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Анотація. В роботі розглядається питання з опосередкованого енергозбереження. 

Розроблено і впроваджено програмний комплекс «Pipeline» для труб із поліетилену всіх 

діаметрів та тисків згідно ГОСТ 18599-2001 та ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 
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Abstract. This paper deals with the question of indirect energy savings. Design and 

implementation of program complex «Pipeline» for pipe polyethylene all diameters and pressures 

according to GOST 18599-2001 and DSTY B.V.2.7-151: 2008. 
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Основною ціллю ринкових відносин в Україні залишається збільшення 

частки прибутку як в приватному, виробничому, так і в комунальному 

секторах. Для цього використовуються будь-які методи з оптимізації заробітної 

плати, зменшення власних капітальних та експлуатаційних затрат, що зменшує 

собівартість продукції та призводить до «заморожування» тарифів на 

комунально-побутові потреби населення, в тому числі на господарсько-питне 

водопостачання. Державою в цьому напрямку здійснюються рішучі кроки: 

прийнято Закон «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року та  Комплексна 



державна програму з енергозбереження, затверджену Кабміном 5 лютого 1997 

року. Все це є основою державної енергозберігаючої політики України. 

Аналіз останніх досліджень [1, 2] показує, що сумарне використання 

напірних труб із полімерів на внутрішньому ринку нашої країни за останні три 

роки збільшилось на 38 %, причому використання напірних поліетиленових 

труб із 2005 р. по 2006 р. збільшилось на 20%, а з 2006 р. по 2007 р. – на 15%. 

Це підтверджує актуальність аналітичного аналізу для побудови відповідних 

математичних узагальнень. Труби з полімерів, у порівнянні з трубами, з інших 

матеріалів (сталь, чавун, азбестоцемент, залізобетон і т. ін.), мають ряд переваг, 

а саме: малу вагу, значний термін служби, корозійну стійкість, високу 

надійність та малу трудомісткість при прокладанні. 

В сучасних умовах ринкових відносин все більше актуальним є питання 

економії всіх видів енергоресурсів, яке включає в себе і розділ непрямого 

енергозбереження [3] . Метою даної роботи є розгляд питання зі зменшення 

втрат напору по довжині при прокладанні нового або заміні старого 

трубопроводу системи водопостачання. Наразі сформульовані вище питання 

доводять необхідність розроблення програмного комплексу для розрахунку 

втрат напору по довжині [4-7]. 

В першій таблиці вказані всі види поліетиленових труб, які 

використовуються, наприклад, ПЕ 80, ПЕ 100, та їх серії з відповідним для них 

максимальним робочим тиском (рис.1). 

 
Рис. 1. Вибір видів поліетиленових труб 

В другій таблиці наведені розміри цих труб, а саме:зовнішній діаметр 

(dзов.); номінальна товщина стінки трубопроводу (е) , яка розраховується за 

формулою: е = dзов. /( 2*S+1); відповідний внутрішній діаметр труби який 

розраховується за формулою: dвн = dзов– 2*е. 



Натиснувши на комірку яка знаходиться під заголовком «Вид труби» , ми 

отримуємо список з двох вищезазначених видів труб. 

У сусідній комірці у випадаючому списку обираємо необхідний нам тиск. 

Відповідно автоматично у сусідній комірці вибирається серія труби. 

У наступних сусідніх комірках вказані характеристики , які ми задаємо, а 

саме: швидкість води в трубопроводі (V,м/с); кінематична в'язкість води (ν, 

м/с), еквівалентна шорсткість труби (Кэ). Також попередньо задаємо для 

нашого розрахунку: V = 1м/с; ν = 1,3*10 -6м/с при t = 10 C;  Кэ = 0,01. 

Розглядаємо таблицю в якій в першій колонці « Q, л/с» вписуємо надані 

значення в діапазоні від 0,03-20 або любе інше значення (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розрахунок діаметра поліетиленової труби в залежності  

від витрати води 

В другій  колонці «d поп, мм» розраховуємо попередньо внутрішній діаметр 

труби при заданій витраті води та V = 1м/с. В наступній колонці «d вн, мм» 

відбувається підбір діаметра, який найбільше підходе до діаметру із заданих в 

листі «Довідник». В четвертій колонці «d зовн, мм» вказані відповідні зовнішні 

діаметри.  

В колонці «V, м/с» обраховується швидкість води в трубопроводах, яку ми 

підібрали раніше коли розраховували d вн, мм (V = 4Q/ (ПD2
вн). 



В колонці «Re» розраховуємо число Рейнольдса за формулою : 

Re = (V* d вн)/ ν. 

В наступній колонці  «λ» розраховуємо коефіцієнт гідравлічного тертя 

враховуючи дві умови (рис.3): 

- при Re<2320 рух води ламінарний, відповідно розраховується за 

формулою:  λ = 64/ Re; 

- якщо перша умова не виконується, тоді рух води турбулентний. Отже 

розрахунок відбувається  за формулою: λ = 0,11(Кэ/ d+68/ Re)0,25. 

 
Рис. 3. Умова вибору труби в залежності від числа Рейнольдса 

В колонці «1000i» розраховується втрата напору по довжині, за формулою: 

hc = λ( l/ d вн * V2/2g) на довжину l = 1,00 км (рис.4). 

 
Рис. 4. Остаточне визначення втрат напору по довжині  

для поліетиленових труб 

Даний комплекс ««Pipeline»» дозволяє при відповідній серії труби та тиску 

залежно від витрати води визначати оптимальну швидкість води та втрати 

напору в трубопроводі відповідно до ГОСТ 18599-2001 та ДСТУ Б В.2.7-

151:2008 [8, 9]. Цей програмний комплекс використовується в навчальному 

процесі при викладанні дисциплін «Водопостачання і водовідведення», 

«Санітарно-технічне обладнання будинків», «Міські інженерні мережі», 

«Будівництво та експлуатація інженерних мереж» кафедрою гідравліки, 

водопостачання і водовідведення Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 
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