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Вступ
Системи газопостачання в Україні були побудовані в основному в 60-х і
70-х роках минулого століття і до теперішнього часу практично вичерпали свій
робочий ресурс.
Залишковий принцип фінансування і залежність від попереднього періоду
привели до фізичного і морального зносу інженерних систем, споруд і
обладнання, до яких відносяться газопроводи і встановлена на них арматура.
Газопостачання є однією з найбільш капіталомістких комунальних служб,
це в основному пов'язано з вартістю труб і основного обладнання.
Слід зазначити, що протягом багатьох років в більшості міст України
поновлення і відновлення газопроводів не проводилися в необхідному обсязі,
що призвело до того, що темпи старіння трубопроводів зараз значно
перевищують обсяги робіт по їх реновації. Результати такої політики призвели
до значного зносу і сучасному незадовільного стану різних розподільчих
газопроводів. Існуючі щорічні обсяги оновлення і відновлення трубопроводів
явно недостатні для забезпечення їх надійної та сталої роботи.
Сучасний високий рівень розвитку техніки і виробництва нових
будівельних матеріалів передбачає широке використання їх для виробництва
якісних труб, захисних покриттів, ефективно працюючої арматури та споруд на
мережах систем міського газопостачання.
У комунально-побутовому господарстві населених пунктів основні
витрати енергоносіїв йдуть на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання
житлових

і

громадських

будівель.

Відомо,

що

найбільш

ефективно

виробництво теплоти для цих цілей на ТЕЦ і великих районних котельнях (РК).
Однак значні втрати теплової енергії в протяжних трубопроводах, а також
витоку теплоносія в зношених розподільчих теплопровідних мережах, різко
збільшують витрати, пов'язані з опаленням і вентиляцією приміщень. Крім
того, в даний час, для знову споруджуваних будинків вже немає резервних
потужностей, а відновлення або будівництво нових комплексів вимагає великих
одноразових фінансових витрат.

В умовах, що склалися представляється економічно виправданим, по
можливості, наблизити подачу енергоносіїв до місць їх використання. В ідеалі це газове квартирне опалення та вентиляція, оскільки тут відсутні транспортні
теплопроводи

великої

протяжності

і

витрати

на

експлуатацію

теплопостачальних комплексів. Але тут існує ряд обмежень газопостачання по
поверховості,

по

архітектурним

вимогам

та

ін.

Будівництво

окремо

розташованих або дахових котелень на газовому паливі на території
реконструйованих районів є реальним виходом для міст, які не мають
можливості збільшення подачі теплоти від ТЕЦ або районних котелень, однак
це значно збільшує експлуатаційні витрати і обсяг інвестицій на будівництво
котелень та теплових мереж. Тому при проектуванні реконструкції систем
газопостачання слід керуватися різними рішеннями з урахуванням всіх
наведених витрат.
У промисловості одним із напрямків подальшого зниження витрат газу
слід шукати в глибокій утилізації теплоти відхідних продуктів згоряння з
частковим її використанням в комунально-побутовому господарстві. При
зниженні їх температури до 50-55˚С практично використовується майже весь
тепловий потенціал первинного палива, що не тільки зменшує витрати газу, але
і знижує теплове і вуглекислотне забруднення середовища проживання
населення.
В останнє десятиліття своєчасною і ефективною підмогою у вирішенні
завдань будівництва та реконструкції зовнішніх інженерних комунікацій є
широке впровадження в практику безтраншейних технологій, що передбачають
широке використання нових матеріалів і устаткування для реконструкції
розподільчих газопроводів.
З численних способів реновації трубопроводів інженерних мереж в
Україні є нормативна база тільки на реконструкцію зовнішніх розподільних
газопроводів на основі використання зношених існуючих сталевих газопроводів
для протягування в них поліетиленових труб.

У навчальному посібнику запропоновані методики для курсового і
дипломного проектування. Студенти обирають раціональні проектні рішення і
виконують розрахунки по визначенню витрати газу на газопостачання
газифікованих житлових і громадських будівель, включаючи забезпечення
опалення, вентиляції та гарячого водопостачання висотних будівель і
комунальних об'єктів. Крім того, в навчальному посібнику викладено
особливості виконання гідравлічних розрахунків поліетиленових та сталевих
розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тиску, районів
реконструювання.
У даній роботі запропоновані варіанти вирішення газопостачання
житлових мікрорайонів, що реконструюються з мінімізацією інвестицій в
будівництво розподільчих газопроводів на основі використання зношених
існуючих сталевих газопроводів для протягування в них поліетиленових труб.
1. Безтраншейні технології відновлення газопроводів
Цей

напрямок

є

серйозною

альтернативою

відкритого

способу

будівництва, ремонту та реконструкції підземних газопроводів. При цьому
розрізняються терміни: безтраншейні технології будівництва і безтраншейні
технології відновлення газопроводів. У першому випадку мається на увазі
будівництво газопроводів без проведення земляних робіт, під другим терміном,
тобто безтраншейним відновленням, маються на увазі операції, що дозволяють
повністю відновити існуючий старий газопровід або замінити його чітко по
трасі.
Реалізація безтраншейних технологій передбачає широке використання
різних ремонтних матеріалів (клейові склади, смоли, труби, і їх покриття), які
мають свою специфіку для прийнятої технології.
На сьогоднішній день зарубіжна практика налічує більше 20 методів
безтраншейного відновлення трубопроводів. Кожен з використовуваних
методів має свої специфічні особливості і свої переваги, на основі яких
визначається

область

їх

застосування

для

проведення

ремонтно-

відновлювальних

робіт

на

мережах

газопостачання,

водопостачання,

теплопостачання і т. д.
Обґрунтування

доцільності

використання

відповідного

методу

визначається після детальних діагностичних досліджень газопроводу і
укладення технічної експертизи за станом і ступеня зношеності ділянок
газопроводу. У кожному конкретному випадку розглядається матеріал
виготовлення трубопроводу, протяжність ремонтної ділянки, по якому
транспортується

середовище

та

ступінь

зносу

старого

газопроводу.

Враховується навколишня надземна і підземна інфраструктура, вид ґрунтів,
наявність і рівень ґрунтових вод та інші чинники, що впливають на вибір
методу безтраншейної реновації.
Аналогічні
безтраншейної

підходи
прокладки

потрібні
нових

для

вибору

трубопроводів,

оптимальних
серед
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методів
найбільш

поширеними є горизонтальна проходка в ґрунтах і протягування в утворену
свердловину плетінь газопроводів або окремих ланок.
Проходження горизонтальних або похилих свердловин і протягування в
них

трубопроводів

проводиться

за

допомогою

наступних

технологій:

Храменков С. В., Примин О. Г., Орлов В. А. «Реконструкція трубопровідних
систем»., - М .: вид. АСВ, 2008 § 4.1 [1]
- горизонтального (похилого) направленого буріння (в тому числі,
шнекового)
- мікротунелювання;
- ударно-імпульсного продавлювання;
- розкатки;
- метод руйнування старої труби з протягуванням нової;
- метод «Панчохи»;
- протяжка поліетиленових труб в існуючих сталевих («метод труба в
трубі»).
1.1 Метод горизонтального (похилого) направленого буріння (ГНБ)
полягає у використанні спеціальних бурових верстатів (бурів, штанг), які

здійснюють попереднє (пілотне) буріння по заздалегідь розрахованій траєкторії
з подальшим розширенням свердловини (за допомогою набору розширювачів
та бурових головок, які омиваються буровим розчином для змащування
окремих вузлів) і протягуванням газопроводу в утворену порожнину.
Різновидом направленого буріння є горизонтальне шнекове буріння, при якому
забезпечують одночасне буріння свердловини і вдавлювання трубопроводу, в
діапазоні діаметрів 200 - 1400 мм.
Прокладання труб методом горизонтально - направленого буріння (ГНБ)
дозволяє прокладати газопроводи та інші комунікації на різній глибині під
природними і штучними перешкодами без порушення режиму їх звичайного
функціонування.
Метод ГНБ був розроблений і вперше впроваджений в 1971 році в США
корпорацією «Titan Contractors» під річкою Педжейро в Каліфорнії. Довжина
трубопроводу діаметром 115,3 мм становила 231,6 м. З цього часу буріння
методом ГНБ завоювало велику популярність за кордоном. Тепер на заході
нікому в голову не прийде прокладати комунікації з розкриттям асфальту,
розбиранням рейкових шляхів, зміною напрямку транспортних потоків і
створювати таким чином масу незручностей людям.

Рис. 1 Пілотна свердловина

Тим часом, технологія горизонтально-направленого буріння (ГНБ) проста
і зрозуміла. У потрібній точці входу трубопроводу (на березі річки, на одній зі
сторін дороги) ставиться установка ГНБ, яка по заданій траєкторії бурить
пілотну свердловину і виходить з високою точністю на іншій стороні
перешкоди.

Рис. 2 Протягування трубопроводу
Залежно від потрібного діаметра свердловини для протягування однієї або
декількох труб або труб-футлярів, виконується в один або кілька етапів
розширення

свердловини.

В

отриману

свердловину

з

використанням

спеціального бурового розчину, що змазує і формує канал, затягуються потрібні
труби.
Переваги роботи бурових комплексів незаперечні. Вони, не порушуючи
покриття, проходять всі наземні і підземні перешкоди: райони щільної житлової
забудови, автотраси, залізничне полотно, річки, дамби, канали.
Машини не зупинять ні скелі, ні пливуни, ні яри, ні складно-пересічена
місцевість. Ті обсяги будівництва, які траншейним методом освоюються
місяцями, комплекси виконують за лічені дні.
Дуже важлива також і екологічна складова методу ГНБ: незаймані
насадження і рельєф місцевості, збережений родючий шар ґрунту. При
використанні методу ГНБ значно підвищується ефективність робіт: як правило,

на об'єкті задіяна одна бурова установка і бригада робітників з 3-4 осіб. Все це
дає значну економію фінансових коштів при бурінні методом ГНБ - приблизно
30%.
Таким чином, метод ГНБ - це унікальний метод, який вже найближчим
часом в будівництві підземних комунікацій буде поза конкуренцією, не дарма
горизонтально-направлене буріння користується такою популярністю вже
сьогодні.
1.1.1 Мікротунелювання слід розглядати як дистанційно керований
процес

проходження

свердловин

(в

тому

числі,

горизонтальних)

і

продавлювання труб, діаметр яких не допускає в них присутність людини.
Таким чином, сутність мікротунелювання полягає в будівництві тунелю
за допомогою дистанційно керованого прохідницького мікрощита (діаметром
до 2 м) з подальшою прокладкою в ньому труб. Різновидом мікротунелювання є
мінітунелювання. Відповідно до сучасної міжнародної термінології в області
безтраншейних технологій мінітунелювання можна трактувати як щитову
проходку в ґрунті з утворенням тунелю діаметром від 1 до 2 м.
Сутність

ударно-імпульсного

продавлювання

при

реалізації

безтраншейної технології полягає в проходці або розширенні в ґрунті
горизонтальних свердловин і затягуванні в них труб (діаметром до 400 мм) за
допомогою пробійників (пневмопробійників, гідропробійників) або забивання в
ґрунт сталевих трубопроводів діаметром

400-1400 мм

за

допомогою

пневмоударних машин.
1.1.2 Розкатка свердловин являє собою безперервний процес утворення
в ґрунті циліндричної порожнини шляхом деформації і ущільнення ґрунту
механізмом розкатки або розкатником, катки якого обкатуються за своїми
забоями і формують стінку свердловини.
Кожен наступний каток входить в ділянку свердловини, розкатаної
попереднім катком, збільшуючи її діаметр. При цьому ґрунт витісняється в
радіальному напрямку і навколо свердловини утворюється ущільнена зона
діаметром, рівним 3-4 діаметрам свердловини.

Необхідно відзначити, що на відміну від описаних вище способів
проходки свердловин, де зруйнована порода виноситься на поверхню,
розкатник при проходженні в стискуваних ґрунтах вдавлюють її в стінки
свердловини, істотно зміцнюючи їх і виключаючи просідання ґрунту на
поверхні. Це дозволяє отримати стійку циліндричну порожнину, в якій можуть
бути прокладені комунікації різного призначення. Однак сильне ущільнення
ґрунтового масиву навколо свердловини вздовж траси може надавати деякий
негативний вплив по відношенню до паралельних інженерних комунікацій,
якщо вони прокладені в безпосередній близькості від шляху руху розкатника.
При наявності таких комунікацій на трасі проходження може статися їх
деформація за рахунок різкого ущільнення ґрунту.
1.1.3 Метод руйнування старої труби з протягуванням нової використовуються установки для безтраншейної заміни старих трубопроводів
від 50 мм до 400 мм з можливістю збільшення діаметра.
Можливості:
- заміна без розтину ґрунту
- робота з колодязя будь-якого діаметра
- можливість збільшення діаметра трубопроводу (затягування труби
більшого діаметру)
- найчастіше можлива протяжка з колодязя в колодязь (повне виключення
земляних робіт)
- довжина замінного ділянки до 150 м
- повністю автономна робота
- потужність від 30 до 100 тонн
- не потрібно ніякої додаткової великої техніки (компресорів і т.д.).

Рис. 3 Принцип дії
При необхідності виконати будівництво газопроводів на місці старих,
метод руйнування стане оптимальним рішенням. Даний метод являє собою
протягування нової труби всередині старої з руйнуванням старої труби
(розщепленням). Для протягування використовується тягове пристрій, що
працює

від

автономної

гідростанції.

Руйнування

старого

газопроводу

проводиться ножами і розширювачем. Цей метод руйнування передбачає, що
стінки старої труби вдавлюються в ґрунт. Влаштування котловану необхідно
тільки на одному кінці ділянки, що ремонтується там, де вводиться нова
пластикова труба, а в деяких випадках не потрібно зовсім.

Рис. 4 Руйнування старого трубопроводу з протяжкою нової труби всередині
зруйнованої (статичний спосіб)

Комбінування статичного і динамічного способів руйнування і заміни
трубопроводів дає нові можливості при роботі зі сталевими трубами і трубами
великих діаметрів. При цьому в руйнуючу головку спеціальної конструкції
монтується пневмопробійник. Заміна трубопроводів методом руйнування
ведеться звичайним протягуванням - при зростанні зусилля на гідроциліндрах
до критичних значень - підключається пневмопробійник для подолання
складної ділянки (наварні муфта, фланець і т.д). Імпульс, подається
пробійником на натягнутий трос, додається до зусилля на гідроциліндрі та
сумарна тяга істотно зростає.

Рис. 5 Комбінування статичного і динамічного способів руйнування і заміни
трубопроводів
Переваги комбінованої системи полягають в потужній сумарній тязі і
компактності 30-ти тонної установки. Вартість такого «тандему» істотно нижче
установок великої потужності співставних по можливостях. Додатковою
зручністю є можливість допоміжної роботи, як самої тросової установки, так і
пневмопробійника для виробництва проколів в ґрунті.
Основні застосування:
- безтраншейна заміна мереж газопроводів, водопроводів;
- безтраншейна заміна зношених труб зі сталі та пластику з ПНД і інших
матеріалів.

Рис. 6 Ножі та розширювачі
1.1.4 Технологія відновлення газопроводів методом «панчохи»
Санація газопроводів активно розвивається в останні роки у зв'язку з
урбанізацією, зростанням темпів будівництва міст, ущільненням забудови та
одночасним старінням інженерної інфраструктури.
Завдяки різним методам санації виключаються ризики, пов'язані з
обваленням будівель, осадкою фундаментів, зсувами підземних споруд,
заподіянням пошкоджень будівлям різного призначення, порушенням руху
транспорту. Реновації трубопроводів методом «панчохи» є одним з найбільш
затребуваних і прогресивних в світі.
Суть методу - це протягування в відновлюваний трубопровід гнучкого
полімерного рукава виконаного з м'якого матеріалу, просоченого тим чи іншим
видом смоли, з подальшою полімеризацією і отвердінням просочувальної
композиції.
Основні переваги технології санації «панчохою»:
- скорочення витрат на проектування і будівництво за рахунок
використання діючої траси трубопроводу та відсутності необхідності її
видалення;
- повна безпека для комунікацій, що проходять поруч з трубопроводом,
що санується;
- висока швидкість прокладання;
- мінімальний обсяг земляних робіт;
- можливість прокладки на ділянках з вигинами в 90˚;
- екологічність;
- висока корозійна стійкість;

- мінімальне зменшення поперечного перерізу діючого трубопроводу;
- збільшення швидкості руху середовища, що транспортується, за рахунок
низької шорсткості матеріалу внутрішньої поверхні;
- висока стійкість до абразивного зносу;
- розрахунковий термін служби складає більше 50 років;
- мінімальний розмір будівельного майданчика;
- не вимагає застосування громіздкої будівельної техніки та обладнання.
Основні етапи санації трубопроводів за технологією м'якого полімерного
рукава.
Робота

по

відновленню

трубопроводу

починається

з

технічного

обстеження самохідним роботом, який обладнаний телекамерою з головкою,
що обертається і системою освітлення та може пересуватися по трубопроводу.
Наступною операцією є очищення від відкладень відновлюваного
трубопроводу. В основному використовуються механічний, гідравлічний і
піскоструминний способи.
Після промивання виконується телеобстеження самохідним роботом.
Потім

пневматичною

або

гідравлічною

інверсійною

машиною

попередньо підготовлену «панчоху» протягують в відновлюваний трубопровід.
Залежно від обраного методу установки, протягування здійснюють за
допомогою заповнення водою або подачею стисненого повітря. Процес
протягування

являє

реконструйований

собою

трубопровід.

інверсію

(вивертання)

«панчохи»

через

Після

проходження

«панчохи»

через

реконструйовану ділянку трубопроводу починається процес його полімеризації
одним із способів: впливом світлового випромінювання, нагріванням гарячою
водою або подачею пара.
На цьому відновлення трубопроводу закінчено, залишається тільки
провести контрольне телеобстеження, випробування і підключити до діючої
мережі.
Обмеження до застосування методу санації м'яким полімерним рукавом:

-

необхідність

досягнення

залишкової

міцності

відновлюваного

трубопроводу;
- потрібно відключення трубопроводу на час проведення заходів по
санації;
- підвищені вимоги до стану внутрішньої поверхні відновлюваного
трубопроводу: суха, чиста, рівна, герметична;
- ймовірність неповного приклеювання або нещільного прилягання
полімерного рукава до відновлювати трубопроводу на деяких ділянках.
Відновлення трубопроводів методом «панчохи» передбачає наступні
роботи по безтраншейним ремонту зовнішніх мереж трубопроводів:
- очищення внутрішньої порожнини трубопроводів від відкладень;
- телевізійне обстеження стану внутрішньої поверхні трубопроводів.
Внутрішня телеінспекція трубопроводу, що проводиться кольоровий
телекамерою з високою роздільною здатністю, дає повну інформацію про стан
трубопроводу. Робот здатний виявити навіть невеликі тріщини і протікання,
засмічення і сторонні предмети, визначити точне місце розташування і характер
дефекту, визначити стан трубопроводу навколо дефекту для прийняття рішення
по локальному ремонті, або про заміну ділянки трубопроводу. Для прийняття
вірного рішення служить комплект програмних засобів, що дозволяє
реалізувати

керуючий

інтерфейс

на

моніторі

оператора,

аналізу

та

документування результатів телеінспекції.
- відновлення трубопроводів рукавним покриттям (метод «панчохи»)
дозволяє відновлювати працездатність трубопроводів діаметром від 150 мм з
робочим тиском до 1 МПа, які мають наскрізні пошкодження і часткове
руйнування труб, а також захистити їх від корозії і абразивного зносу.
Наявність на трубах стандартних поворотів не є бар'єром для застосування
технології, так як рукавні покриття, вивертаючись, проходять кути поворотів
без розтину, що виключає виробництво земляних робіт в цих місцях.
При ремонті трубопроводів методом рукавного покриття утворюється
система «труба в трубі», при якій всередині трубопроводу формується

полімерна труба з товщиною стінки від 8 до 24 мм (в залежності від діаметра
трубопроводу), щільно притиснута до внутрішньої поверхні основної труби.
Рукавне покриття є самостійною конструкцією і не вимагає адгезії до
внутрішньої поверхні трубопроводу.
Роботи по відновленню трубопроводів рукавним покриттям проводяться
без земляних робіт при наявності на відремонтованій ділянці колодязів або
камер. При їх відсутності робляться мінімальні розкопки. Розмір котловану
залежить від типу ґрунту. Для виконання робіт необхідний майданчик 3x3
метри і технологічний виріз в трубопроводі не менше 1,5 (півтора) діаметра
трубопроводу.

Рис. 7 Ремонт трубопроводів методом рукавного покриття (метод «панчохи»)
При відновленні напірних трубопроводів ділянка, що підлягає очищенню
і санації, виводиться з експлуатації та на ній демонтується запірна арматура.
Перед

санацією

проводиться

очищення

внутрішньої

поверхні

трубопроводу.
Потім проводиться телевізійне обстеження результатів очищення та
технічного стану трубопроводу робототехнічним комплексом.
Наступний етап - просочення і введення полімерного рукава.

Рис. 8 Багатошарова еластична оболонка полімерного рукава
Рукав - це багатошарова еластична оболонка, що складається з трьох
шарів:
1. Герметизуючий шар для створення герметичності рукава (вміст
зв'язуючого і виключення попадання води в клейову композицію). Пористе
поліефірне полотно - товщиною від 5 до 15 мм, призначене для вбирання і
утримання полімерного в'язкопластичного матеріалу.
2. Пористе поліефірне полотно - товщиною від 5 до 15 мм призначене
для вбирання і утримання полімерного в'язкопластичного матеріалу.
3. Армуючий шар - круглоткацький рукав з полімерних ниток
підвищеної міцності. Приймає на себе навантаження, що розтягують при
вивороті і виконує функції поздовжньої і поперечної арматури під час
експлуатації.
Сухий

тканинний

рукав

просочується

спеціальної

епоксидної

композицією і доставляється до місця введення в трубопровід. Введення рукава
здійснюється

через

спеціальну

вишку

методом

вивороту

під

тиском

гідростатичного стовпа води.
Потім водогрійною установкою за рахунок циркуляції води через рукавні
покриття і котел, протягом 8 годин при температурі 90°С проводиться прогрів
рукава. В результаті рукав в трубопроводі полімеризується і виходить

полімерна труба. Дана труба стає несучої і здатна самостійно витримувати
робочий тиск до 1,0 МПа.
Після прогріву обрізаються технологічні кінці рукава, і проводиться
телевізійна

зйомка

робототехнічним

комплексом

внутрішньої

поверхні

трубопроводу із записом на компакт-диск, що підтверджує якість виконаних
робіт для замовника.
На

напірних

трубопроводах

встановлюється

запірна

арматура

і

трубопровід готовий до використання. Трубопровід, що сануються рукавом,
забезпечує надійну герметичність в зонах зсуву ґрунтів, так як пружний рукав
зберігає свої властивості при деформації труби або навіть при її розриві.
Оптимальна довжина ділянки трубопроводу,яка санується рукавним
покриттям до 200 п.м.
Час повного комплексу робіт по відновленню однієї ділянки становить 4-5
днів.
1.1.5 Протяжка поліетиленових труб у відпрацьованих стальних
газопроводах в існуючих ( «метод труба в трубі») без руйнування старої труби.
Метод «труба в трубі» використовується для заміни газопроводів зі
зменшенням

прохідного

перерізу.

Застосовується

для

протягування

поліетиленових газопроводів в існуючих зношених сталевих, а також для
протягання трубопроводів холодного та гарячого водопостачання. Цей метод
використовується для газопроводів, які мають наскрізну корозію або інші
дефекти труб.
Використання методу «Труба в трубі» дозволяє протягувати в старий
пошкоджений газопровід нові ділянки труб довжиною в кілька сотень метрів
при

мінімальному

обсязі

земляних

робіт.

Метод

«Труба

в

трубі»

застосовується, в основному, для реконструкції прямолінійних ділянок
газопроводів і водопровідних мереж великого діаметру.

Через зменшення обсягу земляних робіт і відсутності незручності
населення цей метод скорочує час виконання робіт і зменшує ціну на 30-50%
загальної собівартість будівництва.
При протягуванні довгої поліетиленової труби з бухти або барабана в
діючі сталеві газопроводи, використовують два методи:
-

з

відключенням

газу.

Труба

розрізається

в

неї

протягується

поліетиленова труба, її підключають з зовнішніх сторін на вході і виході, і
підключають відводи;
- без відключення газу в мережах низького тиску (ділянки). Всі
відгалуження подають газ споживачам, а поліетиленова труба вводиться в
сталевий газопровід, арматура відключення встановлена з двох сторін ділянки.
Тиск підтримується через регулятор тиску. При переході на середній тиск на
відгалуженнях встановлюються регулятори тиску зі зниженням на низький тиск
газу. Технологія підключення відводів йде за тією ж методикою, що і протяжка
в розподільних вуличних газопроводах.
У разі протягання під тиском в відгалуження подається газ через
кільцеподібні місця між поліетиленовою трубою і трубою в якій йде протяжка.
Перераховані вище методи реконструкції трубопроводів не мають
нормативного обґрунтування. Тільки реконструкція сталевих газопроводів
способом протягування в них поліетиленових труб ( «метод труба в трубі»)
нормативно обґрунтована і може широко використовуватися в Україні. ДБН
В.2.5-20-2001 «Газопостачання», п. 4.36 - 4.5.1. [2]
1.2 Труби для реконструкції розподільчих газопроводів систем
газопостачання
Для

підземних

розподільчих

газопроводів,

які

реконструюються

застосовують, як правило, труби з поліетилену, відповідні вимогам ДСТУ Б
В.2.7-73 «Труби поліетиленові для подачі горючих газів». [3], Додаток 1,
Навчальний посібник (далі в тексті НП).

Сполучні деталі (муфти, переходи, відводи, трійники, втулки під фланець,
переходи «поліетилен-сталь» та ін.) Повинні проводитися в виробничих умовах
і застосовуватися відповідно до вимог нормативних документів на ці деталі.
Розумні

з'єднання

поліетиленових

труб

зі

сталевими

трубами,

компенсаторами і запірною арматурою передбачають на втулках під фланець.
При необхідності використання сталевих труб з тиском до 1,2 МПа
застосовуються труби, згідно обов'язкового додатку «І». [2]
1.2.1 Поліетиленові труби
Для підземних газопроводів застосовують труби з поліетилену за
стандартом ДСТУ Б В.2.-73-98 «Труби поліетиленові для подачі горючих
газів». Додаток 1 (НП).
Труби виготовляють шляхом екструзії поліетиленовою смоли об'ємної
маси більше 925 кг/м3, що належить до родини ПЕ «5».
Термін

придатності

за

умовами

експлуатації

(тиск,

температура

навколишнього середовища і т.д. – встановлений 50 років)
Труби діаметром 125 мм або менше поставляються в бухтах вага яких не
більше 50 кг на барабанах з діаметром намотування рівним 20 зовнішніх
діаметрів труби. В особливих випадках прямими відрізками довжиною 12 м.
При виготовленні поліетиленових труб шляхом екструзії, сировина
видавлюється назовні.
В самому кінці виготовлення труби підлягають випробуванням на
герметичність і статичному контролю:
- на стійкість до внутрішнього тиску
- стійкість до розтягування
- стійкість до тріщин в тензо-активному середовищі
- на сталість об'ємної маси
- дисперсність сажі
- ступінь текучості
- контроль зовнішнього вигляду та маркування.

Результати випробувань зберігаються в реєстрах під відповідальність
виробника з датою і номером виготовленої партії.
Фасонні частини відбирають вибірково для перевірки:
- однорідності
- геометрії і розмірів
- герметичності
- електричного опору (електрозварювальних з'єднань)
- механічних характеристик (стійкість до тиску, опір до розтягування)
- зовнішнього вигляду і маркування - де і коли виготовлена фасонна
частина.
1.2.2 Фізичні характеристики
Поліетилен має коефіцієнт лінійного розширення приблизно від 130 до
200.10 К, що приблизно в 10 разів більше коефіцієнта розширення стали. При
такому високому показнику весь час необхідно вживати заходів, щоб уникнути
зсувів відводів, перпендикулярних мережі магістрального газопроводу при
докладанні зусиль. Однак в нормальній глибині прокладки газових мереж
амплітуда коливань навколишньої температури значно ослаблена і зазвичай
може викликати тільки незначні переміщення або напруження. Крім того,
здатність поліетилену до зняття напружень, про яку піде мова нижче, дозволяє
йому

поглинати

більшою

мірою

внутрішнє

напруження

викликане

температурою.
1.2.3 Термічні характеристики
Теплопровідність поліетилену слабка: 0.45 Вт/(м*К): - це поганий
провідник тепла.
Його питома теплоємність 1900 Дж/(кг*К)
1.2.4 Дія температури на механічні характеристики
Незалежно від важливості лінійного розширення, про який тільки що
говорилося, підвищення температури впливає на механічні характеристики

поліетилену, починаючи з дуже низьких температур цей матеріал успішно
проходить через різні стани, так звані "склоподібне" (жорстке і ламке),
"перехідний" (пластичне і гнучке), "в'язко-еластичне" (характеризується
появою одного з компонентів в'язкості одночасно з початковим станом
еластичності) і, нарешті, стан «рідке» характеризується при температурі
приблизно 130°С з повним розплавленням кристалічної фази матеріалу,
перетворюючись в повністю аморфну структуру, схожу з рідиною.
При більш високих температурах, в'язкість "рідкого" стану швидко
зменшується, що дозволяє зробити, наприклад, труби шляхом екструзії,
відливку з'єднань.
Ці трансформації природно реверсивні. При падінні температури,
матеріал відновлюється, швидко твердіючи і набуваючи початкову жорсткість.
Поліетилен насправді термопластичний матеріал.
1.2.5 Електричні характеристики
Поліетилен дуже хороший ізолятор (питомий опір при 20 °С близько 10
Ом/м). Завдяки цій властивості він накопичує на підземних газопроводах
електростатичні заряди, які природним шляхом йдуть в ґрунт. З іншого боку, з
огляду на його гарні ізоляційні якості, поліетилен абсолютно нечутливий до
електрохімічної корозії, роблячи непотрібним джерело катодного захисту.
1.2.6 Дія температури на зміну фізичних характеристик
При t-130˚C – повне розплавлення кристалічної фази матеріалу (схоже з
рідиною). При більш високих температурах в'язкість втрачається, що дозволяє
виконати екструзію труб, відливання з'єднань або зварювання поліетилену при t
= 200 ˚C.
Поліетилен природно реверсивний, швидко відновлює свої властивості
при охолодженні, поліетилен термопластичний матеріал.

1.2.7 Старіння
Поліетилен чутливий до ультрафіолетових променів (світла) і тепла,
сприяє процесу окислення молекул, це може виражатися через розриви
ланцюгів і через зміну механічних характеристик матеріалу, який стає більш
жорстким і більш ламким і термін його експлуатації зменшується.
Але потрібно на рік і більше перевищити допустимі терміни зберігання
поліетилену на відкритому повітрі на сонці і в погану погоду, щоб ці явища
стали відчутними для матеріалів, захищених застосовуваними добавками. Так
що немає необхідності перебільшувати важливість вищевказаного, тим більше,
що поліетилен один раз укладається під землю і остаточно захищений від тепла
і світла під час експлуатації.
Використовуваними добавками є:
- в якості термічного стабілізатора анти-окислювача (теплозахист)
виступають

органічні

молекули,

що

володіють

деякими

хімічними

властивостями, це наприклад аміни або похідні фенолу, в дуже малих
пропорціях.
- для захисту від ультрафіолету, застосовують розпилену сажу в
співвідношенні 2,3% (по масі), або відповідні кольорові пігменти, наприклад в
деяких країнах для труб призначених для розподільних газопроводів
застосовують жовтий пігмент.
1.2.8 Проникність
При Р = 4 бар в трубопроводах витік газу СН4 становить 2,4м³/год/км або
0,6м³/(км, рік, бар.) Проникність поліетилену для водню в 3 рази більше, що
також допустимо.
1.2.9 Вогнестійкість
Спалахує безпосередньо в полум'ї, стікає як свічка з таким же запахом без
виділень токсичних речовин. Не можна допускати загоряння поліетиленових

труб на складах і будівельних майданчиках, так як важко погасити вогонь в
масиві.
1.2.10 Хімічні характеристики
Поліетилен хімічно стійкий матеріал (проти кислот і лугів) навіть при
високих концентраціях і температурах, не підлягає діям мікроорганізмів і
ґрунтових бактерій. Газові фази і одоранти природних газів не здійснюють
хімічний вплив на поліетилен. Але конденсати природного газу і одорантів
сприяють старінню, тому зріджені вуглеводневі гази не можна транспортувати
по поліетиленових газопроводах.
1.2.11 Механічні характеристики
Розтягуючі зусилля при t = 23˚C на помірних швидкостях розтягування
100 мм/хв: від 600МПа Е <1000МПа (в 200 разів менше, ніж для сталі) при
однаковому навантажених поліетилен деформується в 200 разів більше ніж
сталь.
1.2.12 Застосування
Транспортування ПЕ труб відбувається намотаними на барабани на
спеціальних причепах або прямими відрізками 12м. Кінці труб повинні бути
закриті.
1.2.13 З'єднання труб
а) стикування поліетилен - поліетилен електрозварним з'єднанням:
з'єднують труби в які вмонтовано електрична дріт, струм по дроті нагріває
поверхні з'єднуються труб і викликає їх плавлення. Після охолодження
поліетилен застигає і обидві поверхні зварюються (одна труба вкладена в іншу).
Якість зварювання залежить:
- від досягнення заданої температури сполучних поверхонь труб;
- від тиску між зварювальними поверхнями;

- від тривалості фіксації в нерухомому стані зварювальних частин при
охолодженні. Ці дані вказують монтажникам для кожного типу з'єднань;
б) з'єднання поліетилен - поліетилен стик в стик за допомогою дзеркала
нагріву:
- труби розташовують між губками лещат машини перпендикулярно їх
осі;
- зближують труби;
- труби вирівнюють тиском;
Між труб рубанком встановлюється «дзеркало», потім їх притискають до
поверхні «дзеркала», яке нагріває стики до t - 200˚C. Після виникнення двох
рубців оператор швидко виводить «дзеркало», зближує і притискає обидва кінці
один до одного, утримуючи їх до охолодження. В цей час стики сплавляються.
Якість контролюється по рівномірності і формі кромки при зовнішньому
огляді і залежить від багатьох факторів:
- від зміни температур стиків від сонця;
- від вітру;
- від попадання пилу на стики або на «дзеркало»;
- від поганого вирівнювання або овальності;
- від однорідності смоли при виготовленні.
в) електрозварні розтрубні з'єднання поліетилен - поліетилен:
після розплаву з'єднувальних поверхонь нагрівач швидко забирається,
труба вводиться в розтрубний вхід і утримується під тиском до охолодження.
г) механічне поєднання поліетилен - поліетилен:
в разі подальшого демонтажу, або для труб діаметром 20мм
д) з'єднання поліетилен - метал:
поліетилен з металом з'єднується, металева частина шляхом зварювання паяння або механічним з'єднанням.
е) з'єднання відводів або відгалужень:
вони

реалізуються

виготовлення.

за

допомогою

фасонних

частин

заводського

ж) закриття отворів труб виконують шляхом стиснення труби трубним
пресом двома захопленнями.
Характеристики застосування труб і арматури із поліетилену
№ Переваги
1 Гарні механічні
характеристики
2

3

№ Недоліки
1 Чуттєвий до ультрафіолетового
випромінювання

Значний коефіцієнт
видовження при розтягу від
350-1000%

2

Деформується при підвищенні
температури

3

Горить при відносно низькій тем-рі

4

Високий коефіцієнт термічного
розширення

5

Чуттєвий до механічного впливу
(каміння у підсипці, гострі колючі
предмети)

Стійкість до хімічних впливів

4

Не чуттєвий до корозії

5

Велика гнучкість та мала вага,
що дозволяє вести прокладку з
меншою кількістю з’єднань

1.2.14 Прокладання труб
Відкрита прокладка труб шляхом розмотування можлива якщо труба
намотана на барабан. Це не завжди можливо, так як часто заважають
перешкоди. Цей метод дозволяє одночасно розривати і закопувати траншею
при наявності бухти або труби на барабані. Кінець труби закритий і необхідне
спостереження за напрямком руху:
- при вході в траншею;
- при зміні напрямку;
- при обході перешкод;
- при проникненні в футляри.
При протягуванні лебідкою по направляючих роликах необхідно стежити
щоб не перевищити допустиму тягу для запобігання розриву.
Прокладці поліетиленових труб в футлярах:
- центрування і ізоляція середини футляра;
- при перетині перешкод;

- футляр не має стиків і виходить за межі перешкод;
- кінці футляра закриваються герметично;
- витяжка з двох сторін для вентиляції і взяття проб повітря на наявність
витоку газу;
- кінці футляра виконуються у вигляді розтруба для неможливості
перерізання поліетиленової труби кінцем футляра при осаді.
Випробування поліетиленових газопроводів:
- жодна ділянка не повинен потрапляти на сонце під час випробувань;
- на механічний опір випробовується повітрям на тиск 6 бар протягом
двох годин. Не повинно бути видимого падіння тиску по манометру. Під час
цього випробування всі стики обмилюють потім промивають і висушують;
- на герметичність випробовуються повітрям на тиск (0,5-1) бар протягом
48 годин.
2. Розрахунок річних витрат газу за категоріями споживання в зоні
реконструкції
Основними нормативними документами для проектування є Державні
будівельні норми України і Правила безпеки систем газопостачання.
Географічне

розташування

міста

дозволяє

вибрати

джерело

газопостачання, в якості якого можуть бути:
- газові родовища,
- магістральні газопроводи,
- підземні сховища природного газу,
- нафтопереробні, газобензинові заводи.
За поточним джерелом газопостачання виписуються фізико-хімічні
характеристики газу.
Газ передбачений для використання в якості палива, повинен відповідати
ГОСТ 5542 для природного газу. Вид газу і його хімічний склад
представляються в табл. 1.

Таблиця 1. Вид газу і його хімічний склад
Родов Характер
ище
истика
газу родовищ
1

Склад газу %
за об'ємом
СН4

С2Н6

3

4

2

С3Н8 С4Н10
5

6

Щільність
газу
др.
7



, кг/м3

Теплота
згоряння в
кДж/м3
Qвр

Qнр

9

10

8

Річні витрати газу для кожної категорії споживання визначаються на
кінець розрахункового періоду з урахуванням перспективи розвитку об'єктівспоживачів газу.
Тривалість розрахункового періоду встановлюється на підставі плану
перспективного розвитку об'єктів газоспоживання.
У

практиці

проектування

використовуються

статистичні

дані

з

урахуванням народжуваності і можливого приросту населення на кінець
розрахункового періоду.
Забезпечення жителів видами газоспоживання і план перспективного
розвитку узгоджуються з місцевими органами влади.
Споживачів газу в місті можна згрупувати в 5 категорій споживання:
- житлові будинки, де витрата газу йде на приготування їжі в домашніх
умовах і гаряче водопостачання, сюди ж відносять підприємства торгівлі,
підприємства побутового обслуговування невиробничого характеру;
- громадські будівлі – сюди включаються підприємства побутового
обслуговування населення, громадського харчування, установи охорони
здоров'я і т.д.;
- опалення та вентиляція житлових і громадських будівель;
-

споживання

газу

вентиляцію та технологію;
- автотранспорт.

промисловими

підприємствами

на

опалення,

Для перших двох категорій споживання річна витрата газу визначається
виходячи з норм витрат теплоти, МДж/рік.
При

цьому

враховуються

узгоджені

або

нормовані

коефіцієнти

забезпечення населення господарсько-побутовими і комунальними послугами,
коефіцієнти корисної дії газовикористовуємих установок.
Розрахункові річні та годинні витрати теплоти на опалення і вентиляцію
житлових і громадських будівель слід визначати відповідно до вимог діючих
державних нормативів.
Розрахунок газоспоживання в зоні реконструкції забудови проводиться з
урахуванням децентралізації теплопостачання, тому що здебільшого, існуючі
районні котельні та ТЕЦ вичерпали свої потужності, фізично і морально
застаріли.
Для заміни обладнання і теплотрас потрібні великі капіталовкладення і
час, тому опалювально-вентиляційні навантаження і гаряче водопостачання
легше забезпечити від місцевих квартальних або дахових котелень.
Для невеликих будівель обладнуються топкові, які не потребують
постійної присутності оператора, що з урахуванням високого ККД, ступеня
автоматизації процесу горіння і контролю параметрів теплоносія в сучасних
котлах дає значний економічний ефект. Для будівель до 5 поверхів доцільно
використовувати двоконтурні димохідні, а понад 5 до 10-ти поверхів
бездимохідні квартирні котли. Як показує практика, ці системи забезпечують
високу ефективність витрачання газу за рахунок зниження газоспоживання при
програмуванні роботи опалювальних апаратів і зменшення втрат енергії при її
транспорті до місця використання.
Для будівель понад 10 поверхів проектують окремо стоячі будинкові або
квартальні котельні з установкою терморегуляторів на приладах опалення і
теплолічильників на абонентських вводах в будівлі.

2.1 Коефіцієнти забезпечення населення господарсько-побутовими і
комунальними послугами
- Приготування їжі в домашніх умовах – k1 = 1 – при реконструкції
приймається стовідсоткове забезпечення.
На практиці його величина залежить ще і від ступеня розвитку
підприємств громадського харчування.
- гаряче водопостачання, k2 – характеризує приготування гарячої води для
господарсько-побутових потреб тільки при наявності газової плити, можливо
для сільських населених пунктів.
- k3 – приготування гарячої води в квартирних водонагрівачах або в
місцевих котельнях з газоспоживанням менше 50 м3/год.
Це

навантаження

відноситься

до

рівномірно

розподіленого

і

забезпечується від розподільчих газопроводів низького тиску.
- k4 – приготування гарячої води в централізованих квартальних і
районних котельнях, ТЕЦ.
Таке навантаження відноситься до зосереджених, і газ до котелень
надходить по газопроводах-вводах від мереж середнього або високого тиску.
Коефіцієнти забезпечення

k2, k3, k4 – визначаються проектантом у

відповідності до сформованих місцевих умов.
Пральні – норма 100 кг сухої білизни на одного жителя в рік.
- Kмп – коефіцієнт забезпечення механізованими пральнями 0,1 - 0,2. Є
тенденція до збільшення обсягу прання в фабриках - пральнях Kмп = 0,3 - 0,4.
- Kнп – немеханізованими 0,1 - 0,2 також встановлюється сформованими
традиціями і ступенем забезпечення квартир гарячим водопостачанням.
- Дезінфекція білизни проводиться в механізованих пральнях kдез. и має
таке ж значення як і Kмп
- Лазні - встановлена норма на одного жителя - 52 миття в рік. Коефіцієнт
забезпечення

Kб.,

при

100%

приймається рівним 0,15 - 0,25.

забезпеченні

гарячим

водопостачанням

- Підприємства громадського харчування – Kоп

– встановлюється

різницею: 1 - K1 , плюс приїжджі в кількості 5% від загальної чисельності
населення, тобто: Kоп = (1- K1) + 0,05.
- Лікарні – норма на 1000 жителів 9 ліжок, тобто коефіцієнт забезпечення
Kбол = 0,009;
- Пологові будинки – норма на 1000 жителів 1,5 ліжок, тобто коефіцієнт
забезпечення Kр.д = 0,0015;
- Хлібопекарська – витрата газу визначається виходячи з норми добової
випічки 0,6 - 0,8 т на 1000 жителів, при цьому частка формувального і подового
хліба і частка булочних та кондитерських виробів встановлюється за місцевими
умовами.
2.2 Визначення числа жителів в кварталі, мікрорайоні або зоні забудови,
що реконструюються
Для вирішення цього питання розглядається складене архітектурнобудівельне, проектне рішення забудови. Уточнюються прийняті норми
житлової площі, кількість квартир одно-, дво-, три- і багатокімнатних,
визначається фактична проектна житлова площа в кожному будинку району,
що реконструюється. Число жителів, для знову споруджуваних будинків
визначається відповідно до діючих норм: СНиП 2.08.01 «Житлові будинки» [4]
і СНиП 2.07-1-89 «Містобудування» [5]. Додаток 2, табл. 1, 2, 3. (НП).
Поверховість газифікованих житлових будинків приймається відповідно
до рекомендацій [2], не вище 10 поверхів для існуючих будівель. Число жителів
в існуючих будівлях приймається за фактом. При відомій житловій площі
газифікованих і негазифікованих будинків приймається норма забезпеченості
житловою площею, м²/чол, (залежить від ступеня благоустрою житла в
населеному пункті) і може бути прийнята для забудови:
1) багатоповерхових: а) існуючої – ƒ = 15, б) перспективної – ƒ = 21;

2) малоповерхової – ƒ = 18 м²/чол. П.М. Єнін, Г.Г. Шишко, К.М. Предун
"Газопостачання населених пунктів и об'єктів природним газом" навчальний
посібник, - К.,: Лагос, 2002. - 198 с. [6]
Число жителів в газифікованих і негазифікованих будинках і в цілому в
зоні реконструкції визначається за формулами:

FЖГ
, чол ,
f

(2.1)

FЖНГ
, чол ,
=
f

(2.2)

NГ =

N

НГ

N = N Г + N НГ , чол ,

(2.3)

де N – число жителів в реконструйованому районі, чол;
NГ, NНГ – число жителів в газифікованих і негазифікованих будинках,
чол,

FЖГ , FЖНГ –

відома

загальна

житлова

площа

газифікованих

і

негазифікованих будинків, м2;
f – прийнята норма житлової площі на одну людину, м 2.
Дані розрахунків зводяться в табл. 2.
2.3 Річні витрати газу на приготування їжі в домашніх умовах
Розрахунок річної витрати газу на приготування їжі в домашніх умовах
проводиться за рівнянням:
ПП
= NГk1
Vгод

Q1
, м3/рік,
Q  гп
p
н

(2.4)

ПП
де Vгод
– річну витрату газу на приготування їжі в домашніх умовах,

м3/рік;
NГ – число жителів в газифікованих будинках, чол;

k1 – коефіцієнт забезпечення жителів, що користуються газом для
приготування їжі в домашніх умовах, приймати 100%;
Q1 = 2800 МДж/(чол.рік) – норма витрати теплоти на приготування їжі

в домашніх умовах на одну людину в рік (Додаток 3 НП) з [2]
таблиця 2;
Q нр – найнижча теплота згоряння газу, який використовується, МДж/м 3

(Додаток 4 НП);
 гп – коефіцієнт корисної дії газової плити – 0,55  0,6 за паспортними

даними встановлюваних приладів.
Таблиця 2. Визначення числа жителів в житлових будинках, кварталах і в
цілому в зоні реконструкції
Зона № кварзабуд тала і тип
ови
його
забудови
на
генплані
зони, що
реконстру
юється

1

2

I-16

II-5
і т.д.

Номера
будівел
ь і тип
їх
поверхо
вих
планів
на
планах
кварталі
в

Житло
ва
Поверховість і
число секцій площа
газифі
ковани
В
В
х
газифі негазиф будинк
кован іковани ів, м2
их
х
будин будинка
ках
х

3
1-3

4
5-4

2-6
3-6
4-6
5-12
6-12
7…
8…
9…
..
n…
1-6
2-3
3-12
..
n…

9-2
9-6
10-4

5

16-4
20-2
10-6
9-4
10-6
…
…
9-4
4-4
…
…
…

25-2

6

Житло
ва
площа
негази
фікова
них
будинк
ів, м2

Число
жителів
в
газифік
ованих
будинка
х по
квартал
ах, nг
чол.

Число
жителів
в
негазиф
іковани
х
будинка
х,
nг ,
чол.

Всього
жителів в
газифіков
аних
будинках
зони, що
реконстру
юється
Nг,
чол

Всього
жителів
в
негазифі
кованих
будинка
х зони,
що
реконстр
уюється
Nнг, чол

7

8

9

10

11

Для будівель понад 10 поверхів проектують окремо стоячі будинкові або
квартальні котельні з установкою терморегуляторів на приладах опалення і
теплолічильників на абонентських вводах в будівлі.
2.3.1 Річні витрати газу на приготування гарячої води
Гаряче водопостачання може здійснюватися від місцевих джерел - для
жителів, які проживають в будинках до 10 поверхів, а інші отримують гарячу
воду від централізованих котелень.
Підрахунок витрати газу на гаряче водопостачання від квартирних
(місцевих) джерел здійснюється за формулою:
ВПГ
V год
=N

Г

Q3
Q   впг
р
н

, м3/рік

(2.5)

де Q3 – норма витрат теплоти на приготування гарячої води в проточних
водонагрівачах або місцевих котельнях з витратою до 50 м3/год
(див. Додаток 3 НП).

Q3 = Q − Q1 = 8000 – 2800 = 5200 МДж/(рікчол), тут Q − норма витрат
теплоти при наявності в квартирі газової плити і газового
водонагрівача [2].

 впг – коефіцієнт корисної дії проточного водонагрівача.
2.3.2 Гаряче водопостачання від централізованих джерел
ЦК
Vгод
= 24 q г.в. NНГ[ n0 + ( 350 – nо )

60 − t хл
60 − t хз

]

1
Q нр к

, м3/рік,

(2.6)

ЦК
де Vгод
– річні витрату газу на гаряче водопостачання від дахових,

квартальних або районних котелень, м3/рік;

q

г.в.

– питомий укрупнений показник середньої витрати теплоти на
гаряче водопостачання, МДж/(годчол), значення q г.в. наведені
в табл. 3;

n0 – тривалість опалювального періоду по ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010
«Будівельна Кліматологія Мінрегіонбуд України». Київ, 2011
[7], доб рік; (Додаток 5, НП).

t х. з. , t х. л. – температури холодної водопровідної води в опалювальний
та літній періоди,

0

С (при відсутності даних приймають

рівними відповідно 5 та 15 0С);

 к – ККД котлів в котельнях 0,85 і більше: (за паспортними даними
заводів виробників);

 – коефіцієнт, що враховує зниження витрати гарячої води в літній
період (при відсутності даних приймаємо - 0,8, для курортних
районів - 1,5).
Таблиця 3. Значення показника q г.в. середньої норми споживання гарячої
води
Показник
Питомий
показник qг.в.,
МДж/(годчол)

Середні за опалювальний період добові норми витрат води
на гаряче водопостачання л/чол на добу
80
90
100
110
120
130
1,05

1,15

1,26

1,36

1,47

1,57

2.3.3 Річні витрати газу підприємствами невиробничого характеру
Річні витрати теплоти на потреби підприємств торгівлі, підприємств
побутового обслуговування невиробничого характеру і т.п. слід приймати в
розмірі 5% сумарної витрати теплоти на житлові будинки, тобто
Ж
Н .П .
Vгод
=0,05 Σ Vгод
, м3/рік
.
.

(2.7)

ПП
ВПГ
Ж
ЦК
де Vгод
+ Vгод
– (значення підраховані за формулами 2.4. = Vгод + Vгод

2.6).
2.3.4 Річні витрати газу механізованими пральнями
Річні

витрати

газу

в

сучасних

механізованих

фабриках-пралень

розраховується за формулою:
МП
V рік
= N kмп

0,1Q мп
, м3/год
р
Qн   к . у .

(2.8)

МП

де V рік – річна витрата газу в механізованих пральнях, м3/рік;
kмп – коефіцієнт забезпечення населення, що користується послугами
механізованих пралень, 0,30,4;
Q м.п. – норма витрат теплоти на механізоване прання 1 т. сухої білизни

– 18800 МДж/т, (Додаток 3, НП);

 к. у.

–

коефіцієнт

корисної

дії

газоиспользующих

котлів

механізованих пралень, 0,850,92.
2.3.5 Річні витрати газу на дезінфекцію білизни та одягу
дез
Vрік
= N· kдез

0,1 Q дез
, м3/рік,
р
Q н к . у .

(2.9)

дез
де Vрік
– річна витрата газу на дезінфекцію білизни та одягу, м3/рік;

kдез =kмп – коефіцієнт забезпечення механізованого прання;

Qдез – норма витрат теплоти на дезінфекцію 1 т. сухої білизни та
одягу, МДж/т (в парових - 2240 МДж/т або гарячеповітряних
камерах - 1260 МДж/т).

2.3.6 Річні витрати газу при немеханізованому пранні
НC
Vрік
= N kнп

0,1QНП
Qнр к . у.

, м3/рік

(2.10)

НП .
де V рік
– річна витрата газу немеханізованими пральними, м3/рік;

kн.п. – коефіцієнт коригування, приймається не більше 0,1 в зв'язку з
масовим використанням автоматизованих пральних машин для
домашньої прання;

Qн.п. – норма витрати теплоти на 1 т. сухої білизни, 12600 МДж/т;

 н.п. – коефіцієнт корисної дії газовикористовувальних установок
немеханізованих пралень 0,8  0,85.
2.3.7 Річні витрати газу для бань
Б
= N · kб  52 ·
Vрік

(k д  Qд + k в  Qв )
, м3/рік ,
р
Qн   г. у.

(2.11)

Б
где Vрік
– річні витрати газу на миття в лазнях, м3/рік ;

kб – коефіцієнт забезпечення, приймається рівним 0,15-0,25 (при 100%
забезпеченні жителів гарячою водою);

k д , k в – частини населення, що миється в душових кабінах або в
ваннах (співвідношення приймається довільно);

Qд – норма витрат теплоти на 1 миття в душовій кабіні, 40 МДж,
(Додаток 3, НП);

Qв – теж саме на миття у ваннах, 50 МДж;
 г . у. – ККД газовикористовувальних установок – 0,8-0,85.

2.3.8 Річні витрати газу підприємствами громадського харчування
О. П .
= N · kо.п.
Vрік

Qо.п. 365
, м3/рік ,
р
Qн   г. у.

(2.12)

О. П .
де Vрік
– річні витрати газу на приготування їжі на підприємствах

громадського харчування, м3/рік;
kо.п. – коефіцієнт забезпечення громадським харчуванням, 0,05. Його
значення збільшується для обласних центрів та міст курортних
районів, відповідно до місцевих умов;

Qо.п. – норма витрат теплоти на приготування сніданку, обіду і вечері,
Qо.п. = (2,1 + 4,2 +2,1) = 8,4 МДж;
 г . у. – ККД газовикористовувальних установок – 0,55-0,6.

2.3.9 Річні витрати газу на лікарні
ЛІК
= N kлік Qп.пр. + Qг.в. , м3/рік
Vрік

(2.13)

Qн   г . у .

2.3.10 Річні витрати газу на пологові будинки
Р. Д .
Vгод
= N · kп.б.

Qп . п . + Q г . в .
Qнр   г . у.

,

м3/рік .

(2.14)

У формулах 3.13 і 3.14 позначено:
Kлік та kп.б. – коефіцієнти забезпечення kлік =0,009, kп.б =0,0015, –
витрата

теплоти

на

приготування

їжі

і

гаряче

водопостачання на одне койко-місце в лікарнях і пологових
будинках (Додаток 3, МУ)

Qп.п. = 3200 МДж/рік ;

Qг.в. = 9200 МДж/рік ;
 г . у. – ККД газовикористовувальних установок – 0,550,6.

Примітка: Використання газу для приготування їжі і гарячої води
можливо на території лікарень та пологових будинків тільки в окремо
розташованих будинках.
2.3.11 Річні витрати газу на випічку хлібобулочних і кондитерських
виробів
ХБК
V рік
=N

365 х0,8 Qх.ф.  k х.ф. + Qх.п.  k х.п. + Qб .к .  kб .к . 3
, м /рік
1000
Qнр  г . у.

(2.15)

де Qх.ф. , Qх.п. , Qб.к. – норма витрат теплоти на випічку хліба формового,
подового, булочних і кондитерських виробів, відповідно:
2500, 5450, 7750 МДж/т;
k х.ф. ,

k х.п. , k б.к. – коефіцієнти, що показують частку випічки
формового і подового хліба, булочних і кондитерських
виробів, уточнюються по такій структурі споживання;

 г . у. – ККД газовикористовувальних установок – 0,8–0,9.

2.3.12 Річні витрати газу на опалення житлових та громадських будівель
ОГ
Vгод
= 24(1 + К )

О . НГ
Vгод
= 24(1 + К )

tвн − tср.о
tвн − t р.о

tвн − tср.о
tвн − t р.о

qFЖГ nо
· р
Qн  г . у.

,

м3/рік ,

(2.16)

qFЖНГ nо
Qнр  г . у.

,

м3/рік ,

(2.17)

·

де К – коефіцієнт що враховує витрати теплоти на опалення громадських
будівель; при відсутності даних приймається рівним 0,25;

t вн ,

t ср .о ,

t р .о

– температура відповідно внутрішнього повітря

опалюваних будівель, середня температура зовнішнього повітря за
опалювальний період, розрахункова зовнішня температура для
проектування опалення, 0С (Додаток 5, НП);

FЖГ , FЖНГ

–

відома

загальна

житлова

площа

газифікованих

і

негазифікованих будинків, м2 (з табл.2 НП);
 г . у – ККД газовикористовувальних установок;

q

– укрупнений показник максимальної годинної витрати теплоти на
опалення будівель, МДж/год на 1м2 житлової площі; табл. 4
відповідно до табл. 4 підручника Іонін А.А. "Газопостачання" М.,
Стройиздат, 1989р. [8].

Таблиця 4. Значення показника при різних температурах зовнішнього
повітря
Розрахункова температура зовнішнього повітря tp.o, °С

Показник

0

-10

-20

30

-40

0,335

0,461

0,544

0,628

0,670

Укрупнений
показник q,
МДж/(годм2)

n 0 - тривалість опалювального періоду, діб/рік.
2.3.13 Річні витрати газу на вентиляцію громадських будівель
ВГ
Vгод
= Z  К1  К 

ВНГ
год

V

tвн − tср.о
tвн − t р.о

= Z  К1  К 



tвн − tср.о
tвн − t р.о

qFЖГ nо
, м3/рік ,
р
Qн  г . у.

(2.18)

qFЖНГ nо
 р
, м3/рік ,
Qн  г . у.

(2.19)

де Z – середнє число годин роботи системи вентиляції громадських
будівель протягом доби; при відсутності даних приймається 16
год.;

К 1 – коефіцієнт, що враховує витрату газу на вентиляцію громадських
будівель; при відсутності даних приймається рівним 0,4.

На практиці в реконструйованих районах тепловтрати всіх споруд
розраховані для всього комплексу будівель, що будуються, тому розрахункова
витрата газу підраховується за цими даними з урахуванням ККД котелень,
топкових або квартирних опалювальних апаратів. Це ж стосується і гарячого
водопостачання.
Наведені залежності можуть використовуватися для загальної оцінки
газоспоживання на опалення і вентиляцію в початковий період проектування і
будівництва.
2.3.14 Визначення річних витрат газу на промислових підприємствах
Ця категорія газоспоживання вагома в загальному балансі річних витрат
газу.
Тут газ може витрачатися на технологічні потреби для теплової обробки
матеріалів в промислових агрегатах, на хімічну переробку в якості сировини,
для опалення і вентиляції і гарячого водопостачання цехів і адміністративнопобутових будівель підприємств.
На технологічні потреби за нормативами витрати тепла визначається
витрата газу з урахуванням підвищення ККД при використанні газового палива.
(Додаток 6, НП).
При

наявності

даних

про

обсяг

виробництва

і

обладнання

газовикористовувальних установок, витрата газу визначається на основі
складання їх теплових балансів.
На опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання річне споживання і
розрахункові витрати газу визначаються з урахуванням кліматичних умов
району, де проектується система газопостачання промпідприємств.
п. п
Якщо відома річна витрата газу Vрік
в цілому на підприємство поділ його

на технологічні потреби, опалення і вентиляцію слід виконувати згідно з
рекомендаціями

джерела:

Фурман

газоспоживання" М.: Недра, 1973 [11].

И.Я.

"Регулювання

нерівномірності

п. п
Сумарне навантаження Vрік
підприємства дорівнює:

п.п
тех
о .в
, м3/рік
Vрік
= Vрік
+ Vрік

(2.20)

тех
де V рік
– річні технологічні витрати газу, підраховується як сума

навантажень

на

печі

і

сушарки

і

технологічного

навантаження котельні, м³/рік;
о .в
Vрік

– річне опалювально-вентиляційне навантаження котельні
промпідприємства,

м³/рік

визначається

за

структурою

підприємствами

оцінюється

споживання.
Річне

газоспоживання

промисловими

нормами витрати газу на одиницю продукції або відомою структурою на галузі
виробництва по таблиці 5.
Таблиця 5. Структура газоспоживання деякими галузями промисловості
Найменування виробництва
Важке машинобудування
Виробництво будівельних матеріалів
Радіотехнічна
Електротехнічна
Верстатобудування
Машино- та приладобудування
Текстильна
Паперова
Деревообробна
Харчова
Пивоварна
Миловарна
Взуттєва
Фарфорова
Шкіряна
Швейна
Тютюнова
Суднобудування

Частка річної витрати газу
Котельні
Печі,
сушарки
Опалення та Технол
Всього
і т.д.
вентиляція
огія
0,50
0,50
0,12
0,38
0,60
0,40
0,08
0,32
0,15
0,85
0,40
0,45
0,10
0,90
0,50
0,40
0,23
0,77
0,57
0,20
0,80
0,92
0,72
0,20
–
1,00
0,23
0,77
–
1,00
0,27
0,73
–
1,00
0,18
0,82
0,18
0,82
0,07
0,75
0,13
0,87
0,10
0,77
0,02
0,98
0,18
0,80
–
1,00
0,40
0,60
0,65
0,35
0,10
0,25
–
1,00
0,15
0,85
–
1,00
0,33
0,67
–
1,00
0,85
0,15
0,15
0,85
0,55
0,30

Розміщення промисловості з річним витратою газу більше 200 тис. м3 в
реконструюється

житловій зоні небажано.

Підприємства

виносяться

в

відокремлені, віддалені від житла, промислові райони з підвітряного боку.
2.3.15 Річні витрати газу автотранспортом
Розрахунок споживання газу автотранспортом слід проводити виходячи з
добового пробігу автомобіля 100 км і середньорічної завантаженості - 300 діб.
Вибираємо кількість автомобілів довільно за моделями з певним витратою
рідкого палива на 100 км (Таблиця 6).
Річні витрати газу автотранспортом визначається за формулою:
V

АВТО
рік

Gж  Qнр.жт
=
300 , м3/рік
н
0,9  Q р

(2.21)

де Gж – сумарна кількість замінного газом рідкого палива, л/доб ;

Qнр.жт – середня теплота згоряння для рідкого палива 54366 кДж/кг.
Таблиця 6 Визначення річної витрати рідкого палива
№
п/п

Модель
автомобіля

Норма витрати
рідкого палива на
100 км пробігу, л

Кількість
транспортних
одиниць, шт.

Витрата рідкого
палива в
літрах/доб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всього Gж. =
Кількість автомобілів переведених на газове паливо приймається на
перспективу в даному районі міста.

2.4 Визначення розрахункової годинної витрати газу на житлові будинки і
для підприємств невиробничого характеру
Розрахункова годинна витрата Vгод газу м3/год, на житлові будинки при
0оС и тиску 0,1 МПа, визначається як частка річної витрати газу [2], п. 3.8 за
формулою:

Vгод = кm  V рік , м3/год,
де

(2.22)

кm – коефіцієнт годинного максимуму, який показує, яку частку річної
витрати становить розрахункова годинна витрата. Він залежить
від

чисельності

приймається
газопостачання,

населення,

яке

диференційовано
мережі

якого

забезпечується
по

кожному

гідравлічно

не

газом,

і

району
зв'язані

з

газопроводами того ж тиску ін. районів [2], табл.4 або табл.7 НП.
Таблиця 7. Коефіцієнт годинного максимуму витрат газу на житлові
будинки (без опалення)
Число жителів
забезпечуваних
газом, тис. чол.
1
2
3
5
10
20
30
40

Коефіцієнт
годинного
максимуму витрат
газу, Кm
1/1800
1/2000
1/2050
1/2100
1/2200
1/2300
1/2400
1/2500

Число жителів
забезпечуваних
газом, тис. чол.
50
100
300
500
750
1000
2000 і більше
–

Коефіцієнт
годинного
максимуму витрат
газу, Кm
1/2600
1/2800
1/3000
1/3300
1/3500
1/3700
1/4700
–

Примітка. Для відокремлених житлових районів, окремих вулиць, груп
житлових будинків при числі жителів до 0,5 тисячі чоловік розрахункову
годинну витрату газу слід визначати за сумою номінальних витрат газу
газовими приладами з урахуванням коефіцієнта одночасності їх дії [2] Додаток
Д по формулі (3).

Розрахункову годинну витрату газу на приготування їжі в домашніх
ПП
умовах Vгод
визначається за формулою:

ПП
ПП
= Vрік
 кm , м3/год,
Vгод

(2.23)

ПП
де Vрік
– річна витрата газу на приготування їжі в домашніх умовах в

газифікованих будинках, м3/рік (формула 2.4);
На гаряче водопостачання від місцевих джерел, VчВПГ , для газифікованих
будинків по формулі:
ВПГ
ВПГ
= Vрік
 кm , м3/год,
Vгод

(2.24)

ВПГ
де Vрік
– річна витрата газу на гаряче водопостачання від місцевих

джерел, м3/рік (формула 2.5);
ЦК
На гаряче водопостачання від централізованих джерел, Vгод
, для

негазифікованих будинків по формулі
ЦК
ЦК
Vгод
= Vрік
 кm , м3/год,

(22.25)

ЦК
де Vрік
– річна витрата газу на гаряче водопостачання від ТЕЦ, районних

квартальних або дахових котелень, м3/рік (формула 2.6);
Розрахунковий

витрата

газу

НП
Vгод

для

підприємств

побутового

обслуговування невиробничого характеру, за формулою
НП
НП
Vгод
= Vрік  кm , м3/год,

(2.26)

НП
де Vрік
– річна витрата газу для підприємств побутового обслуговування

невиробничого характеру, м3/рік (формула 2.7).

2.4.1 Визначення розрахункової годинної витрати газу для підприємств
КПО
Коефіцієнти Кm для підприємств КПО, громадського харчування,
підприємств з виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів приймають
за таблицею 5 [2], або табл. 8 НП.
Таблиця 8. Значення Кm для підприємств побутового обслуговування
населення
Коефіцієнт годинного максимуму
витрат газу, Кm

Підприємства
Бані

1/2700

Пральні

1/2900

Їдальні, ресторани, кафе і т.п.

1/2000

Хлібозаводи, хлібокомбінати і
пекарні

1/6000

Примітка. Для лазень і пралень коефіцієнти годинного максимуму
витрат газу наведені з урахуванням витрат газу на потреби опалення та
вентиляції.
2.4.2 Визначення розрахункової годинної витрати газу на опалення і
вентиляцію газифікованих житлових і громадських будівель
Розрахункову годинну витрату газу на опалення і вентиляцію житлових і
громадських будівель від квартирних газоапаратів або місцевих топкових,
визначається в такій послідовності:
Розраховуються коефіцієнти розподілу обсягів газоспоживання по
місяцях опалювального періоду за формулою:
А=

(tв − t –ср . м )  nм
[(tв − tcр . м )  nм ]

,

(2.27)

де А – коефіцієнт розподілу витрат газу по місяцях опалювального
періоду;
tв – температура всередині опалюваних будівель, оС;
tср.м. – середня температура зовнішнього повітря для відповідних
місяців опалювального періоду, оС,;
nм – число діб роботи опалення в цьому місяці (визначається
проектантом

так,

щоб

 nм

дорівнювала

тривалості

опалювального періоду), доб. nо (Додаток 5, НП);

[(t в − t c р м )  n м ] – сума добутків різниці розрахункових температур
на число опалювальних діб відповідних місяців опалювального
періоду.
За величиною річної витрати газу на опалення і вентиляцію газифікованих
будинків і значенням коефіцієнта А визначаються місячні витрати газу на
опалення і вентиляцію:
- на опалення

VмОГ = VгОГ  А , м3/год,

(2.28)

VмВГ = VгВГ  А , м3/год,

(2.29)

- на вентиляцію

Всі розрахунки по визначенню витрат газу на опалення і вентиляцію по
місяцях опалювального періоду зводяться в таблицю 9.

Таблиця 9. Коливання витрати газу на опалення і вентиляцію по місяцях
опалювального періоду.
січ.

Місяці опалювального періоду

лют. берез. квіт. жовт. лист. груд.

Середня місячна температура
розрахункова, tср.м оС
Число опалювальних днів у
місяці, nм

(t в − t c р. м )  n м
[(t в − t c р. м )  n м ]

А =

(t в − t с р. м )  n м
[(t в − t c р. м. )  n м ]
VмОГ = VГОГ  А
VмВГ = VГВГ  А

За значенням максимального місячного навантаження на опалення та
вентиляцію за опалювальний період визначаються добові витрати:
- на опалення за формулою
ОГ
доб

V

=

max ОГ
Vміс
( tв − tр.о )

31( tв − t

max
ср . м

)

, м3/доб ,

(2.30)

ОГ
де Vдоб
– добова витрата газу на опалення газифікованих будинків, м3/доб;

max ОГ
Vміс
– максимальна місячна витрата газу на опалення газифікованих

будинків, м3/міс (табл. 9, НП);
tр.о.- розрахункова опалювальна температура зовнішнього повітря
(найбільш холодної п'ятиденки), 0С (додаток 5, НП);
О
tсрmax
С в місяці
. м - середньомісячна температура зовнішнього повітря,

максимального газоспоживання;
- на вентиляцію за формулою

ВГ
доб

V

де

max ВГ
Vміс

=

max ВГ
Vміс
(tв − tр.о )

31( tв − t

– максимальна

max
с . міс

місячна

, м3/доб,

)

витрата

(2.31)

газу

на

вентиляцію

газифікованих будинків, м3/міс. (табл.9).
ОГ
Розрахункову годинну витрату Vгод
газу на опалення газифікованих

житлових і громадських будівель визначається виходячи з того, що протягом
доби він не змінюється, тобто:
ОГ
год

V

ОГ
Vдоб
=
, м3/год
24

(2.32)

ВГ
Розрахункову годинну витрату Vгод
газу на вентиляцію визначається

виходячи з прийнятого числа годин роботи вентиляції (z) протягом доби:
ВГ
год

V

ВГ
Vдоб
=
, м3/год .
Z

(2.33)

2.4.3 Визначення розрахункової годинної витрати газу на опалення і
вентиляцію негазифікованих будинків
Опалення та вентиляція негазифікованих будинків забезпечується
місцевими, що окремо стоять, даховими, квартальними або районними
котельнями, до ГРП або ШРП яких підводиться газ середнього (до 0,3 МПа)
тиску, (до 0,6 МПа) - в сільських населених пунктах.
Число годин m використання максимуму для опалювальних котелень
визначається за формулою (5.8) [8]

m = 24  n o

t B − t CO
, год
t B − t PO

(2.34)

ОНГ
ВНГ
Розрахункова витрата газу на опалення Vгод
, та вентиляцію Vгод

негазифікованих будинків визначається за формулами:

ОНГ
ОНГ
Vгод
= V рік


1 3
, м /год
m

(2.35)

ВНГ
ВНГ
Vгод
= V рік


1 3
, м /год
m

(2.36)

2.4.4 Визначення розрахункової годинної витрати газу на промислових
підприємствах
А. По знайденому значенні річного технологічного навантаження на
промпідприємство розраховується технологічні витрати газу по місяцях року за
формулою:
тех
м

V

=

тех
V рік

n р.г

 n р. м  К с , м3/міс

(2.37)

де Vмтех – витрати газу за місяці на технологічні потреби, м3/міс;
тех
V рік
– річні технологічні витрати газу підприємством, м3/рік, по (2.20);

n р.г – кількість робочих днів в році для даного підприємства (для 1-2-х
змінних підприємств - 260 днів, для 3-х змінних 365);

n р. м – кількість робочих днів у місяці (при 1 і 2-х змінній роботі
підприємства залежить від тривалості робочого тижня, при 3-х
змінній роботі - приймається рівним числу календарних днів у
місяці).
Кс – коефіцієнт сезонності. Його значення змінюється в залежності від
місяця року.
Грудень, січень, лютий – Кс = 1,05;
Червень, липень, серпень – Кс = 0,95;
Березень, квітень, травень, вересень, жовтень, листопад – Кс = 1,0.
Б. Опалювально-вентиляційні навантаження підприємств по місяцях
опалювального періоду розраховується аналогічно житловим і громадським
будинкам:

ов
ов
Vміс
= Vрік
 А , м3/рік

(2.38)

ов
де Vміс
– сумарні річні витрати газу на опалення і вентиляцію

промпідприємства по (2.20).
Результати

розрахунків

газу

на

технологічну,

опалювальну

та

вентиляційну навантаження промпідприємств зводяться в таблицю 10.
Таблиця 10. Витрати газу підприємствами по місяцях.
місяці

Витрати газу, м3/міс

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
2 3 4 5 6 7
1. Підприємства працюють в I зміну:
1.1 витрати на технологію
1.2 витрата на опалення і вентиляцію
Сумарні витрати
2. Підприємства працюють в II зміни:
2.1 витрати на технологію
2.2 витрата на опалення і вентиляцію
Сумарні витрати
3. Підприємства працюють в III зміни:
3.1 витрата на технологію
3.2 витрата на опалення і вентиляцію
Сумарні витрати
4. Всього по підприємствах

8

9 10 11 12 13

В. При обчисленні добових і розрахункових годинних витрат газу на
технологічні потреби слід враховувати режим роботи підприємства: для
підприємств, що працюють в 3 зміни n р.м дорівнює числу календарних днів.
Для 2-х змінних і однозмінних підприємств віднімаються вихідні та святкові
дні. Таким чином, для промпідприємств добова технологічна навантаження
буде визначатися за формулою:
тех
доб

V

тех
Vміс
=
, м3/доб,
n р. м

(2.39)

тех
де Vміс
– максимальне місячне технологічне навантаження підприємства,

м3/міс;

n р. м – число днів роботи підприємства в місяці максимального
газоспоживання.
Розрахунковий, годинна витрата газу на технологію, визначається за
формулою:
тех
Vгод
=

тех
Vдоб
, м3/год,
n pч

(2.40)

де n pч – число годин роботи підприємства протягом доби, для 3-х
змінного - приймається число годин роботи - 24, при 2-х
змінному режимі роботи - 16 і 1 змінних - 8 годин.
ов
Добова витрата Vдоб
газу на опалення та вентиляцію визначається за

формулою:
ов
доб

V

=

ов .max
Vміс
 ( t в − t р .о )

n

mаx
м

(t

в −t

mаx
с. м

)

, м3/доб;

(2.41)

ов .max
де Vміс
– максимальні місячні витрата газу на опалення і вентиляцію

підприємства, м3/міс (по табл. 10);
решта позначень аналогічні до формули (2.30).
При 2-х змінному і однозмінному режимі роботи підприємств необхідно
враховувати витрату газу на чергове опалення. При відомому об’ємі будівель
цехів витрата газу на чергове опалення розраховується на внутрішню
температуру tв = 5 оС. При відсутності заданого обсягу будівель годинну
витрату Vовдеж
.ч газу на чергове опалення визначається з виразу:
деж
ов .ч

V

ов
0,2  Vдоб
=
, м3/год ,
nч.деж

(2.42)

а годинна витрата Vовт.ч газу на опалення і вентиляцію в період роботи
технологічного обладнання:

т
ов .ч

V

ов
0,8  Vдоб
=
, м3/год ,
n р.ч

(2.43)

У формулах (2.42) і (2.43) позначено:
3
Vовдеж
.ч – годинну витрату газу на чергове опалення підприємства, м /год;
ов
– добова витрата газу на опалення і вентиляцію;
Vдоб

Vовт.ч – годинна витрата газу на опалення і вентиляцію під час роботи
підприємства;

nч.деж – кількість годин роботи чергового опалення протягом доби, для
однозмінного підприємства - 16, для двозмінного - 8 годин;

n р.ч – число годин максимальної витрати газу на опалення і вентиляцію
протягом доби в період роботи підприємства. Для однозмінного
підприємства - 8, для двозмінного - 16 годин;
Дані розрахунку часових витрат газу підприємствами зводяться в табл. 11
Таблиця 11. Добові та часові витрати газу пром. підприємствами.

№

Режим роботи підприємств

Добова Годинна
витрата, витрата,
м3/доб
м3/год

Годинна витрата
газу, м3/год.
години доби
1 2 3
23 24
• ••

1 Однозмінний:
технологія
Опалення та вентиляція
чергове опалення
сумарна часова витрата
2 Двозмінний:
технологія
Опалення та вентиляція
чергове опалення
сумарна часова витрата
3

Трьохзмінний:
технологія
Опалення та вентиляція
сумарна часова витрата

Розрахунковий витрата газу промпідприємствам визначається по вище
викладеній методиці або шляхом розрахунку теплових потоків на опалення і
вентиляцію цехів, а на технологічні потреби - на основі складання теплових
балансів газовикористовувальних агрегатів.
Норми також допускають визначення розрахункових витрат газу на
промислових

підприємствах

з

використанням

коефіцієнта

годинного

максимуму Кm. Його значення наведені в таблиці 12 в залежності від галузей
промисловості з [2] Додаток Г.
Таблиця 12. Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрат газу по
галузях промисловості.

Галузі промисловості
Чорна металургія
Суднобудівна
Гумоазбестова
Хімічна
Будівельних матеріалів
Радіопромисловість
Електротехнічна
Кольорова металургія
Верстатобудівна і інструмент.
Машинобудування
Текстильна
Целюлозно-паперова
Деревообробна
Харчова
Пивоварна
Виноробна
Взуттєва
Фарфоро-фаянсовий
Шкіряно-галантерейна
Поліграфічна
Швейна
Борошномельно-круп'яна
Тютюново-махоркова

Коефіцієнт годинного максимуму Км
витрати газу
по
в цілому по
по
промисловим
підприємству котельням
печам
1/ 6100
1/5200
1/7500
1/3200
1/3100
1/3400
1/5200
1/5200
1/5900
1/5600
1/7300
1/5900
1/5600
1/6200
1/3600
1/3300
1/5500
1/3800
1/3600
1/5500
1/3800
1/3100
1/5400
1/2700
1/2900
1/2600
1/2700
1/2600
1/3200
1/4500
1/4500
1/ 6100
1/ 6100
1/5400
1/5400
1/5700
1/5900
1/4500
1/5400
1/5200
1/6900
1/5700
1/5700
1/3500
1/3500
1/5200
1/3900
1/6500
1/4800
1/4800
1/4000
1/3900
1/4200
1/4900
1/4900
1/3500
1/3600
1/3200
1/3850
1/3500
-

2.4.5 Визначення годинної витрати газу автотранспортом
Витрата газу на автотранспорт визначається з перспективним зростанням
числа легкових, вантажних автомобілів і пасажирського транспорту, за
формулою:
авто
год

V

=

авто
V рік

nга  nча

,

(2.44)

авто
де Vгод
– годинна витрата газу автотранспортом, м3/год;
авто
V рік
– річна витрата газу автотранспортом, м3/год, ф-ла (2.21);

nга – число днів роботи автотранспорту за рік (приймається 300
днів/рік);

nча – число годин роботи автотранспорту протягом доби (приймається
8-10 годин/добу).
2.4.6 Складання зведеної таблиці розподілених і зосереджених витратних
газів
У табл. 13 передбачається поділ навантажень на рівномірно розподілені і
зосереджені. Перші підключаються до розподільних мереж низького тиску, а
другі живляться від мереж середнього або високого (до 0,6 МПа) тиску через
ШРП, ГРП або будинкові РТ. До газопроводів низького тиску підключаються
газифіковані житлові будинки і дрібні комунально-побутові споживачі з
витратою газу не більше 50 м3/год.
Зведена таблиця дає загальну картину розподілу газу за категоріями
газоспоживання для всієї зони реконструкції.

Таблиця 13. Зведена таблиця витрат газу всіма видами споживання

№
п/п

Види споживання газу

Розрахункова годинна
Річна
витрата, м3/год,
Коеффіц.
витрата
годинног Рівномірно Зосереджена
газу,
о макс., розподілена витрата,
Vрік,
витрата,
Км
с
рр
V
м3/рік
год
V
год

1
2
1 Житлові будинки
1.1 Приготування їжі в домашніх
умовах.
1.2 Приготування гарячої води в
газифікованих будинках
1.3 Гаряче водопостачання в
негазифікованих будинках
2 Підприємства невиробничого характеру
V= 0,05Vж.
3 Комунальне споживання
3.1 Механізовані пральні
3.2 Дезінфекція білизни та одягу
3.3 Немеханізовані пральні
3.4 Лазні
4 Підприємства громадського
харчування: їдальні, ресторани і т.п.
5 Заклади охорони здоров'я
5.1 Лікарні
5.2 Пологові будинки
6 Підприємства хлібобулочних і
кондитерських виробів
7 7.1 Опалення газифікованих будинків
7.2 Опалення негазифікованих будинків
7.3 Вентиляція газифікованих будинків
7.4 Вентиляція негазифікованих
будинків
8 Промпідприємства (до 200 тис. м3/рік)
9 Автотранспорт

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Разом

+

V

рр
год

=

V

с
год

=

Для побудови детальної схеми розподільних газопроводів низького і
середнього тиску необхідно визначити газоспоживання окремих житлових
будинків та комунально-побутових підприємств.
Для житлових будинків розрахунки представляються в таблиці 10.
У цій таблиці питома рівномірно розподілена витрата газу на
газифіковані житлові будинки (стовпець 5 табл.14, НП) визначається з виразу:

V
де:

V

р. р
год

р. рг
уд

V
=
N

р. р
год
г

м³/чол.год

(2.45)

– загальні рівномірно розподілені витрати газу в газифікованих
будинках зони реконструкції (графа 5 табл. 13 НП) м3/год;

N г – число мешканців в газифікованих будинках, чол.
снг
Питома зосереджена витрата Vуд
газу на негазифіковані будівлі (стовпець

7 табл. 14, НП) визначається за формулою:

V

снг
уд

(V
=

онг
год

внг
цк
+ Vгод
+ Vгод
)

N

нг

, м3/год.чол

(2.46)

онг
внг
де: Vгод
и Vгод
– розрахункові витрати газу на опалення і вентиляцію

негазифікованих житлових будинків (ф-ли 2.35,2.36;
НП), м3/год.
цк
Vгод
– розрахункову годинну витрату газу на гаряче водопостачання

від

централізованих

джерел

для

негазифікованих

будинків (ф-ла 2.25 НП), м3/год;

N нг – число жителів в негазифікованих будинках, чол.
Виходячи з числа жителів в окремих газифікованих і негазифікованих
будинках

розраховується

газоспоживання

кожної

будівлі

району,

що

реконструюється по формулі:
ррг
г
Vр.рг = Vуд
 n , м3/год

(2.47)

де V р. рг – розрахунковий рівномірно розподілений витрата газу в
кожному газифікованому будинку (стовпець 6, табл.14 НП),
м3/год;

nг – число жителів в газифікованому будинку, чол.;
V снг = Vудснг  nнг , м3/год

(2.48)

де V снг

– розрахункова зосереджена витрата газу для кожного
негазифікованих будинку, (стовпець 8, табл.14 НП), м3/год ;

nнг – число жителів в кожному негазифікованих будинку, чол.
Після заповнення табл.14 необхідно перевірити правильність визначення
розрахункових витрат. Повинна дотримуватися рівність значень Vзрррг Стовпець
8, табл.14 НП) и  Vчрр , м3/год (Стовпець 5, табл. 13 НП), а також мати місце
рівність:
онг
внг
цк
+ Vгод
+ Vгод
) , м3/год
Vзрснг =  (Vгод

(2.49)

де Vзрснг з (стовпець 12, табл. 14 НП);

 (V

онг
год

внг
цк
+ Vгод
+ Vгод
) , м3/год. – чисельник формули (2.46) НП.

Решта зосереджені споживачі виносяться на генплан з їх розрахунковими
видатками (стовпець 6 табл. 13 НП) і попередніми розташуванням відповідно
до

загальної

архітектурно-будівельної

концепцією

реконструкції.

Сума

розрахункових витрат газу всіх зосереджених і рівномірно-розподілених
споживачів на генплані зони, що реконструюється, повинна дорівнювати сумі:

 (V

рр
год

с
+ Vгод
) (5 і 6 стовпці табл. 13 НП).

Таблиця 14. Визначення розрахункових витрат газу окремими будинками, кварталами і в цілому всієї зони, що
реконструюється
№
квартал
у на
генплан
і і тип
його
забудов
и

Номера Число
Число
будівел мешканців жителів в
ь на
в
негазифіко
планах газифікова ваних
кварталі них
будинках
в
будинках, nнг , чол
n г , чол

Питома
Рівномірно
рівномірно розподілен
розподілена а витрата
витрата
газу в
газу в
газифікова
газифікован них
их
будинках
будинках
Vр.рг ,
р.рг
Vуд ,
м3/год

Питома
зосередже
на витрата
газу в
негазифіко
ваних
будинках
снг
,
Vуд

Зосередже
на витрата
газу в
негазифіко
ваних
будинках
V снг ,
м3/год.

м3/год.чол

м /год чол
3

1

І - 16

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

4

.

5

6

7

8

Сумарна
Сумарна
Рівномірно Зосереджена
рівномірно зосереджен розподілена витрата газу
розподілена а витрата витрата газу для
витрата
газу в
в
негазифіков
газу в
негазифіков газифіковани аних
кожному
аних
х будинках будинків
кварталі
будинках в всієї зони
всієї зони
р.рг
кожному
реконструкції реконструкц
 Vкв ,
3
кварталі
Vзр.р.рг , м3/год. ії  Vзснг
м /год.
.р ,
снг
 Vуд
,
3
м /год.
м3/год.
9
10
11
12

Стовпчик Стовпчик 9
8 з табл. 2 з табл. 2
МУ
МУ

ІІ – 5
и т.д.

Примітка: Значення Vудр. рг і Vудснг ( стовпці 5 і 7 табл.10 МУ) слід визначати з високою точністю.

2.5 Рівняння для гідравлічних розрахунків газопроводів
При розрахунку руху газу в газопроводах враховується зміна тиску,
швидкості та режиму потоку газу, що визначається числом Рейнольдса. В
газопроводах середнього і високого тиску відбувається зміна щільності газу по
довжині трубопроводу. В газопроводах низького тиску можна вважати, що в
них рухається нестислива рідина, при цьому рух газу в усіх газопроводах є
нестаціонарним. Обумовлено це тим, що споживачі використовують газ зі
змінним режимом, тому що змінюється число споживачів і їх навантаження.
Нестаціонарність обумовлюється також змінним режимом роботи газових
промислів.
Ці фактори визначають змінний режим тиску в газопроводі і зміна
кількості газу, що в ньому знаходиться. Акумулююча ємкість міських
газопроводів

не

завжди

покриває

внутрішньодобову

нерівномірність

споживання газу, зміна режиму споживання позначиться з запізненням на
режимі тиску газу на початку газопроводу. У свою чергу зміна режиму
видобутку або транспортування газу позначиться з запізненням на режимі
тиску газу у споживачів.
При проектуванні міських і промислових газопроводів не завжди
враховується нестаціонарність течії газу і діаметри газопроводів визначають на
постійну витрату в розрахунковий відрізок часу.
З урахуванням викладеного, параметрами для визначання характеристики
потоків газу, вважаються: швидкість руху ⍵, абсолютний тиск р, щільність ρ.
Таким чином для визначення ⍵, р та ρ система повинна складатися з трьох
рівнянь [8] § 6.1.
В якості першого рівняння використовуємо рівняння Дарсі, написане в
диференціальній формі, яке визначає втрати тиску на подолання гідравлічних
опорів на ділянці газопроводу довжиною dx:

dx  2
d p = −  
d
2

(2.50)

де λ – коефіцієнт тертя;
d – внутрішній діаметр газопроводу.
Так як щільність газу ρ в рівнянні величина змінна, тому і швидкість руху
газу при постійному діаметрі труби буде також змінної. Для обліку зміни
щільності в залежності від тиску використовують рівняння стану:
P = ρRT

(2.51)

В якості третьої рівняння використовують рівняння нерозривності:
M = ρ⍵F = ρₒ⍵ₒF= ρₒVₒ

(2.52)

де М – масова витрата,
Vₒ – об'ємна витрата, приведена до нормальних умов.
З рівняння (2.52) отримуємо:

 =

0V0



F

=

0V0
F

звідси

0V0 2 0
 = 2
F 
2

Відношення

щільності

висловимо

(2.53)
через

відношення

тисків,

використовуючи рівняння стану

0 PT
= 0
 PT0

(2.54)

Підставимо рівняння (2.53) і (2.54) в рівняння (2.50) і розділимо змінні

16 V02
T
− pdp = 2  5 0 P0 dx
2 d
T0

(2.55)

Проінтегруємо рівняння (2.55), вважаючи λ та Т постійними в межах від
Рп до Рк и от Х1 = 0 до Х2 = L (L – довжина газопроводу);

V0 2
T
P − P = 1,62 5 0 P0 L
d
T0
2
п

2
к

(2.56)

Останнє рівняння є основним для розрахунку газопроводів як високого,
так і середнього тиску в припущенні ізотермічного плину газу.
Для

міських газопроводів температура

газу

при розрахункових

навантаженнях близька до 0°С, тому можна прийняти відношення Т/Т0 = 1. При
цих умовах розрахункова формула набуде вигляду:

V0 2
P − P = 1,62 5 0 P0 L
d
2
п

Рівняння

(2.56)

2
к

використовують

при

розрахунку

(2.57)
розподільчих

газопроводів середнього і високого тиску.
При тиску газу понад 1,2 МПа слід враховувати відхилення в поведінці
природних газів від законів ідеальних газів. Для цього в рівняння стану вводять
емпіричний коефіцієнт z, який враховує ці відхилення. Рівняння стану
записують так:
P = z⍴RT

(2.58)

Коефіцієнт z часто називають коефіцієнтом стискання.
Його можна визначити в залежності від значень приведеного тиску π і
наведеної температури τ:

π=р/ркр; τ =T/Tкр

(2.59)

У цих виразах ркр и Ткр — критичних розмірів. Для сумішей газів при
визначенні коефіцієнта z використовують середньокритичні параметри, які
знаходять з наступних виразів:
рс.к = ∑ri ркр.i; Tс.к = ∑ri Tкр.i
де ri, – об'ємна частка газу i в суміші.

(2.60)

При обліку коефіцієнта стискання рівняння (2.56) прийме наступний
вигляд:

V0 2
T
P − P = 1,62 5 0 P0 Lz
d
T0
2
п

2
к

(2.61)

2.5.1 Рівняння для розрахунку газопроводів низького тиску можна
отримати з рівняння (2.57). Для отримання цієї залежності розкладемо різницю
квадратів тисків на множники
Р²п - Р²к = (Рп - Рк) 2рср.ар.
де рср

ар

(2.62)

= (Рп + Рк)/2 – середньоарифметичне значення початкового та

кінцевого тиску.
Для газопроводів низького тиску Рср.ар. ≈ Р0, тоді з рівняння (2.57)
отримаємо:
1
V0 2
P0
V0 2
Pп − Pк = 1,62 5 0 L
= 0,81 5  0 L
2
d
Pcp.ap
d

(2.63)

Рівняння (2.63) є основним для розрахунку газопроводів низького тиску. З
порівняння рівнянь (2.57), (2.63) і (2.61) можна отримати зв'язок між втратами
тиску в газопроводах високого тиску (Рн – Рк)в.т і втратами тиску в газопроводах
низького тиску (Рн – Рк)н.т:

(P

п

− Pк

)

в .т

1,62 V0 2
P
=
 5 0 L 0 = ( Pп − Pк
2
d
Pcp.ap

)

н .т

P0
Pcp.ap

(2.64)

З рівняння (2.61) випливає, що втрати тиску в газопроводах високого
тиску в стільки разів менше втрат в газопроводах низького тиску (при
однакових значеннях V0 ,  0 , λ, L, d), у скільки разів середньоарифметичний
тиск в них (Рср.ар) більше тиску в газопроводах низького тиску (нормального
тиску Ро). Цей висновок пояснює економічні переваги газопроводів високого

тиску, так як, зберігаючи ті ж перепади, що і для низького тиску (для високого
вони будуть більше), можна отримати менші діаметри.
Точність розрахунку газопроводів високого тиску за формулою для
низького тиску визначиться залежністю λ від тиску. Величина λ залежить від
числа Рейнольдса, яке слабо залежить від тиску. Цю залежність можна
представити так:

d2 
W 
4  4 M
Wd

Re =
=
=
 d

 d
4

(2.65)

ʋ та μ – кінематична і динамічна в'язкість.
Формули для визначення коефіцієнта тертя залежать від числа
Рейнольдса:
- в області ламінарного режиму течії газу при Re < 2000
λ = 64/Re

(2.66)

- для критичного режиму течії газу при 2000 < Re < 4000
λ = 0,0025 3 Re

(2.67)

- при турбулентному режимі при величинах Re > 4000
K
68 
 = 0,11 Э + 
 d Re 

0,25

(2.68)

Наведеним рівнянням відповідають номограми, побудовані для сталевих
газопроводів при абсолютній еквівалентній шорсткості Кэ=0,01, показані на
(рис. 1, рис. 2 і для поліетиленових газопроводів Кэ=0,002 на рис. 3, рис. 4
(Додаток 7 НП)).
Втрати тиску на місцевих опорах визначають за формулою:

W2
pvc = 

2

(2.69)

де pvc – втрата тиску на місцевих опорах розрахункової ділянки
(розрахункову ділянку вибирають так, щоб у неї витрата і
діаметр були постійними);

 – сума коефіцієнтів місцевих опорів розрахункової ділянки;
W – швидкість руху газу;

⍴ – щільність газу.
При розрахунку газопроводів втрати на місцевих опорах враховують
через

еквівалентні

довжини.

Еквівалентну

довжину

місцевих

опорів

визначають за формулою:

LЭ W 2
W2
pvc =  
 =

2
d 2
звідси:

LЭ = 

d


(2.70)

Використовуючи формули для визначення коефіцієнта тертя λ і
приймаючи





= 1, можна отримати рівняння для розрахунку значення LЭ при

= 1. За таким рівнянням побудована номограма, наведена на рис. 12.

Розрахункову довжину газопроводу визначають як суму фактичної та
еквівалентної довжин.
L = L1 + LЭ

(2.71)

3. Рекомендації до проектних рішень
3.1 Газорозподільні станції (ГРС)
Газопостачання міст здійснюється головним чином на базі природних
газів і забезпечення міських розподільчих газопроводів відбувається через ГРС.
Одним з важливих питань, при розробці схеми газопостачання міста, є
визначення оптимальної кількості та раціонального розміщення ГРС.
З практики проектування відомо, що для міст з населенням до 450 тис.
чоловік найбільш економічної схемою буде варіант з однією ГРС. При
чисельності населення в місті 450-600 тис. чоловік найбільш економічної
схемою буде варіант з двома ГРС, 700-1000 тис. чоловік три ГРС і більше.
Розміщення

ГРС

та

інших

вузлів

головних

споруд

системи

газопостачання населеного пункту визначається ''стороною світла'', звідки
підводиться до населеного пункту магістральний трубопровід. Для вирішення
цього питання необхідно вивчити місцеві умови:
- розміщення великих промислових споживачів;
- напрямок найбільшої осі протяжності території міста;
- напрямок перспективного розширення території міста;
- ситуаційне розміщення місцевих особливостей території, що примикає
до міста (річка, яр, болотистий ділянку, узбережжі моря, озеро, залізниця та ін.)
3.1.1 Підготовка газу до подачі в міську мережу
Міські розподільчі газопроводи середнього і низького тиску є найбільш
металомістких і дорогими спорудами. Їх довговічність залежить не тільки від
запобігання зовнішніх впливів на ці комунікації, а й від хімічного складу газу,
що транспортується і якості його очищення від агресивних домішок. Рішення
про застосування будь-якого способу очищення газу приймається на основі
лабораторного аналізу надходить на ГРС газу. Одночасно з урахуванням даного
аналізу вирішується питання про одоризації газу. Від правильного вибору

технологічної схеми і складу споруд, залежить якість підготовки і собівартість
газу, що відпускається.
3.1.2 Класифікація розподільчих газопроводів (По тиску газу)
Розподільчі газопроводи розділяються на:
- газопроводи низького тиску з тиском газу до 5000 Па для
газопостачання житлових, громадських будівель і комунально-побутового
споживання;
- газопроводи середнього тиску від 5000 Па до 0,3 МПа;
- газопроводи високого тиску другої категорії, 0,3 - 0,6 МПа, служать для
подачі газу в розподільчих газопроводах низького і середнього тиску через
міські газорегуляторні пункти (ГРП), а також газопроводах, що живлять
промислові та комунальні підприємства через місцеві РП;
- газопроводи високого тиску першої категорії, 0,6 - 1,2 МПа для подачі
газу окремим районам споживання або в промислові зони.
3.1.3 Вибір системи розподілу газу
Сучасні системи газопостачання міст поділяються за кількістю ступенів
редукування тиску на:
- одноступінчасті системи з подачею газу споживачам тільки по
газопроводах низького тиску;
- двоступенева система з подачею газу споживачам по газопроводах двох
тисків - середнього і низького або високого (до 0,6 МПа) і низького;
- триступенева система з подачею газу споживачам по газопроводах трьох
тисків - високого (до 0,6-1,2 МПа), середнього і низького.
Вибір системи розподілу газу здійснюється з урахуванням планувальної
структури території міста, розміщення промислових та інших об'єктів з
великою витратою газу, розміщення ГРС та інших вузлів головних споруд. На
підставі

вище

викладеного

та

проводиться

трасування

розподільних

газопроводів, визначається режим їх роботи і техніко-економічне порівняння
варіантів розглянутих схем. При цьому враховується кількість міських
газорегуляторних пунктів і ГРС.
3.1.4 Визначення оптимального радіуса, навантаження і кількості
газорегуляторних пунктів (ГРП)
При проектуванні багатоступеневих систем газопостачання виникає
питання про економічно оптимальному радіусі дії (Rопт.) газорегуляторних
пунктів. Зі збільшенням числа ГРП, зменшується вартість мережі низького
тиску, але підвищується вартість самих ГРП, а також газопроводів середнього
або високого тиску, що живлять ГРП. Очевидно, існує оптимальне значення
радіусу, при якому загальні наведені річні витрати на систему будуть
мінімальними. Оптимальному радіусу відповідають довжини в інтервалі 400 800 м в залежності від щільності населення і умов споживання, приймається не
більше одного кілометра.
Rопт

Р 0,388  (Р )0,081
= 6,5 0,245
,
 (m  v уд )0,143

(3.1)

де: Р – коефіцієнт вартості щодо одного ГРП при даній питомому
навантаженні;
ΔР – розрахунковий перепад тиску для розподільних газопроводів
низького тиску, Па (для природного газу при багатоповерховій
забудові ∆Р = 1200 Па);

 – коефіцієнт щільності в мережі низького тиску,

=

 ес.н.
m
= 0,0075 + 0,003 
F
100

де:  ес.н. – сумарна протяжність вуличних розподільних газопроводів
низького тиску, м;

(3.2)

 F – загальна площа житлової забудови, га;
m – щільність населення, чол/га;

v уд – питома годинна витрата на одну людину, м³/(год.чол).
Оптимальне навантаження ГРП визначається з урахуванням щільності
населення, питомої витрати газу и оптимального радіуса дії:

Qопт =

m  v уд  R 2опт
5000

, м3 / год

(3.3)

Число nГРП газорегуляторних пунктів визначається виходячи із загальної
рівномірно-розподіленого навантаження на проектований район міста по
залежності:

nГРП =

V p . p .
Qопт

, , шт.

(3.4)

Якщо відомі число і місце підключення зосереджених споживачів з
навантаженням 20-25 м³/год до мереж низького тиску, то кількість ГРП
визначається з виразу:

nГРП

p. p.
Vгод
+ Vс.н
=
, , шт.
Qопт

(3.5)

де: Vс.н – сума зосереджених навантажень на мережі низького тиску,
м3/год. Величина зосереджених навантажень зазвичай не перевищує 50 м3/год,
але на думку В. А. Ткаченко «Спеціальні питання проектування систем
газопостачання» Київ УМК ВО 1989 такий підхід може бути помилковим і
приводить до перевитрат коштів. [12]
Визначивши

оптимальний

радіус,

навантаження

і

число

регуляторних пунктів, потрібно вибрати місця їх розміщення на генплані
міста. Слід так розташовувати ГРП, щоб точка живлення мереж низького
тиску була в центрі навантажень газопостачальння мікрорайону. Такий

принцип розміщення ГРП знижує транзитні витрати в мережах низького
тиску, сприяє зниженню металоємності розподільних газопроводів.
На

генплан

виносяться

також

всі

зосереджені

споживачі,

що

приєднуються до мережі середнього тиску: (НП графа 6, табл. 13) районні
котельні, механічні пральні, лазні, хлібозаводи, промислові підприємства.
Великими споживачами газу є промислові підприємства, їх слід розміщувати з
підвітряного боку по відношенню до забудови міста, по можливості ближче до
ГРС.

Решта

об'єктів

розосереджуються

по

всій

території

з

умовою

рівномірності охоплення обслуговуваних районів міста.
Після розміщення об'єктів газоспоживання приступають до трасування
газопроводу середнього тиску згідно з вимогами [2] і рекомендацій щодо
прийняття проектних рішень, викладеним вище. Слід уважно стежити, щоб
була обрана найбільш раціональна прокладка основних газопроводів і
відгалужень. Треба забезпечити найкоротший шлях руху газу до споживачів з
найменшою довжиною газової мережі середнього тиску.
Підключати ГРП необхідно в одній траншеї з вихідним газопроводом
низького тиску з обладнанням спільного колодязя для розміщення засувок
відключення на вході і виході газу.
Сформувавши мережу приступають до її гідравлічного розрахунку.
3.2 Гідравлічний розрахунок багатокільцевих розподільчих газопроводів
низького тиску
Ці газопроводи забезпечують подачу газу до житлових і громадських
будинків, дрібним комунально-побутовим споживачам з пальниками, що
працюють на низькому тиску. Розрахунок проводиться за формулами [2]
Додаток Е (рекомендоване).
При розрахунку таких мереж слід призначати напрямки потоків газу
так, щоб знизити до мінімуму транзитні навантаження і забезпечити
подачу необхідної кількості газу споживачам при мінімальних діаметрах
газопроводів і нормативному перепаді тиску. Згідно [1] (Додаток Е) зміна

тиску в газопроводах низького тиску визначається з урахуванням режиму
руху газу по газопроводу, що характеризується числом Рейнольдса:

Re = 0,0354

V
d

(3.6)

Залежно від значення Re падіння тиску в газопроводах визначається за
такими формулами:
- для ламінарного режиму руху газу Re ≤ 2000

P = 1,132  106

V
 , Па
d4

(3.7)

- для критичного режиму руху газу при Re 2000÷4000

P = 0,516

V 2,333
 , Па
d 5,333  0,333

(3.8)

- для турбулентного режиму руху газу при Re > 4000

d 
n
P = 69  + 1922 
V 
d

0,25

V2
 , Па
d5

(3.9)

де P – падіння тиску на ділянках газопроводів з постійною витратою
газу, Па;
V, d,  – позначення ті ж, що і у формулі (3.12).
Для зовнішніх підземних газопроводів низького тиску падіння тиску в
місцевих опорах (коліна, трійники, запірна арматура і ін.) допускається
враховувати шляхом збільшення фактичної довжини газопроводів на 5-10%,
тобто  =(1,05÷1,1)  1 . Проектують газопроводи низького тиску, користуючись
таблицями або номограмами, складеними на основі наведених вище формул.

3.2.1 Послідовність визначення розрахункових витрат на ділянках
багатокільцевої мережі низького тиску
а) Викреслюється в масштабі багатокільцева розподільча мережа, (на
рис.8 наведено мережу від одного ГРП, що подає газ в газопроводи окремого
мікрорайону) повторює обриси кварталів.
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Рис. 8 Розподільні газопроводи низького тиску
При

наявності

зосереджених

споживачів

вказуються

місця

їх

підключення. Житлові і громадські будівлі підключаються до вуличної
розподільчої мережі через внутрішньо квартальні газопроводи-вводи.
Вони проектуються після розрахунку вуличної розподільчої мережі, тому
витрата на ділянках мережі вважається рівномірно-розподіленим, тобто має
місце припущення, що з кожного метра розподільної мережі відбирається
однакову кількість газу, так званою питомою шляховою витратою Vo;
б) вузловим точкам в місцях перетину газопроводів присвоюються
номери в довільному порядку. Лінійний відрізок мережі, обмежений двома
сусідніми вузловими точками, є розрахунковою ділянкою;
в)

вибираються

напрямки

потоків

газу

(напрямки

позначаються

стрілками) по найкоротших відстанях до віддалених точках сходження. Тут

слід прагнути до рівності відстаней розтікання газу від ГРП до кінцевих
точок мережі. З цією метою на рис. 8 передбачені розтини 2` та 11`.
Кінцеві точки мережі і точки розтинів називаються нульовими. (На
малюнку ці точки 1, 2`, 4, 13, 11`, 10);
г) визначаються шляхові витрати газу на ділянках мережі. Кількість газу
Vп, відбирається на розрахунковій ділянці «по дорозі», називається шляховою
витратою. Його величина визначається з виразу:

VП = VО  LР , , м3/год

(3.10)

де VО – питома шляхова витрата газу на газопроводах, що живляться
одним ГРП, м3/(год.м);

LР – розрахункова довжина ділянки, що визначається з урахуванням
відбору газу, м;
Ділянки можуть бути:
з одностороннім відбором газу,
з двостороннім,
з транзитним потоком газу.
Для ділянок мережі з двостороннім відбором приймається фактична
довжина (наприклад, діл. 7-8, 8-3, 5-6 і т.п.), а з одностороннім - половина
довжини (діл. 3-4, 3-2` та ін.);

LР = L  к,

(3.11)

де LР – розрахункова довжина ділянки для визначення питомої шляховий
навантаження на 1 метр, м;

L – фактична довжина ділянки, м;
к – коефіцієнт що враховує умови відбору; к = 0,5 - для
одностороннього відбору газу; к = 1 - для двостороннього.
При розрахунку декількох мікрорайонів з подачею газу в мережі від
різних ГРП, на суміжних ділянках, в яких газ відбирається в обидві сторони,
розрахункові довжини враховуються двічі, як з одностороннім відбором.

Питома шляхова витрата Vo газу підраховується за формулою:

VO =

VГРП
,
 LP

(3.12)

де VГРП – розрахункове навантаження на ГРП, м3/год;

 LP – сума розрахункових довжин газопроводів низького тиску
мікрорайону (від одного ГРП), м.
Для можливості визначення діаметра розрахункової ділянки газопроводу
вводиться поняття еквівалентної витрати VЭ. Це така фіксована витрата яка
дорівнює половині колійної витрати на даній ділянці і, умовно, викликає такі ж
втрати тиску, як змінюється по довжині шляхова витрата.

VЭ = 0,5  VП , м3/год

(3.13)

Якщо по ділянці проходить транзитна витрата Vтр, то розрахункова
витрата на ділянці визначається як сума транзитної та еквівалентної витрат

VР = VТР + VЭ , м3/год

(3.14)

д) визначаються транзитні витрати - це витрати наступних ділянок, що
проходять по даній ділянці без змін. Обчислення транзитного витрати викликає
деякі труднощі. Тут слід керуватися правилами:
- сума приток газу в будь-якому вузлі дорівнює сумі витрат газу з цього
вузла;
- визначення транзитних витрат потрібно починати від нульових точок,
наприклад (рис. 8) для ділянки 1-2 витрата VТР1−2 = 0, для діл. 6-2 витрата

VТР6−2 = VП1−2 + VП2−2' .
Для визначення транзитної витрати на ділянці 7-6 (приток в вузол 6)
необхідно перш визначити витрати з цього вузла на ділянках 6-2 і 6-11,
починаючи від нульової точки 10. На ділянках 5-10, 5-1, 11-10 транзитні
витрати дорівнюють нулю, тому що з вузлів 10 і 1 немає витрат газу, а для
ділянки 6-5: VТР6−5 = VП5−10 + VП5−1 ; для уч. 6-11: VТР6−11 = VП11−10 + VП11−11' .

Тоді для ділянки 7-6: VТР7−6 = (VП6−2 + VТР6−2 ) + (VП6−5 + VТР6−5 ) + (VП6−11 + VТР6−11 ) .
Таким чином транзитні витрата на ділянці 7-6 визначається як сума
колійних і транзитних витрат на ділянках, що виходять з вузла 6. Якби до вузла
6 примикали два або три ділянки, то зазначену суму слід було б ділити на 2; 3 і
т.д. порівну на всі ділянки, що входять до 6 вузлів.
Визначення

транзитних

витрат

на

ділянках

другої

половини

розрахункової схеми виконується аналогічно.
Слід виробляти проміжну перевірку правильності визначення витрат. Так,
після визначення дорожніх витрат на ділянках, їх підсумовують і отримана
сума повинна бути дорівнює навантаженні ГРП по рівномірно-розподіленого
витраті

VГРП = VП ,

(3.16)

Для перевірки правильності визначення транзитних витрат треба скласти
транзитні і шляхові витрати на ділянках, безпосередньо підключених до точки
харчування від ГРП (точка 7). Ця сума також повинна бути дорівнює
навантаженні на ГРП. У нашому прикладі на рис.3:

Vт7−р6 + Vп7−6 + Vт7−р8 + Vп7−8 = VГРП

(3.17)

Обчислення витрат на окремих ділянках зводиться в таблицю.
Таблиця 15. Значення витрат газу на ділянках розподільчих газопроводів
низького тиску
Фактич Умови
Питома Витрата газу на ділянках м3/год
Розраху
Познач
на
відбору
шляхов
нкова
ення
довжин газу з
а витра Подоро Еквіва Транзи Розрах
довжин
розраху
а
ділянок
та газу жні, лентні, тні, ункові,
а,м
нкових
ділянки газопро L = L  к м3/(год. м3/год м3/год м3/год м3/год
p
ділянок
, L, м воду , К
м)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Одночасно витрати записують на схемі, як це зазначено для ділянок 2-1 і
6-2.

3.3 Проектні рішення по реконструкції газопроводів МКР
Існуючі розподільні газопроводи високого, середнього та низького тиску
зі

сталевих

труб

використовуються

для

протягування

поліетиленових

газопроводів. При цьому допускається зміна категорії тиску з переходом
низького на середній - в містах до 0,3 МПа, а в сільських населених пунктах і в
міжселищних газопроводах до 0,6 МПа [2] п.4.37.
Необхідно враховувати, що зазор між діаметрами труб при протягуванні
повинен бути, при відсутності зварних стиків на поліетиленовому газопроводі,
не менше 10 мм, а якщо є зварні стики, то - 20 мм.
Спочатку проводять перевірку можливості протягування поліетиленових
газопроводів низького тиску, а потім перевіряється можливість протягування
поліетиленових газопроводів середнього тиску в решті

вільних сталевих

газопроводах.
Щоб вибрати найбільш раціональний варіант трасування газопроводів в
реконструюється зоні, розміщення шафових установок для підключення
дахових, квартальних або місцевих котелень проводиться після гідравлічного
розрахунку газопроводів низького тиску, коли є ясність, які сталеві
газопроводи вже зайняті для протягування поліетиленових газопроводів
низького тиску, а які вільні. Прокладка газопроводів середнього тиску до
комунальних об'єктів теж доцільна в існуючих сталевих, тому навіть при
значно більшій протяжності протягання в порівнянні з відкритою підземною
прокладкою, перевага віддається протяжці, якщо вона можлива.
Дозволяється зміна категорії тиску і на відкритих ділянках без сталевих
труб поліетиленових газопроводів протяжністю не більше 15 метрів з
установкою, при необхідності, футлярів. [2] п. 4.38.
Глибина закладення газопроводів, які реконструюються приймається по
рівню закладення існуючих сталевих газопроводів. Відкриті (поза сталевими
трубами) ділянки поліетиленових газопроводів при їх довжині до 15 метрів
можуть бути покладені на глибині прокладки сталевих газопроводів.

При довжині відкритих ділянок більше 15 метрів прокладка труб
передбачається за умовами залягання і загальними правилами, як для звичайних
поліетиленових газопроводів, тобто необхідна глибина укладання не менше 1
метра до верху газопроводів або футлярів.
При перетині вуличних проїздів і укладанні під проїзними частинами
доріг глибина закладання повинна бути передбачена не менше 1,2 м до верху
труби або футлярів.
На територію зони реконструкції газ надходить по проектованому
поліетиленовому газопроводу середнього тиску від найближчого розподільчого
газопроводу достатньої пропускної здатності.
Технічні умови експлуатуючої організації визначають початковий тиск в
точці підключення. Студенту цей тиск задає керівник проекту. Також з ним
погоджується розташування і газоспоживання комунальних підприємств,
дрібних виробничих цехів, хлібопекарень, опалювальних котелень з годинною
витратою газу більше 50 м3/год, що приєднуються до газопроводів середнього
тиску.
Щоб вибрати раціональний варіант схеми газопостачання необхідно
направити потоки газу за існуючими сталевими газопроводами і найкоротшою
відстанню до споживачів попередньо позначивши місця їх підключення до
розподільних газопроводів. Слід закільцьовувати насамперед контури
близькі до точки живлення, а відгалуження від центрального контуру, що
живиться

ГРП,

можна

проектувати

тупиковою,

що

значно

знижує

металоємність і вартість мережі газопроводів.
Для забезпечення надійності газопостачання всього населеного пункту
проектують резервуючи транзитні газопроводи для перетікання узгоджених
обсягів газу між зонами впливу сусідніх ГРП.
Вільні сталеві газопроводи зовнішнього контуру зони реконструкції
використовують для протягання газопроводів середнього тиску, за якими газ
подають до зосередженим споживачам: ШРП опалювальних котелень, лазень,
механізованим пральним і т.д.

Визначивши попереднє трасування розподільчих газопроводів низького і
середнього

тиску,

виконують

гідравлічні

розрахунки

з

варіантним

проектуванням змінюючи транзитні витрати на ділянках розподільчих
газопроводів низького і середнього тиску так, щоб забезпечити мінімальні
приведені витрати на будівництво і експлуатацію системи газопостачання зони,
що реконструюється 8 § 10.1, 10.2.
Як було зазначено вище, першим виконують гідравлічний розрахунок
газопроводів низького тиску.
4. Гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску, які
реконструюються
4.1 Особливості проектування розподільних газопроводів в зоні
реконструкції
Особливістю проектування газопроводів низького тиску району, що
реконструюється є різноповерхова забудова, що визначає відмінність питомих
шляхових втрат газу на ділянках газопроводів по периметру кожного кварталу
(контуру).
Крім того відомий характер забудови і розташування окремих кварталів,
точне місце будівель і споруд на їх території.
У відповідності з розташуванням житлових і громадських будівель на
території кварталів формуються газопроводи-вводи до окремих будинків або
груп будівель із зазначенням і позначенням їх точок підключення (рис.1, 2).
Далі

окремо

викреслюються

в

масштабі

контури

розподільчих

газопроводів низького тиску, що повторюють напрямки потоків газу існуючих
сталевих газопроводів. Закільцьовані контури центральної частини в вузлах
перетину нумеруються тими ж числами, що були на розрахунковій схемі
колишнього проекту або на схемі за завданням студента, а нульові точки
тупикових відводів позначають довільно або попередньою цифрою в точці
підключення зі штрихом по ходу руху газу.

4.1.1 Розрахунок витрат газу на ділянках газопроводів низького тиску
Шляхові витрати газу на ділянках розподільчих газопроводів по контуру
кварталів визначається за формулою:
кв
3
Vшлях
і = V0 i  l1i , м /год

(4.1)

де V0i – питома шляхова витрата газу на ділянках контуру газопроводів,
від яких проводиться відбір газу до споруд даного кварталу,
м³/(год.м) (табл. 16, рис.11 НП).
кв
Vшлях
і – шляхові витрати газу і-тої ділянки довжиною L1 контуру

розподільчих газопроводів низького тиску навколо даного
кварталу, м³/год (табл. 17 рис.11 НП).

Рис. 9 Варіант проекту забудови кварталів зони реконструкції з
протяжкою поліетиленових газопроводів в зношених сталевих М1:10000

Рис.10 Проект забудови кварталів зони реконструкції з протяжкою
поліетиленових газопроводів в існуючих сталевих М 1:5000

Умовні познчаення до рис. 9, 10

Таблиця 16. Розрахунок питомих дорожніх витрат газу по кварталах

№
кварталу
на генплані

Значення
питомих
шляхових
витрат газу
кварталу,

Розрахунок питомих шляхових витрат

1

2

I

VО І = V

II

VО ІІ = VквррІІ

рр
кв І

= 153,94 / ( 5−5 +
=153,94/(150+150+300)
/  ІІ = 446, 94 / ( 6−6 ' +
=446,94/(150+150+150)

/

І

6−5

+

6−6

)=

7 −6

+

8−8'

)=

м3/(год.м)
3
0,256567
0,9932

III

IX
Його величина визначається індивідуально для контуру кожного кварталу
за формулою:
V0 і = Vквррі / 

1і

, м3/(год.м)

(4.2)

де Vквррі – годинна рівномірно розподілена витрата газу на території даного
кварталу (витрата контуру), м³/год (табл. 14, графа 9 НП);



1і

– сума фактичних довжин ділянок контуру розподільчих
газопроводів, від яких проводиться відбір газу в цей квартал
(рис. 11).

Якщо в контурі знаходиться кілька кварталів, тоді витратою контуру буде
загальна витрата газу всіх кварталів всередині цього контуру. Витрата газу
кварталів, які знаходяться поза контуром, але одержують газ з його ділянок,
відносять до тих ділянок, які примикають до цих кварталів.
І − ІІ
Дорожні витрати Vшлях
і газу на суміжних газопроводах двох кварталів

визначають за формулою:
І − ІІ
Vшлях
і = (VОІ + VОІІ ) 

1і

, м3/год

(4.3)

де (VОІ + VОІІ ) – сума питомих дорожніх витрат газу в суміжних кварталах,
м3/(год.м);
1і

– фактична довжина суміжного газопроводу, з якого відбирається
газ в ці квартали, м.

Рис. 11 Гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску М 1:5000
Змінні шляхові витрати газу заміняють еквівалентними Vекв і , рівними
половині від шляхової:
Vекв і = 0,5Vшлях і , м3/год

(4.4)

Якщо по ділянці проходить транзитна витрата газу, то розрахункова
витрата V р і визначається за формулою [2], п.Е 9

Vр і = Vтр і + Vекв і , м3/год

(4.5)

де Vтр і – транзитні витрати газу і-ї ділянки проходить для відбору на
наступних ділянках, м³/год.
При

визначенні

шляхових,

транзитних

і

розрахункових

витрат

проводиться проміжна перевірка правильності розрахунків.
Після визначення дорожніх витрат їх підсумовують і отримана сума
повинна бути рівною навантаженні ГРП по рівномірно розподіленій витраті.
рр
VГРП
= Vшлях , м3/год .

(4.6)

Також сума транзитних і шляхових витрат на ділянках, підключених до
точки харчування від ГРП, повинна дорівнювати навантаженні ГРП.
Розрахунок витрати газу на ділянках розподільчих газопроводів низького
тиску зводиться в табл. 17.
Познач Фактич Розрахунок шляхових
ення
на
витрат газу на ділянках
розраху довжин
газопроводу,
нкової
а
м3/год
ділянки ділянки
(див. рис. 3 МУ)
, і,м
1
2
3
5 - 5

6 - 6

8 – 8

150

150

150

5 − 5
Vшлях
= VОІ 

5 − 6

=

= 0, 256567 150
6 − 6
Vшлях
= (VОІ + VОІІ ) 

6 − 6

=

= (0, 256567 + 0,9932) 150
8 −8
Vшлях
= (VОІІ + VОІІІ ) 

8−8

=

= (0,9932 + 0,38485) 150

Витрати газу на ділянках, м3/год
Еквівале
Шлях
нтна, Транзитн Розрахунк
ова,
Vекв=
а, Vтp,
ова, Vp,
Vшлях,
3
0,5Vдоб, м /год
м3/год
м3/год
м3/год
4
5
6
7
38

19

0

19

187

94

0

94

207

103

0

103

…
ГРП-7
При виконанні гідравлічного розрахунку розподільних газопроводів
низького тиску для кожного напрямку від ГРП до нульових точок
встановлюється розрахункове падіння тиску відповідно до [2] п.Е5. Таблиця 18
(НП)

Якщо розраховуються ділянки знаходяться на різних відмітках, то
необхідно враховувати гідростатичний напір по залежності
Н = 9,81Z (в - г), Па ,

(4.7)

де Z – різниця абсолютних відміток початкової і кінцевої точок ділянки
газопроводу, м;

в – щільність повітря при нормальних умовах, кг/м3;
г – щільність газу при тих же умовах, кг/м3.
Знак (+) відноситься до точок з більш високими відмітками, а знак (-) з
більш низькими відмітками щодо початкової площини.
Таблиця

18.

Розрахункові

перепади

тиску

( Р )

для

виконання

гідравлічних розрахунків газопроводу низького тиску.
Сумарний
перепад
тиску газу
від ГРП до
найбільш
Вид
забудови віддаленого
приладу, Па

1
Багатопов
ерхова
Садибна

2

В тому числі, Па

Розподіл перепаду
тисків між
газопроводами-вводами
і внутрішніми
газопроводами, Па

В
У
У вуличних газопроводах
В
внутрішніх
розподільчих -вводах і у газопровод
газопровод
газопроводах внутрішніх ах-вводах
ах
газопроводах
3
4
5
6

1800

1200

600

250

350

1800

1500

300

100

200

Формули для аналітичного розрахунку газопроводів низького тиску
наведені в [2] п.Е8. Додаток Е (рекомендований).

4.1.2 Методика гідравлічного розрахунку поліетиленових газопроводів
низького тиску з використанням номограми
(Додаток 7, рис. 4, НП)
Гідравлічний розрахунок виконується в наступному порядку:
за величиною розрахункового перепаду тиску визначається середнє
питоме падіння тиску на кожному розрахунковому напрямку.
Розрахунковим напрямком є напівконтури від ГРП до нульових точок
сходження:

Rуд =

Р
, Па/м


(4.8)

де Р – прийнята величина перепаду тиску від ГРП до нульової точки
(Табл.18 НП), Па;



– сума розрахункових довжин ділянок великого напівконтура,
визначається з урахуванням падіння тиску в місцевих опорах
шляхом збільшення фактичної довжини на 5 - 10%, м.

 = (1,051,10) 

1і

,м

(4.9)

Наприклад, для першого контуру на рис. 11 – 

для напівконтура за

годинниковою стрілкою дорівнює:

 = (1,10) (

7 −6

+

+

6−5

для першого контуру на рис. 11

5−5

) ,м



(4.10)

для напівконтура проти

годинникової стрілки дорівнює:

 = (1,10) (

7 −6

+

6−6

), м

(4.11)

по номограмі для розрахунку поліетиленових газопроводів низького
тиску (Додаток 7, НП) або за допомогою таблиць, по величині розрахункових

витрат на ділянках і питомого падіння тиску, підбирають діаметри ділянок і
фактичні перепади тиску на них;
- підраховують сумарні перепади тиску на напівконтурах.
Для природного газу при багатоповерховій забудові вони повинні
дорівнювати 1200 Па.
Справжнє значення падіння тиску не повинно відрізнятися від наявного
більш ніж на ±5%, тобто, допустима нев'язка між двома значеннями падіння
тиску на напівконтурах за годинниковою і проти годинникової стрілки не
повинна перевищувати 10%. Якщо це не вдається шляхом підбору діаметрів,
вдаються до перерозподілу транзитних потоків газу, забезпечуючи більш
рівномірні навантаження окремих гілок мережі.
Розраховуються діаметри перемичок ділянок газопроводу, що не
потрапили в розрахункові напівконтури. Умовою правильності виконання
розрахунку є постійність величини фактичних перепадів тиску від ГРП до
будь-якої нульової точки, з будь-якого напрямку.
При підборі діаметрів слід пам'ятати, що для вуличних розподільних
мереж вони не можуть бути прийняті менше 50 мм. НПАОП 0.00-1.75-15
«Правила безпеки систем газопостачання» м. Харків, видавництво «Форт»
2015р [13].
Результати розрахунку зводяться в таблицю 19.

Таблиця 19. Гідравлічний розрахунок багатоконтурних газопроводів
низького тиску.
Розрах
унків
Познач
витрат
№
ення
а газу
конт розраху
на
уру нкових
ділянці
ділянок
,
3
м /год
1

2

3

Факти
чна
довжи
на
ділянк
и, м

Розрах
ункова
довжи
на
ділянк
и, м

Середн
є
питоме
падінн
я
тиску,
Rуд

4

5

6

І

Фактичне падіння
%
Діамет
тиску
нев’язки
р
перепадів
Тиск
На
На
ділянк
тиску на
в
ділян напівко
и
напівконтур
R,
нтурі, вузлі,
ці
газопр
ах
Па
Па/м
,
R
оводу,
(розрахунко
R , 
d, мм
вий перепад
Па
Па
1200 Па)
7
8
9
10
12
напівко
нтур
(+)
напівко
нтур
(–)

Під час розрахунку газопроводів багатоконтурної мережі низького тиску з
живленням від декількох ГРП необхідно пам'ятати, що падіння тиску від ГРП
до нульових точок зустрічі газових потоків повинні бути рівними.
Розрахункові витрати на суміжних ділянках, що лежать на кордоні зон
харчування від різних ГРП, визначаються в наступному порядку:
- розраховуються питомі шляхові витрати суміжних кварталів в зоні
впливу сусідніх ГРП;
- визначаються розрахункові витрати на суміжних ділянках в зоні впливу
кожного ГРП;
- визначаються розрахункові витрати граничних (суміжних) ділянок, як
сума отриманих на цих ділянках розрахункових витрат від двох ГРП.
4.1.3 Гідравлічний розрахунок розподільчих газопроводів середнього
(високого) тиску
Трасування газопроводів середнього тиску в зоні реконструкції міської
забудови здійснюється за рештою незайнятих сталевих газопроводів після
розрахунку розподільчих газопроводів низького тиску.

В першу чергу визначають діаметри розрахункового напрямку, а потім
розраховують наявні відгалуження.
У завдання гідравлічного розрахунку поліетиленових газопроводів
середнього (високого) тиску входить вибір оптимальних діаметрів ділянок
розподільчих

газопроводів,

що

забезпечують

розрахункові

витрати

і

необхідний тиск газу на пальниках споживачів.
Гідравлічний розрахунок зазначених газопроводів по всій області
турбулентного руху газу здійснюється за формулою [2] Додаток Е.

Р12 − Р22

d 
n
= 1,4  10  + 1922 
V 
d

0,25

−5

V2
 ,
d5

(4.12)

де Р1 и Р2 – абсолютний тиск газу відповідно на початку і кінці
газопроводу, МПа;
– розрахункова довжина газопроводу постійного діаметра, м;
n – еквівалентна абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні стінки:
для поліетиленових труб - 0,002;
V - витрата газу, при температурі 0 0С і тиску 0,10132 МПа, м3/год;
d – внутрішній діаметр газопроводу, см;

 – коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2/с;

 – щільність газу, кг/м3.
Падіння тиску в місцевих опорах (коліна, трійники, запірна арматура і ін.)
допускається враховувати шляхом збільшення фактичної довжини газопроводів
на 510%.
Гідравлічний

розрахунок

розподільчих

газопроводів

середнього

(високого) тиску проводиться в наступному порядку:
- обрану схему мережі середнього тиску нумерують по вузлових точках
поділу потоків газу. Призначається розрахунковий напрямок руху газу від
точки підключення реконструйованої зони до найбільш віддалених споживачів.
Враховується також необхідний тиск газу на об'єктах споживання. Нумерація
точок починається від точки підключення за обраним розрахунковим

напрямком траси, після чого в тій же послідовності нумеруються ділянки
відгалужень;
- визначаються розрахункові довжини ділянок за виразом:

=
де

1

1,1 , м ,

(4.13)

– розрахункова довжина ділянки, м; (падіння тиску в місцевих
опорах враховані шляхом збільшення фактичної довжини
газопроводів на 10%);
1–

фактична довжина ділянок газопроводів з постійною витратою
газу, м;

- підраховується сума розрахункових довжин ділянок по розрахунковому
напрямку  , м;
- розрахункові витрати на ділянках визначаються підсумовуванням від
самого віддаленого споживача у напрямку до точки харчування. Для тупикових
газопроводів витрата на головній ділянці має дорівнювати сумі всіх рівномірно
розподілених і зосереджених навантажень по всій зоні реконструкції. Для будьякої ділянки справедлива рівність:
Vp (i ) =  (Vp ( n ) + Vp ( k ) + ...Vp ( m) ) , м3/год

(4.14)

де V p (i ) – розрахункова витрата газу на будь-якій ділянці мережі
розрахункового напрямку, м3/год;

Vp ( n ) ,Vp ( k ) ,Vp ( m ) – розрахункові витрати газу наступних після цієї
ділянки споживачів, м3/год.
Розрахунок у всіх випадках за всіма методиками і програмами для ЕОМ
починають з попереднього визначення діаметрів d пр ділянок газопроводів за
формулою:

d пр = 0,036238

V p  (273 + t )
Pm  

, см

(4.15)

де V p – розрахункова витрата газу на кожній ділянці розрахункового
напрямку, який визначається за формулою (5.14) МУ, м3/год;
t – робоча температура газу в газопроводі, оС;

 – нормативна швидкість руху газу; в газопроводах середнього
тиску - 15 м/с; високого тиску - 25 м/с; [2] п.Е16

Pm – середній абсолютний тиск на ділянках розрахункового напрямку;
для кожної ділянки його визначають по залежності:

Pm =

Pп + Рк
, МПа
2

(4.16)

Де Рп и Рк – абсолютний тиск відповідно на початку і кінці ділянок по
розрахунковому напрямку, МПа.
Початковий абсолютний тиск на розрахунковому напрямку відомо: це
тиск Рп в точці підключення до розподільчого газопроводу (за завданням
керівника проекту або за фактом для діючого газопроводу), а кінцеве Рк
визначається за формулою:
Рп = Рбар + Ррег +Рнд + Рвн, МПа ,

(4.17)

де Рбар – барометричний тиск - приймається 0,1 МПа;

Ррег – падіння тиску на регуляторах ГРП або ШРП, приймається 0,04
МПа;
Рнд – вихідний тиск з ГРП або ШРП в мережу низького тиску, для
житлових районів, приймається 0,003 МПа [2] табл.1, п.3;
Рвн – сумарне падіння тиску у внутрішніх газопроводах і арматурі,
включаючи втрати тиску на вводі і після ГРП, Рвн=0,002 МПа;
Рк = 0,1 + 0,04 + 0,003 + 0,002 = 0,145 МПа.
Для розрахунків приймається 0,15 МПа.
Середнє значення параметра падіння тиску газу по розрахунковому
напрямку Сср визначається за формулою:

Рп2 − Рк2
Сср =
, МПа2/м ,

де 

(4.18)

– сума розрахункових довжин ділянок по розрахунковому
напрямку, м.

1− 2
1− 2
Для визначення початкового Рп і кінцевого Рк тисків на кожній

ділянці розрахункового напрямку використовується залежність:

Рк1− 2 = ( Рп1− 2 ) 2 − Сср 
де

1− 2

1− 2

, МПа

(4.19)

– розрахункова довжина ділянки 1-2, м.

1− 2
2 −3
Кінцевий тиск Рк ділянки 1-2 – це початковий тиск Рп ділянки 2-3,

тобто:

Рк2−3 = ( Рп2−3 ) 2 − Сср 

2 −3

, МПа

(4.20)

і т.д.
За обчисленими попередніми значеннями діаметрів ділянок (ф-ла 4.15
НП) газопроводів приймають стандартні діаметри (додаток 1 таблиця 2, НП) і
визначають фактичний тиск в точках розрахункового напрямку (ф-ла 4.12 НП).
Допустима похибка розрахунку 5% від заданого (0,15 МПа) тиску у
кінцевого споживача.
Потім в тому ж порядку розраховуються відгалуження.
Приклад графічного оформлення розрахунку газопроводів середнього
тиску наведено на рис. 12 і 13.
Гідравлічний

розрахунок

поліетиленових

газопроводів

середнього

(високого) тиску може виконуватися також по номограмі (Додат. № 4 НП), [6].
У тому ж порядку визначається розрахунковий напрямок і відповідно до
формули (4.18) розраховується середнє Сср питоме значення різниці квадратів
тиску за виразом:

Рп2 − Рк2
Сср =
, КПа2/м


(4.21)

де Рп – абсолютний тиск в точці підключення газопроводу в зону
реконструкції, КПа;
Рк – тиск на пальниках споживачів в кінцевій точці розрахункового
напрямку (ф-ла 4.17), кПа;



–

сума

розрахункових довжин

ділянок газопроводу по

розрахунковому напрямку.
Для головної ділянки визначають розрахункову різницю квадратів тисків:

Р12 − Р22 = Сср 
де

1− 2

1−2

, КПа

(4.22)

– розрахункова довжина головної ділянки газопроводів по
розрахунковому напрямку, м.

Для подальших ділянок розрахункового напрямку різницю квадратів
тиску визначають аналогічно.
Подальші розрахунки виконуються в наступному порядку.
По номограмі підбираються діаметри ділянок газопроводів в залежності
від витрати газу і різниці квадратів тиску, потім визначають фактичну різницю
квадратів тиску:

Р12 − Р22 = Сд 

1− 2

При розрахунку слід враховувати, що номограма має обмежену шкалу:
- по довжині – найбільша довжина ділянки газопроводу - 100 м;
- по витраті газу – максимальне його значення 1 млн. м3/год.

Гидравлический расчет газопроводов
среднего давления
М1:10000
ГРC

0 Р=0.27МПа

10'
МП
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1
Р=0.2666 МПа
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9

Г1

Г1
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Р=0.15МПа
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3
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Р=0.2591 МПа
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Г2
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Рис. 12 Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску

Рис.13 Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску М 1:5000
При довжині ділянки, яка розраховується, більше 100 (1000) м, її
зменшують в 10 (100) раз, одночасно зменшують в 10 (100) раз різницю
квадратів тиску (між падінням тиску і довжиною є лінійна залежність). Після
гідравлічного розрахунку фактичного значення різниці квадратів тиску
збільшують у стільки разів, у скільки зменшували різницю квадратів тиску при
визначенні діаметрів ділянок по номограмі.
Якщо витрата газу на ділянці більше 1 млн м3/год, то його величину
зменшують в 10 (100) раз, а різницю квадратів тиску, яка визначається за
формулою (4.22), зменшують в 100 (10 000) раз (тому що між витратою газу і
падінням тиску є квадратична залежність). Після вибору діаметра ділянки
отриману по номограмі фактичну різницю квадратів тиску збільшують в 100
(10 000) раз.
Величина фактичного тиску газу в кінці кожної ділянки дорівнює:

(

Рк1−2 = Р12 − Р12 − Р22

(

Р к2−3 = Р 22 − Р 22 − Р32

)

2 −3

)

1−2

, КПа ,

, КПа і т.д.

(4.23)
(4.24)

Тиск в кінцевій точці розрахункового напрямку не повинен відрізнятися
від заданого більш ніж на (±5)%. Відгалуження розраховуються за тією ж
методикою.
При ув'язці кільцевої схеми розподільчих газопроводів середнього
(високого) тиску попередньо призначають тиск газу в точках поділу і
сходження потоків газу. Потім за формулою (4.21) знаходять питому різницю
квадратів

тиску

на

півкільцях,

далі

розрахунок

аналогічний

раніше

розглянутому.
Нев’язка тиску в точці сходження потоків газу повинна бути не більше
10%.
Якщо передбачаються аварійні перетікання газу через перемичку резерву,
то діаметри ділянок визначають за витратами газу з подачею його в двох
аварійних режимах. По першому аварійному передбачається рух газу за
годинниковою стрілкою з половиною розрахункової витрати споживачами
після перемички. Другий аварійний режим подачі газу – проти годинникової
стрілки і витрати газу визначаються аналогічно першому. Тут приблизна
рівність тисків повинна бути на резервуючій перемичці, а фактичний тиск в
точках підключення відгалужень визначають за тим самим прийнятим з двох
аварійних режимів найбільшим діаметром за умови 100% подачі газу всім
споживачам обох півкілець, тобто для нормального режиму роботи мережі.
Слід приймати діаметр розподільчих газопроводів в містах не менше 50
мм, для сільських населених пунктів не менше 40 мм [13]. Для абонентських
відгалужень допускається dвн=25 мм.
Гідравлічний розрахунок газопроводів представляють в табличній формі:

Таблиця 20. Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього (високого)
тиску.
Розрах Факти Розр Середня Розрахун
ункові чна ахун питома
кова Діаметр,
витрат довжи кова різниця
різниця
мм
а газу
но дов квадратів квадратів
на
жин тиску:
тиску:
ділянк 1 , м
2
2
а
Р −Р
(Р12 − Р 22 ) р ,
ах,
Сср = п к ,
dу, ds
Поча
Кінець м3/год
,м

(КПа)2 мм мм
ток

Позначення
ділянки по
ходу руху
газу

Фактична
різниця
квадратів
тиску:
(Р12 − Р 22 ) д ,
(КПа)2

КПа2/м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тиск, кПа
У
У
початк кінцевій
овій
точці
точці Р , КПа
к
Рп,
КПа

11

12

5. Проектування газопроводів-вводів
5.1 Газопроводи-вводи з поліетиленових труб
Газопроводи-вводи з поліетиленових труб приєднують до розподільчих
газопроводів за допомогою з'єднувальних деталей заводського виробництва.
Газопроводом-вводом

називають

ділянку

газопроводу

від

місця

підключення до розподільчого газопроводу та до останнього пристрою для
вимикання на вводі в будинок. Для житлових будинків це буде кран
відключення найвіддаленішого стояка найбільш віддаленої будівлі (на рис. 14
ГГВ-2 точка 8). Надземна частина газопроводу-вводу називається колектором,
його проектують із сталевих труб.
З'єднання поліетиленових труб зі сталевими, передбачають роз'ємними
(фланцевими) або нероз'ємними. У першому випадку їх розміщують в
колодязях, нероз'ємні з'єднання – в ґрунті.
Дозволяється

безколодязна

установка

поліетиленових

кранів

для

відключення газопроводів-вводів, якщо їх приєднують до газопроводу
зварюванням і управління передбачається з поверхні землі через направляючу
трубу, поміщену під килим.
Перехід поліетиленового газопроводу-вводу на сталеву трубу проектують
на висоті не більше 0,8 м від поверхні землі. Якщо такий перехід газопроводу
передбачається підземно, то при низькому тиску відстань від фундаментів

будівель і споруд до місця переходу має бути не менше 1 м, а при середньому
тиску – не менше 2 м.
Наземна ділянка поліетиленового газопроводу та вузол з'єднання зі
сталевим поміщають в металевий футляр з отвором для взяття проб повітря.
5.1.1 Розрахунок поліетиленових газопроводів-вводів
Розрахунок поліетиленових газопроводів-вводів проводиться в такому
порядку:
На прийнятому до розрахунку кварталі (на рис. 14 квартал №1 по типу
35) наносять газопроводи-вводи.

Розглядається

найбільш

розгалужений

газопровід-ввід до кількох будівель;
Будується

аксонометрична

схема

підземного

поліетиленового

газопроводу і надземного сталевого колектора (на рис. 15 ГГВ 2);
Визначається

розрахунковий

напрямок

від

точки

підключення

газопроводу-вводу до крана відключення найбільш віддаленого стояка (точка 8
рис. 14 і 15);
Присвоюються номера вузловим точкам по ходу руху газу до кінцевої
точки розрахункового напрямку;
Встановлюються тип і кількість газових приладів підключених на
відповідній ділянці, заповнюються графи 2, 3, 4, 5 табл.21;

Таблиця 21. Розрахунок поліетиленових газопроводів-вводів
Кількість і тип
установлених газових
приладів
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х
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За додатком 8 НП з [2] Додаток Д визначається значення Кsim коефіцієнта
одночасності роботи газових апаратів (графа 6 табл.21).
Визначають розрахункові витрати газу на ділянках газопроводу-вводу за
рівнянням:
m

Vгод =  K sim  qном  ni м3/год
i =1

(5.1)

m

де  – сума добутків величин K sim  qном  ni ;
i=1

qном – номінальні витрати газу приладом або групою приладів, м³/год,
рівні:

qном = 3,6 Qном / Qнр   г.а , м3/год

(5.2)

де Qном – номінальна теплова потужність газової апаратури, (за
паспортними даними), кВт;

Qнр – найнижча теплота згоряння газу для населеного пункту, що
проектується, МДж/м3 (Додаток 4 НП);

 г .а – ККД газових апаратів;
ni – число однотипних приладів або груп приладів, шт;
m – число типів приладів або груп приладів, шт;

Рис. 14 Реконструкція газопостачання кварталу №1 по типу 35 М 1:2000

Визначаються фактичні довжини ділянок

i

, м і розрахункові довжини

ділянок з урахуванням падіння тиску на місцевих опорах
i

де

1( i )

=

1( i )

, м за формулою:

 (1 +  i /100 ) , м ,

(5.3)

– фактична довжина і-ї ділянки, м;

i – коефіцієнт, що враховує падіння тиску на місцевих опорах, %.
При розрахунку газопроводів-вводів і внутрішніх газопроводів низького
тиску величину «а» - відсотки від лінійних падінь тиску приймають:
- на підземному – поліетиленовій ділянці газопроводу-вводу – 10%;
- на колекторі – сталевій ділянці газопроводу-вводу - 25%.
Для внутрішніх газопроводів:
- на ввідному газопроводі до стояка – 25%;
- на стояках – 20%.
На внутрішньоквартирній розводці:
- при довжині розводки 1 - 2 м – 450%;
- при довжині розводки 3 - 4 м – 300%;
- при довжині розводки 5 - 7 м – 120%;
- при довжині розводки 8 - 12 м – 50%;
Обчислюється початковий тиск в точці підключення газопроводу-вводу
до розподільчого газопроводу використовуючи дані гідравлічного розрахунку
газопроводів контуру даного кварталу (рис.14. Точка А).
Кінцевий тиск у найвіддаленішій точці газопроводу-вводу визначається
з урахуванням номінального тиску на пальниках газових приладів і
нормативного перепаду тиску у внутрішніх газопроводах.
Величина середнього питомого падіння тиску на ділянках газопроводувводу визначається за рівнянням:

R = ( PA − PВГ − РГП ) /  , Па/м

(5.4)

де РА – початковий тиск в точці підключення газопроводу-вводу до
розподільчих газопроводів низького тиску, Па;

PВГ – нормативний перепад тиску у внутрішніх газопроводах - 350 Па
для багатоповерхової забудови табл. 18 НП або [3] Додат Е п.
Е.5;
РГП – тиск газу на пальниках газових приладів – визначається за
паспортними даними;



– сума розрахункових довжин ділянок по розрахунковому
напрямку.

Використовуючи номограми для розрахунку поліетиленових і сталевих
ділянок газопроводу-вводу (Додатки 7, НП) за величиною середнього питомого
падіння тиску і розрахункової витрати газу визначають діаметри і падіння тиску
на ділянках розрахункового напрямку газопроводу-вводу. Сумарне падіння
тиску має дорівнювати:

 R = ( PA − PВГ − РГП ) , Па

(5.5)

Допустима похибка становить ± 5% від цієї величини.
Побудова поздовжнього профілю одного газопроводу-вводу проводиться
на основі плану реконструкції газопостачання кварталу відповідно до ГОСТ
21.610-85 (Додаток 9, НП).
Під поздовжнім профілем підземної частини газопроводу-вводу з
поліетиленових труб поміщається таблиця за формою 1, а під профілем
сталевого колектора газопроводу-вводу за формою 2.
Зазначені поздовжні профілі наведені на рис. 16, рис. 17.

Рис. 16 Профіль підземного поліетиленового газопроводу-введення
М 1:500 по горизонталі

М 1:100 по вертикалі

Рис. 17 Профіль колектора газопроводу-введення
М 1:500 по горизонталі

М 1:100 по вертикалі

Цей навчальний посібник може бути використано для курсового і
дипломного проектування в споріднених вищих і середніх навчальних закладах
при вирішенні комплексних завдань реконструкції газопостачання населених
пунктів або окремих мікрорайонів. Передбачається також, що розглянуті
напрямки в рішенні зазначених проблем будуть корисні для широкого кола
проектувальників, будівельників і експлуатаційників систем газопостачання,
які реконструюються.
6. Склад проектного завдання на реконструкцію газопостачання
мікрорайону
6.1. Генплан населеного пункту або мікрорайону, що реконструюється від
однієї ГРП зі сталевими розподільними газопроводами:
- на генплані в існуючих кварталах позначаються типи їх забудови після
реконструкції, поверховість житлових будівель, розташування громадських
будівель і т.д.
- річні навантаження промислових підприємств, якщо передбачається їх
наявність в зоні реконструкції;
- тиск газу в точці підключення газопроводів реконструюємої території до
розподільчих газопроводів середнього або високого тиску населеного пункту.
- вихідні дані по складу використовуваного газу.
6.2. Визначення числа жителів в кожному житловому будинку і в цілому на
всій території, що реконструюється на основі існуючих норм
містобудування.
Розрахунок газоспоживання по окремим категоріям, з визначенням
річних і розрахункових годинних витрат і поділом потоків газу, що
використовується

для

негазифікованих будинків.

газифікованих

(до

10

поверхів

включно)

і

Гідравлічний розрахунок поліетиленових газопроводів низького тиску. З
визначенням ділянок сталевих газопроводів в яких можлива їх протяжка.
Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього (високого) тиску. При
цьому визначають, які з решти вільних сталевих газопроводів можна
використовувати для протягування в них газопроводів середнього (високого)
тиску.
Гідравлічний

розрахунок

одного

газопроводу-вводу

в

будь-якому

кварталі зони, що реконструюється, на вибір студента.
Розрахунок і побудова профілю газопроводу-вводу підземної частини
поліетиленових газопроводів і надземного сталевого колектора.
6.3 Графічна частина
Генплан

району,

що

реконструюється

з

існуючими

сталевими

розподільчими газопроводами в масштабі 1: 10000 із зазначенням даних по
експлуатації системи газопостачання до реконструкції: діаметри ділянок
газопроводів, розрахункові витрати газу на ділянках мережі, напрямки потоків
газу,

номера

вузлових

точок,

розрахункові

довжини

ділянок,

місце

рішеннями

зони

розташування мережевих ГРП і т.д.
Генплан

району

з

архітектурно-будівельними

реконструювання по заданим типам забудови відповідних кварталів, із
зазначенням розташування житлових і громадських будівель, поверховості
житлових

будинків,

з

новими

рішеннями

прокладки

поліетиленових

розподільних газопроводів, газопроводів-вводів до житлових будинків або до
окремих будівель комунально-побутового призначення , із зазначенням місць
будівництва центральних, квартальних, дахових котелень та ШРП.
Розрахункова схема газопроводів високого та середнього тиску, де
вказані:
- номера вузлових точок ділення потоків газу,
- витрати газу на розрахункових ділянках мережі і об'єктах споживання
газу, м3/год;

- розрахункові довжини ділянок, м;
- діаметри розрахункових ділянок, мм;
- величини тиску в вузлових точках, МПа.
- розташування вимикаючих пристроїв на розподільчих газопроводах.
Розрахункова схема газопроводів низького тиску.
Схема трубопроводів низького тиску викреслюється двічі.
На першій схемі відзначаються точки ділення і напрямки руху потоків
газу, значення колійних, еквівалентних, транзитних і розрахункових витрат газу
на розрахункових ділянках.
На другій схемі вказують вихідні дані і підсумки гідравлічного
розрахунку, розрахункові витрати на ділянках мережі газопроводу, м 3/год,
діаметри, мм, фактичні або розрахункові довжини, м, напрям руху газу, номера
вузлових точок і величину тиску газу в них.
На другому аркуші відображають генплан типового кварталу за вибором
студента

з

нанесенням

внутрішньоквартальних

газопроводів-вводів

до

житлових і громадських будинків.
Розрахункова

схема

одного

з

газопроводів-вводів

з

побудовою

поздовжнього профілю підземних поліетиленових трубопроводів і надземного
сталевого колектора.
План газопостачання типового житлового будинку із зазначенням
розташування

газовикористовуючих

апаратів

і

внутрішньобудинкових

газопроводів.
Аксонометрична

схема

внутрішньобудинкового

зазначенням даних гідравлічного розрахунку.

газопроводу

із
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Додатки

Додаток 1
Сортамент труб, які використовуються при будівництві мереж
газопостачання
Таблиця Д.1.1. Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75*
(газопроводи низького тиску)
Умовний Зовнішн. Товщина Маса Умовний Зовнішн. Товщина

Маса

діаметр,

діаметр,

стінки,

1 м,

діаметр,

діаметр,

стінки,

1 м,

мм

мм

мм

кг

мм

мм

мм

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

15

21,3

2,8

1,28

40

48,0

3,5

3,84

20

26,8

2,8

1,66

50

60

3,5

4,88

25

33,5

3,2

2,39

80

88,5

4

8,34

32

42,3

3,2

3,09

100

114

4,5

12,15

Таблиця Д.1.2. Труба сталева електрозварна прямошовна ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80 (газопроводи середнього і високого тисків)
Зовнішн.
діаметр,
мм

Товщина
стінки,
мм

Маса
1 м, кг

Зовнішн.
діаметр,
мм

Товщина
стінки,
мм

Маса
1 м, кг

1

2

3

4

5

6

32

2,0/3,0*

1,48/2,15**

133

3,0/3,0

9,62/9,62

38

2,0/3,0

1,78/2,59

159

3,0/3,0

11,54/11,54

45

2,0/3,0

2,12/3,11

219

4,5/6,0

23,8/31,52

57

2,0/3,0

2,71/4,0

273

5,0/7,0

39,51/49,52

76

2,0/3,0

3,65/5,4

325

5,0/8,0

39,46/62,54

89

2,0/3,0

4,29/6,36

377

7,0/9,0

63,87/81,68

114

2,0/3,0

6,87/8,21

426

7,0/9,0

72,33/92,56

Примітки. *Товщина стінки трубопроводу: числівник – при наземному (надземному)
прокладанні, знаменник – при підземному прокладанні.

Додаток 1
Сортамент труб, які використовуються при будівництві мереж
газопостачання
Таблиця Д.1.3. Труба поліетиленова ДСТУ Б В.2.7-73-98
Низький, середній тиск
Зовнішн.

(SDR 17.6)

діаметр, мм Товщина стінки,

Високий тиск (SDR 11)

Маса 1 м,

Товщина стінки,

Маса 1 м,

мм

кг

мм

кг

1

2

3

4

5

25

–

–

3,0

0,209

32

–

–

3,0

0,276

40

–

–

3,6

0,427

50

2,9

0,443

4,6

0,663

63

3,6

0,691

5,8

1,050

75

4,3

0,970

6,8

1,462

90

5,2

1,400

8,2

2,120

110

6,3

2,070

10,0

3,140

125

7,1

2,660

11,4

4,080

140

8,0

3,330

12,7

5,080

160

9,1

4,340

14,6

6,700

180

10,3

5,520

16,4

8,430

200

11,4

6,780

18,2

10,400

225

12,8

8,550

20,5

13,200

250

14,2

10,600

22,7

16,300

280

15,9

13,300

25,4

20,400

315

17,9

16,800

28,6

25,100

355

20,2

21,300

32,4

32,800

400

22,7

27,000

36,4

41,800

Додаток 2
Таблиця Д.2.1. Щільність населення залежно від поверховості забудови
( для районів старої забудови)
Клас будівельної зони

Число поверхів, шт.

Щільність, чол/га

I

4-5 і більше

450

II

3-4

350

III

2-3

250

IV

2

200

V

1-2

180

VI

Індивідуальна забудова

60-100

Таблиця Д.2.2. Щільність населення в районах нової забудови
При
житло
вої
площі
на 1
чол.
9 м2
12м2
15м2

Поверховість будинків
2-х
пов. з
уч-

9і
2

3

4

5

6

7

8

більш
е

ком
160

210

300

300

330

380

400

410

435

94

190

280

280

300

340

360

370

400

120

160

220

220

250

280

300

315

355

70

140

210

210

230

260

265

275

300

95

125

180

180

200

230

240

245

270

55

110

165

165

180

205

215

220

240

Щільність
забудови в %
від житлової
території не

15

24

24

22

20

19

18

15,5

2000

2200

3300

3500

4500

4800

5400

6300

повинна
перевищувати
Площа жил.
фонду на 1 га
повинна бути
не менш, м2/га
Розрахункова щільність населення на селитебній території сільської місцевості СНиП
2.07.-01-89 «Містобудування»

Таблиця Д.2.3. Щільність населення при садибній забудові
Садибна
забудова із
земельними
ділянками,
м2
2000

Щільність населення ,чол/га при середньому розмірі родини,
чол
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

10

12

14

16

18

20

22

24

1500

13

15

17

20

22

25

27

30

1200

17

21

23

25

28

32

33

37

1000

20

24

28

30

32

35

38

44

800

25

30

33

35

38

42

45

50

600

30

33

40

41

44

48

50

60

400

35

40

44

45

50

54

56

65

Секційний
будинок із
числом
поверхів:
2
3
4

130
150
170

Додаток 3
Таблиця Д.3.1. Норми витрати газу ( у теплових одиницях ) на
господарсько-побутові і комунальні потреби ДБН.В.2.5-20-2001
Газопостачання
Показник
Норми витрати
Споживачі газу
споживанн
теплоти, МДж
я газу
1. Житлові будинки
При наявності у квартирі газової плити й
централізованого гарячого водопостачання
при газопостачанні:
На 1 чол. у
природним газом
2800
рік
СУГ
2540
Те ж
При наявності у квартирі газової плити й
газового водонагрівача (при відсутності
централізованого гарячого водопостачання)
при газопостачанні:
природним газом

8000
СУГ
7300(1750)

При наявності у квартирі газової плити й
відсутності централізованого гарячого
водопостачання й газового водонагрівача
при газопостачанні:

природним газом
4600(1100)

СУГ
4240(1050
2. Підприємства побутового обслуговування населення
Фабрики-пральні:
на прання білизни в механізованих пральнях
На 1 т
8800(2100)
сухої
на прання білизни в немеханізованих
білизни
пральнях із сушильними шафами
12600(3000)
Те ж
на прання білизни в механізованих пральнях,
включаючи сушіння й прасування
18800(4500)
Дезкамери:
на дезінфекцію білизни й одягу в парових
2240(535)
камерах

на дезінфекцію білизни й одягу в

гарячеповітряних камерах
1260(300 )
“
Лазні:
миття без ванн
40(9,5)
На 1 миття
миття у ваннах
50(12)
Те ж

3. Підприємства громадського харчування
Їдальні, ресторани, кафе:
на готування обідів (поза залежністю від
На 1 обід
4,2(1)
пропускної здатності підприємства)
На 1
2,1(0,5)
на готування сніданків або вечерь
сніданок
4. Установи охорони здоров'я
Лікарні, родильні будинки:
на готування їжі
На 1
3200(760)
ліжко в
на готування гарячої води для
рік
господарсько-побутових потреб і
9200(2200)
Те ж
лікувальних процедур (без прання білизни)
5. Підприємство з виробництва хліба й
кондитерських виробів
Хлібозаводи, комбінати, пекарні:
на випічку хліба формового
на випічку хліба подового, батонів, булок,
здоби
на випічку кондитерських виробів (тортів,
тістечок, печива, пряників і т.п.)

На 1 т
виробів
Те ж


2500(600)
5450(1300)
7750(1850)

Примітки. Норми витрати теплоти на житлові будинки, наведені в таблиці,
ураховують витрату теплоти на прання білизни в домашніх умовах.
При застосуванні газу для лабораторних потреб шкіл, вузів, технікумів і інших
спеціальних навчальних закладів норму витрати теплоти приймати в розмірі 50 МДж (12
тис. ккал) у рік на один учня.

Таблиця Д.3.2. Річні витрати теплоти на готування кормів
і підігрів води для тварин
Призначення
газу, що
витрачається
Готування кормів
для
тварин
з
урахуванням
запарювання грубих
кормів
і
корне-,
бульбоплодів
Підігрів води для
пиття й санітарних
потреб

кінь
корова
свиня
вівця
коза

Норми витрати теплоти
На потреби тварин,
МДж
1700
8400
4200
–
–

на одну тварину

420

Тварина

Додаток 4
Таблиця Д.4.1. Середні склади та характеристики горючих природніх і штучних газів

Додаток 4
Таблиця Д.4.2. Середні склади та характеристики горючих природніх газів України

Додаток 5
ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

Додаток 5 (продовження)

Додаток 5 (продовження)

Додаток 5 (продовження)

Додаток 5 (продовження)

Додаток 5 (продовження)

Додаток 6
Таблиця Д.6.1. Норми витрати газу на технологічні потреби
промислових підприємств
Найменування виробництва

Одиниця

Норми витрати
газу на одиницю,
МДж

Чавуноливарне

1т

5686,00

Трубопрокатне

1т

3517,10

Сталеливарне

1т

2637,81

Шамотних виробів

1т

3868,79

Випал доломіту

1т

10287,46

Випал вапняку

1т

4191,19

Гумовотехнічне

1т

2051,63

Лакофарбове

1т

2403,34

1000грн.

310,68

1т

4718,75

1000 шт.

311,00

1 м3

1308,65

1000 м2

3224,00

Папероробне

1т

23447,20

Картонне

1т

8792,7

Меблеве

1000 грн.

9378,88

Цегельне

1000 шт.

5,86

Деревообробне

1 м3

4689,44

Машинобудівне

1т

24,33

Приладобудівне
Цементне виробництво
Сантехнічного встаткування
Залізобетонних виробів
Скляне

Додаток 7

Рис. Д.7.1. Номограма для розрахунку газопроводів середнього
(високого) тиску
Природний газ ν = 14,3*10-6 м2/с, ⍴ = 0,73 кг/м3.

Додаток 7

Рис. Д.7.2. Номограма для гідравлічного розрахунку стальних
газопроводів низького тиску
Природний газ ʋ = 14,3*10-6 м²/с, ⍴ = 0,73 кг/м³.

Додаток 7

Рис. Д.7.3. Номограма для розрахунку поліетиленових газопроводів
середнього та високого тиску
Природний газ ʋ = 14,3*10-6 м²/с, ⍴ = 0,73 кг/м³.

Додаток 7

Рис. Д.7.4. Номограма для гідравлічного розрахунку поліетиленових
газопроводів низького тиску

Додаток 8
Таблиця Д.8.1. Значення коефіцієнтів одночасності Ksim для житлових
будинків
Коефіцієнт одночасності Ksim
Кількіс Коефіцієнт одночасності Ksim при Кільк
при
встановленні у квартирі
ть
ість
встановленні у квартирі
кварти
кварт
ПГ-4
ПГ-2
ПГ-4 ПГ-2
р
ир ПГ-4 ПГ-2
ПГ-4 ПГ-2
+ВПГ
+ВПГ
+ВПГ +ВПГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
0,700
0,750
20 0,235 0,230 0,280 0,260
2

0,650

0,840

0,560

0,640

30

0,231 0,218

0,250

0,235

3

0,450

0,730

0,480

0,520

40

0,227 0,213

0,230

0,205

4

0,350

0,590

0,430

0,390

50

0,223 0,210

0,215

0,193

5

0,290

0,480

0,400

0,375

60

0,220 0,207

0,203

0,186

6

0,280

0,410

0,392

0,360

70

0,217 0,205

0,195

0,180

7

0,280

0,360

0,370

0,345

80

0,214 0,204

0,192

0,175

8

0,265

0,320

0,360

0,335

90

0,212 0,203

0,187

0,171

9

0,258

0,289

0,345

0,320

100

0,210 0,202

0,185

0,163

10

0,254

0,263

0,340

0,315

400

0,180 0,170

0,150

0,135

15

0,240

0,242

0,300

0,275

Примітки. 1. Для квартир, в яких встановлюються декілька однотипних газових
приладів, коефіцієнт одночасності слід приймати як для такої ж кількості квартир з цими
газовими приладами.
2. Значення коефіцієнта одночасності для ємкісних водонагрівачів, опалювальних
котлів або печей необхідно приймати 0,85 незалежно від кількості квартир.
3. ПГ-4 – плита газова 4-пальникова; ПГ-2 –те ж, 2-пальникова; ВПГ – водонагрівач
проточний газовий.

Додаток 9

Рис. Д.9.1. Поздовжній профіль газопроводів
Поздовжні профілі газопроводів зображують у вигляді розгорток по осях газопроводів.
На поздовжньому профілі газопроводу наносять і вказують:
поверхню землі (проектну - суцільною товстою основною лінією, фактичну - суцільною
тонкою лінією);
рівень ґрунтових вод (штрихпунктирною тонкою лінією);
автомобільні дороги, що перетинаються, залізничні і трамвайні колії, кювети, а також
інші підземні та надземні споруди у вигляді спрощених контурних обрисів - суцільною
тонкою лінією, комунікації, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, із
зазначенням їх габаритних розмірів і висотних відміток;
колодязі, ковери, естакади, окремо розташовані опори й інші споруди і конструкції
газопроводів у вигляді спрощених контурних обрисів зовнішніх габаритів - суцільною
тонкою лінією;
дані про ґрунти;
позначки верху труби;
глибину траншеї від проектної і фактичної поверхні землі;
футляри на газопроводах із зазначенням діаметрів, довжин і прив'язок їх до осі доріг,
споруд, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, або до пікетів;
свердловини.

Додаток 9 (продовження)

Рис. Д.9.2. Таблиці, що розташовуються під поздовжнім профілем
газопроводу
Газопроводи діаметром 150 мм і менше допускається зображувати однією
лінією.
Під поздовжнім профілем газопроводу розташовують таблицю за формою
1 для підземної прокладки і за формою 2 - для надземної прокладки.
Допускається, при необхідності, доповнювати таблиці іншими рядками,
наприклад, «Характеристика ґрунту: просідання, набрякання», «Корозійність».
Відмітки дна траншеї під газопровід проставляють у характерних точках,
наприклад, в місцях перетину з автошляхами, залізничними і трамвайними
коліями, інженерними комунікаціями і спорудами, що впливають на
прокладання проектованих газопроводів.
Відмітки рівнів вказують в метрах з двома десятковими знаками, довжини
ділянок газопроводів - в метрах з одним десятковим знаком, а величини ухилів
- у проміле.
Прийняті масштаби поздовжніх профілів вказують над боковиком таблиці.

Додаток 10
Приклад розрахунку поліетиленових розподільних газопроводів
середнього тиску (до малюнка 12 НП)
1. Схема середнього тиску нумеруємо по вузлових точках поділу потоків
газів за обраним розрахунковому напрямку.
2. Визначаємо довжину ділянок по розрахунковим напрямками:
0−1
1−2
2−3
3− ГРП 2
 l1 = l(1)
+ l(1)
+ l(1)
+ l(1)
= 300 + 450 + 750 + 455 = 1955 м

3. Визначається середнє значення параметра падіння тиску СС для
розрахункового напрямку:

Pп2 − Pк2 0,27 2 − 0,152
Сср =
=
= 0,0000258 MПа 2 / м
 l(1)
1955
Для попереднього розрахунку падіння тиску можна брати  l(1) .
4. Визначаємо Рп та Рк для всіх ділянок розрахункового напрямку
0−1
Pк0−1 = Pп0−12 − Сср  l(1)
= 0,272 − 0,0000258  300 = 0,255 MПа

Pк1−2 = 0,2552 − 0,0000258  450 = 0,231 MПа
Pк2−3 = 0,2312 − 0,0000258  750 = 0,185 MПа
Pк3− ГРП 2 = 0,1852 − 0,0000258  455 = 0,15 MПа
5. Визначаємо середній тиск на ділянках розрахункового напрямку по
формулі

Рт =

Pп + Pк
, MПа
2

де: Рп та Рк абсолютний початковий і кінцевий тиск на відповідних
ділянках МПа

Рт0−1 =

0,27 + 0,255
= 0,2625 MПа
2

Рт1−2 =

0,255 + 0,231
= 0,243 MПа
2

Рт2−3 =

0,231 + 0,185
= 0,208 MПа
2

Рт3− ГРП 2 =

0,185 + 0,15
= 0,1675 MПа
2

6. Визначаємо попереднє значення діаметрів на ділянках розрахункового
напрямку за величиною витрат і середнього значення тиску Рт за формулою [3]
додаток Е п.Е13

di = 0,036238

V0  ( 273 + t )
, см
Рт  

де d i - діаметр газопроводу, см.

V0 - витрата газу на розрахунковій ділянці, м3/год;
Рт - середнє абсолютне тиску на розрахунковій ділянці, МПа;

 - нормативна швидкість руху газу м / с, для газопроводів
середнього тиску 15 м/с;
t- температура газу 0С. Приймається за даними СНиП - Кліматологія в
регіоні проектування по температурі ґрунту на глибині
закладення газопроводу;

d 0−1 = 0,036238 

3821  283
= 19,74 см
0,2625  15

приймаємо за сортаментом трубу

d BH = 20,46см ( 250  22,7 мм )

d 1−2 = 0,036238 

3757  283
= 19,57 см d BH = 18,4см ( 225  20, 5 мм )
0,243  15

d 2−3 = 0,036238 

3645  283
= 20,83 см d BH = 14,72см (180  16, 4 мм )
0,208  15

d 3− ГРП 2 = 0,036238 

2416  283
= 18,9 см d BH = 11,46см (140  12, 7 мм )
0,1675  15

7. Визначаємо фактичне падіння тиску на ділянках по розрахунковому
напрямку:

 d 
n
Pк = P − L  1,4  10  + 1922

V 
d
2
п

−5

0,25

V02
 5  0  1, МПа
d

0−1
к

P

(P )

0 −1 2
п

=

 d 
n
− 1,4  10  + 1922

V 
d

0,25

−5

 0,002
14,3  10−6  20,46 
= 0,27 − 1,4  10 
+ 1922

3821
 20,46

= 0,2666МПа

0,25

−5

2

14,3 10−6 18,4 
1− 2
2
−5  0,002
Pк = 0,2666 − 1,4 10 
+ 1922

18,4
3557


= 0,2591МПа

38212

 0,772  300  1,1 =
20,465

0,25

14,3  10−6  14,72 
2 −3
2
−5  0,002
Pк = 0,2591 − 1,4  10 
+ 1922

14,72
3645


= 0,2136МПа
3− ГРП 2
к

P

V02
 5  0  1 =
d

3757 2

 0,772  450 1,1 =
18,45

0,25

 0,002
14,3  10−6  11,46 
= 0,2136 − 1,4  10 
+ 1922

2416
 11,46

= 0,1566МПа

36452

 0,772  750  1,1 =
14,725
0,25

−5

2



24162
 0,772  455  1,1 =
11,465

Нев’язка:

0,1566 − 0,15
 100 = 4,5%
0,15
Відгалуження:

V 1− МП = 54 м3 , Р1 = 0,2666МПа, Р2МП = 0,15МПа,
Р3 =

0,2666 + 0,15
= 0,2083МПа
2

d 1−МП = 0,036238 
d 1−2 = 0,036238 
1− МП
к

P

64  (273 + 40)
= 2,76 (32  6,0 мм)
0,2083  15
54  (273 + 10)
= 2,53см
0,2083  15

 0,002
14,3  10−6  2,6 
= 0,2666 − 1,4  10 
+ 1922

64
 2,6

2

−5

= 0,2613МПа

0,25

642

 0,772  33  1,1 =
2,65

Нев’язка:

0,1566 − 0,15
 100 = 4,5%
0,15
Відгалуження:

V 1− МП = 54 м3 , Р1 = 0,2666МПа, Р2МП = 0,15МПа,
Р3 =

0,2666 + 0,15
= 0,2083МПа
2

d 1−2 = 0,036238 

1− МП
к

P

54  (273 + 10)
= 2,53см
0,2083  15

 0,002
14,3 10−6  2,6 
= 0,2666 − 1,4  10 
+ 1922

54
 2,6

= 0,2594МПа
2

−5

0,25



3557 2
 0,772  33 1,1 =
2,65

Навчальне видання

А.Ф. Скребнєв
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