
MlHlcTEPcTBo
рЕгlонмlьного розвитку, БудlвництвА

ТА )(иТЛ О ВО - КО МУНАJI ЬН О ГО ГОСП ОДАРСТВА УКРА[Н И

IYg 332

ТЕХНIЧНЕ GВIДОЦТВО
придатноGтi будiвепьниж зиробiв

дпя заGтосуваншя
3ареестроване (( _ ,l5 }) еврпня 20{7 _ р.

[iЙсне до << 15lr серптя 2020 р.
(вкпючно}

Щим технiчним свiдоцтвом пiдтверджу€ться придатнiсть будiвельних
виробiв зазначеного нижче найменування для застосування в будiвництвi
за показниками, наведеними у цьому технiчному свiдоцтвi.

На йменування будiвел ьного виробу
труБи БАгАтошАровl нАпlрнl зl струкryрOвАногo полlЕтилЕну рЕ.х тА з пOлlЕтилЕну
пlдвищЕнOi твмпврдтурноТ стlйкостl (PE.RT тип ll), APMoBAHI дрдмtдним ндвитим
ВOЛОКНOм, ВкритlтЕплOвOю lзOляцlею зlспlнЕного полlурЕтАну в здхиснlй оБолонцlз
пOлlЕтилЕну, з номlнАЛьними розмlрАми нАпlрноТ труБи/зАхисноТ оБолонки . 40/6j -
160/250 мМ тА ФАсоНнl ВиРоБи Д0 Них пlд ТоРгlвЕлЬНою НАзВою кИ3оКОМ>

Призначення

ДЛЯ ЗАстосувАння у Будlвництвl тЕплових мЕрЕж (систЕм постдчдння
гАрячоТ води) тА мЕрЕж зовнlшнього водопЬстАчАння р т.ч.
ТРУБОПРОВОДIВ ГОСПОДАРСЬКO-ПИТНОГ0 ПРИЗНАЧЕННЯ)

Заявник

оо0 кИ3оКоМ ПЛАСТл

231471,рЕспУБлlкА Б|лорусь, гроднЕнськА оБл., м, дятлово, вул. новогрудскдя, б кор. 1/,|

Виробник

ОО0 КИЗОКОМ ПЛАСТD

231471, рЕспУБлlкА Бlлорусь, гроднЕнськА оБл., м. дятлово, вул. новогрудскдя, б кор, 1/.|



Опис фiзичних
дiвельного виробу

характеристик, властивостей та функцiонального призначення

Труби багатошаровi напiрнi зi струпурованого полiетилену РЕ-Х та з полiетилену пiдвищеноi температурноТ
(PE-RT тип ll), apMoBaHi арамiдним навитим волокном та зовнiшнiм шаром з полiетилену, вкритi

iзоляцiею зi спiненого полiуретану в захиснiй оболонцi з полiетилену, з номiнальними розмiрами
апiрноТ труби/захисноi оболонки - 40/63 - 160/250 мм пiд торгiвельною назвою кИ3ОКOМ> виготовляють за

екструзiТ внуrрiшнього шару зi струпурованого полiетилену або полiетилену пiдвищеноТ темпераryрноi
i з подальшим нанесенням на щойно екструдовану трубу шару цгезиву, навивання армуючоТ

оплiтки з арамiдного волокна, нанесенням другого шару адгезиву та подальшим покриттям шарOм

полiетилену, що в результатi надае готовому виробу (напiрнiй трубi) гладку внррiшню поверхню i

iй профiльований шар, поверхня якого вiдтворюо струкгуру перехресного навивання волокон.

Волокна, якi використовуються для армування провiдних труб мають надзвичайно високу межу мiцностi i

iдвищують стiйкiсть труб кИ3ОКOМu (у порiвняннi iз одношаровими трубами) до внутрiшнього тиску при

температурi експлуатацii до 95"С.
Конструкцiю труб кИ3ОКОМ> наведено на рисунку 1:
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1 - напiрна труба; 2 - захисний антидифузiйний шар EVOH; 3 - конструкцiйний шар полiмеру;

. 4 - армувальний шар; 5 - конструкцiйний шар полiмеру; 6 - теплоiзолюючий шар спiненого полiуретану;
7 - технологiчний шар полiетиленовоI плiвки; 8 - гофрована захисна полiетиленова оболонка

Рисунок 't - Конструкцiя iзольованоТ труби кИ3ОКОМ>
,и30ком" вт

Типорозмiр
труби

Номiнальний зовнiшнiй дiаметр
напiрноТ труби, d

3овнiшнiй дiаметр труби ГПl, D Товщина стiнки захисноi
полiетиленовоi оболонки, ф

Товщина тепловоi
iзоляц[i, а, не

менше
рЕ_х PE-RT Величина Граничний вiдил Величина Граничний вiдил

40/63 40,0 40,0 63 +3,0 1,8 ф,7 а

40п5 40,0 40,0 75 +3,0 ,l,8 ф,7 а

40/90 40,0 40,0 90 +3,0 z,z ф,7 о

50/90 47,7 48,0 90 +3,0 2,2 ф,7 9

50л 10 47,7 48,0 1,10 +3,0 2,4 ф,7 13

63/90 58,5 59,5 90 +3,0 aa ф,7 10

63/1,10 58,5 59,5 110 +3,0 2,4 ф,7 10

75л00 69,5 70,5 100 +3,0 2,3 ф,7 12

751110 69,5 70,5 110 +3,0 2,4 ф,7 12

75l125 69,5 70,5 125 +3,0 2,7 ф,7 12

90/1 25 84,0 85,0 125 +3,0 2,7 Ф,7 14

90л40 84,0 85,0 140 +3,0 3,0 Ф,7 14

110л40 101,0 103,0
,140 +3,0 3,0 ф,7 14

110/,145 10,1,0 103,0 145 +3,0 3,0 ф,7 14

1 10/160
,l01,0 103,0

,l60 +3,0 3,2 ф,7 14

125/,160 1 16,0
,115,5

160 +3,0 3,2 ф,7 17

125/180 116,0 1 15,5 180 +3,0 4,0 ф,7 17

140л80 127,0 128,5 180 +3,0 д0 J0,7 18

140/200 127,0 128,5 200 +3,0 4,5 ф,8 18

160/200
,144,0

145,5 200 +3,0 4,5 ф,8 19

160/225
,tи,0

145,5 225 +3,0 4,7 ф,8 19

160/250 144,0 145,5 250 +3,0 4,9 ф,8 19
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Фiзичнi та технiчнi властивостi труб кИ3ОКOМ>:
- труби виготовляють у прямих вiдрiзках та постачають у бухтах або коryшках з довжиною, погодженою iз
замовником. Граничне вiдхилення довжини вiд номiнальноТ не бiльше 3% для труб довжиною до 500 м, та не

бiльше 1,5 % дя труб довжиною понц 500 м;- мiнiмальний дiаметр намоryвання мао становити 12,5 дiаметрiв зовнiшньоi оболонки труби;- робочий тиск, МПа - 0,1 +1,0 (1 + 10 бар);- максимальна робоча температура транспортованоi рiдини, за умови дотримання робочого тиску (до 10
бар), 0С - не бiльше +95 (з урахуванням таблицi розрахункових теплових режимiв експлуатацiТ Виробника).

Фiзико-механiчнi властивостi труб кИ3ОКOМ> наведенi в таблицi 2:

3.eднаннятpyб..И3oКoМ''здiЙcнюeтЬcя3aпpec-qiтиi@аЖ3адoпoмoгoю

показники, lцо харакгеризують piBeнb безпеки для життя i здоров'я людини, майна та
авколиlцн ього природного середови lца

1. Гiгiенiчна безпека: згiдно висновку державнот санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи MiHicTepcTBa охорони
ров'я Украiни.
2. Пожежна безпека: труби та фасоннi вироби ,изоком" 

Можirrь застосовуватися на територiТ Украiни за
)ви викOнання прOтипOжежних вимог норм i правил.
Труби "И3ОКоМ" по пожежнiй небезпецi вiдносяться до групи горючих середньоТ займистостi згiдно з,0ст 

12.1.044.
3, Вимоги до зовнiшнього вигляду, геометричних розмiрiв труби, а також до фiзико-механiчних показникiв:
а) випробування на вiдповiднiсть вимогам до показникiв-стiйкостi при постiйному внррiшньому тиску в

- температура 20 0С, напр)Dкення в стiнцiтруби 't2,0 або't0,8 МПа, тривалiсть випробування - 1 год.;
- температура 95 0С, напрр(ення в стiнцi труби 4,4 або 3,6 МПа, тривалiсть випробувiння - 1000 Й.;
б) змiна розмiрiв труби пiсля прогрiву;
в) сryпiнь зшивання матерiалу, з якого виготовлено напiрну трубу;

визначення пOказника теплопоовiдностi iзоляrriт

ffля труб PE-RT тип |l

1 3овнitлнiй виглц поверхнi

Труб повиннi мати гладку внутрiшню поверхню. На внутрiшнiй, зовнiшнiй та
торцевiй поверхнях труб не допускаються трiщини, раковини, cTopoHHi включення,

видимi без збiльшувальних приладiв.
3овнiшня поверхня труб повинна бути piBHoMipHa вкрита захисним шаром. Не

дOпускаоться наявнiсть мiсць з оголеним армуючим шаром.
На зовнiшнiй i внутрitшнiй поверхнях труб допускаються незначнi слiди вiд

формуючого та калiбруючоrо обладнання та HepiBHocTi, що вiдображують струпуру
армуючOг0 шару,

Колiр зовнiшньоТ поверхнi труб - червоний. Вiдтiнки не регламентуються. 3а
пOгOркенням з замOвником припускаеться виготовлення труб iнших кольорiв,

2. Мiцнiсть при розривi (орр), МПа, не менше

4, Стiйкiсть при постiйному внутрiшньому тиску
при:

При псllатковому налруженнi в иiнцi труби, МПа

200С, протягом не менше'l години

950С, протяrом не менше 1 години

950С, протяrом не менше 1000 годин

5. Ступiнь зшивання полiетилену, %, не менше,

для труб:

6. Мiцнiсть та герметичнiсть з'еднання
-луби та металевоТ фасонноТ частини при

гiдравлiчному тйску, протягом не менше нiж 30
хвилин



Оцiнка вiдповiдностi продукцiТ
Оцiнка вiдповiдностi виробiв вимогам Технiчного регламенry здiйснюеться шляхом декларування виробником

сертифiкацiТ призначеним в установленому порядку органом з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз ДСТУ-Н Б А.1.'|-

за системою ДоС к3>: декларування за участi акредитованих органiв оцiнки у процедурi випробУвання

продукцГi певного типу та призначеного органу оцiнки щодо реестрування декларацiй.

Умови виробництва, застосування, зберiгання i здiйснення контролю якостi
Труби кИ3ОКОМл виготовляютюя та постачаються вiдповiдно до вимог нормативно-технiчноi документацii,

затвердженоТ у встановленому порядку. Контроль якостi труб проходить згiдно процедур системи управлiння
якiстю, вимогами W BY 590367441.008_20,t5 кТрубы полимерные и фасонные части к ним для систем

водоснабжения и отопления. Технические условия) (зi змiною Ne1), та ТУ BY 590367441.007-2015 кТРУбЫ ГИбКИе

с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, холодного и горячеrо водоснабжения. Технические условия)
(зi змiнами Ne1 та 2).

Транспортування та зберiгання труб кИ3ОКOМ> та прокладання пiдземних трубопроводiв проводть згiдно з

iнструкцiею виробника TTK-59'l570687.001-2016 вiд 31 серпня 2016 р.

3астосування труб здiйснюоться згiдно з ДБН В.2.5-39 та затвердженоТ у встановленому порядку проектноТ

документацii на будiвництво конкретного об'опа з урахуванням iнструкцiй та рекомендацiЙ виробника та

документiв, на пiдставi яких складено висновок щодо пiдтвердження придатностi таких виробiв для застосування
_ Технологiчноi карти на безканальну проклцку трубопроводiв мереж господарсько-побрового водопостачання

з труб гнучких з тепловою iзоляцiею з пiнополiуретану в полiетиленовiй трубi-оболонцi ТТК-59't570687.001-20'tб

вiд 31 серпня 2016 р. 0ОО кИзоком Пласт>,

Вибiр проепного навантаження та проепноТ температури теплоносiя про проепуваннi зовнiшнiх мереж

гарqчого водопостачання з використанням труб ки3Oкомл проводиться у межах граничних параметрiв

експлуатацii (максимальний робочий тиск не бiльше 10 бар, максимальна робоча темпераryра TmaK н€ бiльше

95"С) при якiсному реryлюваннi робочих параметрiв протягом життOвого циклу (50 poKiB).

Мiнрегiон, видаючи це Технiчне свiдоцтво, не несе вiдповiдальностi за мояtливi порушення виробниками

вимог нормативних документiв як чинних, так i тих, якi можlпь втратити чиннiсть або наберугь чинностi за час дii

цього Технiчного свiдоцтва.
L{e Технiчне свiдоцтво не звiльняе виробникiв продукцii вiд вiдповiдальностi за застосування,

Технiчне свiдоцтво не установлюо aBTopcbKi права на технiчнi та технологiчнi рiшення.

Перелiк документiв, на пiдставi яких складено висновок lцодо пiдтвердження придатностi
таких виробiв для застосування

1, Висновок науково-технiчноТ експертизи ТОВ кНауково-дослiдний центр кПолiмернi трубопроводи в

будiвництвi>D щодо придатностi до застосування в будiвництвi труб пiд торгiвельною назвою кИ3OКOМ>

вiд i7.07.20'17.

2. Протокол випробувальноТ лабораторiТ Kt|CTM> ТOВ кОС кt]ентрСЕПРОтепломережаll Ns023-2017

вiд 22.05.2017.
3. Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи Державноi слул<би УкраТни з питань безпе.iностi

харчових продупiв та захисry споживачiв вiд 'l9.05.2017 Ns602-123-20-3/15665;

4. ДБН В.2.5_39_2008 lнженерне облцнання будинкiв i споруд. 3овнiшнi мережiта споруди. Тепловi мережi.

5, Технiчнi умови ТУ BY 590367441.008-2015 кТрубы полимерные и фасонные части к ним для систем

водоснабжения и отопления. Технические условия) (зi змiною N01),

6. Технiчнi умови ry BY 590367441.007-2015 кТрубы гибкие [ изоляцией шя систем

теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Т No1 та 2).

Технiчне свiдоцтво видано на ради Мiнрегiону
Bh 11 Gерпня 2017 Ns 15.

Парцхаладзе

витяг з постанови р. N0 240 <Про затвердження Правил пiдтверд;<ення придатностi
нових будiвельних виробiв для

п.2 Правил - пПравила
органlв державного нагляду та контро-Л@:l
реставрацiю або ремонт будiвель та споруд, тачання будiвельних виробiв.>

бiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування,
х oci6, якi здiйснюють проектування, нове будiвництво, реконстlэукцiю,


