला 
२५ वम. गॅ्र. होती. दर गलँनला गे्रन मािेला ८ नी गुर्नू आवर् गुर्ाकारात २५ वमसळून आवर् तया बेरजेतून 
१२ िजा करून आलेल्या अल्यूवमनम सल्फेटच्या मािेसह सोडा अँश वकती िापराियाची हे सांगवर्त 
करण्यात येते. उदाहरर्ाथण ०·५ गे्रन अल्यवूमनम सल्फेटसह सोडा अँशची लागर्ारी राशी ०·५ × ८ + २५ - 
१२ = द. वल. ला १७ वम. ग्रँ. येते. 

 
कोष्टक ११–२ 

अल््णूमनम सल्फेट आणि सोडा ॲशचे नमुनेदार णनष्ट्कषव :– 

बरर्ी रम माांक अल्यूवमनम सल्फेटची राशी 
(द. ग.ॅ ला गे्र.) 

सोडा ॲशची राशी (वम. 
ग्रँ./वल.) पुांजक्याांची रचना 

१ ०·५ १७ काही नाही. 
२ १·० २१ वकरकोळ 
३ १·५ २५ बऱ्यापैकी 
४ २·० २९ चाांगली 
५ २·५ ३३ चाांगली 
६ ३·० ३७ उतकृष्ट 
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कोष्टक ११–२ प्रमारे् अल्यवूमनम सल्फेटची अतयांत काटकसरीची मािा द. ग.ॅ ला २ गे्रन असते. 
दर गलॅनला गे्रन म्हर्जेच दर दशलक्ष गॅलँनला १४२ पौंड असल्याने, अल्यूवमनम सल्फेटची मािा दर 
दशलक्ष गलॅनला १४२ × २ = २८४ पौंड होईल. ह्या मािेकरता दर दशलक्ष गलॅनला २९ × ८·३४ = २४२ 
पौंड सोडा ॲश लागेल. तथावप, ह्या चाांचण्या प्रतयक्ष पवरचालनाला मदत म्हर्नूच केिळ अांदाजी वनष्ट्कर्षण 
दािवितात आवर् प्रतयक्ष उपचाराांच्या फलप्राप्तीत काही प्रमार्ात बदल कराि े लागतील अशी अपेक्षा 
असते. 

 
११–१५. रसा्नाांच््ा पोषिाकरिा उपकरिे :– 

 
पाण्यात रसायनाांचे वनयवमतपरे् पोर्षर् करण्याकरता विवशष्ट प्रकारची पोर्षर्ाची उपकररे् िापरली 
पावहजेत. ह्याांचे दोन सामान्य प्रकार असतात. एक शुष्ट्क पोर्षक आवर् दुसरे द्रािर् पोर्षक. कोर्ता विवशष्ट 
प्रकार पांसत कराियाचा हे अनेक बाबींिर अिलांबून असते. तयाांतील पवहली बाब रसायनाचे गुर्धमण ही 
असते. उदाहरर्ाथं :–उतपे्रवरत काबणन आवर् चुन्याचे द्रािर्ाच्या स्िरुपात पोर्षर् करता येत नाही. तसेच 
वकती पोर्षर् कराियचे तया राशीलाही महति असते. द. वद. ३६०,००० गलँनकरता जर द. वल. ला ½ वम. 
गॅ्र. मािा द्ाियाची असेल तर दर तासाला फक्त एक औांस रसायन लागेल आवर् अचूकतेकरता द्रि 
पोर्षकातून मांद द्रािर्ाच्या स्िरुपात ह्याचे पोर्षर् केले पावहजे. वतसरी बाब सांयांिािर उपललध असलेल्या 
सुविधाांच्यासांबांधी असते. मोठ्या सांयांिािर योग्य शक्तीची द्राबरे् तयार करण्याकरता आवर् जरूर तेव्हा ती 
उपललध करून देण्याकरता कामगार िगण उपललध असतो. िापरलेल्या रसायनाांचा प्रकार आवर् पोर्षर्ाची 
पद्त या दोन्हीिर सांयांिाच्या आकाराचासुद्ा प्रिाि पडतो. मोठ्या सांयांिात, जेथे बऱ्याच प्रमार्ात 
वकलाटक िापरण्यात येतो, तेथे सिात स्िस्त स्िरुपात रसायन विकत घ्याि ेआवर् सांयांिािर तया स्िरुपात 
रसायन तयार करण्याची आवर् हाताळण्याची सोय केलेली असािी उलटपक्षी, जर वकलाटकाची फक्त 
थोडीच राशी िापराियाची असेल तर रसायन अतयांत सोईस्करपरे् आवर् काटकसरीने िापरता येईल अशा 
स्िरुपात विकत घ्याि ेलागेल. पोर्षकाच्या बाबतीत आर्िी एक महतिाची बाब तयाची अचकूता ही असते. 
उपचाराच्या प्रिािीपर्ाच्या आवर् काटकसरीच्या दृष्टीने रसायनाचे पोर्षर् अतयांत वनकट मयादेत करू 
शकेल अशी क्षमता असलेले उपकरर् पावहजे. 

 
शुष्ट्क पोषि उपकरि :– 
 
बऱ्याचशा शुष्ट्क पोर्षर्ाने रसायनाचे, राशीत अगर िजनात मापन करण्यात येते. आयतनवमतीय 

पोर्षक िापरताना रसायनातील कर्ाांचे आकार िाजिी प्रमार्ात एकसारिे असले पावहजेत. कारर् 
गोळ्याांपासून अगदी िकुटी पयंत बारीक आकार असलेल्या द्रव्याांचे पोर्षर् आयतनवमतीने वबनचुक करता 
येर्ार नाही. िारवमतीय पोर्षकाांच्या बाबतीस कर्ाांच्या आकाराला कमी महति असते. एक नमुनेदार शुष्ट्क 
पोर्षक आ. ११–१६ मध्ये दािविला आहे. 
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आ. ११–१६. तोलन शुष्ट्क पोर्षक. 

 
शुष्ट्क पोर्षक यांिे िापरली तरीसुद्ा रसायन िापरण्यापूिी ते पाण्यात विरघळविण्यात येतेः अथिा 

तरांगत ठेिण्यात येते. 
 

द्रावि पोषि :– 
 

द्रािर् पोर्षकचा िापर करताना वनवित शक्तीची द्रािरे् अगर तरांगर्ें अशा प्रकारे तयार केली जातात की 
द्रािर्ाच्या विवशष्ट राशी िापरताना (तयातील) रसायनाची राशी सहज वनधावरत करता यािी. लहानमोठे 
करता येर्ारे द्वार असलेल्या लस्थरतल टाकीचा मोठ्या प्रमार्ात द्रािर् िापर करण्याकरता उपयोग 
करण्यात येतो. द्वाराांच्यािरील पातळी तरांगकाने वनयांवित करण्यात येते ि तयामुळे डोसािर अचूक वनयांिर् 
ठेिता येते. असा एक पोर्षक आ. ११–१७ मध्ये दािविला आहे. पांपाचाही उपयोग करण्यात येतो. पांपाच्या 
वपस्टन अगर प्लां जरच्या प्रतयेक फेरीत ज्ञात शक्तीच्या द्रािर्ाची मोजकी राशी (टाकीतून) ओढून घेतली 
जाते. बहुतेक जागी लहान सांचातच फक्त अशा प्रकारचा पोर्षक िापरण्यात येतो. उपचार करण्यात 
येर्ाऱ्या पाण्याचा प्रिाह मोजर्ाऱ्या मापकाांच्या सांबांधात स्ियांचवलत साधने िापरर्ें ही आर्िी एक पद्त 
आहे. 
 

 
आ. ११–१७. विलयनाचे वििाग, गाळर्ी आवर् लस्थरतल पोर्षक दािर्ारा द्रािर् पोर्षक. 

(इलन्फल्को इन कॉ. याांच्या सौजन्याने.) 
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जेव्हा द्रािर् पोर्षर्ाचा उपयोग केला जातो तेव्हा रसायने विरघळविण्याकरता िास पेट्या अगर 
टाक्याांची आ. ११–१७ मध्ये दािविल्याप्रमारे् तरतूद केली पावहजे. तयाांना िापरलेले द्रव्य िापरण्यात 
येर्ाऱ्या रसायनाच्या तुलनेने तीव्र असलेल्या, साांद्रर्ाने िराब होर्ार नाही असे असले पावहजे. गांजाला 
प्रवतरोध व्हािा म्हर्नू टाक्या सामान्यपरे् लाकडी अगर काँरम ीटच्या बनवितात. असे असले तरी धातूच्या 
टाक्याही कधीकधी िापरण्यात येतात. रसायनाांचे िजन केल्यािर आवर् विलयक पेट्या ठेिल्यानांतर पार्ी 
घालण्याकरता बहुतोंडी नळाांनी तया सुसवित केलेल्या असाव्या. अल्यूवमनम सल्फेट आवर् फेरस सल्फेट 
याांच्यासारिी बहुतेक वकलाटनी रसायने ५ टके्क शक्ती असलेल्या द्रािर्ात तयार केलेली असतात म्हर्ून 
द्रािर् पेट्याांचा आकार असा असािा की सांयांिाच्या पवरचालन पवरलस्थतीत आवर् दररोज िापरण्यात 
येर्ाऱ्या रसायनाांच्या राशीना तया पऱु्या पडतील. 

 
रसा्नाांचे गोदाम :– 
 
रसायनाांच्या साठिर्ाकरता आवर् हाताळण्याकरता कराियाच्या तरतूदी सांयांिाच्या आकाराप्रमारे् 

बऱ्याच प्रमार्ात विन्न असतात. एक द. ल. गलॅन पाण्यािर उपचार करर्ाऱ्या आवर् दर गलॅनला एक गे्रन 
अल्यूवमनम सल्फेट वकलाटक म्हर्ून िापरण्यात येर्ाऱ्या सांयांिािर दर वदिशी फक्त १४२ पौंड (रसायन) 
लागते आवर् ५ टन रकमधील माल २ मवहने पुरतो. पोतयाांतून ५ ते १० टन माल रावहल इतक्या साठ्याची 
तरतूद करािी. रसायने हाताळण्याकरता फार थोडे कामगार लागतात. उलट पक्षी, दररोज ३ टन 
अल्यूवमनम सल्फेटचा िापर होर्ाऱ्या सांयांिाकरता २५ टन अगर तयापेक्षा जास्त साठ्याची तरतूद केली 
पावहजे कारर् रसायन जहाज, मालगाड्याच्या अगर अिजड रकमधून, िुल्या स्िरूपात आर्ण्यात येते. 
रसायनाांच्या साठिर्ाकरता आवर् ती द्रािर्टाक्या आवर् शुष्ट्क पोर्षर् यांिाांच्या नाळक्याकडे नेण्याकरता 
सहज ि काटकसरीने हाताळली जातील अशी सांयांिाच्या अविकल्पनात तरतूद केली पावहजे. पुष्ट्कळ िळेा 
साठिर्ाच्या कर्ग्यातून रसायने स्रूम  अगर िाहक पट्ट्याांनी हाताळली जातात. रसायने पोहचविल्यानांतर 
तयाांचे िजन तपासण्याकरता आवर् पोर्षर्ाच्या िळेी तयाांच्या योग्य राशी िापरल्या जात आहेत का हे 
तपासण्याकरता िजनी उपकरर्ाची तरतूद करािी. 

 
–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 

 
कँप, टी. आर. “सेवडमेंटेशन ॲण्ड वद वडझाईन ऑफ सेटरलग टँक्स” रँन्झॅक्शन्स ऑफ वद 

अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसलव्हल इांवजवनअसण, िांड ३ रा, १९४६. 
 
एलॅसेन, आर. आवर् ई. ए. कॅसल “वडझाईन फॅक्टसण फॉर इफेलक्टव्ह सेटरलग ऑफ 

कोएग्यलेूटेड िॉटर” िाटर िक्सण इांवजवनअररग, नोव्हेंबर, १९५७. 
 
हडसन, एच् . ई. जयवून, “ललॉक्यलेूशन अँड ललॉक्यलेूशन एडस्,” जनणल ऑफ वद अमेवरकन 

िॉटर िक्सण असोवसएशन, माचण, १९५७. 
 
ऑकरशॉसेन, आर. डलल्यू. “वलक्वीड ॲलम अँज ए कोएग्यलूां ट, “िॉटर एँड स्युिजे िक्सण, 

फेबु्रिारी, १९५८. 
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वरडीक टी एम् , एन रलडसे आवर् ए टोमासी, “कॅल्साइट इन िॉटर रीटमेंट,” िॉटर एँड स्युिजे 
िक्सं, जानेिारी, १९५८. 

 
–: प्रमे्े :– 

 
११–१. ¼ इांच चौरस वनव्िळ द्वारे असलेल्या ⅛ इांची स्टेनलेस स्टीलच्या तारेची जाळी 

बनविलेली आहे द. से. स २ फूटापेक्षा गती जास्त िाढू न देता द. वम. ला ३००० गलॅन 
(पार्ी) जाळीतून जाण्याकरता जाळीचे के्षिफळ वकती असाि?े 

 
११–२. ४ तास अिसादन काळ आवर् द. चौ. फूट पृष्ठीय के्षिातून द. वद. १००० गलॅनपेक्षा कमी 

नाही असा पवरिाहाचा िगे ठेिला आहे. द. वद. १·१२५ द. ल. गलॅन पाण्यािर उपचार 
करण्याकरता अशा चौकोनी अिसादन टाकीचा आकार काय असािा? 

 
११–३. प्रमेय ११–२ मधील तयाच घटकाांच्या पर् गोल आकाराच्या अिसादन टाकीचा व्यास काय 

असेल? 
 
११–४. जर CaO = ४०·०८, O = १६, आवर् H = १ असे परमार्ुिार असले तर दर गलॅनला ३ 

गे्रन Ca (OH)2 चा समतुल्य CaO वकती असेल? 
 
११–५. दर ३ वमवनटे दमक वमश्रर् आवर् ४० वमवनटें सािकाश वमश्रर्ाचा िापर केला तर द. वद. १ 

द. ल. ग.ॅ प्रिाहाकरता प्रतयेक कक्षाची धारकता वकती ठेिािी लागेल? 
 
११–६. जर द. वल. ला १०·१६ वम. गॅ्र. काबणन–डाय–ऑक्साईड बरोबर द. ग.ॅ ला १ गे्रन 

जलयोवजत चुना एकवित कराियाचा असेल तर वततक्याच एकिीकरर्ाकरता सोडा ॲश 
(९८ टके्क) वकती लागेल? 
CO2 = ४४, Ca (OH)2 = ७४ आवर् Na2CO3 = १०६ असे अर्ुिार आहेत. 
 

११–७. द. वद. ५ द. ल. गलॅन पाण्यािर उपचार करण्यात येतो; तयािळेी द. ग.ँ ला १·५ गे्रन 
अल्यूवमनम सल्फेट आवर् द. ग.ॅ ला १ गे्रन चुना (CaO च्या स्िरुपात) िापरण्यात येतो. 
दर आठिड्यास हे प्रतयेक रसायन वकती िापरण्यात येईल? 

 
११–८. िरून आवर् िालून बावधका असलेल्या एका वमश्रर् टाकीत ६२ नाल्या आहेत आवर् 

प्रिाहाचा िगे द. से. स ०·८ फूट आहे. वमश्रर् टाकीत िाहून जात असताना शीरं्षहानी 
वकती होईल? 
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: १२ : जलणनस््ांदन 
 

१२–१. णनस््ांदकाांचे प्रकार :– 
 
गाळून घेण्याने पाण्यातील तरांगर्ारे मोठाले घनपदाथण वनघून जातात. रायासवनक वकलाटनानांतर 

अिसादनाने रावहलेले बहुतेक सारे तरांगर्ारे द्रव्य वनघून जाते. तरीही काही पुांजक्याांतील सूक्ष्म कर् आवर् 
अन्य तरांगर्ारे द्रव्य सामान्यपर्ें (पाण्यात) राहतेच. ते काढून टाकण्याकरता, पाण्यातील जीिार्ु अांश 
आर्िी कमी करण्याकरता, आवर् शुद् आवर् आकरं्षक पार्ी तयार होण्याची िािी राहण्याकरता, 
वनस्यांदकाचा उपयोग करण्यात येतो. पाण्यातून तरांगर्ारे घनपदाथण काढून टाकण्याकरता कर्ीदार 
द्रव्याांच्या थराचा, आिश्यतया वनस्यांदक बनविण्यात येतो. थराांतून एकसम प्रिाहाचा िगे वटकून राहील 
आवर् मधून मधून वनस्यांदकाच्या माध्यमात साचनू रावहलेले घनपदाथण धुिनू टाकण्याकरता प्रिाह उलट्या 
वदशनेे वफरिता येतील अशा तरतूदींची वनस्यांदकात योजना केलेली असते. नागरी–जल–उपचार प्रथेत 
बहुताांशी िालुका वनस्यांदकाचाच फक्त उपयोग केला जातो. तथावप काही सांयांिात वनस्यांदक माध्यम 
म्हर्ून िाळूच्या ऐिजी सूक्ष्म िगूा केलेला अँन्रसाईट कोळसा िापरण्यात येतो. पार्ी शुद् करण्याकरता 
िाळूच्या वनस्यांदकाचे दोन सामान्य प्रकार उपयोगात आर्ले जातात. मांद–िालुका–वनस्यांदक आवर् 
दु्रत–िालुका–वनस्यांदक असे तयाांचें िगीकरर् केले जाते. जया िगेाने ते काम करतात तया िगेातील फरक 
हे एकमेकाांच्या विन्नतेचे प्रमुि कारर् आहे; तसेच उतपत्ती आवर् पवरचालन याांच्यातही अवनिायण फरक 
असतो. गुरुतिीय वनस्यांदक आवर् दाब वनस्यांदक असे दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाचे आर्िी िगीकरर् 
करण्यात येते. 

 
दु्रत–िालुका–विस्यांदनात िाळूमधून तुलनेने उच्च िगेाने पार्ी िालच्या वदशनेे सोडले जाते हा 

िगे सामान्यपरे् दर चौ. फूट वनस्यांदक के्षिात द. वम. ला २ ते ३ फूट असतो आवर् तो काळजीपूिणक 
वनयांवित करण्यात येतो. िाळूच्या थरातून आवर् आधारितू कां कराच्या थरातून बाहेर पडल्यािर तळ–
वनकास व्यिस्थेत ते जमविण्यात येते आवर् स्िच्छ विवहरीत सोडण्यात येते. तेथून ते िापरण्याकरता 
घेण्यात येते. तरांगतया द्रव्याांपैकी शक्य वततके जास्तीत जास्त द्रव्य काढून टाकून िाळूच्या थराांिरील िार 
कमी करण्याकरता वकलाटन आवर् अिसादनाचे पूिवोंतपचार कररे् अिश्य असते. (प्रिाहाच्या) उच्च िगेामुळे 
िाळूच्या थराचा लिकर चोंदून जाण्याकडे कल असतो म्हर्ून तो िारांिार धुतला पावहजे. कां कराच्या आवर् 
िाळूच्या थराांतून पाण्याचा प्रिाह उलट्या वदशनेे वफरिनू हे साध्य केले जाते. एका उांच टाकीत धुण्याकरता 
स्िच्छ पार्ी साठविलेले असते अगर िास पांपाने ते पुरविले जाते. 

 
आ. १२–१ मध्ये गुरुतिीय प्रकाराच्या दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाचे प्रमुि घटक दािविले आहेत. 

अिसादन द्रोर्ीमधील पार्ी एका नळातून नळाांच्या गलॅरीत प्रिशे करते आवर् झडपा असलेल्या 
नलसमहूातून वनस्यांदकाांच्या गटाांत वििागलें  जाते. प्रतयेक वनस्यांदक गटातील पार्ी वनयांिकाांच्या 
सहाय्याने िाळूच्या िर ४ ते ५ फूट रािण्यात येते. पाण्याच्या पृष्ठिागापासून अांतनाल्याांपयंत एकूर् िोली 
८ ते १० फूट असते. वनस्यांदनाचा िगे एकसम राहण्याची िािी असािी म्हर्ून िाळूमधून पार्ी जाण्याचा 
िगे वनयांवित केला जातो. जेव्हा िाळूतून जार्ाऱ्या पाण्याच्या होर्ाऱ्या अवतशय शीर्षणहानीिरून िाळू धार् 
झाली आहे असे वदसून येते तेव्हा वनस्यांदकाचे पोर्षर् बांद करण्यात येते, थराांचे वनःसारर् केले जाते, ि 
धािन जल कां कर आवर् िाळूमधून िरच्या वदशनेे जोरात सोडण्यात येते. चुन्यामुळे घार् झालेले पार्ी 
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धािन–जल–कुां ड्यात पवरिावहत होते आवर् गटारातून मलिावहनीत सोडून तयाची विल्हेिाट करण्यात 
येते. 
 

 
आ. १२–१. नमुनेदार दु्रि-वालुका-णनस््ांदकाचा अनुप्रस्थ छेद. (पम्यूणवटट कां .च्या सौजन्याने.) 

 
िाळू धुिनू काढल्यािर वनस्यांदक पुनः चालू करण्यात येतो. परांतु वनस्यांदकाच्या अांतरािकाशातील 

धािनजल काढून टाकरे् आवर् िाळूिर पुनः पृष्टीय गादी तयार होऊ देरे् अिश्य असल्याने पवहल्याांदा 
गाळलेले पार्ी फुकट जाऊ देण्यात येते. ही गादी मुख्यतः पुांजक्यातील कर्ाांची बनलेली असते, पर् 
तयातील सिचं कर् अिसादन द्रोर्ीत िाली बसत नाहीत. वनस्यांदन प्रवरम या चालू असताना अवतसूक्ष्म कर् 
तसेच वजिार्ू काढून टाकण्यात ही गादी पवरर्ामकारक असते. 

 
वनस्यांदकाचा आकार सामान्यपर्ें चौकोनी असतो आवर् काँरम ीटमध्ये ते बाांधण्यात येतात. परांतु 

लहान सांयांिात काँरम ीटच्या अगर पोलादी बनािटीच्या गोल सांचाांचा िापर करण्यात येतो. 
 
गुरुतिीय प्रकाराच्या दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाांच्या प्रमारे्च दाब वनस्यांदकाचे सामान्य गुर्धमण 

असतात आवर् तशाच प्रकारे तयाांचे पवरचालन होते. एकाच पोलादी टाकीत वनस्यांदन माध्यम आवर् 
अांतनाल्या समाविष्ट केलेल्या असतात आवर् वनस्यांदकातून पार्ी पांप करण्यात येते. पार्ी जर गढूळ असेल 
तर अगर तयात बऱ्याच प्रमार्ात तरांगते द्रव्य असेल तर प्राथवमक उपचाराांची जरुरी लागेल. िाळूचा 
उपयोग केलेल्या दाब वनस्यांदकातील एक बदल डायटोमाईट वनस्यांदक हा आहे. तयात वनस्यांदन माध्यम 
म्हर्ून डायटोमेशस मातीचा उपयोग करण्यात येतो. 
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मांद–िालुका–वनस्यांदकात िाळूच्या थराांतून कमी िगेाने पार्ी सोडण्यात येते; सामान्यपरे् तो िगे 

द. चौ. फु स, द वम. स, ०·०५ ते ०·१५ गलॅन असतो. जरी पार्ी गढूळ नसले आवर् पूिोपचाराची 
आिश्यकता नसली तरी ती करर्ें पुष्ट्कळिळेा फायदेशीर असते; द. वल. ला सुमारे ५ वम. ग्रँ. पेक्षा 
गढूळपर्ा जर जास्त असेल तर मांद–िालुका–वनस्यांदकातून सांतोर्षजनकपरे् पार्ी हाताळले जाऊ 
शकर्ार नाही. पार्ी जर तुलनेने स्िच्छ असेल तर बऱ्याच कालानांतरच वनस्यांदक साफ करािा लागतो. 
िाळूचा एक पातळसा थर काढून टाकून हे कायण साध्य करता येतें. 
 
१२–२. पणरचालनाचा वेग :– 

 
दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाच्या पवरचालनाचा प्रमावर्त िगे वनस्यांदकाच्या के्षिफळाच्या दर एकरास 

द. वद. स १२५ द. ल. गलॅन अगर द. चौ. फू. स द. वम. स २ गलॅन असतो. मागील काही िर्षांपासून हे 
प्रमार् िाढविण्याकडे वनवितपर्ें प्रिृवत्त होत आहे. अनेक सांयांिाांतील वनस्यांदकाचे पवरचालन द. चौ. 
फूटास, द. वम. स ३ गलॅन, आवर् काही थोड्याांत ४ गलॅन िगेाने होत आहे. अवलकडे अविकल्पन केलेल्या 
अनेक वनस्यांदकाांत जरी आरांिीचा िगे द वम स २ गलॅन ठेिला गेला असला तरी िविष्ट्यकाळात तयाचे 
पवरचालन द वम. स ४ गलॅन िगेाने करता याि ेम्हर्नू नवलका आवर् वनयांिक बसविण्यात आले आहेत. 

 
जेव्हा वनस्यांदकाचा िापर सामावजक जलोपचाराकरता करण्यात येतो तेव्हा गुरुतिीय प्रकाराचे 

दु्रत–िालुका–वनस्यांदक जया िगे-सीमेत कायण करतात तयाच िगे–सीमेत दाब-वनस्यांदकाांचेही पवरचालन 
करण्यात येते. मानक प्रकारच्या वनस्यांदकातल्यापेक्षा दाब वनस्यांदकात पूिोपचार कमी पवरर्ामकारक 
होण्याची शक्यता असल्याने िगे तुलनेने मांद ठेिािते. दाब–वनस्यांदक असलेली सांयांिे सामान्यपर्ें छोटी 
असतात आवर् तेथे कुशल पवरचालकाांची िार् असते आवर् पुरेसे वकलाटन आवर् अिसादनाकरता नेहमी 
तरतूद केलेली असतेच असे नाही. ह्या िस्तुलस्थतीमूळे पूबवोंतपचारात अडचर्ी येतात. 

 
मांद–िालुका वनस्यांदकातील–पवरिाहन िगेाांची व्याप्ती दर एकरी द. वद. ३ ते ९ द. ल. ग.ॅ इतकी 

असू शकते परांतु सामान्यपर्ें ती ५ ि ६ द. ल. ग.ँ च्या दरम्यान असते. उपचार कराियाच्या पाण्याचे 
गुर्धमण, विशरे्षतः, तयातील तरांगतया द्रव्याचा अांश, हा सामान्यपर्ें वनयांिक घटक असतो. 

 
जेव्हा वनस्यांदन–माध्यम डायटोमेशस माती असते तेव्हा तयाचे आधानपाि पोलादी टाकीचे 

बनविलेले असते आवर् मातीच्या थरात आधार म्हर्ून सलच्छद्र वििाजक रित अगर नळीची तरतूद 
करण्यात येते. वनस्यांदक चरम ाची सुरिात करताना वििाजक रितीिर इष्ट जाडीचा थर बसेपयंत आत 
येर्ाऱ्या पाण्यात डायटोमेशस माती वमसळण्यात येते. मातीचा पुरिठा नांतर बांद करण्यात येतो आवर् 
वनस्यांदन वरम या चालू केली जाते. जेव्हा वनस्यांदक साफ करण्याची जरुरी िासते तेव्हा पाण्याचा प्रिाह 
उलट्या वदशनेे वफरविण्यात येतो आवर् डायटोमेशस मातीचा िापरलेला थर काढून टाकला जातो. नांतर 
पुन्हा थर घालण्यात येतो आवर् वनस्यांदन चालू करण्यात येते. पवरचालनाचा िगे पृष्ठिागाच्या द. चौ. 
फुटाकरता द. वम. स १५ गलँन इतका जास्त असू शकतो पर् सामान्यपरे् तो द. वम. स २ आवर् ३ 
गलॅनच्या दरम्यान असतो. वकती िळे तो चालिाियाचा ते तयातील पाण्यातील तरांगतया द्रव्याांच्या अांशािर 
अिलां बून असते. काही सांयांिात, वनस्यदन वरम या चालू असताना डायटोमेशस मातीचे पोर्षर् कमी िगेाने 
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केले जाते. काही पवरलस्थतीत धािनाांच्या दरम्यान ह्या उपायाांनी वनस्यांदन–माध्यमाची कमी राशी िापरून 
पवरचालन जास्त िळे लाांबविता येते. 

 
उदाहरि १२–१ :– दर वम. स ५ द. ल. गलॅन पाण्यािर उपचार करण्याचे सांयांि अविकलल्पत 

कराियाचे आहे. दु्रत–िालुका–वनस्यांदक अगर मांद–िालुका–वनस्यांदकापैकी जर कोर्ताही एक 
िापराियाचा असेल तर प्रतयेकाकरता वनस्यांदकाचे के्षि वकती असािे? मांद–िालुका–वनस्यांदकाकरता 
दर चौ. फुटास द. वम. ला. ०·१ गलॅन आवर् दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाकरता द. चौ फुटास द. वम. स २ 
गलॅन िगे गृहीत धरा. 

 
उकल :– द. वद. ५ द. ल. गलँन हे प्रमार् द. वम. स ३५०० गलॅन बरोबर असते. 

मांद–िालुका–वनस्यांदकाला 
३५०० 

= ३५००० चौ. फूट के्षिफळ लागेल. 
०·१ 

दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाला 
३५०० 

= १७५० चौं. फु. के्षि लागेल. 
२ 

 
१२–३ वाळूचा थर : 

 
दु्रत िालुका वनस्यांदकात िाळूची िोली सामान्यपरे् वकमान २४ इांच ठेिण्यात येते; ती कदावचत 

तयाहीपेक्षा जास्त असू शकेल. मांद–िालुका–वनस्यांदकात, िोली सामान्यतः सुमारे ३६ इांच असते पर् 
प्रसांगिशात्  ती २४ इांचाइतकी कमी असते. वनस्यांदकात िापरली जार्ारी िाळू, माती, लोम, सेंवद्रय द्रव्य 
आवर् चुन्याचे कर् याांच्यापासून, मुक्त असली पावहजे. तसेच िाळूचे कर् बरेचसे एकसारिे आवर् योग्य 
आकाराचे असले पावहजेत. सूक्ष्म िाळूची लिकर चोंदून जाण्याची प्रिृवत्त असते आवर् ती िारांिार धुिािी 
लागते. िाळू अवत िरड असल्यास वतच्यामधून काही तरांगते घनद्रव्य बाहेर जाऊ शकते, आवर् कदावचत् 
अवधक प्रमार्ात जीिार्ूही. जेव्हा िगुा केलेला अँरसाईट कोळसा िापरण्यात येतो तेव्हा िाळूला लाग ू
असलेले विवनदेश सामान्यपरे् तयालाही लागू होतात. वनस्यांदक िाळूचे आकार आवर् एकसारिेपर्ाच्या 
दृष्टीने िगीकरर् करण्यात येते; तयाकरता प्रिािी आकार आवर् एकसमता गुर्ाांक या दोन गुर्ाांचा उपयोग 
करण्यात येतो. या गुर्धमांच्या सांबांधातील गरजा अरँसाईट माध्यमालाही लागू आहेत. 

 
वाळूचा प्रभावी आकार :– वनरवनराळ्या िाळूांची तुलना करण्याकरता आधार म्हर्ून, िाळूतील सिण 

कर्ाांच्या िजनाांच्या १० टक्क्यापेक्षा जास्त िजन असलेल्या कर्ाांचा आकार, जयाला िाळूचा प्रिािी आकार 
असे म्हर्तात, तो घेण्यात येतो. पाण्याच्या प्रिाहाला प्रतयक्ष िाळू जो घर्षणर् प्रवतरोध करील वततकाच 
प्रवतरोध ह्या प्रिािी आकाराांच्या कर्ाांनी बनलेली सांपूर्ण िाळू करील असे गृहीत धरण्यात येते. प्रवतवनधीक 
नमुन्याची िजन केलेली राशी रम मिार लािलेल्या मानक चाळण्याांच्या मावलकेतून चाळून प्रिािी आकार 
ठरविण्यात येतो. या कायणिाहीत सिांत मोठी चाळर् प्रथम िापरण्यात येते. प्रतयेक चाळर्ीिर रावहलेल्या 
द्रव्याचे वनरवनराळे िजन करण्यात येते, आवर् प्रतयेक आकाराच्यापेक्षा मोठ्या आकाराचे एकूर् िजनही 
करण्यात येते. ही एकूर् िजने सांपूर्ण नमुन्याच्या िजनाच्या टके्किारीत अविव्यक्त करण्यात येतात. 
वनष्ट्कर्षांची तपासर्ी करून अगर चाळण्याांचा आकार हा िजु आवर् टके्किारी ही कोटी धरून प्रथम एक 
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रेिावचि तयार करण्यात येते आवर् नांतर १० टके्किारी दािविर्ाऱ्या कोटीशी जुळर्ारा िजू काढून 
तयािरून लागर्ाऱ्या प्रिािी आकाराचे वनधांरर् करण्यात येते. 

 
दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाकरता लागर्ारी िाळू ०·३५ ते ०·५५ वम. मी. या प्रिािी आकाराची 

असािी; मांद–िालुका–वनस्यांदकाकरता प्रिािी आकार सामान्यपरे् ०·२० ते ०·४० असतो. दु्रत–
िालुका–वनस्यांदकात, िरड िाळू िापरण्याची आवर् जीिार्ूांच्या अांवतम वनष्ट्कासनाकरता 
क्लोवरनीकरर्ाचा उपयोग करण्याची प्रिृवत्त असते. िरड िाळूमुळे जास्त काल वनस्यांदक चालविता येतो 
आवर् अवधक क्षमतापूिणक तो धुता येतो. 

 
वाळूचा एकसारखेपिा :– 
 
िाळूच्या प्रिािी आकारािरून िाळूच्या केिळ ९० टके्क वकमान आकाराचेच िजनी वदग्दशणन होते. 

तयािरून, कर्ाांच्या आकारातील फरकातील मािे सांबांधी अगर कर्ाांच्या मोठ्यात मोठ्या अगर लहानात 
लहान आकाराबद्दल काहीही मावहती वमळत नाही. कर्ाांतील बऱ्याचशा व्यलक्तगत विचरर्ाांमुळे 
वनस्यांदकाच्या कायणक्षमतेिर बाधा पडते आवर् ते इष्ट नसते. विचरर्ाची मािा एकसमता गुर्ाांकाने 
अविव्यक्त केली जाते. िाळूच्या िजनाने ६० टक्क्यापेक्षा जास्त िरड असर्ाऱ्या कर्ाांचा आकार शोधून 
काढून आवर् नांतर तया आकाराला िाळूच्या प्रिािी आकाराने िागून हे मूल्य प्राप्त करण्यात येते. जसे, जर 
िाळूचा प्रिािी आकार ०·४० वम. मी. असेल आवर् ६० टके्क िाळू जर ०·५९ वम. मी. चाळर्ीतून जात असेल 
तर एकसमता गुर्ाांक ० ५९/० ४० = १·५ येईल. दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाकरता १·५ ते २·० एकसमता 
गुर्ाांक पसांत केला जातो आवर् मांद–िालुका–वनस्यांदकाकरता १·६ ते २·५ अगर ३·० हा एकसमता 
गुर्ाांक सांतोर्षजनक असतो. 

 
१२–४. कां कराचा थर :– 

 
पाण्याच्या शुवद्करर्ाांत वनस्यांदकातील कां कराच्या थराचा जिळजिळ काहीही कायणिाग नसतो. 

िाळूच्या थराला आधार देरे् आवर् दु्रत-िालुका–वनस्यांदकात धािनजलाचे वितरर् कररे्, हे तयाचे मुख्य 
कायं असते. दु्रत िालुका-वनस्यांदकात कां कराच्या थराची जाडी १२ ते २४ इांच सामान्यतः असते आवर् 
मांद–िालुका-वनस्यांदकात कदावचत्  ती रकवचत्  कमीही असू शकते. तयातील कर्ाांची प्रतिारी चाांगली 
केलेली असािी आवर् सुमारे ३ इांच जाडीच्या थरात तो पसरािा. २ ते ३ इांच आकाराचे सिात िरड कर् 
तळाशी पसराि.े िाळूच्या प्रतयक्ष िाली असलेला िरचा थर ०·१० इांच आकाराचा असािा. धािनजलाचे 
वितरर् कररे् हे कां कराचे महतिाचे कायण असते आवर् द्रव्याचे श्ररे्ीकरर् करर्ें आवर् तसेच ते 
काळजीपूिणक पसररे् हे महतिाचे असते. 

 
१२–५. सांचाांची माांडिी :– 

 
सुरवक्षत, चिदार आवर् आकर्षणक पार्ी वनमार् कररे् हे जलोपचार सांयांिाचे प्रधान कायं असते 

आवर् अविकल्पनातील प्रतयेक घटकाचे बाबतीत हे कायण विचारात घ्याि.े अविकल्पनात विचारात 
घ्याियाचे सामान्य घटक अनूििािर आधारलेले असतात. काांही सांयांिाांच्या रचनेत एका बाजूस 
नवलकािीवथसवहत वनस्यांदक आवर् दुसऱ्या बाजूस वमश्रर् द्रोर्ी आवर् अिसादन द्रोर्ीचा समािशे असतो. 
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अनेक प्रवतष्ठापनाांत वनस्यांदकाचे सांच नवलकािीथीच्या दोन्ही बाजूिर बसविलेले असतात. तशी 

रचना आ, १२–१ मध्ये दािविली आहे. प्रदेश-िर्णन, सांयांिाचा आकार आवर् हिा याांचा अांतिाि असलेली 
स्थावनक पवरलस्थती हा प्रिािी घटक असतो. 

 
इमारतीतील पवरचालन तक्तपोशी नवलकािीथीचे छप्पर बनते आवर् वनस्यांदकाांच्या मार्थ्याांच्या 

जरा िर ते उचललेले असते. इमारतीच्या एका टोकाजिळ सामान्यपरे् एकवितपरे् पांप बसिण्यात येतात. 
पवरचालन-तक्त पोशीिर, आ. १२–२ मध्ये दािविल्याप्रमारे् वनयांिक बसविलेले असतात. रसायन 
िाांडार आवर् पोर्षर् उपकरर्ाांच्याकरता तरतूद केलेली असते. धािनजलाकरता जिळच टाकी 
बसविलेली असते अगर परेुशा क्षमतेच्या पांपाांची तरतूद केलेली असते. कायालय आवर् प्रयोगशाळा 
आिश्यक असतात. वनस्यांदन केलेले पार्ी साठविण्याकरता एका स्िच्छ विवहरीची तरतूद केलेली असते 
िसाहतीची ३ ते २४ तासाांची गरज िागेल इतका पुरिठा होईल अशी ती मोठी असली पावहजे. दर वदिशी 
वनस्यांदकाचे पवरचालन ८, १६ अगर २४ तास कराियाचे आहे अगर कसे आवर् वितरर्साठा वकती 
ठेिाियाचा आहे, ह्या बाबींच्यािर वतची धारकता अिलांबून असते, वनस्यांदकाांचे िाली अगर अन्य स्थान 
अवधक सोयीस्कर असले तर तेथे स्िच्छ विहीर बाांधण्यात येते. अविकल्पन करताना िविष्ट्यकालीन 
गरजेकरता अवतवरक्त वनस्यांदक आवर् अिसादन द्रोण्याांची तरतूद करािी. 

 

 
आ. १२–२. नणलकावीथीवरील पणरचालन-िक्िपोशी. 

 
कधी कधी वनस्यांदक आवर् अिसादन द्रोण्याांच्यािर छप्पर घालण्यात येते पर् बरेच िळेाां तया 

उघड्याच ठेिलेल्या असतात. थांड प्रदेशात, बफण  जमू नये म्हर्ून आवर् उष्ट्र् प्रदेशात शिेाळे िाढू नये 
म्हर्ून आच्छादन घालरे् सामान्यपरे् इष्ट असते. 

 
१२–६. णनस््ांदक सांचाांचे अणभकल्पन :– 

 
सांयांिाची लागर्ारी क्षमता, लिवचक पवरचालन करता याि े याकरता जरूर असर्ारी सांचाांची 

सांख्या, आवर् दर वदिशी वकती तास सांयांि चालिाियाचे आहे, यािरून वनस्यांदक सांचाचा आकार 
ठरविण्यात येतो. शिेटचा घटक हा काटकसरीसांबांधी आहे. कारर् तयायोगे साठिर्ाचा िचण आवर् मोठे 
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सांयांि बाांधरे् आवर् ८ तासाऐिजी १६ अगर २४ तास सांयांि चालविण्यास लागर्ारा जादा िचण याांचे सांतुलन 
करता येते. अनेक िळेा, स्िच्छ विहीर, जी सांयांिाचा साठा असते, वतची धारकता सांयांिाच्या रोजच्या 
क्षमतेच्या ⅓ ते ½ पेक्षा जास्त नसते. म्हर्नू जेव्हा सांयांि चालू नसते अशा कालातील पाण्याची तरतूद 
करण्याकरता वितरर् सांचयाची आिश्यकता असते. मोठाली सांयांिे सामान्यपर्ें वदिसाचे २४ तास 
चालविण्यात येतात आवर् लहान सांयांिे ८ ते १२ अगर १६ तास चालविली जातात. मोठ्या सांयांिातील 
प्रतयेक वनस्यांदक सांचाची क्षमता द. वद. १ ते ३ द. ल. ग.ॅ असते. दर वद. १ द. ल. गलॅन सांचाचे माप 
सामान्यतः १८ × २० फूट असते. लहान सांयांिातील सांचाचे आकार ९ × १० ते १० × १८ फूट पयंत विन्नविन्न 
असतात. ९ × १० फूट मापाच्या सांचातून २४ तासात २५०,००० गलॅन अगर ८ तासात ८३००० गलॅन 
पाण्याचे वनस्यांदन होईल. 

 
मॉरेल आवर् िॉलेस याांनी वनस्यांदक सांचाांच्या सांख्येंकरताां मागणदशनंास उपयुक्त होईल असे 

िालील समीकरर् विकवसत केले आहे : 
 
N = २·७ √ Q (१२–१) 
येथे N = वनस्यांदक सांचाांची सांख्या; 
Q = द. वद. द. ल. गलॅनमध्ये सांयांिाची क्षमता. 
 
कोर्तयाही सांयांिात वकमान दोन वनस्यांदक सांच असािते. द. वद. २ द. ल गलॅनपेक्षा जास्त क्षमता 

असलेल्या सांयांिात कोर्तयाही एका सांचाची क्षमता सांयांिाच्या क्षमतेच्या ¼ पेक्षा जास्त असू नये. 
 
अवतशय मोठ्या वनस्यांदन सांचाांच्या बाबतीत िवूमगत वनकास व्यिस्थेच्या अविकल्पनात समस्या 

वनमार् होतात, कारर् तयामुळे धािनजलाचे एकसारिे वितरर् कररे् अिघड होते. 
 
वनस्यांदकाचे अविकल्पन करताना अनेक घटकाांचा विचार करािा लागेल. अनुपचावरत पाण्याने 

वनस्यांवदत पाण्याचे सांदूर्षर् होऊ नये म्हर्नू जेथे अनुपचावरत पार्ी आवर् शुद् केलेले पार्ी एकाच रितीने 
विलग केले आहें अशी एकही जागा असू देऊ नये. पुांजीकृत पार्ी घेऊन जार्ाऱ्या अांतिांही नळातील अगर 
नालीतील िगे िोिरे अगर प्रिाह वनमितमती आवर् पुांजक्याांचे सांिाव्य विचूर्णन होऊ नये म्हर्ून, द. से. स १ ते 
२ फूटापेक्षा जास्त असू नये. जर वनस्यांदकातील प्रिाहातून प्रस्तावित झालेले धािनजल मलिावहनीत 
िाहून जात असेंल तर मलिावहनी चोंदून, अगर परुामुळे िादळी प्रिाह अिस्था वनमार् झाल्यामुळे 
मलिावहनीत तुांबा पडून, होर्ाऱ्या सांदूर्षर्ास प्रवतरोध होण्यासाठी िायु-अांतराची तरतूद करािी. 

 
वनस्यांदकाची िोली–वनस्यांदकाची िोली ही िालील घटकाांची बेरीज असते. िवूमगत वनःसारर् 

व्यिस्थेची उांची, कां कर आवर् िाळूच्या थराांची एकूर् िोली; िाळूिरच्या पाण्याची िोली; आवर् मुक्तबाांध 
अगर पाण्याच्या पातळीिरील वनव्िळ अांतर. १ फूट मुक्तबाांध, ५ फूट पाण्याची िोली, ३½ फूट िाळू आवर् 
कां कराची एकवित िोली, आवर् िवूमगत–वनःसारर् नाल्याांच्याकरता १ फूट सिलत याांच्यामुळे वनस्यांदन 
किचाची िोली १०½ फूट होईल. 

 
१२·७ भूणमगि जलणनकास व्वस्था :– 
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वनस्यांदन सांचातील िवूमगत जलवनकास व्यिस्थेतून वनस्यांवदत पार्ी जमा झाले पावहजे. तसेच 
जेव्हा धािनजल कां कर अगर िाळूच्या थराच्या िालच्या िागािरून एकसारिे सोडले जाते तेव्हा, 
अविकल्पन जसे केले असेल तयाप्रमारे् द. चौ. फू. स द वम. स १५ गलॅन अगर तयापेक्षा जास्त िगेाने ते 
जाईल अशी तयाचीं क्षमता असली पावहजे. िवूमजल वनकास व्यिस्थेत वनरवनराळ्या प्रकारची सांरचना 
करण्यात येते. जयाांच्यािर गाळर्ी बसविली आहेत असे नळ्याांचे जाळे िापरण्यात येते. दुसऱ्या एका 
व्यिस्थेत अांतराअांतरािर िोके पाडलेल्या कावचतमलाचे ठोकळे िापरलेले असतात. व्यिस्थेच्या वतसऱ्या 
प्रकारात, वसवलकाांचे सलच्छद्र तक्ते आधार देऊन बसविलेले असतात आवर् तयािळेी कां कराच्या थराची 
आिश्यकता नसते. आर्िी एका प्रकारात तक्तपोशीत उलट्या छेवदत सूवचस्तांिाच्या आकाराची १२ इांच 
अांतरािर द्वारे ठेिलेली असतात ि तयात विविन्न आकाराचे काँरम ीट अगर वचनी मातीचे गोळे िरलेले 
असतात; तयातील सिांत मोठे ग्रोळे तळाशी िरण्यात येतात. काही थोड्या सांयांिात कां कराच्या थराला 
आधार म्हर्नू धातूची जाळी िापरण्यात येते. आ.१२–३ मध्ये व्हीलर वनस्यांदक तळ दािविला आहे. तो 
उलट्या सूवचस्तांिानी िरला आहे आवर् आ. १२–४ मध्ये सलच्छद्र वसवलका पत्र्याांचा वनस्यांदक तळ 
दािविला आहे. तीन प्रकारची गाळर्ी आ.१२–५ मध्ये दािविली आहेत. 

 

 
आ. १२-३. व्हीलर िवूमगत जलवनकास व्यिस्था. 

 
आ. १२–४. सलच्छद्र पत्र्याांची िवूमगत जलवनकास व्यिस्था 

 
आ. नां. १२-५. िवूमगत जल वनकास व्यिस्थेत िापरलेल्या गाळण्याांचे प्रकार. 

 
वनस्यांदनाच्या िगेापेक्षा धािनजल सोडण्याचा िगे पुष्ट्कळच जास्त असल्याने धािनजलाचे वितरर् 

मुख्यतः सारख्या प्रमार्ात होण्याच्या आिश्यतेिर िवूमगत जलवनकास नाल्याांचे अविकल्पन वनयांवित 
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केलेले असते. द्वारातील शीर्षणहानी उच्च प्रमार्ाांत ठेऊन अगर सलच्छद्र पत्र्याांचा दुहेरी तळ अगर मातीचे 
ठोकळे िापरून असे एकसम वितरर् प्राप्त करण्यात येते. नळ्याांच्या जाळ्याांच्या व्यिस्थेचा जेव्हा उपयोग 
करण्यात येतो तेव्हा धािनजलाचे वितरर् समाधानकारक व्हाि े म्हर्नू गाळण्याजिळचा अगर 
द्वाराांच्याजिळचा दाब द. चौ. इां. स सुमारे १५ पौंड असािा आवर् प्रिाहाचा िगे द. से. स ८ ते १० फुटापेक्षा 
जास्त असू नये. पाश्वणनवलकेच्या मध्याांतील अांतर ६ ते १२ इांच ठेिाि े पर् पाश्वणनवलकेची कमाल लाांबी, 
वतच्या सांपूर्ण लाांबीत दाब आवर् वितरर् एकसारिे रहाि ेम्हर्ून, वतच्या व्यासाच्या ६० पटीपेक्षा जास्त असू 
नये. गाळण्यातील अगर पाश्वणनवलकाांतील द्वाराांचे एकूर् के्षिफळ वनस्यांदकाच्या पृष्ठीय के्षिाच्या ०·२ ते ० ३ 
प्रवतशत्  असाि.े सलच्छद्र िवूमगत जलवनकास नवलकाांच्या द्वाराांचे व्यास सामान्यतः ¼ ते ½ इांच असतात 
आवर् अांतर ¼ इांची द्वाराांकरता ८ इांचापयंत विन्न असू शकते. पाश्वणनवलकाांच्या अनुप्रस्थ छेदाांच्या 
के्षिफळाची व्याप्ती, ¼ इांची द्वाराांकरता एकूर् द्वारके्षिाच्या दुपटीपासून ½ इांची द्वाराांकरता द्वारके्षिाच्या 
चौपटीपयंत असते. 

 
िवूमगत जलवनकास व्यिस्थेतील पोर्षर् करर्ाऱ्या हेदरमधून द. से. स ६ ते ८ फूट िगेाने 

धािनजलाची लागर्ारी राशी जाईल अशी तरतूद करािी. गाळण्याांतील अगर द्वाराांतील िोकाांच्या एकूर् 
के्षिफळाच्या दीड पट हेदरच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ राहील अशा तरतूदीचा अविकल्पनाचा आधार 
घ्यािा. 

 
१२–८. णनमवल णवणहरीची क्षमिा :– 

 
वनस्यांदकाच्या स्िच्छ विवहरीची हिी असलेली क्षमता सांयांिाच्या आतील आवर् बाहेरील अशा 

दोन्हीही घटकाांिर अिलां बनू असते. सांयांिातील महतिाचे घटक, वनस्यांदक सांचाांची सांख्या आवर् दर 
वदिशी वकती तास सांयांि चालविण्यात येते तयाांची सांख्या, हे असतात. अनेक वनस्यांदक सांच असलेल्या २४ 
तास चालर्ाऱ्या सांयांिास स्िच्छ विवहरीची क्षमता कमी लागते. नेहमीच्या वरपेरी आवर् देििालीमुळे 
वनमितमतीिर िरीिपरे् पवरर्ाम होत नाही. तथावप, वितरर् व्यिस्थेतील सांचय क्षमतेची तरतूद हा स्िच्छ 
विवहरीच्या आकारािर पवरर्ाम करर्ारा प्रमुि घटक असतो. जर उच्चतम िाराची, आगी, सांयांि 
अल्पकाल बांद होरे्, आवर् अशाच अन्य पवरलस्थतीत, काळजी घेऊ शकेल इतका िरपूर वितरर् सांचय 
असेल तर तयाने स्िच्छ विवहरीची कमी क्षमता वदग्दमितशत होते. जेथे िरपूर प्रमार्ाांत वितरर् सांचयाची 
तरतूद केलेली असते तेथे वकमान ३ ते ६ तासाांकरता लागर्ारी सामान्य मागर्ी परुी करता येईल इतकी 
स्िच्छ विवहरीची क्षमता असािी. स्िच्छ विवहरीत आवर् वितरर् व्यिस्थेत कराियाच्या साठ्याांच्या तरतुदीस 
येर्ाऱ्या तुलनातमक िचासांबांधीही विचार करािा. 

 
१२–९. शीषवहानी :– 

 
वनस्यांदकातून पार्ी जात असताना तळाच्या मार्थ्यािर आवर् िाळूच्या िरच्या थरािर तरांगतया 

द्रव्याचा थर जमतो. ह्या द्रव्यामुळे िाळूतून जार्ाऱ्या पाण्याच्या प्रिाहाला होर्ाऱ्या प्रवतरोधात िाढ होते. 
जेव्हा वनस्यांदक सांच पवहल्याांदा चालू करण्यात येतो तेव्हा शीर्षणहानी तुलनेने कमी असते, पर् २० ते ३० 
तासाांच्या पवरचालन कालानांतर ती बरीच असू शकते. जेव्हा ही हानी फारच जास्त होते तेव्हा वनस्यांदक 
धुण्यात येतो. कायंिाहीत असताना वनस्यांदकािरील पाण्याचा पृष्ठिाग आवर् वनस्यांदकाच्या वनगणम 
द्वारािरील जलदाब मापक याांच्यािर मापन केलेला दाब याांच्यातील फरकािरून शीर्षणहानी 
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दाबमापकानीसूवचत केली जाते. जया पद्तीने शीर्षणहानीचे मापन केले जाते ती आ. १२–६ मध्ये आरेिीय 
पद्तीने दािविली आहे. जेव्हा चूर्षर्ािाली वनस्यांदक चालविला जातो आवर् वनस्यांदकातून बाहेर 
पडर्ाऱ्या पाण्याची जलदाब मापकातील पातळी िाळूच्या थराच्या िालील पातळीपेक्षा कमी असते, तेव्हा 
शीर्षण ऋर् आहे असे म्हटले जाते. जरी अशा पवरलस्थतीत तुलनेने उच्च शीर्षणहानी होत असताना वनस्यांदकाचे 
पवरचालन करता आले तरी तयामुळे पाण्यात विरघळलेले िायूही मुक्त होण्याकडे प्रिृवत्त वनमांर् होते आवर् 
ती वनस्यांदकातील िायुबांधास कारर्ीितू होते. ऋर्शीर्षािाली पवरचालन कररे् अवनष्ट आहे असे 
मानण्यात येते. 

 

 
आ. १२-६. शीर्षणहानीच्या मापनाचे आरेिीय वनदशण - वचि. 

 
िाळूतून पार्ी गेल्यामुळे होर्ारी शीर्षणहानी अांदाजाने सांगवर्त करता येते पर् पाण्याचे तपमान, 

िाळूचे गुर्धमण आवर् अनेक इतर घटकाांच्यामुळे वनष्ट्कर्षांत अवनवितता वनमार् होते. स्िच्छ वनस्यांदकात, 
सामान्य पवरचालन पवरलस्थतीत प्रारांविक शीर्षणहानी १·५ पासून २·५ फुटाांच्या मयांदेत असते. जसजसे 
वनस्यांदकाचे पवरचालन चालू राहते तसतशी शीर्षणहानीत िाढ होत जाते. ८·५ फूट हानीपयंत वनस्यांदकाचे 
पवरचालन कररे् इष्ट असते. असे करण्याकरता सामान्यतः काळजीपूिणक अविकल्पन कराि ेलागते. प्रतयेक 
वनस्यांदकातील शीर्षणहानीत, िवूमगत विकास व्यिस्थेतील आवर् स्िच्छ विवहरीकडे िाहून नेण्याकरता 
असलेल्या नाळक्यातील आवर् नलसांचातील हानी, वमळविली पावहजे. 

 
स्िच्छ विहीर िरल्यािर पाण्याची पातळी वनस्यांदकािरील पाण्याच्या पृष्ठिागाच्या िाली सुमारे १२ 

ते १३ फूट असािी. जेव्हा उच्च िगेाने वनस्यांदन होत असते तेव्हा ह्या शीर्षाच्या तरतुदीची विशरे्ष जरूर असते 
आवर् तया मुळे अविकल्पनात काही समस्या वनमार् होतात. वमश्रर् आवर् अिसादन सांचात होर्ाऱ्या 
हानीकरता जर ३ फूटाची आवर् वनस्यांदकातील आवर् नांतरच्या नवलका सांचातील हानीकरता १३ फूटाची 
गुांजाईश ठेिली तर जेव्हा स्िच्छ विहीर पूर्ण िरलेली असेल तेव्हा वतचा पृष्ठिाग प्रिशेद्वाराच्या पातळीच्या 
१६ फूट िाली असेल. म्हर्ून स्िच्छ विवहरीत १४ फूट िोली असताना सांयांिात एकूर् शीरं्ष ३० फूट 
लागेल आवर् अवतशय पैसा िचण केल्यावशिाय ते प्राप्त करर्ें पुष्ट्कळिळेा अिघड जाईल. 

 
१२–१०. णनस््ांदक धुिे :– 
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जेव्हा वनस्यांदकाच्या तळातून पार्ी जोराने घालविण्याकरता कमाल गुरुतिीय शीर्षाची जरुरी 
िासेल इतके वनस्यांदकातील माध्यम घार् होते तेव्हा वनस्यांदक सांच धुण्यात येतो. तसेच, वदिसातील काही 
िळेाच चालविण्यात येर्ाऱ्या सांयांिात प्रतयेक पवरचालन कालाच्या अिेरीस कधी कधी वनस्यांदक धुण्यात 
येतो. तथावप, हे पार्ी वनस्यांवदत असल्याने ते फुकट जाते म्हर्ून ही पद्त उधळेपर्ाची आहे. 
उदाहरर्ाथण, शीर्षणहानीच्या गरजेमुळे आदेवशत केलेल्या धुण्यात वनस्यांदन केलेल्या पाण्यापैकी कदावचत्  ४ 
टके्क पार्ी िापराि ेलागेल; पर् दर ८ तास पवरचालन कालाच्या अिेरीस वनस्यांदक धुण्याकरता वनस्यांवदत 
पाण्यापकैी १० ते १२ टके्क पार्ी लागेल. 

 
िाळूिर आवर् आत जमा झालेले सिण तरांगते द्रव्य वनस्यांदकाच्या स्तराांतून काढून टाकरे् हा ते 

धुण्याचा उदे्दश असतो. बऱ्याच उच्च िगेाने वनस्यांदकामधून पाण्याचा प्रिाह उलट वदशनेे सोडून धुण्याचे 
कायण साध्य करण्यात येते. बऱ्याचशा सांयांिात उध्िमुंिी प्रिाहाचा िगे द. वम. ला २४ इांच ठेिण्यात येतो; 
काही थोड्या सांयांिात, कधी कधी द वम. ला ६० इांचाइतक्या जास्त िगेाचा उपयोग करण्यात येतो. 
वनस्यांदक के्षिाच्या द. चौ. फुटास द. वम. स १५ गलॅन िगेाने धािनजल सोडून हा २४ इांच िगे प्राप्त 
करण्यात येतो. उांचीिरील टाकीतून अगर स्िच्छ विवहरीतून पांपाने पार्ी काढून अगर अन्य स्थानातून 
धुण्याकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या वनस्यांवदत पाण्याचा पुरिठा करण्यात येतो. धुण्यात येर्ाऱ्या वनस्यांदक 
के्षिाच्या द. चौ. फुटास वकमान १५० गलँन तरी पार्ी उपललध करण्यात याि;े तयापेक्षा जास्त पार्ी 
उपललध करता आले तर अवधकच चाांगले. 

 
कर्ाांचा आकार आवर् द्रव्याचें विवशष्ट गुरुति याांच्यािर सांपूर्ण थर टाांगता ठेिण्याकरता लागर्ारे 

िाळू अगर अँरसाईटच्या तळाचे विस्तारर् अिलां बून असते. िाळूचे विवशष्ट गुरुति सुमारे २·६५ आवर् 
अँरेसाईटचे विवशष्ट गुरुति सुमारे १·५ असते. अँरेसाईटपेक्षा िाळूच्या बाबतीत उिाराचे प्रमार् अवधक 
लागते. असे असले तरी जर िरच्या आवर् तळातील कर्ाांच्या आकारातील फरक बराच असेल तर 
तळातील कर् अधाांतरी ठेिण्यापूिी िाळूचा िरचा िाग बराचसा उचलला पावहजे. सुमारे ५० टके्क विस्तारर् 
होरे् ही धुण्याची चाांगली प्रथा असल्याचे मानण्यात येते. हे (उवद्दष्ट) साध्य करण्याकरता आिश्यक 
असर्ारा धािनाचा िगे पाण्याच्या साांद्रतेप्रमारे् बदलतो. ही साांद्रता तपमानािर अिलां बून असते. िाळूच्या 
आकाराप्रमारे्, स्तराच्या एकसारख्या विस्तारर्ाकरता लागर्ारा धािनजलाचा उिार ३२°F तपमान 
असताना वजतका होईल तयाच्या तपमान ७०°F असताना १·५ ते १·६ पट होईल. 

 
धुण्याकरता ५ ते १० वमवनटे लागतात. सांच धुिनू झाल्यािर पुनः तो नेहमीसारिा चालविण्यात 

येतो, पर् तयातून बाहेर पडर्ारे पार्ी ३ ते ५ वमवनटेपयंत फुकट जाऊ देण्यात येते. 
 
उदाहरि १२–२. एका वनस्यांदकाचे के्षिफळ ३६० चौ. फूट आहे, जर द. वम. २४ इांच या िगेाने ५ 

वमवनटे ते धुिाियाचे असेल तर धािन–जल वकती लागेल? 
 
उकल :– द. वम. २४ इांच िेगाप्रमारे् द. चौ. फुटाला लागर्ाऱ्या धािनजलाची राशी २ × ७½ = 

द. वम. ला १५ गलॅन येईल. ३६० चौ. फुटास लागर्ारी राशी ३६० × १५ = द. वम. स ५४०० गलॅन, अगर 
५ वमवनटात ५४०० × ५ = २७००० गलँन एकूर् धािन–जल लागेल. 
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उदाहरि १२–३. द. चौ. फुटास द. वम. स २ गलॅन िगे असलेले दु्रत–िालुका–वनस्यांदक २४ 
तास पवरचालनानांतर धुण्याची आिश्यकता आहे. उदा. १२–२ मधील आधार सामुग्रीचा उपयोग करून 
वनस्यांवदत पाण्याच्या वकती टके्क पार्ी धािन–जलाकरता लागेल? 

 
उकल :– ३६० चौ फट के्षिफळ आवर् द चौ. फू. स. द. वम. स २ गलॅन पवरचालन िगे असलेला 

वनस्यांदक द. वम. स ७२० गलँन अगर द. वदिशी १ द. ल. गलॅनपेक्षा रकवचत जास्त पाण्याांचे वनस्यांदन 
करील. जर धुण्याकरता २७००० गलॅन पाण्याची जरुरी असेल तर धािन–जल (२७,०००/१,०००,०००) 
× १०० = प्रवतशत् २·७ लागेल. 

 
धािन–जलाच्या द्रोण्या :– धािन-जल–द्रोण्या वनस्यांदक धूण्यामुळे घार् झालेले पार्ी जमा 

करून मुख्य गटाराकडे नेण्याचे काम करतात. ह्या द्रोण्या चौरस, “व्ही” च्या अगर “य”ू च्या आकाराच्या 
अगर वनमगोल असू शकतात. तया अशा उांचीिर बसिाव्यात की, पवरिाही कड िाळूच्या उिाराच्या 
मार्थ्याजिळ अगर तयाच्या जराशी जिळ असेल; नाहीतर वनस्यांदकाच्या बाहेर िाळू धुिनू जाईल. िाळूच्या 
मार्थ्यािर द्रोर्ीच्या तळाची इष्ट उांची पवरचालन कालात (धुण्याच्या कालात नव्हे) िाळूच्या जाडीच्या 
अांदाजे वनम्मी असािी : जसे, १८ इांच जाडीच्या िाळूच्या थराकरता द्रोण्याांचे तळ िाळूपासून सुमारे १४ इांच 
िर असाि.े िाळूच्या थराच्या जाडीच्या अांदाजे वनम्म्यापेक्षा कमी अांतरािर जर सपाट िाळूच्या थरािर 
तळाच्या द्रोण्या असल्या तर धुताना िोिरे वनमार् होतात आवर् पवरर्ामी िाळूचे पोपडे आवर् अन्य 
पवरचालन–समस्या वनमार् होतात. 

 
द्रोण्याांमधील अतर ५ ते ७ फूट ठिण्यात येते. ह्या अांतरामुळे पाण्याचा क्षैवतज प्रिाह २½ ते ३½ 

फूटाइतका सीवमत होतो आवर् धुण्याच्या कालात तयामुळे जलपृष्ठ शक्य वततक्या एकसम पातळीिर वटकून 
राहते. आ. १२–६ मध्ये धािन–जलाच्या द्रोण्या तसेच पृष्ठीय-धािन यांिरे्च्या नवलकाांची माांडर्ी 
दािविली आहे. 

 
धािन-जल द्रोण्याांचा लागर्ारा आकार अांदाजेच सांगवर्त करता येतो कारर् द्रोर्ीच्या सांपूर्ण 

लाांबीिरील दोन्ही कडाांच्यािरच्या पवरिाहामुळे द्रोर्ीतील प्रिाहाचा पृष्ठिाग सम पातळीत नसतो ि प्रिाह 
सामान्य नसतो. वनस्यांदकाच्या आकाराशी आवर् धािन िगेाशी जुळर्ारे आकार विवनमातयानी प्रमावर्त 
केले आहेत. 

 
पँरम्यूवटट कां पनीच्या वनिदेनाप्रमारे्, वमलर अगर एल्म् स सूि द्रोर्ीची लागर्ारी रुां दी सांगवर्त 

करण्याकरता िापरता येते. जेव्हा समतल तळ िापरण्यात येतो तेव्हा ते सूि : 
 
Q = १·७२ by³/₂ असे असते. (१२–२) 

 
येथे Q = द्रोर्ीत आलेले द. वम. स. गलॅनमध्ये एकूर् पार्ी; 
b = इांचात, द्रोर्ीची रुां दी. 
 
y = द्रोर्ीच्या िरच्या टोकाजिळ पाण्याची इांचात िोली. मुक्त जलाच्या तरतूदीकरता २ इच 

जादा िोली ठेिािी. 
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उदाहरि १२–४ ६ फूट रुां द आवर् ९ फूट लाांब वनस्यांदकाच्या एका िागातील धािन-जल सपाट 

तळाच्या द्रोर्ीत सोडाियाचे आहे. धािन-जलाचा िगे द. चौ. फुटास द. वम. स २५ गलॅन आहे. जर 
पाण्याची िोली द्रोर्ीच्या िरच्या टोकाजिळ १० इांच ठेिाियाची असेल तर द्रोर्ीची मापे काय असािीत? 

 
उकल :– स. १२–२ मधील Q = ६ × ९ × १५ = द. वम. स ८१० गलॅन येतो आवर् y = १० इांच 

आहे. म्हर्नू ८१० = १·७२ × b × १०³/₂ आवर् लागर्ारी द्रोर्ीची रुां दी b = १५ इांच ि द्रोर्ीची िोली १० 
+ २ = १२ इांच. 

 
पृष्ठ धािन उपकररे् :– पाण्यातील बरेचसे तरांगर्ारे द्रव्य स्िािाविकच िाळूच्या थराांतील िरच्या 

थरात अडकून राहते. तसेच िरचेिर धुण्यामुळे, सूक्ष्म िाळूच्याां िरच्या बाजूस स्तरीििन होण्याची प्रिृवत्त 
असते आवर् रूढ पद्तीनी केिळ पाण्याचा उपयोग करून ही सूक्ष्म िाळू धुरे् अिघड जाते. पृष्ठ–धािन 
उपकररे् िापरल्याने हा िरचा थर धुण्याची पवरचालन यांिाची कायणक्षमता िाढते आवर् मातीचे गोळे बनरे् 
आवर् मृत अगर चोंदलेली के्षिे बनरे् या प्रिृत्तीना प्रवतबांध होतो. पृष्ठ–धािन उपकरर्ाांच्या एका प्रकारात ते 
िाळूच्या पृष्ठिागाच्या जरा िर बसविलेले असते आवर् तयातून वनस्यांदकाचा पृष्ठिाग फोडण्यास आवर् 
िाळूच्या कर्ाांचे क्षरर् होण्याकरता पाण्याच्या धारा सोडण्यात येतात. बहुतेक उपकरर्ाांत ह्या धाराांचे ४० ते 
६० फूट शीर्षणदाबािाली पवरचालन होते पर् कधी कधी यापेक्षाही जास्त दाब िापरण्यात येतो. 
अविकल्पनात वनस्यांदकाच्या पृष्ठिागाच्या द. चौ. फूटास द. वम. स ४ ते ८ ग.ॅ पार्ी िाहील अशी तरतूद 
करण्यात यािी. आ. १२–७ मध्ये न्यजूसीमधील रने्टन येथील वनस्यांदक सांयांिात बसिलेली नळ योजना 
दािविली आहे आवर् पृष्ठ-धािन सांचाच्या माांडर्ीतील धारा आ. १२–८ मध्ये दािविल्या आहेत. 
 

 
आ. १२–७ धावन–जल द्रोण््ा आणि पृष्ठ–धावन नणलकाांची माांडिी. 
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आ. १२–८ जागेवर बसणवलेला पृष्ठ–धावन सांच– 

 
१२–११. णनस््ांदनाचे णन्ांत्रि करण््ाची उपकरिे :– 

 
प्रतयेक वनस्यांदक सांचाकरता आत येर्ारा आवर् बाहेर जार्ारा प्रिाह, धािन–जल परुिठा, आवर् 

टाकाऊ धािन–जल याांचे झडपाांनी वनयांिर् केले पावहजे. ह्या झडपाांचा िारांिार िापर करािा लागत 
असल्याने तया वटकाऊ असाव्यात ि िारी सेिाकायाकरता कायणक्षम असाव्यात. द्रिचलीय पवरचालन 
सामान्यतः पसांत करण्यात येते पर् कधी कधी विदु्त्  चवलिाांचाही िापर करण्यात येतो. वनस्यांदकातील 
शीर्षणहानी वकतीही असली तरी वनस्यांदनात िगे वनयांिकाांची जरुरी असते. सामान्यपरे् ते व्यिकोचाच्या 
प्रकारचे असतात. पार्ी आत येर्ाऱ्या नळािर बसविलेला एक वनयांिक आ. १२–९ मध्ये दािविला आहे. 
असेच वनयांिक धािन–जल पुरविर्ाऱ्या नळािरही बसिािते. 

 

 
आ. १२–९. व्हेंचुरी नळीचा वनस्यांदन- प्रमार् वनयांिक 

 
दशणविर्ारे आवर् नोंद करर्ारे मापकसुद्ा प्रतयेक वनस्यांदक सांचािर सिणकाल प्रिाहाचा िगे आवर् 

शीर्षणहानी दािविण्याकरता बसिािते आवर् ते अशा जागी बसिािते की ते सहज वदसू शकतील आवर् 
िाचता येतील. 

 
सि ंवनयांिकाांचा अांतिांि असलेली पवरचालन टेबले पवरचालन तक्तपोशीिर बसविण्यात येतात; 

प्रतयेक वनस्यांदकाकरता एक टेबल असते आवर् सामान्यपरे्, पवरचालकाला टेबलाजिळ उिे राहीले 
असताना वनस्यांदकाचे वनरीक्षर् सहज करता येईल असे वनस्यांदकाच्या अगदी समोर ते ठेिलेले असते : 
पवरचालन टेबले आ. १२–२ मध्ये दािविली आहेत. 

 
वनस्यांदकाच्या सांपूर्ण चालनात वनस्यांदन िगे एकसारिा रहािा अशी जरी दीघंकालीन समजूत 

होती तरी वचकॅगो येथील वनस्यांदन सांयांिातील अवलकडील प्रथेिरून असे वदसून येते की, प्रिाह–िगे–
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वनयांिक पूर्ं उघडे ठेिनूसुद्ा वततकेच सुपवरर्ाम प्राप्त करता येतात. तयामुळे चालनाच्या पवहल्या कालात 
पवरचालनाला बराच उच्च िगे प्राप्त होतो पर् धुण्याच्या पूिी पाण्याच्या दजांस बाधा झाल्याचे वदसून येत 
नाही आवर् धुण्याची गरज लागण्यापूिीची वनस्यांदन सांचाची एकूर् प्राप्ती फारशी विन्न नसते. 

 
१२–१२. दु्रि–वालुका–णनस््ांदकाची प्र्ुन्क्ि आणि पणरचालन :– 

 
पाण्यािर योग्य प्रकारे पूिवोंतपचार केल्यानांतर कोर्तयाही पृष्ठजलािरील उपचाराकरता दु्रत–

िालुका–वनस्यांदकाचा उपयोग करण्यात येतो. अतयांत प्रदूवर्षत झालेल्या पाण्याच्या बाबतीतसुद्ा असे 
वनस्यांदक पवरर्ामकारक ठरतात. तथावप, जेव्हा अनुपचावरत पाण्यातील दर शांिर वमवलवलटरला 
कॉलीफॉमं जीिाांची मावसक सरासरी (MPN) अतयांत सांिाव्य सांख्या सुमारे ५००० पेक्षा जास्त  असते तेव्हा 
प्राक्  अिसादन, प्राक्  क्लोवरनीकरर् याांच्यासारख्या अवतवरक्त पुिवोंतपचाराांची आिश्यकता असते. 
जीिार्–ूप्रदूर्षर्कारी िाराांच्यामधील तुलनेने बऱ्याच प्रमार्ाांत होर्ाऱ्या विचरर्ाांनासुद्ा योग्य प्रकारे 
अविकल्पन केलेल्या आवर् चाांगल्याप्रकारे चालविलेल्या सांयांिाने हाताळता येते. जर वनस्यांदनाकरता 
पाण्याची तयारी पुरेशा प्रमार्ाांत केली तर, गढूळपर्ा नाहीसा करण्याकरता द्रत–िालुका वनस्यांदक 
पवरर्ामकारक ठरतात आवर् ते शिेाळे नाहीसे करण्यासही प्रिािी असतात. उतपे्रवरत काबणन अगर प्राक्  
क्लोवरनीकरर्ासारिी िास उपचाराची तरतूद जर केली नसेल तर अशा वनस्यांदकामुळे चि अगर दुगंधी 
नाहीशी करता येर्ार नाही. 

 
चुना–सोडा–मृदुकरर् सांयांिात वकलाटन आवर् अिस्थापन केल्यानांतर दु्रत–िालुका–वनस्यांदक 

िापरािते. तथावप (तयाकरता) काही सांरचनातमक आवर् पवरचालनातमक बदल करण्याची जरुरी असते. 
 
जीवािुणवष्क का्वक्षमिा :– 
 
आधी पुांजीकरर् आवर् अिस्थापन केल्यानांतर चाांगल्या प्रकारे चालविलेल्या वनस्यांदक सांयांिात 

नाहीशा केलेल्या जीिार्ूांची टके्किारी अनेक घटकाांच्यािर अिलां बून असते; तयातील सिात महतिाचा 
घटक, अनुपचावरत पाण्यातील जीिाांचे साांद्रर् हा असतो. जेव्हा नुकतयाच वििरर् केलेल्या उपचारानांतर 
क्लोवरनीकरर् केले जाते तेव्हा (जर चाांचर्ी केलेल्या नमुन्यातील ५ टक्क्यापेक्षा जास्त नमुन्यात पुढे 
वदलेला MPN नसेल तर) दर वम. वलटरला ५००० पेक्षा सरासरी MPN कॉलीफॉमण सांख्या जास्त नसलेल्या 
तया MPN करता ते उपचार पुरेसे होतील. दर १०० वम. वल. ला ५००० पासून २०,००० MPN सांख्येकरता 
(जर चाांचर्ी केलेल्या नमुन्यातील ५ टक्क्यापेक्षा जास्त नमुन्यात २०,००० पेक्षा जास्त सांख्या वदसून येत 
नसेल तर) प्राक्  क्लोवरर्ीकरर्, प्राक्  अिसादन आवर् पिात्  क्लोवरनीकरर्ासारख्या सहाय्यक 
उपचाराांची जरुरी असते. २०,००० पेक्षा जास्त सांख्या असलेल्या MPN करता, दीघंकाल साठिर् आवर् 
अन्य सहाय्यक साधनाांची जरुरी लागेल. जीिार्ुिाराांच्या वनम्न सीमात दु्रत–िालुका-वनस्यांदकातून तयाांचे 
वनष्ट्कासन उच्च प्रमार्ात होते. उपचार होत असलेल्या पाण्यातून सरासरी ९० पासून ९९ टक्क्यापयंत 
जीिार्ूांचे वनष्ट्कासन होते. तथावप, जेव्हा उच्च MPN सांख्या असलेल्या पाण्यािर प्रसांगिशात्  उपचार केले 
जातात तेव्हा मावसक सरासरी मध्ये प्राप्त केलेले असमाधानकारक वनष्ट्कर्षण झाकून जाण्याची शक्यता 
असते. सिण प्रकारच्या पाण्याच्या बाबतीत वनस्यांदनानांतर पुरेशा प्रमार्ात क्लोवरनीकरर् कराि.े 
 
१२–१३. दाब–णनस््ांदक :– 
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आ. १२–१० मध्ये काटछेद केलेल्या दाब-वनस्यांदकाचे दृश्य दािविले आहे. अवनिायणतः तो दु्रत-

िालुका–वनस्यांदकच असतो पर् तो हिाबांद कक्षात बसविलेला असतो. आधानपाि हिाबांद असल्याने हा 
वनस्यांदक दाब नवलकेिर बसविण्यास हरकत नाही. तयामुळे वनस्यांदकातून पार्ी घुसविण्याकरता जेिढी 
शीर्षणहानी लागते तेिढीच फक्त शीर्षणहानी होते. गुरुतिीय वनस्यांदकातल्याप्रमारे् पुनः पांप करण्याची जरुरी 
नसते. 
 

 
आ. १२–१०. दाब णनस््ांदकाचे आवश््क घटक. 

(काँरेम न कॉपो. च्या सौजन्याने) 
 

पोहण्याचे तलाि आवर् सािजंवनक पार्ी पुरिठ्याची लहान प्रवतष्ठापने याांच्यात मुख्यतिकेरून 
दाब वनस्यांदकाचा उपयोग करण्यात येतो. सािणजवनक पार्ी पुरिठा योजनात ते िापरण्याविरूद् मुख्य 
आके्षप हा आहे की, वकलाटन आवर् अिसादन याांच्याकरता पुरेशा जागेची तरतूद करर्ें कठीर् असते. 
म्हर्ून जेथे गढूळ पाण्यािर उपचार कराियाचे असतात तेथे दाब वनस्यांदक िापररे् अव्यिहायण असते : 
तथावप जेथे पार्ी वनयवमतपरे् स्िच्छ असतें आवर् वनस्यांदनानांतर क्लोवरनीकरर्ाची तरतूद केलेली असते 
तेथे दाब वनस्यांदक िापरण्यास हरकत नाही. 

 
वनस्यांदन करण्यात येर्ाऱ्या पाण्याच्या दजािर दाब–वनस्यांदकाच्या पवरचालनाचा िगे अिलां बनू 

असतो. जेव्हा सािणजवनक पार्ी पुरिठ्याकरता दाब-वनस्यांदक िापरण्यात येतो तेव्हा वनस्यांदकाच्या 
पृष्ठिागाच्या द. चौ. फू. स द. वम. स १½ ते २ गलॅनपेक्षा तो िगे जास्त असू नये. 

 
उदाहरि १२–५ :– दाब वनस्यांदक द. चौ. फू. स द. वम. स १½ गलँन या िगेाने चालतो. जर 

तयाचा व्यास १२ फूट असेल तर ८ तासाच्या पाळीत वकती पाण्याचे वनस्यांदन होईल? 
 
उकल :– १२ फूट व्यासाच्या गोल वनस्यांदकाचे पृष्ठीय के्षिफळ १२ × १२ × ०·७८५ = ११३ चौ. 

फूट येते. द. चौ. फू. स द. वम. स १½ गलॅन या िगेाने ११३ × १½ × ६० × ८ = ८१,४०० गलॅन पाण्याचे 
वनस्यांदन होईल. 
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१२–१४. मांद–वालुका–णनस््ांदक :– 

 
पाण्याची वनस्यांदनाकरता तयारी करण्यासाठी मांद-िालुका–वनस्यांदकात सामान्यपरे् 

वकलाटनाचा उपयोग फक्त तुलनेने रांगहीन आवर् कमी जीिार्ुसांख्या असलेल्या अगर साठिर् अथिा 
अिस्थापन करून वनमणलीकरर् केलेल्या पाण्याकरताच करण्यात येतो. अशा पवरलस्थतीत दर एकरास द. 
वद. ४ ते ७ गलॅन िगेाने पवरचालन करून चाांगल्या प्रकारची फलवनष्ट्पत्ती होते.जीिार्ु-वनष्ट्काांसन ९८ 
टक्क्याइतक्या मािेचे होते. पाण्याची चि आवर् दुगंधी नाहीशी करण्यात मांद िालुका–वनस्यांदक कायणक्षम 
असतात. मांद–िालुका–वनस्यांदकाचा, तो सोप्या पद्तीने चालविता येतो, हा एक अवतवरक्त फायदा आहे 
आवर् तो फायदा लहान सांच–माांडर्ीत महतिाचा असतो. 

 
तळाशी वनस्यांवदत पार्ी जमा करण्याची व्यिस्था असलेली वनस्यांदकात एक द्रोर्ी असते. प्रतिारी 

केलेल्या कां कराच्या १२ इांची थराने सांग्राहकाांना झाकून टाकण्यात येते. रितीपासून सुमारे १८ इांचािर 
नाल्या िोदलेल्या असतात आवर् ही जागा िाळूने िरण्यात येते. कां करािरील िाळूच्या थराची जाडी १८ ते 
३६ इांच असते; िाळूचा प्रिािी आकार ०·२० ते ०·४० पयंत असतो. सामान्यतः लहान सांच 
माांडर्ीकरतासुद्ा दोन ते चार सांचाांची तरतूद करािी. उन्हाळ्यात शिेाळ्याची िाढ होऊ नये आवर् थांडीत 
बफण  तयार होऊ नये म्हर्ून आच्छादनाची तरतूद करािी. 

 
वनस्यांदकािरील पाण्याची पातळी तुलनेने सांकुवचत मयांदेत ठेिािी. ती ३ ते ५ फूट असािी. 

प्रिशेद्वार आवर् वनगणमद्वार याांच्यािर स्िवनयांवित झडपाांची तरतूद केलेली असते. तसेच प्रिाहाचे मापन 
करण्याकरता मापक आवर् शीर्षणहानी मोजण्याकरता मापन यांि सामान्यतः बसविलेले असते. जेव्हा 
शीर्षणहानी सुमारे ४ फूटापयंत होते तेव्हा िाळूचा िरचा थर ½ ते १ इांच िोलीपयंत काढून स्िच्छता 
करण्यात येते. िाळूची िोली १५ ते १८ इांचाइतकी कमी होईपयंत जरूर वततक्या िळेा स्िच्छता पुनः पनु्हा 
करण्यात येते. नांतर आर्िी िाळू घालण्यात येते. िाळू स्िच्छ करण्याच्या उपकरर्ाांची िार् असल्यामुळे, 
विशरे्षतः जेव्हा थर झाकलेले असतात तेव्हा, स्िच्छता करण्याकरता बरेच मजूर लािाि े लागतात. 
वनष्ट्कासकाचा उपयोग करून िाळू उचलून धािनपािात सोडून देता येईल. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

बॉमन, ई. आर “डायटोमाईट वफल्टसं फॉर म्युवनवसपल िॉटर इन्स्टॉलेशन”, अमेवरकन िॉटर 
िक्सं असोवसएशन पविका, फेबु्रिारी १९५७. 
 

वबरलग्ज, सी. एछ. “ऑपरेशन ऑफ िॉटर रीटमेंट प्लँटस्”, पलललक िक्सण, मे, १९५७. 
 

कोसेन्स, के. डलल्यू. “िॉटर अँड सुिजे केवमस्री अँड केवमकल्स” पलललक िक्सण, ऑक्टोबर, 
१९५६. 
 

“वडझाईन अँड ऑपरेशन डेटा ऑन रॅवपड सँड वफल्रेशन प्लँट्स इन वद य.ू एस्. अँड कँनडा”, 
अमेवरकन िॉटर िक्सं असोवसएशनची पविका, जुलै, १९५६. 
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रो, एफ्. सी. “पोरस प्लेट वफल्टर बॉटम्स्”, िॉटर अँड स्युिजे िक्सण, एवप्रल, १९५८. 

 
–: प्रमे्े :– 

 
१२–१. (अ) जर वनस्यांदकाच्या पवरचालनाचा िगे वनस्यदक पृष्ठिागाच्या दर चौ. फूटास द. वम. 

स २·५ गलॅन असेल तर १२५०० लोकसांख्येसाठी द. वद. द. डो. १२० गलॅन पार्ी 
िापरण्याकरता वकती मोठे के्षि लागेल? 

 
(ब) जर सांपूर्ण के्षि एकाच िळेी धुतले तर ह्या वनस्यांदकाकरता धािनजल वकती लागेल? 

 
१२–२. जर धािनजलाच्या प्रिाहाचा िगे द. वम. स १३०० गॅलन असेल तर सपाट तळाच्या 

धािन–जल-द्रोर्ीची अांदाजी मापे काय असतील? बाांधाकरता २ इांचाांची गुांजाईश 
ठेिाियाची आहे. 

 
१२–३. जर दर एकरी द. वद. ६ द. ल. गलॅन या दराने मांद–िालुका–वनस्यांदकाचे पवरचालन 

कराियाचे असेल तर वनस्यांदकाच्या पृष्टिागाच्या द. चौ. फू. स द. वम. स वकती गलॅन 
िगे लागेल? 

 
१२–४. जर सरासरी िप द. वद. द. डो. १५० गलॅन असेल तर प्रमेय १२–३ मधील एक एकर 

वनस्यांदकाने वकती जास्त लोकसांख्येकरता तरतूद करता येईल? 
 
१२–५. एक वनस्यांदक ९×१२ फूट आकाराचा आहे. दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाकरता जर िगे 

मयादा द. से. स ८ फूट ठेिली तर धािनजल पोर्षर्ाच्या नवलकेचा व्यास वकती असािा? 
 
१२–६. प्रमेय १२–५ मधील वनस्यांदकाकरता िवूमगत वनकास व्यिस्थेतील द्वाराांचे एकूर् के्षिफळ 

वकती असाि?े 
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: १३ : पाण््ािील रोगािुनाशन 
 
१३–१ क्लोरीनचा वापर :– 
 

पूिी िर्णन केलेल्या जलोपचार पद्तीतील कोर्तयाही कायणपद्तीिर, स्ितांिपरे् अगर 
एकवितपर्ें पाण्यातील सिण जीिार्ुांचे वनष्ट्कासन अगर नाश करण्याकरता, िरिांसा ठेिता येत नाही. तसेच 
वितरर् व्यिस्थेतून पार्ी जात असताना ते पनु्हा सांदूवर्षत होण्याची शक्यता असते. पार्ी धोकादायक नाही 
आवर् शक्य वततके ते तसे राहील याची िािी असािी म्हर्ून ते उपचार–सांयांिातून बाहेर पडण्याच्या आधी 
तयाचे जीिार्ुनाशन अगर रोगार्ुनाशन कराि.े जीिार्नुाशनात सिण जीि मारण्यात येतात. काटेकोरपर्ें 
बोलाियाचे झाले तर जे जीि रोग वनमितमती करतात तयाांचा नाश करर्ें हे रोगार्नुाशनाचे कायं असते. 
रोगार्नुाशनाकरता जे द्रव्य िापराियाचे ते, जयाचा पवरर्ाम बराच काळ वटकेल आवर् जयामुळे पुन्हा 
सांदूर्षर् होण्यास बांदी होईल असे असर्ें, अवधक पसांत करण्यात येते. तसेच रोगार्ुनाशक द्रव्यापासून 
िापरर्ारास इजा पोहचर्ार नाही आवर् ते आके्षपाहण असर्ार नाही आवर् सोप्या चाचर्ीने तयाचे मापन 
करता येईल असे असाि.े 
 

पार्ी पुरिठ्यात क्लोरीन हे रोगार्नुाशक सिणि िापरण्यात येते आवर् जरी सिणच्या सिण जीिाांचा 
नाश केलेला नसला तरी जांतुनाशक द्रव्याचे उपचार पाण्यािर केले आहेत हे दशणविण्याकरता 
क्लोवरनीकरर् ही सांज्ञा सिणसाधारर्पर्ें िापरण्यात येते. 
 

पाण्याचा दजां सुरवक्षत ठेिण्याचा क्लोवरनीकरर् हा अांवतम टप्पा असल्याने क्लोरीन साततयाने 
आवर् पवरर्ामकारकपरे् िापरण्याची वकती जरूरी आहे हे अवधक ठासून साांगण्याची जरूरी नाही. 
क्लोरीनच्या उपयोगाकरता िापरण्यात येर्ारे उपकरर् िािीलायक असले पावहजे आवर् तयाच्या 
अचूकतेत अगदी रकवचतच फरक पडेल इतक्या कायणक्षमतेने ते काम देईल असे असले पावहजे. अगदी थोडे 
क्लोरीन िापरले तर काहीही पवरर्ाम होर्ार नाही. ते अवतशय जास्त िापरलें  तर पार्ी बेचि होईल अगर 
तयाला दपण येईल. पाण्यात पुरविलेल्या क्लोरीनची राशी प्रिाहाच्या राशीच्या आवर् पाण्याच्या क्लोरीनच्या 
गरजेच्या प्रमार्ात राहील अशाप्रकारे क्लोवरनीकारकाचे पवरचालन स्ियांचवलतपरे् केलेले असाि.े जल 
व्यिस्थेतील जया स्थानाजिळ क्लोरीन पाण्यात चाांगल्या प्रकारे वमसळेल अशी िािी असेल अशा जागी 
क्लोरीन पाण्यात वमसळाि ेआवर् ही जागा अशी ठरिािी की, तया वठकार्ी पार्ी आवर् क्लोरीन याांच्यातील 
सांपकण काल पवहल्या उपिोक्तयास पार्ी वमळण्यापूिी २० ते ३० वमवनठे राहील. ह्या सांपकण  कालाचा दुहेरी 
उपयोग होतो. एक म्हर्जे पाण्यातील रोगमूलक जीिाांचा नाश करण्यास अिश्य असलेला कालािधी 
वमळतो आवर् दुसरा म्हर्जे सांिाव्य अवतक्लोरीनच्या मािेमुळे वनमार् होर्ारी बेचि आवर् दुगधंी याांचा 
उपिोक्तयापर होर्ारा पवरर्ाम कमी होतो. तसेच लागर्ारा सांपकण काल हे अिवशष्टाच्या राशीचे फलन 
असते. पाण्याशी प्रारांविक सांपकण  झाल्यानांतर उरलेल्या क्लोरीनला ‘अिवशष्ट’ म्हर्तात. जर अिवशष्ट कमी 
रावहले तर अवधक काल सांपकाची जरुरी लागेल. 
 

प्रवतष्ठापनाांत जर योग्य पवरचालन आवर् देििालीची तरतूद केली नाही तर हे सिण उपाय वनष्ट्प्रि 
होतील. म्हर्ून चाांगली उपकररे् आवर् चाांगली माांडर्ी याांच्या अवतवरक्त जर पाण्याच्या दजांकरता सतत 
िबरदारी घ्याियाची असेल तर चाांगल्या पवरचालनाची आिश्यकता असते. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

जलोपचारात रोगार्ुनाशनाकरताच केिळ क्लोरीन िापरण्यात येत नसून, शिेाळ्याच्या अगर 
जलाशयातील अन्य (िनस्पतींच्या) िाढीिरील वनयांिर्, नळाांमधील सेवद्रय िाढीस विशरे्ष करून लोह–
लस्थरीकरर्कारक श्लेष्ट्म वनमातया जीिार्ुांच्या िृद्ीस प्रवतबांध, क्लोवरनीकृत कॉपेरासने वकलाटन, आवर् 
पाण्याची चि आवर् दुगंधी यािर वनयांिर् अगर उदावसनीकरर्, अशा अन्य कारर्ाांकरताही क्लोरीनचा 
िापर िरण्यात येतो. 
 
१३–२. क्लोणरनीकरिाची का्वक्षमिा :– 
 

सिण िळेी क्लोवरनीकरर् प्रिािीपरे् होत आहे अशी िािी राहण्याकरता लहान सांयांिातसुद्ा 
दुहेरी उपकररे् ठेिरे् आिश्यक आहे असे समजाि.े जर रािीि सांच ठेिला असेल तर प्राथवमक सांच 
वनकामी झाल्यािर आपोआप सांकेत वमळेल अशी तरतूद केलेली असािी, अगर एकाच लयात चालर्ाऱ्या 
आवर् वनरवनराळ्या पािाांतून क्लोरीन घेर्ाऱ्या दोन अगर अवधक सांचाांची तरतूद केलेली असािी. आ. १३–
१ मर्थ्ये दुहेरी क्लोवरनीकारक बसविलेल्या मोठ्या सांच माांडर्ीतील क्लोवरनीकरर्ाची इमारत दािविली 
आहे. उपचार कें द्राजिळ क्लोवरनीकरर् उपकरर्ाच्या महतिाच्या िागाांचा साठा करण्यात यािा. तथावप 
बहुतेक वनमांतयाकडून जलद सेिा उपललध होत असल्याने पवरर्ामकारकपरे् क्लोवरनीकरर् वटकून 
राहण्याकरता उपकरर् बांद पडल्यास ते ताबडतोब कळून येण्याची िािी असािी म्हर्ून पवरचालनाची 
सतत तपासर्ी कररे् ही सिात महतिाची बाब असते. जर रािीि उपकरर्ाची तरतूद केलेली असेल तर 
वनमांतयाने जशी वशफारस केली असेल तयाप्रमारे् ते उपकरर् सतत सि ठेिाि.े पुष्ट्कळिळेा जोड तोडरे्, 
िापरानांतर ते काटेकोरपरे् स्िच्छ कररे्, तयािर तेल ग्रीस अगर अन्य द्रव्याचा लेप देऊन तयाचे सांरक्षर् 
कररे्, आवर् ते कोरड्या जागी ठेिरे्, ह्या बाबींचा उपकरर्ाच्या देििालीत गमािशे होतो. 
 

 
आ. १३–१ क्लोवरनीकरर् उपकरर्ाांकरता इमारत. 



 

 अनुक्रमणिका 

 
पाण्याच्या क्लोवरनीकरर्ास बाधा आर्र्ाऱ्या महतिाच्या घटकाांत िालील घटकाांचा समािशे 

होतो. 
 

(१) उपलस्थत क्लोरीनची राशी आवर् प्रकार. 
(२) क्लोरीनीकरर् झाल्यानांतर क्लोरीनच्या रूपामधील सांबांध. 
(३) क्लोरीनच्या मागर्ीचे अलस्तति आवर् व्याप्ती. 
(४) क्लोरीन आवर् पार्ी याांच्यामधील सांपकाचा कालािधी. 
(५) तपमान. 
(६) पाण्याची अम्लता अथिा क्षारता. 

 
जलोपचारात विर्षमजिर होण्यास कारर्ीितू असलेले रोगार्ू कॉलीफॉमण जीिार्ूांच्यापेक्षा 

िलोरीनचा अवधक प्रवतरोध करीत नाहीत असे गहृीत धरण्यात येते. लागू केलेल्या क्लोरीनची राशी, िळे 
आवर् तपमान हे घटक आवर् िापरलेल्या क्लोरीनचे अिवशष्ट ह्या बाबी गृहीतकािर आधावरत केलेल्या 
असतात. 
 
१३–३. क्लोरीनची णक्र्ा :– 
 

जेव्हा क्लोरीन पाण्यात वमसळण्यात येते तेव्हा िालीलप्रमारे् प्रवरम या होते. 
 

Cl2 + H2O → HOCl + HCl 
क्लोरीन + पार्ी → हायपोक्लोरस अम्ल + हायड्रोक्लोरीक अम्ल 

 
हायड्रोजन आयन H⁺ आवर् हायपोक्लोराईट आयनाांच्या OCI⁻ मध्ये हायपोक्लोरसचे विघटन 

होत असल्याने ह्या प्रवरम येतील उतपादन वटकून रहात नाही. दोन्हीही प्रवरम या प्रवतिती असतात आवर् 
दोन्हीही पाण्याच्या pH िर अिलां बून असतात. pH मूल्य कमी असताना पवहली िरचढ असते ि pH उच्च 
असताना दुसरी िरचढ असते. OCI⁻ आयनाांची पाण्यात अलस्ततिात असलेल्या अमोवनयाबरोबर प्रवरम या 
होते आवर् तीतून वनरवनराळी क्लोरॅवमन सांयुगे वनमार् होतात. अमोवनयाची मागर्ी पुरी झाल्यािर मुक्त 
क्लोरीन उपललध होते. बहुतेक पवरलस्थतीत जीिार्नुाशककारक म्हर्नू सांयुक्त क्लोरीनपेक्षा मुक्त 
क्लोरीन बरेच प्रिािी असते आवर् ते पुष्ट्कळच लागू पडते. बटरवफल्ड आवर् इतराांच्या मते विवशष्ट pH, 
तपमान ि सांपकण काल, ह्याांच्याकरता विवशष्ट जीिार्ुविर्षयक अपचयन प्राप्त करण्यास अिश्य असर्ाऱ्या 
उपललध सांयुक्त क्लोरीनची राशी मुक्त क्लोरीनच्या लागर्ाऱ्या राशीच्या सुमारे २५ पटीइतकी जास्त 
असते. जया pH च्या पातळ्याांिर क्लोरीनचे प्रामुख्याने oCl⁻ म्हर्ून अलस्तति असते तया पातळ्याांिर 
जीिार्ुविर्षयक अपचयन विशरे्षतः कमी तपमानात सािकाश होते. ३५°F आवर् ४०°F तपमानाच्या 
दरम्यानचा प्रिाि ७०°F आवर् ७५°F तपमानाच्या दरम्यानच्या प्रिािापेक्षा अांदाजे वनम्मा असतो. तेव्हा pH ७ 
अगर तयापेक्षा कमी असतो तेव्हा ते जास्तीत जास्त प्रिािी असते आवर् जसजशी pH मध्ये िाढ होते 
तसतशी िाढतया प्रमार्ात अवधक जास्त साांद्रर्ाची गरज लागते. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

क्लोरीनचे सिसंाधारर्पर्ें सिात जास्त िापरण्यात येर्ारे प्रकार, द्रि क्लोरीन आवर् 
हायपोक्लोराईट हे असतात. एकटे अगर अमोवनयासह क्लोरॅवमन तयार होण्याकरता क्लोरीन िापरण्यात 
येते. क्लोरीनचे अिवशष्ट िालील दोन प्रकाराांपैकी एक असते. 
 

(१) जे स्िािाविक अगर सांवमवश्रत अमोवनयात वमसळलेले असते ते सांयुक्त अिवशष्ट असते. 
 

(२) उपलस्थत अमोवनयाच्या विनाशाने अगर प्रतयक्षपरे् उपललध होर्ारे मुक्त क्लोरीन वनमांर् 
करण्याकरता जेव्हा पुरेसे क्लोरीन वमसळले जाते तेव्हा ते मुक्त अिवशष्ट असते. आ. १३–२ मध्ये सांिाव्य 
अिस्था प्रवतदमितशत केल्या आहेत. उपललध मुक्त क्लोरीनपेक्षा उपललध सांयुक्त क्लोरीन ऑक्सीकारक 
म्हर्ून कमी वरम याशील असल्यामुळे जीिार्ुनाशक वरम येकरता अवधक जास्त सांपकण  कालाची आिश्यकता 
असते. वितरर् व्यिस्थेतील बऱ्याचशा िागात मुक्त क्लोरीन अिवशष्ट वटकून राहत असले तर तयामुळे, 
सांदूर्षर् जर िरीि प्रमार्ात पसरले नसेल तर, ते एिाद्ा स्थानापुरतेच मयावदत राहील अशी काहीशी 
िािी वमळते. 
 

 
आ. १३-२. क्लोरीनची अिवशषे्ट. 

 
१३–४. आवश््क असिारी क्लोरीनची राशी :– 
 

पूिीच वनिदेन केल्याप्रमारे्, बऱ्याचशा पाण्यात क्लोरीनची मागर्ी असते ि क्लोरीन रोगार्ुनाशक 
म्हर्ून पवरर्ामकारक होण्यापूिी ती मागर्ी पुरी झाली पावहजे. क्लोरीनची मागर्ी, पाण्यात वमसळलेले 
क्लोरीन आवर् विवशष्ट सांपकण कालाच्या अिेरीस रावहलेली तयाची राशी, याांच्यामधील फरकाएिढी असते. 
सेंवद्रय अांतिणस्तु अगर लोह, मगेँनीज, नायरटे्स अथिा हायड्रोजन सल्फाईड याांच्यापासून क्लोरीनची 
मागर्ी वनमार् होते. तयाांतील बऱ्याचशा पदाथांची क्लोरीनबरोबर बरीच जलद प्रवरम या होते. म्हर्नू 
थोड्याशा कालानांतर मापन केलेले क्लोरीन अिवशष्ट लागू करण्यात येर्ाऱ्या क्लोरीनच्या राशीचे एक 
सूचक म्हर्नू मानण्यात येते. 
 

पाण्यातील क्लोरीनचे साांद्रर्, ऑथोटोलायडीन–आसेनाईट (OTA) चाांचर्ीने मापण्यात येते. ह्या 
चाचर्ीतून उपललध क्लोरीन अिवशष्ट आवर् सांयुक्त क्लोरीन अिवशष्ट याांची मावहती होते. ह्या चाचर्ीिरून 
फेवरक, नायवरक, मगँवॅनक सांयुगासारख्या व्यवतकारक पदाथांच्या स्िरूपाचे वनमांर् झालेल्या रांगािरून 
प्रिेदन करता येते. 
 

पुरेशा प्रमार्ात जेव्हा क्लोरीन पाण्यात वमसळण्यात येते तेव्हा पवहल्या प्रवरम येत क्लोरीन 
अपचायक सांयुगाचा नाश करते आवर् तयािळेी रोगार्ुनाशक वरम या होत नाही. जेव्हा अवधक क्लोरीन 



 

 अनुक्रमणिका 

घालण्यात येते तेव्हा क्लोरोऑगवॅनक सांयुगे आवर् अमोवनया क्लोरीन सांयुगे तयार होरे् ही पढुची पायरी 
असते. तयात सािकाशपरे् रोगार्नुाशाची वरम या घडते. जेव्हा आर्िी जास्त क्लोरीन वमसळण्यात येते 
तेव्हा ह्या सांयुगाचा नाश होतो. शिेटी वमसळलेल्या अवतवरक्त क्लोरीनमधून काहीशा प्रमार्ात मुक्त 
क्लोरीन उपललध होतें; ह्या मुक्त क्लोरीनची रोगार्ुनाशक वरम या जलद होते. 
 

सािणजवनक स्िास्र्थ्य सेिा िातयाने केलेल्या अभ्यासातून दुसऱ्या जागवतक युद्ात यू. एस्. 
सैन्याला जो अनुिि आला तयाला अवनिायणतः दुजोरा वमळाला आहे. अतयांत अनुकूल पवरलस्थतीत 
पवरर्ामकारक रोगार्ुनाशनाकरता द. वल. ला ०·२ वम. गॅ्र. आवर् अन्यतः द. वल. ला ०·४ ते ०·८ वम. गॅ्र. 
मुक्त क्लोरीन लागते. ७·० पेक्षा जास्त pH मूल्य नसलेल्या पाण्यात १० वमवनटानांतर द. वल. ला ०·२ वम. 
गॅ्र. मुक्त अिवशष्ट अगर ६० वमवनटानांतर द. वल. ला १·० ते १·५ वम. गॅ्र. सांयुक्त अिवशष्ट असरे् इष्ट असते. 
८·० pH असलेल्या पाण्यात द. वल. ला ०·४ वम. गॅ्र. मुक्त अिवशष्ट ि द. वल. ला १·८ वम. गॅ्र. सांयुक्त 
अिवशष्ट असाि.े pH चे मूल्य ९·० असताना मुक्त क्लोरीन अिवशष्ट द. वल. ला ०·८ वम. ग्रँ. असाि.े सांयुक्त 
अिवशष्ट पवरर्ामकारक होण्याकरता pH ९पेक्षा कमी करािा. 
 

क्लोरीनने णवषािूांचा नाश :– 
 

पाण्यातून विविन्न विर्षार् ू िगेळे केल्यानांतर तयाांच्या नाशातील क्लोरीनच्या प्रिािीपर्ाबद्दल 
अभ्यास करण्यात आला आहे. स्िच्छ (अगर पूर्णपरे् वनमंल केलेल्या) पाण्यातील काविळीचें विर्षार्ू द. 
वल. ला १·१ वम. ग्रँ. सांयुक्त अिवशष्ट अगर द. वल. ला ०·४ वम. गॅ्र. मुक्त अिवशष्ट िापरून वनष्ट्प्रि करण्यात 
आले आहेत. कॉक्ससँकी विर्षार्ूांच्याकरता क्लोरीन अिवशष्टाची फार मोठी मािा (ई. कोलायच्या मुक्त 
क्लोरीनपेक्षा ७ ते ४६ पट) द्ािी लागते असे वदसून आले आहे. पोवलओमायलायवटसचे विर्षार्ू अगदी 
थोड्या अिवशष्टाने (pH सुमारे ७·० असताना ३० वमवनटानांतर द. वल. ला ०·१ वम. ग्रँ, मुक्त क्लोरीन 
अिवशष्ट) नाश पािल्याचे वदसून येते. अँमीवबक अमाांशातील कृवमकोश क्लोरीनला प्रवतरोधी असतात. 
चगँच्या मताप्रमारे् ७·०० pH असताना द. वल. ला ३ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त. मुक्त क्लोरीन लागते. परांतु 
इतरि केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसते की कमी साांद्ररे् पवरर्ामकारक असतात. पाण्याचा सांपकण काल 
आवर् pH महतिाचे असतात. क्षयाचे जांतू ३० वमवनटे सांपकण  ठेऊन द. वल. ला सुमारे ३ वम. गॅ्र. अिवशष्ट 
िापरून मारण्यात आले आहेत. 
 
१३–५. द्रव क्लोरीनची प्र्ुन्क्ि :– 
 

क्लोरीन हा वहरिट वपिळा गसॅ आहे. दाबािाली याचे द्रिात रूपाांतर होते. नांतर तो पोलादी 
पािातून बाहेर पाठविला जातो. ह्या पािाची क्षमता १०० पौंडापासून १ टनापयंत िगेिगेळी असते. ७०°F 
तपमान असताना तो द्रिरूपातच रहािा म्हर्नू द. चौ. इां. स ८५ पौंड दाब द्ािा लागतो; पर् पािातील 
दाब तपमानाप्रमारे् िाढतो. पािातून द्रि बाहेर काढल्याबरोबर तयाचे गसॅमध्ये पवरितणन होते आवर् 
वसलें डरमधील तपमान कमी होते. 
 

क्लोरीन फुप्फुसाांना, नाकाच्या आवर् घशाच्या पडद्ाांना क्षोिकारक असतो. हिचे्या १००,००० 
िागात १ िाग क्लोरीनचे साांद्रर् झाले की ते लक्षात येते. ५०,००० िागात १ िागामुळे अस्िस्थता वनमार् 
होते. १००० िागात १ िागामुळे, जर ५ वमवनटेपयंत उद िासन झाले तर, मृतयू येईल. हिपेेक्षा क्लोरीन 
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२·४९ पट जड असते म्हर्नू ते जवमनीजिळ सिात घवनष्ट असते. जेव्हा जेव्हा द्रि क्लोरीन िापरण्यात येते 
तेव्हा तेव्हा क्लोरीनविरूद् सांरक्षर् देण्याकरता अविकल्पन केलेले गसॅचे मुििटे उपललध करािते. 
 

बहुतेक जलघरात द्रािर्–पोर्षक क्लोवरनीकारकाांच्या सहाय्याने द्रि क्लोरीन िापरण्यात येते. 
अशा साधनात पािातून द्रि क्लोरीन घेण्यात येते, तयाचे मापन केले जाते आवर् क्लोरीनचे तीव्र द्रािर् 
होण्याकरता थोड्याशाच पाण्यात वमसळण्यात येते. हे द्रािर् सामान्यतः जल–अांतःके्षपकाच्या सहाय्याने 
मुख्य नळात सोडण्यात येते. आ. १३–३ मध्ये एक नमुनेदार द्रािर्–पोर्षक क्लोवरनीकारकाची माांडर्ी 
दािविली आहे. काही लहान पुरिठा व्यिस्थाांत प्रतयक्ष–पोर्षक क्लोवरनीकारकाचा उपयोग करण्यात 
येतो. ह्या प्रकारच्या क्लोवरनीकारकात वसलें डरमधील क्लोरीनच्या दाबाचा उपयोग करून विसारकातून 
क्लोरीन गसॅ पाण्यात सोडण्यात येते 
 

वकमान ५०°F तपमान राहील इतक्या गरम केलेल्या िोलीत कोर्ताही क्लोवरनेटर ठेिािा. 
िोलीत बाहेरच्या हिशेी सांपकण  राहील असा बाहेर उघडर्ारा दरिाजा बसिािा. हिा िेळती ठेिािी; 
िोलीत न जाता क्लोवरनीकारकाच्या पवरचालनाचे वनरीक्षर् करता याि ेम्हर्ून सामान्यपरे् गच्च बसर्ारी 
आतल्या बाजूची विडकी ठेिािी. रोजच्या क्लोरीनच्या िापराची नोंद ठेिण्याकरता मापकाांची तरतूद 
करािी. आतल्या रितीिर क्लोवरनीकारक बसिािा अथिा (क्लोरीन) गसँ क्लोवरनीकारकात वशरत 
असताना सांघनन होऊ नये म्हर्ून क्लोरीनच्या िाांड्याच्या तपमानापेक्षा तपमान जास्त राहील अशी अन्य 
प्रकारे काळजी घ्यािी. चाांगल्या प्रकारे अविकलल्पत केलेल्या एका क्लोवरनीकारकाची माांडर्ी आ. १३–३ 
मध्ये दािविली आहे. 
 

 
आ. १३-३. नमुनेदार क्लोणरनीकारकाची माांडिी. 

 
१३–६. हा्पोक्लोराईट्ट्स :– 
 

लहान जल व्यिस्थाांत पाण्याचे क्लोवरनीकरर् करण्याकरता आवर् पाण्याच्या नळाांचे वनजंतुकरर् 
करण्याकरता कॅलल्शयम आवर् सोवडयम हायपोक्लोराईट्स िापरण्यात येतात. कॅलल्शयम 
हायपोक्लोराईटचे सूि Ca (ocl)2 हे आहे. सोवडयम हायपोक्लोराईटचे सूि NaOCl आहे. ललीरचग 
पािडरकरता उपललध क्लोरीन २५ ते ३० टक्क्याच्या व्याप्तीत असते आवर् तथाकवथत उच्च चाचर्ी 
हायपोक्लोराईट्सकरता ते ७० टके्क असते. ललीरचग पािडरी लस्थर नसतात आवर् साठिर्ात आवर् हिते 
उघड्या रावहल्यास तयाांची शलक्त कमी होते. उच्च चाचर्ी हायपोक्लोराईट्स बऱ्याच काळापयंत लस्थर 
असतात परांतु ते िापरण्यास जर बराच कालािधी लागर्ार असेल तर िापरण्याआधी तयाांची तपासर्ी 
करािी. 
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हायपोक्लोराईट्सची एकूर् ऑक्सीकारक शलक्त दािविण्याकरता “उपललध क्लोरीन” ही सांज्ञा 

िापरण्यात येते. ती सांयुगाच्या OCl⁻ च्या इतकी असते अगर सांयुगात OCl⁻ म्हर्ून असलेल्या क्लोरीनच्या 
िजनाच्या दुप्पट असते. पोटँवशयम आयोडाईडच्या द्रािर्ातून क्लोरीनचा एक परमार्ू एक परमार् ू
आयोवडन विस्थावपत करील, परांतु क्लोरीनचे २ परमार्ू असलेला कॅलल्शयम हायपोक्लोराईटचा एक अर् ू
पोटँवशयम आयोडाईडमधून ४ अर्ू विस्थावपत करील. 
 

पूिी उल्लेि केलेल्या उपललध क्लोरीनच्या टके्किारीने वनदमितशत केलेला प्रतयक्ष क्लोरीनचा अांश 
हायपोक्लोराईटमध्ये नसतो. तथावप क्लोरीनचे २ परमार्ू असलेल्या कॅलल्शयम हायपोक्लोराईटची 
पोटॅवशयमपासून दुपटी इतके आयोवडन विस्थावपत करण्याची क्षमता असल्यामुळे ि वततक्याच द्रि 
क्लोरीनच्या २ परमार्ूमुळे विस्थापन होत असल्यामुळे ललीरचग पािडरची क्लोवरनीकरर्ाची प्रतयक्ष क्षमता 
ललीरचग पािडरच्या २५ ते ३० टके्क आवर् उच्च चाचर्ी हायपोक्लोराईटच्या ७० टके्क असते. 
 

हा्पोक्लोराईटची प्र्ुन्क्ि :– 
 

हायपोक्लोराईट पोर्षक–उपकरर्ाांच्या सहाय्याने द्रािर्ाच्या स्िरूपात लागू करण्यात येते. हे 
उपकरर् लस्थर–शीरं्ष द्वार सांिरक अगर लहान रासायवनक पांप असू शकेल आवर् पांपाच्या प्रतयेक फेरीतून 
विवशष्ट शलक्त असलेल्या द्रािर्ाची हिी असलेली राशी पोहचविण्यात येते. हा पांप योग्य क्षमता आवर् 
पवरचालनाचा योग्य िगे असलेला असतो. दोन्हीपैकी कोर्तयाही बाबतीत बरीच लिवचकता शक्य असते. 
कारर् सांिरर् उपकरर्ािर असलेल्या समायोजनाच्या तरतूदीवशिाय द्रािर्ाच्या शक्तीिरही वनयांिर् 
ठेिता येते. 
 

आ. १३–४ मधील आपाती सांिरक दोन वपपे अगर अन्य िाांडी िापरून आवर् वजची पातळी तरांगक 
आवर् झडपेने वनयांवित केलेली असते अशा पेटीला ही जोडून तयार करता येते. एक िाांडे रसायनाने 
िरलेले असते ि मुख्यतः न विरघळलेल्या चुन्याचा अिमल असलेल्या द्रव्याला िाली बसण्याकरता ते 
रसायन पुरेसा िळे वनिल राहू वदले जाते. मग सांिरर् पेटी ि हे िाांडे जोडर्ारी झडप उघडण्यात येते, 
एक िाांडे िापरात असताना दुसरे िरण्यात येते आवर् अिमल िाली बसू वदला जातो. प्रतयेक िाांड्याची 
प्रस्त्राि नळी िाली बसलेल्या द्रव्याने चोंदूांन जाऊ नये म्हर्ून अनेक इांचापयंत तळाच्यािर लाांबिािी पांप 
जर उपललध नसेल तर अशा सांच माांडर्ीत दाबािाली असलेल्या नळात क्लोरीनचे द्रािर् लागू करता येत 
नाही. 
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आ. १३-४. आपतिालीन सांिरक. 

 
हायपोक्लोराईटच्या िाांड्यािर सामान्यतः क्लोरीनच्या अांशाच्या िुर्ा केलेल्या असतात. जर 

द्रव्याच्या ताजेपर्ाबद्दल शांका आली तर तयाची शक्ती वनवित करण्याकरता चाांचण्या कराव्या. चाांचण्याांच्या 
वनष्ट्कर्षांच्या आधारािर पाण्यात जर्ू काय द्रि क्लोरीनच िापरले आहे असे समजून वततकाच डोस द्ािा. 
 

उदाहरि १३–१ :– द. वल. ला ०·३ वम. गॅ्र. क्लोरीनचा द. वद. ५००,००० गलॅन पाण्यािर 
उपचार कराियाचा आहे. ३३⅓ टके्क उपललध क्लोरीन असलेल्या विरांजकाच्या स्िरुपात असलेला 
रोगार्नुाशक रोजच्या पाण्याच्या प्रिाहािर उपचार करण्याकरता वकती पौंड लागेल? 
 

उकल :– विरांजकात ३३⅓ टके्क उपललध क्लोरीन असल्याने ३ पौंड विरांजकात एक पौंड क्लोरीन 
असेल. तसेच १ वल. ला १ रम. गॅ्र, क्लोरीनची मािा द. द. ल. गलॅन पाण्यात ८·३४ पौंड क्लोरीनच्या 
बरोंबरीने असल्याने द. वल. ला १ वम. गॅ्र. क्लोरीनप्रमारे् १,०००,००० गलॅन पाण्यािर उपचार 
करण्याकरता ८·३४×३ = २५·०२ पौंड विरांजक लागेल. 
 

द. वद. ५००,००० ग.ॅ प्रिाहाकरता आवर् द. वल. ला ०·३ वम. गॅ्र. क्लोरीनच्या मािेकरता 
लागर्ाऱ्या विरांजकाचे िजन 

२५·०२ × (५००,०००/१,०००,०००) × ०·३ = ३·७५ पौंड. 
 

िजनाने सुमारे १ टक्का क्लोरीन असलेले द्रािर् िापरून सामान्यपर्ें सांतोर्षजनक फलप्राप्ती होते. 
पर् तुलनेने लहान प्रिाहाांच्याकरता कमी शक्तीची द्रािरे् इष्ट असतात. २ ते ३ टक्क्यापेक्षा जास्त असलेले 
द्रािर् जेव्हा कॅलल्शयम हायपोक्लोराईट िापरण्यात येते तेव्हा सामान्यतः इष्ट असत नाही. पर् जास्त 
शलक्त असलेली सोवडयम हायपोक्लोराईटची द्रािरे् िापरता येतील. हायपोक्लोराईट िापरण्यात येर्ाऱ्या 
सांयांिात द्रािर्ाची मानक शलक्त ठरविरे् आवर् ती शलक्त न चुकता िापरर्ें अवधमान्य असते. 
 
१३–७. क्लोरीन आणि अमोणन्ा :– 
 

काही पवरलस्थतीत क्लोरीन आवर् अमोवनयाचा िापर कररे् फायदेशीर असते. ह्या उपचारात NH3, 
अमोवनयाच्या स्िरुपात क्लोरीन लागू करण्याच्या रकवचत अगोदर, पाण्यात वमसळण्यात येते. अमोवनयाचे 
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आलण्िक िजन १७०३ असते. िायुरूप अमोवनया रांगरवहत असतो आवर् तयाचे िजन हिचे्या ०·५९ पट 
असते. सांयुक्त क्लोरीनच्या अिवशष्टाचा िापर जेव्हा पाण्यात फेनॉल्स अलस्ततिात असतात तेव्हा फायदेशीर 
असतो. फेनॉल्सच्या बरोबरच्या एकट्या क्लोरीनच्या प्रवरम येचा पवरर्ाम अवप्रय चब वनमार् होण्यात होतो. 
क्लोरीनअमोवनया उपचारामुळे तशा प्रकारची चिीची प्रवरम या होत नाही. 
 

फक्त क्लोरीनमुळे होर्ाऱ्या रोगार्नुाशक वरम येच्या मानाने क्लोरवँमन्सची वरम या सािकाश होते. 
म्हर्ून केिळ उच्च अिवशष्टाचीच तरतूद करून िागत नाही तर जीिार्वुिर्षयक वरम येची िािी 
राहण्याकरता सांपकण काल अवधक राहू देरे्ही अिश्य असते. तसेच सेंवद्रय सांयुगाांच्याशी क्लोरवँमन्सची 
प्रवरम या जलद होत नाही; परांतु रोगार्नुाशक म्हर्ून बऱ्याच कालपयंत ती वरम या चालू राहते. लहान 
सांयांिात क्लोवरनीकारकाांच्या स्ियांवनयांिर्ाचा अिाि असतो पर् राििर सुरवक्षत पातळीत तयाचे 
पवरचालन होईल अशी तरतूद केलेली असते; पवरर्ामी रािीच्या िळेी प्रिाह कमी असताना उच्च प्रमार्ात 
प्रयुलक्त होते. तयामुळे फक्त क्लोरीन िापरल्याने जी क्लोरीनची चि आवर् िास वनमार् होतो तयाच्यापेक्षा 
क्लोरीन ि अमोवनयामुळे तयाांचे प्रमार् कमी होते. 
 

अमोणन्ाची प्र्ुन्क्ि :– 
 

अमोवनया गसॅ जसा क्लोरीन गसँ बांवदस्त केलेला असतो तसा अवनिायणतः बांवदस्त करण्यात येतो. 
अमोवनयाकारकाच्या सहाय्याने तो पाण्यास लागू करण्यात येतो. तयाची वरम या क्लोवरनीकारकाांच्या 
ततिािरच चालते. तथावप उपकरर्ाांची अदलाबदल करता येत नाही. कारर् पोर्षकाांच्यातील द्रव्याांच्याशी 
ह्या दोन रसायनाांच्या प्रवरम या िगेिगेळ्या होतात. जेव्हा फेनॉलच्या चिीमुळे समस्या वनमार् होते तेव्हा 
पाण्याबरोबर पूर्णपर्ें वमश्रर् होण्याकरता क्लोरीनच्या बऱ्याच अगोदर अमोवनया लागू करािा. क्लोरीन 
आवर् अमोवनयाच्यामुळे क्लोरीनपेक्षा रोगार्ुनाशक प्रवरम या बऱ्याच सािकाश होत असल्याने पार्ी 
िापरण्यापूिी २ तासाच्या सांपकंकालाची तरतूद करािी. 
 

क्लोरीन आवर् अमोवनयाच्या मािा लागू करण्यात येर्ाऱ्या क्लोरीन आवर् अमोवनयाच्या 
तुलनातमक राशी पाण्याचे स्थानीय गुर्धमण ब जल व्यिस्था याांनी वनयांवित केल्या जातात. सामान्य 
पवरलस्थतीत क्लोरीनच्या एक तृतीयाांश अमोवनया समाधानकारक असतो. जेव्हा फेनॉल चाांचण्यामुळे 
समस्या वनमार् होते तेव्हा माि अमोवनयाचे प्रमार् िाढिाि े लागते. ऑथवोंतटोलायडीन िापरून केलेल्या 
सांयुक्त अिवशष्ट चाांचर्ीने अिवशष्टाचे मापन होईल; पर् ऑथवोंतटालायडीन ि क्लोरवँमन्सची प्रवरम या 
सािकाश होण्याकरता चाचर्ी करताना १० ते २५ वमवनटाचा प्रवरम याकाल लागतो. पाण्यात वटकून 
रावहलेली सांयुक्त अिवशष्टाची राशी मुक्त क्लोरीन अिवशष्टाकरता लागर्ाऱ्या राशीपेक्षा सामान्यपर्ें बरीच 
जास्त असते. 
 
१३–८. रोगािुनाशनाच््ा णवशेष पद्धिी :– 
 

अणि-क्लोणरनीकरि आणि णवक्लोणरनीकरि :– 
 

विवशष्ट बाबतीत पाण्यात बरीच जास्त क्लोरीनची राशी िापरर्ें इष्ट असते. उदाहरर्ाथण, काही 
बाबतीत लक्षात येईल इतकी जास्त क्लोरीनच्या राशीत िाढ करून चि आवर् गांध याांचा नाश करता येतो 
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आवर् जया वठकार्ी पार्ी गढूळ असते आवर् तयात सेंवद्रय द्रव्य असते, आवर् E “वहस्टोलायवटका” 
कृवमकोर्ष सुद्ा यात आहे असे मानण्यास आधार असतो, तेथे द. वल. ला ५ ते १५ वम. ग्रँ. क्लोरीन िापराि.े 
कारर् वहस्टोलायवटका हे जांतू ॲवमवबक अमाांश होण्यास कारर्ीितू होतात. लागर्ाऱ्या सांपकण  कालाच्या 
अिेरीस, सोवडयम थायोसल्फेट अगर सल्फर–डाय–ऑक्साईडसारिा विक्लोवरनीकारक एजांट िापरून 
अवतवरक्त क्लोरीन नाहीसे करण्यात येतें. द्रािर् अगर गसॅच्या स्िरूपात सल्फर–डाय–ऑक्साईड हा 
कारक िापरािा. पाण्यातून उतपे्रवरत काबणननेसुद्ा क्लोरीन नाहीसा करता येतो. अिशोवर्षत क्लोरीनची 
राशी, सैद्ाांवतकतया, शुद् काबणनच्या िजनाने १२ पट असते, पर् व्यिहारात फक्त ते आपल्या िजनाच्या १ 
½ ते ६ पट अिशोर्षर् करते. 
 

जेव्हा क्लोवरनीकरर् केलेल्या पाण्याचे विक्लोवरनीकरर् केले जातें तेव्हा क्लोरीनचे अिवशष्ट 
राहत नाही आवर् पुनः सांदूर्षर् होऊ शकते. म्हर्ून अवतक्लोवरनीकरर् आवर् विक्लोवरनीकरर्ानांतर पार्ी 
जर लागलीच िापराियाचे नसेल तर कळून येईल इतके अिवशष्ट राहण्याकरता तयाचे पुनः क्लोवरनीकरर् 
कराि.े 
 

प्राक् क्लोणरनीकरि :– कोर्ताही उपचार करण्यापूिी अगर उपचाराच्या कोर्तयाही दोन 
टप्प्याांच्या दरम्यान पाण्यात क्लोरीन िापरण्याच्या प्रथेस प्राक् क्लोवरनीकरर् असे म्हर्तात ि ते 
उपचारातील अांवतम टप्पा म्हर्ून केलेल्या क्लोवरनीकरर्ापासून विन्न असते. प्राक् क्लोवरनीकरर्ाने 
सांयांिािरील जीिार्ुिार कमी होतो अगर अवनष्ट शिेाळ्याच्या िाढीस प्रवतबांध होतो आवर् काही सांयांिात 
दुगणधीवनयांिर् ही प्रिािीपर्ें होते. 
 

रोगािुनाशनाि वापरण््ाि ्ेिारी अम् रसा्ने :– 
 

क्लोरीन–डाय–ऑक्साईड, CIO2, हे एक अलस्थर सांयुग असते. ते सामान्यतः िापरण्याच्या 
जागेिरच क्लोवरनीकारकाच्या प्रस्त्राि नळीत सोवडयम क्लोराईडचे द्रािर् घालून वनमांर् करण्यात येते. 
क्लोरीन–डाय–ऑक्साईडमध्ये नुसतया क्लोरीनच्या ऑक्सीकरर्ाच्या शक्तीच्या २ ½ पट जास्त शक्ती 
असते. जेव्हा ते द. वल. ला ०·५ ते १·५ वम. गॅ्र. च्या सीमेत लागू करण्यात येते तेव्हा ते चिी आवर् िास 
नाहीसे करण्यात विशरे्ष प्रिािी असते. तसेच pH च्या मलू्यात ६ ते १० च्या इतका जरी फरक झाला तरी 
तयाच्यािर तुलनेने काही पवरर्ाम होत नाही; आवर् म्हर्ूनच अवतशय क्षारीय पाण्यात ते िास करून 
मोलाचे असते. पाण्यातील सेंवद्रय द्रव्य क्लोरीन–डाय–ऑक्साईडला जलद आतमसात करीत असल्यामुळे 
तयाचा िापर सांदूवर्षत झालेल्या पाण्यापुरता मयावदत ठेिला जातो; कारर् तयामुळे तयाचे जांतुनाशक मूल्य 
अवधक पूर्णपरे् िापरता येते. 
 

विशरे्ष प्रकारच्या वदव्याच्या पुढून पार्ी पातळ पडद्ासारिे सोडून नीलातीत वकरर्ाांचा 
रोगार्नुाशनाकरता उपयोग करण्यात आला आहे. बऱ्याच प्रमार्ात असलेल्या सेंवद्रय अांशामुळे अगर 
गढूळपर्ामुळे या प्रवरम येची कायणक्षमता कमी होते. ह्या पद्तीचा जिळ जिळ एकच उपयोग, पोहण्याच्या 
तलािातील पाण्यािरील उपचाराकरता, करण्यात आला आहे. 
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आयोवडन हे रोगार्नुाशक द्रव्य आहे. पार्ी पुरिठ्यात ते फक्त सैन्याच्या कँटीनमधील 
जांतूनाशनाकरता िापरण्यात आले आहे. पोंहण्याच्या तलािातील पाण्यािरील उपचारात ब्रोमीनचा िापर 
करण्यात आला आहे. 
 

ओझोन हा ऑलक्सजनचा अलस्थर प्रकार आहे ि तयात प्रतयेक अर्ूत तीन परमार्ू असतात. जेव्हा 
ओझोनचे दोन परमार्ूत पवरितंन होते तेव्हा निजात ऑलक्सजन मुक्त होतो आवर् तो रोगार्नुाशक एजांट 
म्हर्ून उपललध होतो. उपचारानांतर समजून येईल इतका अिवशष्ट वशल्लक राहतो आवर् तयाचे 
ऑथोटोलायवडन चाांचर्ीने मापन करता येते. जलोपचारात ओझोनची अवलकडील प्रयुलक्त िास आवर् चि 
कमी करण्याकरता काही थोड्याच सांचमाांडण्यापुरती मयांवदत आहे. 
 

चाांदीत काहीशी जांतूनाशक शलक्त आहे. पर् पार्ी शुद् करण्याकरता ती स्िीकायण होत नाही. 
 

अवतवरक्त चुना जेव्हा पुरेशा प्रमार्ात पाण्यातील pH ९·५ च्या िर िाढविण्याकरता वमसळण्यात 
येतो तेव्हा जीिार्ूत घट होते. पर् तयामुळे तयाांच्या सांपूर्ण नाशाची िािी नसते आवर् pH च्या 
अपचयनानांतर शरे्ष पवरर्ाम राहत नाही. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

चगँ, एस्. एल.्, आर. ई. स्टीव्हन्सन, ए. आर. ब्रायांट, आर. एल्. िुडिड आवर् पी. डलल्य.ू 
कॅललर. “वरमूव्हल ऑफ कॉक्ससकॅी अँड बॅक्टीवरयल व्हायरसेस इन िॉटर बाय ललॉक्यलेूशन”, 
अमेवरकन जनणल ऑफ पलललक हेल्थ आवर् नेशन्स हेल्थ, जानेिारी, १९५८. 
 

बेली, एस्., आवर् डलल्यू. डलल्यू. सँडसणन, “वद इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इन िॉटर ऑन एांटेवरक 
व्हायरसेस”, जनणल ऑफ अमेवरकन पलललक हेल्थ असोवसएशन, आँक्टोबर, १९५८. 
 

लॉबुश्क, इ, जे., “हाऊ सेफ इज युिर क्लोरीन रेवसड्यअुल”, पलललकिक्सं, माच,ं १९५९. 
 

प्लाऊमन, एछ्. एल्. जयू., आवर् जे. एम्. रेडमशॅर, “पमितसस्टन्स ऑफ कां बाईड ॲव्हेलेबल 
क्लोरीन रेवसड्यूअल इन गरॅी-हॉबटण वसलस्टम, जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, 
सप्टेंबर, १९५८. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
१३–१. द. वल. ला ०·४ वम. गॅ्र. क्लोरीनच्या मािेने द. वदिशी १० द. ल. गलँन पाण्यािर उपचार 

करण्याकरता द. ताशी पौंडात वकती क्लोरीन लागेल? 
 
१३–२. िसाहतीतील िावहतमलाचे क्लोवरनीकरर् केले आहे. सरासरी प्रिाह द वद. ८·१ द. ल. 

गलँन आहे आवर् अिस्थापन आवर् उतपे्रवरत अिमल प्रवरम येचे तयािर उपचार केले आहेत. 
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जर क्लोरीनचा डोस द. वल. ला ८·५ वम. ग्रँ. असेल तर तयाचा रोजचा सरासरी िापर 
वकती होईल? 

 
१३–३. द. वल. ला ०·५ वम. गॅ्र. डोस देऊन एक दशलक्ष गलॅन पाण्यािर उपचार करण्याकरता 

७० टके्क उपललध क्लोरीन असलेले हायपोक्लोराईट वकती पौंड लागेल? 
 
१३–४. द. वद. ७२००० गलॅन प्रिाह आहे ि क्लोरीनचा डोस द. वल. ला ०·४ वम. ग्रँ. देण्यात 

येतो. २८ टके्क उपललध क्लोरीन असलेले हायपोक्लोराईट एका वदिसात वकती लागेल? 
 
१३–५. जर एकूर् क्लोरीन एक पौंड िापराियाचे असेल तर २ टके्क क्लोरीन असलेले द्रािर् 

वकती लागेल? 



 

 अनुक्रमणिका 

: १४ : पाण््ािून णवरघळलेली खणनजे काढून टाकिे 
 
१४–१. कठोरिा :– 
 

पार्ी पुरिठ्यात अनेक िवनजे द्रािर्ाच्या स्िरूपात सापडतात. जलोपचारात जयाना महति असते 
अशी कॅलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम याांची लिरे्, लल्यूराई्स, लोह ि मगेँनीज युग्मने, सोवडयम ि 
पोटॅवशयमची लिरे्, आर्ी वकरर्ोतसगी टाकाऊ द्रव्ये यात असनात. काबोनेट्स, बायकाबोनेट्स, 
सल्फेट्स अगर कॅलल्शयम ि मगॅ्नेवशयमची अन्य युग्मने ह्याांच्या उपलस्थतीमुळे, कठोरता म्हर्नू ज्ञात 
असलेला पाण्यतील गुर्धमण वनमार् होतो. काबोनेट कठोरता आवर् अकाबोनेट कठोरता असे कठोरतेचे 
सामान्य िगीकरर् करता येते. 
 

पार्ी सुरवक्षतपरे् िापरता याि े म्हर्ून कठोरतेस कारर्ीितू असर्ारे पदाथण पाण्यतून काढून 
टाकण्यची आिश्यकता असते. साबर्ाचा फेस तयार करण्यात येर्ाऱ्या अडचर्ीमुळे होर्ारी स्थानीय 
प्रवतरम ीया, पाण्याचा औद्ोवगक आवर् व्यपारी िापर आवर् नळकारी सावहतय आवर् ततसम उपकररे् याांच्या 
देििालीस येर्ारा िचण, ह्याांच्यािर वनर्णय सामान्यपरे् अिलां बून असतो. नगरपावलकेच्या पार्ी पुरिठ्यात 
एकूर् कठोरता द. वल. ला. ५० वम. ग्रँ. पेक्षा क्ववचतच कमी करण्यात येते आवर् काबोनेट आवर् अकाबोनेट 
कठोरता द. वल. ला. ३५ वम. ग्रँ. पेक्षा सामान्यपने िाली आर्ली जात नाही. 
 

पार्ी मृदू करण्याच्या दोन सामान्य पद्ती आहेत. तयातील लाईम सोडा पद्ती ही एक आहे. 
वतच्यात चनुा आवर् सोडा ॲशचा उपयोग करण्यात येतो. दुसरी काबणन विवनमय अथिा वझओलाईट पद्ती 
ही आहे. जेव्हाां चुना आवर् सोडा ॲश िापरण्यात येते तेव्हा ते पदाथं कॅलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम याांच्या 
विरघळर्ाऱ्या सांयुगािर प्रवरम या करतात आवर् अिस्थापन आवर् वनस्यांदन करून काढता येईल अशा न 
विरघळर्ाऱ्या स्िरुपात तयाांचे पवरितणन करतात. जेव्हा धनायन विवनमयकाांचा िापर करण्यात येतो तेव्हा 
वझओलाईटच्या बनविलेल्या वनस्यांदकातून पार्ी सोडण्यात येते. हे अल्यूवमनम अगर लोहाचे न 
विरघळलेले दुहेरी अगर दोन्ही िगेिगेळे वसवलकेट्स असतात आवर् तयाांचा धारक हा सोवडयम असतो. 
जेव्हा वझओलाईटमधून कठोर पार्ी सोडण्यात येते तेव्हा सोवडयम या धारकाचा पाण्यातील कॅलल्शयम 
आवर् मगॅ्नेवशयमशी विवनमय होतो. तयातून वनष्ट्पन्न होर्ारी पाण्यातील सोवडयमची सांयुगे कठोरता वनमार् 
करत नाहीत. 
 

जरी प्रक्षालकाांच्या िाढतया िापरामुळे साबर्ाचा िप कमी झाला असला तरी वझओलाईट िापरून 
जर पार्ी मृदू केले तर दर मार्शी साबर्ात होर्ाऱ्या बचतीचे सांगर्न कररे् मनोरांजक आहे. अनुपचावरत 
पाण्याची कठोरता द. वल. ला २०० वम. गॅ्र. आहे असे गृहीत धरा. ती मृदुकरर्ाने द. वल. ला ८५ वम. ग्र.ँ 
इतकी कमी कराियाची आहे. द. वल. ला प्रतयेक वम. गॅ्र. कठोरता असताना दर १००० गलॅनमध्ये 
साबर्ाची हानी ०·२ पौंड होते. द. वद. द. डोई पाण्याचा एकूर् िापर १०० गलॅन आहे. जयात साबर्ाचा 
िापर होतो असे पार्ी द. वद. द. डोई १·२ गलॅन आहे आवर् १००० गे्रन कठोरता नाहीशी करण्याकरता 
०·४ पौंड वमठाची आिश्यकता आहे. म्हर्नू द. वल. ला ८५ ऐिजी २०० वम. गॅ्र. कठोरता असताना ५ 
मार्साांच्या एका कुटुांबात एका िर्षात ५×१·२×३६५× (२००-८५) × (०·२/१०००) = ५० पौंड साबर्ाची 
हानी होते. तसेच ५ मार्साांनी एका िर्षात िापरलेले सिण पार्ी मृदु करण्याकरता ५×१००×३६५ 
(११५/१७·१) × (०·०४/१०००) = ४८९ पौंड लिर् लागते. हानी झालेल्या साबर्ाची रकमत, ५० आवर् द. 
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पौं, ची रकमत, याांचा गुर्ाकार असतो; मृदुकरर्ाकरता लागर्ाऱ्या लिर्ाची रकमत, ४८९ आवर् तयाची द. 
पौं. ची रकमत याांचा गुर्ाकार असतो. ह्या दोन रकमतीतील फरक ही वझओलाईट आवर् लिरे् िापरली तर 
होर्ारी बचत असते. चुना सोडा पद्ती िापरली असताना होर्ारी बचत अशीच सांगवर्त करता येते. 
 
१४–२. चुना–सोडा पद्धिी :– 
 

रासायवनक प्रवरम या :– जेव्हा कठोर पाण्यात चनुा Ca(OH)2, वमसळला जातो तेव्हा तयाची 
कॅलल्शयम बायकाबोनेट, Ca(HCO3)2, मगँ्नेवशयम बायकाबोनेट, Mg(HCO3)2, मगॅ्नेवशयम सल्फेट, 
MgSO4, मगॅ्नेवशयम क्लोराईड, MgCl2, याांच्याशी प्रवरम या होते. तेव्हा कँलल्शयम काबोनेट CaCO3, ि 
मगँ्नेवशयम हायड्रॉक्साईड Ng(OH)2, ही अविलेय सांयुगे आवर् कँलल्शयम सल्फेट CaSO4, ि कँलल्शयम 
क्लोराईड CaCl2, ही विलेय सांयुगे तयार होतात. चुना आवर् कॅलल्शयम बायकाबवोंतनेटमधील प्रवरम या 
पुढीलप्रमारे् होते :– 
 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 

कॅलल्शयम बायकाबोनेट + चुना → कॅलल्शयम 
काबोनेट + पार्ी 

 
कॅलल्शयम सल्फेटची कँलल्शयम क्लोराईडशी प्रवरम या होण्याकरता सोडा ॲश Na2CO3, 

वमसळण्यात येतो आवर् तयातून कँलल्शयम काबोनेट हे अविलेय आवर् सोवडयम सल्फेट आवर् सोवडयम 
क्लोराईड, NaCI ही विलेय सांयुगे तयार होतात. सोडा ॲश आवर् कॅलल्शयम सल्फेट याांच्यातील प्रवरम या 
िालील प्रमारे् होते :– 
 

CaSO4, + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4 

कॅ. सल्फेट + सो. काबोनेट → कँ. काबोनेट + सो. सल्फेट. 
 

सोवडयम सल्फेट आवर् सोवडयम क्लोराईड याांच्या मदुृकरर् वरम येतून वनष्ट्पन्न होर्ाऱ्या राशी 
आके्षपाहण नसतात. 
 

प्रणक्र्ेची लक्षिे :– 
 

चुना–सोडा मृदुकरर्ाची पद्त रासायवनक वकलाटन आवर् दु्रत–िालुका वनस्यांदनात 
िापरलेल्या पद्तीशी आिश्यकतया जुळर्ारी असते. अनुपचावरत पाण्यात चुना आवर् सोडा स्ितांिपरे् 
अगर एकवित वमसळण्यात येतो आवर् तयाांचे चाांगले वमश्रर् करण्यात येते. नांतर तयात पुांजीकरर्, 
अिसादन आवर् वनस्यांदन घडून येते. चाांगल्या फलप्राप्तीकरता गढूळ पाण्याच्या वनमणलीकरर्ाशी सांबांवधत 
असलेल्या वकलाटनाच्या प्रवरम येत वदल्या जार्ाऱ्या कालािधीपेक्षा वमश्रर् आवर् अिसादनाकरता काहीसा 
जास्त िळे द्ािा लागतो आवर् येथे याांविकी उपकरर्ाांचा िापर कररे् फायदेशीर असते. 
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उपचार केलेल्या पाण्यातून चुना वमसळण्याने तयार झालेली बरीचशी अवबलेय सांयुगे िाली 
बसतात. तथावप अिसादन सहज व्हाि ेम्हर्ून वकलाटकाचा िापर करािा. तसेच पुांजक्यातील काही सूक्ष्म 
कर् तरांगत राहत असल्यामुळे अिस्थापनाच्या नांतर िालुका–वनस्यांदकातून वनस्यांदन कराि.े 
अिसादनाकरता अनुच्छेद ११–४ मध्ये िर्णन केल्याप्रमारे् गोल अगर चौकोनी टाक्या िापरता येतात, परांतु 
ऊध्िणमुिी प्रिाही टाकी िापरर्ें अवधक चाांगले असते. आ. ११–८ मध्ये अशी टाकी दािविली आहे. तीत 
वमश्रर्, वकलाटन, अिस्थापन एकाच इमारतीत एकवित केलेली आहेत. 
 

काबोनेट कठोरता चनु्याच्या उपचाराने द. वल. ला सुमारे १७ वम. गॅ्र. पयंत सैद्ाांवतकवरतया कमी 
करताां येते. तथावप जर विलेय मगॅ्नेवशयम सांयुगे तयार झाली तर ही सैद्ाांवतक मयादा िरीिपरे् िाढेल. 
विलेय मगॅ्नेवशयम सांयुगे काढून टाकण्याकरता करण्यात येर्ाऱ्या उपचारात, मगँ्नेवशयम अिके्षवपत 
होण्याकरता आवर् सिण दाहकतेचे हायड्रॉक्साईडमध्ये पवरितणन होण्याकरता द. वल ला ३५ ते ६० वम. ग्र.ँ 
अवतवरक्त चुना वमसळण्यात येतो. अकाबोनेट कठोरता आवर् अवतवरक्त चुना एकवित येण्याकरता सोडा 
अँशची जरूरी लागते. ह्या उपचारािर असा एक आके्षप घेतला जातो की तयातून जे पार्ी वनमार् होते तयात 
दाहक क्षारता असते ि ती नाहीशी करण्याकरता पनुः काबंनीकरर् कराि ेलागते. 
 

प्रणक्र्ेचे णनष्ट्कषव :– 
 

जेव्हा चुना–सोडा प्रवरम येत पाण्याचे मृदुकरर् करण्यात येते तेव्हा कठोरता वनमांर् करर्ारे पदाथं 
काढून टाकून पाण्यात विरघळलेला एकूर् अांश कमी करण्यात येतो. तसेच मुक्त काबणनही काढून 
टाकण्यात येतो. तयात शरे्ष बायकाबोनेट क्षारता राहत नाही. एकूर् क्षारता कमी होते आवर् pH मध्ये िाढ 
होते. तथावप, चुना ि सोडा मृदुकरर्ाने वनमांर् झालेल्या अिमलाच्या मोठ्या राशीमुळे समस्या वनमांर् 
होते. अिमलातील लहान िाग वमश्रर् टाकीत फायदे शीरपर्ें परत सोडता येतो आवर् तयामुळे तेथे 
पाण्यातील रसायनाांच्या प्रवरम येत सुधारर्ा होते. उरलेला अिमल टाकून वदला पावहजे. प्रिाह जर जास्त 
नसेल तर असा अिमल नाल्यात सोडला तर तयामुळे अवनष्ट असे प्रदूर्षीकरर् होते. मोठ्या शहरात 
अिमलाचे वनजणलीकरर् कररे् शक्य असते आवर् तयातील चुना पुनः िापरता येतो. पर् लहान गािाकरता 
ही पद्त फार िचांची होते. िाजरे् तयार कररे् आवर् कधीकधी शतेीसाठी िापर कररे् ह्या दुसऱ्या 
पद्तीही उपयोगात आर्ल्या जातात. 
 
१४–३. चुना आणि सोडा ॲश ्ाांच््ा लागिाऱ््ा राशी :– 
 

पाण्याच्या मृदुकरर्ाकरता लागर्ारी चुन्याची राशीं, अलस्ततिात असलेल्या मुक्त ि अधंबाांधील 
कािणनडाय-ऑक्साईड ि मॅग्नेवशयम याांच्या राशीिरून वनवित करण्यात येते. अधंबाांवधल CO2 मध्ये 
बायकाबोनेट क्षारतेच्या ४४ टके्क रावश असते. पदाथांच्या आलण्िक िजनाच्या आधारािर द. वल. ला १ वम. 
गॅ्र. मुक्त आवर् अधणबाांवधल CO2 बरोबर प्रवरम या करण्याकरता शुद् CaO ची रावश, द. द. ल. गलॅन 
पाण्याकरता १०¾ पौंड लागते, आवर् द. वल. ला १ वम. गॅ्र. िगॅ्नेवशयम द. द. ल गलॅन पाण्यात अिके्षपर् 
करण्यासाठी CaO ची १९·२३ पौंड रावश लागते. उदाहरर्ाथण :– CO2 आवर् CaO याांच्या आलण्िक 
िजनाचे गुर्ोत्तर ४४·०१ : ५६·०८ अथिा १ : १·२७ असते आवर् प्रतयेक वलटरमधील द. वम. ग्रण. CO2 ला 
१·२७ वम. गॅ्र. / वल. CaO2 लागेल. CO2 च्या अलस्ततिातील एक गलॅन पाण्याचे िजन ८·३४ पौंड असल्याने 
एक दशलक्ष पाण्याकरता १२७×८·३४ = १०·६ पौंड चुना लागेल. जर जलयोवजत चुना, Ca(OH)2 अगर 
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अशुद् चनुा िापरला तर िजनाने अवधक जास्त चुना लागेल. CaO चे आलण्िक िजन ४०·०८+१६ = 
५६·०८ आवर् Ca(OH)2 चे आलण्िक िजन ४०·०८+३२·००+२·०२ = ७४·१० असल्याने ७४·१० पौंड 
जलयोवजत चुना ५६·०८ पौड CaO च्या समतुल्य असतो. जर १०० पौंड CaO ची जरूर असेल तर 
Ca(OH)2 चे लागर्ारे िजन ७४·१०/५६·०८× १०० = १३२ पौंड येईल. 
 

आलण्िक िजनाांनी वनधांवरत केल्याप्रमारे् एक दशलक्ष गलॅन पाण्यातून द. वल. ला १ वम. गॅ्र. 
अकाबवोंतनेट कठोरता नाहीशी करण्याकरता ८·८४ पौंड सोडा ॲश लागेल. फक्त अकाबवोंतनेट कठोरता 
अांशतःच नाहीशी करण्याची प्रथा असल्याने जो अांश काढून टाकाियाचा असतो तयाच्या िजनालाच फक्त 
पौंडात सोडा अँश रकती लागेल हे वनवित करण्यासाठी ८·८४ ने गुर्ण्यात येते. 
 

प्रस्थान रबदू म्हर्ून सैद्ाांवतक वनष्ट्कर्षण उत्तम काम देतात पर् अनेक पवरलस्थतींच्याप्रमारे् ह्या 
मूल्यात बदल करािा लागतो. म्हर्ून विवशष्ट पाण्याच्या बाबतीत उत्तम फल–वनष्ट्पत्तीसाठी लागर्ारी राशी 
वनवित करण्याकरता, सांगवर्त मािाांसाठी आवर् तयापेक्षा रकवचत कमी अगर जास्त मािाांसाठीसुद्ा 
चाांचर्ी घेरे् इष्ट असते. बरण्यातील पाण्यात चनुा आवर् सोडा ॲशच्या सांगवर्त राशी वमसळण्यात येतात 
आवर् वकलाटन–चाांचण्याांच्यासाठी अनुच्छेद ११·१४ त िर्णन केल्याप्रमारे् अांतिणस्तू ढिळण्यात येतात. ३० 
वमवनटे ढिळून आवर् १० ते १५ वमवनटे अिस्थापन करून नांतर वनस्यांदक कागदातून अवधद्रि गाळण्यात 
येतो आवर् प्राप्त वनष्ट्कर्षाचें वनधारर् करण्यासाठी क्षारतेकरता चाांचर्ी घेण्यात येते. 
 

उदाहरि १४–१ :– पाण्याच्या विश्लेर्षर्ात िालीलप्रमार्ें वदसून आले :– मुक्त CO2, २ वम. गॅ्र / 
वल; क्षारता ६० वम. ग.ॅ / वल; अकाबोनेट कठोरता ९० वम. ग्रँ. / वल; एकूर् मगँ्नेवशयम १२ वम. ग्रँ. / वल; 
चुन्याने काबोनेट कठोरता द. वलः ला. फक्त ३५ वम. ग्रँ. सोडून सिण नाहीशी कररे् शक्य आहे असे गृहीत 
धरा आवर् उपचावरत पाण्यात एकूर् कठोरता ८५ वम. ग्रँ. / वल. हिी आहे असे समजा. उपचाराकरता 
लागर्ाऱ्या रसायनाांची रावश वनवित करा. 
 

उकल :– पाण्यात वशल्लक असण्याची शक्यता असलेल्या अकाबोनेटच्या कठोरतेची रावश ८५–३५ 
= ५० वम. ग्रँ / वल. आहे आवर् काढून टाकाियाची अकाबोनेट कठोरता ९०-५० = ५० वम. ग्रँ. / वल. आहे. 
 

पाण्यातील मुक्त आवर् अधणबाांधील CO2 ची रावश २+(६०×०·४४) = २८·०४ वम. ग्रँ. / वल. आहे ि 
१ दशलक्ष गलॅन पाण्यातील CO2 उदासीन करण्याकरता लागर्ारा चुना २८·४×१०·६ = ३०१ पौंड आहे. 
तसेच १ दशलक्ष गलॅन पाण्यात मगँ्नेवशयमबरोबर प्रवरम या करण्यासाठी चुन्याची राशी १२× १९·२३ = २३१ 
पौंड लागते. म्हर्नू द. दशलक्ष गलँन पाण्याकरता शुद् चुन्याची राशी ३०१+२३१ = ५३२ पौंड लागेल. 
 

एक दशलक्ष गलॅन पाण्यातून अकाबोनेट कठोरता नाहीशी करण्याकरता सोडा अँशची राशी 
४०×८·८४ = ३५४ पौंड लागेल. 
 

वकलाटनाकरता तुरटी िापरण्यात येते अवतवरक्त सोडा अँश ि चुन्याचीसुद्ा जरूरी लागरे् शक्य 
आहे. तसेच सांगवर्त राशी ह्या शुद् CaO ि Na2CO3 च्या राशी असतात. व्यापारी वनमितमतीतील ह्या 
सांयुगाांच्या टके्किारीकरता काही दुरूस्तया केल्या पावहजेत. 
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१४–४. रसा्नाांची हािाळिी व सांभरि :– 
 

जरी चुना आवर् सोडा सामान्यतः सुके घातले जातात तरी िापरताना वमश्रर् घालर्ाऱ्या सांयांिाचा 
उपयोग करािा. जलयोवजत चुना अगर चनुकळीच्या स्िरूपात चनुा वमळतो. चुनकळी अवधक स्िस्त पडते. 
पर् लहान सांयांिात, चुना आवर् सोडा अँश याांचे वमश्रर् करून ते वमश्रकात घालरे् इष्ट असते. एकाच 
स्थानात ही रसायने पाण्यात वमसळरे् अगर विन्न स्थानी आवर् वनरवनराळी वमसळरे् यापकैी कोर्तेही केले 
तरी प्रवरम या तयाच होतील. 
 

मृदुकरर्ासाठी िापरण्यात येर्ारी उपकररे् सामान्यपर्ें अन्य उपचाराांच्या बाबतीत पूिी िर्ंन 
केल्याप्रमारे्च असतात. तथावप, वनस्यांदनाच्या तयारीकरता वकलाटनास लागर्ाऱ्या रसायनाांच्या 
राशींच्यापेक्षा मृदुकरर्ात जास्त राशी िापरण्यात येतात. ह्या राशी जास्त असल्यामुळे रसायनाांची कायणक्षम 
हाताळर्ी, सांिरर्, आवर् साठिर्, याांची आिश्यकता असते. पट्टिाहक अगर रहाटिाहक, िायुचवलत 
अगर स्रूम िाहक, अथिा याांविकी यारी िा िोरी याांनी माल उतरून घेण्यात येतो. उांचीिर साठिर् 
केल्यामुळे शुष्ट्क सांिरर् यांिािर गुरुतिीय बलाने साठिर्ाच्या कर्ग्यातून द्रि पोहचविरे् शक्य होते. अशा 
काही यांिाांच्या अविकल्पनात चुनकळी िापरता यािी म्हर्ून ती विरविण्याच्या साधनाांची तरतूद केलेली 
असते. रसायनाांचे िजन करण्याकरता आवर् पाण्याच्या प्रिाहाच्या प्रमार्ात ती पाण्यात वमसळण्याकरता 
स्ियांचवलस उपकररे् िापररे् बऱ्याच िळेा पसांत करण्यात येते. 
 
१४–५. पुनिःकाबवनीकरि :– 
 

अवतवरलक्त चुना पद्तीने मृदुकरर् केलेल्या पाण्यातील दाहक क्षारता पाण्यात काबणन डाय 
ऑक्साईड घालून नाहीशी करता येते. पुनःकाबणनीकरर्ाने CaCO3 च्या अांशास लस्थरता आर्ता येते आवर् 
कलील कँलल्शयम काबवोंतनेट आवर् मगॅ्नेवशयमची हायड्रॉक्साई्स याांची वनस्यांदक िाळूच्या कर्ाांच्यािर 
आवर् वितरर् व्यिस्थेतील नळाांच्या आत अिके्षपर् होण्याची प्रिृत्ती कमी करता येते. 
 

कोकचे जिलन करून अथिा अन्य इतर मागांपैकी एकाचा अिलां ब करून CO2 वनमार् करता 
येतो. पनुःकाबणनीकरर्ातील महतिाच्या उपकरर्ात गसॅ वनमाता, माजणक, आद्रणता पाश शोर्षक, सांपीडक 
आवर् विसारक याांचा समािशे असतो. १/३२ अगर ⅛ व्यासाच्या आवर् ६ इांच अांतरािर िोके असलेल्या 
सलच्छद्र नळाांच्या जाळ्याांतून अगर दुसऱ्या एिाद्ा प्रकारच्या विसारकाच्या सहाय्याने पाण्यात कमी 
दाबािाली सांपीवडत गसॅ सोडण्यात येतो. काबणन डाय ऑक्साईड आवर् पार्ी याांचा अल्पसा सांपकं पुरेसा 
होतो. सुमारे १० फूट िोल असलेली टाकी आवर् १५ ते ३० वमवनठे विस्थापनकाल समाधानकारक होतात. 
आ. १४–१ मध्ये काबणन डाय ऑक्साईड वनमार् करण्याचे आवर् सांिरर्ाचे एक नमुनेदार प्रवतष्ठापन 
दािविले आहे. 
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आ. १४-१. पुनिः काबंनीकरि स्ांत्र. 

 
काबणनडाय-ऑक्साईडची लागर्ारी रावश :– कँलल्शयम काबवोंतनेट आवर् काबणन डाय ऑक्साईड 

याांच्या प्रवरम येतून कॅलल्शयम बायकाबवोंतनेट तयार होते, ती पुढीलप्रमार्ें माांडता येते :– 
 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3) 

कँलल्शयम काबवोंतनेट + काबणन डायऑक्साइड + पार्ी → कँलल्शयम बायकाबवोंतनेट 
 

वदलेल्या CaCO3 च्या राशीबरोबर प्रवरम या होण्याकरता CO2 ची वनवित रावश लागते. CO2 चे 
िजन आवर् CaCO3 चें िजन याांचे गुर्ोत्तर ४४:१०० असते. म्हर्नू द. वल ला १ वम. ग्रँ. CaCO3 करता द. 
वल. ला ०·४४ वम. गॅ्र. CO2 लागतो. एक गलॅन पाण्याचे िजन ८·३४ पौंड असल्यानें, द. वल. ला १. वम. गॅ्र, 
CaCO3 बरोबर प्रवरम या होण्याकरता ० ४·४×८·३४ = ३·७ पौंड पार्ी लागते. सामान्यपरे् माजणकामध्ये 
अथिा शोर्षकात होर्ाऱ्या हानीकरता गुांजाईश म्हर्नू अवतवरक्त २५ टके्क CO2 िापरािा लागतो. म्हर्नू द. 
वल. ला १ वम. ग्रँ. CaCO3 करता सामान्यपरे् द. द. ल गलँनला ३·७× १·२५ = ४·६ पौंड CaCO3 ची 
तरतूद करण्यात येते. 
 

चाांगल्या प्रकारे अविकलल्पत केलेल्या कोकच्या जिालकात तयार केलेल्या गसँमध्ये १० पासून १९ 
टक्क्याइतका जास्त CO2 असतो. तसेच ७०°F तपमानात िायुमांडलीय दाब असताना १ घ. फू. CO2 चे 
०·११४५ पौंड िजन असते. जेव्हा उपचार कराियाच्या पाण्याची राशी आवर् तयातील फेनॉलथलँीन आवर् 
मेवथल ऑरेंज क्षारता ज्ञात असतात, तेव्हा पुनःकाबणनीकरर् सांचाकरता सांपीडकाचा जो आकार लागतो 
तयाचे सांगर्न करता येते. 
 

उदा. १४–२ :– पुनःकाबनंीकरर् यांिातील प्रिाहाचा िगे द. वद. १·२ द. ल. गलॅन आहे. 
कोकच्या जिालकातून वनमांर् होर्ाऱ्या गसँमध्ये िजनाने १२½ टके्क CO2 आहे. जर सरासरी फेनॉलथलॅीन 
क्षारता द. वल. ला सुमारे ५० वम. ग्रँ. आवर् सरासरी मेवथल ऑरेंज क्षारता द. वल. ला ११० वम. गॅ्र. असली 
तर सांयांिाकरता लागर्ाऱ्या सांपीडकाची द. वम. ला घ. फू. त धारकता वकती असािी? 
 

उकल :– मेवथल ऑरेंजपेक्षा फेनॉलथलॅीन क्षारता वनम्यापेक्षा कमी असल्याने काबवोंतनेट क्षारता 
फेनॉलथलँीन क्षारतेच्या दुप्पट असेल अगर द. वल. ला सुमारे २×५० = १०० वम. ग्रँ. असेल म्हर्ून द. द. 
ल. गलॅन पाण्याकरता लागर्ारा CO2 िजनाने १०० ×४·६ = ४६० पौंड आवर् रोजचे लागर्ारे तयाचे िजन 



 

 अनुक्रमणिका 

अगर १·२ द. ल. गलॅनला लागर्ारे िजन ४६०×१·२ = ५५२ पौंड येते. CO2 चे दर वमवनटास लागर्ारे 
िजन ५५२/१४४० = ०·३८३ पौंड येते. 
 

वनमार् झालेल्या द. घ. फू. गसॅ मध्ये १२½ टके्क CO2 असल्याने द. घ. फू. गसॅमधील CO2 चे 
िजन ०·११४५×०·१२५ = ०·०१४३ पौंड येते. म्हर्ून सांपीडकाची लागर्ारी धारकता = ०·३८३/०·०१४३ 
= द वम. स २६·८ घ. फूट. 
 
१४–६. ऋिा्न–णवणनम् प्रणक्र्ा :– 
 

वझओलाईट मृदुकारक म्हर्नू सामान्यपरे् सांबोधण्यात येत असलेले बहुतेक ऋर्ायन–विवनमयी 
सांच दाब प्रकाराच्या याांविकी वनस्यांदकाच्या सारिे वदसतात. तयातील एक प्रकार आ. १४–२ मध्ये 
दािविला आहे. मृदुकारकातील वनस्यांदक माध्यम सोवडयम अल्यूवमनम वसवलकेट असते, वझओलाईट 
नैसमितगक वहरिी िाळू असते ि अवधक सयुलक्तकपरे् तयाला “ग्लॉकोनाईट” अगर कृविम वसवलकेट असे 
म्हर्तात 
 

 
आ. १४–२. स्व्ांचणलन णन्ांत्रक असलेला ऋिा्न - णवणनम् सांच 

 
जसजसे वझओलाईटमधून कठोर पार्ी जाऊ लागते तसतसे पाण्यातील कॅलल्शयम आवर् 

मगॅ्नेवशयम याांचा वझओलाईटमधील सोवडयमशी विवनमय होतो. सोवडयम सल्फेट अगर सोवडयम 
काबवोंतनेटच्या स्िरूपात असलेल्या सोवडयममुळे कठोरता वनमार् होत नाही आवर् सामान्य राशीत ते 
आके्षपाहणही नसते. जेव्हा वझओलाईटमधल्या सिणच्या सिण सोवडयमच्या जागी कॅलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम 
येते तेव्हा वमठापासून बनविलेल्या तीव्र लिर्जलातून वझओलाईट सोडून तयाचे पनुरुतपादन करण्यात 
येते. लिर्जलातील सोवडयम, कँलल्शयम आवर् मगॅ्नेवशयम याांच्याऐिजी वझओलाईटने, वटकिनू ठेिला 
जातो आवर् कॅलल्शयम ि मगँ्नेवशयम क्लोराईडच्या स्िरुपात प्रस्त्रावित होतो. िालील समीकरर्ाने ही 
विवनमय वरम या दािविता येते :– 
 

NaR + Ca(HCO3)2 → CaR + 2NaHCO3 
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ह्या समीकरर्ात R हे वचन्ह ऋर्ायन–विवनमय द्रव्याचा प्रवतस्थाप्य िाग दािविते, विवनमयकात 
कॅलल्शयम आयने CaR म्हर्ून धरून ठेिली जातात. पर् विलेय असलेले Na(HCO3) बाहेर पडते. 
पुनरुतपादनात िालील प्रवरम या घडून येते :– 
 

CaR + 2NaCl → Na2R + CaCl2 
 

पुनरुतपादन चरम ात मलिावहनीतून CaCl2 बाहेर टाकून वदला जातो. 
 

काही ऋर्ायन–विवनमयके सोवडयम चरम ाऐिजी हायड्रोजन चरम ािर चालतात आवर् तयाांचे 
अम्लाबरोबर पुनरुतपादन होते. विवनमय वरम या िालीलप्रमारे् घडते. 

 
H2R + Ca(HCO3)2 → CaR + 2H2CO3 

H2R + Mg(HCO3)2 → MgR + 2H2CO3 
H2SO4 मुळे होर्ारे पुनरुतपादन िालील समीकरर्ाने माांडता येते. 

CaR + H2SO4 → H2R + CaSO4 
 

असेच समीककरर् मगॅ्नेवशयमकरता माांडता येईल. 
 
१४–७. ऋिा्न णवणनम्काांचे पणरचालन :– 
 

नैसमितगक ऋर्ायन विवनमयकाचे विवनमय मूल्य पनुरुतपादनाची जरुरी लागण्यापूिी द. घ. फू स 
३००० ते ४००० गे्रन कठोरतेइतके असते. क्ववचत ऋर्ायन विवनमयकाचे मूल्य द. घ. फू. स १५००० अगर 
३०००० गे्रनपयंत असते. 
 

ऋर्ायन विवनमय सच उध्िणमुिी प्रिाही अगर अधोमुिी प्रिाही असू शकतो. जेव्हा सांच चालू 
असतो तेव्हा नळाांतून पार्ी िाली जाते आवर् िवूमगत वनकास नाल्याांनी ते तळाशी जमा केले जाते. 
पुनरुतपादनात प्रिाहाची वदशा उलटी करण्यात येते. पर् पवहला टप्पा म्हर्नू कठोर अथिा म् दु पार्ी 
तळातील द्रव्य सुटे करण्याकरता आवर् साफ करण्याकरता िापरण्यात येते. धुिनू झाल्यािर लिर्जल 
अथिा वमठाचे द्रािर् नळातून सािकाश सोडण्यात येते. लिर्जल आवर् पुनरुतपादनातीतील उरलेले 
पदाथण याांचे नळातून क्षालन कररे् हा वतसरा आवर् अांवतम टप्पा असतो. 
 

द. चौ. फू. स, द. वम. स ६ ते ८ गलँन या िगेाने ऋर्ायन–विवनमयमृदुकारकाांचे पवरचालन 
करण्यात येते. धािनजलही सामान्यपरे् तयाच िगेाने िापरण्यात येते. ५ ते १५ वमवनटापयंत लिर्जल 
वझओलाईटच्या सांपकांत राहू देण्यात येते. लिर्जल िापरताना तयाची शलक्त ५ ते १२ टके्क असते. प्रतयेक 
१००० गे्रन कठोरता नाहीशी करण्याकरता ½ पौंडापेक्षा काहीसे कमी मीठ लागते. पुनरुतपादनानांतर द. 
वल. ला. १ वम. ग्रँ. पयंत कठोरता कमी होईपयंत वनगणमजल फुकट जाऊ देण्यात येते. विवनमय क्षमता 
सांपून जाईपयंत उपचावरत पाण्यातील कठोरता अवनिायणतया वटकून राहते. 
 
१४–८. णवणनम् मृदुकरिाचे पणरिाम :– 
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ऋर्ायन विवनमयाने शून्य कठोरता असलेले पार्ी वनमांर् करता येते; पर् तसे साधारर्पर्ें केले 

जात नाही. कठोर पाण्याचा काही िाग उपमागाने सोडण्यात येतो आवर् इलच्छत कठोरता प्राप्त 
होण्याकरता ते मृदुकृत पाण्यात वमसळण्यात येते. जेव्हा पाण्याची बायकाबवोंतनेट कठोरता उच्च असते तेव्हा 
वतच्यािर प्रथम चनु्याचे उपचार करून दर गलँनला ४ अगर ५ गे्रन इतकी ती कमी कररे् फायदेशीर असते. 
शरे्ष कठोरता ऋर्ायन विवनमयाने नाहीशी करण्यात येते. 
 

ऋर्ायन विवनमय पद्तीने पाण्याचे मृदुकरर् करण्याने तयातील विरघळलेल्या िवनजाांच्या एकूर् 
अांशात फरक होत नाही कारर् मूलतः अलस्ततिात असलेल्या चुना आवर् मगँ्नेवशयम याांच्याऐिजी तत्तुल्य 
सोवडयमची राशी तया वठकार्ी येते. तसेच CO2 काढून टाकला जात नसल्याने मृदुकृत पाण्यात 
अनुपचावरत पाण्यातल्या इतकीच क्षारता आवर् अांदाजे वततकाच pH असतो. ऋर्ायन–विवनमय सांच हा 
वनस्यांदक नसतो आवर् तरांगते द्रव्य काढून टाकण्याकरता तयाचा उपयोग करू नये. तयात घातलेले पार्ी 
स्िच्छ असाि ेआवर् गढूळ नसाि,े 
 
१४–९. फ्ल््रूीन :– 
 

वनष्ट्कासन :– युनायटेड स्टेट्सच्या काही वििागात पाण्यामधील लल्यूरीनचे प्रमार् इतके जास्त 
असते की, लहान मुलाांच्या दातािर तयाचा हावनकारक पवरर्ाम होतो. जया पाण्यात द. वल. ला १५ वम. गॅ्र. 
पेक्षा जास्त ललोरीन असते ते सामान्यपरे् आके्षपाहण समजण्यात येते. तयाच्या वनष्ट्कासनाकरता वनरवनराळ्या 
पद्ती िापरण्यात येतात; पर् तया सिण अिघड असतात. यशस्िी ठरलेल्या पद्ती :– 
 
१) राय कँलल्शयम फॉस्फेटचा पाण्याशी सांपकण  ठेिरे्, 
 
२) चुना आवर् सोडा अँशचा िापर करून पार्ी मृदु कररे् ि तयािळेी जर मगॅ्नेवशयमचा अिाि 

असेल तर ते वमसळरे् आवर् मगँ्नेवशयम ऑक्साईड ि हैड्रॉक्साईडचा िापर करून 
लल्यूरीनचे वनष्ट्कासन साध्य कररे्, 

 
३) ऋर्ायन विवनमय, 
 
४) हायड्रॉक्सी अपेँटाइटचा, 3Ca3(PO4)2 Ca(OH)2 चा िापर कररे्, या आहेत. 
 

फ्ल््णूरनीकरि :– जरी द. वल. ला १·५ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असलेले लल्यूरीन अवनष्ट असते आवर् 
अवधकतर प्रमार्ात ते मुलाांच्या दाताना हावनकारक असते तरी जर द. वल. ला ते सुमारे १ वम. ग्रँ. असेल 
तर तयामुळे मुलाांच्या दांतक्षरर्ाला प्रवतबांध होतो असे वदसून आले आहे. पुष्ट्कळ िळेा अशा लल्यूरीनच्या 
अांशामुळे दांतक्षय ५० ते ६० टक्क्याांनी कमी झाला आहे. पवरर्ामतः जेथे पाण्यात लल्यूरीन कमी असते तेथे 
पुष्ट्कळ िसाहतीत हे रसायन पाण्यात वमसळण्यात येते. एका लहान िसाहतीकरता केलेली 
लल्यवूरनीकरर्ाची माांडर्ी आ. १४–३ मध्ये दािविली आहे. 
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आ १४–३. लल्युवरनीकरर्ाची योजना 

 
जलोपचाराकरता अनेक लल्यूरीन सांयुगे उपललध आहेत. तयाांची नाांि े सोवडयम लल्यूराईड, 

हायड्रोलल्यूवरक अम्ल, हायड्रोलल्यओू वसवलवसक अम्ल, सोवडयम वसवलकोलल्यूराईड ही आहेत. 
ह्याांच्यापैकी सगळ्यात जास्त व्यापक प्रमार्ात िापरण्यात येर्ाऱ्यात सोवडयम लल्यूराईड हे आहे. तयाचे 
सामान्यपर्ें द्रािर्ाच्या स्िरूपात सांिरर् करण्यात येते ि तयाकरता रासायवनक सांिरर् उपकरर् 
िापरण्यात येते. दुसरे सोवडयम वसवलकोलल्यूराईड हे आहे. सामान्य पर्ें दाबािाली द्रािर्ाचे सांिरर् 
करण्यात येते. अचकू सांिरर् करून आवर् पाण्यातील लल्यूरीनच्या साांद्रर्ाची वनविती करण्याकरता 
िारांिार चाांचण्या करून, वनयांिर् प्रस्थावपत करण्यात येते. सामान्यतः इलच्छत साांद्रर्ाच्या द. वल. ला 
०·०५ वम. ग्रँ. पेक्षा जास्त विचलन होर्ार नाही असा लल्यूरीनचा अांश वटकि ूशकेल अशी क्षमता असलेले 
उपकरर् लल्यूरीन लागू करण्याकरता िापराि.े पाण्यात लल्यूरीनची माांग नसते असे वदसून येते आवर् 
पाण्यात घातलेले सिण लल्यूरीन मानक चाांचण्यानी दशवंिले जाते. 
 
१४–१०. लोह आणि मगेँनीज :– 
 

पृष्ठजल आवर् कूपजल या दोन्हीतही, विशरे्षतः कूपजलात सामान्यपर्ें लोह आढळून येते आवर् ते 
मगेँनीज लोहाबरोबर सांबद् झालेले असते. ह्या दोन्ही घटकाांत सारिेच गुर्धमण असतात आवर् बऱ्याचशा 
घरगुती अगर औद्ोवगक कारर्ाकरता िापराियाच्या पाण्यात जर तयाांचे साांद्रर् द. वल. ला ०·२ ते ०·३ वम. 
गॅ्र. पेक्षा जास्त असले तर तें आके्षपाहं ठरते व्यलक्तगत अगर एकवितपरे् ते बचेिीस कारर्ीितू होते. 
तयाच्यामुळे इस्री करताना कपड्यािर गांजाचे डाग पडतात. रांगकामात आवर् विरांजन प्रवरम येत रांगात बदल 
होतो. पार्ी रांगीत होते आवर् वितरर् व्यिस्थेत प्रिाहाचा िगे जेव्हा कमी असतो तेव्हा नळात वनके्षप तयार 
होतात. बांद नळात ते विशरे्ष करून आके्षपाहं असतात आवर् िरचेिर नळ स्िच्छ धुिाि े लागतात. लोह 
सामान्यपरे् फेरस बायकाबोनेट Fe(HCO3)2, अगर फेरस हायड्रॉक्साईडच्या Fe(OH)2 स्िरुपात असते. 
मगेँनीज सामान्यतः, Mn (HCO3)2, अविलेय हायड्रॉक्साईड Mn (OH)2 अथिा सल्फेटच्या स्िरुपात 
आढळते. मगेँनीजच्या प्रवरम या लोहाच्या प्रवरम येसारख्या नसतात आवर् लोहाबरोबर जर बऱ्याच प्रमार्ात 
मगेँनीज सांबद् झाले तर तयामुळे लोहाच्या वनष्ट्कासनात अडथळा येऊ शकतो. 
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पाण्याचा गुर्धमण आवर् जया स्िरुपात लोह ि मगेँनीज आढळून येतात तयाांचा, उपचार कोर्च्या 
पद्तीने कराियाचा तयािर, प्रिाि पडतो. सेंवद्रय द्रव्ये काबणनडायॉक्साईड आवर् कािवोंतनेट्स तसेच 
मगेॅनीज याांचे अलस्तति हे ते घटक असतात. जेव्हा पाण्यात सेंवद्रय द्रव्य नसते तेव्हा लोहाचे अविलेय 
स्िरुपात बदल करण्याकरता लोहाचे िातन आवर् तयानांतर अिस्थापन आवर् वनस्यांदन करून वनष्ट्कासन 
करता येते. जर वजिार्–ुलघुकरर् ही विचाराची बाब नसेल तर, ह्या प्रवरम येकरता दाब वनस्यांदक िापरता 
येईल. तथावप अन्य पद्तींचीं जर जोड वदली नाही तर, मगेँनीजचे वनष्ट्कासन करताना िातन वनष्ट्प्रि ठरते. 
सैलपरे् गवठत केलेले, सेंवद्रय असलेले लोह आवर् मगेँनीज याांच्या सांयुगाांच्या करता, तयात जर काबणन–
डाय–ऑक्साईड अगर सेंवद्रय अम्ले अवतशय नसतील तर, प्रथम िातन आवर् नांतर सांस्पशण आवर् 
वनस्यांदकाची जरूरी लागेल. पायरोल्युसाईट या नाांिाचे देशी मगेँनीज डायऑक्साईड सांस्पशणतलात 
सामान्यतः आढळते. 
 

रसायनाांचा िापर :– काहीच्या बाबतीत लोह ि मगेॅनीज याांच्या वनष्ट्कासनाकरता फक्त 
वकलाटकासवहत चुन्याचा िापर करािा लागतो. ऑलक्सजन नसलेल्या पर् फेरस बाय काबवोंतनेटच्या 
स्िरुपात वनवितपरे् लोह असलेल्या मृदु कूपजलाकरता वकलाटकावशिाय चनुा िापरण्यात येतो. लोहाचे 
अविलेय स्िरुपात रूपाांतर होते. अिसादन आवर् वनस्यांदन करून ते काढून टाकले पावहजे. pH ची मािा 
८·० ते ८·५ च्या दरम्यान लागते. मोठ्या प्रमार्ात काबणन डाय ऑक्साईड ि सेंवद्रय अम्ले असलेल्या 
पाण्यातून लोह आवर् मगेॅनीज काढून टाकण्याकरतासुद्ा वकलाटकावशिाय चनुा िापरता येतो. तया प्रवरम ये 
करता ८·५ ते ९·६ च्या दरम्यान pH राहील असे तयाचे वनयांिर् कराि े लागते आवर् वमश्रर्, अिसादन 
आवर् वनस्यांदनाची जरूरी लागते. लोह, मगेॅनीज आवर् सेंवद्रय द्रव्ये एकि असलेल्या रांगीत, गढूळ पृष्ठीय 
पाण्यािर, फेवरक क्लोराईडचे फेवरक सल्फेट अगर क्लोरीनेटेड कॉपेरास याांच्याशी वकलाटन करून आवर् 
नांतर रूढ प्रकारच्या दु्रत–िालुका–वनस्यांदकात हे पार्ी सोडून उपचार करािते. 
 

लोह आवर् मगेँनीज याांचे अिके्षपर् होण्यास प्रवतबांध व्हािा म्हर्ून मेटॅफॉस्फेट्स िापरािी. जेव्हा 
लोहाचे साांद्रर् द. वल. ला १·० वम. गॅ्र. पेक्षा कमी असते तेव्हा सामान्यतः तयाांचा िापर करता येतो. जर 
पार्ी सुमारे १६०°F पेक्षा जास्त तापविले तर नैरो–फॉस्फेट्सचा प्रिाि पडत नाही. 
 

ऋिा्न–णवणनम्काांचा वापर :– कठोरता नाहीशी करण्याकरता उपयोग करण्यात ऋर्ायन–
विवनमयक–सांच विलेय स्िरुपात अलस्ततिात असलेले लोह आवर् मगेँनीजसुद्ा काढून टाकतील. तथावप 
जर पाण्याचे पूिी िातन केले असेल आवर् अविलेय स्िरुपात लोहाचे ऑक्सीकरर् झाले असेल तर तयाच्या 
अिके्षपर्ाची वझओलाईटला चोंदून टाकण्याकडे प्रिृत्ती वनमांर् होते. ऋर्ायनविवनमयकाांची कठोरता 
नाहीशी करण्याची क्षमता बरीच झाल्यानांतरसुद्ा ते लोह आवर् मगेॅनीज याांचे वनष्ट्कासन करत राहतील. 
सोवडयम आवर् पोटँवशयम परमगेँनेट पुनरुिीवित करण्यात येत असलेले विशरे्ष प्रकारचे ऋर्ायन–
विवनमयक मगेँनीजचे वनष्ट्कासन करण्याकरता उपयोगात आर्ले जातात. ऑलक्सजन नसलेले पर् द. वल. 
ला १·५ ते २·० वम. गॅ्र. लोह आवर् मगेँनीज असलेल्या कूपजलाकरता उपमागाने नेलेल्या पाण्यािर उपचार 
करण्याकरता मगेॅनीज विवनमयकासह सोवडयम अगर हायड्रोजन ऋर्ायन–विवनमयकाचा िापर करािा. 
 

फक्ि मगेँनीज काढून टाकिे :– 
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फक्त मगेँनीज काढून टाकण्याच्या िास पद्ती उपललध आहेत. वहरिी िाळू आवर् काबवोंतनेशस 
ऋर्ायन–विवनमयक पनुरुतपादनाकरता वमठासह िापरािते. मगेॅनस मगेॅनीजचे क्लोराईडमध्ये रूपातर 
होते. हायड्रोजन ऋर्ायन–विवनमयक बायकाबवोंतनेट, क्लोराईड अगर सल्फेटच्या स्िरुपात मगेॅनीजचे 
वनष्ट्कासन करतात. मगेॅनीज सल्फेट आवर् पोटॅवशयम परमगेॅनेट याांचे आलटून पालटून उपचार करून 
प्रवरम या केलेल्या वहरव्या िाळूच्या वझओलाईटपासून तयार केलेल्या मगेँनीज वझओलाईटमुळे पाण्याचे 
मृदुकरर् होत नाही. पर् मगेँनीज आवर् लोह हे दोन्हीही काढून टाकण्यात ते पवरर्ामकारक असते. 
 

pH चे मल्य उच्च असतानाच फक्त वकलाटनाने मगेँनीजचे वनष्ट्कासन होत असल्यामुळे ९ च्या 
आसपास pH असताना जो वकलाटक कायणक्षम असतो तोच िापररे् अिश्य असते. सामान्यपरे् फेरस 
सल्फेटचा िापर करण्यात येतो. pH ९·४ असताना मुक्त शरे्ष क्लोरीनने मगेँनीजचे ऑलक्सकरर् करता 
येते. हे ऑलक्सकरर् केल्यानांतर अिस्थापन आवर् वनस्यांदन करण्यात येते. 
 

जेव्हा द. वल. ला १ वम. ग्रँ. पेक्षा मगेँनीजचा अांश जास्त असत नाही तेव्हा मगेँनीज द्रािर्ात वटकून 
राहण्याकरता पॉली फॉस्फेट्सचा उपयोग करता येतो. मगेॅनीजच्या दर एक िागाकरता सुमारे २ िाग 
पॉली फॉस्फेट लागेल. 
 
१४–११. वािनाच््ा पद्धिी :– 
 

िातनाच्या अनेक पद्ती उपललध आहेत. उदा. शिेटी तुर्षार तोट्या बसविलेल्या एक अगर अनेक 
उिार नवलका हिते पार्ी फिारून टाकण्याकरता िापरण्यात येतात. जरी पाण्याची फक्त फिारर्ी करर्ें 
पुरेसे असले तरी फिारर्ी नांतर पार्ी धबधलयासारख्या प्रिाहात ३ अगर ४ टप्प्याांच्या मावलकेत सोडरे् 
अनेक िळेा इष्ट असते. कायणक्षमतेने फिारर्ी होण्याकरता वकमान ८ फूट (सामान्यतः १५ ते २० फूट) 
शीर्षाची जरुरी लागते. वछद्राांचे व्यास १ ते १⅜ इांच असािते. दर ५० ते १७५ चौ. फुटात एक तोटी असेल 
अशा अांतराने तोट्या बसिाव्यात; के्षिफळ शीर्षांिर अिलां बून असते. 
 

तळाशी िोके असलेली आ. १४–४ मध्ये दािविलेली तबके सिणसाधारर्परे् िापरण्यात येतात. 
सामान्यपर्ें कोक, कां कर, िगुा केलेले पायरोल्युसाईट याांनी िरलेली अनेक तबके ८ इांच अांतर ठेिनू 
एकािर एक ठेिण्यात येतात. पार्ी िरच्या तबकात नळाने सोडण्यात येते ि एकामागून एक असे प्रतयेक 
तबकातून तें िाली वठबकत जाते. तीन अगर चार तबकाांचा िापर करण्यात येतो. पार्ी सोडण्याचा िगे 
सुमारे द. चौ. फू. स द. वम. स १० गलँन असतो आवर् विश्रामकाल वकमान १५ वमवनटे ठेिािा. तो सुमारे 
३० वमवनटे ठेिर्ें अवधक चाांगले असते. उथळ थाळ्या अगर बशासुद्ा िापरण्यात येतात ि तयाांतील 
मार्थ्यािरची थाळी सिांत लहान असते. प्रतयेक थाळीतून पार्ी पातळ पटलाच्या स्िरूपात पवरिावहत होते 
आवर् वनकटच्या िालच्या थाळीत पडते. लाकडी स्लॅटच्या थाळ्या अशा तऱ्हेने बसविलेल्या असतात की, 
प्रतयेक थाळीतील द्वार तयाच्या िालच्या ि िरच्या थाळ्याांतील द्वाराशी विर्षम जोंडात राहते. ती रचना आ. 
१४–५ मध्ये दािविली आहे. अशी िातनाची साधने द. चौ. फू. स द. वम. स ५ ते १० गलॅन िगेाने 
चालविण्यात येतात. विचाराधीन विवशष्ट पाण्याकरता थाळ्याांची सांख्या आवर् िोली याांचे अतयांत प्रिािी 
सांयोजन ठरविण्याकरता प्रयोग करण्याने नेहमीच मदत होते. 
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आ. १४–४. िातक. 

 
आ. १४–५. बलप्रिाह असलेली स्लॅट प्रकारची िातनथाळी. 

(यु. एस्. हिाई दलाच्या सौजन्याने.) 
 

मोठ्या पार्ी पुरिठ्याच्या िातनाकरता थाळ्याांची साधने उपयुक्त न होण्याची शक्यता असते आवर् 
याांविकी उपकरर्ाांिर अिलांबून रहाि ेलागते. आरपार प्रिाह असर्ाऱ्या टाकीत बसविलेल्या विसारकाांनी 
पाण्यात कमी दाबािाली सांपीडक हिा सोडरे् ही सामान्य प्रथा असते. १० ते ३० वमवनटाांचा सांपकण काल 
ठेिण्यात येतो आवर् दर गलँन पाण्याकरता ०·१० ते ०·२० घ. फू. हिचेी गरज लागते. पाण्याशी हिचेा 
वनकट सांबांध राहण्याची िािी रहािी म्हर्नू समितपल प्रिाहाचा उपयोग करण्यात येत असलेली टाकी 
पवरर्ामकारक असल्याचे आढळून आले आहे. अन्य िातन साधनेही उपललध आहेत. तयातील काही 
िावहतमलािरील उपचाराांच्या अनुििािर आधारलेली आहेत. ह्यात िायुिीजन केलेल्या पाण्याचे झोत 
विरुद् हिा आवर् जलझोत याांची टक्कर होण्याची योजना, आवर् िायुतोटीिर धाग्याची टोपी झाकल्यामुळे 
अवतसूक्ष्म बुडबडु्यात विसरर् होईल अशी योजना, याांचा समािशे होतो. 
 
१४–१२. खाऱ््ा पाण््ाचे पणरविवन :– 
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अनेक के्षिाांत सतत िाढर्ाऱ्या पाण्याच्या मागर्ीमुळे पाण्याच्या उतपवतस्थानाांच्यािर तीव्र तार् 

पडत आहे. निीन मोठाले जलाशय बाांधण्याची आवर् दूर दूर अांतरािर पार्ी िाहून नेण्याची जरुरी िासत 
आहे. तसेच, िजूलाचा सतत उपसा केल्यामुळे समस्या वनमार् झाल्या आहेत. गोड्या िवूमगत पाण्याच्या 
स्तरात िाऱ्या पाण्याच्या अांतिदेनामुळे ही समस्या विशरे्षपरे् िासते. सािणजवनक कायदा ४४८ प्रमारे् 
शतेकी, उद्ोग, स्थानीय सांस्था आवर् अन्य उपयोगाकरता िाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात पवरितणन 
करण्याच्या कमी िचाच्या पद्तींचा विकास सतत चालू राहील अशा कायणरम माची तरतूद करण्यात आली 
आहे. यु. एस्. वडपाटणमेंट ऑफ इांटीवरअरकडून हा कायणरम म कायालन्ित करण्यात येत आहे आवर् अांतदेशीय 
िाऱ्या पाण्याचा सुधार ि समुद्राच्या पाण्याचे पवरितंन ह्या दोघाांिर सारख्याच प्रमार्ात िर वदला जात 
आहे. 
 

समुद्राच्या पाण्यात द. वल. ला सुमारे २५०० वम. ग्रँ. विरघळलेली घनद्रव्ये असतात आवर् काही 
देशाांतगणत िारट पाण्यात सघन द्रव्याचा अांश द. वल. ला १००० वम. ग्रँ. पेक्षा जास्त असतो. अपेके्षप्रमारे् 
कोर्तीही एक पद्त सिण कामाकरता, सिण जागी, आवर् सिण पवरलस्थतीत उत्तम असू शकत नाही. अनेक 
प्रवरम या आवर् सांयुक्त प्रवरम याांच्याकडे सांशोधन आवर् विकासाचा रोि िळला आहे. बाष्ट्पदाब पद्ती, आयन 
विवनमय, सौर आसिन, गोठिर्, पवरसारक प्रवरम या आवर् श्राव्यातीतता, या पद्तींचा ह्या प्रवरम याांत 
अांतिाि होतो. 
 

सुमारे ११५°F तपमानात औलष्ट्र्क आसिन करर्ें समुद्राच्या पाण्याच्या पवरितणनात मोलाचे ठरते, 
अथांत यात पापदेु्र बनरे् आवर् क्षरर् याांच्यासारख्या काही समस्या वनमार् होतात. जरी ११५°F हे तपमान 
विर्षार्ुांना मारक नाही अशी िस्तूलस्थती असली तरी विर्षार्ू तयात वशल्लक राहत नाहीत ि प्रदूवर्षत 
पाण्यापासून आसिन केलेले पार्ी पेय असते असे आढळून आले आहे. जेव्हा विरघळलेल्या द्रव्याांचे साांद्रर् 
द. वल. ला ४००० ते ५००० वम. ग्रँ च्या िाली असते तेव्हा आयन–विवनमय विशरे्ष आशादायक असतो. ही 
पद्ती लागू करण्याकरता अवलकडे अनेक सांयांिे बनविण्यात आली आहेत. 
 

जरी तुलनेने विरघळलेल्या द्रव्याांचे अांश कमी असलेल्या िाऱ्या पाण्याच्या बाबतीत मोठ्या 
प्रमार्ािर उपचार करर्ें शक्य असले तरी स्थानीय सांस्थाांच्या िापराकरता मोठ्या प्रमार्ािर उपललध 
होईल अशा पाण्याकरता समुद्राच्या पाण्यािर उपचार कररे् कधी काळी तरी शक्य होईल काय याबद्दल 
शांका आहे. सामान्यतः विद्मान बऱ्याचशा सांयांिाांची क्षमता मयांवदत आहे आवर् द. वद. लािो गलॅनच्या 
उतपादनाची मोजदाद होण्याऐिजी ती केिळ हजारो गलॅनातच करािी लागेल. 
 
१४–१३. पाण््ािील णकरिोत्सगांचे णनष्ट्कासन करिे. 
 

जया पुरिठ्यातून वपण्याचे पार्ी घेण्यात येते तो पुरिठा वकरर्ोतसगी द्रव्याांच्यामुळे प्रदूवर्षत 
होण्याची शक्यता असते. नैसवगंकरीतया अगर अर्ुशस्त्राांच्या चाांचण्या ि अर्ुशलक्त यांिर्ा, अर्ु सांशोधन, 
उद्ोग अगर और्षधे याांच्या अपवशष्टापासून पाण्यात धोकादायक द्रव्याांचा वशरकाि होऊ शकतो. 
 

अर्ुशलक्त यांिर्ाांतील अपद्रव्ये अशाप्रमारे वनयांवित करण्यान येतात की, तयामुळे िरीि प्रमार्ात 
स्िास्र्थ्यविर्षयक धोका पोहचण्याची शक्यता नसते. यावशिाय जयामुळे धोका होण्यास प्रवतबांध होईल अशा 
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तयाांच्या वनस्तरर्ाच्या पद्ती शोधून काढण्याकरता सतत अभ्यास करण्यात येतो. तथावप, जसजशी 
अर्ुिट्ट्याांची सांख्या िाढत जाते तसतशी अनिधानामुळे होंर्ाऱ्या प्रस्त्रािाची सांिाव्यता पर् िाढते. 
 

उद्ोग, और्षधे आवर् सांशोधनात होर्ाऱ्या वकरर्ोतसारी समस्थावनयाांच्या िाढतया िापरामुळे 
वकरर्ोतसारी द्रव्याांच्या वनस्तरर्ािर वनयांिर् ठेिण्यात फार गांिीर समस्या वनमार् होतात. सांिाव्य 
िापरदाराचे काळजीपूिणक अन्िरे्षर् करून आवर् लागर्ाऱ्या सुरक्षातमक तरतूदी आवर् तयाांच्या 
वनस्तरर्विर्षयक योग्य पद्तींच्या विर्षयी सूचना देऊन ह्या समस्येला चाांगल्या प्रकारे तोंड देता येते. 
 

वकरर्ोतसगी सांदूर्षर्ापासून पार्ी पुरिठ्याचे सांरक्षर् करण्यामधील एक महतिाचा टप्पा, नाले 
अगर अगर अन्य मूलस्थानाांची वकरर्ोतसगी पाश्वणपातळी प्रस्थावपत कररे्, हा असतो. नैसमितगक स्थानाांतून 
होर्ाऱ्या वकरर्ोतसगाविर्षयी मावहती ह्या अन्िरे्षर्ातून वमळते आवर् वकरर्ोतसगी समस्थावनयाांच्या 
उपिोक्तयाांच्याकडून अगर जल वििाजकाांच्यािर बसविलेल्या अर्ुिट्ट्याांतून होर्ाऱ्या सांदूर्षर्ाच्या मािेचे 
मूल्यमापन तया अन्िरे्षर्ामुळे करर्ें सक्य होते. तसेच वनस्तारर्–मार्थ्यम म्हर्ून असा नाला उपयुक्त 
होईल अगर कसे हे समजण्याकरता आवर् तयात प्रस्रावित करण्यात येर्ाऱ्या अपवशष्टािर अिश्य असर्ारे 
उपचार ठरविण्याकरता वकरर्ोतसगी पाश्वणिमूी ठाऊक असली पावहजे. 
 

णकरिोत्सगी समस्थानी्ाांची अनुजे्ञ् साांद्रिे :– 
 

पाण्यामधील वकरर्ोतसगी समस्थानीयाांचे कमाल अनुजे्ञय साांद्रर् (MPC) तातपरुते प्रस्थावपत 
करण्यात आले आहे. तथावप ह्या मयादाांच्यािर अांवतम एकिाक्यता झालेली नाही. िस्तुतः, 
वकरर्ोतसगापासूनच्या सांरक्षर्ासांबांधी नेमलेल्या राष्ट्रीय सवमतीच्या (साांद्रर्ाच्या) मािेसांबांधीच्या अांतगणत 
उपसवमतीने वशफारस केलेल्या मूल्याांपेक्षा कमी मूल्ये धरण्याकडेच सामान्य प्रिृत्ती वदसून येते. ती 
उद िासनाच्या कालािधीिरच बरीचशी अिलां बून असते. उदा. ३० वदिसाच्या कालािधीकरता जे साांद्वर् 
अनुजे्ञय असते तयापेक्षा १० वदिसाांच्याकरता बऱ्याच जास्त साांद्रर्ास अनुमती देता येते. 
 

सांदूणषि पाण््ावरील उपचार :– 
 

वकरर्ोतसारी द्रव्याांच्यामुळे सांदूवर्षत झालेल्या पाण्यािरील उपचाराची योजना करताना िालील ४ 
बाबींची मावहती असली पावहजे :– 
 
(१) वकरर्ोतसारी द्रव्याांचें प्रारांविक साांद्रर्. 
 
(२) पाण्याच्या वकरर्ोतसार–रासायवनक–विश्लेर्षर्ाची जरुरी असलेल्या मुख्य घटकाांची 

रचना. 
 
(३) विचाराधीन वकरर्ोतसारी समस्थानीयाांच्याकरता प्रस्थावपत केलेला MPC. 
 
(४) शरे्ष अथबा अिवशष्ट वरम या. 
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उपचाराच्या प्रकारािर MPC चा महतिपूर्ण प्रिाि पडतो आवर् अिवशष्ट वरम येमुळे वनिडलेल्या 
उपचार पद्तीची कायणक्षमता वनधांवरत करता येते. 
 

वकरर्ोतसारी पदाथांचे वनष्ट्कासन करण्यातील जलोपचाराच्या अनेक पद्तींच्या 
पवरर्ामकारकतेसांबांधी अभ्यास करण्यात आला आहे. ओक वरज राष्ट्रीय प्रयोगशाळेच्या अहिाल रम . 
ORNL २५५७ मध्ये वनष्ट्कर्षांची नोद केलेली आहे. जेव्हा वसल्व्हर नायरेट, l131 करता आयोवडन म्हर्नू, 
आवर् P३२ करता फॉस्फेट म्हर्ून आवर् Pu करता, वमसळले तेव्हा ३ अगर अवधक सांयोजकता असताना 
बहुतेक ऋर्ायवनक वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्सकरता रूढ वकलाटनामुळे ९० टक्क्यापेक्षा जास्त वनष्ट्कासन 
झाले आहे. Sr आवर् Cs हे घटक वनष्ट्कावसत झाले नव्हते. तरांगर्ाऱ्या द्रव्याांशी सांबांवधत असलेलीच अशी 
वकरर्ोतसारी द्रव्ये सामान्यतः वनस्यांदनाने काढून टाकता येतात. मृदुकरर्ाची चुना–सोडा प्रवरम या बरेचसे 
अभ्यावसत वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्स काढून टाकण्यात पवरर्ामकारक ठरली आहे. तयात स्रॉलन्शयमचा 
समािशे आहे पर् सेवशयमचा नाही. अवतवरक्त कॅलल्शयममुळे रॉलन्शयमच्यासह अिके्षपर्ास मदत वमळते 
आवर् तयामुळे उच्च वनष्ट्कासन झाल्याची नोंद झालेली आहे, 
 

ऋर्ायवनक वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्सच्या वनष्ट्कासनाकरता ऋर्ायनविवनमय रेवझन्स 
पवरर्ामकारक असल्याचे आढळून आले आहे आवर् धनायरनक वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्सच्या 
वनष्ट्कासनाकरता धनायन–विवनमय रेवझन्स प्रिािी ठरले होते; ते स्ितांि स्तांिात अगर सांवमश्र स्तरात 
होते. वहरिी िाळू (ग्लॉकोनाईट) ि वचकर्मातीतसुद्ा ऋर्ायन–विवनमयाचे गुर्धमण वदसून येतात. 
पाण्यात विरघळलेल्या प्रारांविक घनपदाथाच्या अांशाचा, कालािधी हा घटक असतो. तथावप, कठोरता 
सांपृक्त झाल्यानांतरसुद्ा वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्सचे वनष्ट्कासन चालू रावहले. 
 

सुधावरत प्रवरम यासुद्ा यशस्िीपरे् िापरण्यात आल्या आहेत. अविलेय फॉस्फेट बनविर्ारे 
स्रॉलन्शयम आवर् अन्य वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्स फॉस्फेटच्या वकलाटनाने पवरर्ामकारकपर्ें काढून 
टाकता येतात. स्रॉलन्शयमचे वनष्ट्कासन करताना pH आवर् फॉस्फेट–कॅलल्शयम याांच्या गुर्ोत्तरािर 
काळजीपूिणक वनयांिर्ाची जरूरी असते. विलेय घटक काढून टाकण्यात विदु्त्–विश्लेर्षी कोर्ष 
पवरर्ामकारक ठरला पर् कवललाांचे वनष्ट्कासन पूिवोंतपचार करूनच कराि े लागले. I131 ि Cs137–Ba₋37 
िगळता धातूच्या धुळीच्या स्िरुपात लोहाचा उपयोग करून ९० टके्क वकरर्ोतसारी सांदूर्षकाांचे वनष्ट्कासन 
प्राप्त करता आले. जेव्हा मातकट द्रव्याचे साांद्रर् द. वल. ला १००० वम. ग्रँ. अगर तयापेक्षा जास्त असताना 
िापरले तेव्हा अनेक ऋर्ायनाांच्या वनष्ट्कासनात ते द्रव्य पवरर्ामकारक ठरले. तथावप अशा साांद्रर्ाचा 
पवरर्ाम, अिमल अवतशय प्रमार्ात वनमार् होण्यात होतो. वचकर्मातीऐिजी साधी माती िापरािी. 
वकरर्ोतसारी न्युक्लाई्स काढून टाकण्यात आसिन पद्त सिात प्रिाघी असते पर् ती फार िचाचीं 
आहे. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

हॉसन, एल्. आर. “इकॉनॉवमक्स ऑफ िॉटर सॉफरनग”, जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण 
असोवसएशन, एवप्रल १९५१. 
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मकँ् कॅन्ले, आर. एफ्. आवर् एम्. ओ. अलदुल्ला, “काबवोंतनेट वडपॉवझट्स फॉर पाईप प्रोटेक्शन”, 
जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सं असोवसएशन, नोव्हेंबर, १९५८. 
 

“वरपोटण ऑफ जॉईट प्रोगॅ्रम ऑफ स्टडीज ऑन वडकाँटॅवमनेशन ऑफ रेवडओ ॲलक्टव्ह िसे्ट्स”, 
पलललकेशन ORNL–२५५७, ऑवफस ऑफ टेलक्नकल सलव्हणसेस, मू. एस. वडपाटणमेंट ऑफ कॉमसण. 
 

वरवडक, टी. एम्., एन. एल ्रलडसे, ि ए. टोमासी, ․‘आयनं ॲड मगेॅनीज इन िॉटर सप्लाईज’, 
जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, मे, १९५८. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
१४–१. CO2 चे आलण्िक िजन ४४ आवर् Ca(OH)2 चे आलण्िक िजन ७४ आहे. जर द. वल. ला 

१० वम. गॅ्र. CO2 उदासीन कराियाचा असेल आवर् रावश १ वम. गॅ्र. असेल तर तयाच्या 
उदावसनीकरर्ाकरता Ca(OH)2 वकती लागेल? 

 
१४–२. उपचार कराियाच्या पाण्यात जर द. वल. ला ९ वम.ग्रँ. CO2 असेल आवर् वनष्ट्कावसत 

कराियाची बायकाबोनेट क्षारता द. वल. ला ७० वम. ग्रँ. असेल, तर द. द. ल गॅलन 
पाण्यात CaO च्या स्िरुपात चुना वकती लागेल? 

 
१४–३. प्रमेय १४–२ मधील CaO च्या जागी १०६ आलण्िक िजन असलेले सोवडयम काबोनेट 

िापरले तर द. वल. ला ९ वम. ग्र,ँ CO2 च्या उदावसनीकरर्ाकरता सोवडयम काबोनेट 
वकती लागेल? 

 
१४–४. CaCO3 चा वनके्षप होऊ नये म्हर्ून पाण्यािर उपचार कराियाचे आहेत. रोजची पाण्याची 

रावश ३ द. ल. गलॅन आहे. फेनाँलथवॅलन क्षारता द. वल. ला ५५ वम. गॅ्र. आहे आवर् मेंवथल 
आँरेंज क्षारता द. वल. ला ११० वम. ग.ँ आहे. दररोज CO2 ची सैद्ाांवतक रावश वकती 
लागेल? 

 
१४–५. द. वद. पाण्याचा प्रिाह १·८ द. ल. गलँन आहे. मेंवथल ऑरेज क्षारता द. वल. ला १०० 

आहे आवर् फेनॉलथवँलन क्षारता द. वल. ला ५० वम. गॅ्र. आहे. पुनःकाबणनीकरर्ाकरता 
दररोज CO2 चे वकती िजन लागेल? 

 
१४–६. तेल जाळर्ाऱ्या िट्टीतील गसॅमध्ये ११·८ टके्क CO2 आहे. मेवथल ऑरेंज क्षारता १२० आवर् 

फें नाँलथवँलन क्षारता ४८ असलेल्या द. वद. २·६ द. ल. गलॅन पाण्याच्या 
पुनःकाबणनीकरर्ाकरता, दररोज वकती घ. फू. गसँ लागेल? 

 
१४–७. प्रमेय १४–६ मधील सांपीडकाची लागर्ारी क्षमता द. वम. स घ. फू. त सांगवर्त करा: 
 



 

 अनुक्रमणिका 

१४–८. ऋर्ायन–विवनमयक मृदुकारकाने द. वद. १·५ द. ल. गलॅन पाण्यािर उपचार 
कराियाचा आहे. मृदुकारकाचे के्षिफळ वकती लागेल आवर् उत्तमप्रकारे तयाची कशी 
तरतूद करािी? 

 
१४–९. जर सोवडयम क्लोराईडमध्ये ४०·५ टके्क क्लोरीन उपललध असेल तर द. वद. द. द. ल. 

गलॅन पाण्याकरता सोवडयम लल्यूराईडची वकती मािा लागेल? 
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: १५ : सांक्षारिा, चव आणि गांध ्ाांच््ावरील णन्ांत्रि 
 
१५–१. पाण््ाच््ा नळाांचे सांक्षारि :– 
 

जया धातूपासून बऱ्याचशा जलनवलका तयार केलेल्या असतात तया धातूची सांक्षारर्ाची प्रिृत्ती 
असते. नळीच्या धनाग्र आवर् ऋर्ाग्र के्षिाांच्या दरम्यान िाहर्ाऱ्या विदु्त् प्रिाहामुळे आांतवरक सांक्षारर् 
होते. नळातून िाहर्ाऱ्या पाण्याच्या गुर्धमामुळे ही वरम या घडते आवर् नळाच्या आतील िागािर दुष्ट्पवरर्ाम 
करर्ाऱ्या प्रररम या मांद कररे् अगर तयािर वनयांिर् ठेिमें हाच तयािर उपाय आहे. बसविण्यात येर्ाऱ्या 
बहुतेक नळाांिर डाांबर अगर काँरम ीटचे अस्तर असते. अस्तराची दोन्हीही द्रव्ये सांक्षारर्ास प्रवतरोध करतात 
परांतु अस्तरातील फटी अगर कुचराईमुळे नळाच्या धातूच्या सांक्षारर्ास िाि वमळतो. 
 

वनयांिर्ाच्या दृष्टीने पाण्याची सांक्षारता मुख्यतः दोन घटकािर अिलां बून असते. 
 

(१) pH मूल्य आवर् क्षारता याांच्यामधील सांबांध. 
(२) मुक्त काबंन डाय ऑक्साईडचा अांश आवर् क्षारता याांच्यामधील सांबांध. 

 
नळाच्या आतल्या िागािर कँलल्शयम काबवोंतनेटच्या लेपाचा वनके्षप होईल असा pH मूल्य आवर् 

क्षारतेमधील सांबांध रािर्ें आवर् हा लेप विरघळून जार्ार नाही अशाप्रकारे मुक्त काबणन डायॉक्साईड आवर् 
क्षारता याांच्यामधील सांबांध रािरे् शक्य असते. 
 

pH आवर् क्षारता याांच्यामधील सांबांध :– पाण्यातील pH मूल्य ि क्षारता याांच्यामधील सांबांधाचा 
सांक्षारतेिर होर्ारा पवरर्ाम आ. १५–१ मध्ये दािविला आहे. ही आकृती न्युयॉकण  राजयाच्या स्िास्र्थ्य 
वििागाच्या प्रवसद्ीपिातून घेतली आहे. द. वल. ला वम. गॅ्र. मध्ये (मोजलेली) क्षारता वजतकी कमी वततके 
pH चे मूल्य, सांक्षारक वरम येस प्रवतबांध होण्याकरता, उच्च असले पावहजे. जर पाण्याचे pH मूल्य ि क्षारता 
दािविर्ाऱ्या रेर्षाांचे अांतछेदन A ह्या रेरे्षच्या िर आवर् उजव्या बाजूस झाले असेल तर नळाांच्या आतल्या 
बाजूिर सांरक्षक लेप म्हर्ून कॅलल्शयम काबवोंतनेटचा वनके्षप करण्याची पाण्यात क्षमता असते. जर अांतछेदन A 
आवर् B ह्या रेर्षाांच्या दरम्यान असेल तर अTधीच घातलेला लेप विरघळर्ार नाही. जर अांतछेदन B आवर् 
C च्या दरम्यान असले तर पार्ी रकवचतसे सांक्षारक होईल; पर् ते लाल होईल इतके सांक्षारक नसेल. 
जेव्हा अांतछेदन C ह्या रेरे्षच्या िाली असेल तेव्हा पार्ी वनवितपरे् सांक्षारक असेल. उदाहरर्ाथं, जर 
पाण्यात द. वल. ला १०० वम. ग्रँ. सांक्षारकता असेल, पर् pH चे मूल्य ७·५ असेल, तर लोहाचे डाग पडर्ार 
नाहीत आवर् जर pH चे मूल्य ७·७ असेल, तर ते पार्ी सांक्षारक असर्ार नाही. जर ह्या पाण्याचे pH चे 
मूल्य ७·९ पयंत िाढविले तर नळाच्या आतील बाजूिर कँलल्शयम काबोनेटचा वनके्षप होईल. तसेच जर pH 
चे मूल्य ७·८ असेल ि क्षारता द. वल. ला १५० वम. गॅ्र. इसकी िाढविली तर तया पाण्यामुळे कॅलल्शयम 
काबोनेटचा वनके्षप होईल. 
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आ. १५–१. pH चे मूल्य आवर् क्षारता याांच्यामवधल सांबध. 

 
मुक्ि काबवन-डा्-ऑक्साईड आणि क्षारिा ्ाांच््ािील सांबध :– 

 
पाण्यातील मुक्त काबणन-डाय-ऑक्साईड कमी करून आवर् तयातील क्षारता िाढिनू धातूांच्या 

नळाचे सांक्षारर् करण्याची पाण्याची प्रिृत्ती कमी करण्यात येते. न्युयॉकण  राजयाच्या स्िास्र्थ्य वििागाच्या 
प्रवसद्ी पिकातूनच घेतलेल्या आ. १५–२ मधील िरम ािरून क्षारता आवर् मुक्त काबंन-डाय-ऑक्साईड 
याांच्या मधील सांबांधाचा पाण्यातील क्षारतेिर कसा पवरर्ाम होतो हे वदसून येते. जर मुक्त काबणन-डाय-
ऑक्साईड आवर् क्षारता दािविर्ाऱ्या रेर्षाांचे अांतछेंदन A ह्या रेरे्षच्या िर आवर् डाव्या बाजूला असेल तर 
पार्ी आरम मकपरे् सांक्षारक असेल. जर अांतछेंदन A आवर् B ह्या रेर्षाांच्या मध्ये असेल तर पार्ी सौम्य 
प्रमार्ात अगर रकवचत सांक्षारक असेल. जर अांतछेंदन B ह्या रेरे्षच्या उजव्या बाजूस आवर् िाली असेल तर 
पार्ी सांक्षारक असर्ार नाही. उदाहरर्ाथण, जर पाण्यात मुक्त काबणन-डाय-ऑक्साईड द. वल. ला ५ वम. 
ग्रँ. असेल आवर् द. वल. ला ७५ वम. ग्रण. क्षारता असेल तर ते पार्ी वनवित सांक्षारक असेल. जर क्षारता द. 
वल. ला १०० वम. ग्रँ. इतकी िाढविली तर पार्ी रकवचत सांक्षारक असेल अगर नसेल. जर क्षTरता द. वल. 
ला १५० वम. गॅ्रम असेल, तर पार्ी वनवितपरे् असांक्षारक असेल. तसेच, क्षारता द. वल. १५० वम. ग्र.ँ 
असताना मुक्त-काबणन डाय ऑक्साईड जरी द. वल. ला १० वम. गॅ्र. असला तरी पार्ी असांक्षारक असेल. 
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आ. १५–२ काबणन-डाय-ऑक्साइडच्या अांश आवर् क्षारता याांच्यामधील सांबांध. 
 
१५–२. पाण््ाच््ा सांक्षारिेच््ा चाांचण््ा :– 
 

नळािर पोपडे बनविण्याची अगर तयाचे सांक्षारर् करण्याची पाण्याची क्षमता वनवित करण्याच्या 
दोन पद्ती आहेत. तया सांगमरिरी चाांचर्ी ि ि सांपकृ्ती सूचकाांक, ह्या आहेत. सांगमरिरी चाांचर्ीत 
पाण्याचा एक नमुना िाांड्यात ठेिनू तयाचे pH चे मूल्य वनवित करण्यात येते. नांतर रासायवनकपर्ें शुद् 
असलेले कॅलल्शयम काबोनेट अवतवरक्त प्रमार्ात तयात घालण्यात येते आवर् अांतिणस्तू ढिळून वनके्षप िाली 
बसू वदला जातो. जर पार्ी असांक्षारक नसेल तर pH मध्ये लागलीच िाढ होईल आवर् समतोलपर्ा 
येईपयंत िाढ चालू राहील; तयानांतर ते लस्थर राहील. चाांचर्ीतून प्राप्त झालेले pH चे मूल्य सांयांिाच्या 
पवरचालनात वकमान सारिे झाले पावहजे. जर pH चे मूल्य लस्थर रावहले तर कँलल्शयम काबोनेटच्या बाबत 
रासायवनकतया पार्ी समतुल्य असते. जर कँलल्शयम काबोनेट असलेल्या नमुन्याचा pH मूळच्या 
नमुन्यातील pH पेक्षा कमी असला तर पार्ी कॅलल्शयम काबोनेटने अवतसांपृक्त होते आवर् नळाच्या आतल्या 
िागािर लेपाचा थर बसतो. 
 

नळािर पोपडे वनमार् होण्याच्या प्रवतिती वरम याांचे तांि लँजेवलयरने, pH, एकूर् क्षारता, आवर् 
कॅलल्शयम याांच्या स्िरुपात, सूिबद् केले होते. ह्या सिण वरम या सहज वनवित करता येतात. ही सूिबद्ता, 
सांपृक्तता वनदेशाांकाच्या स्िरुपात असते. पाण्याचा pH, आवर् जर रचनेत बदल न होता कॅलल्शयम 
काबवोंतनेटच्या सांबांधात समतुल्य असताना पाण्यात हिा असर्ारा pH, ह्याांचा बैवजक फरक अशी सांपृक्तता–
वनदेंशकाांची व्याख्या केलेली आहे. पोपडे वनमार् होरे् अगर ते विरघळरे् याबाबत असलेल्या पाण्याच्या 
प्रिृत्तीचा वनदेंशक म्हर्ून उपयोग व्हािा हा सांपृक्तता–वनदेशाांकाचा उदे्दश असतो. लँवजयरने तयार 
केलेल्या लस्थरता आरेिामुळे पाण्याच्या लस्थरतेशी सांबांवधत समस्याांची उकल कररे् उपिोक्तयास साध्य 
होते ि तयात एकां दर पोपड्याांची वनमितमती आवर् तयाांचे विरघळरे् या सांबांधीच्या क्षमतेचे जलद गर्न 
करण्याचा अांतिाि असतो. 
 
१५–३. सक्षारकिेचे णन्ांत्रि :– 
 

उपचार सांयांिािर, वनस्यांदकातून पार्ी बाहेर पडल्यािर परांतु वितरर् व्यिस्थेत प्रिशे करण्यापूिी, 
तया पाण्याच्या सांक्षारकतेची चाचर्ी करण्यात येते. जर पार्ी सांक्षारक असेल तर मुक्त काबणन डाय 
आँक्साईडचे वनष्ट्कासन करर्ें आवर् तयामुळे क्षारता आवर् pH चे मूल्य िाढविरे् हा एक उपाय आहे. लोह 
वनष्ट्कासनाच्या सांबांधात िर्णन केलेली िातन (पद्त) िापरािी अगर चुना अथिा सोडा पाण्यात वमसळािा. 
तथावप, द. वल. ला ३ ते ५ वम. गॅ्र. च्या िाली िातनामुळे मुक्त CO2 ची राशी कमी होत नाही. आ. १५–२ 
प्रमारे् द. वल. ला ३ वम. ग्र.ँ मुक्त काबणन डाय ऑक्साईड असलेले पार्ी ८५ च्या िर क्षारता नसेल तर 
सांक्षारक बनण्याची शक्यता असते, माि द. वल. ला ५ वम. ग्रँ. मुक्त काबणन डाय ऑक्साईडकरता १०५ 
क्षारता लागते. 
 

जया रबदूिर सांक्षारर् होर्ार नाही, तेथपयणत क्षारता िाढविण्याकरता पुरेशा प्रमार्ात चुना अगर 
सोडा पाण्यात वमसळािा. जेव्हा दर वल. ला ३५ वम. गॅ्र. पेक्षा कठोरता कमी असते तेव्हा पाण्यात 
कँलल्शयमची लिरे् कमी होतात आवर् अशा पाण्यािर उपचार करण्याकरता चनुा िापररे् पसांत कराि.े द. 
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वल. ला ३५ वम. गॅ्र. पेक्षा कठोरता जास्त असलेल्या पाण्याकरता चुन्यापेक्षा सोडा ॲश पसांत करािी. काबणन 
डाय ऑक्साईड कमी आवर् क्षारता अल्प असलेल्या मृदू पाण्यात, विशरे्षतः जेव्हा उपचावरत पाण्यात द. 
वल. ला सुमारे ३५ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त क्षारता असरे् अिश्य असते तेव्हा, चुना आवर् सोडा ॲश ही दोन्ही 
द्रव्ये िापरािी. 
 

रासा्णनक मात्राांचे गिन :– 
 

सांक्षारर्ास प्रवतबांध करण्याकरता लागर्ाऱ्या चनुा अगर सोडा अँशच्या राशीिर वनयांिर् करर्ारे 
घटक, पाण्यातील काबंन डाय ऑक्साईडचा अांश आवर् मेवथल ऑरेंज क्षारतेची राशी हे असतात. CO2 च्या 
अांशात क्षारतेचे ४४ टके्क वमळिाि.े उदाहरर्ाथं, जर द. वल. ला CO2 चा अांश १० वम. गॅ्र. असला आवर् द. 
वल. ला मेवथल ऑरेंज क्षारता ८० वम. गॅ्र. असली तर उदासीन कराियाची CO2 ची एकूर् राशी द. वल. ला 
१०+३५·२ = ४५·२ वम. गॅ्र. येते. CO2 आवर् CaO च्या आलण्िक िजनाच्या आधारािर, एक िाग CO2 च्या 
उदावसनीकरर्ाकरता १२७२ िाग CaO लागतो िर विचार करण्यात आलेल्या दर द. ल. गलॅन 
पाण्याकरता ४७९ पौंड चनुा लागेल 
 

जर अल्यूवमनम सल्फेट िापरून पाण्याचे वकलाटन केले तर तयामुळे पाण्यातील मुक्त काबणन डाय 
ऑक्साईडची राशी िाढते आवर् तयाची क्षारता कमी होते. अशा िळेी अवतवरक्त गुांजाईश ठेिली पावहजे. 
सैद्ाांवतकरीतया, द. गलँनला १ गे्रन अल्यवूमनम सल्फेट िापरल्यास द. वल. ला ७·७ वम ग्रँ. ने क्षारता कमी 
होते आवर् द. वल. ला ६·६ वम. ग्रँ. ने CO2 चा अांश िाढतो. जेव्हा सोडा ॲश अल्यूवमनम सल्फेटचा उपचार 
केलेल्या पाण्यात वमसळण्यात येते तेव्हा Al2 (SO4)3 शी प्रवरम या होते आवर् CO2 वनमार् होतो आवर् तो 
CO2 शीही वमसळतो. सैद्ाांवतकरीतया ९८ टके्क सोडा ॲश द. वल. ला ८·३ वम. गॅ्र. अगर द. ग.ॅ ला ½ गे्र. 
९८ टके्क सोडा अँश द. ग.ॅ ला १ गे्रन अल्यूवमनम सल्फेटशी वमसळते ि द वल. ला ३·४ वम. गॅ्र. मुक्त CO2 
वनमार् होतो. तसेच द. ग.ॅ ला ½ गे्रन ९८ टके्क सोडा अशँ द. वल. ला ३·६ वम. गॅ्र. मुक्त CO2 शी वमसळेल. 
म्हर्ून दर गलॅनला १ गे्रन सोडा ॲश द ग.ॅ ला १ गे्रन Al2 (SO4)3 ने वनमार् केलेल्या CO2 शी प्रवरम या 
करील ि CO2 चे पूर्ंपरे् उदावसनीकरर् होईल. जेव्हा सोडा ॲश ऐिजी ९५ टके्क जलयोवजत चुना 
िापरण्यात येतो तेव्हा द. ग.ॅ ला १ गे्र. Al2 (SO4)3 द वल ला ५·९६ वम. ग्रँ. जलयोवजत चुन्यात वमसळते 
पर् तयािळेी CO2 ची वनमितमती होर्ार नाही. तसेच द. ग.ॅ ला १ गे्रन ९५ टके्क जलयोवजत चुना द. वल. ला 
९·६५ वम. गॅ्र. मुक्त CO2 शी वमसळेल. 
 

उदाहरि १५–१. अनुपचावरत पाण्याची क्षारता द. वल. ला ८० वम. गॅ्र. आहे, आवर् काबणन डाय 
आँक्साईडचा अांश द. वल. ला १० वम. गॅ्र. आहे. वकलाटनाकरता अल्यूवमनम सल्फेटची मािा द. ग.ॅ ला २ 
गे्रन द्ाियाची आहे. आ. १५–२ च्या सहाय्याने, 
 

(अ) वनस्यांवदत पाण्यात सांक्षारर्ास प्रवतबांध करण्याकरता लागर्ारी सोडा ॲशची राशी, 
 
(ब) लागर्ारी चुन्याची राशी, 
वनवित करा. 
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उकल :– (अ) अल्यूवमनम सल्फेट लागू केल्यानांतर क्षारता ि मुक्त काबणन डाय ऑक्साईडची 
राशी वनवित कररे् ही पवहली पायरी आहे, अल्यूवमनम सल्फेटच्या प्रतयेक ग.ॅ ला द. गे्र. करता द. वल. ला 
७·७ वम. गॅ्र. ने क्षारता कमी होत असल्याने आवर् CO2 ची राशी द. वल. ला ६·६ वम. गॅ्र. ने िाढत असल्याने 
वकलाटनानांतरची क्षारता :– 
 

८०–२×७·७ = द. वल. ला ६४·५ वम. ग्रँ. होईल, 
आवर् CO2 ची राशी :– १०+२×६·६ = द. वल. ला २३·२ वम. गॅ्र. येईल. 

 
CO2 ची चरम राशी वनवित करण्याकरता आता आ. १५–२ मधील सांपूर्ण िरम  िापराि.े जेव्हा 

क्षारता ६४·६ असते तेव्हा काबणन डाय ऑक्साईडचा अांश द. वल, ला १·५ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असताना 
सांक्षारर् घडन येईल. म्हर्ून २३·२–१·५ = द. वल. ला २१·७ वम. ग्रँ. CO2 काढून टाकर्ें अिश्य आहे. द. 
ग ँला ½ गे्रन सोडा अँशमुळे द. वल ला ३·६ वम. गॅ्र. CO2 चे उदावसनीकरर् होत असल्यामुळे सोडा ॲशची 
लागर्ारी राशी :– 
 

(२१·७/३·६) × ½ = द. ग.ॅ ला ३ गे्रन येते. 
 

(ब) द. ग.ँ ला १ गे्रन चुना द. वल. ला ९·६५ वम. ग्रँ. CO2 बरोबर वमसळत असल्याने द. वल. ला 
२१·७ वम. गॅ्र. CO2 काढून टाकण्याकरता लागर्ारी राशी :– २१·७/९·६५ = द. ग.ँ ला २·२ गे्रन येईल. 
 

अवािन :– पाण्यातील विरघळलेल्या ऑलक्सजनचा अांश कमी करून सुद्ा तयातील सांक्षारतेिर 
वनयांिर् ठेिता येते. िातािरर्ातील दाबापेक्षा कमी दाबािाली चालर्ाऱ्या अिातक उपकरर्ाच्या 
सहाय्याने हे साध्य करता येते. अिातनाचा प्रधान िापर बॉयलरमधील पोर्षक जलािर उपचार 
करण्यासाठी होतो, परांतु औद्ोवगक आवर् घरगुती पार्ी पुरिठ्यातही िाढतया प्रमार्ात ह्या प्रवरम येचा िापर 
होत आहे. कॅवलफोवनंया विश्वविद्ालयात केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसून आले आहे की, नळाचे 
सांक्षारर् समाधानकारक पातळी पयंत कमी करण्याकरता सांिाव्यतः पुरे पडर्ारे अांशीय अिातन, 
कां कराच्या थरातून पार्ी वठबकत असताना एका बांद पािात िातािरर्ातील दाबाच्या सुमारे एक वतसाांश 
दाब ठेिनू कररे् शक्य आहे. ह्या अभ्यासात जेव्हा टाकीच्या राशीच्या प्रतयेक घ. फू. स द. वदिशी ३५०० 
गलँन या िगेाने पवरचालन होत होते तेव्हा सांपृक्तीच्या सुमारे १० टके्क ऑलक्सजन कमी झाला होता असे 
वदसून आले. रासायवनक पद्तीनी अगर उकळून सुद्ा विरघळलेला ऑलक्सजन काढून टाकता येतो पर् 
ही नांतरची पद्ती घरगुती िापराकरता अवनष्ट असते. 
 

णन्ांत्रिाच््ा अम् पद्धिी :– 
 

लोिांडी नळाचे सांक्षारर् आवर् गोळ्या बनरे् पाण्यात मेटँफॉस्फेट्स वमसळल्याने कमी होते असे 
वदसून आले आहे. द. वल. ला ०·५ ते २·० वम. ग्रँ. पयंत सोवडयम मेटँफॉस्फेट सामान्यपरे् िापरण्यात येते. 
बॉयलरच्या सांिरर् जलािर उपचार करण्यासाठी ग्ल्युकोसेटची सांयुगे अनेक िळेा िापरण्यात येतात. 
नळाांच्या बाहेरील पृष्ठिाग अगर उांचीिरील टाक्याांच्यासारख्या अन्य पोलादी सांरचनाांच्याकरता, 
सांरक्षर्ाच्या विरूद् ऋर्ाग्रीय सांरक्षर् देण्यात येते. ह्या पद्तीत, धातूच्या स्िािाविक हैड्रोजनच्या अवत–
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व्होल्टेज विििाच्यापेक्षा जास्त विदु्त् वििि बाहेरील साधनातून लागू करण्यात येते. वनमवित धातूच्या दर 
१०,००० चौ. फूटाकरता सुमारे ३ अँवपअर विदु्त् प्रिाहाची गरज असते. 
 
१५–४. चव आणि वासाचे णन्ांत्रि :– 
 

सामान्यपर्ें जे पार्ी बेचि असते तयाला दुगधंीसुद्ा येते, कारर् दोन्हीही एकाच उगमस्थानातून 
वनमांर् होतात. तथावप, लोह, मगँ्नेवशयम सल्फेट, सोवडयम सल्फेट आवर् सोवडयम क्लोराईड सामान्यपर्ें 
फक्त चिीलाच कारर्ीितू असतात. शिेाळ्याच्या प्रकारच्या िनस्पती कुजल्यामुळे बेचि ि दुगंधीचा 
उद िि होतो. क्लोरोफेनॉल सांयुगे, कँनरीज आवर् डेरींच्यामधील औद्ोवगक अिवशष्ट द्रव्ये आवर् 
विरघळलेले सेंवद्रय पदाथण आवर् गसँ हे प्रासांवगक अगर िारांिार कारर्ीितू होर्ारे अन्य पदाथण आहेत. 
पृष्ठीय पार्ी बेचि होण्याची अगर तयास दुगधंी येण्याची अवधक शक्यता असते आवर् जरी क्लोरीनच्या 
प्रवरम येमुळे ती वनमार् झाली नसली तरी तयाच्या उपचारामुळे चि आवर् गांध याांची तीव्रता बहुतेक िळेा 
िाढते. 
 

चि आवर् गांध याांच्यािरील वनयांिर्ाचे उपचार प्रवतबांधक अगर वनिारक असू शकतात. 
शिेाळ्याच्या िाढीस प्रवतबांध करण्याकरता पाण्यािर उपचार कररे् अगर आच्छादन घालरे्, दलदलीच्या 
अगर डबक्याांच्या जागाांचे वनःसारर् कररे् अगर तया िरून काढर्ें, सांयांिािर चि वनमांर् करर्ाऱ्या 
औद्ोवगक अपवशष्ट द्रव्याांिर उपचार करण्याची व्यिस्था कररे्, आवर् जलव्यिस्थेत तयाांचा वशरकाि होऊ 
न देण्याकरता अशा अपवशष्ट द्रव्याांचे, प्रिशेस्थानापासून पार्ीपुरिठा व्यिस्थेपयंत, अनुप्रिाही वदशनेे 
वनस्तारर् कररे्, ही प्रवतबांधक उपचाराची उदाहररे् आहेत. िातन, प्राक् क्लोवरनीकरर्, 
अवतक्लोवरनीकरर् आवर् आवर् उतपे्रवरत काबणन ह्याांचा वनिारक उपायाांत अांतिांि होतो. 
 
१५–५. मोरचुदाचा वापर :– 
 

पार्ी पुरिठ्याच्या बहुतेक जलाशयाांत शिेाळे ही एक नेहमी आढळर्ारी िनस्पती आहे. वतला 
आपले जीिनचरम  पुरे करू वदले अगर पूर्ं िाढ झाल्यािर वतचा नाश केला तर अनेक प्रकारची शिेाळी 
अवत अवप्रय चि आवर् गांध वनमितमतीस जबाबदार होतात. शिेाळ्याांच्या िाढीस पायबांद घालण्याचा सामान्य 
उपचार म्हर्जे तयाचा विकास न व्हािा म्हर्नू मोरचुद–CuSO4, पाण्यात घालून तो लागू कररे् हा आहे. हे 
रसायन शिेाळ्याांचा पवरर्ामकारकपरे् नाश करते. तथावप, विकवसत शिेाळ्याचा नाश करण्यापेक्षा तयाची 
िाढ होऊ न देरे् हे अवधक श्रेयस्कर असते. म्हर्ून वनयांिर्ाच्या कोर्तयाही कायणरम मात जलाशयातील सिण 
सांिाव्य वनमितमतीस्थानातील प्रावतवनधीक नमुने घेरे् आवर् साथीसाथ प्रारांविक िाढी शोधून काढून तयाांची 
ओळि पटण्याकरता सूक्ष्मदशीय पवरक्षर् कररे्, याांचा समािशे करािा. अशा कायणरम मामुळे िळेेिर 
मोरचुदाचा उपचार कररे् शक्य होते. इतकेच नव्हे तर जया के्षिाांत उपचाराांची आिश्यकता नाही 
तयाांचीसुद्ा मावहती होते. 
 

मोरचुदाची मात्रा :– मोरचुदामुळे शिेाळ्याचा नाश होताना नक्की काय प्रवरम या होते हे मावहत नाही; 
पर् थोड्या वदिसाांतच तयाचा नाश घडून येतो. वनयांिर्ात िास देर्ाऱ्या अगर देण्याची शक्यता असलेल्या 
शिेाळ्याचा नाश करण्याकरता एकच डोस द्ािा ि ह्याकरीता पुरेसा मोरचूद िापरािा. अपुरे डोस मधून 
मधून िापरून वनयमाप्रमारे् समाधानकारक फलप्राप्ती होत नाही. न्युयाकण  शहराच्या पार्ी-पुरिठा मांडळाने 
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गोळा केलेल्या मावहतीिरून तयार केलेल्या कोष्टक १५–१ मध्ये अवप्रय चि ि गांधास कारर्ीितू होर्ाऱ्या 
अवत सूक्ष्म अशा वनरवनराळ्या प्रकारच्या जीिाांचा नाश करण्याकरता लागर्ारी मोरचुदाची साांद्ररे् वदली 
आहेत. 
 

कोष्टक १५–१ पाण््ािील णनरणनराळ्ा अणिसूक्ष्म जीवाांचा नाश करण््ासाठी लागिाऱ््ा 
मोरचुदाची राशी :– 
 

जीिाचा प्रकार 
(कॉपर सल्फेट) मोरचूद 

जीिाचा प्रकार 
(कॉपर सल्फेट) मोरचूद 

वम. गॅ्र./वल. द. द. ल. ग.ँ 
ला पौंड 

वम. गॅ्र./वल. द. द. ल. 
ग.ॅ ला पौंड 

ॲनाबीना ०·१२ १·० ग्लेनोडीवनयम् ०·५० ४·२ 
ॲफॅवनझोमेनॉन ०·१२ ते ०·५० १·० ते ४·२ हाांयड्रोवडलक्टऑन ०·१० ०·८ 
ॲस्टेवरयोनेला ०·१२ ते ०·२० १·० ते १·७ मलॅोमोनास ०·५० ४·२ 
बेवगयाटोआ ५·० ४१·७ पँडोवरना १०·० ८३·४ 
सेरॅवशयम ०·३३ २·८ पेवरवडनम् ०·५०–२·० ४·२–१६·७ 
क्लॅरोवसलस्टस ०·१२ ते ०·२५ १·० ते २·१ स्फेरोटायवलस   
कोलाँस्फेवरयम ०·२० ते ०·३३ १·७ ते २·८ नॅटॅन्स ०·४० ३·३ 
   सायनेड्रा ०·३६–०·५० ३·०–४·२ 
रेम नोवरक्स ०·३३ ते ०·५० २·८ ते ४·२ सायन्यूरा ०·१२–०·२५ १·०–२·१ 
वरम प्टोमोनॅस ०·५० ४·२ टॅबेलवरया ०·१२–०·५० १·०–४·२ 
वसरलड्रोस्पमणम ०·१२ १·० युरोग्लेना ०·०५–०·२० ०·४–१·७ 
डायनॉवब्रयॉन ०·१८ १·५ व्हॉल्व्हॉक्स ०·२५ २·१ 
यूडॉमितनया १०·० ८३·४    
 

माशाांच्या सहनशक्तीपेक्षा जास्त प्रमार्ात जर मोरचूद िापरला तर तयामुळे मासे मरून जातात. 
मूर आवर् केलरमन यानी विकवसत केलेल्या मावहतीिरून तयार केलेल्या को. १५–२ मध्ये माशाांच्या 
सामान्य जातींचा नाश होण्याची शक्यता असलेली मोरचदुाची साांद्ररे् दािविली आहेत. तथावप व्यलक्तगत 
अगर वनरवनराळी कुटुांबे आवर् जेनेरा याांच्या प्रवतरोधशक्तीत फरक पडेल. तसेच पाण्याचे तपमान, क्षारता, 
कठोरता ि काबणन डाय ऑक्साईडचा अांश, याांचा लागर्ाऱ्या राशीिर पवरर्ाम होतो. 
 

कोष्टक १५–२ 
मासे मारण््ाची शक््िा असलेली मोरचुदाची राशी :– 

माशाची जात 
मोरचूद 

वम. गॅ्र / वल. द. द. ल. ग.ँ ला पौंड 
ललँक बास २·०० १६·७ 
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कॉपण ०·३३ २·८ 
कँटवफश ०·४० ३·३ 
गोल्डवफश ०·५० ४·२ 
पचण ०·६७ ५·६ 
सकर ०·३३ २·८ 
सनवफश १·३३ ११·१ 
राऊट ०·१४ १·२ 

 
“मानक पद्तीत” रूपरेवित केलेल्या कायणपद्तीस अनुसरून शक्य वततके पाण्यातील जीि 

ओळिून घ्यािते. सहावजकच लागर्ारी मोरचूदाची राशी, वतला सगळ्यात जास्त प्रवतरोध करर्ाऱ्या 
उपलस्थत असलेल्या जीिाांच्या प्रकाराांिरून, वनयांवित केली जाईल. जेव्हा जीिविज्ञानशास्त्रज्ञाांची सेिा 
उपललध नसेल आवर् वनवितपरे् ओळि पटरे् शक्य नसेल, तेव्हा द. वल. ला ०·१ ते ०·६ वम. ग्रँ. इतक्या 
फरकाची मोरचूदाची साांद्ररे् िापरून बरर्ी–चाांचर्ी करािी. ३ ते ५ वदिसात शिेाळ्याचा नाश 
करण्याकरता जी कमीत कमी राशी लागेल वतचा उपचाराकरता उपयोग करािा; अशा चाांचण्या करताना, 
जलाशयातील पाण्याच्या प्रावतवनवधक नमुन्याांचा उपयोग करािा आवर् जया जलाशयािर उपचार 
कराियाचे आहेत तयाच्या तपमानाइतकेच तपमान ठेिाि.े 
 

उपलस्थत असलेल्या माशाांच्या जातीचा विचार करून लागर्ारी मोरचुदादाची मािा वनवित 
केल्यािर उपचार कराियाच्या पाण्याच्या राशीचे सांगर्न केले पावहजे. पुष्ट्कळ िळेा ती राशी वबनचकू 
वनवित कररे् अशक्य असते आवर् िोलीची मापे घेऊन आवर् पाण्याच्या पृष्ठिागाच्या नकाशािरून अांदाज 
मरािा लागेल. 
 

उदाहरि १५–४ :– अांदाजी ९० द. ल. गलॅन पार्ी असर्ाऱ्या एका जलाशयात जर रेम नोवरक्स, 
डायनॉब्रीयाँन आवर् सायन्यरूा असल्याचे आढळून आले तर (अ) द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये आवर् (ब) 
पौंडात मोरचुदाची वकती मािा लागेल? 
 

उकल :– (अ) को. १५-१ िरून असे वदसून येते की, रेम नोंवरक्स, डायनॉवब्रयान आवर् सायन्यूरा 
याां िा नाश करण्याकरता द वल. ला अनुरम मे ०·५ ०·१८, ०·२५ वम. ग्रँ. मोरचूद लागतो. ०·५ ही सिांत 
जास्त मािा असल्याने चाांगले पवरर्ाम प्राप्त करण्याकरता ही मािा िापरली पावहजे. 
 

(ब) द ल. ग.ॅ ला पौंडात लागर्ारी मोरचूदाची द. वल. ला ०·५ वम. ग्रँ. शी जुळर्ारी राशी ४·२ 
आहे. जलाशयात ९० द. ल. गलॅन पार्ी असल्यामुळे मोरचुदाची लागर्ारी मािा, ९०×४२ = ३७२ पौंड 
येते. 
 

मोरचुदाचा वापर :– 
 

स्फवटकाच्या आकारात मोरचूद पाण्यात पृष्ठिागाजिळ सामान्यपरे् घालण्यात येतो. लहान 
जलाशयाकरता हे स्फटीक पोतयात ठेिािते आवर् बोटीच्या मागनू ओढत न्यािते. पार्ी जर उबदार असेल 
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तर अवतशीघ्र विसरर् होऊ नये म्हर्ून पोते घट्ट बाांधलेले असािे, तसेच उबदारपर्ामुळें  इलच्छत मािेपेक्षा 
जास्त मािा लागते हे लक्षात ठेिाि.े २० ते ३० फूट असलेल्या समाांतर मागांिरून अगर एकमेंकाशी 
काटकोन करर्ाऱ्या समाांतर मागांच्या दोन सांचािरून बोट चालिािी. िापरण्याच्या दुसऱ्या पद्तीत, 
यांिचवलत वफरर्ाऱ्या तबकडीच्या सहाय्याने पािडरच्या स्िरूपात हे रसायन पसरण्यात येते. मोरचूद 
द्रािर्ाच्या स्िरूपातसुद्ा िापरण्यात आला आहे. जेथे शक्य असेल तेथे, जलाशयात िाहून जार्ाऱ्या 
पाण्यात मोरचूद सोडर्ें ही सिात चाांगल्या पद्तीपैकी एक आहे बरेचश ेशिेाळे तुलनेने उथळ असलेल्या 
पाण्यात िाढते. तथावप, बऱ्याच िोलीिर जर मोरचूद िापरण्याची इच्छा असेल तर मोठाल्या स्फवटकाांचा 
उपयोग करून तबकडीची पद्त िापरािी. 
 

जेव्हा सांपूर्ण जलाशय अगर तयाच्या िागािर मोरचुदाचा उपचार कराियाचा असतो तेव्हा ते काम 
जलद कराि.े उबदार पाण्यात मोरचूद लिकर विरघळतो आवर् शिेाळ्याचा नाश करण्यास वनरुपयोगी 
अशा अविलेय स्िरूपात ताांलयाचे अिके्षपर् होते. जर िापरण्याचे कायण पुरे करण्यास उशीर झाला तर 
उपचार केलेल्या वििागात अनुपचावरत पार्ी िाऱ्याने िाहून जाईल आवर् तयामुळे शिेाळ्याची पुनःपेरर्ी 
होईल. 
 

उपचाराांची फलप्राप्िी :– 
 

आके्षपाहण सांयुगे मुक्त होण्यापूिी शिेाळ्याचा नाश करून बेचि आवर् दुगधंी उतपन्न करर्ाऱ्या 
सांयुगाच्या वनमितमतीस प्रवतबांध घालरे् हा मोरचुदाचा उपचार करण्याचा प्राथवमक उदे्दश असतो. वनयवमत 
तपासर्ी आवर् नमुने घेरे् तसेच िळेेिर उपचार कररे् अगतयाचे असते. शिेाळ्याची दाट िाढ झाल्यािर 
जर मोरचूद लाग ूकेला तर मृत शिेाळे कुजून जाईल आवर् बेचि आवर् दुगधंी अवधक तीव्र होईल. योग्य 
िळेी मोरचुदाचा िापर केला तरीसुद्ा उपचारातून काही तोटे वनमार् होतील. शिेाळ्याचा नाश केल्यानांतर 
बऱ्याचिळेा जीिार्ूांच्या सांख्येत िाढ होते आवर् कधी कधी अन्य प्रकारच्या जलीय जीिाांची िाढ होते. 
रसायने अवतशय जास्त प्रमार्ात िापरल्याने मासे मतृ होतात; तयामुळे आर्िी समस्या वनमांर् होतात 
आवर् वनवितच लोकाांची उलट प्रवतवरम या होते. 
 
१५–६. क्लोरीन आणि अमोणन्ाचे उपचार :– 
 

रोगार्नुाशनाकरताच फक्त क्लोंरीन आवर् अमोवनयाचा िापर कररे् मोलाचे असते असे नव्हे तर 
शिेाळ्याच्या िाढीमुळे वनमार् होर्ारी बेचि आवर् दुगधंी याांना प्रवतबांध करण्यास अगर तयाांचे वनष्ट्कासन 
करण्याकरता अगर फक्त क्लोरीनच्या प्रवरम येमुळे विवशष्ट सांयुगाच्या वनमितमतीस प्रवतबांध अगर तयाचे 
वनष्ट्कासन करण्यासही तो मौल्यिान ठरतो. 
 

चि आवर् गांध याांिर वनयांिर् ठेिण्यासाठी जेव्हा जलसांयांिािर क्लोरीन िापरण्यात येते तेव्हा 
द्रोर्ीतील पाण्यात जेथे वकलाटक वमसळलेला असतो तेथे ते सामान्यपर्ें लागू करण्यात येते. तयामुळे 
नांतर सांपूर्ण वितरर् व्यिस्थेत मुक्त क्लोरीनचे अिवशष्ट वटकून राहते अगर ते वटकन राहण्यास मदत होते. 
पवरर्ामतः अवतवरक्त क्लोरीनच्या ऑक्सीकरर् वरम येमुळे अनेक चिी वनमार् करर्ाऱ्या सांयुगाचे कमी 
आके्षपाहण स्िरूपात पवरितणन होते आवर् क्लोंरीनमुळे अिसादन द्रोण्या अगर वनस्यांदकाांच्यासारख्या 
सांयांिाांच्या सांचात चि आवर् गांध वनमार् करर्ाऱ्या जीिाांच्या िाढीसही प्रवतबांध होतो. जया समस्येची उकल 
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कराियाची आहे वतच्या स्िरूपािर क्लोरीनच्या मािा अिलां बून असतात. ह्या मािा द. वल. ला १ वम. गॅ्र. 
पासून द. वल. ला २५ वम. गॅ्र. इतक्या जास्त अगर काही असाधारर् उदाहरर्ात तयापेक्षाही जास्त असू 
शकतात. 
 
१५-७. उत्पे्रणरि काबवन :– 
 

उतपे्रवरत काबणन हा िास उपचार केलेला काबणन असतो. गसॅ, द्रि आवर् अवतसूक्ष्म वििाजन 
केलेली घनद्रव्ये याांचे अिशोर्षर् कररे् अगर तयाांचे आकर्षणर् करर्ें हे तयाचे गुर्धमण असतात. अनेक 
बाबतीत बेचि आवर् दुगधंी नाहीशी करण्यात तो अतयांत प्रिािी असतो. वकलाटनाच्या आधी अगर नांतर 
उतपे्रवरत काबणन िापरता येतो पर् वनस्यांदनाच्या आधी तो लागू केला पावहजे. काबणन पाण्यात विरघळत 
नाही म्हर्नू तरांगतया अगर गाऱ्याच्या स्िरुपात तयाचे सुके पोर्षर् केले पावहजे. तो सामान्यतः पाण्यात पूड 
तरांगत ठेिनू िापरण्यात येतो. तथावप, गाऱ्याच्या स्िरूपात तो िापरण्यात फायदे असतात आवर् ही पद्त 
अवधक सामान्यपरे् िापरली जाते. 
 

कवर्दार स्िरूपातसुद्ा उतपे्ररक काबणन उपललध होतो. काही अक्लोवरनीकरर्ाच्या कायण पद्तीत 
आवर् सामान्यतः दाब वनस्यांदकात, जेथे काबणनच्या थरातून वनस्यांवदत पार्ी, चि आवर् गांध याांचा दजा 
सुरवक्षत ठेिण्याकरता सोडण्यात येते तेथे, कवर्दार स्िरुपात हा काबणन िापरण्यात येतो. 
 

कोरड्या पोर्षर् करण्यात येर्ाऱ्या अन्य रसायनाांच्यापेक्षा काबणन अवधक हलका आवर् सूक्ष्म 
असल्याने विशरे्ष प्रकारच्या पोर्षकाची जरुरी लागते. तसेच पाण्यात योग्य प्रकारे वमश्रर्ाची िािी रहािी 
म्हर्ून पोर्षर्–रबदूजिळ तो पुरेशा प्रमार्ात ढिळण्याची तरतूद केली पावहजे. टेक्सास प्राांतातील उलास 
येथील एल्म फोकण  सांयांिातील उतपे्रवरत काबणनचा गारा तयार करण्याची आवर् तयाचे सांिरर् करण्याची 
व्यिस्था आ. १५–३ मध्ये दािविली आहे. 

 

 
आ. १५-३ टेक्सास प्रातातील डलास येवथल एल्म फोकण  वनस्यदन सयांिातील उतपे्रवरत काबणन लागू 

करण्याची व्यिस्था ‘आद्ौवगक रासायवनक विरम ी वििागाच्या सौजन्याने’ 



 

 अनुक्रमणिका 

 
जेव्हा पोतयाांतून काबनं पाठविला जातो तेव्हा पोती जवमनीपासून अलग रहािी आवर् तयाांच्यािोिती 

हिा िेळती रहािी म्हर्नू तीं पायाडािर रचून ठेिण्यात येतात. 
 

िालील पवरलस्थतीत वकलाटनापूिी उतपे्रवरत काबणन िापररे् सामान्यतः उवचत असते. जेव्हा बेचि 
आवर् दुगधंी जिळ जिळ सतत वनमार् होते, जेव्हा अिस्थापन द्रोर्ीच्या तळाशी अिमलात विघटन होर्ारे 
बरेच सेंवद्रय द्रव्य पाण्यात असते आवर् जेव्हा बेचि आवर् दुगधंी नाहीशी करण्याकरता िारी प्रमार्ात 
काबणन िापरािा लागतो तेव्हा वकलाटनानांतर उतपे्रवरत काबणन िापरल्याने तयाच्या प्रमार्ात बचत होते. 
कारर् बचेि आवर् दुगंधीस कारर्ीितू असर्ारी काही द्रव्ये अिस्थापनाने वनष्ट्कावसत झालेली असतात. 
जेव्हा चि आवर् दुगधंी अल्पकालीन असतात, जेव्हा सांयांिापयंत पोहोचेतो तया उघडकीस येत नाहीत 
आवर् जेव्हा वनयांिर्ासाठी थोडाच काबणन लागू करािा लागतो तेव्हा ही प्रथा जास्तीत जास्त प्रिािी असते. 
टेनेसी प्राांतातील मफ्रीस्बाँरो येथील जलोपचार सांयांिातील जया रबदुांच्याजिळ उतपे्रवरत काबणन वमसळण्यात 
येतो तयाांच्यासकट तयार केलेला प्रिाह आरेि आ. १५–४ मध्ये दािविला आहे. 
 

 
आ. १५-४, जया रबदुांच्या जिळ उतपेवरत कािणन वमसळण्यात येतो, ते रबदू दािविर्ारा, टेनेसी प्राांतातील 

मफीस्िरो येथील जल सांयांिािरील प्रिाह आरेि. (औद्ोवगक रासायावनक विरम ी वििागाच्या सौजन्याने.) 
 

काबवनची राशी :– 
 

काबणनची लागर्ारी मािा ठरविण्याकरता प्रयोगशाळेत चाांचण्या कराव्या. प्रतयेक नमुन्यात ५ गलॅन 
पार्ी घ्याि े आवर् प्रतयेक चाांचर्ी िागाची राशी सुमारे १ वलटर असािी. सांयांिाच्या स्केलच्या कामािर 
प्रथमतः िापरलेली मािा प्रयोगशाळेतील चाांचण्यािरून सूवचत केलेल्या मािेच्या सामान्यपरे् वनम्मी 
असािी. तथावप, जर सांयांिात पूिी काबणन िापरला नसेल तर चाांचण्यानी सूवचत केलेलीच मािा सांयांिाच्या 
स्केलिर िापरािी. 
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चि आवर् गांध याांची तीव्रता आवर् मूलस्थान आवर् काबणनचा प्रकार याांच्यािर काबणनची वकती राशी 
लागेल हे अिलां बनू असते. द. द. ल. गलँनला १६ पौंड ही सरासरी मािा असते पर् वतच्याहून विन्न मािा 
अनेक वठकार्ी िापराव्या लागल्या आहेत. आ. १५–५ मध्ये आयोिा प्राांतातील सेडर रवँप्स येथील १९५४ 
सालातील अनुपचारीत पाण्यातील न्यूनतमसीमाांत गांध, द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये काबणनची मािा आवर् 
नळातील पाण्यातील पवरर्ामी न्यूनतमसीमान्त गांध, दािविले आहेत. (तयािरून) असे वदसून येईल की 
लागर्ारी काबणनची राशी सामान्यपर्ें अनुपचारीत पाण्यातील गांधाच्या प्रमार्ात असते. 
 

 
आ. १५-५ स्पेडार, रॅवपड स आयोिा जिळ अनुपचावरत आवर् उपचार केलेल्या पाण्याचे तलसीमा गांध, 

आवर् काबणनचे डोस, (औद्ोवगक, रासायवनक विरम ी वििागाच्या सौजन्याने) 
 
१५–८. चव आणि गांध ्ाांच््ावरील अम् उपचार :– 
 

क्लोरीन डा् ऑक्साईड :– प्राक् क्लोवरनींकरर्ानांतर िास आवर् गांध नाहीसे करण्याकरता 
जलसांयांिातील स्िच्छ विवहरीत क्लोरीन डाय ऑक्साईड घालण्यात येते. क्लोरीन डाय ऑक्साईडमध्ये 
क्लोरीनच्या अडीचपड ऑक्सीकरर् क्षमता असते आवर् िलोरोफेनॉल चिी वनमार् होण्याची फेनॉलबरोबर 
तयाची वरम या होत नाही. क्लोरीन डाय ऑक्साईड अलस्थर असल्यामुळे ते अवतमांद साांद्रर्ात तयार केले 
पावहजे आवर् तातकाळ िापरले पावहजे क्लोवरनी कारकाच्या प्रस्त्रािनवलकेत सोवडयम क्लोराईटच्या 
द्रािर्ाचे पोर्षर् करून आवर् वमश्रर् कक्षातून पाठिनू तयाची वनमितमती करण्यात येते. क्लोरीन आवर् 
क्लोराईटचे सैद्ाांवतक गुर्ोत्तर १ : ३·१ आहे. पर् क्लोरीन अवतवरक्त असर्ें इष्ट असते आवर् सामान्यपरे् 
िापरण्यात येर्ारी गुर्ोत्तरे १ : १ आवर् १ : २ च्या दरम्यान असतात. 
 

वािन :– लोह आवर् मगेँनीज याांच्या वनष्ट्कासनाकरता चमितचलेल्या पद्ती हैड्रोजन सल्फाईड 
आवर् काबणन डाय ऑक्साईडसारख्या बाष्ट्पशील गसॅचे वनष्ट्कासन करण्याकरता िापराव्यात. तथावप, 
सैद्ाांवतकरीतया िातनाने द. वल. ला ०·५ वम. ग्रँ. च्या िाली काबणन डाय ऑक्साईड कमी करता येत नाही 
आवर् प्रतयक्षात ते द. वल. ला ३ ते ५ वम. ग्रँ. पेक्षा क्ववचतच कमी करता येईल. िातनामुळे शक्य झालेल्या 
ऑक्सीकरर्ाची तेले आवर् शिेाळे ि अन्य जलीय िनस्पतीच्या विघटनाने तयार झालेल्या पदाथांच्या 
वनष्ट्कासनात मदत वमळते, परांतु सिण प्रकारच्या चिी आवर् गांध नाहीसा करण्यात फार काय तो कमी 
करण्यातसुद्ा िातनािर िरिसा ठेिता येत नाही. 
 

ओझोन :– काही चिी ि गांध, विशरे्षतः जयात ऑक्सीकरर् सहाय्यक असते, ते नाहीसे करण्यात 
ओझोन O3, पवरर्ामकारक असतो, तसेच ओझोनीकरर्ाने गांधाच्या काही गुर्धमात इतकी सुधारर्ा होते 
की ते कमी आके्षपाहण होतात. उलटपक्षी, काही गांध ओझोनच्या प्रवरम येमुळे लस्थर झाल्यासारिे असतात ि 
तयामुळे अन्य पद्तींनी तयाांचे वनष्ट्कासन कररे् अवधक कठीर् होते. चि आवर् गांधाच्या वनयांिर्ाकरता 
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ओझोनचा सािवंिक िापर करता येत नसल्यामुळे कोर्तयाही व्यलक्तगत यांिरे्त तयाची पवरर्ामकारकता 
वनवित करण्याकरता काळजीपूिणक अभ्यास करािा लागतो. 
 

ओझोनचा साठा करता येत नाही म्हर्ून जरुरीप्रमारे् तयाची वनमितमती केली पावहजे. सामान्य 
पवरलस्थतीत ओझोनेटरमधील हिते िजनाने १ टक्का ओझोन असते. उपचारातील नमुनेदार गरजेची 
ओझोनची व्याप्ती द. द. ल. गलॅन पाण्याकरता ८ ते ५० पौंडापयंत असते. 
 
१५–१. सूक्ष्म चाळि :– 
 

वपपाच्या आकाराची जाळी सूक्ष्म चाळर्ीत िापरण्यात येते ि तयातून पार्ी सोडले जाते. 
वनरवनराळ्या आकाराची िोके असलेल्या चाळर्ी उपललध आहेत पर् पुष्ट्कळशा कामाकरता ८५ मायरम ॉन 
चाळर् िापरण्यात येते. विर्षार्ुनाशन आवर् सूक्ष्म जीि आवर् तरांगतया द्रव्याांचे वनष्ट्कासन, याांच्यािेरीज 
सांपूर्ण उपचाराकरता तरतूद म्हर्ून सूक्ष्म चाळर् िापरण्याचा हेतू असतो. हे ईलग्लश विकसन आहे आवर् 
इांग्लां डमध्ये व्यापक प्रमार्ात िापरण्यात येते. परांतु युनायटेड स्टेट्समध्ये याचा िापर मुख्यतः औद्ोवगक 
पार्ीपुरिठ्यािरील उपचारापुरताच मयावदत केला गेला आहे. जयात विस्तृत कालातील पवरचालनाचा 
समािशे आहे अशा पृष्ठिागातील पाण्याच्या प्रायोवगक सांयांि चाांचण्यात एकूर् पवरप्लािी जीिाांच्या 
सांख्येतील घट ५० ते ८० टक्क्याांच्या व्याप्तीत झाली. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

एस्टीन, जे. “नव्हण गसँ अडँ पलललक िॉटर सप्लाईज”, अमेवरकन जनणल ऑफ पलललक हेल्थ, 
आक्टोबर, १९५६. 
 

एरटजर, एम्. बी. आवर् ए. ए. रोजेन, “टेस्ट्स अँड ओडसण इन िॉटसण”, इांडलस्रयल िसे्ट्स, 
जुलै–ऑगस्ट, १९५८. 
 

हारलॉक, आर. आवर् आर. डौलीन, “यूज ऑफ क्लोरीन फॉर कां रोल ऑफ ओडसण कॉजड बाय 
अल्गी”, जनणल ऑफ अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, जानेिारी, १९५८. 
 

मॉनी, डलल्यु. डी. आवर् एछ्. डी. स्केल्स, “मेंटेरनग पाइप लाईन ललो कपवॅसटी आलटर 
रीटमेंट”, जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, सप्टेंबर, १९५७. 
 

नॉडेंल, ई. “मॉडनं म्युवनवसपल िॉटर सॉफरनग प्रलक्टसेस”, पलललक िक्सण, माचण, १९५८. 
 

वरवडक, टी. एम्., कां रोरलग टेस्ट अँड ओडसण िुइथ फ्री रेवसड्युअल क्लोरीनेशन”, जनणल ऑफ 
वद अमेवरकर िॉटर िक्सण असोवसएशन, जुलै, १९५१. 
 

वसडिथण, ई. ए. “कां रोल ऑफ टेस्ट्स अँड ओडसण इन िॉटर सप्लाईज”, जनणल ऑफ वद 
अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशन, वडसेंबर, १९५७. 
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–: प्रमे्े :– 

 
१५–१. अनुपचावरत पाण्यात द. वल. ला १०० वम. गॅ्र. क्षारता आवर् द. वल. ला १२ वम. गॅ्र. CO2 

चा अांश आहे. जर द. ग.ॅ ला २·५ गे्रन या प्रमार्ात अल्यवूमनम सल्फेट िापरायचे असेल 
तर वनस्यांवदत पाण्यात सांक्षारर्ास प्रवतबांध व्हािा म्हर्नू वकती चनुा िापरला पावहजे? 

 
१५–२. प्रमेय १५–१ मध्ये चुन्याच्याऐिजी वकती सोडा अॅश लागेल? 
 
१५–३. पाण्यात द. वल. ला ११० वम. गॅ्र. क्षारता आवर् CO2 चा अांश द. वल. ला १० वम. गॅ्र. आहे. 

पार्ी असांक्षारक होण्याकरता वकती चनुा वमसळला पावहजे? 
 
१५–४. एका तळ्याचे के्षिफळ १०३ एकर आवर् सरासरी िोली ६·९ फूट आहे. सेरॅवशयमच्या 

िाढीस प्रवतबांध करण्याकरता अगर वतच्या वनयांिर्ाकरता मोरचूद वकती पौंड लागेल? 
 
१५–५. प्रमेय १५–४ मधील तळ्यात जर राउट अलस्ततिात असेल तर तया माशास इजा न 

पोहोचता मोरचुदाची वकती सीवमत राशी िापरािी? 
 
१५–६. प्रमेय १५–४ ि १५-५ मधील तळ्यातील वसरॅवशयमचे वनयांिर् आवर् माशाचे सांरक्षर् 

करण्याकरता तुम्ही काय कराल? 
 
१५–७. जलवििागाकडे असलेल्या तळ्याचे के्षिफळ १०० एकर असून ते काही जागी अवत िोल 

असल्याची नोंद आहे. शिेाळ्यापुढे बचेि आवर् दुगंधी होत असल्याचा पूिेंवतहास आहे. 
जलवििाग आपर्ास िालील सल्ला विचारीत आहे? 

 
अ) तलािात पार्ी वकती आहे हे वनवित करण्याकरता तुम्ही काय कराल? 

 
ब) जर शिेाळे अलस्ततिात असेल, तर ते कोर्तया प्रकारचे आहे हे कसे शोधून काढाल? 
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: १६ : वाणहिमलावरील प्राथणमक उपचार 
 
१६–१. वाणहिमलाचे गुिधमव :– 
 

िसाहतीतील िावहतमलािर उपचार करर्ें आवर् नदी, नाला, तलाि अगर समुद्रात ते सोडून देर्ें 
याांच्या कायणपद्ती दशणविण्याकरता “िावहतमलाची विल्हेिाट” ही व्यापक सांज्ञा िापरण्यात येते. िावहतमल 
शुद् करण्यात येत नसल्यामुळे “िावहतमलाचे शुद्ीकरर्” अशी सांज्ञा िापररे् चुकीचे आहे. िावहतमलािर 
उपचार करण्याचा मूळ उदे्दश, दुगधंी न येता अगर िास न होता आवर् स्िास्र्थ्यास धोका न पोहोचता 
िावहतमल लस्थर कररे्, हा असतो. पार्ी पुरिठा ही एक िाढती रम ाांवतक समस्या होऊ लागल्यामुळे 
अनुपचावरत अगर पूर्णपर्ें उपचार न केलेला िावहतमल पाण्याच्या मूलस्थानात प्रस्त्रावित करून ते प्रदूवर्षत 
कररे् आवर् तयामुळे राष्ट्रीय जलसांपत्ती धोक्यात आर्र्ें ही बाब माफ करता येर्ार नाही. पार्ी पुरिठा 
आवर् िावहतमलाच्या उपचार सांयांिातून बाहेर पडर्ाऱ्या पाण्याकरता अनेक नाले आलटून पालटून 
अवलकडे िापरण्यात येत आहेत. काहींच्या बाबतीत तुलनेने पाण्याचा पनुरुपयोग िारांिार करण्यात येत 
आहे. पाण्याच्या शुद्ीकरर्ाच्या पद्ती मयांवदत असतात आवर् िावहतमलािर पुरेशा प्रमार्ात उपचार 
करून अशा नाल्यातील प्रदूर्षक िार कमी कररे् अगतयाचे असतें. 
 

िावहतमलािरील उपचार, सामान्यपरे्, दोन टप्प्याांत करण्यात येतात. पवहल्या टप्प्यात प्राथवमक 
उपचार केले जातात. तयात चाळर् आवर् अिस्थापन करून िावहतमलातून िरड घनद्रव्ये काढून 
टाकण्यात येतात. जेव्हा सांयुक्त िावहतमलािर उपचार करण्यात येतो, अगर िावहतमलात िवनजद्रव्याांचे 
कर् असतात, तेव्हा दगडगोटे काढून टाकर्ें हा प्राथवमक उपचाराचा एक िागच केला जातो. दुसऱ्या 
टप्प्यास वद्वतीय उपचार म्हर्तात ि तयात सेंवद्रय द्रव्याचे लस्थर स्िरूपात जैविक ऑक्सीकरर्ाचा अांतिाि 
असतो. सामान्यपरे् ह्या ऑक्सीकरर्ानांतर अांतीम अिस्थापन आवर् विर्षाांर्ुनाशन करण्यात येते. 
 

घरगुती स्थानातून येर्ाऱ्या िावहतमलाची राशी सरासरी द. वद. द. डो. ८० आवर् १०० गलॅनच्या 
दरम्यान असते. घरगुती िावहतमलात िनस्पतीयुक्त कचरा, शौच प्रक्षालन, अन्नाचे अिशरे्ष, धोबींकामातील 
आवर् नहार्ी टबातील अपवशषे्ट, सैपाक घराांतील, मोऱ्याांतील आवर् अन्य घरगुती िापरातील घार्ी याांचा 
समािशे असतो. पेलाजल आवर् शौचालय ि धोबीघरातील घार् पाण्यात साबर् आवर् ग्रीज असते आवर् 
िावहतमलाच्या उपचार कायातील अडचर्ीत िरीि प्रमार्ात ते हातिार लाितात. िावहतमलातील 
औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्याांच्या पवरर्ामाांचाही विचार केला पावहजे. 
 

िावहतमलातील सेंवद्रय द्रव्य जया प्रमार्ात असते तया प्रमार्ाला विशरे्ष महति असते. घरगुती 
िावहतमलात दर मार्शी सेंवद्रय द्रव्याच्या राशीचा कायणिाग ५ वदिसाांच्या बी. ओ. डी. तल्या सुमारे ०·१७ 
पौंडाइतका असतो. या वशिाय उद्ोग धांद्ातूनही सेंवद्रय द्रव्याांची िर पडते. िावहतमलािरील उपचार 
सांयांिाच्या अविकल्पनाकरता, औद्ोवगक टाकाऊ मालातील सेंवद्रय द्रव्ये, अनेक िळेा लोकसांख्येच्या 
तुल्याांकाच्या स्िरुपात वनिवेदत करण्यात येते. उदा. दर वदिशी १७०० पौंड बी. ओ. डी. असलेला 
औद्ोवगक टाकाऊ माल १०,००० लोकसांख्येशी समतुल्य होईल. 
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जर अांतःस्त्राि गांिीर प्रमार्ात होत असेल तर घरगुती िावहतमलाच्या राशीपेक्षा स्ितांि 
मलिावहनीतील प्रिाह बराच जास्त असतो आवर् काही जागी औद्ोवगक टाकाऊ मालाची ह्या प्रिाहात 
बरीच िर पडते. सांयुक्त मलिावहनीत पािसाळी हिामानात एकूर् प्रिाहात बरीच िाढ होते. 
 

प्रक्षालक :– 
 

िावहतमल आवर् पार्ी, या दोहोिरील उपचाराांच्या बाबतीत प्रक्षालक द्रव्याांच्या िाढतया 
उपयोगामुळे समस्या वनमार् होत आहेत. पुष्ट्कळ प्रमार्ात तनुकरर् केल्यानांतरसुद्ा प्रक्षालकामुळे 
पाण्याचा पृष्टतर्ाि कमी होतो आवर् िावहतमल-उपचार सांयांिात फेस वनमार् होतो अगर फेस वनमार् 
होण्यास मदत होते. तसेच साबर्ाच्या बी. ओ. डी. पेक्षा बी. ओ. डी. जरी कमी असला तरी, तयाचा 
िावहतमल-उपचारात अडथळा येतो. तयात ग्रीज आवर् तेलाांचे पायसीकरर् करण्याची क्षमता असल्याने 
प्राथवमक उपचाराची कायणक्षमता कमी होते आवर् तयामुळे वद्वतीय उपचार साधनाांिर िारी िार पडतो. 
 

प्रक्षालकाांचा काही िाग िावहतमल-उपचार-सांयांिामधून वनघून जातोः पर् बऱ्याच कालपयणत 
प्रक्षालन नाल्याच्या पाण्यात तो वटकून राहतो आवर् अनुप्रस्थ वदशनेे बऱ्याच अांतरापयंत जलोपचार-
सांयांिातील वकलाटन प्रवरम येिर प्रवतकूल पवरर्ाम करतो असे वदसून आले आहे. बऱ्याच काल मानक 
समजण्यात आलेल्या बी. ओ. डी. च्या चाांचण्यासारख्या चाांचण्याांच्या वनष्ट्कर्षांत प्रक्षालकाांमुळे बदल घडतो 
असे वदसून आले आहे. 
 

प्रवाह आणि शन्क्ि ्ाांच््ािील णवचरिे :– 
 

जरी बऱ्याच प्रमार्ात िावहतमलाची राशी आवर् दजा तुलनेने एकसम असला तरी तयाांत काही 
महतिाचे फरक असतात. बहुतेक मलिावहनींच्या व्यिस्थेत रािीच्या उत्तराधात प्रिाह मांद असतो आवर् 
शक्तीसुद्ा सरासरीपेक्षा कमी असते. सकाळच्या प्रहरी जेव्हा लोकाांची हालचाल सुरू होते तेव्हा रावश 
आवर् शलक्त अशा दोन्हीत िाढ होते. आ. १६–१ मध्ये ६००० िस्तीच्या एका िेडेंगािातील (प्रिाह) 
राशीतील फरक दािविले आहेत. तया गािातील जेथे मापन करण्यात आले ते उपचार-सांयांि गािाच्या 
मध्यापासून २ ते २ ½ मलै अांतरािर होते. ह्या उदाहरर्ात, सकाळचे उच्च रबदू सामान्यापेक्षा काहीसे 
अवधक उच्च होते आवर् मध्यान्हकालातील पवहल्या िागात ते काहीसे कमी होते. मोठ्या लोकिस्तीकरता 
जेथे मलिावहन्याांची लाांबी जास्त असते तेथे िरेम  अवधक सपाट होतात. उलटपक्षी, सैन्याचे वशवबर अगर 
सांस्थेच्या बाबतीत, जेथे वनजून उठर्ें, जेिरे् या बाबतीत प्रतयेकाला वनयवमत िळेेचे पालन कराि ेलागते 
तेथे उच्च रबदू, विशरे्षतः प्रिात रबदू बरेच ठळक असतात. िावहतमलाची शलक्त प्रिाहाच्या प्रमार्ात 
असल्याने, िारी प्रिाहाच्या काळात अवधक शलक्तशाली िावहतमल वनमांर् होतो आवर् म्हर्ून उपचारातील 
अडचर्ी िाढतात. 
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आ. १६-१ घरगुती िावहतमलाच्या प्रिाहातील तासातासातील वितरर्. 

 
१६–२. िनुकरिाने णनस्िारि :– 
 

जर पवरलस्थती अनुकूल असेल तर प्राथवमक उपचार केलेला मलवनस्त्राि नाल्यात प्रतयक्षपरे् 
सोडण्यास हरकत नाही. अशा उपचारास तनुकरर् असे म्हर्तात. प्राथवमक प्रवरम याांतील द्रिापासून अलग 
केलेल्या घनपदाथािर िास उपचार कराि ेलागतात. 
 

तनुकरर् पुरेसे झाले आहे अगर नाही हे ठरविण्यात मलप्रिाहामुळे आवर् तयाच्या राशीमुळे होर्ारा 
सेंवद्रय िार, ऑक्सीजनचा अांश, आवर् नाल्याांचे गुर्धमण, ह्याांच्यामधील सांबांध हा महतिाचा घटक असतो. 
जरी कधी कधी अनुपचावरत िावहतमल नाल्यात सोडून वदला जात असला तरी ह्या प्रथेस परिानगी देऊ 
नये. जर तनुकरर्ाकरता पवरलस्थती अनकूल असेल तर प्राथवमक उपचारातील मलप्रिाहाच्या प्रस्त्रािास 
शासकीय स्िास्र्थ्य वििागाकडून मान्यता घ्यािी. नाल्याच्या िालच्या बाजूस असलेल्या िसाहती ह्या 
नाल्याचा उपयोग करीत आहेत अगर कसे ह्यािर हा वनर्णय अिलांबून राहील. 
 

तनुकरर्ाने यशस्िीपरे् वनस्तारर् होण्याकरता आिश्यक अगर अनुकूल असर्ाऱ्या पवरलस्थतींची 
यादी िाली वदली आहे : िावहतमलाचा ताजेपर्ा, अिसादनक्षम अशा तरांगर्ऱ्या द्रव्यापासून आवर् 
घनपदाथापासून िावहतमलाची मुक्तता, तनुकारक पाण्यात िावहतमल पूर्णपर्ें वमसळरे्, उच्च प्रमार्ात 
ऑलक्सजन असलेले तनुकारकपार्ी, अमयाद तनुकरर् होईल अशा वठकार्ाकडे िावहतमल िाहून जाईल 
असा िगेिान प्रिाह, घनपदाथांचे अिसादन होण्यास सुविधा वमळण्याची प्रिृवत्त असलेल्या के्षिाांचा अिाि 
आवर् जैिी समतोल, 
 

उदा. १६–१. अन्िरे्षर्ािरून एका नाल्यात द. वल. ला ८·२ वम. गॅ्र. विलीन ऑलक्सजन वदसून 
आला. िावहतमल–उपचार–सांयांिातील मलप्रिाहातील बी. ओ. डी. द. वल. ला ४० वम. गॅ्र. आहे आवर् 
िावहतमलाचा अपेवक्षत कमाल प्रिाह द. वद. ४·२१ द. ल. गलॅन आहे. द. वल. ला ४ वम. गॅ्र. अिशरे्ष 
विलीन ऑलक्सजन वटकून राहण्याकरता नाल्यात वकमान वकती प्रिाह असला पावहजे? 
 

उकल :- िावहतमल-प्रिाहातील बी. ओ. डी. समतोल राहण्याकरता आवर् द. वल. ला ४ वम. गॅ्र. 
अवतवरक्त तरतुदीस लागर्ारा ऑलक्सजन, 
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४·२ x ८·३४ = ३५·० पौंड येतो. 
म्हर्ून, लागर्ारा वकमान प्रिाह = 
१५४५/३४ = द. वद. ४४ द. ल. गलॅन असला पावहजे. 

 
अपस्करि आणि णमश्रि :– 

 
तनुकरर्ाने यशस्िीपरे् िावहतमलाचे वनस्तारर् होण्याकरता पाण्यात िावहतमलाचे अपस्करर् 

होर्ें अिश्य असते. नाल्याच्या बाबतीत तुलनेने जलद प्रिाह असलेल्या के्षिात प्रिाह सोडला पावहजे आवर् 
प्रस्त्राि राशी बरीच असेल तर अनेक वनगंम मागांचा उपयोग केला पावहजे. िाऱ्या पाण्यातील वनकासाच्या 
बाबतीत शक्य वततके जास्त तनुकरर् साध्य व्हाि े म्हर्ून अनेक वनगणमद्वाराांचा सामान्यपरे् उपयोग 
करण्यात येतो. तथावप, पवरर्ामकारक वितरर्ाचे के्षि साधारर्परे् मोठे नसते असे पुराव्यािरून वदसून 
आले आहे. तसेच, ताजया पाण्यापेक्षा िाऱ्या पाण्यात ऑलक्सजन कमी असल्याने जास्त प्रमार्ात 
तनुकरर्ाची आिश्यकता असते. िाऱ्या पाण्यातील िावहतमलाच्या प्रस्त्रािाचे िैवशष्ट्ट्य, जरी तुलनेने िोल 
पाण्यात जाळ्याांतून ते विके्षवपत केले तरी, ‘स्लीक’ तयार होरे् हे असते. उबदार आवर् हलका िावहतमल 
पृष्ठिागािर येण्याची प्रिृत्ती याला कारर् असते. 
 

प्राथणमक उपचार :– 
 

िावहतमल अगर औद्ोवगक उलच्छष्ट नाल्यात सोडण्यापूिी तयािर उपचार कराि े लागतात. 
िलयन होर्ारे अगर अिमलाचे साठे तयार होतील असे तरांगर्ारे द्रव्य अगर घनपदाथण काढून टाकरे् ही 
पवहली गरज असते. चाळर्ाने अगर अिस्थापनाने हे वनष्ट्कासन साध्य कराि.े जेव्हा नाल्यात िरपूर प्रिाह 
असतो तेव्हा अशा प्रकारचा प्राथवमक उपचार पुरेसा होतो. दर १००० लोकसांख्येस ४ ते ६ घ. फू सरासरी 
राशी लागेल असा अांदाज करण्यात आला आहे. जर तनुकारक पाण्याची राशी अपुरी असेल तर सेंवद्रय िार 
कमी करण्याकरता िावहतमलािर अवतवरक्त उपचार करण्याची तरतूद करािी म्हर्जे नाल्यातील विलीन 
ऑलक्सजन सुरवक्षत पातळीच्यापेक्षा िाली जार्ार नाही. नाल्यािर वकती िार टाकता येईल हे वनवित 
करण्याकरता, नाल्यातील वकमान प्रिाह, पाण्याचे तपमान आवर् नाल्याची पुनिांतन क्षमता विचारात 
घ्यािी लागेल आवर् जया कामाकरता नाल्याचा िापर कराियाचा आते तया कामाशी ह्या घटकाांचा समतोल 
सांबांध ठेिािा लागेल. अथांतच िालच्या िागातील पार्ी पुरिठ्याकरता िापरल्या जार्ाऱ्या नाल्यात 
सोडण्यात येर्ाऱ्या उलच्छष्टाांच्यािर उच्चतर मािेच्या उपचाराची आिश्यकता लागेल. 
 

ऑन्क्मजनचे णरक्िीकरि आणि पुनवांिन :– 
 

अशा प्रकारचे औद्ोवगक उलच्छष्ट, अनुपचावरत घरगुती िावहतमल, अगर सेंवद्रय द्रव्य असर्ारा 
िावहतमल प्रिाह नाल्यात सोडताक्षर्ीच िात— अपघटनास सुरिात होते. जर सुरिातीस उपललध 
असलेला विलीन ऑलक्सजन सांपून गेला तर अिात–अपघटन घडून येते. वशिाय जर उलच्छष्टात 
अिसादनक्षम द्रव्य असेल तर तळाशी सेंवद्रय द्रव्याांचा थर जमतो ि तयाचेसुद्ा अिात–अपघटन होते. 
नाल्यातून विलीन ऑलक्सजनच्या होर्ाऱ्या वनष्ट्कासनास अनॉलक्सजनीकरर् म्हर्तात ि ते बऱ्याच शीघ्र 
गतीने होते. सेंवद्रय द्रव्याची ऑलक्सकरर्ास लागर्ारी मागर्ी पुरी होण्याकरता नाल्यात हितूेन पुरेशा 
ऑलक्सजनचे अिशोर्षर् होईपयंत अिात–अपघटनाची वरम या चालू राहते. ही अिशोर्षर् वरम या, वजला 
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पुनरॉलक्सजनीकरर् अगर पुनिांतन असे म्हर्तात, वतला काही िळे लागतो. आ. १६–२ मध्ये 
ऑलक्सजनचे वरक्तीकरर्, पुनिातन आवर् पुनःप्राप्ती याांचे प्रवतवनधीति करर्ारे, जेथे उलच्छष्टे सोडून वदली 
आहेत तया रबदूच्या िालच्या बाजूस असर्ारे, वििाग वदग्दमितशत केले आहेत. आ. १६-३ मध्ये दािविलेली 
िरेम  वनरवनराळ्या िळेी नाल्यात प्रदूर्षक िार सोडल्यानांतर झालेले विलीन ऑलक्सजनचे पतन दािवितात. 
अशा िरम ाला ऑलक्सजन–अिनमन िरम  म्हर्तात. 
 

 
आ. १६-२, अनॉलक्सजनीकरर् आवर् पुनिातन दािविर्ारे नाल्यातील प्रदूर्षर्कारक प्रस्त्रािाचा पवरर्ाम. 

 
निीच्या मुिाांच्या अपरप्रिाही वदशने मलै 

आ १६-३ वनरीक्षर् केलेल्या विवलन-ऑलक्सजनच्या रूपरेिा 
 

सेंवद्रय िार, पाण्याचे तपमान, तयाची राशी आवर् नाल्याचे गुर्धमं याांच्यािर पुनिातन 
करण्याकरता लागर्ारा कालािधी अिलांबून असतो. िळिळ िाहर्ाऱ्या नाल्यात अवधक शीघ्र गतीने 
ऑलक्सजनचे अिशोर्षर् होते कारर् िळिळीमुळे पाण्याच्या अवधकतर पृष्ठिागाचा हिशेी पांपकण  होंतो. 
पाण्याच्या तपमानाला दुहेरी महति असते. 
 

(१) जसजशी तपमानात िाढ होते तसतशी पाण्यातील विलीन ऑलक्सजनची राशी कमी होते. 
 

(२) अपघटनाचा िगे, आवर् म्हर्ून ऑलक्सजनच्या मागर्ीचा िगे तपमानाप्रमारे् िाढतो. पाण्याची 
राशी हा एक महतिाचा घटक असतो, कारर् प्रदूर्षक िारामुळे होर्ाऱ्या साांद्रतेिर तयामुळे बाधा पडते. जया 
िगेाने नाल्यात ऑलक्सजनचे अिशोर्षर् होते तो िगे जरी मोठ्या प्रिाहापेक्षा लहान प्रिाहाकरता जास्त 
असला तरी एकूर् अिशोवर्षत ऑलक्सजन लहान प्रिाहात कमी असर्ें शक्य असते. 
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ऑलक्सजन–अिनमन–िरम ाचा आकार गवर्तीय पद्तीने अविव्यक्त करता येतो ि जर विवशष्ट 
सेंवद्रय िार नाल्याला लागू केला तर ते सूि िालच्या बाजूच्या पवरलस्थतीचे िावकत करण्याचे एक उपयुक्त 
साधन बनते. पाण्याचे तपमान, प्रस्त्रािरबदूच्या जिळची विलीन ऑलक्सजनची राशी, द. वल. ला वम. गॅ्र. 
मध्ये अविव्यक्त केलेला ५ वदिसाांचा बी. ओ. डी., िालच्या िागातील विचाराधीन रबदूपयणत प्रिाहास 
लागर्ारा िळे, आवर् नाल्यातील पुनिातनाचा लस्थराांक, हे सूि िापरताना, माहीत असरे् जरुरीचे असते. 
 

स्रीटरने प्रस्तावित केलेले सूि :– 
 

D = 
K1La × (10–K1t —10–K2t) + Da 10–kt 

K2—K1 
असे आहे.  (१६–१) 
 
येथे D = िालच्या बाजूस विवशष्ट काल प्रिाह िावहल्यानांतर, द. वल. ला वम. गॅ्र. मध्ये होर्ारी विलीन 

ऑलक्सजनची घट; 
 

t = प्रिाहकाल, वदिस; 
 
Da = प्रारांविक विलीन ऑलक्सजनची घट; ती ऑलक्सजनची सांपृक्ती ि पाण्यात प्रतयक्ष असलेला विलीन 

ऑलक्सजन, याांच्यामधील फरक असते; 
 
La = द. वल. ला वम. गॅ्र. मध्ये नाल्याला लागू केलेला अवतवरक्त बी. ओ. डीं –िार; 
 
k1 = अनॉलक्सजनीकरर्ाचा गुर्ाांक; तो २०⁰C तपमान असताना ०·१ असतो. 

 
K2 = पुनरलँक्सजनीकरर्ाचा गुर्ाांक; तयाचे मूल्य तपमानािर अिलां बून असते. 

 
चमितचलने विकमितसत केलेल्या दुसऱ्या एका पद्तीत, नाल्यातील प्रिाह तपमान, सेंवद्रय िारर्, 

यासांबांधी ज्ञात पवरलस्थतीत ऑलक्सजन–अिनमनिरम ाच्या आकाराच्या वनधांरर्ाकरता कें द्राांच्या मयांवदत 
सांख्येतून घेतलेल्या तुलनेने थोड्या नमुन्यािरच िरिांसा ठेिण्यात येतो. तयात असे गृहीत धरण्यात येते 
की, प्रदूर्षर् झाल्यानांतर विवलन ऑलक्सजनमधील घटीचा, प्रदूर्षर्ाची प्रिवेशलेली राशी, नाल्यातील 
पाण्याचे तपमान, नाल्यातील प्रिाहाची राशी, याांच्याशी सांबांध असतो. हा सांबांध िालील सूिाने दािविला 
आहे. 
 

Y = a+b1 x1+b2x2+b3x3 (१६–२) 
 
येथे Y = द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये विलीन ऑलक्सजनचे पतन. 

x1 = द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये नाल्यात वमळविलेला ५ वदिसाांचा बी ओ. डी. 
x2 = सें. गे्र. अांशात पाण्याचे तपमान 
x3 = द. से. स घ. फू. तील पाण्याच्या प्रिाहाने १०००० ला िागून आलेला िागTकार. 
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a1, b1, b2 आवर् b3 हे िापरलेल्या मावहतीिरून प्राप्त केलेले लस्थराांक आहेत. 
 

विवशष्ट नदीिर केलेल्या नमुन्याांच्या अभ्यासािरून दशणविलेल्या वनरवनराळ्या पवरलस्थतीतील 
विलीन ऑलक्सजनच्या रूपरेिाांिरून वनरवनराळ्या लस्थराांकाांची मूल्ये प्रस्थावपत कररे् शक्य झाले. 
अभ्यासाच्या कालात बी. ओ. डी. चा दर वदिसाचा प्रदूर्षर् िार ६२८०० पौंडापासून ९६०० पौंडापयंत, 
नाल्यातील प्रिाह द. से. स ९५७ घ. फू. पासून ३१० घ. फू. पयंत, आवर् पाण्याचे तपमान २३·३⁰C पासून 
२·०⁰C पयंत बदलले होते. विलीन ऑलक्सजनच्या पतनाची वनरीवक्षत मूल्ये द. वल. ला ९·० पासून २·४४ 
वम. गॅ्र. पयंतच्या व्याप्तीत होती. लघुतम िगणवसद्ाांत लागू करून a ि b ची िालील मूल्ये प्राप्त करण्यात 
आली : 
 

a = १ ६६५ 
b1 = ०·४८० 
b2 = ०·२०८ 
b3 = ०·०४४ 

 
यामुळे समीकरर्ाची माांडर्ी िालीलप्रमारे् करता येते. 
 
Y = १·६६५ + ०·४८० x1 + ०·२०८x2 + ०·४४x3 (१६–३) 

 
१६–३. प्रसचाई करून णनस्िारि :– 
 

रुक्ष िागात, रसचाई करून अगर जवमनीत मुरिनू िावहतमलाचे वनस्तारर् कररे् मोलाचे असते. 
कॅवलफोमितनया राजयातील पोमोना येथे िावहतमलाच्या सांयांिातील मलप्रिाह, गायरानातील रसचाईकरता, 
तसेच सांिी मोसांबी िॉलनट्स याांच्या बागाांना पार्ी देण्याकरता, विकत देण्यात आला आहे. कँवलफोमितनया 
राजयातील फे्रस्नो या गािात १२२० एकराांचे शते आहे. तयाांत िावहतमल आवर् िाांजर्ामधील अवतवरक्त 
प्रिाह साठविण्याकरता अस्तर घातलेल्या चारी पाडल्या आहेत. (तेथे) रसचाईच्या प्रथाांचे अिलां बन 
करण्यात येते आवर् चारा देर्ारी वपके घेण्यात येतात. सँन्फॅ्रलन्सस्को आवर् लॉस एँजेवलस या दोन्ही 
शहरातील उपचार सांयांिाांतील मलप्रिाह रसचाईकरता आवर् उपिनाांना पार्ी देण्याकरता िापरण्यात 
येतो. सनॅ्फॅ्रलन्सस्को शहरात रसचाईकरता िापरण्यात येर्ारा िावहतमल वपण्याच्या पाण्याच्या दजाइतका 
उच्च करण्यात येतो. 
 

बहुतेक उदाहरर्ाांत िावहतमलाच्या वनस्तारर्ाकरता अगर पीक घेण्याकरता अग्रता वदली पावहजे. 
सामान्यपरे् हे दोन्ही उदे्दश असांगत आहेत. जर वपकाांच्या िाढीकरता पार्ी देण्याकरताच िावहतमल 
िापराियाचा असेल तर हिामान–पवरलस्थतीनुसार तो सिणच्या सिण िापरर्ें सामान्यपरे् शक्य होर्ार नाही. 
स्िास्र्थ्याच्या दृवष्टकोनातून िावहतमल–शतेी चारा देर्ाऱ्या पीकापुरतीच प्रवतबद् करािी. िाजीपाला, 
विशरे्षतः जो कच्चा िाण्यात येतो तो, तयार करू नये. जरी िावहतमलापासून धोकादायक सांदूर्षर्ाची 
शक्यता कमी असते असे प्रायोवगक अभ्यासािरून वदसून आले आहे तरीही काही प्रमार्ान धोका असतोच. 
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जेथे तनुकरर् करून वनस्तारर् करण्यात येते तेथे िावहतमलािर वकमान प्राथवमक उपचार तरी 
कराि.े बहुतेक उदाहरर्ात वद्वतीय उपचाराचीसुद्ा जरुरी लागेल. तेले ि ग्रीज, अम्ले आवर् क्षार हे अवनष्ट 
असतात आवर् तयाांचे वनष्ट्कासन अगर उदावसनीकरर् करण्याकरता विशरे्ष प्रकारच्या उपचाराांची जरुरी 
लागते. 
 

दर एकरी दर वदिशी ५००० ते २०००० गलॅन (रसचाईप्रिाह) सामान्यपर्ें लागू करण्यात येतो. 
पोमोना येथील फळिागाांच्या के्षिातील प्रकावशत िापर सरासरी दर एकरी दर वदिशी १०,००० गलॅन 
होता. परांतु गायरानातील िापर शुष्ट्क मोसमात बराच जास्त होता जवमनीचे गुर्धमण आवर् पजणन्याची राशी 
आवर् पािसामधील कालाांतर हे वनयांिक घटक असतात. आद्रणता आवर् िायु–पवरलस्थती याांचाही प्रिाि 
पडतो. जर आद्रणता कमी असली आवर् िारा िाहत असला तर बाष्ट्पीििन जास्त होते आवर् िावहतमल 
जवमनीिर सोडल्यािर जलदी सुकून जातो. 
 

प्रसचाईच््ा पद्धिी :– 
 

रसचाई करून िावहतमलाचे वनस्तारर् करण्याच्या प्रमुि पद्ती, बाांध आवर् चर रसचाई, ह्या 
आहेत. पवहल्या पद्तीत ३ ते १५ फूट अांतर ठेिनू १ ते ३ फूट िोल चर िर्ण्यात येतात तयाांची मार्थ्याची 
रूां दी िोलीइतकीच असते. तुलनेने जवमन सपाट असािी लागते. जरी प्रथम िचण जास्त आला तरी 
पवरचालन िचण कमी येत असल्याने तयाची िरपाई होरे् शक्य असते आवर् वहमकारी हिमुेळे समस्या 
वनमांर् होत नाही. अशाप्रकारे रसचाई केलेल्या जवमनीत पीक काढरे् अिघड असल्याने अनेक िळेा गित 
न कापताच राहू वदले जाते. तथावप अवनष्टकारक तर्ाचा, सामान्यपर्ें, रासायवनक फिारर्ी करून नाश 
केला पावहजे. 
 

फिारर्ी रसचाईकरता जवमनीची विशरे्ष तयारी करािी लागत नाही. सामान्य उतार चालू 
शकतात. झाडे–झुडपे असलेली के्षिे आवर् गायराने आवर् वपकाऊ जवमनी याांचा उपयोग करण्यात आला 
आहे. गरगर वफरर्ाऱ्या फिारर्ी तोट्याांतून िावहतमल पांप करण्यात येतो. अल्पदाबी तोट्या नेहमी पसांत 
केल्या जातात; कारर् तयामुळे िनस्पतींचा नाश होत नाही. अिमल विविन्न के्षिात लागू करता येईल असे 
नळ्याचे िाग आवर् फिारे सहज हलविता येतील असे असतात. वहमकारी हिते फिारर्ी रसचाईपद्त 
िापररे् कठीर् जाते. 
 

रसचाईच्या िरील कोर्तयाही पद्तीत डासाांच्या वनमितमतीची समस्या दुगंधीच्या समस्येइतकीच 
गांिीर असते. तथावप बहुतेंक िळेा फक्त पीडक मच्छराांचीच वनमितमती होते. प्रयुक्त अपवशष्टाांपैकी काहीचे 
बाष्ट्पोतसजणन होते आवर् उरलेले जवमनीत मुरते. पवहले दोन्ही िाग बाष्ट्पीििनोतसजणन म्हर्ून एकवित 
करािते; कारर् तयाांना िगेळे कररे् कठीर् असते. दूध व्यिसाय िाांड्यािरील प्रवरम या, कुकू्कट पालन, 
कातडी कमािरे्, लगदा आवर् माांस पॅरकगची अपवशषे्ट याांच्या वनस्तारर्ाकरता विस्काँलन्सनमध्यें रसचाईचा 
िापर करण्यात आला आहे. तेथे केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसून आले आहे कीं, सामान्य 
बाष्ट्पीििनोतसजणन िगे द. वद. ३५०० ते ७००० गलॅन असतो. या िगेािर चाऱ्याच्या वपकाच्या प्रकाराचा 
काहीही पवरर्ाम होत नसल्याचे वदसून आले आहे. अांतःसरर्ाच्या ७२ तासाांच्या एका चाांचर्ीत, जे काही 
फरक झाले ते तपमानाशी सांबांवधत होते असे वदसून आले. हा िगे ३५⁰F तपमानात द. ताशी ०·१८ 
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इांचापासून ७०⁰F तपमानात द. ताशी ०·५४ इांचापयंत बदलला. तथावप जवमनीच्या प्रकारािर हे बरेचसे 
अिलां बून असते. 
 

फवारिी प्रसचाई :– 
 

मोसमी पवरचालन करण्यात येर्ाऱ्या सांयांिाच्या बाबतीत, अपवशष्टाच्या वनस्तारर्ाकरता फिारर्ी 
रसचाई उपयुक्त असल्याचे वदसून आले. सामान्यतः या पद्तीत अपवशष्ट चाळर्ीतून गाळून साठिर् 
टाकीत सुमारे २ तास ठेिण्यात येते ि नांतर फिारा तोट्यातून ते पांप करण्यात येते. आरकान्सासमधील 
कुकू्कट प्रवरम या सांयांिात वचकण्या दुमट माती असलेल्या कायमच्या चराऊ जवमनीत वहिाळ्यात दर वदिशी 
०·२५ इांच आवर् उन्हाळ्यात द. वदिशी ०·४० इांच मािा लागू करण्यात आली. आर्िी एका कुकु्कट–
सांयांिात द. वदिशी ०·५८ इांच आवर् उच्च मािा दर वदिशी ०·७० इांच आवर् िामितर्षक ६० इांच मािा देण्यात 
आली. एका कँनरीत िर्षांतील १८० वदिस दर वदिशी ०·३३ इांच या मािेने पवरचालन केले. न्यजूसीमधील 
सीब्रकू शतेािर जांगली के्षिात िामितर्षक १०० इांच फिारर्ी करण्यात आली. अपवशष्टाची फिारर्ी ८ तास 
करण्यात येते आवर् २४ तासापयंत के्षि विसािण्यात येते. काही डबकी तयार होतात. 
 

तुलनेने साधारर् रसचाईत पाण्याच्या ३ ते ५ फूट िोलीची िामितर्षक तरतूद करण्यात येते. हिा 
आवर् जमीनविर्षयक बाबी महतिाच्या असतात, पर् उगिलेल्या वपकाच्या गुर्धमािरून आिश्यक पाण्याची 
बऱ्याचशा प्रमार्ात वनविती केली जाते. 
 
१६–४. भूणमजलाचे पुनभवरि :– 
 

िावहतमलाच्या प्रिाहाचा िवूमजलाच्या पनुिणरर्ाकरतासुद्ा उपयोग करण्यात येतो. १९५३ मध्ये 
केलेल्या अभ्यासािरून वदसून आले आहे की, ३२ राजयाांमध्ये २१९ पुनिणरर्ाची कामे चालू असून तयाांतील 
सुमारे वनम्मी कॅवलफोमितनयातील आहेत. विस्तारर् द्रोण्यातून पुनिणरर् कराि.े तयामुळे िावहत मल जवमनीत 
मुरतो आवर् िवूमजलापयंत िाली जातो अगर विवहरीतून वमळालेल्या जलधारक रचनात दाबािाली 
िावहतमल पांप करािा. दोन्ही उदाहरर्ाांत जया जवमनीिाली अगर िर िावहतमल सोडाियाचा आहे ती 
चोंदून जाऊ नये म्हर्नू िावहतमलािर उच्च प्रमार्ात उपचार केले पावहजेत. 
 

कॅवलफोमितनया विश्वविद्ालयात केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसून आले आहे की, जवमनीच्या 
िरचे थर चोंदून जाण्यापूिी योग्य प्रकारे तयार केलेल्या विस्तारर् द्रोण्याांतील जवमनीत ६ ते १२ इांच 
मलप्रिाह मुरू शकतो. जवमनीच्या प्रकारािर हे बरेचसे अिलां बून असते. कँवलफोमितनयात केलेल्या 
चाांचर्ीिरून असे वदसून आले आहे की, विवहरीने छेदन केलेल्या दाब-जलप्रस्तरात तयाच्या िोलीच्या दर 
फूटास द. वम. स ८·४ गलँन पुनिणरर् कररे् शक्य झाले. हे विवहरीतील सुरवक्षत प्राप्तीच्या सुमारे वनम्में 
आहे ८ अगर ९ वदिसानांतर चोंदण्याची वरम या घडली आवर् विवहरीतून पांप करून सूक्ष्म द्रव्य काढुन टाकाि े
लागले. चाांचण्यानी असे दाििनू वदले की, कॉलीफॉमण जीिाांचा प्रिास िवूमजल प्रिाहाच्या वदशनेे १०० 
फूटापेक्षा आवर् इतर वदशाांत ६३ फूटापेक्षा जास्त झाला नाही. 
 
१६–५. णग्रटचा कक्ष :– 
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“वग्रट”चे गुर्धमण :– जेथे एकवित िावहतमलािर उपचार केले जातात तेथे कां कर काढून 
टाकण्याची तरतूद करर्ें अिश्य असते. कोर्तयाही आधुवनक िावहतमल–उपचार–सांयांिात ते अतयांत इष्ट 
असते. स्िास्र्थ्यविर्षयक मलिावहन्या चाांगल्याप्रकारे बसविल्या तरीसुद्ा िवनजद्रव्ये आियणकारक प्रमार्ात 
सांयांिात जातात. ह्या िवनज द्रव्यास “वग्रट” अशी सांज्ञा सामान्यपरे् िापरण्यात येते. जरी ते िाळू, काचाांचे 
तुकडे, रसडर, वचनीमातीची िाांडी आवर् केव्हा केव्हा धातूांचे लहान लहान तुकडे, याांचे बनलेले असते तरी 
जर वग्रट काढून टाकले नाही तर सांयांिातील वनरवनराळ्या प्रवरम यात, विशरे्षतः अिमल हाताळर्ी ि 
उपचारर्ात, अडथळा येतो. अिमलातील वग्रटमुळे पांपाांची िारी प्रमार्ात झीज होते आवर् हे वग्रट अन्य 
अिमल घटकात वमसळते आवर् उपचारकात सहज उपचारर् करता अगर काढून टाकता न येईल असा 
तयाचा गोळा तयार होतो. 
 

णग्रटचे णनष्ट्कासन :– 
 

िावहतमलातील सेंवद्रय द्रव्यापेक्षा वग्रट अवधक जड असते या िस्तुलस्थतीिर वग्रटचे वनष्ट्कासन 
आधारलेले असते. िाळूचे विवशष्ट गुरुति सुमारे २·६५ असते आवर् सेंवद्रय घनपदाथांचे विवशष्ट गुरुति १·० 
पासून १·२ च्या व्याप्तीत असते. वग्रटच्या वनष्ट्कासन–कक्षाचे कायात िावहतमलाच्या प्रिाहाचा िगे इतका 
कमी कराियाचा की तयामुळे हलके सेंवद्रय द्रव्य िाहून गेले तरी जास्त विवशष्ट गुरुति असलेले कर् िाली 
बसतील. 
 

कक्षात मलप्रिाहाचा विश्रामकाल एक वमवनट ि िगे द. से. स १ फूट ठेिल्याने वग्रटचे वनष्ट्कासन 
पवरर्ामकारक होते असे आढळून आले आहे. प्रिाहाचा िगे इलच्छत िगेाइतका अगर तयाच्या जिळपास 
कसा वटकिनू ठेिता येईल ही समस्या असते. िावहतमलाच्या प्रिाहाची राशी व्यापक प्रमार्ात बदलत 
असते. सामान्य पवरलस्थतीत वदिसाचा उच्चतम प्रिाह रािीच्या प्रिाहाच्या २ ½ पट अगर तयापेक्षा जास्त 
असतो आवर् पाऊस काळात हे प्रमार् पुष्ट्कळच िाढण्याची शक्यता असते. प्रिाहातील या मोठ्या 
विचरर्ामुळे वग्रटकक्षाच्या अविकल्पनात गुांतागुांती वनमार् होतात; कारर् प्रिाहाच्या सिण अिस्थाांत 
कक्षाांतील प्रिाहाचा इलच्छत िगे वटकिनू ठेिरे् अिघड असते. 
 

्ाांणत्रकी साधने :– 
 

िावहतमल–उपचार साधने तयार करर्ाऱ्या अनेक कारिानदाराांनी िावहत मलातून वग्रट काढून 
टाकून ती धुण्याकरता याांविकी साधने तयार केली आहेत. ह्या साधनाांत, एक लहान विश्राम टाकी आवर् 
वनगणमद्वार–वनयांिकाचा उपयोग केला जातो. हा वनयांिक समानुपाती बाांध अगर समायोजी कां ठ असतो, 
आवर् तयामुळे कक्षातील िावहतमलाची पातळी ि विश्रामकाल अगर आतून प्रिाह िाहण्याचा काल वनयांवित 
होतो. हिचे्या प्रक्षोिनाने अगर स्रूम  अथिा िुरचर्ाच्या साधनाने वग्रट धुण्यात येते. ते धुिनू झाल्यानांतर 
िाहकपट्टाने प्रल्िामितित केला जातो. आ. १६-४. मध्ये वग्रट काढून टाकण्याच्या याांविक साधनाांचा एक 
प्रकार दािविला आहे. चाांगल्या प्रकारे अविकल्पन केलेल्या याांविकी साधनाांनी वग्रट काढून टाकून आवर् 
चाांगला धुिनू ते सांयांिािर िरती द्रव्य म्हर्ून िापरता येते. 
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आ. १६-४ कड्या असलेल्या पट्ट्याचा सरल-रेिा सग्राहक ि धारक. (लाईन बेल्ट कां पनीच्या 
सौजन्याने) 

 
हािानी स्वच्छ केलेले णग्रटचे कक्ष :– 

 
जेव्हा वग्रटकक्ष हाताांनी स्िच्छ कराियाचे असतात तेव्हा दोन अगर अवधक विश्राम कक्षाांची 

सामान्यपरे् तरतूद करण्यात येते. १ वमवनटाचा विश्रामकाल आवर् द. से. स १ फूट िगे ठेिला तर 
सैद्ाांवतक लाांबी ६० फूट ठेिािी लागेल. नांतर प्रिाहाच्या वजतक्या राशीची तरतूद कराियाची तीस 
अनुसरून अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ ठरिाि े लागेल. प्रिाहात बरेच विचरर् होत असल्याने समानुपाती 
बाांधाांच्या प्रकाराच्या वनगणमद्वार-वनयांिकाचा उपयोग करािा अगर नाल्याांची तरतूद करािी. तयातील एक 
मांद प्रिाहाकरता ि दुसरी उच्च प्रिाहाकरता ठेिािी. मलिावहनीच्या अधःस्थलािाली वकमान १ फूट िोली 
ठेिािी. परांतु पुष्ट्कळ िळेा बऱ्याच िोल नाल्याांचा िापर करण्यात आला आहे. िोिरे उतपन्न न होता सांथ 
प्रिाह राहील असे वनगंमद्वाराचे अविकल्पन कराि.े वनगणमद्वाराच्या टोकाजिळ आ. १६–५ मध्ये 
दािविल्याप्रमारे् एक वनकासी झडप वग्रट सहज काढून टाकता याि ेम्हर्नू ठेिािी. 
 

 
आ. १६-५. हातानी स्िच्छ केलेल्या वग्रटचा कक्ष 

 
द. द. ल गलँन िावहतमलात २ ते ६ अगर ८ घ. फू. इतक्या व्याप्तीत वग्रटच्या राशीचे विचरर् 

होते. मलिावहनीच्या व्यिस्थेचा प्रकार, तयाचा काल आवर् अिस्था, िावहन्या जया जवमनीतून नेलेल्या 
आहेत वतचा प्रकार, याांच्यािर राशी अिलां बनू असते. 
 

उदाहरि १६–२ :– सांयुक्त व्यिस्थेतील िावहतमलाचा प्रिाह िालील प्रमारे् आहे :– 
 

वकमान प्रिाह = द. वद. ६,५००,००० गलॅन 
सरासरी प्रिाह = द. वद. १०,३६०,००० गलॅन 
कमाल प्रिाह = द. वद. २०,०००,००० गलॅन 

 
हे हाताळण्यास लागर्ाऱ्या, हातानी स्िच्छ करण्यात येर्ाऱ्या, वग्रटच्या कक्षाांच्या मापाांचे गर्न 

करा. 
 

उकल :– कमाल प्रिाह हाताळता यािा तसेच दुसरी द्रोर्ी चालू असताना पवहली द्रोर्ी स्िच्छ 
करता यािी म्हर्नू दोन द्रोण्याांची तरतूद करर्ें इष्ट असते. द. से. स ०·८ ते १ फूटापेक्षा कमी िगे ठेिला 
तर सेंवद्रय द्रव्य िाली बसते म्हर्ून वकमान इष्ट िगे द. से. स ०·८ ते १ फूट ठेिािा. अविकल्पनास आधार 
म्हर्ून वकमान प्रिाहाकरता द. से. स ०·८ फूट िगे राहील अशी तरतूद करण्यात येईल. 
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द. वद. ६,५००,००० गलॅन प्रिाह 

= 
६,५००,०००  

७·४८×६०×६०×२४  
= द. से. स १०·१ घ. फूट 

 
जर विश्रामकाल १ वमवनट अथिा ६० सेकां द आवर् िगे द से. स ०·८ फूट असेल तर द्रोर्ीची 

लागर्ारी लाांबी ०·८×६० = ४८ फूट येईल. तसेच िावहतमलाच्या विश्रामाकरता जर ३ फूट िोली गृहीत 
धरली आवर् वग्रटच्या सहाय्याकरता आर्िी २ फूटाची तरतूद केली ि वशिाय १ फूटाची गुांजाईश ठेिली 
तर एकूर् िोली ६ फूट येते. 
 

३ फूट िोली ि ४८ फूट लाांबी असताना १ वमवनटाच्या विश्रामकालाकरता रुां दी :– 
 १०·१×६० 

= ४·२१ फूट अगर ४ फूट ३ इांच येईल. 
 ४८×३ 

 
अशी मापे असताना सरासरी पवरलस्थतीत प्रिाहाचा िगे िालीप्रमारे् काढण्यात येईल. 

 

द. वद. १०,३६०,००० गलॅन = 
१०,३६०,०००  

७·४८×६०×६०×२४  
 = द. से. स १६·० घ. फूट.  

नालीतील िगे = 
१६  

३×४·२५  
 = द. से. स १·२५ फूट.  
 

कमाल प्रिाहाकरता, जो सरासरीच्या दुप्पट आहे, ६ फूट िोल, ४ फू. ३ इांच रुां द ि ४८ फूट लाांब 
अशा दोन नाल्याांची तरतूद समःधानकारकपर्ें करता येईल. 

 
छेदात एकदम बदल झाल्यामुळे िोिरे वनमार् होऊ नयेत म्हर्ून प्रिशेद्वार ि वनगणमद्वाराांचे शिेट 

पसरट असािते, 
 
१६–६. सळ्ाांची चाळि :– 
 

िावहतमलातील मोठाले तरांगते सेंवद्रय घनपदाथण काढून टाकण्याच्या दोन पद्ती आहेत. 
सामान्यतः लोिांडी सळ्याांची चाळर् अनुपचावरत िावहतमल िाहून जात असलेल्या नालीत बसिाियाची 
ही एक पद्ती आहे. तीत चाळर्ीिर रावहलेले द्रव्य हलविण्यात येते अगर दळण्यात येते. विचरू्णक अथिा 
काटचाळर्ीचा उपयोग करर्ें ही दुसरी पद्त आहे. तीन िरड द्रव्यास अडिनू तयाचे लहान लहान तुकडे 
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केले जातात आवर् मलप्रिाहात ते परत सोडण्यात येतात. ह्या पद्तीत चाळलेल्या मालाची विल्हेिाट 
करण्याची िासदायक ि अवप्रय समस्या उद िित नाही. 
 

सळ्याची चाळर्, वतला पायाड असेही म्हर्तात, प्रिशे नालीत लोिांडी चपट्या सळ्या कडाांिर 
बसिनू, बनविण्यात येते. सळ्याांमधील वनव्िळ अांतर १ ते ½ इांच असते. चाळर्ीची रुां दी ि लाांबी अशाप्रकारे 
वनिडािी की, िावहतमलाच्या प्रिाहाला उपललध असलेल्या द्वाराांच्या उदग्न प्रके्षपाांचे के्षिफळ 
मलिावहनीच्या अनुप्रस्थ छेदाच्या वकमान दुप्पट असेंल. सळ्याांची चाळर् अशा तऱ्हेने सामान्यपरे् 
बसविण्यात येते की, तयातील सळ्याांचा उतार प्रिाहाच्या वदशकेडे असेल आवर् वक्षवतजाशी कोन ३०° आवर् 
६०° च्या दरम्यान असेल. असे असले तरी उदग्र चाळण्याांचाही उपयोग करण्यात येतो. 
 

सळ्याांच्या चाळण्या हाताने अगर यांिाने साफ करण्यात येतात. हाताने साफ करण्याची चाळर् आ. 
१६–६ मध्ये दािविली आहे ि यांिाने स्िच्छ कराियाची चाळर् आ. १६–७ मध्ये दािविली आहे. 
चाळर्ीिरून िरडून काढलेल्या द्रव्याकरता हात–चाळर्ीिर वनकास–के्षिाची तरतूद करािी. यांिाने 
स्िच्छ कराियाच्या चाळर्ीत चाळर् स्िच्छ केली जात असताना चाळ आपोआप िाांड्यात पडेल अशा 
िाांड्याची सोय केलेली असते. वग्रट कक्षातल्या प्रमार्ें येथेही याांविक पवरचालन उपकररे् अवधक पसांत 
केली जातात. 
 

 
१६-६. हाताने स्िच्छ कराियाची सळ्याांची चाळर्. 
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१६-७ यांिाने स्िच्छ कराियाची सळ्याांची चाळर् 

 
यांिचवलत चाळर्ीत वनयवमतपरे् स्िच्छता होत असल्याने तया अवधक कायणक्षम असतात; तया 

बांवदस्त असतात तयामुळे उपद्रि कमी होतो; आवर् चाळ घालता–काढता येर्ाऱ्या िाांड्यात पडत असल्याने 
अथिा चक्कीत सोडण्यात येत असल्याने ती अवधक स्िच्छ राहते. पवरचालन विजेिर केले जाते आवर् 
तयािर पवरचालक हजर नसतानासुद्ा स्िच्छता िारांिार करता येईल अशी समयवनधारर्ाची तरतूद 
सामान्यपरे् केलेली असते. स्िच्छतेचा कालािधी पूिणवनवित करता येतो अगर जेव्हा पुरेसा घनपदाथण 
जमल्याने एका विवशष्ट पातळीपयंत चाळर् कक्षातील िावहतमलाच्या पृष्ठिागाची पातळी िाढते तेव्हा 
तरांगवनयांिकामुळे याांविक कळ कायांलन्ित होईल अशी तरतूद केलेली असते. द. द. ल. गलॅनला १ ते २ 
घनफूट घनपदाथण िगेळ्या िावहतमलातून सामान्यपरे् सळ्याांच्या चाळर्ीतून काढून टाकता येतात. 
िावहतमल कक्षात घनपदाथण िाली बसण्याकरता िावहतमलास पुरेसा िळे वमळेल इतक्या मोठ्या 
आकाराचा तो कक्ष असू नये. तसेच घनपदाथण िाली बसतींल असा मलिावहनीत िावहतमलाचा तुांबा बसू 
नये अशा प्रकारे चाळण्या िारांिार स्िच्छ कराव्यT. 

 
 

उदाहरि १६–३ :- एका १८ इांची मलिावहनीतून सांयांिाकडे दररोज सरासरी २·० द. ल. ग.ॅ, 
कमाल २·५ द. ल. ग.ॅ, आवर् वकमान १·५ द. ल. गलॅन प्रिाह िाहून जात आहे असे गृहीत धरा. द्वाराांचे 
एकूर् के्षिफळ मलिावहनीच्या के्षिफळाच्या २०० टके्क असलेल्या हाताने स्िच्छ करर्ाच्या सळ्याांच्या 
चाळर्ीचे अविकल्पन करा. 
 

उकल :- आत येर्ाऱ्या मलिावहनीचे के्षिफळ १·५×१·५×०·७८५४ = १·७७ चौ. फूट आहे. 
मलिावहनीच्या के्षिफळाच्या २०० टके्क के्षिफळ राहण्याकरता सळ्याांच्या मधील द्वाराांचे के्षिफळ २×१·७७ 
= ३·५४ चौ. फूट असले पावहजे. चाळर्ीची िोली मलिावहनीच्या व्यासाइतकी सीवमत असली तर द्वाराची 
रुां दी ३·५४/१·५ = २·३६ फूट अगर २८·३ इांच असली पावहजे. जर १ ¾ इांच वनव्िळ अांतर ठेऊन ¾ इांची 
सळ्या िापरल्या तर, २८·३/१·३७५ = २०·६ अथिा २० द्वारे रावहली पावहजेत. नालीच्या दोन्ही बाहेरील 
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रितीत सळ्या असरे् इष्ट असल्याने २१ सळ्या लागतील. म्हर्ून कक्षाांची एकूर् रुां दी 
२१×०·३७५+२०×१·३७५ = ३५·३७५ इांच अथिा ३ फूट राहील. 
 

उदाहरि १६–४ :– द. वद ४·० द. ल. गलॅन प्रिाह हाताळर्ाऱ्या यांिाची स्िच्छता करर्ाऱ्या 
सळ्याांच्या चाळर्ीत चाळाच्या वकती राशीची अपेक्षा करािी? 
 

उकल :– द. द. ल. ग.ॅ िावहतमलात १ ते २ घनफूट चाळाची अपेक्षा असल्याने या उदाहरर्ात 
चाळाची एकूर् राशी वदिसाला ४ ते ८ घ. फू. येईल. 
 
१६–७. सूक्ष्म चाळण््ा :– 
 

छेद पाडलेल्या पत्र्यापासून अगर ताराांच्या जाळ्याांपासून सूक्ष्म चाळण्या तयार करण्यात येतात. 
धातू गांधरोधक असली पावहजे. ताराांच्या जाळीतील द्वारे ⅛ इांच चौरस असतात आवर् पत्र्यातील छेद १/३२ 
ते १/१६ इांच रुां द ि २ ते ४ इांच लाांब असे वनरवनराळ्या मापाांचे असतात. सूक्ष्म चाळर्ीचा एक प्रकार आ. 
१६-८ मध्ये दािविला आहे. द्वाराचा आकार लहान असल्यामुळे स्िच्छता करण्याचे कायण सतत चालू ठेिले 
पावहजे म्हर्ून सिण सूक्ष्म चाळण्या यांिचवलत असतात. तयाांच्यातील बहुतेक चाळण्या अांशतः िावहतमलात 
आवर् अांशतः तयाच्या बाहेर वफरतात. जसजसा चाळ िावहतमलाच्या पृष्ठिागािर येतो तसतसा ब्रशाने अगर 
ततसम अन्य साधनाने काढून टाकून तो वनष्ट्कासनाकरता पट्टािर सोडला जातो. सूक्ष्म चाळर्ीचे वनव्िळ 
वनमवित िुले के्षिफळ, दर वदिशी फक्त िावहतमलाकरता सरासरी द. द. ल. गलॅनला वकमान २ चौ. 
फूट आवर् सांयुक्त िावहतमलाकरता ३ चौ. फूट असाि.े 
 

 
१६-८. रीन्श-िलूण  तबकडी चाळर् 

 
िनस्पतीजन्य कॅनरीज, माँस पॅकबांदी करण्याची सांयांिे आवर् काही लोकर आवर् सूत याांिरील 

प्रवरम या सांयांिातील अपवशष्टासारिे औद्ोवगक अपवशष्ट काढून टाकण्याकरता सूक्ष्म चालण्याांचा जास्तीत 
जास्त अांवगकार करण्यात येतो. युनायटेड स्टेट्समध्ये नागरी िावहतमलाच्या उपचाराकरता सूक्ष्म 
चाळण्याांचा िापर जेथे तरांगतया घनपदाथांचे वनष्ट्कासन करण्याने स्थावनक गरजा िागतात अशा स्थानाांच्या 
पुरताच मयावदत असतो. जसजशी प्रदूर्षर् वनयांिर्ाच्या अवधक उच्च मािेची गरज िाढत जाते तसतसा 
अशा चाळण्याांचा उपयोग कमी होत जTतो. 
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सूक्ष्म चाळर्ीने वनष्ट्कासन केलेल्या नागरी िावहतमलातील घनपदाथांची राशी काही अांशी 
िावहतमलाच्या ताजेपर्ािर अिलां बून असते. जर पांरपग करण्याने आवर् मलिावहनीतील प्रिाहास अवधक 
िळे लागल्याने तरांगर्ाऱ्या मोठाल्या घनपदाथांच्यापैकी बरेच फुटून गेले असतील तर सळ्याांच्या चाळर्ीने 
ते काढून टाकण्याचे काम कमी होईल. आवर् िावहतमलात सूक्ष्म द्रव्याांची राशी जास्त असल्याने सूक्ष्म 
चाळर् चोंदून जाण्याच्या प्रिृत्तीत िाढ होईल. घरगुती सिणसाधारर् िावहतमलाकरता सूक्ष्म चाळाच्या 
राशीची व्याप्ती द. द. ल. गलॅनला १० ते ३५ घ. फू. अथिा िावहतमलातील तरांगर्ाऱ्या द्रव्याच्या ५ ते २० 
टके्क रावहल. 
 

िावहतमलातील चाळाची विल्हेिाट लािर्ें अिघड असते. तयात आद्रणताांश जास्त असतो आवर् 
विशरे्षतः सूक्ष्म चाळाच्या बाबतीत तो जाळून टाकर्ें कठीर् जातें. अिमलासह उपचारर् सांच अगर विशरे्ष 
प्रकारचा उपचारर् सांच िापरर्ें ही एक पद्त आहे ि वनदांहकात कचऱ्याबरोबर तो जाळून टाकरे् अगर 
िरािात तयाचा िापर करर्ें ही दुसरी पद्त आहे. लहान िसाहतीतल्या चाळाच्या विल्हेिाटीकरता 
िािीची समाधानकारक पद्त उपललध नाही. मलिावहनीतून सांयांिाकडे प्रस्त्राि नेर्ाऱ्या िावहनीसह 
वचरफाड करर्ाऱ्या साधनाचा मध्यम आकाराच्या सांयांिाकरता उपयोग कररे् इष्ट ठरेल. 
 
१६–८. काट–चाळण््ा अथवा णवचूिवक :– 
 

उपचार–सांयांिाच्या रकवचत पुढे मलिावहनीत बसविलेल्या काट–चाळर्ीस “विचूर्णक” म्हर्तात. 
सांयांिाच्या प्रिशेद्वाराजिळ बसविलेला एक विचूर्कं आ. १६–९ मध्ये दािविला आहे. तयाचे अनेक प्रकार 
असतात. परांतु तया सिांत चाळर्ीचेच तति िापरण्यात येते. िावहतमल व्यिस्थेत घनपदाथण परत जािते 
म्हर्ून तयात विचरू्णनाकरता काट–दांत असलेली उिी अगर आडिी चाळर् िापरण्यात येते. काही 
प्रकारात चाळर् वफरती असते आवर् इतराांत ती लस्थर असते. चाळाच्या विल्हेिाटीची समस्या विचरू्णकाच्या 
िापराने दूर होते : वििावजत अगर दुहेरी नालीत विचरू्णक सामान्यतः बसविलेला असतो. तयामुळे जयािेळी 
यांि वबघडते अगर तयाच्या देििालीची जरुरी पडते तयािळेी िावहत मल विचरू्णकािोितालून उपमागांने 
िाहून नेला जातो. एक जाड चाळर् उपमागी नालीत बसविलेली असते आवर् प्रिाह द्वाराांच्या सहाय्याांने तो 
वनयांवित करण्यात येतो. 
 

 
आ. १६–९. मध््म आकाराच््ा वाणहिमल–उपचार–सां्ांत्रावर उपमागव–चाळिीसह बसणवलेला 

बार्ममम्टूर 
(विकँगो पांप कां पनीच्या सौजन्याने) 
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१६–९. िेल आणि ग्रीजचे णनष्ट्कासन :– 
 

तेल, गीज, चरबी हे पदाथण िावहतमल–उपचार प्रवरम येत अडथळा आर्ू शकतात. मल–
व्यिस्थेतून ते बाजूला काढून टाकण्यासांबांधी शक्यतो सिं उपाय योजािते, तयानांतरसुद्ा ते काढून 
टाकण्यासाठी उपचार कराि े लागतील इतक्या प्रमार्ात ते वशल्लक राहतात. तेल, आवर् ग्रीज काढून 
टाकण्यात पूिणिातन प्रिािी असते. जया टाकीत िायु–उपकरर् बसविले आहे तीत १० ते २० वमवनटाच्या 
विश्रामकालाची तरतूद करण्यात येते. िावहतमलाच्या द. ग,ॅ ला ०·१ पासून ०·०५ घ. फूटापयंतच्या 
प्रमार्ात सांपीवडत िाय सोडून िावहतमल ढिळण्यात येतो. ढिळण्यामुळे घनपदाथण िाली बसण्यास 
प्रवतबांध होतो आवर् िायूमुळे तेले ि ग्रीज याांची साबर्ासारख्या वमश्रर्ात रूपाांतर होण्याची प्रिृत्ती िाढते. 
िायूच्या बुडबुड्यामुळे हे वमश्रर् पृष्ठिागािर येते. तयातील काही आत अडकून राहते आवर् ते घुसळून बाहेर 
काढण्यात येते. कॅवलफोमितनयातील लव्हट्टीयर येथे तेल आवर् ग्रीज काढून टाकण्याच्या तयारीकरता केलेले 
अविकल्पन आ. १६–१० मध्ये दािविले आहे. ह्या सांयांिात औद्ोवगक अपवशष्टाच्या बऱ्याच राशीिर 
उपचार करण्यात येतात. पूिणिातन प्रवरम येच्या जोडीने क्लोरीन िापरल्याने अनेक प्रवतष्ठापनात मदत झाली 
आहे, 
 

 
आ. १६-१०. के्षल आवर् ग्रीस काढून टाकण्याची पूिणिातन टाकी 

 
उदाहरि १६–५ :– दररोजच्या ३ द. ल. गलॅन प्रिाहातील ग्रीज काढून टाकण्याकरता 

लागर्ाऱ्या टाकीची मापे काय असािी; आवर् सांपीवडत िायु वकती लागेल? 
 

उकल :– ह्या अविकल्पनाकरता जर १८ वमवनटाांचा विश्रामकाल ठेिला तर टाकीची लागर्ारी 
धारकता (३·०००,०००/१४४०)×१८ = ३७५०० गलॅन अथिा ५००० घ. फूट येईल. जर टाकीची रुां दी १५ 
फूट ठेिली आवर् वतची प्रिािी िोली ८ फूट (एकूर् िोली १० फूट) ठेिली तर अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ 
१२० चौ. फूट येईल आवर् लागर्ारी लाांबी ५०००/१२० = ४२ फूट येईल. 
 

िावहतमलाच्या दर ग.ॅ ला ०·१० घ. फूटाप्रमारे् दर वमवनटास (३०००,०००/१४४०)×०·१० = २१० 
घ. फूट हिा लागेल. 
 
१६–१०. अवसादनावर पणरिाम करिारे घटक :– 
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एकाच टप्प्यात िावहतमलािर सांपूर्ण उपचार करता येत नाहीत. तयािर प्रवरम याांची एक मालाच 
लागू करण्यात येते आवर् तयातील प्रतयेक टप्पा विवशष्ट उदे्दश पुरा करण्याकरता अविकलल्पत केलेला 
असतो. वग्रट काढून टाकण्याकरता बसविलेली उपकररे् सैद्ाांवतकरीतया ०·२ वम. मी. पेक्षा मोठे असलेले 
अकाबणवनक द्रव्याचे वनरसन करतील. िावहतमलातील ०·२ वम. मी. पेक्षा लहान असलेलीं िवनज द्रव्ये, 
तसेच हलके परांतु आस्थापनशील सेंवद्रय घनपदाथण काढून टाकण्याकरता अिसादनाचा उपयोग करण्यात 
येतो. ह्या कारर्ाकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या टाकीला अिस्थापन टाकी अगर अिसादन टाकी अगर कधी 
कधी वनमणलकारक असे म्हर्तात. घनपदाथाच्या कर्ाांच्या अिसादनाच्या िगेािर, पाण्याच्या श्यानतेचा, 
जी तपमानाचे फलन असते वतचा, तसेच कर्ाांच्या विवशष्ट विवशष्ट गुरुतिामुळे अिसादनास होर्ाऱ्या घर्षणर् 
प्रवतरोधामुळे आवर् अन्य घटकामुळे. पवरर्ाम होतो. सैद्ाांवतकरीतया ज्ञात विवशष्ट गुरुति असलेल्या 
कर्ाांच्या अिसादनाच्या प्रस्थावपत िगेाचा उपयोग करून अिसादन टाकीच्या लागर्ाऱ्या प्रिािी िोलीचे, 
िावहतमलाच्या अनुजे्ञय अांतप्रणिाही िगेाचे आवर् टाकीच्या इतर मापाांचे सांगर्न कररे् शक्य असते. प्रतयक्षात 
माि अनेक घटकाांचे वबनचकु मूल्यमापन करता येत नाही आवर् िावहतमलाच्या प्रिाहाच्या िगेात उच्च 
प्रमार्ात फरक पडतो. म्हर्ून पवरिाही िगे आवर् विश्रामकाल याांच्या सांबांधीच्या दीघणकाल अनुििािर 
अिसादन टाकीचे अविकल्पन कररे् ही अवधक सामान्य प्रथा आहे. 
 

जेव्हा अिसादन टाकीतला प्रिाह एकसम असतो, कर्ाांच्या अिसादनास अडथळा आर्र्ारे प्रिाह 
नसतात आवर् उपचार कराियाच्या अपवशष्टाचे गुर्धमास उपयुक्त असा विश्रामकाल असतो, तेव्हा 
अिस्थापन करून जास्तीत जास्त घनपदाथण काढून टाकता येतात. ही आदशण पवरलस्थती क्ववचतच आढळून 
येते. िावहतमलाचें गुर्धमण आवर् राशी बदलतात. बहुतेक सांयांिाांिर सरासरीच्या ३० ते ४० टके्क राशी असते 
आवर् रािीच्या कालात तुलनेने िावहतमल क्षीर् असतो. तयािळेी राशी सरासरीच्या दुप्पट असते आवर् 
कायणिाही जयािळेी उच्चतम असते तेव्हा िावहतमल प्रबल असतो; तसेच पाऊस पडत असताना अगर 
तयानांतर िावहतमलाची राशी अवधक क्षीर् होण्याचीही शक्यता असतें. तयामुळे पवरचालनािस्थेत कायणक्षम 
राहू शकतील अशा अिस्थापनाच्या सुविधाांचे अविकल्पन कररे् कठीर् असते. 
 

घनता प्रिाहामुळेसुद्ा अिसादन क्षमता कमी होते. कमी अगर अवधक विवशष्ट गुरुति असलेल्या 
द्रव्याांच्या अांतःप्रिाहात असे प्रिाह वनमार् होतात. उदाहरर्ाथण–िातन टाकीतून सांवमश्र दारूचा अांवतम 
अिसादन द्रोर्ीत होर्ारा प्रस्त्राि; तयामुळे अिसादन प्रवरम येत अडथळा येतो. असमाधानकारकपर्ें 
अविकल्पन केलेल्या प्रिशेद्वाराांमुळे अडथळा आर्र्ारे प्रिाह वनमार् होरे् शक्य असते आवर् अपुऱ्या 
वनगणमद्वाराांमुळे सािकाश अिसादन होत असलेले कर् टाकीच्या बाहेर िाहून जार्ें शक्य होते. 
 

अिसादन टाकीच्या अविकल्पनात पवरिाह िगे हा अतयांत विश्वसनीय आधार असल्याचे वदसून 
येते. राशी अगर पृष्ठके्षिफळािर आधारलेले तरांगर्ाऱ्या घनपदाथांचे िारर्, हा महतिाचा घटक असल्याचे 
वदसून येत नाही. पवरिाह िगे आवर् विश्रामकाल सामान्य असताना, आत येर्ाऱ्या द्रिाांतील ५० ते ७० टके्क 
तरांगर्ारे घनपदाथण आवर् २५ ते ३५ टके्क बी ओ डी अिस्थापनाने वनघून जातो. २ अगर ३ तासाांपेक्षा जास्त 
विश्रामकाल ठेिल्याने िरील आांकड्यापेक्षा जास्त प्रमार्ात वनष्ट्कासनात िर पडल्याचे वदसून येत नाही. 
 
१६–११. अवस्थापन टाक््ाांचे प्रकार :– 
 



 

 अनुक्रमणिका 

टाकी िररे् आवर् वरकामी करण्याच्या कायणपद्तीने अथिा वतच्यात सतत प्रिाह ठेिण्याने 
अिसादन सैद्ाांवतकरीतया साध्य करता येते. िरर्ें आवर् वरकामे करण्याच्या पद्ती फारशा पवरर्ामकारक 
असत नाहीत आवर् तयाला व्यलक्तगत आवर् याांविकी पवरचालन–कुशलता अवधक लागते, तसेच टाकीच्या 
िोलीचे प्रवतवनवधति करर्ारे शीर्षण ि टाकी िरण्याला ि वरकामी करण्याला लागर्ारा िळे फुकट जातो. 
 

उदग्र प्रिाही अथिा क्षैवतज प्रिाही टाक्याांतून अिसादन साध्य कराि.े उदग्र प्रिाही टाकीत 
िावहतमल िालून प्रिशे करतो आवर् िरच्या बाजूकडे िाहतो चौकोनी क्षैवतज प्रिाही टाकीत िावहतमल 
एका टोकातून प्रिशे करतों ि दुसऱ्या टोकातून बाहेर पडतो; आवर् गोल टाकीत, तो मधून आत येतो ि 
पवरघाकडे िाहत जातो. आधुवनक िावहतमल-उपचार–प्रथेत िापरण्यात येर्ाऱ्या बहुतेक सिण टाक्या 
आडव्या ि सतत प्रिाही प्रकाराच्या असतात. आ. १६–११ त एक चौकोनी अिस्थापन टाकी दािविली 
आहे. माळेसारख्या साांिळ्याांिर बसविलेली िुरपी दवक्षर्ितण वफरतात आवर् वनगणमद्वाराकडे घार् ढकलून 
देतात आवर् प्रिशेद्वाराजिळ अिमल गोळा होतो. टाकीतून अिमल जलस्थैवतक दाबाने वनष्ट्कावसत केला 
जातो. अिमल-सांकें द्रक–उपकरर् सतत अगर मधून मधून चालू कराि.े आ. १६–१२ त एक गोल 
अिसादन टाकी दािविली आहे. ह्या टाकीत एका वफरतया चौकटीिर िुरप्याचे नाल बसविलेले असतात 
आवर् मध्यािर ठेिलेल्या िड्यात अिमल गोळा होतो. 
 

 
आ. १६-११. चौकोनी अिस्थापन टाकी (रलक बेल्ट कां पनीच्या सौजन्याने) 

 
आ. १६-१२ गोळ अिस्थापन टाकीचे अनुिागीय उदशणन. (डोंर आवतव्हर इन्कािवोंत याांच्या सौजन्यानें) 
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१६–१२. अवस्थापन टाक््ाांच््ा अणभकल्पनाची ित्वे :– 
 

पवरिाही िगे–टाकीचा पवरिाही िगे अगर पृष्ठ–अिस्थापन िगे हा टाकीच्या दर एकक 
के्षिफळाकरता एकक कालातील प्रिाहाची राशी असतो. सामान्यपरे् तो टाकीच्या द. चौ. फूट के्षिास दर 
वदिशी गलँनमध्ये व्यक्त करण्यात येतो. उदाहरर्ाथण, दर चौ. फूटास द. वद. १००० गलँन पवरिाह िगे 
असताना द. वद. १०००,००० गलँन प्रिाहाकरता टाकीचे के्षिफळ १००० चौ. फूट लागेल. १६×६२×५ फूट 
चौंकोनी टाकी अगर ३५ ते ३६ फूट व्यासाची गोल टाकी िापरून ही तरतूद करता येते. पवरिाह–िगे 
प्रस्थावपत झाल्यािर टाकीच्या िोलीिरून विश्रामकाल ठरविण्यात येतो. द. वद, १ द. ल. गलँनपेक्षा कमी 
क्षमतेच्या सांयांिातील प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांच्याकरता द. चौ. फू. स द. वद. ६०० गलॅनपेक्षा प्रिाह 
िगे जास्त असता कामा नये असे शासकीय वनयामक सांस्थाांचे बांधन असते, परांतु मोठ्या सांयांिाकरता द. 
वद. ८०० ते १००० गलॅनपयंत प्रिाह िगेास तयाांची मान्यता आहे. सामान्यपरे् पाण्याची िोली ७ फूट ठेिली 
जाते. द. वद. ६०० गलॅन (प्रिाह िगेा) करता ततसम विश्राम काल २·१ तास असतो. असे असले तरी 
िापरण्यात आलेल्या बहुतेक अिस्थापन टाक्या जास्त िोल असतात. 
 

द. चौ. फू, स द. वद. गलँनमध्ये पवरिाह िगे S, पुढील समीकरर्ाने सहज काढता येतो :– 
 

S = १८० ×= ( फुटाांत टाकीची िोली ) (१६–४) 
तासाांत विश्राम काल 

 
आ. १६–१३ त दािविलेले िरम  अनेक शासकीय स्िास्र्थ्यविर्षयक िातयाांनी आपापल्या 

अविकल्पनाच्या गरजा प्रस्थावपत करण्याकवरता िापरले आहे. 
 

 
आ. १६-१३ BOD च्या वनष्ट्कासनािर आधारलेला पवरिाह-िगेाकरता अविकल्पन-िरम  

 
अवस्थापन टाक््ाांची सांख््ा :– 

 
िावहतमलाच्या कमाल प्रिाहाची काळजी घेता येईल इतकी पुरेशी अिस्थापन टाक्याांची क्षमता 

असली पावहजे, परांतु १६ अगर २४ तासाांच्या कालािधीतील सरासरी प्रिाहािर प्राथवमक टाक्याांचे 
अविकल्पन सामान्यतः आधारलेले असते. दुय्यम सांचापयंत (प्रिाह) पोहोचाियाच्या आतच उपचार वरम या 
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पद्तीमुळे प्रिाहातील विचरर्ें सरळ केली जातात, विशरे्षतः जेव्हा पुनः पवरसांचरर्ाचा िापर करण्यात 
येतो तेव्हा हे घडून येते. अवत लहान सांयांिे सोडून सिण सांयांिाांत वकमान दोन प्राथवमक टाक्या असरे् इष्ट 
असते. दुय्यम उपचाराची साधने अनािस्थावपत िावहतमलािर काम करू शकत नाहीत ही िस्तुलस्थती 
असल्याने दुय्यम अगर अनेक टाक्याांची गरज वनमार् होते. तसेच, दुहेरी टाक्या असल्या तर दुसऱ्या 
घटकाची वरपेरी अगर देििाल केली जात असताना पवहला चालू रहातो 
 

णनगवम मागांच््ा बाांधाची लाांबी :– 
 

बहुतेक स्िास्र्थ्य अवियांते वनगणम मागाच्या बाांधाच्या दर फुटािरील पवरिाहाच्या मािेिर मयांदा 
ठेितात. बाांधाच्या दर रेिीय फुटास द. वद. १०,००० ते १५,००० गलॅन ही सामान्य गरज असते. गोल 
टाक्याांिर ह्या मािेची तरतूद केलेली असते आवर् बहुतेक उदाहरर्ाांत पवरघीय बाांधामुळे सुरके्षकरता 
काहीशी गुांजाईश राहते. चौकोनी टाक्याांच्या बाबतीत पवरघीय बाांधािर अवतवरक्त लाांबीची तरतूद केली 
पावहजे. उदाहरर्ाथण १६ फूट रुां द ि ६२ लाांबीच्या एका टाकीमुळे २ तासाचा विश्रामकाल ठेिनू द. वद. १ 
द. ल. गलॅनची तरतूद होईल. १६ फूट लाांबीच्या वनगणम मागाच्या बाांधािरून द. फु. स द. वद. १०,००० 
गलॅनप्रमारे् द. वद. फक्त १६०,००० गलॅन प्रिाह िाहू शकत असल्यामुळे बाांधाची लाांबी आर्िी िाढविली 
पावहजे. बाधािर लागर्ाऱ्या लाांबीची तरतूदर करण्याची एक पद्त आ. १६-११ त दािविली आहे. 
 
१६–१३. अवस्थापन टाक््ाांचे सांरचनात्मक घटक :– 
 

प्रिशेद्वार ि वनगणमद्वाराांचे अविकल्पन :- कमी िगेाने टाकीमध्ये िावहतमल आर्ता येईल आवर् 
वतच्या रुां दीिर अगर पवरघािर सारख्या प्रमार्ात तयाचे िाटप होईल अशाप्रकारे अिस्थापन टाकीच्या 
प्रिशेद्वाराचे अविकल्पन कराि.े गोल टाक्याांत, टाकीच्या िागातून अगर वतच्या िालून प्रिेश करर्ाऱ्या 
नळीतील कें वद्रय उिारामधून उदग्र वदशनेे मध्यिती अांतःप्रिाही विवहरीत नळाच्या सहाय्याने प्रिाह आत 
आर्नू सामान्यतः समाधानकारक फलप्राप्ती होते. गोलाकार अडथळ्याची तरतूद करून प्रिाहाचे 
समाधानकारक वितरर् करता येते. ह्या अडथळ्याांत कधी कधी वछदे्र अगर िाांचा पाडलेल्या असतात. 
सिणसाधारर् िापरात असलेली एक योजना आ. १६–१२ त दािविली आहे. चौकोनी टाकीत, वनराळ्या 
पद्तीची गरज असते. प्रिशेद्वाराच्या अविकल्पनाचा एक प्रकार आ. १६–१४ त दािविला आहे. तयात, 
िावहतमल प्रिाह टाकीच्या पृष्ठिागािाली पोहोचविण्याकरता एका मध्यपोर्षक नरकुां डातून एका आिूड 
नळाचा उपयोग करण्यात येतो आवर् तयामुळे अवप्रय मळीचा (उद िि) काही प्रमार्ात टाळता येतो. प्रिाह 
पसरण्यास मदत व्हािी म्हर्नू अडथळ्याची तरतूद केलेली असते. आ. १६–११ त दािविल्याप्रमार्ें एका 
अांतःप्रिाही नालीचा उपयोग कररे्, अगर साधारर्परे् ततसम अन्य साधन िापररे् ही आर्िी एक पद्त 
आहे. 
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आ. १६-१४ चौकोनी अिस्थापन टाकीचे प्रिशेद्वार. 

 
सामान्यपर्ें टाकीच्या पवरघाजिळ दाते पाडलेल्या पवरिाही बाांधाचे गोल टाकीचे वनगणमद्वार 

बनविलेले असते. तयातील प्रस्त्राि नालीत सोडला जातो. ती नाली टाकीच्या रितीच्या आांत असू शकेल 
अगर बाहेर असू शकेल. पवहली योजना आ. १६–१२ त दािविली आहे. अशा बाांधािर, सामान्यतः, काही 
समायोजनाकरता तरतूद केलेली असते पर् पवरचालन होत असताना समायोजन करण्याचा प्रयतन 
शक्यतो करू नये. चौकोनी टाक्याांिर वनगंमद्वाराजिळ दांतुर अगर गुळगुळीत बाांध िापरण्यात येतात. 
आगमिगे कमी व्हािा म्हर्ून, बाांधािरील पवरिाही िगे बाांधाच्या लाांबीच्या द. फु. स द. वद. स १५००० 
गलॅनपेक्षा जास्त असू नये आवर् समाांतर बाांधाांची जोड देऊन अगर योग्य अांतरापयंत बाजूांच्या रितींच्या 
बाजूने बाांध बाांधून बाांधाची लाांबी सामान्यपर्ें िाढविण्यात येते. आ. १६–११ त एका सांयांिाचे अविकल्पन 
दािविले आहे. 
 

अवमल आणि मळीचे णनष्ट्कासन :– 
 
अिमल काढून टाकण्याकरता याांविकी उपकररे् िापरल्या जार्ाऱ्या आधुवनक अिस्थापन 

टाक्याांत, नाळक्याजिळ अिमलाचे साांद्रर् व्हाि े म्हर्नू आ. १६–११ त दािविल्याप्रमारे् िुरप्याांची, 
सामान्यपरे्, तरतूद करण्यात येते. चौकोनी टाक्याांत, टाकीच्या अांतःप्रिाही टोकाजिळ ही नाळकी 
बसविलेली असतात; गोल टाक्याांत ती मध्यािर ठेिलेली असतात. जास्त रुां द असलेल्या चौकोनी टाक्याांत 
आडि े सांग्राहक अगर दुहेरी नाळक्याचा उपयोग करण्यात येतो. कसेही असले तरी नाळक्याांचे बाजूांचे 
उतार ६० अांशापेक्षा कमी असू नयेत आवर् तयाच्या तळाची मापे सामान्यपर्ें २×२ फूट असतात. अिमल 
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अवधमान्यतः पांप करून काढून टाकण्यात येतो, पर् जलस्थैवतक दाबाने अगर नरकुां ड अगर ि्ड्यात 
प्रस्त्रावित होर्ाऱ्या वरक्तीकरर् नळीने तो काढून टाकला तरी चालते. अिमल वनष्ट्कासन अविरत चालू 
असते अगर मधून मधून केले जाते. उदाहरर्ाथं दर वदिशी ते दर ताशी अगर वदिसातून दोन अथिा तीन 
िळेा करण्यात येते. स्थानीय पवरलस्थतीिरून हे ठरिाि ेलागते. 
 

प्राथवमक टाक्याांच्या पृष्ठिागािर अिमल ि मळी गोळा होते आवर् तो काढून टाकली पावहजे. 
चौकोनी टाकीतील अिमल–सांग्रहर्–उपकरर्ातील पायऱ्याांमुळे टाकीच्या वनगंमद्वाराच्या टोकाजिळ 
पृष्ठिागाांिर तरांगर्ारे द्रव्य एकवित होते आवर् तेथून ते हातानी अगर स्ियांचवलत साधनाांनी काढून 
टाकण्यात येते. लहान सांयिँाांच्यािर वचरा पाडलेल्या नळीचा पुष्ट्कळ िळेा उपयोग केला जातो; गाळ गोळा 
करून तो उपचारकात सोडण्याकरता ि्ड्यात नेता यािा म्हर्नू नळी कलती ठेिलेली असते. गोल 
टाक्याांच्या बाबतीत, अरीय हस्ताने गाळ गोळा केला जातो आवर् बाहेरील सांपात सोडण्यात येतो. 
 

अणधपृष्ट भारि :– 
 

अनेक सांयांिाांत अिमल–उपचारर् टाक्याांतील अवधपृष्ठाचा पवरिाह प्राथवमक अिस्थापन 
टाकीच्या प्रिशे द्वाराकडे परत नेण्याची सामान्य प्रथा असते. जेव्हा वदिसातून एक अगर दोन िळेा अिमल 
पांप करण्यात येतो तेव्हा अवत प्रबल द्रिाची बरीच मोठी राशी तुलनेने थोडक्या िळेात प्राथवमक टाकीत 
सोडण्यात येते. ह्या अवधपषृ्ठाची राशी, ढोबळ मानाने, उपचारकात सोडलेल्या अनुपचावरत अिमलाची 
राशी आवर् तयातून काढून टाकलेल्या उपचावरत अिमलाची राशी याांच्या िजाबाकीइतकी असते. 
 

अशा तुलनेने मोठी राशी असलेल्या, अवधपृष्ठाच्या वमसळण्याने प्राथवमक टाकीतील पवरचारर्ात 
वबघाड होरे् शक्य असते आवर् तयामुळे सामान्यपर्ें दुय्यम प्रवरम याांिर दुष्ट्पवरर्ाम होण्याचा सांिि असतो. 
म्हर्ून प्राथवमक टाकीचें अविकल्पन करताना, अवधपृष्ठािर स्ितांि उपचार करण्याची तरतूद अगर सांतुलन 
टाकीचा उपयोग करून काही कालात तो मांद िगेाने अांतःप्रिाहात पुरविण्याची तरतूद करािी. 
 
१६–१४. चौकोनी अवस्थापन टाक््ाांची मापे :– 
 

जलपषृ्ठापासून तळाच्या ६ इांच िर असलेल्या पातळीपयंत चौकोनी अिस्थापन टाकीची प्रिािी 
िोली सामान्यपर्ें ८ ते ९ फूट असते. टाकीच्या लागर्ाऱ्या आयतनािर काही अांशी वतची िोंली अिलां बनू 
असते. परांतु ती अिमल–सांग्रहर्–उपकरर्ाच्या मानक मापाशी जुळेल अशी असािी. विवनमाते महतिाची 
मापे पुरवितात. 
 

चौकोनी टाक्याांची मापे वनवित करण्याची कायणपद्ती िालील उदाहरर्ात विशद केली आहे. 
 

उदाहरि १६–६ :- द. वद. १·२ द. ल. गलॅन िगेाने िावहतमलािर प्राथवमक उपचार 
करण्याकरता आ. १६–११ त दािविल्याप्रमारे् दोन अगर अवधक चौकोनी अिसादन टाक्याांची तरतूद 
कराियाची आहे. विश्रामकाल २ तास ठेिायचा आहे आवर् पवरिाही िगे द. चौ. फू. पृष्ठीय के्षिािर द. वद. 
१००० गलॅनपेक्षा जास्त असाियाचा नाही. टाक्याांची मापे काय असािी? 
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उकल :– टाकीची लागर्ारी धारकता : 
(१,२००,०००×२)/२४ = १००,००० गलॅन अथिा 

१३,३७० घ. फूट येते. 
 

जर प्रिािी िोली ९ फूट धरली तर टाक्याांचे पृष्ठीय के्षिफळ १३,३७०/९ = १४८६ चौ. फूट येईल. 
म्हर्ून प्रिाही िगे, १२००,०००/१४८६ = दर चौ. फू. स द. वद. ८०८ गलॅन येईल. 
 

हे अनुजे्ञय मयादेपेक्षा बरेच कमी आहे. िस्तुतः हि ेअसेल तर टाकी अवधक िोल करता येईल. 
 

जर द्रोन टाक्याांची तरतूद कराियाची असेल तर, प्रतयेकाचे पृष्ठीय के्षि १४८६/२ = ७४३ चौ. फूट 
राहील. प्रतयेक टाकीची रुां दी जर १४ फूट ठेिली तर लाांबी ५३ फूट येईल ि रुां दी जर १२ फूट असली तर 
लाांबी ६२ फूट येईल. नक्की मापे अिमल–सांग्रहर्–उपकरर्ाांच्या उत्तम मानक आकारािरून वनवित 
करण्यात यािी. 
 
१६–१५. गोल टाक््ाांची मापे :– 
 

गोल टाक्याांची मापे ठरविण्याची कायणपद्वत, सामान्यपरे्, चौकोनी टाक्याांच्या पद्तीसारिीच 
असते. स्िीकृत केलेला व्यास अिमल–वनष्ट्कासन यांिरे्च्या मानक आकाराशी जुळेल असा असािा; 
सामान्यपरे् तो २ फूटाच्या पटीत असतो. विवनमातयाच्या आरेिाचा परामशण घ्यािा. 
 

उदाहरि १६–७ :– उदाहरर् १६–६ मध्ये वदलें ल्या पवरलस्थतीकरता गोल अिस्थापन टाकीचे 
अविकल्पन करा– 
 

उकल :- टाकीची लागर्ारी क्षमता : 
(१,२००,०००×२) /२४ = १००,००० गलॅन अथिा १३३७० घ. फू. आहे. टाकीच्या रितीजिळ 

प्रिािी िोली ९ ½ आहे असे गृहीत धरले आवर् आवर् तळाच्या उताराांच्याकरता सिलत ठेिली नाही तर, 
पृष्ठके्षि १३,३७०/९·५ = १४०७ चौ. फूट येईल ि ततसम पवरिाही िगे १२,००,०००/१४०७ = द. चौ. फु. स 
द. वद. ८५१ गलॅन येईल. 
 

१४०७ चौ. फूट के्षिफळ असलेल्या ितुणळाचा व्यास 
√ १४०७/०·७८५ = ४२·३ फूट येईल. 

 
मानक यांिर्ा अपूर्ांकी आकारात तयार करण्यात येत नाहीत आवर् या पढुचा मोठा आकार 

वनिडािा लागतो. टाकी रकवचत अवधक िोल कररे् शक्य होईल आवर् व्यास लहान िापरता येईल. 
 
१६–१६. अवसादनाचे णनष्ट्कषव :– 
 

अनुपचावरत िावहतमलातील बरेच तरांगर्ारे घनद्रव्य चाांगल्या प्रकारे अविकल्पन केलेल्या 
प्राथवमक अिस्थापन टाकीमुळे जरी काढून टाकता आले तरीं बाहेर पडर्ाऱ्या द्रव्यािर आर्िी उपचार 
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कराि ेलागतील. अविकल्पनात प्राथवमक अिसादनाने आ. १६–१३ त दािविल्याप्रमारे् ३० ते ३५ टके्क बी. 
ओ. डी. च्या ५० ते ६० टके्क तरांगतया घन पदाथांचे वनष्ट्कासन होईल असे गृहीत धरण्याची नेहमीची प्रथा 
असते. ताजया आवर् सांसगणरवहत अिस्थेत िावहतमल घेर्ाऱ्या लहान सांयांिाच्या बाबतीत हे आकडे बरेचसे 
नेमस्त आहेत पर् जेव्हा िावहतमल वशळा आवर् क्षीर् असतो तेव्हा ते िाढण्याची शक्यता असते. घरगुती 
िावहतमलाकरता पवरिाह िगे, अिरोधन काल, आवर् बी. ओ. डी. चे आवर् तरांगतया घनपदाथांचे 
वनष्ट्कासन, याांच्या सांबांधात शासकीय स्िास्र्थ्य िातयाांच्या आिश्यकताांचे पालन कररे् सामान्यपरे् इष्ट 
असते अथिा अिश्य असते. 
 

वनष्ट्कासनाचे पूिीचे आांकडे औद्ोवगक टाकाऊ मालाला लागू पडर्ार नाहीत, कारर् तयातील 
काहींच्यािर अिसादनाचा अल्पसाच पवरर्ाम होतो. अविकल्पन करण्यापूिी प्रयोगशाळेत आवर् प्रायोवगक 
सांयांिािर चाांचण्या घेण्याची जरुरी पडेल. 
 
१६–१७. इमहॉफ टाक््ा :– 
 

अिसादन आवर् अिमल साठिर्, तसेच उपचारर्, इमहॉफ टाकीत होते. अT. १६–१५ त अशा 
एका नमुनेदार टाकीचा अनुप्रस्थ छेद दािविला आहे. अिस्थापन कक्षात एक पाशबद् फट ठेविली आहे; 
तयातून घनपदाथण िाली असलेल्या उपचारर् कक्षात जातात. इमहाँफ टाकीत याांविकी उपकरर्ाांचा 
उपयोग करण्यात येत नाही परांतु तयाांच्या पवरचालनात काळजी घ्यािी लागते. द. वद. २५०,००० गलँन 
अगर तयापेक्षा कमी क्षमतेच्या लहान प्रवतस्थापनाकरता, विशरे्षतः जेव्हा सुवशवक्षत पवरचालक कमी िचांत 
वमळरे् शक्य नसते तेव्हा, ते उपयुक्त असतात. 
 

 
आ. १६-१५. इमहॉफ टाकी 

 
अणभकल्पनाची आधार सामग्री : 

 
अिस्थापन कक्ष अगर अांतःप्रिाही कक्षाच्या तळाचे उतार ४५ अांशापेक्षा कमी असू नयेत आवर् ते 

जिळ जिळ ६० अांशाचे असाि.े म्हर्जे अिस्थापन होत असलेले घनपदाथण फटीमधून अिमल 



 

 अनुक्रमणिका 

साठिर्ाकडे आवर् उपचारर् कक्षाकडे एकदम घसरून जातील. उभ्या १ ½स आडिा १ उतार देरे् ही 
सिणसाधारर् प्रथा असते. फटीची रुां दी ६ ते ८ इांच ठेिािी, आवर् जिळ जिळ वततकाच परस्पर व्याप 
ठेिािा. िोली सामान्यपरे् सुमारे २५ ते ३५ फुटाांच्या दरम्यान असते. २२ ते २४ फुटापेक्षा कमी िोल 
असलेल्या अिमल कक्षाकरता उतरता तळ असलेल्या टाकीचे अविकल्पन कररे् कठीर् जाते 
 

अिमल साठिर् आवर् उपचारर् कक्षाची क्षमता मार्सी ३ ते ५ घ. फू. ठेिािी आवर् अिस्थापन 
कक्षाांच्या तळाशी असलेल्या फटींच्या िाली १८ इांच पातळीच्या िालती ह्या क्षमतेची तरतूद करािी. उष्ट्र् 
प्रदेशात उपचारक कक्षाचा आकार काहीसा कमी कररे् शक्य होईल. अितथापन कक्षातील विश्राम काल २ 
तें ३ तासाांचा असािा. 
 

वा्ु रांधे्र व प्रवाह प्रत््ाविवन :– 
 

जसजसे इमहॉफ टाकीच्या साठिर् कक्षातील अिमलाचे उपचारर् होते तसतसे तयातून िाय ू
बाहेर पडतो. हा िायू पृष्ठिागािर येतो आवर् तयाच्या बरोबर घनपदाथांचे कर्ही िर येतात. िायू मुक्त 
व्हािा म्हर्नू साठिर् कक्षाांच्या दोन्ही बाजूिर िायुरांध्राांची तरतूद केलेली असते, ह्या िायुरांध्राांचे आडि े
के्षिफळ अिमल कक्षाच्या के्षिफळापेक्षा सामान्यतः २०% अगर तयापेक्षा जास्त असते. 
 

एकापेक्षा जास्त नाळकी असलेल्या इमहॉफ टाकीत, प्रतयेक नाळक्यात शक्यतो अिस्थापन 
द्रव्याची एकसारिीच राशी घेतली जारे् इष्ट असते. अिस्थापन कक्षातील िावहतमलाचा पृष्ठिाग सिणकाल 
एकाच पातळीिर ठेिरे् ही एक दुसरी महतिाची गरज असते. सांपूर्ण टाकीच्या िोिताली एक नाली अगर 
पोर्षर् नळी ठेिनू आवर् प्रिाहािर वनयांिर् ठेिर्ाऱ्या द्वाराांच्या सहाय्याने टाकीमधून जार्ाऱ्या प्रिाहाच्या 
प्रतयाितणनाची तरतूद करून हे दोन्हीही उदे्दश साध्य करता येंतात. 
 

सिण वनगणममागण–बाांधाांच्या पुढे मल फलक बसविरे् अिश्य असते आवर् टाकी मधून प्रिाह 
एकसारिा िाहाण्यास मदत व्हािी म्हर्नू प्रिशेद्वाराजिळ अडथळे ठेिरे् सामान्यतः इष्ट असते. 
 

अवमल णनष्ट्कासन :– 
 

जलस्थैवतक दाबाचा उपयोग करून नाळक्याांतील अिमल काढून टाकण्यात येतो. सामान्यतः 
प्रतयेक नाळक्याच्या मध्यािर एक ६ ते ८ इांची नळी बसविरे् आवर् टाकीतील अांतिणस्तूांच्या पृष्ठिागाच्या िर 
येईल इतकी ती लाांबविर्ें, अशी व्यिस्था करण्यात येते. पृष्ठिागाच्या िाली ४ फूटापेक्षा कमी नाही इतक्या 
अांतरािर एक “टी” बसविण्यात येते आवर् ह्या “टी” पासून झडप बसविलेली नळी टाकीच्या बाहेर नेण्यात 
येते. झडप उघडून अिमल काढून टाकण्यात येतो. दाट अिमल हलविण्याकरता जर घुसळण्याची 
आिश्यकता पडली तर िड्या नळीतून िालच्या वदशनेे होजपाईप घालािा. कधी कधी िडी नळी उदग्र 
असते, कधी ती िायुरांध्र के्षिामधून बाहेर येण्याकरता कलती ठेिण्यात येते. 
 

अिमल काढून टाकण्याकरता नळीच्या तळाशी अिमल प्रिाह जाण्यास सोयीचे व्हाि े म्हर्नू 
नाळक्याांचे उतार नळीकडे वकमान एकास एक असे असािते. अिमल सुटा करण्यास मदत व्हािी म्हर्नू 
कधी कधी उतारािर जलझोत असलेल्या नळ्या बसविण्यात येतात. 
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इमहॉफ टाकीतील अिसादनाची फलप्राप्ती यांिाने सुसि असलेल्या अिस्थापन टाक्याांच्या 

इतकीच अांदाजी असते. अिमल उपचारर्ाच्या िास अविकल्पन केलेल्या सांचात होर्ाऱ्या अिमल 
उपचारर्ापेक्षा यातील उपचारर्ाची कायणक्षमता कमी असते कारर्, उष्ट्र्ता आवर् वमश्रर् कररे् ह्या दोन 
आिश्यक घटकाांची सामान्यतः याांत तरतूद करता येत नाही. 
 

टाकीचे नमुनेदार अणभकल्पन :– 
 

इमहॉफ टाकीची मापे वनवित करण्याची पद्त पुढील उदाहरर्ाांत विशद केली आहे. 
 

उदाहरि १६–८ :– ८००० लोकसांख्येला काम देर्ाऱ्या स्ितांि िावहतमल व्यिस्थेतून द. वद. १ 
द. ल. गलॅन प्रिाह हाताळता येईल अशा एका इमहॉफ टाकीचे अविकल्पन करा. २ तासाांचा विश्रामकाल 
ठेिाियाचा आहे ि अिमल कक्षाची क्षमता मार्शी २ घ. फू. ठेिाियाची आहे. 
 

उकल :– अिसादन कक्षाच्या आकारािरून सामान्यपरे् टाकीची मापे वनवित करण्यात येतील. २ 
तासाांच्या वकमान विश्रामकालाकरता, अिस्थापन कक्षाची लागर्ारी क्षमता 
 

(१,०००,०००×२)/(२४×७·४८) = ११,१४० घ. फूट येते. 
 
जर सरासरी प्रिािी िोली ६ ½ फूट आवर् रुां दी १२ फूट धरली तर अनुप्रस्थछेदाचे के्षिफळ ७८ 

चौ. फू. येते आवर् लाांबी 
११,१४०/७८ = १४३ फूट येते. 

 
एका टाकीकरता ही लाांबी फार होत असल्याने ७२ फूट लाांबीच्या दोन टाक्या िापरण्यात येतील. 

आ. १६–१५ त दािविल्याप्रमारे् २ स्ितांि टाक्याांची अगर एका दुहेरी टाकीची तरतूद करण्यात येईल. 
 

आ. १६–१५ त दािविल्याप्रमारे् नाळक्याच्या प्रकाराचा तळ असताना रुां दीच्या पटीत लाांबी ठेिरे् 
इष्ट होईल. िायु–रांध्राकरता बरीच मोठी जागा ठेिािी लागेल. जर अिसादन कक्षाची रुां दी १२ फूट असेल 
आवर् कक्षाच्या रिती ४ इांच जाड असतील तर १८ फूट रुां दीच्या टाकीकरता िायु–रांध्राची सांयुक्त रुां दी. 
 

१८’–०”–(१२’–०”+४“+४”) = ५ फुट ४ इांच येईल. 
 

हे टाकीच्या रुां दीच्या अगदी ३० टके्क नसले तरी अिस्थापन कक्षाच्या रुां दीच्या ३० टक्क्यापेक्षा 
जास्त आहे. १८ फूट रुां दी आवर् ७२ फूट लाांबी तातपुरती स्िीकारण्यास हरकत नाही. 
 

िोली वनवित कररे् ही पढुची पायरी आहे. टाकीच्या मार्थ्याचे उद्दशणन जर १००·० मानले तर 
टाकीतील द्रिाच्या पृष्ठिागाचे उद्दशणन ९८·५ येईल. उतरतया तळाची उांची ½ ×१२ = ६ फूट येईल आवर् 
जर कक्षाची सरासरी प्रिािी िोली ६ ½ फूट असेल तर कक्षाच्या उभ्या बाजू द्रि पृष्ठिागाच्या िाली ६ ½ 
– ½ × ३ ½ फूट िाली अगर उद्दशणन ९५·० राहतील. आ. १६–१५ त दािविलेल्या परस्पर व्यापी 
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प्रकाराचा पाश िापरण्यात येईल आवर् फटीचा पाया उद्द. ८९·० िर ठेिण्यात येईल. सांगर्नािरून असे 
वदसून येते की, जर ८ इांच रुां दीची फट आवर् परस्पर व्याप ६ इांच ठेिला तर सांरचनेची वकमान िोली 
सुमारे १८ इांच येईल. फटीच्या पायाच्या िालच्या १८ इांच पातळीच्या िाली अिमलाच्या साठिर् क्षमतेची 
तरतूद करण्याच्या आिश्यकतेची गरज असल्याने अिमल साठिर्ाच्या जागेचा माथा उद्द. ८७·५ िर 
कायम करण्यात येईल, 
 

मार्शी २ घ. फू. अगर २×८००० = १६०० घ. फू. इतकी अिमल कक्षाची क्षमता लागेल. प्रतयेक 
टाकीत ५ नाळकी ठेिनू अिमल साठिर्ाची तरतूद करण्यात येईल. ही नाळकी मार्थ्यापाशी १८ फूट 
चौरस आवर् तळाशी २ फूट चौरस असतील; तळात अिमल प्रस्त्रािी नळ्याांच्याकरता जागा ठेिण्यात येईल. 
ह्या नाळक्याांच्या बाजूिर १ : १ उतार वदला जाईल आवर् तयाांची िोली ८ फूट राहील. यािरून प्रतयेक 
नाळक्याची क्षमता 

⅓ ×८× (१८2 + २2+१८×२) = ९७१ घ. फू. येईल. 
 

अशी ८ नाळकी असल्याने तयाांतील अिमलाची साठिर् क्षमता ८×९७१ = ७७७० घ. फू. असेल. 
 

एकूर् अिमल–कक्षाची क्षमता १६००० घ. फू. राहण्याकरता नाळक्याांच्यािर लागर्ारी राशी 
१६०००–७७७० = ८२३० घ. फू. येईल. 
 

१८ फूट रुां द ि ७२ फूट लाांबीच्या दोन टाक्याांतील द. फू. िोलीकरता साठिर् क्षमता २×१८×७२ 
= २५९० घ. फू. येईल. म्हर्नू लागर्ारी िोली ८२३०/२५९० = ३·२ फूट येईल. 
 

जर अिमलाच्या साठिर्ाच्या जागेच्या मार्थ्याचे उद्दशणन ८७·५ असेल तर नाळक्याांचा माथा उद्द. 
८४·३ िर राहील आवर् नाळक्याांची िोली ८ फूट असल्याने टाकीच्या तळाचे उद्दशणन ७६·३ असेल. 
 

म्हर्ून जलपृष्ठाच्या िाली टाकीची िोली ९८·५—७६·३ = २२·२ फू. राहील. 
 
१६-१८. ्ांत्रचणलि दुमजली टाक््ा :– 
 

दुमजली प्रकारच्या गोल टाकीकरता यांिचवलत उपकरर् उपललध आहे. अशा टाकीचा तपशील 
आ. १६–१६ त दािविला आहे ि तयात वनमणलकारी उपचारक वदग्दमितशत केला आहे. टाकीच्या िरच्या 
अगर अिसादन वििागात एक सांग्राहक असतो ि तो मध्याजिळ अिमल कें वद्रत करतो. तेथून अिमल 
िालच्या उपचारक कक्षात जातो. िालच्या कप्प्याकरता एक अिमल घुसळण्याचे यांि ठेिलेले असते. 
तयामुळे नाळक्याकडे अिमल ढकलला जातो आवर् तेथून पांपाने अगर जलस्थैवतक दाबाने तो काढून 
घेण्यात येतो. मानक इमहॉफ टाक्याांतल्याप्रमारे् फलवनष्ट्पत्ती होते पर् याांविकीकरर्ामुळे मजुराांची गरज 
कमी होते. लहान व्याप्तीतील सामान्यपरे् द. वद. ४००,००० गलँन अगर तयापेक्षा कमी क्षमतेच्या 
प्रवतस्थापनाांत असे सांच इष्ट असतात. 
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आ. १६-१६. वनमणलकारी उपचारक. (डॉर-ऑवलव्हर इन्कािो याांच्या सौजन्याने) 

 
१६–१९. पूणि कुां डे :– 
 

अिसादनातून वनमार् झालेला अिमल जर अनेक मवहने अिस्थापन टाकीत राहू वदला तर तयाचे 
अिातजीिी विघटन घडून येते. पवरर्ामतः तयातील मल–वनस्त्रािात ऑलक्सजनचा अिाि असतो आवर् 
तयात बरेचसे तरांगर्ारे पदाथण असतात. पूवतकुां ड अशी सांज्ञा असलेल्या अशा टाकीचा, जयात हे विघटन 
घडून येते वतचा, उपयोग जिळ जिळ सांपूर्णपरे् घरगुती ि अन्य लहान अवधष्ठापनापुरताच, मयावदत 
असतो. साधारर् प्रिाहाकरता ८ ते १६ तासाांचा विश्रामकाल सामान्यतः ठेिण्यात येतो. पूवतकुां डाचा आकार 
आवर् सांरचनाांच्या वनरवनराळ्या तपशीलाांचे वनयांिर् करण्याकरता शासकीय स्िास्र्थ्य वििागातफे वनयम 
करण्यात आले आहेत. जागेिर काँरम ीटच्या अगर विटाांच्या टाक्या बाांधण्यात येतात अगर योग्य प्रकारे 
सुरवक्षत अशा पूिणरवचत पोलादी टाक्या िापरण्यात येतात. कां कर अगर िडीने िरलेल्या चरात उघडे जोड 
असलेले नळ बसिनू तयातून अधःस्तवरत साधनानी टाकीतील पवरिाहाचे सामान्यपर्ें वनस्तारर् केले जाते. 
अवतलहान प्रवतष्ठापने िगळता, वनस्तारर्–नळातील सिण िागात मलवनस्त्राि सारख्या प्रमार्ात 
रहाण्याकरता सायफन बसविरे् इष्ट असते. 
 
१६–२०. अवसादनास रासा्णनक सहाय्् :– 
 

अिसादनात वकलाटनाची िरीि प्रमार्ात मदत होते. तथावप, उतपे्रवरत अिमल अगर वठबकर्ारे 
वनस्यांदक याांच्यामुळे जथा मािेत उपचार शक्य असतात तयापेक्षा ह्या उपचाराांचे प्रमार् बरेच कमी असते. 
म्हर्ून रासायवनक उपचार कमी िचांत लागू करण्यािर मयांदा पडते. 
 

जी रसायने पाण्याच्या वकलाटनाकरता िापरण्यात येतात, अवनिायंतया तीच रसायने 
िावहतमलाच्या वकलाटनाकरता िापरली जातात. ती फेवरक आवर् फेरस सल्फेट, फेवरक क्लोराईड ि 
अल्यूवमनम सल्फेट ही आहेत. फेवरक सल्फेट ि अल्यवूमनम सल्फेट याांचे सांिरर् कररे् सिात सोपे ि 
सोयीस्कर असते आवर् ती असांक्षारी असतात. पाण्याच्या वकलाटनात होर्ाऱ्या प्रवरम याांप्रमार्ेंच येथेही 
प्रवरम या होतात. जेव्हा फेवरक सल्फेट ि चनूा िापरण्यात येतो तेव्हा 

Fe2 (SO4)3+3Ca(OH)2 = 3CaSO4+2Fe(OH)3 
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अशी प्रवरम या होते. अविलेय फेवरक हायड्रॉक्साईड हे वकलाटनी द्रव्य असते. 
 

रसा्नाची णनवड :– 
 

िापरण्यात याियाच्या रसायनाची वनिड वनरवनराळ्या वकलाटकाांच्यािर केलेल्या प्रतयक्ष 
चाांचण्यािर आधावरत केलेली असािी. अशा चाांचण्यािरून रासयवनक उपचाराांिरील िचण आवर् 
रसायनाांच्या सांिरर्ाशी सांबांध असलेल्या समस्याांचे तसेच फलप्राप्तीचे वनधांरर् कररे् शक्य होते. 
पाण्याच्या वकलाटनाकरता पूिी िर्णन केलेल्या वरम या पद्तींच या वमश्रर्ाकरताही सामान्यपरे् िापरण्यात 
येतात, 
 

िापराियाचे रसायन आवर् तयाचा प्रिािीपर्ा वनवित करण्याकरता प्राथवमक कायणिाहीत वकमान 
दोन आडिड्यापयंत दररोज चाांचण्या घ्यािात. िावहतमलाचे गुर्धमण रोजच्या रोज बदलतात. 
उदाहरर्ाथण. सामान्यपर्ें सोमिारी प्रिाह उच्च असतो आवर् िावहतमल प्रबल असतो; मांगळिारी, 
िावहतमल बराचसा वकलाटनक्षम असण्याची शक्यता असते. उत्तम फेस येण्याकरता pH च्या वनयांिर्ाचीं 
जरुरी असते; हे वनयांिर् सिणकाळ ठेिाि ेलागेल अगर जेव्हा िावहतमल प्रबळ असतो तेव्हा ठेिाि ेलागेल, 
तसेच pH आवर् क्षारते िर वनयांिर् ठेिण्याने िापरलेल्या रसायनाच्या राशीत बचत होरे् शक्य असते. 
 

रसा्नाची राशी आणि वापर :– 
 

िावहतमलाच्या वकलाटनाला लागर्ारी रसायनाची राशी पाण्याजया वकलाटनाला लागर्ाऱ्या 
राशीपेक्षा पुष्ट्कळच जास्त असते. सामान्यपरे्, चाांगला फेस येण्याकरता द. ग.ॅ ला २ ते ३ गे्रन अगर द. द. 
ल. गलॅनला २८० ते ४२० पौंड रसायन लागते. अिसादन टाकीत जेव्हा रसायने िापरण्यात येतात तेव्हा, 
चाांगली फलप्राप्ती होण्याकरता २ ते ३ तासाचा विश्राम काल पुरेसा असतो. 
 

वकलाटन ि अिसादनाचा िापर करण्यािर एक आके्षप असा आहे की, पवरर्ामी अिमलाची बरीच 
मोठी राशी वनमार् होते आवर् ती साध्या अिसादनातील राशीच्या २० ते ४० टके्क अवधक असते. तसेच, ह्या 
अिमलािर उपचार कररे् अवधक कठीर् असते आवर् िाढलेल्या राशीमुळे उपचारकाची क्षमता जास्त 
असािी लागते. 

 
निीन सांचाची तरतूद होईपयंत अवतिावरत झालेल्या सांयांिाची क्षमता तातपुरती िाढविण्याच्या 

दृष्टीने अतयांत उपयुक्त के्षि म्हर्ून रासायवनक वकलाटन काम देऊ शकेल. 
 

ती जराशी महागडीच वरम यापद्ती आहे कारर् रसायनाांना फार रकमत पडते. जरी मलवनस्राि 
स्िच्छ असला आवर् चमकदार वदसला तरी तयातील बी ओ डी चा अांश सामान्यपरे् जास्त असतो. ५० ते 
६० टके्क बी ओ डी चे वनष्ट्कासन कररे् शक्य असते; तथावप काांही उदाहरर्ाांत ७० टक्क्यापयणत वनष्ट्कासन 
साध्य झाले आहे. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
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बँफा, जे., “स्मॉल स्युिजे रीटमेंट प्लँट स–वडझाईन डेटा”, पलललक िक्सं, ऑगस्ट, १९५७. 
 

बडण, एफ्. आर. “स्युिजे रीटमेंट फॉर ए मॉडनण शॉरपग सेंटर”, पलललक िक्सं, नोव्हेंबर, १९५७. 
 

कँप, टी. आर, “वग्रट चेंबर वडझाईन”, स्युिजे िक्सण जनणल, माचण, १९५२. 
 

चेज, ई. सी. “प्लोटेशन रीटमेंट ऑफ स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल िसे्ट स”, जुन, १९५८. 
 

“वडस्चाजण ऑफ इांडलस्रयल िसे्ट स इन टू म्युवनवसपल स्युिर वसलस्टम्स् ”, पॅनेल वडस्कशन, 
स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल िसे्ट स, फेबु्रिारी, १९५७. 
 

वफच. ई. बी. “वद वसलग्नवफकन्स ऑफ वडटेन्शन इन सेवडमेंटेशन”, स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल 
िसे्ट स, जून १९५८. 
 

हॉिले्स, डी. एच्. आवर् डी. पी. ड्युबॉईस,“वडझाईन प्रँलक्टसेस अँड कॉस्ट स फॉर स्मॉल सेकां डरी 
स्युिजे रीटमेंट प्लँट स इन वद अपर वमडिसे्ट”, स्युिजे अँड इांडलस्रयल िसे्ट स, नोव्हेंबर, १९५८. 
 

काल्डा, डी. सी. “िसे्ट स्टँवबलायझेशन पाँड स इन साऊथ डँकोटा” पलललक िक्सण, जून, १९५८. 
 

मकॅलेमॉन, ई. एल्. “प्रोसीजसण फॉर वग्रट चेंबर वडझाईन”, िॉटर ॲण्ड स्युिजे िक्सण, जून, 
१९५८. 
 

“स्युिजे रीटमेंट ॲट वमवलटरी इन्स्टॉलेशन्स”, स्युिजे िक्सण जनणल, सप्टेंबर १९४६ आवर् 
जानेिारी, १९४८. 
 

शापण, सी. “कान्सास टनणपाईक स्युिजे रीटमेंट प्लँट स”, पलललक िक्सण, ऑगस्ट, १९५७. 
 

स्रीटर, एच्. डलल्यू. ि ई. बी. फेल्प्स. “ए स्टडी ऑफ वद पोल्यूशन ॲण्ड नॅचरल प्यूवरवफकेशन 
ऑफ वद ओ हाय ओ वरव्हर, Ⅲ, फॅक्टसण कन्सन्डण इन वद वफनॉवमना ऑफ ऑलक्सडेशन अँण्ड रीऐवरएशन”, 
पलललक हेल्थ सलव्हणस बलेुवटन रम . १४६, १९२५. 
 

“युवनट स ऑफ एक्स्पे्रशन फॉर िसे्ट अँड िसे्ट रीटमेंट, मनँ्यूअल ऑफ प्रॅलक्टस रम . ६”, स्युिजे 
अँण्ड इांडलस्रयल िसे्ट स, मे, १९५८. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
१६–१. (अ) ८०० लोकसांख्या असलेल्या जेथे औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्य नाहीं नाही अशा 

िसाहतीत अपेवक्षत बी ओ डी िार पौंडात वकती होईल? 
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(ब) िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. द. डो. ८० गलॅन आहे. तयात बी ओ डी चे साांद्रर् वकती होईल? 
 
१६–२. प्रमेय १६ - १ मधील िसाहतीत एक उद्ोग प्रस्थावपत करण्यात आला आहे आवर् तयातून 

द. वल. ला बी. ओ. डी. चे ६६० वम. गॅ्र. साांद्रर् असलेली टाकाऊ द्रव्याची एकूर् राशी 
दररोज ६०,००० गलॅन वनमांर् होत असते. 

 
(अ) ह्या औद्ोवगक टाकाऊ द्रव्यामुळे वकती पौंड बी ओ डी ची िाढ होते? 

 
(ब) ह्या वमश्र िावहतमलातील बी ओ डी चे साांद्रर् वकती असेल? 

 
१६–३. जर एक एकर जवमनीच्या पषृ्ठािर िावहतमल सोडण्याचा िगे दर िर्षास ६० इांच असेल तर 

एका िर्षात वकती िावहतमल सोडता येईल? 
 
१६–४. द. वद. १·२ द. ल. ग.ॅ प्रिाहाकरता ३ तासाांचा विश्रामकाल राहील असे एका अिस्थापन 

टाकीचे अविकल्पन केले आहे. जर ही टाकी १० फूट िोल असली तर पवरिाहीं िगे अगर 
पृष्ठीय अिस्थापन िगे वकती असेल? 

 
१६–५. २ तास विश्रामकाल असलेल्या द. वद. १·२ द. ल. गलॅन प्रिाहाकरता एका गोल 

अिस्थापन टाकीची तरतूद कराियाची आहे. ९ फूट िोली धरून आवर् बाजूच्या रितीच्या 
पायाच्या िालील राशीकडे दुलणक्ष करून टाकीचा व्यास वनवित करा. 

 
१६–६. एका उद्ोगातील टाकाऊ द्रव्याची राशी द. वद. ९०,००० गलॅन आवर् बी ओ डी चा अांश 

द. वल. ला ३२०० वम. गॅ्र. आहे. तया टाकाऊ द्रव्याच्या समतुल्य लोकसांख्या वकती 
असेल? 
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: १७ : उत्पे्रणरि अवमल प्रणक्र्ा 
 
१७–१. प्रणक्र्ेिील टप्पे– 
 

िावहतमल आवर् जैिदृष्ट्ट्या सवरम य अिमल याांच्या दरम्यान घवनष्ठ सांबांध ठेिण्यािर 
िावहतमलाच्या उपचाराची उतपे्रवरत - अिमल–प्रवरम या आधावरत केलेली असते. सुरिातीस सेंवद्रय द्रव्याांचें 
ऑलक्सकरर् करण्याची िास क्षमता असलेल्या, जीिाांच्या िाढीला अनुकूल असलेल्या पवरलस्थतीत, िातन 
करून अिमलाचे विकसन करण्यात येते. हे जीि असलेला अिमल जेव्हा िावहतमलाच्या सांपकांत आर्ला 
जातो तेव्हा सेंवद्रय द्रव्याचे ऑलक्सकरर् होते आवर् अधाांतरी आवर् कलील द्रव्याांचे वकलाटन होण्याची 
प्रिृत्ती वनमांर् होते आवर् तयातून सहज िाली बसर्ारे अिके्षप तयार होतात. ऑलक्सजनचा िरपूर पुरिठा 
असािा, तसेच िावहतमल आवर् अिमल द्रव्य याांचे घवनष्ट आवर् सतत वमश्रर् व्हािे, आवर् उपचार होत 
असलेल्या िावहतमलाची राशी ि वमसळलेल्या उतपे्रवरत अिमलाची राशी याांचे गुर्ोत्तर जिळजिळ लस्थर 
राहील अशी िािी असािी म्हर्ून काटेकोर वनयांिर्ाची पवरचालनात गरज पडते. 
 

उतपे्रवरत अिमल प्रवरम येतील पवहली पायरी म्हर्ून वग्रट, िरड पदाथण ि तेल आवर् ग्रीज 
याांच्यासारिे व्यवतकारी पदाथण काढून टाकण्याकरता पूिीच्या प्रकरर्ात िर्ंन केलेल्या अिसादन अगर 
अन्य साधनाांचा उपयोग करून िावहतमलािर प्राथवमक उपचार करण्यात येतो. अिस्थापन टाक्याांतून 
िावहतमल वमश्रर् टाक्या ि िातन टाक्याांत िाहून जातो. तेथे अांवतम अिस्थापन द्रोर्ीतून परत आलेला 
उतपे्रवरत अिमल वमसळण्यात येतो. तयािळेी तयाची राशी, आत येर्ाऱ्या िावहतमलाच्या राशीच्या २० ते ३० 
टके्क असते. िातन टाकीत िावहतमल आवर् अिमल याांच्या वमश्रर्ाचे िातन करण्यात येते आवर् सांपीवडत 
हिा सोडून ते ढिळण्यात येते अगर िास अविकल्पन केलेल्या याांविकी साधनानी अथिा दोन्ही पद्ती 
एकवित करून ते हलविण्यात येते. ४ ते ८ तासापयंत िातन केल्यािर, िावहतमल अांवतम अिस्थापन 
टाक्याांत िाहून जातो ि तेथे उतपे्रवरत अिमल अिसादनाने िगेळा करण्यात येतो. िर उल्लेि केलेला 
िातनाचा ४ ते ८ तासाचा कालािधी, िावहतमलाची शक्ती ि गुर्धमण आवर् उपचाराची वकती मािा हिीं, 
यािर अिलांबून असतो. या अिस्थावपत अिमलाचा काही िाग िातन टाकीच्या प्रिशेद्वाराचे टोकात नेण्यात 
येतो. आत येर्ाऱ्या अिमलाचे इनॉक्यलेूशन करण्याकरता परत आर्ण्यात येतो आवर् शरे्षिाग 
उपचारकाांत पांप करण्यात येतो अगर तयाची अन्य प्रकारे विल्हेिाट करण्यात येते. 
 

आ. १७–१ मध्ये, िातन आवर् वमश्रर्ाकरता िायु–विसारर् पद्तीचा उपयोग केलेले उतपे्रवरत 
अिमल सांयांि दािविले आहे. 
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आ. १७–१. णमणशगन ्ेथील बँटन हाबवरच््ा जवळचे सांपीणडि हवा वापरण््ाि ्ेि असलेले उत्पे्रणरि 

अवमल सां्ांत्र– 
 
१७–२. प्राथणमक आणि अांणिम अवस्थापन टाक््ा :– 
 

अनुपचावरत िावहतमलातील वग्रट आवर् मोठालें  घनपदाथं िातनापूिी काढून टाकर्ें अिश्य आहे 
असे मानले जाते. तथावप, उतपे्रवरत–अिमल–प्रवरम येचा उपयोग करर्ाऱ्या काांही मोठाल्या सांयांिात 
(वमल्िॉकीं आवर् न्ययूाकण  शहराांतील अवधष्ठानाांच्यापैकी काही) प्राथवमक उपचाराचा एक टप्पा म्हर्नू 
अिसादनाचा उपयोग केला जात नाही. िातनाच्या साधनाांनी वनके्षप होरे् आवर् तयाची क्षमता कमी होरे्, 
याांना प्रवतबांध होण्याच्या दृष्टीने, जे द्रव्य शीघ्रतया िाली बसते ते काढून टाकण्याने मदतच होते. वशिाय, 
असे द्रव्य टाकीच्या नळाशी बसू शकतें आवर् तयाचे विघटन होऊन उपचाराच्या कायणपद्तींत अडथळा 
येण्याचा सांिि असतो म्हर्नू ग्रीटचे वनष्ट्कासन, चाळर् अथिा विचरू्णन आवर् अिसादन, हे प्राथवमक 
उपचाराचे सामान्य टप्पे असतात. िावहतमल शक्य वततका ताजा रहारे् इष्ट असल्याने, अन्य बऱ्याच 
उपचार प्रवरम याांना लागर्ाऱ्या विश्राम कालापेक्षा प्राथवमक अिस्थापन टाक्यात हा कालािधी काहीसा कमी 
ठेिण्यात येतो. सांयांिाचा आकार ि िावहतमलाचे गुर्धमण याांच्या प्रमारे् प्राथवमक विश्रामकाल बदलरे् शक्य 
असते, परांतु टाक्याांच्या आकारात द. चौ. फु. स. द. वद. १००० गलॅन पवरिाह िगेाची तरतूद समान्यपरे् 
करण्यात येते. ८ फूट िोलीकरता विश्रामकाल सुमारे १·४ तास लागतो. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. १७–२ णवस्कॉन्मसन ्ेथील म् ूहॉलस्टीन जवळचे ्ाांणत्रकी वािनाचा उप्ोग करिारे उत्पे्रणरि–

अवमल–सां्ांत्र 
(योमन्स ब्रदसण कां पनीच्या सौजन्यानें) 

 
िातन टाकीतून, िावहतमल अांवतम अिस्थापन टाकीत अगर वनमणलकारकात िाहून जातो. हा 

सामान्यपरे् प्रकरर् १६ त िर्णन केल्याप्रमारे् सिणसाधारर् प्रकाराचा असतो पर् तयात काही बदल झालेले 
असतात. ह्यात तरांगर्ारे घनपदाथण नसल्याने मल अगर साका काढून टाकण्याच्या तरतूदीची गरज नसते. 
िातन टाकीतील मल वनस्रािातील तरांगर्ारे कर् िजनाने हलके असतात. आवर् तयामुळे तयाांच्यािर 
प्रिाहाचा ठळक पवरर्ाम होतो. म्हर्ून आगमन िगे कमी करण्याकरता पवरिाही बाांधाची लाांबी बरीच जास्त 
ठेिरे् इष्ट असते. चाांगल्या अविकल्पनात, द. वद. १ द. ल. गलँन अगर तयापेक्षा कमी क्षमता असलेल्या 
सांयांिात तयाच्या दर रेिीय फुटास दर वदिशी १०,००० गलॅन पवरिाह िगेाची आवर् मोठाल्या 
सांयांिाच्याकरता द. रे. फुटास १५००० गलॅन पेक्षा जास्त िगे नाही अशी तरतूद केलेली असते. 
 

मोठाल्या सांयांिातील टाकीचा पवरिाह िगे. द. चौ. फृ. पृष्ठिागाकरता द. वद. १००० गलँन पेक्षा 
जास्त असू नये. तथावप, द. वद १ द ल. गलॅनपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या सांयांिाकरता पवरिाह िगे द. चौ. 
फु. स द. वद. ८०० गलँन इतका वटकिनू ठेिािा. िोली आवर् प्रिाहाची लाांबी याांचे गुर्ोत्तर प्रस्थावपत 
करण्याच्या दृष्टीने काही विचार करण्यात आला आहे. ते गुर्ोत्तर गोल टाकीकरता सुमारे एकास पाच 
आवर् चौकोनी टाक्याांकरता सुमारे एकास सात ठेिाि.े अिमल परत जाण्याची तरतूद असािी म्हर्नू 
उतपे्रवरत–अिमल–सांयांिात अांवतम अिस्थापनाची नेहमीच आिश्यकता असल्याने, दुहेरी अिस्थापन 
टाक्याांची जरुरी आहे असे मानण्यात येते. 
 
१७–३. प्रणक्र्ेिील वैणशष्ट्ठ्ये :– 
 

रूढ झालेल्या उतपे्रवरत–अिमल–प्रवरम येने उपचाराचा उत्तम दजां प्राप्त करता येतो. मलवनस्राि 
स्िच्छ असतो आवर् बी ओ डी चे प्रमार् कमी असते. तथावप, रुढ प्रवरम येत अनेक सुधारर्ा विकवसत 
करण्यात आल्या आहेत आवर् तयाांतून जिळजिळ इलच्छत अशा कोर्तयाही लघुतर मािेत उपचार करता 
येतात. रूढ अविकल्पनाच्या सांपूर्ण उपचार सांयांिातील सामान्य वनःस्रािात BOD ची. द. वल ला १५ ते ३० 
वम. गॅ्र. इतकी व्याप्ती असते. बऱ्याचशा सुधारर्ा लाग ू केलेल्या BOD पैकी ६० ते ७० टके्क तो काढून 
टाकला जाईल अशा तऱ्हेनें, अविकलल्पत केलेल्या असतात. तयाच्या उलट रूढ सांयांिात तयाचे वनष्ट्कासन 
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९० टके्क अगर तयापेक्षा जास्त चाांगल्या प्रमार्ात करता येते. अनेक सुधारर्ातून प्राप्त झालेला लिवचकता 
हा उपचाराच्या पद्तीच्या महतिाच्या िागाांच्यापैकी एक िाग असतो. आर्िी एक फायदा, जो विशरे्ष 
करून अनेक मोठ्या शहराना वमळू शकतो तो, सांयांिाकरता कमी जागा लागते हा आहे. 
 

उतपे्रवरत–अिमल–सांयांिाचा प्राथवमक िचण वततक्याच दजाचा उपचार करण्यात येर्ाऱ्या दुसऱ्या 
कोर्तयाही प्रवरम येच्या िचाशी तुलना करता येईल असा असतो. पवरचालन िचण पुष्ट्कळ िळेा जास्त असतो 
आवर् पवरचालनात बऱ्याच प्रमार्ात कौशल्य लागते; जेव्हा सेंवद्रय िारर् आवर् प्रिाहाची राशी याांच्यात 
थोडक्या कालािधीत िरीि प्रमार्ात फरक पडतो तेव्हा कौशल्याची विशरे्ष गरज असते. पवरचालन 
कौशल्याची गरज आवर् बऱ्याच उदाहरर्ाांत २४ तास पवरचारर्ात दक्षता लागते. या गरजाांमुळे, मोठ्या 
लोकसांख्येच्या िसाहतीत ही पद्त काटकसरीने िापरण्यािर मयांदा पडते. उजां वनमितमतीकरता पावचि–
िायू िापरण्याने पवरचालन िचाची काहीशी िरपाई होण्याचा सांिि असतो पर् जेव्हा २४ तास 
पवरचालनाची तरतूद केलेली असते आवर् लोकसांख्या ७५०० ते १००,००० पेक्षा जास्त असते तेव्हाच हे 
शक्य होते. 
 

रूढ पणरचालन :– प्राथवमक उपचार केल्यानांतर रूढ अविकल्पनात, ४ ते ८ तासाचा िातनकाल, 
िातन केलेल्या वमश्रर्ाचे अिस्थापन आवर् िातन टाकीच्या प्रिशेद्वाराकडे अिस्थावपत उतपे्रवरत अिमल 
परतून येरे्, याकरता लागर्ारी तरतूद सामान्यतः केलेली असते. जेव्हा सांपीवडत िायु–िातनाचा िापर 
केला जातो तेव्हा वनष्ट्कावसत BOD च्या दर पौंडास ५०० ते ७०० घ. फू. व्याप्तीत िायचूी गरज लागते. 
 

िातन टाकीिरील सरासरी BOD िार, िातन व्यिस्थेतील दर १०० पौंड तरांगतया द्रव्याकरता, ५० 
पौंडापेक्षा जास्त असत नाही. जेव्हा ह्या कसोटीचे पालन केले जाते तेव्हा मलवनस्राि स्िच्छ असतो, तयाचे 
उच्च प्रमार्ात नायरीकरर् झालेले असते आवर् तयािेंळी BOD चा अांश द. वल. ला ३० वम. ग्रँ. पेक्षा कमी 
असतो; पुष्ट्कळ िळेेला तो द. वल. ला १० ते १५ वम. ग्रँ. इतका कमी असतो. 
 

प्रवरम येतील सुधारर्ा :– रूढ अविकल्पन केलेल्या उतपे्रवरत–अिमल सांयांिातील वनस्रािाचे 
चाांगल्या प्रकारे नायरीकरर् झालेले असते आवर् तयातील ५ वदिसाचा BOD अल्प असतो. तथावप, जर ही 
प्रवरम या नायरीकरर्ाच्या टप्प्यापयंत केला नाही तर वततक्याच प्रमार्ात ५ वदिसाच्या BOD चे आवर् 
तरांगतया द्रव्याचे वनष्ट्कासन साध्य करूनही उपचारर् िचांत बचत करता येईल. सामान्यपर्ें सुधावरत 
पद्तीत, वमश्र द्रव्यातील तरांगतया द्रव्याची राशी कमी करून िातनाचा काल कमी करण्यात येतो. 
िापरण्यात येर्ाऱ्या अगर चाांचर्ी होत अगलेल्या पद्तींची व्याप्ती, रूढीस अनुसरून िावहतमलाच्या काही 
िागािर उपचार करून आवर् प्राथवमक उपचार सांयांिातील मलवनस्रािाबरोबर सांवमश्रर् करण्यापासून ते 
ऑलक्सजन िायू िापरण्यापयंत, असते. 
 

टप्प्याटप्प्याच्या िातनात पसरलेला अिमल अगर अिस्थामितपत िावहतमल जसजसा िावहतमल 
िातन टाकीतून िाहत जातो तसतसा वनरवनराळ्या रबदूांच्यापाशी तयात वमसळािा अशी तरतूद केलेली 
असते. उपचारात जास्तीत जास्त कायणक्षमता प्राप्त होण्याकरता िावहतमल अगर परतलेला अिमल जया 
रबदूांच्याजिळ वमसळण्यात येतो तया रबदूांच्यािर आवर् तयाच्या प्रमार्ािर वनयांिर् ठेिरे् ह्या प्रवरम येत शक्य 
होते. िातकाची राशी कमी लागते पर् BOD चे िारर् आवर् वनष्ट्कासन बरेच जास्त असते. रचचोळे िातन 
अशा िस्तुलस्थतीिर आधारलेले असते की. जसजसे िातन टाकीमधून वमवश्रत द्रि पुढे पुढे जाते तसतसा 
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िायु कमी लागतो. म्हर्ून अांतःप्रिाहाच्या मुिाशी हिा जास्त प्रमार्ात पुरविण्यात येते. बहुतेक चाांगल्या 
प्रकारे अविकल्पन केलेल्या सांयांिाांच्यािर ही सामान्य कायणपद्ती असते, पर् मलूितू प्रवरम येत काटेकोरपरे् 
सुधारर्ा होत नाही. 
 

उतपे्रवरत िातनात, रूढ उतपे्रवरत–अिमल–सांयांिे जोडीने िापरण्यात येतात आवर् तयाांचे समाांतर 
पवरचालन होते. एका सांचातील अांवतम अिस्थापन टाकीमधील अवतवरक्त उतपे्रवरत अिमलाचा दोन्हीही 
िातन टाक्यात पुरिठा करण्यात येतो. आवर् दुसऱ्या सांचातला अिमल अांवतम वनस्तारर्ाकडे पांप केला 
जातो. ह्या योजनेमुळे सांरचनेिरील िचांत आवर् सांिाव्यतः पवरचालन िचांतही बचत होते पर् पवरचालन 
वनष्ट्कर्षांत बदल होत नाही. 
 

आ. १७–३ मध्ये दािविलेल्या जीिार्ु–अिशोर्षर् पद्तीत, िावहतमलाचे एका िास कक्षात 
उतपे्रवरत अिमलाने सूमारे ३० वमवनटे पूिणिातन कररे्, नांतर िावहतमल ि अिमल याांचे वमश्रर् िातन 
टाकीत सोडून तेथे सुमारे २½ तास तयाांचे िातन करर्ें, या गोष्टींचा समािशे असतो. िातनाचा एकूर् काल 
बराचसा कमी होतो आवर् तयामुळे सांयांिाच्या क्षमतेत िाढ होते. 
 

 
आ १७-३ जीिार्ु – अिशोर्षर् प्रवरम या 
(इन्न्िल्की इन्कािोिेशिच्या सौजन्यािे 

 
जीिार्–ुअिके्षपर् पद्तीत ऑलक्सजन िायचूा िापर करण्यात येतो. एका प्रवतधारी 

ऑलक्सजनीकरर्ाच्या सांचात अपवशष्टािर पूिोपचार केले जातात ि नांतर ते जीिार्ुशास्त्रीय दृष्टीने सवरम य 
अशा पुांजक्याच्या आिरर्ामधून िरच्या वदशकेडे सोडण्यात येते. ही प्रवरम या आ. १७–४ मध्ये आरेिीय 
पद्तीने दािविली आहे. पवरचालनासांबांधी आधारसामग्री उपललध नाही. 
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आ. १७-४. जीिार्ु अिशोर्षर् पध्दतीचा प्रायोवगक सयांिातील अनुरम म- आरेि 

(डॉर आवलव्हर इन्कापोरेशन याांच्या सौजन्याांने) 
 

िातन टाकीत उच्च गतीच्या सुधावरत प्रवरम या रूढ सांयांिातील िारर्ापेक्षा बऱ्याच जास्त करण्यात 
येतात. दर १०० पौंड अिमलातील घनपदाथाकरता दर वदिशी १०० पौंडापेक्षा सामान्यतः जास्त BOD 
असतो आवर् पुष्ट्कळ िळेा तो यापेक्षाही बराच जास्त असतो. 
 
१७–४. अवमल–आ्िन–मात्रा–दशवकाांक :– 
 

उतपे्रवरत अिमल टाकीजिळच्या िातन टाकीतील वमश्र घनपदाथाचे िजन हा वतच्या 
अविकल्पनातील एक महतिाचा घटक असल्याने आवर् वतच्या पवरचालनातही वततकाच महतिाचा 
असल्याने एक सोपी ि िापरण्याजोगी चाांचर्ी कररे् इष्ट असते. 
 

अिमल–आयतन–मािा–दशणकाांकरता चाांचर्ी जिळजिळ सिणि करण्यात येते, अचूकतेच्या 
स्िीकायण मयांदेत वमश्र द्रिातील तरांगतया घनपदाथांच्या राशीच्या टके्किारीची ह्या चाांचर्ीने कल्पना येते. 
एक वलटर वमश्र द्रि ३० वमवनटे वनिल ठेिनू आवर् अिस्थावपत अिमलाच्या राशीचे मापन करून ही 
टके्किारी प्राप्त केली जाते. नांतर वमश्र द्रिातील तरांगतया घनपदाथाचे शुष्ट्किजन-साांद्रर् वनवित केले 
जाते. 
 

दुसरे फलन आवर् पवहले फलन याांचें गुर्ोत्तर हा अिमल–आयतन–दशणकाांक असतो. 
उदाहरर्ाथण, जर अिस्थापन चाांचर्ीतून वमळालेली टके्किारी २० असेल आवर् तरांगतया घनपदाथांचे 
शुष्ट्क–िजन–साांद्रर् ०·२५ प्रवतशत असेल तर अिमल–आयतन-दशणकाांक २० ÷ ०·२५ = ८० येईल. 
सुपवरचालवनत सांयांिातील विसवरत–िायु–प्रवतस्थापनाकरता सामान्य मूल्ये ५० ते १५० पयंत आवर् 
याांविकी िातनात ती २०० ते ३०० च्या दरम्यान असतात, पवरचालन होत असताना वमश्र द्रिाांत तरांगतया 
घनपदाथाची इष्ट टके्किारी वटकून राहण्याकरता अिमलाची वकती राशी परत जािी हे ठरविण्यास 
अिमल–आयतन दशणकाांक उपयोगी पडतो विसवरत–िायु–प्रकाराांच्या बहुतेक सांयांिात िातन टाकीत 
गेलेल्या घनपदाथांची राशी द. वल. ला १५०० ते ३००० वम. ग्रँ. असते आवर् याांविकी सांयांिात वतची व्याप्ती 
सामान्यपरे् द. वल. ला ३०० ते ९०० वम. गॅ्र. च्या दरम्यान असते. 
 
१७–५. परििारा अवमल :– 
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उतपे्रवरत अिमल सांयांिाचे अविकल्पनात िातन काल, िावहतमलाच्या प्रिाहाची राशी, आवर् 

परतर्ारी अिमलाची सांिाव्य राशी, याांना महति असते कारर् तयाांच्यािरून िातन टाकीचा आकार वनवित 
करता येतो. तथावप, प्रिाहाची राशी, िावहतमलाची शक्ती, आवर् िातन टाकीतील अतयांत इष्ट असे वमश्र 
द्रव्य–साांद्रर् ह्याांचा सांबांध येत असलेले बदल पवरचालनात होत असतात अनुकूलतम पवरचालन 
पवरलस्थती वटकिण्याकरता िातन टाकीतील घन पदाथांच्या प्रमार्ात बदल करण्याची जरूरी लागेल 
आवर् म्हर्ून परतर्ाऱ्या अिमलाच्या राशीत बदल करािा लागेल. याकरता अविकलल्पत गरजाांच्या १५० 
टके्क परतर्ाऱ्या अिमलाच्या प्रिाहाची अविकल्पनात तरतूद केलेली असते. 
 

परतर्ारा अिमल अांवतम अिस्थापन टाकीतून घेण्यात येतो. बऱ्याच काळपयंत साठिनू 
ठेिण्यामुळे अिमल वशळा होतो म्हर्ून तो तातकळ काढून घेतला पावहजे. तो एकतर िातन टाकीच्या 
प्रिशेद्वारात जरूर तर एक टप्पा ठेिनू पाठिािा अगर पांप करून वनस्तावरत करािा. 
 
१७–६. अणभकल्पनाच््ा अनुभवाणधणष्ठि प्रथा :– 
 

५००० ते १०,००० लोकसांख्येकरता काम देर्ाऱ्या उतपे्रवरत अिमल सांयांिात सामान्यपरे् 
िातनाकरता आवर् ढिळण्याकरता सांपीवडत िायु िापरण्यात येतो. तथावप, अवधक मोठ्या सांयांिात िायु 
आवर् याांविकी उपकरर्ें एकवितपरे् िापरता येतील अशा तऱ्हेने ती बाांधण्यात येत आहेत. वनरवनराळ्या 
वनयामक सांस्थानी ठरविलेल्या अगर तकण सांगत गर्नाांसारख्या अनुििावधवष्ठत प्रथाांच्यािर सांयांिाचे 
अविकल्पन आधारलेले असाि.े अशा प्रथाांत बी ओ डी चे िारर् आवर् वमश्र द्रिातील तरांगर्ाऱ्या 
घनपदाथांचे िजन विचारात घेतले जाते. 
 

अनेक शासकीय स्िास्र्थ्याविर्षयक िातयाांनी अविकल्पनाच्या सामान्य बाबी काय असाव्या हे 
ठरविले आहे. सामान्य गरजाांिरून, अविकल्पनाचा पाया म्हर्ून िालील अनुििावधवष्ठत प्रथाांचा उपयोग 
करािा लागेल असे वदसून आले आहे. 
 
१. लागू केलेल्या BOD चे ९० प्रवतशत्  वनष्ट्कासन 
 
२. स्ितांिपरे् पवरचालन करण्याकरता सुसि केलेल्या दोन अगर अवधक िातन टाक्याांची 

तरतूद 
 
३. १० फुटाांपेक्षा िोली कमी नसािी ि सामान्यपर्ें ती १५ फुटाांपेक्षाजास्त नसािी. 
 
४. प्रिशेद्वाराांिेरीज टाक्याांतील सिण िागाांत दर वलटरला २ वम. ग्रँ. हिा वटकून राहील अशी 

तरतूद करािी. 
 
५. विसवरत िायचू्या टाकीकरता ५ वदिसाच्या BOD च्या दर पौंडास १००० घ. फू. हिचेा 

पुरिठा असािा. 
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६. अवतिारर्ाकरता १५० टके्क क्षमता असािी. 
 
७. िातन टाक्याांत िालीलप्रमार्ें अिरोधन काल असािा. द. वद. ०·२ ते ०·८ द. ल. गलॅन 

क्षमतेकरता ७½ तास; द. वद. ०·८ ते १·० गलँनकरता ६ ते ७½ तास; आवर् द. वद. १ द. 
ल. गलॅनपेक्षा जास्त क्षमतेंकरता ६ तास. 

 
अविकल्पनाकरता कधीकधीं िापरण्यात येर्ारा आधार, िातन टाकीच्या एकक राशीकरता BOD 

िारर्, हा असतो. िातन टाकीच्या राशीच्या दर १००० घ. फू. करता ५ वदिसाांच्या ३० ते ५० पौंड BOD ची 
तरतूद करर्ें ही नेहमीची प्रथा असते. काही सांयांिाांच्या अविकल्पनात BOD च्या ह्या राशीत िाढ केलेली 
असते. उदाहरर्ाथण, कॅनडातील अलबटातील एडमाँटनला १९५५ ते १९५७ पयंत काम चालू असलेल्या 
सांयांिाचे, िातन टाकींच्या क्षमतेच्या १००० घ. फू. स BOD च्या ६० पौंड िारर्ाकरता, अविकल्पन केले 
होते. ७ वदिसाचा आठिडा आवर् जेव्हा अिमल अवधक प्रबल होतो तेव्हा ५ वदिसाच्या कायंशील 
आठिड्याकरता दर १००० घ. फू. करता ७५ पौंड हा आधार धरण्यात आला होता. 
 
१७–७. िकंसांगि अणभकल्पन :– 
 

BOD च्या वनष्ट्कासनाच्या स्िरूपात मापन केलेल्या उतपे्रवरत अिमलाच्या प्रवरम येच्या क्षमतेचा, 
िातन टाकीत िाहून नेलेल्या उतपे्रवरत अिमलातील एकूर् अगर बाष्ट्पशील पदाथांच्या िजनाशी, प्रतयक्ष 
सांबांध असतो आवर् टाक्याांना लागू केलेल्या BOD च्या िाराशी व्यस्त सांबांध असतो. िातन होत असलेल्या 
तरांगर्ाऱ्या घनपदाथाच्या िजनाने ५० टक्क्यापेक्षा जास्त नसलेल्या (नागरी िावहतमलातील) दररोजच्या 
सरासरी BOD नें, रूढ अविकलल्पत सांयांिात लागू केलेला BOD ९० टके्क कमी होण्याची शक्यता असते. 
उच्च गवत सुधारर्ातील अवधक िारी िारर् िैवशष्ट्ठ्यामुळे BOD मध्ये कमी घट होते. हे िारी िारर् १ ते ४ 
पौंड BOD च्या मयादेत असते. 
 

अिमल–आयतन–दशणकाांक, परतर्ाऱ्या अिमलाची वकमान टके्किारी, आवर् वमश्र द्रिातील 
घनपदाथांचे साांद्रर्, याांच्या मधील सांबांध सांयांि पवरचालनाच्या अनुििािरून प्रदमितशत झाला आहे. हा सांबांध 
िालीलप्रमारे् असतो. 
 

परतर्ाऱ्या अिमलाची टके्किारी = 
१०० 

(१७–१) 
(१००/ip) — १ 

 
येथे i = अिमल-आयतन–दशणकाांक; 
P = वमश्र द्रिातील घन पदाथाची टके्किारी; 

 
सांपीवडत हिा िापरर्ाऱ्या सांयांिात, जर अिमल–आयतन–दशणकाांक ८० आवर् वमश्र द्रिातील 

घनपदाथांचे साांद्रर् द. वल. ला २५०० वम. ग्रँ. असेल तर तयािरून परतर्ाऱ्या अिमलाची राशी सुमारे २५ 
प्रवतशत् असल्याचे दृष्टोतपत्तीस येते; पर् जर अिमल–आयतन–दशणकाांक १०० असेल तर परतर्ाऱ्या 
अिमलाची राशी ३३ टके्क असेल. बहुतेक सांयांिात अिमल–आयतन–दशकंाांकात मधून मधून बराच बदल 
होत असल्यामुळे ि याबद्दलची व्याप्ती सांिाव्य ५० इतकी कमी आवर् कदावचत २५० इतकी उच्च असल्याने 
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वमश्र द्रिात इष्ट प्रमार्ात घनपदाथांचे साांद्रर् वटकून रहाि ेम्हर्ून परतर्ाऱ्या अिमलाच्या राशीत सुधारर्ा 
केली पावहजे. अिमल–आयतन–दशणकाांक १५० आवर् द. वल. ला घनपदाथाचे साांद्रर् २००० वम. गॅ्र. 
असताना परतर्ाऱ्या अिमलाच्या राशीत ४० टक्क्यापेक्षा जास्त िाढ केली पावहजे. 
 

वमश्र द्रिातील घनपदाथं अवनिायणतः परतून आलेले घनपदाथण असतात. कारर् अिस्थावपत 
िावहतमलातील घनपदाथांची िर सामान्यतः इतकी कमी असते की वतचा काांहीही पवरर्ाम होत नाही. 
 

जर वमश्र द्रिाांतील घनपदाथांचे साांद्रर्, BOD िारर्, आवर् BOD िारर् ि घनपदाथं याांचे 
गुर्ोत्तर हे प्रस्थावपत केले अगर गृहीत धरले तर अविकल्पनाकरता िातन टाकीचे आयतन सहज सवन्नकट 
आर्ता येते. उदाहरर्ाथण, जर द. वल. ला वमश्र द्रिातील घनपदाथण २००० वम. ग्रँ. िातन टाकीतील दर 
१०० पौंड घनपदाथांच्याकरता द. वद. BOD चे िारर् ३५ पौंड, आवर् (२०,००० लोकसांख्येपासूनच्या 
प्राथवमक उपचारात ३० टके्क वनष्ट्कासन झालेल्या) BOD चे एकूर् िारर् २३८० पौंड असेल तर, िातन 
टाकीचे लागर्ारे आयतन, द. ल. गलँनमध्ये, १००×२३८०/ (३५×२०००×८·३) = ०·४१ येते; हे ५४७०० 
घ. फूटाइतके आहे. 
 

वािन टाक््ाांचे अणभकल्पन :– 
 

िर वदग्दमितशत केल्याप्रमारे् जयािर िातन टाकीचे अविकल्पन आधावरत कराियाचे असते असे तीन 
घटक असतात. विश्रामकाल, BOD िारर्, आवर् िातन असलेले घनपदाथण, हे ते तीन घटक आहेत. 
उदाहरर्ादािल, १०,००० लोकसांख्येपासून द. वद. १ द ल. गलॅन िावहतमल प्रिावहत होत आहे, 
प्राथवमक अिसादन टाकीत BOD चे ३० टके्क वनष्ट्कासन होत आहे, आवर् परतर्ाऱ्या अिमलाचा प्रिाह २५ 
टके्क आहे, असे गृहीत धरूया– 
 

विश्रामकालािर आधावरत केलेल्या अविकल्पनाकरता, द. वद. १ द. ल. गलॅन प्रिाह अवधक २५ 
टके्क परतर्ाऱ्या अिमलाकरता अगर द. वद. १·२५ द. ल. गलँन एकूर् प्रिाहाकरता ६ तासाच्या विश्राम 
कालाची तरतूद करण्यात येईल. लागर्ारीं क्षमता ६×१·२५/२४ = ०·३१२५ द. ल. गलॅन अगर ४१७०० 
घ. फू. येईल. टाकीची िोली १५ फूट आवर् रुां दी २० फूट धरली तर लागर्ारी लाांबी १३९ फूट येईल. 
 

राशीच्या दर एककाला BOD च्या िारर्ािर आधावरत केलेल्या अविकल्पनात दर १००० घ. फूट 
टाकीच्या क्षमतेकरता ३० पौंड BOD ची तरतूद केली जाईल. िातकाकडील BOD िार 
१०,०००×०·१७×०·७० = द. वद. ११९० पौंड असल्यामुळे लागर्ारी क्षमता ११९०×१०००/३० = ३९७०० 
घ. फूट येईल. जर १५×२० फूट अनुप्रस्थ छेद िापरला तर लाांबी १३३ फूट येईल. 
 

िातन होत असलेल्या घनपदाथांिर जेव्हा अविकल्पन केले जाते तेव्हा वमश्र द्रिातील १०० पौंड 
घनपदाथाकरता ि द्रिातील द. वल. ला २००० वम. गॅ्र. साांद्रर्ाकरता ३५ पौंड BOD ची तरतूद करण्यात 
येते. िातका कडील BOD िार पूिी इतकाच म्हर्जे द. वद. स ११९० पौंड असतो. परतर्ाऱ्या 
अिमलाकरता जर २५ टके्क अवतवरक्त िर घातली तर एकूर् िारर् ११९०×१·२५ = द. वद. १४८८ पौंड 
येते. ततसम घन पदाथाची राशी १४८८×१००/३५ = ४२३० पौंड आवर् १ द. ल. वमश्र द्रव्यातील घन 
पदाथांची राशी २०००×८·३४ = १६६८० पौंड येते. ४२३० पौंड घनपदाथाच्याकरता िातन टाकीचे आयतन 
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४२३०/१६६८० = २५४ द- ल. गलॅन अगर ३३९०० घ. फूट येईल. जर १५×२० फूट अनुप्रस्थ छेद िापरला 
तर लागर्ारी लाांबी ११३ फूट येईल. 
 

जर सिण घटक वबनचकू माहीत असले तर िातन होत असलेल्या घनपदाथाचा िापर करून 
सांगर्न कररे् अवधक श्रेयस्कर असते. जर गृहीत मूल्ये प्रतयक्ष मूल्याांचे प्रवतवनवधति करत असतील तर 
वनष्ट्कर्षण िावहतमल अगर परतर्ाऱ्या अिमलाच्या प्रिाहािर अिलां बून रहात नाही. 
 

टाक््ाांची मापे आणि सांख््ा :– 
 

िातन टाक्याांच्या अविकल्पनािर िोलीसारख्या स्थावनक पवरलस्थतीचा पवरर्ाम होरे् शक्य असते 
तथावप उथळ टाक्याांत हिचेा दाब कमी लागतो पर् हिचेे बुडबुडे आवर् िावहतमल याांच्यात िोल 
टाक्याांच्या सारिा पुरेसा सांपकण काल उपललध होत नाही. िोली १० ते १५ फूट आवर् तळ सपाट अगर 
जिळजिळ सपाट ठेिण्याची प्रथा असते. रुां दी िोलीच्या १½ ते २ पट असते. हे गुर्ोत्तर सांख्येतील 
काटकसर आवर् अनुििािर आधावरत केलेले आहे. तयािरून असे वदसते की घनपदाथण िाली बसू नयेत 
म्हर्ून लागर्ारा पुरेसा िळे या आकाराांच्या नाल्याांत रािता येतो. 
 

वकमान दोन सांचाची तरतूद करािी; अवधक सांख्या ठेिरे् श्रेयस्कर होईल. द. वद. ५ द. ल. गलॅन 
क्षमतेपेक्षा कमी असलेली सांयांिािेरीज अगर स्थावनक पवरलस्थतीिरून स्पष्टपरे् अन्य गरज वदग्दमितशत न 
झाल्यास चार िातन टाक्याांची तरतूद करािी. 
 

आ. १७–५ मधील समितपल प्रिाही टाक्याांना पूिी िापरण्यात येर्ाऱ्या उांच सिल प्रकारापेक्षा कमी 
िचण येतो. तळािर आडव्या वदशनेे द. से. स. १·५ फूट िगे ठेिनू घनपदाथण तळाशी बसण्यास प्रवतबांध 
करण्यात येतो. टाक्याांच्या तळाच्या काहीसे िर विसारक उचलून टाकीतून पार्ी काढून घेत असण्याच्या 
अगर ती वरकाम्या होत असण्याच्या काळात विसारकािरील साचलेंल्या घनपदाथांत घट होते. 
 

 
आ. १७-५. समितपल प्रिाही िातन टाकी. 

 
१७-८. वािनाच््ा पद्धिी :– 
 

िावहतमल आवर् उतपे्रवरत अिमलाच्या वमश्रर्ाचे िातन आवर् विक्षोिन करण्याच्या दोन पद्ती 
सामान्यतः िापरण्यात येतात. विक्षोिनाकरता आवर् हिचे्या विसपणर्ाकरता याांविकी उपकररे् असलेल्या 
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विसावरत हिशेी एका पद्तीत सांबांध असतो. दुसऱ्या पद्तीत, पे्रवरत अगर चूवर्षत िायुमांडलीय हिचेा अगर 
पृष्ठीय िातनाचा िापर करण्यात येतो. विसावरत हिा कायणपद्तीत, िातन टाकीच्या तळाशी दाबािाली 
विसावरत केलेल्या हिचे्या लहान लहान बुडबुड्याांतून लागर्ारा बराचसा आँलक्सजन वमळतो. याांविकी 
िातनाांत िायु प्रिाही नवलकातून पांिे, अगर अन्य साधनाांनी, िायुमांडलीय हिा िावहतमलात सोडण्यात 
येते. ही दोन प्रकारची सांयांिे आ. १७–१ ि १७–२ मध्ये दािविली आहेत.जरूर असलेल्या ऑलक्सजनचा 
पुरिठा कररे् हा िातनाचा उदे्दश असतो आवर् ऑलक्सजनचे स्थानाांतरर् वजतके जास्त कायणक्षम असेल 
वततकी उपचार क्षमता िाढते. काांही सांयांिाांत दोन्हीही िातन पद्ती िापरण्यात येतात. 
 

जेव्हाां सांपीवडत हिा िापरण्यात येते तेव्हा बहुधा तयातील १० टक्क्यापेक्षा जास्त ऑलक्सजनचा 
िापर होत नाही. याांविकी िातनाांत हिचेे लहान लहान बडुबुड्याांत रूपाांतर अवधक कायणक्षमतेने होते, परांतु 
सांपूर्ण टाकीच्या के्षिफळाच्या मानाने बुडबुड्याांचे प्रमार् कमी असते आवर् विसावरत िायू–िातनातल्या पेक्षा 
दर एकक कालातील ऑलक्सजनचे स्थानाांतरर् कमी होते. याांविकी विके्षपर् आवर् विसावरत हिचेा 
एकवित िापर करण्याने स्थानाांतरर् गवत आवर् उपचाराची कायणक्षमता िाढते पर् िचांत िाढ होत 
असल्याने साध्य करता येर्ाऱ्या कायणक्षमतेिर मयादा पडते. 
 
१७-९. णवसणरि हवेचा वापर :– 
 

हवेची गरज :– उपचाराकरता वकती विसवरत हिा लागेल हे ठरविण्याच्या अनेक कसोट्या 
आहेत. दर गलॅन िावहतमलाला लागर्ारी हिा आवर् BOD च्या दर पौंडास वनष्ट्कासनास लागर्ारी हिा 
ह्या सामान्यपरे् िापरण्यात येर्ाऱ्या दोन कसोट्या आहेत. िावहतमलाच्या शक्तीचा विचार जयात केला 
जात नाही असा दीघंकालीन प्रस्थावपत आधार, उपचार करण्यात येर्ाऱ्या िावहतमलाच्या दर गलँनला 
१·० ते १·५ घ. फू. मुक्त हिेची तरतूद कररे्, हा असतो. द. द. ल. गलँन प्रिाहाकरता द. वम. स. ७०० ते 
१०५० घ. फू. हिा लागेल. अन्य आधाराप्रमारे् दर पौंड BOD वनष्ट्कावसत होण्याकरता ५०० ते ७०० घ. फू. 
मुक्त हिा पुरिािी लागेल. प्रतयक्षात ह्या आधारािर लागर्ाऱ्या क्षमतेच्या १५० ते २०० टके्क क्षमता 
सामान्यपरे् ठेिण्यात येते. याांत हिाई उच्चालन अगर अिमलाच्या पुनणिातनाकरता लागर्ाऱ्या हिचेा 
अांतणिाि केलेला नसतो. 
 

िावहतमलाच्या ताजेपर्ामुळे लागर्ाऱ्या हििेर पवरर्ाम होतो. कारर् वशळा िावहतमल हितेील 
ऑलक्सजनचा ताजया िावहतमलापेक्षा अवधक सािकाश उपयोग करतो. तसेच वशळ्या िावहतमलास उच्च 
प्रमार्ात ऑलक्सजन लागतो, आवर् दुय्यम अिस्थावपत टाकीत जरुरीपेक्षा जास्त िळे तो राहू देरे् इष्ट 
नसते. 
 

फुां कण््ा :– विसावरत हिा टाकीच्या तळाशी अगर तयाच्याजिळ सामान्यतः सोडण्यात येते, आवर् 
द. चौ. इां. स ८ ते १० पौंड दाबािाली ती पुरविली जाते. लहान सांयांिात, वनवित विस्थापनाच्या शुष्ट्क 
प्रकाराच्या वफरतया फुां कण्या मुख्यतः िापरण्यात येतात; अपकें द्री अगर टबो फुां कण्या मोठाल्या सांयांिािर 
अवधक पसांत केल्या जातात. धूळ आवर् तेले मयावदत रहािी म्हर्नू फुां कर्ीत सोडण्यात येर्ारी हिा गाळून 
घ्यािी नाहीतर विसारक चोंदून जातील. पुरिलेल्या हितेील धुळीचा अांश मुक्त हिचे्या द. १००० घ. फू. त 
०·५ वम. ग्रँ. पेक्षा जास्त असू नये; तयापेक्षाही तो कमी असर्ें श्रेयस्कर असते. काांही विवनमाते दर १००० घ. 
फू. स ०·१ वम. गॅ्र. पेक्षा धूळ जास्त असू नये अशी वशफारस करतात. वफरतया प्रिािी फुां कण्याांची कायंक्षम 
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शलक्त वनिशेाच्या ७० ते ८० टक्क्याांच्या मयादेत असते आवर् तयाांची क्षमता द. वम. स सुमारे ५०,००० घ. 
फू. असते. अपकें वद्रत फुां कण्याांची क्षमता द. वम. स १२५०० घ. फुटा पयंत असते. सामान्य प्रमार्ात BOD 
असलेल्या िावहतमलाच्या द. द. ल. गलॅनकरता सुमारे २० ते २५ अश्वशक्ती लागते. 
 

वा्ु-णवसारक :– विसारकाांच्याकरता अनेक प्रकारचे पदाथण िापरण्यात आले आहेत पर् पूिी 
बहुतेक सांयांिाांत स्फवटक दळून तयाचा उपयोग करण्यात येत असे. तक्ते ि नळ्या हे दोन्हीही िापरण्यात 
येतात. आ. १७–६ त सलच्छद्र अल्यूवमनम–ऑक्साईडचे तक्ते आवर् नळ्या दािविल्या आहेत. मानक 
तक्ते १२ इांच चौरस आवर् १ इांच जाड असतात. अशा तक्तयाचे सरासरी प्रिािी के्षिफळ ०·८४ चौ. फू. 
असते. मानक नळ्याांची लाांबी २४ इांच, आतील व्यास ३ इांच आवर् बाजूची जाडी ⅝ इांच असते. नळीच्या 
तळाचा ⅓ िाग प्रिािी विसारक म्हर्ून काम देत नसल्यामुळे दर नळीचे कायणकारी के्षिफळ सुमारे १·२५ 
चौ. फू. असते. तक्ते आवर् नळ्याांची हिकेडील बाजू हितेील तरांगर्ाऱ्या द्रव्यामुळे आवर् पाण्याकडील 
बाजू अिसाद आवर् जलीय द्रव्याने चोंदून जाते. 
 

 
आ. १७-६. अल््णूमनम ऑक्साईडचे सन्च्छद्र िक्िे आणि नळ्ा. 

 
आ. १७–७ मध्ये दोलायमान विसारक िापरलेले एक नमुनेदार प्रवतस्थापन दािविले आहे. 

(तयातील) मुख्य फायदा साफ, करण्याकरता अगर तपासर्ीसाठी ते दोलायमान होण्याची क्षमता, हा 
आहे. 
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स्टेनलेस स्टीलच्या नळ्याांच्या उपयोग केलेल्या, सरन नाांिाच्या प्लॅलस्टकमध्ये गुांडाळलेल्या, 

विसरकाांत तुलनेने मोठी िोके असतात आवर् ते अगदीं अवलकडे विकवसत करण्यात आले आहेत. िजनाने 
ते हलके असतात आवर् साफ करण्याकरता ते सहज काढता येतात. जेव्हा हिचेा दाब काढून घेतला जातो 
तेव्हा स्ियांशोधी असर्ाऱ्या लिवचक वपशव्याांचा ि नळ्याांचासुद्ा िाढतया प्रमार्ात िापर होत आहे. 
 

उदाहरर्ादािल, प्राथवमक उपचाराांनी द. वल. ला २०० वम. गॅ्र. BOD द. वल. ला १३० वम. ग्र ँ
इतका कमी केलेल्या द. वद. २ द. ल. गलॅन (िावहत मलािर) उपचार कराियाचे आवर् दर वदिशी २१६६ 
पौंड BOD लागू कराियाचे एक सांयांि आहे असे गृहीत धरा. BOD च्या दर पौंडास ५०० ते ७०० घ. फू. 
हिा लागेल या आधारािर लागर्ारी हिा द. वदिशी १,०८०,००० पासून १,५००,००० घ. फू. इतक्या 
व्याप्तीत असेल जर आपर् जास्तीची सांख्या िापरली आवर् उच्चतम िाररे् आवर् ततसम मागण्याांच्या १५० 
टके्क हा गुर्ाांक लागू केला तर द. वदिशी एकूर् २,२५०,००० घ. फू. हिा पुरिािी लागेल. ह्यात िातन 
टाकीत द. १०० पौंड घनपदाथांकरता सुमारे ३० पौंडापेक्षा कमी नाही असा BOD गृहीत धरला आहे, 
कारर् जर BOD िाररे् आवर् घनपदाथण याांचे गुर्ौत्तर कमीं असले तर लागर्ाऱ्या हिते झपाट्याने िाढ 
होईल. 
 

दर वदिशीच्या २·२५ द. ल. घ. फू. हिचे्या मलूितू गरजेत, जी २,२५,०००/(२४×६०) = द. वम. 
स १५६० घ. फू. आहे, तीत िायु उच्चालक आवर् अिमलाचे पुनिातन याांसारख्या अन्य कामासाठी 
लागर्ारी हिचेी िाढ करािी. 
 

विसावरत के्षिाच्या द. चौ. फू. स द. वम. स. २·५ घ. फूट हे विसावरत हिा लागू करण्याचे सरासरी 
प्रमार् असते. म्हर्ून द. वम. स १५६० घ. फू. हिा लागू करण्याकरता लागर्ारे विसारक के्षि १५६०/२·५ 
= ६२४ चौ. फू. येईल. जर तक्ते िापरले आवर् प्रतयेक तक्तयाचे सरासरी प्रिािी के्षिफळ ०·८४ चौ. फूट 
आहे असे गृहीत धरले तर, तक्तयाांची लागर्ारी सांख्या ६२४/०·८४ = ७४३ येईल. 
 

 
आ. १७–७ कॅणलफोर्मन्ा राज््ािील लाँस एँजेणलस ्ेथील हा्पेरीअन वाणहिमल उपचार सां्ांत्रािील 

दोला्मान णवसारक 
(वशकँगो पांप कां पनीच्या सौजन्याने) 
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णवसारकाची प्रवेश््िा :– 
 

विवनमितदष्ट मानक पवरलस्थती असताना विसारकाांच्या हिा जाऊ देण्याच्या क्षमतेिर तयाांचे िगीकरर् 
करण्यात येते. मानक प्रस्थावपत करण्याच्या उदे्दशाकरता हिचेे तपमान ७०°F आवर् १० ते २५ टके्क सापेक्ष 
आद्रणता असताना एका वमवनटात शुष्ट्क सलच्छद्र तक्तयाच्या १ चौ. फू. के्षिातून समतुल्य २ इांच 
जलदाबािाली, जी राशी जाते तया द. घ. फूट हिचे्या राशीला “प्रिशे्यता” असे म्हर्तात. प्रिशे्यतेचे 
प्रमार् ४० ते ६० असलेले तक्ते सामान्यपरे् िापरण्यात येतात. अवधक िरिरीत तक्ते सहजपर्ें 
चोंदण्याची शक्यता कमी असते आवर् िायु सांपीडनाकरता काहीशी कमीं शक्तीं लागते, परांतु तयात कमी 
क्षमतेचे बुडबुडे वनमार् होतात. 
 

णवसारकाांची माांडिी :– 
 

िातन टाकीच्या तळात अगर तळाजिळ, सामान्यपरे्, तक्ते बसविलेले असतात. नळ्या 
सामान्यतः लोंबत ठेिलेल्या असतात; आ. १७–५ मध्ये समितपलप्रिाहाकरता अविकलल्पत केलेली टाकी 
दािविली आहे, वतच्यापेक्षा अवधक िाली टाकीत नळ्या बसविलेल्या असतात. तपासर्ीकरता टाकीतून 
काढून घेता येतील अशा प्रकारे बसविलेले तक्ते अगर नळ्या दोन्हीही उपललध आहेत. 
 

जेव्हा िावहतमल आवर् उतपे्रवरत अिमलाचे वमश्रर् िातन टाकीत वशरते तेव्हा तयात ऑलक्सजनची 
उच्च मागर्ी असते. जसजसा िावहतमल टाकीत येत जातो तसतशी मागर्ी कमी होत जाते. म्हर्ून कमी 
कमी होर्ाऱ्या ऑलक्सजनच्या मागर्ीच्या प्रमार्ात हिचेा पुरिठा अशाांवकत अगर कमी होत जार्ाऱ्या 
िातनाचा उपयोग कररे् इष्ट असते. िातन कमी होत जाण्याकरता अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. 
प्रिशेद्वाराजिळ दोन, तीन अगर चार राांकात विसारक ठेिािते ि कमी करत वनगणमद्वारापाशी एक ठेिािा 
अथिा वनगंमद्वाराजिळ ते िाढतया प्रमार्ात अवधक जिळ अांतरािर वरकामे ठेिािते. सामान्यपर्ें टाकीच्या 
लाांबीच्या पवहल्याां चतुथांशात विसारकाांचे के्षि जिळ जिळ वनम्मे असािे, दुसऱ्या चतुथांशाांत ¼ असाि,े 
आवर् उरलेल्या विसारकाांचे के्षि टाकीच्या वनगणमद्वाराच्या अध्यात असाि.े पुरेशी हिा पुरविली जात आहे 
याची िािी रहाण्याकरता तरतूद करािी आवर् हिचेे अशा प्रकारे वितरर् कराि े की, विरघळलेला 
ऑलक्सजन अांतःप्रिाहाजिळ दृगोचर होईल आवर् सांपूर्ण टाकीत वटकून राहील. 
 

वा्ु-नणलका-सांच :– सांपीवडत हिा िाहून नेर्ाऱ्या नळ्याांपकैी मोठ्या नळ्याांत द. से : स ३५ ते 
५० फूट ि लहानात १५ फूट इतका कमी िगे ठेिण्यात येतो. सांघतक गोठू नये म्हर्ून िायु नवलका सांरवक्षत 
कराव्या आवर् तक्ते अथिा नळ्याांची मयावदत सांख्याच फक्त एका शािेतून अगर “टी” मधून पुरिािीं. 
गांजर्ाऱ्या अगर पोपडे येर्ाऱ्या नळ्या िापरू नयेत. जोड साधने आवर् झडपाांमुळे होर्ाऱ्या जादा 
प्रवतरोधाकरता सिलत ठेिािी. िायू-नवलकाांतील घर्षणर्–हानीचा अांदाज करण्याकरता अनेक सूिे 
उपललध आहेत. तयाांतील बहुतेक डासी–विशबचॅच्या मूलितू सूिाचे िेद आहेत; ते सूि असे आहे : 
 

hf = f 
LV2 

(१७–२) 
D2g 

येथे, hf = फुटात शीर्षणहानी; 
f = घर्षणर् घटक; 
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L = फुटात लाांबी; 
D = फुटात व्यास; 
V = द. से. स फुटात िगे; 
g = ३२·२ फू./से./से. 

 
सांपीडय िायूकरता िापरण्यासाठी ईस्किचॅने पढुील स्िरूपात हे सूि पवरिमिततत केले आहे. 

 

⧍P = f × 
L 

× 
RT 

× 
(M/A)2 

(१७–३) 
2g P D 

 
येथे, ⧍P = द. चौ. फु. स पौंडात घर्षणर्ामुळे होर्ारा दाब-पात; 
R = िायूचा लस्थराांक, हिकेरता तो ५३·३८ असतो. 
T = द. चौ. फु. स. वनरपेक्ष दाब; 
M = द. से. स पौंडात प्रिाहाचा िस्तुमान िगे; 
A = चौ. फुटात नळीचें के्षिफळ; 
आवर् f, L, g, D हे सूि १७–२ मधल्या सारिेच आहेत. 

 
प्रिाहाचा िस्तुमान िगे AV/u इतका असतो; तेथे V हा द. से. स फुटात प्रिाहाचा िगे आहे, आवर् 

u हे द. पौं. स घ.फूटात विवशष्ट आयतन आहे. 
 

स. १७–३ मधील एककाांक, सामान्य िापराकरता, साधारर् एककाांत िालीलप्रमारे् पवरिमिततत 
केले आहेत; ⧍P = ⧍P×१४४, येथे p हा द. चो. इां. स पौंडात वनरपेक्ष दाब–पात आहे; 
 

D 
= 

d, 
येथे, d हा इांचात व्यास आहे; 

d १२ 
 
AV = q/६०, येथे q हा द. वम. स घ. फूटात प्रिाह आहे; आवर् A = (π/४) (d/१२)2 आहे. समी. १७–३ 
त हे बदल केले म्हर्जे, पवरर्ामी 
 

⧍p = 
१ 

× 
fLTq2 

(१७–४) 
२२३·१७ Pu2d5 

 
असे समीकरर् प्राप्त होते. 

 
जेव्हा T = ५१९·६ K असतो तेव्हा तो ६०°F शी जुळर्ारा असतो, आवर् p = द. चौ. इां. स १४·७ 

पौंड असतो, तेव्हा u = १३·०९३ असतो. सिण तपमानाांकरता ि दाबाांकरता जर u चे हे मूल्य िापरले तर 
समी. १७-४ हे 
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⧍p = 
१ 

× 
fLTq2 

असे होते. (१७–५) 
३८२५० Pd5 

 
हिचे्या रुद्ोष्ट्म सांपीडनामुळे होंर्ारे तपमान T वनवित करून समी. १७–४ आर्िी सोपे करता 

येते. मग 
 

 T1 = ( P1 ) (n–1)/n 
असे माांडता येते. 

 T2 P2 
येथे, T1, T2 = प्रारांविक आवर् अिेरची वनरपेक्ष तपमाने. 
P1, P2 = प्रारांविक ि अिेरचे वनरपेक्ष दाब; 
n = Cv/cp; असतात. 

 
येथे Cv ही लस्थर आयतनात हिचेी विवशष्ट उष्ट्र्ता असते आवर् 
Cp ही लस्थर दाब असताना हिचेी विवशष्ठ उष्ट्र्ता असते. 

 
म्हर्ून हिकेरता, n = ०·२४१/०·१७३ आवर् (n - १)/n = ०·२८३. L = १०० फूट, u = १३०९३, 

T1 = ५१९·६, T2 = T, P2 = P, ि P1 = १४·७ असताना समी. १७–४ हे 
 

⧍p१०० = 
०·६३५ fq2 

असे होते. (१७–६) 
 d5p0·717 

 
येथे, ⧍p100 = द. चौ. इां. स दर १०० फुटाकरता पौंडात दाब–पात; 
f = घर्षणर् गुर्ाांक 
q = द. वम. स घ. फुटात “मुक्त” हिचेी राशी; 
p = द. चौ. इां. स पौंडात, सांपीवडत हिचेा वनरपेक्ष दाब; 
d = इांचात नळीचा व्यास; 

 
नळ्याांच्या वनरवनराळ्या आकाराांच्या आवर् प्रकाराांच्याकरता f हे घरं्षर् गुर्ाांक को. १७- १ मध्ये 

दािविले आहेत. 
 

कोष्टक १७–१ 
नळ्ाांिील हवेच््ा प्रवाहाकरिा f ह्या घषवि–गुिाांकाची मूल््े. 

व्ास (इांच) पोलादी अगर लाटीव लोखांड ॲस्फाल्ट केलेले बीड साधे बीड 

१½ ०·०२०६ ०·०२७ ०·०३२८ 
२ ०·०१९१ ०·०२५ ०·०३० 
४ ०·०१६३ ०·०२१ ०·०२५२ 
६ ०·०१५३ ०·०१९ ०·०२२८ 
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८ ०·०१४३ ०·०१७८ ०·०२१२ 
१२ ०·०१३३ ०·०१६० ०·०१९२ 
१६ ०·०१२६ ०·०१५० ०·०१८० 
२० ०·०१२० ०·०१४० ०·०१७० 
२४ ०·०११६ ०·०१३५ ०·०१६३ 
३६ ०·०१०८ ०·०१२४ ०·०१४८ 
४२ ०·०१०४ ०·०१२० ०·०१४३ 

 
मुक्त हिचेे तपमान ६०°F होते असे गृहीत धरून पूिणिती आधार सामग्री आधावरत केलेली आहे. 

६०°F तपमानापेक्षा जास्त असलेल्या दर दहा अांश तपमानाकरता ⧍p१०० च्या मूल्यात २ टक्क्यानी िाढ 
केलेली आहे, आवर् ६०°F च्या पेक्षा कमी तपमानाकरता दर दहा अांशाला २ टक्क्यानी मूल्य कमी केले 
आहे. उदाहरर्ाथण, हिचेे तपमान ४०°F असताना ६०°F जया तपमानाचा उपयोग करून, ⧍p१०० चे मलू्य 
०·९६ ने गुर्ून काढता येते. 
 

समुद्र सपाटीिरील पवरलस्थतीचाही आधार पूिणिती आधार सामग्रीकरता घेण्यात आला आहे. समुद्र 
सपाटीच्या अगर तयापेक्षा जास्त उद्दशणनाकरता, को. १७–२ मधील गुर्ाांकाने 
 

 
fq2 

ला गुर्नू ⧍p१०० चे सांगर्न कराि.े 
d5 

 
कोष्टक १७–२ 

सांपीणडि हवेकरिा नळ्ाांिील हानीवर होिारा उांचीचा पणरिाम– 
(प्रारांविक तपमान ६०°) 

उांची 
(फूट) 

समीकरर् १७–६ मधील fd2/d5 ला गुर्ण्याचे गुर्क 
0 psig 2 psig 4 psig 6 psig 8 psig 10 psig 

० ०·०९२५ ०·०८४५ ०·०७७९ ०·०७२४ ०·०६७८ ०·०६३८ 
१००० ०·०८८७ ०·०८०८ ०·०७४४ ०·०६९० ०·०६४५ ०·०६०५ 
२००० ०·०८५६ ०·०७७५ ०·०७११ ०·०६६० ०·०६१५ ०·०५७८ 
३००० ०·०८२५ ०·०७४७ ०·०६८२ ०·०६३० ०·०५८७ ०·०५५० 
४००० ०·०७९५ ०·०७१५ ०·०६५५ ०·०६०१ ०·०५६० ०·०५२४ 
५००० ०·०७६६ ०·०६८७ ०·०६२५ ०·०५७५ ०·०५३४ ०·०४९९ 

 
उदाहरि १७–१ समुद्र सपाटीिरील एका सांयांिाकरता, q = द. वम. स २०,००० घ. फू., P = द. 

चौ. इां. स २२·७ पौंड वनरपेक्ष दाब (अथिा ८ psig), d = १६ इांच, प्रारांविक तपमान ६०°F, f = ०·०१५ 
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(को. १७–१ िरून) ॲस्फॉल्ट लािलेल्या बीडाच्या नळींकरता गृहीत धरा. १०० फूट लाांबीच्या नळात 
वकती दाब–पात होईल? 
 

उकल :– समी. १७–६ िरून 

⧍p100 = 
०·६३५×०·०१५×२०,०००2 

= द. चौ. इां. स ०·३८८ पौंड 
१६5×९·३८१ 

 
अगर कोष्टक १७–२ िरून 

 

⧍p100 = 
०·६७८×०·०१५×२०,०००2 

= द. चौं. इां. स ०·३८८ पौंड. 
१६5 

 
उदाहरि १७–२ :– जर उदा. १७–१ मधील सांयांिाचे उद्दशणन ५,००० फूट असले तर दाब–पात 

वकती होईल? 
 

उकल :– येथे q = द. वम. स २०,००० घ. फू; दाब, ८ psig; d = १६ इांच आवर् f = ०·०१५ (कॉ. 
१७–२ प्रमारे्) आहेत. 
 

⧍p100 = 
०·५३४×०·०१५×२०,०००2 

= द. चौ. इां. स ०·३०६ पौंड 
१६5 

 
उदाहरि १७–३ :– ५००० फूट उद्दशणनािर जर हिचेी विवशष्ट राशी समुद्र पातळीिरच्यापेक्षा १·२ 

पट असेल तर उदा. १७–मधील सांयांिाजिळ दाब हावन वकती होईल? 
 

उकल :– समुद्र सपाटी इतके हिचेे िजन वमळण्याकरता लागर्ारी राशी २०,०००×१·२० = द. 
वम. स २४,००० घ. फूट येईल म्हर्ून 
 

⧍p100 = 
०·०५३४×०·०१५×२४,०००2 

= द. चौ. इां. स ०·४४ पौंड 
१६5 

 
१७–१०. ्ाांणत्रकी वािन :– 
 

टाकीची धारकिा :– जेव्हा याांविकी उपकरर्ाचा उपयोग करण्यात येतो तेव्हा गोल, चौरस, 
चौकोनी अथिा र्षट कोनी टाक्या िापरण्यात येतात. टाक्या ८ ते १५ अथिा १८ फूटाांपयंतसुद्ा िोल 
असतात आवर् व्यास अगर अन्य आडिी मापे १४ पासून ३० फूटाांच्या दरम्यान असतात. टाक्याांचे तळ 
नाळक्याच्या आकाराचे अगर सपाट असतात ि ते आकार िातक उपकरर्ाांच्या अविकल्पनािर अिलां बनू 
असतात. 
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विसावरत हिपेासून प्राप्त होर्ाऱ्या ऑलक्सजनीकरर् क्षमतेपेंक्षा याांविकी िातकाची क्षमता 

सामान्यपरे् कमी असल्यामुळे िातनटाकीतील वमश्रद्रिामधील घनपदाथांचे साांद्रर्सुद्ा कमी असते, 
िातन-काल जास्त लागतो आवर् िातन टाकी अवधक मोठी लागते. अनुपचवरत िावहतमल अवधक 
परतलेला अिमल याांच्याकरता अविकल्पनात सामान्यपरे् ८ तासाांच्या अिरोधन कालाची तरतूद करण्यात 
येते; तथावप, हा काल कमी करण्याकरता अन्य क्लृप्तया आवर् पद्ती विकवसत करण्यात आल्या आहेत. 
बहुतेक शासकीय स्िास्र्थ्य िातयाांना ८ तासाांचा अिरोधन काल लागतो; पर् उच्च गवत पद्तींचा िापर 
करर्ाऱ्या सांयांिाांच्या बाबतीत ते (या कालािधीविर्षयी) विचार करण्यास तयार असतात. ८ तासाांच्या 
अिरोधन कालािर आवर् ३० टके्क परतर्ाऱ्या अिमलािर आधावरत केलेली द. वद. १ द. ल. गलॅन 
सरासरी प्रिाहाकरता लागर्ारी टाकीची धारकता 
 

 १,०००,००० + (०·३०×१,०००,०००) 
× 

८ 
= ५७९०० घ. फू. येते. 

७·४८ २४ 
 

्ाांणत्रकी वािकाांचे प्रकार :– 
 

प्रतयक्षात घुसळून िावहतमलाचे पृष्ठीय िातन कररे् आवर् तयाच िळेी गोल अगर कुां डलीदार गती 
वनमार् कररे् ि तयामुळे घनपदाथांचे अिसादनास प्रवतरोध होरे् ि कमाल िातन साध्य होरे् हा याांविकी 
िातनाचा उदे्दश असतो. गतकालात वफरर्ारी िल्ही अगर एक प्रकारच्या पांख्याने ही गती वनमांर् केली 
जात असे. अगदी अवलकडील विकसनात हिचेा िापर आवर् याांविकी उपकररे् एकवितपरे् उपयोगात 
आर्ली जातात. ऑलक्सजनचे कायणक्षमतेने स्थानाांतरर् व्हाि े म्हर्ून अिश्य असर्ारे अवत लहान बुडबुडे 
वनमार् करण्याकरता उच्च गतीचा टबाईन वमश्रक आवर् हिा फिारर्ारा अशा दोघाांचा एकवित उपयोग 
करण्यात आला आहे. दुसऱ्या एका पद्तीत वफरर्ाऱ्या पोकळ दांडातून हिा िेचनू घेण्यात येते. टाकीच्या 
वदलेल्या आयतनात उच्च प्रमार्ाांत घनपदाथांचे साांद्रर् व्हाि ेआवर् अवधक पुांज वनमांर् व्हाि े हे ह्या आवर् 
अन्य विकसनाांचे लक्ष्य असते. यावशिाय उपचाराांच्या कोर्तयाही आिश्यक मािेकरता, अांशतः अगर सांपूर्ण 
अविकल्पनास ह्या विकसनाांचेमुळे सुविधा प्राप्त होते. 
 

लहान प्रवतष्ठापनाांकरता अनेक विवनमातयाांनी सांपूर्ण सांच विकवसत केले आतेत; ते सांपूर्णपरे् 
यांिचवलत आहेत अगर तयात काही प्रमार्ात हिचेा उपयोग केलेला आहे. आ. १७–८ मध्ये हिा ि िातक 
वमश्रक अशा दोन्हींचा उपयोग केलेल्या सांचाांपैकी एक दािविला आहे. तळाशी िावहतमल प्रिशे करतो 
आवर् मार्थ्यािरील पवरघीय बाांधािरून तो प्रिावहत होतो. आ. १७–९ मध्ये कायणक्षमतेने ऑलक्सजनचे 
स्थानाांतर होण्याकरता अवत लहान बुडबुडे वनमार् व्हािते म्हर्ून एका हिाई स्पाजणरची जोड वदलेला 
उच्चगवत–टबाईन–वमश्रक दािविला आांहे. दुसऱ्या एका साधनाांत आघात-िातकाचा उपयोग केलेला 
आहे. मोठाल्या िोकाांतून तयात हिा सोडण्यात येते ि उच्चगवत पाण्याच्या िाफेने ती फोडण्यात येते. आ. 
१७-१० त दािविलेल्या िातनाच्या पद्तीत द्रिाच्या झोतानी िायुधारर् करण्यात येते. 
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आ. १७-८. हिाई तिरक. (इलन्फल्को इन्कापोरेशन याांच्या सौजन्याने) 

 
आ. १९-९. टबाईन-वमश्रका बरोबर स्पजणर साधनाचा उपयोग करण्यात आलेले प्रायोवगक सांयांि 

 
आ. १७-१०. व्हेंचुरी छेदाचा आकार असलेल्या जल झोताांच्या एकविकरर्ातून प्रस्तावित झालेल्या, 
पुनराविसरर् केलेल्या मल वनस्रािाने वनमार् केलेल्या िायुधारर्ाचा सांबांध असलेली िातनाची पध्दत 

(पेनबदी मनॅ्यूफॅक्चररग कां पनीच्या सौजन्याने) 
 
१७–११. परििाऱ््ा अवमलाचे घटक :– 
 

समािशे असलेल्या परतर्ाऱ्या अिमलाच्या साधनाांचे अविकल्पन पुांजके बनर्ारे कर् विस्िवळत 
होर्ार नाहीत इतका प्रिाह सांथ राहील असें कराि.े पांपाांनी चूर्षर् कररे् अवनष्ट असते. तयाचप्रमारे् जोरदार 
विक्षोिनसुद्ा काांही थोड्या वमवनटाांपेक्षा जर अिमलाच्या परतीचा काल जास्त असला तर सहाय्यक िातन 
कररे् इष्ट होईल. तसेच, अांवतम अिस्थापन टाकीतून अिमल तातकाल परतर्ें अिश्य असते. कारर् काही 
पवरलस्थतींत, एक अगर दोन तासात अिमल पूवतदूवर्षत होण्यास सुरिात होते. अिमल हाताळण्याकरता 
अपकें द्री पांप उपयुक्त असतात, परांतु नळ्याांतील अिमलाचा िगे द. से. स १·५ फूटापेक्षा जास्त असू नये. 
फुां कण्या चालू करण्याकरता शक्तीचे साधन म्हर्ून जेव्हा अिमल–िायु िापरण्यात येतो आवर् िायु 
धारकता िरपूर असते तेव्हा अिमल हाताळण्यासाठी िायु–उच्चालकाांचा उपयोग करािा. 
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उतपे्रवरत अिमलातील घनपदाथांची राशी बहुतकरून सरासरी १ टक्क्या पेक्षा कमी असल्याने 
अिमल विस्तृत असतो म्हर्ून उपचारर्ापूिी तो दाट करािा. अनेक सांयांिाांत िापरलेल्या पद्तीप्रमारे् 
अवतवरक्त अिमल प्राथवमक अिस्थापन टाकीत परत पाठविण्यात येतो ि तेथे अनुपचावरत अिमलाच्या 
सांपकात तयाचे काहीसे साांद्रर् घडून येते. अन्य अिमलाांच्याकरता िर्णन केल्या प्रमारे् िाढतया प्रमार्ात ह्या 
दृढीकरर्ाचा उपयोग केला जातो. 
 
१७–१२ अवमल काल :– 
 

घनपदाथांचे तरांगर्ारे कर् िातनािाली वजतका िळे राहतात तया सरासरी कालास अिमल काल 
असे म्हर्तात. रूढ सांयांिात २½ ते ३½ वदिसाांचा काल इष्ट असल्याचे वदसून येते. सुधावरत पद्तीत 
ह्यापेक्षा कमी काल सूवचत केला गेला आहे. टॉपें आवर् शेंवसक याांनी न्यूयॉकण  शहरातील अनुििािरून, ०‘५ 
वदिस अगर तयापेक्षा कमी काल सुचविला आहे. िातन टाक्याांतील शुष्ट्क तरांगतया घनपदाथांच्या िजनाला 
दररोज वमसळलेल्या प्राथवमक टाकीतील मलवनस्रािातील शुष्ट्क तरांगतया घनपदाथांनी िागनू आलेल्या 
वदिसाांची सांख्या ही अिमलकाल असते अशी तयाांनी व्याख्या केली आहे. िालील सूिाने हा काल वनवित 
करािा असेही तयानी सुचविले आहे : 
 

अिमल काल, वदिस = 
VA 

(१७–७) 
QC 

 
येथे V = द. ल. गलँनातील िातक राशी; 
A = द. वल. ला. वम. ग्रँ. मध्ये िातकातील तरांगतया घनपदाथांचे सरासरी साांद्रर्; 
Q = द. वद. द. ल. गलॅनमध्ये िावहतमल प्रिाह; 
C = द. वल. ला वम. ग्रँ. मध्ये प्राथवमक टाकीतील मलवनस्रािातील तरांगते घनपदाथण. 

 
द. वद. १ द. ल. गलॅन िावहतमल प्रिाह, वमश्र द्रिातील द. वल. ला २००० वम. गॅ्र. तरांगतया 

घनपदाथांचे सरासरी साांद्रर्, आवर् प्राथवमक टाकीत द. वल. ला २०० वम. गॅ्र. तरांगते घनपदाथण असताना, 
अिमलकाल २·५ वदिस असेल. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
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–: प्रमे्े :– 
 
१७–१. (अ) द. वद. ५००,००० गलँन प्रिाह असर्ाऱ्या सांयांिाकरता िातन टाकीची धारकता 

काय असेल? अनुच्छेद १७–६ िर अविकल्पन आधावरत करा. 
 
१७–२. अनुच्छेद १७–७ मध्ये माांडलेल्या तींन आधाराांिरून द. वद. १·७५ द. ल. गलँन 

प्रिाहाकरता लागर्ाऱ्या िातन टाकीच्या धारकतेचे सांगर्न करा आमितर् वतच्या मापाांची 
तुलना करा. 

 
१७–३. समुद्रसपाटीिर द. चौ. इां. स ८ पौंड गेज दाब असताना द. वम. स १५००० घ. फू. मुक्त 

हिा िाहून नेर्ाऱ्या ॲस्फॉल्ट लािलेल्या १६ इांची वबडाच्या नळीत दर १०० फूटास वकती 
दाब–पात होईल? 

 
१७–४. ६ तासाांचे अिरोधन आवर् ३० टके्क परतर्ारा अिमल असर्ाऱ्या द. वद. २ द. ल. गलॅन 

प्रिाहाकरता िातन टाकीचे आयतन वकती असाि?े 
 
१७–५. सिण साधारर् शासकीय गरजाांचा आधार घेतल्यास प्रमेय १७–४ मधील टाकीमुळे दररोज 

वकती पौंड BOD िर उपचार होऊ शकेल? 
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: १८ : वाणहिमलावरील दुय््म उपचार 
 
१८–१. णठबकिाऱ््ा णनस््ांदकाांची लक्षिे :– 
 

(१) िरड द्रव्याच्या िोल सांस्तरातून सोंडून अगर 
 

(२) िाळू सारख्या सूक्ष्मतर माध्यमाचा उपयोग करुन, दोन्हीपैकी एका मागाने, िावहतममलाचे 
वनस्यांदन साध्य करण्यात येते. दोन्हीही बाबतीत माध्यमाच्या कर्ाांच्यािरील सेंवद्रय िृद्ीमुळे सांस्तरातून 
वठबकत जार्ाऱ्या िावहतमलाच्या पातळ पटलाांचे ऑलक्सकरर् होते. िाळूच्या सांस्तरामूळे अवतसूक्ष्म 
तरांगर्ाऱ्या द्रव्याांच्या बऱ्याचशा राशीचे वनष्ट्कासन होऊन गाळर्ाची वरम याही घडून येते. जसजसा वनस्यांदक 
माध्यमातील कर्ाांचा आकार लहान होत जातो तसतसा स्िािाविकच पवरचालनाचा िगे कमी होतो आवर् 
व्यिहारात दुय्यम उपचाराकरता िाळूचा उपयोग, जेथे प्रिाहाच्या लहान राशीिर उच्च प्रमार्ात उपचार 
कररे् अिश्य असते अशा विवशष्ट बाबींच्या पुरताच, मयावदत केलेला असतो. िरड द्रव्याांचा वनस्यांदक हे 
उपचाराचे मानक साधन आहे आवर् बहुधा अतयांत विस्तृतपर्ें िापरण्यात येर्ारे ते एक आहे. कोर्तयाही 
प्रकारचा वनस्यांदक िापरण्यात येिो तयात सांस्तराचा िरचा िाग चोंदून जाऊ नये म्हर्ून अिसादनाचा 
अांतिाि असलेला प्राक्–उपचार कररे् अिश्य असते. आ. १८–१ मध्ये एक नमुनेदार उपचार सांयांि 
दािविले आहे. 
 

 
आ. १८-१ एका नमुनेदार िावहतमल उपचार सांयांिाचा नकाशा आवर् रूपरेर्षा. (यु. एस. हर्ाई दिाच्या 

सौजन्यािे) 
 

२½ ते ४ इांच आकाराचे िडे असलेल्या फोडलेल्या दगडाचा अगर स्लॅगचा वठबकर्ारा वनस्यांदक 
बनविलेला असतो. हे सांस्तरर् ४ ते ९ फूट िोल असते, पर् साधारर्पर्ें तयाची िोली ५ ते ६ फूट असते. 
िावहतमल सांस्तराच्या पृष्ठिागािर मधून मधून, पातळ पटल अगर फिाऱ्याच्या स्िरूपात सोडण्यात येतो, 
आवर् तळाशी असलेल्या अन्तनांल्याांच्या व्यिस्थेत दगडाांच्या तुकड्याांिरून वठबकत जातो. थोडा िळे 
िापर केल्यानांतर वनस्यांदक कर्ाांिर एक श्लेर्षीय पटल तयार होते. हे पटल आवर् उतपे्रवरत अिमल 
प्रवरम येत तयार झालेले पुांजके एकाच प्रकारचे असतात ि या पटलात ऑलक्सकारक जीिार्ू वटकून 
राहतात. ह्या पटलाांिरून अवत पातळ पडद्ाांच्या स्िरूपाांत जसजसा िावहतमल िहात जातो तसतसे 
जीिार्ूांच्यामुळे ऑलक्सकरर्ाने सेंवद्रय द्रव्याांचे लस्थरीकरर् होतें. आ. १८–२ मध्ये वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकाची सांरचना दािविली आहे. तयात पवरभ्रामी प्रकाराचा वितरक फोडलेण्या दगडाांचा सांस्तर ि 
अांतनांल्या, तसेच इतर तपशील, वदग्दमितशत केला आहे. 
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आ. १८–२. णठबकिाऱ््ा णनस््ांदकाचा िपशील 

(डॉर–ॲवलव्हर, इन्कॉ. च्या सौजन्याने) 
 

णनस््ांदक भारि :– वनस्यांदकाचे द्रिीय आवर् सेंवद्रय अशा दोन प्रकाराने िारर् करता येते. 
पृष्ठिागािर द्रि सोडण्याच्या प्रमार्ास द्रिीय िारर् म्हर्तात. पृष्ठिागाच्या के्षिाच्या दर एकरािर द. वद. 
द. ल. गलॅनमध्ये रकिा दर फूट िोलीला दर एकरी दर वदिशी गलॅनमध्ये हे प्रमार् अविव्यक्त केले जाते. 
लागू केलेल्या BOD च्या पौंडात सेंवद्रय िारर् अविव्यक्त केले जाते. परांतु याकरता विन्नविन्न सांज्ञा 
िापरण्यात येतात. दर एकर फुटास पौंड ही एक सांज्ञा आहे : एक एकर फुटाचे ४३५६० घ. फु. होतात; 
दुसरी सांज्ञा दर घन याडास पौंड ही असते ि याचे दर एकर फुटास १६१३ पौंड होतात; वतसरी दर १००० 
घ. फु. स पौंड ही आहे; चौथी पृष्ठिागाच्या के्षिािर चौ. फु. त आधावरत केली आहे; वतच्या बाबतीत 
वनस्यांदक सांस्तराांची िोली वकमान ६ फूट असेल असे गहृीत धरण्यात येते. जसे, दर एकर फुटास १ फूट 
िोल ३२२५ पौंड BOD चे सेंवद्रय िारर् द. घ. या. स २ पौन्ड अगर १००० घ. फु. स ७४ पौन्डाच्या इतके 
असते. ६ फूट िोल वनस्यांदकाकरता तत्तुल्य पृष्ठके्षिीय िारर् द. चौ. फु. स सुमारे ०·४४ पौन्ड होईल. 
 

णनस््ांदकाचे प्रकार :– 
 

वनस्यांदकाांचे िगीकरर् तयाांच्या प्रकाराांच्याप्रमारे् करण्याच्या अनेक पद्ती िापरण्यात येतात. एक 
मूलितू िगीकरर् मानक िगे आवर् उच्च िगे असे आहे ि ते लागू केलेल्या सेंवद्रय िारर्ाप्रमारे् असते. द. 
एकर फुटास ६०० पौंडापेक्षा अगर द. घ. या. स सुमारे ०·४ पौंडापेक्षा अथिा दर १००० घ. फुटास १४·८ 
पौंडापेक्षा BOD चे जास्त िारर् लागू करण्यात येत नाही असे कमी गतीच्या वनस्यांदकाचे अविकल्पन 
केलेले असते, उच्च गवत वनस्यांदकात द. ए. फुटास १२५० पौंड अथिा द. घ. या. स ०·८ पौंड अगर दर 
१००० घ. फु. स ३० पौंडापेक्षा BOD चे जास्त िारर् लागू होईल असे अविकल्पन केलेले असते. मानक–
प्रमार्–वनस्यांदक आवर् उच्चगवत वनस्यांदकाची िालची सीमा याांच्या दरम्यानच्या मध्यिती िारर्ाांच्या 
व्याप्तीचे िास करून िगीकरर् केलेले नाही. 
 

उथळ वनस्यांदक आवर् िोल वनस्यांदक असे दुसरे िगीकरर् आहे. िारर्ाच्या बाबीप्रमारे्च येथेही 
सुस्पष्ट असे धोरर् नाही, पर् ३ फुटापेक्षा कमी िोल असलेले वनस्यांदक सामान्यतः उथळ वनस्यांदक 
असल्याचे मानले जाते ि जास्त िोल वनस्यांदक िोल वनस्यांदक आहेत असे समजण्यात येते. 
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१८–२. णठबकिाऱ््ा णनस््ांदकािील प्रमािीकरि :– 
 

आ. १८–३ मध्ये दािविलेल्या प्रवतवरम या–प्रकाराच्या पवरभ्रामी वितरकाच्या सहाय्याने दगडाांच्या 
सांस्तराच्या पृष्ठिागािर िावहतमलाचे वितरर् केले जाते. पूिी, वनस्यांदकाच्या पृष्ठिागािर िावहतमल पडाि े
म्हर्ून ते लस्थर तोट्याांतून लागू करून हिते फिारण्यात येत असे. फिारी तोट्या िापरलेल्या असोत अगर 
पवरभ्रामी वितरकाांचा उपयोग केलेला असो तयात एका प्रमार्ीकरर् टाकीची आवर् सायफनची तरतूद 
केलेली असते. टाकी िरेपयंत िावहतमलाचा प्रिाह वटकिरे् आवर् नांतर पूिणवनवित प्रमार्ात तो सोडरे् हे 
ह्याांचे कायण असते. फिारी तोट्याांच्याकरता ही योजना आिश्यक असते कारर् सांस्तराांच्या सांपूर्ण 
पृष्ठिागािर सारख्या प्रमार्ात (िावहतमलाचे) वितरर् व्हाि ेम्हर्ून तोट्याांिर शीर्षण कमी कमी होत जाईल 
अशी तरतूद होण्याच्या दृष्टीने प्रमार्ीकरर् टाकीचे अविकल्पन केलेले असते. अविकलल्पत केलेल्या 
वकमान क्षमतेच्या २½ पट प्रिाहाची हाताळर्ी करता येईल इतकी पवरभ्रामी वितरकाची क्षमता असते, परांतु 
चतुिुणज अगर दोन हात असलेला सांच वकमान प्रिाहाच्या जिळ जिळ ५ पट प्रिाह हाताळू शकतो. वकमान 
प्रिाहा पेक्षा कमी प्रिाहा करता प्रमार्ीकरर् टाकी आवर् सायफनची जरुरी असते. पवरभ्रामी 
वितरकाकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या टाक्या तुलनेने लहान असतात. प्रिाह सामान्य असताना १ ते ३ वमवनटे 
विश्राम क्षमता पुरेशी असते. फिारी तोट्याांकरता असलेल्या टाक्याांची क्षमता सामान्यतः ५ ते १० 
वमवनटाांतील प्रिाहाच्या साठिर्ास पुरेशी होईल इतकी असते. 
 

 
आ. १८–३ प्रणिणक्र्ा प्रकाराचा पणरभ्रामी णविरक. 

 
पवरभ्रामी वितरक आवर् फिारी तोट्याांच्या कायांत एक महतिाचा फरक असतो. वितरकाचे 

बाबतीत वनस्यांदकात िावहतमल सोडण्याचे कायण जिळजिळ सतत चालू असते; याउलट फिारी 
तोट्याांच्या बाबतीत वनस्यांदकात ३ ते ५ वमवनटे तो सोडला जातो आवर् नांतर तो ५ ते १० वमवनटे बांद ठेिनू 
पुन्हा सोडण्यात येतो. 
 

अविकल्पनाप्रमारे् वितरकातील शीर्षणहानी काांहीशी बदलत असते. पर् ती सामान्यपर्ें १८ ते २७ 
इांचाांच्या दरम्यान असते. यावशिाय पोर्षर् नवलकेत, सायफनमध्ये, तसेच प्रिशेद्वारात हानी होते. ही 
अवतवरक्त एकूर् हानी, सामान्यतः वकमान ६ इांच असते. वितरक िजु आवर् वनस्यांदकाचा पृष्ठिाग 
याांच्यामध्ये ६ ते ९ इांच अांतर असाि.े सायफनच्या कक्षातील अगर प्रमार्ीकरर् टाकीतील 
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वरलक्तकरर्ाकरता १० इांच शीर्षणहानीसह प्रमार्ीकरर् टाकीतील उच्च जलपातळी आवर् दगडाांचा पृष्ठिाग 
याांच्यामधील शीर्षणहानी सुमारे ३४ ते ४२ इांच होईल. 
 

फिारी तोट्याांकरता लागर्ारी शीर्षणहानी बरीच जास्त असते; सामान्यतः ती ६ ते १० फूट होईल. 
फिारी–तोटी पद्त लागू करण्यात होर्ाऱ्या तोट्यातील हा प्रमुि तोटा असतो. अनेक िावहतमल उपचार 
सांयांिे सिल िागाांत बाांधर्ें िाग पडते आवर् सिोल सायफन कक्ष आवर् फिारी तोट्या िापरण्यातून 
वनष्ट्पन्न होर्ाऱ्या शीर्षणहानीमुळे िावहतमल, प्राथवमक अिस्थापन टाक्यात अथिा अांवतम वनमलंकारकातून 
प्रस्राि रबदूकडे, पांप करण्याची जरुरी पडते. 
 
१८–३. णनस््ांदनाचे माध््म :– 
 

वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातील माध्यम फोडलेले घनाकृती दगड अगर स्लँग असाि े लागते आवर् 
सिण धूळ आवर् लहान तुकडे चाळून आवर् धुिनू टाकाि ेलागतात हे सिणमान्य झाले आहे. िावहतमलातील 
अम्ली घटकाांची बाधा होर्ारे माध्यम अवनष्ट असते. गोठर् आवर् वितळर्ाला प्रवतरोध असर्ें हे 
उत्तरेकडील के्षिात महतिाचे असते. वमलाव्याच्या आकाराबद्दल सामान्य मत तो २½ ते ३½ इांच असािा 
असे आहे, पर् यापेक्षा रकवचत जाड िरड वमलािा काहीजर् पसांत करतात. 
 

वनस्यांदकाच्या सांस्तरात धूळ आवर् लहान कपच्या जाऊ नयेत म्हर्ून वनस्यांदकातील वमलािा 
िाहून आर्र्ारे रक बाहेरच्या बाजूस वरकामे केले जार्ें आवर् वनस्यांदकात वमलािा नांतर टाकर्ें, 
सामान्यपरे्, आिश्यक असते. सूक्ष्म कर्ाांमुळे वनस्यांदकात शून्य पटले वनमांर् होतात अगर ते कर् ियुारी 
नालीत गेल्यामुळे ती चोंदून जाते. दोन्हीही बाबतीत पवरचालनािर अवनष्ट पवरर्ाम होतो. 
 

दगड अगर स्लँगपेक्षा माध्यमाच्या अन्य प्रकारात अवधक उपचार क्षमता असते. दगडापेक्षा जास्त 
पृष्ठके्षि देर्ाऱ्या सांवश्लष्ट माध्यमाचा अवतिारर् होर्ाऱ्या औद्ोवगक–अपवशष्ट उपचाराकरता उपयोग 
करण्यात आला आहे. कावचतमलाचे ठोकळे िापरण्यात आले आहेत आवर् अनुििािरून असे वदसते कीं, 
तयाांची ऑलक्सकरर् क्षमता दगडाच्या सुमारे दुप्पट असते. प्रयोगािरून असे वदसून आले आहे कीं, िडी 
अगर स्लॅग द. घ. याडांस ४ ते ५ पौंड BOD चें िारर् घेऊ शकतो पर् यापेक्षा जास्त BOD असल्यास 
िारर्ाची कायणक्षमता कमी होते. िोके असलेले ठोकळे अगर कड्याांच्या स्िरूपात, वनष्ट्कासन कायणक्षमता 
ठळकपरे् कमी होण्यापूिी, कावचतमल द. घ. या. स ८ पौंडापयंत BOD िारर् घेऊ शकतो. सांश्लेर्षी 
माध्यमाची क्षमता कावचतमलाच्या क्षमतेच्याइतकी वकमान असते असे वदसते, पर् कायंवनष्ट्पत्तीबद्दल पुरेशा 
मावहतीची िार् आहे. 
 
१८–४. भु्ारी नाल््ाांची ्ोजना आणि वा्ुवीजन :– 
 

बलिायुिीजनाने आँलक्सजन िापरूनसुद्ा चाांगल्या प्रकारे बाांधलेल्या वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाची 
क्षमता िाढल्याचे आढळून आलेले नाही. सोडलेला िावहतमल िाहून नेण्यासाठी ियुारी नाल्यात पुरेशी द्वारे 
ठेिण्याची जेव्हा तरतूद केलेली असते तेंव्हाच जलवनकास आवर् िायुिीजन समाधानकारक घडते असे 
वदसून येते. ियुारी नाल्या म्हर्ून कावचतमलाच्या ठोकळ्याांचा उपयोग केला जातो. द्वाराांिर दगड 
प्रतयक्षपरे् ठेिता येईल पर् तयातून अतयांत िारी द्रिीय िारर्ास लागर्ारी पुरेशी क्षमता असलेल्या प्रिाह 
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नाल्या प्राप्त होतील अशा आकाराची ठोकळ्याांच्या मार्थ्यािर द्वारे पाडलेली असतात. हे ठोकळे प्रबवलत 
कॉँरम ीटच्या तक्तपोशीिर बसविलेले असतात. ही तक्तपोशी ४ ते ६ इांच जाड असते आवर् १०० फूटास ०·३ 
या प्रमार्ात वतला उतार वदलेला असतो. हा उतार मध्यिती मलवनस्राि नालीच्या वदशनेे असतो. ह्या 
नालीतील प्रिाहाचे गुर्धमण दु्रत–िालुका–वनस्यांदकाच्या धािनजल द्रोर्ीतील प्रिाहासारिे असतात. द. 
से. स ३ फूट िगे िािीने वमळेल असा पुरेसा उतार नालीला द्ािा. मध्यिती नाली अशी असािी की, 
वतच्यातून ियुारी नाल्याांच्या पातळीच्या िालून कमाल प्रिाह िाहून जाईल. 
 

घरगुती िावहतमलात सामान्यपरे् असर्ाऱ्या तपमानापेक्षा औद्ोवगक अपवशष्टाचे तपमान बरेच 
जास्त असते. लागू केलेला िावहतमल आवर् हिा याांच्या दरम्यानच्या तपमान-फरकाने, पे्रवरत केलेल्या 
िायुधाराांनी िायुिीजन साध्य होत असल्याचे वदसत असल्यामुळे जेव्हा जेव्हा अपवशष्ट आवर् हिा याांचे 
तपमान अवनिायंतया एकसारिे असते तेव्हा तेव्हा बलिायुिीजनाची मदत होऊ शकेल. सामान्यतः ही 
अिस्था तुलनेने अल्पकालीन असते, पर् काही विवशष्ट हिामान-पवरलस्थतीत तीव्र दुगंधी वनमार् होरे् शक्य 
असते. 
 

आ. १८–४ मध्ये वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकात विस्तृत प्रमार्ात िापरण्यात येर्ारे नमुनेदार 
कावचतमलाचे ियुारी नाल्याांतील ठोकळे दािविले आहेत. (अ) दृश्यातील ठोकळा मानक प्रकाराचा आहे 
आवर् (ब) दृश्यातील ठोकळा िारी द्रिीय िारर् होत असलेल्या उच्चगवत वनस्यांदकाांच्याकरता िास 
अविकलल्पत केला आहे. 
 

 
आ. १८-४ वठबकर्ाऱ्या वनस्यदकाकरता िापरण्यात येर्ारे ियूारी नाल्यातील ठोकळे., (अ) मानक 

ठोकळा, (ब) िारी द्रिीय िारर्ाकरता िापराियाचा ठोकळा. 
 
१८–५. मणक्षका णन्ांत्रि :– 
 

वनस्यांदकातील पटलािर कर्ात विकवसत होर्ारी “सायकोडा” ही माशी उन्हाळ्याच्या 
मवहन्यातील उत्तरकाळात िासदायक बनते. वतच्यािर वनयांिर् ठेिण्याच्या दोन पद्ती आहेत. २४ तास 
अगर तयापेक्षा जास्त काळ लस्थर राहू वदलेल्या िावहतमलाने वनस्यांदक अवधरसवचत होईल अशा साधनाांची 
तरतूद कररे् ही एक पद्त आहे. तयानांतर नेहमीचे काम पुनः चालू करण्यात येते. अवधरसचनामुळे आळ्या 
नाश पाितात आवर् पवरचालनाच्या फलप्राप्तीत सामान्यतः रकवचत् साच अडथळा येतो तथावप, एक 
वनस्यांदक अवधरसवचत असताना िावहतमलािर उपचार करण्यासाठी दुसरा उपललध असािा म्हर्ून दोन 
अगर अवधक वनस्यांदकाांची जरुरी असते, अवधरसचनामुळे वनयांिर्ाचा अांदाज वमळतो, पर् तो सिकंर्ष 
उपाय नव्हे. सायकोडाचे जीिनचरम  उन्हाळ्याच्या मोसमात ८ ते १० वदिसाइतके अल्प असते. 
अवधरसचनाने वनयांिर् करताना पवरचालनात, विशरे्षतः जेव्हा पूर्ण अगर जिळजिळ पूर्ण क्षमतेने काम चालू 
असते तेव्हा, समस्या वनमार् होतात. 
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डी डी टी, क्लोरडेन आवर् बेन्झेन हेंक्सकॅ्लोराईडसारिी कीटकनाशकेसुद्ा िापरता येतात. 
कीटकाच्या जीिनातील अांडे, आळी, प्रौढता अशा विकसनाच्या वनरवनराळ्या अिस्थाांत जेव्हा अनेक 
कीटकनाशके िापरली जातात, तेव्हा सायकोडा माशीत प्रवतरोध वनमार् होतो. कीटक नाशकाची प्रिािी 
शक्ती नाहीशी होते आहे असे लक्षाांत येताच तयाच्याबदली लागलीच दुसरे िापराि.े सायफन कक्षात अगर 
सांयांिातील कोर्तयाही अन्य जागी सोयीप्रमार्ें कीटक नाशक िापराि.े सामान्यपरे् वदिसातील 
िावहतमलाच्या एकूर् प्रिाहािर आधावरत केलेली लागर्ारी मािा साधारर्पर्ें द. वल. ला १ ते २ वम. गँ्र. 
इतकी असते, पर् ती सुमारे २ तासाांच्या कालािधीिर लागू केली जाते. कीटकनाशकातील कायणशील 
अांतिसं्तूिर वतचा उपयोग करािा. अवधक मोठा डोस देर्ें अगर लागू करण्याची िळे अगर जागा यात 
फरक करािा लागरे् याांचे अनुििाने वनदशणन होते. 
 
१८–६. णनस््ांदक सांचाांची सांख््ा आणि आकार :– 
 

पवरभ्रामी वितरक िापरण्यात येर्ारे वनस्यांदक गोल असतात; फिारी तोट्या िापरण्यात येर्ारे 
वितरक चौकोनी असतात; स्थावनक पवरलस्थतीिर तयाांचा आकार अिलांबून असतो; २०० फूटापयंत व्यास 
असलेले पवरभ्रामी वितरक िापरात आहेत, फिारी तोट्याांच्याकरता सांस्तर कोर्तयाही आकाराचे असू 
शकतात परांतु प्रमार्ीकरर् टाकीची क्षमता योग्य अशा आकाराइतकी कमी करण्याकरता तयाांचे वििाग 
पाडण्यात येतात. 
 

लहानात लहान प्रवतष्ठापनािेरीज इतर सिात एकापेक्षा अवधक वनस्यांदकाांचे सांच हिते. यामुळे 
पवरचालन आवर् देििालीत लिवचकता आर्ता येते. जर एकापेक्षा अवधक सांच िापरले तर तयाांना येर्ारा 
िचण तत्तुल्य क्षमतेचा एक सांच बाांधण्यास येर्ाऱ्या िचापेक्षा फार जास्त नसतो. दगडाांची तीच राशी आवर् 
तक्तपोशीचे तेच के्षि आवर् वततक्याच ियुारी नाल्याांची गरज लागते; रित आवर् वितरकास येर्ारा िचण 
काांहीसा जास्त असतो पर् तो तसा फार जास्त नसतो. 
 

वनस्यांदकाांचे सांच, सामान्यपरे्, अिस्थापन टाक्याांच्या वनकट ठेिलेले असतात; तयाचे प्रमुि 
कारर् जागेची आवर् नळ्याांच्या लाांबीत बचत कररे् हे असते, ह्या स्थानवनवितीमुळे शीर्षांची रािर् होते 
आवर् ही िावहतमल–उपचार–सांयांिाच्या अविकल्पनातील अनेक िळेा सिांत महतिाची बाब असते. 
 
१८–७. पुनराणभसरि :– 
 

उपचावरत अगर अांशतः उपचार केलेल्या िावहतमलाचा काही िाग उपचार प्रवरम येत परत 
करण्याच्या वरम येस पनुराविसरर् म्हर्तात. सामान्यपर्ें, ही परत पाठिर्ी दुय्यम अिस्थापन टाकीतून 
प्राथवमक अिस्थापन टारम ीत, अगर वनस्यांदकाच्या प्रमार्ीकरर् टाकीत, करण्यात येते. सामान्य शक्तीचा 
िावहतमल असतानासुद्ा पनुराविसरर्ामुळे वनस्यांदकाांच्या पवरचालन फलप्राप्तीत सुधारर्ा झाली आहे 
आवर् अवत बलिान अपवशष्टाांच्या बाबतीत पुनराविसरर् आिश्यक असते. प्रिाह कमी असण्याच्या कालात 
वितरकाकरता, पवरचालन िगे समाधान कारक रािण्याकरतासुद्ा पुनराविसरर्ाचा उपयोग करण्यात 
येतो. काही उदाहरर्ात, पुनराविसरर् आवर् दुय्यम अिस्थापन टाकीतील अिमलाचे वनष्ट्कासन 
एकवितपर्ें करण्यात येते; तयािळेी परत पाठिर्ी प्राथवमक टाकीच्या प्रिशेद्वाराकडे करण्यात येते. 
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पुनराविसवरत प्रिाह आवर् अनुपचावरत िावहतमल प्रिाह याांचे गुर्ोत्तर R याला पनुराविसरर्–
गुर्ोत्तर म्हर्तात. ०·५ ते १·७ ही पुनराविसरर्गुर्ोत्तरे घरगुती िावहतमलाच्या उपचारात सिणसामान्य 
असतात पर् बलशाली औद्ोवगक अपवशष्टाांकरता १० पयंत गुर्ोत्तरे िापरण्यात आली आहेत. सामान्य 
वनयम म्हर्नू, वनस्यांदकात सोडलेल्या िावहतमलातील BOD चे साांद्रर् मलवनस्रािाांत इष्ट असलेल्या 
साांद्रर्ाच्या वतपटीपेक्षा जास्त असू नये. ह्या आिश्यकतेिरून पुनराविसरर्ाच्या राशीचे वनयांिर् करण्यात 
येते. 
 

प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांमधून पनुराविसरर् करण्यास ह्या टाक्याांत अवतवरक्त क्षमता लागते 
कारर् तयातून िाहून जार्ारा प्रिाह िाढतो आवर् काही पवरलस्थतीत दुय्यम अिस्थापन टाक्याांच्या 
आकारातसुद्ा िाढ करािी लागते. पुनराविसरर्ाने वनस्यांदकाच्या राशीिर पवरर्ाम होत नाही, पर् 
िाढलेला प्रिाह हाताळण्याकरता वितरकाची क्षमता उपललध झाली पावहजे. जर दुय्यम अिस्थापन 
टाकीतील मलवनस्रािापासून प्राथवमक अिस्थापन टाकीतील प्रिशे द्वाराकडे पनुराविसरर् होत असेल तर 
दोन्हीही टाक्या मोठ्या कराव्या लागतील. उदाहरर्ाथण, द. वद. १ द. ल. गलॅन प्रिाह आवर् पनुराविसरर् 
गुर्ोत्तर ०·५ असताना, दोन्ही टाक्यात लागर्ाऱ्या विश्रामकालाची आवर् द. वद. १·५ द. ल. गलँन 
पवरिाही प्रिाहाची तरतूद केली पावहजे आवर् राशी ५० टके्क अवधक असली पावहजे. जर दुय्यम 
वनमणलकारकाच्या अन्तप्रंिाहातून पुनराविसरर् होत असेल तर तो सांच मोठा असण्याची जरुरी नाही, 
कारर् विश्रामकाल आवर् पवरिाह िगे लस्थर राहतात. 
 

पुनराणभसरिाच््ा राशीचे णन्ांत्रि :– 
 

पुनराविसरर्ाच्या राशीचे वनयांिर् करण्याच्या दोन पद्ती आहेत. अनुपाती बाांध अगर अन्य उपाय 
ही एक पद्त आहे, जयामुळे प्रिाहाचा एक पूिणवनधांवरत अांश सिणकाल परत केला जातो. दुसऱ्या पद्तीत 
पांपाच्या सहाय्याने तो सतत चालिनू, अनुपचावरत िावहतमलाचा वकतीही प्रिाह असला तरी प्रिाहाची 
लस्थर राशी परत करण्यात येते. ही दुसरी योजना अवधक सोपी असते आवर् पांप वनयांिक चालू आवर् बांद 
करण्याची साधने आवर् मोठा िड्डा याांची गरज कमी लागते. जेव्हा फक्त प्रिाह कमी असतानाच्या कालात 
पुनराविसरर् करण्यात येते तेंव्हा लस्थर राशी पद्तीचा सामान्यतः उपयोग करण्यात येतो आवर् जेव्हा 
प्रिाह पूिणवनधांवरत वकमान राशीइतका कमी होतो तेव्हा पांप चालू होतो. सांयांिातून िाढीि प्रिाह जाऊन, 
जेथून पनुराविसरर् घेतले जाते तया रबदूपयंत पोहचविण्यास तयास अनेक वमवनटे अगर ताससुद्ा लागत 
असल्याने, जयातून पुनराविसारक पांपास प्रिाह िापरता येईल अशा पुरेशा पुरिठ्याची तरतूद केली 
पावहजे. बहुतेक उदाहरर्ात, दुय्यम वनमणलकारकातूनच फक्त ह्या पुरिठ्याची तरतूद होऊ शकते. 
 
१८–८. पूवोपचार आणि पिोपचार :– 
 

वनस्यांदकाच्या आधी वग्रट वनष्ट्कासन, चाळर् अथिा विचरू्णन आवर् अिसादनाची तरतूद करािी. 
विश्रामकाल आवर् पृष्ठीय आवर् बाांधािरील, प्राथवमक उपचाराकरता १६ व्या प्रकरर्ात वशफारवसत केलेले 
प्रिाही िगे वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांचा उपयोग करण्यात आलेल्या प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांनाही लाग ू
होतात, माि पनुराविसरर्ाच्या राशीकरता तरतूद केली पावहजे. 
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वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांच्या मागोमाग नेहमी अिसादन झाले पावहजे. वनस्यांदकात िाहून येर्ाऱ्या 
घनपदाथांच्यापैकी थोडीशीच टके्किारी वनस्यांदनाच्या वरम येमुळे वनघून जाते. वनस्यांदकाचे प्रमुि कायण 
वनस्यांदनात येर्ाऱ्या सेंवद्रय द्रव्याचे गुर्धमण बदलरे् हे असते. २ ते २॥ तास विश्रामकालाच्या पि 
अिसादनाने, उच्चगवत वनस्यांदकातून सतत प्रस्रावित होर्ाऱ्या आवर् मानक गवत वनस्यांदकातून मधून मधून 
पुांजीकारी द्रव्यापैकी बराचसा िाग वनघनू जातो. वनस्यांदनानांतर येर्ाऱ्या दुय्यम अिस्थापन 
टाक्याांच्याकरता सामान्य पषृ्ठीय अिस्थापन िगे मानक-गवत वनस्यांदकाांकरता द. वद. द. चौ. फु. स १००० 
गलॅन ि उच्चगवत वनस्यांदकाांकरता द. वद. द. चौ. फु. स ८०० गलँन असतो. येथेसुद्ा पुनराविसरर् घटक 
विचारात घेतला पावहजे. 
 

जरी दुहेरी अगर बहुविध वनमणलकारकाांच्या सांचाांची तरतूद करर्ें इष्ट असले तरी ती वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकाांच्या बाबतीत नेहमीच केली पावहजे असे नाही. देििाल अगर वरपेरीकरता गरज लागलीच तर 
अल्पकालािधीकरता वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातील मलवनस्राि अांवतम अिसादन न करता नाल्यात सोडरे् 
शक्य असते. 
 
१८–९. िपमानाचा पणरिाम :– 
 

उष्ट्र् हिते वठबकर्ारे वनस्यांदक अवधक कायणक्षमतेने काम देतात आवर् तयातून बराच कमी BOD 
असलेला मलवनस्राि वनमार् होतो. तपमानाच्या पवरर्ामासांबांधी केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसून आले 
आहे की, उष्ट्र् हिामानात सिणसाधारर् सुधारर्ा घडून येते. 
 

न्यूयाकण च्या िरच्या िागातील जेथे वहिाळ्यातील तपमान पुष्ट्कळ िळेा अनेक वदिस लागोपाठ 
शून्यािाली असते आवर् सांस्तरािर बफण  आवर् वहमवनके्षप साचलेले असतात तेथील वनरीक्षर्ािरून असे 
वदसून आले आहे की, जुल आवर् ऑगस्ट मवहन्याांत चाांगला अथिा फार चाांगला मलवनस्राि वनमांर् होत 
असतानासुद्ा उच्चगवत वनस्यांदक २० टके्क अवधक िार िाहू शकतात. अन्य अभ्यासािरून असे वदसून आले 
आहे की, उष्ट्र् हिामानात क्षमतेत अल्पशी िाढ होते. 
 

आ. १८–५ मध्ये अपर वमवसवसपी बोडण ऑफ इांवजवनअसणनी वनवित केलेले ि दहा शासकीय 
मानकाांनी रूपरेवित केलेले तपमानाचे सांिाव्य पवरर्ाम दािविले आहेत. 
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आ. १८-५. पुनराविसरर् न करता सेंवद्रय िारर्ाच्या स्िरुपात वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांचा लागर्ारा 

आकार वनवित करण्याचे िरम . (पलललक िक्सणच्या सौजन्याने) 
 
१८–१०. मानक–गणि णनस््ांदकाांचे अणभकल्पन :– 
 

भारि :– वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांिर लागू कराियाची िाररे् सामान्यपरे् शासकीय वनयमानुसार 
ठरविण्यात येतात. वनस्यांदकाचे पृष्ठीय के्षिफळ अगर राशीिर िारर् आधावरत करता येते, परांतु मानक–
प्रमावर्त वनस्यांदकाांच्या करता राशीचा सामान्यपरे् उपयोग करण्यात येतो. सेंवद्रय िारर् द. एकर फुटास 
६०० पौंड BOD अगर दर १००० घ. फुटास १४ पौंड इतके सामान्यतः मयांवदत करण्यात येते. जरी १००० 
घ. फुटािर िारर् आधावरत केल्यामुळे अविकल्पन–सांगर्ने थोडीशी कमी लागतात, तरी सिसंाधारर्परे् 
िापरण्यात येर्ाऱ्या सूिाांपकैी अनेकात वनस्यांदकाांची कायणक्षमता वनधावरत करण्याकरता एकर फूट हा 
आधार धरण्यात येतो आवर् ही बाब विचारात घेरे् महतिाचे आहे. 
 

मानक प्रमावर्त वनस्यांदकाांिरील द्रिीय िारर् सामान्यपरे् दर एकर फूटास द. वद. ३००,००० 
गलॅनच्या प्रमार्ात असते. उदाहरर्ाथण, १ एकर के्षिफळ आवर् ६ फूट िोल असलेल्या वनस्यांदकात द. 
वद. १,८००,००० गलॅनच्या प्रमार्ात डोस देण्यात येईल. थोड्या राजयाांत कमी प्रमार् लागते तर काही 
राजये जास्त प्रमार् ठेिण्यास अनुमतीं देतात. काांही िाररे् दर एकर फूटास द. वद. ६००,००० गलँन पयंत 
पोहोचतात. 
 

खोली :– बहुतेक मानक प्रमावर्त वनस्यांदक ६ ते ८ फूट िोल असतात. काही थोडे जास्त िोल 
असतात, पर् ९ फूट ही साधारर्परे् कमाल िोली असते. तसेच काही थोडे ६ फुटापेक्षाही कमी िोल होते 
आवर् पांप केल्यावशिाय िोल वनस्यांदकाचा िापर करता येण्यास लागर्ारे शीर्षण पुरेशा प्रमार्ात उपललध 
नव्हते, म्हर्ून तयाांच्या बाबतीत कमी िोली ठेिािी लागली. िोल वनस्यांदकात अवधक लस्थर मलवनस्राि 
वनमार् होतो असे दशणविर्ारा काहीसा पुरािा वमळतो. तथावप, दुसऱ्या जागवतक महायुद्ातील अनेक 
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सैवनकी प्रवतष्ठापनाांच्या नॅशनल वरसचण कौंवसलने केलेल्या अभ्यासािरून असे वदसून आले आहे की, दर 
एकर फुटास ५०० पौंडापेक्षा BOD चे दररोज अवधक िारर् केल्याने सांयांिात अथणपूर्ण नायवरवफकेशन 
घडून आले नाही. दुसऱ्या जागवतक युद्ापूिी न्यू जसी येथील १५ सांयांिाांच्यािर केलेल्या अभ्यासािरून 
असे वदसून आले आहे की, तरी जास्त िोल वनस्यांदकात, सामान्यतः, अवधक उथळ वनस्यांदकाांतल्यापेक्षा 
मुक्त अमोवनयाच्या टके्किारीत जास्त घट वदसून आली तरी मलवनस्रािाचा दजां आवर् वनस्यांदकाची िोली 
याांच्यात परस्पर सांबांध असल्याचे वदसून आले नाही. 
 

लागर्ारे आयतन–प्रिाहाच्या कोर्तयाही अांदाजासाठी िावहतमलाच्या शक्तीकरता आवर् 
वनस्यांदकािरील अनुजे्ञय िारर्ाकरता वनस्यांदकात लागर्ारे माध्यमाचे आयतन सहज सांगवर्त करता 
येते. उदाहरर्ाथण, दर एकर फुटास द. वदिशी ४००,००० गलँन द्रिोय िार आवर् दर वदिशी, १,२००,००० 
गलँन प्रिाह असताना वनस्यांदकाचें लागर्ारे आयतन १,२००,०००/४००,००० = ३ एकर फूट येते. जर 
वनस्यांदक ६ फूट िोल असेल तर, लागर्ारे के्षिफळ ३/६ = ०·५ एकर अथिा २२००० चौरस फुटापेक्षा 
रकवचत कमी येते आवर् दोन वनस्यांदकाांतून तयाची तरतूद अवधमान्यतः करािी. 
 

सेंवद्रय िारर्ािर आधावरत करून वनस्यांदकाचे अविकल्पन करण्यात ५ वदिसाच्या BOD चे वकती 
पौंड लागतील ते सांगवर्त कररे् ही पवहली पायरी असते. द. वद. दशलक्ष गलॅन िावहतमल प्रिाह, एक 
गलॅन पाण्याचे, पौंडात िजन, आवर् द. वल. ला वम. गॅ्र. िावहतमलाचा BOD  याांचा गुर्ाकार असतो. 
अनुपचावरत िावहतमलाची शक्ती द. वल. ला ३०० वम. गॅ्र. BOD, जयातील ३५ टके्क प्राथवमक टाकीत 
वनष्ट्कावसत झाला आहे असे गृहीत धरून, १,२००,००० गलँनला लागू केलेला एकूर् BOD, 
१·२×८·३४×३००× (१·०० — ०·३५) = १९५० पौंड येईल. दर एकर फुटाला ६०० पौंडाप्रमारे्, वनस्यांदक 
माध्यमाचे लागर्ारे आयतन १९५०/६०० = ३·२५ एकर फूट येईल. जर िोली ६ फूट ठेिली आवर् 
के्षिफळ ०·५ एकरापेक्षा जास्त ठेिले तर दर एकक के्षिािरील द्रिीय िारर् रकवचत कमी होईल, पर् 
३·२५ एकर फूट वनस्यांदकाची तरतूद करण्याकरता के्षिफळ ०·५ एकर आवर् िोली ६ फूट ठेिर्ें 
अवधमान्य होईल. 
 

उपचाराची फले 
 

मानक प्रमावर्त वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांच्या पवरचालन फलाांचे दोन अतयांत व्यापक अभ्यास 
नॅशनल वरसचण कौंवसल आवर् न्यजूसीच्या स्िास्र्थ्यविर्षयक िातयातील फोरमन आवर् शॉ यानी केले आहेत. 
नँ. वर. कौं. ने. अभ्यासलेल्या दहा लष्ट्करी सांयांिाांत द. एकर फुटास BOD चे सरासरी िारर् ४४३ पौंड 
होते आवर् तयातुन वनमांर् झालेल्या मलवनस्रािातील BOD चे साांद्रर् द. वल. ला १४ ते ८९ वम. गॅ्र. च्या 
दरम्यान आवर् सरासरी द. वल. ला ३८·० वम. गॅ्र. होते. द. ए. फू. स BOD चे २७२ पौंड िारर् असलेल्या 
तीन सांयांिाांतील मलवनस्रािात BOD चे सरासरी साांद्रर् द. वल. ला ३० वम. गॅ्र. होते. द. ए. फू. स BOD चे 
सरासरी िारर् ३८८ पौंड असलेल्या दुसऱ्या एका गटातील मलवनस्रािातून द. वल. ला सरासरी २५ पौंड 
BOD वनमांर् झाला. यािरून असे वदसून येईल की मलवनस्रािाच्या दजािर पवरर्ाम करर्ारा िारर् हा 
एकच घटक नसतो. न्यजूसी अभ्यासात १५ सांयांिाांचा समािशे होता, पर् तयाांतील सिांचेच पवरचालन 
चाांगल्या प्रकारे होत नव्हते. मलवनस्रािातील BOD ची साांद्ररे् द. वल. ला १४ पासून ९८ वम. गॅ्र. च्या 
व्याप्तीत होती आवर् सरासरी द. वल. ला ४३·३ वम. ग्रँ. होती. 
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नॅशनल वरसचण कौंवसलने वनस्यांदकाची कायणक्षमता दािीिर्ारे एक समीकरर् िालील प्रमारे् 
सूिबद् केले आहे. 
 

E = 
१०० 

(१८–१) 
१ + ०·००८५ √u 

 
येथे E ही वनस्यांदकाची आवर् पाठोपाठ वनमणलकारची कायंक्षमता वनष्ट्कावसत BOD च्या टके्किारीत 

वदली आहे आरर् u वनस्यांदकािर लागू केलेली सेंवद्रय िाररे्, द. ए. फु. स पौंड BOD त वदली आहेत. 
 

दहा शासकीय मानकाांच्या प्रमारे्, पुनराविसरर् न केलेल्या वनस्यांदकाांच्या अविकल्पनाकरता आ. 
१८–५ चा उपयोग करािा. िरेम  वनरवनराळ्या आधाराांिरील िारर्ाांनी केलें ल्या उपचाराांची फले 
दािवितात. 
 

सांके्षपाि अणभकल्पनाची आधार साम्रगी :– 
 

िालील उदाहरर्ात, मानक–प्रमावर्त वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाच्या अविकल्पनात िापरण्यात 
येर्ारी कायणपद्ती, सांके्षवपत केली आहे. 
 

उदाहरि १८–१ :– एका वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातून दर एकर फुटास द. वद. ५००,००० 
गलॅनपेक्षा जास्त नाही अशा िगेाने द. वद. २·२ द ल. गलॅन िावहत मलािर उपचार कराियाचा आहे. लाग ू
केलेल्या िावहतमलाचा सरासरी BOD द. वल. ला १३० वम. गॅ्र. आहे. सेंवद्रय िारर् मयावदत केलेले नाही. 
जर, प्रदेशिर्णनातमक पवरलस्थतींच्यामूळे ६·३३ फुटापेक्षा वनस्यांदकाची वनव्िळ प्रिािी िोली िाढविता येत 
नसेल तर सांयांिाची सांख्या वकती असािी आवर् तयाांचा आकार काय असािा? 
 

उकल :– द. ए. फू. स द. वद. ५००,००० गलॅन िावहतमलािर द. वद. २·२ द. ल. गलॅन िगेाने 
उपचार कराियाच्या वनस्यांदकाचे आयतन 
 
 २२००,००० 

= ४·४ एकर फूट येते. 
५००,००० 

 
कमाल अनुजे्ञय िोंली ६·३३ फूट ठेिली तर वनस्यांदकाांचे लागर्ारे के्षिफळ ४·४/६·३३ = ०·७ एकर अथिा 
३०,३०० चौ. फूट येते. 
 

१४० फूट व्यासाच्या गोल वनस्यांदकाचे के्षिफळ १५,३९३ चौ. फूट येते ि ते लागर्ाऱ्या 
के्षिफळापेक्षा सुमारे वनम्मे आहे. म्हर्नू प्रतयेकी १४० फुट व्यासाचे दोन वनस्यांदक हि े अततील तर 
प्रतयेकाचे के्षिफळ ३०,०००/३ = १०,००० चौ. फूट येईल आवर् 
 
 √१०,००० = ११३ फूट व्यास येईल. 
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०·७८५ 
 
१८–११. उच्चगणि णनस््ांदकाांचे प्रकार :– 

 
मालकी हक्क असलेले उच्चगवत वनस्यांदकाांचे तीन प्रमुि प्रकार आहेत. तयाांची स्िावमति विर्षयक 

नाांि े :– जीिार्वुनस्यांदक ॲक्सेला वफल्टर आवर् िातवनस्यांदक अशी आहेत. तयाांच्यापकैी दोघाांच्या 
एकस्िात पुनराविसरर्ाच्या पद्तीचा आवर् वतसरीच्या एकस्िात वनस्यांदकाला िावहतमल लाग ू
करण्याच्या पद्तीचा समािशे आहे. अन्योन्य अनुज्ञलप्त (लायसेंरसग) आवर् एकस्िाच्या समाप्तीमुळे, ह्या 
विवशष्ठ प्रकाराांनी आता उच्चगवत वनस्यांदकाांचे वनयांिर् होत नाही. 
 

जीिार्ुवनस्यांदक तुलनेने उथळ असते; तयाची िोली सामान्यतः ४ ते ५ फूट असते आवर् प्राथवमक 
अिस्थापन टाकीतील मलवनस्रािाच्या काही िागाच्या पुनराविसरर्ाचा, वनस्यांदकातून दुसऱ्याांदा 
जाण्याकरता, उपयोग करण्यात येतो. जर मलवनस्रािातील BOD चा अांश कमी करण्याकरता अवतवरक्त 
उपचाराची गरज असेल तर दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाची तरतूद करािी. तसेच, िारर् िगे आवर् 
पुनराविसरर्–गुर्ोत्तरात बदल करून अांवतम मलवनस्रािाच्या दजात सुधारर्ाही करािी. आ. १८–६ त 
एका टप्प्यात आवर् दोन टप्प्यात उपचार करण्यात येर्ाऱ्या बायो वफक्टराांच्या विविन्न व्यिस्था दािविल्या 
आहेत. प्रिाह आरेि आवर् पुनराविसरर्–गुर्ोत्तराांची समुवचत वनिड करून उपचाराची इष्ट मािा प्राप्त 
करता येते. ५ वदिसाांच्या BOD चे दर एकर फुटास २५०० ते ३००० पौंडाच्या आसपास अगर दर घनफुटास 
५७ ते ६९ पौंडापयंत सेंवद्रय िारर् करण्यात येते. ते प्राथवमक वनमणलकारकातील मलवनस्रािाच्या शक्तीिर 
आधावरत केलेले असते. एकूर् द्रिीय िारर्ें दर एकरी दर वदिशी १० ते ३० दशलक्ष गलँनच्या व्यातीत 
असतात. 
 

 
आ. १८–६. बायोवफल्टर सांयांिाचे प्रिाह आरेि 
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सायान्यपरे् ऍक्सेलो ६ ते ८ फूट िोल असते. यात वितरक पोर्षकाकडे जार्ाऱ्या अनिस्थावपत 
वनस्यांदक–वनस्रािाच्या पुनराविसरर्ाचा उपयोग करण्यात येतो. मानक–प्रमावर्त अगर उच्चगवत 
वनस्यांदकाांपैकी कोर्ाहीकरता हे तति लागू करता येते. दुसऱ्याच्या बाबतीत, उत्तरेकडील प्रदेशात द. ए. 
फू. स २५४० पौंडापासून दवक्षरे्कडील प्रदेशात ३००० पौंडापयंतच्या व्याप्तीत BOD लागू करण्याकरता 
िारर्ाची वशफारस केलेली आहे. ही िाररे् प्राथवमक वनमणलकारकातील मलप्ररिािाच्या शक्तीिर 
आधारलेली आहेत. उपचावरत इष्ट मािा प्रिािी व्हािी म्हर्ून बायोवफल्टरात पनुराविसरर्ाचा उपयोग 
करण्यात येतो. एँक्सेलो वनस्यांदक सांयांिात िापरलेल्या काही योजना आ. १८–७ मध्ये दािविल्या आहेत. 
बायोवफल्टराप्रमारे्च प्रिाह-आरेि अनेक प्रकारचे असर्ें शक्य असते ि तयात प्राथवमक उच्चगवत वनस्यांदक 
ि दुय्यम मांद–गवत वनस्यांदकाांचाही समािशे असतो. आ १८–७ मधील मोठाली ितुणळे वनस्यांदक 
दािवितात. लहान ितुणळे वनमणलकारक दािवितात, ि जाड रेर्षा पुनराविसरर्ाचे माग ंदािवितात. 
 

 
आ. १८–७ ऍक्सेलो - वफल्टराांचे प्रिाह आरेि. 

 
िातवनस्यांदकामध्ये “िर्षापात” िारांिार लागू करण्याकरता अविकल्पन केलेल्या िास 

वितरकाांच्या सहाय्याने वनस्यांदकािर मांदगवत िावहतमल लागू करण्याचा उपयोग केला जातो. द. ए. फु. 
स ३००० ते ५००० BOD च्या व्याप्तीत वशफारवसत सेंवद्रय िाररे् असतात ि ती लागू केलेल्या 
िावहतमलाच्या शक्तीिर आधारलेली असतात. जेव्हा िावहतमलाचा प्रिाह कमी असतो तेव्हाच फक्त 
पुनराविसरर्ाचा उपयोग करण्यात येतो आवर् तया िळेीसुद्ा वितरकाच्या योग्य पवरचालनाची िािी 
राहण्याकरता जेिढ्ा राशीची गरज लागेल तेिढीच राशी िापरली जाते. जर अवतवरक्त उपचाराची गरज 
असेंल तर दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाचा िापर करािा आवर् तयािळेी िावहतमलाच्या अवत बलशाली 
माध्यवमक वनमणलीकरर्ाची तरतूद करािी. एरो वनस्यांदकाांत शक्य असलेल्या काही योजना आ. १८–८ 
मध्ये दािविल्या आहेत. 
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एरो वनस्यांदकािरील सामान्य द्रिीय िारर् द. वद. १८ द. ल. गलॅन असते ि दर वदिसाची कमाल 

आवर् वकमार् िारर्ें अनुरम में २६ द. ल. गलँन ि १३ द. ल, गलँन असतात. जेव्हा प्रिाह वकमान 
प्रिाहापेक्षा कमीं होतो तेव्हा वितरकाच्या पवरचालनाची िािी राहण्याकरता पनुराविसरर्ाची तरतूद केली 
पावहजे. जरी वनस्यांदक ६ फूट िोल असािा अशी वशफारस केली असली तरी अशा प्रकारच्या अनेक 
वनस्यांदकाांची िोली जास्त ठेिली गेली आहे. िोली ६ फूट ि BOD चे िारर् द. घ. या. स १·८६ पौंड 
असताना पृष्ठीय िारर् द. चौ, फु. स ०·४ पौंड येते. ह्या प्रमार्ानुसार BOD चे वनष्ट्कासन ६३ ते ७८ 
टक्क्याांच्या व्याप्तीत राहील. जेव्हा दोन टप्प्याांचे सांच िापरण्यात येतात तेव्हा पवहल्या टप्प्यातील BOD 
िारर् द. घ. या. स २·७५ ते ३ पौंड आवर् दुसऱ्या टप्प्यात पवहल्या टप्प्यातील िारर्ाच्या सुमारे ६० टके्क 
िारर् करण्यात येते. 
 
१८–१२. एकेरी व दुहेरी टप्प््ाांची सां्ांते्र :– 
 

उच्चगवत वनस्यांदक असलेले एका टप्प्याचे सांयांि दोन टप्प्याांच्या सांयांिापासून विन्न असते. कारर् 
दोन टप्प्याांच्या सांयांिात िावहतमल प्राथवमक आवर् दुय्यम वनस्यांदकाांच्या मधून रम मिार सोडण्यात येतो. 
दोन्ही वनस्यांदकाांना पुनराविसरर् लागू करता येते. आ. १८–६ (ब), १८–६ (क) आवर् १८–८ (अ) याांत 
एक टप्प्याची सांयांिे आवर् आ. १८–६ (अ) आवर् १८-८ (ब) त दोन टप्प्याांची सांयांिे दािविली आहेत. 
 

जया सांयांिात िावहतमल एका वनस्यांदकातून सोडला जातो तयाला एका टप्प्याचे सांयांि म्हर्तात; 
जर दोन अगर अवधक वनस्यांदक असले तर ते समाांतवरत ठेिण्यात येतात. एका टप्प्याच्या वनस्यांदकातून 
िावहतमल सोडािा आवर् सामान्यपरे् तसे करण्यातही येते. वनस्यांदकातील मलप्रिाह दुय्यम अिस्थापन 
टाकीत, पुनराविसरर्ाकरता लागर्ारा िाग तयातून काढून अगर ततपूिी, सोडण्यात येतो. 
 

दोन टप्प्याांच्या सांयांिात, पुनराविसरर्ाकरता लागर्ारा िाग प्राथवमक वनस्यांदकातील 
मलवनस्रािातून काढून घेऊन शरे्ष िाग परत पाठविला जातो. तसे करताना तो प्राथवमक वनमणलकारकातून 
अगर थेट दुय्यम वनस्यांदकाच्या मागें जातो. दुय्यम वनस्यांदकाकरताही पुनराविसरर् लागू कराि ेलागेल. 
दुय्यम वनस्यांदकातील प्रस्राि दुय्यम वनमणलकारकात जातो. 
 

एका टप्प्याच्या आवर् दोन टप्प्याांच्या सांयांिात माध्यमाची राशी सारिीच असते. तथावप दोन टप्पे 
असताना माध्यमाची राशी एक टप्प्याच्या आवर् दोन टप्प्याांच्या सांयांिात, सामान्यतः एकसमान वििावजत 
केली जाते. प्राथवमक अिस्थापन केल्यानांतर सांपूर्ण सेंवद्रय िार प्राथवमक वनस्यांदकािर लागू केला जातो 
आवर् पवरर्ामतः BOD चे िारर् द. ए. फू. स ४८०० ते ६४०० पौंडाइतके उच्च होते. प्रतयक्षात, जयाचे 
प्राथवमक कायण BOD चे वनष्ट्कासन कररे् आवर् दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकातील उपचारासाठी 
िावहतमलाची तयारी कररे् हे असते असा पवहल्या टप्प्याचा वनस्यांदक जर्कुाही िापराियाचा आवर् 
साफसूफ कराियाचा वनस्यांदकच आहे असे िासते. 
 

आ. १८-८. एरो-णफल्टर सां्ांत्राच््ा प्रवाह-आरेख 
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उदाहरि १८–२ :– द. वद. १ द. ल. गलॅन अनुपचावरत िावहतमलाकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या 
एक टप्प्याच्या सांयांिाचे अविकल्पन करा. िावहतमलात द. वल. ला २४० वम. गॅ्र. BOD आहे आवर् प्राथवमक 
वनमणलकारकातील तयाचे वनष्ट्कासन ३० प्रवतशत्  आहे. 
 

उकल :– वनस्यांदकातील सेंवद्रय िार द. वदिशी ८·३३×२४०×०·७० = १४०० पौंड BOD होईल. 
जर द. घ. याडास १·७५ पौंड इतके एकक सेंवद्रय िारर् असेल तर ८०० घनयाडण माध्यमाची जरुरी 
लागेल. ती तरतूद दोन वनस्यांदकातून केली जाईल. प्रतयेक वनस्यांदक ४०० घ. याडाचा असेल. जर तयाची 
िोली ५ फूट ठेिली तर प्रतयेक वनस्यांदकाचे के्षिफळ २१६० चौ. फूट अगर सुमारे ०·०५ एकर असेल. ०·५ 
हे पुनराविसरर्ाचे गुर्ोत्तर असताना िावहतमलाचा दर रोजचा प्रिाह १·५ दशलक्ष गलॅन होईल ि दर 
एकरी प्रतयेक वनस्यांदकािरील दररोजचे पृष्ठीय िारर् १·५/०·०५ = ३० द. ल. गलॅन होईल. 
 
१८–१३. उच्चगणि णनस््ांदकाांचे अणभकल्पन :– 
 

उच्चगवत वनस्यांदकाांचे अविकल्पन करण्याच्या सामान्यतः दोन पद्ती िापरण्यात येतात. एक पद्त 
अपर वमवसवसपी घाटी मांडळाच्या स्िास्र्थ्य–अवियांतयाांनी विकवसत केली आहे ि ती उत्तरपूिण आवर् 
उत्तरमध्य राजयाांच्या शासकीय स्िास्र्थ्य वििागाांनी विस्तृत प्रमार्ात स्िीकृत केली आहे. दुसरी पद्त 
राष्ट्रीय सांशोधन पवरर्षदेने लष्ट्करी िावहतमलोपचार सांयांिािर अभ्यास करून रिकरसत केली आहे. 

 
अपर वमवसवसपीिरील अभ्यासाप्रमारे्, जेव्हा वनस्यांदकािरील िारर् वनस्यांदकाच्या पृष्ठिागाच्या 

दर चौ. फुटास दर वदिशी BOD च्या ०·२ ि १·० पौडाच्या दरम्यान असते तेव्हा, उच्चगवत वनस्यांदकातून 
आवर् तयानांतर वनमणलकारकातून होर्ारी BOD ची सरासरी घट ६३ ते ६५ प्रवतशत् असते. जरी हा अभ्यास 
६ फूट िोल असलेल्या वनस्यांदकािर आधारलेला असला तरी, तो काही सुधारर्ा करून उथळ 
वनस्यांदकाांनाही लागू करता येईल. प्राथवमक वनमणलकारकातील घट ३५ प्रवतशत् धरली तर असे वदसून येते 
की, BOD ची घट प्राथवमक वनमणलकारकातील घटीिर अिलां बून नसते. तसेच BOD च्या अपेवक्षत 
घटीिरून लागू करता येर्ाऱ्या िावहतमलाची शलक्त वनवित करता येते. उदाहरर्ाथण, जर ६३ प्रवतशत् 
वनष्ट्कासन केले आवर् मलवनस्रािात BOD द. वल. ला ४४ वम. ग्रँ. पेक्षा जास्त नको असला तर लाग ू
करण्यात आलेल्या िावहतमलात द. वल. ला ४४/(१·००—०·६३) = १२० वम. ग्रँ. पेक्षा BOD जास्त असता 
कामा नये, आवर् लागू करण्यात आलेल्या िावहतमलाची शक्ती ह्या साांद्रर्ाइतकी िाली आर्ण्याकरता 
पुनराविसरर्ाचा उपयोग केला पावहजे. 
 

दहा राजयाांनी केलेल्या मानकीकरर्ाप्रमारे्, दोन्ही वनस्यांदकाांतून पुनराविसरर् करून दोन 
टप्प्याांच्या सांयांिातून अिस्थावपत िावहतमलातून वनष्ट्कावसत केलेल्या BOD ची टके्किारी, सूवचत केलेल्या 
प्रिाह–अनुरम म–आरेिाकरता, आ. १८–९ त दािविल्याप्रमारे् असते. 
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आ. १८–९ दोन टप्प््ाांचा णठबकिाऱ््ा णनस््ांदक सां्ांत्राने अवस्थापन केलेल््ा वाणहि मलािील BOD चे 
णनष्ट्कासन दाखविारे वक्र. 

 
उदाहरि १८–३ :– एक टप्प्याचे उच्चगवत वनस्यांदक असलेल्या प्रस्तावित उपचार सांयांिात 

घेण्यात येर्ाऱ्या अनुपचावरत िावहतमलातील BOD द. वल. ला २४० वम. गॅ्र. आहे आवर् सांयांिातील 
मलवनस्रािातील BOD द. वल. ला ४० वम. गॅ्र. हिा आहे. जर द. वद. १ द. ल. गलॅन एकूर् प्रिाह असेल ि 
जर अविकल्पन अपर वमवसवसपी घाटीच्या अवियांतयाच्या अभ्यासािर आधावरत कराियाचे असेल तर, 
पुनराविसरर् केलेल्या िावहतमलाची राशी वकती असेल आवर् वनस्यांदकाचा व्यास काय असेल? 
 

उकल :– अनुपचावरत िावहतमलातील द. वदिसाचा एकूर् BOD १×२४०×८·३४ = २००० पौंड 
येतो ि वनस्यांदकातील मलवनस्रािात रावहलेला BOD १×४०×८·३४ = ३३४ पौंड येतो. जर प्राथवमक 
अिस्थापन टाकीतील वनष्ट्कासन अनुपचावरत िावहतमलाच्या वनष्ट्कासनाच्या ३५ टके्क अगर ०·३५×२००० = 
७०० पौंड धरले तर, वनस्यांदकात आवर् नांतरच्या वनमणलकारकात वनष्ट्कावसत कराियाची राशी, २००० — 
(७००+३३४) = ९६६ पौंड येईल. 
 

पुनराविसरर् न करता, वनस्यांदकाला लागू केलेल्या िावहतमलातील BOD द. वल. ला 
२४०×(१—०·३५) = १५६ वम. ग्रँ. येईल. द. वल. ला मलवनस्रािातील BOD, ४० वम.ग्रँ. पेक्षा जास्त 
असाियाचा नसल्याने आवर् वनस्यांदक ि वनमणलकारकातील वनष्ट्कासन ६३ प्रवतशत् होईल असे गृहीत 
धरण्यास हरकत नसल्याने, वनस्यांदकािर लागू करण्यात आलेल्या िावहतमलातील BOD द. वल. ला ४० 
/(१—०·६३) = १०८ वम. गॅ्र. पेक्षा जास्त असू नये म्हर्ून पुनराविसरर्ाची गरज लागेल; पुनराविसरर् 
कराियाच्या िावहतमलाची ही राशी : 
 
१५६–१०८ 

× १,०००,००० = दर वदिशी ७०६००० गलॅन येईल 
१०८–४० 
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जर वनस्यांदकाांच्या पृष्ठीय के्षिाच्या द. चौ. फु. स द. वद. BOD चे ०·४५ पौंड वनस्यांदक–िारर् 

म्हर्ून वनिडले तर वनस्यांदकातील ि वनमणलकारकातील BOD चे वनष्ट्कासन द. चौ. फु. स ०·४५×०·६३ = 
०·२८ पौंड होईल. ९६६ पौंड वनष्ट्कासन कराियास लागर्ाऱ्या वनस्यांदकाच्या पृष्ठिागाचे के्षिफळ ९६६ 
/०·२८ = ३४५० चौरस फुट येईल आवर् वनस्यांदकाचा व्यास 
 

√ ३४५० 
= ६७ फूट येईल. 

०·७८५ 

 
जेव्हा उच्चगवत वनस्यांदकाांत पुनराविसरर्ाचा उपयोग केला जातो आवर् राष्ट्रीय सांशोधन मांडळाची 

अविकल्पन पद्वत लागू करण्यात येते तेव्हा पनुराविसरर्–गुर्ाांक म्हर्नू सांबोधण्यात येर्ारी राशी वनवित 
कररे् जरुरीचे असते. िालील सूिाने ह्या गुर्ाांकाचे मूल्य काढण्यात येते : 
 

F = १ + R (१८–२) (१+०·१R)2 
 

येथे F हा पुनराविसरर् गुर्ाांक असतो आवर् R हे पुनराविसरर् गुर्ोत्तर असते. 
 

उच्चगवत वनस्यांदकािरील एकक िारर्, एकूर् सेंवद्रय िारर्, वनयांदक आयतन ि पुनराविसरर् 
गुर्ाांक याांच्यािरून, िालीलप्रमारे् वनधावरत कराि े: 
 

u = W (१८–३) VF 
येथे u = द. ए. फु. स वनदयांदकािरील BOD चें पौंडात एकक िारर्; 
W = एकूर् BOD, पौंड; 
V = वनस्यांदकाचे आयतन, एकर फूट; 
F = पुनराविसरर् गुर्ाांक. 

 
एक टप्प्याच्या सांयांिातून वनष्ट्कावसत केलेली BOD ची टके्किारी अगर दोन टप्प्याांच्या सांयांिातील 

पवहल्या टप्प्याच्या वनम्यांदकातून वनष्ट्कावसत केलेली BOD ची टके्किारी E1, समीकरर् १८ १ िापरून 
काढािी. तयात E च्या ऐिजी E1 घालािा. जसे E1 = १०० (१ + ०·००८५ √u) 
 

दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाकरतासुद्ा तसलेच सूि िापरािे, पर् तया िळेी पवहल्या टप्प्याच्या 
वनस्यांदकातील मलवनस्रािाच्या “उपचार क्षमतेची” मािा कमी असते या गोष्टीचा विचार केला पावहजे, 
कारर् सहज ऑलक्सकरर् होर्ारे द्रव्य पवहल्या टप्प्यात काढून टाकलेले असते. दुसऱ्या टष्ट्प्यात 
वनस्यांदकात वनष्ट्कावसत केलेल्या पवहल्या टप्प्याच्या वनस्यांदकातील मलवनस्रािातील BOD ची टके्किारी, 
E2 िालील सूिाने वनधावरत करण्यात येते : 
 



 

 अनुक्रमणिका 

E2 = 
१०० 

(१८–४)   

१+ 
०·००८५ √ W’ 

 १—E1 V’F’  

 
येथे. W’ = पवहल्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाच्या मलप्रिाहातील BOD, पौंड; 
V’ = दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाचे आयतन, एकर फूट; 
F’ = दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाकरता पनुराविसरर् गुर्ाांक; 

 
उदाहरि १८–४·–द. वल. ला २४० वम. गॅ्र. BOD असलेल्या अनुपचावरत िावहतमलाच्या द. वद. 

१ द. ल. गलँन प्रिाहाचे, एका एक टप्प्याच्या वनस्यांदकातून उपचारर् कराियाचे आहे. अनुपचावरत 
िावहतमलातील द. ए. फु. स ३००० पौंड BOD च्या िारर्ाकरता तयाचे अविकल्पन कराियाचे आहे आवर् 
पुनराविसरर् गुर्ोत्तर १ ठेिाियाचे आहे. राष्ट्रीय सांशोधन मांडळाच्या वशफारसी प्रमार्ें मलप्रिाहाची शक्ती 
वकती असेल? 
 

उकल :– R = १ असल्याने, पुनराविसरर् गुर्ाांक, समीकरर् १८–२ प्रमारे् 
 

F = १+१ = १·६५ येतो. (१+०·१)2 
 
अनुपचावरत िावहतमलातील एकूर् BOD, २४०×८·३४ = २००० पौंड, आवर् द. ए. फुटास ३००० पौंडाच्या 
िारर्ाकरता वनस्यांदक आयतन २०००/३००० = ०·६७ एकर फूट येईल. जर प्राथवमक अिस्थापन टाकीत 
BOD चे ३५ प्रवतशत् वनष्ट्कासन होईल असे गृहीत धरले तर वनस्यांदकािर लागू केलेली राशी २०००×(१—
०·३५) = १३०० पौंड येईल आवर् समीकरर् १८–३ प्रमारे् वनस्यांदकािरील दर ए, फुटास एकक िारर् 
 

u =  १३००/(०·६७×१·६५) = १८०० पौंड येईल. 
 
समीकरर् १८–१ िरून, वनस्यांदकात ि नांतरच्या वनमणलकारकात वनष्ट्कावसत झालेला BOD ची टके्किारी 
E1 = १००/(१+०·००८५ √११८०) = ७७ येईल. 
 

सांयांिात मलप्रिाहाचा BOD द. वल. ला 
 

२४०×(१–०·३५) × (१–०·७७) = ३६ वम. ग्रँ. येईल. 
 

उदाहरि १८–५ :– उदाहरर् १८–३ मधील एक टप्प्याच्या सांशांिाऐिजी दोन टप्प्याांचे सांयांि 
िापराियाचे आहे. वनस्यांदक माध्यमाचे एकूर् आयतन ०·६७ एकर फूट असाियाचे आहे, प्रतयेक 
वनस्यांदकात वनम्म्या द्रव्याचा समािशे होईल आवर् प्रतयेक वनस्यांदकाचे पनुराविसरर् गुर्ोत्तर १ असेल. 
सांयांिातींल मलप्रिाहाचा BOD वनधांवरत करा– 
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उकल :– प्रतयेक वनस्यांदकाकरता F = १·६५ आहे. पवहल्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाकरता एकूर् 
BOD १३०० पौंड आहे आवर् एकक िारर् दर ए. फु. स १३००/(०·३३५×१६५) = २३६० पौंड येते. 
पवहल्या टप्प्याच्या वनस्यांदकात वनष्ट्कावसत केलेल्या BOD ची टके्किारी E1 = १००/(१+०·००८५ √२३६०) 
= ७१, आवर् वनस्यांदकातील मलवनस्रािातील BOD ची राशी १३०० (१—०·७१) = ३७७ पौंड येईल. 
 

दुसऱ्या टप्प्याच्या वनस्यांदकाकरता, W’ = ३७७ पौन्ड, ि V’ = ०·३३५ एकर फूट आहेत. म्हर्नू 
समीकरर् १८–४ िरून प्राप्त केलेली टके्किारी 
 

E2 =  
१०० 

= ५७ येते–     

१+ 
०·००८५ √ ३७७ 

 १—०·७१ ०·३३५×१·६५  

 
सांयांप्राच्या मलवनस्रािातील BOD, द. वल. ला २४०×(१–०·३५ ) × (१–०·७१) × (१–०·५७) = 

१९·५ वम. गॅ्र. येतो. 
 

उदाहरि १८–६ :– िावहतमलाचा अविकलल्पत प्रिाह द. वल. १ द. ल. गलँन आहे आवर् 
अनुपचावरत िावहतमलातील BOD द. वल. ला ३०० वम. ग्रँ. आहे. द. वल. ला ४५ वम. गॅ्र. अगर तयापेक्षा 
कमी BOD असलेला मलवनस्राि वनमार् करण्याकरता एक टप्प्याच्या जीिार्ुवनस्यांदकाचे अविकल्पन करा 
: 
 

उकल :– अनुपचावरत िावहतमलातील BOD, द. वदिशी ३००×८·३४ = २५०० पौन्ड असतो. 
प्राथवमक अिस्थापन टाकीत ३५ प्रवतशत् BOD चे वनष्ट्कासन होते असे गृहीत धरले आहे. म्हर्नू 
वनस्यांदकािर लागू केलेला BOD द. वल. ला, २५००×०·६५ = १६२५ पौन्ड अगर ३००×०·६५ = १९५ वम. 
गॅ्र. येतो. इष्ट मलप्रिाहातील अनुजे्ञय BOD बराच जास्त असल्याने िारर् द. ए. फु. स ३००० पौंड 
धरण्यात येईल आवर् वनस्यांदकाचे आयतन १६२५/३००० = ०·५४ एकर फूट येईल. 
 

अपर वमवसवसपी घाटीच्या अवियांतयाांच्या पद्तीप्रमार्ें, वनस्यांदकातून वनष्ट्कावसत व्हाियाचा BOD, 
१६१५ – (४५×८ ३४) = १२५० पौंड असेल. जर दर चौ. फुटास ०·४ पौंड िारर् आहे असे धरले तर 
वनष्ट्कावसत BOD द. चौं. फुटास ०·४×०·६३ = ०·२५ पौंड येईल आवर् वनस्यांदकाांचे लागर्ारे के्षिफळ 
 

 १२५० = ५००० चौरस फुट येईल. ०·२५ 
 

मलवनस्रािातील BOD द. वल. ला १९५×(१–०·६३) = ७२ वम. ग्रँ असेल. ४५ वम. गॅ्र. हे अनुजे्ञय 
मूल्य असल्याने, वनस्यांदकािर लागू केलेल्या िावहतमलाचा BOD द. वल. ला ४५/(१–०·६३) = १२२ वम. 
ग्रँ. पयंत किी केला पावहजे ि पुनराविसरर् गुर्ोत्तर, 
 

१९२—१२२ = ७३ अगर अांदाजी १ असले पावहजे. 
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१२२—४५ ७७ 
 

वनस्यांदकाची िोली 
 

०·५४×४३५६० =  ४·७ फूट येईल. ५०० 
 

उदाहरि १८–७ :– २५०० लोकसांख्येकरता एका टप्प्याच्या एरोवफल्टरचे अविल्पन करा आवर् 
मलवनस्रािातील सांिाव्य BOD चे वनधारर् करा. िावहतमलाचा सरासरी प्रिाह द- वद. द. डोई ७० गलँन 
आहे असे गृहीत धरा. 
 

उकल :– िावहतमलाची सरासरी राशी दर वद. २५००×७० = १७५००० गलॅन होईल, आवर् 
सांिाव्य BOD २५००×०·१७ = ४२० पौन्ड असेल. द. घ. या. स १·८६ पौन्ड आवर् प्राथवमक अिस्थापन 
टाकीत ३५ प्रवतशत् वनष्ट्कासन होत आहे, ह्या आधाराांिर वनस्यांदक माध्यमाची राशी 
 

४२०×०·६५ = १४७ घ. याडण होईल. १·८६ 
६ फूट िोली असताना, वनस्यांदकाचे के्षिफळ ६६२ चौ. फूट येईल. दर वदिसास १८ दशलक्ष गलॅन या 
लागू करण्याच्या इष्ट प्रमार्ापेक्षा ६६२ चौ. फुटास द. वद. १७५००० गलॅन हे प्रमार् फारच कमी आहे म्हर्नू 
वनस्यांदक अवधक िोल कररे् आवर् प्रमार्ात िाढ करर्ें श्रेयस्कर होईल. 
 

जर िावहतमलाचा कमाल प्रिाह सरासरी १·७ पट गृहीत धरला तर तो द. वद. २९७५०० गलॅन 
इतका होईल. द. वद.२६ द. ल. गलॅन हे प्रमार् दर एकरास लागू करण्याकरता अांदाजी ०·०११४४ एकर 
अगर ५०० चौ. फूट के्षिफळ लागेल. लागर्ारे आयतन वमळण्याकरता १४७×२७/५०० = ८ फूट िोली 
लागेल ि ५०० चौ. फूट के्षिफळाच्या गोल वनस्यांदकाचा व्यास सुमारे २६ फूट येईल. 
 

जर १७५००० गलँन िावहतमलात ४२० पौन्ड BOD असला तर द. द. ल. गलॅनला ४२०/०·१७५ 
= २४०० पौंड अगर द. वल. ला सुमारे २९० वम. गॅ्र.साांद्रर् होईल. प्राथवमक टाकीत जर ३५ प्रवतशत् 
वनष्ट्कासन होत असेल तर वनस्यांदकािर लागू केलेल्या िावहतमलाची शक्ती द. वल. ला २९०×०·६५ = 
१८८ वम. गॅ्र. असेल.वनस्यांदकात ि वनमणलकारकात ७८ प्रवतशत् वनष्ट्कासन होत आहे असे जर गृहीत धरले 
तर मलवनस्रािाचा BOD द. वल. ला १८८×०·२२ = ४१ वम. ग्रँ. असेल ६३ प्रवतशत् वनष्ट्कासनाच्या 
आधारािर मलवनस्रािातील अांश द. वल. ला १८८×०·३७ = ७० वम. ग्रँ. राहील. 
 
१८–१४. वालुका दुय््म णनस््ांदन :– 
 

िाळूच्या सांस्तरातून िावहतमल िाहू देण्याने उपचाराची उच्च मािा प्राप्त करता थेते. पर् या करता 
के्षि मोठे लागते ि दुगंधी येण्याचा सांिि असतो हे यातील तोटे आहेत. 
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सिात आधीच्या पद्तींच्यापकैी, नैसमितगक अगर कृविम िाळूच्या सांस्तराांचा उपयोग करून तयात 
अनुपचावरत िावहतमल सोडर्ें, ही एक पद्त होती. (उपचाराची) गती द. वद. द. ए. स ५००० गलॅनपेक्षा 
जास्त नसे आवर् सांस्तराचे पृष्ठिाग स्िच्छ करण्यास बरेच श्रम पडत. सामान्यपरे्, वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकाांतून ि नांतर अिस्थापन टाक्याांतून अन्य उपायाांनी उपचारर् केलेल्या मलवनस्रािािर अांवतम 
सफाई करण्याकरता, फक्त अपिादातमकच, िाळूच्या सांस्तराांचा उपयोग कररे् ही अधुवनक प्रथा आहे. 
अशा पवरलस्थतीला लागू असर्ारे िगे द. ए. ला द. वद. २०००००० ते ४००००० गलॅनच्या व्याप्तीत 
असतात. 
 

िापरण्यात आलें ली िाळू स्िच्छ, कोरदार आवर् एकसारख्या आकाराची असते आवर् वतचा प्रिािी 
आकार ०·३ ते ०·५ वम. मी. असतो. िाळूचे थर २४ ते ४२ इांचापयंत विविन्न िोलीचे असतात. जेथे 
स्िािाविक वनःसारर् पयांप्त नसेल तेथे तयाांच्या तळाशी वनःसारर्ाची व्यिस्था केली पावहजे. (तयाकरता) 
३० तें ४० फुट अांतरािर ियुारी नाल्या ठेिण्यात येतात. िवुमस्िरूपािरून बहुशा सांस्तराांची रचना ि आकार 
वनवि केले जातात. असे असले तरी, ही रचना पृष्ठिागािर समप्रमार्ात वितरर् होण्याच्या क्षमतेिर 
अिलां बून असते आवर् एक थर काढून टाकला तरी सांयांिाची कायणक्षमता कमी होर्ार नाही असे तयाचे के्षि 
असाि.े सामान्यपर्ें, कमीत कमी ३ ते ४ सांस्तर असािते आवर् जेव्हा लागू करण्याचे िगे उच्च असतात 
तेव्हा जास्त सांस्तराांची तरतूद कररे् श्रेयस्कर असते. आ. १८–१० त, चार सांस्तराांच्या एका लहान 
प्रवतष्ठापनाची एक नमुनेदार आिर्ीं दािविली आहे. प्रमार्ीकरर् टाकी आवर् सायफन अगर 
समयवनयांिकाांनी सांस्तराांिरील प्रमार्ीकरर् साध्य केले जाते. (िावहतमल) उच्चगतीने लागु करण्यात 
अडचर्ी येतात. उदाहरर्ाथं, जर दर एकरी दर वदिशी ३२५००० गलॅन (िावहतमल) लागू केला तर 
दररोज १२ इांच प्रयुलक्त केली पावहजे. िाळूच्या कर्ाचा आकार, तपमान, आवर् सांस्तराांची सांख्या, या 
सारख्या स्थानीय घटकाांचा, पद्त ि लागू करण्याची िळे, याांच्यािर पवरर्ाम होतो. उदाहरर्ाथण, 
वदिसातून दोन िळेा ६ इांचाांचा डोस देऊन अगर अन्य िळेापिकाचा उपयोग करून िावहतमलाचे १२ इांच 
वनस्यांदन कररे् शक्य होते. 
 

 

आ. १८–१०–अधूनमधून चालिाऱ््ा वाळूच््ा णनस््ांदकाची आखिी. 
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िाळूचा सांस्तर तुलनेने जलद चोंदून जातो आवर् तयाची ििरर्ी केली पावहजे अगर तयाचा 
पृष्ठिाग अधूनमधून िरडून काढला पावहजे. लागू केलेल्या िावहतमलातील घनपदाथण आवर् तो लागू 
करण्याचा िगे, याांच्यािर सांस्तर वकती िळेाने िरडाियाचा हे अिलां बून असते. गोठर्ाच्या समस्या 
टाळण्याकरता वहिाळ्यात िाळू िरडून वतचे लहान लहान ढीग करण्यात येतात. नांतर तया वढगाांच्या 
मार्थ्यापयंत िावहतमलाने सांस्तराांचे अवधरसचन करण्यात येते आवर् तयाांिर बफाचा थर तयार होईपयंत 
िावहतमल लस्थर राहू वदला जातो. नांतर वनस्यांदक बफाच्या आिरर्ािालीं चालू राहतात. 
 
१८–१५. सांपकव  िल :– 
 

वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाचा िापर करण्यात येण्यापूिी, िडीने गच्च िरलेल्या टाक्याांच्या सांपकण  
सांस्तराांतून िावहतमलािर उपचार केले जात असत. सायफन आवर् समय–वनयांिर् उपकरर्ाांच्या 
सहाय्याने सांस्तर िरण्यात येत, इष्ट सांपकण  कालािधीपयंत ते िरून ठेिण्यात येत ि नांतर वरकामे करून 
तयाांना विश्राांती वदली जात असे. वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातल्या पद्तीप्रमारे्च येथेही िावहतमलाचे 
अवनिायणतया ऑलक्सकरर् होत असे पर् कायणिाहीची कायणक्षमता फार कमी असे. ४ ते ६ फूट िोल 
सांस्तराांच्या पृष्ठाांचा पवरचालन िगे द. ए. स द. वद. १००००० गलॅनपेक्षा जास्त असू नये. 
 

िावहतमलाच्या प्रिाहािर पवरचालन मावलकेतील (टाकी) िरण्याचा काल अिलांबून असतो ि तो 
सामान्यतः सुमारे २ तासाचा असतो. १ ते २ तासाांपयंत टाकी िरून राहू वदली जाते, आवर् ती वरकामी 
कररे्, तशी वरकामी राहू देरे् अथिा वतला विश्राांती देरे्, या कायांकरता एकूर् २ ते ४ तासाांचा अिधी 
सामान्यतः लागतो. 
 

लहान सांस्थाांच्या बाबतीत सांपकण –सांस्तराांचा िापर मयावदत असतो. ह्या के्षिाांतसुद्ा, उतपे्रवरत 
अिमल प्रवरम याांचा अगर वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांचा उपयोग करर्ारी अवधक कायंक्षम मालबांद (पँकेज) 
सांयांिे सांपकण –सांस्तराांच्याऐिजी बसविण्यात आली आहेत. 
 
१८–१६. हेज प्रणक्र्ा :– 
 

हेज प्रवरम या या नाांिाने ओळिल्या जार्ाऱ्या प्रवरम येत विशरे्ष प्रकारे तयार केलेल्या टाक्याांतून िातन 
करण्याचा एक टप्पा असतो. जयाांिर जीिार्ूांची िाढ होते अशा बावधका पट्ट्या िावहतमलात लोंबत 
ठेिण्यात येतात. अिसादन ही पवहली पायरी असते. नांतर, अिस्थावपत िावहतमल बावधका बसिलेल्या 
टाकीतून अशाप्रकारे िाहून नेला जातो की, तो एकदा बावधकाांच्या िरून ि एकदा िालून जाईल. 
बावधकाांिरील विकवसत होर्ाऱ्या सेंवद्रय िाढीमुळे ऑलक्सकरर् घडून येते. इष्ट उपचार प्राप्त होण्याकरता 
िातनाच्या वजतक्या टप्प्याांची जरुरी असेल तेिढ्ा टप्प्याांची तरतूद करण्यात येते. नांतर अांवतम अिस्थापन 
होते. 
 

दुसऱ्या जाांगवतक युद्ात य.ू एस्. लष्ट्कराने स्िीकृत केलेल्या अविकल्पनाचा आधार िालील 
प्रमारे् आहे: प्राथवमक अिस्थापन टाकीत २½ तासाांच्या अिरोधन कालाची तरतूद कररे्; दररोज लाग ू
केलेल्या BOD च्या दर पौंडास १५६ चौ. फुट के्षिफळाची तरतूद केलेल्या प्राथवमक अिस्थापन टाक्या 
असरे्; १½ तासाांच्या कालािधीचे मध्य अिस्थापन कररे्; प्राथवमक िातकासारिेच दुय्यम िातक ठेिरे्; 
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आवर् २½ तासाांच्या कालािधीचे अांवतम अिस्थापन कररे्. उच्च प्रिाह कालात जेव्हा कमी तीव्र पवरलस्थती 
असते तेव्हा अशा घरगुती प्रवतष्ठापनात िावहतमलाची शक्ती आवर् राशींच्याकरता िरीलपेक्षा कमी 
कसोट्या लागू करण्यास हरकत नाही. 
 
१८–१७. िरांगि :– 
 

तरांगर्ाचा अांतिाि असलेल्या बहुतेक पद्तींत सांपीवडत हिचेा उपयोग करण्यात येतो आवर् काही 
थोड्या पद्तींत रसायनाांचाही िापर केला जातो. तरांगर्ाऱ्या द्रव्याांत उतप्लािकता वनमांर् करून तयाांचे 
वनष्ट्कासन करर्ें हा या पद्तीचा उदे्दश असतो. बहुतेक पद्तीत हिा दर चौ. इां. स २५ पौंडापयंत 
दाबािाली वमसळण्यात येते. तरांगर् जलद व्हाि ेम्हर्नू काही पद्तीत, कर् पृष्ठिागािर आर्ण्याकरता 
हिचे्या बुडबडु्याांच्या उतप्लािकतेिर िर देण्यात येतो. काबणन डाय ऑक्साईडच्या वनमितमतीकरता रसायने 
वमसळण्यात येतात; तयाांचा पवरर्ामही तोच असतो. तेल आवर् ग्रीजच्या वनष्ट्कासनाकरता तरांगर् सिांत 
पवरर्ामकारक असते, पर् तयाचा उपयोग अिमल–साांद्रर्ाकरताही केला जातो. 
 
१८–१८. खाांजिे आणि ऑन्क्सकरि कुां डे :– 
 

लहान िसाहतीतील िावहतमलािरील उपचाराांच्या एका पद्तीत कृविम कुां डात अगर िाांजर्ात 
टाकाऊ द्रव्याांच्या साठिर्ाचा उपयोग करतात; तयाांत अिसादन आवर् ऑलक्सकरर् घडून येतें. 
सामान्यपरे् अशा साठिर्ाच्या जागाांना ऑलक्सकरर् कुां डे अथिा िावहतमलाची िाांजरे् असे म्हर्तात. 
जीिार्ू ि शिेाळे, याांच्यातील अन्योन्य वरम येिर उपचार यांिर्ा बरीचशी अिलां बनू असते. विघटनक्षम 
सेंवद्रय द्रव्याांचे जीिार्ूांच्यामुळे अवधक लस्थर पदाथांत रूपाांतर होते आवर् असे होत असताना शिेाळ्याच्या 
िाढीस अिश्य असर्ारे पोर्षक घटक मुक्त होतात. ह्या पोर्षकाांचा उपयोग करून घेण्याने शिेाळ्यातून 
प्रकाश–सांश्लेर्षर्ामुळे जादा ऑलक्सजन वनमार् होतो आवर् अशा प्रकारे जीिार्ूांच्याकरता िातजीिी 
पवरलस्थती वनमार् होते ि ती तशीच वटकून राहते. ऑलक्सकरर्ाकरता सूयणप्रकाश अिश्य असतो. 
 

काही के्षिात पाझरर् इष्ट असते, वकमान ते आके्षपाहण नाही असे मानले जाते; अन्यि ते अवनष्ट 
असल्याचें समजले जाते. योग्य प्रमार्ात पाझर सुटल्यास तयाचा पवरचालनाला अडथळा येत नाही. पर् तो 
अवत झाला तर कायणिाहीत अडथळा येर्ाऱ्या सेंवद्रय द्रव्याांचे साांद्रर् होरे् सांििनीय असते. 
 

जरी युनायटेड स्टेट्समधील सिण जागी िाांजर्ाांनी सांतोर्षपूर्ण काम वदले असले तरी हिामान 
पवरलस्थीचा पवरचालनािर पवरर्ाम होतो. उत्तर प्रदेशात दीघण काल बफाचे आिरर् राहात असल्याने (सुयण) 
प्रकाशाची उर्ीि असते ि शिेाळ्याचे प्रकाश-सांश्लेर्षर् होत नाहीं आवर् िातजीिी प्रवरम याांची जागा 
अिातजीिी प्रवरम या घेतात. तथावप, द्रि आवर् िातािरर् याांच्या दरम्यान बफांचा थर बाांधासारिा काम 
देतो आवर् म्हर्नू अपदूर्षर् होत नाही. बफाच्छादनापासून मूक्तजलापयंतच्या सांरम मर् कालात दुगधंी 
सुटर्ें शक्य असते. आवर् पवरचालनाचा हा रम ाांवतक काल असतो. 
 

ऑन्क्सकरि कुां डाचे अणभकल्पन :– 
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ऑलक्सकरर् कुां डाच्यािरील िारर्ें पृष्ठीय के्षिािर िोलीचे वनयांिर् करून आधारलेली असतात. 
दर एकरी शांिर मार्से अगर सुमारे १७ पौंड BOD िारर् असलेले अविकल्पन चाांगले असते. दर एकरी 
५० पौंडापयंत िारर् करून यशस्िीपरे् पवरचालन केल्याची नोंद आहे. ही िारर्ें अनुपचावरत 
िावहतमलािरील आहेत काय, अगर तयािळेी पूिौपचाराची तरतूद केली होती का ह्या सांबांधी सगळ्या 
मावहतीत िुलासा झालेला नाही. िाांजर्ाांपूिी अिसादन करून पूिोपचार करण्याची काही थोड्या 
वनयामक राजयाांच्याकडून मागर्ी झालेली आहे. प्रिशेद्वाराजिळ अिमलाचे िराि बनून तयातून अिातजीिी 
विघटन होण्यास प्रवतबांध करण्यासाठी पूिोपचार कररे् श्रेयस्कर असते. 
 

िाांजर्ाांची िोली सांपूर्ण िागात ३ ते ४ फूट ठेिण्यात पूर्ण यश आले आहे. पाऊस, बाष्ट्पीििन ि 
पाझरर्, याांच्या सांतुलनाकरता या िोलीमुळे चार मवहन्याांच्या धारर्–कालािधीची तरतूद होते. आकार 
हा रम ाांवतक घटक असल्याचे वदसत नाही आवर् पयांप्ततेकरता एक कुां ड ठेिाि े का कुां डाांची मावलका 
बनिािी याबाबत एकमत झालेले नाही. िाऱ्याने अविसारर् व्हाि ेम्हर्नू कुां डाचे द्वार वकनाऱ्यापासून पुरेसे 
दूर ठेिाि.े द्वारे अनेक ठेिण्याचा विशरे्ष असा फायदा होत नाही, पर् बफामुळे कायात विध्न येर्ार नाही 
अशी कोर्च्याही वनगणमद्वाराची रचना असािी. 
 

कुां डाची जागा िस्तीपासून वकमान अधा मलै दूर असािी आवर् शक्य असल्यास कुां ड ५ ते ६ फूट 
उांचीिर बनिाि.े सहजपर्ें स्िच्छ करता येईल िा तयािरील गिताची कापर्ी करता येईल असे बाजूच्या 
िरािाचे अविकल्पन कराि,े कारर् तेथील गिताची िाढ फार मोठ्या प्रमार्ात होते. बाांध अगर िराि 
करताना तयाचे चाांगल्या प्रकारे सांदाबन कररे् अिश्य असते. पाण्याच्या बाजूिर काँरम ीटने अगर दगडी 
िराि रचून बाांधाचे रक्षर् कराि.े कीटक अगर डासाांिर वनयांिर् राहील अशी तरतूद करािी. 
 

एका मावलकेत जर दोन अगर अवधक कुां डे असली तर प्राथवमक कुां डािरील िारर्, पृष्ठीय के्षिाच्या 
दर एकरी १५ ते २० पौंड BOD पेक्षा जास्त असू नये. अन्य कुां डाांच्यामुळे उपचाराच्या मािेत िाढ होते, पर् 
तयामुळे प्राथवमक कुां डािरील िारर्ात िरीि प्रमार्ाांत िाढ करता येत नाही. 
 

यू. एस्. स्िास्र्थ्य सेिा िातयाने अनेक प्रवतष्ठापनाांचा अभ्यास केला ि तयािरून, कॉलीफॉमणच्या 
सांघनतेत ९५ टक्क्यापेक्षा जास्त घट झाल्याचे, ि वनम्म्यािळेी ती घट ९९ टक्क्यापयणत गेल्याचे वदसून 
आले. BOD ची वकमान आवर् कमाल घट अनुरम मे ४३·६ प्रवतशत् ि ९८·४ प्रवतशत् झाली होती. ही वकमान 
घट बफांच्छादनाच्या कालात घडून आली. 
 
१८–१९. वाणहिमलाचे क्लोणरनीकरि :– 
 

िावहतमलािरील उपचार–सांयांिातील मल वनस्रािात. जीिार्ूांची सांख्या कमी करण्याकरता ि 
BOD िाली आर्ण्याकरता, क्लोरीन वमसळण्यात येते. जीिार्वुरम येची गती मांद व्हािी या उदे्दशानेसुद्ा 
सांयांिाच्या प्रिशेस्थानाजिळ िावहतमलात क्लोरीन वमसळण्यात हरकत नाही. ह्या दोन्ही कारर्ाांकरता 
िांवडत क्लोवरनीकरर्ाचा उपयोग करािा. गांध वनयांिर्ाकरता, तो वनमार् करर्ाऱ्या प्रवरम याांत विलांब 
व्हािा म्हर्ून अगर तो वनष्ट्प्रि करण्यासाठी, गांध वनमांर् करर्ाऱ्या सांयुगाांच्यात वमसळण्याकरताही क्लोरीन 
िापरण्यात येते. 
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जेव्हा उपचार सांयांिाच्या प्रचेशद्वाराजिळ क्लोरीन वमसळण्यात येते तेव्हा, उपचार सांयांिातून 
िावहतमल जात असताना तयाचा िावहतमलाशी सांपकण  होईल अशी तरतूद केलेली असते. जेव्हा सांयांिातील 
मलरनस्रािात क्लोरीन वमसळण्यात येते तेव्हा िावहतमलात ते वमसळण्याकरता साधनाांची तरतूद कररे् 
आवर् १५ वमवनटाांचा अिरोधन काल वमळेल अशा मोठ्या सांपकण  टाकीची तरतूद कररे् अिश्य असतें. अशा 
प्रकारे ही टाकी तयार करािी कीं, तरांगर्ारे द्रि अिस्थावपत होण्याचे प्रमार् कमी होईल अगर तयास 
प्रवतबांध होईल. 
 

विघटनाने वनमांर् झालेले िावहतमलातील हायड्रोजन सल्फाईड सारिे पदाथं दुगंधीयुक्त 
असतात. योंग्य प्रमार्ात वमसळलेल्या क्लोरीनमुळे सल्फर सांयुगे िांग करर्ाऱ्या जीिार्ूांचा नाश होतो आवर् 
तयामुळे दुगधंीस प्रवतबांध होतो अगर ती कमी होते. ह्या सांयुगाांचे विघटन उपचार–सुविधाांच्याकडे जार्ाऱ्या 
लाांब मलिावहन्यात घडून येते. अशा पवरलस्थतीत, सांयांिापासून अपरप्रिाही वदशकेडील ½ ते १ मलै 
अांतरािरील नरकुां डात िावहतमलात क्लोरीन वमसळाि ेबऱ्याच िळेा, जया काळात दुगंधीची समस्या वनमार् 
होते तेिढ्ा काळापुरतीच क्लोवरनीकरर्ाची आिश्यकता असते. दोन प्रहरी उशीरा आवर् सांध्याकाळी 
लिकर असा काळ सिात योंग्य असतो. 
 

क्लोरीनची राशी :– 
 

िावहतमलाची अिस्था, आवर् जयाकरता क्लोरीन िापराियाचे तो उदे्दश याांच्यािर िावहतमलाच्या 
उपचारात लागर्ारी क्लोरीनची राशी अिलां बून असते. रोगार्नुाशन आवर् द. रल. ला ०·२ ते ०·५ वम. ग्रँ. 
(क्लोरींनच्या) अिवशष्टाची तरतूद करण्याकरता क्लोरीनची राशी िालीलप्रमारे् लागते. अनुपचावरत 
िावहतमलाकरता द. वल. ला १८ ते २५ वम. गॅ्र; प्राथवमक अिसादन टाक्याांतील मलवनस्रािाकरता द. वल. 
ला १५ ते २५ वम. ग्रँ.; आवर् वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातील मलवनस्रािाकरता द. वल. ला १० ते १८ वम. ग्रँम. 
तथावप, उपचार कराियाची िावहतमलाची क्लोरीनची मागर्ी वनधावरत करण्यासाठी अिवशष्ट–क्लोरीन 
चाांचण्या करून ह्या राशी तपासून घ्याव्या. 
 

१५ वमवनटाांच्या सांपकण  कालानांतर द. वल. ला. ०·२ ते ०·५ वम. ग्रँ. अिवशष्ट क्लोरीनची तरतूद 
करण्यास पुरेसे होर्ारे क्लोरीन िापरण्याने ५ वदिसाांच्या BOD त १५ ते ३० प्रवतशत् त घट येईल. 
ऑलक्सजनच्या मागर्ीतील घट अिशोवर्षत क्लोरीनच्या द. वल. ला प्रतयेक वमवलगॅ्रमकरता सुमारे २ वम. गॅ्र. 
असते. दुगंधीिर वनयांिर् ठेिण्यासाठी द. वल. ला ५ ते ८ वम. गॅ्र. क्लोरीन लागू कररे् सामन्यतः 
समाधानकारक असतें. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 
 

कॅलँि,े डलल्य,ू टी. “इांटररमटांट सँड वफल्टसण ॲण्ड देअर बायॉलॉजी”, स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल 
िसे्ट्स, जानेिारी, १९५७. 
 

वफट्जगेराल्ड, जी. पी., आवर् जी. एछ्. रॉवलक, “इव्हॅल्युएशन ऑफ स्टँवबलायझेशन पाँड 
वलटरेचर”, स्युिजे ॲण्ड इांडलस्रयल िसे्ट्स, ऑक्टोबर, १९५८. 
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ग्रीन ड्रॉड, जे., “अल्टनेरटग डबल वफल्रेशन‘’, पलललक िक्सण, फेबु्रिारी, १९५७. 
 

“हँडबुक ऑफ वरलक्लां ग वफल्टर वडझाईन”, १९५९. 
 

वरजिुड, एन. जे., पलललक िक्सण प्रकाशन, १९५९. 
 

वलन, डलल्यू. आर., “नोमोग्रावफक सोल्यूशन्स फॉर दी वडझाईन ऑफ वरलक्लांग वफल्टसण ॲण्ड 
सेवडमेंटशन बेसीन्स”, पलललक िक्सण, ऑगस्ट, १९५७. 
 

पाकण र, सी. डी., एछ् एल्. जोन्स, आवर् एन. सी. ग्रीन, “पफॉणमणन्स ऑफ लाजण स्युिजे लगून्स अटँ 
मेलबोनं (ऑस्रवेलया)”, स्युिजे अँड इांडलस्रयल िसे्ट्स, फेब्रिूारी, १६५९. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
१८–१. (अ) एक वनस्यांदक ६ फूट िोल आवर् गोल आहे. जर माध्यम म्हर्ून फोडलेला दगड 

िापरला ि िारर्ाची सीमा द. घ. या. स ४ पौंड ठेिली तर १००० पौंड BOD चा स्िीकार 
करण्यासाठी (वनस्यांदकाचा) व्यास वकती ठेिािा? 

 
(ब) द. घ. या. स कमाल िारर् ७ पौंड असताना जर माध्यम म्हर्ून कावचतमल िापरला तर 

वकती मोठा वनस्यांदक लागेल? 
 
१८–२. जर अनुपचावरत िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. १·२ द. ल. गलँन असला आवर् 

पुनराविसरर् गुर्ोत्तर ०·७ असले ि प्राथवमक अिस्थापन टाकीच्या प्रिशेद्वाराकडे 
परतीची व्यिस्था केलेली असली तर, प्राथवमक टाकीचे अविकल्पन वकती प्रिाहाकरता 
कराि ेलागेल? 

 
१८–३. आ. १८–५ प्रमार्ें, ४०° उत्तरेच्या दवक्षरे्कडील अक्षाांशात, BOD चे िारर् द. घ या. स 

२·१६ पौंड केलेले असताना, तयाच्या वनष्ट्कासनाची टके्किारी वकती असेल? 
 
१८–४. प्रमेय १८–३ मधील िारर्ाकरता समी. १८–१ प्रमारे् BOD ची वकतीं घट होईल? 
 
१८–५. जर मलवनस्रािात BOD चा अांश द. वल. ला ३० वम. ग्रँ. हिा असेल आवर् दहा राजयाांची 

मानके पाळाियाची असतील तर, वनस्यांदकाला लाग ू केलेल्या िावहतमलात BOD चे 
कमाल साांद्रर् वकती होऊ शकेल? 

 
१८–६. िाळूच्या सांस्तरािरील एक टप्प्याच्या उच्चगवत वनस्यांदकातील मलवनस्रािािर उपचार 

कराियाचा आहे. जर रोजचे प्रमार् द. ए. द. वद. २००००० गलॅन असले तर द. वम. स 
७०० गलॅन प्रिाहािर उपचार करण्यासाठी वकती के्षि लागेल? 
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१८–७. प्राथवमक टाकीतील द. वद. ४००००० गलँन प्रिाहातील मलवनस्रािर उपचार 
करण्याकरता िाांजर्ाचा िापर कराियाचा आहे. जर १०० मार्साइतके दर एकरी िारर् 
मयांवदत ठेिले आवर् द. वद. द. मार्शीं ८० गलँन िावहतमलाचा प्रिाह असला तर, के्षि 
वकती लागेल? 

 
१८–८. एका प्राथवमक उपचार–टाकीतील मलवनस्रािाचे क्लोवरनीकरर् करण्याची योजना आहे. 

दर दशलक्ष गलॅन प्रिाहाला सांिाव्यतः वकती पौंड क्लोरीन लागेल? 
 
१८–९. १५ वमवनटाांचा अिरोधन काल असेल अशा एका सांपकण  टाकीची गरज आहे. रोजच्या दर 

दशलक्ष गलँन प्रिाहाकरता वतची धारकता वकती असेल? 
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: १९ : अवमलावरील उपचार आणि णवल्हेवाट 
 
१९–१. अवमलाची वैणशष्ट्ठ्ये :– 
 

जेव्हा अिस्थापन टाकीतून िावहतमल िाहून जातो तेव्हा, अिस्थावपत झालेल्या घनपदाथांचा 
वनदेंश करण्याकरता “अिमल” ही सांज्ञा िापरण्यात येते. उपचाराचे टप्पे अगर पद्ती विन्न असल्यामुळे 
िालील अवधक विवशष्ट सांज्ञा िापरण्यात आल्या आहेत. “अनुपचावरत” अगर “प्राथवमक अिमल” हा 
प्राथवमक अिस्थापन टाकीतील अिमल असतो; “दुय्यम” अगर “ह्यमूस” अिमल हा दुय्यम अगर अांवतम 
अिस्थापन टाकीतील अिमल असतो; आवर् “उतपे्रवरत” अिमल हा उतपे्रवरत अिमल प्रवरम येतून वनमांर् 
झालेला असतो. “उपचावरत अिमल” ि “जलवरक्त अिमल” ह्या अन्य सामान्य सांज्ञा आहेत आवर् तया 
सहज समजण्याजोग्या आहेत. प्राथवमक अिमल दुगंरधकारक ि जलद सडर्ारा असतो; दुय्यम ि 
उतपे्रवरत अिमल कमी आके्षपाहण असतात. पर् तयाांचे विघटन जलद होते. 
 

िावहतमल-उपचार सांयांिाच्या एकूर् लागतीपैकी अिमलाची काळजी घेण्यासाठी २५ ते ४० 
प्रवतशत् िचण येतो आवर् बाांधकाम पूर्ण झाल्यािर उपकरर्ाांचे पवरचालन ि तयाांची देििाल ही, सांयांि–
वनरीक्षकाच्या सतत पुढे असर्ारी समस्या असते. ही िस्तुलस्थती असल्यामुळे अिमलाच्या विल्हेिाटीच्या 
महतिािर िर वदला जातो. 
 

प्राथवमक अिस्थापन टाकीतून घेतलेल्या अनुपचावरत अिमलात, शुष्ट्क प्रमार्ानुसार, ५ प्रवतशत् 
घनपदाथण आवर् ९५ प्रवतशत् पार्ी असते. दुय्यम अगर उतपे्रवरत अिमलात फक्त १ ते २ टके्क घनपदाथण 
असतात. जेव्हा १ अांश घनपदाथण असतो तेव्हा घनपदाथांच्या प्रतयेक िागाकरता पाण्याचे ९९ िाग असतात; 
जेव्हा दोन टके्क घनपदाथण असतात तेव्हा घनपदाथाच्या प्रतयेक िागाकरता पाण्याचे ४९ िाग असतात. १ 
टक्का अिमल अगर १ प्रवतशत् घनपदाथण असलेला अिमल, वततकीच घनपदाथांची राशी असलेल्या ५ टके्क 
अिमलाच्या ५ पट विस्तृत असतो. तुलनेने घनपदाथांचा उच्च अांश असलेला अिमल असर्ें उपचाराकरता 
इष्ट असते; कारर् तयात पांप कराि ेलागर्ारे पार्ी आवर् अिमल–उपचार सांचात, विशरे्षतः उपचारकात 
साठा कराि े लागर्ारे पार्ी कमी असते. उच्च प्रमार्ात घनपदाथण असर्ारा अिमल वनमार् करर्ें हे 
सांयांि–पवरचालनात महतिाचे असते. अिस्थापन टाक्याांमधून अिमल अवधक िळेा काढून घेण्यासारिी 
पवरचालनात दक्षता घेऊन हे काही अांशी साध्य करता येते आवर् उपचारकात पोर्षर् करण्यापूिी अिमलाचे 
साांद्रर् करता येते. 
 

तापविलेल्या टाकींत पाचन करर्ें आवर् नांतर िाळू अगर वबटु्यवमनच्या सांस्तरािर िातशुष्ट्कन 
करून अगर वनिांत वनस्यांदन करून अिमलातील पार्ी काढून टाकरे् ही अिमलाची विल्हेिाट 
लािण्याची सामान्य पद्त आहे. पाचन न करता वनिात वनस्यांदन; सामान्यतः प्रथम पाचन करून 
िाांजर्ात साठिर्ें; प्रथम िट्टीत सुके करून नांतर िस्मीकरर् कररे् अगर ित म्हर्ून उपयोग कररे्; 
िास तयार केलेल्या जहाजातून समुद्रात िाहून नेरे्; महासागरात अगर मोठ्या नदीत नळातून सोडरे्; 
रुक्ष प्रदेशात ित आवर् रसचाईस मदत म्हर्ून िापररे्; सािजंवनक िस्मकारकात कचऱ्याबरोबर 
िस्मीकरर् कररे्; आवर् स्िास्र्थ्यविर्षयक जमीन िरािात कचऱ्याबरोबर टाकरे्; ह्या विल्हेिाटीच्या अन्य 
पद्ती आहेत. 
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१९–२. अवमल उपचारि :– 
 

बांद केलेल्या आवर् सामान्यतः हिाबांद टाकीत करण्यात येर्ाऱ्या वनिांत विघटन–प्रवरम येस 
उपचारर् म्हर्तात. ह्या प्रवरम येबरोबरच द्रिीकरर्, िायुवनमितमती, आवर् सेंवद्रय द्रव्याांचे लस्थरीकरर् होते. 
सेंवद्रय घनपदाथाचे तुलनेने लस्थर असलेल्या िवनजीकृत स्िरूपात रूपाांतर होते ि ते दुगंधीरवहत असते 
आवर् तयाचे वनःसारर् करर्ें तुलनेने सोपे असते. 
 

उपचारर्ाच्या आधी अिमल दाट करून तयातील आद्रणताांश कमी केला जातो. अिमलाचा मोठा 
वमलािा तयार होण्याकरता अिमल तुलनेने थोडा िळे ढिळून तयाचे साठिर् करून तयातील मुक्त पार्ी 
सोडून देऊन तो दाट करण्यात येतो. 
 

उपचारर् प्रवरम येतून वनमांर् झालेल्या िायूने टाकीतील अिमल गरम करून सुमारे ९५°F 
तपमानात सामान्यपरे् उपचारर् करण्यात येते. जसजसे उपचारर् होऊ लागते तसतसे घनपदाथं तळाशी 
बसतात, तरांगर्ाऱ्या द्रव्याांचा थर मार्थ्यािर जमतो आवर् तुलनेने स्िच्छ पर् बलशाली द्रव्याने टाकीचा 
मधला िाग व्यापला जातो. ह्या द्रिास “अवध द्रि” अशी सांज्ञा आहे. 
 

उपचारिावर पणरिाम करिारी पणरन्स्थिी :– 
 

उपचारर्ािर अनेक घटकाांचा पवरर्ाम होतो. तयाांतील अवधक सामान्य घटक, pH, तपमान, 
िारर्, वमश्रर्ाचीं पद्त ि मािा, सांिरर् व्यिस्था आवर् उपचारर्ास वनरोध करू शकर्ाऱ्या पदाथांचे 
अलस्तति, हे होत. औद्ोवगक अपवशष्टाांतील रसायने अगर अम्लतेमुळे असे पदाथण वनमांर् होऊ शकतात. 
चुनावमश्रर्ासारख्या कायणपद्तीनी pH िर काही प्रमार्ात वनयांिर् ठेिता येते, आवर् जर उपचारक िाय ू
अपुरा पडत असला तर जिलन तेल िापरून तपमान इष्ट पातळीिर वटकिनू ठेिता येते. पुष्ट्कळ िळेा िारर् 
पवरचालनवनयांिर्ाच्या पवलकडे असते, कारर् अिमल वनमितमती आवर् उपचारकाची धारकता याांच्यािर 
पवरचालकाला वनयांिर् ठेिता येत नाही. वमश्रर्ाच्या बाबतीतहीं तीच पवरलस्थती असरे् शक्य असते, कारर् 
प्रवतष्ठावपत उपकररे् िापररे् िाग असते आवर् तयाांची क्षमता अगर कायणक्षमता अविकल्पनानुसार सीवमत 
असते. सांिरर्ािर वनयांिर् ठेिता येते. अिमलातील धनपदाथाच्या अांशात िर म्हर्ून उपचारकात िारांिार 
िाढ करण्याने मदत होते आवर् वदिसातून एकदा अगर दोनदा अिमल घेण्याऐिजी तो तासातासाला 
घेऊन उपचारकात पांप कररे् इष्ट असते. 
 

पाचनाचे प्रकार :– 
 

प्रतयेक उदाहरर्ात जरी ढिळण्याची आवर् िायूच्या पुनः प्राप्तीची तरतूद केलेली असली ि 
तापिलेल्या टाकीतील साठिर्ाचा प्रतयेक मलूितू प्रवरम येशी सांबांध असला तरी उपचारर्ास वकमान तीन 
सांज्ञा लागू होतात. मानक प्रमावर्त उपचार असे सांबोधलेल्या उपचाराच्या प्रकारात, वनयम म्हर्ून, दर 
मार्शीं विवशष्ट क्षमतेची तरतूद असते, परांतु उपचाराच्या प्रकाराप्रमारे् तीत बदल केला जातो. सि ंवरम या 
एकाच टाकीत घडून येतात; जरी दोन अगर अवधक उपचारर् टाक्या असल्या तरी, प्रतयेक टाकी दुसऱ्या 
अगर अन्य टाक्याांपासून बव्हांशी स्ितांि असते. उपचाराच्या दुसऱ्या प्रकारात, जयाला दोन टप्प्याांचे 
उपचारर् म्हर्तात, तयात, एका टाकीत सिचं्या सि ं अनुपचावरत अिमल घेण्यात येतो आवर् सवरम य 
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उपचारर् आवर् वमश्रर्ाकरता तीत जागेची तरतूद केलेली असतें; तयाचिळेी सामान्यपरे् समान 
आकाराच्या दुसऱ्या टाकीत, साठिर् आवर् अवधद्रिाकरता लागर्ाऱ्या जागेची तरतूद केलें ली असते. 
उपचाराच्या वतसऱ्या प्रकारात, जयाला उच्चगवत उपचारर् म्हर्तात तयात, उपचारर् होत असलेल्या 
सवरम य अिमलाचे आत येर्ाऱ्या अिमलाबरोबर सांपूर्णतया वमश्रर् होण्यािर आवर् उपचारकात अनुपचावरत 
अिमलाच्या एकसमान ि वनयवमत पोर्षर्ािर िरिांसा ठेिलेला असतो. प्राथवमक ि दुय्यम अशा दोन 
टाक्याांचा उपयोग कररे् अवधमान्य असते, परांतु एक टाकी िापरली तरी चालू शकते. 
 

आधुवनक अविकल्पनात अवधक चाांगल्या प्रकारात केलेली वमश्रर्ाची तरतूद हा, उपचारकाच्या 
िाढतया कायंक्षमतेतील, महतिाचा घटक असतो. वमश्रर्ाच्या उपकरर्ाांची विस्थापनक्षमता ३० ते ३५ 
टक्क्याांिरून ६० ते ७० टक्क्यापयंत िाढली असल्याचा आवर् तयामुळे बाष्ट्पशील घनपदाथांत जलद घट 
होत असल्याचा अांदाज करण्यात आला आहे. लहान प्रवतष्ठापनाांच्या िेरीज इतर सि ंसांयांिात वमश्रर्–
उपकरर्ाांची सामातयतः गरज असते आवर् तशी ती असर्ें इष्टही असते. जेथे अिमल हलविण्याची 
उपकररे् बसविलेली नसतात तेथे, उपचारकाची प्रिािी राशी आ. १९–१ मधील V1—V2 इतकी असते 
असे अपर वमवसवसपी मांडळाच्या अवियांतयाांचे मत आहे. 
 

 
आ. १९–१. (V1—V2) इिकी उपचारािील प्रभावी राशी. 

 
१९–३. उपचारि टाक््ा :– 
 

सांरचनातमक घटक–बहुतेक उपचारक गोल आवर् बरेच िोल असतात. छपरापासून तयाांची 
िोली २५ ते ३५ फुटाांच्या दरम्यान असते. छप्पर सामान्यपरे् घुमटाच्या आकाराचे असते ि तळ उलट्या 
शांकूसारिा असतो. पाश्वणजल िोली २० फुटाच्या आसपास असते. लागर्ाऱ्या धारकतेिरून व्यास वनवित 
केला जातो आवर् काही उपकरर्ाांच्या बाबतीत, विवनमातयाच्या मानक आकारानुसार तयाचे समायोजन 
केले जाते. जर उपचारर् दोन टप्प्याांत कराियाचे असेल तर दोन्हीही टाक्या, सामान्यतः एकच 
आकाराच्या असतात. प्राथवमक उपचारकािर न हालर्ारे आच्छादन बसविलेले असते, पर् दुय्यम 
उपचारकािरील आच्छादन तरांगर्ारे असते, कारर् ही टाकी िायुधारक म्हर्ून काम देते. तळातील सिांत 
िालच्या रबदूिरून अिमल काढून टाकण्यात येतो आवर् अवध द्रि काढून घेण्याकरता टाकीच्या िरच्या 
िागात अांतरा अांतरािर जागा ठेिलेल्या असतात. वमश्रर्ाांच्या साधनाांची तरतूद केलेली असते. 
उपचारकाच्या बाहेरील बाजूस पनुराविसरर् पांप रकिा टाकीच्या आतल्या बाजूस पांख्याच्या आकाराचे 
वमश्रक बसिनू ही तरतूद करण्यात येते. यावशिाय, िालील कायांच्या करता बरीचशी गुांतागुांतीची नळ 
व्यिस्थाही करािी लागते. अिमल पोर्षर्, हस्ताांतरर् आवर् वमश्रर्; िायु–सांग्रहर् आवर् िापर; अवधद्रि 
काढून घेर्ें; निनेु घेरे्.; आवर् टाकीतील द्रि तापविरे् ही ती काये होत. आ. १९–२ मध्ये एक टप्प्याांचा 
उपचारक आवर् आ. १९–३ मध्ये दोन टप्प्याांचे प्रवतष्ठापन दािविले आहे. 
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आ. १९–२. आरेखी् पध्दिीने िापमाची व्वस्था दाकणवलेला एक टप्प््ाचा उपचारक (डॉर आणलवहर 

इमकॉ.च््ा सौजम्ाने.) 

 
आ. १९–३ णन्ांत्रक कक्षािील नळ व्वस्था आणि बाहेरील णमश्रक, व इष्ट िपमानाि उपचारकाांिील 

पदाथव ठेवण््ाकरिा बसणवलेला िापक दाखणविारी 
दोन टप्प््ाांच््ा उपचारकाची माांडिी– 

(पॅवसवफक ललशटँक कां पनीच्या सौजन्याने) 
 

उपचारकाांची धारकिा :– उपचारकाची लागर्ारी धारकता वनवित करण्याच्या अनेक पद्ती 
िापरण्यात येत आहेत. ठोकळ वनयम पद्तीत दर मार्शी लागर्ारी राशी आधारितू धरली जाते. दुसऱ्या 
पद्तीत अिमलात वमसळलेल्या घनपदाथाकरता लागर्ाऱ्या, वदिसात मोजण्यात येर्ाऱ्या, विश्राम 
कालाचा आधार घेण्यात येतो. वतसऱ्या पद्तीत दरमहा अगर दररोज उपचारकाच्या आयतनाच्या द. घ. 
फुटात असर्ाऱ्या बाष्ट्पशील आवर् एकूर् घनपदाथांच्या िजनाांचा आधार घेतला जातो. तयािळेी 
अिमलातील घनपदाथांच्या अांशाचा विचार करण्यात येतो. 
 

बहुतेक वनयामक सांस्थाांच्या िारर्ाविर्षयीच्या गरजा दर मार्शी वमळर्ाऱ्या (अिमलाच्या) 
राशीच्या आधारािर अविकलल्पत केलेल्या असतात. ह्या गरजाांत उत्तरेकडून दवक्षरे्कडे काहीसा फरक 
पडत जातो, परांतु सामान्य मूल्ये िालीलप्रमारे् असतात: 
 

प्राथवमक उपचार टाांक्याांकरता तापविलेल्या टाकीसाठी दर मार्शी २ ते ३ घ. फूट; जेव्हा 
वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांचा उपयोग करण्यात येतो तेव्हा दरमार्शी ३ ते ४ घ. फूट; आवर् उतपे्रवरत 
अिमल–सांयांिाकरता ४ ते ६ घ. फूट. उत्तरेकडील राजयाांत न तापविलेल्या उपचारकाांना मान्यता देण्यात 
येत नाही, पर् दवक्षरे्कडील राजयाांत ते चालू शकतात. 
 

िालील वनदशणनािरून अिमलातील अवधक जास्त टके्किारीचा पवरर्ाम वदसून येईल. 
उपचारकाच्या द. घ. फुटाकरता बाष्ट्पशील घनपदाथांच्या ०·२ पौड आवर् एकुर् घनपदाथांच्या ०·३ पौंड 
एकक िारर्ाकरता, ५ टके्क अिमलासाठी विश्रामकाल १०·४ वदिस आवर् १० टके्क अिमलाकरता तो २०·८ 
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वदिस लागेल. यापेक्षा जास्त घनपदाथण असले तर टाकीच्या तयाच आयतनाकरता उपचारकाची क्षमता 
अवधक ठेिण्यात येते. 
 

उदाहरि १९–१ :– १५०० लोकसांख्या असलेल्या िसाहतीकरता दर मार्शी २ ½ घ. फूट प्रमारे् 
एक अगर दोन उपचारकाांची मापे वनधावरत करा :– 
 

उकल :– उपचारकाची लागर्ारी धारकता ३७५०० घ. फूट येईल. जर प्रिािी सरासरी िोली २० 
फूड वनिडली तर, ५० फूट व्यासाच्या एका अगर ३५ फूट व्यासाच्या दोन उपचारकाांची तरतूद करािी 
लागेल. दोन सांच ठेिरे् सामान्यपरे् अवधमान्य असते. ३५ फूट व्यासाची ि २० फूट िोल टाकी मानक 
आकाराची असल्यामुळे, ही मापे िापरण्यास हरकत नाही. तथावप, एका टाकीला येर्ारा िचण आवर् दोन 
टाक्याांचा िच,ं याांत सामान्यपरे् बरीच तफाित पडत असल्याने, अवतवरक्त िचण आवर् दोन टप्प्याांच्या 
प्रवतष्ठापनापासून वमळर्ारे िरीि फायदे, याांचा तौलवनक विचार करािा. 
 
१९–४. वा्ुणनर्ममिी :– 
 

अिमल उपचारर्ाच्या प्रवरम येतून वनमांर् होर्ाऱ्या िायूच्या राशीत स्थानपरति ेफार फरक पडतो 
पर् तयाची सरासरी द. वद. दर मार्शी १·० घ. फूट येते. वनमितमत िायूत सुमारे ६५ ते ७० प्रवतशत् मीथेन 
िायू असतो आवर् तयाचे तापन मूल्य द. घ. फु. स ६०० तें ६५० Btu असते. विवशष्ट प्रमार्ात (१ िाग िायू ि 
७ ते १४ िाग हिा) िायू ि हिा, याांचे वमश्रर् विस्फोटक असते. 
 

अिमल उपचारर्ातून वनमार् झालेल्या िायूचा उपयोग मुख्यतः उपचारक तापविण्यासाठी 
करण्यात येतो. तसेच, तो प्रयोगशाळा आवर् पवरचालनगृहाच्या तापनाकरता काही थोड्या जागी 
िापरण्यात आला आहे. तथावप, िायु वनमितमतीचे प्रमार् एकसमान नसतें, आवर् जर उपचारकाांच्या 
तापनािेरीज तो अन्यि िापराियाचा असेल तर, तयाची अवतवरक्त राशी उपललध झाली पावहजे. अनेक 
सांयांिाांत, इांजनाांच्याकरता इांधन म्हर्नू हा िायू िापरण्यात येतो ि पांिे, सांपीवडिे, अथिा पांप चालविण्यात 
येतात. जेव्हा अशा कारर्ाांकरता िायु उपललध होतो तेव्हा उजां िचात िरीि प्रमार्ात बचत करता येते. 
तथावप असा उपयोंग बहुशा फक्त ७५००० अगर तयापेक्षा जास्त लोकसांख्येकरता काम करर्ाऱ्या मोठाल्या 
सांयांिाांिरच काटकसरीने होऊ शकतो. जेव्हा असा उपयोग कराियाचा असतो तेव्हा, इांजन थांड 
करण्याच्या साधनातून उष्ट्र्तेची पुनः प्राप्ती करण्यात येते, आवर् तयातून शक्ती आवर् तापनाची तरतूद 
करून दुहेरी कायणवसद्ी होते. 
 

वा्ुची अांदाजी णनर्ममिी :– 
 

उपचार करण्यात येर्ाऱ्या अपवशष्टाचे विश्लेर्षर् करता आले आवर् अिमलाचे गुर्धमं वनधांवरत 
करता आले तर तयाची िायुवनमितमती–क्षमता अांदावजत करािी. जेव्हा अशी मावहती वमळविता येत नाही 
तेव्हा, पाचनामुळे वनमांर् होर्ाऱ्या िायूच्या राशीचा अांदाज करण्याकरता िालील अांदाजी मूल्ये िापरािीत. 
 

अिसादन करून िावहतमलातील सुमारे ६० प्रवतशत् तरांगर्ारे घनपदाथण काढून टाकण्यात येतात; 
७५ प्रवतशत् रासायवनक वकलाटन करून आवर् अिस्थापन करून आवर् आधी उतपे्रवरत अिमल–प्रवरम या 
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करून अगर वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदनाने वरम या करून आवर् नांतर अिसादन करून सांपूर्ण उपचाराांनी ते ९० 
प्रवतशत् वनष्ट्कावसत करण्यात येतात. िावहतमलातील सुमारे ७० टके्क तरांगर्ारे घनपदाथण बाष्ट्पशील 
असतात आवर् जेव्हा अनुपचावरत िावहतमलातील ७० टके्क घनपदाथण बाष्ट्पशील असतील तेव्हा 
अिमलातील बाष्ट्पशील द्रव्यात सुमारे ६५ टके्क घट होते. पाचनातून वनमार् झालेल्या िायूची राशी 
अिमलातील बाष्ट्पशील द्रव्याच्या दर पौंडास ९·६ घ फूट असते अथिा घवटत झालेल्या बाष्ट्पशील द्रव्याच्या 
दर पौंडास ती सुमारे १५ घ. फूट असते. ही मावहती िापरण्याची कायणपद्ती िालील उदाहरर्ािरून 
वनदमितशत होईल. 
 

उदाहरि १९–२ :– द. वल. ला २०० वम. ग.ॅ तरांगते द्रव्य असर्ारा िावहतमल प्राथवमक 
अिस्थापन टाक्या, वठबकर्ारे वनस्यांदक आवर् दुय्यम अिस्थापन टाक्याांतून सोडण्यात आला. द. द. ल 
िावहतमलातील अिमलाच्या पाचनाने सांिाव्यता वकती िायू वनमांर् होईल? 
 

उकल :– तरांगतया घनपदाथांचे एकूर् वनष्ट्कासन ९० टके्क होते आवर् अनुपचावरत िावहतमलातील 
तरांगर्ाऱ्या घनपदाथांतील बाष्ट्पशील द्रव्याची राशी ७० टके्क आहे, अिमलातील बाष्ट्पशील द्रव्याची घट ६५ 
टके्क होते, आवर् घवटत बाष्ट्पशील द्रव्याच्या दर पौंडातून वनमार् होर्ारी िायु-राशी १५ घ. फूट आहे असे 
गृहींत धरून िालीलप्रमार्ें गर्न कराि े: 
 

वनष्ट्कावसत तरांगर्ारे 
घनपदाथण 

द. वल. ला ०·९०×२०० = १८० पौड; 

वनष्ट्कावसत बाष्ट्पशील द्रव्य द. वल. ला ०·७०×१८० = १२६ वम. ग्रँ; 
घवटत बाष्ट्पशींल द्रव्य द. वल. ला ०·६५×१२६ = ८१·९ वम. ग्रँ. 
द. द. ल. गलॅन 
िावहतमलातील घवटत 
बाष्ट्पशील द्रव्य 

 ८१·९×८·३४ = ६८३ पौंड. 

द. द. ल. गलँन 
िावहतमलातून वनमार् 
झालेला िाय ू

 ६८३×१५ = १०२५० घ.फूट. 

 
१९–५. वा्चूा वापर :– 
 

पावचिाच्या िायु-घुमटात वनमार् झालेल्या िायू सांग्रावहत करून तेथून तो सांघनक पाशाकडे िाहून 
नेण्यात येतो.पावचिात सांग्रावहत केलेल्या िायूचे तपमान ८५°F ते ९०°F असते; आद्रणता सांपृक्तीच्या 
आसपास असते. ही आद्रणता काढून टाकण्यासाठी सांघनक पाशाकडे िायुनवलकेला उतार वदलेला असतो 
ि हा पाश नेहमी नळींतील सिात िालच्या रबदूजिळ असतो. नांतर उष्ट्र्–जल बॉयलरच्या िाली 
असर्ाऱ्या जिालकाकडे मापकामधून हा िायू नेण्यात येतो. बहुतेक िायु व्यिस्थेत पावचिापाशी तयाचा 
सामान्य दाब सुमारे ६ इांच पाण्याइतका असतो आवर् जिालकाचे ३ इांच जल–शीर्षािाली पवरचालन होते. 
दाब कमी असल्यामुळे नळ्याांचा आकार िरपूर असािा लागतो. 
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विसांिावहत केलेल्या नळ्याांतून पावचिाच्या तापन–घटकाकडे गरम पार्ी नेण्यात येते आवर् 
अांशतः थड झालेले ते पार्ी परत पावचिाकडे जाते. तापन–घटक नळ्याांच्या िटेोळ्याांचे बनविलेले 
असतात. ही िटेोळी टाकीच्या आतील बाजूच्या िोिती, पर् रितीपासून अनेक इांच दूर बसविलेली 
असतात; नळाांची पायाडे पावचिाच्या घुमटापासून लोंबत ठेिलेली असतात अगर ते घटक तापन आवर् 
पुनराविसरर् एकवित करून बनविलेले असतात. शिेटच्या प्रकारामूळे तापविवनमयाचे के्षि मोठे होते ि 
अशा व्यिस्थेची साफसफाई अवधक सहज करता येते. पनुराविसरर्ात, पावचिातील िरच्या दोन तृतीयाांश 
िागातून अिमल काढून टाकण्यात येतो आवर् पावचिातील सांपूर्ण द्रव्य दर २४ ते ४८ तासास तापकातून 
जाते. अवलकडे तापन कडी क्ववचतच िापरण्यात येतात. 
 

पावचि–तापनाकरता िापरण्यात येर्ारी बवहव्यणिस्था आ. १९–३ मध्ये वनदमितशत केल्याप्रमारे्, 
ताप–विवनमयकातून अिमलाचे अविसरर् करण्यात येते. अिमल पावचिाकडे जातो ि ह्या विवनमयकात 
इांधन म्हर्ून िायूचा िापर केला जातो. 
 

 
आ. १९–४. पाणचत्र िापनाची बणहव्ववस्था. (पॅणसणफक फ्लश टँक कां पनीच््ा सौजम्ाने). 

 
१९–६. िापनाचे णन्ांत्रि :– 
 

उष्ट्र्–जल वनयांिर्–अिमल तापिण्याकरता िापरलेल्या पाण्याचे तपमान १३५°F पेक्षा िाढू देऊ 
नये. तपमान ह्यापेक्षा जास्त झाल्यास अिमल िाजून वनघतो अगर तयाचा तपमान–घटकाांच्यािर लेप 
बसतो आवर् तयामुळे विसांिाहन होऊन तयाांची तापन–क्षमता कमी होते. बॉयलरमधील पाण्याचे तपमान 
सामान्यतः १६५°F ि १८५°F याांच्या दरम्यान रािण्यात येते आवर् पावचिाकडे जार्ाऱ्या पाण्याच्या 
तपमानाचे आपोआप वनयांिर् होण्यासाठी मृदुकरर् झडपेचा उपयोग करण्यात येतो. हे वनयांिर् शक्य व्हाि े
म्हर्ून पावचिातील परतून आलेल्या पाण्याचा काहीं अांश बॉयलरच्या िोिताली वफरिनू मधल्या गरम 
पाण्यात वमसळण्यात येतो. परतर्ाऱ्या पाण्याचे तपमान सामान्यपरे् १००°F असते. जर गरम पार्ी वशल्लक 
राहात असेल तर गरम करण्यासारख्या अन्य कामाकरता तयातील काही िापराि.े तयासाठी स्ितांि उष्ट्र्–
जल पवरपथाची तरतूद करािी, कारर् पावचिातून परतर्ारे पार्ी, सांयांिाच्या सिोिार लागर्ाऱ्या बहुतेक 
सांिाव्य उपयोगासाठी आर्ता येण्यासारिे, गार नसते. 
 

ज््ोणि–णन्ांत्रि :– 
 

सुरके्षची िािी राहण्याकरता, दाहकातुन पाचकाकडे ि तेथे साठविलेल्या गसॅकडे जयोत परत 
जाऊ नये म्हर्ून एका जयोवतपाशाने गसॅच्या प्रतयेक घटकाचे सांरक्षर् करण्यात येते. िार्ीतील सुरक्षा–
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दीपाांच्याच मूलितू ततिािर हा जयोवतपाश काम करतो. गसँला मागण वमळतो पर् तो जया तपमानात पेटतो 
तया तपमानापेक्षा कमी तपमान राहण्याकरता जाळीमुळे परेुसा विवकरर्–पृष्ठिाग उपललध होतो. 
 

पावचि तापिण्याकरता जरूर नसलेला जादा िायु अपवशष्ट–िायुदाहकात िापरण्यात येतो आवर् 
पावचि आवर् इमारतीपासून सुरवक्षत अांतरािर तयाचे जिलन होते. जर िायू साठविण्यासाठी धारक टाकी 
अगर िायु धारकासारिी तजिीज केली तर अपवशष्ट–िायुधारकाच्या गरजेचे बरेचसे वनिारर् होते. 
िायूची अविरत वनमितमती करण्यात येते पर् जेव्हा पावचिात अिमल वमसळण्यात येतो तेव्हा सरासरीपेक्षा 
अवधक राशी विस्थावपत होऊ शकते. जर ही सामवयक अवतवरक्त राशी साठिता आली तर सांयांिाच्या 
कायालयाच्या तापनासारख्या अन्य उपयुक्त कामी ती उपललध होऊ शकेल. 
 
१९–७. िापन ्ांत्रिेचे अणभकल्पन :– 
 

तापनाची सांगर्ने :– पावचिाच्या तापन–यांिरे्चे अविकल्पन करताना, तापन गरजा वनधांवरत 
करण्यात येतात आवर् उपललध होर्ाऱ्या सांिाव्य राशीशी तयाांची तुलना करण्यात येते. टाकीतून होर्ाऱ्या 
विवकरर् हानीकरता आवर् आत येर्ाऱ्या अिमलाच्या तापनाकरता कराियाचीं तरतूद ह्या प्रमुि गरजा 
असतात. दुसऱ्या कारर्ाकरता लागर्ारी राशी अिमलाच्या तपमानािर अिलां बून असते. मातीने 
विसांिावहत केलेल्या टाकीची विवकरर्–हानी, वतच्या आतल्या पृष्ठिागािर द. चौ. फु. स ताशी ६ Btu 
गृहीत धरािी. पढेु वदलेल्या उदाहरर्ातल्या प्रमारे् सांगर्ने करािीत : 
 

उदाहरि १९–३ :– (अ) पावचिाांना लागर्ारी तपमानाची राशी आवर् (ब) बॉयलरमधून वमळू 
शकर्ारी राशी िालील पवरलस्थतीत सांगवर्त करा : लोकसांख्या २००००; िावहतमलाचा सांिाव्य प्रिाह द. 
वद. २० द. ल. गलँन; अिमलाची गहृीत राशी िावहतमलाच्या दर द. ल गलॅनला ५००० गलँन; पावचिाचे 
हि ेअसलेले तपमान ९०°F; अनुपचावरत अिमलाचे सरासरी तपमान ५०°F; पावचिाची लागर्ारी धारकता 
दर मार्शी २½ घ. फूट; अांदाजी िायु वनमितमवत दर मार्शी द. वद. ०·८ घ. फूट; िायूचे तापमूल्य द. घ. फु. 
स ६५० Btu; आवर् बॉयलरची कायणक्षमता ८० प्रवतशत्. 
 

उकल :– (अ) अनुपचावरत अिमल आवर् पावचिातील अिमल, याांच्या तपमानातील फरक 
९०—५० = ४०°F आहे आवर् एका वदिसात उपचार कराियाच्या अिमलाचे िजन ५०००×८·३४ = 
८३४०० पौंड आहे. म्हर्ून अिमलाचे तपमान िाढविण्याकरता लागर्ारीं उष्ट्र्ता द. वदिशी ८३४००×४० 
= ३३३६००० Btu येते. पावचिाची लागर्ारी एकूर् धारकता २०००×२·५ = ५००० घ. फूट येते आवर् २० 
फूट िोल ि ४० फूट व्यासाचे २ पावचि िापरून ह्या राशीची तरतूद करता येईल. एका टाकीच्या आतल्या 
िागाचे के्षिफळ–तक्तपोशी १२५० चौ. फूट; छप्पर १२५० चौ. फूट; बाजू–३·१४×४०×२० = २५१० चौ. 
फूट; आवर् एकूर् के्षिफळ ५०१० चौ. फूट येते. दोन पावचिाांतील विवकरर् हानी दर वदिशी 
२×५०१०×६×२४ = १४४३००० Btu आहे असे गृहीत धराि,े 
 

जर अिमलाचे तपमान िाढविण्याकरता लागर्ारी ऊष्ट्र्ता आवर् विवकरर् हानी, याांच्या बेरजेच्या 
२५ टके्क राशी अन्य सि ंतपहानीकरता धरली तर पावचिात लागर्ारी एकूर् ऊष्ट्र्ता दर वदिशी Btu मध्ये 
िालीलप्रमारे् काढण्या येते. 
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अिमलाचें तपमान िाढविण्याकरता लागर्ारी ऊष्ट्र्कता 
 

= ३३३६००० 

विवकरर् हानी  = १४४३०००  
 एकूर् = ४७७९०००  
अन्य हानी ०·२५×४७७९००० = ११९५०००  
 एकूर् = ५९७४०००  
 

(ब) द. वद. होर्ारी िायुवनमितमती ०·८×२०००० = १६००० घ. फूट आवर् ह्या िायचेू द. वद. चे 
तापनमूल्य १६०००×६५० = १०४००००० Btu येते. बॉयलरची कायणक्षमता ८० प्रवतशत् असल्याने 
बॉयलरमधून वमळू शकर्ारी उष्ट्र्तेची राशी ०·८०×१०४००००० = द. वद. ८३२०००० Btu येते. 
 

लागिारी वा्ुराशी आणि गरम पािी :– 
 

पावचि गरम करण्याकरता लागर्ारा िायु ि पार्ी, याांच्या राशी वनधांवरत करण्याची कायणपद्वत 
िालील उदाहरर्ात वनदमितशत केली आहे. 
 

उदाहरि १९–४ :– उदाहरर् १९–३ मधील पररलस्थतीत पावचि गरम करण्यासाठी (अ) िायूची 
राशी आवर् (ब) पाण्याची राशी वकती लागेल? 
 

उकल :– (अ) लागर्ारा सैद्ाांवतक िायू 
 

५,९७४,००० = द. वद. (६५०×·८) 
११४६० घ. फूट येईल. सामान्यपरे् तो यापेक्षा जास्त लागेल आवर् सैद्ाांवतक गरजेच्या सुमारे २५ प्रवतशत् 
ही अवतवरक्त राशी असेल. म्हर्ून लागर्ारी िायुवनमितमती: ११४६०×१·२५ = द. वद. १४३५० घ. फूट येईल. 
 

(ब) १३०°F तपमान असताना पावचिातील तापन कड्याांत पार्ी प्रिशे करत आहे आवर् तयातून ते 
१००°F तपमान असताना बाहेर पडत आहे असे गृहीत धरले तर, तपमानातील हानी ३०°F होते. सैद्ाांवतक 
तापन–गरज दर वदिशी ५,९७४,००० Btu अथिा द. तासास 
 

५,९७४,००० = २४९,००० २४ 
Btu आहे. जर सैद्ाांवतक गरजेच्या २५ टके्क अवतवरक्त राशीची तजिीज केली तर लागर्ारी एकूर् राशी द. 
ता. स २४९०००×१·२५ = ३११००० Btu होईल. 
 

प्रतयेक पौंड पाण्यातून ३० Btu वमळतात असे गृहीत धरले तर लागर्ाऱ्या पाण्याचे िजन द. ता. स 
३११०००/३० = १०४०० पौंड येते. हे िजन द. ता. स १२०० गलॅन अगर द. वम. स २० गलॅन होईल. 
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णवणकरि–पृष्ठभाग :– 
 

तापन कड्याांचा अथिा अन्य उपकरर्ाांचा आकार आवर् नळ्याांच्या लाांबीचा िापर कराियाचा 
असेल तर तयािरून विवकरर्–पृष्ठाचे के्षिफळ सांगवर्त करता येते. तापन–पृष्ठिागािरून होर्ाऱ्या 
विवकरर्ाचा गुर्ाांक द. ता. स, दर F अांशास, द. चो. फु. स २० Btu धरािा. (अविकल्पनाची) कायणपद्ती 
िालीलप्रमारे् असते: 
 

उदाहरि १९–५ :– १९–३ ि १९–४ ह्या उदाहरर्ाांतील विचाराधीन पावचिाांच्याकरता नळ्याांचे 
अविकल्पन करा: 
 

उकल :– पावचिाांतील तापन–कड्याांतील पाण्याचे सरासरी तपमान (१३०+१००)/२ = ११५°F 
आवर् अिमलाचे तपमान ९०°F आहे. नळ्याांच्या पृष्ठिागाांच्या द. चौ. फुटािरून विवकरर् झालेली उष्ट्र्ता 
२४ तासात, (११५—९०)×२०×२४ = १२००० Btu आहे. दर वदिशी ५९७४००० Btu उष्ट्र्ता 
पुरविण्याकरता लागर्ारे दोन टाक्याांच्या पृष्ठिागाांचे एकूर् के्षिफळ ५९७४०००/१२००० = ४९८ चौ. फूट 
येईल आवर् प्रतयेक टाकीचे लागर्ारे के्षिफळ २४९ चौ. फूट. येईल. एक चौ. फूट पृष्ठीय के्षिफळ 
वमळण्याकरता १½ इांची नळीची लाांबी २·३० फूट, २ इांची १·९१ फूट आवर् २½ इांची १·३३ फूट येईल. 
म्हर्ून एका टाकीकरता लागर्ारा विवकरर् पृष्ठिाग वमळण्याकरता लागर्ारी नळ्याांची लाांबी 
िालीलप्रमारे् येईल: 
 

१½ इांची नळी— २४९×२·३८ = ५७३ फूट. 
२ इांची नळी— २४९×१·६१ = ४०१ फूट. 
२½ इांची नळी— २४९×१·३३ = ३३१ फूट. 

 
पाचन टाक््ाांचे णवसांवाहन :– 

 
थांड हिते पाचन टाक्याांचे काही प्रमार्ात विसांिाहन कररे् इष्ट असते. बाजूांिर मातीचा िराि कररे् 

ि अनेक िळेा मार्थ्याच्या काही िागािरही िराि सामान्यपरे् करण्याची प्रथा असते. आ. १९–३ मध्ये 
दािविल्याप्रमारे् पडद्ा आवर् पाचकाच्या रितींच्या दरम्यान हिकेरता जागा ठेिनू, विटा अगर कौलाांच्या 
पडद्ा बाांधरे् कायणक्षम ठरते ि तयाांचे स्िरूपही आकर्षणक असते. विविन्न द्रव्यातील शीर्षणहानी ि तयाांचे 
विसांिाहनातमक गुर्धमण याांची मावहती देर्ाऱ्या मानक पाठ्यपुस्तकाांिरून उष्ट्र्तेतून होर्ारी बचत सहज 
सांगवर्त करता येते. 
 
१९–८. अवमल दाट करिे. 
 

अिमलातील घनपदाथांचा अांश, योग्य मयादेत, शक्य वततका जास्त असर्ें इष्ट असते. तो दाट 
असरे् काटकसरीचे होते. अिलम दाट करण्याकरता वफरत राहर्ाऱ्या आवर् िरडता येईल असे हात 
बसविलेल्या टाकीचे उपकरर् बनविलेले असते. हे हात सािकाशपर्ें अिमल ढिळतात आवर् तयामुळे 
अडकून रावहलेल्या िायचूी मुक्तता होते ि काहींसे पार्ीही वनघून जाते. अिमल दाट करण्याकरता 
अपकें वद्रिाचाही अिलां ब करता येतो, पर् सांयांिाच्या आिाक्यानुसार तयाचे पवरचालन कसे कराियाचे ह्या 
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सांबांधीच्या मावहतीची िार् आहे. पावचिात जार्ारी अिमलाची राशी दाट केल्यामुळे कमी होते आवर् 
पावचिाची प्रिािी क्षमता िाढते. उतपे्रवरत अिमल सांयांिात, जेथे सामान्यपरे् घनपदाथाचा अांश कमी असतो 
तेथे, अिमल दाट कररे् विशरे्ष करून इष्ट असते. 
 

घन अगर द्रि पदाथांच्यापैकी जयाांचे िारर् जास्त असेल तयाांच्यािर दाट करण्याच्या उपकरर्ाचा 
आकार आधावरत केलेला असतो. उतपे्रवरत अिमलसांयांिातील रूढ द. वद. द. चौ. फु. स ८ पौंडापासून 
सुधावरत िातनाचा िापर करर्ाऱ्या सांयांिातील २० पौडापयंत घनपदाथांच्या िारर्ात फरक पडतो. द्रि 
िारर् दर चौ. फु. स द. वद. स ८०० गलॅन कररे् अवधमान्य असते. ह्या िारर्ात प्राथवमक ि दुय्यम अशा 
सांयुक्त अिमलाांचा समािशे असतो. ६ ते १० टके्क घनपदाथण असलेला दाट अिमल वनमार् कररे् व्यिहायण 
असते. पवरिाह, दाट करर्ाऱ्या उपकरर्ातून सांयांिाच्या प्रिशेद्वाराकडे, परतिण्यात येतो. सुमारे ५००० 
पेक्षा जास्त जनसांख्येसाठी काम देण्याकरता दाट करण्याच्या सांयांिाचा अांवगकार करता येतो. 
 

जयात पावचिाच्या अविकल्पनेचा समािशे असतो अशा दाट करण्याच्या सांयांिाच्या लहान 
उपकरर्ाच्या प्रवतष्ठापनाच्या अविकल्पनाचें एक नमुनेदार उदाहरर् िाली वदले आहे. 
 

उदाहरि १९–६ :– १०००० लोकसांख्या असलेल्या िसाहतीकरता उच्च गवत वनस्यांदक 
िापरण्यात येर्ारे एक पूर्वोंतपचारी सांयांि बसविले आहे असे गृहीत धरा. तयातील प्रिाह द. वद. ला १० द. 
ल. गलॅन आहे. अनुपचावरत िावहतमलातील तरांगर्ारे घनपदाथण दर वदिशी दर मार्शी ०·२ पौंड आवर् 
मलवनस्रािातील घनपदाथण १० प्रवतशत् आहेत. (या मावहतीिरून) उपकरर्ाचें अविकल्पन करा : 
 

उकल :– द. वद. द. मार्शी अिमलात ०·१८ पौंड घनपदाथण आहेत ि तयातील ६० प्रवतशत् अगर 
०·१०८ पौंड प्राथवमक अिमलात आवर् ४० प्रवतशत् अथिा ०·०७२ पौंड दुय्यम अिमलात आहेत. दाट 
करर्ाऱ्या सांयांिात जार्ारे घनपदाथण १०८० पौंड प्राथवमक अिमलात आवर् ७२० पौंड दुय्यम अगर ह्यमूस 
अिमलात आहेत. घनपदाथांचे िारर् द. चौ. फु. स द. वद. ८ पौंड आवर् द्रििारर् द. चौ. फु. स द. वद. 
८०० गलॅन होते असे गृहीत धरा. द. वल. ला ५०० गलॅन प्रमारे् ह्यमूस अिमलाचे वनष्ट्कासन होते आवर् 
ह्यमूस अिमल ि प्राथवमक अिमल याांचे गलँनमध्ये गुर्ोत्तर ८:१ धरा. 
 

ह्या मावहतीिरून लागर्ारी राशी :– 
 

ह्यमूस अिमल ७२०/(५००×८·३४) = द. वद. ०·१७३ द ल. गलँन अगर द. वम. स १२० गलँन 
होईल; 
 

प्राथवमक अिमल ०·१७३/८ = द. वद. ०·०२२ द. ल. गलॅन अगर द. वम. स १५ गलँन होईल; 
 

प्राथवमक अिमलातील घनपदाथांचे साांद्रर् 
१०८० = द. वल. ला (०·२२×८·३४) 

५६०० वम. गॅ्र. अगर ०·५९ प्रवतशत् होईल. 
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दाट करण्याकरता लागर्ाऱ्या उपकरर्ाचा द्विसांिरर्ािर आधारलेला आकार ०·१७३+०·२२ = 
द. वद. गलँन होईल. द. वद. ०.१९५ द. ल. गलँन होईल. 
 

तयाचे लागर्ारे के्षिफळ 
१९५००० = २४४ ८१० 

चौ. फूट येईल. द. चौ. फु. स ८ पौंडाप्रमारे् १८०० पौंड घनपदाथांचें सांिरर् करण्यास १८००÷८ = २२५ 
चौ. फु. के्षि लागेल. द्रि िारर् वनयांिक आवर् १८ फूट व्यासाच्या टाकीचा उपयोग करण्यात येईल. 

 
अिमलाच्या पांपाांची क्षमता ि गुर्धमण िालीलप्रमारे् असतील : 

 
ह्यमूस अिमल सतत पांप करण्याकरता द. वम. स १२० गलॅन क्षमतेचा अपकें द्री पांप; प्राथवमक 

अिमल दर १५ वमवनटात ५ वमवनटे पांप करर्ारा समय वनयांिर्ाचे घड्याळ बसविलेला द. वम. स ५० गलॅन 
क्षमतेचा मुसळी प्रकाराचा पांप; 
 

दाट केलेल्या अिमलाची अपेवक्षत ८ प्रवतशत् साांद्रर्ाची राशी, १८०० ÷ (०·०८×८·३४) = द. वद. 
२७०० गलँन अगर द. वम. स १·९ गलॅन असेल. मुसळी पांप िापरला जाईल आवर् २० वमवनटात १ वमवनट 
अगर ५ प्रवतशत् तास चालर्ारा, समयवनयांिक घड्याळ बसविलेला हा पांप द. वम. स ३५ ते ४० गलॅन 
पांरपग करील. 
 

पावचिाचा एकूर् विश्रामकाल ४५ वदिस धरला आहे; तयापैंकी वनम्मा गरम ि ढिळलेल्या प्राथवमक 
टाकीसाठी आवर् वनम्मा गरम न केलेल्या दुय्यम िायुधारकाकरता आहे. प्राथवमक पावचिाची धारकता, 

१ × ४५ × २७०० = २ ७५ 
८१०० घ. फूट लागेल. २५ फूट व्यास आवर् पाश्वणजल िोली १८ फूट असलेली ही टाकी असेल. तयाच 
आकाराची दुय्यम टाकी असेल. 
 
१९–९. अवमलाचा नळ्ाांिील प्रवाह :– 
 

पाण्याची घनता आवर् अिमलाची तरलता आवर् घनता िरीि प्रमार्ात विन्न असल्यामुळे तयाांना 
सामान्य द्रिीयसूिे लागू होत नाहीत. अिमलाच्या मुक्त प्रिाहाकरता ३ टक्क्यापेक्षा जास्त नसलेले उतार 
आवर् ६ इांचापेक्षा जास्त व्यासाचे नळ िापरािते; पुष्ट्कळ िळेा ८ इांची नळ अवधमान्य होतो. दाब प्रिाहाकरता 
हॅझेन–िुइवलयम सूिात, जेव्हा अिमलातील घनपदाथांचे साांद्रर् ४ ते ६ टके्क असते आवर् अिमल दाट 
असतो ि पाण्याचे २५ ते ४० टके्क साांद्रर् असते तेव्हा, िापराियाच्या C चे मूल्य, पाण्याकरता िापरण्यात 
येर्ाऱ्या मूल्याच्या ६० ते ८० टके्क धराि.े 
 

अिमल हाताळण्याच्या पांपातील द्वारे मोठी असािीत आवर् तुलनेने अिमलास कमी िगे येईल असे 
हे पांप असािते. उतपे्रवरत अिमल–सांयांिातील अगर दुय्यम अिस्थापनातील अिमलासारख्या पातळ 



 

 अनुक्रमणिका 

अिमलाच्या बाबतींत अपकें द्री पांप िापरािा. उतपे्रवरत अिमल हाताळण्याच्या काही टप्प्याांत िायुउच्चालक 
उपयुक्त होऊ शकेल कारर् अिमल उचलला जात असताना तयाचे िातन होते. 
 
१९–१०. अवमलािून पािी काडून टाकण््ाच््ा पद्धिी :– 
 

वनिात वनस्यांदकाने (अिमल) दाट करर्ाऱ्या उपकरर्ाने आवर् दाब यांिाने, दमक शुष्ट्कनाने, 
िस्मीकरर्ाने, अगर िायु–शुष्ट्कर्ाने अिमलातील पार्ी काढून टाकाि.े प्राथवमक िचण पवरचालन िचण, 
उपललध िवूमके्षि, घराांचा शजेार, हिा सांयांिाचा आकार ि पवरचालकाांची सांख्या, सांयांि िारर्, सांयांिाचा 
प्रकार, आवर् िवूमस्िरूप, अशा सारख्या घटकाांिर कोर्ची पद्त वनिडाियाची ते अिलां बून असते. 
िाांजर्ातील अगर िाळूच्या सांस्तरािरील शुष्ट्कन उपललध के्षिाप्रमारे् मयावदत असते आवर् लोकिस्ती 
वनकट असल्यास तेथे होर्ारा उपद्रि कमीतकमी केला पावहजे. िायु–शुष्ट्कनास लागर्ारे हिामान 
अनुकूल अगर प्रवतकूल असेल. एकाद्ा लहान सांयांिािर िायु–शुष्ट्कन कररे् अगर ओला अिमल रकने 
िाहून नेरे् शक्य असल्याचे आवर् कदावचत ते कमी िचात होत असल्याचेही आढळून येईल. वनमार् 
झालेल्या प्राथवमक अगर उतपे्रवरत अिमलाच्या प्रकाराचा, विल्हेिाट करण्याच्या पद्तीिर, आद्रणताांश ि 
तिन्य राशीच्यामुळे प्रिाि पडेल. विवशष्ट िवूमस्िरूपामुळे उपयुक्त िायु–शुष्ट्कन के्षि सीवमत होईल अथिा 
पुराच्या पाण्यामुळे सांस्तराांची नुकसानी होरे् सांिाव्य असेल. 
 
१९–११. णनवाि–णनस््ांदन :– 
 

आ. १९–५ मध्ये दािविलेल्या वनिात–वनस्यांदकात अरीय पडदा बसिनू वपपाचे कप्प्याांत 
वििाजन केलेले असते. तयातील प्रतयेक कप्प्यात हरएक फेरीत आलटून पालटून चरू्षर् आवर् दाब वनमार् 
होतो. वनस्यांवदत कराियाचा अिमल असलेल्या कुां डीत वपपाचा सुमारे २५ टके्क परीघ बुडून राहींल अशा 
रीतीने ते टाांगलेले असते. वपपाचा पृष्ठिाग वनस्यांदनी माध्यमाने झाकलेला असतो ि तयातून अिमलातील 
पाण्याच्या काही अांशाचे शोर्षर् होते आवर् तयातील घनद्रव्य वपपाच्या आच्छादनातील माध्यमाच्या बाहेरच्या 
बाजूिर आिरर्ासारिे वनके्षवपत होते. घनद्रव्याच्या आिरर्ाची जाडी ¼ इांचापासून ¾ इांचापेक्षा जास्त 
असू शकते. दर तासास वनस्यांदकाच्या द. चौ. फु. स अिमलाच्या िडीत वकती पौंड शुष्ट्क द्रव्य रावहले आहे 
यािरून कायंवसद्ीचे मामन केले जाते. ३ ते ५ पौंड हीं सिणसाधारर् वनमितमती असते. परांतु अिमलातील 
गुर्धमाप्रमारे् आवर् उपचारासाठी केलेल्या अिमलाच्या तयारीच्या कायणक्षमतेनुरूप वतच्यात बराच फरक 
पडू शकतो. अिमलाच्या िडीत सामान्यपरे् ६५ ते ६८ प्रवतशत् आद्रणताांश असतो. अिमलातून िेचनू 
घेतलेले पार्ी रकिा गाळलेल्या द्रिात बऱ्याच प्रमार्ात तरांगर्ारे घनपदाथण असतात आवर् ते उपचार 
वरम येत सामान्यपरे् परतविले जातात. जसजसे पीप वफरू लागते तसतसे अिमलािरील आिरर् आपोआप 
बाहेर पडते. 
 

आ. १९–५ मध्ये दािविल्याप्रमारे् वनस्यांदक माांध्यम लस्प्रांगच्या िटेोळ्याांचे असेल अगर धातूच्या, 
लोकरीच्या, अगर कापसाच्या कापडाचे अगर कृविम कापडाचे असेल. लस्प्रांगची िटेोळी हे माध्यम, विशरे्षतः 
घरगुती िावहतमलातींल अिमलाच्या बाबतीत, प्रिािी असल्याचे वसद् झाले आहे, कारर् ते अिमलातील 
सूक्ष्म द्रव्याने चोंदून जात नाही अगर गोळा होत नाहीं. कृविम आवर् विर्लेल्या धातूच्या माध्यमानेसुद्ा 
तुलनेने उपद्रिरवहत कायण हौऊ शकते, पर् लोकरी अगर कापडी माध्यमात ते िरचेिर स्िच्छ करण्याची 
आवर् बदलण्याची गरज असते. बनािटीच्या बाबतीत औद्ोवगक अिमल पुष्ट्कळच विन्न असतो आवर् 
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वनस्यांदनमाध्यमाचे प्रकार, िापरात येर्ारे वकलाटक आवर् वनजणलीकरर् करण्याचा िगे याांचे प्रयोगशाळेत 
आवर् प्रायोवगक सांयांिािर चाांचण्या करून, चाांगल्या प्रकारे वनधारर् करता येतात. 
 

 
आ. १९–५ वेटोळ्ाांच््ा णनस््ांदकाचा णनवाि अवमल णनस््ांदक. (कॉमलाईन सँडरसन ्ाांच््ा 

सौजम्ाने) 
 

उदाहरि १९–७ :– १०००० लोकसांख्या असताना दर मार्शी ०·२ पौंड घनपदाथांची वनमितमती 
होते ि उपचार सांयांिात ९० प्रवतशत् वनष्ट्कासन होते असे गृहीत धरा. जर दर आठिड्यात ३ वदिस आवर् 
दर वदिशी ६ तास वनस्यांदकाचे पवरचालन कराियाचे असेल तर, वनिात वनस्यांदकाचा आकार वकती 
ठेिािा? 
 

उकल :– वनस्यांदकात राहर्ारीं घनपदाथाची राशी १००००×०·१८ = द. वद. १८०० पौंड येईल ि 
७ वदिसात वतचे िजन १२६०० पौंड होईल. दर आठिड्यास १८ तासाांच्या पवरचालनाने दर ताशी 
१२६००÷१८ = ७०० पौंड िगे येईल. दर ताशी द. चौ. फु. स ५ पौंडाप्रमारे् १४० चौ. फूट के्षिफळ 
असर्ारा वनस्यांदक लागेल. ८ फूट व्यास ि ६ फूट लाांबी असलेल्या वनस्यांदकाचा १५० चौ. फूट पृष्ठिाग 
प्राप्त होईल आवर् (आिश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याने) तो िापरण्यात येईल. 
 

अवमलाचे अनुकूलन :– 
 

उपचावरत अिमलाबरोबर सामान्यपरे् वनस्यांदनाचा उपयोग करण्यात येतो. परांतु िळेप्रसांगी तो 
अनुपचावरत अिमलाबरोबरही िापरता येतो. घनपदाथांच्या वकलाटनाकरता रसायन वमसळरे् ि 
वनःसारर्ाच्या क्षमतेत सुधारर्ा कररे्, ही सामान्य प्रथा असतें. उपचारर् केल्यानांतर अिमलातील क्षारता 
उच्च असते, सामान्यपरे् ती द. वल. ला २००० ते ३००० वम. गॅ्र. इतकी असते, आवर् ह्या क्षारतेचा प्रवतकार 
करण्याकरता वकलाटनी रसायन बरेच लागते. मोठाल्या सांयांिात क्षारता कमी करण्याकरता, सांयांिातील 
मलप्रिाहाने अिमल शुद् केला जातो िा धुतला जातो. धुताना कराियाच्या शुवद्करर्ात अिमलािर 
ऊध्िण–वदक्–प्रिाही टाकीत उपचार करण्यात येतात. तयािळेी अिमल ि धािन–जल एकास तीन या 
प्रमार्ात िापरण्यात येते. ह्या उपचारामुळे, सामान्यपरे्, अनुकूलक रसायनाची राशी सुमारे ६५ प्रवतशत् 
कमी लागते. १०००० पेश्रा कमी लोकसांख्या असताना उपयोगात आर्लेल्या सांयांिाांना धुिनू शुवद्करर् 
करण्याची (पद्ती) सामान्यपरे् लागू करण्यात येत नाही. 
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अिमलाच्या अनुकूलनाकरता, चुन्यासह अगर तयाच्यावशिाय, सामान्यतः फेवरक क्लोराइड 
िापरण्यात येते. २ प्रवतशत् फेवरक क्लोराइड ि १० प्रवतशत् चनुा, या प्रमार्ात सांिरर् केले जाते. 
उपचावरत अिमलाकरता हे प्रमार्, ४ प्रवतशत् फेवरक क्लोराइड ि ८ प्रवतशत् चुना, असते. धुिनू 
उपचावरत केलेल्या अिमलाकरता, २ टके्क फेवरक क्लोराइड िापरण्यात येते; आवर् उतपे्रवरत 
अिमलाकरता, ४ टके्क फेवरक क्लोराइड िापरण्यात येते. ह्या टके्किाऱ्या अिमलातील शुष्ट्क घनपदाथाच्या 
अांशािर आधावरत केल्या जातात. 
 

अन्य लोह–लिरे्, तसेच विशरे्ष प्रकारचे वकलाटक, याांचासुद्ा िापर केला जाती. 
वकलाटकाांच्यापैकी काहीत, अनुकूलनाकरता फेवरक क्लोराइडपेक्षा बऱ्याच कमी िचांत अिमलाचे 
वकलाटन करण्याची क्षमता बरीच असल्याचे वदसून आले आहे, पर् चाांचण्यािरून काढलेले वनष्ट्कर्षण अन्य 
वठकार्ी नेहमीच पुनःप्राप्त करता येतात असे नाही. उदाहरर्ाथण, अवलकडील काही कृविम वकलाटकाांच्या 
बाबतीत, काही सांयांिाांिर वनस्यांदनाचा िगे द. चौ. फु. स चौपट झाला आहे पर् अन्य काहीत फेवरक 
क्लोराइड िापरून जे फळ वमळेल तयाच्याशी तौलवनक असे फळ वमळरे् अिघड झाले होते. 
 

अवमलाच््ा वडीची णवल्हेवाट :– 
 

उपचावरत अिमलापेक्षा अनुपचावरत अिमलाचे वनस्यांदन सहज करता येते आवर् तयाकरता 
वकलाटकही कमी लागतो. तथावप, अशा अिमलाच्या विल्हेिाटीच्या मान्य होतील अशा पद्ती विकवसत 
झालेल्या नाहीत. िावहत मलात रोगजनक जीिार्ू असतात आवर् तयाांच्यापकैी काही अिमलातही वटकून 
राहतात. वकलाटनात िारण्यात येर्ाऱ्या फेवरक क्लोराइड आवर् चनु्यात जीिार्ुनाशी गुर्धमण असतात पर् 
ते सिण जीिार्ूांचा नाश करीत नाहीत तयाांत स्िास्र्थ्यविर्षयक धोका असरे् सांििनीय असते. वशिाय 
अनुपचावरत अिमल उच्च प्रमार्ात कुजून जातो आवर् जर तो साठिनू ठेिला अगर अवत पातळ थर न 
करता तसाच पसरला तर तयाचे विघटन होऊन दुगणधी पसरते. तसेच तयाची अतयुच्च प्रमार्ात माशा वनमार् 
होण्यास मदत वमळते ि तयाचा विस्तृत के्षिािर उपद्रि होतो. 
 

पार्ी काढून टाकून तयार केलेल्या अिमलाच्या िड्याांचे िस्मीकरर् करर्ें शक्य असते पर् ते 
काहीसे महाग पडते. िस्तुतः, ५०००० पेक्षा कमी असलेल्या लाकसांख्येच्या काही थोड्याच िसाहतीत 
िस्मीकरर् वित्तीयदृष्ट्ट्या शक्य झाले आहे. जर अिमलाच्या िडीत ८० टक्क्यापेक्षा आद्रणताांश कमी असेल 
तर योग्यप्रकारे अविकल्पन केलेल्या िट्टीत वतचे जिलनास सहाय्य वमळते. 
 

अिमलाचे ढीग करून विल्हेिाट लािरे् ही दुसरी पद्त आहे. शतेकरी बागायतदार, हवरतगृहे, हे 
अिमलाचा ितासाठी उपयोग करतात. पवरभ्रामी शोर्षक अगर ततसम साधनाांनीसुद्ा िडीचे शुष्ट्कन करता 
येते ि ितास आधार म्हर्ून अगर मृदानुकूलनासाठी वतचा प्रतयक्ष िापर करता येतो. विशरे्षत 
मृदानुकूलनाकरता अिमलाचा िापर कररे् इष्ट असते कारर् तयात तृर्बीज नसते. अिमलाच्या एका 
नमुनेदार विश्लेर्षर्ािरून असे वदसून आले की, तयात एकूर् नायरोजनचा अांश १·७ प्रवतशत्, एकूर् 
फॉस्फॉवरक अांश १·५ प्रवतशत् आवर् एकूर् पोटॅशचा अांश ० १५ प्रवतशत् होता. नायरोजन सहजा सहजी 
उपललध होत नाही. 
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आदं्रता–मुक्तीच्या आधारािर, उपचावरत अिमलाचे तापनमूल्य द. पौं. स सुमारे ५३०० Btu 
असते, ग्रीज ि मळीत ते द. पौं. स सुमारे १६७५० Btu असते, आवर् सूक्ष्म चाळात ते द. पौं. स सुमारे ९००० 
Btu असते. 
 
११–१२. अवमलािून पािी काढून टाकण््ाच््ा अम् पद्धिी :– 
 

तरांगर्ाऱ्या अिमलाच्या कर्ाांचे गरम हिते शुष्ट्कन करण्याच्या पद्तीस “दमक शुष्ट्कन” असे 
म्हर्तात. या पद्तीत गरम िायूमुळे आद्रणता जिळजिळ तातकाळ नाहीशी होते. पट्टिाहकािरून ओली 
वनस्यांदक िडी वमश्रकाकडे नेण्यात येते. तेथे वतचे पूिणशुष्ट्क अिमलाच्या काही िागात, एकसारिे सांघवनत 
आवर् हलकेसे वमश्रर् तयार व्हाि े म्हर्ून, वमश्रर् करण्यात येते, नांतर तयातून गरम िायु सोडून तयाचे 
वनस्तारर् करण्यात येते अगर ते विकण्यात येते. कर् पेट घेत नसल्यामुळे तयाांच्यातील ितविर्षयक मूल्य 
नाहीसे होत नाही. तथावप, हि ेअसेल तर शुष्ट्क अिमलाचे िस्म करता येते. दमक शुष्ट्कनाची एक योजना 
आ. १९–६ मध्ये वदग्दमितशत केली आहे. 
 

 
आ. १९–६ दमक अवमल–शुष्ट्कना करिा व्वस्थ 

 
अिमलातून पार्ी काढून टाकण्याच्या अन्य साधनाांत वनस्यांदन दाबकाांचा समािशे असतो; तयाांचा 

नागरी िावहत मलोपचारात फारच थोडा उपयोग करण्यात येतो. कां पन चाळण्या, ि पाठोपाठ सांपीडन रूळ 
आवर् अिमल सांकें द्रक अशी ती योजना असते. सांकें द्रकािर बसविलेल्या वफरतया वपपामुळे अिमल 
घरांगळत जाईल अशी चाळर् िापरण्यात येते ि वतच्यामागून सांपीडक रूळ असतो. ह्या पद्तीचा िापर 
करर्ारी नागरी यांिे, काही असलीच तर, थोडीच असतील. 
 
१९–१३. अवमलाचे वाि शुष्ट्कन. 
 

जेव्हा अिमलाचे िात शुष्ट्कन कराियाचे असते तेव्हा तळात चाऱ्या असलेल्या िाळूच्या सांस्तराांिर 
िात शुष्ट्कनाचा सांस्तर सामान्यतः ठेिलेला असतो. तळातील चाऱ्याांतून मुक्तपरे् प्रस्राि झाला पावहजे 
आवर् द्रि सामान्यपरे् प्रतयक्ष अगर पांपाने सांयांिाच्या प्रिशे द्वारात परतिण्यात येतो. एका लहान 
अिमलाच्या शुष्ट्कन सांस्तरातील सामान्य घटक आ. १९–७ मध्ये दािविले आहेत. मोठाल्या सांस्तराांच्या 
करताही तीच योजना सामान्यपरे् अनुसरण्यात येते. तळातील चाऱ्याांिर कां कराचा एक थर पसरण्यात 
येतो. चाऱ्याांतील अांतर ८ ते १० फूट असते ि कां कराच्या थराची जाडी ६ अगर ८ इांच असते ि मार्थ्यािर 
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सुमारे १२ इांच जाड िाळूचा थर पसरलेला असतो. उतार दर १०० फुटास ६ अगर ८ इांच असतो ि तो 
प्रस्राि रबदूपासून सुरू होतों. पवरचालनात लिवचकता असािी म्हर्ून सांस्तरात पडद्ा घालून तयाचे 
वििाजन कराि.े तयामुळे पढुीलप्रमारे् अिमल हाताळर्ीचा रम म आिता येतो. िरर्ी, सुका अिमल, 
अिमलाच्या िडीचे वनष्ट्कासन, आवर् विश्राम. मोठ्या सांयांिाांत वकमान चार िाग पाडािते. 
 

 
आ. १९–७. लहान अवमल–शुष्ट्कन सांस्िर 

 
चाांगल्या प्रकारे उपचारर् केलेल्या अिमलाचे शुष्ट्कन, चाांगली देििाल केलेल्या सांस्तरािर, 

सुमारे ७० प्रवतशत् आद्रणताांश राहील इतके होते. सामान्यपरे्, सांस्तरािर ८ ते १२ इांच जाडी ठेिनू अिमल 
पसरलेला असतो, परांतु याबाबतीत सांयांिािरील अनुिि हाच िरा मागणदशणक असतो. शुष्ट्कनाचा 
कालािधी हिामानाच्या पवरलस्थतीिर अिलांबून असतो आवर् तो १० वदिसाांपासून अनेक आठिड्याइतका 
विस्तृत असतो. वकलाटकाची जोड वनजंलीकरर् जलद होते. सामान्यतः फेवरक क्लोराईड अगर 
अल्यूवमनम सल्फेटची शुष्ट्क घनपदाथाच्या िजनाच्या २ ते ६ प्रवतशत् मािा वकलाटनासाठी िापरली जाते. 
शुष्ट्कनाची गवत िाढािी आवर् हिेंचा अडथळा कमी व्हािा म्हर्ून शीतगृहाांिर जया प्रकारची आच्छादनाची 
तरतूद केलेली असते तशा प्रकारचे सांरचन करून अिमलाचे शुष्ट्कन–सांस्तर झाकून टाकाि.े अल्यूवमनम 
अथिा लोिांडी साांगाडा ि काांचेचे अथिा प्लँलस्टकचे आच्छादन ि रिती याांचे हे छप्पर बनिािे. जेव्हा 
अांशतः उपचारर् झालेला अिमल काढून घेण्याची गरज िासते तेव्हा प्रसांगिशात दुगधंी वनमांर् होते. अशा 
दुगंधीचे मान झाकून टाकलेल्या सांस्तराांत कमी असते. 
 

वबटू्यवमनस फरशीसारख्या तयार केलेल्या सांस्तरािर अिमल सुकविण्याचे प्रयतन करण्यात आले 
आहेत. अशा सांस्तरातून िातशुष्ट्क अिमलाचे वनष्ट्कासन शीघ्रगतीने होते आवर् तयास कमी िचण लागतो, 
कारर् तयात शलक्तसाधनाांचा उपयोग करता येतो आवर् तळात चाऱ्या असलेल्ता रूढ सांस्तरातल्या शुष्ट्कना 
इतक्याच कायणक्षमतेने शुष्ट्कन होऊ शकते असे साांगण्यात येते. 
 

अवमलाच््ा सांस्िराचे के्षत्र :– 
 

वनयामक स्िास्र्थ्य सांघटनाांच्या वनयमाांप्रमार्ें लागर्ारे अिमलाच्या शुष्ट्कन सांस्तराांचे के्षि 
हिामानाप्रमारे् बदलते. उत्तर आवर् पूिेकडील राजयाांत तयाांची सरासरी मूल्ये िालीलप्रमारे् आहेत. 
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 अनाच्छावदत आच्छावदत 

प्राथवमक १·०० ०·७५ 
उच्चगवत वनस्यांदक १·५० १·२५ 
उतपे्रवरत अिमल १·७५ १·३५ 
 
१९–१४. खाांजि :– 
 

अिमल िाांजर्ात साठिािा. तेथे तयातील आद्रणताांश बाष्ट्पीििन होऊन आवर् कधी कधी 
वझरपर्ानेसुद्ा कमी होतो. थांडीत आवर् पािसाळ्यात तयाच्या राशीतील घट विशरे्षतः कमी असते. अांशतः 
सुकलेंला अिमल, काही काळ साठिनू ठेिल्यानांतर, याांविकी िोऱ्याने अगर िेच बारडीने काढून टाकता 
येतो. िाांजर्ाच्या क्षमतेसांबांधी नक्की कसोट्या उपललध नाहीत. तथावप सामान्य िावहतमलोपचार सांयांिातून 
द. द ल. गलँन िावहतमलातून दररोज ५००० ते ७५०० गलॅन अनुपचावरत अिमल वनमांर् होतो आवर् 
उपचावरत अिमलाची राशी तयाच्या वनम्मी अगर तयापेक्षा कमी असते. यापेक्षा अवधक साांद्रर्ाची मािा 
स्थानीय हिामान आवर् िपूवरलस्थतीिरून वनधांवरत करािी लागेल. अनुपचावरत अगर अांशतः उपचार 
केलेला अिमल िाांजर्ात िाहून जाण्याची शक्यता हा एक तयाच्या पवरचालनातील धोका असतो, कारर् 
तयामुळे माशाांचा तीव्र प्रमार्ात आवर् कदावचत दुगंधीचाही उपद्रि वनमार् होतो. 
 
१९–१५. अवमलाची णवल्हेवाट करण््ाच््ा अम् पद्धिी :– 
 

समुद्र वकनाऱ्यािरील बऱ्याच शहराांतील अिमल पडािातून सिदु्रात १५ ते ३० मलै आत सोडून 
देण्यात येतो. अिमल सोडण्याच्या जागा कें द्र सरकारच्या िातयाकडून वनदेवशत केल्या जातात. लॉस 
एँजेवलसमधील अिमल लाांब नळाांतून सागर–तळािर सोडून वदला जातो. जेथे नाले जलद िगेाने िाहतात 
अशा मोठ्या नाल्याांत अिमल सोडून तयाची विल्हेिाट लािण्यासांबांधी विचार करण्यात आला आहे. 
सामान्यतः विल्हेिाटीच्या ह्या पद्ती वकनाऱ्यािरील मोठ्या शहराांपुरतयाच मयांवदत आहेत. 
 

अिमलाचे वनस्तारर्, काही थोड्या जागी, स्िास्र्थ्यसांबांधी ििूाग िरून केले जाते. ही पद्त, 
विशरे्षः केरकचऱ्याच्या विल्हेिाटीकरता अविकलल्पत केलेली असते; तीत चारी िोदून अिमल सोडण्यात 
येतो. नांतर अिमलािर कचऱ्याचा एक थर वदला जातो ि माशाांचा उपसगण न व्हािा ि तया बाहेर पडू ि नयेत 
म्हर्ून तया थराचे सांदाबन केले जाते. तथावप अांशतः वनजंलीकरर् झालेल्या अिमलाचा गुर्धम ं असा 
असतो कीं, तयाचे उच्च प्रमार्ात सांदाबन करता येत नाही, म्हर्ून पयायी उपाय योजाि े लागतात अगर 
आच्छादनाचे सांदाबन न करता ते तसेच राहू द्ाि ेलागते. जर अिमलािर चाांगल्याप्रकारे उपचार केलेला 
असेल तर ह्या सांदाबनाच्या उर्ीिचेे गांिीर पवरर्ाम होत नाहीत ि माशाांचीही उपज होत नाही. तयाप्रमारे्च 
४ ते ६ इांच जाड असलेल्या असांदावबत थरात माशा बाहेरून वशरकाि करू शकत नाहीत. परांतु अनुपचावरत 
अगर अांशतः उपचार केलेल्या अिमलािर तातकाल ८ ते १२ इांच जाडीचे सांदावबत मातीचे आच्छादन 
टाकले पावहजे, नाहीतर माशाांच्या वनमितमतीस प्रवतबांध होर्ार नाही. 
 

–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 



 

 अनुक्रमणिका 

 
कापटेर, एल्. व्ही., “स्लज ड्राइांग ऑन ओपन ॲन्ड कव्हडण ड्राइांग बोडणस्” स्युिजे िक्सं जनणल, 

मे, १९३८. 
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इवक्वपमेंट”, पलललक िक्सण, ऑक्टोबर, १९५७. 
 

वमक, के. एल्. आवर् एस्. ई. लेन्स, “ॲन एक्झॅवमनेशन ऑफ स्युिजे सॉवल्स इलन्सनरेशन 
कॉस्ट्स”, िॉटर ॲन्ड स्युिजे िक्सण, नोव्हेंबर, १९५८. 
 

मॉगणन, पी. एफ्., आवर् पी. जे. न्यूस्पीड, “डायजेशन कां रोल िुइथ गसॅ वडलयूजन”, िॉटर ॲन्ड 
स्युिजे िक्सण, मे, १९५८. 
 

सॉयर, सी. एन ., “हाय रेट डायजेशन”, िॉटर ॲन्ड स्युिजे िक्सण, जून, १९५८. 
 

स्पेरी, डललू. ए., “स्युिजे गसँ एांवजन्स”, पलललक िक्सण, एवप्रल, १९५९. 
 

–: प्रमे्े :– 
 
१९–१. (अ) १००० लोकसांख्येकरता, प्राथवमक उपचारासाठी अिमलाच्या शुष्ट्कन–सांस्तराांचे 

वकती के्षि लागेल? (ब) जर सांस्तर झाकले असतील तर वकती के्षि लागेल? (क) जर 
उच्चगवत वनस्यांदनाची जोड वदली तर िुल्या सांस्तराकरता अवतवरक्त के्षि वकती लागेल? 

 
१९–२. प्रमेय १९–१ मधील अिमलात जर ९६ प्रवतशत् आद्रणताांश असला आवर् सांस्तरािर १२ इांच 

िोलीपयंत आद्रणताांश काढून घेतला तर, ९२ प्रवतशत् आद्रणताांश असताना िोली वकती 
असेल? 

 
१९–३. जर िायूचे तापन मूल्य द. घ. फुटास ६५० Btu आवर् तेलाचे तापन मूल्य दर गलॅनला 

१४०००० Btu असले तर, १०००० घनफूट िायूचे इांधन–तेल सममूल्य वकती होईल? 
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१९–४. िावहतमलात तरांगते घनपदाथण द. वल. ला २०० वम. गॅ्र. आहेत. जर तरांगतया घनपदाथांचे 
वनष्ट्कासन ८० प्रवतशत्, बाष्ट्पशील द्रव्याांचे ७० प्रवतशत् झाले असेल आवर् पावचिातील 
बाष्ट्पशील द्रव्याांची घट ६५ प्रवतशत् असेल ि घवटत बाष्ट्पशील द्रव्याांतून द. पौं. स १५ घ. 
फू. िायु वनमार् होत असेल तर २ द. ल. गलँन िावहतमलातून वकती िायू वनमांर् 
होईल? 

 
१९–५. जर पावचिात तापनाचे साधन म्हर्ून २ इांची २०० फूट लाांब नळी बसविली ि आत येर्ाऱ्या 

पाण्याचे तपमान १३०°F, बाहेर जार्ाऱ्या पाण्याचे तपमान १००°F, आवर् अिमलाचे 
तपमान ९०°F असले तर पावचिातील अांतिणस्तूत द. ताशी वकती Btu ऊष्ट्र्ता पुरविली 
गेली असेल? 

 
१९–६. लोकसांख्या २०००० असताना द. वद. द. मार्शी ०·२ पौड घनपदाथण वनमार् होतात ि ८० 

टके्क वनष्ट्कासन होते असे जर गृहीत धरले तर, दाट करण्याच्या साधनाकरता, (अ) घन 
िारर्ािर आधावरत केलेले आवर् (ब) द्रि िारर्ािर आधारलेले वकती के्षि लागेल? अन्य 
लागर्ारी साधन सामग्री गृहीत धरा. 

 
१९–७. जर अिमलातींल आद्रणताांश ९५ टके्क असताना स्िच्छ वबडाचा नळ िापरला तर, हॅझेन–

िुइवलयम सूिातील C चे अांदाजी मूल्य काय असाि?े 
 
१९–८. फेवरक क्लोराईड ४ प्रवतशत् आवर् चुना ८ प्रवतशत् िापरल्यास १०००० गलॅन ९६ प्रवतशत् 

उपचार केलेल्या अिमलासाठी दररोज वकती रसायन लागेल? 
 
१९–९. प्रमेंय १९–८ मधील अिमलाचे एकूर् तापन मूल्य काय असेल? 
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: २० : औद्योणगक पािी पुरवठा आणि टाकाऊ द्रव्ाांवरील उपचार 
 
२०–१. उद्योगाांकरिा पािी पुरवठा. 
 

सिण राष्ट्राांत घरगुती उपयोगाकरता जे पार्ी िापरले जाते तयापेक्षा तयाचा जास्त िापर उद्ोग 
धांद्ात होतो. २५००० पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या शहराांच्या बाबतीत शहरातील पाण्याच्या प्रधान 
उपिोक्तयाांचा तुलनातमक पाण्याचा िापर आ. ३–१ मध्ये दािविला आहे. तयात औद्ोवगक जलपुरिठा 
व्यिस्थेतील औद्ोवगक िापर माि समाविष्ट केलेला नाही. आिश्यक पार्ी सांपावदत कररे् आवर् विविन्न 
उद्ोगाांच्या गरजा पऱु्या होण्याकरता तयािर उपचार कररे्, हा औद्ोवगक समस्याांतील एक महतिाचा टप्पा 
असतो. उद्ोगाांतून वनमार् झालेल्या टाकाऊ द्रव्याांची विल्हेिाट लािरे् हा दुसरा टप्पा असतो. 
 

पाण्याच्या इष्ट दजांच्या सांबांधात घरगुती िापराियाच्या पाण्याचे योग्य प्रकारे मानकीकरर् झालेले 
असते पर् उद्ोगाांच्या बाबतीत तशी पवरलस्थती नसते. उदाहरर्ाथं, सुत वगरण्यात िापराियाच्या पाण्यात 
गढूळपर्ा, कावठण्य, रांग, लोह आवर् मगेँनीज, याांचा जिळजिळ पूर्णपरे् अिाि असािा लागतो. तपमान 
आवर् अिसादापासून मुक्तता, मळी, पोपडे वनमार् करर्ारी िवनजे, आवर् सांक्षारता हे शीतनाच्या 
कामातील प्राथवमक घटक असतात. अन्य उद्ोगाांत कमी जास्त प्रमार्ात मानकीकरर् झालेले आहे ि ते 
िापरण्याच्या पाण्याला लागू केले जाते. उद्ोगाांच्या काही प्रकारात, लोहाचा जिळजिळ शून्य अांश 
असलेल्या अगर तयाांच्या पवरचालनातील काही िागाांत वसवलकेटपासून मुक्त असलेल्या पाण्याची गरज 
लागते. पर् शेंर्ष िागाांत तशा विशरे्ष गुर्धमांची आिश्यकता नसते. म्हर्जेच प्रतयेक सांयांिात व्यलक्तगत 
समस्याांना तोंड द्ाि ेलागते. 
 

दजांसाठी आिश्यक गोष्टी :– विन्न विन्न सांयांिाांच्याप्रमारे् पाण्याच्या िापरात फरक पडतो. विशरे्ष 
प्रकारच्या वनमितमतीसाठी सि ं सांयांिाांत लागर्ारा दजां जिळजिळ एकसारिा असरे् िाजिी असले तरी 
उद्ोगातील िैवशठ्याप्रमारे् दजात िरीि प्रमार्ात तफाित पडते. अनेक उदाहरर्ाांत, औद्ोवगक पार्ी 
पुरिठ्याकरता दजांच्या आिश्यकता नागरी पार्ी पुरिठ्याांत लागर्ाऱ्या आिश्यकताांच्यापेक्षा बऱ्याच 
जास्त काटेकोर असतात. वशिाय या गरजाांत फरक पडला तर सांयांिाांतून होर्ाऱ्या वनमितमतीत नुकसान 
येईल, परांतु घरगुती पार्ी िापरर्ारी व्यक्ती, रांग, चि अगर दुगंधी आवर् प्रसांगिशात पाण्याच्या दजात 
होर्ारी हेळसाांड, कुरकुरत का होईना. स्िीकारील. स्िच्छ केलेल्या पाण्याच्या गुर्धमाच्या स्िरूपात काही 
उद्ोगाांच्याकरता लागर्ाऱ्या अनुजे्ञय मयादा को. २०–१ मध्ये वदल्या आहेत. 
 

कोष्टक २०–१ 
उद्योगाांकरिा स्वच्छ केलेले पािी. 

उद्ोग 
कमाल मूल्य 

द. वल. ला. वम. गॅ्र 
गढूळपिा  
काबणनीकरर् केलेली पेये २ 
बफण  तयार कररे् ५ 
प्लॅलस्टक्स २ 
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रेयॉन तयार कररे् ०·३ 
सिणसाधारर् सूत कारिाने ५ 
रांग  
बफण  तयार कररे् ५ 
प्लँलस्टक्स २ 
ियेॉन तयार कररे् ५ 
काणठण््  
कँरनग ७५ 
शीतन ५० 
धोबीकाम ५० 
रेयॉन तयार कररे् ८ 
सूत कारिाने २० 
अल्किा  
दारू ि आसिने (वनमितमतीिर अिलां बून) ७५–१५० 
काबणनीकरर् केलेली पेयें ५० 
बफं तयार कररे् ५० 
सां्ुक्िपिे लोह व मगेँनीज  
िातानुकूलन ०·५ 
दारू ि आसिरे् ०·१ 
कँरनग ०·२ 
काबणनीकरर् केलेली पेये ०·३ 
बफण  तयार कररे् ०·२ 
धोबीकाम– ०·२ 
प्लँलस्टक्स ०·०२ 
रेयॉन तयार कररे् ०·०५ 
कॅरनग ०·२ 
 

ह्या आिश्यकता सांके्षपाने िालीलप्रमारे् साांगता येतील: काबणनीकरर् केलेल्या पेयाकरता लोह 
आवर् मगेँनीजपासून पार्ी मुक्त असाि े ि रांग, चि, िास अगर सेंवद्रय द्रव्य तयात नसाि;े उपचावरत 
पाण्यात रासायवनक सांतुलन असाि े आवर् कावठण्य द. वल. ला २०० वम. गॅ्र. पेक्षा कमी असािे. सूत 
वगरण्याचे उद्ोग :–  पाण्यात कावठण्य, गढूळपर्ा, लोह, मगेॅनीज जिळ जिळ शनू्य असाि.े बफण  तयार 
करण्याची सांयांिे :– पाण्याचा स्िास्र्थ्यविर्षयक दजा उच्च असािा ि पार्ी अिसाद, लोह, मगेँनीज, चि 
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आवर् िास, यापासून मुक्त असाि.े तयात िवनजाचा अांश अल्प असािा आवर् कँलल्शयम ि मगॅ्नेवशयम 
काबोनेटचे साांद्रर्, सामान्यतः,. द. वल. ला ७० वम. गॅ्र. पेक्षा कमी असाि.े 
 

ओद्ोवगक कायात िापरण्यात येर्ारे पार्ी तयार करण्याची कायंपद्ती नागरी पुरिठ्याच्या 
पाण्यािर उपचार करण्याच्या पद्तींसारिीच असते परांतु ती उपचार प्रवरम या औद्ोवगक गरजा पऱु्या 
होईतो तशीच चालू ठेिािी लागते. कधीकधी हे विशरे्षप्रकारे उपचार केलेले पार्ी नागरी सांस्थाही पुरि ू
शकतात; अन्यि औद्ोवगक पार्ी पुरिठा स्ितांि असरे् श्रेयस्कर असते. 
 
२०–२. पािी आणि टाकाऊ द्रव्ाांच््ा सां्ांत्राांचे सवेक्षि :– 
 

औद्ोवगक सांयांिाांत िापरण्यात येर्ाऱ्या पाण्याच्या राशी ि दजां, याांच्या सांबांधीच्या गरजा आवर् 
वनमितमत अपवशष्टाची राशी ि गुर्धमण, सांयांिाचे सिेक्षर् करून वनवित करता येतात. पार्ी िापराच्या सिण 
वरम या ि उपकररे्, ि प्रतयेक उपचारात लागर्ारी प्रिाहाची राशी दािविर्ारा सांयांिाचा एक आरेि प्रथम 
तयार करािा. ह्या टप्प्यात, प्रिाह–वनधारर्ाच्या पद्तीत, प्रतयक्ष (प्रिाहाचे) मापन अगर अांदाज करण्याचे 
प्रश्न वनमांर् होतील. शक्यतो मापनाचा उपयोग करािा कारर् प्रिाहाचा िािीलायक अांदाज कररे् शक्य 
असत नाही. 
 

प्रिाहाची राशी मोजल्यानांतर अगर अांदाज केल्यािर, प्रतयेक प्रवरम येस लागर्ारी पाण्याची विवशष्ट 
गरज वनधावरत करािी आवर् आरेिािर दाििािी. पाण्याचा दजां सुचविण्याकरताां रांगाचा अगर छटाांचा 
उपयोग करािा, आवर् राशी दािविण्यासाठी आांकडे िापरािते. शीतन, िातानुकूलन, बाष्ट्पवनमितमती, 
आगसांरक्षर्,स्िास्र्थ्य आवर् पदाथात समाविष्ट केलेले पार्ी, यासारख्या िापराांचा आरेिात समािशे 
करािा. ह्या आधारसामग्रीिरून सांपुर्ण अांयांिातील प्रतयेक प्रवरम येला लागर्ाऱ्या पाण्याची राशी ि गुर्धमण 
दािविर्ारे कोष्टक तयार कराि.े प्रतयक्ष िापरण्यात आलेल्या पाण्याचें सांगर्न सैद्ाांवतक गरजाांशी तपासून 
घ्याि.े अिश्य असलेल्या पाण्याचे प्रकार आवर् वकती पाण्यािर उपचार कराियाचे हे दािविर्ारी फोड 
करािी. पाण्याच्या पनुरुपयोगाचा विचार करािा. 
 

अपवशष्टाची राशी आवर् गुर्धमण दािविण्याकरता अपवशष्टाच्या वनमितमतीसांबांधीही अशीच कायणपद्ती 
िापरािी. तसेच अपवशष्टाची राशी ि शक्ती याांतील सांिाव्य घट वनवित करण्यासाठी औद्ोवगक आवर् 
सैद्ाांवतक मानकाांचा उपयोग करािा. 
 

शिेटी, पार्ी पुरिठा आवर् टाकाऊ द्रव्याांच्या विल्हेिाटीस येर्ाऱ्या िचांत होर्ारी सांिाव्य बचत ि 
अभ्यासािरून वशफारस केलेल्या फरकाांना येर्ारा िचं, याांची तुलना करण्यास वित्तीय आधार वमळािा 
म्हर्ून िचांची अांदाज पिके तयार करािीत. 
 
२०–३. औद्योणगक टाकाऊ द्रव्ाांची णवल्हेवाट :– 
 

औद्ोवगक अपवशष्टाांचे (टाकाऊ द्रव्याांचे) गुर्धमण :– अपवशष्टाांच्यािरील उपचारासांबांधी विचार 
कराियाचा झाल्यास, औद्ोरगक आवर् नागरी गरजाांतील फरक तयाांच्या पाण्यािरील उपचारासांबांधीच्या 
गरजाांतील फरकाच्या मानाने अवधक जास्त असतो. नागरी िावहतमल जरी विन्न असला तरी, शक्ती आवर् 
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राशीच्या बाबतीत तुलनेने तयाांतील फरकाची व्याप्ती कमीं असते पर् एकसारिेच द्रव्य वनमांर् करर्ाऱ्या 
दोन सांयांिाांतील औद्ोवगक अपवशष्टाांची राशी आवर् शक्ती याांच्यातील तफािर फार असते, सांयांिािर काही 
उपाय योजून शक्ती आवर् राशी या दोन्हीही कमी कररे्, उपचाराची आिश्यकता नसलेल्या शीतन 
जलासारख्या उपमागांने अपवशष्ट सोडरे् आवर् फुकट अगर उतू जाऊ नये म्हर्ून सांयांिाच्या देििालीत 
सुधारर्ाां कररे्, ह्या बाबींचा अशा अभ्यासात समािशे असतो. 
 

औद्ोवगक अपवशष्टातील सेंवद्रय अांश, सामान्यतः, िावहतमलातील सेंवद्रय अांश मोजण्याकरता 
िापरण्यात येर्ाऱ्या स्िरूपातच मोजण्यात येत असल्याने, बहुतेक प्रवरम याांतील प्रस्राि, सारख्याच सेंवद्रय 
द्रव्याची राशी असर्ाऱ्या िावहतमलाची वनमितमती करर्ाऱ्या मार्साांच्या सांख्येचे प्रवतवनवधति करर्ाऱ्या 
सममूल्य लोकसांख्येत पवरिमिततत करता येतो. BOD ची दर मार्शी होर्ारी सरासरी वनमितमती, सामान्यतः. 
द. वदिशी ०·१७ पौंड धरण्यात येते. म्हर्नू उद्ोगातून वनमार् झालेले अपवशष्ट, घरगुती तत्तुल्य िारर्ात, 
औद्ोवगक BOD च्या द. वद. पौंडातील वनमितमतीला ०·१७ ने िागून ठोकळमानाने पवरिमिततत करता येते. 
अनेक प्रकारच्या औद्ोवगक अपवशष्टातील BOD च्या साांद्रर्ाची उदाहररे् को २०–२ मध्ये वदली आहेत. 
तथावप, काही उद्ोगाांच्या बाबतीत सममूल्य लोकसांख्येत वदशािलू होण्याची शक्यता असते, कारर् मानक 
५ वदिसाच्या BOD च्या चाांचर्ीने सेंवद्रय द्रव्य सांपूर्ंपरे् मोजता येत नाही. 
 

कोष्टक २०–२ 
एकत्र न केलेल््ा अपणशष्टािील BOD च््ा साांद्रिाची उदाहरिे 

अपवशष्टाचा प्रकार द. वल. ला वम. गॅ्र मध्ये 
BOD 

दुग्ध व्यिसायातील अपवशष्ट  
पूर्ण दूध १०२,५०० 
रम ीम काढलेले दूध ७३,००० 
पनीर जल ३२,००० 
ताक ६४,००० 
बालष्ट्पत दुग्ध–सांयांि ५६०–२८८० 

बीटची सािर  
स्टेफन्स अपवशष्ट ५४,००० 

आांबिण्याचे उद्ोग  
सुराकमणकाळेतील बीअरमधील गाळ ११,५०० 
धान्याचे आसिर्, लव्हस्की ६८५–३४,००० 
उसाच्या मळीपासून तयार केलेल्या अल्कोहोलचे आसिन ३०,०००–३३,००० 
लयूवटल अल्कोहोलचे आसिन १०,८०० 

िावटक िाते आवर् माांस पकँबांदीतील अपवशषे्ट– २२००–९१०० 
पक्ष्याांच्या पॅकबांदीतील अपवशषे्ट– ३००–७५०० 
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और्षधी अपवशषे्ट  
पेवनवसलीन १३,००० 
स्रेप्टोमायसीन २५०० 

चघळण्याची वचकी तयार करण्याच्या उद्ोगातील अपवशष्टे १५००–२००० 
लोर्च्याच्या कारिान्याती अपवशषे्ट २०००–२४०० 
 

औद्ोवगक अपवशष्टािरील उपचाराांसांबांधी या आवर् अन्य बाबींचा विचार केल्यानांतर वनमितमती 
सांयांिाचा सांपूर्ण अभ्यास करण्याची गरज प्रकर्षाने िासते. ह्या अभ्यासात, िापरलेल्या प्रवरम या ि वनमितमत 
अांवतम टाकाऊ द्रव्ये, सांयांिाची देििाल, आवर् प्रवरम येच्या पद्तीतील सांिाव्य अथिा शक्य असर्ारे बदल 
याांचा समािशे असतो. स्पधेंमुळे अथिा ग्राहकाांच्या मागर्ीत बदल झाल्यामुळे, िाग पडर्ाऱ्या ि पूर्णपरे् 
िावकत करता न येर्ाऱ्या पिादुक्त शक्यताांच्यामुळे शक्यतो मानक पद्तीचा अिलां ब कररे् आवर् 
लिवचकतेची कमाल मािा िापरता येईल असे सांयांिाचे अविकल्पन कररे् इष्ट असते. 
 

णनष्ट्कासनाच््ा पद्धिी :– 
 

औद्ोवगक अपवशष्टाच्या वनष्ट्कासनाच्या दोन सामान्य पद्ती आहेत. नागरी मलव्यिस्था उपललध 
असल्यास, एका पद्तीत अपवशष्ट वतच्यात सोडण्यात येते आवर् दुसरीत अपवशष्टािर उपचार करण्यासाठी 
सांयांिाचे अविकल्पन करून ते बसविण्यात येते. जेव्हा अलस्ततिात असलेल्या सांयांिाचा उपयोग कररे् शक्य 
असते अगर नगरपावलकेच्या सहकायांने ते बाांधरे् शक्य असते तेव्हा, अशा तऱ्हेच्या औद्ोवगक अपवशष्टािर 
आवर् िावहतमलािर सांयुक्तपरे् उपचार करता येईल असे सांयांि बाांधरे् ही सामान्यपरे् उत्तम कायणपद्ती 
असते. अपवशष्टाची राशी ि शक्तीच्या आधारािर उद्ोगाकडून कर घेरे् ही सामान्य प्रथा असते, परांतु 
कधीकधी इतर बाबींचाही (ततसांबांधी) करारात अांतिाि करािा लागतो. अपवशष्टाची शक्ती मयांवदत 
असािी म्हर्जे सहजपरे् नागरी सांयांिाने तयाच्यािर उपचार करता येईल. जसे, तयातील अवतवरक्त 
अम्लता अगर क्षारता वनष्ट्प्रि करािी. वििवक्षत कालापयंत प्रस्राि एकसारिा असताना अपवशष्ट 
साठविण्यासाठी जरूरीप्रमारे् एकाद्ा टाकीची तरतूद करािी. शक्ती, अम्लता अगर अन्य गुर्धमं आके्षपाहण 
असल्यास ते कमी करण्यासाठी अपवशष्टाच्या काही िागाचे सांवमश्रर् विवहत कराि.े 
 
२०–४. औद्योणगक टाकाऊ द्रव्ाांवरील उपचार :– 
 

उपचारातील घटक :– जेव्हा औद्ोवगत (अपवशष्ट) आवर् िावहतमल याांच्यािर एकवित उपचार 
करण्यात येतात तेव्हा, िावहतमल ि औद्ोवगक अपवशष्टाच्या वमश्रर्ाचे गुर्धमण िावहतमलाच्या गुर्धमाहून 
फारसे विन्न नसतात असे सामान्यपर्ें गृहीत धरण्यात येते. म्हर्ून आधीच्या प्रकरर्ात आिलेली सामान्य 
कायणपद्ती ह्या उपचाराांतही अनुसरण्यात येते. जेव्हा औद्ोवगक अपवशष्टािर उपचार करण्याची तरतूद 
स्ितांिपरे् करण्यात येते तेव्हा, िावहतमलािरील उपचाराांच्या सांचाांचे अविकल्पन ि अपवशष्टािरील उपचार 
करर्ाऱ्या सांयांिातील काहीं सांचाांचे अविकल्पन, याांच्यात फार तफाित पडू शकते. तरीसुद्ा काही सामान्य 
पद्ती िापरण्यात येतात. उदाहरर्ाथण, नागरी िावहतमलाचे सांगर्न द. वद. द. ल. गलँनमध्ये करण्यात 
येते पर् उपचारशील अपवशष्टाच्या प्रिाहाचे सांगर्न द. वद. सहस्र गलँनमध्ये केले जाण्याची शक्यता 
अवधक असते. तथावप, घरगुती िावहतमलात सामान्यपरे् द. वल. ला २५० ते ३०० वम. गॅ्र. अगर द. द. ल. 
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गलँनला २०८५ ते २५०० पौंड कमाल BOD असतो. पर् औद्ोवगक अपवशष्टात तो द. वल. ला ४००० वम. ग्र ँ
अगर द. द. ल. गलँनला ३३०० पौंडापयंत असरे् हे सामान्य असते. जरी यापूिीच िर्ंन केलेल्या 
जीिसांबांधी पद्तींचा उपयोग कररे् उपयुक्त असले तरी तीत सुधारर्ा केली पावहजे. उदा. िावहतमलाच्या 
बाबतीत पनुराविसरर् गुर्ोत्तर १:१ िापरता येते पर् तीव्र औद्ोवगक अपवशष्टािर उच्चगती वनस्यांदकाचे 
उपचार करताना हे गुर्ोत्तर १०:१ अगर १२:१ िापररे् जरूरीचे होईल. 
 

उपचाराची ि्ारी :– प्रधानतः सेंवद्रय प्रकार असर्ाऱ्या आवर् जयात िातन वरम येचे अिरोधन 
होईल अशा अांतिसं्तू नसर्ाऱ्या कोर्च्याही औद्ोवगक अपवशष्टािर जैिी पद्तीनी उपचार करता येतात. 
तसेच सामान्यपरे् अिरोधक अपवशष्टाचे पुष्ट्कळ िळेा समायोजन करता येतें ि प्राथवमक उपचारासाठी 
तयात सुधारर्ा करता येते आवर् तसे केल्यािर पवरर्ामस्िरूप मलप्रिाहािर जैिी प्रवरम याांचे उपचार करता 
येतात. 
 

उपचाराच्या तयारीची सुरिात औद्ोवगक सांयांिात होते आवर् अनेक मान्य पद्तीपकैी कोर्चीही 
एक अनुसरण्यात येते. प्रारांविक पद्तीत, अवत तीव्र अपवशष्टातील सेंवद्रय अांश कमी करण्यासाठी अिात 
उपचारर् कररे्, जया पवरचालनामुळे विशरे्ष तीव्र आवर् उपचार करण्यास अिघड जार्ारे अपवशष्ट वनमार् 
होतें अशा पवरचालनात सुधारर्ा कररे्. पूिी फुकट जाऊ देण्यात येत असलेल्या मौल्यिान पदाथांची पुनः 
प्राप्ती करण्याचे उपाय योजरे्, उपचार कररे् सोपे जाईल असे विविन्न अपवशष्टाांचे सांवमश्रर् करून सांयुक्त 
अपवशष्ट तयार कररे्, ह्या बाबींचा अांतिाि होतो. जरी स्थावनक पवरलस्थतीचा पद्तीची वनिड करण्यािर 
बऱ्याच अांशी प्रिाि पडत असला तरी शक्य तो घरगुती िावहतमलाच्या गुर्धमाशी जुळतील असे सांयुक्त 
अपवशष्टाचे गुर्धमण राहण्यासाठी अपवशष्टाचें अवत उच्च साांद्रर् कमी करण्याकडे लक्ष द्ाि.े जर हा हेतू साध्य 
होत नसेल तर, सामान्यतः घरगुती िावहतमलािर उपचार करण्याकरता िापरण्यात येर्ाऱ्या पद्तीत 
सुधारर्ा करून अपवशष्ट उपचारक्षम कराि.े तीव्र अपवशष्टािर उपचार करण्यासाठी कधीकधी िापरण्यात 
येर्ाऱ्या उपायाांचे वदग्दशणन करर्ारा प्रिाहआरेि आ. २०–१ मध्ये दािविला आहे. अवत तीव्र अपवशष्टाच्या 
बाबतीत आकृतीत दािविलेले सिण उपाय योजािते. BOD चे साांद्रर् कमी असर्ाऱ्या अपवशष्टाांकरता काही 
कायंपद्ती िगळता येतील. वचिात पुनराविसरर्ासहीत वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाचाांचा िापर दािविला 
आहे. 
 

 
आ. २०–१ िीव्र औद्योणगक अपणशष्टावर उपचार करण््ाची व्वस्था 
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उपचाराच््ा सामाम् पद्धिी :– 
 
शक्ती कमी करण्याकरता आवर् बनािटीत शक्य वततका जास्त एकसारिेपर्ा राहण्याची िािी 

रहािी म्हर्ून उपचाराांतील पूिोपचार योवजल्यानांतर उपचाराांच्या मानक प्रवरम याांचा उपयोग करण्यात येतो. 
जरूर तर वग्रटचे चाळर् आवर् वनष्ट्कासन कररे्. काहींच्या बाबतीत रासायवनक अिके्षपर् करून अिसादन 
कररे्, वनस्यांदक अगर उतपे्रवरत अिमलासारख्या जैिी प्रवरम या कररे्, उदावसनीकरर् आवर् 
क्लोवरनीकरर् करर्ें, ह्या तया प्रवरम या होत. काही नमुनेदार अपवशष्टाांच्यािर ह्या पद्तींच्यापकैीं काहींच्या 
िापराची रूपरेिा तयार करण्यात येईल. ह्या पद्ती लाग ू करताना उच्च BOD ि अल्प तरांगर्ारे द्रव्य 
असर्ाऱ्या अपवशष्टाचे प्राथवमक अिसादन करण्याने BOD त तुलनेने कमी घट-पुष्ट्कळिळेा केिळ १० 
टके्क-करता येते, ही िस्तुलस्थती विचारात घेतली पावहजे. ह्या सांबांधात घरगुती िावहतमलािरील ततसम 
उपचाराहून अशा उपचारात बराच फरक पडतो. 

 
आ. २०–२ मध्ये, अिस्थापन टाक्या, वठबकर्ारे वनस्यांदक, अिमलउपचारर्, अिमल शुष्ट्कन, 

सांस्तर आवर् िाांजर्ासह अांवतम अिस्थापन टाकी, याांचा समािशे असलेले उपचार–सांयांि दािविले 
आहे. 
 

 
आ. २०–२ दारू भट्टीिील अपणशष्टावरील उपचार. 

(डॉर–ऑलीव्हर इन्कॉ. याांच्या सौजन्याने) 
 
२०·५. कॅनरीिील टाकाऊ द्रव्े :– 

 
कॅनरीतील वनमितमतीत रम . २ च्या वकती पेट्या दररोज वनमार् होतात हा उतपादनाचा मानक घटक 

असतो. प्रतयेक पेटी २४ डलयाांची असते. प्रतयेक पेटीतील अपवशष्टाांची राशी आवर् शक्ती, याांत सांयांिागवर्क 
बरीच तफाित असते. काही सामान्य कॅनरीतील अपवशष्टाांची मावहती को. २०–३ मध्ये वदली आहे. 
 

कोष्टक २०–३ 
कँनरीिील अपणशष्टाांची राशी आणि शक्िी. 
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उतपादन केलेले पदाथण दर पेटीस 
द. वद. गलॅन 

अपवशष्टातील 
BOD (वम.गॅ्र./वल.) 

अपवशष्टातील तरांगते 
घनपदाथण (वम.गॅ्र./वल. 

अस्पॅरॅगस ७० १०० ३० 
कॉनण–रम ीम २५ ६२० ३०० 
कॉनण–पूर्ण २५ २००० १२५० 
टोमटॅो-पूर्ण ७½ ४००० २५० 
टोमटॅो-उतपादन केलेले पदाथण ७० १००० २००० 
वहरव्या शेंगा ३५ २०० ६० 
वलमा शेंगा २५० १९० ४२० 
िाटार्ा २५ १७०० ४०० 
साँअर रम ाँट ३ ६३०० ६३० 
लस्पनॅक १६० ६१५ –– 
बीट ३७ २६०० १५३० 
पोकण  ि शेंगा ३५ ९२५ २२५ 

 
सामान्यतः फक्त मोसमात आवर् दरिर्षी तुलनेने थोडा िळेच कँनरी चालू असते. म्हर्ून उतपे्रवरत 

अिमल आवर् वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदनाच्या उपचारापासून फायदा होत नाही, कारर् सेंवद्रय पटल विकवसत 
होण्यास िळे लागतो. तथावप, गरम हिामानात वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातील पटल जलद विकवसत होते. 
अनुकूल पवरलस्थतीत, वठबकर्ाऱ्या उच्चगवत वनस्यांदकाांच्यािरील अपवशष्टाांचे िारर्, जे सरासरी द. वल. 
ला १००० वम. गँ्र. BDO असते ते, माध्यमाच्या द. घ. या. स ५ ते ६ पौंड BOD असू शकते आवर् यापेक्षाही 
जास्त िारर् यशस्िीपरे् करण्यात आले आहे. उतपे्रवरत अिमलाच्या बाबतीत समतुल्य िाररे् िापरण्यात 
आली आहेत. तथावप, कोर्च्याही पवरलस्थतीत जरुरी लागण्यापूिीच सांयांि चालू केले पावहजे. चाळर्, 
अिसादन आवर् िाांजरे् अगर रसचाईपैकी एक, ही सामान्यपरे् एकवित िापरण्यात येतात. फिारे, उांचिटे 
ि चर, या दोन्हीही पद्ती यशस्िीपरे् िापरण्यात आल्या आहेत. सांत्र्यािर प्रवरम या करण्याच्या सांयांिातील 
अपवशष्टाच्या वनष्ट्कासनाकरता िापरलेंली उांचिटे ि चर रसचाई आ. २०–३ मध्ये दािविली आहे. 
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आ. २०–३ उांचवटे व चर प्रसचाईने सांत्र््ावर प्रणक्र्ा करण््ाच््ा सां्ांत्रािील अपणशष्टाचे णनष्ट्कासन 
(सािणजवनक बाांधकाम वििागाच्या सौजन्याने) 

 
२०–६. दुनधशालेिील टाकाऊ द्रव्े :– 

 
दररोज १००० पौंड दूध प्राप्त कररे् हा दुग्ध व्यिसायातील वनमितमतीचा एकक घटक असतो. 

चाांगल्या प्रकारे पवरचालन होत असलेल्या सांयांिातील प्राप्त केलेल्या दररोजच्या दर एक हजार पौंड 
दुधापासून उतपादन होर्ाऱ्या अपवशष्टाची राशी आवर् शक्ती को. २०–४ त वदल्या आहेत. 
 

कोष्टक २०–४ 
दुनध व्वसा्ािील अपणशष्टाांच््ा राशी व शक्िी. 

प्रवरम या राशी (गलॅन) BOD 
द. वल. ला वम. गॅ्र. 

आदान कें द्र १७५ ५०० 
बाटल्या िररे् २५० ५०० 
चीज तयार कररे् २०० १००० 
सांघनन १५० १३०० 
रम ीमरी ११० १२१० 

 
दुधातील अपवशष्टासांबांधी अन्य मावहती को. २०–२ मध्ये वदली आहे. जेव्हा िातजीिी उपचार 

करण्यात येतात तेव्हा प्राथवमक अिस्थापन द्रोर्ीतील एक टप्पा म्हर्ून िातन कररे् सहाय्यकारक होते. 
उच्चगवत वनस्यांकात प्राथवमक वनस्यांदकािर द. घ. या. स २ पौंड BOD चे िारर् आवर् दुय्यम वनस्यांदकािर 
द. घ. या. स २ पौंड BOD चे िारर् आवर् दुय्यम वनयांदकािर द. घ. या. स ०·७५ पौंड िारर् कररे् 
सुरवक्षत असते. पुनराविसरर् (गुर्ोत्तर) ४:१ अथिा ५:१ असाियास हरकत नाही. ह्या उपचारानी ९० टके्क 
घट प्राप्त करता येते. पुनराविसरर्ासह एक टप्प्याच्या उपचारात प्राप्त झालेल्या मलवनस्त्रािात द. वल. ला 
७० ते १०० वम. गॅ्र. BOD वनमार् होईल. उतपे्रवरत अिमलोपचार प्रिािी ठरला आहे. कधीकधी रसचाईचा 
िापर करण्यात येतो, पर् तयापासून दुगंधी वनमार् होते. ४८ तासपयंत पूवतकुां डात अिातजीिी विघटन 
आवर् नांतर दर एकरी दररोज ५००० गलॅन या गतीने िालुका–वनस्यांदन कररे् प्रिािी ठरल्याची नोंद आहे 
पर् तयातून दुगंधी वनमार् होण्याची शक्यता असते. 

 
२०–७. आसवनीिील टाकाऊ द्रव्े :– 
 

धान्यापासून मद् तयार करण्याचा वनमितमती-घटक, द. वद १००० बुशले दळलेले धान्य अगर तत्तुल्य 
उतपादन केलेले १०० नांबरी ५००० गलॅन लस्पवरट, हा असतो. मळीच्या आसिनाकरता वनमितमती-घटक, दर 
वदिशी १०० नांबरी १००० गलॅन वलकर, हा असतो. को. २०–२ मध्ये (याांच्या) काही शक्ती वदल्या आहेत. 
दर वनमितमती घटकातून धान्याच्या आसिनींत सांयुक्त अपवशष्ट दररोज सुमारे ६००००० गलॅन वनमार् होते; 
मळीच्या आसिनीत ते द. वद. शी सुमारे १२०००० गलॅन असते. जेथे वठबकर्ारे वनस्यांदक िापरण्यात आले 
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आहेत अशा तींन सांयांिािरील BOD चे द. घ. या. स िारर् ०·७५ ते १·१ पौंडाच्या व्याप्तीत असते. 
पुनराविसरर् १४:१ ते ११:१ ि द्रिीय िारर् द. वद. ८ ते ३० वम. गँ्र. असते. लाग ूकेलेल्या िाराांच्यािर 
आधावरत केलेले BOD चे वनष्ट्कासन ७७ पासून ९३ टक्क्यापयंतच्या व्याप्तीत असते. काही उदाहरर्ाांत pH 
समायोवजत केलेला असतो. (अपवशष्टाची) विल्हेिाट रसचाईने कररे् अिघड असते, कारर् एका एकरात 
दररोज फक्त १०००० गलॅन गाळाची विल्हेिाट लािता येते. िाांजर्ातून दुगंधी अवतशय वनमार् होरे् शक्य 
असते. 

 
२०–८. सुरा कमवशालेिील टाकाऊ द्रव्े :– 

 
सुरा कमणशालेतील वनमितमती घटक, ३१ गलॅनचे एक पीप, हा असतो. दर एक घटकातील 

अपवशष्टाची राशी सरासरीं ३०० गलॅन असते. िापरलेले धान्य विकले जाते अगर नाही यािर अपवशष्टाची 
शक्ती अिलां बनू असते. जर िापरलेले धान्य विकले जात असेल तर द. वल. ला BOD सुमारे ८०० वम. गॅ्र. 
असतो. तसेच, जर यीस्ट आवर् पार्ी काढले जात असेल तर, द. वल. ला BOD सुमारे १२०० वम. गॅ्र. 
असतो. उपचाराच्या यशस्िी कायणपद्तीत, सूक्ष्म चाळर्, १½ ते २ तास अिसादन, आवर् वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकाांचा उपयोग करण्यात येतो. द. घ. या. स १½ ते २ पौंड िारर् आवर् पुनराविसरर् २·५:१ 
िापरण्यात आले आहे. BOD त ९० टक्क्यापेक्षा जास्त घट हिी असल्यास दोन टप्प्याांचे वनस्यांदक िापराि े
लागतात. 

 
२०–९ माांसाच््ा पँकबांदीिील टाकाऊ द्रव्े :– 
 

माांसाच्या पँकबांदी–सांयांिातील वनमितमती–घटक, द. वद. प्रवरम या केलेले एक डुक्कर, हा असतो. 
प्रतयेक जनािर २½ डुकराांच्या घटकाइतके असते आवर् एक िासरू अगर एक मेंढरू १ डुकराबरोबर 
असते. सरासरी राशी आवर् शक्ती िालीलप्रमारे् असतात. पॅकबांदी–सांयांिातील प्रतयेक घटकास द. वल. 
ला ९०० वम. गॅ्र. BOD सह ५५० गलॅन; िावटक िान्यातील दर घटकास द. वल. ला. २०० वम. गँ्र. BOD 
सह १५० गलॅन. जनािराांच्या आिारातील अपवशष्टाांची सरासरी दर एकरीं द. वद. २५००० गलॅन असते 
आवर् सरासरी BOD द. वल. ला ६५ वम. गॅ्र. असतो. 

 
कुकु्कट प्रवरम येचा घटक, द. वद. च्या वजिांत कोंबड्याांचे १००० पौंड िजन हा असतो. एका घटकात 

द. वद. BOD च्या २७०० वम. गॅ्र. सह २००० गलॅन अपवशष्ट वनमार् होते. काही सांयांिात माि प्रवरम या 
केलेल्या कोंबडीच्या दर कोंबडीकरता अपवशष्टाची राशी ६–७ गलँन असते. कोंबडीच्या वपलाांच्या प्रवरम या 
सांयांिात, पांिामुळे विवचि प्रकारच्या िगेळ्या समस्या वनमार् होतात. 
 

चाळर्, अिसादन आवर् ग्रीजच्या वनष्ट्कासनाचा समािशे असलेल्या प्राथवमक उपचाराने ३० ते ३५ 
टके्क BOD वनष्ट्कावसत होतो. शरे्ष BOD ८० टक्क्यापयंत मांदगवत वनस्यांदकाांमुळे वनष्ट्कावसत होतो. उच्चगती 
वनस्यांदकाांतील िाररे् ०·६५ ते २·५ पौंड BOD इतको विन्न असतात. उच्चगती वनस्यांदनसुद्ा यशस्िीपरे् 
िापरण्यात आले आहे आवर् तयातून ९९ टक्क्यापेक्षा जास्त एकूर् वनष्ट्कासन होते. अिातजीिी उपकरर्ाने 
िरीि प्रमार्ात माांस पॅकबांदी अपवशष्टाांची शक्ती कमी करता येते असे आढळून आले आहे. 

 
२०–१०. कापड धांद्यािील टाकाऊ द्रव्े :– 



 

 अनुक्रमणिका 

 
कापसाच्या सूतवगरण्याांतील वनमितमतीचा घटक, दररोज प्रवरम या केलेला १००० पौंड माल, हा 

असतो. कापसाच्या वनरवनराळ्या सूत वगरण्याांतील अपवशष्टाांची राशी ि शक्ती को. २०–५ मध्ये वदल्या 
आहेत. प्राथवमक अविकल्पनाकरता ढोबळ आधार म्हर्ून असे गृहीत धराि े कीं, कापसाच्या 
सूतवगरण्यामधील १००० गलॅन सांवमश्र अपवशष्ट २० मार्साांच्या िावहतमलाइतके असते. रासायवनक 
वकलाटनाचा उपचार करण्याने BOD ७० टक्क्याांनी कमी होतो. वठबकर्ारे वनस्यांदक आवर् उतपे्रवरत–
अिमल–उपचारर्ाांचाही उपयोग करण्यात आला आहे पर् वनस्यांदनामुळे विरांगीकरर् नेहमीच होते असे 
नाही. उच्चगती वनस्यांदकाांच्यािरील िाररे् द. घ. फू. स १ ते २ पौंडापयंत असतात ि अिमलाच्या 
शक्तीनुरूप तयाबरोबर पुनराविसरर् करण्यात येते. लोकरीिर चमक आर्ण्यातील ि ती रांगिण्यातील 
अपवशष्टाकरता, तसेच विस्कोज रेयॉनिर, pH च्या समायोजनानांतर, वनस्यांदकाचा उपयोग करण्यात 
आला आहे. 
 

कोष्टक २०–५ 
कापसाच््ा सूि णगरण््ाांिील अपणशष्टाांची राशी व शक्िी. 

प्रवरम या 
 

दर १००० 
पौंडास ग.ँ 

BOD दर 
वल. ला वम. गॅ्र. 

रांगकाम द. १००० पौं. 
गलँन 

BOD द. वल. 
ला वम. गॅ्र. 

   प्रतयक्ष ६४०० २२० 
सिीकरर् ६० ८२० मूलितू १८००० १०० 
विसिीकरर् ११०० १७५० कुां ड १९००० १४० 
वकयररग १७०० १२४० सल्फर ५४०० १३०० 
विरांजन १२०० ३०० विकवसत १४४०० ११० 
आांबिर् ३४०० ७२ नँप्थॉल ४८०० २५० 
मसणरीकरर् ३०००० ५५ अँवनलीन, काळा १५६०० ५५ 

 
२०–११. औषध णनर्ममिीिील टाकाऊ द्रव्े :– 
 

पेवनवसलीन, ऑरोमायवसन, ि इतर और्षधे तयार करण्याच्या सांयांिातील टाकाऊ द्रव्याांिर जैिी 
पद्तीनी उपचार करता येतात. साठिर् आवर् समानीकरर् टाक्या, ग्रीज–तरांगर्, िातन, अिसादन. 
आवर् जैिी उपचाराांचा नेहमीच्या उपचार पद्तीत समािशे केलेला असतो. ६ फूट िोलीच्या उच्चगती 
वनस्यांदकात, अपवशष्टाच्या शक्तीनुरूप, ३:१ ते ८:१ इतक्या पुनराविसरर् गुर्ोत्तरासह द. घ. या. स २½ 
पौंडाइतका BOD िाहून नेण्यात आला आहे. को. २०–२ मध्ये नमुनेदार मावहती देण्यात आली आहे. काही 
अपवशष्टाांच्या बाबतीत, अिसादन टाक्यात (अपवशष्ट) जास्त काळ राहू देर्ें अवनष्ट असते. (तयामुळे) 
वनस्यांदक माध्यमािर सेंवद्रय िाढ प्रमार्ाबाहेर होण्याची शक्यता असते. तयाांिर वनयांिर् ठेिण्याच्या 
कोर्च्याही पद्ती (अद्ाप) विकवसत झालेल्या नाहीत. म्हर्ून माध्यमाला विश्राांती देण्याकरता अगर ते 
धुण्याकरता शक्य व्हाि ेम्हर्ून दुहेरी अगर बहु-वनस्यांदक सांच िापररे् इष्ट असते. 
 
२०–१२. कागद कारखाम्ािील टाकाऊ द्रव्े :– 



 

 अनुक्रमणिका 

 
कागदाचा लगदा अगर कागद तयार कररे्, या दोन्हींच्याही बाबतीत, दररोज एक टन वनमितमती हा 

वनमितमती घटक असतों. काांही अपरशष्टाांच्या राशी ि शक्ती को. २०–६ मध्ये वदल्या आहेंत. िराब कागद 
रांगहीन करण्याच्या सांयांिातून द. घटकास सुमारे ८३००० गलॅन अपवशष्ट वनमार् होते ि द. वल. ला BOD, 
३०० वम. गँ्रम असतो. अपवशष्टािर उपचार करर्ें कठीर् असते. तांतुहावन कमी करण्याच्या दृष्टीने सांयांिाची 
उत्तम देििाल कररे् महतिाचे असते. िापरण्यात येर्ाऱ्या उपचार पद्तीत, िाांजरे् तयार कररे्, रसायने 
लाग ूकररे् आवर् अपवशष्ट पदाथांचा िापर कररे्, ह्या बाबींचा समािशे असतो. उदाहरर्ाथण, सल्फाईटचा 
द्रि रस्तयािर बांधक म्हर्ून िापरण्यात येतो. कागद तयार करण्याच्या सांयांिाकरता तयार केलेल्या 
अिस्थापन टाक्या आ. २०–४ मध्ये दािविल्या आहेत. तयािरून उपचावरत अपवशष्टाच्या गुर्धमाचीही 
काहीशी कल्पना येते. आ. २०–५ मध्ये दुसऱ्या एका कागद कारिान्यातील तो सांच चालू करण्यापूिीची 
अिस्थापन टाकी दािविली आहे. 
 

कोष्टक २०–६. 
कागद आणि कागदाच््ा लगद्याच््ा णगरिीिील अपणशष्ट. 

कागदी लगद्ाच्या 
कारिान्यातील पदाथण 

दर घ. स 
दर वदिशी 

गलॅन 

BOD दर 
वलटरला 
वमवलगॅ्रम 

कागद कारिान्यातील 
पदाथण 

दर घ. स. 
दर वदिशी 

गलँन 

BOD दर 
वलटरला 
वमली गँ्रम 

िगुा केलेले लाकूड ५००० ६४५ सांकीर्ण विरांजन केलेले 
नाही 

३९००० १९ 

सोडा-लगदा ८५००० ११० सांकीर्ण विरांजन केले 
आहे 

४७००० २४ 
 

सल्फेट अगर रॅम लट ६४००० १२५ कागदी पुठ्ठा १४००० १२१ 
सल्फाईट ६०००० ४५० गिती पुठ्ठा २६००० ६९५ 
 

 
आ. २०–४ कागद कारखाम्ािील अपणशष्टावर उपचार करण््ाच््ा अवसादन टाक््ा. 

(गे्रव्हर िॉटर कां वडशरनग कां पनीच्या सौजन्याने) 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. २०–५ कागद आणि कागदाच््ा लगद्याची अपणशष्ट े

(हावडंज कां पनी इन्का. च्या सौजन्याने) 
 
२०–१३. अम् औद्योणगक टाकाऊ द्रव्े :– 
 

वकरर्ोतसारी द्रिीय अपवशष्टाांच्यापैकी फक्त थोड्या प्रकाराांच्यािर िावहतमल आवर् औद्ोवगक 
अपवशष्टाांिरील उपचाराांच्या सामान्य पद्ती लाग ूकररे् शक्य होते. याकरता विशरे्ष प्रकारचे अभ्यास नेहमी 
कराि े लागतात. सांयोजन करून, उदावसनीकरर् करून, ि अिस्थापन केल्यानांतर वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकात फेनॉलच्या अपवशष्टाांिर उपचार करता येतात; एका सांयांिात वनस्यांदनाच्या पाठोपाठ 
उतपे्रवरत-अिमल-प्रवरम या करण्यात येते. जेव्हा अपवशष्ट प्रबल असते तेव्हा बऱ्याच उच्च प्रमार्ात 
पुनराविसरर् कराि े लागते. िडीसािर आवर् चघळण्याची वचकी याांच्या अपवशष्टाांत एकूर् घनपदाथण 
आवर् BOD सामान्यपरे् जास्त असतात. प्रथम पूिोपचारर् करून, मागोमाग अिस्थापन, उच्चगती 
वनस्यांदन आवर् शक्य तर िालुका–वनस्यांदन कररे् इष्ट असते. िनस्पती–प्रवरम येतील, जयात वनजणलीकरर् 
सांयांिाचा समािशे असेल अशातील अपवशष्टाांच्यािर, सूक्ष्म तरांगर्ाऱ्या पदाथाना काढून टाकण्याकरता 
तरांगर्ासारिा पूिोपचार करािा लागतो. वनस्यांदकातील बऱ्याच उच्च िारर्ाचा नांतरचा उपचार कररे् मग 
शक्य होते. आ. २०–६ त आगगाडीच्या आिारातील कां कर आवर् तेल असलेले दर वदिशी २ दशलक्ष 
गलँन िराब पार्ी हाताळर्ारे सांयांि दािविले आहे. तयात दमक वमश्रक आवर् सािकास वमश्रर् 
करण्याकरता २ टाक्या ि अांवतम अिस्थापनाकरता २ टाक्याांचा समािशे केला आहे. वझपर तयार करर्ाऱ्या 
कां पनीतील अपवशष्टािर उपचार करर्ारे सांयांि आ. २०–७ मध्ये दािविले आहे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. २०–६. आगगाड्याांचे आवाराांिील अपणशष्टाकरिा उपचार सां्ांत्र 

(रलक–बेल्ट कां पनीच्या सौजन्याने) 

 
आ. २०–७. णझपर ि्ार करण््ाच््ा कारखाम्ािील अपणशष्टाकरिा उपचार-सां्ांत्र. 

 
२०–१४. उपचाराणवष्ीचे उदाहरि :– 
 

एक उदाहरर् म्हर्ून, आसिनीतील अपवशष्टािर उपचार करर्ाऱ्या सांयांिाचा विचार करल्यात 
येईल. दररोज उपचार कराियाच्या अपवशष्टाची एकूर् राशी १८६०० गलॅन ि द. वल. ला BOD चे साांद्रर् 
२२००० वम. गॅ्र. आहे. तयामुळे दर वदिशी ३४१२ पौंड BOD चे िारर् होते. ६ ते ९ वदिस पूिवोंतपचारर् 
करण्याने ७५ प्रवतशत् BOD कमी झाला ि ८५३ पौंड BOD वशल्लक रावहला. पवरचालन दोन टप्प्यात 
करण्यात येर्ाऱ्या उच्चगती वनस्यांदकाने प्रतयेक टप्प्यात, ३:१ पुनराविसरर् ि द. घ. या. स BOD चे ५ पौंड 
िारर् असताना, वनस्यांदन माध्यमाचे लागर्ारे आयतन १७० घ. या. येईल. प्रतयेकी ५ फूट िोग ि २५ ते 
३० फूट व्यासाांचे दोन सांच िापरता येतील. प्रतयेक टप्प्यातील पुनराविसरर् ३×१८६००= द. वद. स 
५५८०० गलॅन अगर द. वम. स ३९ गलॅन होईल. जर पुनराविसरर्ावशिाय मांदगती वनस्यांदक द. वद. शी. 
दर एकर फु. स. ४०० पौंड िारर्ासह िापरला तर. तयाकरता २·१ एकर फूट आयतन लागेल. 
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 अनुक्रमणिका 
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–: प्रमे्े :– 
 

२०–१. द. वल. ला ५००० वम. गँ्र. BOD असलेल्या दररोज ४०००० गलॅन अपवशष्ट वनमार् 
करर्ाऱ्या सांयांिाच्या समतुल्य लोकसांख्या वकती होईल? 

 
२०–२. द. वद. ३५००० पौंड दूध िापरर्ाऱ्या दुग्ध व्यिसायातील अपवशष्टातील सांिाव्य राशी ि 

BOD चा अांश, जर बाटल्याांत दूध िराियाचे असेल आवर् चीज अगर गोठिलेले दूध 
तयार कराियाचे असेल तर, वकती असतील? 

 
२०–३. द. वद. ६०० वपपे वबयर उतपादन करर्ाऱ्या सुराकमणशालेतील अपवशष्टातील जर उपयुक्त 

धान्य विकले तर, तयाची सांिाव्य राशी आवर् BOD चा अांश वकती असेल? 
 
२०–४. आिश्यक सामग्री उपललध आहे असे गृहीत धरून, २०० एकर आिारातील अपवशष्टाचे 

उपचारर् करर्ाऱ्या वनस्यांदकाचा आकार आवर् ५०० घटक वनमार् करण्याची क्षमता 
असर्ाऱ्या पँरकगच्या सांयांिाचा आकार सांगवर्त करा. 
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: २१ : सांरचनेची व्वस्था 
 

२१–१. प्राथणमक णवचार. 
 

अवियांतयाची जबाबदारी–पार्ी पुरिठा, तयािरील उपचार, िावहतमल आवर् तयाच्यािरील 
उपचार, याांच्या सांबांधीच्या बहुतेक बाबतीत, प्रस्ताविक प्रकल्प हाती घ्याियाचा का नाही हा वनर्णय तांिज्ञ 
नसलेल्या मार्साांच्या अितयारात असतो मग ते समाजाचे प्रवतवनवधति करोत अगर अांवतम विश्लेर्षर्ाांत 
सुधारर्ा करण्यास लागर्ारा पैसा पुरविरे् िाग असर्ारे नागरीक असोत. म्हर्ून तया प्रकल्पाची कशी 
गरज आहे, काय कराियास पावहजे, हे तांि न जार्र्ाऱ्याना विशद करून साांगरे् ि सुधारर्ा का केली 
पावहजे ि तीस िचण वकती येईल हे अवियांतयाला सुस्पष्टपरे् समजाऊन साांगता आले पावहजे. ह्या 
वनिदेनाकरता तयारी करताना सिण सयुलक्तक मावहती गोळा केली पावहजे ि तकण सांगत अशी योजना केली 
पावहजे कमणचाऱ्याांनी, िृत्तपिाांच्या बातमीदाराांनी आवर् करदातयाांनी विचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे समपणकपरे् 
ि समजूतदारपर्ाने देण्यात जर कमकुितपर्ा वदसला तर प्रस्ताि मान्य अगर अमान्य करण्याच्या 
वनर्णयािर पवरर्ाम होईल. याांतील काही प्रश्न शोधक असतील आवर् तयाांची सुयोग्य ि समपणक उत्तरे 
देताना बरीचशी पाश्वणिमूी समजून घ्यािी लागेल. 

 
कोर्च्याही अवियाांविकी कामासांबांधी वनर्णय घेताना दोन बाबींचा सांबांध येतो. एक बाब 

धोरर्विर्षयक असते ि तयासांबांधीचा वनर्णय स्थावनक कायणकतयांनी अवियांतयाच्या मदतीने घ्याियाचा 
असतो. दुसरी बाब ताांविक गोष्टीच्यािर आधावरत अवियाांविकी वनर्णयासांबांधी असते. हे वनर्णय 
अवियांतयानेच घ्याियास पावहजेत ि तयाांच्याबद्दल तयाने सांपूर्णपरे् जबाबदार रावहले पावहजे. उपचार पद्ती 
ि उपचार–सांयांिाचा आकार हे अवियाांविकी वनर्णयानुसार वनधावरत करण्यात येतात. जर एकापेक्षा अवधक 
जागा उपललध असतील तर सांयांिाची जागा हा धोरर्ातमक वनर्णय होऊ शकेल. नळकामाकरता 
लागर्ाऱ्या िस्तूांच्या बाबतीत, कामाकरता कोर्च्या िस्तू उपयुक्त होतील हे अवियांतयाने ठरविले पावहजे 
पर् तयापैकी कोर्च्या िापराियाच्या हे वललािाांत बोललेल्या रकमतीिरून सामान्यतः ठरविण्यात येते. 

 
णन्ोजनाची का्वपद्धिी :– मावहती गोळा कररे्, प्राथवमक अविकल्पन तयार कररे्, आवर् 

तयासांबांधी अहिाल ि वशफारशी सामावजक अवधकाऱ्याांना सादर कररे्, हे वनयोजनातील तीन टप्पे आहेत. 
िावहतमलािर उपचार करण्याविर्षयी जी मावहती गोळा करािी लागते तीत प्रिाहाची राशी ि िावहतमलाचे 
गुर्धमांचा समािशे असतो. ही मावहती सद्लस्थतीतील आवर् िविष्ट्यकालीन अविकल्पनाच्या 
कालािधीतीलही असािी. तसेच उपचाराची आिश्यक मािा, उपचाराच्या पद्तीिर प्रिाि पडर्ारी 
स्थावनक पवरलस्थती, सांयांिाच्या सांिाव्य जागा, अधःस्थलीय िपूवरलस्थती आवर् मजुरी ि िस्तूांच्या रकमती, 
याांचाही िरील मावहतीत अांतिांि असतो. लोकसांख्येतील सांिाव्य िाढ, पाण्याच्या िविष्ट्य कालीन िप, 
सांिाव्य उगम स्थाने, सांिाव्य औद्ोवगक िापर, साठिर् आवर् ततसम अन्य गोष्टींची पार्ी पुरिठ्याच्या 
बाबतीत मावहती गोळा करािी लागते. मलिावहन्या आवर् जलिावहन्याांच्या बाबतीत अवधक मावहतीची गरज 
लागेल; तयात सांिाव्य वनिासी आवर् औद्ोवगक विकास, ि समाजाच्या िाढीची वदशा आवर् प्रकार याांचा 
समािशे असेल. 

 
मावहती जमविल्यानांतर आवर् वतचे विश्लेर्षर् केल्यािर, अवियांतयाने प्राथवमक आरािडे तयार केले 

पावहजेत. ते तपशीलिार असण्याची गरज नाही. जेव्हा उपचाराच्या एकापेक्षा अवधक पद्ती आवर् 
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सांयांिाची एकापेक्षा जास्त स्थाने उपललध असरे् शक्य असते तेव्हा, प्रतयेकाचे अन्िरे्षर् करून िचाचे स्थूल 
अांदाज तयार करािते. अविकल्पनाचा पाया आवर् िावहतमलािरील कराियाच्या उपचाराांच्या बाबतीत 
गरजेनुसार तयाांची मािा, याांचा िचािर पवरर्ाम होर्ार असल्याने, अशा प्राथवमक आरािड्यािर राजय 
स्िास्र्थ्य अवियांतयाबरोबर चचा करािीं. बऱ्याच िळेा अविकल्पनािरील वनयांिक वनयम सयुलक्तक ि 
लिवचक असतात आवर् स्थावनक पवरलस्थतीनुसार तयाांत सुधारर्ा करता येतात. नांतरच्या काळात कराि े
लागर्ारे बदल टाळण्याकरता काय केले पावहजें याची स्पष्ट कल्पना असरे् इष्ट असते. 

 
नांतर, महापौर ि महापावलका, शहर व्यिस्थापक अगर अन्य योग्य अवधकाऱ्याांना सादर 

कराियाचा अहिाल वशफारसीसकट तयार करण्यात येतो. मोठ्या प्रकल्पाांच्या बाबतीत हा अहिाल विस्तृत 
असतो. वरपोटांबरोबर के्षिीय सिेंक्षर्ाचा सांवक्षप्त अहिाल ठेिािा, तयात लोकसांख्या आवर् वतच्या िाढीचे 
अांदाज दािविलेले असािते आवर् वशफारवसत सांरचनेचे िचासह िर्णन केलेले असाि.े मध्यम स्िरूपाच्या 
कामाकरता, टांक वलवित ७० ते १०० पानी अहिाल ि नकाश ेवित्तीय वशफारसीसह तयार करािते. लहान 
कामाकरता फक्त सांवक्षप्त अहिालाची जरुरी लागेल. कोर्च्याही पवरलस्थतीत, तयातील मावहती पूर्ण 
असािी आवर् तो वदसाियास आकर्षणक असेल असा तयार करण्याची काळजी घ्यािी. 

 
७५००० डॉलर अांदाजी िचाच्या एका कामाचे उदाहरर् िाली वदले आहे. तपशीलिार आरािडे 

नांतर तयार कराियाचे आहेत. अनूिि, आवर् राजय ि नागरी वनयम आवर् मानक, याांच्यासह स्थानीय 
पवरलस्थतीचा अभ्यास तसेच सांरचन िचांची प्रिृत्ती, याांच्या मावहतीिरून, एकक लागतीचे अांदाज 
आिश्यकतया आधावरत केलेले असतात. 

 
सप्टेंबर ८, १९६० 

 
महापौर आवर् विश्वस्त मांडळ, 
 
महाशय, 

 
आपर् २१ जुले १९६० ला विनांती केल्याप्रमारे् िावहतमलाच्या उपचार सांयांिामधील प्रस्तावित 

सुधारर्ाांच्याां सांबांधी अवियांतयाचा प्रारांविक अहिाल आवर् िचांचे अांदाजपिक मी यासोबत सादर करीत 
आहे. 

 
Ⅰ िावहतमलािरील उपचाराविर्षयीच्या मागील नोंदी :– 
 
मलिावहन्या आवर् िावहतमल–उपचार–सांयांिाची व्यिस्था सन १८९९ ि १९०५ च्या दरम्यान ह्या 

गािी करण्यात आली. ह्या मलव्यिस्थेतील बराच िाग अद्ापी काम देत आहे, पर् िावहतमल–उपचार–
सांयांि अप्रचवलत झाल्याने टाकून देण्यात आले ि १९३१ साली एक निीन प्राथवमक उपचार–सांयांि 
उिारण्यात आले. सांयांिातून वमल–स्रीटमधील जुन्या मुख्य मलिावहनीस जोडण्यासाठी सिीन मुख्य 
मलिावहनी बसविण्यात आली. १९४० मध्ये एका जैिी वनस्यांदकाच्या प्रकारचे दुय्यम उपचार–सांयांि 
बसविण्यात आले. १९४८ मध्ये आर्िी उपचारर् के्षि आवर् अिात अिमल वनस्यांदकाांची जोड देण्यात 
आली. १९४८ नांतर िावहतमल–उपचार–सयिात कोर्चीही िरीि सुधारर्ा करण्यात आलेली नाहीं. 
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गािाच्या िावहतमल–उपचार–सुविधाांचा फायदा वमळर्ाऱ्या आसपासच्या िागाच्या सतत 

िाढर्ाऱ्या लोकसांख्येमुळे मलव्यिस्था–सांयांिातील काही िागाांिर गांिीर प्रमार्ात िार पडत आहे आवर् 
साधनातील काही वझजून गेली आहेत. 
 

Ⅱ िावहतमल–उपचार–सांयांिातील प्रस्तावित सुधारर्ा– 
 
(अ) विचूर्णक साधने :– 
 
अनेक िर्षापासून ह्या िावहतमल–उपचार–सांयांिािर विचूर्णक बसविण्याची गरज होती. अिमल 

पांप कररे् ि उपचारकात रचध्या ि कचरा जारे्, यामळेू िास होत आहे म्हर्ून योग्यप्रकारे अविकल्पन 
केलेला विचूर्णक विवनदेवशत करण्यात येईल ि सध्याच्या चाळर् कक्षाजिळ मलिावहनीत तो बसविण्यात 
येईल. 

 
(आ) प्राथवमक अिस्थापन टाकी :– १९३१ मध्ये बसविण्यात आलेल्या विद्मान प्राथवमक 

अिस्थापन टाक्या, द. वद. २ द. ल. गलॅन कमाल प्रिाह आवर् २ तासाचा विश्रायकाल याकरता, 
अविकलल्पत केलेल्या होतया. १९४० मध्ये जैिी वनस्यांदक बसविल्यानांतर द. वद. २ द. ल. गलँन 
पुनराविसावरत प्रिाह प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांत परतविण्यात आला ि विश्रामकाल एक तासाइतका 
कमी केला. तयानांतर सरासरी प्रिाहात द. वद. १ द. ल. गलॅनपासून द. वद. १·४ द. ल. गलॅन इतकी िाढ 
झाली आवर् दर ताशी अतयुच्च प्रिाहात सरासरीपेक्षा फारच जास्त िाढ झाली. तयामुळें  विश्रामकाल ४० 
वमवनटाइतका अल्प झाला. हा अल्पकाल योग्यप्रकारे अिस्थापन होण्यास फारच अपरुा आहे. 

 
ह्या पवरलस्थतीत सुधारर्ा करण्यासाठी विद्मान दोन टाक्याांच्या दवक्षरे्स एक निीन प्राथवमक 

अिस्थापन टाकी बाांधण्यात यािी. ह्या टाकीची धारकता विद्मान टाक्याांपैकी एकीच्या धारकतेइतकी 
असािी. तयामुळे द. वद. २ द. ल. गलँन प्रिाह–िगे असताना विश्रामकालात िाढ होईल. तसेच तीन्ही 
टाक्याांत येर्ाऱ्या नळाांची व्यिस्था आधुवनक पद्तीने करण्यात यािी. 

 
(इ) सायफन कक्ष आवर् पुनराविसरर् व्यिस्था :– 
 
सायफन ि सायफन कक्ष सुलस्थतीत आहेत आवर् आवर् समाधानकारकपरे् काम देत आहेत. 

पुनराविसरर् पांप २० िर्षांपूिीचे आहेत पर् तयाांची दुरुस्ती केली होती, ४ िर्षापूिी तयाांची अांशतः पुनबांधर्ी 
केली होती आवर् सध्या ते चाांगल्या लस्थतीत आहेत. 

 
(ई) वनस्यांदक :– वनस्यांदकाांच्या पवरचालनािर नुकतयाच केलेल्या BOD चाांचण्याांिरून तयाांची 

क्षमता सतत कमी होत असल्याचे वदसून आले. ह्या कमी कायणक्षमतेची दोन काररे् उघड आहेत. प्राथवमक 
आवर् दुय्यम अशा दोन्हीही वनस्यांदकाांतील वितरक िजु इतके वझजले आहेत की, कां करािर 
िावहतमलािरील वितरर् ते योग्यप्रकारे करू शकत नाहीत हे पवहले कारर् आहे आवर् दुय्यम वनस्यांदकात 
लहान आकाराचा कां कर िापरला होता ि तयाचा मोठ्या कां करा इतका चाांगला उपयोग झाला नाही हे दुसरे 
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कारर् आहे. वनस्यांदकाच्या मार्थ्यािर िावहतमल काहीसा साचनू राहतो आवर् तयामुळे सांचाची कायणक्षमता 
कमी होते. 

 
हे दोर्ष दूर करण्याचे उपाय िाली वदले आहेत : 
 
(१) दोन्ही वनस्यांदकाांचे िजु निीन विकत घेऊन बसिाि.े 

 
(२) दुय्यम वनस्यांदकातील कां कर काढून टाकून तयाचे जागी योग्य आकाराचा ि दजाचा निीन 

कां कर घालािा. 
 
(उ) दुय्यम अिस्थापन टाकी :– दुय्यम अिस्थापन टाकी सध्या उत्तम प्रकारे काम देत आहे आवर् 

सांयांिाच्या अन्य िागाांिरील प्रस्तावित सुधारर्ा पुऱ्या केल्यािर, ह्या टाकीची कायणक्षमता उत्तम राहील. 
 
(ऊ) अिमल–उपचारर्–सुविधा :– १९४८ मध्ये अिमल–उपचारर्ात सुधारर्ा केल्यानांतर ह्या 

सांयांिातील अिमलाच्या उपचारर्ात काहीही समस्या वनमार् झालेल्या नाहीत. 
 
Ⅲ वनष्ट्कर्षण :– 
 
िर िर्णन केलेल्या सिण सुधारर्ा कररे् अिश्य आहे ि तया अवधक विलां ब न लािता अमलात 

आर्ाव्या. ह्या सुधारर्ा पुऱ्या केल्यािर िविष्ट्यकालात हे िावहतमल–उपचार–सांयांि अनेक िर्ष े उत्तम 
कायणक्षमतेने काम देईल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. 

 
 

आदरपूिणक सादर 
 

सल्लागार अवियांता– 
 

अवियांतयाने तयार केलेले िचांचे अांदाज पिक 
 

िावहतमल–उपचार–सांयांिातील प्रस्तावित सुधारर्ा 
 

८ सप्टेंबर १९६०. 
 

Ⅰ जागेिर विचूर्णक साधन पूर्णपरे् बसविरे्  $ ७००० 
Ⅱ प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांचा निीन सांच पवरचालनाकरता 

लागर्ाऱ्या सांपूर्ण उपकरर्ासह बसविरे्. 
१ टाकी, १६’× ७०’× ९’ 
 

  
 

$ ३५००० 
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Ⅲ वनस्यांदकातील सुधारर्ा : 
(अ) प्राथवमक ि दुय्यम वितरकाांचे दोन्ही िजु 

निीन बसविरे्. िजुाांचे २ सांच @$ ५,००० = 
 
(ब) दुय्यम वनस्यांदकातील कां कर काढून तयाचें 

जागी कां कर घालरे्– 
 
(१) कां कर काढून टाकरे् ६०० घ. या. @$३ = 
(२) निीन कां कर जागेिर घालरे् ६०० घ. 

या.@$७= 

 
 
$१०००० 
 
 
 
 
$१८०० 
४२०० 

 

  $६०००  
 बाब Ⅲ करता एकूर् िचण  $ १६००० 
 सांरचनेचा एकूर् िचण  $ ५८००० 
 सांयांिाच्या जागेच्या दवक्षरे्स िविष्ट्यकालीन विस्ताराकरता 

जागा विकत घेरे् 
 $ ८००० 

 अवियाांविकी, कायदाविर्षयक ि प्रासांवगक िचण  $ ९००० 
 प्रकल्पाचा एकूर् अांदाजी िचण  $ ७५००० 
 
उपकरिाांची माणहिी :– तयार केलेल्या उपकरर्ाांचा ि द्रव्याांचा प्रतयेक कामात सांबांध येतो. िरे 

म्हर्जे िापरलेल्या उपकरर्ाांची मापे आवर् तपशीलािरूनच अविकल्पनाांतील तपशील अनेक िळेा 
वनयांवित केले जातात. उपचाराची पद्त आवर् उपकरर्ाांचे लागर्ारे ततसम प्रकार ठरविल्यानांतरच अशा 
उपकरर्ाांच्या वनमितमतयाांना योग्य ती मावहती पुरविण्याची विनांती करण्यात येते. तसे केल्याने ही उपकररे् 
िापररे् अगर ती विवनदेशाांत समाविष्ट करण्याचे अवियांतयािर वबलकुल बांधन पडत नाही. तथावप, 
उपकररे् उपयुक्त आहेत की नाहीत हे स्पष्टपरे् कळल्यावशिाय तयासांबांधीची मावहती अवियांतयाने माग ूनये. 
सामान्यपर्ें, दोन, तीन अगर तयापेक्षा जास्त वनमातयाांच्याकडून उपकरर्ाांची मावहती वमळिािी. अिश्य 
असलेली मावहती तयार करण्यास िचण येतो आवर् बांधन असल्यावशिाय अशी मावहती देरे्, जर सौदा पुरा 
होण्याची काही आशा असेल तरच, न्याय ठरते. 

 
२१–२. ्ोजना आणि णवणनदेश :– 
 

सांयांिाच्या रूपरेिेिरून काय कराियाचे आहे याची स्पष्ट जार्ीि झाली पावहजे आवर् ते स्पष्टपरे् 
समजण्याकरता जो काही तपशील लागेल तयासह ते आरेवित केलेले असाि.े आांिर्ी, वििाग, आवर् 
रूपरेिा, याांची मावहती जरुरीप्रमारे् पुरिािी. उदे्दश असा की, ठेकेदाराना वनविदा बुवद्पूिणक तयार करता 
याव्यात ि काम चालू असताना िाद वनमार् होऊ नयेत. गौर् असलेल्या पर् महत्त्िाच्या तपशीलात 
विद्मान सांरचनाशी जोडर्ी ि नळ व्यिस्थेचे आरािडे, याांचा समािशे असतो. ह्या जोडर्ीचें मोठ्या 
मापािर नकाश े तयार कररे्, तसेच प्रस्तावित केल्याप्रमारे् काम करता येईल अशी िािी देर्ाऱ्या 
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कामापैकी ततसम िागाांचे मोठाले नकाश े तयार कररे् इष्ट असते. पूर्ण ि तपशीलिार नकाश े तयार 
करण्यास फार काम कराि ेलागते, पर् तों कालािधी योग्य कामीच िमितचलेला असतो. 

 
नकाशािर दािविलेल्या मावहतींचे विवनदेशात विस्तृत िर्णन असले पावहजे. अनुसरण्यात येर्ारी 

कामाची पद्त जरूर तेथे विवहत केली पावहजे; अन्यतः इष्ट कायणवसद्ी जोपयंत होते तोपयंत मक्तेदाराला 
आपल्या कल्पनाांच्या प्रमारे् काम करण्यास मुिा असािी. सामान्यतः विवनदेशाांचे तीन वििाग पाडण्यात 
येतात ि ततपूिी मक्तयाचा मसुदा करण्यात येतो. पवहल्या वििागात अवियांता ि मक्तेदार याांच्यामधील 
सांबांधाचा तपशील असतो, दुसऱ्यात सामान्यपरे् िापरण्यात येर्ाऱ्या सिणसाधारर् द्रव्याांचा आवर् 
उपकरर्ाांचा उल्लेि असतो ि वतसऱ्यात सांरचनेतील विशरे्ष उपकररे् ि तयाांचा िापर, याांचा वनदेश असतो. 
(कामाची) पद्त आवर् तयाच्या वबलाची रक्कम वकती िळेा द्ाियाची, तयातील वकती रािून ठेिाियाची, 
याांचा स्पष्ट उल्लिे केलेला असतो. 

 
उपकरर्ाांचे अनेक प्रकार आवर् प्रवत असतात. उपकररे् ि तयाांची उपयुक्तता याांत फरक असतो. 

अनेक बाबतीत, जी उपकररे् स्िस्तात वमळतात ती विकत घेण्याकडे मक्तेदाराची स्िािाांविक प्रिृत्ती 
असते. अनेक विवनदेशाांत “अगर ततसम” अशी एक धारा असते. जया उपकरर्ाांना कमी रकमत पडते ती 
विकत घेण्याची मक्तेदाराची मवनर्षा असेल तर ती “ततसम” आहेत अगर कसे हे ठरविण्याची अवियांतयािर 
जबाबदारी पडते. समाधानकारक असलेले उपकरर् नाकारण्याची तयाची इच्छा नसते, पर् जे तो 
सांपूर्णपरे् मान्य करू शकत नाही अशाचा स्िीकार कररे्ही तयाला आिडर्ार नाही. कामात सिात जास्त 
उपयुक्त होतील अशा तीन अगर चार बनािटींचा विशरे्ष प्रकारे उल्लिे करून आवर् “अगर ततसम” हा 
उल्लेि गाळून, ही समस्या टाळण्याचा विचार कररे् श्रेयस्कर असते. कसेही असो, प्रतयेक उपकरर् विकत 
घेण्यापूिी अवियांतयाकडून ते उपकरर् मान्य करून घेरे् मक्तेदारास िाग पडते. 

 
२१–३. णवत्त व्वस्था :– 
 

कोर्तयाही प्रकल्पािर िचण करािा लागतो आवर् जया पद्ती अनुसरर् करण्यास सिात उत्तम 
आवर् योग्य असतात तयाांच्याविर्षयी अवियांतयाने नागवरकास सल्ला वदला पावहजे. काही थोडे अपिाद 
सोडता, (प्रकल्प–िचांकरता) कजणरोिे उिारण्याचा पश्न वनमार् होतो. कजणरोिे दोन प्रकारचे 
असतात. तयापैकी एकात, कर आकारर्ी करून तयातून मुद्दल ि व्याजाची फेड नगरपावलकेने कराियाची 
असते. दुसरा प्रकार राजस्ि रोख्याांचा असतो. तयात, पाण्याच्या विरम ीपासून अगर मलव्ययस्थेच्या 
सेिाविर्षयीच्या आकारातून वमळर्ारे उतपन्न रोख्यािरील व्याज आवर् मूळ रकमेंच्या परत फेडीसाठी तारर् 
वदलेले असते. कोर्ची पद्त िापराियाची हे अनेक गोष्टीिर अिलां बून असते आवर् स्थावनक पवरलस्थतीचे 
विश्लेर्षर् करून योग्य पद्तीची वशफारस करण्यासाठी वित्तीय सल्लागाराची नेमर्ूक करािी लागते. असे 
असले तरी सामान्य जलव्यिस्थेसाठी वित्तीय पुरिठा सामान्यतः राजस्ि रोख्यातून करण्यात येतो, ि तो 
कायदेशीर कजणरोख्यािरील मयादेविरूद् प्रिार होत नाही; आवर् मलव्यिस्थेकरता वित्तपुरिठा 
करण्यासाठी तीचपद्त अनुसरण्याची प्रिृत्ती िाढत आहे. 

 
वार्मषक खचव :– कायणपद्तीच्या वनदशणनासाठी असे समजा की, २००० लोकसांख्येच्या िसाहतीतील 

एका िावहतमल सांयांिाच्या वित्तपुरिठ्यासाठी योजना तयार कराियाची आहे. या िसाहतीचे वनधावरत 
मूल्याांकन १५,०००,००० डॉलर आहे. िसाहतीला अनेक अन्य मागण्या पुऱ्या कराियाच्या आहेत. तयामुळे 
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ह्या नव्या सांरचनेला लागर्ारा बराचसा पैसा मलव्यिस्थेच्या सेिचे्या करातून पुरिािा असे ठरले. निीन 
सांयांिास १,०००,००० डॉलर िचण येईल आवर् िचाची फेड िालीलप्रमारे् कराियाची आहे असे गृहीत 
धरा : व्याजाचा दर ४½ टके्क; ३ िर्षांपयंत मुद्दल परत कराियाचे नाही; सुरिातीस चौर्थ्या िर्षी २५००० 
डॉलर ि नांतर दर िर्षी ५०००० डॉलरप्रमारे् परत फेड कराियाची आहे. पवरचालन–िचांच्या 
विश्लेर्षर्ािरून असे वदसून आले की, पवहल्या िर्षी तो िचण २५००० डॉलर ि नांतर जसजसा वरपेरी ि 
देििालीचा िचण िाढत जाईल तसतशी या िचात दर िर्षी ५०० डॉलरची िाढ होत जाईल. 

 
ह्या िचाची तोंड वमळिर्ी करण्याकरता दर िर्षी वकती पैसा लागेल हे ठरविरे् ही पवहली पायरी 

आहे. कायणपद्तीची एक तऱ्हा को. २१-१ मध्ये दािविली आहे. 
 

कोष्टक २१–१. 
वार्मषक खचव 

िर्षण कजणरोख्याची 
बाकी 

कजाची 
परत फेड 

व्याज एकूर् कजण 
सेिाां 

पवरचालन एकूर् िच ं

पवहले १,०००,००० – – ४५,००० ४५,००० २५,००० ७०,००० 
दुसरे १,०००,००० – – ४५,००० ४५,००० २५,५०० ७०,५०० 
वतसरे १,०००,००० – – ४५,००० ४५,००० २६,००० ७१,००० 
चौंथे १,०००,००० २५,००० ४५,००० ७०,००० २६,५०० ९६,५०० 
पाचि े ९७५,००० ५०,००० ४३,८७५ ९३,८७५ २७,००० १२०,८७५ 
       
सहाि े ९२५,००० ५०,००० ४१,६२५ ९१,६२५ २८,००० ११९,६२५ 
साति े ८७५,००० ५०,००० ३९,३७५ ८९,३७५ २८,५०० ११७,८७५ 
आठि े ८२५,००० ५०,००० ३७,१२५ ८७,१२५ २९,००० ११६,१२५ 
निि े ७७५,००० ५०,००० ३४,८७५ ८४,८७५ २९,५०० ११४,३७५ 
दहाि े ७२५,००० ५०,००० ३२,६६५ ८२,६२५ ४०,००० ११२,६२५ 
 

उत्पन्नाचा अांदाज :– उतपन्नाच्या साधनाांत घरगुती मलव्यिस्थेच्या उपिोक्तयाांिरील सेिाकर 
आवर् व्यापारी ि औद्ोवगक उदिोक्तयाांच्यािरील ततसम पर् अवधक कर याांचा समािशे करण्यात येतो. 
नळ जोडर्ीच्या कामासाठीही कर आकारता येतो पर् तयातून वमळर्ारे उतपन्न, िावहतमल गोळा 
करण्याच्या व्यिस्थेच्या देििालीस येर्ाऱ्या िचांसाठी िापररे् अवधक योग्य होईल. तसेच िावहतमल–
उपचार–सांयांिाचा फायदा सांपूर्ण समाजाला वमळत असल्यामुळे मदत म्हर्ून समाजािर अल्पसा सांपवत्तकर 
कर आकाररे् योग्य होईल. 
 

घरगुती मलिावहनीचे ३५२० जोड बसविले आहेत आवर् तयाांत स्थूल मानाने दर िर्षी ३ टक्क्यानी 
िाढ होईल असा अांदाज करण्यात आला आहे. तसेच ५०० औद्ोवगक आवर् व्यापारी सेिाांचा िापर होत 
आहे आवर् तयात ४ टके्क िाढ होईल. घरगुती जोडास दरमहा १ डॉलर आकार आवर् औद्ोवगक अगर 



 

 अनुक्रमणिका 

व्यापारी जोडास दरमहा ३·५० डॉलर आकार घेरे् रास्त होईल असे गृहीत धरण्यात येईल. जेव्हा व्याजाचा 
आकार जास्त असतो अशा प्रारांिीच्या काळात, पवरचालन व्यिलस्थतपरे् व्हाि े म्हर्ून, सांपूर्ण सामावजक 
मालमते्तिर २ वमल कर (2 Mill Tax) आकारािा असे ठरले. ह्या मागांने येर्ारे उतपन्न को. २१–२ मध्ये 
दािविले आहे. 
 

कोष्टक २१–२. 
उत्पन्नाचा अांदाज 

िर्षण 
घरगुती िावहतमल व्यापारी ि औद्ोवगक सेिा 

कराचे 
उतपन्न 

एकूर् 
उतपन्न जोडाांची 

सांर्थ्या 
उतपन्न जोडाांची 

सांख्या 
उतपन्न 

पवहले ३५२० ४२,२४० ५०० २१,००० ३०,००० ९३,२४० 
दुसरे ३६२५ ४३,५०० ५२० २१,८४० ३०,००० ९५,३४० 
वतसरे ३७३४ ४४,८०८ ५४१ २२,७२२ ३०,००० ९७,५३० 
चौथे ३८४६ ४६,१५२ ५६३ २३,६४६ ३०,००० ९९,७९८ 
पाचि े ३९६० ४७,५२० ५८५ २४,५७० ३०,००० १०२,०९० 
       
सहाि े ४०७८ ४८,९३६ ६०८ २५,५३६ ३०,००० १०४,४७२ 
साति े ४२०२ ५०,४२४ ६३२ २६,५४४ ३०,००० १०६,९६८ 
आठि े ४३२८ ५१,९३६ ६५७ २७,५९४ ३०,००० १०९,५३० 
निि े ४४५८ ५३,४९६ ६८३ २८,६८६ ३०,००० ११२,१८२ 
दहाि े ४५८२ ५४,९८४ ७१० २९,८७० ३०,००० ११४,८५४ 
 

अवलकडे झालेल्या लोकसांख्येंतील िाढीिरून ि औद्ोवगक हालचालीतींल िृद्ीिरून 
मलिावहनींच्या जोडातील होर्ाऱ्या िाढीचा अांदाज आधावरत करािा. दूरध्िनी, गसँ, िीज इतयादी 
सेिाांच्यािरून आवर् िावर्जय मांडळ ि स्थािर मालमते्तच्या साधनाांिरून ह्या अिस्थाांची मावहती बऱ्याच िळेा 
प्राप्त होते. 
 

बाकी :– उतपन्न आवर् िचण, याांची आता तुलना करता येईल. ती को. २१–३ मध्ये दाि विली 
आहे. ५ व्या िर्षापासून ८ व्या िर्षापयंतचा काल अवतशय रचतनीय असल्याचे तयािरून वदसून येईल. 
दहाव्या िर्षांनांतर जराशा जलद गतीने िचण कमी होऊ लागेल आवर् नांतर काही कालाने सांपवत्तकर कमी 
कररे्, तो बांद करर्ें, अगर तो चालू ठेिरे् शक्य होईल. जर कजणरोिे मुदतीपूिी परत कररे् कायद्ाने 
शक्य होत असेल तर, ते कमी कालािधीत िटिता येतील. 
 

कोष्टक २१–३. 
उत्पन्न आणि खचव 

िर्षण उतपन्न िचण शरे्ष बाकी सांचयी 
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पवहले ९३,२४० ७०,००० + २३,२४० २३,२४० 
दुसरे ९५,३४० ७०,५०० + २४,८४० ४८,०८० 
वतसरे ९७,३५० ७१,००० + २६,५३० ७४,६१० 
चौथे ९९,७९८ ९६,५०० + ३,२९८ ७७,९०८ 
पाचि े १०२,०९० १२०,८७५ - १८,७८५ ५९,१२३ 
     
सहाि े १०४,४७२ ११९,६२५ - १५,१५३ ४३ ९७० 
साति े १०६,९६८ ११७·८७५ - १०,९०७ ३३,०६३ 
आठि े १०९,५३० ११६,१२५ - ६,५९५ २६,४६८ 
निि े ११२,१८२ ११४,३९५ - २,१९३ २४,२७५ 
दहाि े ११४,८५४ ११२,६२५ - २,२२९ २६,५०४ 
 

२१–४. खचांचे अांदाज :– 
 
अांदाज करण््ाची आवश््किा :– बाांधकामाचे कां िाट देण्यापूिी, तया कामास येर्ाऱ्या िचाचे 

अांदाजपिक अवियांता तयार करतो. सिाल बोलर्ाऱ्याांच्या मागणदशणनाकरता तयाला लागर्ाऱ्या द्रव्याची 
अनुसूचीही तयार करािी लागते. जेथपयंत कामाच्या सामान्य टप्प्याांचा सांबांध असतो तेथपयंत ही कामे 
कररे् तुलनेने सोपे असते, पर् विवशष्ट प्रकारच्या कामाच्या बाबतींत पुष्ट्कळ िळेा िािीपूिणक अांदाज करता 
येत नाही. उदाहरर्ाथण, नाल्याच्या िालून अगर िरून नळ नेरे्, अन्य नळ टाळरे् अगर तयाांना आधार 
देरे्, पार्ी पांप कररे् आवर् तातपुरती बाांधकामे करर्, द्रव्याच्या राशी ही अशा तऱ्हेची कामे असतात. 
वललाि मागर्ाऱ्याच्या मावहतीकरता अनुसूची तयार करताना अवियांतयाने योग्य प्रमार्ात काळजी घेतली 
पावहजे. जर अनुसूचीत गैरसमज होतील अशी मावहती असली ि तयामुळे मक्तेदाराचे नुकसान झाले तर, 
अवियांता अगर सांबांधी समाज याांना कायद्ाने जबाबदार धरण्यात येईल. 
 

बहुतेक वठकार्ी िचाचे प्राथवमक अांदाजपिक कायद्ानुसार अवियांतयास तयार कराि े लागते. 
हातात असर्ाऱ्या पैशातून वकती काम करता येईल, कामाच्या पैशाची कशी जुळिर्ी करािी, प्रस्तावित 
वललाि योग्य आहेत काय ह्या सांबांधी मावहती जबाबदार अवधकाऱ्याला असािी म्हर्ून अशा अांदाजपिकाांची 
आिश्यकता असते. िचांचे अांदाज केले तर मक्तेदारालासुद्ा आपले दर तयार करण्यास मदत होते. 

 
बाांधकाम चालू असताना मक्तेदाराला वबलातील वकती पसेै द्ाियाचे हे ठरविण्याकरता अवियांता, 

मवहन्यातून एकदा अगर जास्त िळेा, कामाच्या प्रगतीचा अांदाज घेतो. जेव्हा काम पूर्ण होते तेव्हा 
मक्तेदाराला देण्याच्या पैशाचा अांवतम अांदाज अवियांतयाला करािा लागतो. 

 
अांदाज ि्ार करण््ाच््ा पद्धिी :– 
 
िचांचा अांदाज तयार करण्याच्या पद्तींचे दोन सामान्य िगांत गट पाडण्यात येतात. (१) 

स्थावनक पवरलस्थती करता योग्य ती सिलत ठेिनू सारख्या प्रकारच्या पूर्ण झालेल्या कामाांिरील अांवतम 
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िचािर आधावरत केलेले अांदाज, आवर् (२) सांरचनेशी सांबांध असलेले अगर जयाांची सांरचना केली आहे 
अशा सिण घटकाांच्या तपशीलिार (िचाच्या) आांकड्याांिर आधावरत केलेले अांदाज. 

 
पवहल्या पद्तीत, जागेिरील मलिावहनी अगर जलिावहनीच्या प्रतयेक रेिीय फुटािरील एकूर् 

िचण, अन्य कामािर केलेल्या नोंदींच्या अभ्यासािरून कधीकधी अांदावजत करण्यात येतो. याला पयाय 
म्हर्ून, िोदकाम, मलािवहनी अगर जलिावहनी बसविरे्, अवियाांविकी अथिा िरिचण, आवर् झडपा, 
नरकुां डे ि अन्य उपाांगे, यासारख्या घटकाांतील काही थोड्या महतिाच्या बाबींच्या कामाचे वििाजन करून 
प्रतयेक घटकाला येर्ारा िचण स्ितांिपरे् प्रस्थावपत कररे्, हा असतो. हीं पद्त अनुसरताना कामाची 
व्याप्ती अगर प्रकार समान असर्ाऱ्या बाबींच्यािर वमळालें ल्या िचाच्या मावहतीचाच फक्त अवियांतयाने 
उपयोग केला पावहजे, आवर् िचािर पवरर्ाम होण्याची शक्यता असलेल्या स्थानीय पवरलस्थतीकरता तयाने 
गुांजाईश ठेिली पावहजे. 

 
दुसऱ्या पद्तीत, प्रकल्पात अांतिाि असलेल्या िोदकाांम, नळ बसविरे्, फमें, वमश्रर्, हाताळर्ी 

आवर् काँरम ीट टाकरे्, याांच्यासारख्या विविन्न घटकाांचे कोष्टकीकरर् कररे् जरूरीचे असते. एकसमान 
िैवशष्ट्ट्य असलेल्या िगेिगेळ्या कामाांच्या नोंदीच्यािर आधावरत केलेली एकाांश लागत प्रतयेक बाबीकरता 
वनयत करण्यात येते ि तसे करताना अांदाज करर्ाऱ्याला तयात जया काही सुधारर्ा अगर फेरबदल 
कराियाचे असतील ते आपल्या वनर्णयशक्तीप्रमारे् तयाला ठरिाि े लागतात. अवियाांविकी, प्रशासन ि 
आकलस्मक बाबींच्याकरता जरूर ती सिलत ठेिनू केलेली वनरवनराळ्या घटकाांिरील िचांची बेरीज 
म्हर्जेच अांदावजत िचण होय. प्रतयक्ष काम चालू होईपयंत सांबांध न आल्यामुळे सहजपर्ें लक्षात न येर्ाऱ्या 
काही बाबी िगळल्या जाण्याची ह्या पद्तीत शक्यता असते. 

 
२१–५. कामाकरिा जाणहराि देिे आणि कामाचा मक्िा देिे :– 
 

मलव्यिस्था अगर जलव्यिस्था अथिा अशा व्यिस्थेतील काही वििागाच्या सांरचनेचा मक्ता 
बहुतेक िळेा देण्यात येतो. मक्तयाकरता वनविदा प्रवसद् कररे् आवर् मक्तयास मांजुरी देरे् याांच्या 
(कायणिाहीच्या) दरम्यान कायद्ाप्रमारे् काही अिधी ठेिािा लागतो स्थानीय िृत्तपिाांत जावहरात देऊन 
राष्ट्रीय सांरचनाविर्षयक वनयतकावलकात प्रवसद्ी देऊन अगर समाजातील वनरवनराळ्या टपाल कचेरी, 
सािणजवनक िाचनालय, नगर मांदीर आवर् प्राांतीय न्यायालयासारख्या सािणजवनक इमारतीच्यािर 
विवत्तपिके वचकटिनू पुढील एका अगर अनेक प्रकारच्या कामाांचे दर मागविले पावहजेत. जरी स्थानीय 
वनयमानुसार मक्तेदाराांना अांदाज तयार करण्यासाठी अनेकदा अिधी द्ािा लागला तरी तो वकमान १० 
वदिसाांचा असािा. १५ ते २० वदिसाांपेक्षा तो कमी नसरे् अवधमान्य असते. अांदाज तयार करण्याची इच्छा 
असलेल्या मक्तेदाराांना देण्याकरता नकाश े ि विवनदेशाांच्या नकला उपललध असल्या पावहजेत. नकाश े
पुरविण्यापूिी मक्ता घेऊ इलच्छर्ाऱ्या मक्तेदाराकडून ठेि म्हर्ून कधीकधी काही रक्कम घ्यािी लागते. 
जेव्हा नकाश ेपरत केले जातात तेव्हा ती ठेि, सामान्यपरे्, परत केली जाते. 

 
सिांत कमी दर देर्ाऱ्या मक्तेदारालाच मक्ता देरे् इष्ट असते असे नाही. तयाचा अनुिि, वित्तीय 

साधने आवर् तयाचे जिळील उपललध साधन सामुग्री तसेच मक्तयाची एकूर् आकारर्ी, ह्या बाबी विचारात 
ध्याव्यात. जर नगरपावलका, प्राांत अथिा राजयाकरता हे काम होर्ार असेल तर, जया सांस्थेच्या 
अितयारीत ते काम असेल तया सांस्थेच्या सािजंवनक सिेत (मक्तेदाराचे) सिाल स्िीकारून, िुले करून, 
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िाचून दािविण्यात येतात. लहान कामाच्या बाबतीत, जेव्हा सिाल उघडले जातात तयािळेीच तयाना, 
कधीकधी, मांजुरी देण्यात येते. नथावप, अनेक घटक असलेल्या मोठाल्या कामात, एकाांश लागतींची तुलना 
आवर् मक्तेदाराांच्या गुर्िते्तचा विचार करण्यासाठी बरेच अन्िरे्षर् कराि े लागतें. म्हर्ून सिाल उघडे 
करर्ें आवर् अतयांत सांतोर्षजनक काम करून देईल अशा मक्तेदाराची वनिड कररे्, याांच्या दरम्यान बराच 
िळे जातो. 
 
२१–६. कामावरील णन्ांत्रि :– 
 

बाांधकामावरील देखरेख :– जयाच्या अितयारात हे बाांधकाम असते तो अवियांता तया कामाच्या 
देिरेिीस जबाबदार असतो. हे काम आपला प्रवतवनधी म्हर्ून एका वनिासी अवियांतयास तो सुपूतण करतो. 
नकाशा आवर् विवनदेंशास अनुसरून ते काम चालले आहे हे पाहण्याची तयाच्याकडून अपेक्षा असते. वनिासी 
अवियांता कामाच्या प्रगतीकडे बारकाईने लक्ष देत असतो आवर् िापरल्या जार्ाऱ्या द्रव्याांच्या राशींचा 
वहशोब ठेितो. तसेच, तो मक्तेदारास जरूर ती आिर्ी करून देतो ि उताराांची मावहती पुरवितो आवर् 
साधारर्पर्ें सिण कामािर मक्तेदाराला सहकायं देतो. 

 
विवनदेंशाांतील गरजाांनुसार सिण कामाांिर द्रव्य पुरविले जात आहे आवर् कारावगरी योग्य प्रकारे होत 

आहे आवर् चाांगल्या प्रथा पाळल्या जात आहेत, याची िािी रहािी म्हर्ून अविरत तपासर्ीची जरुरी 
असते. काम चालू असताना वकतीही काळजीपूिणक तपासर्ी केलेली असली तरीसुद्ा कामाचा स्िीकार 
करण्यापूिी ि मक्तेदाराला तयाचे सांपूर्ण पैसे देण्यापूिी अांवतम तपासर्ी कररे् इष्ट असते. ही अांवतम 
तपासर्ी अतयांत काळजीपूिणक आवर् काटेकोरपर्ें करण्यात यािी. 

 
मक्िेदारास पैसे देिे :– प्रतयेक मवहन्याच्या पवहल्या ि पांधराव्या अगर दहाव्या आवर् पांचविसाव्या 

वदिशी, ठराविक कालाने कामािरील प्रगतीप्रमारे् मक्तेदाराला पैसे देण्यात येतात. झालेल्या कामाचे 
प्रमार् आवर् विचारात घेतलेल्या अनेक घटकाांच्या एकाांश लागतीिर द्ाियाच्या वबलाची रक्कम आधारलेली 
असते. मक्तेदाराला देरे् असलेल्या रकमेंपैकी विवशष्ट रक्कम काम पुरे होईपयंत रािून ठेिण्याचा 
नगरपावलकाांत वरिाज असतो. ही रक्कम मक्तयासांबांधीच्या कागदपिात विवनदेवशत केलेली असतें ि ती 
मक्तेदाराला देरे् असलेल्या एकूर् रकमेच्या सामान्यतः १० ते १५ प्रवतशत् असते. जर मक्तेदार काम पुरे 
करण्यास असमथण ठरला तर ह्या रािून ठेिलेल्या रकमेंतून नगर पावलकेस काही सांरक्षर् वमळते. हे काम, 
दुसऱ्या मक्तेदाराकडून अगर नगरपावलकेच्या नोकराांकडून, करून घेण्याची तजिीज करता येते. 
 

कालम्ादा :– अनेक उदाहरर्ाांत, काम विवशष्ट कालात पुरे केले पावहजे अशी अट करारात 
असरे् इष्ट असते. कालमयादा वनवित करण्याची एक पद्त, कामाच्या अनुजे्ञय वदिसाांची सांख्या वनमितदष्ट 
कररे्, ही आहे. जर करारपिात कालमयादा विवनदेंवशत केलेली असेल आवर् तया िळेात मक्तेदार काम 
पुरे करू शकला नाही तर, तयाच्यािर नुकसान िरपाई आकारता येते. तसेच, जे हा कामाची गती 
िाढविण्याची इच्छा असते तेव्हा, विवनदेंवशत तारिेच्या पूिी काम पूर्ण करण्याबद्दल मक्तेदाराला लािाांश 
देण्याची करारात तरतूद करर्ें उवचत असते. 

 
मक्िेदाराबरोबरचे सांबांध :– अवियांता ि मक्तेदार, याांच्यामधील सांबांध कामापुरतेच (मयांवदत) 

असािते. अवियांता सािणजवनक पैसा िचण करीत असल्याने तो समाजाला जबाबदार असतो ि ही 
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जबाबदारी तयाला टाळता येत नाही. जोपयंत विवहत फलप्राप्ती होते आहे तोपयंत आपल्या मतानुसार काम 
करण्यात मक्तेदारास पूर्णपरे् स्िातांत्र्य देण्यास हरकत नसािी, पर् अवियांतयास आिश्यक िाटर्ाऱ्या 
पद्तीप्रमारे् काम करण्यास मक्तेदारास िाग पाडण्याची अवियांतयाची केव्हाही तयारी असली पावहजे. 
तपासनीसाने सिणकाल कामािर हजर असले पावहजे. मोठ्या कामािर एकापेक्षा जास्त तपासनीसाांची 
जरुरी लागेल. कामािर घडर्ाऱ्या सिण घटनाांची रोजवनशी ठेिर्ें आवर् अवियांतयाकडे वनयवमतपर्ें वरपोटण 
कररे्, तसेच विशरे्ष महतिाच्या सिण समस्या तयाच्या वनर्णयाकरता सादर करर्ें, तपासवनसाचे काम आहे. 

 
२१–७. स्थान सवेक्षि :– 
 

जल आवर् मलिावहन्या योग्यप्रकारे बसविता याव्या म्हर्ून, कायणक्षम अवियाांविकी, पयांप्त 
वनयोजन आवर् उत्तम सांघटनेची आिश्यकता असते. बहुतेक नळ, रस्ता अगर राजरस्तयामधून अगर 
तयाच्या बाजूने, टाकलेले असतात. दुघणटना होऊ नयेत, कामगाराांना इजा पोहोच ूनये आवर् िाहतुकीची 
िोटी कमीत कमी व्हािी म्हर्ून काळजी घेण्यात यािी. काम, मक्तयाने अगर नगरपावलकेच्या 
कमणचाऱ्याांकडून रोजनदारीने, करून घ्याि.े कामाची पद्त कोर्ची िापराियाची ह्याची वनिड, तयाचा 
आकार ि कामाांकरता पावलकेजिळ असर्ाऱ्या सुविधा आवर् लागर्ारे सावहतय, याांच्यािर अिलां बून 
राहील. सामान्यतः लहान कामाकरता हजेरीिर काम करून घेरे् सोपे असते ि पुष्ट्कळ िळेा ते स्िस्तात 
पडते; मोठाली कामे सामान्यपर्ें मक्तयाने देण्यात येतात. 

 
िाली वदलेली मावहती मुख्यतः मलिावहन्याांच्या सांरचनेसांबांधी आहे पर् पाण्याचे नळ बसविण्याच्या 

कामीही ती लाग ू करता येईल. दोन्हीही प्रकारच्या कामाांकरता नळाांची आिर्ी काटेकोरपरे् कररे् 
महत्त्िाचे असते; परांतु घराांच्या जोडाांचे उतार आवर् स्थाने वबनचुक असरे् मलिावहन्याांच्या बाबतीत, 
तयातल्यातयात, अवधक आिश्यक असते. म्हर्ून मलिावहन्याांच्या सांरचनेकरता सामान्यपरे् के्षिीय सिेक्षर् 
आवर् नोंदी ठेिर्ें जास्त प्रमार्ात आिश्यक असतें. 

 
िवूमगत सांरचनामध्ये, जयाांच्या बाबतीत पुरेशी मावहती ठेिलेली नसते तेथे, मलिावहन्या अगर 

जलिावहन्याांच्या जागा वनधांवरत करर्ें आवर् तयाांचे सांरचन कररे्, यासांबांधी अनुििास येर्ाऱ्या 
अडचर्ींच्यामुळे, योजनेतील प्रतयेक िागाच्या वनवित स्थानाची वबनचकु मावहती अिगत असरे् महतिाचे 
असते. रस्तयाच्या कबण अगर फरशीची वकनार, याांच्या अनुर्षांगाने प्रतयेक नळाच्या स्थानाचा, अशा नोंदीत, 
समािशे केलेला असतो. तसेच मलिावहनींच्याकरता उतार, साांधे, अगर नरकुां डासारख्या महतिाच्या रबदूांचे 
उद्दशणन, सिण अपिाह के्षिे, दमन टाक्या, आवर् नरकुां डे आवर् घरजोडाांकरता लागर्ाऱ्या सिण शािा अगर 
वतरके नळ याांच्या नोंदी ठेिरे् आिश्यक असते. तसेच, िोदकामात आढळून येर्ाऱ्या सिण गसॅ, पार्ी अगर 
अन्य िवूमगत नळाांच्या स्थानाांची नोंद ठेिरे् इष्ट असते. 

 
पारवहन व समिलासांबांधीच््ा नोंदी :– 
 
सिण महतिाच्या रबदूांची स्थाने आवर् उद्दशणनाांच्या नोंदी ि समाधानकारक के्षिीय टाांचरे्, सुस्पष्टपरे् 

तयार करून आवर् योग्यप्रकारे तयाांच्या सूची तयार करून, उत्तम प्रकारे ठेिता येतात. पारिहनासांबांधीच्या 
वटप्पण्याांत, जल अगर मलिावहनीची मध्यरेर्षा ि वतचा रस्तयाांच्याशी असर्ारा सांबांध आवर् वतचा ि ऑफसेट 
रेरे्षचा सांबांध, याांची मावहती वदलेली असािी. एकमेकास छेदर्ाऱ्या दोन रस्तयाांना जेथे पारिहन रेर्षा छेद 
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करते तया रबदूांची नोंद घ्यािी आवर् अशा आांतरछेदनाजिळ जल अगर मलिावहन्याांपासून पारिहन रेर्षाांशी 
समाांतर असर्ाऱ्या रस्तयापयंतची ऑफसेटची अांतरे, जेथे तया रबदूांच्याजिळ रस्ते अथिा मल अगर 
जलिावहनी कोन करते तेथे, नोंदून ठेिािीत. समस्तराच्या नोंदीत सिण उद्दशणनाांचा समािशे करािा. 
सांरचनेसांबांधीच्या वटप्पण्या अांवतम अहिालात, जया इसमाने जागेिर ह्या वटप्पण्या केल्या आहेत 
तयाच्याऐिजी अन्य इसमाकडून प्रवतवलवित करून घ्याव्या; अशा वटप्पण्या पवरपूर्ण आवर् साध्या असरे् 
अतयांत महतिाचे असते. 
 

सांदभव प्रबदू :– िविष्ट्य कालात मल अगर जलिावहनीचे नक्की स्थान नांतर केव्हाही वनधावरत 
करण्यात अडचर् येऊ नये म्हर्ून कायम स्िरूपाच्या िस्तूांच्याशी तयाचा सांबांध जोडािा ि तयाचे मापन 
करून ते स्थान वनवित कराि.े इमारतीचे नजीकचे कोपरे अगर अन्य कायम िुर्ा, याांच्यापासून 
मध्यरेरे्षपयंतची अांतरे, तया इमारतींच्या बाजूच्या लाांबिलेल्या रेर्षाांिर मापन करून हे कायण साध्य करता 
येते. ही अांतरे फुटाच्या एक दशाांश अगर एक शताांश इतक्या वनकट घ्यािी. तसेच, सांदिण-रबदूांच्या दोन 
जोड्याांची स्थाने काही िळेा अशी वनवित करािीत की, तयाांच्या दरम्यान तार्लेल्या दोऱ्याांचे आांतछेदन हे 
नळाची मध्यरेर्षा असेल. िापरण्यास सोयीस्कर पर् बाांधकामाने हालविले अगर झाकले जार्ार नाहींत 
अशी ह्या सांदिण रबदूांची स्थानवनवितीं करण्याची काळजी घ्यािी. तसेच जिळच्या कायम स्िरूपाच्या रबदूांचे 
वदशाकोन अगर अांतरे मोजून सँदिण तयार करािते. 

 
गृहजोडाांची स्थाने :– विद्मान आवर् िविष्ट्यकालीन गृहजोडाांकरता शािा ि वतरके नळ 

अवनबधंपर्ें बसविता येत नाहीत, पर् पुष्ट्कळ िळेा ते वनयवमत अांतरािरही बसविता येत नाहीत. जेव्हा 
मलिावहनी बसविली जात असते तेव्हा, अवियांतयाने प्रतयेक घरातील नळकामाच्या योजनेचे वनरीक्षर् 
कराि े आवर् घरमालकाशी विचारविवनमय करून गृह–मलिावहनीकरता सिात सोयींस्कर मागण वमळेल 
अशी जोडाची जागा वनवित करािी. जेव्हा जागा वरकाम्या असतात तेव्हा, िविष्ट्यातील गृहजोडाांच्याकरता 
शािा अगर वतरक्या नळाची स्थाने अवियांतयाने तारतम्याने वनवित करािी. 

 
सांरचनेच्या काहीसे पुढे िुांटी मारून प्रतयेक शािा अगर स्लँटच्या स्थानाचीं तातपुरती िूर् जागेिर 

करािी. शािा अगर स्लँट बसिनू झाल्यानांतर नक्की स्थानाचे फुटाच्या एक दशाांशाच्या वनकट मापन कराि.े 
जलिावहन्याांच्या िरच्या सिण झडपा ि सांगम स्थानाांची नोंदही तशाच प्रकारची करािी. 

 
२१–८. सांरचनासबांधी णटप्पिी :– 
 

जे बाांधकाम कराियाचे आहे तयात कोर्च्या बाबी समाविष्ट केल्या आहेत, तयाांच्या जागा कोठे 
आहेत आवर् तयाांचे स्िरूप काय आहे, या सांबांधीची सुस्पष्ट मावहती सांरचना–वटप्पर्ीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात यािी. मलिावहनीच्या बाबतीत, दर २५ फुटाांिरील पृष्ठिागाचे उद्दशणन आवर् मलिावहनीचा उतार; 
मलिावहनीची रस्तयातील नक्की जागा; वतचा आकार; सिण “टी” आवर् “िाय” शािा; स्लँटस, नरकुां डे, 
दमन टाक्या; आवर् ततसम उपसाधने, याांची मावहती वटप्पर्ीत नमूद केलेली असािी. ह्या उपाांगातील 
प्रतयेकाचा आकड्याने वनदेश करािा. 

 
जर कोर्च्याही जागी विशरे्ष प्रकारच्या पायाची आिश्यकता असेल अगर िांदकात फळ्या रावहल्या 

असतील, रकिा सामान्य रेचनेपेक्षा विशरे्ष प्रकारचे बाांधकाम केलेले असेल तर, कोर्च्या कें द्रात असे काम 
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सुरू ि पूर् ंकेले तयाची नोंद वटप्पर्ीत केलेली असािी. जर काम मक्तयाने वदलेले असेल आवर् अवतवरक्त 
काम कराियाची जरुरी असेल तर, अशा कामाकरता लागर्ाऱ्या जादा मालाच्या राशी आवर् कामगार, 
तसेच ह्या जादा कामाकरता कराियाची िरपाई वनवित करण्यासाठी लागर्ारी सिण अन्य मावहती, याांचा 
वटप्पर्ीत समािशे करािा. 

 
२१–९. सां्ांत्राच््ा पणरचालनाकरिा साधनसामुग्री :– 
 

व्यिस्थेतील अगर सांयांिाच्या मूलितू घटकाांच्या तरतुदीच्यािेरीज, प्रथम दजाच्या अद्ाित् 
पवरचालनाकरता लागर्ाऱ्या जादा उपसाधनाांचा पुरिठा अवियांतयाला करािा लागतो. पयाप्त मापन ि 
नोंदर्ीची साधने; जेथे सूवचत केले असेल तेथे स्ियांचवलत वनयांिर्ाची उपकररे्; कायालयाकरता 
आकर्षणक इमारत; प्रयोगशाळा ि तीत लागर्ारी उपकररे्; हतयारे; कमणचाऱ्याांच्यासाठी मुताऱ्या, स्नानगृह, 
आवर् प्रसाधनाांच्या सोयी; कुां पर्; वदिाबत्ती आवर् अन्य सुरके्षची साधने; सुरवक्षत पार्ीपुरिठा; आवर् 
नैसमितगक देिािा, याांचा अशा उपसाधनाांत अांतिाि असतो. आपाती ि रािीि उपकररे् आवर् काही जागी, 
पुरापासून सांरक्षर् करण्याच्या आिश्यकतेविर्षयी विचार करािा. करदातयाांत औांतसुक्य वनमार् होईल आवर् 
पवरचालन कमणचाऱ्याांना चाांगले काम करण्यास उते्तजन वमळेल असे हे उदाहरर् होईल अशा प्रकारे 
सांयांिाचे काम पूर्ण कराि.े 

 
याांविकी उपकररे् आवर् स्ियांचवलत वनयांिर्ाच्या िाढतया िापरामुळे जर समाजाने केलेल्या 

गुांतिर्ुकीची पुरेशी परतफेड व्हाियाची असेल तर कुशल पवरचालनाचीं जरुरी लागेल; पवरर्ामतः काम 
पूर्ण झाल्यािर अशा पवरचालनाची िािी देण्याची अवतवरक्त जबाबदारी अवियांतयािर पडेल. जर सांयांि 
अलस्ततिात असले तर, काम चालू असताना नूतन सांयांिािर पवरचालकाने काही काळ घालिािा म्हर्जे 
तयाला तपवशलाचा पवरचय होईल. जर असे सांयांि अलस्ततिात नसले तर, निीन पवरचालकाची वनिड 
करून तयाला प्रवशक्षर् वदले पावहजे. काम चालू असताना तपासनीस म्हर्ून अगर अन्य सोयीस्कर 
कामािर, सांयांिाचे काम पूर्ण झाल्यािर, तपशीलाशी पूर्ण पवरवचत होता याि े म्हर्ून, िािी पवरचालकास 
नमून घेरे् फायदेशीर झाल्याचे अनेक िळेा वसद् झाले आहे. 

 
–: सांदभव ग्रांथ सूणच :– 

 
अेम्स्बरी, एफ., “वसक्स कीज टू सक्सेसफुल फायनालन्सांग ऑफ म्यूवनवसपल ॲन्ड प्रायव्हेट िॉटर 

युवटवलटीज”, िॉटर िक्सण इांवजवनयररग, एवप्रल, १९५८. 
 
कॉसेन्स, के. डलल्य.ू, “आपँरेशन ऑफ स्युिजे रीटमेंट प्लँटस”, पलललक िक्सण, ऑक्टोबर, 

१९५७. 
 
नॉथण, ई. सी., “इांडेक्स ऑफ िॉटर िक्सण कन्स्रक्शन कॉस्टस”, जनणल ऑफ वद अमेवरकन िॉटर 

िक्सण असोवसएशन, वडसेंबर, १९५६. 
 
सील, बी. सी., “य ूआर ए वसटी इन्स्पेक्टर”, पललल िक्सण, माचण, १९५७. 
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व्हँन क्लीक, लेर. डलल्य.ू, “सेलटी इन स्युिर कन्स्रक्शन अँट मेंटेनन्स”, पलललक िक्सण, मे, 
१९५९. 

 
 

–: प्रमे्े :– 
 

२१–१. एका िसाहतीत २५०० घरे ि ३४० व्यापारी ि औद्ोवगक कां पन्या पाण्याचा िापर करीत 
आहेत. िालील अटी गृहीत धरा : पार्ी िापरर्ाऱ्या प्रतयेक िगात ३ टके्क िाढ होईल; 
पवरचालनास दरसाल १५००० डॉलर िचण येईल; ३ िर्षण कजणरोख्याांची परत फेड करण्यात 
येर्ार नाही; व्याजाचा दर ४ टके्क असेल; मलव्यिस्था सेिा कर दरमहा घरगुती िापरािर 
१·२५ डॉलर आवर् व्यापारी ि औद्ोवगक िापरािर ४·२५ डॉलर असेल. वकती मोठे 
कजणरोिे उिारता येतील; 
 

२१–२. दोन नरकुां डे असलेल्या १८ इांची १००० फूट (लाांबीची) मलिावहनी बसविण्यास 
लागर्ाऱ्या िचाचे अांदाजपिक तयार करा. (अ) दर रेिीय फुटाचा िचण ि (ब) िुदाई, 
नळ इ. कामािरील प्रवत एकाांश िचण दाििा. स्थानीय िचाची मावहती आधारितू धरा 
आवर् ८ फूट िोली गृहीत धरा. 
 

२१–३. प्रमेय २१–२ मध्ये सूवचत केलेल्या कामाकरता महतिाची उपकररे् वकती लागतील ते 
वनवित करा. 
 

२१–४. दररोज ५०००० गलॅन िावहतमलािर उपचार करर्ाऱ्या वनस्यांदकाकरता लागर्ाऱ्या 
द्रव्याांच्या राशी आवर् िचण याांचे प्राथवमक अविकल्पन करा. वनस्यांदकािरील िारर् द. घ. 
या. स १·७५ पौंड BOD आहे. लाग ूकेलेल्या िावहतमलातील BOD द. वल. ला १३५ वम. 
गॅ्र. आहे आवर् िालीलप्रमार्ें िचण लागेल असे गृहींत धरा. जागेिर काँरम ीटचा दर घ. या. 
स ११० डॉलर; वनस्यांदकाचे माध्यम द. घ. या. स १० डॉलर, वितरक द. रे. फुटास ५० 
डॉलर; ियुारी गटारे, जागेिर द. चौ. याडास ७ डॉलर; वनस्यांदकाच्या जवमनीिरील ३ 
फु. सह िुदाई २·२५ डॉलर; तसेच वनस्यांदकाच्या आतील ि जरा बाहेरील नळ 
व्यिस्थेकरता १००० डॉलर. 
 

२१–५. आिश्यक ती आधारसामुग्री गृहीत धरून, प्रमेय २१–४ मधील वनस्यांदकाची गरज आवर् 
तयाचे फायदे, याांचा समािशे असलेला एक सांवक्षप्त अहिाल नगरपावलकेसाठी तयार 
करा. 
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: २२ : वाणहिमलावरील उपचार करण््ाि ्ेिाऱ््ा आधुणनक सा्ं ांत्राचे 
अणभकल्पन— 

 
 
२२–१. गृहीि धरलेली पणरन्स्थिी :– 

 
सध्या बसविण्यात येत असलेल्या प्रतयेक िावहतमल–उपचार सांयांिात याांविकी साधने हा एक 

आिश्यक घटक असतो. इम हॉफ आवर् पूवतकुां डे क्ववचतच िापरण्यात येतात आवर् हीच गोष्ट वठबकर्ाऱ्या 
वनस्यांदकातील फिारी तोट्याांच्या बाबतीतही सतय आहे. जयाांच्या िोिती िावहतमल–सांयांिाची उिारर्ी 
करण्यात येते ती याांविकी साधने अविकल्पकाकडून कशी वनिडली जातात ते वदग्दमितशत करण्याचा पुढील 
उदाहरर्ाचा उदे्दश आहे. यात सांयांि–अविकल्पनेचा मुळीच विचार केला जार्ार नाही आवर् 
द्रिगवतशास्त्राचा सांबांध असर्ारी सांगर्ने फक्त प्रसांगिशात देण्यात येतील. बहुतेक उदाहरर्ाांत, 
द्रिगतीशास्त्राचा सांबांध असलेल्या समस्याांचा उल्लिे करण्यात येईल आवर् तयापकैी जयाांच्यािर विद्ार्थ्याला 
काम करायची इच्छा आहे तयािर तो ते करू शकेल. 

 
काही उद्ोग चालू असलेल्या एका ७८०० लोकसांख्येच्या िसाहतीकरता िावहतमल उपचार 

सांयांिाचे अविकल्पन करायचे आहे. विद्मान िावहतमल उपचार सांयांि अपुरे पडते ि ते कालबाह्य झालें  
आहे, परांतु तयािरील पवरचालनविर्षयक नोंदीतून सांयांिाच्या अविकल्पनासाठी मूल्यिान मावहती उपललध 
झाली आहे. ही मावहती ि जयािर ती आधारलेली आहें तया उपकरर्ाांच्या विश्वसनींयतेची िािी करून 
घेण्यात आली आहे. प्रदीघण कालािधीत द. वद. द. मार्शी सरासरी प्रिाह १०० गलॅन होता, वकमान प्रिाह 
सरासरीच्या ७० टक्क्याच्या आसपास होता, कमाल उच्चतम प्रिाह सरासरीच्या १५० टक्क्यापेक्षा जास्त 
िाढला नाही, आवर् असे उच्चतम प्रिाह अल्पकाल वटकून रावहले. नोंदीिरून असे वदसून येते की, काही 
प्रमार्ात अांतःसरर् होत होते. उद्ोगाांतून वनमार् झालेली अपवशषे्ट २००० लोकसांख्येच्या सममूल्य आहेत 
आवर् तयाांिरील उपचार िावहतमलाबरोबरच करण्यात येत आहेत. सांयांिाजिळ अनुपचावरत िावहतमलाचा 
BOD बऱ्याच कालपयंत द. वल. ला सरासरी २०० वम. गँ्र. आहे. तया के्षिाच्या अभ्यासािरून असे वदसून 
आले की, अांदाज करता येण्याजोग्या िविष्ट्यकालात सामावजक िैवशष्ट्ट्यात मूलितू फरक होर्ार नाही. 
तथावप, २५ िर्षानांतर तेथील लोकसांख्या १२००० होईल आरर् औद्ोवगक िाढ अविकल्पन कालात ५० टके्क 
होईल असा अांदाज करण्यात येत आहे. 

 
िावहतमल उपचार सांयांिातील मलवनस्त्राि ग्रीष्ट्म ऋतूत प्रिाह कमी असलेल्या नाल्यात सोडला 

पावहजे. तसेच सांयांिाकरता मयांवदत जागा उपललध आहे, आवर् सांयांिापासून २०० याडांच्या आत वनिास 
स्थाने आहेत. म्हर्ून उच्च दजाचे उपचार करण्याची गरज आहे आवर् कोर्च्याही प्रकारचा उपद्रि होर्ार 
नाही अशी अविकल्पनात तरतूद कररे् आिश्यक आहे. आ. २२–१ मध्ये अांवतम अविकलल्पत सांयांिाचा 
आरािडा दािविला आहे. 
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आ. २२–१. सां्ांत्राचा प्रवाह-आरेख. (प्रिाह आकड्यानी दािविला आहे. ि तो अविकल्पन-िारािाली 

द. वद. द. ग.ॅ मध्ये वदला आहे.) 
 
२२–२. अणभकल्पनाचा आधार :– 

 
आिश्यकताांची पूतंता होण्याकरता विचूर्णन, कां कर–वनष्ट्कासन, प्राथवमक अिस्थापन, दोन 

टप्प्याांचे वठबकर्ारे वनस्यांदक, दुय्यम अिस्थापन, क्लोवरनीकरर्, दोन टप्प्याांचे अिमल–उपचारर् आवर् 
उपचारवर्त अिमलाचे याांविकी वनजणलीकरर्, याांची तरतूद असलेल्या सांयांिाचे अविकल्पन करण्याचे 
ठरविण्यात आले. अविकल्पनाचे आधार िालील प्रमारे् आहेत. 

 
लोकसांख््ा :– १२००० अवधक शौद्ोवगक अपवशष्टाकरता सममूल्य लोकसांख्या ३०००. प्रिाह–द. 

वद. १·५ द. ल. गलॅन, तसेच अल्पकालीन उच्चतम प्रिाह द. वद. २·२५ द. ल. गलॅन आवर् वकमान प्रिाह 
द. वद. १·० द. ल. गलॅन, 

 
अनुपचावरत िावहतमलातील BOD चा अांश :– द. वल. ला २०० वम. गॅ्र., प्राथवमक अिस्थापन 

टाक्या :– २ तासाचे अिरोधन; पवरिाहाचे प्रमार् :– द. वद. द. चौ. फुटास १००० गलॅनपेक्षा कमी, 
 
प्राथवमक उपचाराांनी BOD चे वनष्ट्कासन :–३० प्रवतशत्; वनस्यांदक िारर् :– द. घ. या. स 

माध्यमाचा १ पौंड; वनस्यांदकाची िोली :– ५·५ फूट. 
 
उपचारक :– तापिलेले; दर मार्शी क्षमता :– ४ घ. फुट. 
 
पुनराविसरर् राशी :– द. वद ०·७५ द. ल. ग.ँ अगर सरासरी अविकलल्पत प्रिाह असताना ०·५:१ 

गुर्ोत्तर. 
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प्रिशेी मलिावदनी :– २१ इांची; उतार :– ०·००१५; सांयांिाच्या प्रिशे स्थानापाशी अधःस्थलाचे 
उद्दशणन :– २७८·०८ फुट. 

 
उतार ०·००१५ फूट असलेल्या २१ इांची मलिावहनीतील कमाल प्रिाह द. वद. २·२५ द. ल. गलॅन 

अगर द. से. स ३·५३ घ. फुट असताना वतची िोली ११·७६ इांच अगर ०·९८ फुट असेल. सरासरी प्रिाहाचे 
िळेी ती िोली ०·७७ फूट आवर् वकमान प्रिाह असताना ०·६३ फूट असेल. द्रिीय सांगर्ने करताना 
प्रिाहाच्या पृष्ठिागाचे उद्दशणन तसेच मलिावहनीच्या अधःस्थलाचे उद्दशणन विचारात घेतले पावहजे, 
 

वकमान पवरचालन–कमणचारी असताना इष्ट अशा उच्च दजाचा मलप्रिाह वनमांर् होईल अशा 
सांयांिाची तरतूद करता यािी म्हर्ून प्रिािी अविरत पवरचालन िािीने होईल अशा स्ियांचवलत 
वनयांिकासह आधुवनक याांविकी उपकरर्ाांचा जास्तीत जास्त उपयोग करता आला पावहजे. 

 
२२–३. अवसाद-प्रणक्र्ा :– 
 

णवचूिवक :– अिस्थापनाच्या प्रारांिी एक विचूर्णक ि ककर काढून टाकण्याकरता उपकरर् 
बसविण्यात येईल. यापैकी कोर्चे प्रथम असाि ेहे अविकल्पकाने ठरविले पावहजे. जर कां कराचे वनष्ट्कासन 
विचूर्णनाच्या आधी केले तर द्रव्यात घट होऊन कतणनाच्या सुऱ्या बोथट होतील; जर विचूर्णक आधी 
बसविला तर हाताळण्यास अिघड अशा रचध्या आवर् अन्य द्रव्याांच्या ते कां कर कक्षात जाण्यापूिी, 
वचरफळ्या होतील. ह्या सांयांिात िावहतमल प्रथम विचूर्णकातून जाईल. 

 
उपललध उपकरर्ाांची तुलना केल्यानांतर आ.१६–९ मधल्या विचूर्णकासारिा विचूर्णक बसविण्याचे 

ठरले. विवनमातयाच्या सूवचपिािरून असे वदसून आले की, प्रस्थावपत प्रिाहाच्या विस्तृतीकरता १८ इांची 
चाऱ्याांमध्ये १८” पडद्ाच्या उपमागासह एक १८ इांची सांच बसिािा लागेल आवर् २१ इांची नळ बसविता 
येईल अशी प्रिशेद्वारात सुधारर्ा करािी लागेल. आ. १६–९ मध्ये दािविल्याप्रमारे्, जेव्हा यांिरे्घी वरपेरी 
अथिा तेलपार्ी कराि ेलागते तया काळात, उपमागण आवर् पडद्ाची तरतूद केली पावहजे. 

 
सामान्य पवरचालनात, विचरू्णन कक्षातील शीर्षणहानीकरता तरतूद करण्याची जरुरी नाही आवर् 

तया कक्षातून बाहेर पडर्ाऱ्या मलिावहनीचा अधःस्थल २७८·०८ असेल. विवनमातयाच्या सूवचपिातील 
नकाशाांिरून, सांपूर्ण सांरचनेचे अविकल्पन–तपशील जया मूलितू मावहतीिर आधारलेले असतात, ती 
मावहती वमळते. ह्या नकाशाांत, अनुविके्षप, रूपरेिा आवर् छेद, याांचा समािशे असतो आवर् थराांची रुां दी ि 
प्रिाहाच्या वनयांिर्ाकरता केलेल्या दरबाजाांची योजना, तयािरून माहीत होते. 

 
कां कर–कक्ष :– िावहतमलातून कां कर काढून टाकण्याकरता याांविकी वनष्ट्कासन आवर् धािनाच्या 

उपकरर्ाांची तरतूद केलेला एक कां कर कक्ष िापरण्यात येईल. आ. १६–४ मध्ये दािविलेल्या प्रकाराचे हे 
उपकरर् असेल. विवनमांतयाच्या योग्य तया अनुविके्षप आवर् विवनदेंशन तक्तयाांच्या सांदिािरून असे वदसून 
येते की, दररोज सरासरी १·५ द. ल. गलॅन प्रिाह हाताळण्याकरता अविकल्पन केलेल्या सांचातून द. वद. 
कमाल ३·० द. ल. गलॅन ि वकमान ०·८३ द. ल. गलँन प्रिाह हाताळता येईल. हा एक थर असलेला सांच 
आहे ि रुां दी २·० फूट आहे. कमाल प्रिाह असताना, िावहतमलाची िोली २ फूट, सरासरी प्रिाहाचे िळेी 
१·२५ फूट ि वकमान प्रिाहात ०·८३ फूट असते. मुक्त बाांधासह एकूर् िोली ३·५ फूट, आहे; ि कां कराच्या 
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वनष्ट्कासन–चारीची लाांबी २० फूट आहे. सामान्य पृष्ठिारर् द. वद. द. चौ. फुटास ४०००० ग.ँ असेल असे 
अविकल्पनात आधारितू धरले आहे. विवनमांतयाने विवहत केल्याप्रमारे् ६५ वछदे्र असलेल्या चाळर्ीिर 
राहर्ारा कां कर ह्या उपकरर्ाने काढून टाकता येईल आवर् धुतलेल्या कां करात पूवतशील सेंवद्रय द्रव्य १५ 
टक्क्याहुन जास्त असर्ार नाही. तसेच तयातील आद्रणताांश २० ते ३० टक्क्याांच्या दरम्यान राहील. 
वनगणमद्वाराजिळील अनुपाती बाांधामुळे िगे द. से. स. ०·७५ ते १·२ फुटाांच्या दरम्यान राहील. 

 
ह्या उदाहरर्ातील कां कर कक्ष शक्य वततका बामीन्यटूरच्या जिळ बसविला आहे आवर् तयाच्या 

प्रिशेद्वाराजिळ अधःस्थल २७८·०५ आहे. कां कर कक्षातील शीर्षणहानी एकसारिी नसते; ती काहीशी 
प्रिाहािर अिलां बून असते. परांतु सांिाव्य पवरसीमा आवर् राशींच्या गर्नािरून कां करकक्षातून बाहेर 
पडर्ाऱ्या मलप्रिाहाच्या नळाचा अधःस्थल २७७·८० िर वनवित केला आहे. 

 
आ. २२–२ मध्ये दािविल्याप्रमार्ें, िावहतमलप्रिाह मोजण्याकरता “पाशणल लल्यूम” िापरण्यात 

येईल. नोंदर्ी यांिातून कायांलयातील ग्राहकाकडे आवर् तबकडीकडे मावहती पाठविली जाईल आवर् 
तीिरून सि ंिळेी असर्ाऱ्या प्रिाहाचा िगे माहीत होईल आवर् तयाची नोंद केली जाईल. ६ इांच रुां दीचा 
घसा असलेला लल्यूम िापरण्यात येईल. अशा साधनातील शीर्षणहानी सुमारे ७ इांच असते. कां कर कक्षामुळे 
अडथळा येऊ नये म्हर्ून मलिावहनीच्या अनुप्रिाही वदशनेे बऱ्याच अांतरािर हा लल्यूम बसविण्यात येईल. 
प्रिशेद्वाराजिळचे अधःस्थलाचे २७७·६३ हे उद्दशणन सोयीचे असल्याचे आढळून आले आहे आवर् ०·५८ फूट 
शीर्षणहानी असताना वनगणमद्वाराच्या शिेटी अधस्थलाचे उद्दशणन २७७·०५ राहील. 
 

 
आ. २२–२. पाशणल ललूम. 

 
प्राथणमक टाक््ाांचे पोषक :– प्राथवमक अिस्थापन टाक्यातील द्रिीय पृष्ठिागाचे उद्दशणन २७६·०० 

ठरविले आहे. तयामुळे पाशणल लल्यूमचे नोंद केलेल्या उच्च प्रिाहापेक्षा जास्त प्रिाह असतानासुद्ा सिणकाल 
योग्य पवरचालन कररे् शक्य होते. पृष्ठिागािाली बसविलेल्या नळ्याांतून प्राथवमक टाक्यात िावहतमल 
सोडाियाचा असे ठरविण्यात आले आहे. पाशणल लल्यूमपासून टाक्याांचा प्रिशे द्वाराजिळच्या टोकाजिळ 
बाांधलेल्या नरकुां डात िावहतमल–प्रिाह जाईल आवर् तेथून तो पोर्षर्–नळ्याांतून अिस्थापन टाक्याांत 
जाईल. आ. २२–३ मध्ये सिणसाधारर् योजना दािविली आहे. हे नळ दाबयुक्त असतात ि म्हर्ून ते 
वबडाचे असले पावहजेत. २१ इांची वबडाचे नळ उपललध नसल्याने नरकुां डापयंतचे पोर्षर् नळ २० इांची 
िापरले जातील. शािा नवलका १८ इांची ि चार पोर्षर् नवलका १६ इांची असतील. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. २२–३. प्राथवमक अिसादन टाक्याांचा पोर्षकाांचा अनुविके्षप. 

 
जर पोर्षर् नवलकाांचा अधस्थल प्राथवमक टाक्याांतील द्रिपातळीच्या ४ फूट िाली ठेिला तर 

अधस्थलाचे उद्दशणन २७२·० होईल. तेच उद्दशणन पोर्षर् नरकुां डाच्या तळाशी ठेिण्यास काहीच हरकत नाही. 
तळाशी अगर तयाच्या आसपास २० इांची नळ नरकुां डात बसिािा. पाशणल लल्यूमच्या वनगणम टोकापासून 
नरकुां डाच्या अधस्थलापयंत एकसारिा उतार देऊन तो बसिािा. आ. २२–४ मध्ये ही योजना दािविली 
आहे. 
 

 
आ. २२–४ सांिरर्-नळ आवर् टाकीच्या प्रिशेद्वारातून वदसर्ारी रूपरेर्षा. 

 
२२–४. प्राथणमक अवस्थापन टाक््ा :– 

 
आकार आणि रूप :– दोन प्राथवमक अिस्थापन टाक्या आवर् सामान्यतः दोन दुय्यम टाक्या 

असरे् नेहमी इष्ट असते. तसेच, जर दोन वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाांची तरतूद केलेली असेल तर, योग्य 
प्रकारची नळव्यिस्था करून आपात काली सांचाचा एक गट िापरर्ें अगर सांयुक्तपरे् सांचाचा िापर कररे् 
शक्य होते. उदाहरर्ाथण, एक वनस्यांदक काही िळेा, विशरे्षतः सांपूर्णपरे् अविकल्पनिारर्ाचीं सीमा 
पोहोचण्याच्यापयंत काही िर्षात, सांपूर्ण िार िाहू शकेल, ि प्राथवमक आवर् दुय्यम अशा दोन्ही टाक्याांच्या 
बाबतीतही तीच िस्तुलस्थती राहील. 

 
R = ०·५ या पुनराविसरर्ासह द. वद. १५ द. ल. गलॅन सरासरी प्रिाह असताना प्राथवमक 

टाकीची राशी द. वद. २·२५ द. ल. गलँन अगर ३००००० घ. फूट असेल. २ तासाचा अिरोंधन काल 
असताना लागर्ारी टाकीची धारकता ३०००००/१२ = २५००० घ. फूट येते. ८ फूट िोली ठेिली तर 
दोन्ही प्राथवमक टाक्याांचे पृष्ठीय के्षि ३१२० चौ. फूट अगर एकीचे १५६० चौ. फूट आवर् पवरिाही िगे द. 



 

 अनुक्रमणिका 

वद. द. चौं. फुटास ७२० गलॅन येईल. प्रतयेकी २०×७८ फूट ि प्रिािी िोली ८ फूट असलेल्या दोन चौकोनी 
टाक्या अगर ८ फूट पाश्वणजल िोली ि ४५ फूट व्यासाच्या २ गोल टाक्या बाांधून ही धारकता प्राप्त करता 
येईल. 

 
गोल अगर चौकोनी टाक्याांपैकी कोर्ची पसांत कराियाची हे ठरविण्यापूिी दुय्यम 

अिस्थापनासांबांधी विचार करािा. दोन टप्प्याांचे वनस्यांदक असताना, वनस्यांवदत अगर अिस्थावपत 
मलवनस्त्राि प्राथवमक टाकीत अथिा एक िा अनेक वनस्यांदकाांत पांप करण्याची जरुरी लागेल. कायणपद्ती, 
शीर्षणजल वकती उपललध होईल यािर, बऱ्याच प्रमार्ात अिलां बून राहील. प्राथवमक टाकीतील द्रिपृष्ठ ि 
जया नाल्यात मलवनस्त्राि सोडाियाचा आहे तयाची उच्च जलपातळी. याांच्या दरम्यान जर १० ते १२ फूट शीर्षण 
उपललध असेल तर, बहुधा िालीलप्रमार्ें कायणिाही कररे् चाांगले. “मानक प्रमार्ीकरर् टाकी” पद्तीने 
प्राथवमक वनस्यांदकात प्राथवमक अिस्थावपत िावहतमल सोडािा; ह्या वनस्यांदक मलवनस्त्रािाच्या काही 
िागाचे प्राथवमक अिस्थापन टाकीत पुनराविसरर् कराि;े उरलेला िाग प्राथवमक वनस्यांदक मलवनस्त्राि 
अवधक दुय्यम वनमणलकारकातील आिश्यक अवतवरक्त प्रिाह दुय्यम वनस्यांदकात पांप करािा. ह्या 
उदाहरर्ात दुय्यम अिस्थापन टाकी अगर टाक्या प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांपेक्षा िालच्या पातळीिर 
असतील. 

 
प्राथवमक टाकीतील द्रिपृष्ठ आवर् मलवनस्त्राि नाल्यातील पूर पातळीं याांच्या दरम्यान जर थोडेच 

शीर्षण उपललध असले तर, दोन्ही वनस्यांदकाांत पांप करण्याची जरुरी लागेल. तयािळेी, प्राथवमक आवर् 
दुय्यम अशा दोन्ही अिस्थापन टाक्या जिळजिळ एकाच पातळीिर असतील आवर् प्राथवमक ि दुय्यम 
अशा दोन चौकोनी टाक्या सांयुक्त रित ठेिनू गटाने बाांधाव्या. 

 
प्राथवमक आवर् दुय्यम टाक्या विन्न पातळीिर असलेली पवहली पवरलस्थती गृहीत धरण्यात येईल. 

सांयुक्त रिती असलेल्या चौकोनी जोड टाक्या बाांधर्ें, िगेळ्या दोन गोल टाक्याांच्यापेक्षा अवधक इष्ट होईल 
अगर कसे हे बऱ्याच िळेा स्थावनक पवरलस्थतीिरून ठरिाि ेलागते. जर के्षिीय अथिा प्रदेशविर्षयक बांधने 
गांिीर प्रकारची नसली तर वनर्ायक घटक, िचण वकती येईल, हा असतो. सामान्यपरे् िचांच्या स्ितः 
केलेल्या अांदाजािरून आवर् उपकरर्ाविर्षयींच्या स्िानुििािरून कोर्चा प्रकार िापराियाचा ते 
अवियांतयाने ठरिाि.े मक्तेदारािर अांवतम वनिड सोपविरे् हे क्ववचतच इष्ट असते; कारर् तो आपला वनर्णय, 
आपल्याला कोर्ची उपकररे् विकत घेता येतील आवर् अतयांत स्िस्तात ती बसविता येतील यािरच, 
आधावरत करील. कोर्चे उपकरर् समाजाच्या दृष्टीने सिांत उत्तम असेल याचा तो विचार करर्ार नाही. 

 
ह्या उदाहरर्ातील उदे्दशाकरता, प्राथवमक अिस्थापनासाठी दोन चौंकोनी टाक्या आवर् दुय्यम 

अिस्थापनाकरता एका गोल टाकीची वनिड करण्यात येईल. प्रतयेक प्राथवमक टाकी २०×७८ फूट मापाची 
असेल. एकाच अांवतम गोल टाकीचा व्यास ५२ फूट ि पाश्वणजल िोली ८ फूट राहील. तयामुळे द. वद. १·५ 
द. ल. प्रिाहाला २ तास दुय्यम अिरोधन काल ि द. वद. द. चौ. फुटास ७०५ गलॅन पवरिाही िगे वमळेल. 
पुनराविसरर् केले जाईल म्हर्ून पुनराविसरर्ासांबांधी विचार न करता अनुपचावरत िावहतमल प्रिाहािर 
अिरोधन काल आधावरत करािा. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

अांवतम अिस्थापन टाकीतून दुय्यम वनस्यांदकाकडे जार्ाऱ्या प्रिाहासह उच्चगती वनस्यांदकाकरता 
अांवतम टाकी एकच ठेिण्यात काही फायदे असतात. दोन टाक्क्याांऐिजी एका टाकीतून पुनराविसरर् 
कररे् सोपे असते ि पुनराविसरर्ाच्या उिारर्ीच्या काळात प्रिाह घेण्याची सांचयक्षमता िरपूर वमळते. 

 
प्राथणमक टाक््ाांचा िपशील :– 
 
उपकरर्ाांच्या विवनमातयाांच्या मावहती पिकाांचा सांदिण चौकोनी अिस्थापन टाक्याांच्याकरता 

घेण्यात येंतो. आ. १६–११ त दािविलेल्या सांचाांच्यासारिीच टाक्याांची वनिड करण्यात येते. 
विवनमातयाच्या अवियांतयाकडून अविकल्पनाकरता अिश्य असर्ारी मावहती वमळविण्यात येते. नाळक्याांचा 
तपशील, चालन ि पवरभ्रामी दांडाांचे स्थान आवर् मापे, चालनाकरता िोबर्ीं ि रमरे् याांचा ह्या मावहतीत 
समािशे असतो. उदाहरर्ाथण, २० फुट रुां दीच्या टाकीत दोन अिमल सांग्राहक नाळकी असतील, तयाांच्या 
बाजूचे उतार ६० अांशाचे ि ती ७ फूट १ इांच िोल असतील, अिमल–सांग्रहर्–यांिरे्ला मागण म्हर्ून काम 
देर्ारे “टी” रूळ ठराविक अांतरािर टाकीत घुसविण्यात येतील. २० फुटी टाकीकरता हे अांतर मध्य ते 
मध्य १३ फूट ८ इांच असेल. टाकीच्या रितींच्या मधील आतल्याआत प्रतयक्ष रुां दी २० फूट ¾ इांच असेल. 

 
प्रिशेद्वाराच्या अविकल्पनाविर्षयी या पूिीच चचा करण्यात आली आहे. आ. १६–११ आवर् २२–५ 

मध्ये दािविल्याप्रमारे् ६ इांची झडपा बसविलेल्या नळामधून अिमल काढून घेण्यात येईल. चार 
नाळक्याांच्यापैकी प्रतयेकातून एक उिा नळ उठार्–प्रक्षालकापयंत लाांबविण्यात येईल. या प्रक्षालकािर 
पदपथ बसविलेला असेल. द्रिपृष्ठािाली ६ फुटािर प्रतयेक नळात “टी” बसविण्यात येईल आवर् “हेडर” 
नळीकडे प्रिशे रितीतून एक नळी नेण्यात येईल ि वतच्यािर टाकीच्या बाहेर झडप बसविण्यात येईल. ही 
झडप टाकीच्या आत बसविली तरी चालते पर् प्रतयक्षात प्रिशेनळ्या ि झडपा याांच्या दरम्यान प्रस्थापनेच्या 
कामाकरता फार थोडी जागा असते. अिमल नळ जलस्थैवतक दाबािाली असतात ि तयामुळे प्रिाह 
िािीने िाहील असे शीर्षण प्राप्त होते. उभ्या नळाचा माथा उघडा असल्याने तयातून सघन अिमल पदाथण 
सळीने ढिळरे् अगर तयाचे तुकडे कररे् होज िापरून शक्य होते. अांतिाही पोर्षर् नळ्याांच्या पलीकडून 
आवर् अडथळा होऊ नये म्हर्ून िालच्या पातळीिरून अिमल–नळ नेरे् आिश्यक असते. 

 

 
आ. २२ ५ अिमल वनष्ट्कासन नळाचा अनुविके्षप आवर् छेद 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आ. २२–६ मध्ये दािविल्याप्रमारे् िोबर्ी असलेल्या नळीच्या सहाय्याने टाकीच्या वनगणम 

टोकाजिळ ती नळी वफरिनू गाळ गोळा करण्यात येतो. हा गाळ अिमलासह हाताळरे् श्रेयस्कर असते; 
आ. २२–५ मध्ये तयाचा जोड दािविला आहे. 
 

 
आ. २२–६ वचरा पाडलेल्या नळाांच्या सहाय्याने गाळ गोळा कररे् 

 
टाकीच्या तळाला वनगणमद्वाराकडून प्रिशेद्वाराच्या टोकाकडे सुमारे १ प्रवतशत् उतार वदलेला 

असतो. २०×७८ फूटी टाकीतील अिमल सांग्राहकािरील लाकडी पायऱ्या ३×८ इांची असतात. पायऱ्याांनी 
व्यापलेली जागा प्रिािी आयतनात घेण्यात येत नसल्यामुळे टाकीची िोली ८ इांचानी िाढिािी. टाकीची 
लाांबी ७८ फूट आवर् नाळक्याची रुां दी अगर लाांबी ६ फूट असताना उतरता तळ ७२ फूट लाांब असेल. प्रिशे 
टोकापासून ३६ फुटािरील रबदूपाशी ८ फूट प्रिािी िोली असली तर वनगणम टोकापाशी प्रिािी िोली 
८·०–०·३६ = ७·६४ फूट ि नाळक्याजिळ प्रिािी िोली ८·०+०·३६ = ८·३६ फूट येईल. ०·६७ फूट 
पायऱ्याांची िोली वमळविल्यािर द्रिपृष्ठािालील एकूर् िोली वनगणम टोकाजिळ ८·३१ ि प्रिशे टोकाजिळ 
९·०३ फूट येईल. द्रिपृष्ठाचे उद्दशणन २७६·०० असल्याने िालीलप्रमारे् (इतर) उद्दशणने असतील : 
वनगणमद्वाराच्या टोकाजिळ तळ २७६·६९; प्रिशे टोकाजिळ अिमल नाळक्याची कड २६६·९७; नाळक्याचा 
तळ २५९·८९; यािरून सगळ्यात िोल िागाजिळ टाकीची िोली २७६–२५९·८९ = १६·११ फूट येते; 
जर नाळक्याच्या काँरम ीटचा तळ १२ इांच जाड असेल तर काँरम ीटच्या तळाचे उद्दशणन २५८·८९ येईल. 

 
टाकीपासून िरच्या बाजूस ८ ते १२ फूट अांतरािर तुळ्या बसविण्यात येतात; तयाांचा गाळा २० फूट 

असतो. तयाांच्यामुळे सांरचनाच्या दृष्टीने बाजूच्या रितीना ताठरपर्ा येतो आवर् नळकाम आवर् साका काढून 
टाकण्याच्या दैनांवदन कामात तयाांचा काहीसा उपयोग होतो. वनगणमद्वाराच्या टोकाजिळ टाकीिर कठडा 
असलेला पायमागण, तपासर्ीसाठी आवर् बाांधाच्या साफसुफीसाठी, सामान्यतः बसविलेला असतो. ह्या 
आकाराच्या टाकीिरील प्रिशे टोकापाशी ७ ते ७½ फुटाइतक्या अवधक रुां द असलेल्या पायमागािर, 
सामान्यतः, अिमल सांग्राहक सांचाचे पवरचालन यांि, अिधारक दांतचरेम , इतयावद बसविण्यात येतात. ही 
आ. १६–११ त दािविली आहेत. 

 
दोन्ही टाक्याांच्या िवहनाल्याांच्यामधून द. वद. कमाल १·५०+०·७५+०·७५ = ३ द. ल. गलँन अगर 

द. से. स ४·६४ घ. फूट प्रिाह िाहून जातो. जर प्रतयेक टाकीतून वनम्मा प्रिाह िाहात असेल तर, प्रतयेक 
बवहनांलीतील प्रिाह वनगणम टोकाजिळ द. से. स २·३२ घ. फूट असेल. जर बवहनांलीची रुां दी १८ फूट 
ठेिली तर, ती अपेवक्षत प्रिाहासाठी िरपूर होईल. बवहनालीच्या अधस्तलाचे उद्दशणन िरच्या टोकाजिळ 
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(१·१० फूट िोल) २७४·९० ठेिण्यात येईल आवर् िालच्या टोकाजिळ (१·२५ फूट िोल) ते २७४·७५ 
येईल. मोठाल्या अनपेवक्षत प्रिाहातसुद्ा बाांधाच्या अवधरसचनास प्रवतबांध होण्यास ही िोली पुरेशी होईल. 
प्राथवमक अिस्थापन टाकीच्या बवहनालीतून वनस्यांदक–सायफन–कक्षाकडे अिस्थावपत अिमल िाहून 
नेण्याकरता अनेक पद्ती आहेत, तयापैकी कोर्ाचाही िापर करािा. प्रतयेक टाकीतून सांपूर्ण प्रिाह न्यािा 
लागण्याची शक्यता असल्याने १८ इांची वनगणम नळ िापरािा. समान कें द्रीय रितीजिळ प्रतयेक नालीत एक 
ढोपर अगर लाांब पल्ल्याचे िाकर् बसविरे् आवर् टाक्याांच्या बाहेर वनस्यांदक–सायफनपयंत एकाच १८ 
इांची नळात ते एकवित कररे् ही एक पद्त आहे. 

 
२२–५. णनस््ांदक :– 
 

मापे :– वनस्यांदक–िारर् १७५० पौंड BOD असेल द. घ. या. स १ पौंडाप्रमारे् माध्यम १७६० 
घनयाडण लागेल. िोली ५½ फूट असताना १७५०×२७/५·५ = ८६०० चौ. फूट के्षिफळ लागेल. ७५ फूट 
व्यासाचे दोन वनस्यांदक एकसरीत बसविण्यात येतील. िावहतमल प्रिाह अवधक द. वद. २·२५ द. ल. गलँन 
पुनराविसरर्ाकरता द्रिीय िारर्ाचे प्रमार् (४३५६०/४३००) × २·२५ = द. एकरी द. वद. २२·५ द. ल. 
गलॅन लागेल. दुय्यम वनस्यांदकाकरता सुद्ा तेच द्रिीय िारर् लागेल, पर् ते पांप करून लाग ूकेले जाईल. 
येथे प्राथवमक (वनस्यांदकातल्यापेक्षा) सेंवद्रय िारर् कमी असेल. सि ंबाबतीत दुय्यम वनस्यांदक प्राथवमक 
वनस्यांदकाचीच नक्कल असेल ि पृष्ठपातळीही वततकीच राहील. विवनमातयाच्या विवनदेशाबरहुकूम, विवशष्ट 
वितरकािर बसविण्याकरता वितरकाचे आधार अविकलल्पत करण्यात येतील. धारकता, द. वम. स 
फेऱ्याांची सांख्या, शीर्षणहानी, आवर् सायफन–कक्षाची मापे अवियांतयाने विवनदेवशत करािी. वितरकाच्या 
पोर्षर् नवलकेचा व्यास १८ इांच असेल. ती वनस्यांदक माध्यमाच्या मधून अगर तयाच्या तळािालून आर्ािी. 
५½ फुटाइतका उथळ वनस्यांदक आवर् एक मोठा नळ असताना, पोर्षर् नवलका वनस्यांदकाच्या तळािालून 
प्रिवेशत करर्ें अवधमान्य असते. 

 
विवनमातयाच्या अविकल्पन मावहवतिरून असे वदसून येते कीं, िावहतमलाने िरलेल्या वितरकाचे 

िजन १२००० पौंड असते. आधाराांच्यामधील पोर्षर् नवलकाांचा व्यास १६ इांच असेल आवर् वितरकाला 
धरून ठेिर्ारे बोल्ट २ फूट ५ इांच व्यासाच्या ितुणळािर बसविण्यात येतील. हे बोल्ट काँरम ीटमध्ये बसविले 
जातील. 

 
वनस्यांदकाचा तळ ४ इांच जाड ि अल्पसा प्रवतबवलत केलेला असेल आवर् सगळ्यात दूरच्या 

रितीच्या िागापासून मध्यनालीपयंत ३ इांच पतन होईल इतका तयाचा उतार असेल. ियुारी गटारे कावचत 
मातीची आवर् उच्चगती प्रकाराची असतील ि तयाांची उांची ७½ इांच असेल. मध्यनालीचा आकार चौकोनी 
अगर अधणितूणळाचा असेल आवर् ती १८ इांच रुां द आवर् िरच्या टोकाजिळ ियुारी गटाराांच्या नाल्याांिाली ९ 
इांच िोल असेल. िालच्या टोकापाशी वनगणमद्वारापयंतचे पतन ३ इांच असेल. िरील मापाांच्यामुळे काहीशी 
अवतवरक्त क्षमता प्राप्त होईल पर् तयामुळे िातनाकरना ियुारी गटाराांच्या व्यिस्थेत हिलेा मागण प्राप्त 
होईल. 

 
वनस्यांदकाच्या रिती प्रबवलत ८ इांच जाड काँरम ीटच्या असतात. वनस्यांदकाच्या माध्यमािर तयामुळे 

८ इांच मुक्त बाांध वमळतो. वनस्यांदकाचे माध्यम रँप दगड फोडून २½ ते ३½ इांच िडीचे अगर िांगर अथिा 
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अन्य उपयुक्त द्रव्याचे बनविलेले असते. वनस्यांदकाच्या रितीच्याबाहेर रकमधून ते द्रव्य ओतून तयाचे ढीग 
करून, पुनः चाळून, धुिनू नांतर ते द्रव्य यारीने अगर क्लॅमशलेच्या बारडीतून वनस्यांदकात टाकण्यात येते. 

 
महत्त्वाची उद्दशवने :– माध्यमाच्या पृष्ठिागापासून मध्य नालीच्या अधस्थलापयंतची वनस्यांदकाची 

िोली िालीलप्रमारे् असेल : 
 
िडीची िोली ५·५ फूट.  
ियुारी नाल्या ०·६२५ फूट  
नालीची िोली १·००  
 ७·१२५ फूट.  
 
सायफन, नळ्या ि वितरकामध्ये होर्ाऱ्या शीर्षणहानीकरता १८ इांच, वितरक आवर् िडीच्यामध्ये 

मोकळीक राहण्यासाठी ९ इांच, सायफन कक्षातील वरक्तीकरर्ासाठी १० इांच, प्रिशेद्वारापाशी आवर् 
सायफनपयंतच्या नळ्याांतील हानीसाठी ६ इांच, अशा सिलती ठेिनू प्राथवमक टाकीतील द्रिपृष्ठापासूनची 
शीर्षणहानी १८+१०+६+९ = ४३ इांच = ३·५८ फूट होईल. प्राथवमक वनस्यांदकाच्या वनगणमद्वारापयंतची 
एकूर् शीर्षणहानी ७·१२५+३·५८ = १०·७१ फूट होईल. प्राथवमक टाकीतील द्रिपृष्ठ, २७६·०० उद्दशणनािर 
असताना ि मलिावहनीचे उद्दशणन सरासरी प्रिाहाकरता अांदाजे २७५·५० असताना, िडीच्या पृष्ठिागाचे 
उद्दशणन २७५·५०-३·५८ = २७१·९२ आवर् प्राथवमक वनस्यांदकाच्या वनगणमद्वाराचे उद्दशणन २७१·९२-७·१३ = 
२६४·७९ येईल. 

 
णनस््ांदकाचे पणरचालन :– 
 
जेव्हा पुनराविसरर् होत नसते अशा मांद प्रिाहाच्या कालािधीतच फक्त सायफन चालविण्यात 

येईल. जर कोर्च्याही िळेी या पद्तीने सांयांिाचे पवरचालन कराियाचा हेतू नसेल तर, सायफन कक्ष 
िगळता येईल आवर् प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांच्या पासूनची मलिावहनी वितरकाचे प्रतयक्ष पोर्षर् करील. 
ह्या योजनेमुळे शीर्षणहानी कमी होईल आवर् ही योजना पसांत करर्ें योग्य होईल. तथावप, वितरकाचे पोर्षर् 
करर्ाऱ्या सिण नळ्याांतील आवर् जोड साधनातील शीर्षणहानीकरता द्रिीय सांगर्ने करािीत. नांतर ही हानी 
आवर् वितरर् हानी, ह्याांचा उपयोग वितरक िजु ि वनस्यांदक पृष्ठ याांची समुवचत उद्दशणने वनवित 
करण्याकरता करािा. 
 

६ फूट चौरस ि ६ फूट िोल असे दोन पुनराविसरर् हौद वनस्यांदकाांच्या दरम्यान एकमेकाशजेारी 
बाांधािते. प्राथवमक वनस्यांदकातील प्रस्त्राि प्राथवमक हौदात जाईल; हा हौद तळाशी ठेिलेल्या १२×१८ इांची 
द्वारातून शजेारच्या दुय्यम हौदास जोडण्यात यािा. ह्या योजनेमुळे, िाली केलेल्या िुलाशाप्रमारे् मुक्त 
प्रिाह वमळू शकेल. प्राथवमक हौदािर द. वदिशी ७५००० गलँन क्षमतेचा पांप बसिािा. पूिणवनधावरत 
पातळीच्या ३ फूट िाली द्रिपातळी गेली अगर तया पातळीच्यािर ०·५ फूट गेली की आपोआप पांप बांद 
पडेल अशा यांिरे्ची येथे व्यिस्था करािी. 
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दुय्यम हौदातील पांपाची क्षमता द. वद. २·२५ द. ल. गलँन ठेिािी ि तो पांप दुय्यम वितरकात 
प्रस्त्रावित करािा. दुय्यम वनस्यांदकातील मलवनस्त्राि दुय्यम वनमणलकारकात सोडािा ि तो दुय्यम हौदास 
१५ इांची नळानें जोडािा. ह्या नळातून दुय्यम वनमणलकारकातील अधःप्रिाह िाहू द्ाियाचा नाही, कारर् 
दुय्यम अगर ह्यमूस अिमल प्राथवमक वनमणलकारकाच्या प्रिशेद्वाराकडे अिमल पांपाने परतिाियाचा 
असतो. अांवतम वनमणलकारकापासून दुय्यम पांपाच्या हौदापयंतच्या नळाने दुय्यम वनस्यांदकात उरलेल्या 
पोर्षकाचा पुरिठा कराियाचा आहे. 

 
सामान्य पवरचालनात प्राथवमक अिस्थापन टाकीकडे अनुपचारींत िावहतमलाचा दररोज १·५ द. 

ल. गलॅन प्रिाह िाहून जातो. तयावशिाय प्राथवमक पांपाच्या हौदातून द. वद. ०·७५ द. ल. गलॅन 
पुनराविसरर् होते. प्राथवमक वनस्यांदकातून द. वद. २·२५ द. ल. गलॅन मलवनस्त्राि होतो. ह्यापैकी द. वद. 
०·७५ द. ल. गलॅन प्रिाह प्राथवमक वनमणलकारकात परत जातो आवर् उरलेला १·५ द. ल. ग.ॅ प्रिाह 
दररोज दुय्यम पांपाच्या हौदाकडे जातो. २·२५ द. ल. गलँन क्षमतेच्या पांपात हा द. वद. १·५ द. ल. गलँन 
प्रिाह घेतला जातो ि तो दुय्यम वनस्यांदकास लाग ूकरण्याकरता दुय्यस वनमणलकारकातून द. वद. ०·७५ द. 
ल. गलॅन िेचून घेतो. दुय्यम वनस्यांदकातून होर्ारा द. वद. २·२५ द. ल. गलॅन मलवनस्त्राि अांवतम 
अिस्थापन टाकीत िाहून जातो. तयापकैी द. वद. ०·७५ द. ल. गलॅन दुय्यम हौदात घेण्यात येतो ि 
बाकीचा द. वद. १·५ द. ल. गलॅन मलवनस्राि म्हर्ून बाहेर पडतो. दुय्यम हौदातील पांपािरही सामान्य 
पातळीच्या ३ फूट िाली अगर ६ इांच िर द्रिपातळी चढली तर पांप बांद होण्याची तजिीज केलेली असतें. 
दुय्यम वनमणलकारकातील द्रिपृष्ठ आवर् दुय्यम पुनराविसरर् पांपातील द्रिपृष्ठ सामान्यतः एकाच पातळीिर 
असतात. 
 
 

प्राथवमक वनस्यांदकाच्या मध्य नालीच्या वनगणम द्वाराजिळच्या अधस्थलाच्या पातळीच्यािर प्रतयेक 
पांपातील द्रिपृष्ठ ३ ते ६ इांच – सामान्यतः सुमारे ४ इांच असते. प्राथवमक वनस्यांदकातील मध्यनालीच्याच 
पातळीिर दुय्यम वनस्यांदकातील मध्यनाली ठेिनू आवर् अांवतम वनमलंकारकापयंत एक १५ इांची अिुड 
नळी बसिनू सांचातील द्रिपषृ्ठ ह्या पातळीच्या अतयांत वनकट लस्थर करण्यात येईल. 

 
पांपाचा सांबांध येर्ाऱ्या कोर्च्याही उपचार–सांयांिाच्या प्रिाह आरेिाचे शलक्तच्या ऱ्हासाचा अगर 

पांपाच्या िराबीचा पवरर्ाम वनधांवरत करण्यासाठी अन्िरे्षर् कराि.े जया सांयांिाचा येथे विचार चालू आहे 
तयातील पांप जर बांद पडले तर, प्राथवमक वनमणलकारक, सायफन–कक्ष, ि प्राथवमक वनस्यांदक, 
याांच्यामधून प्रिाह नेहमीप्रमारे् प्राथवमक पांपाच्या हौदात जाईल. तेथून तो दुय्यम पांपाच्या हौदात १२×१८ 
इांची द्वारातून जाईल ि नेहमीच्या वदशचे्या उलट वदशनेे १५ इांची दुय्यम पुनराविसरर् नळीतून दुय्यम 
वनमणलकारकाकडे िाहात जाईल. दुय्यम वनस्यांदक काम करर्ार नाही. पुनराविसरर् होत नसल्याने, १५ 
इांची नळीत, प्रिाह िाहून नेण्याची िरपूर क्षमता असेल आवर् नेमस्त कालािधीकरता मलवनस्रािािरील 
उपचार चाांगल्या प्रकारे चालू राहतील. 
 

अशा प्रकारच्या सांयांिात, दुय्यम वितरकाचे पोर्षर् करर्ाऱ्या पांपाचे, तो वितरकासह चालू राहील 
असे, अविकल्पन आवर् सांरचन केले पावहजे, आवर् ते दोन्ही एकाच विवनमांतयाने पुरिािते अशी अट 
विवनदेशात घातली पावहजे. पोर्षर् नळ्याांतील आवर् वितरकातील शीर्षणहानीचे वनधांरर् करण्यासाठी 
अगदी काटेकोर सांगर्ने करता येतील, पर् पांपाचे अविकल्पन शास्त्रीय दृष्ट्ट्या नेहमी वततकेच काटेकोर 
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असेल असे नाही. जर पांपाचे रकवचतसे जास्त अविकल्पन झाले ि तसे सामान्यतः घडतेही, तर वितरकाचा 
िगे अवतशय जास्त होतो म्हर्ून पांप आवर् वितरक एकमेकाकरता अविकलल्पत केले पावहजेत. ह्या 
आिश्यकतेवशिाय वितरकातील दर वमवनटास होर्ाऱ्या फेऱ्याांचाही विवनदेंशात उल्लिे केला पावहजे. 
 
२२–६. अवमल उपचारि :– 
 

वनयामक मांडळाच्या गरजाांनुसार सांपूर्ं उपचार करण्यात येर्ाऱ्या सांयांिािरील उपचारकाची 
क्षमता दर मार्शी ४ घ. फूट असली पावहजे. १५००० लोकसांर्थ्येकरता दोन उपचारकाांतून ६०००० घ. फूट 
एकूर् क्षमतेची तरतूद करण्यात येईल; हे प्राथवमक आवर् दुय्यम उपचारक सारख्याच आकाराचे असतील. 
४५ फुट व्यास आवर् २० फूट पाश्वणजल िोली ठेिनू ३०००० घ. फूट आयतनाची तरतूद करता येईल. ८० 
प्रवतशत् वनष्ट्कासन होईल या आधारािर अपेवक्षत घनपदाथण १५०००×०·२×०·८ = २४०० पौंड असतील. 
दररोजच्या अिमलाची सांिाव्य राशी ७५०० गलँन अथिा १००० घ. फूट होईल आवर् ६० वदिसाचा 
विश्रामकाल राहील. प्राथवमक वनमणलकारकातून अिमल काढून घेत असताना तयात सुमारे ३·८ टके्क 
घनपदाथण असतील. अनुच्छेद १९–७ मध्ये रूपरेवित केलेल्या पद्तीनेच तापनाची सांगर्ने करण्यात 
येतील. आ. २२–५ मध्ये दािविलेल्या पद्तीने प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांतून अिमल काढून घेण्यात 
येईल. दुय्यम अिस्थापन टाकीतील अिमल A, या नरकुां डाकडे (आ. २२–३ ि २२–४) पांप करण्यात 
येईल. प्राथवमक अिमलाकरता दर वमवनटास ७५ गलँन क्षमतेचा मिक पांप िापरण्यात येईल. 
पवरचालनातून वमळालेल्या अनुििािरून उत्तम ठरलेल्या कालाांतराने पांपाचे पवरचालन होईल असा 
समयवनयांिक तयािर बसविण्यात येईल. दुय्यम अिमल पांप अपकें द्री रकिा मिक यापैकी एक असला तरी 
चालेल, पर् ह्या लहान सांयांिािर दोन्हीही अिमल पांप एकाच प्रकारचे असरे् चाांगले. तयामुळे ते 
एकमेकाजिळ बसविता येतील आवर् अशाप्रकारे तयाांचे अनुप्रस्थ सांयोजन असे करता येईल की जर एक 
पांप बांद पडला तर दुसऱ्या पांपाने प्राथवमक ि दुय्यम अिमल एकामागून एक, हाताळता येईल. आ. २२–७ 
मध्ये विमुिी रोि–झडपा िापरून पांपाचे आन्तयोजन करण्याची पद्त दािविली आहे. झडपाांची लस्थती 
बदलून कोर्चाही एक पांप प्राथवमक अगर दुय्यम अिमल पांप करण्याकरता िापरता येईल. पवरचालन 
कायालयात, जेथे सिण प्रकारच्या पवरचालन आवर् वनयांिर् सुविधा बसविलेल्या असतात तेथे, पांप 
बसविण्यात यािते. 
 

 
आ. २२-७. अिमल पांपाची माांडर्ी. 

 
प्राथवमक अिमल हाताळर्ाऱ्या पांपाच्या प्रिशेद्वाराच्या अधस्तलाचे उद्दशणन, प्राथवमक अिस्थापन 

टाकीतील द्रिपृष्ठाच्या पातळीच्या िाली ४ फुटापेक्षा जास्त असू नये. आवधमान्यतः आ. २२–४ मध्ये 
दािविलेल्या अिमल वनष्ट्कासन नळीच्या पातळीच्याच अांदावजत पातळीिर पांप बसिािा. पवरचालन 
कायांलयाच्या मुख्य तक्तपोशीच्या िाली पांप बसिाि े लागतील. दुय्यम अिमल पांपाला काहीशा 
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चूर्षर्ाविरूद् पांप कराि ेलागेल. जर दुय्यम वनमंलकारकातील द्रिपृष्ठाचे उद्दशणन अांदाजे २७०·०० असले 
तर अिमल पांप २७०·०० उद्दशणनािर बसविरे् सांतोर्षजनक होईल, माि मिक पांप िापरले पावहजेत. मग 
प्राथवमक अिमल पांप प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांतील द्रिपृष्ठाच्या ६ फूट िाली राहील. आ. १९–३ मध्ये 
दािविलेल्या सारिेच उपचारक असतील. बाहेरील बाजूस तापविवनमवयि अगर जयात नळ्याांच्या वशड्या 
अथिा बैठकी आहेत असा विवनमवयि िापरािा. उपचारकातील अांतिणस्तूांचे वमश्रर्, तापकातून 
पुनराविसरर् करून अथिा छपरािर बसविलेल्या पांख्याांच्या प्रकाराच्या वमश्रकातून, कराि;े मोठ्या 
उपचारकाांना दोन वमश्रक लागतील. वमश्रक, तापविवनमवयि, याांच्यामुळे पडर्ाऱ्या िाराांची राशी ि स्थाने 
िगैरे विवनमातयानी वनदेवशत करािी. उपचारकाांच्याकरता लस्थर अथिा तरांगती पोलादी झाांकरे् िाढतया 
प्रमार्ात िापरण्यात येत आहेत. तयाांच्यािर पडर्ारा िार िाहू शकतील असे तयाांचे अविकल्पन वनमातयाने 
केलेले असते. तथावप काही उपचारक पूि ंप्रवतबवलत काँरम ीटचे असतात आवर् तयाांचे अविकल्पन करताना 
योग्य िाररे् विचारात घेतली पावहजेत. 
 

सामान्यपर्ें अनुपचावरत अिमलाचे सांिरर् प्राथवमक उपचारकात पर् गरज पडल्यास दुय्यम 
उपचारकात कररे्, प्राथवमकामधून दुय्यममध्ये अिमलाचे स्थलाांतर करर्ें, वनरवनराळ्या पातळ्याांिरील 
अवधपृष्ठ द्रव्य काढून घेर्ें, उपचारकातील अांतिसं्तूांचे नमुर्ें घेरे्, आवर् गसॅ गोळा करून तो िापरर्ें, ही 
काये करता यािी म्हर्ून दोन्ही उपचारकाांच्या दरम्यान गुांतागुांतीची नळव्यिस्था केलेली असते. उपचारक 
सामान्यतः वकमान २० फूट िोल असतो, तयामुळे ह्या नळ व्यिस्थेतील कठडे दोन पातळ्याांिर बसविलेले 
असतात; एकमेकाशी ते सुरक्षासोपानाने जोडािते. प्रकाश व्यिस्था उत्तम असािी लागते आवर् या 
पवरसरात गसॅची गळती अतयांत धोकादायक असते म्हर्नू िरपूर प्रमार्ात हिा िेळती ठेिािी लागते. ह्या 
के्षिातील हालचाल मयांवदत ठेिर्ें आवर् चाांचण्या घेरे्, नमुने घेरे् आवर् अशा प्रकारची अन्य कामे दुसऱ्या 
जागेिर करर्ें इष्ट असते. 
 
२२–७. अवमलािील पािी काढून टाकिे :– 
 

अिमलातून पार्ी काढून टाकण्याकरता वनिात–वनस्यांदक िापरण्यात येईल. मजुरी कमी लागते 
आवर् हिामान कसेही असले तरीं तो काम करू शकतो हे तयाचे फायदे आहेत. अनुच्छेद २२–६ प्रमारे्, 
रोजची शुष्ट्क घनपदाथाची राशी २४०० पौंड अगर आठिड्याची राशी १६,८०० पौंड असते. शुष्ट्क 
आधारािर वनस्यांदक दर ताशी दर चौ. फुटास ५ पौंड पार्ी काढून टाकील असे गृहीत धरल्यास २०० चौ. 
फूट पृष्ठीय के्षिफळ असलेला सांच दर ताशी १००० पौंड पार्ी काढून टाकील आवर् दर आठिड्यास तो 
१६·८ तास चालिािा लागेल. म्हर्ून दर वदिशी ६ तासापेक्षा कमी असे आठिड्यातून ३ वदिस वनस्यांदक 
चालू ठेिािा लागेल. जेव्हा सांयांि प्रथम चालू करण्यात येते ि िार कमी असतो तेव्हा, तो २ वदिस चालू 
ठेिल्यास बहुधा पुरे होईल. 
 

कायालयाच्या इमारतीच्या एका टोकापाशी वनस्यांदक बसविण्यात यािा. हाताने कमीत कमी काम 
कराि े लागेल अशी अविकल्पनात तरतूद केलेली असािी. जर वनस्यांदकाच्या प्रस्रािी पट्टिाहकाजिळ 
रककरता जागा ठेिली तर, पार्ी काढलेला अिमल वनस्तारर्ाकरता वनस्यांदकातून रकमध्ये प्रतयक्ष 
िरता येईल. पुिवंनधावरत िारापयंत रक िरला की, वनस्यांदक थाांबविता येईल. तसेच वकलाटनाचे सांिरर् 
बांद करता येईल असे स्ियांचवलत वनयांिक बसिािते. 
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विवनमातयाकडून इष्ट असलेल्या आकाराच्या वनस्यांदकाच्या लाांबी, रुां दी ि उांचीची मावहती वमळिता 
येईल. सामान्यपर्ें, कायांलयाच्या इमारतीत जे शीर्षान्तर ठेिण्यात येते तयापेक्षा जास्त शीर्षान्तराची ह्या 
इमारतीत तरतूद करण्याची अनेक िळेा जरुरी असते. सामान्यतः, वनस्यांदकात कोर्च्या प्रकारचे माध्यम 
िापराियाचे हे अवियांतयाने ठरविले पावहजे आवर् तयाने विवनदेशात कुां डलीदार लस्प्रांग, धातूच्या, लोकरी 
अथिा कपड्याची मागर्ी करािी. वनरवनराळ्या प्रकारच्या उपकरर्ाांच्या रकमतीत बरीच तफाित असते 
आवर् मक्तेदाराने इष्ट उपकरर्ाऐिजी रकमत कमी असलेले कमी प्रतीचे उपकरर् िापरू नये म्हर्नू हव्या 
असलेल्या उपकरर्ाचे सुस्पष्ट िर्णन केलेलें  असते. 
 

रासायवनक द्रव्याांच्या िाांडाराची तरतूद केली पावहजे. सामान्यपर्ें, फेवरक क्लोराईड आवर् चनुा 
हे वकलाटक (िापरात) असतात. मािेत बदल होऊ शकतो पर् साठिर्ाची तरतूद करताना ४ ते ९ टके्क 
फेवरक क्लोराईड आवर् ६ िा ८ टके्क चनुा असे डोस धरािते. हे डोस पार्ी काढलेल्या घनपदाथािर 
आधावरत केलेले असतात. ह्या आधारािरून, आठिड्याची अांवतम गरज, लोहलिर्ाचे बाबतीत ८०० 
पौंडापेक्षा थोडी जास्त ि चुना सुमारे १२०० पौंड असल्याचे वदसून येईल. मालाचा जेथून पुरिठा होतो तया 
वठकार्ाच्या अांतरािर साठिर्ासाठी वकती जागा ठेिािी लागेल हे अिलां बून असते. ८००० ते १०००० पौंड 
िजनाचे फे्रवरक क्लोराईड िरलेला एक रक आवर् १६००० ते २०००० पौंड िजनाचा चनुा िरलेले दोन 
रक, इतका माल साठिता ि हाताळता येईल अशी तरतूद करर्ें, सामान्यपर्ें, इष्ट असते. ह्या आकाराच्या 
सांयांिात, हाताळण्याकरता िास तरतूद काटेकोरपरे् करण्याची गरज नसते. रसायनाकरता लागर्ारे 
पोर्षर्–उपकरर् विवनमांतयाने पुरिाि.े दुहेरी प्रतयािती पांपाांनी सुसि अशा लहान हौदात तरांगते द्रव्य बरेच 
असलेले वनस्यांदकातील गावलत सोडण्यात येते. प्रतयेक पांपाची क्षमता द. वम. स ५० गलॅन असािी ि तयाचे 
पवरचालन तरांगतया वनयांिकाने कराि.े ह्या पांपाांनी A या नरकुां डात गावलत परतिण्यात येते आवर् तेथून ते 
उपचार व्यिस्थेतून पनुः नेण्यात येते. मुताऱ्या, सांडास, फिारे ि प्रयोगशाळा, याांतील अपवशष्ट तयाच हौदात 
सोडता येते. 
 
२२–८. का्ांल् व पणरचालनाल् :– 
 

शक्य वततक्या जास्त वरम या आवर् उपकररे् एकाच इमारतीत कें वद्रत करर्ें,  अनेक लहान इमारती 
जागजागी वििरून बाांधण्यापेक्षा, श्रेयस्कर असते. कायांलय, प्रयोगशाळा, क्लोवरनीकारक, लस्िचवगयर, 
कपड्याांची कपाटे, मुताऱ्या, तापक हतयाराांची िोली, अिमल पांप आवर् अिमल वनस्यांदक मुख्य इमारतीत 
ठेिाि.े आ. २२–८ मध्ये आयोजन-विन्यास दािविला आहे. 

 

 
आ. २२-८ सेिा कायालय 
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चाांगल्या आकाराचे आवर् सुसि असे कायालय असाि.े तयाच्या रितीिर वकमान उांचीपयंत फरशी 
बसिनू शरे्ष िागािर प्लॅस्टर करून रांग द्ािा. प्रकाश पुरेसा वमळेल अशी तरतूद करािी ि छत–
दीपावशिाय मेज–दीपाांचीही सोय करण्यात यािी. ह्या िोलीत कागदपि ि वनयांिक–मावहती आर्ून 
ठेिािी अगर (स्ितांि) वनयांिर् कक्षाची तरतूद करािी. सांपूर्ण प्रयोगशाळेत फरशी बसिािी ि कौंटर अगर 
मेज, गरम आवर् थांड पार्ी, वनिातन, िींज आवर् सांदावबत िायु, याांची तीत तरतूद करािी. राजय स्िास्र्थ्य 
अवियांतयाकडून उपकरर्ाांची यादी वमळते. 
 

लहान सांयांिािर, फिारा असलेली एक मुतारी ि एक सांडास पुरेसे होतात. गरम आवर् थांड 
पाण्याची सोय करािी. कपडे बदलरे् ि ते ठेिण्याकरता एका िोलीची गरज असते. उष्ट्र्ता 
पुरिठ्याकरता इांधन तेल, नैसमितगक िायु, अगर बाटलीबांद िायु िापरािा आवर् जलतापक ि इमारत 
उबदार करण्याची साधने तयाच िोलीत िसिािी. 
 

सांपूर्ं इमारतीत आवर् सांयांिाच्या सिोिार असांख्य नवलकाद्वारे ठेिािीत : विवनमितदष्ट केलेल्या जागी 
एक वहमप्रवतबांधक नळिाांब बसिािा. सांयांिाच्या के्षिात येर्ाऱ्या पाण्याच्या नळािर, उलट वदशनेे सायफन 
वरम या होऊ नये म्हर्ून वनिात लस्थती नाहीशी करण्याकरता एक उपकरर् बसिाि,े आवर् सांयांिात सांिाव्य 
अनुप्रस्थ जोड ठेिण्याचे टाळाि.े 
 
२२–९. सांकीिव बाबी :– 
 

सांयांिाचे सिोिार तारेचे कुां पर् घालाि.े ते बळकट आवर् ५ ते ६ फूट उांच असाि.े तयाच्या 
फाटकाला कुलूप लािाियाची सोय असािी. टाक्याांचे ि तसेच धोक्याची शक्यता असर्ाऱ्या इतर सिण 
के्षिाांचे कठड्याांनी सांरक्षर् कराि.े आतल्या उत्तम प्रकाश योजनेिेरीज बाहेरच्या बाजूांिर योग्य प्रकाशाची 
तरतूद करािी. 
 

क्लोरीनच्या सांपकण  टाकीकरता, द. वद. २·२५ द. ल. गॅलन कमाल प्रिाह ि १५ वमवनटाांचा सांपकण  
काल, याांच्यािर आधावरत केलेल्या ३१५० घ. फूट आयतनाची गरज लागेल. काही िळेा वनकासी नळात 
काहीशा प्रमार्ात हा सांपकण  पुरिता येईल. अन्यथा, अांदाजे १०×१० फूट आवर् ३१½ फूट लाांबीची टाकी या 
कायाकरता ठेिािी लागेल. लघुपवरपथन होऊ नये म्हर्ून तीत अडथळे बसिाि े लागतील. जर 
िावहतमलात द. वल. ला १५ वम. ग्रँ. क्लोरीन वमसळण्याकरता क्षमता असािी अशी इच्छा असेल तर, द. 
वद. सुमारे २८० पौंड क्लोरीन लागू करण्याची क्षमता असलेल्या क्लोवरनीकारकाची गरज लागेल. ही राशी 
िापरण्यासाठी क्लोरीनची एक टनी पािे लागतील आवर् ती उतरून घेर्ें, हाताळरे् आवर् साठिर् कररे्, 
यासाठी (योग्य) उपकरर्ाांची आिश्यकता राहील. 
 

:– प्रमें् :– 
 
२२–१. (अ) मध्य नालीपासून नळापयंतची प्रिशेहानी, 
 

(ब) नळाांतील हानी, 
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(क) जोड सावहतय आवर् वनमलंकारक स्तांिातील हानी, याांचा समािशे असलेल्या दुय्यम 
वनस्यांदकापासून अांवतम वनमणलकारकापयंतच्या नळातील शीरं्षहानीचे सांगर्न करा. प्रिाह 
द. वद. २·२५ द. ल. गलँन, वनमणलकारकापयंत १८ इांची नळ, ि दोन ९० अांशाची बाकरे् 
आवर् ७५ फूट लाांब नळ िापरले आहेत असे गृहीत धरा. तसेच, वनमणलकारकाच्या 
बाजूच्या रितीत बसविलेल्या ि दुय्यम हौदापयंत ७५ फूट लाांबीच्या १५ इांची नळातील 
हानीचे सांगर्न करा. ह्या नळात बाांकरे् नाहीत आवर् द. वद. ०·७५ द. ल. गलँन प्रिाह 
आहे. 
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: २३ : जल-उपचार सा्ं ांत्राचे अणभकल्पन 
 
२३–१. सांबांणधि आवश््क णवचार :– 
 

कोर्तयाही विवशष्ट प्रकारच्या कामाकरता जलशुवद्करर् सांयांिाच्या केलेल्या अविकल्पनािर, 
उपचार कराियाच्या पाण्याची राशी आवर् दजां, सांयांिाचे पवरचालन करताना वदलेल्या लक्ष्याचे प्रमार् 
आवर् कोंशल्य, सांयांिाच्या सांरचनेस लागर्ाऱ्या पैशाची उपललधी, स्थानीय ि हिामान पवरलस्थतीसारिे 
अन्य घटक, याांचा पवरर्ाम होतो. वदलेल्या पवरलस्थतीत सिोत्तम सांयांिाची वनविती केल्यानांतर तकण सांगत 
पद्तीने सांयांिाचे अविकल्पन कराि ेि तयातील प्रतयेक घटकाचा तयाच्या योग्य रम मानुसार विचार करािा. 
उपकरर्ाांच्या अनेक सांिाव्य आकाराचे सांच अगर प्रकाराांचा, अविकल्पनाच्या प्रतयेक टप्प्यात, अांतिांि 
असतो. काटकसर आवर् सौंदयांतमक देिािा, अशा दोन्ही दृष्टीने प्राथवमक अविकल्पनात गोल ि चौकोनी 
टाक्याांची तुलना केली जाते. सिणसाधारर् आकार ठरविल्यािरसुद्ा, उपकरर्ाच्या विशरे्ष प्रकाराची अगर 
िागाची वशफारस न करण्याची आवर् कोर्चीही दोन अगर ३ याांविरम ी साधने, वनयांिक अथिा पोर्षक, 
याांच्यापकैी एक िापरता येईल असे सांचाचे अविकल्पन करण्याची सामान्य प्रथा असते. क्षमता ि अन्य 
इलच्छत गुर्धमाच्या मयादा विवनदेवशत करण्यात येतात ि अवियांतयाच्या गरजेस अनुसरून आपले मानक 
उपकरर् बसविण्याची विवनमातयास मुिा असते. तथावप, काही अवियांते विशरे्ष प्रकारच्या उपकरर्ाांचा 
तपशील देतात ि दािविलेली उपकररे् अगर वततक्याच गुर्धमांची उपकररे् पुरिािीत असे विवनदेंश 
देतात. 
 

कोर्तयाही सांचाचा सिांत जास्त काटकसरीचा आकार, उपकरर्ातील वनरवनराळ्या घटकाांची 
रकमत आवर् बाांधकामाला येर्ारा िचण, याांचा विचार करून वनवित करण्यात येतो; तयािळेी वमश्रर् द्रोण्या 
अगर अिसादन द्रोण्याांच्या सारख्या घटकाांच्या बाांधकामाचा िचण, तयाांच्या जवमनीिालच्या िोलीच्या 
प्रमार्ाांत झपाट्याने िाढतो ही गोष्ट लक्षात घेण्यात येते. 
 
२२–३. गृहीि धरलेला सां्ांत्राचा प्रकार :– 
 

लहान अगर मध्यम िसाहतीकरता केलेल्या एका जलोपचार सांयांिाच्या नमुनेदार अविकल्पनाचे 
वनदेंशन करण्यासाठी,  आ. २३–१ मध्ये आरेिीय पद्तीने दािविलेले सांयांि गृहीत धरण्यात येईल. 
तयात, पार्ी पुरिठ्याच्या उगम स्थानापासून अनुपचावरत पार्ी पुरिठा नवलकाांतून सांयांिाकडे िाहात जाते 
आवर् वमश्रर् द्रोर्ीत प्रिशे करते. आ. ११–११ मधल्या याांविकी उपकरर्ासारिे उपकरर् या द्रोर्ीत 
वमश्रर्ाकरता बसविलेले असते. वकलाटनास मदत व्हािी म्हर्ून प्रिशे स्थानाजिळ रसायन-पोर्षकाच्या 
सहाय्याने अल्यूवमनम सल्फेट पाण्यात वमसळण्यात येते; आकृतीत ते पवरचालन-मजल्यािर दािविले 
आहे. वकलाटन झालेले पार्ी वमश्रर् द्रोर्ीतून अिस्थापन टाक्यात सोडण्यात येते; तेथे पुांजके अिसावदत 
होऊ देण्यात येतात आवर् तयातील यांिाने चालविलेल्या िुरप्यानी अिसावदत द्रव्य काढून टाकण्यात येते. 
वचिात हे साधन दािविलेले नाही कारर् अशा विविन्न प्रकाराांपकैी कोर्ताही एक िापरता येतो. अांशतः 
वनमणल झालेले पार्ी नांतर अिस्थापन टाक्याांतून बाहेर पडून नळामधून वनस्यांदकातील सांस्तरात जाते. 
पार्ी वनस्यांवदत होत असताना नळामधून ते बाहेर सोडण्यात येते आवर् क्लोवरनीकारकाच्या सहाय्याने 
तयािर क्लोरीनचा उपचार करण्यात येतो. क्लोवरनीकारक पवरचालन–मजल्यािर बसविलेला असतो. 
क्लोवरनीकृत पार्ी िेंचुरी मापकातून स्िच्छ पाण्याच्या कूपात जाते. हा कूप वनस्यांदक-सांस्तराच्या आवर् 
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नलसमहूाच्या अशा दोन्हींच्या मजल्याच्या िाली (बाांधलेला) असतो. स्िच्छ पाण्याच्या कूपातून हे पार्ी 
वितरर् व्यिस्थेत जाते. वनस्यांदक स्िच्छ करण्याचे धािन-जल स्िच्छ पाण्याच्या कूपातून उचलून नळाने 
धािन–जल–टाकीत पांप करण्यात येते. जेव्हा वनस्यांदक धुण्यात येतात तेव्हा हे पार्ी नळातून रनस्यांदक 
टाकीत पाठविले जाते. धुण्याच्या वरम येतून वमळालेले पार्ी वनस्यांदकातून बाहेर सोडून वदले जाते. 
 

 
आ. २३-१. नमुनेदार जल उपचारि स्ांत्र. 

 
आ. २३–१ मध्ये दािविलेल्या प्रकाराच्या तुलनेने लहान सांयांिात वनरवनराळ्या िोल्याांच्याकरता 

वकमान ५०० चौ. फूट िकेू्षि लागेल; ह्या िोल्याांची वकमान मापे िालीलप्रमारे् असतात : कायांलय–
१०×१२; क्लोवरनीकारकाची िोली–६’×१०’; रसायन पोर्षर् आवर् रसायन साठिर्ाचीं िोली–१०’×१५’; 
कपाट, प्रसाधन ि धािन कक्ष–८’×१०; आवर् प्रयोगशाळा ८’×१०’. ह्या वनरवनराळ्या िोल्या अवधमान्यतः 
वनस्यांदकाच्या इमारतीच्या आत आवर् पवरचालन-मजल्यािर असाव्यात. तथावप, जरुरीप्रमारे् तयाांच्यापकैी 
एक अगर अवधक िोल्या मुख्य इमारतीच्या विस्तारातल्या सारख्या इतरि िागात ठेिण्यास हरकत नाही. 
 
२३–३. अणभकल्पनािील का्वपद्धिी :– 
 

आ. २३–१ मध्ये दािविलेल्या प्रकाराच्या सांयांिातील वनरवनराळ्या घटकाांचे आकार वनधावरत 
करण्याची पद्त िालील प्रमेयात वनदेंवशत केली आहे : 
 

प्रमे् २३–१. ८ तासाांच्या प्रतयक्ष कालािधीत ५००००० गलॅन पाण्यािर उपचार करता येतील 
अशा जलशुवद्करर् सांयांिाचे अविकल्पन कराियाचे आहे. उपचार कोर्ते कराि ेलागतील आवर् टाक्याांचे 
ि उपकरर्ाांचे कोर्ते प्रकार वकफायतशीरपर्ें िापरता येतील यासांबांधी योग्यतो विचार केल्यानांतर आ. 
२३–१ मध्ये दािविलेल्या प्रकारचे सांयांि िापरण्याचे ठरले. सांयांिात पार्ी वशरत असताना अनुपचावरत 
पाण्यात अल्युवमनम सल्फेट घालण्यात येईल आवर् याांविकी साधनाांनी वमश्रर् कराियाचे असल्याने तयास 
३० वमवनटे लागतील. दमक वमश्रर्ाची जरुरी लागर्ार नाही. दर वम. स ०·४ फुटापेक्षा मयावदत िगे जास्त 
असर्ार नाही आवर् तयामुळें  अिसादन काल ४ तासाांचा लागेल ि वनस्यांदक पृष्ठाच्या द.चौ. फुटास दर 
वमवनटास वनस्यांदन िगे २ गलॅन असेल. धािन जल परुिठा दर चौ. फुटास द. वम. स १५ गलॅनप्रमारे् 
कराियाचा आहे. तसेच जेव्हा एका विवशष्ट कमाल अनुजे्ञय मयादेपयंत वनस्यांदकाच्या सांस्तरातील 
शीर्षणहानी होईल तेव्हाच धािनाची तरतूद कररे् उवचत होईल. असे आढळून आले आवर् दररोज वनस्यांदन 
केलेल्या एकूर् पाण्याच्या सुमारे ४ प्रवतशत् पाण्याचा साठा या कामाकरता करािा लागेल असा अांदाज 
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करण्यात आला. स्िच्छ पाण्याच्या टाकीत वकमान ३ तासात िचाि ेलागेल इतके पार्ी साठविता आले 
पावहजे. 
 

उकल :– ८ दासात सांयांिातून एकूर् ५००००० गलॅन प्रिाह िाहून जाियाचा आहे म्हर्ून हा प्रिाह 
द. वम. स ५०००००/(८×६०) = १०४२ अगर १०५० गलॅन म्हर्जेच १४० घ. फूट असेल. वमश्रर्ाचा काल 
३० वमवनटाचा असल्याने Β या वमश्रर् टाकीची क्षमता, आ. २३–१, १४०×३० = ४२०० घ. फूट असली 
पावहजे. वमश्रर् टाकीत अिसादनास प्रवतबांध व्हािा म्हर्ून प्रिाहाचा िगे द. वम. स १ फुटापेक्षा काहीसा 
जास्त ठेिरे् पसांत कराि.े जर हे वकमान मूल्य िापरले तर, टाकीची लाांबी ३० फूट लागेल ि वतच्या 
अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ ४२००/३० = १४०चौ. फूट येईल ि ते १० फूट िोली ि १४ फूट रुां दी ठेिनू 
वमळेल. द. वम. स १ फुटापेक्षा जरा जास्त िगे ठेिरे् इष्ट असल्याने, िोली आवर् रुां दी एकसारिी ठेिािी ि 
ती १० फुटाइतकी कमी करािी. तयामुळे टाकीची लाांबी ४२००/(१०×१०) = ४२ फूट ि प्रिाहाचा िगे 
४२/३० = द. वम. स १·४ फूट येईल ि तो सांतोर्षजनक होईल. 
 

आ. ११-११ त दािविलेल्या प्रकाराची उपकररे् टाकीत बसिािीत. वनिडलेली विशरे्ष प्रकारची 
उपकररे् िापरता यािी म्हर्नू या मापाांत थोडासा बदल करािा लागेल. अिस्थापन टाक्या-द. वम. स १४० 
घ. फूट अथिा द. तासास ८४०० घ. फूट अांदावजत प्रिाह आवर् अिस्थापनाकरता ४ तासाचा विश्रामकाल 
ठेिाियाचा असल्याने, अिस्थापन टाक्याांची लागर्ारी धारकता ८४००×४ = ३३६०० घ. फूट असली 
पावहजे. वनयांिर्ात लिवचकता रहािी म्हर्ून वकमान दोन अिस्थापन टाक्या ठेिण्यात आवर् तसे केल्यास 
प्रतयेक टाकीची धारकता ३३६००/२ = १६८०० घ. फूट येईल. द. वम. स ०·४ फुटापेक्षा प्रिाहाचा िगे 
जास्त असाियाचा नसल्याने प्रतयेक टाकीची कमाल अनुजे्ञय लाांबी ६०×४×०·४ = ९६ फूट येईल. जर ९० 
फूट लाांबी ठेिािी असा विचार केला तर प्रिाहाचा िगे ९०/२४० = द. वम. स ०·३७५ फूट येईल ि तो 
सांतोर्षदायक आहे. टाकीच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ १६८००/९० = १८७ चौ. फूट येईल. १६ फूट रुां दी ि 
१२ फूट िोली ठेिल्यास अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ १९२ चौ. फूट येईल ि ते लागर्ाऱ्या के्षिफळापेक्षा 
रकवचत जास्त आहे ि सांतोर्षजनक आहे. प्रतयेक टाकीची धारकता तयामुळे ९६×१६×१२ = १७२८० घ. फूट 
येईल. 
 

स्िच्छ कराियाच्या याांविकी साधनाांनी अिस्थावपत घनपदाथं काढून टाकर्ें अतयांत इष्ट असते ि 
प्रतयेक अिस्थापन टाकीचा नक्की आकार, इलच्छत विवशष्ट उपकररे् िापरता यािी म्हर्ून (जरूर तर) 
बदलािा लागेल. आ. ११–५ मध्ये दािविलेल्या प्रकारची याांविकी उपकररे् विचाराधीन टाकीिर िापरता 
येतील. वनस्यांदक-द. वम. स १५० गलॅन प्रिाह ि वनस्यांदक के्षिाच्या द. चौ. फू. स द. वम. स २ गलॅन 
वनस्यांदन-िगे असल्याने वनस्यांदनास लागर्ारे के्षिफळ 

 १०५० 
= ५२५ चौ. फूट येते. 

२ 
प्रतयेक वनस्यांदक-सांयांिािर वकमान ३ वनस्यांदक सांच ठेिािते ि जर ह्या सांयांिात ३ सांचाची तरतूद केली 
तर, प्रतयेक सांचाचे वकमान के्षिफळ 

 ५२५ 
= १७५ चौ. फूट येईल. 

३ 
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अविकल्पनाच्या उदे्दशासाठी, धुर्ें, वनचरा करर्ें, आवर् सेिाकायाकरता परत कररे् ही काये करता यािीत 
म्हर्ून तयाला लागर्ारा काळ १५ वमवनटे गृहीत धरण्यात येईल. हा काळ ८ तासाच्या वनस्यांदक सांचाच्या 
पवरचालनाच्या सुमारे ३ प्रवतशत् असेल. कोर्तयाही एका वदिसात एकापेक्षा जास्त वनस्यांदक सांच धुतले 
जार्ार नसल्याने, िरील टके्क िारीच्या फक्त 

 ३ 
= १ 

३ 
प्रवतशत् कालात तीन्ही सांच काम करर्ार नाहीत असे गहृीत धरण्यास हरकत नाही ि वनस्यांदकाचे पृष्ठीय 
के्षिफळ सांपूर्ण काल पवरचालनाकरता लागर्ाऱ्या के्षिफळाच्या १ प्रवतशत् जास्त ठेिाि.े म्हर्जेच प्रतयेक 
वनस्यांदकास लागर्ाऱ्या के्षिफळाच्या, १७५ चौ. फूट हे के्षिफळ, ९९ प्रवतशत् असेल आवर् ते १७५/०·९९ = 
१७७ चौ. फूट येईल. जर प्रतयेक सांचाचे १८×१० फूट के्षिफळ ठेिले सर ते १८० चौ. फूट येईल आवर् ते 
आिश्यकतेपेक्षा रकवचत जास्त होईल. 
 

वनस्यांदक सांचाची लाांबी आवर् रुां दी याांचे गुर्ोत्तर, तसेच तयाचे के्षिफळ याांच्यािर, जया इमारतीत 
रनस्यांदक बसिाियाचे आहेत वतच्या आकाराचा, प्रिाि पडेल. जेव्हा चार रकिा अवधक सांच बसिाियाचे 
असतात तेव्हा, ते सामान्यपरे् नळाांच्या गलँरीच्या दोन्ही बाजूांिर जोडीने बसविण्यात येतात. जर तीन 
लहान सांच असले तर ते एकमेकास लागनू बसविरे् सामान्यतः चाांगले असते. तथावप, जर नजीकच्या 
िविष्ट्यकालात चौर्थ्या सांचाची गरज अपेवक्षत असेल तर, नळाच्या गलॅरीच्या एका बाजूिर दोन सांच ि 
दुसऱ्या बाजूिर एक सांच बसिािा आवर् चौर्थ्या सांचाकरता नळव्यिस्थेसह जागा िुली ठेिािी. ही योजना 
अवधमान्य असते. विचाराधीन अविकल्पनात तीन्ही सांच एकमेकाजिळ बसविले जातील आवर् नळाांची 
गलॅरी वतच्यािरील पवरचालन–तक्तपोशी, आ. २३–१ मध्ये दािविल्याप्रमारे्, सांचाांच्या समोर ठेिली 
जाईल. ह्या उदाहरर्ात इमारतीच्या आत वमश्रर् टाकी बसविली आहे परांतु काही सांयांिात रसायन-पोर्षक 
आवर् वमश्रर्-वनयांिक-सांच इमारतीच्या आत बसविण्यात येतात आवर् वमश्रर् टाकी बाहेर बसविण्यात 
येते. इमारतीची विटाांच्या रितीची आतल्याआत लाांबी वमश्रर् टाकीच्या लाांबीइतकी अगर ४२ फूट आहे. 
आ. १२–१ मधील वनस्यांदक सांचाांच्या टोकाची नाली जर १८ इांच रुां द असेल आवर् वनस्यांदक सांच ि ती 
नाली, याांच्यामधील रित जर १२ इांच जाड असेल तर वनस्यांदक सांचाांची लाांबी २० फूट ६ इांच इतकी िाढेल 
ि पवरचालन-मजल्यािरील तलके्षि तसेच तयाच्या िालील नळाांच्या गलँरीचा तळ २१½×३० फुट असेल, 
पवरचालन–तक्तपोशीच्या जागेच्या वनम्म्यापेक्षा जास्त जागा पवरचालन–वनयांिक आवर् झडपाांच्याकरता 
लागर्ार नाही, म्हर्ून तया मजल्यािरील सुमारे ३०० चौ. फूट जागा कायालय आवर् अन्य कामास 
लागर्ाऱ्या िोल्याांच्याकरता िापरता येईल. 
 

अविकल्पनाच्या उदे्दशाकरता, पवरचालन–तक्तपोशीपासून वनस्यांदक सांचातील जलपृष्ठापयंतचे, 
पवरचालन कालातील उदग्र अांतर १२ इांच, पृष्ठापासून धािनजलाच्या मोऱ्याांच्या मार्थ्यापयंत ३९ इांच, 
मोऱ्याांच्या मार्थ्यापासून िाळूच्या मार्थ्यापयंत ३० इांच आवर् कां कराच्या मार्थ्यापासून मोऱ्याांच्या मध्यरेरे्षपयंत 
१५ इांच राहील असे गृहीत धरण्यात येईल. तसेच नाल्याांची अधी जाडी ६ इांच ि वनस्यांदकाच्या 
तळािालील नळ्याांच्या गलँरीचा तळ २४ इांच आहे असे गृहीत धरण्यात येईल. जर पवरचालन–मजल्याचे 
उद्दशणन १००·०० आहे असे गहृीत धरले तर, विविन्न पातळ्याांच्यािरील उद्दशणने िालीलप्रमारे् असतील : 
 

पातळी उद्दशणन (फूट) 
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पवरचालन–तक्तपोशी १००·०० 
जलपषृ्ठ ९९·०० 
धािन–जलाच्या मोरीचा माथा ९५·७५ 
िाळूचा माथा ९३·७५ 
कां कराचा माथा ९१·२५ 
ियुारी गटाराांची मध्यरेर्षा ९०·०० 
वनस्यांदकाांच्या ियुारी गटाराांचा तळ ८९·५० 
नळ्याांच्या गलॅरीचा तळ ८७·५० 

 
णनस््ांदक आणि स्वच्छ पाण््ाचे कूप :– वनस्यांदक सांचाकडे जार्ाऱ्या आवर् तेथून पुढे नेलेल्या 

नळात, अिसादन टाकीपासूनच्या, वनमणल जलकूपाकडे जार्ाऱ्या धािनजल टाकीपासूनच्या ि 
अपवशष्टाकडे जार्ाऱ्या, नळीचा समािशे असतो. तया नळाांिर अनेक झडपा आवर् विशरे्ष प्रकारची साधने 
बसिािी लागतात. वशिाय स्िच्छ पाण्याच्या कूपापासून धािन–जल टाकीपयंत एक नळ ि स्िच्छ 
पाण्याच्याच कूपापासून वितरर् व्यिस्थेपयंत एक नळ बसविलेला असतो. 
 

अिस्थापन टाकीपासूनच्या अांतिांहीं नळाचा आकार,  अगदी अल्प शीर्षणहानी होत असताना, द. 
से. स १ ते २ फूट राहील असा असािा. द. वम. स १०५० गलँन प्रिाद हिा आहे. हॅझेन–िुइवलयम 
सूिाप्रमारे्, १६ इांची अगर १८ इांची अगर नळ िापरून ही आिश्यकता पुरी होईल. १६ इांची नळातून द. से. 
स १·७ फूट ि १८ इांची नळातून द. से. स १·३ फूट िगे वमळेल, म्हर्ून १६ इांची नळ िापरण्यात येईल. 
 

प्रतयेक वनस्यांदकात द. वम. स १०५०/३ = ३५० गलॅन (पार्ी) लागते. द. से. स २ फुटापेक्षा िेंग 
कमी असताना, ही राशी प्राप्त होण्याकरता लहान १० इांची नळ बसिािा लागेल आवर् तोच आकार प्रतयेक 
वनस्यांदकाकडे जार्ाऱ्या आिुड नळाकरताही िापरण्यात येईल. 
 

वनस्यांदक धुण्याकरता, तयाच्या पृष्ठीय के्षिाच्या दर चौ. फु. स १५ गलॅन अगर १८० चौ. फू. स 
१८०×१५ = २७०० गलॅन पार्ी लागेल. वनस्यांदकात प्रिशे करताना धािन–जलाचा िगे द. से. स १० 
फुटापेक्षा जास्त असू नये आवर् गाळण्याच्याजिळ द. चौ. इां. स सुमारे १५ पौंड दाब असािा. हा दाब सुमारे 
३५ फूट शीर्षाच्या समतुल्य असतो. धािन–जल टाकीतील पाण्याची िालची पातळी, रूढीप्रमारे्, 
वनस्यांदकाच्यािर ४० फूट असते ि अशा टाकीतून जर घर्षणर्हानी ५ फुटापेक्षा जास्त नसेल तर, 
समाधानकारक दाब वमळू शकेल. धािन–जल टाकीपासूनच्या नळाचा जर १२ इांच व्यास ठेिला तर, ह्या 
गरजा पऱु्या होतील, पर् अवनधावरत हानी आवर् िविष्ट्यकालीन सहाय्यक पांपातून उच्चगतीने पार्ी िापरले 
जाण्याच्या शक्यतेंमुळे, १६ इांची नळ बसविरे् इष्ट होईल. 
 

पार्ी जया िगेाने वनस्यांदकात प्रिशे करते तया िगेाने अपवशष्ट–जल िावहनीतून धािन जलाचा 
वनकास कररे् अिश्य असल्याने ह्या नवलकेचा व्यास धािनजल नवलकेच्या व्यासाइतका म्हर्जेच १६ इांच 
ठेिण्यात येईल. 
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प्रतयेक वनस्यांदक सांचातून वनस्यांवदत पार्ी नेर्ारा नळ तया सांचाकडे धािन–जल नेण्याचेही काम 
करतो; ह्या नळाचा १६ इांच हा आकार पूिीच ठरविलेला आहे. वनस्यांदक सांचाच्या पढुच्या बाजूस थोड्या 
अांतरािर हा नळ वनमणल–जल कूपाकडे जार्ाऱ्या नळास जोडण्यात येतो ह्या नळातील प्रिाहाचा िेग द. 
से. स ३ ते ४ फुटाच्या दरम्यान ठेिािा. प्रतयेक वनस्यांदकातून द. वम. स ३५० गलँन वनस्यांवदत पार्ी तयार 
होते आवर् ते द. से. स ४ फुटापेक्षा रकवचत कमी िगेाने ६ इांची नळातून िाहून नेण्यात येते. 
 

धािन–जल पांप कराियाची राशी, उपचावरत एकूर् राशीच्या ४ टके्क अथिा ८ तासात 
०·०४×५००००० = २०००० गलँन असते. ही पाण्याची राशी वनमणल–जल कूपातून धािन–जल टाकीत द. 
वम. स ४० गलॅनप्रमारे् दररोज ८ तास पांप करािी अथिा कमी िळेाकरता जास्त िगेाने पांप करािी. 
विचाराधीन आकाराच्या सांयांिाकरता द. वम. स १०० गलॅन पांप करण्याची कमाल क्षमता असलेला पांप 
अतयांत सांतोर्षपूर्ण काम देईल असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. 
 

द. वम. स १०० गलॅन पार्ी पांप करताना घर्षणर्ामुळे होर्ारी हानी दर १०० फूट लाांब नळाकरता ३ 
इांच व्यासास ५ फूट ि ४ इांच व्यासास १·२ फूट होईल. ह्या दोन्ही आकाराच्या नळ्याांच्या रकमतीत फारच 
थोडा फरक असल्याने ४ इांची नळ िापररे् अवधक काटकसरीचे होईल आवर् तयामुळे पांरपगचा िचं कमी 
येंईल. 
 

वनमणल–जल–कूपापासून वितरक व्यिस्थेपयंत एकूर् प्रिाह आवर् धािन–जल-टाकीत पांप 
केलेली रावश, याांच्या िजाबाकी इतका म्हर्जेच १०५०—०·०४×१०५० = द. वम. स १०१० गलॅन प्रिाह 
बवहिाही नळातून िाहून गेला पावहजे. द. से. स ३ ते ४ फूट इलच्छत िगेाकरता १२ इँची नळ िापरािा 
लागेल. 
 

धावन–जल–टाकी :– धािन जल टाकीची धारकता ०·०४×५००००० = २०००० गलॅन वकमान 
असली पावहजे. २०००० गलँन अथिा अवधमान्यतः २५००० गलँनची टाकी िापरािी. टाकीतील धािन 
जलाची िालची पातळी वनस्यांदकातील जलपृष्ठाच्या िर ४० फूट ठेिाियाची असल्याने टाकीला आधार 
द्ाि ेलागतील. मानक प्रकाराच्या उांच टाकीची तरतूद करण्यात येईल. अशा टाकीतील वनम्न–जल–तल 
किचाच्या नळकाांड्याच्या वििागाच्या तळाच्या पातळी इतका असेल असे गृहीत धरण्यात येते. 
 

गाळिी (Strainer) :– विचाराधीन सांयांिासारख्या लहान सांयांिािर आ. १२–३ मध्ये 
दािविलेल्या प्रकाराच्या गाळण्या बसविलेल्या ियुारी गटाराांची तरतूद कररे् अवतशय काटकसरीचे असते 
असे आढळून आले आहे. मयावदत प्रिाहाकरता या गाळण्याांचे वबनचकु अांशाकन करण्यात येते ि तया 
विविन्न विवनमातयाांच्या कडून विकत घ्याव्या. ⅜ इांची नळीिर पेच पाडून तया बसविण्यात येतात. तयामुळे 
योग्य अांतर ठेिनू पाश्वकाांच्यािर आवर् हेदराांिर वछदे्र पाडण्याचीच फक्त आिश्यकता असते. सलच्छद्र 
नळ्याांच्या ियुारी गटाराांची स्थानवनविती कररे् आवर् तयाांत वछदे्र पाडरे्, ही कामे अवतशय काळजीपूिणक 
करािी लागतात, कारर् ही वछदे्र एक सारख्या अांतरािर आवर् वनवित आकाराची असर्ें अिश्य असते. ह्या 
सांयांिात (अशा) गाळण्याांचा विचार करण्यात येईल. 
 

वनस्यांदकाचा प्रकार, तोट्याांचे मध्य ते मध्य अांतर, आवर् धािन–जल लागू कराियाचा िगे, ह्या 
सांबांधीची मावहती विवनमातयाकडे पाठिनू गाळण्याांची मागर्ी करािी. तथावप, गाळण्याांच्या लागर्ाऱ्या 
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आकाराांची विवशष्ठ मावहती िालील प्रमारे् प्राप्त करािी : गाळण्याांतील वछद्राांचे के्षिफळ वनस्यांदकाच्या 
पृष्ठीय के्षिफळाच्या ०·२ ते ०·०३ टके्क असाि;े म्हर्ून प्रतयेक वनस्यांदक सांचाकरता लागर्ारे वछद्राांचे 
के्षिफळ १८०×०·००२ = ०·३६ चौ. फूट अथिा ५१·८४ चौ. इांच आवर् १८०×०·००३ = ०·५४ चौ. फूट अगर 
७७·७६ चौ. इांचाांच्या दरम्यान राहील. ह्या अविकल्पनात, ह्या दोन्ही सीवमत मूल्याांचे माध्य अथिा ६४·८० 
चौ. इांच के्षिफळ िापरण्यात येईल. जर पाश्वंक ६ इांच मध्य ते मध्य ठेिला आवर् तयाांच्यािर गाळण्या ६ 
इांचािर बसविल्या तर, प्रतयेक चौरस फुटाच्या के्षिािर ४ गाळण्या बसतील, अथिा प्रतयेक सांचािर ४×१८० 
= ७२० गाळण्या बसतील. प्रतयेक गाळर्ीतील वछद्राांचे के्षिफळ ६४·८०/७२० = ०·०९ चौ. इांच येईल. तीन 
स्तराांकरता एकूर् २१६० गाळण्याांची गरज लागेल. 
 

हेदर :– प्रतयेक वनस्यांदक सांचातील ियुारीं गटारातील हेदरला, वनस्यांदक धुतले जात अससाना, 
पाण्याची सगळ्यात जास्त राशी िाहून न्यािी लागते. म्हर्ून धािन–जल–नवलकेतील प्रिाहाइतकाच 
प्रिाह अथिा द. वम. स २७०० गलॅन प्रिाह हेदरमधून िाहून गेला पावहजे. तसेच हेदरच्या अनुप्रस्थ छेंदाचे 
के्षिफळ, गाळण्यातील वछद्राांच्या एकूर् के्षिफळाच्या १½पट अगर १·५×६४·८० = ९७·२० चौ. इांच असले 
पावहजे. म्हर्ून ११३ चौ. फूट के्षि असलेल्या वकमान १२ इांची नळाची जरुरी लागेल. द. वम. स २७०० ग.ॅ 
प्रिाह असताना १२ इांची नळातील िगे द. से. स सुमारे ७·६ फूट असतो ि तो इलच्छत मयादेच्या आत आहे. 
१८ फूट लाांबीच्या १२ इांची नळातील शीर्षणहानीं, लागर्ाल कमाल प्रिाह असताना, अांदाजी फक्त ०·६ फूट 
असते ि ह्या हानीमुळे गाळण्याांिरील शीर्षांिर गांिीर प्रमार्ात पवरर्ाम होर्ार नाही. 
 

पार्श्वक Laterals :– 
 

प्रतयेक वनस्यांदक सांच १८ फूट लाांब असल्यामुळे ि पाश्वणकाांमधील मध्य ते मध्य अांतर ६ इांच आहे 
असे गृहीत धरले असल्याने, हेदरच्या प्रतयेक बाजूिर ३६ िाश्वणक अगर सांचात ७२ पाश्वणत असतील. तयाांची 
कमाल लाांबीं व्यासाच्या ६० पटीइतकी मयांवदत ठेिािी. ह्या उदाहरर्ात, पाश्वणकाची लाांबी, वनस्यांदकाची 
वनम्मी रुां दी उरे् हेदरचा वनम्मा व्यास, अथिा (१२०—१२)/२ = ५४ इांच राहील. म्हर्ून पाश्वंकाचा व्यास 
वकमान ५४/६० = ०·९ अथिा १ इांच असला पावहजे. तथावप, पाश्वंकाच्या अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ 
तयाांतींल गाळण्याांच्या एकूर् वछद्राांच्या के्षिफळाच्या वकमान दुप्पट असाि.े पाश्वणकाची लाांबी ७४ इांच ि 
गाळण्यातील अांतर ६ इांच ठेिलेले असल्याने प्रतयेक पाश्वणकात १० गाळण्या असतील. प्रतयेक गाळर्ीतींल 
वछद्राांचे के्षिफळ ०·०९ चौ. इांच असल्याने प्रतयेक पाश्वणकातील गाळण्याांच्या वछद्राांचे के्षिफळ १०×०·०९ = 
०·९ चौ. इांच येईल. म्हर्ून पाश्वणकाचे वकमान के्षिफळ २×०·९ = १·८० चौ. इांच आवर् तयाचा व्यास १½ इांच 
ठेिािा. प्रतयेक पाश्वणकातून द. वम. स २७००/७२ = ३७·५ गलॅन प्रिाह सोडता आला पावहजे. १½ इांची 
पाश्वणकातील या प्रिाहाकरता द. से. स सुमारे ६ फूट िगे लागेल आवर् ५ फूट लाांबीच्या पाश्वंकाकरता १ 
फुटापेक्षा शीरं्षहानी कमी होईल, आवर् हे सांतोर्षदायक आहे. 
 

काँरम ीटमध्ये पाश्वणक अशाप्रकारे बसविले जातील की तक्तपोशीच्या बाहेर फक्त गाळण्या येतील. 
हेदरामध्ये रम ोमवनकेलच्या नळाचे पेचकसलेले पाश्वणक अवधमान्य असतात. कारर् अशा नळािर ििले 
पडत नाहीत आवर् वबडाच्या नळतल्या पेक्षा तयात अवधक सुलितेने पेच पाडता येतात, आवर् तयामुळें 
पिधािन करताना गाळण्या फुटून जाण्याचे मान कमी होते. 
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कां कर आणि वाळूचे थर :– वनस्यांदकातील कां कराचा िाग पाच थरात टाकण्यात येईल; तयातील 
प्रतयेक थराची जाडी ३ इांच असेल ि वनरवनराळ्या थरातील कर्ाांचे व्यास िालील प्रमार्ें असतील. 
 

थर कर्ाचा व्यास (इांच) 
तळचा १½ – २½ 
दुसरा ¾ – १½ 
वतसरा ½ – ¾ 
चौथा ¼ – ½ 
मार्थ्यािरचा ⅛ – ¼ 

 
िाळूचे सांस्तर, ०·४५ वमवम. प्रिािी आकाराच्या िाळूचे, ३० इांच जाड असेल आवर् तयाचा 

समानता–गुर्ाांक १·५० असेल. 
 

धावन जलाच््ा डोण््ा :– प्रतयेक वनस्यांदक सांचात धािन जलाकरता २ डोण्या असतील. तया, 
सांचातील १८ फूट मापाशी; समाांतर असतील. अांदाजे प्रिाह साधारर्परे् एक सारिा राहाण्याची तरतूद 
करण्याकरता डोण्याांच्या मध्यरेर्षाांची स्थाने ५ फूट अांतर ठेिनू ि सांचाांच्या रितींच्यापासून २ फूट ६ इांच 
अांतरािर वनधांवरत करण्यात येतील. धािन जलातील चढाि द. वम. स २ फूट असाियचा असल्याने 
डोर्ीची कड िाळूच्या सांस्तराच्या मार्थ्याच्यािर २४ इांच ठेिािी. डोर्ीचा मानक आकार, द. वम. स 
२७००/२ = १३५० गलॅन प्रिाहाकरता, १५ इांच रुां द आवर् तळातील प्रमावर्त उतार १:३६ असेल. तथावप; 
समतल डोर्ी िापरण्यास हरकत नाही. अनुच्छेद १२–१० मधील समींकरर् रम . १२–२ िापराि.े १५ इांच 
रुां दी असताना िोली सुमारे १४ इांच लागेंल ि तीत मुक्त बाांधा करता २ इांच िाढ करािी. जर तळ Ⅴ च्या 
आकाराचा हिा असेल तर अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ तेच ठेिाि ेलागेल. 
 

प्रवाह णन्त्रांक :– सांयांिाचे योग्य पवरचालन होण्याकरता प्रिाहाचे वनयांिर् कराि ेलागेल आवर् 
तयासाठी िालील उपकररे् लागतील : अिसादन द्रोर्ीजिळ स्ियांचवलत जलपातळी वनयांिक, प्रतयेक 
वनस्यांदक सांचािर एक प्रिाह–िगे वनयांिक, वनस्यदकाकरता शीर्षणहानी मापक; अशी उपकररे् 
विवनमांतयाकडून मागविली जातात ि तयाांचे आकार, तयाांच्याशी सांबांधीत सीमाांत पवरलस्थतीिर अिलां बनू 
असनात. वनरवनराळ्या झडपा, मापक ि वनदशणक सामान्यतः पवरचालनी मजल्यािर बसविण्यात येतात. 
 

रसा्न पोषक :– प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रयोगािरून असे आढळून आले आहे की, अल्यूवमनम 
सल्फेटची वकमान सांिाव्य मािा द. ग.ँ ला २·५ गे्रन, सरासरी १ गे्रन ि कमाल २·५ गे्रन असेल. ही मूल्ये द. 
द. ल. गलँनला अनुरम मे ४२·६, १४२ ि ३५५ पौंडाशी सममूल्य असतात, अथिा ८ तासाांच्या दर वदिसाला 
५००००० गलँनच्याकरता ती दर ताशी अनुरम मे २·७, ९, २२·३ पौंडाइतकी असतात. म्हर्ून दर ताशी २·७ 
पासून २२·३ पौंडापयंत अल्यवूमनम सल्फेट पुरि ूशकेल अशा शुष्ट्क–पोर्षर् यांिाची जरुरी लागेल. दुसरेही 
यांि बसविरे् आिश्यक होण्याची शक्यता असते. वनस्यांदकाच्या इमारतीत ही उपकररे् सोयीस्कर जागी 
बसविण्यात येतील. 
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क्लोणरनीकारक :– क्लोरीनच्या उवचत अिवशष्टाकरता द. वल. ला ०·३ वम. गॅ्र. ही क्लोरीनची 
िालची सींमा असतें असे प्रयोगािरून वदसून आले आहे; उलटपक्षी, जेव्हा प्राक् क्लोवरनीकरर्ाची जरुरी 
असते तेव्हा द. वल. ला १ वम. गॅ्र. इतकी उच्च मािा िापररे् शक्य असते. द. वद. ८ तास ि ५००००० गलँन 
प्रिाहाच्या आधारािर, द. ताशी ५२०००० पौंड पाण्यािर उपचार कराि ेलागतील ि द. ताशी ०·१५६ ि 
०·५२ पौंडाांच्या सीवमत प्रमार्ाांच्या दरम्यान क्लोरीनचा पुरिठा होईल अशा उपकरर्ाची जरुरी लागेल. 
वनिांत प्रकाराचे द्रि क्लोरीन िापरण्याचे उपकरर् विवनदेंवशत करण्यात येईल. 
 

शन्क्ि :– वमश्रर् कक्षात िायु सांपीडक अगर विदु्त्-चवलिाची गरज लागेल आवर् अिस्थापन 
टाक्याांतील अिमल–वनष्ट्कासनाच्या उपकरर्ाकरता एक विदु्त् चवलि लागेल. प्रतयािती धारा अथिा 
एक वदक् धारा याांच्यापैकी कोर्चाही एक प्रकार समाधानकारकपरे् िापरता येतो, माि ११० ते १२० या 
प्रमावर्त विदु्त् दाबाची तरतूद करािी लागेल. चवलिे आवर् ततसम उपकरर्ाांचे लस्िच पवरचालनी 
मजल्यािर बसविण्यात येतील. 
 

णनमवल जल–कूप :– ह्या उदाहरर्ात, वितरक टाक्यात िरपूर सांचय क्षमता आहे आवर् ३ 
तासाच्या सामान्य िापराकरता पुरेल असा साठा वनमलं-जल–कूपातून पुरिता येईल इतकीच तयाच्या 
क्षमतेची गरज लागेल असे गृहीत धरण्यात येईल. सांयांिाच्या प्रतयक्ष पवरचालनाच्या एक तासाच्या 
कालािधीत ह्या राशीची तरतूद करण्यात येते आवर् वतचे मूल्य ५०००००/८ = ६२५०० ग.ँ अथिा ८३६० घ. 
फूट येते. जर वनस्यांदक–गृहाच्या िालील सांपूर्ण जागेचा उपयोग केला तर, अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ 
४२×४२ = १७६४ चौ. फूट येते म्हर्ून कूपाची लागर्ारी िोली ८३६०/१७६४ = ४·७४ अथिा ५ फूट येईल. 
तथावप, अवधक क्षमता असलेला जास्त िोल कूप योग्य िचांत बाांधता आला तर तशी तरतूद करािी. 
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पणरणशष्ट अ 
 

वितरर् व्यिस्थेतील वचन्हे [अमेवरकन िॉटर िक्सण असोवसएशनच्या वनयतकावलकाचा िांड ३२, रम ां . २, फेब्रुअरी, १९४०] 
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पणरणशष्ट-आ 
 
्.ू एस्. साववजणनक स्वास्थ््सेवा खात््ाची णपण््ाच््ा पाण््ाची मानके :– 
 

आांतर राजय व्यापारातील रेलमागांने अगर अन्य िाहनानी पुरविण्याच्या वपण्याच्या पाण्याविर्षयी यू. 
एस्. सािजंवनक सेिा िातयाच्या मानकाांत पाण्याच्या सुरके्षकडे विशरे्ष लक्ष देण्यात आले आहे आवर् 
देिािा, चि ि िास याांच्या िर पवरर्ाम होर्ाऱ्या िौवतक आवर् रासायवनक गुर्धमािर कमी िर वदला 
आहे. पाण्याच्या िौवतक आवर् रासायवनक गुर्धमांपेक्षा पाण्याच्या सुरके्षला केिळ अवधक मूलगामी महति 
असते असे नसून अन्य दृष्टीनेसुद्ा पार्ी सुरवक्षत असरे् श्रयेस्कर असते. 
 

रम . २६९७ च्या सािणजवनक स्िास्र्थ्य सेिा अहिालाच्या पुनमुणद्रर्ातून िालील मावहती िरीि 
प्रमार्ात घेतली  आहे. लेि–अवधक्षक, शासकीय मुद्रर्ालय, िॉरशग्टन डी. सी. याांच्याकडून हे पुनमुणद्रर् 
विकत घ्याि.े 
 

सांघी् सांघरोध णन्माांच््ा बांधनास पात्र असलेल््ा वाहनाांनी पुरवठा केलेल््ा णपण््ाच््ा व 
स्व्ांपाकाच््ा पाण््ाकरिा, ५ फेबु्रवारी १९४६ ला ्.ू स्टे. साववजणनक स्वास्थ्् सेवा, सांघी् अणभकरि, 
्ानी प्रस्थाणपि केलेली मानके. ्ाांि १ माचव १९५७ ला सांघी् नोंदिी पुस्िकाि प्रकाणशि केलेल््ा 
सुधारिाांचा समावेश आहे, परांिु २६९७ क्रमाांकाच््ा पुनमुवणद्रिािील पणरच्छेदाांचे अांकन १९४६ च््ा 
मानकाांच््ाशी समानिा रहावी म्हिून िसेच ठेणवले आहे, कारि िे व्ापक प्रमािाि उपलब्ध आहे आणि 
त््ाच््ाशी स्वास्थ्् अणभ्ांिे पणरणचि असिाि. 
 

१. सांज्ञाांची व्ाख््ा 
 

मानकाांकरता यातील िाली वनदमितशत केलेल्या सांज्ञाांच्या व्याख्या पढुीलप्रमारे् करण्यात येतील : 
 

१·१ नैसमितगक घटकाांकडून होर्ाऱ्या पयाप्त सांरक्षर्ात पृष्ठजलातील प्रदूर्षर्ाच्या पवरर्ामाांविरूद् 
केलेल्या वनरवनराळ्या सांरक्षर्ातमक सापेक्ष मािा; तनुकरर्, साठिर्, अिसादन, सूयणप्रकाश ि िातनाचा 
पवरर्ाम, नैसमितगक शुद्ीकरर् होण्याची प्रिृवत्त वनमांर् करर्ाऱ्या सांबांवधत िौवतक आवर् जैिी प्रवरम या; आवर् 
िजूलाच्या बाबतीत जलधारक द्रव्याांतील सांचय आवर् तयाांतून होर्ारे वझरपर्; अन्तमितनवहत असतात. 
 

१·२. साठिर्, िातन, अिसादन, वकलाटन, दु्रत अगर मांदगवत वनस्यांदन, क्लोंवरनीकरर् आवर् 
अन्य रोगार्नुाशनाचे स्िीकृत इतर प्रकार, याांच्यासारख्या पृथक अगर सांयुक्तपरे् जलोपचारात 
सामान्यपरे् िापरलेल्या वनरवनराळ्या प्रवरम याांचा कृविम उपचारात समािशे असतो. 
 

१·३. उपचाराची पद्त आवर् तयाच्या विस्तरर्ाची मािा ही पार्ी पुरिठ्याच्या मूळ स्थानाशी 
समुवचत असरे्; कमाल मागर्ी पुरी होऊ शकेल अशी पार्ी पुरिठ्याची क्षमता; ती व्यिस्था योग्य स्थानी 
केलेली असरे्, योग्यप्रकारे अविकल्पन केलेली असरे् ि योग्यप्रकारे सांरवचत केलेली असरे्; 
चाांगल्याप्रकारे वशक्षर् घेतलेल्या योग्यता प्राप्त इसमाांच्याकरिी काळजीपूिणक आवर् कौंशल्याने तया 
व्यिस्थेचे पवरचालन आवर् देििाल कररे्; आवर् पूरापासून ि अन्य प्रदूर्षर्ाांच्या स्थानाांपासून तया 
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व्यिस्थेचे सांरक्षर् कररे्; हेच कृविम उपचाराांनी पयाप्त सांरक्षर् देरे् होय. िारांिार जीिार्ुविर्षयक परीक्षर् 
कररे् ि अन्य उवचत विश्लेर्षर्ाांनी पार्ी चाांगले ि योग्य अशा एक समान दजांचे आहे हे दािविण्याजोगा 
पुरािा, वदलेले सांरक्षर् पुरेसे आहे हे समजण्याकरता, सादर केला पावहजे. या सांदिांत मान्य तति असे 
आहे की, जर दजात वनयवमतपर्ा नसेल तर ते सांिाव्य धोक्याचे द्ोतक असते. चाांगल्या दजासांबांधी 
वकमान विवनदेश, अ. ३ ि ४ मध्ये विवनदेवशत केलेल्या मानकाांच्या जीिार्वुिर्षक ि रासायवनक गरजाांशी, 
अनुरूप असतील. 
 

१·४. स्िास्र्थ्यविर्षयक दोर्ष म्हर्जे कोर्चीही सदोर्ष सांरचन लस्तती, मग ती स्थानाविर्षयी असो, 
सांरचनासांबांधी असो, सांग्रहर्, उपचार, अगर वितरर् विर्षयक कामाांसांबांधी असो, जयामुळे पार्ी 
पुरिठ्याच्या समाधानकारक शुद्ीकरर्ास वनयवमत अगर कधीकधी प्रवतबांध होतो अगर बाह्य कारर्ाांमुळे 
प्रदूर्षर् वनमांर् होते. पार्ी पुरिठ्याच्या प्रदूर्षर्ाांस कारर्ीितू होर्ारे घटक बाहेरील मलूसाधने, दुहेरी 
पुरिठा, उपमागण, अनुप्रस्थ जोड, आांतजोड, पिप्रिाही जोड, हे असतात. 
 

१·५. जेव्हा पार्ी पुरिठ्याच्या व्यिस्थेत िापरण्यात आलेल्या कोर्तयाही साधन अथिा जलोपचार 
प्रथेसारख्या सदोर्ष पवरचालन पवरलस्थतीमुळे पार्ी िापरण्यातील स्िास्र्थ्यास धोका पोहोचतो अथिा तसा 
सांिि असतो तेव्हा तशा पवरलस्थतीस स्िास्र्थ्यास धोका (असर्ारी पवरलस्थती) आहे असे म्हर्तात. 
 

१·७. पार्ी पुरिठ्याच्या व्यिस्थेत, पुरिठ्याच्या मूलस्थानापासून अांवतम उपिोक्तयाच्या 
मुक्तप्रिाही वनगणमद्वारापयंतच्या पाण्याच्या सांग्रहर्, उपचार आवर् वितरर्ाचा, समािशे होतो. 
 

१·७. ह्या मानकाांच्या हेतूने जीिार्ूांच्या कॉलीफॉमं गटाची व्याख्या िालीलप्रमारे् करण्यात येते : 
पार्ी, िावहतमल, ि औद्ोवगक अपवशष्ट, याांच्या तपासर्ीच्या मानक पद्तीत ठरविलेल्याप्रमार्ें कॉली-
अेरोजीनस गटाांत विचारात घेतलेल्या सि ंजीिाांचा समािशे असलेल्या गटास, जीिार्ूांचा कॉलीफॉमण गट 
म्हर्तात. ह्या गटाांच्या जीिार्ूांच्या वनदशणनाांच्या कायणपद्ती पुढे वनमितदष्ट केल्याप्रमारे् असल्या पावहजेत : 
 

(अ) पूर्ं झालेली चाांचर्ी, अथिा 
 

(आ) पुष्टीकृत चाांचर्ीत, चमकदार वहरि ेवपत्त दुग्धशकण रा माांसरस हे द्रिपृष्ठ–माध्यम असते ि ते 
२ टके्क िापरण्यात येते. तयामुळे जेव्हा ३५°Ⅽ तपमानात ४८ तास केलेल्या उद ििनामुळे ह्या माध्यमात काही 
प्रमार्ात िायू तयार होण्याची तरतूद होतें तेव्हा, ही चाांचर्ी सुस्पष्ट पुष्टीकृत चाांचर्ी झाली असे समजण्यात 
येते अथिा 
 

(इ) [७२·२०१ (g) (३)] :– पुष्टीकृत चाांचर्ी (पयांयी कायणपद्ती) :– जेव्हा लॅक्टोज रस अथिा 
लॉवरल वरप्टोज माँसरस, याांच्या प्रकलल्पत धननवलकाांतून एांडो अगर इओसीस मेवथलीन लल्यू आगराची, 
एक अथिा अवधक बशाांच्यािर, रेिा वनमार् होते तेव्हा ती पुष्टीकृत चाांचर्ी घडते. वनिडलेल्या माध्यमाचा 
उद ििन काल ३५°Ⅽ ± ०·५°Ⅽ तपमानात २४ तास ± २ तास असला पावहजे. वनिडलेल्या माध्यमाच्या 
पृष्ठिागािरील सांघाांच्यापैकी काही एक दुसऱ्यापासून वकमान ०·५ से. मी. पयंत विलग केल्या जातील. 
जेव्हा धालतिक चकाकी असताना नमुनेदार न्यूक्लीकृत सांघ अलस्ततिात असतात तेव्हा, पुष्टीकृत चाांचर्ी 
धन असते. जेव्हा नमुनेदार नसलेले अपारदशी न्यूक्लीकृत नसलेले गुलाबी सांघ सांशयास्पद असतात तेव्हा 
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पुष्टीकृत चाांचर्ीची कायणपद्ती लागू केली पावहजे. जेव्हा बशीिर फक्त ऋर् सांघच उपलस्थत होतात तेव्हा, 
पुष्टीकृत चाांचर्ी नकारातमक आहे असे समजाि;े अथिा 
 

(ई) [७२·२०१ (g) (४)] पडद्ाच्या वनस्यांदकाची कायणपद्ती :– पुष्टीकृत चाांचर्ी अथिा तयाांत 
पयांयी कायंपद्तींचा उपयोग करताना, पूर्ं झालेल्या पुष्टीकृत चाांचर्ीच्या मूल्याशी तुलना करून 
तपासलेल्या पार्ी पुरिठ्याच्या स्िास्र्थ्यविर्षयक दजांचे वनधारर् करताना, योग्य प्रमार्ात ते सांशयातीत 
असल्याचे प्रस्थावपत करण्याची जबाबदारीं व्यलक्तगत प्रयोगशाळेिर असते. 
 

१·८. जीिार्ुविर्षयक चाांचर्ीस लागू करण्याकरता, पाण्याचा प्रमावर्त िाग िालील दोन्हीपैकी 
एक असेल : 
 

(अ) दहा वमलीवलटर (१० वम. वल.) अथिा 
 

(आ) शांिर वमलीवलटर (१०० वम. वल.) 
 

१·९. जीिार्वुिर्षयक चाांचर्ीकरता घेतलेल्या मानक नमुन्यात िालील पैकी प्रतयेकी पाच (५) 
मानक िागाांचा समािशे असेल : 
 

(अ) दहा वमलीवलटर (१० वम. वल.) अथिा 
 

(आ) शांिर वमलीवलटर (१०० वम. वल.) 
 

(इ) [७२·२०१ (h) (२)] :– जेव्हा पडद्ाच्या वनस्यांदकाच्या कायणपद्तीचा उपयोग करण्यात 
येतो तेव्हा पन्नास वमलीवलटर (५० वम. वल.) पेक्षा कमी नाही इतकी राशी एका रकिा अवधक पडद्ाांतून 
वनस्यांवदत केली पावहजे म्हर्जें प्रतयेक वनस्यांकािरील एकूर् सांघाांची सांख्या (कॉलीफॉमण अवधक अकॉली 
फॉमण) ४०० पेक्षा जास्त असर्ार नाही. ५० वम. वम. पेक्षा मोठ्या नमुन्याांच्या मुळे लहान नमुन्याांच्यापेक्षा 
जास्त मावहती उपललध होईल परांतु दर वनस्यांदकाकरता एकूर् सांघीय आकडा कोर्च्याही पवरलस्थतीत 
४०० पेक्षा िाढता कामा नये. 
 

कोर्च्याही रोगार्नुावशत परुिठ्यातील नमुना, तो घेतल्यानांतर २० वमवनटाांच्या आत, कोर्तयाही 
रोगार्नुाशक द्रव्यापासून मुक्त केला पावहजे. 
 

१·१० युनायटेड स्टेट्स सािणजवनक स्िास्र्थ्यसेिा िातयाचे महाशल्यवचवकतसक अगर तयानी योग्य 
ते अवधकार वदलेले आवर् वनदेवशत केलेले तयाांचे प्रवतवनधी हे प्रमार्न अवधकारी असतात. सांघीय सांगरोक 
वनयमाांचे बांधन असलेल्या िहानाांचा, जया पार्ी पुरिठ्याकरता उपयोग कराियाचा असतो तयाांच्या 
बाबतीतच फक्त प्रमार्न अवधकाऱ्याकडे वनदेशन करता येईल. सांबांधी शासकीय राजय स्िास्र्थ्य सांस्था 
अगर तयाांचे वनदेवशत प्रवतवनधी, ह्याांनाच फक्त वरपोटण करर्ारी सांस्था असे मानण्यात येईल. 
 

२ मूलस्थान आणि सांरक्षि ्ाांच््ासांबांधी :– 
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२·१. पार्ी पुरिठा, 

 
(अ) प्रदूर्षर्ापासून मुक्स असलेल्या स्थानातून अथिा 

 
(आ) नैसमितगक घटकाांच्यामुळे पुरेशा शुद् झालेल्या स्थानातून घेतलेला अथिा 

 
(इ) कृविम उपचार करून परेुशा प्रमार्ात सुरवक्षत केलेला, असा असला पावहजे. 

 
२·२ पार्ी पुरिठ्याच्या व्यिस्थेतील सिण वििाग स्िास्र्थ्यविर्षयक दोर्ष आवर् स्िास्र्थ्याच्या 

धोक्यापासून मुक्त असािते आवर् वरपोटण करर्ाऱ्या सांस्थेला ि प्रमार्न अवधकाऱ्याांना समाधानकारक 
िाटर्ाऱ्या गतीने सिण स्िास्र्थ्य विर्षयक दोर्ष आवर् स्िास्र्थ्याचा धोका, हे व्यिलस्थतपर्ें दूर केले पावहजेत. 
वरपोटण करर्ाऱ्या सांस्थेकडून आवर् प्रमार्न अवधकाऱ्याकडून सािणजवनक पार्ी परुिठ्यास मान्यता घेर्ें 
िालील पवरलस्थतींच्या अलस्ततिािर अिलांबून राहील. 
 

(अ) असुरवक्षत, अज्ञात, अगर सांशयास्पद दजाचे द्रि अगर रसायन सािजंवनक पार्ी पुरिठ्यात 
सोडाियाच्या दृष्टीने जोडर्ी करण्यास प्रवतबांध कररे् अगर जोडर्ीचे आयोजन कररे्, या सांबांधीचे वनयम 
आवर् विवनयम; 
 

(आ) सिण निीन प्रवतस्थापनाांिर अशा वनयम ि विवनमयाांची प्रिािीपर्ें अांमलबजािर्ी करण्याची 
तरतूद; आवर् 
 

(इ) जलवितरर् व्यिस्थेतील स्िास्र्थ्यविर्षयक दोर्ष आवर् स्िास्र्थ्याचे धोके साततयाने शोधून 
काढण्याचा कायणरम म. 
 

२·२१. प्रयुलक्त :– ह्या मानकाच्या उदे्दशा (च्या पूतणते) करता, पार्ी पुरिठ्याच्या व्यिस्थेतील 
पवरलस्थतीकरता जबाबदारी िालील व्यक्ती अगर सांस्थेिर राहील. 
 

(अ) पुरिठ्याच्या उगमस्थानापासून उपिोक्तयाच्या सेिानवलकेच्या जोडापयंत पुरिठा करर्ारा, 
आवर् 
 

(आ) उपिोक्तयाच्या सेिानवलकेतील जोडाच्या स्थानापासून अांवतम उपिोक्तयाच्या 
(सेिानवलकेतील) मुक्तपरे् िाहर्ाऱ्या वनगणमद्वारापयंत सेिा वदली जार्ारी मालमत्ता आवर् नगरपावलका, 
वजल्हा अगर कायदेशीर के्षिावधकार असलेली अन्य अवधकावरर्ी. 
 

३. जीवािुणवष्क दजासांबांधी :– 
 

३·१. नमुना घेरे् :– ह्या अनुच्छेदात विचारात घेतलेली पाण्याची जीिार्ुविर्षयक तपासर्ी, सांपूर्ण 
वितरर् व्यिस्थेतील प्रावतवनवधक स्थानाांच्याजिळ गोळा केलेल्या नमुन्याांची असािी लागेल. 
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वितरर् व्यिस्थेतून नमुना घेण्याची िारांिारता नमुन्याांच्या स्थानाांची वनविती अशा प्रकारे करािी की 

पार्ी पुरिठ्यातील जीिार्ुविर्षयक दजाची योग्य प्रकारे वनविती करता येईल. नमुना घेण्याची िारांिारता 
आवर् तयाांच्या स्थानाांचे वितरर्, याांचे वनयमन वरपोटण करर्ारी सांस्था ि प्रमार्न अवधकावरर्ी, यापैकी 
एकाने अगर दोघानी, मूलस्थान, उपचाराची पद्त, ि सांबांधी पाण्याचे सांरक्षर् याांचे अन्िरे्षर् करून नांतर 
एकवितपर्ें केले पावहजे. 
 

वितरर् व्यिस्थेतून गोळा करण्यात याियाची आवर् वरपोटं करर्ाऱ्या सांस्थेने अगर तयानी वनदमितशत 
केलेल्या प्रवतवनधीनी तपासाियाची दर मवहन्यातील नमुन्याांची सांख्या िालीलप्रमारे् असािी : 
 

सेवित लोकसांख्या दर मवहन्यातील वकमान नमुने 
२५०० अगर तयापेक्षा कमी १ 

१०००० ७ 
२५००० २५ 

१००००० १०० 
१०००००० ३०० 
२०००००० ३९० 
५०००००० ५०० 

 
दर मवहन्यात तपासलेल्या नमुन्याांची सांख्या वनवित करण्यात, जर सिण वनष्ट्कर्षण एकि केले आवर् 

ते तपासर्ीसाठी उपललध असले, आवर् जर वरपोटण करर्ाऱ्या आवर् प्रमार्न सांस्थानी प्रयोगशाळेतील 
पद्तीना ि कमणचाऱ्याांच्या ताांविक कायणक्षमतेला मान्यता वदली तर, िालील नमुन्याांचा समािशे करािा : 
 

(अ) वरपोटण िरर्ाऱ्या सांस्थेने तपासलेले नमुने; 
(आ) स्थानीय स्िास्र्थ्यविर्षयक िातयाच्या प्रयोगशाळाांत तपाससलेले नमुने; 
(इ) पार्ीपुरिठा अवधकावरर्ाने तपासलेले नमुने; 
(ई) व्यापारी प्रयोग शाळाांत तपासलेले नमुने. 

 
असमाधानकारक असर्ाऱ्या नमुन्याच्या मागोमाग, अ. ३·२२ ि ३·२४ मधील तरतुदीप्रमारे् दररोज 

गोळा केलेले नमुने, विशरे्ष प्रकारचे नमुने आहेत असे समजले जाईल. मवहन्याला तपासाियाच्या 
नमुन्याांच्या सांख्या वनवित करताना तयाांचा समािशे करता येर्ार नाही. तसेच, ह्या दररोजच्या मावलकेत 
नांतरचे असमाधानकारक नमुने, पुरिठा बांद करण्यास आधार म्हर्नू िापरता येर्ार नाहीत. माि (१) अशी 
सांदूर्षर्ाचे कारर् शोधून काढण्याचे प्रयतन तातकाळ आवर् ततपरतेने केले पावहजेत, (२) अशा कारर्ाांचे 
वनरसन करण्याची कारिाई तातकाळ केली पावहजे, आवर् (३) अशी उपचाराांची कायणिाही केल्यानांतर 
घेतलेले नमुने समाधानकारक असले पावहजेत. 
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जया प्रयोगशाळात ह्या तपासण्या केलेल्या असतात आवर् तया करण्याकरता जया पद्ती 
िापरलेल्या असतात तयाांची तपासर्ी. प्रमार्न अवधकारर्ीच्या अगर वरपोटण करर्ाऱ्या सांस्थेंच्या विवनदेवशत 
प्रवतवनधीना, केव्हाही करता आली पावहजे. विवनदेंवशत केलेल्या कायंपद्तीची अांमलबजािर्ी ि प्राप्त 
केलेल्या वनष्ट्कर्षांचा, िाली वदलेल्या प्रयुक्तीस अनुसरून, आधार म्हर्नू उपयोग केला पावहजे. 
 

३·२ प्रयुलक्त :– जेव्हा दहा वमवलवलटर (१० वमवल) िाग िापरण्यात येईल तेव्हा प्रयुक्तया ३·२१ ि 
३·२२ आवर् शांिर वमवलवलटर (१०० वमवल) िाग िापरण्यात येईल तेव्हा प्रयुक्तया ३·२३ ि ३·३४ बांधन 
कारक राहतील. 
 

३·२१. विवनदेवशत कायंपद्तीप्रमारे् दर मवहन्यात तपासलेल्या सिण दहा वमवलवलटर (१० वमवल) 
िागापैकी दहा टक्क्यापेक्षा कमी िागाांनी कॉवलफॉमण सांघातील जीिाांचे अलस्तति दािविले पावहजे. 
 

३·२२. एक सारख्या दहा वमवलवलटर (१० वमवल) िागापकैी तीन (३) अगर पाांच (५) पैकी अवधक 
िाग असलेल्या एकाच मानक नमुन्यात कधीकधी कॉवलफॉमण सांघातील जीिाांचे अलस्तति वदसून येईल परांतु 
जर एका पाठीमागनू एक घेतलेल्या नमुन्याांत अगर िालील पेक्षा जास्त नमुन्याांत ते वदसून आले तर तयाांस 
मान्यता वदली जार्ार नाही. 
 

(अ) दरमहा जेव्हा िीस (२०) अगर तयापेक्षा जास्त नमुन्याांची तपासर्ी करण्यात आली असेल 
तेव्हा मानक नमुन्याांच्या पैकी पाच (५) प्रवतशत्, 
 

(आ) जेव्हा दर मवहन्यात विसापेक्षा (२०) कमी नमुने तपासले असतील तेव्हा एक (१) मानक 
नमुना, 
 

माि जेव्हा शांिर वमवलवलटर (१०० वमवल) िागाचा एक नमुना बनलेले पाचीही मानक िाग 
कॉवलफॉमण सांघातील जीिार्ूांचे अलस्तति दािवितात तेव्हा नमुना घेण्याच्या तयाच स्थानातून विनाविलांब दर 
रोज नमुने गोळा केले पावहजेत आवर् एकामागनू एक अशा वकमान दोन नमुन्याांतून समाधानकारक दजांचे 
पार्ी वदसून येईपयंत तपासर्ी चालू ठेविली पावहजे. 
 

३·२३. विवनदेंवशत कायणपद्तीप्रमारे् दरमहा तपासलेल्या सिण मानक शांिर वमवलवलटर (१०० 
वमवल) िागाांच्या पैकी, साठ (६०) टक्क्यापेक्षा जास्त नाही अशाांनी कॉवलफॉमण सांचातील जीिार्ूांची 
उपलस्थती दािविली पावहजे. 
 

३·२४. एक मानक नयुना बनर्ाऱ्या शांिर वमवलवलटर (१०० वमवल) च्या सिण पाच सारख्या िागात 
कॉवलफॉमण सांचातील जीिार्ूांचे अलस्तति वदसण्यास हरकत नाही माि, जर लागोपाठच्या नमुन्याांत ते 
वदसून आले अगर िालील पेक्षा जास्त वदसून आले तर तयास परिानगी नाकारली पावहजे. 
 

(अ) जेव्हा दरमहा पाच (५) अगर जास्त नमुने तपासले जातील तेव्हा, मानक नमुन्याांच्या पैकी २० 
प्रवतशत्. 
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(आ) जेव्हा दरमहा (५) पाचापेक्षा कमी नमुने तपासले असतील तेव्हा, एक (१) मानक नमुना, 
माि 
 

जेव्हा एक मानक नमुना बनर्ाऱ्या मानक शांिर वमवलवलटर (१०० वमवल) िागाांतील सि ं पाांची 
िागात कॉवलफॉमण गटातील जीिार्ूांचे अलस्तति वदसून येते तेव्हा, नमुना घेण्याच्या तयाच स्थानातून 
तातकाळ दररोज नमुने गोळा केलेच पावहजेत आवर् लागोपाठच्या वकमान दोन नमुन्याांतील पार्ी समाधान 
कारक दजां असलेले आहे असे वदसून येईपयंत तपासर्ी चालू ठेिली पावहजे. 
 

३·२५. पाच मानक िागाांचा बनलेला एक मानक नमुना िापरण्याच्या वदलेल्या कायणपद्तीमुळे 
िालील कोष्टकात दािविल्याप्रमारे् नमुन्याांत अलस्ततिात असलेल्या जीिार्ूांच्या जास्तीत जास्त सांिाव्य 
सांख्येचा अांदाज कररे् शक्य होते. 
 
िागाांची सांख्या दर शांिर वमवलवलटरला ΜΡΝ कॉलीफॉमण जीिार् ू

ऋर् धन जेव्हा दहा वमवलिागाांचे ५ (नमुने) 
तपासण्यात येतात 

जेव्हा शांिर वमवल िागाांचे ५ (नमुने) 
तपासण्यात येतात. 

५ ० २ २ पेक्षा कमी ०·२२ पेक्षा कमी 
४ १ २·२ ०·२२ 
३ २ ५·१ ०·५१ 
२ ३ ९·२ ०·९२ 
१ ४ १६·० १·६० 
० ५ १६·० पेक्षा जास्त १·६० पेक्षा जास्त 

 
३·२६ [७२·२०४ (b) (६)] – गवर्तीय माध्य घनता म्हर्जे पडद्ाच्या वनस्यांदन पद्तीने दर 

मवहन्याला तपासलेल्या सिण मानक नमुन्याांची माध्य घनता :– ती दर शांिर वमवलवलटरला एकापेक्षा 
जास्त, (१·०/१०० वमवल), असता कामा नये. 
 

३·२७. [७२·२०३ (b) (७)] :– पडद्ाची वनस्यांदन पद्त िापरून, एका मानक नमुन्यात 
प्रसांगिशात् कॉवलफॉमण सांघाच्या सरासरी सांख्येपेक्षा जास्त सांख्या आढळून येरे् शक्य असते. माि मानक 
नमुन्यातील काँवलफॉमण सांघाांची सांख्या, दर पन्नास वमवलवलटरला (५० वमवल) तीन (३) पेक्षा; दर शांिर 
वमवलवलटरला (१०० वमवल) चार (४) पेक्षा; दर दोनश ेवमवलवलटरला (२०० वमवल) सात (७) पेक्षा; दर 
पाचश े वमवलवलटरला (५०० वमवल) तेरा (१३) पेक्षा; अथिा दर हजार वमवलवलटरला (१००० वमवल) 
बािीस (२२) पेक्षा – 
 
(अ) कोर्च्याही दोन (२) लागोपाठच्या नमुन्याांमध्ये; 
 
(आ) जेव्हा दरमहा िीस (२०) अथिा अथिा अवधक नमुने तपासले असतील तेव्हा मानक 

नमुन्याांच्या पाच (५) टके्क नमुन्यात, 
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(इ) जेव्हा दर मवहन्यास विसापेक्षा (२०) कमी नमुने तपासले असतील तेव्हा एका (१) मानक 

नमुन्यात– 
 

जास्त असले नाहीत तरच हे अनुजे्ञय असेल. यावशिाय, जेव्हा एका मानक नमुन्यात, ह्या 
पवरच्छेदाच्या सातव्या उपपवरच्छेदात अनुजे्ञय असलेल्या सांघाांच्या सांख्येपेक्षा जास्त सांख्या आढळून येते 
तेव्हा, तयाच नमुना-स्थानातून रोज नमुने गोळा केले पावहजेत आवर् लागोपाठच्या वकमान दोन नमुन्याांतून 
प्राप्त केलेले वनष्ट्करं्ष, पार्ी समाधानकारक दजांचे आहे असे दाििीपयंत, ते तपासले पावहजेत. 
 

४. भौणिक आणि रासा्णनक गुिधमासांबांधी :– 
 

४·१ औद्ोवगक गुर्धमण :– पाण्याचा गढूळपर्ा (वसवलका मापाप्रमारे्) द. द. ल. िागात १० 
िागापेक्षा जास्त असता कामा नये, तसेच (प्लँटीनम कोबाल्ट मापाप्रमारे्) २० पेक्षा रांग जास्त असता कामा 
नये. 
 

४·२. रासायवनक गुर्धमण :– पाण्यात विरघळर्ारे िनीज पदाथण अवत जास्त असू नयेत. तसेच 
उपचारात िापरण्यात येर्ाऱ्या रसायनाांची राशी अवतशय असू नये. सामान्य पवरलस्थतीत, अनुच्छेद ४·१ ि 
४·२१, याांत वदलेली िौवतक ि रासायवनक मानके पार्ी पुरी करत आहे असा विश्लेर्षर्ातमक पुरािा आवर् 
तयाची चि ि गांध स्िीकायण आहे असा साधा पुरािा, िौवतक ि रासायवनक गुर्धमांसांबांधी 
प्रमार्ीकरर्ाकरता पुरेसा होईल. 
 

४·२१ द. द. ल. िागात ०·१ िागापेक्षा जास्त वशसे, द. द ल. िागात १·५ िागापेक्षा जास्त 
लल्यूराईड, द. द. ल. िागाांत ०·०५ िागापेक्षा जास्त असेवनक, ०·०५ िागापेक्षा जास्त सेलेवनयम, द. द. 
ल. िागात जास्त हेक्सवॅ्हॅलां ट रम ोवमयम, याांचे अलस्तति पार्ी पुरिठा अस्िीकार करण्यास आधारितू 
मानण्यात येईल. 
 

ह्या मयांदा द. द. ल. िागाकरता िजनी आहेत. आवर् अशा प्रतयेक वनधांरर्ाकरता अ. ४·३१ 
[अन्िेर्षर्ाच्या वशफारवसत पद्तींच्याकरता सािणजवनक स्िास्र्थ्यसेिा िातयाच्या अहिालाचे रम . २६९७ चे पुनमुंद्रर् पहा.] मध्ये वशफारवसत 
केलेल्या अन्िरे्षर्–पद्तीचा सांदिण वदला आहे. िवेरयम, हेक्सवॅ्हॅलांट रम ोवमयम, जड धातूांचे ग्ल्यूकोसाईड, 
याांची लिरे्, अथिा हानीकारक शरीर वरम यातमक पवरर्ाम घडविर्ारे अन्य पदाथण पाण्यािर उपचार 
करण्यासाठी, तयात वमसळता कामा नयेत. 
 

सामान्यपर्ें, ह्या पदाथांचे अन्िरे्षर् दर सहा मवहन्याांनी करण्याची गरज असते. तथावप, जर ह्या 
घटकाांच्यामुळे (पार्ी) अयोग्य असण्याची धारर्ा झाल्यास सांबांधीं घटकाकरता सामवयक वनधारर् अवधक 
िरचेिर कराि.े 
 

जेथे सांबांधी पार्ी पुरिठ्यात अशा तऱ्हेचे पदाथण अलस्ततिात नसतात अगर तसा सांिि नसतो असे 
अनुिि, तपासर्ी आवर् उपललध पुराव्यािरून वदसून येते तेथे दर सहा मवहन्याांनी तपासर्ी करण्याची 
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जरूरी नसते, पर् अशी तपासर्ी न कररे् वरपोटण करर्ाऱ्या सांस्थेस ि प्रमार्न अवधकावरर्ीस मान्य असले 
पावहजे. 
 

४·२२ नैसमितगक अगर उपचावरत पाण्यात िालील रसायने असण्याची शक्यता असल्यास, जेथे 
प्रमार्न अवधकाऱ्याच्या अविप्रायाप्रमारे् अवधक उपयुक्त पार्ी पुरिठा उपललध असतो तेथे, अशा 
रसायनाांची साांद्ररे् िालील प्रमार्ापेक्षा जास्त नसरे् अवधमान्य असते. अ. ४·३ [तयाच वठकार्ी] मध्ये 
विश्लेर्षर्ाच्या वशफारवसत पद्ती वदल्या आहेत : 
 

द. द. ल. िागाांत ३ िागाांपेक्षा ताांबे जास्त असू नये. 
 

द. द. ल. िागाांत ०·३ िागाांपेक्षा लोह (Fe) ि मगेँनीज एकवितपरे् जास्त असू नये. 
 

द. द. ल. िागाांत १२५ िागाांपेक्षा जास्तां मगँ्नेवशयम, १५ िागाांपेक्षा जास्त जस्त (zn), २५० 
िागाांपेक्षा जास्त क्लोराइड, २५० िागाांपेक्षा जास्त सल्फेट, ०·०१ िागाांपेक्षा जास्त फेनॉलच्या सांबांधात 
फेनॉलची सांयुगे, असू नयेत. 
 

चाांगल्या रासायवनक गुर्धमाच्या पाण्याकरता एकूर् घनपदाथं द. द. ल. िागाांत ५०० िागाांपेक्षा 
जास्त असू नयेत. तथावप, जर असे पार्ी उपललध नसेल तर द. द. ल. िागाांत एकूर् घनपदाथांचा अांश 
१००० िागाांपयणत असण्यास हरकत नाही. 
 

चुन्याने मृदुकरर् केलेल्या, वझओलाईट अगर अन्य आयन विवनमयी उपचार केलेल्या 
पाण्यासारख्या, रासायवनकरीतया उपचावरत पाण्याचे बाबतीत िालीन तीन आिश्यकता पुऱ्या झाल्या 
पावहजेत. 
 

(१) वफनॉलथालेन क्षारता (CaCO3 म्हर्ून गर्न केलेल्या) द. द. ल. िागात १५ िाग अवधक 
एकूर् क्षारतेच्या ०·४ पटीपेक्षा जास्त असू नये. ह्या आिश्यकते मुळे अनुजे्ञय pH िर २५°C तपमानात सुमारे 
१०·६ इतकी मयादा पडते. 
 

(२) सामान्य काबोनेट क्षारता द. द. ल. िागात १२० िागाांपेक्षा जास्त असू नये. हायड्रोजन आयन 
साांद्रर् ि एकूर् क्षारता याांचे, सामान्य क्षारता हे फलन असते. तयामुळे जेव्हा वदलेल्या व्याप्तीत पाण्याचा 
pH असतो तेव्हा िाली सुचविलेल्या मयांदेत एकूर् क्षारता ठेिनू ही आिश्यकता पुरी करता येते. ही मूल्ये 
पाण्याचे तपमान २५°C असताना लागू होतात. 
 

pH ची व्याप्ती एकूर् क्षारतेची व्याप्ती 
 (द. द. ल. िागात CaCO3 म्हर्ून) 

८·०–९·६ ४०० 
९·७ ३४० 
९·८ ३०० 
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९·९ २६० 
१०·० २३० 
१०·१ २१० 
१०·२ १९० 
१०·३ १८० 
१०·४ १७० 
१०·५–१०·६ १६० 

 
(३) जर रासायवनक उपचाराांमुळे अवतवरक्त क्षारता वनमार् झाली तर (CaCO3 म्हर्ून गर्न 

केलेल्या) द. द. ल. िागाांस ३५ िाग कठोरतेपेक्षा एकूर् क्षारता जास्त असू नये. 
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पणरणशष्ट-इ 
 
वाणहिमल–उपचार सां्ांत्राच््ा अणभकल्पनेकरिा िपासिी-सूणच [जॉजण आर. एल्मोर आवर् जोसेफ सी. याब्रो, 
सािणजवनक कामकाज, िांड ८९, रम . ९, सप्टेंबर, १९५८.] 
 

िावहतमलाच्या उपचार सांयांिाच्या अविकल्पनेतील अतयांत महतिाच्या विचाराांपैकी एक विचार, 
पुरेशा पवरचालनाकरता तरतूद कररे्, हा असतो. अविकल्पन करर्ाऱ्या अवियांतयाांना पवरचालनाचा 
अनुिि फार थोडा असतो आवर् पवरचालकाांच्या गरजाांशी ते पवरवचत नसतात. पवरचालक आवर् 
अविकल्पक याांच्यामधील विचारविवनमयाच्या प्रिािी साधनाांची उर्ीि ही कदावचत अवधकच दुःिदायक 
बाब बनू शकते. पवरचालन घटकाांसांबांधी विचार करण्यात अविकल्पन कायालयात बराच िळे आवर् श्रम 
िची पडतात, तरीसुध्दा अनेक सांयांिात चाांगल्या पवरचालनाकरता इष्ट असलेल्या काही घटकाांच्याकडे 
दुलणक्ष होते, मग ते अविकल्पन करते िळेी तयाांच्याकडे गेले नसल्यामुळे असो िा ते ज्ञान नव्हते म्हर्ून असो. 
िावहतमलोपचार सांयांिाच्या अविकल्पनाच्या वशस्तशीरपरे् वनतय केलेल्या तपासर्ीची, पवरचालनाच्या 
दृष्टीने अवधक चाांगले अविकल्पन होत असल्याची िािी होण्यास मदत होते. ही तपासर्ीची पद्त 
लिवचक असािी म्हर्जे निीन कल्पनाांचा वतच्यात सहज अांतिाि करता येतो. िळेेत बचत व्हािी म्हर्नू 
सोपीं पद्त िापरािी. ह्या कसोट्या पुऱ्या करील अशी सिोत्तम पद्त, तपासर्ीची सूवच, ही असते. 
 

ही तपासर्ी सूवच िापरर्ाऱ्या अवियांतयाना, ती एक नमुना म्हर्नू, उपयुक्त होत असल्याचे वदसून 
येईल ि ह्या नमुन्यात व्यलक्तगत अनुिि आवर् अद्ाित् मावहती व्यिलस्थतपरे् जमिता येईल. येथे समाविष्ट 
न केलेल्या उपचार घटकाांिरील तपासर्ी-सूचीकरता नमुना म्हर्नू काहीना अशा सूवचपविका उपयुक्त 
होतील. अविकल्पन अवियांते आवर् सांयांिािरील अधीक्षक ि पवरचालक याांना अशा तपासर्ी–सूचीची 
मौल्यिान मदत होईल अशी अपेक्षा असते. 
 

तपासर्ी–सूचीची माांडर्ी–सिणसाधारर्परे् िापरात असर्ाऱ्या िावहत–मलोपचार प्रवरम याांतील 
मूलितू घटक ह्या तपासर्ी–सूचीत समाविष्ट केलेले असतात. बहुतेक उदाहरर्ाांत, प्रतयेक घटकाचे, 
तयाच्या अांगितू वििागाांत वििाजन करण्यात आलेले असते ि तयािाली नोंद केलेल्या बाबींचे वरम याशील 
आवर् पवरचालनशील असे, विचारसरर्ीच्या दृष्टीने जेथे लागू असेल तेथे, आर्िी वििाजन करण्यात येते. 
पवहला िाग णक्र्ाशील विचारर्ींसांबांधी असतो ि सामान्यपरे् घटकाच्या अविकल्पनाांना आधारितू 
होर्ाऱ्या कसोट्याांच्या सांबांधी तो असतो. ह्या वरम याशील कसोट्या राजयातील स्िास्र्थ्यविर्षयक िातयाांच्या 
मानकाांच्या स्िरूपात पुष्ट्कळिळेा विवनदेवशत केलेल्या असतात आवर् सांस्थाांच्याकडून तया वमळू शकतात. 
असे असले तरी, राजयाराजयाांतून तयात फरक पडतो आवर् व्यलक्तगत पवरलस्थतीनुरूप तयात बदल करािा 
लागतो. 
 

ह्यानांतर, पणरचालना सांबांधी विचार कराियाचा असतो ि तयाचा समािशे अवियांतयाने 
अविकल्पनात कराियाचा असतो. ह्या अनुच्छेदात अनुसूवचत केलेल्या बाबी, कायणक्षमता, सुरक्षा. सांयांि-
पवरचालनातील काटकसर, ह्याांच्यािर प्रिाि पाडर्ाऱ्या पवरचालनाच्या अनुििाांचे फल असते. कोर्च्याही 
एका विवशष्ट सांयांिात सिणच्या सि ं बाबी आिश्यकतया लागू होतीलच असे नसते, कारर् उपचार–
सांचाांतील वनरवनराळ्या सांवमश्रर्ाांच्याकरता तया उपयोगी पडाव्या हा तपासर्ी–सूचींचा उदे्दश असतो, हे 
लक्षात ठेिाि.े 
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सामाम् णवचार– 

 
वाणहिमल :– प्रकार : स्िास्र्थ्यविर्षयक ………; सांयुक्त ………, सेवित लोकसांख्या ………, विद्मान 

………, अविकल्पन ………, विद्मान प्रिाह : वकमान ……… द. वद. द. ल. गलँन, सरासरी ……… द. वद. द. ल. 
गलॅन, कमाल ……… द. वद. द. ल. गलँन, अविकल्पन प्रिाह : वकमान ………द. वद. द. ल. गलॅन, सरासरी 
……… द. वद. द. ल. गलॅन, कमाल ……… द. वद. द. ल. गलँन, अांतःप्रिाह : ५ वदिसाचा BOD ……… वम. 
गॅ्र./वल., तरांगते घनपदाथं ……… वम. ग्रँ./वल. 
 

औद्योणगक अपणशष्ट :– बवहः प्रिाह गरजा-५ वदिसाांचा BOD ……… वम. गॅ्र./वल., तरांगते पदाथण 
……… वम. ग्रँ./वल. 
 

स्थान व रचना :– सगळद्ात वनकटच्या वनिास स्थानापयंत अांतर ………, प्रिशे मागण ………, पयाप्त 
वनःसारर् ………, अवधरसचनाविरुद् सांरक्षर् ………, जागेस कँूपर् घातले ………, िदूृश्य वनमितमती ………, 
उघड्या टाक्यािरील कठडे ………, पेय पार्ी पुरिठा ………, अनुप्रस्थ जोड ………. प्रतयेक सांचाकरता दमक 
सांधािन ………, जलस्तांि ………, बाहेरील प्रकाश योजना ………, पायमागण ………, बाहेरील झडपा ………, चवलि 
वनयांिक ………, उघड्या टाक्या ………, रस्ते ………, िविष्ट्यकालीन विस्ताराकरता तरतूद ………. 
 

प्रवेशी मलवाणहनी :– 
 

प्रकार ………, आकार ………, अधस्तलाचे उद्दशणन ………, पवरिाहाची तरतूद ………, मापन साधनाांचा 
प्रकार ………. 
 

नाल््ा आणि नळव्वस्था :– 
 

पयांप्त वकमान िगे ………, िातवनत नाल्या ………, डेड एांड ………, तरांगर्ारे पदाथण गोळा होऊ 
शकतील का? ………, नाल्याांची बाांकरे् गोल केली ………, झडपा ि दरिाजे सहजपर्ें सुगम ………, दुहेरी 
नसलेल्या सांचाकरता उपमागण ………, नमुने घेण्याकरता तरतूद ………, लाांब चूर्षर्-नवलका बसविलेल्या 
आहेत ………, अपकें द्री लघुकारक ………, झडपाांची झाकरे् िर िळविली ………. आतल्या बाजूला ललँज 
असलेली नळव्यिस्था ………, प्रसांगिशात् बले ि लस्पगट साधन ………, रितीिरील जोड साधनाांची सोय 
केली ………, ललँज आवर् रितीमध्ये पुरेसे अांतर ………, बाहेरील बले ि लस्पगट व्यिस्था ………, गरम पाण्याचे 
नळ : उांच रबदूांच्या जिळ िातन केले ………, विसांिावहत ………, िालच्या रबदूांच्याजिळच्या नाल्या ………, 
विस्तरर् टाकीची तरतूद केली ………. 
 

सेवाका्ाल्े :– 
 

जागेची तरतूद : कायांलये ………, प्रयोगशाळा ………, वनयांिर् कक्ष ………, रसायन साठिर् ………, 
सांडास ………, लॉकर िोली ………, नहार्ी ि फिारा ………, िोजनालय ………, हतयाराांची िोली ………, 
श्रमालय ……….. 
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वास्िु णशल्पी् :– 

 
प्रकाश ………, तापन ………, सांिातन ………, िींज ………, पार्ी ………, गरम पार्ी ………, आग सांरक्षर् 

………, होज तोट्या ………, तळातील नाल्या ………, (स्थाना) पयंत इमारतीतील मलिावहनी बसविली ………, 
सेिाकायाधीन उपकरर्ाच्या जागा ………, उपकरर्ाांचा हबीस ………, उपकररे् आत जाऊ शकतील इतका 
मोठा दरिाजा ………. 
 

प्र्ोग शाळेिील उप्ुक्ि साधने :– 
 

पार्ी ………, गरम पार्ी ………, हिा ………, वनिांतन ………, िीज ………, आग सांरक्षर् ………, सुरक्षा 
फिारा ………. 
 

णन्ांत्रिाची खोली :– 
 

झडप वनयांिक ………, पांप वनयांिक ………, चवलि वनयांिक ………, सांकेतक ………, नोंदक ………, 
अांतिाही ………, बवहिाही ………, पुनराविसरर् ………, परतून येर्ारा अिमल ………, pH ………, तपमान ………, 
हिादाब ि आयतन ………, गसॅदाब ि आयतन ………, सिण उपकरर्ाांचे लस्िच वियोवजत करा ………. 
 

प्राथणमक उपचार :– 
 

सळ्याांच्या चाांचण्या :– सांख्या ………, स्िच्छ करण्याचा प्रकार :– हाताने ………, यांिाने ………, 
नालीची रुां दी ………, िोली ………, प्रिाहाशी चाळर्ीचा कोन ………, सळीचा आकार ……… इांच, सळ्याांमधील 
अांतर ………इांच, प्रिािी रुां दी ………, अविकलल्पत प्रिाह असताना प्रिािी के्षिफळ ………, चाळर्ीमधूनचा िगे 
………. चाळीमधूनची शीर्षणहानी : वकमान ………, कमाल ………. याांविकी िुरप्यािरील वनयांिर्ाचा प्रकार 
………, साफसुफीकरता मागण म्हर्ून लादी अगर जाळी ………. सहज िुरपता यािी म्हर्नू ठेिलेली 
चाळर्ीची रुां दी ………, चाळाकरता मांच ………, वनःसारर् केलेला मांच ………, चाळाचे साठिर् ………, 
चाळाच्या विल्हेिाटीची पद्त ………. उपमागं ………, पवरिाह ………, सांधािन नलस्तांि ………. नालीतील 
िोबण्यात गारा िरला ………. एकक अवधरचनेकरता आिाराचे पुरेसे अांतर ………. विस्फोटसह चवलिे आवर् 
लस्िच याांची गरज आहे काय? ……… 
 

कां कर कक्ष :– 
 

सांख्या ………. प्रकार : हाताने ………, यांिाने ………, िातवनत ……… आकार : ……… × ……… × ………. 
धारकता ……… गलँन. विश्रामकाल : सरासरी अविकलल्पत प्रिाह ………, उच्च प्रिाह ………, विद्मान सरासरी 
प्रिाह ………. जलपातळी : कमाल ………, वकमान ………. िगे : कमाल ………, वकमान ………. (ने) वनयांवित 
केला ………, (ने) िायु पुरिठा केला ………. दाब वनयांिर् पद्ती ………. उपमागण ………, गटाराची तरतूद केली 
……… सांधािन जलस्तांि ……… िायु विसारक साफ करण्याची तरतूद ………. लघुपवरपथ होण्याचे टाळले 
………. कां कराची हाताळर्ी : धुतलेला ………, वनजणलीकरर्ाची तरतूद ………. साठिर्ाची तरतूद केली आहे 
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………, विल्हेिाट कराियाचीं पद्त ………, कां कराची हाताळर्ी आवर् वनष्ट्कासनाकरताां हिीस ………. 
कां कराच्या वनष्ट्कासनी उपकरर्ास पुरेशी होईल इतकी रुां द नाली आहे काय? ………. 
 

णवचूिंक :– 
 

आकार ………, प्रकार ………, सांख्या ………, स्थान ……… प्रिशे नालीतींल िगे : कमाल ………, वकमान 
………, नालीची रुां दी ……… िोली ………. जलपातळी : कमाल ………, वकमान ………. शीर्षणहानी : कमाल………, 
वकमान ………. सेिा सांचारासाठी प्रिशे मागांची तरतूद केली आहे ………. विस्फोटसह चवलिे आवर् 
लस्िचेसची जरुरी आहे का? ………, उपमागं ………, कोठपयंत ………, पवरिाह ………, उपमागाकरता द्वारे अगर 
झडपा ………. गटाराची तरतूद केली आहे ………, सांधािन जलस्तांि ………. 
 

बामीम्टूसव :– 
 

सांख्या ………. नालीची रुां दी ………, िोली ………. चाळर्ी ……… मधूनची शीर्षणहानी : कमाल ………, 
वकमान ………. सळ्याांचा आकार ………, सळ्याांच्यामधील अांतर ………, चाळर्ीमधूनचा िगे ………, जलपातळी 
: कमाल ………, वकमान ………. सेिा सांचाकरता प्रिशे मागांची तरतूद केली आहे ………. अवधरचनेकरता 
आिारात पुरेसे अांतर ………, शलक्तसांचाकरता जागा ………. विस्फोटसह चवलिे आवर् लस्िचाांची जरुरी आहे 
काय? ………, उपमागं ………, पवरिाह ………, सांधािन जलस्तांि ………. नालीमधील िोबण्यात गारा िरला 
आहे………. 
 

पांप कें दे्र :– 
 

कें द्राांच्या आधी : चाळर्ी ………, कां कर कक्ष ………, विचूर्णक ………, मापन आवर् नोंद करण्याची 
साधने ………. 
 

आद्रव–कूप :– 
 

अधस्थल उद्दशणन ………, जलपातळी : वकमान ………, कमाल ………, लाांबी ………, रुां दी ………, िोली 
………, धारकता ………. प्रिशेी नरकुां ड ………, पायऱ्या ………, सांिातन ………, (आतली) प्रकाश व्यिस्था ………. 
प्रिशेद्वारापयंतचा तलउतार ………. पवरिाही नवलका ………, आकार ………, अधस्थलाचे बाहेरील उद्दशणन 
………. कूपाचा वनचरा करता येईल का? ………, कोर्ीकडे? ………, उपमागांद्वारे? ………, कोर्ीकडे? ………. 
पांपाच्या चूर्षर्ािर अांतःप्रिाह प्रस्रावित होतो काय? ………. प्रिशेी आवर् चूर्षर् नवलकाांच्यापासून दूर 
असलेल्या तरांगर् नवलका ………. 
 

पांप :– 
 

सांख्या ………, क्षमता ………, पवरचालन शीर्षण ………. वनयांिकाचा प्रकार ………. चूर्षर् नवलकेचा व्यास 
………, प्रिशेी िगे ………. प्रस्राि नवलकेचा व्यास ………, प्रस्राि िगे ………. प्रिशे नवलकेचा अधस्तल ………, 
प्रस्राि नवलकेचा अधस्तल ………. धन चूर्षर् शीर्षण ………, पार्िण्याकरता तरतूद ………. प्रतयेक पांपाकरता 
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स्ितांि प्रिशे ………. प्रिशे नवलकेिरील कोपरे ………. प्रिशे नवलकेिरील द्वारझडप ………, प्रस्राि 
नवलकेिरील द्वार झडप ………, प्रस्राि नवलकेिरील वनयामक झडप ………. आपाती पांपाची तरतूद केली 
आहे. ………, क्षमता ………, शलक्त ………. प्रतयेक पांपाकरता वनयोवजक लस्िच ………. सहाय्यक शलक्त ………. 
 

शुष्ट्क कूप व णन्ांत्रि का्ाल् :– 
 

वजना ………, बलपूिणक सांिातन ………, प्रकाश ………, तापन ………, तलनाली ………, सांप पांप ………, 
जलरोक पांप ………, विस्फोटसह िायररग ………. (करता) जागा : प्रिाह मापक ………, वनयांिर् पँनल ………. 
पांप हलविण्याकरता तक्तपोशीतील द्वारे ………, हबीसची तरतूद केली आहे ………. देििालीकरता 
पांपािोितालची जागा ………. अनुप्रस्थ जोडाांच्या विरुद् पार्ी पुरिठ्याचे सांरक्षर् केले आहे ………. 
 

अवसादन द्रोण््ा :– 
 

टाकीची सांरचना : सांख्या ………, प्राथवमक………, दुय्यम ………. आकार ………; के्षिफळ ………, िोली 
………. धारकता ………. पवरिाहन िगे ……… द. वद. ग/ँचौ. फुट., विश्राम काल ……… जलपृष्ठाचे उद्दशणन ………. 
मलप्रिाह बाांधाची लाांबी ………, बाांधािरील िारर् ……… द. वद. ग.ॅ/फूट. मुक्त बाांध ………, तल उतार ……… 
जया वठकार्ी गाळ साचू शकतो ते पृष्ठिाग? ………. टाकी वरकामी करता येते काय? ……… ‘कोर्ीकडे? 
………. अिमल नाळक्याचे आयतन ………, नाळक्याच्या बाजूच्या रितीचे उतार ………, तळातील मापे ………, 
नाळके पुसून साफ करता येते का? ………. अांतप्रिाही नाली अगर नळीचा आकार ………, िगे ………, डेड एांड 
बसविले आहेत काय? ………. प्रिशेद्वाराांची सांख्या ………, द्वारे वनमवित केली आहेत काय? ………. प्रिशेी 
अडथळे ………, अडथळे बुडलेले आहेत काय? ………. याांविकी रव्याांची तरतूद केली आहे का? ………, 
घुसळर्ास अडथळे ………. गाळाची द्रोर्ी ………, िोबर्ी असलेली गाळ गोळा करण्याची नळी ………. 
गाळाचा हौद ………, गाळाच्या हौदातील गटार ………. मलवनस्रािाच्या बाांधाचे समायोजन करता येईल 
काय? ………. पाऊलिाट आवर् कठड्याांची तरतूद केली आहे काय? ………. 
 

अवमल सांग्रहि आणि णनष्ट्कासन :– 
 

याांविकी अिमल सांग्राहक ………, प्रकार ………. प्रतयेक नाळक्यातील अिमल काढून घेंण्यािर 
वनयांिर् ठेिता येते का? ………. अिमल कूपाची तरतूद केली आहे ………, आत बाहेर काढता येर्ारी 
मोडनळी ……… पांरपग चालू असताना विवहरीत अिमल जाऊ शकेल काय? ………. पांपाचा प्रकार ………, 
सांख्या ………, क्षमता ………, धन चूर्षर् शीर्षण ………, वनयांिकाचा प्रकार ………. प्लां जर पांपाांच्या प्रस्रािािरील 
िायुकक्ष? ………. अिमल मोडनवलकेचा व्यास ………, नमुना घेण्याची झडप ………, आकार – अिमल चूर्षर् 
नवलकेत िातकप्पे तयार होऊ शकतात काय? ………. याांविकी उपकरर्ाांची देििाल करण्यास पुरेशी 
जागा ………. पांपाना अदलाबदल करता येईल असे नळ बसविले आहेत का? ………. 
 

णठबकिारे णनस््ांदक :– 
 

टाकी आवर् माध्यम : उच्चगवत ………, मानक िगे ………, सांख्या ………, व्यास ………, के्षिफळ ………, 
िोली ………. डोसाांच्या मधले कालाांतर ………, पुनराविसरर् िगे ………, माध्यमाची िोली ………. जलीय 
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िारर् : कमाल ……… द. वद. वम. गॅ्र./वकमान ……… द. वद. वम. ग्रँ./ए. सेंवद्रय िारर् : कमाल ……… पौं./वद. 
ए. फूट. वकमान ……… पौं./वद. ए. फूट. माध्यमाचा प्रकार ………, आकार ………. अधस्तलाचे बाहेरील उद्दशणन 
………. प्रिाह मापन यांिर्ा ………. उपमागण नवलका ………. अवधरसचनाकरता तरतूद ………. 
 

भु्ारी गटारे आणि सांग्राहक :– 
 

प्रिशेद्वाराांचे के्षिफळ ………, तळाचा प्रवतशत् उतार ………, अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ ………, द्रव्ये 
………. बवहःप्रिाही नालीचा उतार ………, अनुप्रस्थ छेदाचे के्षिफळ ………, प्रिाहाचा िगे ………. सांिातनाची 
तरतूद केली आहे काय? ………. बवहःप्रिाही नालीचा प्रिशे मागण ………, ियुारी गटाराांच्या सांधािनाची तरतूद 
………. 
 

णविरक :– 
 

प्रस्रािशीर्षण ………. वछद्राांचा आकार ………, अांतर ……… िजु. आवर् माध्यम याांच्यातील अांतर ………. 
वछदे्र समायोजनीय आहेत काय? ………. िजुाांच्या टोकाशी ढीग करण्यासाठी द्वारे ………, पार्ी काढून 
टाकण्याकरता नाली ………. 
 

वा्ुणवश्रि टाक््ा :– 
 

टाकीची सांरचना : िायु वमश्रर्ाचा प्रकार ………, टाक्याांची सांख्या ………. लाांबी ………, रुां दी ………, 
िोली ………; आयतन ………, विश्रामकाल ………. जलपृष्ठाचे उद्दशणन ………, मुक्तबाांध ………, टाकी वरकामी 
करता येईल काय? ………, उपमागाचा िापर करता येईल ………. विसारकाच्या हवबसाचा प्रकार ………, 
हवबसाकरता पायमागण उपयुक्त आहे काय? ………, विसारक उांचािण्याकरता पुरेसे अांतर ………. 
 

पुांजीकरिावरील णन्ांत्रिाची िरिूद :– 
 

जलाफिारर्ी नवलका ………; रासायवनक पोर्षक ………. बवहःप्रिाही बाांधाची लाांबी ………; िारर् 
……… द. वद. ग.ॅ/फूट. बाांध समायोजनीय आहे काय? ………, बाांधामुळे पूर येईल काय? ………. बवहःप्रिाही 
नालीतील िगे ………; वतचे सांिातन केले आहे काय? ………. नजीकचा सांधािन जलस्तांि ………. 
 

अांििःप्रवाही नाली :– 
 

रुां दी ………; िोली ………, मुक्त बाांध ………, वकमान िगे ………, नाली िातवनत केली आहे काय? 
………. डेड एांडना टाळले आहे काय? ………, गाळाच्या वनष्ट्कासनाची तरतूद ………. प्रिशे द्वारे बुडलेली 
आहेत काय? ………, द्वाराांमधूनचा िगे ………, विसारक नवलकाांच्या विरुद् प्रिशेद्वाराांतून प्रस्ताि होतो काय? 
………. गटारे ………, प्रिाहमापन साधने ………, उपमागण जोड ………, याांची नालीत तरतूद केली आहे काय? 
………. प्राथवमक टाकीतून िातकाकडे उपमागाने जाता येते काय? ………. परतिलेला अिमल. ५ वदिसाांचा 
अांतःप्रिाहातील BOD ……… वम. ग्रँ./वल, िजन ……… पौंड. परतिलेल्या अिमलाचे िजन ……… पौंड. 
अपवशष्टाच्या प्रिाहाची टके्किारी ………. वमश्र द्रिातील घनपदाथाचे साांद्रर् ………, एकूर् घनपदाांथाचें िजन 
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………. अिमल वििाजन पेटीचीं तरतूद केली आहे काय? ………. परतिलेल्या अिमलाचे सांिातन ………, 
क्लोवरनीकरर् ………. अिमल परतण्याचा रबदु ………. अिमल पांपाचा प्रकार ………, क्षमता ………, धन चूर्षर् 
शीर्षण ………. अिमल नवलकेचा व्यास ………, िगे ………. परतिलेल्या अिमलाचे वनरीक्षर् करता येईल काय? 
………, नमुना घेता येईल काय? ………, वनयांिर् करता येईल काय? ………. आपाती पांपाची तरतूद केली 
………, मापन आवर् योगकरर्ाची साधने ………. 
 

णवसारक :– 
 

विसारकाचा प्रकार ………, द्रव्य ………, प्रिशे्यता ………. विसारक तबकडीचे के्षिफळ ………. विसारक 
नवलकाांतील कमाल अांतर ………, तक्तपोशीच्यािर उांची ………. टाकीतील प्रिाहाची रूपरेिा ………, 
अनुप्रस्थ िगे ………. अनुदैध्यण िगे ………. 
 

वािनणलका आणि भािे :– 
 

िातयाांची सांख्या ………, प्रकार ………, क्षमता ………, आपाती ………. घनफूट हिा BOD–१०० वम. 
ग्रँ./वल. ………. दर गलॅन िावहतमलास घन याडात हिा ………. िायुप्रस्राि िगे ………, वनमितमतीिर वनयांिर् 
ठेिता येईल काय? ………. चूर्षर् िगे ………, प्रस्राि िगे ………, िायुमोचन झडप ………, पवरचालन िायुदाब 
………. घर्षणर् शीर्षण हावन ………. प्रस्राि नवलकेतील बांदी झडप ………, तपासर्ी झडप ………. िायुवनस्यांदकाचे 
प्रकार ………, शीरं्षहावन मापन करता येते काय? ………, प्रिशेद्वाांरािर आिाज होऊ नये म्हर्ून तरतूद केली 
आहे काय? ………. तक्तपोशीपासून िातयाचा पाया अलग केला आहे ………. िायुनवलकेचा आकार ………, िगे 
………, शीर्षणहावन ………. पाश्वणनवलका ………, झडपा ………, वनयांिक ………, याांचे आकार. प्रतयेक टाकीकरता 
िायुमापक ………, िायुनवलकेिरील दाबमापक ………. नळीच्या आांतल्या िागािर लेप वदला आहे काय? 
………. 
 

क्लोणरनीकारक :– 
 

इमारत : स्ितांि इमारत ………, क्लोरीनची िोली अलग केली ………; फक्त बाहेरून प्रिशे ………. 
दरिाजे बाहेरच्या बाजूस उघडतात ………, तळाशी वतरप्या पट्ट्या बसविल्या आहेत ………. बल सांिातन 
………. दर वमवनटास हिाबदल ………, बाहेरील बाजूस पांिा वनयांिर् ………. वनरीक्षर्ाच्या लस्थर विडक्या 
………. नळकाांड्याांच्या साठिर्ाची जागा ………, हबीस………, तराजू ………. तापनाची तरतूद ………. 
 

सांपकव  टाकी आणि पोषक :– 
 

टाकीची धारकता ………, सांपकण  काल ………. क्लोरीन अिवशष्ट ………, िायुमोचन िगे ………. टाकीत 
पुढील बाबींची तरतूद केली आहे : नाली ………, उपमाग ं………, अडथळे ………, प्रिाह मापन साधन ………. 
पोर्षकाचा प्रकार ………, पोर्षर् वनयांिर्ाचा प्रकार ………. पोर्षर् नवलकेची धातु ………. अनुप्रस्थ जोडापासून 
पार्ी पुरिठ्याचे सांरक्षर् केले आहे ………. 
 

पाणचत्र :– 
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सांरचना आवर् उपकररे् : प्रकार : उच्चगवत ………, मानक गवत ……… गरम केलेले ………, गरम न 

केलेले ………, प्राथवमक ………, दुय्यम ………. सांचाांची सांख्या ………. िोली ………, व्यास ………, क्षमता ………. 
अिमल राशी ……… द. मा. घ. फूट, पाचन काल ………. मुक्त बाांध ………, आच्छादनाचा प्रकार ………. 
छप्परातील प्रिशेद्वारे ………, टाकीतील द्वाराांच्या पायऱ्या ………, बाजूच्या रितीतील द्वारे ………, िायुरूद् 
आवर् जलरूद् नरकुां डािर झाकर्ाांची तरतूद केली आहे ………. छपरापयंत वशडी ………, छपरािरील वदि े
………. अवधपृष्ठ पवरिाही नवलका ………, सायफन वरम या होऊ नये म्हर्ून सरांध्र केली ………, मोडनवलकेिरील 
अवधपृष्ठ सांिरक ………, (कडे) प्रस्राि ………. अिमल मोडनवलका : आकार ………, प्रिशेद्वारापासून अांतर 
………, (कडे) प्रस्राि ………, सांधािन जोडाांची तरतूद केलीं ………, अिमल झडपाांचे प्रकार ………. 
तक्तपोशीचा उतार ………. गाळ फोडण्याची तरतूद ………, अिमल घुसळण्याची अथिा पुनराविसरर्ाची 
तरतूद ………. तापमापक कुां डाची तरतूद केली आहे काय? ………. टाकीत उपमागाचा उपयोग करता येतो 
काय? ………, टाकी वरकामी करता येते काय? ………. आपाती उपयोगाकरता िाांजरे् उपललध आहेत 
काय? ………. 
 

िापन :– 
 

अिमलाचे तपमान ………, लागर्ारी रावश Btu ………. तापविवनमयकाचा प्रकार ………, गरम पार्ी 
अथिा िाफ ………. बॉयलरची क्षमता ………, तापविवनमयक साफ करण्याकरता पुरेशी जागा ………. विस्तरर् 
टाकी ………, पाण्याच्या नळातील उच्च रबदूांचे वनकासन केले आहे काय? ………. स्ियांचवलत वनयांिक ………, 
स्ियांचवलत वमश्रर्–झडप ………. तापमापक ………. पूरक जलदाब वनयामक झडप ………. 
 

गॅस सांग्रहि आणि वापर :– 
 

गसॅचा उपयोग केला ………, फुकट घालविला. जिालकाची क्षमता ………. गसॅमधील कमाल दाब 
………, दाबविमोचक झडपा ………, वनिांत िांडक झडप ………. गसॅच्या नळ्या : व्यास ………, सांघनक पाश 
………, िायुदाब मापक ………, मापक ………, जिालापाश ………. गसँ धारक : प्रकार ………, धारकता ………, 
सांपीडकाांची सांख्या ………. 
 

गॅलरी :– 
 

प्रकाश योजना ………, सांिातन ………, विस्फोटसह िायररग ………. नमुना घेण्याची डोर्ी ………, 
द्रिपातळी सूचक ………, अिमल-तपमान सूचक ………, सांपपांप ………, (कडे) प्रस्राि ………. नळीतील पुरेसे 
अांतर ………, नळ्या रांगविल्या आहेत ………. 
 

अवमलािून पािी काढून टाकिे :– 
 

शुष्ट्कन स्तरः सांख्या ………, एकूर् के्षिफळ ……… द. मा. चौ. फू., िाळूच्या मार्थ्याचे उद्दशणन ………, 
मुक्त बाांध ………. िाळूची िोली ………, कां कराची िोली ………. अिमल प्रस्राि नवलकेचा उतार ………, 
वनकासाकरता िातवनत केली ………. वितरर् नालीचा उतार ………, वतच्यातून वनकास होतो काय? ………, 
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डेड एांडचे वनरसन करण्याकरता रोक दरिाजे ………. वितरर् झडपा ………, स्प्लॅश प्लेटी ………. िाळूतील 
अिमल प्रस्रािाची उांची ………. ियुारी गटारे : आकार ………; अांतर ………; उतार ………, िातवनत केली ………. 
ियुारी वनःसार परतिला ………. अिमल काढून टाकण्याची तरतूद ………. स्तर झाकून टाकले आहेत काय? 
………. 
 

्ांत्राांनी पािी काढून टाकिे :– 
 

अनुपचावरत अिमल ………, पावचत अिमल ………, वनस्यांदकाांची सांख्या ………, आकार ………, एकूर् 
के्षिफळ ………. रसायनाांचे साठिर् : लोह ………, चुना ………. रासायवनक पोर्षर् : लोह ………. चुना ………. 
चाळाची विल्हेिाट ………, िड्याांची हाताळर्ी ………. िड्याांची वबल्हेिाट : िस्मीकरर् ………, शुष्ट्कन ………, 
इतर ………. 
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पणरणशष्ट-ई 
 

जल उपचार सां्ांत्राांच््ा अणभकल्पनाकरिा िपासिी सूणच– 
 

िावहतमल सांयांिाांच्या अविकल्पनाच्या तपासर्ी सूचीप्रमारे्च ह्या तपासर्ीचा उदे्दश, जलोपचार 
सांयांिातील महतिाच्या विविन्न घटकाांचे वशस्तशीरपरे् एकिीकरर् कररे्, हा असतो. प्राथवमक अगर अांवतम 
अविकल्पनात आिश्यक मुदे्द दुलण वक्षले गेले नाहीत अशी िािी राहाण्याचे एक साधन म्हर्ून उपयोग कररे् 
यामुळे शक्य होते. 
 

सामान्यपरे् िापरात येर्ाऱ्या सिणसाधारर् प्रवरम याांच्या परुतीच ही तपासर्ीसूवच मयांवदत असते. 
वरम याशील आवर् पवरचालनशील अशा विचारसरर्ीत ह्या घटकाांचे, जेथे ते लागू कररे् शक्य आहे 
तेथपयंत, वििाजन करण्याचा प्रयतन करण्यात आला आहे. ही सूवच सािजंवनक बाांधकाम िातयाकरता 
तयार केली होती आवर् तयाच्या परिानगीने ती प्रवसद् केली आहे. 
 

सां्ांत्र आणि इमारिीसांबांधी माणहिी :– 
 

सांयांिाांची जागा : शहरापासूनचे अांतर ………, प्रिशे रस्ते ………. रेल्िचेे सायरडग ………, जवमनीचे 
उद्दशनं ………, पूरसांरक्षर् ………, मालमते्तचा आकार ………; कुां पर् ………, स्थलदृश्य वनमितमती ………, बाहेरील 
प्रकाश योजना ………, िविष्ट्यकालीन विस्ताराची तरतूद ………. 
 

इमारि :– 
 

सांरचनेचा प्रकार ………, आकार ………, बाहेरील पवरष्ट्करर् ………. रसायनाांचे साठिर् : चुना ………, 
तुरटी ………, लोह ………, लिर् ………, इतर ………. माल उतरून घेरे् ि तो हाताळण्याच्या पद्ती ………. 
सोयी : वपण्याचे पार्ी ………, प्रसाधन ………, कुलुपे असलेल्या कपाटाांची िोली ………, नहार्ी ि फिारा 
………, जेिर् घर ………, हतयाराांची िोली ………, श्रमालय ………. प्रयोगशाळा : जीिार्ु विर्षयक ………, 
प्रशीतक ………, उद ििनपाि ………, िट्टी ………, सूक्ष्मदशणक ………, तराजू ………, आसिन यांि ………. रसायन 
: बुरिा ………, मापक ………, क्लोरीन मापक ………, अिवशष्ठ क्लोरीन ………, अविकमंक ………, सामान्य : 
काांचसामान ………, कुां ड ………, गरम पार्ी ………, वनिातन ………, िीज ………, प्रकाश योजना ………, गसॅ 
………, हिा ………, सुरक्षा फिारा ………, आग सांरक्षर् ………. द्रव्याचे साठिर् : विद्मान ………, अिश्य 
असर्ारे ………, तरतूद केलेले ………, कशी ………. 
 

पािी पुरवठा :– 
 

उगमस्थान : पृष्ठजल ………, िजूल ………, उगमस्थानातून अपेवक्षत उपज : सरासरी ………, वकमान 
………. सेवित लोकसांख्या : विद्मान ………, अविकलल्पत ………. पाण्याचा िापर : विद्मान ……… द. ल. 
ग.ॅ/वद., अविकलल्पत ………, द. ल. ग.ँ/वद., दर वदिसाची सरासरी ………, कमाल मवहना ………, कमाल 
वदिस ………. 
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नाल््ािील प्रवाह :– 
 

सरासरी ……… घ. फू./से, कमाल ……… घ. फू/से, वकमान ……… घ. फू./से. उच्च जल पातळी ………, 
वनम्न जलपातळी ………. 
 

जलाश् :– 
 

के्षिफळ ………, िोली ………, उच्चजल पातळी ………, वनम्न जल पातळी ………. 
 

णवणहरी :– 
 

सांख्या ………, िोली ………, व्यास ………, जाळ्याांची लाांबी ………, विवहरीमधील अांतर ………, मृद 
रचना ………, अांदावजत उपज ………, पांरपग करण्याकरता शलक्त ………, आपाती शलक्त ………, पांपाचे प्रकार 
………, स्ियांचवलत वनयांिक ………, कोठून आवर् कोर्ीकडें ……… 
 

पािी (वापराव्ाचे) हक्क :– 
 

विद्मान ………, अवतवरक्त उपललध असर्ारे ………. 
 

अनुपचाणरि पाण््ाच््ा दजांची व्ाप्िी :– 
 

MPN ………, PH ………, एकूर् सधन पदाथण ………, गढूळपर्ा ………, तपमान ………, रांग ………, चि 
आवर् गांध ………, अल्कता ………, कावठण्य ………, अन्य ………. शिेाळी : प्रकार ……… सांकें द्रर् ………. 
 

अनुपचाणरि पाण््ाचे पारेषि :– 
 

पुरिठ्याचे नळ : सांख्या ………, आकार ………, द्रव्य ………, लाांबी ………, वितरर् ……… द. ल. ग.ॅ/वद, 
C = ………, गुरुति ………, पांरपग ………, सांयांिाजिळचा दाब ………, (च्या) विरूद् पांप शीर्षण ………, 
अविकलल्पत प्रिाहाकरता नळातील िगे ………, गांजापासून सांरक्षर् ………, अांतयोजन ………, िायुमोचन 
झडपा ………, िालच्या रबदूजिळील गटारे ………, दुरुस्तीकरता वििागाांचे विलगन ………, 
मागावधकाराकरता प्रिशे ………, नळाांिर मापक बसविले आहेत काय? ………. 
 

पांप्रपग कें दे्र :– 
 

स्थान ………, पांपाांची सांख्या ………, पांपाांची क्षमता ………, चूर्षर् नवलकाांचे आकार ………, प्रस्राि 
नवलकाांचे आकार ………, पांपाांचे आकार ………, कायणक्षमता ………, चालनशलक्त ………, शक्तीच्या गरजा ……… 
पूरसांरक्षर् ………, जलाघातापासून सांरक्षर् ………, प्रिशेमागण ………, इमारतीतील कायालय ………, श्रमसुविधा 
………, तापन ………, अन्य सुविधा ………. 
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अांिग्रांहक आणि जाळ्ा :– 
 

अांतग्राहक : सांख्या ………, प्रकार ………, आकार ………, क्षमता ………, शीर्षणहानी ………, नळाच्या 
अधःस्थलाचे उद्दशणन ………, जल पृष्ठाचे उद्दशणन ………, उांच ………, सिल ………, सरासरी ………, पाण्याची 
िोली ………, वकनाऱ्यापासून अांतग्राहकाचे अांतर ………, द्वाराांचे उद्दशणन ………, द्वाराांचे आकार ………, 
वहमसांरक्षर् ………. जाळ्या : कोठे िापरल्या ………, कोर्च्या प्रकारचे द्रव्य ………, वछद्र अथिा द्वाराचा आकार 
………, शलक्तचवलत जाळी ………, द्वाराांचे के्षिफळ ………, जाळीतून जार्ारे ग.ँ/वम./चौ. फूट ………, जाळ्या 
काढता घालता येतात काय? ………, तया दुहेरी आहेत काय? ………, स्िच्छ करण्याची पद्त ………. 
अांतग्राहकापासून पाण्याचे वितरर् : पांप ………, गुरुति ………; अांतग्रांहकापासूनचा नळाचा आकार ………, 
नळाचा प्रकार ………, अांतग्राहकापासून कमाल वितरर् ………, द. ल. ग.ॅ/वद. अथिा ग.ँ/वम., 
 

णकलाटन आणि अवसादन :– 
 

रसायने : िापरलेल्या (रसायनाांचा) प्रकार ………, अविकलल्पत मािा ………. 
 

दु्रत वमश्रर् : टाक्याांची सांख्या ………, टाकीची लाांबी ………, रुां दी ………, िोली ………, अिरोधन ………, 
वमश्रकाचा प्रकार ………, द. वम. स फेरे ………, अश्वशलक्त ………. रसायन पोर्षर्ाचे स्थान ………. मांद वमश्रर् : 
टाक्याांची सांख्या ………, टाकीची लाांबी ………, रुां दी ……… िोली ………, अिरोधन ………, वमश्रकाचा प्रकार 
………. पवरघीय िगे ………, अश्वशलक्त ………. 
 

पोटण अगर द्वारे : दु्रत वमश्रकाकडून मांद वमश्रकाकडे ………, िगे ………, मांद वमश्रकाकडून 
अिस्थापनाकडे ………, िगे ………, बाांध अगर अडथळ्याांचे समायोजन कररे् शक्य आहे ………, टाक्या 
वरकाम्या करता येतील काय? ………. पदपथ आवर् कठड्याांची तरतूद केली आहे काय? ………. 
 

पोर्षक : शुष्ट्क : सांख्या………, क्षमता………, द्रि : सांख्या………, क्षमता ………. 
 

अिस्थापन टाक्या : सांख्या ………, लाांबी ………, रुां दी ………, िोली ………, व्यास ………, अिरोधन 
काल ………, पवरिाह िगे ……… प्रिाह रेरे्षचे उद्दशणन ………, अिमल वनष्ट्कासन ………, मलवनस्रािाचा प्रस्राि 
………, बाांधाचे प्रकार ………, बाांधािरील पवरिाहाचा िगे ………, मलवनस्राि नवलका ……… कडे, वहमसांरक्षर् 
………, टाकीचा मुक्त बाांध ………, टाक्या वरकाम्या करता येतील काय? ………, कोर्ीकडे ………, पदपथ आवर् 
कठड्याांची तरतूद केली आहे काय? ………. 
 

णनस््ांदक :– 
 

सांच : आकार ………. सांचाांची सांख्या ………, के्षिफळ ………, वनस्यांदनाचा िगे ………, पदपथ आवर् 
कठड्याांची तरतूद केली आहे काय? ………. 
 

वनस्यांदनाचे माध्यम : सूक्ष्म माध्यम :– द्रव्य ………, प्रिािी आकार ………, एकसारिेपर्ा ………, 
िोली ………. िरड माध्यम : द्रव्य ………, आकार ………. 
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ियुारी गटारे : प्रकार ………. 

 
प्रवतधािन : िगे ………, लागर्ारे पार्ी ………, कोठून आर्ले ……… धािन जल द्रोण्याांतील अांतर 

………, द्रोर्ीचा आकार ………, स्िरूप ………, उतार ………, वनस्यांदकाच्या पृष्ठिागािर ओष्टाचे उद्दशणन ……… 
सूक्ष्म माध्यमाचा अविकलल्पत उिार ………. पांप : आकार ………, क्षमता ………. 
 

धािन जल टाकी : धारकता ………, वनस्यांदकाच्यािर उद्दशणन ……… वनगणम नवलकेचा आकार ………, 
िरर्ीची पद्त ………, प्रतयेक वनस्यांदकाकडे वितरर् ……… ग/ँचौ. फूट, प्रतयेक वनस्यांदकाकडे जार्ारे दर 
वमवनटास एकूर् ………. 
 

वनस्यांदक वनयांिक : प्रकार ………, स्थान ………, मलिावहनीपासून कोर्ीकडे ………, अनुप्रस्थ जोड 
शक्य आहेत ………, पृष्ठ धािनाची तरतूद केली आहे ………, द. वम. स फेरे ………, तोटीतील िगे ………. 
 

नळाची गलॅरी : उांची ………, रुां दी ………, प्रकाश योजना ………, सांिातन………, विस्फोटसह िायररग 
………, तलनाली ………, सांप पांप ………, (कडे) प्रस्तावित होते ………, नळाांत पुरेसे अांतर ………, ललँजनळ 
िापरला ………, अांतरा अांतरािर युग्मने ………, सेिाकायाकरता पुरेशी जागा ………, नळाांच्यािरील रांगसांकेत 
रांगिले आहेत काय? ………. 
 

क्लोणरनीकरि :– 
 

क्लीवरवनकारक : सांख्या ………, प्रकार ………, क्षमता ………, कोठे बसविले ………, क्लोरीन 
वमसळण्याचे स्थान ………, अविकलल्पत मािा ………, सांपकण कालाची तरतूद केली आहे ………, क्लोवरनीकरर् 
स्ियांवनयांवित आहे काय? ………, कोर्च्या आधारािर ………, क्लोवरनीकारक स्ितांि इमारतीत आहेत 
काय? ………, क्लोरीनची िोली अलग केली आहे काय? ………, गसॅ काढून घेण्याचा िगे ………, तराजू 
………, अिवशष्ट नोंदक ………. 
 

क्लोरीनची िाांडी : आकार ………, िाांड्याकरता साठिर्ाची जागा ………, िाांडी हाताळण्याची 
उपकररे् ………. 
 

सुरके्षचे पुिोपाय : तरतूद केलेली उपकररे् ………, पुरेशी उच्छ् िसन व्यिस्था ………, दरिाजातील 
वतरप्या पट्ट्या ………, आतून लस्थर असलेल्या विडक्या ………, बाहेर उघडर्ारे दरिाजे ………, 
दरिाजयाजिळ वदव्याचा लस्िच ………. 
 

फ्लूरोडीकरि :– 
 

अनुपचावरत पाण्यातील ललूराइडचा अांश ………, अविकलल्पत मािा ………, एकूर् ………, पोर्षकाांची 
सांख्या ………, प्रकार ………, क्षमता ………, िापरलेले रसायन ………, दररोजची रावश ………, नाळक्याचा 
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आकार ………, लागू करण्याची जागा ………, उपकरर्ाकडे सहज जाता येईल असा मागण ………, देििालीची 
जागा ………, रसायनाचे साठिर् कोठे केले? ………. 
 

सां्ांत्र साठवि आणि पांप्रपग :– 
 

साठिर् : वनमणल कूप : स्थान ………, धारकता ……… सांयांिाजिळचे कमी पातळीिरील अन्य साठे 
………, क्षमता ………. 
 

पांरपग : कोर्ीकडे ………, पांपाची सांख्या ………, आकार ………, प्रकार ………, चालन ………, वनयांिर् 
………, आपाती शलक्त ………, आपाती पांपाची तरतूद केली आहे ………, क्षमता ………, शक्तीचे साधन ………, 
प्रतयेक पांपािरील वियोजन लस्िच? ………, सांयांिाचा पाइप आउट : आकार ………, क्षमता ………, द. ल. 
ग.ॅ/वद., जलाघाताकरता तरतूद ………. प्रतयेक पांपाकरता स्ितांि अांतग्राहक ………, अांतग्रांहकािरील कोपरे 
………, अांतग्राहकािरील द्वार झडपा ………, प्रस्रािािरील द्वारझडप ………, प्रस्रािािरील तपासर्ी झडप 
………. 
 

मृदुकरि :– 
 

कावठण्य : मृदुकरर् कराियाची रावश ………, कावठण्य ……… तयार पाण्यातील कावठण्य ………. 
 

मृदुकरर्ाची पद्त : चनुा सोडा ………, केशन विवनमय ………. केशन विवनमय सांचाांची सांख्या ………, 
आतून िाहण्याचा िगे ………, प्रतयेक सांचाचा आकार ………, माध्यम ………, लिर् साठा ………, लिर् जलाची 
टाकी ………, वनयांिक ………. चुना सोडा. िापरलेली रसायने………, अपेवक्षत अविकलल्पत मािा ………. 
अिसादन टाक्या : सांख्या ………, मापे ………, अिरोधन काल ………, पवरिाहाचा िगे ………, अिमल 
वनष्ट्कासन ………. 
 

मृदु केलेले पार्ी : कावठण्य ………, pH ………, अल्कता ………. पुनः काबणनीकरर् : लागर्ारी राशी       
, CO2 ची जागा ………, िुरपे ………, सांपीडक ………, द्रोर्ीचा आकार ………, विश्रामकाल ………. 
 

लोह आवर् मगेँनीज : अनुपचावरत पाण्यातील ………, तयार पाण्यातील ………, वनष्ट्कासनाची पद्त 
………. 
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अणिणरक्ि प्रमे्े 
 

प्रकरि २ रे 
 

२–२० कोष्टक २–१ मध्ये, अल्बेनी, न्यू. यॉ. करता वदलेल्या मावसक पािसाच्या मावहतीचा 
उपयोग करून २२ चौ. मलै के्षिफळ असलेल्या जलवििाजकातील सांिाव्य मावसक उपज वनवित करा. 
वडसेंबर पासून माचणपयंतच्या कालािधीत अपिाह ५० टके्क आवर् इतर मवहन्यात तो ३३ टके्क आहे असे 
गृहीत धरा. उत्तर द. वद. द. ल. गलँनमध्ये अविव्यक्त करा. 
 

२–२१ प्रमेय २–२० मधील कमाल सांिाव्य शुष्ट्क िर्षातल्या तीन सांिाव्य शुष्ट्क मवहन्याांतील 
अपेवक्षत अपिाह वकती असेल? १२०० एकर पृष्ठीय के्षिफळ असलेल्या एका जलाशयात जर नाला 
प्रस्रावित झाला तर, बॉस्टन, मसेॅच्यूसेट्स, रॉचेस्टर, न्यू. यॉ. येथील बाष्ट्पीििनाच्या नोंदींचा आधार 
घेऊन, तयािरून ह्या तीन कमाल शुष्ट्क मवहन्याांत पार्ी वकती उपललध होईल ते काढा. 
 

२–२२ आ. २–४ मध्ये दािविलेल्यासारख्या सोयीस्कर यू. एस. िसूिेक्षर् नकाशाचा उपयोग 
करुन ७००० अविकलल्पत लोकसांख्येच्या एका िसाहतीकरता एक सांिाव्य पृष्ठीय जलस्थान वनवित करा. 
तयातील सिात उपयुक्त असलेली रुपरेिा आवर् तया जलवििाजकातील धरर्ाचे आवर् जलाशयाचे अशी 
सांिाव्य स्थाने वनवित करा. नांतर ४० फूट उांच धरर्ाकरताां नाल्याच्या पृष्ठिागापासून जलाशयाच्या 
पृष्ठिागापयंत जलाशयाची प्रिाह रेिा आरेवित करा आवर् तयाच्या के्षिफळाचे सांगर्न करा. 
 

२–२३ उपललध स्थावनक नोंदीप्रमारे्, १५ एकर वनिासी के्षिातून द. ताशी २·७५ इांचापयंत 
पािसाची अपेक्षा करता येईल अशा तीव्रतेच्या िादळापासून होर्ाऱ्या सांिाव्य अपिाहाचे सांगर्न करा. 
 

२–२४ प्रमेय २–२३ मधील के्षिाच्या रकवचत िरच्या बाजूस आवर् तयाला लागून एका ८ एकर 
प्लॉटिर ३½ एकर फरसबांदी केलेला गाडीतळ असलेला एक ३०० फूट लाांब आवर् १४० फूट रुां द बडा 
बाजार बाांधलेला आहे. पवरर्ामस्िरूप तयािरून वकती अवरवरक्त िादळी प्रिाहाची अपेक्षा करता येईल? 
 

२–२५ आँक्लां ड, कँलीफोमितनया येथील अभ्यासािरुन वनष्ट्पन्न झालेली मावहती िापरून ५, १०, २०, 
३०, ४० ि ६० वमवनटाांकरता सांिाव्य पजणन्य तीव्रता दािविर्ारा पजणन्य िरम ाांचा एक सांच विकवसत करा. 
 

२–२६ दर ताशी ४ इांच पजणन्याची तीव्रसा असताना रम . २–११, २–१२, २–१३ ही सूिे िापरुन 
१·५ चौ. मलै के्षिापासून होर्ाऱ्या अपिाहाांची तुलना करा. S = ४ आवर् P ि C हे ०·५ आहेत. 
 

प्रकरि ३ रे 
 

३–९. ४९००० लोकसांख्येच्या एका िसाहतीत १३७०० गृहसेिा आहेत. तयातील ९८०० एक कुटुांबी 
वनिासस्थाने आहेत आवर् ह्या प्रमेयाकरताां, तयािर वहरिळी आहेत असे गृहीत धरा. जर रस्तयाच्या एका 
बाजूिरील जलिापराचा वनयम, वदिस आलटून पालटूट, अांमलात आर्ला तर शुष्ट्क कालातील गरम हिा 
असलेल्या वदिशी पाण्यात सांिाव्य घट वकती होईल? सोमिार, बुधिार, इ. वदिशी विर्षम रम माांकाांच्या 
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घराांतील वहरिळीिर पार्ी पाजण्यास आवर् मांगळिार, गुरुिार इ. िारी सम रम माांकाांच्या घराांस परिानगी 
वदली आहे; ६५ टके्क घरे पार्ी पाजू शकतील; पार्ी पाजण्यास २ तास सरासरी िळे लागेल; आवर् 
अनुच्छेद ३–२ मधील मावहती अन्यथा लागू करा असे गहृीत धरा. 
 

३–१०. प्रमेय २–२४ मधील बड्या बाजारात ४७ लोक कामािर आहेत आवर् ३९० मोटारींच्या 
करता गाडीतळािर तरतूद केलेली आहे. कोष्टक ३–२ मधील आवर् अनु. ३–६ ि ३–९ मधील उपयुक्त 
मावहती िापरून दर ताशी होर्ारा पाण्याचा सांिाव्य कमाल िापर सांगवर्त करा. शीतन, फिारर्ी अथिा 
कचरा हलिण्याकरता लागर्ारे पार्ी विचारात घेऊ नका. 
 

३–११. प्रमेय ३–९ मधील एक र्षष्टाांश घराांत िाचानुकूलन यांिे बसविली आहेत आवर् दुपारपासून 
रािी दहा पयंत ती चालू राहतात. दर यांिाला दर वमवनटास ४ गलँन पार्ी लागते असे गृहीत धरून 
पाण्याच्या िापराचे सांगर्न करा. आ. ३–४ मध्ये दािविलेले घरगुती िापराचे प्रमार् आधारितू धरून एका 
नमुनेदार वदिसात घरगुती ि िातानुकूलनाकरता होर्ारा एकवित िापर दािविर्ारा िांड–आरेि तयार 
करा. 
 

३–१२ एका िसाहतीतील लोकसांख्या १९४० मध्ये ७६४३, १९५० मध्ये ९८२०, आवर् १९६० मध्ये 
१३१४० होती. ३–१ ि ३–२ ह्या सूिाांप्रमारे् १९८० मध्ये सांिाव्य लोकसांख्या वकती होईल? 
 

३–१३ एका िसाहतीत दर मार्शी सरासरी पाण्याचा िापर दर ताशी ४ गलँन आहे आवर् सामान्य 
पवरलस्थतीत दर मार्शी दर ताशी कमाल प्रमार् ९ गलँन आहे. ९० घरे असर्ाऱ्या एका वििागात ६ इांची 
नळ घातलेला आहे. घरटी दर वदिशी सरासरी ३०० गलॅन िप होतो. नळातील सामान्य प्रिाह, नेहमीच्या 
दर ताशी कमाल प्रमार्ाप्रमार्ें होर्ारा प्रिाह, जेव्हा वनम्या घरातील वहरिळीिर रशपर् करण्यात येते 
तेव्हाचा प्रिाह, आवर् जेव्हा सिण घरातील वहरिळीिर रशपर् करण्यात येते तेव्हाचा प्रिाह, सांगवर्त करा. 
 

३–१४ अनुच्छेद २–१० ि ३–११ मधील मावहती िापरून जेव्हा i = २ इांच ि C = ०·४५ अशी 
मूल्ये असतात तेव्हा ६४० एकर के्षिातील (अ) घरगुती िावहतमलाचा प्रिाह आवर् (आ) िादळी पाण्याचा 
प्रिाह वनवित करा. लोकसांख्येची घनता दर एकरी २५ आहे. 
 

प्रकरि ४ थे 
 

४–११. दोन वनिासी वििागाांना पार्ी पुरिठा करण्याकरताां एका १२ इांची नळातून द. वम. स. 
१४४० गलॅन पार्ी दोन लहान नळाांत सोडण्यात येते. जर प्रतयेक लहान नळातून पाण्याची सारिीच रावश 
िाहून न्याियाची असेल आवर् प्रतयेक लहान नळातील दर हजारी शीर्षणहावन, तोच आधार असलेल्या मोठ्या 
नळातल्यापेक्षाां जास्त होर्ार नसेल तर, लहान नळाांचे काय आकार असािते. 
 

४–१२. एक १८ इांची ि एक १२ इांची मलिावहनी एकमेकास जोडली आहे. प्रतयेक िावहनी ०·००३ 
उतार देऊन बसविलेली आहे आवर् ती अधी िरून िाहील असे अविकल्पन केले आहे. वततकाच उतार 
आवर् प्रिाह गुर्ाांक असताना साांध्या जिळील नरकुां डाच्या िालच्या बाजूस काय आकाराची मलिावहनी 



 

 अनुक्रमणिका 

लागेल? जेव्हा दोन्हीही अांशदायी मलिावहन्या अध्या िाहात असतात तेव्हा तया नळातील प्रिाहाची िोली 
वकती असेल? 
 

४–१३. पुरिठा स्थानापासून वितरर् टाकीपयंत जार्ाऱ्या जलिावहनीला अनेक उांचसिल 
िागाांतून न्याि ेलागेल ि ते सिण जलीथ तलरेरे्षच्या िाली होते. आतली गृहीत पवरलस्थती आवर् शीर्षण याांचा 
आधार घेऊन सांगवर्त केलेल्या पाण्याच्या राशीच्या फक्त ६२ टके्क रावश तया नळातून िाहते. उच्च रबदू 
आवर् गळतयाांच्या जागा शोधून काढण्याकवरता काय कराि ेलागेल आवर् तयाांची स्थाने वनवित कें ल्यािर 
कायणिाही काय करािी लागेल? प्रिाहात िाढ होण्याकरता आर्िी कोर्चे उपाय योजाि ेलागतील? 
 

४–१४. एक मलिावहनी ३९५० फूट लाांब आहे. वतच्या िरच्या टोकाचे उद्दशनं ११२·५० आहे. 
िरच्या टोकाजिळ वतच्यात द. सें. स ०·८१ घ. फूट प्रिाह येतो, ८५० फूट िालच्या बाजूस वतच्यात ०·५८ 
घ. फू./से. प्रिाह येतो, ि आर्िी १२५० फूट पुढे गेल्यािर द. से. स ०·५१ घ. फू. प्रिाह प्रिशे करतो. 
नांतर प्रस्राि रबदूपयंत १८५० फूट नळ सरळ टाकलेला आहे. n = ०·०१३ असताना नळातील प्रतयेक 
वििागाचा आकार, उतार, आवर् क्षमता वनवित करा; तसेच प्रतयेक वििागाच्या दर एक टोकाच्या 
अधस्तलाांची उद्दशणने वनधावरत करा. 
 

१४–१५. अनेक िर्षापूिी एक सांयुक्त मलिावहनी विटाांत बाांधली होती ि ती अांडाकृती होती. वतची 
रुां दी ३६ इांच×५४ इांच होती. जर वतला ०·००१ उतार वदलेला असेल ि ती पूर्णपरे् िरून िाहात असेल तर, 
वतची क्षमता वकती असेल? 
 

१४–१६. ३ फूट रुां द ि ४ फूट िोल चौकोनी काँरम ीटच्या नळातील प्रिाहाची िोली ३ फूट 
असताना प्रिाह वकती असेल? 
 

प्रकरि ५ व े
 

५–६ : ११० फूट लाांबीचा नाला ओलाांडण्याकरता २ नळ असलेल्या सायफनचे अविकल्पन करा. 
मलिावहनी १८ इांची आहे आवर् सरासरी प्रिाह द. से. स ४·५९ घ. फू. आहे मांद प्रिाह द. से. स २·० फूट 
आवर् तीव्र प्रिाह द. से. स ९·० फूट अांदावजत केला आहे. नेहमीची प्रिशे शीर्षणहावन आवर् सायफनच्या 
दोंन्ही टोकाांची उद्दशणने गृहीत धरा. 
 

५–७. एका नरकुां डाजिळ १२ इांची मलिावहनी १८ इांची मलिावहनीस वमळते. १८ इांची िावहनी 
०·००२ उतार देऊन बसविली आहे आवर् ती अधी िरून िाहात असताना द. से. स २·३ घ. फू. प्रिाह 
िाहील असे वतचे अविकल्पन केले आहे. १२ इांची िावहनीचा उतार ०·००३ आहे ि ती अधी िरून िाहात 
असताना वतची अविकलल्पत क्षमता द. से. स ०·९२ घ. फू. आहे. नरकुां डाच्या जिळ साांध्यापाशी 
अधःस्तलाांची सापेक्ष उद्दशणने वकती ठेिनू तया िावहन्या बसिाव्या? जेव्हा १२ इांची िावहनीतून द. से. स १·२५ 
घ. फू. आवर् १८ इांची िावहनीतून द. से. स २·५ घ. फू. प्रिाह िाहतो तेव्हा प्रिाहाांची पृष्ठीय उद्दशणने काय 
असतील. 
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५–८. रितीच्या मार्थ्यािरून साठिर् टाकीत पार्ी िाहून जाण्यास प्रवतबांध कराियाचा आहे. 
अांतःप्रिाह द. वद. २·० द. ल. गलॅन या कमाल प्रमार्ात आहे. टाकीतील जलपातळीची अनुजे्ञय िाढ ८ 
इांच आहे आवर् प्रस्राि नळीचे अगर मोरीच्या अधःस्तलाचे स्थान उच्च जलपातळीच्या ८ फूट िाली ठेिता 
येईल. टाकीतून पवरिाहास प्रवतबांध करण्यासाठी सायफन साांडव्याचे अविकल्पन करा. तसेच प्रिाहाच्या 
सारख्याच राशीची काळजी घेण्याकरता जरुरीप्रमारे् २·१ सूि िापरून पवरिाहाची लाांबी सांगवर्त करा. 
 

५–९. १८ इांची पुरिठा नळ टाकण्यास द. फू. स ११२५ डॉलर ि २४ इांची नळास द. फू. स १७ 
डॉलसण िचण येतो. व्याजाचा दर ३½ प्रवतशत् आहे. िविष्ट्यकालीन िचात दर िर्षी १·५ टक्क्याांनी िाढ 
होईल. नळाची लाांबी ३१००० फूट आहे असे गृहीत धरा ि आताच २४ इांची नळ टाकािा का आता एक १८ 
इांची नळ टाकून, आतापासून १२ िर्षांनी आर्िी एक १८ इांची नळ टाकािा? ह्या दोन्ही पैकी २५ िर्षाच्या 
अिेरींस कोर्ची कृती कमी िचाची होईल? विम्यातील सांिाव्य बचती विचारात घेऊ नका. 
 

प्रकरि ६ व े
 

६–११. जर धरर्ाच्या मार्थ्यािरील लाांबी १४७० फूट ि रुां दी २६ फूट असली, तयाच्यािरील 
अपरप्रिाही उतार २½ ि अनुप्रिाही उतार ३ : १ असला तर आ. ६–३ मध्ये दािविलेल्या मातीच्या 
धरर्ास सुटी माती वकती लागेंल? एक घ. याडण सांदावबत िरािा करता १·३ घ. याडण सुटी माती लागेल 
असे गृहीत धरा. 
 

६–१२ जर अनुप्रिाही दशणनी िागािर २० फूट रुां दीचा पायटा ठेंिला तर स्िािाविक अिस्थेंतील 
आर्िी वकती माती लागेल? 
 

६–१३. आ. ६–४ मध्ये दािविलेल्या गािारितीकरता, जर रितीची सरासरी जाडी ३ फूट असली 
तर काँरम ीट वकती लागेल? 
 

६–१४. उ. ६–७ मधील धरर्ाकरता, जलपृष्ठाच्या पातळीच्या ४० फूट िाली जलदाब, लादीची 
जाडी, आवर् प्रबलीकरर् वशगाांचा आकार आवर् तयाच्या मधील अांतर काय असेल? 
 

६–१५. एका विवहरीचा व्यास २४ इांच ि िोली १५० फू. आहे. जर द. वम. ला ५०० गलॅन पांरपग 
केले तर ५० फूट दूर असलेल्या विवहरीत जलवरक्तीकरर् १० फूट ि ११० फूट दूरच्या दुसऱ्या विवहरीत ३ 
फूट वरक्तीकरर् होते. पांप चालू नसताना, विवहरीतील पाण्याची िोली १०० फूट असते. प्रिािी ितुणळाचा 
व्यास वकती असेल? 
 

६–१६. ६–१५ तील सूि िापरून, जर H = १२०, h = ९०, R = १०००, आवर् मातीच्या 
रचनेतील प्रिािी आकार ०·३ वम. मी. ि सलच्छद्रता ३५ टके्क असली तर २ फूट व्यासाच्या विवहरीची १ फूट 
व्यासाच्या विवहरीपेक्षा िाढीि उपज वनवित करा. जर d = १ फूट, प्रिािी आकार ०·५ वम. मी., आवर् 
सलच्छद्रता ३० टके्क असली तर उपज वकती होईल? 
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६–१७. ६० चौ. मलै के्षिाच्या एका जलवििाजकातून द. वद. ३० द. ल. गलॅन पार्ी सतत काढून 
घेण्याकरता लागर्ारा साठा सांगवर्त करा. प्रमेय ६–२ मधील पाऊस ि अपिाहासांबांधी मावहतीचा, उ. ६–
१ मध्ये वदलेल्या पार्ी िापराकरता, उपयोग करा. टेक्सोमा येथील अनुििािरून १२०० एकर के्षिफळ 
धरून बाष्ट्पीििन काढा. 
 

प्रकरि ७ व े
 

७–११. दररोजचे पार्ी िापराचे प्रमार् १·२ द. ल. गलँन अगर द ताशी ५०००० गलँन आहे. रािी 
८ पासून सकाळी ६ पयंतच्या मागर्ी उच्च नसलेल्या कालात पांप चालू करता याि ेम्हर्ून पाण्याचा वकती 
साठा करािा लागेल? अलग्नशामक प्रिाहाकरता लागर्ाऱ्या तरतुदीकडे दुलणक्ष करा. िापरताना 
तासातासाला होर्ाऱ्या बदलाकरता सिलत ठेि ूनका. 
 

७-१२. जलस्तांिाजिळ द. चौ. इां. स ११० पौंड लस्थर दाबािाली ८ इांची नळातून पार्ी वमळर्ाऱ्या 
द. वम. स २४० गलँन पार्ी पुरिर्ाऱ्या २०० फूट लाांबीच्या होज नळ्या वकती लागतील? 
 

७–१३. प्रमेय ७–१२ मधील ८ इांची नळीची लाांबी जर २००० फूट असेल ि दूरच्या टोकाजिळचा 
दाब द. चौ. इां. स ११० पौंड असेल आवर् दोन होजनवलका िापरल्या असतील तर, जलस्तांिाजिळ 
अिवशष्ट दाब वकती असेल? 
 

७–१४. द. वम. स २००० गलॅन या प्रमार्ात साांध्याजिळ एकाच नळाने पार्ी पुरिण्यात आले 
आहे. ३००० फूट अांतरािर एकि जोडलेल्या सारख्या लाांबीच्या ३ नळाांनी नळसाांध्यापासून वितरर् होत 
आहे. नळाची िैवशष्ट्ठे्य िालील प्रमारे् आहेत : नळाांचे आकार– ८, १०, ि १२ इांच; C–११०, १२०, ि 
१००; प्रतयेक नळातून पार्ी वकती िाहत आहे? 
 

७–१५. आ. ३–२ मध्ये २३ ऑगस्ट १९५६ करता दािविलेल्या िापराच्या दर ताशी प्रमार्ाांचा 
उपयोग करून, सांध्याकाळी ६ पासून सकाळी ६ पयंत सांपूर्ण पांरपग करता याि ेम्हर्नू ि सकाळी ६ िाजता 
पाण्याच्या साठिर्ाच्या कमाल राशीपासून सुरिात करून लागर्ाऱ्या साठिर्ाची रावश वनवित करा. 
 

प्रकरि ८ व े
 

८–११. एका गािाजिळ १३८ एकराचे गोल्फ कोसण आहे ि ते एका लहान नाल्याच्या िरच्या 
बाजूस बनविलेले आहे. तेथे ८०×१२० फूट मापाचे क्लबघर, दोन बाह्य इमारती ि १·५ एकर के्षिफळाचा 
गाडीतळ आहे जर दर ताशी २ इांच पाऊस पडत असेल तर तया के्षिािर अांदाजी िादळी प्रिाह वकती 
िाहील? जर गोल्फकोसणची विरम ी केली आवर् ⅓ एकराच्या प्लॉटिर इमारती बाांधाियाच्या असतील तर, 
जेव्हा ४० टके्क जागिर बाांधकाम करण्यात आले असेल तेव्हा सांिाव्य अपिाह वकती असेल? रस्तयाचे 
के्षिफळ १६ टके्क आवर् घरे, गरेॅज िगैरे प्रतयेकी १२०० चौ. फू. आहेत असे गृहीत धरा; क्लबघर, गाडीतळ 
ि बाह्य इमारती सामावजक करमर्ुकीचे के्षि म्हर्नू रािून ठेिण्यात येईल. रस्तयाच्या बाजूच्या 
पदपथाकरता सिलत ठेि ूनका. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

८–१२. प्रमेय ८–११ करता, जेव्हा सिण जागाांिर बाांधकाम करण्यात येईल तेव्हा प्रिाह वकती 
होईल? 
 

८–१३. आद्रण हिामानात जेथे िजूल मलिावहनीच्या मार्थ्याच्या िर असते अशा के्षिात मलिावहनी 
बसिाियाची आहे. जर २०० एकरािर या िावहनीचा उपयोग होत असेल तर वकती अांतःस्राि अनुजे्ञय 
होईल आवर् शुष्ट्क हिामानात जेव्हा चराच्या तळाच्या िाली िजूल पातळी असते तेव्हा, जर मलिावहनी 
बसिाियाची असेल तर ह्या अांतःस्रािाचे मापन कसे करता येईल? 
 

प्रकरि ९ व े
 

९–६. कोष्टक ९–१ मधील प्रिाहासांबांधी मावहती िापरून आवर् द. वम. स ५००, ८०० ि १२०० 
गलँन पांपाांची क्षमता गृहीत धरून आद्रणकूपातील प्रिाह दािविर्ारा आवर् तीन्ही पांपाांपैकी प्रतयेकाचा 
पवरचालन काल दािविर्ारा आरेि तयार करा. 
 

९–७. प्रमेय ९–६ मधील सिात मोठ्या पांपाच्या सांचालनाकरता, गसँ, गसॅोवलन, अगर वडझेल 
आर्ीबार्ीसाठी ठेिरे् इष्ठ आहे असे िाटते. जर सिण हानींच्यासह उिार २२ फूट असेल तर इांवजनाची 
अश्वशलक्त वकती असेल? ह्या करता इांवजनाचा कोर्चा प्रकार सिात जास्त उपयुक्त होईल? 
 

९–८. प्रमेय ९–५ मध्ये िर्णन केलेला पांप ४५ उद्दशणनािर असलेल्या तलािातून १४१ उद्दशणनािरींल 
टाकीत पार्ी पांप करण्याकरता िापराियाचा आहे. नळाचा व्यास १२ इांच, लाांबी ६५० फूट आवर् तयाचे 
रुक्षता मूल्य C, १०० आहे; शीर्षाची सामान्य हानी ०·९ फूट आहे. (अ) पांपातून प्रिाहाचे वितरर् वकती 
िगेाने होईल? (आ) जर दर kwh ला विजेचा दर ०·०२ डॉलर असेल तर चवलिाची कायणक्षमता ८० टके्क 
असताना दर ताशी वकती िचण येईल? 
 

९–९. (अ) पांपाची कायणक्षमता ७५ टके्क असताना ९५ फूट एकूर् शीर्षांविरुद् द. वम. स ७५० गलॅन 
पार्ी पांप करण्याकरता उपललध अश्वशलक्त वकती लागेल? (आ) सैद्ाांवतक जलाश्वशलक्त वकती विकवसत 
होईल? 
 

प्रकरि १० व े
 

१०–७. सािणजवनक स्िास्र्थ्यसेिा मानकाांस अनुसरून अ. १०–७ मधल्या सूचीतील पदाथांत दर 
द. ल. गलॅनला वकती पौंड अांतिणस्तू असतील? 
 

१०–८. अ. १०–१३ त पवरगवर्त केलेल्या पर् तेिढ्ाचपुरते मयांवदत असलेल्या वपण्याच्या 
पाण्यातून पसरर्ाऱ्या रोगाांची यादी करा. 
 

१०–९ उपचाराांच्या गरजा आवर् पद्ती ठरविण्याकरता िावहतमलाच्या चाांचण्या घेण्यात आल्या. 
याकरता लागर्ाऱ्या अवधक महतिाच्या चाांचण्याची यादी करा. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकरि ११ व े
 

११–९. रितीची जाडी १२ इांच आवर् तळाची जाडी ८ इांच आहे असे गृहीत धरल्यास प्रमेथे ११–२ 
ि ११–३ मधील टाक्या बाधण्याकरता काँरम ीटची वकती रावश लागेल? प्रस्रािनाल्याांच्याकडे दुलणक्ष करा 
आवर् तळ सपाट आहे ि मुक्तबाांध १८ इांच ठेिाियाचा असे गृहीत धरा. 
 

११–१०. पूिोपचार करून वमसूरी नदीच्या पाण्यातील गढूळपर्ा द. वल, ला १४००० वम. गॅ्र. 
पासून द. वल. ला ८०० वम. गॅ्र. इतका कमी केला. असे करत असताना द. द. ल. गलॅनमधून वकती पौंड 
शुष्ट्क घनपदाथण काढून टाकण्यात आले? जर अिसावदत द्रव्यात ८ टके्क घनपदाथण ि ९२ टके्क पार्ी असेल 
तर पूिण अिसादनाने द. ल. ल. गलँनात अिमलाची वकती रावश वनमार् होईल? 
 

११–११. अल्यवूमनम सल्फेटने वकलाटन करण्यात येर्ाऱ्या पाण्याची क्षारता द. वल. ला ८ वम. गॅ्र. 
आहे. वकलाटनासाठी दर गलॅनला १·५ गे्र. अल्यूवमनम सल्फेट लागेल असे गृहीत धरले आवर् तयार 
पाण्यात अिवशष्ट क्षारता द. वल. ला २० वम. गॅ्र रहािी अशी इच्छा असेल तर CaO म्हर्ून चनुा पाण्यात 
वकती वमसळािा? 
 

११–१२. सल्लयवूरक अम्ल, सोवडयम हायड्रॉक्साइड, वसवलकॉन डाय ऑक्साइड, आवर् फेरस 
सल्फेट, याांचे रेर्िीयिार वकती असतील? िालील अर्ुिार िापरून अ. ११–११ तील समीकररे् 
सांतुवलत करा : Fe, ५५·८; S, ३२·०; O, १६; Cl, ३५·४. 
 

प्रकरि १२ व े
 

१२–७. ियुारी गटारे, कां कर आवर् िाळूचे स्तर, धािन जल द्रोर्ी. याांची उद्दशणने, आवर् सामान्य 
पवरचालनाच्या पवरलस्थतीतील जल पृष्ठ, ही दाििर्ारा मापाबरहुकूम छेद आरेवित करा. 
 

१२–८. प्रिशेी जाळ्या, अिस्थापन, दु्रत िालुका वनस्यांदन, आवर् वनमणल जल टाकी, याांचा 
समादेश असलेल्या जलोपचार सांयांिाची रूपरेिा आवर् प्रिाह आरेि तयार करा आवर् प्रतयेक टप्प्यातील 
जलपषृ्ठाचे उद्दशणन सूवचत करा. सांयांिामधून जार्ारी बाह्य रूपरेिा तयार करा. 
 

१२–९. १८×२० मापाचे चार वनस्यांदक एका वनस्यांदक सांयांिात आहेत. सांयांिाच्या वनधावरत 
क्षमतेच्या सरासरी ९६ टके्क पाण्याचा िप आहे. ६ तास पाण्याचा सरासरी उपयोग करण्याची क्षमता 
असलेल्या वनमणल जलकूपाची तरतूद कराियाची आहे. जर वनस्यांदन पवरचालन िगे द. चौ. फु. स. द. वम. 
स २ गलॅन असला आवर् वनमंल जलकूपाची प्रिािी िोली १२ फूट असली तर तया कूपाची मापे काय 
असािीत? वनमलं कूपाचा तळ आवर् वनस्यांदकाचे जलपषृ्ठ, याांच्या उद्दशणनातील फरक सामान्य पवरलस्थतीत 
वकती असेल? 
 

१२–१०. द. वम. स. वनस्यांदनाचा िगे १½ गलॅन सूरवक्षतपरे् वटकून राहील अशा पूिोपचार 
केलेल्या ९ फूट व्यासाच्या दाब वनस्यांदकाची द. वम. स गलँनमध्ये काय क्षमता असेल? 
 



 

 अनुक्रमणिका 

१२–११. स्रीटर सूि, Ea = CRn/log T, िापरून वकलाटन ि अिस्थापनात होर्ाऱ्या जीिार्ूांच्या 
अांशातील घट मोजता येते. यथे Ea =  मल वनस्रािातील जीिार्ूांचा अांश, R = अनुपचावरत पाण्यातील 
जीिार्ूांचा अांश, T = अिस्थापन काल तासात वदलेले असतात. C = ०·५७ आवर् n = ०·८८ ही मूल्ये 
िापरून जेव्हा R = १०००० ि T = ६ असतात तेव्हा जीिार्ू वकती कमी करता येतील. 
 

प्रकरि १३ व े
 

१३–६. जर जलवितरर्ाचा कमाल िगे १६ तासाच्या पवरचालनािर आधारलेला असेल आवर् द. 
वल. ला ३ वम. गॅ्र. पयंत क्लोरीन लागू करण्याची तरतूद कराियाची इच्छा असेल तर द. वद. ५·५ द. ल. 
गलॅन पाण्याचे वनस्यांदन करर्ाऱ्या जलोपचार सांयांिाकरता पौंडात द. वद. क्लोरीवनकारकाची क्षमता 
वकती असािी? 
 

१३–७. परमार्ुिाराच्या आधारािर, सांयुगाच्या एकूर् िजनाच्या टके्किारीत अविव्यक्त केलेला Ca 
(OCl)2 मधील क्लोरीनचा अांश वकती असेल? कॅलल्शयमचा परमार्ुिार ४०·०८ आहे. 
 

१३–८ प्रमेय १२–१० मधील दाबवनस्यांदकातील पार्ी आवर् क्लोरीन याांच्यामधील सांपकण  काल 
३० वमवनटे ठेिाियाची इच्छा आहे. लघुपवरपथ वनमार् होर्ार नाही अशी व्यिस्था असलेल्या पुरेशा 
क्षमतेच्या िोलीचे अविकल्पन करा. 
 

१३–९. प्रमेंय १२–१० मधील दाबवनस्यांदकाकरता द. वल. ला १ वम. गॅ्र. क्लोरीनच्या साांद्रर्ाची 
तरतूद कराियाची आहे. तयाकरता Ca (OCl)2 वकती लागेल? द्रािर्–पोर्षक २४ तास चालू राहण्यासाठी 
क्लोरीनच्या द्रािर् टाकीची क्षमता वकती असािी? सुरक्षागुर्ाांक ५० धरािा. 
 

प्रकरि १४ व े
 

१४–१०. अनु. १४–२ मधील समीकरर्ें सांतुवलत करा. 
 

१४–११. जर द. वल. ला ३५००० वम. गॅ्र. विरघळलेले घनपदाथण असलें ल्या समुद्राच्या पाण्याचे द. 
वल. ला १००० वम. ग्रँ. घनपदाथं असलेल्या वपता येईल अशा पाण्यात पवरितणन केले तर, शुष्ट्क आधारािर 
एक द. ल. गलॅन सागरी पाण्यातून वकती पौंड घनपदाथण काढून टाकण्यात आले असतील? जर 
घनपदाथांचा अांश १० टके्क असला तर, अिशरे्षाची राशी वकती असेल? 
 

१४–१२. द. वद. एक द. ल. गलँन पाण्याचे पुनःकाबणनीकरर् करण्याकरता २५ वमवनटे रोधन 
कालाची तरतूद केलेल्या ि पाण्याची िोली १० फूट असलेल्या टाकीचे अविकल्पन करा. 
 

१४–१३. द. वल. ला १६० पासून ८५ वम. गॅ्र. पयंत पाण्याची कठोरता कमी कराियाची आहे. 
१००० गे्रन कठोरता नाहीशी करण्याकरता ०·४५ पौंड लिर् लागते या आधारािर द. वद. २·५ द. ल. 
गलॅन पाण्यािरील उपचार करण्यासाठी वकती लिर्ाची जरुरी लागेल? 
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१४–१४. मृदुकरर् कराियाच्या पाण्याच्या विश्लेर्षर्ातून पुढील साांद्रर्ें वदसून आली : CaCO3 
च्या स्िरूपात एकूर् कठोरता २२० वम. गॅ्र./वल; Mg म्हर्ून मगँ्नेवशयम २० वम. ग्रँ./वल; CaCO3 म्हर्ून 
एकूर् अल्कता २०० वम. गॅ्र./वल; CO2 म्हर्ून काबंन डाय ऑक्साइड २१ वम. ग्रँ./वल; तयार पाण्यात एकूर् 
कठोरता ५० वम. गॅ्र./वल. असािी अशी इच्छा आहे. उपचाराकरता लागर्ाऱ्या रसायनाांचे गर्न करा. 
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१५–८. उतपे्रवरत काबणन िापरून चि आवर् गांध वनयांवित करण्याची वशफारस करण्यासाठी तुम्हास 
बोलाविले आहे. बरर्ी–चाांचर्ीची पद्त िापरून प्रयोगशाळेतील चाांचर्ीकरता लागर्ाऱ्या कायंपद्तीची 
आिर्ी करा. 
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१६–७. िावहतमलाचा प्रिाह दररोज १·५ द. ल. गलॅन आहे. दोंन प्राथवमक अिस्थापन टाक्याांची 
तरतूद कराियाची आहे. रितीची जाडी १२ इांच ि तळाची जाडी ८ इांच गृहीत धरून, एकमेकाशजेारी 
बसविलेल्या दोन चौकोनी टाक्याांना दोन गोल टाक्याांच्या तुलनेने वकती काँरम ीट लागेल? ४ तासाांच्या 
अिरोधन कालाची तरतूद करा, पाश्वणजलाची िोली ८ फूट ठेिा. अिमल नाळकी, तळ उतार, मल 
वनःस्रािी नाल्याांच्या सांबधीचा विचार सोडून द्ा, पर् मुक्त बाांधा करता १८ इांचाची तरतूद करा. 
 

१६–८. प्रमेय १६–७ मधील गोल टाक्याांच्या जोडीकरता बाांधािरील पवरिाहाचे प्रमार् काय 
असेल, आवर् द. वद. द. फु. स १५००० गलॅन इतका बाधाांिरील पवरिाह मयांवदत करण्याकरता चौकोनी 
टाक्यात बाांधाची अवतवरक्त लाांबी वकती ठेिािी? 
 

१६–९ १६–८ या उदाहरर्ात, अिमल कक्षात द. मार्शी २ घ. फू. क्षमतेची तरतूद केलेली आहे. 
द. मार्शी ३½ घ. फू. क्षमतेची तरतूद करण्याकरता अिमल कक्षाचे पुनः अविकल्पन करा आवर् 
जलपषृ्ठाच्या िालची टाकीची िोली वनवित करा. 
 

१६–१०. आ. १६–१३ िापरून प्रमेय १६–४ मधील अिस्थापन टाकीतील BODचे वनष्ट्कासन 
वनधांवरत करा. 
 

१६–११. १०० विद्ाथी असलेल्या (को. ३–२ पहा) वदिसा चालर्ाऱ्या शाळेकरता पूवतकुां ड आवर् 
वनस्तारर् के्षि आवर् द. वद. पूवतकुां डातील दर गलँन मल वनःस्रािास १ चौ. फू. मृदा सांपकण  के्षि वमळेल 
अशा फरसबांद वनस्तरर् के्षिाचे अविकल्पन करा. फरशीच्या प्रतयेक ओळीची लाांबी १२० फूट ि ओळीतील 
अांतर ६ फूट राहील अशा मयादा ठेिा आवर् फरशीच्या ओळींतून समप्रमार्ात प्रिाहाचे वििाजन होईल 
अशी योजना करा. 
 

१६–१२. ५ वदिसाांचा BOD, २०५ वम. गॅ्र./वल. असलेल्या एक द. ल. गलॅन िावहतमलाच्या 
प्रिाहातून वनमांर् झालेली मागर्ी पुरी करण्याकरता ऑलक्सजन वकती लागेल? द. वद. द. मार्शी ०·१७ 
पौंड प्रमारे् तो (ऑलक्सजन) वकती लोकसांख्येचे प्रवतवनवधति करील; 
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१६-१३. एका विद्ार्थ्यांच्या छािर्ीतील लोकसांख्या ८४ मुले ि १६ कमंचारी अशी आहे. द. वद. द. 

मार्शी सरासरी पाण्याचा िापर ४० गलॅन होतो. तेथील अपवशष्टािर उपचार करण्याकरता लागर्ाऱ्या 
पूवतकुां डाची क्षमता आवर् जर जवमनीत होर्ारे वझरपर् द. वद. द. चौ. फु. स ०·८ गलॅन अनुजे्ञय असेल 
तर, वनस्तारर्–फरशीच्या ओळींची लाांबी १५० फूट नावर् तयातील रुां दी ६ फुटाइतकी मयावदत ठेिा. एक 
नमुनेदार रुपरेिा दाििा 
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१७–६. २००० फूट उद्दशणन, ६५°F तपमान, आवर् द. चौ. इां. स ८ फूट दाब असताना, द. वम. स 
१०००० घ. फू. िायुप्रिाहाकरता १२ इांच व्यासाच्या १०० फूट लाांब साध्या वबडाच्या नळातील दाबपाताचे 
सांगर्न करा. 
 

१७–७. (अ) द. ग.ँ ला लागर्ाऱ्या िायुपद्तीने आवर् (आ) प्राथवमक अिस्थापन टाकीत ३५ टके्क 
BOD चें वनष्ट्कासन होतें असे गृहीत धरुन द. पौं. BOD च्या पद्तीने, द. वद. ३·० द. ल. गलँन 
िावहतमलािर उपचार करण्यासाठी लागर्ाऱ्या हिचे्या राशीचे द. वम. स. घ. फु. त अांदाज करा. 
 

१७–८. परतर्ारा अिमल ३० प्रवतशत् आवर् िातनकाल ७½ तास असताना, द. वद. १·६ द. ल. 
गलँन प्रिाहाचे यांिाने िातन करून उपचार करण्याकरता टाकीची वकती धारकता लागेल? 
 

१७–९. प्रमेय १७–७ (आ) मधील सांयांिातून ९२ टके्क सेंवद्रय िारर्ाचे वनष्ट्कासन होते असे गृहीत 
धरा. प्रवतस्थापनातून द. वद. वकती पौंड ऑलक्सजनची तरतूद करण्यात येत आहे? 
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१८–१०. वनस्यांदकाचा व्यास ८५ फूट आहे, िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. १·४ द. ल. गलँन आहे, 
आवर् पुनराविसरर् गुर्ोत्तर २·० आहे. वनस्यांदकातील जलीय िारर्ाचे प्रमार् काय आहे? 
 

१८–११. जर वनस्यांदकाची िोली ६ फूट असेल आवर् अिस्थावपत िावहतमलातील BOD, २०० 
वम. गॅ्र./वल. असेल तर, प्रमेय १०–१० तील वनस्यांदकाची सांिाव्य कायणक्षमता वकती असेल आवर् 
मलवनःस्रािातील BOD ची शलक्त वकती असेल? 
 

१८–१२. प्रमेय १८–१० तील सांचाच्या आकाराच्या दुय्यम वनस्यांदकाची सांयांिाला जोड देण्यात 
आली. R, १·० आहे. दुय्यम वनस्यांदकातील मलवनःस्रािाची सांिाव्य शलक्त वकती असेल? 
 

१८–१३. जर प्रतयेक बाबतीत R, ०५ असेल तर प्राथवमक ि दुय्यम अशा दोन्ही वनस्यांदकातून 
काय फलप्राप्ती होईल? 
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१८–१४. १५०० लोकिस्तीतून वनमांर् होर्ाऱ्या द. वद. १५०००० गलँन िावहतमल प्रिाहाकरता 
ऑलक्सकरर् तलािाचे अविकल्पन करा. तयाची िोली, िरािाचे उतार. आवर् कुां पर्ाची जागा दाििा. द. 
मार्शी ०·१७ पौंड BOD च्यािर अविकल्पन आधावरत करा आवर् घरगुती िावहतमल सामान्य आहे असे 
गृहीत धरा. 
 

१८–१५. द. वद. २·६ द. ल. ग.ँ प्रिाह आवर् प्रयुक्त BOD चे साांद्रर् द. वल. ला. १६० वम. ग्रँ. 
असताना द. घ. या. स १·८ पौंड िारर्ाच्या एका टप्प्याच्या उच्चगवत वनस्यांदकाकरता वकती घ. याडण 
माध्यमाची गरज लागेल? द. ए. फु. स ६०० पौंड िारर्ाच्या मानक गवत वनस्यांदकाकरता वकती (घ) याडण 
माध्यम लागेल? 
 

१८–१६. द. वद. सरासरी ५००००० गलॅन या प्रमार्ात वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकातील मलवनःस्राि 
िाळूच्या सांस्तारािर लागू कराियाचा इरादा आहे. जर डोसाचा काल एक तास असला, वनस्तारर् काल ३ 
तास असला, आवर् विश्रामकाल २ तास असला तर, १००×१० फूट सांस्तरािरील प्रयुक्तीचे प्रमार् काय 
असेल? डोरसग टाकीचा अांदाजी आकार काय असेल? 
 

१८–१७. प्र. १८–११ तील वनस्यांदकातून दर वदिशी वकती पौंड ऑलक्सजन वमळेल? 
 

१८-१८. घरगुती िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. १ द. ल. गलॅन आहे आवर् ५ वदिसाचा BOD द. वल 
ला ९४० वम. ग्रँ. आहे. प्राथवमक अिस्थापन टाकीतून ३५ टके्क वनष्ट्कासन होतें. प्राथवमक मलप्रिाहािर 
पुनराविसरर् न करता मानक-प्रमावर्त-वनस्यांदकात उपचार करण्यात आले आहेत. जर २·६७ एकर फूट 
आयतन असेल आवर् ६ फूट िोली असेल तर, बरोबरच्या दुय्यम अिस्थापन टाकींतील मलप्रिाहातील 
BOD चा सांिाव्य अांश वकती असेल? 
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१९–१० (अ) वमसळलेल्या अिमलाचे ९०°F इतके तपमान होण्याकरता आवर् (आ) ४० फूट 
व्यास ि २५ फूट िोल पावचिातील विवकरर् आवर् इतर हानींची तरतूद करण्याकरता िालील 
पवरलस्थतीत द. वदिशी लागर्ारी उष्ट्र्ता Btu त वनधावरत करा : लोकसांख्या ८०००; िावहतमल प्रिाह द. 
वद. १ द. ल. गलॅन; अिमलाची रावश द वद. ३००० गलॅन; अनुपचावरत अिमलाचे सरासरी तपमान ५८°F; 
पावचिाची धारकता २५००० घ. फू.; गसॅचे तापमूल्य ६५० Btu. अनुच्छेद १९–७ मधील आधार सामुग्रीचा 
उपयोग करा. 
 

१९–११. द. वल. ला २२० वम. गॅ्र. तरांगर्ारे घनपदाथण अनुपचावरत अिमलात आहेत. अिस्थापन 
करून तयापैकी ६० टके्क वनष्ट्कावसत केले, आवर् पवरर्ामी अिमलात ५ टके्क घनपदाथण रावहले असे गृहीत 
धरल्यास द. वद. १ द. ल. गलँन प्रिाह असताना अिमलाची रोंजची रावश वकती असेल? 
 

१९–१२. प्रमेय १९–११ च्या सांबांधात, पाचनाने ३५ टके्क रावश कमी होते आवर् ९० टके्क आद्रणताांश 
कमी होतो असे गृहीत धरल्यास, उरलेल्या अिमलाची रोजची सरासरी रावश वकती असेल? जर टाकीतून 
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एका आठिड्याच्या अांतराने अिमल काढून घेतला तर, सांतुवलत िारर् वटकून राहाण्याकरता वकती 
अिमल काढून घ्यािा लागेल? 
 

१९–१३. १२०००० लोकसांख्येपासून वनमार् होर्ाऱ्या घरगुती िावहतमलािर उच्चगवत वनस्यांदक 
सांयांिात उपचार करण्यात येतो. प्रिाह द. वद. द. मार्शी ९० गलँन; BOD द. वल ला २२० वम. ग्रँ., आवर् 
SS द. वल. ला २५ वम. गॅ्र. आहे. घनपदाथांचे ९० टके्क वनष्ट्कासन होते आवर् तयापकैी ७० टके्क बाष्ट्पशील 
आहेत. जर पाचन करून बाष्ट्पशील घनपदाथं ६० प्रवतशत् कमी केले आवर् बाष्ट्पशील द्रव्याच्या दर पौंडास 
१२½ घ. फू. गसॅ वनमांर् केला तर वकती उष्ट्र्ता वनमार् होईल? 
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२०–५. प्रमेय २०–१ मध्ये वनिवेदत केलेल्या प्रिाहाकरता दोन टप्प्याांच्या वनस्यांदनाच्या उपचारात 
पुनराविसरर्ाचे इष्ट गुर्ोत्तर वकती असाि?े ३ तासाांचा अिरोधन काल ि द. वद. द. चौ. फु. स द. वम. स 
६५० गलॅन प्रिाह हे प्रमार् गृहीत धरले असताना स्िीकृत केलेल्या पुनराविसरर् गुर्ोत्तराकरता प्राथवमक 
अिस्थापन टाकीचा आकार वनधांवरत करा. 
 

२०–६. प्रमेय २०–१ मधील अिमलाची शलक्त ७० प्रवतशत् कमी करण्याकरता जर वनिात 
पाचनाचा उपयोग कराियाचा असेल तर, प्राथवमक अिस्थापन टाकीचा सोयीस्कर आकार काय असािा 
आवर् जर अनु. १८–१३ मधील वमवसवसपी िोऱ्यातील आधारसामुग्री िापरली तर, पुनराविसरर् काय 
असाि?े 
 

प्रकरि २१ व े
 

२१–६. सकाळी ८–३० ते सायांकाळी ४–३० पयंतच्या कालात दर ताशी ५०० िाहने जार्ाऱ्या 
दोन पट्ट्याांच्या फरसबांध हमरस्तयाच्या बाजूने नळ बसविण्याच्या काळात िाहतुकीचे सांरक्षर् व्हाि ेआवर् 
वतला वकमान अडथळा होईल अशी तरतूद करता यािी म्हर्ून अांमलात आर्ण्याच्या उपायाांचा समािशे 
असलेले वनदेशपि तयार करा. बाजूची रुां दी ८ फूट आहे ि १२ इांची नळाची मध्यरेर्षा बाजूच्या बाहेरच्या 
उजव्या वकनारीच्या िाली आहे. 
 

२१–७. प्रमेंय २१–६ मधील नळ बसविण्याकरता नेमलेल्या कमणचाऱ्याांच्या कमाल सुरके्षची िािी 
राहील असे वनदेशपि तयार करा. 
 

२१–८. उपिोक्तयास पार्ी पोहोचविण्याकरता द. द. ल. गलॅनला २०० डॉलर िचण येतो. घरटी 
सरासरी लोकसांख्या ४·३ आहे आवर् पाण्याचा सरासरी िप द. वद. द. मार्शी १०० गलॅन आहे. मीटर 
बसिाियास ११ डॉलर िचण येतो. मीटर बसविण्याचे समथणन करण्याकरता पार्ी मापनाने वकती बचत 
झाली पावहजे? १० िर्षपेयंत मीटरचीं देििाल काहीही करािी लागर्ार नाही असे गहृीत धरा. 
 

प्रकरि २२ व े
 



 

 अनुक्रमणिका 

२२–२. आ. २२–१ मध्ये दािविलेल्या ि अनुच्छेद २२–२ ते २२–५ मधील मावहतीिरून केलेल्या 
सुधारर्ाांचा समािशे असलेल्या सांयांिाच्या आिर्ीकरता लागर्ाऱ्या सांिाव्य नळाांच्या आकाराांचे सांगर्न 
करा. लाांबीकडे दुलणक्ष करा, िगे द. से. स ३ फुटाइतका मयावदत ठेिा, आवर् नळ मानक आकाराांचे 
िापरा. 
 

२२–३. कायालय, मुतारीं, प्रयोगशाळा, अिमल पांप, साठिर्, तापन, अिमल वनस्यांदक, 
वनयांिक, क्लोवरनीकारक. आवर् सांयांिाला अिश्य असर्ारे अन्य घटक, याांचा समािशे असलेला एक 
प्लँन तयार करा आवर् तयािर िोल्याांची मापे दाििा. 
 

२२–४. जेव्हा अनुपचावरत िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. १ द. ल. गलॅन असतो तेव्हा आ. २२–१ 
मध्ये दािविलेल्या नळातून वकती प्रिाह िाहील? जेव्हा अनुपचावरत िावहतमलाचा प्रिाह द. वद. ०·६ द. 
ल. गलँन असतो तेव्हा तो वकती असेल? 
 

२२–५. १२–२ (रम माांकाचे) सूि िापरून अनुच्छेद २२–५ मधील वठबकर्ाऱ्या वनस्यांदकाच्या 
नालीच्या िरच्या टोकातील पाण्याची अांदाजी िोली वनधांवरत करा. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

शब्दसांग्रह 
 

इांन्नलश-मराठी 
 

A 
Accelo तिरक 
Acidity अम्लता 
Activated उतपे्रवरत 
Additive सांयोजय 
Aeration िातन 
Aerobic िातजीिी 
Air lift िायु उतथापक 
Air release valve िायुमोचन झडप 
Algae शिेाळे 
Alkalinity क्षारता 
Alternating प्रतयािती  
Anaerobic िातवनरपेक्ष 
Analyzer विश्लेर्षक 
Anemometer िायुिगे मापी 
Anode धनाग्र 
Aquifer जलस्तर 
Artesian उतसृत 
Atmospheric िायुमांडलीय 
Atom अर् ु

B 
Back filling पििराि 
Back wash प्रवतधािन 
Bacteria जीिार् ु
Basin द्रोर्ी 
Bearing धारुक 
Bell & Spigot घांटातोंड, नरमादी 
Bench mark तलवचन्ह 



 

 अनुक्रमणिका 

Bending moment नमनघूर् ं
Biochemical Oxygen demand– जीिरसायनी ऑलक्सजनची मागर्ी, BOD 
Bleach विरांजक 
Biofilter जीिार्ु वनस्यांदक, जैिी वनस्यांदक 
Bio precipitation जीिार्ु अिके्षपर् 
Biosorption जीिार्ु अिशोर्षर् 
Bond stress बांध प्रवतबल 
Booster िधंक 
Buoyance उतप्लािन 
Butterfly valve वततली झडप 

C 

Cafeteria आहावरका 
Carry over पूिांिवशष्ट 
Catch basin जलरोधक कुां डी 
Cathode ऋर्ाग्र 
Cation exchange रम र्ायनविवनमय 
Caustic दाहक 
Centrifuge अपकें द्री 
Cercariae सकण री 
Cess pool मलकुां ड, पूवतकुां ड 
Charge (electric) (विद्तू्) िार 
Check valve वनयामक झडप 
Circuit पवरपथ 
Clarrification वनमणलीकरर् 
Cleavage विदलन 
Coagulation वकलाटन 
Coffer dam कुां डन बाांध 
Comminutor विचूर्ंक 
Condensation सांघनन 
Conditioning अनुकूलन 
Concentrator सांकें द्रक 
Cone of depression अिनमन कोन 



 

 अनुक्रमणिका 

Contact bed सांपकण  तल 
Container आधान पाि 
Contamination सांदूर्षर् 
Continental महाद्वीपीय 
Corporate tax वनगम कर 
Corrosiveness सांक्षारकता, सांक्षारर् 
Cross method प्रवतपद्वत, अनुप्रस्थ पद्वत 
Cross section अनुप्रस्थ छेद 
Crushing strength अििांजन शलक्त 
Cysts कृवमकोश 

D 

Dead end एकमुिी, डेड एांड 
Decay cycle क्षय चरम  
Deck type पृष्ठिाही प्रकार 
Dechlorination विक्लोवरनीकरर् 
Dental caries दांतक्षरर् 
Design अविकल्पन 
Deterent पराितणक 
Detention period विश्रामकाल 
Detergent प्रक्षालक 
Diagonal विकर् ं
Differential अिकल 
Differential medium वििेदी माध्यम 
Diffused अविसावरत 
Diffuser विसारक 
Digestion उपचारर्, पाचन 
Dilution तनुकरर् 
Discharge प्रस्राि 
Dispersal विवकरर् 
Displacement period विस्थापन काल 
Disposal विल्हेिाट, वनष्ट्कासन 
Dissociation विघटन 



 

 अनुक्रमणिका 

Distinguishing वििेदक 
Diversion weir मोडबाांध 
Draft मागर्ी 
Draw down वरक्तता 
Draw off pipe मोडनळी 
Draniage वनचरा. वनकास 
Drift अपोढ 
Dynamic गवतशील 

E 
Eduction उतकर्षणर् 
Effluent मलवनस्राि 
Ejector वनष्ट्कासक 
Electrolysis विदु्त् विश्लेर्षर् 
Elevated उतथावपत 
Elevation उद्दशणन 
Elutriate शुद् कररे्, धुिनू काढरे् 
Emperical अनुििजन्य 
Energy budget ऊजा सांकल्प 
Enteric आांतड्यातील 
Evaporaton बाष्ट्पीििन 
Evapotranspiration बाष्ट्पोतसणन 
Exaust उच्छ् िसन 
Exponential घातीय 
Extreme चरमसीमा 

F 
Facultative अनाग्राही 
Faecal मलस्पशी 
Faults भ्रांश 
Filtration वनस्यांदन 
Fission वििांजन 
Flash boards चढाि पट्ट्या 
Flash drying दमन शुष्ट्कन 



 

 अनुक्रमणिका 

Flash mix दमक वमश्रर् 
Flock पुांजके 
Flush सांप्रिाही, उत् धािन 
Flushing सांधािन 
Frazie कलमी 
Free board मुक्त बाांध 
Front foot assessment अग्रपद वनधारर् 
Fungi बुरशी 

G 
Genera समान गुर्धमांचा 
Generator जवनि 
Geographical िौगोवलक 
Geological ितूतिीय 
Grab sample पकड नमुना 
Gravity dam िारावश्रत धरर् 
Gravimeter िारवमतीय 
Grit कां कर 
Grounded िसूांपमितकत 
Ground water िजूल, आांतिौम जल 

H 

Hardness कठोरता 
Head room शीर्षांतर 
Hydrant जलस्तांि, नळिाांब 
Hydraulics द्रिगवतशास्र 
Hydrated जल योवजत 

I 

Impeller पे्ररक 
Incineration िस्मीकरर् 
Incubation उद ििन 
Index सूचकाांक 
Inert अवरम य 
Infiltration अांतःसरर् 



 

 अनुक्रमणिका 

Infiltration gallery पाझर बोगदा 
Inflow अांतिाह 
Inhibitor वनरोधक 
Inlet प्रिशेद्वार 
Inoculation आिपन 
Instrumentation साधन विवनयोग 
Insulation विसांिाहन 
Intercepting अांतछेदन 
Interfering व्यवतकारक 
Intersection प्रवतच्छेदन 
Interstices अांतरािकाश 
Intrude अांतिदेन 
Invert अधःस्तल 

J 

Junction साांधा, सांगम 
L 

Lactose दुग्धशकण रा 
Lagoon िाजर् 
Laterals पाश्वणनवलका, पाश्वणिावहन्या 
Leaping weir कुद बाांध, उडार् बाांध 
Levelling तलमापन 
Limiting चरम, सीमाांत 
Logerithm लघुगर्क 

M 

Magnification आिधणन 
Manhole तपासकुां डी, नरकुां ड 
Mass diagram सामुवहक िरम  
Master map बृहत् नकाशा 
Mean माध्य 
Microscopical सूक्ष्मदशी 
Moldy कुजट 
Molecule रेर्ु 



 

 अनुक्रमणिका 

Momentum सांिगे 
Mortise & tenon कुसुरिधी 
Motive Power चालन शक्ती 

N 

Nascent निजात 
Neutralise वनष्ट्प्रि कररे् 
Nomograph सूिालेि 
Nonoverflow अपवरिाही 
Nuclei गिणक 

O 

Operating Curve पवरचालन िरम  
Organism सूक्ष्म जीि 
Osmotic process पवरसारक प्रवरम या 
Outfall (sewer) अवध (मल) िावहनी, वनकासी िावहनी 
Outlet वनगणमद्वार 
Overflow पवरिाह 
Oxidation reduction potential ऑक्सी न्यनूीकरर् वििि 

P 

Parasite परजीिी 
Patent एकस्ि 
Pathogenic रोगजनक 
Penetration प्रिशेन 
Percolalion अांतस्रिर् 
Permeabiility प्रिशे्यता 
Pertinent समपणक 
Photo synthesis प्रकाश सांश्लेर्षर् 
Pizometric द्रिदाब मापीय 
Plankton पवरप्लािी जीि 
Plumbing नळकाम, नळकारी 
Plunger type मुसळी प्रकारचा, मिक प्रकारचा 
Pneumatic िायिीय 
Point of departure प्रस्थान रबदु 



 

 अनुक्रमणिका 

Precipitation अिके्षपर् 
Premise आधारविधान 
Prerequisite पूिािश्यक 
Prestressed पूिपं्रवतबवलत 
Priming पार्िरे् 
Problem प्रमेय, समस्या 
Proportional अनुपाती 
Profile पाश्वणवचि 
Pyramid सूवचस्तांि 

Q 

Quiescent वनिल 
R 

Radio active वकरर्ोतसगी 
Ravine घळ 
Raw (water) अनुपचावरत (पार्ी) 
Reactant अविकारक 
Reaction प्रवरम या 
Reaeration पुनिाचन 
Reaction velocity coefficient अविवरम या िगे गुर्ाांक 
Reactor अर्ुिट्टी 
Receiver धारक 
Recharging पुनरािशेन, पुनिंरर् 
Recirculation पुनराविसरर् 
Reciprocal व्यस्ताांक, व्युतरम मी 
Reciprocating पिाग्र 
Reducer लघुकारक 
Refrigerated प्रशीवतत 
Removal वनष्ट्कासन 
Residual अिवशष्ट 
Resister प्रवतरोधक 
Retention अिरोधन 
Revenue bonds राजस्ि रोिे 



 

 अनुक्रमणिका 

Reversible प्रवतिती 
Revolving पवररम ामी 
Right of way मागांवधकार 
Rock fill अश्मस्थावपत 
Rotary घूर्णक 
Rotating पवरभ्रामी 
Roughness रुक्षता 
Run off अपबा 

S 
Sac कोश 
Sanitary स्िास्र्थ्यविर्षयक 
Saprophytes मृतोपजीिी 
Schematic layout आयोजन वबन्यास 
Scrubher माजणक 
Selector सांिरक 
Sedimentation अिसादन 
Septic tank पूवतकुां ड 
Septum वििाजक रित 
Settling अिस्थापन 
Sewage िावहतमल 
Sewer मलिावहनी 
Sewarage Systems मलव्यिस्था 
Sizing सिीकरर् 
Sludge अिमल 
Sludge activity reaction अिमल उतपे्ररर् वरम या 
Softening मृदुकरर् 
Soil corrosion िसूांक्षारर् 
Solar distillation सौर आसिन 
Solid reduction घन अपचयन 
Solution द्रािर्, विलयन 
Sparger फिारा मारर्ारा 
Specification विवनदेश 



 

 अनुक्रमणिका 

Spent अपयुत 
Spirilla समितपल आकाराचा जीिार् ु
Spore वबजार् ु
Squeegeed पुसून साफ केले 
Standard मानक, प्रमार्ितू 
Sterile वनजंतुक 
Stilling well शमन कूप 
Strain प्रिेदन 
Sub micron range उपमायरम ॉन सीमाांतर 
Sub surface उपपृष्ठ, अधःस्तल 
Supernatant अवधद्रव्य 
Super structure अवधरचना 
Survey सिेक्षर् 

T 

Three edge bearing विधारी धारुक 
Till गोलाश्म मवृत्तका, अपोढ 
Timinig device समयवनयांिक 
Topographical सांलस्थवतक, प्रदेशिर्णनातमक 
Trailer अनुयान 
Transfer सांरम ामर् 
Transit सांरम ाांवत यांि 
Transmission पारेर्षर् 
Treatment उपचार 
Trunkated छेवदत 
Tuberculation गोळ्या बनरे् 

U 

Ultrasonic श्राव्यातीत 
Ultraviolet नीलातीत 
Under drainage तलजल वनकास 
Under writer हमीदार 
Unit cost एकाांश लागत 
Uplift उतथापन, उतके्षप 



 

 अनुक्रमणिका 

V 

Valence सांयोजकता 
Variation विचरर्, चढउतार 
Ventilation िायुिीजन, सांिातन 
Ventury व्यिकोच 
Viability जीिनक्षमता 
Virus विर्षार् ु
Vitrified clay कावचतमल 
Volatile बाष्ट्पशील 
Volumetric आयतनवमतीय 

W 

Waste अपवशष्ट, टाकाऊ द्रव्य 
Water bearing जलधारक 
Water borne जलवनमितमत 
Water hammer जलाघात 
Water seal जलरोक 
Water shed जलवििाजक 
Web reinforcement उिार प्रबलन 
Well point नलकूप 

Y 

Yield उपज 
  



 

 अनुक्रमणिका 

शब्दसांग्रह 
 

मराठी-इांन्नलश 
 

अां 
अांतछेदन Intercepting 
अांतिदेन Intrusion 
अांतरािकाश Interstices 
अांतिाह Inflow 
अांतःसरर् Infiltration 
अांतःस्रिर् Percolation 

अ 
अवरम य Inert 
अग्रपद वनधारर् Front foot assessment 
अर् ु Atom 
अर्ुिट्टी Reactor 
अधःस्तल Invert, Subsurface 
अवधद्रव्य Supernatant 
अवधरचना Superstructure 
अनाग्राही Facultative 
अनुकूलन Conditioning 
अनुपचावरत Raw 
अनुपाती Proportionate 
अनुप्रस्थ छेद Cross Section 
अनुप्रस्थ पद्वत Cross method 
अनुििजन्य Emperical 
अनुयान Trailer 
अपकें द्री Centrifugal 
अपयुक्त Spent 
अपवरिाही Non overflow 
अपिाह Run off 
अपवशष्ट Waste 
अपोढ Till 
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अविकल्पन Design 
अविरम ाांत Incipient 
अविवरम या िगेगुर्ाांक Reaction velocity coefficient 
अविकारक Reactant 
अविसावरत Diffused 
अम्लता Acidity 
अिकल Differential 
अिनमन कोन Cone of depression 
अििांजन शलक्त Crushing strength 
अिमल Sludge 
अिमल उतपे्ररर् वरम या Sludge activity reaction 
अिरोधन Retention 
अिवशष्ट Residual 
अश्मस्थावपत Rock filled 
अिसादन Sedimentation 
अिस्थापन Settling 
अिके्षपर् Precipitation 

आ 

ऑक्सीन्यनूीकरर् वििि Oxidation reduction potential 
आतड्यातील Enteric 
आांतिौंमजल Ground water 
आधानपाि Container 
आधारविधान Premise 
आयतनवमतीय Volumetric 
आयोजन विन्यास Schematic layout 
आिधंन Magnification 
आिपन Inoculation 
आहावरका Cafeteria 

उ 

उछ् िसन Exaust 
उतकर्षणर् Eduction 
उतके्षप Uplift 
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उतथापन Uplift 
उतथावपत Elevated 
उद्दशणन Elevation 
उद धािन Flush 
उतपे्रवरत Activated 
उतप्लािन Buoyance 
उद ििन Incubation 
उद िासन Exposure 
उतसृत Artecian 
उडार् बाांध Leaping weir 
उपचार Treatment 
उपचारर् Digestion 
उपाांग Appartenance 
उपपृष्ठ Subsurface 
उपमायरम ाँन सीमाांतर Submicron range 
उिार प्रबलन Web reinforcement 

ऊ 

ऊजासांकल्प Energy budget 
ऋ 

ऋर्ाग्र Cathod 
ऋर्ायन विवनमय Cation exchange 

ए 
एकमुिी Dead end 
एकस्ि Patent 
एकाांश लागत Unit cost 

क 

कां कर कक्ष Grit chamber 
कठोरता Hardness 
कलमी Frazil 
कावचतमल Vitrified clay 
वकरर्ोतसगी Radioactive 
वकलाटन Coagulation 
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कुां डन बाांध Coffer dam 
कुजट Moldy 
कुदबाांध Leaping weir 
कुसुरिधी Mortise & tenant 
कृवमकोश Cysts 
कोश Sac 

ख 

िाजर् Lagoon 
ग 

गिणक Nuclei 
गवतशील Dynamic 
गोलाश्म Till 
गोळ्या बनरे् Tuberculation 

घ 

घन अपचयन Solid reduction 
घांटा तोंड Bell & spigot 
घळ Ravine 
घातीय Exponential 
घूर्ंक Rotary 

च 

चढ उतार Variation 
चढािपट्टी Flash board 
चरम Limiting 
चरमसीमा Extreme 
चालन शलक्त Motive power 

छ 

छेवदत Trunkated 
ज 

जवनि Generator 
जलदाब उतार Hydraulic gradient 
जलाघात Water hammer 
जलधारक Waterbearing 
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जलवनमितमत Waterborne 
जलयोवजत Hydrated 
जलवरक्तता Draw down 
जलरोक Water seal 
जलरोधक कुां डी Catch basin 
जलवििाजक Water shed 
जलस्तर Aquifer 
जलस्तांि Hydrant 
जीिनक्षमता Viability 
जीिार् ु Bacteria 
जीिार्ु अिशोर्षर् Biosorption 
जीिार्ु अिके्षपर् Bioprecipitation 
जीिार्ु वनस्यांदक Biofilter 
जीिरसायनी ऑलक्सजन मागर्ी Biochemical Oxygen demand 

ट 
टाकाऊ Waste 

ि 

तनुकरर् Dilution 
तपासकुां डी Manhole 
तलवचन्ह Bench mark 
तलजल वनकास Under drainage 
तलमापन Levelling 
तिरक Accelo 
वततली झडप Butterfly valve 
विधारी धारुक Three edged bearing 

द 

दांतक्षरर् Dental caries 
दमक वमश्रर् Flash mix 
दमन शुष्ट्कन Flash drying 
द्रिगवत शास्र Hydraulics 
दाबकें द्र Centre of Pressure 
दाबमापी Pizometer 
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दाहक Caustic 
दुग्धशकण रा Lactose 
द्रोर्ी Basin 

ध 

धनाग्र Anode 
धारक Receiver 
धारुक Bearing 
धुिनू काढरे् Elutriate 

न 
नमन घूर्ण Bending moment 
नरमादी Bell & spigot 
निजात Nascent 
नळकाम, नळकारी Plumbing 
नळिाांब Hydrant 
वनकास Drainage 
वनकासी िावहनी Outfall (sewer) 
वनचरा Draining 
वनजंतुक Sterile 
वनयामक झडप Check valve 
मितनगणम द्वार Outlet 
वनमणलीकरर् Clarrification 
वनरोधक Inhibiter 
वनष्ट्कासक Ejector 
नरकुां ड Manhole 
वनष्ट्कासन Disposal, removal 
वनष्ट्प्रि कररे् Neutralize 
वनस्यांदन िीवथ Filter gallery 
वनस्यांदन Filter 
नीलातीत Uttra violet 

प 

पकड नमुना Grab sample 
पृष्ठिाही Deck type 
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परजीिी Parasite 
परमार् ु Atom 
पराितणक Deterrent 
पवररम ामी Revolving 
पवरचालन Operation 
पवरचालन िरम  Operating curve 
पवरपथ Circuit 
पवरप्लािी जीि Plankton 
पवरभ्रामी Rotating 
पवरिाह Overflow 
पवरसारक प्रवरम या Osmotic process 
प्रकाश सांश्लेर्षर् Photo synthesis 
प्रवरम या Process 
प्रतयािती Alternating 
प्रवतच्छेदन Intersection 
प्रदेशिर्णनातमक Topographical 
प्रवतधािन Backwash 
प्रवतपद्ती Cross method 
प्रवतरोधक Resistor 
प्रवतिती Reversible 
प्रिेदन Strain 
प्रमेय Problem 
प्रिशेव्दार Inlet 
प्रिशेन Penetration 
प्रिशे्यता Permeability 
पिाग्र Reciprocating 
प्रशीवतत Refrigerated 
प्रस्थान रबदू Point of Departure 
प्रस्राि Discharge 
प्रक्षालक Detergent 
पे्ररक Impeller 
पििराि Back filling 
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पाचन Digestion 
पाझर बोगदा Infiltration gallery 
पार्िरे् Priming 
पारेर्षर् Transmission 
पाश्ववंचि Profile 
पाश्वणनवलका, पाश्वणिावहनी Lateral 
पुांजके Flock 
पुनराविसरर् Recirculation 
पुनिातन Reaeration 
पुनिणरर् Recharging 
पुनरािशेन Recharging 
पुसून साफ केले Squeegeed 
पूवतकुां ड Septic tank 
पूिणप्रवतबवलत Prestressed 
पूिांिश्यक Prerequisite 
पूिांिवशष्ट Carry Over 

फ 

फिारा मारर्ारा Sparger 
ब 

बांध प्रवतबल Bond sress 
बलप्रिाह Forced draft 
बाष्ट्पशील Volatile 
बाष्ट्पीििन Evaporation 
बाष्ट्पोतसजणन Evapotranspiration 
बीजार् ु Spore 
बुरशी Fungi 
बृहत् नकाशा Master map 

भ 
भ्रांश Fault 
िस्मीकरर् Incineration 
िार (विदु्त्) (Electrical) charge 
िारवमतीय Gravimetric 
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िारावश्रत धरर् Gravity dam 
िजूल Ground water 
ितूतिीय Geological 
िसूांपमितकत Grounded 
िसूांक्षारर् Soil corrosion 
िौगोवलक Geographical 

म 

मिक प्रकारचा Plunger type 
मल अवधिावहनी Outfall sewer 
मलकुां ड Cess pool 
मलवनस्राि Effluent 
मलिावहनी sewer 
मलव्यिस्था Sewerage system 
मलस्पशी Faecal 
महाव्दीपीय Continental 
मागर्ी Draft 
माजणक Scrubber 
माध्य Mean 
मानक Standard 
मागावधकार Right of way 
मुक्तबाांध Free board 
मुसळीप्रकार Plunger type 
मृतोपजीिी Saprophytes 
मृदुकरर् Softening 
मोडनळी Draw off pipe 
मोडबाांध Diversion weir 

र 

राजस्ि रोिे Revenue bonds 
रुक्षता Roughness 
रेर्ु Molecule 
रोगजनक Pathogenic 
रोधक Interceptor 
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ल 

लघुकारक Reducer 
लघुगर्क Logerithm 

व 

िधणक Booster 
व्यवतकारक Interfering 
व्यिकोच Ventury 
व्यस्ताांक, व्युतरम म Reciprocal 
िातजीिी Aerobic 
िातन Aeration 
िातवनरपेक्ष Anaerobic 
िायुउतथापक Air lift 
िायिांय Pneumatic 
िायुमोचन झडप Air release valve 
िायुमांडलीय Atmospheric 
िायुिीजन Ventilation 
िायुिगेमापी Anemometer 
िावहतमल Sewage 
विकर्ण Diagonal 
विवकरर् Dispersion 
विक्लोवरनीकरर् Dechlorination 
विघटन Dissociation 
विचरर् Variation 
विचूर्ंक Comminutor 
विदलन Cleavage 
विदु्त् विश्लेर्षर् Electrolysis 
विवनदेश Specification 
वििाजक रित Septum 
वििेदी माध्यम Differential medium 
वििांजन Fission 
विरांजक Bleach 
विलयन Solution 
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विल्हेिाट Disposal 
विश्रामकाल Detention period 
विसांिाहन Insulation 
विश्लेर्षक Analyser 
विसारक Diffuser 
विस्थापन काल Displacement period 
विर्षार् ु Virus 

श 

शमन कूप Stilling well 
श्राव्यातीत Ultrasonic 
शीर्षान्तर Head room 
शिेाळे Algae 
शुद् कररे् Elutriate 

स 

सांरम ाांती यांि Transit 
सांरम ामर् Transfer 
सांकें द्रक Concentrator 
सांगम Junction 
सांघनन Condensation 
सांदूर्षर् Contamination 
सांधािन Flushing 
सांपकण काल Contact Period 
सांप्रिाही Flush 
सांयोजकता Valence 
सांयोजय Additive 
सांिरक Selector 
सांिातन Ventilation 
सांिगे Momentum 
सांलस्थवतक Topographical 
सकण री Cercariae 
सांक्षारर्, सांक्षारकता Carrosiveness 
सिीकरर् Sizing 
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स्थावपत Filled 
समितपल आकाराचा जीिार्ु Spirilla 
समपणक Pertinent 
समयवनयांिक Timing device 
समान गुर्धमाचा Genera 
साधनविवनयोग Instrumentation 
सामवूहक आरेि Mass diagram 
स्िास्र्थ्यविर्षयक Sanitary 
सीमाांत Extreme, limiting 
सूचकाांक Index 
सूवचस्तांि Pyramid 
सूक्ष्मजीि Organism 
सूक्ष्मदशीय Microscopical 
सूिालेि Nomograph 
सौर आसिन Solar distillation 

ह 

हमीदार Under writer 
क्ष 

क्षारता Alkalinity 
क्षयचरम  Decay cycle 
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