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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1

I_{i

технiчнi умови (ТУ) поширюються на запаснi частини та комплектуючi

до поршневих повiтряних та газових компресорних установок на кутових та
опозитних базах з приводом вiд, електродвиryнiв, дизельних двиryнiв,
гzвопоршневих двигунiв та iнших двиryнiв, якi забезпечують надiйну та
безпечну роботу та експлуатацiю компресорних установок, далi по тексту запаснi частини.

Приклад позначення при заказi:

.Щеталi кривошипно

-

шатунного механiзму

ТУ У

28.|-41977762-

002:2020.
.Щанi

технiчнi умови с власнiстю ТОВ (ЦЕНТР ПРОМИСЛОВИХ

РIШЕНЬ)

i не можуть

бути частково або повнiстю тиражуватися i

розповсюджуватис я без дозволу власника.

Порядок використання

iх

iншими пiдприемствами або фiзичними

особами визначаеться умовами договору.
Технiчнi умови треба перевiряти реryлярно,

аJIе не

рiдше одного разу на

п'ять poKiB пiсля надання iM чинностi чи останнього перевiряння, якщо

виникас потреби перевiряти 1х ранiше у разi прийняття

Не

нормативно-

законодавчих aKTiB, якими регламентовано iншi вимоги нiж Ti, що всТанОвЛенО
в цих технiчних умовах.

2

НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

у

цих технiчних умовах е посилання на Taki нормативно-правовi акти та

нормативнi документи:
Закон УкраiЪи вiд 05.03.1998 р.

J\Ъ

187/98-ВР <Про вiдходи>>

Закон Украiни вiд 26.0б.91 J\Ъl268-ХII <Про охорону навколишнЬоГО
природного середовища))

Постанова

КМУ вiд

25.03.|999 J\Ъ 465 <Про затвердження ПРаВИЛ

охорони поверхневих вод вiд

и))

ТУ У

28.1 -4197

62-002|2020

77

Наказ МОЗ вiд 17.03.201lp. N9l45 <Про затвердження !ержавних
санiтарних норм та правил утримання територiй населених мiсць
Наказ МОЗ УкраТни вiд21.05.2007 р.

J\b

246 кПро затвердження Порядку

проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй>

Наказ MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики вiд 05.03.2018 Jф333 <Про
затвердження Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що

працюс пiд

тиском>>

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове i електрошлакове. Вимоги безпеки
ДСТУ З27З-95 Безпечнiсть промислових пiдприемств
ДСТУ 39l0-99 Охорона природи. Поводження

з вiдходами.

Класифiкацiя

вiдходiв. Порядок найменування вiдходiв за генетичним принципом i
вiднесення

ii до класифiкацiйних

категорiй

з

вiдходами.

ДСТУ 4462.З.02:2006 Охорона природи. Поводження з

вiдходами.

ДСТУ

4462.З.01

:2006 Охорона природи. Поводження

Порядок здiйснення операцiй

Пакування, маркування

i

захоронення вiдходiв. Правила

переВеЗеННЯ

вiдходiв. Загальнi технiчнi та органiзацiйнi вимоги

ДСТУ

7239:2О11 ССБП. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги

та класифiкацiя

ДСТУ 7З69:2013 Стiчнi води. Вимоги до стiчних вод i ixHix осадiв

для

зрошування та удобрювання

дсту 878l:2018 виливки iз сталi. загальнi технiчнi умови
дстУ 8833:20|9 Виливки iз сiрого чавуну з пластинчастим

графiтом.

Загальнi технiчнi умови

дстУ Б А.3 .2-7:2009 ссБп. Роботи фарбувальнi. Вимоги безпеки
дстУ Б д з .2-12:2009 ссБп. Системи вентиляцiйнi. Загальнi вимоги
дстУ EN 465-2002 Одяг захисний. Захист вiд рiдких xiMiKaTiB. Вимоги
до експлуатацiйних характеристик одягу для захисту вiд рiдких xiMikaTiB
бризконепроникненими з'еднаннями мiж рiзними частинами одягу
'м
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дстУ EN

510:2006 Одяг захисний, використаний

в

умовах ризику

попадання його в частини механiзмiв, якi рухаються. Загальнi технiчнi вимоги
та методи випробування

дстУ EN

10250.1:2008 Поковки сталевi KoBaHi для машинобудування

загальноi призначеностi. Частина 1. Загальнi вимоги

дстУ EN

10250.2:2008 ПокоВки ст€LлеВi KoBaHi длЯ машинобудування

загальноi призначеностi. Частина 2 . Нелегованi якiснi та спецiальнi сталi

дстУ EN

10250.3:2008 ПоковкИ сталевi KoBaHi длЯ машинобудування

загальноi призначеностi. Частина 3. Легованi спецiальнi сталi

ДСТУ EN 10250.4:2008 Поковки сталевi KoBaHi для машинобудування
загальноТ призначеностi. Частина 4. Неiржавкi сталi

ГОСТ 8479-70 Поковки из

конструкционной

углеродистой и

легированной стзLпи. Общие технические условия

ГОСТ |4192-96 Маркировка грузов

ГоСТ

15150-69 Машины, приборы

и

другие технические

изделиrI.

Исполнения для рсlзличных климатических районов. Категории, условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
кJIиМатических факторов внешнеЙ среды (Машини, прилади та iншi технiчнi

вироби. Виконання для рiзних клiматичних районiв. Категорii, умови
експлуатацii, зберiгання та транспортування в частинi впливу клiматичних
факторiв зовнiшнього середовища)

НIIАОП 0.00- 1.14-70 Правила будови i безпечноi експлуатацii поршневих
KoмпpecopiB, що працюють на вибухонебезпечних i токсичних г€вах

НIIАОП

0.00-1 .59-87 Правила безпеки i безпечноi експлуатацii посудин,

що працюють пiд тиском

НГIАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони

працi пiд час

холодного

оброблення металiв

НIIАОП

0.00-1

.7|-1З Правила охорони працi пiд час роботи

iHcTpyMeHToM та пристроями
тА

сiльськOг0 гOспOдАрст8д укрАiни

дп "сум

и

стАндАртм ЕrрOлOгlя,

пЕрЕвlрЕно

з

ТУ У

нпАоП

0.00- l .75-

7

7
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працi пiд час

вантажно-

робiт

розвантажув€tльних

нIIАоП

15 Правила охорони

28.1-4197

0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведеннrI

навчаннrI i перевiрки знань з питань охорони працi

нIIАоП

0.00-7.14-|7 Вимоги безпеки та захисту здоров'я пiд час

використання виробничого обладнанIш працiвниками

нпАоП

11.1-1.01-08

Правила

безпеки

в

нафтогазодобувнiй

промисловостi УкраiЪи

НГIАОП 28.0-1 .З2-|З Правила охорони працi пiд час фарбува_пьнихробiт
НПАОП 28.51-1.08-83 Правила з технiки безпеки i виробничоi caHiTapiT
при термiчнiй обробцi металiв

НIIАОП 28.52-|.З

НПАОП

1-13 Правила охорони працi пiд час зварювання металiв

40.1-1 .2I-98 Правила безпечноi

експлуатацii електроустановок

споживачiв

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания

ШН

B.1.1 .-7:2002 Пожежна безпека об'сктiв будiвництва

ШН

В .2.2-28:20

1

0

та

Будинки адмiнiстративного

побутового

призначення

ШН В.2.5-28

:2006 Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Природне i

штrIне освiтлення

ДБН В.2.5-64:20|3 Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя. Частинаl.
Проектування. Частина II. Будiвництво

ДБН В.2.5

ДСН

-67 :20

2.2.6.0З7

ультр€ввуку,

lЗ Опалення, вентиляцiя та кондицiонування

-99 Щержавнi caHiTapHi норми виробничого шуму,

iнфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 !ержавнi caHiTapHi норми виробничоi загальноi та
лок€lльноi

вiбрацii

ДСН З.З.6.042-99 Щержавнi caHiTapHi норми мiкроклiмату виробничих
примiщень
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ТЕХНIЧНI ВИМОГИ

3.1Загальнi положення

3.1.1 Виготовлення запасних частин повинно проводитися вiдповiдно

до вимог цих технiчних умов, дiючих нормативно-технiчних документiв,
конструкторськоi та технологiчноТ документац ii.

З.|.2 HepyxoMi з'сднання складчrльних одиниць i деталей установок, що
знаходяться пiд надлишковим тиском (газу, води, масла), повиннi
забезпечувати герметичнiсть газових (повiтряних), водяних

i

масляних

порожнин, що викJIючае витiк газу (повiтря), масла i води або пiдсмоктування
повiтря, а також потрапляння води i масла в сумiжнi порожнини.
3.1.З Запаснi частини, вузли та агрегати, комплектуючi, повиннi бути

унiфiкованi. Щопускаеться замiна запасних частин та комплектуючих на iншi
(еквiвалент), характеристики яких не погiршують технiчнi та експлуатацiйнi
параметри компресорних установок.

З.I.4 Матерiали, що застосовуються для виготовлення запасних
частин , повиннi вiдповiдати маркам, зазначеним на кресленнях, задовольняти

вимогам дiючих стандартiв, технiчних умов
сертифiкатами пiдприемств-постачальникiв.

i

повиннi бути пiдтверДженi

Замiна матерiалiв на марки, яКi не

вказанi в кресленнях, допускаеться в установленому порядку, якЩо цЯ ЗаМiНа
не погiршуе якiсть виробу.

3.1.5 Заготовки з прокату i труб повиннi бути ретельно очищенi вiд
нагару, ок€lлини

та iнших забрулнень, не повиннi мати трiщин i розшарувань.

3.1.6 виливки з сiрого чавуну повиннi вiдповiдати вимогам

дсту

8833.

3.|.7 Виливки зi сталi повиннi вiдповiдати вимогам !СТУ 8781.

3.1.8

,Щопуски на механiчну обробку, а також граничнi вiдхилення за

розмiрами i масою повиннi вiдповiдати кресленням та дiючим НД.
3.1.9 Поковки повиннi виготовл я,гися вiдповiдно до ДСТу EN 10250.1
Пfr *тд 1iФЪБйтиу
сiльськOгo
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* ДСТУ EN 10250.4, за спецiальними кресленнями, розробленими на ocHoBi
робочих креслень деталей. Bci KoBaHi заготовки iз BMicToM вуглецю вище
0,З Уо i сталевi литi заготовки повиннi пiддаватися вiдпалу або нормалiзацii.

3.1.10 Види i режими термообробки повиннi вiдповiдати вимогам
робочих креслень, нормативно-технiчноТ документацiТ.

3.1.11Якiсть поверхнi, механiчнi властивостi поковок i методи
усунення дефектiв повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 8479!еталi i складальнi

одиницi, виготовленi з листовоi сталi

i

профiльного прокату, повиннi мати

piBHi поверхнi, без дефектiв, що погiршують товарний вигляд.
З.1.12 OcHoBHi матерiали, що застосовуються для виготовлення
зварних деталей i складальних одиниць обладнання та трубопроводiв, повиннi
мати технологiчну зварюванiсть.
3. 1 .1З

Гайки i шпильки повиннi виготовлятися iз сталей рiзних марок,

а при виготовленнi iз сталi однiеi марки - з рiзною твердiстю. При цьому
твердiсть гайки повинна бути менше твердостi шпильки не менше нiж на
15

нв.
3.1.14Механiчна обробка повинна проводитися вiдповiдно до вимоГ

робочих креслень i технологiчних процесiв.
З.2 Перелiк запасних частин та комплектуючих

-

деталi кривошипно

-

:

шатунного (шатунно

-

поршневоi групи)

механiзму;

-

шатуннi болти та гайки;
вкладишi;

цилiндри поршня;
цилiнлри крейцкопфа;

-

кришки цилiндрiв;

-

картера;

-

уrцiльнення цилiндрiв, клапанних кришок, фланцевих з'сднань;

- ПРОКJIаДКИ;

[-пlйlстsйlБ'Бffiйййй,т;ййl
тА сiльськOго

l
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l
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штоки;
повзуни;
втулки штокiв;
поршнi;
головки поршнiв;
креЙцкопфи;

-

пальцi крейцкопфа;
пальцi шатуна;

стопорнi кiльця;
втулки;
сапуни;
еспандери компресiйних кiлець;

промiжнi охолоджувачi повiтря, газу, оливи;
продувочнi клапани;
стравлюючi клапани;

-

насоси чентробiжнi;
насоси плунжернi;
клапани робочi;

-

-

peMoHTHi комплекти робочих клапанiв;

пластини, пружини клапанiв;

з'сднуючi перехiдники, фланцi, корпуса;
клапани запобiжнi;

поршневi кiльця;

ущiльнюючi кiльця;
направляючi кiльця;

сальниковi камери;
блоки змащування, лубрикатори;
сальники штока, ущiльнюючi
гiльзи цилiндрiв;

i,liH ji]

iЁрсl ij0 рOэDитку ЕкOнOмlки, тOргlgid
1i сlльсi кOг0 гOспOмрствд укрАiни

дп,

суR{ и

стАндАртм прOлOгlя,

пЕрЕвlрЕно
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колiнчастий;

- противаги колiнчастого

в€lJIу;

- болти, гайки, контргайки;
- манжети;
-

предсЕlльники;

-

клапани зворотнi;

- трубопроводи;

-

iншi запаснi частини, вузли та агрегати, комплекryючi, що входять

до складу поршневих повiтряних та газових компресорних установок.
З.З Маркування

3.3.1Маркування запасних частин входять

в

перелiк послуг

здiйснюсться вiдповiдно до вимог конструкторськоI документацiТ.
З.3.2 Запаснi частини, вузли та агрегати повиннi маркуватися

нанесенням позначення креслення на них або на прикрiпленоТ до них бирui

згiдно з вказiвками робочих креслень. Маркування повинно бути чiтким та
зберiгатися протягом всього TepMiHy експлуатацiТ.
3.З.3Транспортне маркування повинне вiдповiдати вимогам

ГОСТ l4192

З.4

та мiстити ocHoBHi, додатковi та iнформацiйнi написи.

Пакування

Пакування запасних частин здiйснюсться вiдповiдно

до

ВиМог

конструкторськот документацiт.

4

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.| Виробничi примiщення, в яких виготовляються запаснi

часТинИ,

виробничi процеси та устаткування повиннi вiдповiдати виМоГаМ .ЩСТУ З27З,

нпАоп

0.00-7.14,

дсту Б А.3.2-7,

L1||Аоп 0.00-1.68,

нпАоп

40.1-1.2|,

СНиП 2.09.02.
4.2 Обробка металiв повинна вiдповiдати вимогам НПАОП 0.00-1.68,

нпАоп

0.00- |.7 |.

нпАоп

28.5 l -1.08.

|l ilil : ;':., i]Tgc ро;ьитi<iекБfr
l'д сi,/lэсьi(сjг0 гОСпOМрСТВ/r

лп

"

суh4 и

_п

l*иlй iБ,,,
укрдiни

стАндАртlи#Ш*ir
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4.3 Зварюва_гlьнi роботи повиннi вiдповiдати вимогам ЩСТУ 2456,

дсту

EN ISo l

1б1

1,

нпАоп

28.52-1.31.

4.4Фарбувальнi роботи повиннi виконуватиQя вiдповiдно вимог

дсту

Б л. з.2-7,

дсту

EN 4б5,

нпАоп

28.0- | .з2.

4.5 Природне i штучне освiтлення у виробничих примiщеннях повинно
вiдповiдати вимогам ЩБН В.2.5-28.

4.6 Органiзацiя опапення, вентиляцiТ та кондицiонування повинна
вiдповiдати вимогам

!СТУ

Б А.3.2-12, ДБН В.2.5-67.

4.7 Пожежна безпека на пiдприемствi - згiдно дiючого законодавства

УкраiЪи,ДБНВ

1.1-7.

4.8 Виробничi примiщення повиннi бути облаштованi водопроводом та

каналiзацiсю вiдповiдно до вимог ДБН В 2.5-64.

4.9 Мiкроклiмат

у

виробничих примiщеннях повинен вiдповiдати

вимогам ДСН 3.З.042.
4.10 PiBeHb звуку у виробничих примiщеннях не повинен перевиЩУВаТи

норм, вказаних в ЩСН З.3.6.0З7, вiбрацiТ

- ДСН

4.11 Вантажно - розвантажув€rльнi

3.3.6.039.

роботи слiд виконувати вiдповiдно

до вимог НПАОП 0.00-1 .75.
4.12 Виконання робiт необхiдно проводи,ги з використанням спецоДяry
згiдно ДСТУ EN 510, засобiв iндивiду€Lльного

захисту згiдно ДСТУ 72З9.

4.1З Що виконання робiт допускаються працiвники, що досягли

18-

рiчного BiKy та пройшли:
-

медичний огляд вiдповiдно до вимог Наказу МОЗ УкраТни J\b246 ВiД

2I.05.2007;
-

навчання та атестацiю з протипожежноi безпеки вiдповiдно до вимог

дiючого законодавства;

-

iнструктаж та навчання з питань охорони працi згiдно

НПАОП 0.00-4.12;
- первинний iнструктаж безпосередньо на робочому мiсцi.
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ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ

5.1Пiд час виготовлення запасних частин працiвники повиннi
дотримуватись Закону УкраТни Ns 1268-ХII вiд 26.06.9|.
5.2Порядок накопичування, знищення та захоронення виробничих
вiдходiв повинен вiдповiдати вимогам Закону Украiни вiд 05.03.98 J\9 187/98-

вр,

дсту

дсту

4462.з.01,

4462.з.02,

дсту

3910.

5.3 Охорона грунтiв повинна виконуватися
J\b 145

вiд l7.0З.20ll.

5.4 Охорона поверхневих
25.0з.199,

б

згiдно Наказу МОЗ Украiни

дсту

вод

на Bcix

КМУ

J\Ъ465 вiд

7з69.

прАвилА приимАння

б.1

згiдно Постанови

I

контролю

Контроль за виготовленням i приймання запасних частин

стадiях виробництва, включаючи випробування,

повиннi

здiйснюв атися вiддiлом технiчного контролю виробника.
6.2 Вiддiл технiчного контролю пiдприемства - виробника в процесi
виготовлення i випробувань повинен здiйснювати 100% контроль i приймання
запасних частин, деталей, вузлiв та агрегатiв.

6.3

Послiдовнiсть контрольних операчiй, способи контролю i

застосовуваний контрольно-вимiрювальний iHcTpyMeHT вказуеться
технологiчнiй KapTi

i

в

повиннi забезпечувати виконання вимог креслення, а

також технiчних вимог.
6.4 Служба технiчного контролю продукцiТ може при контролi
застосовувати додатковi способи контролю та iHcTpyMeHT на свiй розсуд.
6.5 Запаснi частини, що не вiдповiдають вимогам робочих креслень i цих

технiчних умов, повиннi бути забракованi.
6.6 Запобiжнi клапани повиннi бути випробуванi i вiдрегульованi на

спецiальному стендi. Прийнятi вiддiлом технiчного контролю запобiжнi

ТУ У 28.|-4|97
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ЗБЕРIГАННЯ

7.r Транспортування запасних частин може

здiйснюватиQя

автомобiльним, залiзничНим, aBia i водним транспортом вiдповiдно до правил
перевезення вантажiв, що дiють на даному видi транспорту.

7.2

УМОВи Транспортування в зЕtлежностi

факторiв зовнiшнього середовища- категорiя 5

вiд впливу

ГоСТ

клiматичних

15150.

7.З Умови зберiгання у споживача повиннi вiдповiдати категорii

гост

5

15150.

8 прАвилА ЕксплуАтАцIi
Експлуатацiя та використання запасних частин, вузлiв та агрегатiв

повинно виконуватися вiдповiдно до наступноi нормативно-технiчноI
документацii:

-

Керiвництво з експлуатацiТ компресорних установок;
Правила безпечноi експлуатацii компресорних установок з

поршневими компресорами, що працюють на вибухонебезпечних i шкiдливих
газах,

НПАОП

-

0.00- 1.14;

Правила промисловоiбезпеки небезпечних виробничих об'ектiв, на

яких використову€ться
НПАОП 0.00-1.59,

обладнання, що працю€

<<Правила охорони

пiд надлишковим тиском,

прачi пiд час експлуатацii обладнання,

що працюс пiд тиском) вiд 05.03.М333;

-

нпАоп

Правила безпеки в нафтовiй i газовiй промисловостi,
11.1-1.01_08.

9

9.1

гАрАнтri вироБникА
Виробник гарантус вiдповiднiсть запасних частин вимогам цих

технiчних умов при дотриманнi замовником умов транспортування,
зберiгання, експлуатацii (застосування), встановлених даними технiчними

1з

ту у
УМОВаМИ Та еКСПЛУаТацiЙноЮ документацi€ю
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як на компресорну установку, так

i на запаснi частини.

9.2

Гарантiт

не

поширюються

на

пошкодження, спричиненi

неправильним заванта}кенням-розвантаженням з вини замовника, а також не
пов'язанi з експлуатацiею компресорiв.

9.З
мiСяцiв

З

ГаРантiйний TepMiH на запаснi частини становить не менше

б

дати поставки (або надання послуг), та встановлюеться iндивiдуально

в залежностi вiд умов договору.
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