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1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 

1.1 Вузол редукування газу блоковий ВРГ-Д80-63-16/06-ППК (далі по тексту - вузол 
редукування), призначений для зниження та автоматичного підтримування заданого тиску газу, 
який  подається споживачам. Застосовується на магістральних газопроводах, у складі газу 
газорозподільних станцій (ГРС), компресорних станцій (КС), та інших промислових об'єктах.  

1.2 Вузол редукування  газу обладнаний двома лініями редукування однакової 
продуктивності, які оснащені однотипною перекривно-регулювальною арматурою (одна лінія 
робоча, а друга  - резервна). 

1.3 На кожній нитці/лінії редукування встановлено (по ходу газу): 
- запірна арматура з пневмоприводом та ручним дублером ДУ100 РУ63, 
- моноблок (РегуляторАктив + РегуляторМонітор + ЗЗК = ДУ80 РУ63), який 
обв’язаний пілотними клапанами з підігрівом, 
- запірна арматура з ручним керуванням ДУ200 РУ63. 

1.4 В вузлі редукування газу передбачено 4-х ступеневий пневматичний захист роботи 
вузла редукування по відхиленню заданих режимів газопостачання за наступним  алгоритмом 
автоматичного спрацьовування захистів (по налаштованим уставкам по Рвих):  

1 – включення регулятора-монітора у випадку відхилення від заданого режиму 
роботи регулятора-актива;  

2 – включення регулятора-актива резервної нитки редукування у випадку відмови 
робочої нитки редукування;  

3 – включення регулятора-монітора резервної нитки у випадку відхилення від 
заданого режиму роботи регулятора- актива резервної нитки;  

4 – включення клапанів – відсікачів у випадку перевищення \ пониження тиску газу 
від заданого режиму газопостачання споживача;  

1.5 Дата виготовлення _______________________ 
1.6 Серійний номер _________________________ 
1.7 Виробник ТОВ «МБС – Інжинірінг». Місцезнаходження юридичної особи – 03134, 

Україна, м. Київ, вул. Пшенична,9, будівля «З» (літера) (Св-во: №38591355, Тел./факс +38 044 407 
01 94 E-mail: sales@mbs-e.com.ua) 

1.8   Вузол редукування виготовлений відповідно до вимог Закону України «Про 
охорону праці», Закону України про трубопровідний транспорт», НПАОП 0.00-1.73-14, НПАОП 
60.3-101—10, ДСТУ EN 1776:2014, проектної та конструкторської документації, у відповідності 
до Технічних вимог ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» для ремонту ПВВГ ГРС 
Хмільник. 

1.9 Вузол редукування газу пройшов експертизу на відповідність вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки, за результатами якої встановлено, що блок 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки – Дозвіл 
Держпраці на застосування №1718.18.32. 

1.10 Вузол (лінії) редукування призначений(і) для розміщення на ГРС Кролевець. 
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 
 
2.1 Технічні характеристика вузла редукування газу: 

2.1.1. Технічні характеристики лінії/нитки редукування газу 
Витрата робочого середовища, 
м3/годину (р.у)                                                            ≥ 2500 

Робоче середовище природний газ 
Відхилення вихідного тиску в діапазоні витрат від 10 % до 
100 % роботи регулятора складає в межах від 
установленого. 

± 1,0 % 

Наявність запірного клапану Так 

Наявність пристрою шумогасіння  Так (шумопоглинаючий 
фланець - шумоглушник) 

Наявність регулятора - монітора Так 
Наявність підігрівача імпульсного газу Так 
Наявність розподільника імпульсного газу Так 
Габаритні розміри лінії (без свічі), ДхШхВ, мм не більше 6000x2450x2600 
Маса лінії, т, не більше 2 
Детальний опис на основні складові ліній редукування наведено в п.2.2 – 2.4.* 
Технологічна схема та зовнішній вигляд ліній наведено в п.3. 
2.1.2. Технічні характеристики блоку редукування газу 
Температура навколишнього повітря від ≤ - 40°С до ≥ + 45°С 
Кількість робочих ліній редукування,  шт. 2 

Схема роботи блоку редукування 1 лінія в роботі, 1 лінія в резерві, 
автоматичне перемикання 

Наявність системи керування переключенням ліній 
редукування 

Так (шафа з монтажем в 
операторній) 

Тип приєднувальних фланців (регулятори) ДСТУ EN 1092-1 
Діаметр приєднувального патрубка на вході DN100 
Діаметр приєднувального патрубка на виході DN200 
Діаметр трубопровідної обв’язки регуляторів тиску, 
пілотного регулятора, підігрівача  10-12мм 

Матеріал труб обв’язки регуляторів тиску Нержавіюча сталь 
Термін служби блока, років, не менше ≥25-30 
Гарантія – 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не менше 36 місяців з дати 
відвантаження 
 
2.2 Технічні характеристики регулятора тиску 
№ п/п Найменування технічних характеристик 

1 Тип регулятора тиску газу Непрямої дії CRONOS CCB NPS 

2 Модульність 

Регулятор тиску модульний в одному 
корпусі в складі: 

- регулятор актив; 
- регулятор монітор; 

- запобіжний запірний клапан (ЗЗК) 
3 Виготовлення Згідно з ДСТУ EN 334  
4 Діаметр умовний (номінальний), DN, мм  80 
5 Тип приєднання до трубопроводу  Фланцеве, згідно ДСТУ EN 1092-1 
6 Тиск номінальний, PN, МПа (бар) 6,3 (63) 
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№ п/п Найменування технічних характеристик 
7 Робоче середовище  Природний газ 
8 Розрахункова температура робочого середовища, °С,  -20…+45 
9 Рівень звукового тиску, дБ, не вище 70 

10 Діапазон зміни вхідного тиску Рвх, в межах, МПа 
(бар)  2,0 (20) – 5,0 (50) 

11 Діапазон налаштування  вихідного тиску, в межах , 
МПа (бар)  0,15 (1,5) – 0,6 (6,0) 

12 Клас точності регулювання вихідного тиску AC, % ±1,0 
13 Клас тиску повного закриття SG, не більше, % 5,0 

14 Керування регулятором  Пневматичний пілот з пружинним 
приводом 

15 Робоче середовище Природний газ 
16 Наявність контрольного манометра пілота так 

16.1 - кількість, шт 2 
16.2 - клас точності, не гірше 1,5 

16.3 - діапазон вимірювання тиску, в межах, МПа (бар) 1-й манометр: 0 (0) – 10 (100) 
2-й манометр: 0 (0) – 1(10) 

16.4 - діаметр манометра, мм, не більше 60 
17 Багатовідбірний пристрій командного газу так 
18 Вбудований фільтр на вході пілоту так 

18.1 - ступінь фільтрації, мкм, не гірше 5 

19 ЗЗК так 

19.1 Діапазон налаштування ЗЗК на його спрацювання, 
МПа (бар):  

19.1.1 на пониження тиску газу, в межах  0,05 (0,5) – 0,1 (1,0) 
19.1.2 на підвищення тиску газу, в межах  0,3 (3,0) – 0,7 (7,0) 
19.2 Час спрацювання ЗЗК, с 1,0 

19.3 Наявність давача сигналізації для формування 
сигналу про спрацювання ЗЗК так 

20 Наявність індикатора ходу закриття/відкриття 
регулятора так 

21 
Електропідігрівання командного газу до пілотів, 
якщо конструкцією пілоту передбачено 
дроселювання природного газу  

так 

21.1 напруга, В 220 

21.2 вид вибухозахисту вибухонепроникна оболонка 

22 Вимоги до матеріалів відповідно до ДСТУ EN 
334:2015:  

22.1 Корпус та кришка Сталь 

22.2 Мембрана Бутадієн-нітрильний каучук (NBR)  

22.3 Ущільнюючі кільця Бутадієн-нітрильний каучук (NBR), 
армований текстильним полотном   

22.4 Сідло, шток З корозійностійкої сталі або сталі з 
властивостями не гірше ніж сталь 
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№ п/п Найменування технічних характеристик 
корпусу із нанесеним 

корозійнотривким покриттям, що 
забезпечить захист від корозії і 

зносостійкість.(нержавіюча сталь) 

22.5 З`єднувальні фітинги З корозійностійкої сталі (нержавіюча 
сталь) 

23 Термін служби, не менше, років 25 

24 

Термін проведення  між періодичного технічного 
обслуговування з розбиранням регулятора для 
візуального обстеження запірного пристрою, 
ущільнень, тощо, не менше, місяців 

48 

25 Гарантійний термін експлуатації, не менше 
24 місяці з дня введення в 

експлуатацію та 36 місяців з дати 
відвантаження 

26 Комплектність:  

26.1 

 комплект ЗІП по рекомендованому виробником 
переліку швидкозношуючих виробів, згідно  
складального креслення регулятора тиску газу, 
відповідного типорозміру; 

Так 

26.2 
 комплект спеціальних інструментів,  який 
рекомендовано виробником для виконання робіт з 
технічного обслуговування 

Так 

27 Рік виготовлення, не раніше 2020 
 
2.3 Технічні характеристики запірної арматури на вході в лінію редукування 
№ п/п Найменування технічних характеристик 

1 Тип крану Кран кульовий 
ВКМ.Д-100-063-С-ППрд 

2 Діаметр номінальний DN  (діаметр умовний Ду), мм  100 
3 Тиск номінальний PN, МПа (бар)  6,3 (63) 
4 Різновид крану Повнопрохідний 

5 
Максимальний перепад тиску, при якому 
забезпечується нормальне відкриття крану, MPD, 
МПа (бар) 

5,4 (54) 

6 Тип приєднання:  Під приварювання 
7 Спосіб установки: Надземний (НУ) 
8 Тип приводу:  Пневмопривід (ПП) 
9 Кліматичне виконання, згідно з ГОСТ 15150 У1 
10 Робоче середовище  природний газ 
11 Виготовлення  Згідно ДСТУ ISO 7121 
12 Клас герметичності «А» - згідно ДСТУ ISO 5208 
13 Випробування Згідно ДСТУ EN 12266-1. 
14 Набір ущільнень  2 комплекти 
15 Технічні характеристики приводу ПП 
16 Для ПП - 

16.1 Привід повинен бути у виконанні з 2-ма 
незалежними одна від одної системами 

- основна пневматична система 
забезпечує відкриття/закриття крану в 

усьому діапазоні значень тисків 
імпульсного газу 1,5 МПа ≤ Рімп ≤ 5,4 

МПа; 
- додаткова ручна система 

16.2 Ручне керування з зусиллям, Н, не більше 30 
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№ п/п Найменування технічних характеристик 

16.3 
Відповідніст правильного вибору розміру приводів у 
відповідності до умов експлуатації та технічним 
вимогам Замовника для ГРС Хмільник 

Так 

17 Рік виготовлення 2020 
18 Повний ресурс, циклів, не менше: 4000 
19 Термін експлуатації, не менше, років  30 

20 Гарантійний термін експлуатації 
24 місяці з дня введення в 

експлуатацію, але не менше 36 
місяців з дати відвантаження 

21 Маркування Фарбування відповідає вимогам 
ДСТУ ISO 7121.  

 
2.4 Технічні характеристики запірної арматури на виході з лінії редукування 
№ п/п Найменування технічних характеристик 

1 Тип крану Кран кульовий 
ВКМ.Д-200-063-С-Р 

2 Діаметр номінальний DN  (діаметр умовний Ду), мм  200 
3 Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)  6,3 (63) 
4 Різновид крану Повнопрохідний 

5 
Максимальний перепад тиску, при якому 
забезпечується нормальне відкриття крану, MPD, 
МПа (бар) 

5,4 (54) 

6 Тип приєднання:  Під приварювання 
7 Спосіб установки: Надземний (НУ) 
8 Тип приводу:  Ручний (РП) 
9 Кліматичне виконання, згідно з ГОСТ 15150 У1 
10 Робоче середовище  природний газ 
11 Виготовлення  Згідно ДСТУ ISO 7121 
12 Клас герметичності «А» - згідно ДСТУ ISO 5208 
13 Випробування Згідно ДСТУ EN 12266-1 
14 Набір ущільнень  2 комплекти 
15 Технічні характеристики приводу РП 
16 Для РП  

16.1 Максимальне зусилля, потрібне для маховика чи 
важеля, Н, не більше  360 

16.2 
Відповідніст правильного вибору розміру приводів у 
відповідності до умов експлуатації та технічним 
вимогам Замовника для ГРС Хмільник 

Так 

17 Рік виготовлення не раніше 2020 
18 Повний ресурс, циклів, не менше: 4000 
19 Термін експлуатації, не менше, років  30 

20 Гарантійний термін експлуатації 
24 місяці з дня введення в 
експлуатацію, але не менше 36 
місяців з дати відвантаження 

21 Маркування Фарбування відповідає вимогам 
ДСТУ ISO 7121.  

 
* при виготовленні виробу виробник може замінити комплектуючі на аналогічні або за кращими показниками ніж вказано. 
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3. КРЕСЛЕННЯ ЛІНІЇ РЕДУКУВАННЯ 
 
 
 

3.1. Технологічна схема лінії редукування 

 
  

 
 
 
 

3.2. Зовнішній вигляд лінії редукування 
 

 
 

В комплекті поставки 2 аналогічні лінії 
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4. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ВИРОБУ 
 

Назва складової частини вузла редукування газу** Одиниця 
виміру 

Кількість 

Лінія редукування на базі регулятора (актив та монітор) тиску з запобіжно – 
запірним клапаном, підігрівачем імпульсного газу, пілотним регулятором, 
шумопоглинаючим фланецем PN6,3 МПа 

шт. 2 

Опорно-монтажна рама із технологічними з'єднувальними трубопроводами, 
відповідними фланцями та комплектом метизів для монтажу (для кожної лінії 
окремо) 

шт. 2 

Кран шаровий з пневматичним приводом з ручним дублером наземної 
установки DN100 PN6,3 МПа шт. 2 

Кран шаровий з ручним приводом наземної установки DN200 PN6,3 МПа шт. 2 
** при виготовленні виробу та заповненні паспорту виробник може скорегувати комплектність на більшу 

 
 
 

5. АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ 
 
Перед нанесенням захисних покриттів (лакофарбового та двокомпонентного 

поліуретанового) усуваються всі дефекти поверхні до ступеня підготовки поверхні Р3 (дуже 
ретельна підготовка) згідно з ДСТУ ISO 8501-3 (ISO 8501-3); поверхню очищають до ступеня 
підготовки не гірше Sa 2 ½ згідно з ДСТУ ISO 8501-1 (ISO 8501-1). 

 
Передбачається захист від атмосферної корозії кромок під приварку (крім ґрунтування та 

фарбування). 
Для захисту обладнання та металоконструкцій блоку очищення газу надземних частин 

газопроводу. 
оводів (технологічних трубопроводів) обладнання і металоконструкцій від атмосферної 

корозії передбачено захисне лакофарбове покриття згідно з ДСТУ ISO 12944-5/С4.06-EP/PUR. 
(номінальна товщина сухої плівки не менше 240 мкм, загальна кількість шарів 2..3, термін служби – 
від 15 до 25 років). Ґрунтовий шар (з фарби на епоксидній основі) товщиною сухої плівки (ТСП) не 
менше 170 – 180 мкм, фінішний шар (з фарби на поліуретановій основі) ТСП не менше 60 – 70 мкм. 
Фінішний шар зберігає колір та блиск протягом тривалої дії ультрафіолетового випромінювання. 

 
Для фінішного шару захисного лакофарбового покриття застосовуються наступні кольори: 

- Жовтий (номер за шкалою RAL 1003) – трубопроводи та корпуси фільтруючих елементів; 
- Червоний (номер за шкалою RAL 3020) – штурвали або рукояті приводів кранів; 
- Синій (номер за шкалою RAL 5005) – корпуси кранів та приводів; 
- Сірий (номер за шкалою RAL 7042, 7045) – рами блоків, опори трубопроводів та захисні 

шафи. 
 
Для деталей, які виготовлені з корозійностійкого металу захисне покриття не передбачається 
 
Скріплювальні вироби (шпильки, болти, гайки, шайби), які використовуються для монтажу 

блоків, вузлів та з’ємних ділянок трубопроводів мають кадмій-хромове покриття з товщиною шару 
не менше 18 мкм. 
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6. РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ, ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА. 
 
6.1 РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 
6.1.1 Середній термін служби блока редукування газу не менше 10 років за умови своєчасної 

заміни під час експлуатації ущільнюючих елементів та комплектуючих (складових частин), які 
мають менший термін служби. 

6.1.2 Ресурси, терміни служби та зберігання складових частин блока редукування газу 
визначаються відповідно до їх експлуатаційної документації. 

 
 
 

6.2 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
 

6.2.1 Виробник гарантує відповідність блока редукування газу вимогам проектної 
документації та конструкторської документації, за умови дотримання споживачем 
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації блока та його складових частин. 

6.2.2 Гарантійний термін вузла редукування газу 24 місяці з дня введення в експлуатацію, 
але не менше 36 місяців з дати відвантаження. Гарантійний термін зберігання та експлуатації 
обладнання, що входять до складу вузла редукування газу, встановлені виробником у 
експлуатаційній документації на це обладнання. 

6.2.3 Підприємство-виробник залишає за собою право відмови від безкоштовного 
гарантійного ремонту у наступних випадках: 
- порушення правил експлуатації, викладених у цьому паспорті, настанові з експлуатації та 
технічній документації на експлуатацію обладнання що входить до складу виробу; 
- стороннього втручання чи спроби ремонту блока редукування газу не уповноваженими 
організаціями (особами); 
- несанкціонованої зміни конструкції, схеми або комплектуючих блока редукування газу; 
- пошкоджень, викликаних потраплянням усередину блока редукування газу та його 
комплектуючих сторонніх предметів, речовин, рідин; 
- пошкоджень, викликаних стихією, пожежею, зовнішнім впливом, випадковими зовнішніми 
факторами, неправильним підключенням; 
- відсутністю захисного заземлення обладнання під час експлуатації; 
- інших пошкоджень, які виникли не з вини виробника. 

6.2.4 У разі виходу вузла редукування газу з ладу протягом гарантійного терміну за умови 
дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації 
підприємство-виробник здійснює безкоштовний ремонт блока чи його заміну. За усіма 
несправностями, що виникли протягом гарантійного терміну, слід звертатися до підприємства-
виробника  ТОВ «МБС – Інжинірінг». Місцезнаходження юридичної особи – 03134, Україна, м. 
Київ, вул. Пшенична,9, будівля «З» (літера) (Св-во: №38591355, Тел./факс +38 044 407 01 94 E-
mail: sales@mbs-e.com.ua). 

 
 
 

mailto:sales@mbs-e.com.ua
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7. КОНСЕРВАЦІЯ 
 

7.1 Блок редукування газу у разі довготривалого зберігання повинен консервуватися не 
рідше одного разу на рік згідно з варіантом захисту ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. 

7.2 Дані щодо консервації блока у разі необхідності заносити до таблиці 3. 
 
 
Таблиця 3 – Консервація 

Дата Найменування роботи Термін  
дії, роки 

Посада, прізвище та підпис 
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8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙНЯТТЯ 
 
 

Блок редукування газу типу ВРГ-Д80-63-16/06-ППК зав.№ _______________, 
встановлений та прийнятий у відповідності до обов’язкових вимог національних стандартів, 
НПАОП 0.00-1.73-14, НПАОП 60.3-1.01-10, діючої технічної документації, перевірено 
відповідність виробку РКД-ЗК, перевірено відповідність матеріалів та методів збирання, 
перевірено дотримання правил та норм на виробництво даного типу виробу, та визнаний 
придатним для проведення випробувань. 
 

Дефектоскопічні випробування методом рентгенографії/ультразвуку проведені за 
Дозволом_________ за результатами яких виріб допущено до гідравлічних випробувань. 

Протокол випробувань №__________ від ________________ 
Дефектоскопіст ______________________________________ 
 
Гідровипробування на міцність блока редукування газу виконано тиском 8,25 МПа 

(82,5 кгс/см2), час витримки під випробувальним тиском склав 12 год. 
Протокол випробувань №__________ від ________________ 

 
Після завершення гідровипробування на міцність блока обліку газу проведена 

перевірка на герметичність тиском 5,5 МПа (55 кгс/см2) на протязі 24 год 
Протокол випробувань №__________ від ________________ 

 
На підставі позитивних заводських випробувань, виріб допущено до нанесення 

ізоляційного покриття та пакування для транспортування. 
Протокол №______ від _____________р підтвердив відповідність ізоляційного 

покриття вимогам РКД та характеристикам зазначеним в даному Паспорті. 
  
На підставі позитивних випробувань та готовності виробу до відвантаження, виріб 

визнано придатним для експлуатації із зазначеними у даному Паспорті робочими 
параметрами та середовищем. 

 
 
 

_____________________ ___________________ ______________________________________ 
 (особистий підпис)                   (дата)                                              (ПІБ  начальник ВТК)  

 
 
 
_____________________ ___________________ ______________________________________ 
 (особистий підпис)                   (дата)                                              (ПІБ начальника виробництва) 

 
 
 

_____________________ ___________________ ______________________________________ 
 (особистий підпис)                   (дата)                                              (ПІБ керівник підприємства) 
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9. ЗАМІТКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 

9.1 Відомості щодо закріплення виробу під час експлуатації 
 

9.1.1. Відомості щодо закріплення блока редукування газу за відповідальною особою 
заносити до таблиці 4 
 
Таблиця 4 – відомості щодо закріплення блока під час експлуатації 

Найменування 
виробу (складової 

частини) та 
позначення 

Посада, прізвище, та 
ініціали 

Підстава (найменування, 
номер та дата документа) Примітка 

Закріплення Відкріплення 
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9.2 Облік роботи виробу 
 

9.2.1. Відомості щодо тривалості роботи блока редукування газу заносити до таблиці 5 
 
 

Таблиця 5 – Облік роботи блока редукування газу 

Дата Мета 
роботи 

Час 

Тривалість 
роботи 

Напрацювання Посада 
прізви
ще та 
підпис 
особи, 

яка 
прово-
дить 

роботу 

Посада, 
прізвище 
та підпис 
особи, яка 

веде 
паспорт 

поча-
ток 

робо-
ти 

кі-
нець 
робо-

ти 

після 
остан-
нього 

ремонту 

з 
початку 
експлу-
атації 
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9.3 Облік технічного обслуговування 
 

9.3.1 Відомості щодо обліку технічного обслуговування блока редукування газу заносити 
до таблиці 6. 
 

Таблиця 6 – Облік технічного обслуговування 

Дата 

В
ид

 т
ех

ні
чн

ог
о 

об
сл

уг
ов

ув
ан

ня
 

Напрацювання Підстава 
(наймену-

вання, номер 
та дата 

документа) 

Посада, 
прізвище та 

підпис 
особи, яка 

веде 
паспорт 

Посада, прізвище 
та підпис 

Примітка Після 
остан-
нього 

ремонту 

З 
початку 
експлуа-

тації 

Особи, 
яка 

виконал
а роботу 

Особи, 
яка 

переві-
рила 

роботу 
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9.4 Облік виконання робіт 
 

9.4.1 Записи щодо позапланових робіт з поточного ремонту блока редукування газу під час 
його експлуатації з вказівкою причини виконання, включаючи заміну окремих складових частин 
блока редукування газу (комплектуючих, покупних) заносити до таблиці 7. 
 
Таблиця 7 – Облік виконання роботи 

Дата 

Найменування роботи та причина її 
виконання, тип та заводський номер 

комплектуючого обладнання у разі їх 
заміни 

Посада, прізвище та підпис 

Примітка Особи, яка 
виконана 

роботу 

Особи, яка 
перевірила 

роботу 
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9.5 Особливі зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків 
 

9.5.1 Відомості щодо основних зауважень з експлуатації та дані стосовно аварійних 
випадків, які виникли через несправність блока редукування газу, а також відомості щодо вжитих 
заходів з їх усунення заносити до таблиці 8. 
 
Таблиця 8 – Зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків 

Дата та час 
порушення 

фунціо- 
нування 

або аварії 

Відомості стосовно зауважень під час 
експлуатації або аварійних випадків 

(причина, зовнішній прояв, тип 
елемента, що відмовив) 

Вжиті заходи 

Посада, 
прізвище та 

підпис 
відповідальної 

особи 

примітка 
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9.6 Вимоги до зберігання та транспортування 
 

9.6.1 Умови зберігання та транспортування  блока редукування газу у частині впливу 
кліматичних факторів повинні відповідати групі 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150-69. 
У приміщенні для зберігання не повинні бути пил, агресивні домішки що викликають корозію 
блока та його складових частин. 

9.6.2 Розташування блока редукування газу у сховищах повинна забезпечувати вільний 
доступ до нього, обладнання, що входить до його складу. 

9.6.3 Блок редукування газу може транспортуватися у закритому та відкритому транспорті 
будь-якого виду. Кріплення тари у транспортних засобах повинно проводитися відповідно до 
правил, що діють на відповідних видах транспорту. 
Розташування та кріплення у транспортних засобах блока редукування газу або його частин, 
упакованих у тару виробника, повинно включати їх зміщення та співудар. 
Допускається транспортування окремих упакованих у тару виробника частин блока редукування 
газу у спеціальних контейнерах. При цьому, усередині контейнера переміщення та співудар 
упаковок з виробами повинні бути виключені. 

9.6.4. Загальні вимоги до транспортування технічних засобів блока редукування газу 
повинні відповідати ГОСТ 12997-84. 

9.6.5 Транспортування блока редукування газу повинно здійснюватися з дотриманням 
заходів захисту від ударів та вібрацій. Умови транспортування в частині механічного впливу за 
умовами С у відповідності до ГОСТ 23170-78. 

9.6.6 Розпаковувати технічне обладнання необхідно обережно. Після розпакування 
необхідно провести зовнішній огляд. Складові та комплектуючі блока редукування газу не 
повинні мати ушкоджень та дефектів. 
Після розпакування необхідно перевірити комплектність обладнання , що входять до складу блока 
редукування газу. 
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10. ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ 
 

10.1 Конструкція блока редукування газу, непридатна для подальшого використання, 
включаючи усі її складові, підлягає утилізації в рамках діючого законодавства України. 
Порядок утилізації повинен відповідати вимогам ДСТУ 4462.3.01:2006. 

10.2 Під час утилізації також необхідно керуватися ДСТУ 3211:2009 та ДСТУ 4121-
2002. 
 
 
 
 
 

11. ОСОБЛИВІ ВІДМІЧАННЯ 
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ПРИМІТКИ 
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