


європейська якість 
виробництва труб

«ЕЛьПЛаст» – провідний вітчизняний вироб-
ник та постачальник усіх видів полімерних труб та 
з’єднувальних деталей для:
n водопостачання;
n газопостачання;
n каналізування;
n дренажу;
n гарячого водопостачання та мереж централізо-

ваного теплопостачання;
n силових мереж, оптоволоконних ліній зв’язку.

Для виготовлення продукції використовується:
n лише сировина знаних світових виробників, 

зокрема, ПЕ 100 таких марок: Sabic Vestolen A6060R 
(Sabic), H1000PC (SCG Chemicals), Borstar He3490-ls 
(Borealis), Hostalen CRP100 blask (Lyondell Basell).
n високотехнологічне обладнання знаних світо-

вих виробників Cincinnati, Krauss-Maffei, Widos, Sika.
n європейська технологія виробництва, що забез-

печує високу якість кінцевої продукції. 

АКРЕДИТОВАНА СУЧАСНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ НА ВСІХ ЕТАПАХ 
ВИРОБНИЦТВА. 

На підприємстві запроваджено систему управлін-
ня якістю, яка сертифікована національним органом 
України з сертифікації УкрСЕПРО на відповідність 
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. 

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБ 
ВИРОБНИЦТВА «ЕЛЬПЛАСТ» – НЕ МЕНШЕ 50 РОКІВ, 
ЗГІДНО З ЧИННИМИ НОРМАТИВНИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ. 
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ТзОВ «Ельпласт-Львів» пропонує:
n поліетиленові труби для подачі горючих газів Ø 20 ÷ 630 мм, тиском до 1,0 мпа, які виготовляються 

згідно з дсту Б В.2.7-73-98 та дсту Б EN 1555-2:2012 і відповідають вимогам ISO 4437 (продукція випускається 
на сучасних екструдерах Proton австрійської фірми Cincinnati Extrusion);
n з’єднувальні деталі, запірну арматуру, зварювальне обладнання та інструмент.

n труби поставляються у бухтах та прямих відрізках.
n Колір труб чорний (з жовтими чи оранжевими (жовтогарячими) смугами), або жовтий, 

оранжевий (жовтогарячий).
n З’єднання труб здійснюється зварюванням (нагрітим інструментом встик, за допомогою 

терморезисторних деталей).

Зовнішній
 діаметр труби, 

мм

ПЕ 80 ПЕ 100
SDR-17,6 

(0,482 МПа)
SDR-17 

(0,5 МПа)
SDR-11 

(0,8 МПа)
SDR-17,6 
(0,6 МПа)

SDR-17 
(0,625 Па)

SDR-11 
(1,0 МПа)

Товщина стінки, мм
20 1,8 2,3 3,0 2,3 2,3 3,0
25 2,0 2,3 3,0 2,3 2,3 3,0
32 2,0 2,3 3,0 2,3 2,3 3,0
40 2,3 2,4 3,7 2,3 2,4 3,7
50 2,9 3,0 4,6 2,9 3,0 4,6
63 3,6 3,8 5,8 3,6 3,8 5,8
75 4,3 4,5 6,8 4,3 4,5 6,8
90 5,2 5,4 8,2 5,2 5,4 8,2

110 6,3 6,6 10,0 6,3 6,6 10,0
125 7,1 7,4 11,4 7,1 7,4 11,4
140 8,0 8,3 12,7 8,0 8,3 12,7
160 9,1 9,5 14,6 9,1 9,5 14,6
180 10,3 10,7 16,4 10,3 10,7 16,4
200 11,4 11,9 18,2 11,4 11,9 18,2
225 12,8 13,4 20,5 12,8 13,4 20,5
250 14,2 14,8 22,7 14,2 14,8 22,7
280 15,9 16,6 25,4 15,9 16,6 25,4
315 17,9 18,7 28,6 17,9 18,7 28,6
355 20,2 21,1 32,3 20,2 21,1 32,2
400 22,8 23,7 36,4 22,8 23,7 36,3
450 25,5 26,7 40,9 25,6 26,7 40,9
500 28,3 29,7 45,4 28,4 29,7 45,4
560 31,7 33,2 50,8 31,9 33,2 50,8
630 35,7 37,4 57,2 35,8 37,4 57,2

Труби поліетиленові
для подачі 
горючих газів

n труби можуть застосовуватися для будівни-
цтва газопроводів з коефіцієнтом запасу міц-
ності не менше 2,0 згідно з чинними будівельни-
ми нормами україни.

n труби також можуть використовуватися для 
транспортування стисненого повітря та інших 
газоподібних речовин, до яких поліетилен хіміч-
но стійкий.

n максимальний робочий тиск MOP – не біль-
ше 1,0 мпа.

n довжини труб у відрізках або у бухтах (ко-
тушках) стандартом дсту EN 1555 не регламен-
туються і можуть погоджуватися  зі споживачем. 
(найпоширеніші довжини труб: у відрізках –  
12 м; у бухтах, залежно від діаметра труби – 50, 
100, 150, 300 м).

Труби для будівництва та ремонту мереж газопостачання

PE100 RC - Газ     Для альтернативних метоДів проклаДання

en=e1 (100%) + eо (15%) = 115%

«Пластпротект» –
захисний шар +15%

«Протект+» «Твінпласт» «Мультипласт» 
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ТзОВ «Ельпласт-Львів» пропонує:
n поліетиленові труби Ø 20 ÷ 1000 мм для подачі холодної води (у тому числі для господарсько-питного 

водопостачання) тиском до 2,5 мпа. труби виготовлені за дсту Б В.2.7-151:2008 та відповідають вимогам EN 
12201;
n з’єднувальні деталі, запірну арматуру вітчизняного та іноземного виробництва;
n зварювальне обладнання та інструмент знаних світових брендів.

Труби 
з поліетилену
для водопостачання

PE100 RC - вода  Для альтернативних метоДів проклаДання

«Пластпротект» –
захисний шар +15%

«Протект+» «Твінпласт» «Мультипласт» 

n поліетиленові труби призначені для подачі холодної води в 
інтервалі температур від 0 до 40º с.

n труби відповідають жорстким нормам санітарно-гігієнічної 
безпеки. Вони не токсичні, не впливають на смак і запах води, стійкі 
до бактеріального та грибкового обростання.

n поліетиленові труби мають низький коефіцієнт шорсткості, 
котрий забезпечує ідеальну пропускну здатність мереж (цей 

показник з часом лише покращується); пластичні та стійкі до 
гідроударів.

n Коефіцієнт запасу міцності для труб, згідно з вимогами 
дсту Б В.2.7-151:2008, дорівнює 1,25.

n розрахунковий строк експлуатації труб – 50 років. 

n труби можуть використовуватися для транспортування ін-
ших рідин, до яких поліетилен хімічно стійкий (системи поливу, 

транспортування технічної води, пульпопроводи).

n труби поставляються у бухтах та прямих відрізках.
n Колір труб: чорний, з поздовжніми синіми смугами, або синій.

Тип ПЕ SDR-7,4 SDR-9    SDR-11 SDR-13,6 SDR-17 SDR-21 SDR-26 SDR-33

ПЕ 80 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5 PN 4

ПЕ 100 PN 25 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5

Зовнішній 
діаметр, мм Товщина стінки труби, мм

20 3,0 2,3 2,0 - - - - -
25 3,5 3,0 2,3 2,0 - - - -
32 4,4 3,6 3,0 2,4 2,0 - - -
40 5,5 4,5 3,7 3,0 2,4 2,0 - -
50 6,9 5,6 4,6 3,7 3,0 2,4 2,0 -
63 8,6 7,1 5,8 4,7 3,8 3,0 2,5 -
75 10,3 8,4 6,8 5,6 4,5 3,6 2,9 -
90 12,3 10,1 8,2 6,7 5,4 4,3 3,5 -

110 15,1 12,3 10,0 8,1 6,6 5,3 4,2 -
125 17,1 14,0 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8 -
140 19,2 15,7 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4 -
160 21,9 17,9 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2 -
180 24,6 20,1 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9 -
200 27,4 22,4 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7 -
225 30,8 25,2 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6 -
250 34,2 27,9 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6 -
280 38,3 31,3 25,4 20,6 16,6 13,4 10,7 -
315 43,1 35,2 28,6 23,2 18,7 15,0 12,1 9,7
355 48,5 39,7 32,2 26,1 21,1 16,9 13,6 10,9
400 54,7 44,7 36,3 29,4 23,7 19,1 15,3 12,3
450 61,5 50,3 40,9 33,1 26,7 21,5 17,2 13,8
500 - 55,8 45,4 36,8 29,7 23,9 19,1 15,3
560 - 62,5 50,8 41,2 33,2 26,7 21,4 17,2
630 - 70,3 57,2 46,3 37,4 30,0 24,1 19,3
710 - 79,3 64,5 52,2 42,1 33,9 27,2 21,8
800 - 89,3 72,6 58,8 47,4 38,1 30,6 24,5
900 - - 81,7 66,1 53,3 42,9 34,4 27,6

1000 - - 90,8 73,5 59,3 47,7 38,2 30,6

Труби для подачі холодної води 
(у тому числі для господарсько-питного водопостачання)

en=e1 (100%) + eо (15%) = 115%



 76

w w w. e l p l a s t. co m . u a

Каталог продуКції
Компанія «Ельпласт»

Труби з PE 100 RC 
для альтернативних 
методів прокладання 

Переваги труб з PE 100 RC

виготовлені з використанням стійкого до утворення 
тріщин поліетилену (Resistance to Crack). 
Цей матеріал відповідає вимогам PAS 1075:2009-04 та EN 1555-1:2010. 

Труби, виготовлені із використанням 
РЕ 100 RC, застосовують для прокладан-
ня та реновації трубопровідних мереж 
усіма методами – як традиційними, так і 
безтраншейними.
n прокладання в траншеї зі зворотною 

засипкою місцевим ґрунтом (без влашту-
вання піщаної основи і засипки піском).
n Relining (протягування труби в 

аварійній мережі зі зменшенням діаметра).
n прокладання у вузькій траншеї.
n гнБ (горизонтально направлене 

буріння).
n Burstlining, Kreking (реконструкція 

методом руйнування аварійного трубопро-
воду зі збереженням, або зі збільшенням 
діаметра робочої труби).

0%
  10%
     20%

Пошкодження труби

Залежність коефіцієнта запасу міцності від 
глибини пошкодження труби (PAS 1075).
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За побажанням замовника робоча труба може бути екстру-
дована із PE 100 RC, а додатковий захисний шар утворюватиме 
PE 100, PE 100 RC, або ж поліпропілен.

Стійкість до пошкоджень

«ПЛАСТПРОТЕКТ» – двошарова труба: зовнішня захисна труба-оболонка 
виготовлена з РЕ 100 RC, а напірна – з РЕ 100. 

труби «пластпротект» відповідають вимогам дсту Б EN 1555-2:2012 «систе-
ми  пластмасових  трубопроводів для подачі газоподібного палива. поліетилен 
(рЕ). Частина 2. труби», ту у 22.2-23957545-008:2013 «труби поліетиленові для 
водопроводів із захисною оболонкою «пластпротект». технічні умови» та PAS 
1075:2009-04.

«ПЛАСТПРОТЕКТ» – труба в трубі

оБолонКа труБИ:
n негорюча; 
n антистатична; 
n стійка до механічних пошкоджень. 
допускається глибина подряпин, порізів захисної
оболонки до 75% від її товщини.

«ПЛаСТПрОТЕкТ» – 
захисний шар +15% Труба ПЕ «пластпротект» 

складається з 
внутрішньої напірної 
труби і захисної труби-
оболонки, які не 
пов’язані між собою 
молекулярно. 

Час (год)

10000

7500

5000

2500

0

Випробування на повільне 
розповсюдження тріщин

PE 100PE  100 RC

> 500 год

критичний 
тиск (бар)

25

20

15

10

5

0

Випробування на швидке 
розповсюдження тріщин

PE 100PE  100 RC

Труби з PE 100 RC для альтернативних 
методів прокладання з’єднуються

зварюванням (нагрітим 
інструментом встик, із застосуванням 
терморезисторних муфт і розтрубних 

деталей), а також механічним 
способом.

Тип труби «Пластпротект»
Номінальний зовнішній 
діаметр труби 
«Пластпротект», dо

Номінальний зовнішній 
діаметр труби напірної 
із поліетилену, dn

Номінальна товщина 
стінки захисної 
оболонки, ео

Граничне відхилення 
товщини стінки 
захисної оболонки

115 115 110 2,5 +0,5
130 130 125 2,5 +0,5
146 146 140 3,0 +0,5
166 166 160 3,0 +0,5
186 186 180 3,0 +0,5
206 206,4 200 3,2 +0,5
232 232 225 3,5 +0,5
258 257,8 250 3,9 +0,5
289 288,8 280 4,4 +0,6
325 324,8 315 4,9 +0,6
366 366,2 355 5,6 +0,7
413 412,6 400 6,3 +0,8
464 464 450 7,0 +0,9
516 515,6 500 7,8 +1,0
578 577,6 560 8,8 +1,1
650 649,6 630 9,8 +1,2

прогнозований гарантійний термін експлуатації 100 років.

Розміри труб «Пластпротект» (у мм) 
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Коекструдовані труби «ТВІНПЛАСТ» 
«ТвінПЛАСТ» має монолітну конструкцію. Під час виробництва багатошарової коекструдованої труби 
«Твінпласт» захисний шар РЕ 100 RC і напірна труба РЕ 100 поєднуються на молекулярному рівні на 
етапі одночасної екструзії.

труби «твінпласт» відповідають вимогам дсту Б EN 1555-
2:2012 «системи пластмасових трубопроводів для подачі га-
зоподібного палива. поліетилен (рЕ). Частина 2. труби» та ту 
у 22.2-23957545-012:2015 «труби багатошарові коекструдо-
вані «твінпласт» для подачі холодної води» та PAS 1075:2009-
04. термопластичні композиції, що використовуються для 
виготовлення шарів труби «твінпласт», відповідають вимогам 
дсту Б В.2.7-151:2008, дсту Б EN 1555-1:2012, PAS 1075.

«ТВІНПЛаСТ» – 
захисний шар 10% Труба ПЕ

Номіналь-
ний розмір 

DN/OD

SDR 21 (PN 8) SDR 17 (PN 10) SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16)
Загальна товщина стінки коекструдованих шарів

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

160 7,7 0,9 9,5 1,1 11,8 1,3 14,6 1,6
180 8,6 1,0 10,7 1,2 13,3 1,5 16,4 1,8
200 9,6 1,1 11,9 1,3 14,7 1,6 18,2 2,0
225 10,8 1,2 13,4 1,5 16,6 1,8 20,5 2,2
250 11,9 1,3 14,8 1,6 18,4 2,0 22,7 2,4
280 13,4 1,5 16,6 1,8 20,6 2,2 25,4 2,7
315 15,0 1,6 18,7 2,0 23,2 2,5 28,6 3,0
355 16,9 1,8 21,1 2,3 26,1 2,8 32,2 3,4
400 19,1 2,1 23,7 2,5 29,4 3,1 36,3 3,8
450 21,5 2,3 26,7 2,8 33,1 3,5 40,9 4,2
500 23,9 2,5 29,7 3,1 36,8 3,8 45,4 4,7
560 26,7 2,8 33,2 3,5 41,2 4,3 50,8 5,2
630 30,0 3,1 37,4 3,9 46,3 4,8 57,2 5,9

Розміри труб «Твінпласт» вода (у мм) 

Розміри труб «Твінпласт» газ (у мм) 

Примітка. За узгодженням зі споживачем, допускається виготовлення труб інших розмірів.

Номіналь-
ний розмір 

DN/OD

SDR 17,6 SDR 17 SDR 11
Загальна товщина стінки коекструдованих шарів

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

Номінальне 
значення, en

Граничне 
відхилення

160 9,1 1,1 9,5 1,1 14,6 1,6
180 10,2 1,2 10,7 1,2 16,4 1,8
200 11,4 1,3 11,9 1,3 18,2 2,0
225 12,8 1,4 13,4 1,5 20,5 2,2
250 14,2 1,6 14,8 1,6 22,7 2,4
280 15,9 1,7 16,6 1,8 25,4 2,7
315 17,9 1,9 18,7 2,0 28,6 3,0
355 20,1 2,2 21,1 2,3 32,2 3,4
400 22,7 2,4 23,7 2,5 36,3 3,8
450 25,5 2,7 26,7 2,8 40,9 4,2
500 28,3 3,0 29,7 3,1 45,4 4,7
560 31,7 3,3 33,2 3,5 50,8 5,2
630 35,7 3,7 37,4 3,9 57,2 5,9

«МУЛЬТИПЛАСТ» – багатошарові труби з коекструдованими 
шарами з PE 100 RC на зовнішній поверхні та всередині труби. 

труби для транспортування газу Ø 63 ÷ 630 мм мають стан-
дартні розмірні співвідношення SDR 11; SDR 17; SDR 17,6 (виго-
товляються згідно з дсту Б EN 1555-2:2012).

труби для водопостачання Ø 63 ÷ 630 мм мають стандартні 
розмірні відношення SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 
(відповідають вимогам EN 12201-2).

Багатошарові труби «МУЛЬТИПЛАСТ»

внутрішній і 
зовнішній захисні 
шари коекструдо-
ваної труби «муль-
типласт» поєднані 
з робочою трубою 
на молекулярному 
рівні під час одно-
часної екструзії.

«МУЛЬТИПЛаСТ» Труба ПЕ

«ПрОТЕкТ+» Труба ПЕ

«ПРОТЕКТ+» – одношарові напірні поліетиленові труби, 
для виготовлення яких використовується спеціальна ком-
позиція поліетилену PE 100 RC (Resistant to Crack  – стійкий 
до утворення тріщин).

труби з PE 100 RC мають високу стійкість до повільного та 
швидкого розповсюдження тріщин (як відомо, подряпини, порі-
зи, які можуть виникати під час недбалого транспортування, 
складування чи інсталяції – це причина потенційного розпо-
всюдження тріщин в процесі експлуатації труби).

труби Ø 90 ÷ 630 мм мають стандартні розмірні відношення 
SDR 9; SDR 11; SDR 13,6 ; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26; SDR 33 
(відповідають вимогам EN 12201-2).

«ПРОТЕКТ+»

сфера застосування: будівництво та ремонт трубопроводів водо-
постачання та водовідведення, зокрема, із застосуванням альтерна-
тивних методів прокладання (без піщаної засипки та у вузьких тран-
шеях, у будівництві мереж за технологіями керованого буріння або 
продавлювання (проколу), при безтраншейній заміні трубопроводів, 
реновації методом щільного або вільного припасування труб та ін.).

труби «протЕКт+» можуть застосовуватись в мережах транспор-
тування рідин та рідких сумішей, до яких поліетилен є хімічно стійкий.
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«БіОПЛАСТ» – труби напірні поліетиленові та фітинги до них 
застосовуються для транспортування біогазу. 

сфера застосування: будівництво та ремонт дренажних, проміжних 
та магістральних трубопроводів для збирання та відведення біогазу з 
полігонів твердих побутових відходів та об’єктів переробки органічних 
відходів сільськогосподарського виробництва та тваринництва. 
n труби випускають одношарові, 
багатошарові та із захисним 
покриттям.
n номінальний зовнішній діаметр 
50 ÷ 630 мм.
n стандартні розмірні відношення: 
SDR 11; SDR 17; SDR 21; SDR 26.

Труби для транспортування біогазу

Біогаз

ТеплоДобрива

Світло

 труби захисні поліетиленові зовнішнім діаметром від 
25 мм  до 110 мм для прокладання у них кабелів зв’язку 
та кабельних трубопроводів.

труби призначені для механічного захисту 
волоконно-оптичних ліній передач від вібрації та 
зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод при 
підземному прокладанні кабелів зв’язку.

монтаж кабелю зв'язку  у захисну поліетиленову 
трубу здійснюється трьома методами:
n попереднє вкладання кабелю у трубу на заводі-

виготовлювачі; 
n затягування кабелю канатиком;
n вдування кабелю стиснутим повітрям.

Труби для захисту оптоволоконних кабелів

Стовпчики напрямні трубчасті з поліетилену
стовпчики призначені для:
n Забезпечення видимості краю проїзної частини, штучної 

споруди, зовнішнього краю узбіччя автомобільної дороги,  вулиці;
n позначення небезпечних перешкод у темну пору доби та за 

несприятливих метеорологічних умов.

Номінальний 
зовнішній 
діаметр, 

d , мм 

Номінальна 
товщина 

стінки, 
е , мм

25 2,0
32 2,0
32 2,9
40 2,9
40 3,4
40 3,7
50 4,6
63 3,8
75 4,5

110  3,5
110 4,3
110 6,3

Двостінні пластмасові 
труби E2 зі структурованою 
зовнішньою стінкою
Труби Е2 належать до класу безнапірних  двостінних  труб  зі   

структурованою зовнішньою стінкою і застосовуються у будівництві  
мереж зовнішньої  каналізації,  водовідведення, дренажу, а  також  
як  захисні  оболонки при прокладанні телекомунікаційних мереж та  
кабельної  каналізації для систем кабелепроводів.

труби  і фасонні  вироби  до  них  виготовляються 
згідно  з  дсту Б В.2.5-32:2007  «труби  безнапірні 
з  поліпропілену, поліетилену, непластифікованого 
полівінілхлориду та фасонні вироби до них для 
зовнішніх  мереж  каналізації  будинків і  споруд та 
кабельної  каналізації», а також  ту у 22.2-23957545-
010:2015  «труби  гофровані двошарові кабельної 
каналізації для систем кабелепроводів. технічні 
умови».

Залежність стирання труби від кількості циклів

характеристики: 

n Висока стійкість до стирання 
абразивними частинами;
n Кільцева жорсткість - SN2, SN4, SN8, 
SN16;
n термін експлуатації - понад 50 років.

комплексна система колодязів

Компанія  «Ельпласт»  розробила комп-
лексну систему колодязів  Ø 400 ÷ 1000 мм, 
яка  застосовується  при будівництві інже-
нерних мереж  з пВХ, пп, пЕ  труб.

спосіб з'єднання елементів мережі

труби й інші елементи мережі (трійники, 
коліна тощо) монтуються за допомогою дво-
розтрубної муфти  з  ущільнюючими гумови-
ми кільцями та розтрубних  з’єднань.
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Труби Е2-D та E2-R1 для дренажу виготовляються з поліетилену HDPE та поліпропілену PP-B і використо-
вуються для відводу води з земель сільськогосподарського призначення, захисту будівель від ґрунтових вод, а 
також відводу води від автомагістралей. 

Розташування дренажних отворів
Труби E2-D – двошарові гофровані Труби E2-R1 – одношарові гофровані

DN (mm) 
Номінальний діаметр

L (mm) 
Довжина труби

DN (mm) 
Номінальний діаметр

L (m) 
Довжина труби

для неповного дренажу
(перфорація 120˚)

110 6000 /50 м (бухта)
160 6000 160 30 (1 бухта)
200 6000 200 30 (1 бухта)
250 6000
300 6000
400 6000
500 6000
600 6000

для неповного дренажу
(перфорація 220˚)

110 6000 /50 м (бухта)
160  6000 160 30 (1 бухта)
200  6000 200 30 (1 бухта)
250 6000
300 6000
400  6000
500 6000
600 6000

для повного дренажу
(перфорація 360˚)

110 6000 /50 м (бухта)
160  6000 160 30 (1 бухта)
200 6000 200 30 (1 бухта)
250  6000
300  6000
400 6000
500 6000
600 6000

DN (mm) 
Номінальний діаметр

L (mm) 
Довжина труби

110 4000/6000/12000
160 4000/6000/12000
200 4000/6000/12000
250 6000/12000
300  6000/12000
400 6000/12000
500 6000/12000
600 6000/12000
800 6000/12000

1000 6000/12000
1200 6000/12000

Гофровані труби для систем дренажу виготовляються згідно з ДстУ Б в.2.5-32:2007

DN (mm) 
Номінальний діаметр

L (m) 
Довжина труби

110 
50 (бухта)

4
6

160
4
6

Коліно Е2-К однорозтрубне зварне Номінальний 
діаметр DN, мм Кут коліна

110

15°
30°
45°
60°
90°

160

15°
30°
45°
60°
90°

200

15°
30°
45°
60°
90°

250

15°
30°
45°
60°
90°

300

15°
30°
45°
60°
90°

400

15°
30°
45°
60°
90°

500

15°
30°
45°
60°
90°

600

15°
30°
45°
60°
90°

Трійник 90 ° Е2-К для
приєднання гладкостінних

пластикових труб

Номінальний 
діаметр DN, мм

Номінальний 
діаметр відгалу-
ження DN1, мм

200 110

300
110
160

400
160
200

500
160
200

600
160
200

Муфта Е-2К
редукційна ексцентрична

Номінальний 
діаметр DN, мм

Номінальний 
діаметр відгалу-
ження DN1, мм

160 110
200 160
250 200
300 250
400 300
500 400
600  500

Трійник 45° Е2-К зварний редукційний Номінальний 
діаметр DN, мм

110
160
200
250
300
400
500
600Трійник 90° Е2-К зварний Номінальний 

діаметр DN, мм
110
160
200
250
300
400
500
600

Заглушка Е2-К Номінальний 
діаметр DN, мм

110
160
200
250
300
400
500
600

Муфта Е2-К для переходу на гладкостінну трубу Номінальний 
діаметр DN, мм

160/160

200/200

250/250

300/315

400/400

З’єднувальні деталі для двошарових гофрованих безнапірних труб 
для зовнішніх каналізаційних мереж е2

Труби E2-T – двошарові гофровані 
для захисту підземних кабельних 
мереж

Труби Е2-К виготовляються з поліпропілену PP-B та поліетиле-
ну HDPE і використовуються для будівництва побутової, дощової та 
загальностічної каналізації. 

Завдяки високій хімічній стійкості та, зокрема, температурній 
стійкості труб із поліпропілену, можуть використовуватись також у 
безнапірних промислових мережах.

* зовнішній і внутрішній діаметри труб надаються за запитом

DN (mm) 
Номінальний діаметр

L (mm) 
Довжина труби

110 6000 /50 м (бухта)
160 6000 /30 м (бухта)
200 6000 /30 м (бухта)

Труби гофровані двошарові кабельної каналізації 
для систем кабелепроводів виготовляються 
згідно з т У 22.2-23967545-010:2015

За узгодженням зі споживачем допускається виготовлення 
труб довжиною від 4 до 12 м.

Застосовуються для прокладання підземних систем кабеле-
проводів, які розраховані на напругу до 10000 В.

примітка. під замовлення постачаємо 
з’єднувальні деталі Ø 800 ÷ 1200 мм.

Труби Е2-К – двошарові гофровані безнапірні 
для зовнішніх каналізаційних мереж виготовляються 
згідно з ДстУ Б в.2.5-32:2007
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труби відповідають вимогам дсту Б В.2.5-31:2007 «трубо-
проводи, попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном, 
для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. труби, 
фасонні вироби і арматура. технічні умови».

Безшовні металеві труби відповідають вимогам гост 8732-78, 
8731-74 (тиск 1,6 мпа), а зварні труби –  гост 10705-80, 10704-91 
(тиск 1,6 мпа), 20295-85  (тиск 2,5 мпа).

ТзОВ «Термо-Ізол» (підрозділ компанії «Ельпласт») –  
вітчизняний виробник попередньо теплоізольованих 
труб та елементів трубопроводів.

Типорозмір Труби та фасонні частини теплоізольовані в захисній поліетиленовій 
оболонці для підземного і надземного (SPIRO) прокладання
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38/110
45/110
57/125
76/140
89/160

108/200
133/225
159/250
219/315
273/400
325/450
377/500
426/560
478/630
530/710
630/800
720/900

820/1000
920/1100

1020/1200

–
–

Номенклатура виробів
n труби Ø 32/90 ÷ 1020/1200 мм попередньо теплоізольовані пінополіуретаном, який спінений 
циклопентаном, із захисною оболонкою з поліетилену або тонкостінного листового металу (SPIRO) 
для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж підземного і надземного прокладання;
n коліна з кутом згину 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (стандартні, подовжені, з патрубком 
розповітрювача);
n переходи редукційні (прості, ексцентричні);
n п-подібні елементи компенсуючої дії;
n трійники (прямі, кутові, паралельні);
n опори (нерухомі, кутові, ковзні, направляючі);
n компенсатори сильфонні;
n заглушки (металеві, металеві з виводом кабелю, металеві з виводом 
сигнальних дротів, поліетиленові, для труб із сталевої оцинкованої бляхи);
n рукави кінцеві (роз’ємні, попередньо сформовані);
n арматура (клапани запірні, клапани з одним розповітрювачем,
клапани з двома розповітрювачами, дренаж, клапани з двома дренажами);
n адаптери;
n ущільнюючі кільця;
n комплекти ізоляції стиків (Ет-3 – термоусадкові муфти,
Ет-4 – електрозварні муфти, Ет-1 – муфти із сталевої оцинкованої бляхи);
n компенсаційні подушки;
n стрічка ковзна;
n система сигналізації (комплектуючі на стик, допоміжні інструменти, прилади).

Зміна коефіцієнта теплопровідності ізоляції в часі
Спінення поліуретану, що відбувається під дією циклопентану, 
забезпечує стабільні теплоізоляційні характеристики виробу 
впродовж усього терміну експлуатації (λ50= 0,027 Вт/м К).

Труби та елементи, попередньо 
теплоізольовані спіненим 
поліуретаном, для мереж гарячого 
водопостачання та теплових мереж

     Коефіцієнт теплопровідності

λ 50
= 0,027 Вт/м К

Характеристики: 

n температура теплоносія до 140° с, 
короткотермінова (240 год. за рік) - до 150° с
n максимальний робочий тиск не більше 
2,5 мпа
n теплоізоляція пінополіуретан, спінений 
циклопентаном
n гідрозахистна оболонка поліетилен
n оболонка Spiro - тонкостінний 
листовий метал, що не кородує (надземне 
прокладання)

Переваги в застосуванні

n Зменшення втрат тепла при 
транспортуванні на 15 - 20%
n термін експлуатації мереж гарячого 
водопостачання та теплових мереж  –  
30-40 років
n Зменшення капітальних затрат   
на15-20%
n Зменшення експлуатаційних витрат   
в 9 разів
n Зменшення ремонтних затрат у 3 рази

Електрозварна муфта

λ (Вт/мК)
0,0434
0,0419
0,0403
0,0388
0,0372
0,0356
0,0341
0,0325
0,0309
0,0294
0,0278
0,0263
0,0247
0,0216
0,0216
0,0200
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Труби та елементи попередньо 
ізольованих систем 
здвоєних трубопроводів
після прийняття національних стандартів україни, гармонізованих 

з міжнародними  та європейськими  нормативними  документами, що 
введені в дію з 01. 11. 2016 р. згідно з  наказом №287 від 29. 09. 2016 р.  
державного підприємства «український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»,  вперше  
впроваджуються в україні попередньо ізольовані здвоєні трубопроводи, 
що відповідають вимогам   дсту EN 15698-1:2016  «розподільчі мережі 
опалення. попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів 
із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого 
водопостачання. Частина 1. системи труб зі здвоєними сталевими 
напірними трубами з поліуретановою тепловою ізоляцією та зовнішньою 
оболонкою з поліетилену». 

     К
оефіцієнт теплопровідності

λ 50
= 0,027 Вт/м К

*  - Вимоги до труб сталевих та захисних оболонок дивись у дсту Б В.2.5-31:2007
**  - розміри труб сталевих оцинкованих згідно з гост 3262-75
d  - зовнішній діаметр провідної сталевої труби
D  - зовнішній діаметр захисної оболонки
s  - мінімальна номінальна товщина стінки провідної сталевої труби згідно з дсту     
 Б В.2.5-31:2007 (таблиця 1)
s1  - мінімальна товщина стінки захисної пЕ оболонки згідно з дсту Б В.2.5-31:2007     
 (таблиця 2)
с  - відстань між подаючим та зворотнім трубопроводами

максимальні робочі параметри 
для теплоносія:

n робочий тиск рр≤ 2,5 мпа;
n робоча температура тр ≤ 130°с 
при постійному режимі експлуатації.

Основна сталева труба* Захисна оболонка* Оболонка ПЕ* Довжина

Dy d s c D
(серія 1)

D
(серія 2)

s1
(серія 1)

s1
(серія 2) L

мм мм мм мм мм мм мм мм м

15 20

2,5

19 125 140 2,5 3,0 6
15** 21,3 19 125 140 2,5 3,0 6

20 25 19 125 140 2,5 3,0 6
20** 26,8 19 140 160 3,0 3,0 6

25 32 19 140 160 3,0 3,0 6
25** 33,5 19 140 160 3,0 3,0 6

32 38 19 160 180 3,0 3,0 6
32** 42 19 160 180 3,0 3,0 6

40 45 19 160 180 3,0 3,0 6
40** 48 19 160 180 3,0 3,0 6

50 57

3,5

20 200 225 3,2 3,5 6 ÷ 12
50** 60 20 200 225 3,2 3,5 6

65 76 20 225 250 3,5 3,9 6 ÷ 12
80 89 25 250 280 3,9 3,9 6 ÷ 12

100 108
4,0

25 315 355 4,9 4,5 6 ÷ 12
125 133 30 400 450 6,3 7,0 6 ÷ 12
150 159 40 450 500 7,0 7,8 6 ÷ 12
200 219 5,0 45 560 630 8,8 9,8 6 ÷ 12

Типорозміри здвоєних труб

Серії ізоляції попередньо теплоізольованих труб. 
Сталева провідна труба в захисній оболонці з ПЕ

Серії ізоляції попередньо теплоізольованих труб. 
Сталева провідна труба в захисній металевій оболонці

Умовний діаметр
провідної труби,

Dу

Типорозмір dз/Dз

Серія 1 Серія 2 Серія 3

25 32/90 32/110 32/125
32 38/110 38/125 38/140
32 42/110 42/125 42/140
40 45/110 45/125 45/140
40 48/110 48/125 48/140
50 57/125 57/140 57/160
65 76/140 76/160 76/180
80 89/160 89/180 89/200

100 108/200 108/225 108/250
100 114/200 114/225 114/250
125 133/225 133/250 133/280
150 159/250 159/280 159/315
200 219/315 219/355 219/400
250 273/400 273/450 273/500
300 325/450 325/500 325/560
350 377/500 377/560 377/630
400 426/560 426/630 426/710
500 530/710 530/800 530/900
600 630/800 630/900 630/1000
700 720/900 720/1000 720/1100
800 820/1000 820/1100 820/1200
900 920/1100 920/1200 920/1400

1000 1020/1200 1020/1400
1200 1220/1400

Умовний діаметр
провідної труби,

Dу

Типорозмір dз/Dз

Серія 1 Серія 2 Серія 3

25 32/90 32/110 32/125
32 38/110 38/125 38/140
40 45/110 45/125 45/140
50 57/125 57/140 57/160
65 76/140 76/160 76/180
80 89/160 89/180 89/200

100 108/200 108/225 108/250
100 114/200 114/225 114/250
125 133/225 133/250 133/280
150 159/250 159/280 159/315
200 219/315 219/355 219/400
250 273/400 273/450 273/500
300 325/450 325/500 325/560
350 377/500 377/560 377/630
400 426/560 426/630 426/710
500 530/710 530/800 530/900
600 630/800 630/900 630/1000
700 720/900 720/1000 720/1100
800 820/1000 820/1100 820/1200
900 920/1100 920/1200 920/1400

1000 1020/1200 1020/1400
1200 1220/1400

Dу  - умовний діаметр провідної сталевої труби
dз  - зовнішній діаметр провідної сталевої труби
Dз  - зовнішній діаметр захисної поліетиленової оболонки
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n коліно  зі здвоєними трубами (рис. 1) 

n коліно β від 15° до 90°  зі здвоєними трубами

n трійник  зі здвоєними трубами 

n трійник прямий  зі здвоєними трубами (рис. 2)

n трійник кутовий  зі здвоєними трубами

n перехід  зі здвоєними трубами

n муфта кінцева для здвоєних труб

n опора нерухома пряма зі здвоєними трубами (рис. 3)

n опора ковзна

n арматура для встановлення в грунт

n клапан запірний (рис. 4)

n розповітрювач  зі здвоєними трубами

n Дренаж  зі здвоєними трубами

n клапан запірний  зі здвоєними трубами комбінований з 
одним допоміжним клапаном

n клапан запірний  зі здвоєними трубами комбінований з 
двома допоміжними клапанами

n рукав кінцевий

n кільце ущільнююче

n комплект ізоляції стику для здвоєних труб

n комплект ізоляції стику (тип ер-3) з термоусадковою 
муфтою для здвоєних труб

n комплект ізоляції стику (тип ер-4) з електрозварною 
муфтою для здвоєних труб

Застосування здвоєних трубопроводів у розподільних 
мережах опалення та мережах гарячого водопостачання 
забезпечить значну економію при закупівлі труб, оптимізує 
видатки на будівельні роботи, а в подальшому – зменшить 
експлуатаційні витрати.

Фасонні вироби 
для попередньо ізольованих систем 
здвоєних трубопроводів

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Безканальне прокладання

Одинарна труба Система здвоєних 
трубопроводів

Ізотермічні впливи труб однакового типорозміру 
(за матеріалами досліджень Logstor).

Типорозмір

Труби, елементи трубопроводів і перехідники з PE-RT
      Неізольовані Попередньо 

теплоізольовані

32 32/90

тр
уб

а п
ря

ма
 SD

R 1
1, 

SD
R 9

, S
DR

 7,
4

ко
лін

о

тр
ійн

ик

пе
ре

хід
 ко

нц
ен

тр
ич

ни
й

ру
ка

в к
інц

ев
ий

кіл
ьц

е у
щ

іль
ню

юч
е

ко
мп

ле
кт

 те
пл

ог
ід

ро
ізо

ля
ці

ї с
ти

ків
 по

пе
ре

дн
ьо

 
те

пл
оіз

ол
ьо

ва
ни

х т
ру

б: 
з м

уф
то

ю 
те

рм
оу

са
дк

ов
ою

 
(ти

п Е
Р-

3)
; з

 м
уф

то
ю 

ел
ек

тр
оз

ва
рн

ою
 (т

ип
 ЕР

-4
) 

пе
ре

хід
 PE

-R
T –

 ст
ал

ь

40 40/110
50 50/110
63 63/125
75 75/140
90 90/160

110 110/180
125 125/200
140 140/200
160 160/225
180 180/250
200 200/280
225 225/315

труби неізольовані та попередньо ізольовані в захисній оболонці з поліетилену застосовуються в 
теплових мережах розподільних систем трубопроводів гарячого водо- та теплопостачання (зворотній 
цикл) з параметрами води рD≤1 мпа і тD≤95 °с.

труби і фасонні вироби відповідають вимогам дсту Б В.2.7-143:2007 та ту у 22.2-23957545-011:2015 
«труби, елементи трубопроводів і перехідники з поліетилену підвищеної термостійкості рЕ-Rт неізольо-
вані та попередньо ізольовані в захисній оболонці з поліетилену. технічні умови».

труби з PE-RT зварюються врозтруб, встик, або за допомогою тер-
морезисторних муфт як звичайні поліетиленові труби. труби можуть 
мати довжини 6 м та 12 м.

PE-RT має характеристики співвимірні зі зшитим поліетиленом. але 
на відміну від рЕХ, поліетилен підвищеної термостійкості не потребує 
зшивання і дорогих з’єднань.

Залежно від умов експлуатації, попередньо ізольовані та неізольо-
вані труби рЕ-Rт, фітинги (елементи трубопроводів) розмірного ряду 
32/90÷225/315 серії труб SDR 7,4 ÷ SDR 11 розподільних систем тру-

бопроводів гВп та теплових мереж (зворотній цикл) можуть 
експлуатуватися з максимальним робочим тиском води 

не більше 1,0 мпа і максимальною температурою те-
плоносія до 95 °с включно. допускаються коротко-

часні пікові підвищення температури до 115 °с. 

Труби, елементи 
трубопроводів і перехідники 
з поліетилену підвищеної 
термостійкості РЕ-RТ

     Коефіцієнт теплопровідності

λ 50
= 0,027 Вт/м К
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Цех металообробки, 
виробництва оснастки 
та сталевих елементів

Виготовляємо та модернізуємо обладнання

Виробництво обладнане токарними, фрезерними, координатно-
розточувальними, стрічко-пильними, плоскошліфувальними 
верстатами, а також портальною машиною з числовим програмним 
керуванням (ЧПК) для різання та розкрою металу та обертачами для 
зварювання сталевих елементів. 

Зокрема, високопродуктивна 
портальна машина з ЧпК для газо-
кисневого та плазмового розкрою 
забезпечує якісну, стабільну та 

безпечну різку низьковуглецевої 
сталі, нержавіючої сталі, кольоро-
вих металів та сплавів.

сучасне металообробне об-

ладнання є базовою передумовою 
для виготовлення високоякісних, 
надійних та довговічних сталевих 
елементів та оснастки.

Фахівці конструкторсько-технологічного відділу Компанії 
«Ельпласт» розробляють, вдосконалюють і модернізують 
периферійне обладнання для екструзії труб з полімерних 
матеріалів. 

Зокрема, вони виконали роботи з модернізації голови 
екструдера для виробництва багатошарових коекструдованих 
труб. одна з останніх розробок, що введена в експлуатацію, - 
вакуумна калібрувальна ванна.

n Вакуумна калібрувальна ванна розрахована
на виготовлення труб Ø 160 ÷ 500 мм. габарити –
1600х1700х6000.
n Вакуумна і водяна система забезпечують розра-
хункову продуктивність охолодження: потужність
водяних помп – 4 кВт; потужність вакуумних помп
– 4 кВт.
n розрахункова кратність обміну води – 20 м3/год.
n показник теплового знімання – не вище 30 °с.
n двигуни – виробництво Saer та Hidrovacuum.
n Ванна встановлена на роликах і зручно 
пересувається.



Незалежна акредитована 
лабораторія

«ЛВП» акредитована в Національному  агентстві з акредитації України 
(НААУ) на підтвердження відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 
(атестат про акредитацію незалежної лабораторії № 2Н1459 від 05.07.2017р.).

Незалежна акредитована «Лабораторія випробування пластмас» прово-
дить повний комплекс випробувань трубопровідної продукції та полімерних 
матеріалів будівельного призначення (від контрольних та приймально зда-
вальних – до сертифікаційних). Результати випробувань лабораторії визна-
ються як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Лабораторія  повністю  укомплектована   високоточним обладнанням,  
яке відповідає  європейським  та  світовим   вимогам якості і проходить 
щорічні повірку та калібрування.

n лінійні розміри
n густина сировини
n показник текучості розплаву 
сировини
n розкид показника текучості 
розплаву сировини в межах партії
n масова частка летких речовин у 
сировині
n визначення ступеня зшивання 
структурованого поліетилену
n термостабільність
n границя текучості при розтягу
n відносне подовження при розриві
n модуль пружності при розтягу
n зміна довжини труб після прогріву
n стійкість при постійному 
внутрішньому тиску
n стійкість до повільного 
поширення тріщин
n стійкість до удару
n кільцева жорсткість
n значення коефіцієнту тертя
n електричний опір труб
n щільність теплової ізоляції
n водовбирання теплової ізоляції
n стійкість до стискання в 
радіальному напрямку теплової 
ізоляції
n міцність ізоляції на зсув
n радіальна повзучість ізоляції труб
n об’ємний вміст закритих комірок
n ефективна теплопровідність
n інші показники, які визначені 
чинними нормативними стандартами

Лабораторія може здійснювати 
перевірку за наступними показниками

ЛВП
лабораторія випробування пластмас

ЛВП
лабораторія випробування пластмас

«Лабораторія випробування пластмас» («ЛВП») створена для 
надання послуг з випробування полімерних композицій, труб 
та з’єднувальних деталей з пластмас, котрі застосовуються для 
прокладання внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж.

Випробування на відносне 
подовження при розриві

Випробування на стійкість до удару

Випробування на стійкість 
до внутрішнього тиску 
(до Ø 630 мм; 1000 год.)

Визначення показника 
текучості розплаву 
сировини






