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ВСТУП 

Сучасні хімічні заводи являють собою комплекс складних технологіч-
них ліній та установок, призначених для виробництва великої кількості потріб-
них для економіки продуктів. Ці технологічні лінії та установки містять різ-
номанітні за конструкцією та призначенням машини, посудини, апарати, тру-
бопроводи та трубопровідну арматуру, які узагальнено терміном обладнання. 

Обладнання, що використовують для проведення цільового технологіч-
ного процесу, називають технологічним або основним, на відміну від типово-
го обладнання, що застосовують у багатьох галузях промисловості. 

Машини, посудини та апарати хімічних виробництв зазвичай експлуа-
тують в умовах високих або низьких температур, високого надлишкового тис-
ку або глибокого вакууму, дії корозійних середовищ, інтенсивного зношуван-
ня. Зазначені особливості експлуатації потребують використовувати для виго-
товлення цього обладнання як металеві, так і неметалеві конструкційні мате-
ріали. Не менш різноманітні й технологічні процеси виготовлення хімічного 
обладнання. Вони охоплюють майже всі види оброблення матеріалів: лиття, 
кування, штампування, оброблення різанням і тиском, зварювання, паяння, 
склеювання, хімічне, термічне, хіміко-термічне, фізико-хімічне та інші види 
оброблення. 

Навчальна дисципліна «Виготовлення, монтаж та експлуатація облад-
нання хімічних виробництв» є заключною в підготовці бакалаврів за напря-
мом «Машинобудування», які подовжуватимуть навчання за спеціальністю 
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». 
Так, дисципліни «Процеси та апарати хімічної технології» і «Машини та апа-
рати хімічних виробництв» дають змогу визначити основні параметри й роз-
міри проектованого обладнання; дисципліна «Розрахунок і конструювання 
машин та апаратів хімічних виробництв» – конструювати й визначати розміри 
елементів обладнання, виходячи з умов їх міцності, жорсткості та вібростій-
кості, дисципліна «Технологія виготовлення машин та апаратів хімічних ви-
робництв» допомагає вибрати оптимальні методи виготовлення обладнання в 
цілому та його елементів окремо, а дисципліна «Виготовлення, монтаж та 
експлуатація обладнання хімічних виробництв» дає уявлення про життєвий 
цикл розрахованого, сконструйованого та виготовленого обладнання від його 
приймання на підприємстві-виробнику до демонтажу на місці експлуатації та 
утилізації. Оскільки технологію виготовлення найпоширеніших деталей і 
складанних одиниць загального машинобудування розглядають у навчальній 
дисципліні «Технологія машинобудування», у пропонованому підручнику ос-
новну увагу приділено специфічним видам обладнання хімічних виробництв, і 
передусім – сталевим зварним посудинам та апаратам. 
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Від глибокого розуміння завдань, що ставить навчальна дисципліна 
«Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв» 
перед майбутнім інженером, залежить, як довго та ефективно використовува-
тиметься часто унікальне й дороге обладнання. 

Підручник розроблено на основі лекцій, які автор читає протягом майже 
п’ятнадцяти років студентам кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопе-
реробних виробництв Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут». Усі зауваження і пропозиції будуть сприйняті 
автором із вдячністю. 
 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ 
ТА СКОРОЧЕННЯ 

Апарат (лат. apparatus – обладнання) хімічних виробництв – ємність, 
призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а 
також для зберігання і транспортування газоподібних, рідких та інших речовин. 

Арматура (трубопровідна загальнопромислового призначення) – сукуп-
ність пристроїв та приладів, установлених на трубопроводах та ємностях, які 
забезпечують керування потоками робочого середовища змінюванням прохід-
ного перерізу. 

Арматура запобіжна – арматура для автоматичного захисту системи від підвищен-
ня тиску за межу робочого скиданням надлишку робочого середовища, а також для припи-
нення його скидання в разі відновлення робочого тиску. 

Арматура захисна – арматура для автоматичного захисту системи від недопустимих 
змін параметрів чи напрямку потоку робочого середовища й припинення потоку. 

Арматура зворотна – арматура для автоматичного запобігання зміни напрямку по-
току робочого середовища на протилежний. 

Арматура перекривна – арматура для перекривання потоку робочого середовища. 
Арматура регулювальна – арматура для регулювання параметрів робочого середо-

вища змінюванням прохідного перерізу. 
Арматура розподільно-змішувальна – арматура для розподілення потоку робочого 

середовища у визначених напрямках або для змішування потоків. 
Арматура фазороздільна – арматура для автоматичного розділення робочих середо-

вищ, які перебувають у різних фазових станах. 
Балон – посудина, яка має одну або дві горловини для установлення 

клапанів, фланців або штуцерів і призначена для транспортування, зберігання 
й використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів. 

Бочка – посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочу-
вати з одного місця на інше й ставити на торці без додаткових опор і яка при-
значена для транспортування, зберігання рідких та інших речовин. 

Вікно оглядове – пристрій, який дає змогу спостерігати за робочим сере-
довищем. 
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Власник посудини – підприємство, організація, громадянин, який має у 
власності посудину та відповідає за безпечну її експлуатацію відповідно до 
чинного законодавства. 

Днище – незнімна частина корпусу посудини, яка обмежує внутрішню 
порожнину з торця. 

Елемент посудини – складанна одиниця посудини, призначена для ви-
конання однієї з основних функцій посудини. 

Заглушка – знімна деталь, яка дає змогу герметично закривати отвори 
штуцера або бобишки. 

З’єднання фланцеве – нерухоме рознімне з’єднання оболонок, герметич-
ність якого забезпечується стисканням ущільнювальних поверхонь безпосеред-
ньо одна з одною або за допомогою розміщених між ними прокладок із більш 
м’якого матеріалу, стиснених кріпильними деталями. 

Змійовик – теплообмінний пристрій, виконаний у вигляді зігнутої труби. 
Корпус – основна складанна одиниця, яка складається з обичайок і днищ. 
Люк – пристрій, який забезпечує доступ у внутрішню порожнину посудини. 
Машина (франц. machine, лат. machina – пристрій, знаряддя, споруда) – 

механічний пристрій, що здійснює рухи для перетворення енергії, матеріалів та 
інформації [22], або пристрій, що виконує механічні рухи для перетворення ене-
ргії та матеріалів для заміни чи полегшення фізичної й розумової праці людини 
(див. також ДСТУ 2410–94). 

Залежно від виконуваних функцій розрізняють машини: 
енергетичні, призначені для перетворення енергії; 
робочі, які змінюють форму, властивості, стан і положення матеріалу (оброблюваного 

предмета); до робочих машин належать технологічні, транспортні й транспортувальні; тех-
нологічні машини – це машини, призначені для перетворення оброблюваного предмета, яке 
полягає в зміні його розмірів, форми властивостей чи складу (див. також ДСТУ 2410–94); 

інформаційні, призначені для зберігання, перероблення й використання інформації. 
Мембранний запобіжний пристрій – пристрій, який складається із запо-

біжної мембрани (однієї або декількох) у складі із затискними пристроями та 
іншими елементами. 

Методи оброблення, формоутворення, складання й контролю 
(ДСТУ 2391–94): 

Гальванопластика – формоутворення з рідкого матеріалу осаджуванням металу з 
розчину під упливом електричного струму. 

Електрохімічне оброблення – оброблення, яке полягає в зміненні форми, розмірів і 
(або) шорсткості поверхні заготованки внаслідок розчинення її матеріалу в електроліті під 
дією електричного струму. 

Електрофізичне оброблення – оброблення, яке полягає в зміні форми, розмірів і 
(або) шорсткості поверхні заготованки із застосуванням електричних розрядів, магніто-
стрикційного ефекту, електронного чи оптичного опромінення, плазмового струменя. 

Зварювання – виконання нерознімних з’єднань утворенням міжатомних зв’язків між 
з’єднуваними частинами в процесі їх нагрівання і (або) пластичного деформування. 

Клепання – утворення нерознімних з’єднань за допомогою заклепок. 
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Консервація – заходи, спрямовані на захист виробу від упливу навколишнього сере-
довища в процесі виробництва, транспортування та зберігання. 

Контроль (технічний) – перевіряння відповідності об’єкта до встановлених техніч-
них вимог. 

Контроль (технологічного) процесу – контроль режимів, характеристик і параметрів 
технологічного процесу. 

Кування – оброблення металів місцевим прикладанням деформівних навантажень за 
допомогою універсального підкладного інструменту чи бойків. 

Лиття – виготовлення заготованки чи виробу з рідкого матеріалу заповненням ним 
порожнини заданої форми й розмірів з подальшим затвердінням. 

Маркування – нанесення тексту, умовних позначень і зображень на пакованні і (або) 
продукції. 

Механічне оброблення – оброблення тиском чи різанням. 
Монтаж – установлення виробу чи його складових частин на місці використання. 
Нанесення покриву – оброблення, яке полягає в утворенні на заготованці поверхне-

вого шару зі стороннього матеріалу (прикладом утворення покриву є фарбування, аноду-
вання, оксидування, металізація тощо). 

Оброблення – дія, спрямована на зміну властивостей предметів праці під час вико-
нання технологічного процесу. 

Оброблення різанням – оброблення, яке полягає в утворенні нових поверхонь відді-
ленням поверхневих шарів матеріалу з утворенням стружки (утворення поверхонь супро-
воджується деформуванням і руйнуванням поверхневих шарів матеріалу). 

Оброблення тиском – оброблення, яке полягає в пластичному деформуванні або по-
ділі матеріалу (поділ матеріалу виконується за допомогою тиску без утворення стружки). 

Пакування – забезпечення захисту продукції від пошкоджень і втрат, від впливів на-
вколишнього середовища, від забруднення, а також у процесі обігу продукції. 

Паяння – утворення з’єднання з міжатомними зв’язками нагріванням з’єднуваних 
матеріалів до температури нижче від температури їх плавлення, змочування їх припоєм, за-
тікання припою в щілину й подальшої його кристалізації. 

Розконсервація – заходи, спрямовані на усунення консерваційних і пакувальних ма-
теріалів. 

Розкрій матеріалу – поділ матеріалу на окремі заготованки. 
Складання – утворення з’єднань складових частин виробу. 
Склеювання – утворення нерознімних з’єднань за допомогою клею. 
Слюсарне оброблення – оброблення, яке виконують ручним інструментом чи маши-

ною ручної дії. 
Спікання – нагрівання й витримування порошкової формовки за температури, ниж-

чої від точки плавлення основного компонента для забезпечення заданих механічних і фі-
зико-хімічних властивостей. 

Термічне оброблення – оброблення, яке полягає в зміні структури та властивостей 
матеріалу заготованки внаслідок теплового впливу. 

Формоутворення – виготовлення заготованки чи виробу з рідких, порошкових чи 
волокнистих матеріалів. 

Формування – формоутворення з порошкового чи волокнистого матеріалу заповнен-
ням ним порожнини заданої форми і розмірів з подальшим стисканням. 

Штампування – оброблення металів тиском за допомогою штампа (штампування 
можна виконувати в штампі, встановленому на робочому органі ковальсько-штампувальної 
машини). 
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Обичайка – оболонка замкнутого (зазвичай циліндричного) профілю, ві-
дкрита з торців. 

Опора – пристрій для встановлення посудини в робоче положення й пе-
редавання навантажень від посудини на фундамент або несівну конструкцію. 

Опора сідлова – опора горизонтальної посудини, яка охоплює нижню частину кіль-
цевого перерізу обичайки. 

Накривка – знімна частина посудини, яка закриває внутрішню порожнину. 
Посудина – герметично закрита ємність, призначена для ведення хіміч-

них, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і тран-
спортування газоподібних, рідких та інших речовин. Межами посудини є вхі-
дні та вихідні штуцери. 

Посудина багатокамерна (комбінована) – посудина, яка має дві або більше робочі 
порожнини, що використовуються за різних або однакових умов (тиску, температури, сере-
довища). 

Посудина пересувна – посудина, призначена для тимчасового використання в різних 
місцях або під час її переміщення. 

Посудина стаціонарна – постійно встановлена посудина, призначена для експлуата-
ції в одному обумовленому місці. 

Предмети праці (ДСТУ 2391–94): 
Виливок – виріб або заготованка, виготовлені технологічним методом лиття. 
Виріб – одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екзе-

мплярах) (виробами допускається вважати завершені й незавершені предмети виробництва, 
зокрема заготованки). 

Допоміжний матеріал – матеріал, який витрачається під час виконання технологіч-
ного процесу додатково до основного матеріалу (допоміжними можуть бути матеріали, які 
витрачаються під час нанесення покриву, просочування, зварювання (наприклад, аргон), 
паяння (наприклад, каніфоль), гартування тощо). 

Заготованка – предмет праці, з якого зміною форми, розмірів, властивостей поверх-
ні і (або) матеріалу виготовляють деталь. 

Комплектувальний виріб – виріб підприємства, який застосовують як складову час-
тину того, що випускають інші підприємства (складовими частинами виробу можуть бути 
деталі та складанні одиниці). 

Матеріал – первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу. 
Напівфабрикат – предмет праці, який підлягає обробленню на підприємстві-

споживачеві. 
Основний матеріал – матеріал первинної заготованки (матеріал, маса якого входить 

у масу виробу під час виконання технологічного процесу, наприклад, матеріал зварюваль-
ного електрода, припою тощо). 

Первинна заготованка – заготованка, призначена для першої технологічної операції. 
Поковка – виріб або заготованка, виготовлені технологічними методами кування, 

об’ємного штампування чи вальцювання. 
 складанний комплект – група складових частин виробу, які потрібно подати на ро-

боче місце для складання виробу чи його складової частини. 
Типовий виріб – виріб, який має найбільшу кількість спільних конструктивних і тех-

нологічних ознак у спорідненій групі. 
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Штампований виріб – виріб чи заготованка, виготовлені технологічним методом 
штампування. 

Резервуар – стаціонарна посудина, призначена для зберігання газоподі-
бних, рідких та інших речовин. 

Тарілка – контактний пристрій колони, який складається з напрямного 
апарата, що забезпечує взаємодію фаз і ступінчасту зміну концентрації або 
(та) температури по висоті колони. 

Температурний компенсатор – пристрій для компенсації різниці темпе-
ратурних розширень корпусу й теплообмінних труб. 

Трубна решітка – деталь теплообмінника (випарного апарата тощо) з 
отворами для вставлення й закріплення в них теплообмінних труб. 

Трубний пучок – частина теплообмінника, яка складається з теплообмін-
них труб, трубної решітки й перегородок. 

Трубчатка – частина теплообмінника, яка складається з трубного пучка 
й корпусу (кожуха). 

Штуцер – елемент, призначений для приєднання до посудини трубопро-
водів, трубопровідної арматури, контрольно-вимірювальних приладів тощо. 
Штуцер зазвичай складається з патрубка та фланця. 

Цистерна – пересувна посудина, яка постійно встановлена на рамі залі-
зничного вагона, шасі автомобіля (причепа) або на інших засобах пересування 
і призначена для перевезення й зберігання газоподібних, рідких та інших ре-
човин. 

Основні скорочення 
ГОСТ – міждержавний стандарт; 
ГСТУ  – галузевий стандарт України 
ДСТУ – державний стандарт України; 
ДСТУ ГОСТ – міждержавний стандарт, розроблений іншими державами-

учасницями «Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандарти-
зації, метрології та сертифікації» з наданням національного індексу і роком 
прийняття в Україні (починаючи з 2002 року); 

ЕД – експлуатаційний документ; 
ОСТ – галузевий стандарт СРСР, термін чинності якого не закінчився  

і вимоги якого не суперечать чинному законодавству України; 
НД – нормативна документація; 
НТД – нормативно-технічна документація; 
ТОіР – технічне обслуговування і ремонт. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ 
ВИРОБНИЦТВ 

1.1. Призначення і характеристика апаратів хімічних 
       виробництв 

Хімічні апарати призначені для здійснення в них фізичних або фізико-
хімічних процесів (хімічних реакцій, теплообміну без зміни агрегатного стану 
теплоносіїв, випаровування, конденсації, сушіння, абсорбції, адсорбції, пере-
гонки, ректифікації, кристалізації, екстракції, розчинення, сепарації, фільтра-
ції тощо), а також для зберігання й перевезення газоподібних, рідких та інших 
речовин. 

Хімічну апаратуру, крім хімічної промисловості, використовують у наф-
тохімічній, нафтопереробній, харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній, теп-
ло- та електроенергетичній, а також в інших галузях промисловості. 

Залежно від призначення (найчастіше від технологічного процесу) хімі-
чні апарати мають назви: реактор, теплообмінник, випарник, конденсатор, 
фільтр, кристалізатор, екстрактор, абсорбер, адсорбер тощо. 

Речовини, які містяться й перероблюються в апаратах, бувають у різному 
агрегатному стані (найчастіше в рідкому й газоподібному, рідше – у твердому), 
мають різну хімічну активність (щодо конструкційних матеріалів) – від інерт-
них до дуже агресивних, для обслуговуючого персоналу – від нешкідливих до 
токсичних і в експлуатації – від безпечних до вогневибухонебезпечних. 

Різні технологічні процеси в апаратах відбуваються за різного тиску – 
від глибокого вакууму до надлишкового тиску в кілька сотень мегапаскалів, а 
також і за різної температури – від мінус 250 до 900 ºС і навіть вище. 

Характер роботи апаратів буває безперервним і періодичним, а встанов-
лення їх може бути стаціонарним (у приміщені або на відкритому майданчи-
ку) і пересувним (тобто таким, що передбачає тимчасове використання апара-
та в різних місцях або під час його переміщування). 

Усі хімічні апарати залежно від вимог, що ставляться до них, поділяють 
на підвідомчі й не підвідомчі Держнаглядохоронпраці України (Комітету з на-
гляду з охорони праці України). 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.07–94 «Правила будови та безпечної експлуата-
ції посудин, що працюють під тиском» підвідомчими Держнаглядохоронпраці 
України є апарати, які працюють під тиском води з температурою понад 
115 ºС або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипін-
ня за тиску 0,07 МПа; апарати, які працюють під тиском пари або газу, вищим 
за 0,07 МПа, без урахування гідростатичного тиску; апарати для транспорту-
вання й збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск 
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вищий за 0,07 МПа утворюють періодично для їх випорожнення*. Не підвідо-
мчими Держнаглядохоронпраці України є решта апаратів, зокрема такі, що 
працюють під вакуумом. 

Залежно від розрахункового тиску, температури й характеру середови-
ща, що міститься в посудинах, посудини поділяють на чотири групи згідно з 
табл. 1.1 (найчастіше для встановлення методів і обсягів контролю зварних 
з’єднань). 

Таблиця 1.1. Поділ посудин на групи (ДНАОП 0.00-1.07–94) 

Група 
посудини 

Розрахунковий 
тиск, МПа 

Температура стінки, 
ºС 

Характер робочого 
середовища 

1 Понад 0,07 Незалежно 

Вибухонебезпечне, пожежо-
небезпечне або 1-го чи 2-го 
класів небезпеки згідно з 
ГОСТ 12.1.007–76 

2 

До 2,5 
Понад 2,5 до 4,0 
Понад 4,0 до 5,0 
Понад 5,0 

Нижче мінус 70, понад 400 
Нижче мінус 70, понад 200 
Нижче мінус 40, понад 200 
Незалежно 

3 

До 1,6 
 
Понад 1,6 до 2,5 
Понад 2,5 до 4,0 
Понад 4,0 до 5,0 

Від мінус 70 до мінус 20 
Від 200 до 400 
Від мінус 70 до 400 
Від мінус 70 до 200 
Від мінус 40 до 200 

4 До 1,6 Від мінус 20 до 200 

Будь-яка, за винятком указа-
ної для першої групи посудин 

Примітки: 
1. Згідно з ГСТУ 3-17-181–2000 існують також групи 5а і 5б посудин, для яких роз-

рахунковий тиск менший за 0,07 МПа (зокрема й посудини, що працюють без тиску (під 
налив) або під вакуумом) і стінка має будь-яку температуру. Для посудин групи 5а робоче 
середовище вибухонебезпечне або пожежонебезпечне, або 1-го, 2-го, 3-го класів небезпеки 
згідно з ГОСТ 12.1.007–76, а для групи 5б – вибухонебезпечне, пожежонебезпечне, 4-го 
класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007–76. 

2. Згідно з ГОСТ 12.1.007–76 усі шкідливі речовини залежно від їх дії на організм 
людини поділяють на чотири класи небезпеки: 

1-й клас – речовини надзвичайно небезпечні (наприклад, бромистий метил, діоксид 
хлору, хлоропрен); 

2-й клас – речовини високонебезпечні (наприклад, анілін, бензол, сірчана й соляна 
кислоти, хлор, їдкі луги); 

3-й клас – речовини помірно небезпечні (наприклад, оцтова кислота, метиловий 
спирт, толуол, хлорбензол); 

4-й клас – речовини малонебезпечні (наприклад, бензин, гас, дивініл, етиловий 
спирт). 

                                                           
* Отже, умовно до посудин, підвідомчих Держнаглядохоронпраці України належать 

посудини, пошкодження яких робить їх вибухонебезпечними. 
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Найбільшого поширення в хімічному апаратобудуванні набули апарати 
циліндричної форми. 

Усі апарати поряд з наявністю в них специфічних пристроїв зазвичай 
складаються з таких основних елементів і вузлів: циліндричного корпусу (з 
однієї або декількох обичайок), днища, накривки, штуцерів (для приєднання 
трубопроводів, трубної арматури, контрольно-вимірювальних приладів), лю-
ків, опори (або опор), зварних і фланцевих з’єднань, стропових пристроїв і де-
талей, виготовлених із труб. 

З погляду проектування хімічні апарати поділяють на три види: ємнісні, 
теплообмінні й колонні. 

Відмітною ознакою ємнісних апаратів є всі вертикальні й горизонтальні 
(за співвідношення висоти Н (довжини) до діаметра D не більше п’яти: H/D≤5) 
апарати, які можуть бути споряджені різними внутрішніми пристроями, а та-
кож обігрівними або охолодними оболонками. 

Характерною ознакою теплообмінних апаратів (переважно кожухотруб-
них, які найбільш поширені) є наявність у них кожуха і труб незалежно від 
положення апарата (горизонтального або вертикального). 

Особливістю колонних апаратів є їх вертикальне положення (за співвід-
ношення Н/D>5), у яких можуть бути різні внутрішні пристрої у вигляді тарі-
лок або насадок. До колонних також належать комбіновані або агрегатовані 
апарати, які являють собою розміщені один над одним різні за конструкцією 
та призначенням кілька апаратів, жорстко з’єднаних між собою. 

1.2. Матеріали хімічного апарато- і машинобудування 

Матеріали, призначені для виготовлення елементів хімічного обладнан-
ня, мають задовольняти комплекс вимог, обумовлених конструкцією, техно-
логією оброблення та експлуатацією апарата або машини. Найголовнішими з 
цих вимог є розрахунковий тиск, температура стінок обладнання (мінімальна 
негативна й максимальна позитивна), хімічний склад і характер робочого се-
редовища, технологічні властивості (передусім зварюваність і оброблюва-
ність) і корозійна стійкість матеріалів. Зрозуміло, що неабияке значення має й 
вартість конструкційних й допоміжних матеріалів. 

У хімічному апарато- й машинобудуванні широко використовують ста-
лі, чавуни, кольорові метали та сплави, а також неметалеві матеріали органіч-
ного й неорганічного походження. 

1.2.1. Сталі, чавуни і сплави чорної металургії 

Найпоширенішими матеріалами для виготовлення хімічного обладнання 
є сталі. 
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Сталь – це сплав феруму (заліза) з карбоном (вуглецем) (до 2 % (за ма-
сою) карбону) та іншими елементами*. 

Залежно від хімічного складу сталі поділяють на три основні групи: 
1) вуглецеві сталі; 2) леговані сталі; 3) сплави. 

До вуглецевих сталей належать сталі, що не містять легувальних елеме-
нтів, які вводять для надання сталям спеціальних властивостей. 

Уміст силіцію, мангану, алюмінію, титану та інших елементів, наявність 
яких обумовлюється технологією вироблення сталі, а також залишкових еле-
ментів – сульфуру, фосфору, хрому, ніколу, купруму та інших – установлю-
ють державними (або міждержавними) стандартами. 

Вуглецеву сталь залежно від умісту карбону за нижньому граничному 
значенню поділяють на низьковуглецеву (вміст вуглецю до 0,25 %), середньо-
вуглецеву (0,25…0,6 %) і високовуглецеву (понад 0,6 %). 

До легованих сталей належать сталі, леговані одним чи кількома елемен-
тами (елемент вважають легувальним, якщо його вміст регламентується ниж-
ньою границею «не менше» або двома границями – нижньою й верхньою; згідно 
із вказівкою в стандарті на леговану сталь одного більшого граничного значення 
«не більше» елемент вважають залишковим або технологічною домішкою). 

Леговану сталь, у якій сумарний вміст легувальних елементів за біль-
шим граничним значенням понад 10 % за вмісту одного з них понад 5 % мож-
на вважати високолегованою. 

До сплавів у чорній металургії належать сплави двох і більше елементів, 
якщо вміст заліза у сплаві не перевищує 50 %. Виняток становлять прецизійні 
сплави, у яких (в окремих випадках) міститься понад 50 % заліза. 

Сплави поділяють згідно з найменуваннями елементів, які становлять 
основу (на ніколевій основі, на залізній основі та ін.). 

Залежно від галузі застосування та основних властивостей сталі поділя-
ють на такі групи: 

1) сталі звичайної якості (вуглецева звичайної якості; низьколегована 
конструкційна (сталь підвищеної міцності); котельна та ін.); 

2) сталь якісна й високоякісна (вуглецева конструкційна; легована конс-
трукційна для зварювального дроту та ін.); 

3) сталі та сплави певного призначення та зі спеціальними властивостя-
ми (високолеговані, корозієстійкі, жаростійкі, жароміцні, теплостійкі та ін.). 

Для позначення сталей і сплавів у чорній металургії прийнято умовне (лі-
терно-цифрове) марковання залежно від хімічного складу (сталі або сплаву). 

Елементи у всіх стандартах і технічних умовах позначено однаково – лі-
терами української (російської) абетки: 
                                                           

* Відповідно до ДСТУ EN 10020:2007 сталлю називають матеріал, масова частка в 
якому перевищує масову частку будь-якого іншого окремого елемента, який містить вугле-
цю в цілому менше ніж 2 %, а також деякі інші елементи. Деякі хромисті сталі можуть міс-
тити понад 2 % вуглецю, але 2 % – це межа між сталлю та чавуном. 
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А – нітроген;  Н – нікол; 
Б – ніобій;   П – фосфор; 
В – вольфрам;  Р – бор; 
Г – манган;   С – силіцій; 
Д – купрум;   Т – титан; 
Е – селен;   Ф – ванадій; 
К – кобальт;   Х – хром; 
Л – берилій;   Ц – цирконій; 
М – молібден;  Ю – алюміній. 
Цифри, які стоять після літер, указують приблизний вміст легувального 

елемента у відсотках. Відсутність числа означає, що вміст цього елемента до 
1,5 % (за більшим граничним значенням). Цифри на початку марки вказують 
середній або максимальний (без меншого граничного значення) вміст карбону 
у сталі в сотих частках відсотка (відсутність числа означає, що середній вміст 
карбону становить приблизно 0,01 %). Літера А в кінці марки означає, що 
сталь виготовляють зі звуженими границями хімічного складу; літера К – що 
сталь належить до котельної; літера Л – що сталь має підвищені ливарні влас-
тивості; літера Ш – що сталь виготовлена методом шлакового переплаву. 

Деякі сталі спеціального призначення мають особливе позначення з лі-
тер, які ставляться на початку марки: А – автоматна (тобто сталь для оброблен-
ня на верстатах-автоматах, наприклад А45Е); Ш – конструкційна шарикопід-
шипникова, наприклад ШХ15 (при цьому цифри вказубть уміст хрому в деся-
тих частках відсотка); Е – магнітотверда, наприклад ЕХ5К5; Э – електротехніч-
на; У – інструментальна вуглецева, наприклад У8; Р – інструментальна швид-
корізальна (наприклад: Р18, де 18 – середній вміст вольфраму у відсотках). 

Марки сталі поділяють на такі основні групи: сталь вуглецева звичайної 
якості; сталь конструкційна вуглецева якісна; сталь вуглецева підвищеної об-
роблюваності (автоматна); сталь конструкційна низьколегована для зварних 
конструкцій (сталь підвищеної міцності); сталь конструкційна легована; сталь 
конструкційна теплостійка; сталі та сплави корозієстійкі, жаростійкі, жаромі-
цні, зносостійкі та ін. 

Для виготовлення посудин і апаратів широко застосовують вуглецеву 
сталь звичайної якості (Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3кп2, Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс згідно з 
ГОСТ 380–2005 і ГОСТ 14637–89), котельну сталь (16К, 18К, 20К, 22К згідно 
з ГОСТ 5520–79), яка має підвищені механічні властивості, а також вуглецеву 
якісну конструкційну сталь (10, 20 згідно з ГОСТ 1050–88). Останнім часом 
широкого поширення набули вуглецеві низьколеговані сталі (09Г2С, 10Г2С1, 
16ГС, 17ГС, 17Г1С згідно з ГОСТ 5520–79). 

З високолегованих сталей найбільш поширені сталі марок 12Х18Н10Т і 
08Х18Н10Т згідно з ГОСТ 5632–72. Сталь останньої марки має знижений 
вміст карбону й відповідно більшу хімічну стійкість. Ці сталі використовують 
для виготовлення посудин і апаратів, що працюють під тиском, за температу-
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ри стінки від мінус 270 до 610 ºС, а за певних умов і до 700 ºС. Ще більш ко-
розієстійкими є сталі марок 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т і 10Х17Н13М3Т 
згідно з ГОСТ 5632–72. 

Неіржавійні сталі містять (масових часток) не більше 1,20 % вуглецю та 
не менше 10,50 % хрому (ДСТУ EN 10020:2007). 

Оскільки нікол дуже дефіцитний елемент, застосовують сталі зі зниже-
ним умістом ніколу марок 08Х22Н6Т і 08Х21Н6М2Т згідно з ГОСТ 5632–72, 
які в малоагресивних середовищах є повноцінними замінниками наведених 
вище марок. 

Більш дешевими є високолеговані хромисті сталі марок 08Х13, 12Х13, 
20Х13, 08Х17Т, 15Х25Т згідно з ГОСТ 5632–72, проте вони погано зварюють-
ся, тому їх найчастіше застосовують для виготовлення невідповідальних еле-
ментів обладнання. 

В особливо важких умовах роботи застосовують сталі та сплави з більш 
високим вмістом легувальних елементів, наприклад марок ХН32Т, ХН65МВ, 
Н70МФ-ВИ, ХН78Т та ін. Так, сплав марки Н70МФ-ВИ стійкі в багатьох аг-
ресивних середовищах, у тому числі і в гарячій соляній кислоті, що робить 
його надзвичайно цінним матеріалом хімічного апарато- й машинобудування. 

Для заощадження дефіцитних легованих сталей використовують двоша-
ровий листовий прокат (біметал), який складається з двох гомогенно 
з’єднаних шарів – товстого основного з вуглецевої або низьколегованої сталі й 
тонкого плакувального з легованої сталі (наприклад, сталі марок 
Ст3сп3+08Х13, 20К-5+12Х18Н10Т, 12ХМ+08Х18Н10Т згідно з ГОСТ 10885–85). 
Товщину основного шару вибирають за умовами міцності, а товщину плаку-
вального шару – не меншою за 2 мм у тонкостінних апаратах і 5…6 мм – у 
товстостінних. Максимальна температура для біметалу становить 560 ºС (у ра-
зі більшої температури можливе розшарування листів). 

Досить поширеним конструкційним матеріалом хімічного апарато- й 
машинобудування є чавун – сплав феруму з карбоном (понад 2 % (за масою) 
карбону) та іншими елементами, який характеризується наявністю евтектично-
го перетворення: метастабільного (цементитного) або стабільного (графітного). 

Застосовують такі види чавуну (ДСТУ 2891–94): білий (неграфітизова-
ний), половинчастий, відбілений, графітизований, ковкий, графітизований ков-
кий, зневуглецьований ковкий, з пластинчастим графітом (сірий), з вермикуляр-
ним графітом, з кулястим графітом, чушковий, нелегований, легований (мікроле-
гований (вміст легувальних елементів не більше 0,1 % (за масою), низьколегова-
ний (3 %), середньолегований (3…10 %), високолегований (понад 10 %)), моди-
фікований, зносостійкий, термостійкий, жаростійкий (окалиностійкий), жаромі-
цний, корозієстійкий, ерозієстійкий, антифрикційний, холодостійкий та ін. 

Більш докладно питання застосування сталей і чавунів розглянуто в 
праці [1]. 
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1.2.2. Кольорові метали і сплави 

У хімічному апарато- й машинобудуванні застосовують мідь (купрум), 
алюміній, титан, свинець, тантал і сплави на їх основі. 

Мідь. З неї виготовляють елементи теплообмінників, ректифікаційних 
колон, ємнісних апаратів у виробництві органічних кислот, розчинників, 
спиртів тощо. Міцність міді збільшується за низьких температур і при цьому 
зберігаються її пластичні властивості, тому вона є цінним конструкційним ма-
теріалом у кріогенній техніці. У хімічному обладнанні зазвичай застосовують 
мідь марок М1, М2, М3, М1р, М2р і М3р згідно з ГОСТ 859–2001, а також 
сплави на її основі – бронзи (Бр Б2 згідно з ГОСТ 18175–78) і латуні (Л63, 
Л68, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 згідно з ГОСТ 15527–2004 та ін.). 

Алюміній. З нього виготовляють елементи теплообмінників, ректифіка-
ційних колон, ємнісних і реакційних апаратів у виробництві азотної, фосфор-
ної та органічних кислот. Максимально допустима температура стінки апарата 
з алюмінію і сплавів на його основі становить 150 ºС. У хімічному обладнанні 
зазвичай застосовують алюміній і алюмінієві сплави марок А5, А6, АД0, АД1, 
АМц, АМг3, АМг5, АМг6 згідно з ГОСТ 4784–97. 

Титан. Він набуває дедалі більшого застосування в хімічному апарато- 
й машинобудуванні. Так, титан у два рази легший і в шість разів більш тепло-
провідний, ніж леговані сталі. Він дуже стійкий у різних агресивних середо-
вищах, при цьому його хімічна стійкість наближається до платини. Він майже 
не поступається сталі за міцнісними властивостями. Найпоширенішими є ти-
тан і сплави на його основі марок ВТ1, ВТ1-0, ВТ4-1, ВТ5-1, ОТ4 і ОТ4-1 згі-
дно з ГОСТ 19807–91. 

Свинець. Донедавна свинець досить широко застосовували як обклад-
ковий матеріал для сталевих апаратів. Він досить стійкий у багатьох агресив-
них середовищах, зокрема в розведеній сірчаній кислоті. Останнім часом за-
стосування свинцю зменшується через його низьку механічну міцність і вели-
ку вартість. 

Тантал. Він має надзвичайну хімічну стійкість. Так, тантал не кородує в 
сірчаній, азотній, фосфорній, оцтовій і киплячій соляній кислотах. Його засто-
совують у виробництві брому, хлору, перекису водню. Тантал не розчиняється 
навіть у «царській горілці». Внаслідок надзвичайної вартості тантал застосо-
вують лише у виняткових випадках і найчастіше у вигляді тонкої фольги для 
обкладання сталевих апаратів. 

1.2.3. Неметалеві матеріали органічного походження 

У хімічному апарато- й машинобудуванні широко застосовують поліме-
ри, пластичні маси й гуми. 
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Полімери й пластмаси. Полімери – це речовини, відносна молекулярна 
маса яких становить від кількох тисяч до багатьох мільйонів; молекули полі-
мерів містять велику кількість мономерних ланок, які регулярно або нерегу-
лярно чергуються та з’єднані між собою хімічними зв’язками. Пластичні маси 
(пластмаси) – це матеріали на основі полімерів, які містять різні речовини, що 
змінюють властивості чистого полімеру (наповнювачі, пластифікатори, стабі-
лізатори, пігменти тощо). 

Розрізняють термопластичні й реактопластичні полімери та пластмаси 
на їх основі. Термопласти – це речовини, які розм’якшуються під час нагрі-
вання й твердіють під час охолодження, а реактопласти – речовини, однора-
зове перероблення яких у вироби супроводжується необоротною хімічною ре-
акцією, що призводить до утворення неплавкого й нерозчинного матеріалу. 
Усі полімери та пластмаси можна склеювати, а термопласти – і зварювати. 

Полімери та пластмаси досить стійкі до більшості електролітів (за виня-
тком сильних окисників і концентрованої сірчаної кислоти) і здебільшого мо-
жуть бути повноцінними замінниками металів. Найбільшого поширення в хі-
мічному апарато- й машинобудуванні набули поліетилен, поліпропілен, полі-
вінілхлорид, фаоліт, політетрафторетилен та інші полімери, а також пластмаси 
на їх основі. 

Поліетилен – це термопластичний полімер, з якого виготовляють неве-
ликі апарати, трубопроводи й повітроводи. Він добре піддається формуванню, 
штампуванню, механічному обробленню, зварюванню, має задовільну стій-
кість у багатьох середовищах, але малу термостійкість (не більше 60 ºС). Руй-
нується під дією сильних окисників (азотної кислоти, концентрованої сірчаної 
кислоти та ін.), а поверхнево-активні речовини сприяють розтріскуванню по-
ліетилену. 

Поліпропілен – це термопластичний полімер за багатьма показниками 
аналогічний поліетилену, але більш термостійкий (до 150 ºС) і менш морозо-
стійкий (до мінус 5…25 ºС). 

Полівінілхлорид (ПВХ) – термопласт, з якого виготовляють невеликі 
апарати, електролізні ванни, трубопроводи й повітроводи. Температура засто-
сування деталей з ПВХ – від мінус 10 до 60 ºС. Полівінілхлорид стійкий у ки-
слотах (сірчаній – до 90 %, соляній, плавиковій, оцтовій та ін.), у лугах, солях, 
нафтопродуктах, органічних розчинниках (крім ароматичних і хлорованих ву-
глеводнів). Олеум, азотна кислота (понад 30 %) та інші сильні окисники руй-
нують ПВХ. 

Фаоліт – це термореактивна пластмаса на основі феноло-формальдегідної 
смоли й кислотостійкого наповнювача (азбесту, графіту, тальку). Застосовують 
для виготовлення ємнісних і колонних апаратів та деталей трубопроводів. Фао-
літ стійкий у розчинах рідких мінеральних і органічних кислот, а також органі-
чних розчинників. Температура його застосування – від мінус 30 до 130 ºС. 
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Політетрафторетилен (ПТФЕ) (застаріла назва – фторопласт-4) не 
вбирає воду, негорючий, не розчиняється й майже не набухає в розчинниках, 
абсолютно стійкий у кислотах, окисниках і розчинах лугів. Політетрафторети-
лен має значну ударну в’язкість, міцність, термостійкість (до 250 ºС) і морозо-
стійкість (до мінус 250 ºС); ПТФЕ руйнують лише розплавлені лужні метали, 
їх розчини в аміаку та елементарний фтор за високих температур і тисків. Із 
ПТФЕ виготовляють деталі апаратів, труби та елементи трубопроводів, про-
кладки, а також апарати малої ємності. 

Гуми – це продукти вулканізування гумової суміші, що містить каучук, 
вулканізуючі агенти, наповнювачі, пластифікатори, пом’якшувачі, протиокси-
данти тощо. Застосовують для виготовлення окремих деталей і для гумування 
хімічної апаратури, тобто покривання її гумою для захисту від агресивних се-
редовищ і абразивного зношування. Гума – це конструкційний матеріал, який 
має унікальні властивості, найважливіші з яких – значна еластичність у широ-
кому інтервалі температур і хімічна стійкість. До спеціальних властивостей 
гум, які визначаються передусім типом каучуку, належать тепло-, масло-, бен-
зо-, морозостійкість, стійкість до дії радіації, агресивних середовищ, газоне-
проникність. 

1.2.4. Неметалеві матеріали неорганічного походження 

Для виготовлення хімічної апаратури та її елементів використовують 
графіт і матеріали на його основі, кераміку, скло, фарфор, кам’яне литво. 

Графіт. Це мінерал, найбільш стійка кристалічна поліморфна модифі-
кація самородного карбону (вуглецю). Має значні хімічну й термічну стій-
кість, а також високу теплопровідність. Він відрізняється пористістю, тому 
графіт для виготовлення щільних виробів часто просочують різними смолами. 
Так, широко поширений термореактивний матеріал на основі графіту – антег-
міт – застосовують для виготовлення теплообмінників (трубних, блокових, 
пластинчастих та ін.), корпусів насосів, труб і деталей трубопроводів. 

Кераміка. Керамічні вироби виготовляють із спеціальних сортів глин 
формуванням і наступним випалюванням. Вони стійкі до мінеральних кислот 
(за винятком плавикової), до всіх органічних розчинників і меншою мірою – 
до розчинів лугів. Керамічні вироби досить довговічні й виходять з ладу лише 
внаслідок механічного руйнування. З кераміки виготовляють невеликі ємнісні 
апарати (бачки, монжуси), поверхневі абсорбери (турили, целяріуси), невеликі 
колонні апарати, трубопроводи та трубопровідну арматуру. Широко застосо-
вують керамічні вироби для футерування апаратів і керамічні насадки для ма-
сообмінних апаратів. 

Фарфор. Це щільний водо- й газонепроникний керамічний матеріал, 
який вирізняється високою хімічною стійкістю й нечутливістю до різких ко-
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ливань температури. З нього виготовляють насоси, клапани, насадки масооб-
мінних апаратів. Використання фарфору обмежено високою вартістю та скла-
дністю виготовлення з нього виробів великих розмірів. 

Скло. Це прозорий крихкий матеріал, створений у процесі застигання 
розплаву, який містить склотвірні компоненти (зазвичай оксиди силіцію, бору, 
алюмінію, фосфору, титану та ін.) та оксиди металів (літію, калію, натрію, ка-
льцію, магнію, свинцю та ін.). Зі скла виготовляють невеликі апарати, призна-
чені для перероблення та одержання особливо чистих речовин. Недоліки скла 
як конструкційного матеріалу – крихкість і чутливість до різких коливань те-
мператури. Силікатне й боросилікатне стекла витримують температуру до 
400 ºС, а кварцове – до 1000 ºС. 

Емаль. Це міцний склоподібний покрив, що наносять на поверхню ме-
талевих, керамічних і скляних виробів електрохімічним способом для захисту 
їх від корозії, зношування, високих температур тощо. На відміну від більшості 
неметалевих покривів емалеві покриви мають досить високу теплопровід-
ність. Емальовану апаратуру застосовують для оброблення агресивних речо-
вин, а також для одержання особливо чистих речовин. Емалеві покриви дають 
змогу суттєво зменшити використання високолегованих сталей, які мають ви-
соку вартість. 

Кам’яне литво. Це елементи обладнання, виготовлені литтям розплавле-
них гірських порід (базальту, діабазу), а також металургійних шлаків і золи. 

Високі хімічна стійкість, механічна міцність і зносостійкість обумовили 
використання кам’яного литва для виготовлення поштучних кислотостійких і 
вогнестійких футерувальних виробів. З плавленого діабазу виготовляють також 
і різні фасонні деталі обладнання: елементи апаратів, мішалки, труби та ін. 

Запитання для самоконтролю 
1. Що означає літера А в марці сталі 20Х2МА? 
2. Що означає друга літера Ш у марці сталі ШХ15Ш? 
3. Що означає літера Р у марці сталі Р18? 
4. Що означає літера К у марці сталі 17К? 
5. Що означає літера Л у марці сталі 35Л? 
6. Що означає цифри 12 у марці сталі 12Х18Н10? 
7. Що означає літера Т у марці сталі 08Х18Н10Т? 
8. Яку сталь називають високолегованою? 
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2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ АПАРАТІВ 
ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Обладнання хімічних виробництв, що не підвідомче Держнаглядохорон-
праці України, може бути повністю або частково виготовлено на будь-якому 
підприємстві, оснащеному потрібним обладнанням. 

Для виготовлення ж об’єктів котлонагляду* відповідні підприємства та 
організації зобов’язані одержати дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці 
України згідно з Інструкцією про порядок видачі дозволу на виготовлення, 
ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за вико-
нанням цих робіт, затвердженою наказом Держнаглядохоронпраці від 
06.03.1994, № 40 [26]. 

Ця інструкція містить такі розділи: визначення термінів; загальні положення; видача 
дозволу на виготовлення об’єктів котлонагляду; видача дозволу підприємству, яке вперше 
розпочинає серійне виготовлення об’єктів котлонагляду; переоформлення дозволу на виго-
товлення об’єктів котлонагляду; видача дозволу підприємству на виготовлення дослідного 
зразка котла, посудини та арматури; приймальні випробування дослідного зразка; довиго-
товлення нетранспортабельних посудин; контроль за додержанням нормативної докумен-
тації для виготовлення об’єктів котлонагляду, деталей, складанних одиниць; видача дозво-
лу на реконструкцію та ремонт об’єктів котлонагляду та контроль за додержанням підпри-
ємствами нормативної документації для виконання цих робіт. 

2.1. Заготовчі операції 
2.1.1. Вхідний контроль і зберігання матеріалів 
Кожна партія металопродукції, що надходить на підприємство-виробник 

апаратів (листового, сортового, фасонного прокату, труб, металевих виробів, ли-
тих і кованих заготованок тощо), згідно з ДСТУ 3058–95 має супроводжуватися 
документом, який містить: найменування і (або) товарний знак підприємства-
виробника металопродукції; найменування споживача; номер замовлення; дату 
оформлення документа про якість; марку сталі, групу або клас міцності; номер 
                                                           

* Об’єкти котлонагляду – це парові й водогрійні котли, паропідігрівники, економай-
зери, трубопроводи пари й гарячої води, посудини, що працюють під тиском. 

Деталі та складанні одиниці об’єктів котлонагляду – це: 
1) на котлах – барабани, обичайки, днища, камери (колектори), трубні решітки, па-

нелі, ширми, блоки (збільшені складанні одиниці), арматура, прилади безпеки; 
2) на посудинах – корпуси, обичайки, днища, накривки, трубні решітки, фланці кор-

пусів, блоки (збільшені складанні одиниці), мембранні запобіжні пристрої (МЗП), армату-
ра, прилади безпеки; 

3) на трубопроводах пари та гарячої води в межах котлів і посудин, а також поза 
ними – згини, відводи, гнуті труби, трійники, компенсатори, розвилки, переходи, редукцій-
но-охолоджувальні установки, блоки (збільшені складанні одиниці), арматура, прилади 
безпеки, МЗП. 
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плавки й номер партії, якщо плавку розділяють на партії; найменування метало-
продукції, розміри, кількість місць, їхню загальну масу та, у разі поставки за зда-
вальною (теоретичною) масою, знак «ТМ», коефіцієнт перерахунку (для листо-
вого прокату допускається замість коефіцієнта перерахунку вказувати теоретич-
ну масу одного листа або одного метра довжини рулонного прокату), відомості 
про групи й категорії прокату за властивостями, якістю поверхні, призначенням 
та інші вимоги, які передбачені нормативною документацією (НД) на прокат; 
номер НД; хімічний склад сталі за ківшевою пробою або в готовому прокаті; ре-
зультати всіх випробувань, у тому числі факультативні показники на вимогу 
споживача (допускається замість результатів всіх випробувань вказувати «Мета-
лопродукція відповідає НД чи сертифікату»); відомості про режим термічного 
оброблення на вимогу споживача; штамп відділу технічного контролю. 

Уся металопродукція підлягає маркуванню. При цьому марковання на-
носять безпосередньо на металопродукцію, якщо вона не підлягає пакуванню, 
та на ярлики, якщо вона упакована в пачки, мотки, рулони, в’язки мотків чи 
стопи рулонів. Марковання зазвичай виконують тавруванням, електрографу-
ванням, наклеюванням ярликів з водостійкої плівки, кольоровим лаком або 
незмивною фарбою. 

Марковання металопродукції, яка не підлягає пакуванню, а також мета-
лопродукції, зв’язаної в пачки з маркуванням кожного виробу розміром (діа-
метр, сторона квадрата, товщина, номер профілю) 30 мм і більше та листового 
прокату товщиною 4 мм і більше, має містити: найменування і (або) товарний 
знак підприємства-виробника; марку сталі та її умовне позначення з вказівкою 
розшифрування в документі про якість; номер партії, якщо плавку розділяють 
на партії; розмір (діаметр, сторона квадрата, товщина, довжина, ширина, но-
мер профілю). Майже аналогічне марковання наносять на ярлик, верхній лист 
пачки або зовнішній кінець рулону. 

За згодою між виробником і споживачем наносять додаткове кольорове 
марковання фарбою на торець металопродукції згідно з вимогами стандартів 
на конкретні марки сталі. 

Металопродукція, що поставляється, може бути піддана захисту від ко-
розії (для цього використовують масла, мастила та інгібітори корозії згідно з 
ГОСТ 9.014–78, індустріальне масло згідно з ГОСТ 20799–88, а також волого-
непроникний папір). 

Зберігають металопродукцію в закритих та відкритих складах. При цьо-
му слід уникати механічних пошкоджень металопродукції, попадання на неї 
бруду та атмосферних опадів, що може спричинити корозію й зниження якос-
ті поверхні металу. 

2.1.2. Правка прокату 
Прокат під час транспортування та зберігання іноді піддається залишко-

вим деформаціям, унаслідок чого він стає майже непридатним для виготов-
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лення обладнання. Для випрямлення листового, сортового прокату й фасонно-
го профілю прокату* застосовують правку. 

Безпосередньо перед правкою, що надходить у заготовчий цех (або за-
готовчу дільницю котельно-зварювального, механічного або механоскладаль-
ного цеху) може потребувати очищення від продуктів корозії, бруду тощо або 
розконсервації, а за наявності паковання – і видалення пакувальних матеріалів 
(наприклад, вологонепроникного паперу). 

Застосовують два способи розконсервації і (або) очищення металевого 
прокату – механічний і хімічний. 

Механічний спосіб полягає в механічному видаленні консерваційних і па-
кувальних матеріалів скребками, а також продуктів корозії й бруду абразивним 
інструментом, металевими щітками, дробо- й піскоструминним очищенням. 

За хімічного способу продукти корозії, бруд і залишки консерваційних ма-
теріалів (після механічного очищення) видаляють з поверхні прокату розчинни-
ками кислот, синтетичними мийними засобами, органічними розчинами (бензи-
ном Б-70, гасом, уайт-спіритом, трихлоретиленом та ін.). Хімічний спосіб мало-
продуктивний, погіршує умови праці, потребує спеціальних очисних споруд і 
способів регенерації розчинників. Тому найбільшого поширення, особливо для 
очищення листового прокату, набуло дробо- й піскоструминне очищення. 

Якщо після розконсервації і (або) очищення прокат перед подальшою 
обробкою не підлягає зберіганню протягом кількох місяців, то його зазвичай 
піддають дії інгібіторів корозії (при цьому міжопераційний термін зберігання 
прокату має досягати 6–8 місяців) 

Найпоширенішим видом прокату для виготовлення обладнання хіміч-
них виробництв є листовий прокат. Для зменшення або усунення кривизни, 
серпоподібності, жолоблення (хвилястості в поздовжньому й поперечному 
напрямках) прокату застосовують його правку. 
                                                           

* Прокат – це продукція металургійного виробництва, одержувана в результаті обро-
блення металів тиском (обтисканням між обертовими валками), яка в разі потреби підда-
ється додатковим технологічним операціям (прокатуванню, волочінню, згинанню, покри-
ванню тощо) для надання їй особливих властивостей (підвищеної точності геометричних 
розмірів, поліпшеної якості поверхні, корозієстійкості тощо) (ДСТУ 2924–94). 

Сортовий прокат – це прокат гарячекатаний, який виготовлений прокатуванням у 
калібрах і має простий поперечний переріз, що не перетинається з жодною дотичною до 
нього або з продовженням однієї з його сторін (до сортового прокату належать круглий, 
квадратний, шестигранний, штабовий прокати, а також катанка й сріблянка). 

Фасонний профіль прокату – це прокат, поперечний переріз якого перетинається при-
наймні з однією дотичною до нього або з продовженням однієї з його сторін (до фасонних 
профілів прокату належать, наприклад, тавр, двотавр, швелер, кутик, зетовий профіль та ін.). 

Листовий прокат – це прокат прямокутного перерізу з великим числовим відношен-
ням ширини до товщини (ДСТУ 2924–94). 

Листовий прокат завтовшки 4 мм і більше й завширшки 500 мм і більше називають 
товстолистовим прокатом, а прокат завтовшки менше від 4 мм і завширшки 500 мм і бі-
льше – тонколистовим прокатом. 
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Для прокату листового гарячекатаного (ГОСТ 19903–74) відхили від 
площинності на 1 м довжини прокату за його товщині 4 мм і більше мають 
бути не більше: 12 мм для нормального типу площинності та 5 мм для особ-
ливо високого типу площинності, а для прокату листового холоднокатаного 
(ГОСТ 19904–90) за ширини прокату понад 1500 мм: 18 мм для нормального і 
6 мм для особливо високого типу площинності. 

Листовий прокат завтовшки до 36 мм зазвичай правлять у холодному 
стані (тобто без попереднього підігріву). Незважаючи на нескладну техноло-
гію, холодна правка може супроводжуватися появою залишкових деформацій, 
нерівномірно розподілених по довжині й ширині листа. 

Для листів завтовшки понад 36 мм застосовують гарячу правку (тобто 
правку з підігрівом листа). 

Правку листового прокату переважно виконують на листоправильних 
роликових машинах (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Схема правки листового прокату на дев’ятивалковій (а) і семивалковій (б)  
листоправильних машинах: 1 – робочі напрямні валки; 2 – робочі згинальні валки;  

3 – підтримувальні (опорні) валки 

Лист на машині рухається під дією сил тертя, які виникають між поверх-
нею роликів і листом. Правка в цьому випадку відбувається за допомогою бага-
торазового знакозмінного пластичного згинання матеріалу оброблюваного листа 
за напружень, що перебільшують границю плинності матеріалу. Лист випрямля-
ється залишковими напруженнями під час його проходження між роликами в 
прямому й зворотному напрямках. Кількість роликів у машині – від 9 до 17. 

Продуктивність машини визначають швидкістю правки, яка залежить 
від властивостей і характеристик матеріалу листа, товщини й ширини листа. 
Для сталевих листів з мінімальним значенням границі міцності під час розтягу 

600400в K=σ  МПа значення швидкості правки наведено в табл. 2.1. 
Для повного випрямлення листи пропускають крізь машину від трьох до 

п’яти разів. Для правки на одній машині листів різної товщини верхній ряд 
роликів монтують на траверсі, яка може переміщатися по вертикалі. 

Листоправильні роликові машини вирізняються простотою конструкції 

а б 
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та експлуатації, проте вони мають суттєвий недолік – оброблювані листи на 
виході з машини викривляються. 

Провідні виробники листоправильних роликових машин виготовляють 
обладнання для оброблення листового прокату широкої номенклатури як з то-
чки зору його розмірів, так і матеріалу. Наприклад, італійська фірма Boldrini 
випускає листоправильні роликові машини для оброблення листів завширшки 
до 4500 мм і завтовшки до 80 мм*. 

Таблиця 2.1. Швидкість правки сталевих листів на листоправильних роликових машинах 

Розмір листа, мм 
Товщина Ширина 

Швидкість правки, м/с 

1...4 500...2000 0,30...2,50 
4...10 500...1500 0,15...0,30 
10...20 1500...2500 0,10...0,15 
20...50 2000...4000 0,06...0,10 

Для правки листів (а також іншого прокату) застосовують правку на 
правильно-розтяжних, правильно-полірувальних, трубоправильних (згиналь-
них) машинах і правку на пресах. 

2.1.3. Розмічання 
Розмічанням називають операцію, яка полягає в перенесенні на поверх-

ню заготованки з кресленика або зразка розмірних точок або ліній з урахуван-
ням припусків**, необхідних для наступної обробки. 

Розмічання застосовують для визначення контуру оброблюваної деталі, 
місць і розмірів внутрішніх вирізів, роміщення центрів отворів, розмірів фа-
сок, місць гнуття й меж механічної обробки. До розмічання вдаються і для за-
значення базових площин деталей і складанних одиниць. При цьому розмі-
чання виконують як по плоскій поверхні, так і по поверхні корпусів, днищ, 
колекторів тощо. 

Робочі місця розмічання забезпечують вивіреними розмічальними пли-
тами, стелажами й столами, які дають змогу укладати розмічуваний метал без 
прогинів. Для розмічання застосовують потрібний інструмент (вимірювальні 
лінійки, рулетки, кронциркулі, нутроміри, товщиноміри, різці, центрошукачі 
та ін.), гнучкі або жорсткі шаблони (для розмічання значної кількості одноти-
пних елементів), а також оптичні проекційні прилади. Для закріплення слідів 
                                                           

* Boldrini: каталог. – Milano: Boldrini S. p. A., [2008?]. – 6 с. 
** Розрізняють припуски трьох видів: 
1) припуск на механічну обробку (враховують глибину оброблення різанням); 
2) припуски на деформацію (враховують зміну форми заготованок під час оброб-

лення тиском: вальцювання, гнуття, витягування тощо); 
3) конструктивні припуски (потрібні для зварювання, паяння та склеювання (особ-

ливо при утворенні з’єднань деталей внапуск), при утворенні згинального замка й фальця). 
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розмічання в процесі зберігання заготованки й виготовлення деталі викорис-
товують рисувалки й кернери, якими у вигляді безперервних або пунктирних 
ліній фіксують розмітку. При цьому пошкоджується поверхня металу, що не-
припустимо для сталей аустенітного класу марок 08Χ18Н10Т, 12Х18Н10Т, 
12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б, 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т та ін. Для цих сталей, 
а також двошарових сталей з корозієстійким шаром кернування допускається 
тільки по лінії різу. Тому на листовий та інший прокат з корозієстійких сталей 
розмітку та інші позначення наносять електрографом, хімічними методами 
або незмивними фарбами (у випадку листів – на той бік листа, який не контак-
тує з робочим середовищем майбутніх апарата, посудини або машини). 

Основні деталі хімічного апарато- й машинобудування виготовляють з 
листового прокату. Заготованку просторової деталі, виготовлену з листового 
матеріалу, називають розгорткою. 

Великі прямокутні розгортки за-
звичай розмічають, як показано на 
рис. 2.2. На одному з пругів листа ста-
влять дві мітки на відстані, що дорів-
нює довжині заготованки. За кресле-
ником визначають діагональ заготова-
нки й потім наносять риски, які дорів-
нюють довжині діагоналі й ширині де-
талі. Отримані точки забезпечують то-
чні розміри заготованки й побудову 
окремих кутів. 

Якщо розгортка являє собою 
коло, то за радіусом потрібно визна-
чити лише положення її центра. 

Криволінійні контури будують по координатних точках (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Розмітка криволінійного контуру: 1 – деталь; 2 – розгортка деталі 

Рис. 2.2. Спосіб розмічання великих 
прямокутних розгорток 
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Розмічання слід починати з вибору вимірювальної бази, якою може бути 
осьова лінія або одна зі сторін розгортки. Не рекомендується виконувати роз-
мічання, послідовно вимірюючи відрізки від точки до точки, оскільки це при-
зводить до нагромадження похибок. Розмічання необхідно виконувати, щора-
зу вимірюючи розмір від однієї й тієї ж лінії або точки, взятої за вимірюваль-
ну базу. 

Для полегшення складання окремих розгорток деталей апаратобудуван-
ня можна скористатися спеціальними довідниками [6–8]. 

Для розмічання великих деталей особливо складної форми можна засто-
совувати оптичні прилади, які дають змогу проектувати кресленики на поверх-
ню матеріалу. Зображення на матеріалі обкреслюють розмітчики. 

Розмічаючи на листі матеріалу кілька деталей, потрібно розміщувати їх 
таким чином, щоб було якнайменше відходів під час різання. 

Спосіб розміщення заготованок деталей на матеріалі називають 
розкроєм. 

Застосовують три способи розкрою листів: 
1) індивідуальний розкрій – на листі розмічають однойменні заготованки 

або деталі (кільця, ковпачки тощо); 
2) змішаний розкрій – на листі розмічають комплект деталей одного 

апарата, посудини або їх складанних одиниць; правильний розкрій зазвичай 
передбачає прямолінійне різання (рис.2.4); 

3) груповий розкрій – з листа спочатку вирізають великі заготованки, з 
відходів – заготованки середнього розміру, а обрізки використовують для ви-
готовлення дрібних деталей (завдання найбільш раціонального розкрою вирі-
шують зазвичай за допомогою ЕОМ). 

 
Рис. 2.4. Розкрій металевого листа: а – нераціональний; б – раціональний 
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У разі розмічання деталей на листі, якщо його розрізають на частини, на 
кожну деталь наносять марковання, яке завіряють тавром відділу технічного 
контролю і яке відповідає маркованню підприємства-постачальника металу. 

Марковання має містити такі дані: марку сталі (для двошарової сталі – 
марки основного і корозієстійкого шарів), номер партії (плавки) і номер листа 
для листів з полисним випробуванням і двошарової сталі. 

Марковання наносять згідно з вимогами, наведеними в підрозділі 2.7, на 
боці листа або плити, що не контактує з робочим середовищем, у куті на від-
стані 300 мм від пругів. 

Граничні відхили розмірів, якщо в креслениках або в нормативно-
технічній документації (НТД) не вказано більш жорсткі вимоги, мають бути: 

– для механічно оброблюваних поверхонь: отворів Н14, валів h14, реш-
ти 

2
14IT

±  згідно з ГОСТ 25347–82; 

– для поверхонь без механічної обробки, а також між обробленою й не-
обробленою поверхнями – згідно з табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. Граничні відхили розмірів поверхонь без механічної обробки,  
між обробленою і необробленою поверхнями 

Граничні відхили згідно з ГОСТ 25347–82 і ГОСТ 26179–84 Розміри, мм 
отворів валів решти 

До 500 Н17 h17 
2
17IT

±  

Понад 500 до 3150 Н16 h16 
2
16IT

±  

Понад 3150 Н15 h15 
2
15IT

±  

На поверхні металу для виготовлення обичайок і днищ не допускаються 
риски, забоїни, подряпини, раковини та інші дефекти, якщо після їх зачищен-
ня товщина стінки буде менша за розрахункове значення. 

Розрахунковим розміром циліндричних обичайок є довжина кута розго-
ртки по периметру обичайки з внутрішнім діаметром D з листового прокату 
завдовжки s, яку визначають за діаметром нейтральної поверхні: 

( )sDL +π= . 
За потреби виготовлення обичайок з підвищеними вимогами до їх точ-

ності довжина заготованки обичайки становить, мм: 

cbbasDL ++−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++π= 21ф 2

, 

де sф – фактична товщина листа, мм; а – допустима овальність обичайки, мм; b1 – величина 
зазору під зварювання, мм; b2 – припуск на оброблення крайок, мм; c – величина усадки 
зварного шва, мм. 
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Максимальні розміри листів (ГОСТ 19903–74) за товщини листа 5 мм – 
1800×600 мм, 6 мм – 2000×7000 мм, 8 і 10 мм – 2500×2000 мм, 12 мм – 
2500×9000 мм, 16, 18, 20 і 24 мм – 2800×10000 мм, але для виготовлення вели-
ких деталей часто недостатньо одного листа, при цьому бажано, щоб кількість 
листів для їх виготовлення була мінімальною. У таких випадках доцільно ви-
користовувати рулони, вартість яких менша ніж вартість листів. Згідно з 
ГОСТ 19903–74 рулони виготовляють завтовшки від 1,2 до 12 мм; при цьому 
максимальна ширина сталі становить: за товщини 6 мм – 2000 мм, 8 і 10 мм – 
2200 мм, 12 мм – 1800 мм (довжину рулону не регламентують). 

2.1.4. Різання прокату. Оброблення крайок 
Операція різання полягає у відокремленні частини матеріалу від вихід-

ного прокату, поковки або виливка для одержання заготованок, видалення 
зайвого припуску в деталях або підготовки їх крайок під зварювання. 

Різання листів, труб та інших напівфабрикатів виконують механічним, 
газополуменевим, електродуговим і лазерним методами. 

Механічне різання виконують ножицями різних типів (листовими – для 
різання листового прокату, сортовими – для різання сортового прокату, комбі-
нованими – для різання листового й сортового прокату; ножицями з похилим 
ножем (гільйотинних), ножицями з хитним ножем (алігаторних), висічними 
ножицями (для прямого й фігурного різання прокату висіканням відходу), дис-
ковими ножицями), за допомогою зубчастих дискових пил, на відрізних верста-
тах і механічними ножівками. Для різання труб, крім того, застосовують трубо-
відрізні верстати з обертовою трубою й нерухомим різальним інструментом, а 
також верстати з нерухомою трубою, що підлягає розрізанню, і з обертовою рі-
зцевою головкою. 

Ножицями з похилим ножем (гільйотинними ножицями) (рис. 2.5, а) ро-
зрізають листи завтовшки 1…60 мм і завширшки до 3200 мм (розроблено но-
жиці з довжиною різу 14 м і більше) з σв = 400…600 МПа, при цьому кількість 
ходів рухомого ножа за хвилину 10...100. Економічна точність різання листо-
вого прокату завтовшки 1…40 мм становить ±0,12…±1,5 мм. 

Для різання листів з одночасним утворенням скошених крайок застосо-
вують похилі плити, які встановлюють на напрямні ножиць перед ножами 
(рис. 2.6, а). Розрізання листів на декілька мірних кусків виконують за допо-
могою упора, встановленого за ножами (рис. 2.6, б). 

Дискові ножиці бувають п’яти видів: однодискові (з дисковим ножем і 
прямим горизонтальним ножем); дводискові (раніше називалися парнодиско-
вими) з двома дисковими ножами з горизонтальним розміщенням осей; дво-
дискові з двома дисковими ножами, один з яких з горизонтальною, а другий – 
з похилою віссю; дводискові з двома похилими ножами (рис. 2.6) і багатодис-
кові з кількома парами дискових ножів. 
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Рис. 2.5. Схеми дії ножиць: а, б, в – гільйотинні ножиці (γ – кут установлення ножів, 

γ=2...3°; α – кут різання, α=75…80°; β – кут нахилу ножів, β = 2…9°); г – дводискові ножиці 
з горизонтальними осями (δ – кут захоплення дискових ножиць, …°); д – дводискові  
ножиці з однією горизонтальною й другою похилою осями; е – дводискові ножиці  

з похилими осями; ж – багатодискові ножиці з паралельними осями; и – з прямими ножами 
(1 – дискові ножі; 2 – листовий прокат) 

 
Рис. 2.6. Спосіб різання гільйотинними ножицями з одночасним утворенням 

 скошених крайок (а) і спосіб різання по упору (б) 

Дисковими ножицями (рис. 2.5, г) розрізають листи завтовшки 
2,5…25 мм з 500в ≤σ  МПа, при цьому швидкість різання становить: для фігу-
рного різання 2…2,5 м/хв, а для прямолінійного й колового 6…7,5 м/хв. Діа-
метр ножів становить 50…300 мм. Найменший радіус кривизни лінії різання 
дорівнює 0,4…0,7 діаметра дискового ножа. 
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Розрахункове зусилля різання становить: 
– для гільйотинних ножиць (див. рис. 2.5, а–в, за умови β = 2…5°) 

ср

2

tg
5,0 σ

β
=

SP , 

 де P – зусилля різання, Н; S – товщина листа, м; β – кут нахилу ножів 
(див. рис. 2.5, в); σср – опір різанню, МПа ( ( ) вср 8,0...6,0 σ=σ , тут σср – мініма-
льне значення тимчасового опору (границі міцності), МПа); 

– для дискових ножиць (див. рис. 2.5, г) 

ср
п

tg
5,0 σ

δ
=

ShP , 

 де hп – глибина вдавлювання ножів до моменту сколювання, м; δ – кут 
захоплення дискових ножиць, …° (див. рис. 2.5, г); 

– для паралельних ножиць (див. рис. 2.5, и) 
срσ= SLP , 

 де L – довжина різа, м. 
Для газополуменевого різання оброблюваний матеріал нагрівають до тем-

ператури плавлення й вище, після чого відбувається його згоряння в струмені га-
зового окисника. Матеріал нагрівають зазвичай за рахунок згоряння ацетилену, а 
безпосередньо різання виконують технічно чистим киснем. Застосовують ручне, 
напівавтоматичне та автоматичне газокисневе різання. Ручне різання через нері-
вну поверхню різу потребує значних припусків на механічну обробку. Напівав-
томатичне та автоматичне різання забезпечують рівну й чисту поверхню різу. 
Ширина різу за ручного різання становить 3…10 мм, а за автоматичного – 
2…6 мм з відхилом від номінальних розмірів від 0,3 до 0,5 мм. 

Для електродугового різання оброблюваний матеріал нагрівають до те-
мператури плавлення за рахунок теплоти електричної дуги, що виникає між 
оброблюваним металом і електродом і видаляється струменем газу. Це різання 
виконують вугільно-графітовим або вольфрамовим електродом. Струмінь газу 
може бути окиснювальним або інертним. Як окисник застосовують кисень і 
повітря, а як інертний газ – аргон і водень (у разі використання аргоно-
водневої суміші (65 % аргону й 35 % водню), аргон запобігає окиснюванню 
матеріалу крайок різу, а водень збільшує потужність дуги, підвищуючи тем-
пературу в зоні різання до 3700 ºС). 

Останнім часом набуває поширення різання матеріалів за допомогою 
лазера. Лазерне різання забезпечує високу точність і якість різу. 

Для надання крайкам прокату форми й розмірів, заданих НТД або крес-
леником, а також видалення шару металу, пошкодженого під час різання на 
ножицях, або гозополуменевого та електродугового різання, крайки піддають 
обробленню. 
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Підготовка крайок до оброблення передбачає зачищення абразивним 
кругом зазвичай з обох боків поверхні листа в місцях наступного зварюван-
ня на ширині не меншій за 40 мм від торців. Метал зачищають до повного 
видалення окалини й продуктів корозії, тріщин, волосовин та інших дефек-
тів. 

Крайкам надають потрібних форм і розмірів зазвичай на спеціальних 
крайкостругальних, крайкофрезерних, а також універсальних поздовжньо- й 
вертикально-фрезерних верстатах. Іноді крайки оброблюють вручну або із за-
стосуванням пневмозубила. 

Кільцеві крайки піддають обробленню на крайкообточувальних верстатах, 
на яких обичайки закріплено нерухомо, а різальний інструмент за колового обе-
ртання має подачу вздовж її осі. Оброблення крайок штампозварних днищ і ла-
зових отворів у них виконують на токарно-карусельних верстатах. Іноді крайки 
скошують вогневим різанням, після якого їх ретельно зачищають. Для контролю 
форми й розмірів оброблених крайок застосовують спеціальні шаблони. 

У хімічному апаратобудуванні для виготовлення розгорток обичайок 
великих розмірів досить часто окремі листи складають і зварюють у карти 
(полотнища). Після зварювання листів у карту перед вальцюванням з неї оби-
чайки зазвичай знімають опуклості утворених зварних швів. Цю досить тру-
доємну операцію виконують за допомогою пневмотурбінок, пневмозубил або 
спеціального фрезерного трактора, який являє собою самохідний візок з тор-
цевою фрезою. 

Останнім часом на спеціалізованих підприємствах хімічного апарато- й 
машинобудування набувають поширення потоково-механізовані лінії правки, 
очищення, консервації (пасивування) й різання листового прокату. Листи на 
таких лініях обробляють у горизонтальному й вертикальному положеннях (за 
допомогою спеціальних кантувачів) або тільки в горизонтальному положенні 
(у разі оброблення листів великих розмірів і маси). Одну з таких ліній показа-
но на рис. 2.7. 

Лист внутрішньоцеховим підіймально-транспортним пристроєм пода-
ється на приймальний рольганг 1, який напрямляє його в правильні вальці 2. 
Виправлені листи надходять на рольганг 3, де вони орієнтуються за допомо-
гою штовхачів 4. Після орієнтування лист рольгангом 3 подається в дробоме-
тальну камеру 5, у якій швидкість руху листа регулюється залежно від забру-
дненості його поверхні. На виході листа з камери з його поверхні струменем 
стиснутого повітря видаляється пил і залишки дробу. Потім лист рольгангом 6 
подається в пристрій для нанесення ґрунту 7. Заґрунтований лист надходить 
на ланцюговий транспортер 8, яким переміщується крізь сушильну термораді-
аційну камеру 9, за якою встановлено проміжний рольганг 10, що править для 
тимчасової зупинки листа у випадку зайнятості стенда 11 з газорізальною ма-
шиною 12. 
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Рис. 2.7. Типова потоково-механізована лінія правки, очищення, консервації й  
різання листового прокату: 1, 3, 6 – рольганги; 2 – правильні вальці; 4 – штовхач;  

5 – дробометальна камера; 7 – пристрій для нанесення ґрунту; 8 – ланцюговий  
транспортер; 9 – терморадіаційна камера; 10 – проміжний рольганг; 11 – стенд;  

12 – газорізальна машина 

2.2. Виготовлення типових деталей 
Незалежно від наявності специфічних пристроїв переважна більшість 

технологічних посудин і апаратів мають такі типові елементи: корпус, днище 
(днища), накривку, штуцери, люки, опори, зварні й фланцеві з’єднання та де-
талі, виготовлені з труб. 

Основним елементом будь-якого апарата (посудини) є корпус, який 
складається з однієї або кількох обичайок. 

2.2.1. Виготовлення обичайок 
Обичайка – це оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців. 
Незважаючи на те, що в хімічному апаратобудуванні застосовують оби-

чайки некруглого поперечного перерізу (еліптичного, прямокутного, квадрат-
ного зі скругленими кутами та ін.), найбільшого поширення щодо міцності, жо-
рсткості, уніфікації та матеріаломісткості набули циліндричні обичайки. 
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2.2.1.1. Вимоги до обичайок 
Обичайки діаметром до 1000 мм мають виготовлятися не більш, ніж з 

двома поздовжніми швами, а понад 1000 мм – з листів максимально можливої 
довжини, причому вставки допускаються завширшки не більше 400 мм для 
апаратів першої–четвертої груп і не менше 200 мм – для апаратів п’ятої групи 
згідно з ГСТУ 3-17-191–2000. 

Допускається виготовлення обичайок вальцюванням карт, зварених у 
плоскому положенні з кількох листів. 

Ширина листів між кільцевими швами має бути не меншою за 800 мм, а 
ширина замикальної вставки – не менша від 400 мм. 

У суміжних листах допускають поперечні (у напрямку вальцювання) 
шви (рис. 2.8, а) (ці шви стають поздовжніми після надання плоскій заготова-
нці остаточної форми обичайки) за умови їх зміщення відносно один одного 
на величину трикратної товщини найбільш товстого елемента, але не менше 
ніж на 100 мм між осями швів (для посудин і апаратів першої–четвертої груп 
згідно з ГСТУ 3-17-191–2000). 

Обичайки, вальцьовані в картах, допускається виготовляти з перехрес-
ними зварними швами (рис. 2.8, б). 

 
Рис. 2.8. Схеми розміщення зварних швів в обичайці, звареній з окремих листів (а)  

та обичайки, вальцьованої в картах (б) 

Відхил довжини розгортки кола взаємостикованих обичайок має бути 
таким, щоб зміщення крайок В листів (рис. 2.9), яке вимірюють по середині 
поверхні, у стикових з’єднаннях, що визначають міцність посудини або апара-
та, не повинно перевищувати 0,1s, але не більше 3 мм. Зміщення крайок у кі-
льцевих швах, виконуваних електрошлаковим зварюванням, не повинно пере-
вищувати 5 мм. 

 
Рис. 2.9. До визначення зміщення В крайок у кільцевих швах зварюваних обичайок 

а б 
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Відхил внутрішнього (зовнішнього) діаметра обичайки (корпусу) апара-
тів має не перевищувати ± 1 % від номінального розміру. 

Відносна овальність а обичайки (корпусу) апаратів, за винятком таких, 
які працюють під вакуумом або зовнішнім тиском, не повинна перевищувати 
1 %. Величина відносної овальності становить, %: 

– у місцях, де не встановлено штуцерів і люків: 
( ) 1002

minmax

minmax ⋅
+
−

=
DD
DDa ; 

– у місцях, де встановлено штуцери і люки: 
( ) 10002,02

minmax

minmax ⋅
+

−−
=

DD
dDDa , 

де Dmax і Dmin – відповідно максимальний і мінімальний внутрішній (зовнішній) діаметри 
обичайки; d – внутрішній діаметр штуцера або люка. 

Значення а допускається збільшувати до 1,5 % для посудин, якщо спів-
відношення товщини корпусу до внутрішнього діаметра не більше від 0,01. 

Значення а для апаратів, які працюють під вакуумом або зовнішнім тис-
ком, має не перевищувати 0,5 %. Допускається для цих апаратів збільшувати 
значення а до 1 % у разі підтвердження розрахунком на стійкість. 

Значення а для апаратів без тиску (під налив) має бути не більшим від 2 %. 
Для циліндричних обичайок талевих апаратів хімічних виробництв, ко-

рпуси яких виготовляють з листового прокату, за базовий беруть внутрішній 
діаметр, який вибирають з ряду, мм (ГОСТ 9617–76): 400; 450∗; 500; 550*; 600; 
650*; 700; 800; 900; 1000; 1100*; 1200; 1300*; 1400; 1500*; 1600; 1700*; 1800; 
1900*; 2000; 2200; 2400; 2500; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 4000; 
4500; 5000; 5600; 6300; 7000; 7500; 8000; 8500; 9000; 9500; 10000; 11000; 
12000; 14000; 16000; 18000; 20000, а для циліндричних обичайок сталевих 
апаратів, які виготовляють з готових труб, за базовий беруть зовнішній діа-
метр, який вибирають з ряду, мм (ГОСТ 9617–76): 133; 159; 168; 219; 273; 325; 
377; 426; 480; 530; 630; 720; 820; 920; 1020; 1120; 1220; 1320; 1420. 

Внутрішній діаметр обичайок апарата, корпус якого виготовляють з ли-
стового прокату, з контактними пристроями у вигляді тарілок, потрібно виби-
рати з ряду, мм (ГОСТ 21944–76): 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 
1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 
4000; 4500; 5000; 5500; 5600; 6000; 6300; 6400; 7000; 7500; 8000; 9000; 9500; 
10000. 

                                                           
∗ Діаметри зі знаком * призначено лише для оболонок апаратів. Допускається оби-

чайки сталевих емальованих апаратів, а також апаратів з високолегованих сталей, які міс-
тять нікель, виготовляти діаметрами 250, 300 і 350 мм. 



 

 34

Для циліндричних обичайок, які виготовляють з листового прокату ко-
льорових металів і сплавів, за базовий діаметр беруть внутрішній діаметр, 
який вибирають з ряду, мм (ГОСТ 9617–76): 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 
550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 
1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 3600; 
3800. 

2.2.1.2. Колове гнуття листового прокату 
Обичайки різної форми виготовляють частіше на валкових листозгина-

льних машинах і значно рідше – на пресах у штампах. Виготовлення обичайок 
ручним способом, а також місцеве нагрівання й виправлення молотом не до-
пускаються. 

Обичайки зазвичай формують у холодному стані, рідше – у гарячому. У 
разі вальцювання обичайок у холодному стані пластична деформація призво-
дить до залишкових напружень і наклепу, для зменшення яких обичайку за-
звичай піддають термічному обробленню. Мінімально допустимий внутрі-
шній діаметр обичайки для виготовлення її без нагрівання дорівнює сорока 
товщинам листа: sD 40min = . 

У разі вальцювання обичайок у гарячому стані (з підігрівом) листову за-
готованку з вуглецевих сталей підігрівають до 930…950 ºС, а з легованих – до 
температури окалиноутворення. Закінчувати гаряче гнуття слід за температу-
ри не нижчої за 600 ºС для вуглецевих сталей і 700…750 ºС – для легованих. 

Для гнуття обичайок застосовують дво-, три-, чотири- і п’ятивалкові ли-
стозгинальні машини. При цьому найменший діаметр обичайки становить 
приблизно 1,3 діаметра верхнього валка машини (тобто валка, який наприкін-
ці процесу охоплює здеформована листова заготованка). 

Схему виготовлення циліндричних обичайок на двовалкових листозги-
нальних машинах показано на рис. 2.10. 

Радіус гнуття заготованки на машині зі згинальним упором (рис. 2.10, а) 
визначають за його кривизною, тому такі машини мають обмежене викорис-
тання. 

Пружним покривом нижнього валка (рис. 2.10, б) є поліуретан, товщина 
шару якого має забезпечувати потрібну величину деформації листової загото-
ванки дією на неї верхнього сталевого валка. На цих машинах гнуть листи за-
втовшки до 5 мм і завширшки до 1200 мм. Верхній валок виконують змінним 
для виготовлення обичайок різних діаметрів. 

Потрібна форма на двовалкових машинах надається листовій заготован-
ці за один її прохід між валками. 

Попри відносну простоту конструкції двовалкових машин, найбільшого 
поширення набули три- і чотиривалкові листозгинальні машини, які вирізня-
ються універсальністю (рис. 2.11). 
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Рис. 2.10. Виготовлення циліндричних обичайок на двовалкових листозгинальних  

машинах: а – зі згинальним упором (1 – згинальний упор; 2 – верхній валок;  
3 – оброблюваний лист; 4 – стіл; 5 – нижній валок); б – з пружним покривом нижнього  
валка (1 – нижній валок; 2 – верхній валок; 3 – оброблюваний лист; 4 – пружний покрив) 

 
Рис. 2.11. Схеми тривалкової (а) і чотиривалкової (б) листозгинальних машин:  

1 – згинальний валок; 2 – оброблюваний лист; 3 – урухомні валки; 4 – нижній валок;  
γ – кут, під яким рухаються бокові валки 

У цих машинах лист гнуть обертовими валками. У тривалковій машині 
згинальним зазвичай є середній (верхній) валок (рис. 2.12), а в чотиривалко-
вій – бокові валки. Лист, що підлягає вальцюванню, вводять між валками й 
згинають його переміщенням донизу середнього валка (тривалкова машина) 
або підійманням бокових валків (чотиривалкова машина). Гнуття виконують за 
кілька пропусків заготованки крізь міжвалкові зазори. Після кожного пропуску 
кривизну листа збільшують до досягнення замкнутої циліндричної обичайки. 

Провідні виробники листозгинальних машин виготовляють обладнання 
для оброблення листового прокату широкої номенклатури. Наприклад, італій-
ська фірма Boldrini випускає листозгинальні машини для оброблення листів 
завтовшки до 250 мм, а також завширшки до 13000 мм при товшині до 80 мм. 

а б 

а б 
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Рис. 2.12. Тривалкові листозгинальні машини фірми Akyapak (Туреччина): а – модель 

AHS 3100×20–25 mm NS; б – машина зі сформованою обичайкою, що охоплює верхній  
валок [Akyapak: каталог. – Bursa, Türkiye, 2007. – 23 с]. 

Тривалкові машини із симетричним розміщуванням валків і вертикальним 
регулюванням верхнього валка не дають змоги зігнути кінцеві ділянки листа під 
час вальцювання. На довжині, трохи меншій від половини відстані між боковими 
валками, ці ділянки залишаються плоскими. Тому для досягнення правильної 
циліндричної форми обичайок крайки спочатку підгинають. Зазвичай операцію 
підгинання крайок виконують на гідравлічному пресі, але це можливо і на три-
валковій листозгинальній машині вдавлюванням крайок листа в загинальну мат-

а 

б 
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рицю (рис. 2.13, а). Для вальцювання обичайок на чотиривалковій машини дода-
ткового устатковання для підгинання крайок не треба (рис. 2.13, б). 

 
Рис. 2.13. Підгинання крайок листа на тривалковій (а) і чотиривалковій (б)  

листозгинальних машинах: 1 – матриця; 2 – згинальний валок; 3 – урухомні валки;  
4 – лист; 5 – нижній валок 

Послідовність виготовлення циліндричних обичайок на тривалкових лис-
тозгинальних машинах з різними схемами розташування й переміщення валків 
показано на рис. 2.14. При цьому деякі спеціальні схеми, як видно, дають змогу 
підгинати крайки без застосування додаткового устатковання. Також підгинати 
крайки можна і на спеціальному устаткованні (рис. 2.15). 

Три- і чотиривалкові машини дають змогу виготовляти крім циліндрич-
них, також і конічні деталі (обичайки, переходи, днища та ін.). Це досягають 
установленням верхнього валка в тривалковій машині (рис. 2.16) і бокових ва-
лків у чотиривалковій під кутом до горизонталі (зазвичай не більше 10º…12º). 

 
Рис. 2.16. Гнуття конічного днища на тривалковій листозгинальній машині AHS 3100×10–13 mm 

фірми Akyapak (Туреччина) [Akyapak: каталог. – Bursa, Türkiye, 2007. – 23 с]. 

а б 



 

 38

 
Рис. 2.14. Схеми гнуття обичайок на тривалкових листозгинальних машинах:  

а – із симетричним розміщенням валків і вертикальним регулюванням верхнього валка;  
б – з вертикальним регулюванням нижніх валків; в – з горизонтальним регулюванням  
нижніх валків і вертикальним регулюванням верхнього валка; г – з горизонтальним  

і вертикальним регулюванням верхнього валка 

 
Рис. 2.15. Підгинання крайок листа на крайкозгинальній (а) і деформувальній (б) машинах 



 

 39

Кільцеві й дугоподібні деталі з фасонних профілів прокату (тавр, шве-
лер, кутик та ін.), наприклад, для виготовлення опорних поясів під тарілки ма-
сообмінних колон, виготовляють гнуттям цих профілів на роликових сорто-
згинальних машинах, аналогічних за будовою й принципом дії до валкових 
листозгинальних машин (рис. 2.17). Деформування профілів у сортозгиналь-
них машинах відбувається як у вертикальній, так і в горизонтальній площині. 

 
Рис. 2.17. Сортозгинальна машина моделі APK 81 фірми Akyapak (Туреччина)  

[Akyapak: каталог. – Bursa, Türkiye, 2007. – 23 с]. 

Дефектами вальцювання є: перекіс крайок; згин на радіус, менший від 
заданого; конусність, овальність, бочкоподібність (рис. 2.18). Для запобігання 
утворенню дефектів валки листозгинальних машин мають бути суворо цилін-
дричними й паралельними. 

 
Рис. 2.18. Дефекти вальцювання: а – перекіс крайок; б – згин на радіус, менший  
від заданого (перевальцювання); в – конусність обичайки; г – бочкоподібність 

а  б в г 
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Під час виготовлення нежорстких (з відношенням 01,0≤Ds ) або товс-
тостінних обичайок можлива зміна форми їх поперечного перерізу під дією 
власної маси (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Схема втрати стійкості форми під час гнуття нежорстких обичайок із зміною (а) 
початкової форми і без її зміни (б) (1–4 – послідовні положення вальцьованого листа) 

У міру збільшення довжини вильоту листа (рис. 2.19, а) кривизна гілки, 
що виходить з валків, зменшується (криві 1, 2, 3) і, досягнувши трохи більше 
чверті кола, лист втрачає стійкість і падає (крива 4). Якщо ж лист не змінює 
різко своєї форми, але під дією власної маси суттєво згинається (рис. 2.19, б, 
криві 3, 4), то також продовжувати процес вальцювання без застосування спе-
ціальних підтримувальних пристроїв не можна (рис. 2.20). 

Особливої уваги потребує вальцюван-
ня обичайок з двошарової листової сталі 
внаслідок різних властивостей і характерис-
тик основного та плакувального шарів. Так, 
різні значення теплопровідності, коефіцієн-
тів лінійного розширення та міцнісних ха-
рактеристик можуть спричинювати появу 
таких дефектів, як випучини, гофри, склад-
ки, тріщини, розшарування та ін. 
Рис. 2.20. Пристрій для збереження форми нежорст-
кої обичайки під час її вальцювання: 1 – підтримува-
льний ролик; 2 – вальцьована обичайка; 3 – підтри-
мувальна труба; 4 – регулювальний гвинт; 5 – валки 

Застосовують також спосіб вільного гнуття циліндричних обичайок 
(рис. 2.21), який вирізняється простотою устатковання й низькою трудомісткістю. 

Послідовність переходів під час гнуття півобичайки (корита) на гідрав-
лічному пресі показано на рис. 2.22. Обичайку в цьому разі виготовляють на-
ступним зварюванням двох півобичайок. У такий спосіб виготовляють оби-
чайки завтовшки стійки 100 мм і більше. 
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Рис. 2.21. Схема процесу вільного гнуття обичайок: а – установлення заготованки  

і початок гнуття; б – процес гнуття; в – закінчення гнуття 

 
Рис. 2.22. Послідовність переходів (1–16) під час гнуття півобичайки (корита) на  

гідравлічному пресі: а – пуансон згинального преса; б – колодки; в – штовхач маніпулятора 
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2.2.1.3. Складання поздовжнього стику обичайок 
Для складання поздовжнього стику циліндричних обичайок найчастіше 

використовують зварювальні роликові обертачі (ДСТУ 2875–94). 
Обертачі складаються із секцій роликоопор, які виготовляють таких ви-

конань: 
1) за наявності переміщень: стаціонарні та пересувні; 
2) за наявності урухомника: урухомні та неурухомні (холості); 
3) за конструкцією роликоопор: з одинарними роликоопорами і з балан-

сирними (самовстановлюваними) роликами (рис. 2.23). 

 
Рис. 2.23. Роликовий зварювальний обертач (а) і пересувні (урухомні та неурухомні)  

роликоопори з балансирними роликами (б) 

а 

б 
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Вантажопіднімність однієї секції коливається від 80 кг до 160 т, а обер-
тачів: двосекційних – від 160 кг до 315 т, а трисекційних – від 200 кг до 200 т. 

Для складання поздовжнього стику обичайки потрібно забезпечити не-
обхідні розміри й форму зазору під зварювання. 

Для складання поздовжнього стику жорстких обичайок використовують: 
в осьовому напрямку обичайки – гвинтові стяжки, а в радіальному – спеціальні 
струбцини (рис. 2.24). Потрібну величину зазору під зварювання при цьому за-
безпечують розміщенням у ньому дистанційних металевих прокладок. 

 
Рис. 2.24. Варіант складання поздовжнього стику обичайки (а) в осьовому (б)  

(за допомогою гвинтової стяжки) і радіальному (в) (за допомогою складальних струбцин) 
напрямах: 1, 2 – затискні гвинти; 3, 4 – регулювальні гвинти 

Для складання тонколистових і нежорстких обичайок, які випускають се-
рійно, можна використовувати стяжні й розпірні складальні кільця (рис. 2.25). 

а 

б 
в 

Б В 

В 

В–В 

А 
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Рис. 2.25. Складальні кільця: а – стяжне; б – розпірне;  
в – установлення розпірного домкрата в корпусі апарата 

Для складання поздовжнього стику обичайок використовують також 
спеціальну установку, яка являє собою конструкцію з двох рам 4 і 6 і змонто-
ваних на них урухомників 5 і 7. По напрямних рами 6 переміщуються дві ро-
ликові опори 11, одна з яких має урухомник обертання 12. По напрямних 3 
рами 4 переміщуються гідрострубцини 1 і 8, які призначені для правки раді-
ального зміщення й недовальцювання крайок, а також можуть правити за упо-
ри під час правки крайок торців обичайки. Гідрострубцину 1 споряджено на-
сосною установкою 2. На рамі кожної гідрострубцини встановлюють Г-
подібний упор 9 з гідроциліндрами 10, призначеними для виправлення раді-
ального зміщення крайок (рис. 2.26). 

 
Рис. 2.26. Установка для складання поздовжнього стику обичайок: 1, 8 – гідрострубцини;  

2 – насосна установка; 3 – напрямна; 4, 6 – рами; 5, 7 – урухомники роликоопор;  
9 – Г-подібний упор; 10 – гідроциліндр; 11 – роликоопори;  

12 – урухомник обертання роликоопори 

Для роботи на установці роликоопори 11 установлюють на заданий діа-
метр обичайки, після чого обичайку розміщують на роликоопорах так, щоб лі-
вий її кінець виходив за межі ролика на 250...300 мм, а стик розміщувався в 

 а б в 
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нижньому положенні суворо у вертикальній площині, що досягається обер-
танням урухомної роликоопори. Потім праву гідрострубцину 1 посувають так, 
щоб торець обичайки ввійшов у зів Г-подібного упора. Після цього посувають 
ліву струбцину й за допомогою гідроциліндрів затискують крайки обичайки. 
Після зведення недовальцьованих крайок електрозварюванням прихвачують 
крайки поздовжнього стику, гідрострубцини розводять у вихідне положення, а 
складену обичайку знімають з установки, після чого зварюють поздовжній 
стик обичайки. 

2.2.1.4. Зварювання поздовжнього стику обичайки 
Виконання внутрішнього й зовнішнього поздовжніх швів обичайок діа-

метром 1600 мм і більше зазвичай використовують за допомогою зварюваль-
ного трактора. При цьому роликовий зварювальний обертач комплектують 
спеціальною флюсовою подушкою. 

Для зварювання поздовжніх швів обичайок діаметром меншим за 
1600 мм доцільно використовувати установки, які містять роликовий зварю-
вальний обертач 1, зварювальну консоль 2 (для виконання внутрішнього шва) 
і веловізок 3 (для виконання зовнішнього шва) (рис. 2.27). 

 
Рис. 2.27. Установка для зварювання поздовжнього стику обичайки:  

1 – роликовий зварювальний агрегат; 2 – зварювальна консоль; 3 – веловізок 

2.2.1.5. Правка й відбортовка обичайок, виконання зигів, 
скосів і отворів 

Форму поперечного перерізу нежорстких обичайок ( 01,0≤Ds ) виправ-
ляють зазвичай за допомогою стяжних або розпірних кілець і розтискних при-
строїв безпосередньо перед складанням обичайок між собою й зварюванням з 
фланцями або днищами (тобто перед утворенням кільцевих швів), а безпосе-
редньо правці зазвичай піддають жорсткі обичайки ( 01,0>Ds ). 
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Застосовують різні методи правки обичайок: гідророздавання на пресах-
розширниках, радіальний розтяг на пресах, правку вибухом та інші, але найбі-
льшого поширення набула правка обичайок на валкових листозгинальних ма-
шинах. Безпосередньо перед правкою обичайок на цих машинах опуклість 
внутрішнього поздовжнього зварного шва має бути знята. Як і вальцювання, 
правку обичайок виконують у холодному й гарячому станах. Після правки 
обичайку зазвичай піддають термічному обробленню. 

Відбортовку крайок обичайок всередину або назовні застосовують для 
виготовлення різного хімічного обладнання, наприклад, апаратів і реакторів з 
оболонками. Згинальний пристрій верстата для відбортовки обичайок склада-
ється з опорного й згинального роликів з регульованим зазором між ними, які 
встановлено на поворотному механізмі. У разі обертання оброблюваної оби-
чайки поворотний механізм з опорним і згинальним роликами, між якими ро-
зміщено крайку обичайки, поступово повертається на потрібний кут, дефор-
муючи цю крайку та утворюючи відбортовку заданої довжини й кута нахилу. 

Іноді на обичайці для надання 
їй додаткової жорсткості або встано-
влення й закріплення розтискних 
опорних кілець, перегородок, масоо-
бмінних тарілок тощо часто викону-
ють кільцеві зиги (зовнішні або вну-
трішні). Зигування обичайок зазвичай 
виконують на зигувальній машині 
(зигмашині, ГОСТ 11370–75), опоря-
дженій однією чи кількома парами 
зигувальних роликів (рис. 2.28). 

Після оброблення обичайки ти-
ском її піддають механічному оброб-
ленню: обрізають торці обичайки, ро-
змічають і виконують скоси та отвори 
під штуцери, люки, лази тощо. 

Обрізання крайок обичайок (і днищ) є однією з основних технологічних 
операцій під час виготовлення ємнісної апаратури. 

Попереднє обрізання крайок зазвичай виконують за допомогою газового 
(плазмового) різання. Відповідна установка (рис. 2.29) містить поворотну ко-
лону 1, верхню 2 і нижню 3 консолі з газовими (плазмовими) різаками, урухо-
мник 4 підіймання та опускання верхньої консолі, станину 5, поворотний при-
стрій 6, планшайбу 7 та урухомник планшайби 8. Обичайку встановлюють на 
ступінчасті башмаки планшайби 8. 

На схожій установці карусельного типу відбувається й механічне підрі-
зання торців обичайок і оформлення крайок під зварювання. 

Рис. 2.28. Утворення зигів на зигувальній 
машині: 1 – оброблювана обичайка; 

2 – зиг; 3 – зигувальні ролики 
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Для розмічання прямих скосів і центрів отворів використовують при-

стрій, показаний на рис. 2.30. Розмічувану обичайку встановлюють вертика-
льно на упори 1 (для цього за допомогою нарізної муфти 2 і розтискних важе-
лів 3 упори 1 розводять на потрібну відстань між собою). Нахил обичайки під 
кутом до вертикалі забезпечують поворотом стояка 4. 

Радіусні скоси й контури отворів під вирізання раціонально розмічати за 
допомогою пристрою, зображеного на рис. 2.31. 

 

Рис. 2.30. Пристрій для розмічання 
торців, скосів і центрів отворів оби-
чайок: 1 – упор; 2 – нарізна муфта; 

3 – розтискні важелі; 4 – стояк;    
5 – обичайка 

Рис. 2.31. Пристрій для розмічання отворів 
обичайок: 1 – опорна призма; 2 – обичайка; 
3 – вістря конуса; 4 – розмічальний конус;   

5 – горизонтальна планка; 6 – ковзна втулка; 
7 – труба; 8 – маховик 

Рис. 2.29. Установка для газового 
(плазмового) обрізання крайок 
обичайок (і днищ): 1 – поворотна 
колона; 2, 3 – верхня й нижня 

консолі з різаками; 4 – урухомник
вертикального переміщення вер-
хньої консолі; 5 – станина; 6 – 
поворотний пристрій; 7 – план-
шайба; 8 – урухомник планшай-
би; 9, 10 – обичайка найменшого 

й найбільшого діаметрів 



 

 48

2.2.2. Виготовлення днищ 
Днище – це незнімна частина корпусу посудини чи апарата, яка обмежує 

внутрішню порожнину з торця. У хімічному апаратобудуванні застосовують 
днища різних видів: плоскі відбортовані й невідбортовані, конічні відбортова-
ні й невідбортовані, півсферичні (півкульові), сферичні (кульові) невідборто-
вані, а також найбільш поширені еліптичні відбортовані днища (рис.2.32). 

 
Рис. 2.32. Днища для сталевих зварних апаратів: а – еліптичне відбортоване;  

б – півсферичне відбортоване; в – конічне відбортоване; г – конічне невідбортоване  
з плоским диском; д – сферичне невідбортоване; е – плоске невідбортоване 

2.2.2.1. Вимоги до днищ 
Технічні вимоги до днищ сталевих зварних посудин і апаратів хімічних 

та споріднених виробництв визначають ГСТУ 3-17-191–2000. 
Основні розміри плоских днищ посудин і апаратів, призначених для ро-

боти під налив, мають відповідати ГОСТ 12622–78 або ГОСТ 12623–78. 
Плоскі днища посудин і апаратів, призначених для роботи під тиском, 

мають виготовлятися з поковок (як виняток у цьому випадку можуть застосо-
вуватися плоскі відбортовані днища, які виготовляють штампуванням з лис-
тового прокату). 

Основні розміри конічних відбортованих днищ мають відповідати 
ГОСТ 12619–78, а конічних невідбортованих днищ, призначених для посудин 
і апаратів, які працюють під налив або під тиском до 0,07 МПа – ГОСТ 12620–78 
і ГОСТ 12621–78. 

Конічні невідбортовані днища або переходи допускається застосовувати 
для посудини і апаратів, які працюють під тиском, якщо центральний кут при 
вершині конуса не більший за 45º, а також для посудини і апаратів, які пра-
цюють під зовнішнім тиском або вакуумом, якщо цей кут не більший за 60º. 

 а 

 в 

б

г
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е



 

 49

Сферичні невідбортовані днища (кульовий сегмент) допускається застосо-
вувати в посудинах, які працюють під тиском, що не перевищує 0,07 МПа або 
під налив. При цьому радіус сфери R має задовольняти нерівність DR ≤≤85,0 . 

Основні розміри еліптичних днищ мають відповідати ГОСТ 6533–78. 
Заготованки опуклих днищ допускається виготовляти зварними із час-

тин з розміщенням зварних швів, показаних на рис. 2.33. 

 
Рис. 2.33. Схеми розміщення зварних швів заготованок опуклих днищ 

Відстані С і С1 від осі заготованки до центра зварного шва мають бути 
не більшими від однієї п’ятої внутрішнього діаметра днища. Кількість пелюс-
ток при цьому не регламентують (див. рис. 2.33). 

Колові шви опуклих днищ, виготовлених зі штампованих пелюсток і ша-
рового сегмента (див. рис. 2.33, н), мають бути розташовані від центра днища на 
відстані не більшій за однієї третини внутрішнього діаметра днища (у проекції). 

Якщо в центрі днища встановлюють штуцер, то шаровий сегмент допу-
скається не виготовляти. 

а б в
г 

д е ж и 

к л м н 
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Найменша відстань між меридіональними швами в місці їх примикання 
до кульового сегмента або штуцера, встановленого в центрі днища замість се-
гмента, а також між меридіональним швом на кульовому сегменті має бути 
більшою за трикратну товщину днища, але не меншою ніж 100 мм між осями 
швів. 

Розміщення отворів в еліптичних і півсферичних днищах не регламен-
тують. 

Під час виготовлення днищ зміщення крайок зварюваних заготованок 
днищ не має перевищувати 10 % від товщини листа, але не більше за 3 мм. 

Відхил діаметра циліндричної частини відбортованих днищ не має бути 
більшим за ±1 % номінального діаметра. Відносна овальність також не має пе-
ревищувати 1 %. 

Готове днище, яке є товарною продукцією, повинно мати марковання, яке 
наносять на зовнішню опуклу поверхню днища: товарний знак або наймену-
вання підприємства-виробника, номер днища за системою нумерації підприєм-
ства-виробника, марку матеріалу, умовне позначення, тавро технічного нагля-
ду. 

Відхил від площинності для плоских днищ не має перевищувати вимог 
до відхилення від площинності на лист згідно з ГОСТ 19903–74 і ГОСТ 
10885–85. 

Стоншення товщини стінки відбортовки конічних днищ, виготовлених 
штампуванням, може становити до 15 % від вихідної товщини заготованки. 

Граничні відхили висоти відбортовки не повинні перевищувати +10 і мі-
нус 5 мм. 

Граничні відхили розмірів і форми еліптичних днищ не мають перевищу-
вати значень, визначених ГСТУ 3-17-191–2000. У днищах, які виготовляють 
штампуванням або фланжируванням, допускається стоншення до 15 % від ви-
хідної товщини заготованки та стовщення відбортовки днища до 15 %. 

Контроль форми днища виконують плоским шаблоном довжиною 0,5D. 

2.2.2.2. Виготовлення плоских і конічних днищ 
Для плоских невідбортованих днищ технологічний процес виготовлення 

повністю збігається з технологічним процесом виготовлення заготованок від-
повідної форми. Наприклад, плоскі невідбортовані днища круглої форми виго-
товляють за таким маршрутом: розконсервація листового прокату; розмічання; 
різання заготованки; токарне оброблення зовнішніх і торцевих поверхонь, а та-
кож формоутворення крайок. 

Для плоских відбортованих днищ круглої форми технологічний маршрут 
містить такі операції: розконсервація листового прокату; розмічання; різання 
заготованки; відбортовування; токарне оброблення торцевої поверхні та фор-
моутворення крайок. 
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Для конічних невідбортованих днищ технологічний процес містить такі 
операції: розконсервацію листового прокату; розрахунок розмірів плоскої заго-
тованки та її розмічання; різання заготованки; гнуття конічного днища; скла-
дання поздовжнього стику; зварювання поздовжнього стику; контроль якості 
зварного шва; токарно-карусельну. 

Для конічних відбортова-
них днищ технологічний процес 
аналогічний попередньому тех-
нологіному процесу, але після 
контролю якості зварного шва 
виконується операція відборто-
вування. Цю операцію викону-
ють на відбортовувальних ма-
шинах (рис. 2.34) з нагріванням 
місць відбортовування, а іноді – і 
всієї заготованки. 

Після відбортовування виконують токарно-карусельне оброблення тор-
цевих поверхонь. 

Заключною обробкою днищ є розмічання та оброблення отворів під пат-
рубки штуцерів, люки, лази тощо. 

2.2.2.3. Виготовлення еліптичних і півсферичних днищ 
Еліптичні відбортовані сталеві днища набули найбільшого поширення в 

хімічному апаратобудуванні. Основні розміри цих днищ визначає ГОСТ 6533–78. 
Півсферичні днища як більш металоісткі менш поширені. 

Днища виготовляють штампуванням на пресах, обкочуванням роликами, 
а також електрогідравлічним і електромагнітним штампуванням. 

Будь-який технологічний процес виготовлення днищ складається з таких 
груп операцій: виготовлення заготованок, формування, заключні операції. 

Діаметри розгорток еліптичних днищ подано в додатку до ГОСТ 6533–78 
(так, діаметр заготованки еліптичного днища з внутрішнім базовим діаметром 
1000 мм і товщиною 8 мм з урахуванням технологічного припуску на оброб-
лення становить 1250 мм). 

Формування еліптичних і півсферичних днищ виконують як без підігріву, 
так і з підігрівом заготованки (гаряче формування застосовують зазвичай, коли 
потужність устатковання недостатня або заготованка має схильність до склад-
коутворення під час формоутворення днища). 

Під час формування днищ методом штампування на пресах (рис. 2.35, 
2.36) заготованку після нагрівної печі подають на прес, на якому її штампують 
зазвичай за одну операцію (за дві операції штампують днища у разі, коли по-
трібно виготовляти днище підвищеної точності). 

Рис. 2.34. Відбортовувальна машина: 1 – рухомий 
стояк; 2, 3 – формувальні ролики (верхні й нижні); 
4 – урухомник нижніх роликів; 5 – конічна деталь 
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Під час штампування пуансон, 
рухаючись вниз, протягує нагріту заго-
тованку крізь матрицю. При цьому за-
готованка щільно охоплює пуансон і, 
остигаючи, затискує його. Відштампо-
вану заготованку днища знімають з пу-
ансона під час його зворотного ходу 
зривачами. Днище падає на підкладну 
плиту під штампом, після чого разом із 
зазначеною плитою її вилучають з ро-
бочої зони. 

 
 

 
Рис. 2.36. Чотириколонний гідравлічний прес фірми Boldrini (Італія) для штампування 
днищ зусиллям до 5000 т [Boldrini: каталог. – Milano: Boldrini S. p. A., [2008?]. – 6 с]. 

Рис. 2.35. Штамп для штампування днищ: 
1 – підставка; 2 – кільце-матриця; 3 – 

притискач; 4 – пуансон; 5 – пуансонотри-
мач; 6 – сформована заготованка днища 
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У виробництві великогабаритних товстостінних днищ набув поширення 
спосіб гарячого обкочування роликами на спеціальних фланжирувальних ма-
шинах. Кінематичну схему фланжирувальної машини, схему процесу форму-
вання днища, а також загальний вигляд машини показано на рис. 2.37–2.39. 

 
Рис. 2.37. Кінематична схема фланжирувальної машини: 1 – головний урухомник;  

2 – центруючий механізм; 3 – пуансон (нижній штамп); 4 – матриця (верхній штамп);  
5 – шток; 6 – гідроциліндр; 7 – каретка переміщення натискного ролика;  

8 – натискний (давильний) ролик; 9 – опорний ролик 

 
Рис. 2.38. Схема процесу формування днища обкочуванням на фланжирувальній машині:  
а – центрування нагрітої заготованки в штампі; б – штампування центральної частини  

днища; в – калібрування днища 

б а  в 
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Рис. 2.39. Фланжирувальна машина фірми Boldrini (Італія, модель Ribo)  
для виготовлення днищ діаметром до 8000 мм і завтовшки до 50 мм  

[Boldrini: каталог. – Milano: Boldrini S. p. A., [2008?]. – 6 с]. 

Формування днища на фланжирувальній машині виконують таким чи-
ном (див. рис. 2.38). Підігріту заготованку встановлюють на опуклу поверхню 
нижнього штампа 3 і центрують за допомогою спеціального механізму 5 
(рис. 2.38, а). Верхнім штампом 1 з увігнутою поверхнею заготованку притис-
кають до нижнього штампа 3, у результаті чого частково формується центра-
льна частина днища (рис. 2.38, б). Потім верхній і нижній штампи із затисну-
тою між ними заготованкою починають обертатися й за допомогою натискно-
го (давильного) ролика 6 здійснюється обкочування формованого днища 
(рис. 2.38, в). Одночасно остаточно формується центральна частина днища. 
Днище обкочують і калібрують натискним 6 та опорним 4 роликами. При цьо-
му днища одного діаметра незалежно від товщини й марки сталі оброблюють 
на фланжирувальній машині за однакової технологічної оснастки. 

Заключні операції передбачають розмічання днищ для підрізання торця, 
оброблення крайок, розмічання та оброблення отворів, контроль і маркування 
днищ (рис. 2.40). 
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Рис. 2.40. Установка для підрізання торців днищ (і обичайок), розмічання й вирізання  
отворів, уставлення й приварювання штуцерів: 1 – поворотний стіл; 2 – опорні ролики;  

3 – планшайба; 4 – домкрати; 5 – площадка зварника; 6 – площадка обслуговування;  
7 – портал; 8 – платформа; 9 – верхня балка; 10 – траверса; 11 – колона; 12 – рейки 
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2.2.3. Виготовлення фланців 
У технологічному обладнанні хімічних виробництв для рознімного спо-

лучення його елементів найбільшого поширення набули фланцеві з’єднання*. 
За допомогою фланців між собою з’єднуються корпусні деталі посудин і апа-
ратів (корпус з накривкою, корпус з розподільною камерою, царги колонного 
апарата між собою та з накривкою), елементи трубопроводів, а також трубо-
проводи, трубопровідна й запобіжна арматура та прилади, які приєднують до 
обладнання. 

Фланцеві з’єднання забезпечують міцність, жорсткість і герметичність 
рознімного з’єднання, дають змогу швидко складати або розбирати обладнан-
ня, сполучних частин і трубопроводів. 

Стандартизацію двох основних груп фланців здійснено на міждержавно-
му рівні: сталевих і чавунних фланців для арматури, сполучних частин і трубо-
проводів (ГОСТ 12815–80, ГОСТ 12816–80, ГОСТ 12819–80, ГОСТ 12820–80, 
ГОСТ 12821–80 і ГОСТ 12822–80), а також сталевих фланців для з’єднання ко-
рпусних частин посудин і апаратів (ГОСТ 28759.1–90, ГОСТ 28759.2:2008, 
ГОСТ 28759.3:2008, ГОСТ 28759.4:2008 і ГОСТ 28759.5–90). 

Найбільшого поширення в хімічному апарато- й машинобудуванні на-
були приварні (плоскі приварні та приварні в стик) і вільні на приварному кі-
льці сталеві фланці (рис. 2.41). 

Переваги плоских приварних фланців – простота конструкції й виготов-
лення, недоліки – невисока жорсткість і утворення напливів поблизу отворів 
під болти або шпильки після зварювання. Ці недоліки повністю усуваються 
конструкцією більш міцних і жорстких приварних у стик фланців, але їх вар-
тість і металомісткість набагато вищі. 

Переваги вільних фланців на приварному кільці – вільна орієнтація на-
вколо його осі (осі патрубка або труби) і належні умови експлуатації за висо-
кої температури, недолік – більша, порівняно з приварними, товщина фланця. 

Детально питання конструювання та умов застосування фланців і флан-
цевих з’єднань розглянуто в навчальному посібнику [15]. 

Як заготованки для виготовлення фланців використовують поковки, 
штамповані елементи, листовий, квадратний і штабовий прокати, фасонні 
профілі прокату й бандажні заготованки. При цьому приварні в стик фланці 
мають виготовлятися з поковок, штамповок або бандажних заготованок. 
Допускається виготовлення фланців приварних у стик вальцюванням по 
площині листа для посудин і апаратів, які працюють під тиском не більшим 
                                                           

* Фл а н ц е в е  з ’ є д н а н н я  – це з’єднання складових частин виробу із застосуван-
ням фланців (ДСТУ 2390–94). 

Фл ан е ц ь  – це з’єднувальна частина труб, арматури, посудин, апаратів тощо, яка 
являє собою зазвичай плоске кільце або диск з рівномірно розміщеними отворами для про-
ходу болтів або шпильок. 



 

 57

від 2,5 МПа й за температури від мінус 40 до 200 ºС (поздовжня вісь фланця 
має збігатися з напрямом вальцювання листової заготованки), або гнуття ко-
ваних штаб для посудин і апаратів, які працюють під тиском не більшим від 
умовного тиску 6,3 МПа. 

 
Рис. 2.41. Основні типи фланців, застосовуваних у сталевих посудинах та апаратах:  

а, б – плоскі приварні; в – приварний у стик; г – вільні на приварному кільці;  
1 – фланець; 2 – обичайка (патрубок); 3 – прокладка; 4 – приварне кільце 

Допускається виготовлення фланців, приварних у стик, з внутрішнім ді-
аметром не більшим ніж 200 мм методом точіння із сортового прокату. 

Плоскі фланці допускається виготовляти зварними з частин за умови 
виконання зварних швів з повним проварюванням по всьому перерізу фланця. 
Допускається розміщувати отвори на зварних швах. 

Якість радіальних зварних швів фланців має бути перевірена радіацій-
ним методом або ультразвуковою дефектоскопією в обсязі 100 %. 

1 3 2 1 3 2 

а б 

в г 

1 3 

2 

1 4 3 2 
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Вибираючи спосіб виготовлення заготованки для фланця, потрібно вра-
ховувати матеріал і розміри фланця, коефіцієнт використання металу, трудо-
місткість виготовлення та інші фактори (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3. Застосування різних способів виготовлення заготованок для фланців 

Найменування способу Номінальний 
діаметр Тип виробництва 

Штампування на молотах вільного кування DN10–DN250 Серійне  
Штампування на кривошипних гарячештам-
пувальних пресах 

DN10–DN150 Серійне, масове 

Гнуття фасонних профілів прокату Понад DN250 Серійне 
Виготовлення з бандажних заготованок DN400–DN2400 Масове 
Виготовлення зі зварених секторів Понад DN400 Одиночне 

Спосіб штампування на молотах вільного кування (рис. 2.42, 2.43) за-
безпечує високу продуктивність і точність розмірів заготованок, у результаті 
чого суттєво зменшується металомісткість виготовлених фланців. 

 
Рис. 2.42. Штамп для штампування 

фланців: 1 – верхня частина; 2 – нижня 
частина 

Рис. 2.43. Комбінований штамп для проши-
вання центрального отвору та обрізання об-
лою (І – вихідне положення штампа; ІІ – по-
ложення штампа після зачищення й проби-
вання): 1 – пробивний пуансон, 2 – поковка;   

3 – зачисна матриця; 4 – видра; 5 – пробивний 
пуансон; 6 – облой 

Штампуванням на кривошипних гарячештампувальних пресах забезпечу-
ються ще більші значення продуктивності та коефіцієнта використання металу. 

Гнуття профілів прокату з наступним зварюванням доцільно застосову-
вати тоді, коли переріз фланця відносно малий і матеріал фланця має задові-
льну зварюваність. Технологічний процес виготовлення заготованок у цьому 
разі полягає в розрізанні штаби або профілю на мірні заготованки, гнутті в кі-
льце, стиковому зварюванні й механічному обробленні. 

Фланцезгинальну машину для виготовлення в гарячому стані кілець і 
півкілець для фланців показано на рис. 2.44. 
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Рис. 2.44. Фланцезгинальна машина: 1 – урухомник; 2 – висувний упор; 3 – заготованка;  

4 – валик; 5 – штанга; 6 – гідроурухомник; 7 – гідроциліндр; 8 – рама; 9 – консоль;  
10 – пульт керування; 11 – шестерня; 12 – рукоятка; 13 – згинальний ролик; 14 – гвинт;  

15 – затискний ексцентрик; 16 – зубчасте колесо; 17 – змінний шаблон;  
18 – поворотний стіл; 19 – станина; 20 – вісь; 21 – вал; 22 – конічна передача;  

23 – редуктор; 24 – електродвигун 

Кінець штаби 3 затискають між ексцентриком 15 і шаблоном 17. У разі 
обертання стола 18 за годинниковою стрілкою відбувається самозатягування 
ексцентрика й гнуття штаби за шаблоном. Для виготовлення повного кільця 
ексцентрик відводять від зігнутої штаби під час обертання столу проти годин-
никової стрілки й завчасним звільненням ексцентрика упором 2. Потім стіл 
знову починає повертатися за годинниковою стрілкою, при цьому ексцентрик 
затискає штабу в положенні, показаному штриховою лінією. Після цього оста-
точно формують заготованку кільцевої форми. 

Також кругову та еліптичну заготованки фланців можна виготовити на 
роликовій сортозгинальній машині (рис. 2.45). 
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Способом розкочування кільця виготовляють суцільну заготованку фла-
нця, внаслідок чого відпадає потреба у формуванні радіального зварного шва. 
У цьому разі вихідну циліндричну заготованку спочатку осаджують (зменшу-
ють висоту зі збільшенням площі її поперечного перегину), пробивають (утво-
рюють у заготованці отвір зсуванням з вилученням частини металу у відходи), 
розкочують на оправці (рис. 2.46) і нарешті вальцюють на стані (рис. 2.47, 
2.48). 

 
Рис. 2.45. Схема гнуття штаб на ролико-
вій сортозгинальній машині: а – кругло-

го фланця; б – еліптичного фланця 

Рис. 2.46. Схема розкочування кільцевої заго-
тованки на роговій оправці: 1 – верхній бойок; 

2 – заготованка; 3 – ріг; 4 – нижній бойок 

 
Рис. 2.47. Схема вальцювання фланця на стані: 1, 2 – консольні валки; 3 – заготованка;  

4 – гідроурухомник; 5 – упорні ролики 

Розкочування на оправці застосовують для збільшення внутрішнього й 
зовнішнього діаметрів пробитої заготованки в результаті зменшення початко-
вої товщини кільця. Під час вальцювання кільцевої заготованки на стані теж 
не тільки утворюють потрібну форму кільця, але й збільшують її діаметр. 

Остаточними операціями з виготовлення фланців є механічне оброблен-
ня виготовлених заготованок (насамперед ущільнювальної поверхні) і сверд-
ління отворів під болти (шпильки). 
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Рис. 2.48. Вальцювальний стан моделі APK 360 фірми Akyapak (Туреччина)  

[Akyapak: каталог. – Bursa, Türkiye, 2007. – 23 с]. 

2.2.4. Виготовлення трубних решіток 
Однією з основних деталей кожухотрубних теплообмінників (а також 

грійних камер випарних апаратів, кубів-кип’ятильників ректифікаційних ко-
лон та інших апаратів) є трубні решітки – деталь з отворами для встановлення 
й закріплення в них теплообмінних труб. 

Кожухотрубні теплообмінники виготовляють таких типів: 
Н – з нерухомими трубними решітками (рис. 2.49, а) 
К – з температурними компенсатором на кожусі (рис. 2.49, б); 
П – з плаваючою головкою (рис. 2.49, в, г); 
У – з U-подібними теплообмінними трубами (рис. 2.49, д, е); 
ПК – з плаваючою головкою й температурним компенсатором на ній 

(рис. 2.49, ж). 

 
Рис. 2.49. Типи кожухотрубних теплообмінників: а – з нерухомими трубними решітками;  

б – з температурними компенсатором на кожусі; в, г – з плаваючою головкою;  
д, е – з U-подібними теплообмінними трубами; ж – з плаваючою головкою  

і температурним компенсатором на ній (1 – трубна решітка) 

а 
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Рис. 2.49. Закінчення. (Див. також с. 61) 
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Конструкції трубних решіток апаратів типів Н і К мають відповідати 
рис. 2.50, якщо немає інших вказівок у технічному проекті. При цьому трубні 
решітки, показані на рис. 2.50, б виготовляють з поковок, на рис. 2.50, в – з лис-
тової вуглецевої сталі, а на рис. 2.50, е – з листової сталі аустенітного класу. 

 
Рис. 2.50. Схеми кріплення трубних решіток в апаратах типів Н і К: 1 – трубна решітка;  

2 – теплообмінна труба; 3 – фланець; 4 – підкладне кільце; 5 – кінцева обичайка; 6 – кожух 

Схема розміщення теплообмінних труб у трубних решітках: 
а) по вершинах рівносторонніх трикутників (рис. 2.51, а) для типів Н і К; 
б) по вершинах квадратів або рівносторонніх трикутників 

(рис. 2.51, а, б) – для типів П, У і ПК. 

 
Рис. 2.51. Схеми розміщення теплообмінних труб у трубних решітках:  
а – по вершинах рівносторонніх трикутників; б – по вершинах квадратів 

а б в 

г д е 
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Крок отворів для теплообмінних труб: 
21 мм – для труб діаметром 16 мм; 
26 мм – для труб діаметром 20 мм; 
32 мм – для труб діаметром 25 мм; 
48 мм – для труб діаметром 38 мм; 
70 мм – для труб діаметром 57 мм. 
Відхил відстані між центрами двох сусідніх отворів у трубних решітках 

не має перевищувати ± 0,5 мм і будь-якої суми кроків ± 1,0 мм. 
Шорсткість поверхонь отворів під теплообмінні труби в трубних решіт-

ках має відповідати вимогам ОСТ 26-02-1015–85. Гострі крайки в трубних 
решітках мають бути притуплені фаскою розміром 0,5…3 мм. 

Ущільнювальні поверхні трубних решіток мають бути гладкими й рів-
ними без поперечних рисок, забоїн, пор і раковин. 

Допускається виготовлення трубних решіток, зварених з частин, якщо 
розміри листової сталі або поковок не дають змоги виготовляти трубну решіт-
ку суцільною без зварних швів. При цьому решітки діаметром до 1600 мм по-
трібно виготовляти не більше, ніж з трьох частин, а діаметром понад 
1600 мм – не більше, ніж з чотирьох частин. Вставки мають бути щонайменше 
400 мм. Перетин зварних швів не допускається (рис. 2.52). 

Після зварювання частин трубної решітки й на-
ступного термічного оброблення на токарно-
карусельному верстаті обточують зовнішній діаметр 
решітки, за потреби підрізають торець (для усунення 
опуклості зварних швів і досягнення потрібної тов-
щини решітки) і знімають фаски. У разі суміщення 
трубної решітки з фланцем оброблюють ущільнюва-
льну поверхню фланця. 

Особливістю розмічання частин зварних труб-
них решіток, на відміну від суцільних, є доцільність 
виключення попадання отворів у зони зварних швів 
(хоча ця умова є бажаною, а не обов’язковою). Для 

розмічання під свердління отворів центральні осі решітки наносять 
обов’язково перпендикулярно до зварних швів, а місця, які не підлягають све-
рдлінню, фарбують крейдовою сумішшю. Крім того, для подальшого сверд-
ління встановлюють заглушки в ті втулки кондукторної плитки, крізь які вид-
но пофарбовані крейдою місця решітки (для запобігання браку під час сверд-
ління). На зварних швах решіток допускається розміщувати отвори за умови 
контролю зварних швів радіаційним методом або ультразвуковою дефекто-
скопією. 

Для точного збігу отворів у відповідних решітках їх свердлять попарно 
в складеному вигляді, повернувши сторонами, які в робочому положенні бу-
дуть обернені одна до одної, з обов’язковим суміщенням центрових ліній. 

Рис. 2.52. Схема трубної 
решітки, звареної з 
чотирьох частин 
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Спосіб базування кондуктора залежить від конструкції решітки й самого 
кондуктора. Якщо решітка має центральний отвір, то кондуктор фіксують 
штирем по цьому отвору (у разі суміщених осей решітки й кондуктора). Кон-
дуктор закріплюють прихоплювачем, заглушують непотрібні для свердління 
втулки, після чого свердлять два найбільш віддалені від центра отвори і в них 
установлюють штирі. Далі по кондуктору свердлять інші отвори. Повернувши 
кондуктор (якщо його зроблено у вигляді сектора) на потрібній кут, повторю-
ють усі розглянуті операції. Якщо решітка не має центрального отвору, то 
свердлять по два базові отвори на кожну установку кондуктора (іноді допус-
кається свердління центрального отвору з наступним його заварюванням). 

Свердління решіток з корозієстійкої сталі загальною товщиною меншою 
за 120 мм, а також з вуглецевої сталі загальною товщиною меншою ніж 150 мм 
виконують разом, а зенкерування кожної решітки – окремо. Якщо загальна то-
вщина обох решіток більша від указаних величин, то свердлять лише верхню 
решітку та одночасно зацентровують на глибину конуса свердла другу решітку. 
Потім знімають першу решітку та свердлять другу, після чого зенкерують 
окремо кожну решітку. За потреби в отворах розточують кільцеві канавки. 

Діаметри отворів у трубних решітках під теплообмінні труби станов-
лять: для труб діаметром 20 мм – діаметр отворів 20,5 мм, труб 25 мм – 
25,5 мм, труб 38 мм – 38,7 мм, а труб 57 мм – 58 мм. 

Для прискорення свердління отворів використовують багатошпиндельні 
свердлильні головки, зокрема й з числовим програмним керуванням. 

У разі суміщення трубної решітки з фланцем після виконання отворів 
під теплообмінні труби виконують отвори під болти (шпильки). 

2.2.5. Виготовлення тороподібних вставок 
Трубопроводи і патрубки штуцерів приварюють до посудин і апаратів з 

одночасним укріпленням отвору не безпосередньо до посудини або апарата, а 
через тороподібну вставку (іноді її ще називають торовим коміром) 
(рис. 2.53). 

Цей спосіб дозволяє виконувати механізоване зварювання в стик встав-
ки й корпусу апарата, а також вставки та приєднуваного елемента, а зварні 
з’єднання ефективно контролювати. Тороподібні вставки штампують на уні-
версальних гідравлічних пресах з попереднім підігрівом заготованки 
(рис. 2.54). 

Для виготовлення вставки з листового прокату вирізають заготованку 
овальної форми (A>D1), у якій вирізають овальний отвір (a>b). Після зачи-
щення крайок заготованку нагрівають приблизно до 1150 °С у газовій печі. 
Безпосередньо штампування виконують за два етапи: спочатку гнуття загото-
ванки на радіус R=D1/2, а потім – відбортовування горловини (рис. 2.55). Оста-
точна операція – механічне оброблення крайок під зварювання. 
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Рис. 2.53. З’єднання патрубка штуцера 
з корпусом апарата: 1 – патрубок; 

2 – тороподібна вставка; 3 – корпус 
апарата 

Рис. 2.54. Схема штампа для штампування 
тороподібних вставок подвійної дії: 1 – пуансон; 

2 – перехідний стояк; 3 – притискне кільце; 
4 – заготованка; 5 – матриця; 6 – тумба 

 
Рис. 2.55. Послідовність виготовлення тороподібної вставки: а – вихідна заготованка;  

б – заготованка після гнуття; в – тороподібна вставка 

Аналогічним чином виготовляють сідловини (врізні й накладні), при-
значені для з’єднання двох трубопроводів під прямим кутом. Сідловини, конс-
трукція яких подібна до конструкції тороподібних вставок використовують як 
перехідні деталі. 

2.2.6. Виготовлення деталей трубопроводів і деталей 
обладнання із труб 

У хімічному апарато- і машинобудуванні набули поширення трубопро-
води (технологічні трубопроводи, паропроводи, конденсатопроводи та ін.), 
трійники, змійовики та ін. 



 

 67

2.2.6.1. Виготовлення відводів 
Відводи призначені для з’єднання в стик труб одного діаметра, розта-

шованих під кутом. Відводи поділяють на гнуті з прямими ділянками й круто-
зігнуті (рис. 2.56). 

 
Рис. 2.56. Відводи: а – гнуті з прямими ділянками; б – крутозігнуті з кутами згину 90º, 60°, 45° 

Відводи розрізняють за номінальним діаметром, номінальним тиском і 
радіусом згину R. Вони мають відповідати вимогам ГОСТ 17375–2001 і 
ГОСТ 17380–2001. Відводи мають виготовлятися з кутом згину 45°, 60°, 90°, 
180°. Допускаються відводи, зігнуті з труб під кутом 180°, виготовляти звар-
ними з двох відводів під кутом 90°. 

Крутозігнуті відводи можнаь виготовляти з труб і листового прокату. 
Штампозварні відводи мають піддаватися обов’язковому гідравлічному 

випробуванню за пробного тиску в обсязі 100 %. Допускається гідравлічні ви-
пробування замінювати стовідсотковою перевіркою зварних швів радіаційним 
контролем або ультразвуковою дефектоскопією. 

Під час гнуття труби її поперечний переріз набуває форми овала, стінки 
труби з більшим радіусом кривизни (зовнішні стінки) стоншуються, а з мен-
шим радіусом кривизни (внутрішні стінки) стовшуються, іноді утворюючи 
складки. Для запобігання втраті трубою стійкості під час гнуття вживають рі-
зних заходів, розміщуючи, наприклад, всередині труби дорн, або застосову-
ють спеціальний наповнювач. 

Гнуття труб найчастіше виконують у холодному стані. Нагрівання за-
стосовують за малих радіусів згину, а також заи великої товщини стінок. 

Найбільш поширені способи гнуття труб показано на рис. 2.57. 
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Рис. 2.57. Способи гнуття труб: а – обкочування (1 – згинальний сектор-шаблон; 

2 – обкочувальний ролик; 3 – повзун); б – намотування (1 – згинальний сектор-шаблон; 
2 – повзун; 3 – згинальна оправка або дорн; 4 – труба); в – з нагріванням струмами високої 
частоти або струмами промислової частоти (1 – індуктор; 2 – ролик); г – протягування на 

рогоподібному осерді 

Обкочування застосовують для труб діаметром до 50 мм (рис. 2.57, а). У 
цьому випадку трубу згинають навкруги нерухомого згинального сектора 
(шаблона) за допомогою обкочувального ролика, що притискає її до цього се-
ктора. Притискання здійснюють безпосередньо роликом або через повзун. Ро-
лик з повзуном рухається по колу навкруги згинального сектора від місця за-
кріплення труби на потрібний кут. 

Гнуття намотуванням застосовують для труб зовнішнім діаметром до 
426 мм (рис. 2.57, б). У цьому випадку обертають згинальний сектор із закріп-
леним на ньому кінцем труби, яку зовні підтримують повзуном, а зсередини 
дорном, який одночасно запобігає втраті стійкості труби в зоні гнуття. Закріп-
лений кінець труби примушує трубу, яка знімається з дорна, намотуватися на 
сектор. 

Гнуття труб з нагріванням струмами високої частоти та струмами про-
мислової частоти (рис. 2.57, в) забезпечує згини з незначними відхилами фор-
ми поперечного перерізу від круглої, а також з меншим стоншенням стінок 
порівняно з розглянутими методами. Деформування відбувається на малій кі-
льцевій ділянці труби, нагрітої в зоні розміщення індуктора. У міру подавання 
труби вздовж осі місце нагрівання (на трубі) переміщається, і труба, безперер-
вно деформуючись під дією відхильного ролика, згинається до заданого роз-
міру. 
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У разі гнуття труб протягуванням на рогоподібному осерді трубу-
заготованку протягають у печі через рогоподібне осердя, що розширяється 
(рис. 2.57, г). 

За серійного виробництва найбільш продуктивним способом виготов-
лення відводів є їх штампування з трубних заготованок. 

Товстостінні відводи з прямими 
ділянками втготовляють на штампах, 
призначених для вільного гнуття труб-
них заготованок на кут до 180°. Конс-
трукція цього штампа дає змогу виго-
товляти відводи за одну операцію, тоб-
то за один хід преса (рис. 2.58). 

Крутозігнуті відводи виготовля-
ють на гідравлічних, фрикційних або 
кривошинних пресах. При цьому шта-
мпування виконують за схемою: гнуття, 
об’ємне формування (правка). 

Схему деформування трубної за-
готованки під час штампування круто-
зігнутих відводів показано на рис. 2.59. 

Чим тонша стінка й чим більший 
діаметр труби-заготованки, тим значні-
ше викривлення перерізу після гнуття. У 
зв’язку з цим застосовують чотири тех-
нологічних варіанти штампування заго-
тованок: 

1) штампування без підкладних 
торцевих оправок (рис. 2.60); застосовують, якщо s/D > 0,17 і R = (1,3…1,6)D; 
штампування нагрітої труби-заготованки виконують у дворівчановому штампі 
за дві операції; 

2) штампування з підкладними торцевими оправками (рис. 2.61): засто-
совують, якщо s/D = 0,09…0,17 і R = (1,3…1,6) D; застосування оправок запо-
бігає сплющуванню торців заготованки; 

3) штампування із внутрішнім пуансоном (рис. 2.62): застосовують, як-
що s/D = 0,08…0,09 і R = (1,25…1,6) D, а також якщо s/D = 0,065…0,08 і 
R = (1,7…1,8) D; цей метод дає змогу запобігти значному викривленню профі-
лю труби-заготованки; 

4) штампування із проміжною правкою (рис. 2.63) і штампування із 
складеним шарнірним осердям (рис. 2.64); застосовують для тонкостінних 
труб, якщо s/D = 0,05…0,65 і R = (1,3…1,5) D, а також якщо s/D = 0,07 і 
R = (0,85…1,0) D; дає змогу ефективно формувати тонкостінні відводи. 

Рис. 2.58. Штамп для вільного гнуття 
трубних заготованок: 1 – упор; 

2 – нижні опорні ролики; 3 – відвід; 
4 – пуансон; 5 – вісь ролика; 6 – корпус 
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Рис. 2.59. Схема деформування труби-заготованки під час штампування крутозігнутих  
відводів: а – труба-заготованка; б – згинальний рівчак; в – формувальний рівчак 

 
Рис. 2.60. Схема штампування відводів без підкладних оправок: а – згинальний  

рівчак у зімкненому стані; б – формувальний рівчак 



 

 71

 
Рис. 2.61. Схема штампування відводів з підкладними торцевими оправками:  

а – згинальний рівчак; б – торцева оправка 

 
Рис. 2.62. Схема штампування відводів із внутрішнім пуансоном: а – згинальний рівчак у 

вихідному положенні; б – згинальний рівчак у зімкнутому положенні 
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Рис. 2.63. Схема штампування відводів з проміжною правкою: а – попереднє формування;  

б – правка 

 
Рис. 2.64. Схема штампування відводів із складеним шарнірним осердям:  
а – вихідне положення заготованки та осердя у згинальному рівчаку;  

б – згинальний рівчак у зімкнутому положенні 
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Для трубопроводів високого тиску застосовують також штампозварні 
відводи, які виготовляють зварюванням з двох штампованих з листового ме-
талу піввідводів. Виготовлення відводів передбачає вирізання круглих або се-
кторних заготованок листового прокату, штампування половинок тороподіб-
них деталей, механічне оброблення крайок під зварювання, складання, зварю-
вання двох половинок, термооброблення, випробування і контроль, а також 
розрізання одержаного тора на відводи потрібного кута згину. Цей спосіб дає 
змогу виготовляти відводи майже з будь-яким відношенням s/D. 

Пслідовність операцій штампування половинок тороподібної деталі з 
круглої листової заготованки показано на рис. 2.65. Наступне пробивання 
центральної частини виготовленої деталі забезпечує одержання власне поло-
вини тора. 

 
Рис. 2.65. Послідовність технологічних операцій штампування половинок тороподібної  

деталі з круглої листової заготованки: а – штампування конусоподібного днища; 
б – вивертання центральної частини днища; в – штампування половинки тороподібної деталі 

Після штамповання відводів їх торцеві крайки механічно обробляють 
для наступного зварювання. 

2.2.6.2. Виготовлення переходів 
Для зміни діаметра труб трубопроводів широко застосовують переходи, 

які за конструкцією бувають концентричними та ексцентричними. Ексцентри-
чні переходи використовують у тих випадках, коли за умовами роботи трубо-
проводу недопустиме утворення «мішків» у місцях зміни діаметра горизонта-
льного трубопроводу. У цьому разі завдяки ексцентричному переходу досяга-
ється розміщення нижніх твірних з’єднуваних труб різних діаметрів по одній 
лінії. 

Переходи найчастіше виготовляють зі сталевих безшовних труб, рідше – 
вальцюванням з листової заготованки. Технологічний процес виготовлення 
переходів з труб містить розрізання труб на заготованки, штампування пере-
ходу й токарне оброблення торців. 

У разі холодного штампування переходів обтискуванням трубу-загото-
ванку 3 розміщують у циліндричній частині матриці 1. У міру опускання пло-
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ского пуансона 2 заготованка заштовхується в матрицю та одночасно обтис-
кується. Для виштовхування обтиснутої заготованки під час зворотного ходу 
пуансона використовують виштовхувач 4 (рис. 2.66). 

Холодне штампування переходів обтис-
куванням із зовнішнім підпором зменшує мо-
жливість втрати стійкості та утворення скла-
док труби-заготованки, завдяки чому за одну 
операцію досягається більший обтиск. За цим 
методом зовнішнє підпірне кільце обмежує 
згинання необтискуваної частини труби-
заготованки (рис. 2.67). 

Штампування переходів роздаванням ви-
конують у холодному й гарячому станах. Схему 
штампа показано на рис. 2.68. Заготованку 
встановлюють у матрицю, після чого конусний 
пуансон уводять всередину труби-заготованки. 
Штамп має знімач, який вилучає заготованку в 
процесі зворотного ходу пуансона. 

Холодне комбіноване штампування пере-
ходів роздаванням з обтискуванням застосову-

ють у випадках, коли потрібно отримати малі значення коефіцієнта обтиску 
(рис. 2.69). Цей метод характеризується суміщенням в одній операції роздаван-
ня труби-заготованки у верхній частині та обтискування її в нижній частині або 
навпаки. Штампування в послідовності роздавання–обтискування потребує на 
30 % менше енергії порівняно з обтискуванням. 

 

Рис. 2.67. Схема штампа для штампування концентричних (а) та ексцентричних (б)  
переходів обтискуванням із зовнішнім підпором: 1 – матриця; 2 – пуансон;  

3 – підпірне кільце; 4 – виштовхувач; 5 – обтиснена заготованка 

Рис. 2.66. Схема штампа для хо-
лодного штампування переходів 
обтискуванням: 1 – матриця; 2 – 
плоский пуансон; 3 – труба-
заготованка; 4 – виштовхувач 
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Рис. 2.68. Схема штампа для 
штампування переходів 

роздаванням 

Рис. 2.69. Схема штампа для комбінованого  
штампування переходів роздаванням 

з обтискуванням: 1 – матриця; 2 – пуансон; 
3 – виштовхувач; 4 – відштампований перехід 

Опускаючись, пуансон 2 входить всередину труби-заготованки, встано-
вленої в матрицю 1, і роздає її по діаметру (див. рис. 2.69). Верхній торець за-
готованки, роздаваючись, переміщується до опорного бортика пуансона, який 
заштовхує заготованку в матрицю, обтискуючи нижню частину заготованки. 
Відштампований перехід 4 видаляється зі штампа виштовхувачем 3 під час 
зворотного ходу преса. 

Багатоопераційне штампування полягає в багаторазових послідовних 
операціях штампування холодним обтискуванням з роздаванням або навпаки. 
Цей процес, хоча і вирізняється великою трудомісткістю й тривалістю, дає 
змогу суттєво збільшити відношення більшого діаметра переходу до меншого. 

2.2.6.3. Виготовлення трійників 
У практиці виготовлення трубопроводів для поділу потоку робочого се-

редовища на декілька або для об’єднання декількох потоків у один широкого 
застосування набули трійники. З них найбільшу надійність, особливо в трубо-
проводах високого тиску, мають відштамповані трійники. Крім того, порівня-
но зі зварними вони мають менший гідравлічний опір. 

Відштампований трійник виготовляють із заготованки у вигляді відрізка 
труби. Основною технологічною операцією штампування є гаряче відборту-
вання горловини, яка забезпечує безшовне спряження горловини з корпусом, 
що суттєво збільшує міцність деталі порівняно зі зварними трійниками через 
значне зменшення концентрації напружень. Під час відбортування відбуваєть-
ся стоншення стінки, тому товщина стінки корпусу трійника Sо завжди більша 
за товщину горловини S. Залежно від конструктивних розмірів розрізняють 
трійники рівнопрохідні (рис. 2.70), різнопрохідні та зі збільшеною висотою 
горловини. 
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Рис. 2.70. Елементи трубопроводів: 1 – крутозігнутий відвід; 2 – еліптична заглушка;  

3 – плоский приварний фланець; 4 – рівнопрохідний трійник; 5 – концентричний перехід 

Схему утворення трійників показано на рис. 2.71. 

 
Рис. 2.71. Схема утворення горловини в рівнопрохідних трійниках: 1 – шпонка;  

2 – пуансон; 3 – матриця; 4 – тяга; 5 – деформована труба-заготованка 

На трубі-заготованці пробивають або фрезерують овальний отвір (для 
отримання більш рівнотовщинної горловини). Потім заготованку нагрівають і 
установлюють у матрицю. Крізь отвір і пуансон всередину заготованки заво-
дять тягу, а пуансон закріпляють на тязі шпонкою. Рухом повзуна вниз відбо-
ртовують горловину. Радіус скруглення крайок пуансона беруть не меншим за 
4Sо. Найбільш раціональні профілі крайок пуансона – конус або сфера. Зазор Z 
беруть у межах (1,0…1,5)Sо. 

5 4

1 2 3
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Технологічний процес виготовлення трійників полягає у виконанні та-
ких операцій: розрізання труб на заготованки, вирубання отвору в стінці заго-
тованки, відбортовування отвору для утворення горловини, правка корпусу 
трійника. 

Якщо потрібно мати рівнопрохідні трійники зі збільшеною висотою го-
рловини, застосовують додаткову операцію попереднього витягування ковпа-
чка в стінці труби-заготованки (перед вирубанням отвору й відбортуванням 
отвору) (рис. 2.72). 

 
Рис. 2.72. Схема формування трійників гідравлічним випинанням: 1, 5 – плунжери; 
2 – труба-заготованка; 3, 4 – матриця; Pо – осьове стискальне зусилля; q – тиск води 

Остаточне відбортування та обтискання корпусу трійника виконують у 
штампі, показаному на рис. 2.73. 

Поряд із трійниками, виготовленими штампуванням, поширення набу-
вають трійники, які виготовляють методом гідравлічного згинання труби-
заготованки з одночасним осьовим стисканням її (рис. 2.74). Завершальна 
операція виготовлення – обрізання дна опуклості (горловини) і механічне об-
роблення крайок під зварювання. 

2.2.6.4. Виготовлення змійовиків 
У хімічному апаратобудуванні використовують зазвичай три типи змі-

йовиків: плоский, циліндричний і спіральний (рис. 2.75). 
Для виготовлення змійовиків мають виконуватися такі вимоги. 
Відстань між зварними стиками в змійовиках має бути не меншим ніж 

4 м, а довжина замикальної труби з кожного кінця не меншою за 500 мм, за 
винятком приварювання до замикальної труби патрубка, штуцера або відводу; 
допускається в разі гарячого гнуття труб з наповнювачем не більше одного 
зварного стику на кожному витку за умови, що відстань між зварними стика-
ми буде не меншою від 2 м. 

Відхил від круглості в місцях згину труб і звуження внутрішнього діа-
метра в зоні зварних швів має бути не більшим за 10 % від зовнішнього діаме-
тра труб. 
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Рис. 2.73. Штамп для витягування ковпачка: а – вихідне положення; б – зімкнуте  

положення; 1 – пуансон; 2 – витяжна матриця; 3 – поворотна опора; 4 – рукоятка; 5 – знімач 
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Рис. 2.74. Штамп для відбортування горловини та обтискання корпусу трійника:  
а – положення в момент установлення заготованки; б – вихідне положення;  

в – зімкнуте положення; 1 – пуансон; 2 – повзун; 3 – рукоятка; 4 – перекладка; 5 – знімач 
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Рис. 2.75. Типи змійовиків: а – плоский; б – циліндричний; в – спіральний 

Відхил від круглості потрібно перевірити для труб діаметром не більшим 
за 60 мм, якщо радіус згину менший від чотирьох діаметрів пропусканням кон-
трольної кулі, а для решти труб – вимірюванням внутрішнього діаметра ds. 

Діаметр контрольної кулі має становити: 
0,9ds – для труб без згинів, за винятком труб з підкладними кільцями, які 

залишаються; 
0,8ds – для зігнутих зварних труб, за винятком зігнутих у гарячому стані 

труб з привареними колінами; 
0,86ds – для зігнутих у гарячому стані труб; 
0,75ds – для зігнутих труб з привареними колінами. 
До встановлення в посудину (апарат) змійовики мають бути піддані гід-

равлічному випробуванню пробним тиском, указаним у робочих креслениках. 
Під час випробування не повинно виявлятися ознак течі або потіння. 

В одиночному виробництві змійовики гнуть універсальними методами 
на оправках, а в серійному й масовому – використовують спеціальні верстати. 
Пристрій для навивання циліндричних змійовиків на трубозгинальному верс-
таті ТГС 38-159 показано на рис. 2.76. Пристрій має оправку 2, на якій наріза-
на по спіралі канавка круглого перерізу радіусом, який дорівнює радіусу тру-
би-заготованки. На опорній осі 6, яку закріплено на плиті 9, вільно розміщено 
ролик 7 з кільцевою виточкою. Оправка 2 з’єднана з водилом 1 за допомогою 
шліцьового з’єднання. Задану відстань між віссю 3 і оправкою 2 забезпечують 
серга 5 і втулка 4. 

Пристрій працює таким чином. Трубу вводять у кільцеві виточки оправ-
ки 2 і ролика 7 і прикріпляють до оправки цанговим механізмом 10. Всереди-
ну осі 3 оправки 2 заводять шпиндель верстата, а водило 1 розміщують у 
отворі планшайби, нерухомо закріпленої на шпинделі. Хвостовик 8 опорної 
плити 9 фіксують на станині верстата, після чого шпиндель починає обертатися. 
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Труба починає згинатися й намоту-
ватися на оправку 2, при цьому ролик 7 
рухається вздовж опорної осі 6, у кінці 
якої ролик виходить із зачеплення з тру-
бою-заготованкою. Шпиндель зупиняють, 
втулку 4 знімають, коромисло 5 поверта-
ють і звільняють цанговий механізм 10, пі-
сля чого змійовик вільно скручують з 
оправки 2. 

Після формоутворення змійовика 
його торці піддають механічному оброб-
ленню. 
Рис. 2.76. Пристрій для навивання циліндричних 
змійовиків на трубозгинальному верстаті: 1 – во-
дило; 2 – оправка; 3 – вісь оправки; 4 – втулка; 5 – 
коромисло; 6 – опорна вісь; 7 – ролик; 8 – хвосто-

вик; 9 – плита; 10 – цанговий механізм 
 

2.3. Складання типових вузлів і апаратів 
Складанням називають утворення з’єднань складових частин виробу або 

виробу в цілому. 
Розрізняють такі види з’єднань (ДСТУ 2390–94): 1) залежно від цілісності 

з’єднань під час розбирання: рознімні й нерознімні; 2) за можливості відносно-
го переміщення елементів з’єднань: рухомі й нерухомі; 3) за формою спряжу-
ваних поверхонь елементів з’єднань: плоскі, циліндричні, конічні, сферичні, 
гвинтові, профільні; 4) за методом створення з’єднань: нарізні, клинові, штиф-
тові, шпонкові, шліцьові, зварні, паяні, клепані, клеєні, фланцеві, ніпельні, 
штуцерні, пресові, фальцьові (з’єднання складових частин виробу сумісним за-
гинанням їх крайок), розвальцьовані (з’єднання складових частин виробу роз-
ширенням охоплюваної або стисненням охоплювальної деталі), комбіновані 
(з’єднання складових частин використанням декількох методів їх створення). 

Усі види з’єднань згідно з ГОСТ 23887–79 поділяють на чотири класи: неру-
хомі рознімні, нерухомі нерознімні, рухомі рознімні й рухомі нерознімні (рис. 2.77). 

 

 
Рис. 2.77. Види з’єднань:  
а – нерухоме рознімне (у 
машинобудуванні вони 
складають приблизно 

35 %), б – нерухоме не-
рознімне (15 %), в – ру-
хоме рознімне (45 %); г – 
рухоме нерознімне (5 %) 
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2.3.1. Складання корпусів посудин і апаратів 
Корпус – це основна складанна одиниця апарата, яка складається з оби-

чайок (або однієї обичайки) і днищ (днища й накривки). 
Корпуси знову розроблюваних циліндричних ємнісних сталевих посу-

дин і апаратів номінальним об’ємом 0,01...200 м3, призначених для роботи під 
тиском, що не перевищує 16 МПа, під атмосферним тиском або у вакуумі із 
залишковим тиском не меншим за 667 Па (5 мм рт. ст.) мають відповідати 
ГОСТ 9931–85 і складатися з обичайок (обичайки) і днищ (днища й накривки) 
(рис. 2.78). 

Корпуси циліндричних посудин і апаратів можуть бути суцільнозвар-
ними, рознімними й складеними з окремих царг (обичайок з фланцями). 

2.3.1.1. Вимоги до корпусів 
Основні вимоги до корпусів (без днищ) установлює ГСТУ 3-17-191–2000. 
Після складання й зварювання обичайок корпус має задовольняти такі 

вимоги: 
1) відхил по довжині не повинен бути більшим ніж ± 0,3 % від номіна-

льної довжини (розмір l на рис. 2.78), але не більшим від ± 75 мм; 
2) відхил від прямолінійності не повинен бути більшим ніж 2 мм на до-

вжині 1 м, але не більшим від 20 мм за довжини корпусу до 10 м і 30 мм за до-
вжини корпусу понад 10 м без урахування місцевої непрямолінійності в міс-
цях зварних швів, зони уварення штуцерів і люків у корпус, а також зони ко-
нусної обичайки, яка використовується для досягнення допустимих відхилень 
зміщення крайок у кільцевих швах посудин і апаратів, які мають еліптичні або 
відбортовані конічні днища; 

3) відхил від прямолінійності корпусу посудин і апаратів з внутрішніми 
пристроями, встановлюваними в складеному вигляді, не повинен перевищува-
ти величини номінального зазору між внутрішнім діаметром корпусу й зовні-
шнім діаметром пристрою на ділянці встановлення. Опуклості кільцевих і по-
здовжніх швів на внутрішній поверхні корпусу мають бути зачищені в місцях, 
де вони заважають установленню внутрішніх пристроїв. Опуклості зварних 
швів не знімають біля корпусів посудин і апаратів, виготовлених з двошаро-
вих і корозієстійких сталей. У цьому разі в деталях внутрішніх пристроїв ви-
конують місцеві виїмки в місцях прилягання до зварного шва. Для випадків, 
коли потрібно зачищення внутрішніх швів, має бути передбачена технологія 
зварювання, що забезпечує корозієстійкість зачищеного шва. 

Відхил діаметра й відносна овальність корпусу мають відповідати зна-
ченням, указаним у пункті 2.2.1. 

Для вивірення вертикального положення вгорі й внизу корпусу під ку-
том 90° мають бути передбачені в ізольованих колонних апаратах дві пари 
пристроїв згідно з ОСТ 36-18–77, а в неізольованих – дві пари рисок. 
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Рис. 2.78. Типи корпусів циліндричних ємнісних сталевих посудин і апаратів (ГОСТ 9931–

85): а – ГЭЭ; б – ВЭЭ; в – ВЭП; г – ГПП; д – ВПП; е – ГКК; ж – ВКЭ; и – ВКП; к – ВПС 
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Рис. 2.78. Закінчення. (Див. також с. 83) 
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Корпуси вертикальних посудин і апаратів з фланцями, які мають ущіль-
нювальні поверхні «шип–паз» або «виступ–западина», для зручності встанов-
лення прокладки слід виконувати так, щоб фланці з пазом або западиною були 
нижніми. 

Для корпусів колонних апаратів ГСТУ 3-17-191–2000 установлює такі 
спеціальні вимоги. 

Допуск паралельності ущільнювальних поверхонь фланців царг після 
механічного оброблення має бути не більшим від 0,4 мм на 1 м діаметра, але 
не повинен перевищувати 1 мм на весь апарат, а допуск перпендикулярності 
ущільнювальних поверхонь фланців царг до твірної обичайки має бути не бі-
льшим 0,6 мм на 1 м висоти царги, але не має перевищувати 2 мм на всю ви-
соту царги (рис. 2.79). 

D

1,0
0,4 / 1000

 

Рис. 2.79. Допуски паралельності й перпендикулярності ущільнювальних  
поверхонь фланців царг 

Граничний відхил висоти царги з фланцями має не перевищувати ± 2 мм 
на 1 м номінального розміру, але не більше ніж ± 5 мм на всю її висоту. 

Допустимий відхил відстані не повинен перевищувати: ± 10 мм від осі 
штуцера, ± 20 мм від осі люка, ± 10 мм від основи опори – до осі зварного шва 
приварки нижнього днища до обичайки. 

Граничні відхили відстаней між осями парних штуцерів для приєднання 
контрольних і регулювальних приладів має бути ± 3 мм. 

Кріпильні деталі внутрішніх пристроїв колонних апаратів з вуглецевих 
сталей мають виготовлятися з корозієстійких сталей. 

Відхил по кроку між сусідніми тарілками не повинен перевищувати 
± 3 мм. Відхил по висоті нижньої тарілки не повинен перевищувати: ± 3 мм 
від крайки нижньої обичайки корпусу та ± 15 мм від крайки верхньої тарілки, 
при цьому для проміжних тарілок воно змінюється пропорційно. 

ГСТУ 3-17-191–2000 також установлює спеціальні вимоги до корпусів 
кожухотрубних теплообмінних апаратів. 
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Мінімальні товщини стінок корпусу завдовжки до 6 м (а також розподільної 
камери, обичайки й днища накривки) мають бути не меншими від значень, наведе-
них у табл.2.4. 

Таблиця 2.4. Значення мінімальної товщини стінок корпусу, розподільної камери,  
обичайки й днища накривки кожухотрубних теплообмінників, мм 

Мінімальні товщини стінок за діаметра апарата Тип 
апарата Матеріал До 500 

(530) 
До 600 
(630) 

800 1000 1200 1400 і 
більше 

Сталь вуглецева й 
низьколегована 

5 6 6 6 6 6 

Н і К 
Сталь високолегована 
хромонікелева 

3 4 4 6 6 6 

Сталь вуглецева й 
низьколегована 

5 6 8 10 12 14 
П, У 
і ПК Сталь високолегована 

хромонікелева 
3 4 6 8 10 12 

Прохідний переріз штуцерів розподільних камер має перевищувати про-
хідний переріз по трубах на один хід. 

Мінімальні товщини перегородок у розподільних камерах і накривках 
мають бути не нижчими від значень, наведених у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5. Мінімальні товщини перегородок у розподільних камерах і накривках, мм 

Діаметр апарата Мінімальна товщина перегородок 
325, 400, 426 5 
500 (530), 600 (630) 8 
800, 1000 10 
1200 і більше 12 

2.3.1.2. Підготовка обичайок і днищ до зварювання 
Якщо обичайка або днище піддалися дії корозії або забруднювачів, то їх 

зазвичай піддають очищенню. 
Установка для дробоструминного очищення обичайок і днищ склада-

ється з металевого каркаса 6 з розсувними дверцями 4, бункера 2 для збирання 
дробу, елеватора 10 із сепаратором, транспортера 1 і візка 3 (рис. 2.80). 

Внутрішні й зовнішні поверхні обичайок діаметром 1600…1800 мм об-
робляють по черзі, а діаметром 2000…5000 мм – одночасно за допомогою 
двох кабін 5. Внутрішні й зовнішні поверхні днищ діаметром 1600…5000 мм 
обробляють за допомогою однієї кабіни 5. 
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Рис. 2.80. Установка для дробоструминного очищення обичайок і днищ: 1 – транспортер;  

2 – бункер для дробу; 3 – візок; 4 – двері; 5 – кабіна; 6 – каркас; 7 – напрямні;  
8 – штори; 9 – короб для відсмоктування повітря; 10 – елеватор 

2.3.1.3. Зварні шви та їх розміщення. Розміщення отворів  
у стінках апаратів. Складання зварних з’єднань  
під зварювання 

Для зварювання обичайок і труб, а також приварювання днищ до обича-
йок мають застосовуватися стикові шви з повним проплавленням. Допуска-
ється застосовувати таврові й кутові зварні з’єднання з повним проплавленням 
для приварювання плоских днищ, плоских фланців, трубних решіток, штуце-
рів, люків і оболонок. 

Застосування напускових зварних швів допускається для приварювання 
до корпусу укріплювальних кілець, опорних елементів, підкладних листів, 
сходів, кронштейнів, пластин під площадки тощо. 

Зварні шви мають бути доступними для контролю виготовлення, мон-
тажу та експлуатації обладнання. 

Поздовжні шви суміжних обичайок і шви днищ посудин і апаратів ма-
ють бути зміщені відносно один одного на величину трикратної товщини най-
більш товстого елемента, але не менше ніж на 100 мм між осями швів. Ці шви 
допускається не зміщувати відносно один одного в посудинах і апаратах, при-
значених для роботи під тиском не більшим за 1,6 МПа і за температури стін-
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ки не вищої ніж 400 ºС з номінальною товщиною стінки не більшою від 30 мм 
за умови, що ці шви виконують автоматичним або електрошлаковим зварю-
ванням і місця перетину швів контролюють методом радіографії або ультра-
звуковою дефектоскопією в обсязі 100 %. 

Для приварювання до корпусу посудини внутрішніх і зовнішніх при-
строїв (опорних елементів, тарілок, оболонок, перегородок та ін.) допускаєть-
ся перетин цих зварних швів із стиковими швами корпусу за умови попере-
дньої перевірки ділянки шва корпусу, яка перекривається, методом радіогра-
фії або ультразвуковою дефектоскопією. 

Опори та інші зовнішні елементи з вуглецевих сталей приварюють до 
апарата, виконаного з корозієстійкої сталі, через перехідну деталь (вставку, 
накладку тощо), виготовлену з корозієстійкої сталі (бажано тієї самої марки, 
що й марка сталі апарата). 

У разі приварювання опор або інших елементів до корпусу посудини від-
стань між кінцем зварного шва посудини й кінцем шва приварювання елемен-
тів має бути не меншою ніж товщина стінки корпусу посудини, але не меншою 
за 20 мм. Для посудин з вуглецевих і низьколегованих марганцевистих, крем-
немарганцевистих сталей, які підлягають після зварювання термообробленню, 
незалежно від товщини стінки корпусу відстань між кінцем зварного шва посу-
дини й кінцем шва приварювання елемента має бути не меншою 20 мм. 

У горизонтальних посудинах допускається місцеве перекриття сідлови-
ми опорами кільцевих (поперечних) зварних швів на загальній довжині не бі-
льшій за 0,35πD, а за наявності підкладного листа – не більшій ніж 0,5πD, де 
D – зовнішній діаметр посудини. При цьому ділянки зварних швів, які пере-
криваються, по всій довжині мають бути перевірені методом радіографії або 
ультразвуковою дефектоскопією. Бажано не допускати перекриття поздовжніх 
швів обичайок підкладним листом сідлової опори. 

У стикових зварних з’єднаннях елементів посудин з різною товщиною 
стінок має бути забезпечений плавний перехід від одного елемента до другого 
поступовим стоншенням крайки більш товстого елемента. Кут нахилу повер-
хонь переходу не повинен перевищувати 20º. Якщо різниця товщин 
з’єднуваних елементів становить не більше З0 % товщини тонкого елемента і 
не перевищує 5 мм, то допускається застосування зварних швів без попере-
днього стоншення товстого елемента, а плавний перехід від товстого елемента 
до тонкого елемента має забезпечувати форма швів. 

Під час стикування литої деталі з деталями із труб, прокату або поковок 
потрібно враховувати, що номінальна розрахункова товщина литої деталі на 
25…40 % більша від аналогічної розрахункової товщини стінки елемента із 
труб, прокату або поковок, тому перехід від товстого елемента до тонкого має 
бути виконаний таким чином, щоб товщина кінця литої деталі була не мен-
шою за номінальну розрахункову величину. 
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Отвори для люків, лючків і штуцерів мають бути розміщені зазвичай 
поза зварними швами. Допускається розміщення отворів: 

– на поздовжніх швах циліндричних і конічних обичайок посудин, якщо 
номінальний діаметр отворів не більший за 150 мм; 

– на кільцевих швах циліндричних і конічних обичайок посудин без об-
меження діаметра отворів; 

– на швах опуклих днищ без обмеження діаметра отворів за умови 
100 % перевірки зварних швів днищ методом радіографії або ультразвуковою 
дефектоскопією. Зварні шви штуцерів і люків мають бути виконані з повним 
проплавленням. 

Розміщення отворів в еліптичних і півсферичних днищах не регламен-
тують. На торосферичних днищах допускається розміщення отворів тільки в 
межах центрального сферичного сегмента. При цьому відстань від центра 
днища до зовнішньої крайки отвору, вимірювана по хорді, має не перевищу-
вати 0,4D (D – зовнішній діаметр днища). 

Підготовка крайок і поверхонь під зварювання має виконуватися меха-
нічним обробленням або термічним різанням, або струганням (кисневим, по-
вітряно-дуговим, плазмово-дуговим) з подальшим механічним обробленням 
(різцем, фрезою, абразивним інструментом). Глибина механічної обробки піс-
ля термічного різання (стругання) має бути вказана в НД залежно від сприй-
нятливості конкретної марки сталі до термічного циклу різання (стругання). 

Крайки деталей, що підлягають зварюванню, і прилеглі до них ділянки 
мають бути очищені від окалини, фарби, мастила та інших забруднень відпо-
відно до вимог НД. 

Зварні з’єднання під зварювання зазвичай складають на зварювальному 
механічному устаткованні, найпоширенішим з якого в хімічному апаратобу-
дуванні є зварювальні роликові обертачі (пункт 2.1.1). 

Методи складання з’єднань під зварювання мають забезпечувати прави-
льне розміщення зварюваних елементів і вільний доступ до формованого зва-
рного шва в послідовності, передбаченій технологічним процесом. 

Складання корпусів з обичайок і днищ по кільцевих стиках – одна з ос-
новних операцій на заводах хімічного апарато- й машинобудування. Крайки 
складених виробів вирівнюють по всьому периметру зазвичай за допомогою 
скоб, клинів, стяжок, які приварюють до елементів корпусу, а потім видаля-
ють (рис. 2.81). 

Приварювання й видалення допоміжних елементів (складальних при-
строїв, тимчасових кріплень та ін.) мають виконуватися відповідно до вказівок 
креслеників і НД. Приварювання цих елементів має виконуватися зварником, 
допущеним до зварювання даного виробу. 

Прихватки мають виконуватися із застосуванням присадних матеріалів, 
передбачених технічною документацією на зварювання певної посудини. 
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Прихвачування елементів, виконаних з двошарової сталі, відбувається з боку 
основного шару. Прихватки під час подальшого проведення зварювальних ро-
біт видаляють або переплавляють основним швом. 

 
Рис. 2.81. Пристрої для складання обичайок і днищ між собою під зварювання: а, б – клинові 
пристрої; в – приварювана струбцина; г, д – вирівнювальні планка й скоби; е – гвинтовий 
пристрій; ж, и – клинові пристрої для фіксації зазорів; 1–3 – клини й деталі для їх кріплення; 

4–7 – складально-гвинтові пристрої; 8–11 – з’єднувальні планки й крипільні деталі для  
регулювання клинами зазора між складеними елементами; 12, 13 – конічні оправки 

Тимчасові кріплення потрібно приварювати і видаляти після зварюван-
ня основного виробу за технологією, що запобігає утворенню тріщин і гартів-
них зон у металі виробу. 

Зварювальні роботи для виготовлення посудин та їх елементів слід про-
водити за позитивних температур у закритих приміщеннях. 

Під час монтажу (довиготовлення) на монтажних площадках і ремонту 
посудин, що експлуатуються поза приміщеннями, допускається зварювання за 
негативних температур навколишнього повітря. При цьому зварник, а також 
місце зварювання мають бути захищені від безпосереднього впливу вітру та 
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атмосферних опадів. Зварювання за температури навколишнього повітря ниж-
чої за 0 ºС потрібно виконувати відповідно до нормативної документації, уз-
годженої з Держнаглядохоронпраці України. 

Останнім часом на спеціалізованих заводах застосовують установки, які 
механізують процес складання й суттєво поліпшують умови праці та її продук-
тивність. За способом складання ці установки поділяють на два типи: з послідов-
ним і одначасним вирівнюванням крайок складених елементів по їх периметру. 

Установка для послідовного вирівнювання крайок складаних виробів по 
їх периметру, яку використовують для складання першого днища з обичайкою 
та обичайок одна з одною, складається з трьох основних вузлів: гідроскоби 5, 
роликового стенда 14 та упора 18 для обичайок і днищ (рис. 2.82). 

 
Рис. 2.82. Установка для складання корпусів апаратів: 1 – насосна станція; 2 – урухомник;  
3 – упор; 4 – колесо; 5 – гідроскоба; 6 – гідроциліндр; 7 – повзун; 8 – напрямна; 9 – упор; 

10, 11 – гідроциліндри; 12 – ролики; 13 – проміжні вали; 14 – роликовий стенд;  
15 – урухомні опори; 16 – рейки; 17 – важелі; 18 – упор; 19 – маховик; 20 – опора для  

обичайок; 21 – опора; 22 – обичайка; 23 – С-подібна станина 

У вихідному положенні гідроскобу відводять у крайнє праве положення 
від упора 18. На роликовий стенд 14 установлюють обичайку 22 на відстані від 
опори 21, достатній для розміщення днища. Опору 21 виставляють на осі оби-
чайки, після чого виставляють днище. Упор 9 фіксує обичайку 22 від поздовж-
нього зсуву. За допомогою урухомника 2 переміщують гідроскобу 5 між роли-
ками роликового стенда 14, заводячи всередину виробу консоль до збігання осей 
гідроциліндрів 10 і 11 зі стиком днища та обичайки (або двох обичайок). За до-
помогою гідроциліндрів 10 і 11 зустрічно переміщують їх штоки й вирівнюють 
між собою крайки з’єднуваних елементів, після чого прихвачують їх електрозва-
рюванням. Після цього звільняють виріб від зусиль гідроциліндрів 6, 10, 11, обе-
ртають виріб на роликах стенда на потрібний кут і прихвачують в наступному 
місці (зазвичай через кожні 250…300 мм). 

Установку для складання корпусів апаратів діаметром до 1600 мм, але з 
більшою товщиною стінок, показано на рис. 2.83. 
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Під час складання кільцевого стику за допомогою робочого гідроцилін-
дра 8 стискують обичайку доти, доки крайки з’єднуваних елементів не суміс-
тяться між собою в місці їх взаємного прихвачування електрозварюванням. 

Установки з одночасним вирівнюванням крайок складаних елементів по 
їх периметру дають змогу суттєво підвищити продуктивність і якість складан-
ня (рис. 2.84). Вирівнювання крайок елементів кільцевого стику здійснюють 
зовні цих елементів за допомогою пневмоциліндрів 6. 

 
Рис. 2.84. Установка для складання днищ з обичайкою: 1 – робоча площадка; 2 – центратор 
(два); 3 – гвинтові домкрати (два); 4 – роликоопори; 5 – роликовий конвеєр; 6 – пневмоци-
ліндри; 7 – відкидні гвинтові притискачі; 8 – обичайка; 9 – поздовжня балка; 10 – днище 

Сладаючия фланцеві з’єднання, потрібно виконувати такі вимоги: 
а) болти (шпильки) з’єднань, що працюють за температури понад 

300 ºС, перед установленням в отвори фланців прографічувати; 
б) тип, матеріал прокладок та їх розміри вибирати залежно від умов екс-

плуатації обладнання [15]; 
в) неметалеві прокладки змащувати клеєм і встановлювати в паз (запа-

дину) фланця (або з обох боків натерти сухим графітом); 
г) гайки болтів розміщувати з одного боку фланцевого з’єднання; 
д) затягувати болти (шпильки) рівномірно по черзі поступовим закручу-

ванням гайок (хрест-навхрест), що забезпечує правильне розміщення прокладки 
й паралельність ущільнювальних поверхонь фланців. 

Для рівномірного й правильного затягування нарізних з’єднань викорис-
товують ключі з однаковою довжиною рукоятки або ключі з регульованим або 
контрольованим крутним моментом (таровані або граничні), електро- або пне-
вмогайковерти. Запобігання самовідкручуванню нарізних з’єднань досягають 
стопоруванням (шайбами, шплінтами, контргайками та іншими засобами). 
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Принцип зварювання посудин з овальним у поперечному перерізі кор-
пусом відрізняється від зварювання посудин із круглим перерізом, оскільки 
немає однієї осі, навколо якої можна було б обертати виріб і одночасно дося-
гати як постійної швидкості зварювання, так і горизонтального розміщення 
шва в зоні зварювання. До цього додається і вимога нерухомого розміщення 
зварювальної головки (для зручності обслуговування) у процесі зварювання, 
як це відбувається під час зварювання кільцевих швів. 

Установку для автоматизації зварювання овальних корпусів з двома 
днищами (зазвичай призначених для виготовлення цистерн) споряджено спе-
ціальним механізмом, кінематика якого повністю вирішує завдання зварюван-
ня овальних швів, а також забезпечує найсприятливіші умови для автоматич-
ного зварювання, горизонтальне положення шва під дугою в будь-який мо-
мент зварювання, рівномірну постійну швидкість зварювання, а також неру-
хоме положення зварювальної головки під час зварювання (рис. 2.85). 

Виріб 6 закріплюють у спеціальному плаваючому пристрої 1 з протива-
гами 7, завдяки чому поздовжня вісь може плавати в просторі, переміщаючись 
паралельно самої собі. Обертання виробу передається від електроурухомника 
за допомогою фрикційної передачі, що складає із двох урухомних роликів 3, 4 
і одного веденого шківа – копіювального шаблона 2, форма якого повторює 
контур поперечного перерізу зварюваного виробу. Цей шаблон жорстко 
з’єднаний із затискним пристроєм, а отже, і з виробом під час зварювання. 
Оскільки урухомні ролики урухомного механізму обертаються з постійною 
швидкістю, то і швидкість зварювання буде постійною. Формування швів ви-
конують дві зварювальні головки 5 одночасно. 

 
Рис. 2.85. Установка для автоматичного зварювання овальних корпусів: 1 – плаваючий  
пристрій; 2 – копіювальний шаблон; 3, 4 – урухомні ролики; 5 – зварювальні головки;  

6 – зварюваний корпус; 7 – противага [Сварщик. – 2009. – № 5 (69). – С. 15] 
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2.3.1.4. Зварювання 
Зварювальні матеріали, які застосовують для зварювання посудин, ма-

ють відповідати вимогам стандартів і технічних умов і підтверджуватися сер-
тифікатом підприємства-виробника. 

Марки, сортамент, умови зберігання і підготовка до використання зва-
рювальних матеріалів мають відповідати вимогам НД на зварювання. 

Зварювальні матеріали поьрібно проконтролювати: 
а) кожну партію електродів: 
– на зварювально-технологічні властивості згідно з ГОСТ 9466–75; 
– на відповідність наявності легованих елементів нормованому складу 

стилоскопіюванням у наплавленому металі, виконаному легованими електро-
дами (типів Э-09Х1М, Э-09Х1МФ, аустенітних та ін.); 

б) кожну партію порошкового дроту – на зварювально-технологічні вла-
стивості згідно з ГОСТ 26271–84; 

в) кожну бухту (моток, котушку) легованого зварювального дроту – на 
наявність основних легованих елементів, регламентованих ГОСТ 2246–70, 
стилоскопіюванням. 

Для виготовлення (довиготовлення), монтажу, ремонту й реконструкції 
посудин потрібно застосовувати атестовану технологію зварювання. 

У хімічному апарато- й машинобудуванні зазвичай використовують ру-
чне електродугове зварювання, автоматичне зварювання, електрошлакове зва-
рювання й дугове зварювання в захисному газі. При цьому зварювальні мате-
ріали потрібно вибирати за Додатками 11–16 ГСТУ 3-17-191–2000 залежно від 
умов застосування (зварювальні матеріали, призначені для виконання 
з’єднань з різнорідних сталей, мають прийматися згідно з РТМ 26-298–78 – 
для ручного електродугового зварювання та автоматичного зварювання й згі-
дно з РТМ 26-378–81 для зварювання в захисному газі). 

Зварювальні матеріали найбільш поширеного ручного електродугового 
зварювання наведено в табл. 2.6 і 2.7. 

Основні типи, конструктивні елементи й розміри зварних з’єднань ста-
левих трубопроводів мають відповідати ГОСТ 16037–80, а основні типи, конс-
труктивні елементи й розміри зварних з’єднань із сталей, а також сплавів на 
залізонікелевій і нікелевій основах, які виконують ручним дуговим зварюван-
ням – ГОСТ 5264–80. 

Технологічна документація має містити вказівки з технології зварюван-
ня металів щодо виготовлення посудин та їх елементів, застосування присад-
них матеріалів, видів і обсягу контролю, а також попереднього й супровідного 
підігрівання й термічного оброблення. 

До виконання зварювальних робіт допускаються зварники, атестовані 
відповідно до «Правил атестації зварників», які мають посвідчення встанов-
леної форми. Зварники можуть виконувати зварювальні роботи тільки тих ти-
пів, які вказано в їх посвідченні. 
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Таблиця 2.6. Електроди для ручного електродугового зварювання 

Марка сталі Тип електрода згідно з 
ГОСТ 9467–75 

Мінімальна температура 
стінки посудини під тиском 

Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; 
Ст3Гпс; 18Гпс; 10; 15; 20; 
15К; 16К; 18К; 20К; 20Л 

Э 42 
Э 46 

Не нижче мінус 15 ºС 

марки Ст3сп і 20К основного шару 
двошарової сталі 

Э 42А 
Э 46А 
Э 50А 

22К, 25Л Э 46А 
Э 50А 

Не нижче мінус 30 ºС 
Не нижче мінус 40 ºС 
згідно з табл. 3 ГСТУ 3-17-
191–2000 

16ГС, 17ГС, 17Г1С і марка 16ГС осно-
вного шару двошарової сталі 20ЮЧ 
труби із сталей 10 і 20 товщиною стін-
ки не менше 12 мм 

Э 50А Не нижче мінус 40 ºС 

16ГМЮЧ 
Э-09МХ 
Э-09Х1М 
Э-05Х2М 

Не нижче 0 ºС 

15Г2СФ 
Э 50А 
Э 55 
Э 60 

Не нижче 40 ºС 

10Х2ГНМ 09Х2М Не нижче 0 ºС 
09Г2С, 10Г2, 09Г2СЮЧ, 10Г2С1 і та ж 
марка 09Г2С основного шару двоша-
рової сталі 

 
Э 50А 

Не нижче мінус 60 ºС 
від мінус 61 ºС до мінус 
70 ºоС після нормалізації 

09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 09Г2СЮЧ 10ГН 
10ГНМ 

До мінус 70 ºС 

12МХ і марка основного шару двоша-
рової сталі 

Э-09МХ 
Э-09Х1М 

12ХМ, 15ХМ і та ж марка 12ХМ осно-
вного шару двошарової сталі 

Э-09Х1М 
Э-09Х1МФ 

12Х1МФ Э-09Х1МФ 
20Х2МА і та ж марка основного шару 
двошарової сталі 

Э-05Х2М 

1Х2М1 10Х2М1 
15Х5, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ, 
20Х5МЛ, 20Х5ВЛ 

Э-10Х5МФ 

12Х8ВФ 09Х8ВФ 
Х9М 09Х9М1 

Не нижче 0 ºС 

Примітки: 
1. Без індексу «Э» умовно вказані типи електродів, не передбачені ГОСТ 9467–75. Марки елек-

тродів типів без індексу «Э» застосовують за рекомендаціями спеціалізованих організацій НДІнафто-
маш, НДІхіммаш, НДІхімнафтоапаратури. 

2. Електроди типу Э 42 і Э 46 для зварювання посудин, призначених для роботи в середовищах, 
які спричинюють корозійне розтріскування, застосовувати не рекомендовано. 

3. Потребу підігріву для запобігання тріщинам під час зварювання маловуглецевих, низьколего-
ваних марганцевистих і кремнемарганцевистих сталей залежно від товщини зварюваних елементів, 
умісту вуглецю в сталі та інших факторів визначають технологією. 

4. Для зварювання хромомолібденових, хромомолібденованадієвих і хромомолібденовованадіє-
вовольфрамових сталей потрібні спеціальні заходи (підігрів, термообробка та ін.). 
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Таблиця 2.7. Електроди для ручного електродугового зварювання 

Вимоги до стійкості проти міжкристалітної корозії 
Немає Є 

Марка 
сталі 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 

Допустима те-
мпература екс-

плуатації 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 
(марка, ТУ) 

Допустима 
температура 
експлуатації 

08Х13 і така ж ма-
рка корозієстійкої 
двошарової сталі 

Э-10Х25Н13Г2  
– – 

08Х17Т 
15Х25Т 

  Э-10Х25Н13Г2Б 

08Х22Н6Т 
08Х18Г8Н2Т 

Э-04Х20Н9 
Э-07Х20Н9 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000 

Э-08Х20Н9Г2Б 
Э-08Х19Н10Г2Б 
05Х22Н5М2Б 
(ОЗЛ-40 
ТУ14-168-43–83) 

08Х21Н6М2Т Э-02Х20Н14Р2М2  Э-09Х19Н10Г2М2Б 
Э-07Х19Н11М3Г2Ф 
05Х20Н7М2Б 
(ОЗЛ-41 
ТУ14-168-43–83) 

До 350 ºС 

07Х13АГ20 Э-07Х20Н9 
Э-04Х20Н9 
Э-08Х20Н9Г2Б 

 
– – 

   Э-02Х21Н10Г2 До 350 ºС 

03Х19АГ3Н10 Э-02Х21Н10Г2 До 450 ºС Э-02Х19Н9Б 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000 від 
350 ºС і вище 
після стабілі-
зувального ві-
дпалу 

12Х18Н9Т 
12Х18Н10Т 
08Х18Н10Т 

Э-04Х20Н9 До 450 ºС Э-08Х20Н9Г2Б 

До 450 ºС 
Від 350 ºС до 
450 ºС після 
стабілізуваль-
ного відпалу 

12Х18Н9ТЛ 
08Х18Н12Б 
12Х18Н12Т 

Э-07Х20Н9 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000 

Э-08Х19Н10Г2Б 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000Від 
350 ºС і вище 
після стабілі-
зувального ві-
дпалу 
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Продовження табл.2.7 

Вимоги до стійкості проти міжкристалітної корозії 
Немає Є 

Марка 
сталі 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 

Допустима те-
мпература екс-

плуатації 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 
(марка, ТУ) 

Допустима 
температура 
експлуатації 

10Х17Н13М2Т3)4) 
10Х17Н13М3Т 

Э-07Х19Н11М3Г2Ф До 450 0С 

12Х18Н12М3ТЛ 
08Х17Н13М2Т3) 

Э-02Х20Н14Г2М25) 
Э-
09Х19Н11Г3М2Ф5) 
Э-02Х19Н18Г5АМ3 

За обов’язкови-
ми Додатками 
2–7 ГСТУ 3-17-
191–2000 

Э-07Х19Н11М3Г2Ф 
Э-09Х19Н10Г2М2Б 

08Х17Н15М3Т – – Э-02Х19Н18Г5АМ3 

До 350 ºС 

10Х14Г14Н4Т 
 

Э-10Х20Н9Г6С 
Э-03Х15Н9АГ4 
Э-04Х19Н96) 

За обов’язкови-
ми Додатками 
2–7 ГСТУ 3-17-
191–2000 

– – 

 Э-02Х21Н10Г2 До 450 ºС Э-02Х21Н10Г2 До 350 оС 
 
 
03Х18Н11 
 
02Х18Н11 

 
Э-02Х19Н9Б 

За обов’язкови-
ми Додатками 
2–7 ГСТУ 3-17-
191–2000 

 
Э-02Х19Н9Б 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000 від 
350 ºС і вище 
після стабілізу-
вального від-
палу 

12Х18Н10Т 
08Х18Н10Т 
корозієстійкого 
шару двошарової 
сталі 

Э-10Х25Н13Г2 
для перехідного й 
корозієстійкого ша-
ру 
Э-04Х20Н9 
Э-07Х20Н9 тільки 
для корозієстійкого 
шару 

За 
обов’язковим 
Додатком 3 
ГСТУ 3-17-
191–2000 

Э-10Х25Н13Г2 
тільки для перехід-
ного шару 
Э-08Х20Н9Г2Б 
Э-08Х19Н10Г2Б 
тільки для коро- 
зієстійкого шару 

За обов’язкови-
ми Додатками 
2–7 ГСТУ 3-17-
191–2000 від 
350 ºС та вище 
після стабілізу-
вального від-
палу3) 

10Х17Н13М2Т 
08Х17Н15М3Т 
корозієстійкого 
шару двошарової 
сталі 

Э-10Х25Н13Г2 
тільки для 
перехідного шару 
Э-07Х19Н11М3Г2Ф 
тільки для корозієс-
тійкого шару 

 Э-10Х25Н13Г2 
тільки для 
перехідного шару 
Э-09Х19Н10Г2М2Б 
тільки для корозієс-
тійкого шару 

До 350 ºС 

08Х17Н15М3Т 
корозієстійкого 
шару двошарової 
сталі 

– – 

Э-10Х25Н13Г2 
тільки для 
перехідного шару 
Э-02Х19Н18Г5АМ3 

До 350 ºС 

03Х17Н14М3 Э-02Х19Н18Г5АМ3 
Э-02Х20Н14Г2М2 

За обов’язкови-
ми Додатками 
2–7 ГСТУ 3-17-
191–2000 

Э-02Х19Н18Г5АМ3 
Э-02Х20Н14Г2М2 До 350 ºС 
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Продовження табл.2.7 

Вимоги до стійкості проти міжкристалітної корозії 
Немає Є 

Марка 
сталі 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 

Допустима те-
мпература екс-

плуатації 

Тип електрода 
згідно з 

ГОСТ 10052–75 
(марка, ТУ) 

Допустима 
температура 
експлуатації 

15Х18Н12С4ТЮ – – Э-10Х17Н13С4 До 200 ºС 
02Х8Н22С6 
02Х17Н14С5 – – ОЗЛ-24 

ТУ 14-4-579–74 До 120 ºС 

03Х21Н21М4ГБ – – 

03Х24Н25М3АГ3 
(АНВ-38 
ТУ ИЭС 376–83) 
04Х23Н27М3Д3Г2Б 
(ОЗЛ-17У 
ТУ 14-4-715–75) 
04Х21Н21М4Г2Б 
(ОЗЛ-26Л 
ТУ 14-4-316–79) 

До 350 ºС 

06ХН28МДТ 
03ХН28МДТ – – 

03Х24Н25М3АГ3Д 
(АНВ-37 
ТУ ИЭС 375–85) 
04Х23Н27М3Д3Г2Б 
(ОЗЛ-17У 
ТУ 14-4-715–75) 
04Х23Н26М3Д3Г2Б 
(ОЗЛ-37-2 
ТУ 14-168-18–76) 

До 350 ºС 

ХН32Т Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т  – – 
НМЖМц28-2,5-1,5 
корозієстійкого 
шару двошарової 
сталі 

В-56у 
ТУ14-4-807–77 

За 
обов’язковими 
Додатками 2–7 
ГСТУ 3-17-
191–2000 

– – 

Примітки: 
1. Без індексу «Э» умовно вказано типи електродів, не передбачені ГОСТ 10052–75. 
2. Марки електродів наведено тільки для типів електродів, не передбачених ГОСТ 10052–75. 
3. Можливість проведення стабілізувального відпалу має бути узгоджена зі спеціалізованою 

науково-дослідною організацією згідно з технологією. 
4. Застосування зварних з`єднань за температури вищої за 600 ºС має бути узгоджено зі спе-

ціалізованою науково-дослідною організацією згідно з технологією. 
5. За умови вмісту в металі шва феритної фази не більше 6 %. 
6. Можливість застосування цього типу електродів слід підтвердити розрахунком на міцність. 

Перед початком зварювання потрібно перевірити якість складання 
з’єднуваних елементів, а також стан кромок, які стикуються, і прилеглих до 
них поверхонь. Під час складання не допускається підганяння крайок ударним 
способом або місцевим нагріванням. 

Усі зварні шви підлягають тавруванню, яке дає змогу встановити звар-
ника, що виконував ці шви. Тавро наносять на відстані 20…500 мм від край-
ки звареного шва із зовнішнього боку. Якщо шов із зовнішнього й внутріш-
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нього боків виконують різні зварники, тавро ставлять тільки із зовнішнього 
боку через дріб: у чисельнику – тавро зварника із зовнішнього боку шва, а в 
знаменнику – з внутрішнього боку. Якщо зварні з’єднання посудин виконує 
один зварник, то тавро допускається ставити біля таблички або в іншому від-
критому місці. Якщо зварні з’єднання виконувалися кількома зварниками, то 
мають бути поставлені тавра всіх зварників, які брали участь у його вико-
нанні. 

У поздовжніх швах тавро має бути на початку та в кінці шва на відстані 
100 мм від кільцевого шва. На обичайці з поздовжнім швом завдовжки менше 
400 мм допускається ставити одне тавро. Для кільцевого шва тавро потрібно 
вибивати на місці перетину кільцевого шва з поздовжнім і далі через кожні 
2 м, але при цьому має бути не менше ніж два тавра на кожному шві. Тавра 
ставлять із зовнішнього боку. Таврування поздовжніх і кільцевих швів посу-
дин з товщиною стінки меншою за 4 мм допускається виконувати електрогра-
фом або незмивною фарбою. 

Місце таврування розміщують у добре видимій рамці, виконаній незми-
вною фарбою. 

2.3.2. Вальцювання труб у трубних решітках 
Способи кріплення теплообмінних труб у трубних решітках мають від-

повідати ОСТ 26-02-1015–85, проте одним із найпоширеніших способів кріп-
лення теплообмінних труб у трубних решітках кожухотрубних теплообмінни-
ків і подібних апаратів є їх розвальцювання, тобто процес збільшення попе-
речного перетину кінцевих ділянок труб за рахунок тиску з боку вальцівки, 
яка діє на внутрішню поверхню цих ділянок. 

З’єднання розвальцюванням допускається для труб із зовнішнім діамет-
ром не більшим ніж 102 мм, призначених для роботи до температури 400 ºС. 

Труби в отворах трубної решітки закріплюються в результаті пластичної 
деформації труб. При цьому матеріал труби ущільнюється в радіальному на-
прямку й подовжується в осьовому. Роздавання елементів з’єднання відбува-
ється, якщо напруження в трубі й трубній решітці перевищують границю 
плинності. 

Технологічний процес розвальцювання полягає в підготовці труб і отво-
рів трубних решіток, установленні труб у отворах та їх закріпленні в решітках. 

В апаратах з прямими трубами мають застосовуватися труби без попе-
речних зварних швів. Допускається застосовувати труби з одним поперечним 
швом з додержанням таких вимог: 

1) механічні властивості шва не нижчі ніж основного металу; 
2) зварні шви труб перевіряють радіографічним контролем в обсязі 

100 % з наступним гідравлічним випробуванням кожної труби пробним тис-
ком удвічі більшим за розрахунковий тиск апарата; 
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3) стиковий шов не перешкоджає просуванню труб крізь отвори в попе-
речних перегородках і трубних решітках. 

Кінцеві ділянки труб зазвичай піддають відпалу (можливість застосу-
вання для вальцьованих з’єднань труб без відпалу встановлюють випробуван-
нями кількох зразків труб на роздавання їх кінцевих ділянок конусною оправ-
кою згідно з ГОСТ 8694–75). 

Відпалені кінці труб зачищають зовні до металічного блиску на довжи-
ні, що дорівнює трикратній товщині трубної решітки. Поздовжні й спіральні 
риски не допускаються. Окремі поперечні риски не мають бути глибшими ніж 
0,1 мм. Внутрішню поверхню труб очищують від продуктів корозії, окалини й 
бруду на довжині 60…100 мм. 

Труби в трубних решітках розвальцювують за допомогою спеціального 
інструмента – вальцівки (рис. 2.86). 

Машинне розвальцювування, на відміну від 
ручного, виконують за допомогою спеціальних при-
строїв (рис. 2.87). 

На закріплених кінцях труб перевіряють, чи 
немає тріщин (особливо торця), шаруватості на вну-
трішній поверхні, відтиснутої стінки труби як наслі-
док перекосу кінця труби, а також чи відповідають 
розміри кінців труб, що виступають, допустимим. 
Якщо виявляють труби з тріщинками, рваними край-
ками та шаруватістю, то їх замінюють новими. 

Рис. 2.86. Схема вальцівки: 1 – теплообмінна труба; 
2 – трубна решітка; 3 – корпус вальцівки; 

4 – конус; 5 – ролик; 6 – обмежувальна втулка 

 
Рис. 2.87. Розвальцьовувальний стенд СР25-57: 1 – вальцівка;  

2 – електроурухомник вальцівки; 3 – поворотний стояк; 4 – трубна решітка 
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Якщо браковані з’єднання «труба – трубна решітка» виправити не мож-
на, то таку трубу заглушують. Максимальна кількість труб, які допускається 
заглушувати на підприємстві-виробнику, має відповідати кількості, указаній у 
табл. 2.8. 

Таблиця 2.8. Кількість заглушуваних труб у кожухотрубних теплообмінниках 

Діаметр корпусу 
апарата, мм 

До 
426 

500, 
600 800 1000 1200 1400 1600 2000 3000 4000

Максимальна кількість 
заглушуваних труб 2 3 4 5 6 8 10 12 18 20 

Показником надійності розвальцьованого з’єднання є ступінь розваль-
цювання Н, %: 

( ) ( ) 100H
2

1212 ⋅
−−−

=
D

DDdd , 

де d1 і d2 – внутрішній діаметр труби до й після розвальцювання відповідно; D1 і D2 – зов-
нішній діаметр труби й діаметр отвору трубної решітки до розвальцювання відповідно. 

Ступінь розвальцювання Н зазвичай становить 1…1,5 %. 
Кут бортувального «дзвоника» має становити 15º. 
Під час розвальцьовування величину Н зручно контролювати за величи-

ною ходу вальцівки (рис. 2.88). 

 
Рис. 2.88. Контроль ступеня розвальцювання за відстанню Y: а – положення  

вальцівки перед розвальцюванням; б – положення вальцівки наприкінці процесу 

Потрібний ступінь розвальцювання також можна контролювати за мак-
симальним крутним моментом урухомника по закінченні вальцювання труби. 
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Перевальцювання труб не допускається (рис. 2.89). При цьому змен-
шення первісної товщини труби в місті вальцювання не має перевищувати за-
завичай 20 %. 

 
Рис. 2.89. Перевальцьований кінець труби: а – відхід «дзвоника» від крайки отвору 

 трубної решітки; б – відхід пояска від крайки отвору решітки; 1 – «дзвоник»;  
2 – наплив металу у вигляді пояска 

Щільність розвальцьованих з’єднань перевіряють, піддаючи їх гідравлі-
чним випробуванням. Виявлені нещільності усувають кількома способами. 
Найпростіший з них – підвальцювання, хоча він стає неефективним у разі пе-
ревальцьованих кінців труб або за наявності забруднень між трубою й стінкою 
отвору трубної решітки, а в трубі – кільцевих тріщин, осьових рисок і тріщин 
на «дзвонику». Тому потрібно змінити кінець труби або всю трубу. 

Для усунення нещільностей іноді обварюють завальцьовані труби або 
встановлюють і розвальцьовують розпірні кільця (рис. 2.90). 

У пазі малого діаметра теплообмінних труб (до 16 мм) часто для підви-
щення надійності з’єднання «труба – трубна решітка» застосовують паяння 
(під час паяння, на відміну від зварювання з’єднувані деталі нагрівають до те-
мператури, нижчої від температури плавлення матеріалів цих деталей). 

У поздовжній перегородці розподільної камери й накривки апаратів ба-
гатоходових по трубному простору потрібно виконувати дренажний отвір ді-
аметром не меншим ніж 6 мм. 

 
Рис. 2.90. Усунення нещільностей розвальцьованих з’єднань: а – обварюванням зовні  

трубної решітки; б – обварюванням зсередини міжтрубного простору апарата;  
в – установленням допоміжного розпірного кільця в розвальцьованому кінці труби;  
1 – трубна решітка; 2 – розвальцьована труба; 3 – розвальцьоване розпірне кільце 
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Фланці корпусів, розподільних камер і кришок на умовний тиск 1 МПа і 
більше, а також фланці апаратів, одна або дві порожнини яких працюють за 
температури 300 ºС і більше, мають бути виконані приварними в стик. Фланці 
з номінальним тиском PN63 і менше рекомендується застосовувати з ущіль-
нювальною поверхнею «виступ–западина», а фланці з номінальним тиском 
понад PN63 – під металеву прокладку восьмикутного перерізу. 

2.3.3. Виготовлення сталевих багатошарових рулонованих 
апаратів 

2.3.3.1. Вимоги до конструкції й виготовлення рулонованих 
апаратів 

Сталеві багатошарові рулоновані апарати призначені для роботи під 
внутрішнім тиском 10…35 МПа за температури стінки мінус 40…300 °С. 

Деталі цих апаратів виготовляють із спокійних вуглецевих або легова-
них сталей, які рекомендовані ОСТ 26-01-1341–75. Фланці, горловини, днища, 
накривки, обтюратори та основні кріпильні деталі виготовляють з поковок, а 
обичайки скручують з листової рулонної сталі завтовшки 8…11 мм. 

Приварювання до корпусів металоконструкцій (кронштейнів, сходів 
тощо) забороняється. Для стропування корпусів у їх верхній частині передба-
чають монтажні цапфи. 

Основною частиною корпусу є рулонована обичайка, яку утворюють 
намотуванням рулонної листової сталі на осердя (центральну обичайку). До 
осердя ставлять досить жорсткі вимоги до точності виготовлення: овальність 
не більша від 0,5 % номінального внутрішнього діаметра, відхил твірної від 
прямолінійності не більший ніж 1 мм, відхил по довжині кола не більший ніж 
±3 мм, неограновані й неплоскі ділянки. На робочій поверхні осердів не допу-
скаються риски, подряпини, вм’ятинки та інші дефекти. 

2.3.3.2. Виготовлення рулонуваних обичайок 
Перед рулонуванням на осерді потрібно встановити клинову вставку, 

виготовлену з листової сталі. Більш товста крайка має бути рівною товщині 
листа, а тонка – не більшою від 0,3 мм. Клинову вставку підгинають за радіу-
сом осердя й прихвачують до нього ручним дуговим зварюванням. До товстої 
крайки вставки приварюють кінець рулону. 

Процес намотування має відбуватися з одночасним контролюванням йо-
го щільності. Проміжки між шарами перевіряють з торців обичайки, величина 
проміжків не повинна перевищувати 0,3 мм. У разі виявлення розшарування 
дефектну ділянку рулону видаляють. 

Наприкінці намотування встановлюють замикальну клинову вставку, 
подібну до внутрішньої (тільки меншої кривизни) (рис. 2.91–2.93). 
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Рис. 2.91. Загальний вигляд сталевого багатошарового рулонованого апарата 

 
Рис. 2.92. Стенд для намотування багатошарових рулонованих обичайок: 1 – станина;  

2 – робочі ролики; 3 – притискний валик; 4 – рулонна сталь; 5 – натягальний пристрій; 
6 – центральна обичайка; 7 – внутрішня клинова вставка 

 
Рис. 2.93. Поперечний переріз рулонованої обичайки: 1 – осердя (центральна обичайка);  

2 – клинові вставки; 3 – рулонна сталь; 4 – перше півкільце; 5 – друге півкільце 
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Із зовнішнього боку на рулоновану обичайку встановлюють зовнішню 
обичайку, яка складається з двох чи більше звальцьованих секторів. Сектори 
зовнішньої обичайки укладають на останній шар намотки, при цьому поздов-
жні шви утворюваної зовнішньої обичайки мають бути зміщені відносно за-
микального поздовжнього шва зрулонованої обичайки не менше ніж на 30° по 
дузі. Поздовжні шви виконують ручним або автоматичним зварюванням. 

Після накладення зовнішньої обичайки торці рулонованої обичайки під-
дають механічному обробленню й наступному наплавленню торців з товщи-
ною наплавленого шару не меншою від 5 мм (рис. 2.94). 

 
Рис. 2.94. Рулонована обичайка, підготовлена для наступного складання 

Неперпендикулярність оброблених торців обичайки до твірної внутрі-
шньої поверхні має бути не більшою за 1 мм на метр довжини. 

Для утворення дренажної системи й виходу газів, що дифундують, до 
наплавлення в обичайці мають бути рівномірно по колу просвердлені отвори 
на відстані 50…100 мм від торців на глибину до першого шару навивання. 
Свердлення й механічне оброблення торців обичайки виконують без мастиль-
но-охолодної рідини для запобігання її проникненню в проміжки між шарами 
обичайки. 

2.3.3.3. Складання корпусів з рулонованих обичайок 
Основною операцією складання корпусів є зварювання рулонованих 

обичайок між собою й між поковками. 
Поздовжні шви сусідніх обичайок зміщують один відносно одного не 

менше, ніж на 30° по дузі. Зміщення крайок зварюваних елементів не має пе-
ревищувати 3 мм по внутрішньому діаметру. Відхил довжини корпусу від но-
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мінального розміру допускається у межах ±0,3 % від його загальної довжини, 
але не більше ±75 мм. 

Викривлення внутрішньої циліндричної поверхні корпусу має бути в 
межах: 0,6 мм на 1 м довжини, але не більше 6 мм на всю довжину для корпу-
сів, у яких установлюють внутрішні пристрої; 2 мм на 1 м довжини, але не бі-
льше 30 мм на всю довжину для корпусів, які не мають спряжених внутрішніх 
пристроїв. 

Для зварювання кільцевих швів корпусів на роликових стендах потрібно 
передбачити заходів для запобігання можливого наклепу зовнішніх поверхонь 
рулонованих обичайок. 

2.3.3.4. Установлення накривок 
Перед установленням накривки на корпусі внутрішні й зовнішні нарізі та 

опорні поверхні гайок змащують протизадирним мастилом ВНИИНП-232 або 
ВНИИНП-225 (для робочої температури до 100 і 300 ºС відповідно). Ущільню-
вальні поверхні й деталі затвора змащують нейтральним захисним мастилом. 

Для забезпечення якісного з’єднання накривки з корпусом потрібно су-
воро дотримуватися порядку затягування гайок на основних шпильках (хрест-
навхрест, рис. 2.95). 

 
Рис. 2.95. Порядок затягування гайок на основних шпильках накривки 

Перекіс між накривкою й корпусом (його визначають різницею макси-
мального й мінімального проміжків між накривкою й корпусом) не повинна 
перевищувати допустимих значень (1 мм для зовнішнього діаметра фланця 
400…800 мм і 5,5 мм – для 2200…2600 мм). 

2.3.3.5. Контроль якості виготовлення апаратів 
Контроль якості виготовлення рулонованих апаратів полягає в перевір-

ці: стану внутрішніх і зовнішніх поверхонь корпусу візуальним оглядом і яко-
сті зварних з’єднань. 

У разі виявлення недопустимих дефектів дефектні місця вирубують або 
виплавляють з наступним заварюванням і повторним контролем виправлених 
місць. Дефекти в одному місці можна виправляти до трьох разів, після чого 
виріб бракують. 
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Гідравлічні випробування апарата сполучають з опресовуванням корпу-
су. Опресовування корпусу виконують для збільшення щільності багатошаро-
вої обичайки тиском у 1,5 рази більшим за розрахунковий. Під цим тиском 
корпус витримують протягом трьох годин, після чого тиск зменшують до роз-
рахункового (зі швидкістю не більше 10 МПа/хв) і потім додатково витриму-
ють під тиском не менше однієї години. 

Після успішних гідравлічних випробувань апарата його розбирають, 
протирають, висушують і повторно піддають контролю зварні з’єднання. 

2.3.4. Складання складових частин виробу і виробу в цілому 
Згідно з ДСТУ 2390–94 складанням називають утворення з’єднань скла-

дових частин виробу. 
Складання є відповідальним етапом виготовлення виробів. Від якості 

складання значною мірою залежить подальша експлуатація обладнання, його 
надійність, зокрема безвідмовність, довговічність, збережуваність і ремонтно-
придатність. 

Вироби в загальному випадку складаються з деталей, складанних оди-
ниць, вузлів і агрегатів. При цьому розрізняють базову деталь і базову скла-
данну одиницю (тобто елемент, з якого починають складання виробу, долу-
чаючи до нього деталі чи інші складанні одиниці), а також складанну одини-
цю і вузол n-го порядку (тобто елемент, який складають на n-му етапі* проце-
су складання). Так, будову виробу добре ілюструє побудова схеми етапів 
складання виробу (рис. 2.96). 

Складання виробів виконують згідно з експлуатаційною документацією 
і передусім із схемою складання, тобто графічним зображенням у вигляді умо-
вних позначень послідовності складання виробу чи його частини. 

Виріб (посудини, апарата, машини, механізму і т.ін.) не можна складати 
в будь-якій послідовності. Послідовність складання визначають конструкцією 
виробу або його складових частин. Установлена послідовність уведення дета-
лей і складанних одиниць у технологічний процес складання виробу характе-
ризує систему його комплектування. Процес комплектування на схемі пока-
зують таким чином, щоб відповідні деталі і складанні одиниці були подані в 
послідовності їх уведення в технологічний процес складання. Оскільки процес 
складання починають із введення в нього базової деталі або базової складан-
ної одиниці, то і схема починають з її умовного позначення. 

                                                           
* Е т а п  с к л а д а н н я  в и р о б у  – закінчена частина технологічного процесу скла-

дання виробу чи його частин, яку виділяють відповідно до схеми складання. 
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У разі складання обладнання із значною кількістю складових частин 
кожну деталь, складанну одиницю, вузол або агрегат позначають прямокутни-
ком, поділеним на три частини: у більшій подають назву елемента, а у мен-
ших – індекс, що відповідає його позначенню на кресленику або в специфіка-
ції, а також кількість елементів, що входить у виріб. Процес загального скла-
дання зображають на схемі горизонтальною лінією, напрямленою від базового 
елемента (деталі, складанної одиниці) до готового складеного об’єкта. Над ці-
єю лінією розміщують у послідовності складання умовні позначення усіх де-
талей, що безпосередньо входять у виріб (рис. 2.97, 2.98). Для обладнання з 
меншою кількістю складових елементів, окремих механізмів і складових час-
тин складного обладнання виконують розгорнуту схему складання. 

Кожний вузол з’єднуваних елементів на схемі є складальною операцією, 
тобто технологічною операцією установлення і утворення з’єднань складових 
частин заготованки та виробу, або її окремим переходом. Сюди ж уводять по-
значення методу утворення з’єднання (пресуванням, клеєнням, зварюванням, 
вальцюванням тощо), який застосовують у складальній операції, або методу 
додаткових робіт (контроль, регулювати, змастити тощо). 

Схеми складання спрощують проектування процесів складання і дають 
змогу оцінити технологічність конструкції виробу. Більш технологічною буде 
така конструкція, яка дозволяє виконувати складання виробу з попередньо 
складених взаємозамінних складових частин. У цьому разі складання складо-
вих частин і виробу в цілому виконують паралельно, і є можливість одночасно 
встановлювати на базову деталь (складанну одиницю) кілька деталей і (або) 
складанних одиниць. За такого методу складання спрощується контроль виро-
бу в цілому, оскільки йому передує поопераційний контроль під час складання 
окремих складанних одиниць. Схему складання виробу можна виконувати в 
кількох варіантах, які відрізняються структурою й послідовністю комплекту-
вання складанних одиниць. 

Розрізняють такі види складання: 
1) за складовими частинами виробу: 
– агрегатне складання – складання виробу чи його частин з агрегатів; 
2) за точністю складання: 
– прецизійне складання – складання виробу чи його частин, що мають 

з’єднання, у яких допуск на певний розмір менший від допуску, встановлено-
го у системі допусків та посадок; 

3) за об’єктом складання: 
– вузлове складання – складання, об’єктом якого є частина виробу; 
– загальне складання – складання, об’єктом якого є виріб у цілому; 
4) за стадією процесу: 
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– проміжне складання – складання заготованок, яке виконують для по-
дальшого їх сумісного оброблення (прикладом може бути складання півформ 
форми для виготовлення деталей з пластичних мас методом лиття); 

– попереднє складання – складання заготованок, складових частин чи 
виробу в цілому, які підлягають подальшому розбиранню (прикладом може 
бути складання апарата на підприємстві-виробнику з подальшим його розби-
ранням і транспортуванням замовнику по частинах); 

– остаточне складання – складання виробу чи його складової частини, 
після якого не передбачають їх розбирання під час виготовлення; 

– складання під зварювання; 
5) за методом утворення з’єднань: 
– слюсарне складання – складання виробу чи його складової частини за 

допомогою слюсарно-складальних операцій; 
– клепання – утворення нерознімних з’єднань за допомогою заклепок; 

зварювання; 
– паяння; 
– склеювання; 
6) за переміщенням виробу: 
– стаціонарне складання – складання виробу чи його частин на одній 

позиції; 
– рухоме складання – складання виробу чи його частини з переміщенням 

їх по позиціях; 
7) за характеристикою виробництва та методом виконання процесу: 
– потокове складання – складання виробу чи його частини в умовах по-

токового виробництва; 
– групове складання – складання виробу чи його частини в умовах гру-

пового виробництва; 
– ручне (механізоване, автоматизоване, автоматичне) складання – 

складання виробу чи його частини ручним (механізованим, автоматизованим, 
автоматичним) методом виконання технологічного процесу; 

8) за методом забезпечення точності замикальної ланки: 
– складання з повною взаємозамінністю – складання, за якого потрібну 

точність замикальної ланки розмірного ланцюга досягають методом повної 
замінності; 

– складання з неповною взаємозамінністю – складання, за якого потріб-
ну точність замикальної ланки розмірного ланцюга досягають методом непов-
ної замінності; 

– складання з груповою взаємозамінністю – складання, за якого потріб-
ну точність замикальної ланки розмірного ланцюга досягають методом групо-
вої замінності; 

– складання з допасуванням – складання, за якого потрібну точність за-
микальної ланки розмірного ланцюга досягають методом допасування; 
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– складання з регулюванням – складання, за якого потрібну точність за-
микальної ланки розмірного ланцюга досягають методом регулювання; 

– складання з компенсувальними матеріалами – складання, за якого по-
трібну точність замикальної ланки розмірного ланцюга досягають за рахунок 
використання компенсувального матеріалу, який уводять у зазор між спряже-
ними поверхнями деталей після їх установлення в потрібному положенні. 

Метод повної замінності полягає у досягненні потрібної точності зами-
кальної ланки розмірного ланцюга в обумовленій частині об’єктів включен-
ням до неї складальних ланок без вибору, підбору чи змінення їх значень. 

Метод групової замінності полягає у досягненні потрібної точності за-
микальної ланки розмірного ланцюга включенням до неї складальних ланок 
що належать до однієї з груп, на які їх розсортовано. 

Метод допасування полягає у досягненні потрібної точності замикаль-
ної ланки розмірного ланцюга зміненням розміру компенсувальної ланки че-
рез видалення з компенсатора визначеного шару матеріалу (рис. 2.99,а). 

Метод регулювання полягає у досягненні потрібної точності замикаль-
ної ланки розмірного ланцюга зміненням розміру компенсувальної ланки без 
видалення матеріалу з компенсатора (рис. 2.99,б). 

 
Рис. 2.99. Складання з допасуванням (а) і регулюванням (б): 1 – вал; 2 – деталь;  

3 – компенсатор; 4 – шар матеріалу, що підлягає видаленню з компенсатора;  
δ – замикальна ланка 

Під час складання забезпечують такі види з’єднань: 
1) залежно від цілісності під час розбирання: рознімне й нерознімне; 
2) за можливістю відносного переміщення: рухоме й нерухоме; 
3) за формою спряжених поверхонь: плоске, циліндричне, конічне, сфе-

ричне, гвинтове, профільне; 
4) за методом створення: нарізне, клинове, шрифтове, шпонкове, шлі-

цьове, зварне, паяне, клепане, клеєне, фланцеве, ніпельне, штуцерне, пресове, 

а б 

1 2 3 4 
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фальцьоване (з’єднання складових частин виробу сумісним загинанням їх кра-
їв), розвальцьоване (з’єднання складових частин виробу розширенням охоп-
люваної деталі або стисненням охоплювальної деталі), комбіноване (з’єднання 
складових частин виробу за декількома методами їх створення, наприклад, ро-
знімне нерухоме, рознімне нерухоме фланцеве тощо). 

2.4. Термічне оброблення 
Термічне оброблення елементів посудин виконують для забезпечення 

відповідності властивостей металу й зварних з’єднань показникам, прийнятим 
у НД на метал і зварювання, а також для зниження залишкових напружень, що 
виникають під час виконання технологічних операцій (зварювання, гнуття, 
штампування та ін.) 

Термічному обробленню підлягають посудини, у стінках яких у процесі 
виготовлення (вальцювання, штампування, зварювання та ін.) можливе вини-
кнення недопустимих напружень, а також посудини, міцність яких досягаєть-
ся термічним обробленням. 

Посудини та їх елементи, виготовлені із вуглецевих і низьколегованих 
марганцевих сталей із застосуванням зварювання, штампування або вальцю-
вання, підлягають обов’язковому термічному обробленню, якщо: 

1) товщина стінки циліндричного або конічного елемента днища, флан-
ця або патрубка посудини в місці їх зварного з’єднання більша ніж 36 мм для 
вуглецевих сталей і більша ніж 30 мм для низьколегованих марганцевистих та 
кремніємарганцевистих; 

2) товщина s стінки циліндричних або конічних елементів посудини (па-
трубка), виготовлених із листової сталі вальцюванням (штампуванням), пере-
вищує значення, обчислене за формулою 

( )1200009,0 += Ds , 
де D – мінімальний внутрішній діаметр посудини (патрубка), мм; 

3) відношення номінальної товщини до номінального внутрішнього ра-
діуса обичайки або до найменшого радіуса кривизни днища перевищує 0,05 за 
температури експлуатації понад 0 ºС і 0,02 за температури експлуатації ниж-
чої від 0 ºС; 

4) вони призначені для експлуатації в середовищах, які спричиняють коро-
зійне розтріскування (рідкий аміак, аміачна вода, азотна кислота, етаноламін, ро-
зчини їдких натрію й калію, азотнокислі натрій, калій, кальцій, амоній та ін.); 

5) днища посудин та їх елементи незалежно від товщини виготовлено 
холодним штампуванням або холодним фланжируванням; 

6) днища та інші елементи штампують (вальцюють) «у гарячу» із закін-
ченням штампування (вальцювання) за температури не нижчої від 700 ºС; 

7) потребу в термічному обробленні зумовлено умовами виготовлення, 
експлуатації посудини й відзначено в технічному проекті. 
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Гнуті ділянки труб із вуглецевих і низьколегованих сталей підлягають 
термічному обробленню, якщо відношення середнього радіуса згину до номі-
нального зовнішнього діаметра труб менше за 3,5, а відношення номінальної 
товщини стінки труби до її мінімального діаметра перевищує 0,05. 

Посудини та їх елементи зі сталі низьколегованого, хромомолібденового, 
хромомолібденованадієвого типів, мартенситного класу й двошарові з основним 
шаром зі сталей цих типів та класу, які виготовлені із застосуванням зварювання, 
мають бути термічно оброблені незалежно від діаметра й товщини стінки. 

Потребу в термічному обробленні посудин та їх елементів зі сталі аус-
тенітного класу і двошарових сталей з основним шаром зі сталей вуглецевого 
й низьколегованого марганцевистого й кремніємарганцевистого типу з корозі-
єстійким шаром зі сталей аустенітного класу встановлюють у НД. 

Днища посудин, що виготовлені з аустенітних сталей холодним штам-
пуванням або фланжируванням, мають піддаватися термічному обробленню. 

Для днищ і деталей з аустенітних хромонікелевих сталей, що штампу-
ють (вальцюють) за температури не нижчої за 850 ºС, термічне оброблення не 
потрібне. 

Допускається не піддавати термічному обробленню гарячедеформовані 
днища з аустенітних сталей з відношенням внутрішнього діаметра до товщини 
стінки понад 28, якщо вони не призначені для роботи в середовищах, що 
спричинюють корозійне розтріскування. 

Вид термічного оброблення (відпускання, нормалізація або гартування з 
наступним відпусканням, аустенізація та ін.) та її режими (швидкість нагрі-
вання, температура й час витримування, умови охолодження та ін.) установ-
люють відповідно до НД. 

Приварювання внутрішніх і зовнішніх пристроїв до посудин, що підля-
гають термічному обробленню, має передувати термічному обробленню вла-
сне посудини. Допускається приварювання внутрішніх і зовнішніх пристроїв 
без наступного термічного оброблення до термічно оброблених посудин за 
умови, що величина катета зварного шва не більша ніж 8 мм. Допускається 
також приварювання зовнішніх пристроїв на монтажному майданчику до 
спеціальних накладок, які приварені до посудини й разом з нею були терміч-
но оброблкеі на підприємстві-виробнику, без наступного термічного оброб-
лення монтажних зварних швів. 

Допускається термічне оброблення посудин по частинах з наступним 
місцевим термічним обробленням замикального шва, за якого мають забезпе-
чуватися рівномірне нагрівання та охолодження відповідно до технології, уз-
годженої зі спеціалізованою організацією. 

За наявності вимог до стійкості до корозійного розтріскування можли-
вість застосування місцевого термічного оброблення посудини має бути узго-
джена зі спеціалізованою організацією. 
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У процесі термічного оброблення в печі температура нагрівання в 
будь-якій точці посудини (елемента) не повинна виходити за межі максима-
льної й мінімальної температур, передбачених режимом термічного оброб-
лення. Середовище в печі не повинно справляти шкідливого впливу на посу-
дину (елемент) під час термічного оброблення. 

Властивості металу посудин та їх елементів після всіх циклів термічного 
оброблення мають відповідати вимогам НД. 

Термічне оброблення потрібно проводити таким чином, щоб були забезпе-
чені рівномірне нагрівання металу виробів, їх вільне теплове розширення і уник-
нення пластичних деформацій. Режими нагрівання, витримування та охолодження 
в процесі термічного оброблення виробів з товщиною стінки понад 20 мм за тем-
ператур вищих за 300 ºС мають реєструватися самописними приладами. 

Розрізняють такі види термічного оброблення виробів хімічного маши-
но- та апаратобудування: 

1) загальне термічне оброблення виробу в печах (газових, електричних, 
індукційних); 

2) загальне (об’ємне) термічне оброблення виробу нагріванням його зсе-
редини (газополуменевим способом або за допомогою продуктів згоряння 
природного газу чи пропано-бутанової суміші за значного надлишку повітря); 

3) місцеве термічне оброблення зварних з’єднань виробу (за допомогою 
гнучких або панельних нагрівних елементів опору, індукційних нагрівників, 
лазерів, плазмотронів, ультразвукового оброблення (тільки для тонкостінних 
зварних виробів)). 

Термічне оброблення великогабаритних виробів у стаціонарних печах по-
требує будівництва унікальних печей і стає економічно недоцільним у разі оди-
ночного й малосерійного виробництва. Крім того, деякі види високотемператур-
ного термічного оброблення за пічного нагрівання мають обмежене застосуван-
ня через можливість деформації корпусу виробу. Заміна ж термічного оброблен-
ня повністю складених ємнісних виробів у печах термічним обробленням нагрі-
ванням виробу зсередини газоподібним теплоносієм дає змогу не тільки уникну-
ти такої складної конструкції як піч, але й знизити питому витрату умовного па-
лива до 60…70 кг на одну тонну маси термічно оброблюваного виробу проти 
250 кг умовного палива за термічного оброблення в стаціонарних печах*. 

Найбільш доцільним видом термічного оброблення, особливо для виго-
товлення негабаритного обладнання збільшеними блоками на монтажному 
майданчику, є місцеве термічне оброблення зварних з’єднань. При цьому є 
можливість виготовлення нагрівників спеціальної форми, які б забезпечували 
оптимальні умови термічного оброблення зварних з’єднань. 
                                                           

* У разі застосування термічного оброблення виробу нагріванням його зсередини рі-
вномірне температурне поле на поверхні виробу досягається регулюванням швидкості руху 
теплоносія у виробі й товщини шару теплоізоляційної конструкції виробу (найменшої в зо-
ні введення теплоносія у виріб і найбільшої в зоні виведення). 
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2.5. Контроль якості зварних з’єднань 
2.5.1. Загальні відомості 

Підприємство-виробник має застосовувати такі види та обсяги контро-
лю своєї продукції, які б гарантували виявлення недопустимих дефектів, її ви-
соку якість і надійність в експлуатації. 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.07–94 контролем якості зварювання з’єднань 
передбачено: 

а) перевірку атестації персоналу; 
б) перевірку складально-зварювального, термічного й контрольного 

устатковання, апаратури, приладів та інструментів; 
в) контроль якості основних матеріалів; 
г) контроль якості зварювальних матеріалів і матеріалів для дефекто-

скопії; 
д) операційний контроль технології зварювання; 
е) неруйнівний контроль якості зварних з’єднань; 
ж) руйнівний контроль якості зварних з’єднань; 
и) контроль виправлення дефектів. 
Види контролю визначаєь конструкторська організація відповідно до 

ГСТУ 3-17-191–2000, ДНАОП 0.00-1.07–94, НД на вироби й зварювання та 
вказують у конструкторській документації посудин і апаратів. 

Для встановлення методів і обсягів контролю зварних з’єднань потрібно 
визначити групу посудин залежно від розрахункового тиску, температури сті-
нки і характеру середовища за табл. 1.1 (якщо в табл. 1.1 не наведено сполу-
чень параметрів за тиском і температурою, для визначення групи потрібно ке-
руватися максимальним параметром). 

Температуру стінки визначають на підставі теплотехнічного розрахунку 
або результатів вимірювань. Якщо цих даних немає, її беруть рівною темпера-
турі середовища, яке стикається зі стінкою посудини. 

Обсяг контролю має бути не меншим від передбаченого ДНАОП 0.00-
1.07–94. 

Основні види неруйнівного контролю металу й зварних з’єднань: 
– візуальний і вимірювальний; 
– радіографічний; 
– ультразвуковий; 
– радіоскопічний (допускається застосовувати тільки за інструкцією, уз-

годженою з Держнаглядохоронпраці України); 
– стилоскопіювання; 
– вимірювання твердості; 
– гідравлічні випробування; 
– пневматичні випробування. 
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Можна застосовувати й інші методи (акустичну емісію, магнітографію, 
кольорову дефектоскопію, визначення наявності в металі шва феритної фази 
та ін.) відповідно до технічних умов підприємства-виробника в обсязі, перед-
баченому в НД. 

Під час руйнівного контролю потрібно проводити випробування меха-
нічних властивостей, металографічні випробування й випробування на стій-
кість проти міжкристалітної корозії. 

Контроль матеріалів і зварних з’єднань неруйнівними й руйнівними ме-
тодами повинні проводити підприємства та організації, що мають дозвіл орга-
нів Держнаглядохоронпраці на виконання цих робіт. 

Приймальний контроль виробу, складанних одиниць і зварних з’єднань 
виконують після закінчення технологічних операцій, пов’язаних з термічним 
обробленням, деформуванням і наклепкою металу. 

Послідовність контролю окремими методами має відповідати вимогам 
НД. Візуальний і вимірювальний контроль, а також стилоскопіювання мають 
передувати контролю іншими методами. 

Виріб визнають придатним, якщо під час контролю в ньому не буде ви-
явлено внутрішніх і зовнішніх дефектів, що виходять за межі допустимих 
норм, установлених ДНАОП 0.00-1.07–94, а також НД на виріб і зварювання. 

Відомості про контроль зварних з’єднань основних елементів посудини 
мають бути занесені в паспорт посудини. 

2.5.2. Візуальний і вимірювальний контроль 
Візуальному й вимірювальному контролю підлягають усі зварні з’єд-

нання посудин та їх елементів для виявлення в них таких дефектів: 
1) тріщин усіх видів і напрямів; 
2) свищів і пористості зовнішньої поверхні шва; 
3) підрізів; 
4) напливів, пропалів, незаплавлених кратерів; 
5) зміщень і спільного відведення крайок зварюваних елементів понад 

передбачені норми; 
6) непрямолінійностей з’єднуваних елементів; 
7) невідповідності форми й розмірів швів вимогам технічної документації. 
Візуальний контроль і вимірювання зварних з’єднань проводять із зов-

нішнього й внутрішнього боків по всій довжині швів. У разі неможливості ко-
нтролю зварного з’єднання з двох боків, його треба виконувати відповідно до 
порядку, передбаченому автором проекту. 

2.5.3. Радіографічний та ультразвуковий контроль зварних 
з’єднань 

Радіографічний контроль і ультразвукову дефектоскопію проводять з 
для виявлення у зварних з’єднаннях внутрішніх дефектів (тріщин, непроварів, 
пор, шлакових вкраплень та ін.). 
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Метод контролю (радіографічний контроль і ультразвукова дефектоско-
пія окремо і в поєднанні) вибирають, виходячи із можливості забезпечення 
більш повного й точного виявлення недопустимих дефектів з урахуванням 
особливостей фізичних властивостей металу, а також засвоєності даного ме-
тоду контролю для конкретного виду зварних з’єднань. 

Зварні з’єднання посудин, обладнаних швидкознімними накривками, пі-
длягають контролю радіографічним методом або ультразвуковою дефекто-
скопією в обсязі 100 % незалежно від групи посудини. 

Обсяг контролю радіографічним методом або ультразвуковою дефекто-
скопією стикових, кутових, таврових та інших зварних з’єднань, посудин та 
інших елементів (днищ, обичайок, штуцерів, люків, фланців та ін.), включаю-
чи з’єднання люків і штуцерів із корпусом посудини, має відповідати наведе-
ному в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9. Обсяг контролю зварних з’єднань радіографічним методом  
або ультразвуковою дефектоскопією 

Група посудини 
(табл. 1.1) 

Довжина ділянки контрольованих швів 
від довжини кожного шва, % 

1 
2 
3 
4 

100 
100 

Не менша від 50 
Не менша віл 25 

Обсяг контролю стосується кожного зварного з’єднання. 
Місця сполучення (перетину) зварних з’єднань підлягають обов’язково-

му контролю радіографічним методом або ультразвуковою дефектоскопією. 
Радіографічний контроль або ультразвукова дефектоскопія швів прива-

рювання внутрішніх і зовнішніх пристроїв до корпусу посудини потрібно про-
водити за наявності вимоги в технічній документації. 

Перед контролем відповідної ділянки зварні з’єднання мають бути так 
замарковані, щоб їх можна було легко виявити на картах контролю і радіогра-
фічних знімках. 

У разі виявлення недопустимих дефектів у зварних з’єднаннях, які під-
лягають радіографічному контролю або ультразвуковій дефектоскопії в обся-
зі, меншому за 100 %, обов’язковому контролю і тим же методам підлягають 
однотипні шви цього виробу, виконані зварником, по всій довжині з’єднан-
ня. 

Під однотипними зварними з’єднаннями мають на увазі з’єднання, од-
накові за маркою сталі з’єднуваних деталей, конструкцією з’єднань, марками 
й сортаментом використовуваних зварювальних матеріалів, способом, поло-
женням і режимом зварювання, режимами підігрівання й термічним оброб-
ленням з відношеннями мінімальних (максимальних) товщин і зовнішніх діа-
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метрів зварюваних деталей, що не перевищують 1,65 (допускається для дета-
лей із зовнішнім діаметром понад 500 мм і плоских деталей співвідношення 
зовнішніх діаметрів не враховувати). 

Якщо неможливо виконати ультразвукову дефектоскопію або радіацій-
ний контроль через недоступність окремих зварних з’єднань або неефектив-
ність цих методів контролю (зокрема, швів приварювання штуцерів і труб 
внутрішнім діаметром меншим за 100 мм) контроль якості цих зварних 
з’єднань потрібно проводити іншими методами відповідно до інструкції, узго-
дженої з Держнаглядохоронпраці України. Метод контролю зазначається в 
паспорті посудини. 

Радіографічний контроль і ультразвукова дефектоскопія стикових звар-
них з’єднань за узгодженням з Держнаглядохоронпраці України можуть бути 
замінені на інший ефективний метод неруйнівного контролю. 

2.5.4. Капілярний і магнітопорошковий контроль 

Капілярний і магнітопорошковий контроль зварних з’єднань та виробів 
є додатковими методами контролю, які встановлюються креслениками та НД 
для виявлення поверхневих або підповерхневих дефектів. 

Капілярний контроль має бути проведений згідно з ГОСТ 18442–80, ма-
гнітопорошковий – ГОСТ 21105–87 і методами контролю, узгодженими з 
Держнаглядохоронпраці України. 

2.5.5. Контроль стилосколіюванням 
Контроль стилоскопіюванням* виконують для підтвердження відповід-

ності легування металу деталей і зварних швів вимогам креслеників, НД. 
Стилоскопіюванню підлягають: 
а) усі зварювані деталі (частини конструкції), які за креслениками мають 

бути виготовлені з легованої сталі; 
б) метал шва всіх зварних з’єднань труб, які згідно з НД мають викону-

ватись легованим присадним матеріалом; 
в) зварювальні матеріали (згідно з підпунктом 2.3.1.4). 
Стилоскопіювання має проводитися відповідно до вимог методичних 

вказівок або інструкцій, узгоджених з Держнаглядохоронпраці України. 

2.5.6. Вимірювання твердості 
Вимірювання твердості металу шва зварного з’єднання проводять для 

перевірки якості виконання термічного оброблення зварних з’єднань. 

                                                           
* С т и л о с к о п ію в а н н я  (від англ. steel – сталь і ...скопіювання) – метод швидкого 

аналізу хімічного складу сталей і сплавів з візуальним спостереженням спектрів випромі-
нювання. 
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Вимірюванню твердості підлягає метал шва зварних з’єднань, викону-
ваних з легованих теплостійких сталей перлітного й мартенситно-феритного 
класів методом і в обсязі, обумовленими в НД. 

2.5.7. Контрольні зварні з’єднання 
Контроль механічних властивостей, випробування на стійкість проти 

міжкристалітної корозії й металографічне дослідження зварних з’єднань про-
водять на зразках, виготовлених із контрольних зварних з’єднань. 

Контрольні зварні з’єднання мають відтворювати одне зі стикових звар-
них з’єднань посудини, що визначають його міцність (поздовжні шви обича-
йок, хордові й меридіональні шви опуклих днищ), а також кільцеві шви посу-
дин, які не мають поздовжніх швів. Контрольні зварні з’єднання мають бути 
ідентичними з контрольованими виробничими зварними з’єднаннями (за мар-
ками сталі, товщиною листа або розмірами труб, формою обробки кромок, ме-
тодом зварювання, зварювальними матеріалами, розміщенням шва, режимами 
й температурою підігрівання, термічним обробленням) і виконані тим самим 
зварником і на тому ж зварювальному обладнанні одночасно з контрольова-
ним виробничим з’єднанням. 

Контроль зварних з’єднань для кільцевих швів багатошарових посудин 
установлюється НД на виготовлення цих посудин. 

У процесі зварювання контрольних з’єднань (пластин), призначених для 
перевірки механічних властивостей і проведення випробування на стійкість 
проти міжкристалітної корозії й металографічного дослідження, пластини 
треба прихвачувати до зварюваних елементів так, щоб шов контрольних плас-
тин був продовженням шва зварюваного виробу. 

Зварювати контрольні пластини для перевірки з’єднань елементів посу-
дин, до яких прихватити пластини неможливо, можна окремо від них, але з 
обов’язковим дотриманням усіх умов зварювання контрольованих стикових 
з’єднань. 

У разі автоматичного (механізованого) зварювання посудин на кожній 
посудині має бути зварено одне контрольне з’єднання. Якщо протягом робо-
чої зміни за одним технологічним процесом зварюють кілька однотипних по-
судин, допускається на всю партію посудин, зварених у цій зміні, виконувати 
одне контрольне з’єднання. За ручного зварювання посудин кількома зварни-
ками кожен з них має зварити по одному контрольному з’єднанню на кожну 
посудину. 

За серійного виготовлення посудин у разі 100 % контролю стикових 
зварних з’єднань радіографічним методом або ультразвуковою дефектоскопі-
єю допускається на кожний вид зварювання варити по одному контрольному 
з’єднанню на всю партію посудин. При цьому в одну партію можна об’єднати 
посудини, аналогічні за призначенням і типом, виготовлені з одного виду ме-
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талопродукції (листа, труби, поковки та ін.), однієї марки металу, які мають 
однакову форму оброблення крайок, виконані за єдиним технологічним про-
цесом і підлягають термічному обробленню за одним режимом, якщо цикл ви-
готовлення всіх виробів за складально-зварювальними роботами, термічним 
обробленням і контрольними операціями не перевищує трьох місяців. 

Для контролю якості зварних з’єднань у трубчастих елементах зі стико-
вими швами одночасно з їх зварюванням потрібно зварювати в тих самих ви-
робничих умовах контрольні стики для проведення випробувань механічних 
властивостей з’єднань. Кількість контрольних стиків має становити 1 % від 
загальної кількості зварених кожним зварником однотипних стиків, але не ме-
нше одного стику на кожного зварника. 

Контрольні з’єднання в усіх випадках виконують зварники, які викону-
ють зварювання елементів посудин. 

Розміри контрольних з’єднань мають бути достатніми для вирізування з 
них потрібної кількості зразків для всіх передбачених видів механічних ви-
пробувань, випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії, метало-
графічного дослідження, а також для повторних випробувань. 

Із контрольних стикових, кутових і таврових зварних з’єднань зразки 
(шліфи) вирізають тільки для металографічного дослідження. 

Контрольні зварні з’єднання мають підлягати радіографічному контролю 
або ультразвуковій дефектоскопії по всій довжині. Якщо в контрольному 
з’єднанні будуть виявлені недопустимі дефекти, усі виробничі зварні з’єднання, 
що представлені з’єднанням цього типу і раніше не підлягали дефектоскопії, 
підлягають перевірці неруйнівним методом контролю по всій довжині. 

2.5.8. Механічні випробування 
Механічним випробуванням мають підлягати контрольні стикові зварні 

з’єднання для перевірки відповідності їх механічних властивостей вимогам 
ДНАОП 0.00-1.07–94 і технічним умовам на виготовлення посудини. 

Обов’язкові види механічних випробувань: 
1) на статичне розтягування – для посудин усіх груп (табл. 1.1); 
2) на статичний згин або сплющування – для посудин усіх груп; 
3) на ударний згин – для посудин, призначених для роботи за тиску по-

над 5 МПа або температури вищої ніж 450 ºС, і посудин, виготовлених зі ста-
лей, схильних до підгартовування в процесі зварювання (сталей мартенситно-
го й низьколегованого хромомолібденованадієвого класів і типів, наприклад, 
сталей марок 15Х5, 12Х13; 12МХ, 12ХМ, 12Х1МФ та ін.); 

4) на ударний згин – для посудин першої, другої і третьої груп, призна-
чених для роботи за температури нижчої від мінус 20 ºС. 

Випробування на ударний згин зварних з’єднань проводять для посудин 
та їх елементів з товщиною стінки 12 мм і більше за п. 3 за температури 20 ºС, 
а за п. 4 – за робочої температуриі. 
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Випробування на статичний згин контрольних стиків трубчастих елеме-
нтів посудин з труб з номінальним діаметром меншим від DN100 і товщиною 
стінки меншою за 12 мм можуть бути замінені випробуванням на сплющуван-
ня. 

Механічні випробування зварних з’єднань проводять відповідно до ви-
мог державних стандартів. Показники механічних властивостей зварних 
з’єднань визначають як середнє арифметичне значення результатів випробу-
вання окремих зразків. Загальний результат випробувань вважатиметься неза-
довільним, якщо хоч би один зі зразків під час випробувань на розтягування, 
статичний згин або сплющування показав результат, який відрізняється від 
установлених норм у бік зниження більше ніж на 10 %. 

У разі незадовільних результатів по одному із видів механічних ви-
пробувань цей вид випробувань повторюють на подвійній кількості зразків, 
які вирізають з того ж контрольного стику. Якщо неможливо вирізати зраз-
ки зістиків повторні механічні випробування проводять на виконаних тим 
самим зварником виробничих стиках, вирізаних з виробу, який підлягає ко-
нтролю. 

Якщо після повторного випробування хоча б на одному зразку отримані 
показники не задовольняють установлені норми, зварне з’єднання вважають 
непридатним. 

Для посудин з неметалевих і композиційних матеріалів мають бути пе-
редбачені зразки-«свідки». Конструкцію, технологію виготовлення і види їх 
випробування визначають технічними умовами на цю посудину. 

2.5.9. Металографічні дослідження 
Металографічному дослідженню мають піддаватися контрольні стикові 

зварні єднання, що визначають міцність посудин та їх елементів: 
1) призначених для роботи за тиску понад 5 МПа або температури вищої 

за 450 ºС чи температури нижчої ніж мінус 40 ºС незалежно від тиску; 
2) виготовлених з легованих сталей, схильних до підгартовування у прцесі 

зварювання, двошарових сталей; сталей, схильних до утворення гарячих тріщин. 
Металографічні дослідження допускається не проводити для посудин та 

їх елементів товщиною до 20 мм, виготовлених зі сталей аустенітного класу. 
Якщо результати металографічного дослідження незадовільні, допуска-

ється проведення повторних досліджень на двох зразках, вирізаних з того са-
мого контрольного з’єднання. 

У разі отримання незадовільних результатів під час повторних метало-
графічних досліджень шви вважають незадовільними. 

2.5.10. Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії 
Випробування зварних з’єднань на стійкість проти міжкристалітної ко-

розії проводять для посудин та їх елементів, виготовлених зі сталей аустеніт-
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ного, феритного, аустенітно-феритного класів і двошарових сталей з корозієс-
тійким шаром з аустенітних і феритних сталей за наявності вимог у технічних 
умовах або в технічному проекті. 

Форма, розміри, кількість зразків, методи випробувань і критерії оцінюван-
ня схильності зразків до міжкристалітної корозії мають відповідати вимогам НД. 

2.5.11. Оцінювання якості зварних з’єднань 
У зварних з’єднаннях посудин та їх елементів не допускаються такі де-

фекти: 
1) тріщини всіх видів і напрямків, розміщені в металі шва, по лінії спла-

влення і в пришовній зоні основного металу, зокрема мікротріщини, які вияв-
ляються під час мікродослідження; 

2) непровари (несплавлення) у зварних швах, які розміщені в корені шва 
або по перерізу зварного з’єднання (між окремими валиками й шарами шва та 
між основним металом і металом шва). Можливість допущення місцевих не-
проварів у зварних з’єднаннях посудин зазначається в НД, узгодженій з 
Держнаглядохоронпраці України; 

3) підрізи основного металу, пори, шлакові та інші вкраплення, розміри 
яких перевищують допустимі значення, указані в НД; 

4) напливи (натікання); 
5) незаварені кратери й пропали; 
6) свищі; 
7) зміщення крайок понад норми, передбачені ДНАОП 0.00-1.07–94. 
Якість зварних з’єднань вважають незадовільною, якщо в них за будь-

якого виду контролю виявлено внутрішні або зовнішні дефекти, які виходять за 
межі норм, установлених ДНАОП 0.00-1.07–94 і технічними умовами. 

2.5.12. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях 
Дефекти, виявлені в процесі виготовлення, потрібно усувати з подаль-

шим контролем виправлених ділянок. Методи та якість усунення дефектів 
мають забезпечувати потрібну надійність і безпеку функціонування виробу. 

Технологію виправлення дефектів і порядок контролю встановлюють у 
технічній документації. 

Видалення дефектів слід проводити механічним способом із забезпе-
ченням плавних переходів у місцях вибірок. Максимальні розміри і форма ви-
бірок, які підлягають зварюванню, установлюють у НД. 

Допускається застосування способів термічного різання (стругання) для 
видалення внутрішніх дефектів з подальшим обробленням поверхні вибірки 
механічним способом. 

Повноту видалення дефектів перевіряють візуально й методом неруйні-
вного контролю (капілярною чи магнітопорошковою дефектоскопією або тра-
вленням) відповідно до вимог НД. 
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Виправлення дефектів без заварювання місць їх вибірки допускається в 
разі збереження мінімально допустимої товщини стінки деталі в місці макси-
мальної глибини вибірки. 

Якщо під час контролю виправленої ділянки будуть виявлені дефекти, то 
допускається проводити повторне виправлення в тому ж порядку, що й перше. 

Виправляти дефекти на одній і тій самій ділянці зварного з’єднання допус-
кається не більше трьох разів. Не вважаються повторно виправленими розрізувані 
по зварному шву з’єднання з видаленням металу шва й зони термічного впливу. 

2.6. Випробування обладнання 
2.6.1. Загальні відомості 
Виготовлене обладнання піддають таким випробуванням: на щільність і 

міцність – посудини та апарата, а також змащувальні системи й системи охо-
лодження; вхолосту і під навантаженням – машини і механізми, а також апа-
рати з урухомником. Якщо випробування певного виробу (посудини, апарата 
або машини) неможливі окремо від випробувань суміжного обладнання і ко-
мунікацій (наприклад, каландр для переробки пластичних мас і гумових су-
мішей), їх проводять під час комплексного випробування обладнання, іноді 
навіть після його монтажу на місці експлуатації (наприклад, лінії для вироб-
ництва безосновних рулонних матеріалів на базі каландра). 

2.6.2. Гідравлічні та пневматичні випробування 
Гідравлічному і пневматичному випробуванню піддаються вироби та їх 

елементи до нанесення лакофарбових покриттів і герметиків. 
Гідравлічному випробуванню підлягають усі посудини після їх виготов-

лення. 
Посудини, виготовлення яких закінчується на місці встановлення і які 

транспортуються на місце монтажу частинами, підлягають гідравлічному ви-
пробуванню на місці монтажу. 

Посудини, які мають захисний покрив або ізоляцію, підлягають гідрав-
лічному випробуванню до нанесення покриву або ізоляції. 

Посудини, які мають зовнішній кожух, підлягають гідравлічному ви-
пробуванню до встановлення кожуха. 

Допускається емальовані посудини піддавати гідравлічним випробуван-
ням робочим тиском після емалювання. 

Гідравлічне випробування (випробування на міцність) посудин, апаратів 
або їх складанних одиниць і деталей, за винятком литих, має проводитися 
пробним тиском, який обчислюють за формулою 

[ ]
[ ]t

pp
σ
σ

= 20
пр 25,1 , (2.1) 
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де p – розрахунковий тиск, який визначають згідно з ГОСТ 14249–89, МПа; [ ]σ 20  і [ ]σ t  – 
допустимі напруження для матеріалу посудин або їх елементів відповідно за температури 
20 ºС і розрахункової температури t, МПа. 

Примітки: 
1. Якщо матеріал окремої деталі або складанної одиниці посудини чи апарата менш 

міцний або її розрахунковий тиск або розрахункова температура менші, ніж у інших дета-
лей або складанних одиниць, то апарат має випробуватися пробним тиском, що визначають 
для цієї деталі або складанної одиниці. 

2. Допускається для апаратів, що розраховані за зонами, пробний тиск визначати з 
урахуванням тієї зони, розрахунковий тиск або розрахункова температура якої має менше 
значення. 

3. Якщо пробний тиск, визначений за формулою (2.1), викликає потребу стовщення 
стінки апарата, що працює під зовнішнім тиском, для проведення гідравлічного випробу-
вання, допускається пробний тиск визначати за формулою 

tE
Epp 20

пр 25,1= , 

де E20  і Et – модулі пружності під час розтягу матеріалу посудин або їх елементів відпо-
відно за температури 20 ºС і розрахункової температури t, МПа. 

4. Пробний тиск для випробування апарата (наприклад, реактора), призначеного для 
роботи в умовах кількох режимів з різними розрахунковими параметрами (тиском і темпе-
ратурою), слід брати рівним максимальному з визначених значень пробних тисків для кож-
ного режиму. 

5. Граничний відхил значення пробного тиску не повинно перевищувати 5 %. 

Гідравлічне випробування деталей, виготовлених із литва, потрібно про-
водити пробним тиском, який визначають за формулою 

[ ]
[ ]t

pp
σ
σ

= 20
пр 5,1 . 

Випробування виливків допускається проводити після складання й зва-
рювання в складеному вузлі або готовій посудині пробним тиском, прийнятим 
для посудин за умови 100 % контролю виливків неруйнівними методами. 

Гідравлічне випробування кріогенних посудин за наявності вакууму в 
ізоляційному просторі потрібно проводити пробним тиском, який визначають 
за формулою 

1,025,1пр −= pp . 

Гідравлічне випробування посудин і деталей, виготовлених з неметале-
вих матеріалів з ударною в’язкістю понад 20 Дж/см2, потрібно проводити про-
бним тиском, що визначають за формулою 

[ ]
[ ]t

pp
σ
σ

= 20
пр 3,1 . 
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Гідравлічне випробування посудин і деталей, виготовлених із неметале-
вих матеріалів з ударною в’язкістю 20 Дж/см2 і менше, потрібно проводити 
пробним тиском, що визначають за формулою 

[ ]
[ ]t

pp
σ
σ

= 20
пр 6,1 . 

Гідравлічне випробування металопластикових посудин потрібно прово-
дити пробним тиском, що визначають за формулою 

( )[ ][ ]
[ ]t

KKp
σ
σ

−α+= 20
ммпр 125,1 , 

де Км – відношення маси металоконструкції до загальної маси посудини; α = 1,3 – для не-
металевих матеріалів з ударною в’язкістю понад 20 Дж/см2; α = 1,6 – для неметалевих ма-
теріалів з ударною в’язкістю 20 Дж/см2 і менше. 

Гідравлічне випробування вертикальних апаратів, які складають на мон-
тажному майданчику, допускається проводити в горизонтальному положенні 
до монтажу. 

Для гідравлічного випробування апарата має застосовуватися вода, тем-
пература якої за відсутності вказівок у технічному проекті має бути від 5 до 
40 ºС. Різниця температур стінки апарата та оточуючого повітря під час випро-
бувань не повинна спричиняти випадання вологи на поверхні стінок апарата. 

Тиск у випробуваному апараті потрібно підвищувати й знижувати пові-
льно. Швидкість підвищення й зниження тиску не може перевищувати 
0,5 МПа за хвилину. 

Час витримки апарата під пробним тиском має бути не меншим за зна-
чення, вказані в табл. 2.10. 

Після витримування апарата під пробним тиском тиск потрібно змен-
шити до величини розрахункового й здійснити візуальний контроль зовніш-
ньої поверхні, рознімних і зварних з’єднань (візуальний контроль апаратів, що 
працюють під вакуумом, слід проводити за пробного тиску). 

Таблиця 2.10. Час витримки апаратів під пробним тиском 

Товщина стінки посудини або апарата, мм Час витримування під пробним тиском, хв 
До 50 10 
Понад 50 до 100 20 
Понад 100 30 
Незалежно (для литих, неметалевих  
і багатошарових посудин і апаратів) 60 

Тиск під час випробувань має контролюватися двома манометрами од-
ного типу, границь вимірювань, класу точності (не нижче 2,5) і однакової ціни 
поділки шкали. 

Після проведення випробування вода має бути повністю вилучена з апарата. 
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Випробування апаратів, що працюють без тиску (під наливом), слід про-
водити заповненням їх у вертикальному положенні водою й витримуванням 
протягом чотирьох годин або змочуванням зварних швів гасом. 

Гідравлічне випробування допускається за узгодженням з автором тех-
нічного проекту заміняти пневматичним (стисненим повітрям, інертним газом 
або сумішшю повітря з контрольним газом), якщо проведення гідравлічного 
випробування неможливе з таких причин: великі напруження в апараті або 
фундаменті від маси води, важко вилучити з виробу воду, можливе порушен-
ня внутрішніх покривів апарата, температура оточуючого повітря нижча за 
0 °С, конструкції-носії й фундаменти випробних стендів можуть не витримати 
навантажень тощо. Контроль під час проведення пневматичних випробувань 
має бути акустичним або радіаційним. 

Перед проведенням пневматичного випробування апарат має бути під-
даний внутрішньому й зовнішньому огляду, а зварні шви – акустичному або 
радіаційному контролю в обсязі 100 %. 

Пробний тиск потрібно визначати за формулою (2.1), а час витримки 
апарата під пробним тиском має бути не менше 0,08 год (5 xв). 

Відносне зменшення тиску протягом 1 год визначають за формулою 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

τ
=∆

пп

кк1100
Tp
Tpp , 

де ∆p – відносне зменшення тиску за 1 год, %; pп, pк – сума манометричного й барометрич-
ного тисків на початку й наприкінці випробувань, МПа; tп, tк – температура на початку й 
наприкінці випробувань, К; τ – час випробувань, год. 

Допустиме значення відносного зменшення тиску: 0,1 % – у токсичних 
робочих середовищах; 0,2 % – у пожежо- і вибухонебезпечних робочих сере-
довищах. 

Результати випробувань вважають задовільними, якщо під час їх прове-
дення: 

1) не відбувається зменшення тиску за манометром; 
2) немає пропусків випробного середовища (течі*, потіння, бульбашок 

повітря або газу) у зварних з’єднаннях і на основному металі; 
3) не виявлено ознак розриву; 
4) не виявлено течі в рознімних з’єднаннях; 
5) немає залишкових деформацій. 
Стенд для гідравлічних випробувань апаратів діаметром до 8000 мм і 

масою до 2000 т показано на рис. 2.100. 

                                                           
* Допускається не вважати течією пропуски випробного середовища через нещіль-

ність арматури, якщо вони не заважають зберіганню пробного тиску. 
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На роликах роликоопір 2 закріплено плоскі канати 4, які правлять за 
опори випробуваного апарата (для зменшення контактних напружень). Стенд 
споряджено двома насосними станціями 8 (одна резервна), трубопроводами 
для заповнення апарата водою та його спородження, а також потрібними ар-
матурою й приладами. Для огляду апарата під час гідровипробувань застосо-
вують площадку 6 на колісному ходу. 

Міцність і герметичність посудин та апаратів перевіряють під час гідра-
влічного випробування обладнання. Проте в тих випадках, коли до герметич-
ності виробів ставляють підвищені вимоги, проводять пневматичні випробу-
вання на герметичність. 

Контроль на герметичність сталевих посудин і апаратів потрібно здійс-
нювати згідно з РТМ 26-370–80. 

Допускається випробування сталевих посудин і апаратів на герметич-
ність проводити гідравлічним способом з люмінесцентним індикаторним по-
кривом або люмінесцентно-гідравлічним способом, суміщеним з гідравлічним 
випробуванням. 

Для трубних систем, з’єднань «труба – трубна решітка», де не допуска-
ється змішування середовищ, за вказівкою в технічному проекті контроль ге-
рметичності кріплення труб потрібно проводити гелієвим (галогенним) течо-
шукачем або люмінесцентно-гідравлічним методом. 

Потреба випробування на герметичність (щільність), ступінь герметич-
ності й вибір методів і способів випробувань мають бути обумовлені в техніч-
ній документації виробу. 

Зварні шви на герметичність згідно з ГСТУ 3-17-191–2000 допускається 
контролювати проникною речовиною – гасом. При цьому поверхню контро-
льованого шва із зовнішнього боку потрібно покрити крейдою, а з внутріш-
нього – густо змочувати гасом протягом усього випробування*. Час витримки 
має бути не меншим від значень, наведених у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11. Час витримки зварних швів під час їх контролю  
на герметичність змочуванням гасом 

Час витримки, год (хв) Товщина шва, 
мм у нижньому 

положенні шва 
у стельовому й вертикальному 

положеннях шва 

До 4 0,35 (20) 0,50 (30) 

Понад 4 до 10 0,45 (25) 0,60 (35) 

Понад 10 0,50 (30) 0,70 (40) 
 

                                                           
* Для полегшення виявлення проходження газу крізь зварний шов гас можна підфа-

рбовувати (зазвичай аніліновим фарбником). 
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Герметичність приварки укріплювальних кілець і патрубків штуцерів, 
швів облицювання штуцерів і фланців має перевірятися пневматичним випро-
буванням (повітрям або інертним газом). Пробний тиск має дорівнювати роз-
рахунковому тиску, але бути не меншим за 0,4 МПа. Контроль герметичності 
з’єднань потрібно здійснювати обмазуванням мильною емульсією. 

Якість зварного з’єднання вважають задовільною, якщо в результаті за-
стосування будь-якого методу, що відповідає заданому класу герметичності, 
не буде виявлено витоку. 

Також для випробувань на герметичність інших виробів хімічного апара-
то- і машинобудування застосовують такі методи: бульбашковий, обмилювання, 
зниження тиску, галоїдних течошукачів, мас-спектрометричний, гарячого навко-
лишнього середовища, стійких слідів, підвищення тиску в барокамері. Най-
менша величина витоку, яку визначають методом, характеризує його чутливість. 

Зазначені методи контролю герметичності ґрунтуються на проникності 
індикаторних рідинних або газоподібних середовищ крізь нещільності в еле-
ментах виробів з наступною їх реєстрацією. При цьому проникність індикато-
рних середовищ обумовлена перепадом тиску або капілярними силами [10]. 

Для виробів із замкненим об’ємом перепад тиску визначається різницею 
між тиском усередині і тиском ззовні цього об’єму. Для виробів, що працюють під 
надлишковим тиском, перепад тиску позитивний, для виробів, що працюють під 
вакуумом, перепад тиску негативний, а для виробів, що працюють під атмосфер-
ним тиском (вироби із розімкненим об’ємом) – перепад тиску дорівнює нулю. 

Залежно від зазначеного перепаду тиску під час випробувань відповідно 
до ГОСТ 18353–79 усі методи контролю герметичності поділяють на компре-
сійні, вакуумні та капілярні. У кожному з цих методів можливе застосування 
однакових способів індикації первинної інформації. При цьому часто спосіб 
індикації найбільш повно характеризує метод контролю герметичності і тому 
метод у цілому має назву індикації незалежно від значення перепаду тиску. 
Наприклад, мас-спектрометричний метод називається саме так, тобто за спо-
собом індикації, як для позитивного, такі для негативного перепаду тиску, що 
обумовлює проходження індикаторного середовища крізь нещільність. 

З урахуванням цього всі методи контролю герметичності можна поділи-
ти на чотири групи: компресійні, вакуумні, хімічні й мас-спектрометричні. 

До першої групи належать методи з позитивним перепадом тиску та ре-
єстрацією індикаторних середовищ за зміною перепаду тиску або за появою 
бульбашок. До другої – методи з негативним перепадом тиску та реєстрацією 
індикаторних середовищ за зміною перепаду тиску. До третьої – методи з ре-
єстрацією індикаторних середовищ хімічними способами незалежно від пере-
паду тиску, а до четвертої – методи з реєстрацією індикаторних середовищ 
мас-спектрометричним способом також незалежно від перепаду тиску. 

Спочатку розглянемо компресійні методи контролю герметичності. 
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Бульбашковий метод (метод акваріума або бароакваріума). Згідно з 
цим методом всередині випробуваного виробу утворюють стисненим повіт-
рям, азотом або іншим газом тиск, що дорівнює 10…20 % від випробного, але 
не більшим ніж 0,2 МПа, після чого виріб занурюють у ванну з рідиною. Як 
робочу рідину застосовують воду або етанол. Для запобігання корозії виробів 
після проведення контролю у воду вводять 0,005 % біхромату калію K2Cr2O7. 
Глибина занурення виробу в рідину 3…5 мм від її поверхні. Після занурення 
тиск у виробі підвищують до випробного й підтримують його протягом 
3…5 хв. Поява бульбашок газу свідчить про негерметичність виробу. Зазвичай 
бульбашковим методом контролюють вироби об’ємом до 150 л. 

Метод бароакваріума більш чутливий ніж метод акваріума. Для його 
проведення над поверхнею рідини повітря розріджують, що передбачає певне 
ускладнення випробного устатковання. 

Метод обмилювання полягає в покриванні мильною емульсією окремих 
ділянок зовнішніх поверхонь і з’єднань виробу, який перебуває під надлишко-
вим тиском газоподібного індикаторного середовища (зазвичай повітря або 
азоту). Утворення мильних пузирів на контрольованих поверхнях і з’єднаннях 
указує на негерметичність виробу. При цьому треба враховувати, що час безпо-
середньо випробування не повинен перевищувати 5 хвилин, оскільки за біль-
шого часу мильна плівка починає висихати і втрачає свої еластичні властивості. 
Видалення мильної емульсії з поверхні виробу після проведення випробувань 
здійснюють водою з наступним сушінням або обдуванням стисненим повітрям. 

Метод дисперсних мас (метод стійких залишкових деформацій) при-
значений для контролю герметичності по всій поверхні виробу, а не тільки 
зварні шви та інші з’єднання. Як правило, він використовується для контролю 
великогабаритних виробів. 

У цьому методі використовується властивість еластичної маси, виготов-
леної на основі піноутворювальних речовин, створювати в місцях негермети-
чності здіймання чи кратери під дією газу, що виходить крізь мікронещільно-
сті. На поверхню контрольованого виробу, який перебуває під надлишковим 
тиском повітря чи іншого газу, наносять тонкий шар маси, після чого здійс-
нюють певну витримку для утворення індикаторної плівки. Газ, проникаючи 
крізь негерметичності, тисне на плівку і спричинює утворення бульбашок або 
кратерів, які зберігаються і після скидання тиску. Місця негерметичності ви-
значають візуально. Контрольну масу для зручності спостереження підфарбо-
вують у блакитний колір. 

Метод дисперсних мас достатньо простий у виконанні, дешевий, безпе-
чний, оскільки нанесення маси відбувається до подавання тиску у виріб, а 
знаходження дефектів – після скидання тиску, а також універсальний, оскіль-
ки він може використовуватися не тільки для контролю поверхонь, але й роз-
німних і зварних з’єднань. 
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Як індикаторну масу застосовують розчин піноутворюючої речовини у 
воді з додаванням гліцерину, барвника, інгібітора й наповнювача. Зазвичай 
склад індикаторної маси, % (за масою): 

1) синтетичний мийний засіб «Екстра»  – 18…22; 
2) гліцерин      – 18…20; 
3) діоксид титану     – 4…5; 
4) каолін косметичний    – 10…12; 
5) барвник метиленовий блакитний  – 0,01…0,02; 
6) інгібітор корозії – калій двохромово- 
кислий або натрій азотнокислий  – 0,05…0,1. 

Воду додають у кількості, потрібній для одержання розчину з в’язкістю, 
що надає можливість наносити масу з допомогою пульверизатора або пензля. 
Після контролю дисперсну масу видаляють за допомогою теплої води, спирту 
або бензину. Найбільш раціональним є видалення маси за допомогою води 
(душуванням або серветками, змоченими у воді). 

Метод зниження тиску ґрунтується на створенні в контрольованому 
виробі надлишкового тиску й визначенні зміни тиску через певні проміжки 
часу. Зменшення тиску у виробі вказує на його негерметичність. Місце витоку 
цим методом не визначають. 

Для випробування об’єктів методом підвищення тиску в вакуумній каме-
рі (барокамері) виріб розміщують у барокамері, після чого її вакуумують. Тиск 
у барокамері заміряють одразу після вимкнення вакуумнасосів і через певний 
проміжок часу. Якщо виріб має нещільності, то тиск у барокамері підвищуєть-
ся. За різницею значень тиску в барокамері роблять висновок про негерметич-
ність контрольованого виробу. Місце дефекту цим методом не визначають. 

Метод гарячого навколишнього середовища застосовують для випробу-
вання виробів, які мають замкнену порожнину (поплавки, порожнисті кулі 
тощо). Виріб занурюють у гарячу рідину, внаслідок чого газ всередині виробу 
розширюється і за наявності нещільностей виходить у вигляді бульбашок з 
виробу. Як роботу рідину застосовують воду й силіконове мастило, які дають 
змогу проводити контроль за температури 100 і 200 °С відповідно. 

До хімічних методів контролю герметичності належать такі. 
Метод стійких слідів полягає в нанесенні на об’єкт чутливої до аміаку 

желеподібної індикаторної маси у вигляді еластичної плівки. В об’єкт під тис-
ком подають пробний газ – повітряно-аміачну суміш (уміст аміаку – 
0,5…1,0 %). У місцях витоку контрольного газу індикаторна маса під дією 
аміаку змінює свій колір. При цьому виявлення нещільностей згідно з цим ме-
тодом можливе після повного скидання надлишкового тиску в контрольова-
ному об’єкті, що дуже важливо для безпеки випробувань. 

Індикаторна маса являє собою спиртовий або водяний розчин креозоло-
вого червоного індикатора і наповнювача, який містить розведені у воді сухі 
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водорості «агар-агар». Розчин має вигляд драглистої маси, що добре нано-
ситься й видаляється з поверхні виробу. 

Підготовлена маса зберігає свої властивості до 35 °С. Час появи плями 
становить 5…7 хв після початку випробувань, при цьому пляма зберігається 
на поверхні протягом декількох годин. 

Недоліки методу – відносно велика вартість і небезпека під час пово-
дження з аміаком. 

Метод галоїдних течошукачів використовують для виявлення течій, 
значення яких не перевищують 0,00133322 (МПа·мм3)/с. 

Датчик течошукача являє собою діод з платиновими електродами. Анод 
розігрівають до 800…900 °С, після чого розжарена платина емітує позитивні іо-
ни. Наявність у просторі між електродами повітря з галоїдами (для цього засто-
совують хладони R12 або R22) різко збільшує емісію іонів. Іонний струм реєст-
рують показувальним приладом або за допомогою телефону. Підвищення часто-
ти сигналів у телефоні свідчить про наявність течі у випробуваному об’єкті. 

Мас-спектрометричний метод ґрунтується на реєстрації пробного газу, 
який проникає крізь наскрізні дефекти контрольованого об’єкта. Як пробний 
газ використовують гелій, повітряно-гелієву або азотно-гелієву суміші. Крім 
гелію, як індикаторний газ використовують також аргон і водень. Цей метод є 
одним з найбільш чутливих. 

У хімічному апарато- та машинобудуванні для видалення вологи з еле-
ментів обладнання до або після їх випробування із застосуванням рідких сере-
довищ використовуються такі методи сушіння: конвективний, тепловий (тем-
пературний), температурно-вакуумний, градієнтний (безкамерний) і вакуум-
ний термоградієнтний. 

Конвективний метод видалення вологи характеризується продуванням 
виробу або його елементів підігрітим повітрям. 

За теплового (температурного) методу виріб або його елементи сушать у 
термошафі або у приміщенні цеху в природних умовах. 

Найбільш ефективним є сушіння за температури, що перевищує темпе-
ратури кипіння рідини, що видаляється. Тому слід прагнути максимально мо-
жливого нагрівання виробу під час сушіння. При цьому максимальна темпера-
тура нагрівання обмежується термічної стійкістю конструкційних матеріалів 
осушуваних елементів. На практиці найчастіше застосовують повітря з темпе-
ратурою 50…80 °С. 

Якщо температуру виробу підвищувати не можна або не доцільно, то 
треба знизити тиск у випробній системі за умови досягнення температури ки-
піння рідина, що видаляється (температурно-вакуумний метод). 

За способом вакуумування розрізняють два різновиди температурно-
вакуумного сушіння: метод загального вакуумування і метод безперервного 
(одностороннього) вакуумування. У першому випадку осушуваний виріб роз-
міщують у вакуумкамері і піддають загальному вакуумуванню, а в другому – 
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вакуумсистему приєднують лише до внутрішньої порожнини виробу і сушін-
ню піддають лише її. Зрозуміло, що другий метод набагато простіший. 

Градієнтний (безкамерний) і вакуумний термоградієнтний методи ґрун-
туються на залежності поверхневого натягу рідини від температури і застосо-
вуються для осушування виробів з неметалевих матеріалів, наприклад, виго-
товлених зі склопластиків. 

2.6.3. Балансування обертових деталей і складанних одиниць 
Одним з типових видів регулювання обертових деталей і складанних 

одиниць обладнання є його балансування. 
У результаті неточності виготовлення (в тому числі і складання) і коро-

зії, наявності сторонніх речовин та неметалевих вкраплень у виливках оберто-
ві деталі та складанні одиниці (ротори, тобто тіла, які під час обертання утри-
муються своїми несучими поверхнями в опорах) можуть набути незрівнова-
женості, тобто стану, який характеризується таким розподілом мас, за якого 
під час обертання ротора спричиняються змінні навантаження на опорах ро-
тора та його згин. 

Незрівноваженість роторів часто є причиною збільшення швидкості або 
інтенсивності зношування, передчасного виходу з ладу обладнання і фунда-
менту, появи вібрації й шуму. Деталь, що має незрівноваженість, піддають  
балансуванню. 

Згідно з ГОСТ 19534–74 розрізняють статичну, моментну, динамічну й 
квазістатичну незрівноваженості ротора (рис. 2.101). 

У разі статичної незрівноваженості вісь ротора* та його головна центра-
льна вісь інерції паралельні (рис. 2.101, а), у разі моментної – вісь ротора та 
його головна центральна вісь інерції перетинаються у центрі мас ротора 
(рис. 2.101, б), у разі динамічної – вісь ротора та його головна центральна вісь 
інерції перетинаються не в центрі мас або перехрещуються (рис. 2.101, в), а в 
разі квазістатичної – різновиді динамічної – вісь ротора та його головна 
центральна вісь інерції перетинаються не в центрі мас ротора (рис. 2.101, г). 

Балансуванню підлягають ротори насосів, вентиляторів, компресорів, 
турбін, центрифуг, мішалки тощо. 

 
                                                           

* В і с ь  р о т о р а  – пряма, що з’єднує центри мас контурів поперечних перерізів 
середин несучих поверхонь ротора. 

В і с ь  о б е р т а н н я  – лінія, навкруги якої обертається тіло. 
Цен т р а л ь н і  о с і  – система взаємно перпендикулярних осей, що мають початок у 

центрі мас тіла або механічної системи. 
Г о л о в н а  ц е н т р а л ь н а  в і с ь  і н е р ц і ї  – центральна вісь твердого тіла або 

механічної системи, відносно якої відцентрові моменти інерції тіла або системи 
дорівнюють нулю. 

Ексцентриситет  маси  – радіус-вектор центра маси відносно осі ротора. 
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Рис. 2.101. Незрівноваженості роторів: а – статична; б – моментна; в – динамічна;  

г – квазістатична 

а 

в 

г 

б 
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На практиці найчастіше здійснюється статична й динамічна незрівно-
важеності, тому відповідно ротори піддають статичному, а потім, у разі 
потреби, – і динамічному балансуванню. Факторами, що визначають межі 
статичного й динамічного балансування є відношення довжини ротора L до 
його діаметра D, а також частота обертання ротора n. Залежність для 
визначення меж статичного і динамічного балансування показано на 
рис. 2.102. Ділянка І з малими значеннями L/D i n відповідає статичному 
балансуванню, ділянка ІІІ, що відповідає великим значенням L/D i n, є зоною 
динамічного балансування. Ділянка ІІ може бути зоною як статичного, так і 
динамічного балансування. Для невідповідальних роторів у проміжній ділянці 
ІІ застосовують статичне балансування, а для відповідальних – динамічне (при 
цьому динамічному балансуванню завжди передує статичне). 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2.102. Межі статичного й 

динамічного балансування: I – ділянка 
статичного балансування; II – проміжна 

ділянка; III – ділянка динамічного 
балансування 

Якщо центр маси ротора зміщено відносно його осі обертання, виникає 
незрівноважена центрова сила: 

2ω= meC , 
де m – маса ротора, кг; е – числове значення ексцентриситету маси ротора, м; ω  – кутова 
швидкість ротора, рад/с. 

Наприклад, відцентрова сила, що виникає під час обертання незрівно-
важеного ротора центрифуги масою 10 кг за кутової швидкості обертання 
1047 рад/с (частота обертання ротора 10000 об/хв) і числового значення 
ексцентриситету 0,1 мм, становить приблизно 1100 Н. 

Таким чином, відцентрова сила досягає великих величин, що може 
порушити нормальну роботу обладнання, тому в хімічному апарато- і 
машинобудуванні майже всі ротори балансують. 

Статичне балансування виконують на горизонтальних напрямних 
(ножах) або на вільно обертових дисках (рис. 2.103, а, б). 

Виготовлені з високою точністю сталеві загартовані ножі з трапеціє-
подібним перерізом установлюють таким чином, щоб їх робочі поверхні були 
суворо в одній горизонтальній площині. Ширина робочих поверхонь (лез) 
ножів зазвичай коливається від 0,3 до 10 мм залежно від маси ротора, що 
піддається балансуванню. 
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Рис. 2.103. Схема статичного балансування: а – на напрямних; б – на п’яті;  

в – на обертових ножах; г – на спеціальних вагах 

Діаметр дисків (роликів) балансувального пристрою має у 6–8 разів 
перевищувати діаметр цапф ротора, а осі обертання дисків – розташовуватись 
в одній горизонтальній площині. 

Установлений на балансувальний пристрій ротор виводять з рівноваги, 
перекочуючи його по ножах або дисках на різні кути. Якщо ротор 
незрівноважений, він намагатиметься повернутися у рівноважне положення, 
тобто в таке, у якому центр мас ротора розміщуватиметься в нижній частині 
перерізу ротора вертикальною площиною, що проходить через його вісь. 
Пробним прикріпленням коригувальних вантажів або, навпаки, видаленням 
еквівалентної маси з діаметрально протилежного боку досягають рівноваги 
ротора у всіх його положеннях на балансувальному пристрої. Вантаж, що 
додається, потім прикріплюють, наприклад, зварюванням до ротора, а зайвий 
матеріал видаляють свердлуванням, рубанням, точінням, фрезеруванням. 

Під час кочення ротора по ножах або роликах виникають контактні 
напруження і пружні деформації поверхонь. Найбільші контактні напруження 
у центрі площадки контакту цапф ротора з ножами балансувального пристрою 
σmax  (МПа) визначають за формулою 
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де P – навантаження на ніж балансувального пристрою, МН; b – ширина леза ножа, м; d – 
діаметр відповідної цапфи ротора, м; µ1 і µ2 – коефіцієнти Пуассона матеріалів цапф ротора і 
лез ножів; Е1 і Е2 – модулі пружності під час розтягу матеріалів цапф ротора і лез ножів, МПа. 

а б 

в г 
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Найбільші контактні напруження σmax не можуть перевищувати 
допустимого напруження для найбільшого напруження в місці контакту [σ]конт 
(для сталі 30 вказане допустиме напруження становить 850…1050 МПа; сталі 
40 – 1000…1350 МПа; сталі 50 – 1050…1400 МПа; сталі 20Х – 
1200…1450 МПа; сталі 15ХФ – 1350…1600 МПа; сталі ШХ15 – 3800 МПа). 
Орієнтовно ширина лез ножів становить: 0,3 мм для деталей масою до 3 кг, 
3 мм для деталей до 30 кг і 10 мм для деталей до 300 кг. 

Важкі ротори балансують на кулястій п’яті (рис. 2.103, б), на яку суворо 
концентрично встановлюють ротор (балансувати такі ротори можна також 
підвісивши їх на нитці або дроті). Додаючи коригувальні вантажі, досягають 
горизонтальності обробленого торця деталі. Для цього поверхня торця має 
бути перпендикулярна до осі обертання ротора. 

Легкі невеликі деталі зручно балансувати на спеціальних вагах 
(рис. 2.103, г). У цьому випадку вимірюють різницю показань ваг у різних 
положеннях ротора, що повертають навколо своєї осі, і за допомогою 
корегувальних вантажів цю різницю нівелюють. 

Для відносно довгих роторів зазвичай одного статичного балансування 
недостатньо. Потрібно, щоб маси, зосереджені в різних площинах ротора, не 
утворювали пару відцентрових сил. Навіть якщо під час статичного 
балансування площини компенсації мас було вибрано правильно, то статичне 
балансування може спричинити динамічну незрівноваженість. 

Динамічному балансуванню зазвичай піддають ротори, довжина яких 
більша від діаметра. Балансування виконують на спеціальних пристроях і 
балансувальних верстатах (наприклад, на верстаті М-48 для роторів масою до 
80 кг; на верстаті М-40 для роторів масою до 450 кг; на верстаті М-50 для деталей 
масою до 1500 кг). Для балансування роторів масою 100…1000 кг і діаметром до 
1400 мм використовують балансувальні верстати С-03-1 і МС-903-1. 

На чавунній станині 1 верстата С-03-1 (рис. 2.104) установлено стояки 2 і 
шпиндельну бабку 3. У стояках вмонтовано датчики коливань 4. З’єднання ро-
тора, що піддається балансуванню, зі шпиндельною бабкою здійснюється муф-
тою 5. Урухомник, пульт керування і вимірювальні прилади розміщено у шпи-
ндельній бабці. Відстань між серединами опорних стояків – 300…2500 мм, час-
тота обертання шпинделя – 700 об/хв. Станина верстата має напрямні для вста-
новлення стояків у потрібне положення. Положення і величину компенсуваль-
них вантажів визначають спочатку з боку лівої опори, а потім ці ж параметри – 
з боку правої. У разі потреби виконують повторне балансування. 

У всіх балансувальних машинах вимірюють коливання опор обертового 
ротора: за амплітудою й фазою коливань, що вимірюють механічними, оптич-
ними або електричними способами, визначають величину й положення ком-
пенсувальних вантажів, які розміщують у двох площинах. Пара відцентрових 
сил, що виникає від компенсувальних вантажів, має зрівноважувати пару від-
центрових сил, що виникає від динамічної незрівноваженості ротора. 
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Рис. 2.104. Балансувальний верстат С-03-1: 1 – станина; 2 – стояки;  
3 – шпиндельна бабка; 4 – датчики коливань; 5 – муфта; 6 – ротор 

Для динамічного балансування використовують зазвичай машини двох 
видів: з хитною рамою і з нерухомими опорами. У перших машинах рама, на 
якій змонтовано опори, на котрих встановлено ротор, утримується у середньо-
му положенні пружинами. Якщо ротор динамічно зрівноважений, це середнє 
положення зберігається і за сталого режиму обертання ротора коливань рами не 
спостерігається. У машинах з нерухомими опорами обертового ротора за наяв-
ності динамічної незрівноваженості приводить ці опори у коливальний рух у 
горизонтальній площині. Балансування завершують, коли додаванням або ви-
даленням маси в двох площинах ротора, перпендикулярних до осі його обер-
тання, коливання ротора та опор балансувальної машини ліквідуються. 

2.7. Маркування обладнання 
Маркування – це нанесення тексту, умовних позначень і рисунків на па-

ковання і (або) продукцію (ДСТУ 2391–94). 
Вироби повинні мати прикріплену на видному місці табличку, на якій 

власне для апарата мають бути нанесені (рис. 2.105): 
– найменування або товарний знак підприємства-виробника; 
– найменування або позначення (шифр замовлення) виробу; 
– порядковий номер виробу за системою нумерації підприємства-

виробника; 
– розрахунковий тиск, МПа; 
– робочий або умовний надлишковий тиск, МПа; 
– пробний тиск, МПа; 
– розрахункова температура стінки, ºС; 
– маса виробу, кг; 
– рік виготовлення; 
– тавро технічного контролю*. 

                                                           
* Для теплообмінних апаратів та апаратів з кількома порожнинами слід розрахунко-

вий, робочий і пробний тиски й розрахункову температуру вказувати для кожної порожнини. 
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Рис. 2.105. Приклади табличок, що прикріплюють на вироби хімічного машинобудування 
ВАТ «НВП „Більшовик”», м. Київ: а – на гумозмішувач; б – на посудину 

Табличку прикріплюють на приварному підкладному листі, приварній 
скобі, приварних планках або приварному кронштейні (допускається для апа-
ратів із зовнішнім діаметром корпусу не більше 325 мм таблички не встанов-
лювати, а потрібні дані наносити на корпус апарата). 

На зовнішній поверхні стінки корпусу апарата мають бути нанесені: 
– найменування або товарний знак підприємства-виробника; 
– порядковий номер апарата за системою нумерації підприємства-

виробника; 
– рік виготовлення; 
– тавро технічного контролю. 
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Апарати, товщина стінки яких не менша за 4 мм, маркують тавруванням 
або гравіруванням, а якщо товщина стінки менша ніж 4 мм, – гравіруванням 
або яскравою незмивною фарбою. Марковання має бути взяте в рамку, вико-
нану атмосферостійкою фарбою, і захищено безколірним лаком (тонким ша-
ром мастила). Якість і колір марковання мають відповідати ГОСТ 26828–86. 
Глибина марковання тавруванням або гравіруванням має бути в межах 
0,2…0,3 мм. 

Крім основного марковання належить: 
– виконати по дві контрольні мітки вгорі та внизу корпусу під кутом 90º 

на неізольованих вертикальних апаратах, які не мають спеціальних пристроїв 
для вивіряння вертикальності їх на фундаменті; 

– нанести монтажні мітки (риски), які фіксують у плані головні осі ви-
робу, для вивірення його проектного положення на фундаменті; 

– нанести умовне позначення на стропувальні пристрої яскравою фарбою; 
– прикріпити (або відлити) стрілку, яка вказує напрямок обертання ме-

ханізмів, при цьому стрілку потрібно пофарбувати в червоний колір незмив-
ною фарбою; 

– нанести монтажне марковання (для негабаритних виробів, які транс-
портують частинами); 

– указати положення центру маси на корпусі, при цьому позначки роз-
ташувати на двох протилежних боках виробу; 

– указати діаметр отворів під регулювальні гвинти незмивною фарбою 
поблизу від одного з отворів (за наявності регулювальних гвинтів в опорній 
конструкції виробу). 

Марковання відвантажуваних місць наносять згідно з ГОСТ 14192–96. 
На транспортованих частинах негабаритних виробів наносять: 
– позначення апарата; 
– порядковий номер апарата за системою нумерації підприємства-

виробника; 
– позначення транспортованої частини. 
На кожній частині негабаритних виробів мають бути вказані місця кріп-

лення стропів і положення її центра маси. 
 

Запитання для самоконтролю 
1. До якого виду прокату належить кутик? 
2. До якого виду прокату належить круглий прокат? 
3. Як змінюється швидкість правки листового прокату зі збільшенням 

його товщини? 
4. Як називають розкрій листового матеріалу за умови розмічання на 

ньому однойменних заготованок? 



 

 144

5. Який поперечний розмір беруть за базовий для циліндричної обичай-
ки, виготовленої зі сталевого прокату? 

6. Який поперечний розмір беруть за базовий для циліндричної обичай-
ки, виготовленої з готової труби? 

7. Скільки валків мають валкові листозгинальні машини? 
8. Для різання якого прокату призначені гільйотинні ножиці? 
9. Що таке зиг? Обґрунтуйте його призначення. 
10. Як можна розмістити отвори в еліптичних днищах? 
11. За якою схемою розміщують теплообмінні труби у трубних решітках 

кожухотрубних теплообмінників типів Н і К? 
12. З яким кутом згину мають виготовлятися відводи? 
13. З якою метою зварні шви піддають маркуванню? 
14. Чому дорівнює оптимальний ступінь розвальцювання труб у труб-

них решітках? 
15. Для чого призначені радіальні отвори, виконувані поблизу торців 

рулонованих обичайок? 
16. Наведіть порядок затягування гайок на болтах (шпильках) фланце-

вих з’єднань? 
17. Які зварні шви підлягають візуальному й вимірювальному контролю? 
18. Скількома і якими манометрами необхідно контролювати тиск під 

час випробувань? 
19. Як визначити потребу виконання статичного і (або) динамічного ба-

лансування роторів? 



 

 145

 

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

3.1. Загальні відомості 
Одним з основних показників якості обладнання хімічних виробництв є 

його надійність, тобто властивість об’єкта* зберігати у часі в установлених 
межах значення усіх параметрів, які характеризують здатність виконувати по-
трібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслу-
говування, зберігання і транспортування (ДСТУ 2860–94). 

Надійність є комплексною властивістю об’єкта, яка залежно від його 
призначення та умов застосування містить безвідмовність, довговічність, ре-
монтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей. 

Розрізняють три групи методів забезпечення й підвищення надійності 
обладнання: конструктивні, технологічні та експлуатаційні. 

Одними з основних методів забезпечення й підвищення надійності об-
ладнання є технологічні методи, при цьому на стадії виготовлення обладнання 
має забезпечуватися використання засобів зміцнення поверхонь тертя, дотри-
мання точності й шорсткості поверхонь деталей, удосконалення методів конт-
ролю виготовлення та складання елементів обладнання, підвищення вимог до 
його зварювання й випробувань. 

Розглянемо основні технологічні методи забезпечення й підвищення на-
дійності обладнання. 

3.2. Підвищення якості матеріалів 
Є кілька методів вироблення більш високоякісних металевмх матеріалів 

з більш досконалими властивостями: прогресивні методи виплавки; рафіну-
вання синтетичними шлаками; розроблення нових сталей і сплавів легуван-
ням, а також сплавів на нових основах (сплави титану, вольфраму, ніобію); 
створення принципово нових композиційних конструкційних матеріалів та 
деякі інші. 

Так, виплавка сталей і сплавів в індукційних печах та електрошлаковий 
переплав підвищують однорідність фізико-механічних властивостей і особли-
во пластичності та в’язкості в поковках, штамповках і прокаті (наприклад, за-
стосування сталі електрошлакового переплаву ШХ15Ш замість звичайної ста-
лі ШХ15 підвищує довговічність підшипників у два рази). 

                                                           
* Під о б ’ є к т о м  розуміють систему, споруду, машину, підсистему, апаратуру, фу-

нкціональну одиницю, пристрій, елемент чи будь-яку їх частину, що розглядаються з точки 
зору надійності як самостійна одиниця. 
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3.3. Зміцнювальні види оброблення металів 
Широкого застосування для поліпшення фізико-хімічних і фізико-

механічних властивостей матеріалів набуло їх зміцнювальне оброблення, яке 
зміцнює матеріали пластичним деформуванням, термічним, хімічним оброб-
ленням тощо (ДСТУ 2474–94). 

Крім зміцнювального оброблення, застосовують також суміщене зміц-
нювальне оброблення (зміцнювальне оброблення, яке виконують одночасно 
кількома методами, наприклад, хіміко-термічним обробленням тощо) і комбі-
новане зміцнювальне оброблення (зміцнювальне оброблення, яке виконують 
послідовно кількома методами, наприклад, термічним зміцнювальним оброб-
ленням з подальшим поверхневим пластичним деформуванням). 

Розрізняють поверхневе зміцнення, тобто зміцнення змінюванням влас-
тивостей поверхневого шару заготованки або виробу, і об’ємне зміцнення – 
зміцнення внаслідок зміни властивостей по всьому перерізу заготованки або 
виробу. 

В умовах експлуатації виготовленого обладнання впливу робочого й на-
вколишнього середовища передусім піддаються поверхні деталей обладнання. 
Зношення поверхонь тертя, зародження тріщин утомленості, корозія – це про-
цеси, що відбуваються на поверхні деталі та в поверхневому шарі. 

Показники якості поверхневого шару зазвичай об’єднують у дві групи: 
геометричні (шорсткість, хвилястість, мікрогеометрія, місцеві відхили від за-
даної форми) і фізико-хімічні (хімічний склад, мікроструктура, наклеп, зали-
шкові напруження, мікротвердість, електродний потенціал, електричні, магні-
тні, оптичні та інші властивості). 

Геометричні показники якості поверхневого шару суттєво впливають на 
процес припрацьовування деталей, міцність від утомленості, корозійну стій-
кість, характер обтікання деталей рідинами, газами й парами. 

В останні десятиріччя досить успішно відпрацьовано вібраційне обко-
чування, за якого на поверхні деталі утворюють регулярну, заданої форми си-
стему мікроканавок, що дає змогу оптимізувати, наприклад, площину контак-
ту спряжуваних деталей, масломісткість поверхонь тертя, а також зменшити 
час припрацювання цих поверхонь. Вібраційному обкочуванню зазвичай під-
дають поверхні, заздалегідь оброблені точінням. 

На практиці зазвичай використовують три види мікрорельєфу поверхонь 
деталей: з мікроканавками, що не контактують одна з одною (рис. 3.1, а), з мік-
роканавками, що контактують одна з одною (рис. 3.1, б), і з мікроканавками, що 
перетинаються одна з одною (рис. 3.1, в). Для підвищення зносостійкості (на-
приклад, гільз циліндрів циліндро-поршневих груп обладнання) рекомендується 
перший вид мікрорельєфу, для забезпечення плавності ходу напрямних – другий, 
а для утворення більшої герметичності гумометалевих ущільнень – третій. 
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Рис. 3.1. Види мікрорельєфу, які утворюють методом віброобкочування:  

а – з мікроканавками, що не контактують одна з одною; б – з мікроканавками,  
що контактують одна з одною; в – з мікроканавками, що перетинаються одна з одною 

Види зміцнювального оброблення, що поліпшують фізико-хімічні влас-
тивості матеріалу деталей, визначає ДСТУ 2494–94. 

Механічне  зміцнювальне  оброблення  – це оброблення пластич-
ним деформуванням деяких об’ємів або всього об’єму матеріалу без змін фа-
зового складу. 

Розрізняють такі види механічного зміцнювального оброблення: 
– дробоструминне – це поверхневе пластичне деформування ударами 

дробом, яке характеризується невеликою (0,5…0,7 мм) глибиною наклепаного 
шару (рис. 3.2, а, б). Цей вид оброблення доцільно застосовувати для констру-
кційних сталей, що під час експлуатації не піддаються дії температури понад 
400 ºС, оскільки інакше виникають явища рекристалізації, які знижують або 
повністю усувають ефект оброблення. Недоліком дробоструминного зміцню-
вального оброблення є неможливість одержання на м’яких матеріалах повер-
хні вище четвертого і п’ятого класів шорсткості; 

– оброблення карбуванням – це оброблення поверхні виробу бойком для 
отримання великої (до 20…30 мм) глибини наклепаного шару (рис. 3.2, в). Кар-
буванням зміцнюють зварні шви, галтелі ступінчастих валів, зубчасті колеса. 
Оброблені поверхні мають другий–четвертий клас шорсткості; 

– оброблення ротаційними пристроями – це оброблення поверхні виробу 
кульками або роликами, закріпленими на периферії обертових дисків 
(рис. 3.2, г). Цей вид оброблення може бути не тільки зміцнювальним, але й 
зміцнювально-згладжувальним, і дає змогу отримувати поверхні шостого–
восьмого класів шорсткості; 

– оброблення струменем рідини – це оброблення поверхні виробу стру-
менем рідини з абразивними домішками. 

Термічне  зміцнювальне  оброблення  – це сукупність операцій теп-
лової дії на матеріал для змінення його структури та властивостей у напрямі 
зміцнення. 
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Рис. 3.2. Механічне зміцнювальне оброблення: а – дробоструминне оброблення  

з подаванням дробу стисненим повітрям; б – дробоструминне оброблення з механічним  
подаванням дробу; в – оброблення карбуванням; г – оброблення обкаткою роликом 

Розрізняють такі види термічного зміцнювального оброблення: 
– оброблення поверхневим гартуванням – це термічне оброблення з нагрі-

ванням поверхні металу до температури, вищої від критичної точки, витриму-
ванням за цієї температури і швидким охолодженням для добування мартенситу; 

– оброблення відпусканням – це оброблення загартованих сталей і сплавів, 
яке полягає в нагріванні до температури, нижчої від критичної точки, і витриму-
ванні за цієї температури з подальшим охолодженням із заданою швидкістю. 

Поверхневому гартуванню піддають середньовуглецеві й леговані сталі, 
а також чавуни. Нагрівання поверхні може бути здійснено газовим пальником 
(рис. 3.3, а), струмами високої частоти (індукційне гартування), електронним 
променем, променем лазера або в електролітах. 

Нагріванням поверхні газовим пальником не завжди можна забезпечити 
потрібну однорідність поверхневого загартованого шару, проте цей вид нагрі-
вання не потребує складного обладнання. 

За поверхневого гартування струмами високої частоти (рис. 3.3, б) сут-
тєво зменшується час процесу, підвищується його продуктивність і поліпшу-
ються умови регулювання. Деталь або її ділянку розміщують в індукторі, що 
має форму оброблюваної поверхні деталі, і зазвичай є спіраллю з мідної труб-
ки, по якій проходить змінний струм великої сили й низької напруги. Під дією 
сильного змінного магнітного поля в деталі формуються індуктивні вихрові 
струми лише в поверхневому шарі. Індуктор і деталь охолоджують водою, що 
проходить крізь мідну трубку. 
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Рис. 3.3. Поверхневе гартування: а – газовим пальником; б – струмами високої частоти;  

1 – оброблювана деталь; 2 – загартована зона; 3 – газовий пальник;  
4 – охолоджувальна вода; 5 – індуктор 

Механіко-термічне  оброблення  – це деформування виробів неве-
ликим ступенем деформації (0,3…10,0 %) після повного циклу термічного об-
роблення з одночасним або подальшим нагріванням до температури, нижчої 
від температури рекристалізації. 

Термомеханічне  оброблення  – це сукупність операцій пластичного 
деформування й термічного оброблення, які зумовлюють формування підви-
щеної щільності дефектів кристалічної будови металу чи сплаву, що сприяє 
підвищенню міцності. 

Розрізняють такі види термомеханічного оброблення: 
– попереднє – термомеханічне оброблення з попереднім холодним де-

формуванням і наступним повним циклом термічного оброблення (гартуван-
ням і відпусканням); 

– низькотемпературне – оброблення в умовах метастабільності високо-
температурної фази з наступним охолодженням зі швидкістю, вищою або рів-
ною критичній, з послідовним відпусканням або старінням; 

– високотемпературне – оброблення в умовах стабільності аустеніту з 
подальшим охолодженням зі швидкістю, вищою від критичної швидкості, і 
наступним відпусканням або старінням; 

– поверхневе – оброблення з деформуванням лише поверхневого шару, 
який нагрівають до температури гартування зі швидкістю, вищою від критич-
ної, і потім охолоджують; заключна операція – низькотемпературне відпус-
кання; 

– ізотермічне – деформування сталі в умовах стабільного або метаста-
більного аустеніту з подальшим (або одночасним) перетворенням на ферито-
карбідну суміш. 

Термомагнітне  оброблення  – це оброблення, яке частково або по-
вністю проводять у постійному, мінливому або імпульсному магнітному полі. 
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Хіміко-термічне  зміцнювальне  оброблення  – це процес дифузій-
ного насичення поверхні заготованки або виробу одним або кількома хіміч-
ними елементами в процесі нагрівання. 

Поверхня може насичуватися з твердої або газоподібної фази речовин, 
багатих насичуючим елементом. Хіміко-термічне зміцнювальне оброблення 
виконують контактним або безконтактним методами. Контактний метод – це 
оброблення, яке проводять в умовах безпосереднього контакту частинок твер-
дої фази або порошку, який містить дифундувальний елемент (безпосередньо-
го контакту твердої фази з насичуваною поверхнею заготованки або виробу не 
відбувається). Залежно від того, яким хімічним елементом здійснюється наси-
чення, поверхневий шар деталі набуває різноманітних властивостей: високої 
твердості, хімічної стійкості тощо. При цьому в поверхневому шарі виника-
ють значні залишкові напруження стиску. 

Розрізняють такі види хіміко-термічного зміцнювального оброблення: 
– азотування –хіміко-термічне зміцнювальне оброблення насиченням 

поверхневого шару металевих виробів азотом для підвищення твердості, стій-
кості проти спрацьовування, утомленості та корозієстійкості в різних агресив-
них середовищах; азотування провадять для зміцнення поверхонь гільз цилін-
дрів, колінчастих валів, шестерень і деталей, що працюють в агресивних сере-
довищах до температур 500…600 ºС; 

– титанування – хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифузійним 
насиченням поверхні виробів титаном, яке забезпечує підвищення твердості, 
стійкості проти спрацьовування, корозійної та кавітаційної стійкості; 

– борування – хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифузійним 
насиченням поверхні сталей і сплавів бором для підвищення поверхневої тве-
рдості, стійкості проти спрацьовування, тепло- і корозієстійкості в різних аг-
ресивних середовищах; 

– хромування –хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифузійним 
насиченням поверхні виробів хромом, яке забезпечує підвищення стійкості 
проти спрацьовування, твердості, жаро- і корозієстійкості; 

– цементація – це хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифузій-
ним насиченням поверхневого шару сталевих деталей вуглецем, яке надає ви-
робам високої поверхневої твердості, стійкості проти спрацьовування й під-
вищує міцність під час циклічного навантажування; 

– нітроцементація – хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифу-
зійним насиченням поверхні виробів одночасно вуглецем та азотом у газовому 
середовищі, що підвищує твердість, стійкість проти спрацьовування, витрива-
лість і корозійну стійкість виробів; нітроцементація має ряд переваг перед це-
ментацією: поверхневий шар має більш високу стійкість проти спрацьовуван-
ня й підвищується границя витривалості деталей. 

Сучасні методи зміцнювальних видів оброблення суттєво розширюють 
можливості застосування конструкційних металів та сплавів і сприяють суттє-
вому підвищенню надійності обладнання. 
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3.4. Наплавлення і металеві покриви 
Для підвищення твердості, зносо- й корозієстійкості звичайних конс-

трукційних металів та сплавів на заготованки й деталі наносять покриви, тоб-
то на заготованках і деталях утворюють поверхневий шар зі стороннього ма-
теріалу. 

Широкого застосування набуло наплавлення поверхневих шарів з особ-
ливими властивостями, тобто процес розплавлення присадного металу й пове-
рхні, на яку його наносять. 

Застосовують різні методи наплавлення: електродугове ручне або меха-
нізоване наплавлення під флюсом, без нього і в середовищі захисного газу, 
електрошлакове, індукційне та плазмове наплавлення. Присадний матеріал 
використовують у вигляді електродів (ГОСТ 10051–75), дроту (ГОСТ 10543–
98, ГОСТ 26101–84), порошку (ГОСТ 21448–75), прутків (ГОСТ 21449–75), 
стрічки (ДСТУ 2091–92, ГОСТ 26467–85). 

Найбільш досконале плазмове наплавлення порошками. Воно полягає в 
тому, що порошок присадного матеріалу подають на поверхню деталі в зону 
утворення плазми, що виникає в результаті проходження плазмоутворювального 
газу через електричну дугу між вольфрамовим електродом (катодом) і деталлю 
(анодом). Температура полум’я під час дисоціації та іонізації газу (суміші водню 
з 5…10 % азоту) досягає 17 000 ºС. Схему роботи плазмового пальника та утво-
рення наплавленого шару показано на рис. 3.4. Наплавлення виконують у сере-
довищі захисного газу, що оточує зону плазми. Для утворення надійного та якіс-
ного покриву деталь перед наплавленням прогрівають до температури 
300…400 ºС. 

На практиці широко застосовують металеві покриви: цинкові, хромові, 
нікелеві та ін. Розроблено різні способи утворення цих покривів, але незалежно 
від способу всі металеві покриви поділяють на анодні й катодні. 

Для сталі, наприклад, анодним є цин-
кові й кадмієві покриви. У разі порушення 
анодного покриву й надходження в місце 
пошкодження корозійного середовища (еле-
ктроліту) основний метал (сталь) не руйну-
ється, оскільки він є анодом (рис. 3.5, а). 
Тобто анодні покриви утворюють не тільки 
механічний, але й електрохімічний захист 
металу деталі від корозії. 

 

Рис. 3.4. Схема плазмового пальника та утворення 
наплавленого шару металу: 1 – деталь; 2 – плазмо-
вий пальник; 3 – порошок присадного металу;         

4 – вольфрамовий електрод; 5 – наплавлений шар 

Захисний
 

     газ 

Плазмоутворювальний  газ
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Покриви називають катодними, якщо захисний матеріал має більш по-
зитивний електрохімічний потенціал, ніж основний. Для сталевих деталей у 
звичайних умовах експлуатації є нікелеві, мідні, олов’яні покриви. У разі по-
шкодження такого покриву руйнується основний метал – анод (рис. 3.5, б). 
Отже, катодні покриви забезпечують тільки механічний бар’єр, що відокрем-
лює матеріал деталі від корозійного середовища. Застосування катодних по-
кривів визначається їх власними властивостями – хімічною стійкістю, висо-
кою твердістю, зносостійкістю. Тому тільки суцільні катодні покриви захи-
щають основний метал від електрохімічної корозії. 

 
Рис. 3.5. Схема корозії в разі анодного (а) і катодного (б) захисних покривів 
 (стрілками показано матеріал, що руйнується): 1 – корозійне середовище;  

2 – захисний покрив; 3 – деталь 

Способи утворення металевих покривів визначає ДСТУ 2491–94. 
Механічний спосіб – це нанесення металевого покриву ударами предме-

тів сферичної форми (наприклад, скляними кульками) по робочій поверхні за 
наявності порошкоподібного металу та відповідних хімічних речовин. 

Платування – нанесення покриву з’єднанням двох або більше різнорідних 
металевих шарів гарячою прокаткою або вибухом на поверхні основного металу. 
У хімічному апаратобудуванні широкого застосування набули різні марки листо-
вої двошарової сталі (наприклад, сталь Ст3сп з плакувальним шаром зі сталей ма-
рок 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, 06ХН28МДТ згідно з ГОСТ 10885–85). 

Металевим запиленням називають нанесення металевого покриву на ме-
талевій основі нанесенням розплавленого металу. 

Гарячий спосіб нанесення металевого покриву ґрунтується на занурюванні виробу у 
ванну з розплавленим металом; дифузійний – на збагаченні поверхневого шару основного 
металу дифундувальним металом; упалювання – на нагріванні диспергованого матеріалу з 
флюсом та зв’язувальною речовиною, нанесеного на поверхню основного металу; плазмо-
вий – на розпилюванні розплавленого металу плазмовим струменем; газотермічний – на 
розпилюванні за допомогою газового струменя, нагрітого до рідкого чи в’язкоплинного 
стану диспергованого металу; катодне розпилювання – розпилюванні матеріалу катода га-
зовим розрядом. Так, прикладом дифузійного способу може бути нанесення покриву на 
кріпильних виробах парами цинку нагріванням цих виробів разом з цинковою стружкою в 
замкнених обертових барабанах. 
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Конденсаційний спосіб реалізують випаровуванням матеріалу, який наносять, у ва-
куумі зі створенням напрямленого потоку його частинок з наступним осадженням їх на по-
верхні металу. 

Хімічний спосіб полягає в нанесенні покриву в розчині солей без дії електричного 
струму. 

Автокаталітична (неавтокаталітична) металізація – це осадження металевого покри-
ву в процесі регульованого (контрольованого) хімічного відновлення, у якому осаджуваний 
метал або сплав є (не є) каталізатором. 

Електрохімічний спосіб – це нанесення покриву в електроліті під дією електричного 
струму від зовнішнього джерела. 

У промисловості широко застосовують катодне відновлення металу, тобто електро-
хімічний спосіб нанесення металевого покриву на метал, який використовують як катод. 
Покрив, який одержано катодним відновленням металу, називають гальванічним. Товщина 
гальванічного покриву залежить від умов експлуатації виробів і зазвичай не перевищує 
50 мкм. Перевагою цього методу є легкість регулювання товщини та властивостей покриву. 
Цинкові покриви задовільно захищають деталі в умовах атмосферної корозії, кадмієві – в 
умовах дії морської води, нікелеві – стійкі до дії деяких слабких кислот, лугів, продуктів 
згоряння палива, хромові – мають високу стійкість у вологій атмосфері, у деяких кислотах і 
лугах. Проте треба мати на увазі, що більшість металевих гальванічних покривів знижує 
міцність сталі від утоми як на повітрі, так і в корозійних середовищах. 

3.5. Неметалеві покриви 
3.5.1. Плівкові неметалеві неорганічні покриви 
Для одержання плівкових неметалевих неорганічних покривів, тобто 

покривів, що складаються з неметалевих неорганічних сполук, застосовують 
електрохімічний і хімічний способи. 

Широко застосовують такі види оброблення металів для нанесення за-
хисних неметалевих неорганічних покривів: 

– пасивування – оброблення основного металу й покривів, у результаті 
якого на його поверхні утворюється плівка, стійка до дії агресивних агентів; 

– фосфатування – оброблення основного металу й покривів хімічним 
або електрохімічним способом, унаслідок якого на його поверхні утворюється 
плівка з кристалів фосфорнокислих солей; 

– хроматування – процес утворення на поверхні металу захисної плівки, 
до складу якої входять важкорозчинні солі та оксиди хромової кислоти; 

– лужне чорніння – утворення на сталі або міді темної оксидної плівки 
зануренням у гарячий лужний сольовий розчин; 

– оксидування – оброблення поверхні металів хімічним або електрохіміч-
ним способом, унаслідок якого на поверхні утворюється плівка з їх оксидів; 

– кольорове анодування – одержання кольорової анодно-оксидної плівки 
в процесі її формування, а також наповнення оксидної плівки органічними та 
неорганічними барвниками. 

У промисловості широко використовують анодне оксидування – процес електролі-
тичного окиснення, унаслідок якого поверхневий шар металу, наприклад, алюмінію, маг-
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нію, цинку, перетворюється на покриви із захисними, декоративними чи функціональними 
властивостями. Так, під час оброблення алюмінію захисна плівка в основному складається 
з оксиду алюмінію AI2О3. Ця плівка підвищує корозієстійкість, твердість, зносостійкість, 
покращує електро- і теплоізоляційні властивості поверхневого шару, збільшує адгезію ла-
кофарбових матеріалів з поверхнею деталі. Товщина анодної плівки зазвичай не перевищує 
25…30 мкм. Більш товсті плівки (30…150 мкм) використовують для електроізоляції (до 
40 мкм), підвищення зносостійкості деталей в умовах тертя (до 60 мкм) або утворення теп-
лоізоляційного шару (100 мкм і більше). Але треба мати на увазі, що анодні плівки великої 
товщини знижують границю витривалості алюмінієвих сплавів. 

3.5.2. Лакофарбові покриви 
Захист металевого обладнання лакофарбовими покривами є одним з 

найдавніших і найпоширеніших способів боротьби з корозією. 
Лакофарбовий покрив – це плівка, яка утворюється після затвердіння 

одного чи декількох шарів лакофарбових матеріалів*, нанесених на підготов-
лену для фарбування поверхню (ДСТУ 2510–94). 

Основними перевагами лакофарбових покривів є їх відносна дешевизна, 
відносна простота нанесення та легкість відновлення пошкоджених ділянок, а 
недоліками – мала термостійкість (гранична температура застосування зазви-
чай не перевищує 150…200 ºС), невисокі механічна міцність і стійкість у вод-
ному середовищі. 

Обладнання хімічних виробництв фарбують здебільшого у складеному 
вигляді після проведення приймальних випробувань і усунення виявлених де-
фектів. Процес фарбування зазвичай складається з трьох основних етапів: під-
готовки поверхні, її фарбування й сушіння, а також оздоблення. 

Підготовка поверхні складається з її очищення, вирівнювання, ґрунту-
вання і шпаклювання з наступним шліфуванням. Очищення виконують хіміч-
ними або механічними способами. Поверхні великих деталей обробляють ор-
ганічними розчинниками. Після очищення на поверхню, що підлягає фарбу-
ванню, наносять ґрунтовку, а потім – шпаклівку (рис. 3.6). Товщина шару 
шпаклівки має бути мінімальною: у разі великої товщини шару знижується 
міцність покриву. 

 
Рис. 3.6. Загальна структура лакофарбового покриву виробу 

                                                           
* Л а к оф а р б о в и й  м а т е р і а л  – це рідка чи пастоподібна суміш, яка з нанесен-

ням тонкого шару на поверхню висихає, утворюючи плівку (лакофарбовий покрив), що 
утримується на цій поверхні силами адгезії. 
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Систему покривів і лакофарбових матеріалів для захисту обладнання 
вибирають залежно від умов експлуатації, категорії розміщення, транспорту-
вання, габаритів та інших умов згідно з вимогами ГОСТ 9.032–74, 
ГОСТ 9.104–79, ГОСТ 9.401–91. Колір покриву вибирають згідно з вимогами 
ГОСТ 12.4.026–76 і технічними вимогами на апарат. 

Для фарбування більшості апаратури застосовують емалі (хлорвінілові 
ХВ-124, ХВ-125, ХВ-785, ХВ-1120 і нітроцелюлозну НЦ-132), лаки (пентаф-
талевий ПФ-171 з алюмінієвою пудрою; кам’яновугільний; гліфталевий ГФ-95 
з алюмінієвою пудрою), деякі інші лакофарбові матеріали спеціального при-
значення. 

Існує загальноприйнята система позначень лакофарбових матеріалів, у якій відо-
бражені їх властивості, призначення та умови експлуатації (ГОСТ 9825–73 Материалы ла-
кокрасочные. Термины, определения и обозначения). 

За переважним призначенням і стосовно умов експлуатації покривів лакофарбові 
матеріали поділяють на групи, що позначаються цифрами: 1 – атмосферостійкі; 2 – обме-
жено атмосферостійкі; 3 – консерваційні; 4 – водостійкі; 5 – спеціальні; 6 – маслобензо-
стійкі; 7 – хімічно стійкі; 8 – термостійкі; 9 – електроізоляційні та електропровідні. 

За хімічним складом (родом плівкоутворювальної речовини) основні лакофарбові 
матеріали поділяють згідно з табл. 3.1. 

Кожному лакофарбовому матеріалу згідно з ГОСТ 9825–73 присвоюють наймену-
вання і позначення, що складаються з літер і цифр. Позначення лаків складається з чоти-
рьох, а інших лакофарбових матеріалів – з п’яти груп знаків. 

Перша група визначає вид лакофарбового матеріалу та її записують словом – «лак», 
«фарба», «емаль», «ґрунтовка», «шпаклівка». 

Друга група знаків визначає плівкоутворювальну речовину і її позначають двома лі-
терами згідно з табл. 3.1 (Емаль ХВ..., Лак ПФ...). 

Третя група вказує на переважні умови експлуатації лакофарбового матеріалу, що 
позначають однією цифрою від 1 до 9, як вказано вище. Між другою і третьою групами 
знаків ставлять тире (Емаль ХВ–1..., Лак ПФ–1...). 

Четверта група визначає порядковий номер, який присвоєно лакофарбовому матері-
алу в процесі його розроблення і який позначають однією, двома або трьома цифрами 
(Емаль ХВ–124, Лак ПФ–171). 

П’ята група (для пігментованих матеріалів) вказує колір лакофарбового матеріалу – 
емалі, фарби, ґрунтовки, шпаклівки – повним словом (Емаль ХВ–124 сіро-біла). За велико-
го різноманіття відтінків одного кольору колір матеріалу вказують з порядковим номером 
(голуба–1, голуба–2 і т.ін.). 

Для позначення першої групи знаків для олійних фарб, що містять у своєму складі 
лише один пігмент, замість слова «фарба» вказують найменування пігменту, наприклад, 
«сурик», «мумія», «охра» тощо (Сурик МА–15). 

Для ряду матеріалів між першою і другою групами знаків ставлять індекси: Б – без 
розчинника; В – для розводжуваних у воді; ВД – для воднодисперсійних; ОД – для органо-
дисперсійних; П – для порошкових. 

Третю групу знаків для ґрунтовок і напівфабрикатних лаків позначають одним ну-
лем (Ґрунтовка ГФ–021), а для шпаклівок – двома нулями (Шпаклівка ПФ–002). Після тире 
перед третьою групою знаків для оливних густотертих фарб ставлять один нуль (Сурик 
МА–015). 



Таблиця 3.1. Літерні позначення лакофарбових матеріалів за хімічним складом 

Найменування лакофарбового матеріалу 
за хімічним складом 

Позначення 
лакофарбового 
матеріалу 

Найменування лакофарбового матеріалу 
за хімічним складом 

Позначення 
лакофарбового 
матеріалу 

Алкідноакрилові АС Полівінілацетальні ВЛ 
Алкідноуретанові АУ Полівінілацетатні ВА 
Ацетилцелюлозні АЦ Поліімідні ПИ 
Ацетобутиратцелюлозні АБ Поліуретанові УР 
Бітумні БТ Поліефірні насичені ПЛ 
Вінілацетиленові та дивінілацетиленові ВН Поліефірні ненасичені ПЭ 
Гліфталеві ГФ Силікатні ЖС 
Каніфольні КФ Співполімеро-вінілхлоридні ХС 
Карбамідні МЧ Співполімеро-вінілацетатні ВС 
Каучукові КЧ Фенолоалкідні ФА 
Копалові КП Фенольні ФЛ 
Кремнієорганічні КО Фторопластові ФП 
Ксифталеві КТ Фурилові ФР 
Оливно- і алкідностирольні МС Хлоровані поліетиленові ХП 
Оливні МА Циклогексанові ЦГ 
Меламінні МЛ Шелакові ШЛ 
Нафтополімерні НП Епоксидні ЭП 
Нітроцелюлозні НЦ Епоксиефірні ЭФ 
Пентафталеві ПФ Етилцелюлозні ЭЦ 
Перхлорвінілові і полівінілхлоридні ХВ Етрифталеві ЭТ 
Поліакрилові АК Янтарні ЯН 
Поліамідні ПА   
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Для лакофарбових матеріалів, отриманих на змішаних плівкоутворювачах, другу гру-
пу знаків позначають за плівкоутворювачем, що визначає основні властивості матеріалу. 

У четвертій групі знаків для оливних фарб замість порядкового номера ставлять ци-
фру, що вказує найменування оліфи, на якій виготовлено фарбу: 1 – оліфа натуральна;  
2 – оліфа «Оксоль»; 3 – оліфа гліфталева; 4 – оліфа пентафталева; 5 – оліфа комбінована. 

Інколи для уточнення специфічних властивостей лакофарбового матеріалу після по-
рядкового номера ставлять літерний індекс у вигляді однієї або двох великих літер, напри-
клад: ВЭ – такий, що містить воду; М – матовий; ПМ – напівматовий; ГС, ХС – гарячого та 
холодного сушіння; ПГ – зниженої горючості тощо. 

Як приклади наведено позначення деяких лакофарбових матеріалів: 
Лак бітумний спеціальний .............................................Лак БТ–577; 
Лак гліфталевий для зовнішніх робіт ...........................Лак ГФ–166; 
Емаль нітроцелюлозна червона для фарбування 
виробів, що експлуатуються у приміщеннях ...............Емаль НЦ–25 червона; 
Білило цинкове з наповнювачем на оліфі «Оксоль», 
готове до використання, для внутрішніх робіт ...........Білило цинкове МА–22Н 
Ґрунтовка гліфталева коричнева ................................... Ґрунтовка ГФ–0119 коричнева; 
Шпаклівка нітроцелюлозна сіра ...................................Шпаклівка НЦ–008 сіра. 

Залежно від складу лакофарбового матеріалу лакофарбові покриви ви-
конують роль бар’єра, пасиватора або протектора, і їх захисна дія обумовлю-
ється двома основними факторами: механічною ізоляцією поверхні, що захи-
щається, від зовнішнього середовища, а також хімічною або електрохімічною 
взаємодією покриву з поверхнею, що захищається. 

Ізолювальна функція лакофарбових матеріалів полягає у тому, що вони 
перешкоджають проникненню вологи та агресивних середовищ у пофарбова-
ну поверхню. Пасивувальні лакофарбові матеріали містять пігменти, здатні 
пасивувати метал: це передусім хромати й фосфати, які сприяють утворенню 
на поверхні металу захисної оксидної плівки, що запобігає корозії. Протекто-
рні лакофарбові матеріали містять у своєму складі металеві пігменти (порош-
ки цинку, сплави цинку з магнієм, свинцем). Контактуючи з електролітом, ла-
кофарбовий матеріал, що містить цинк, цементується продуктами корозії 
останнього, утворюючи ущільнений шар плівки, який стає непроникним. 

Лакофарбові покриви наносять на поверхні великогабаритного облад-
нання пневматичним розпиленням або розпиленням в електричному полі, а 
також пензлем або валками (рис. 3.7, 3.8). Сушіння пофарбованого обладнан-
ня відбувається природно безпосередньо у виробничих цехах або у сушильних 
камерах (рис. 3.9). 

Оздоблення пофарбованої поверхні полягає у лакуванні, поліруванні та 
художньому оформленні покриву. Поліруванням досягають блискучої повер-
хні (його виконують за допомогою фетрових кругів або шкурок). Художнє 
оформлення передбачає нанесення рисунків і фірмових знаків. 

У деяких випадках фарбування провадять за більш простим технологіч-
ним процесом (без вирівнювання поверхні, шпаклювання та оздоблення). 
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Рис. 3.7. Камера для фарбування корпусних виробів: 1 – виріб, що фарбується;  

2 – фарборозпилювач; 3 – транспортний візок з роликоопорами; 4 – корпус камери;  
5 – верхня припливна вентиляція; 6 – система вентиляції з нижнім відсмоктуванням;  

7 – світильник вибухобезпечного виконання; 8 – нагнітальний бачок 

 
Рис. 3.8. Камера для фарбування листового прокату і плоских деталей: 1 – корпус;  

2 – розпилювальні головки; 3 – рухомі каретки; 4 – деталь, що фарбується;  
5 – опорні ролики; 6 – урухомний ролик; 7 – система вентиляції 
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Рис. 3.9. Сушильна камера з паровим обігрівом: 1 – пофарбований виріб; 2 – корпус  
сушильної камери з теплоізоляцією; 3 – вентилятор; 4 – дросель-клапан; 5 – калорифер;  

6 – транспортний візок з роликоопорами; 7 – двері сушильної камери 

3.5.3. Гумові покриви 
3.5.3.1. Загальні відомості 
Утворення гумових покривів металевих поверхонь – гумування – є од-

ним з широко використовуваних способів захисту обладнання і трубопроводів 
від корозії, абразивного, гідро- та газоабразивного, кавітаційного та інших ви-
дів зношування. Гумові покриви не тільки стійкі до агресивних середовищ, 
але й мають значні еластичність, вібростійкість, водогазонепроникність тощо. 
Використанням гумового обладнання досягають значної економії дефіцитних 
металів і сплавів. 

Матеріали для гумування виготовляють на основі натурального й синте-
тичних (ізопренового, хлоропренового, бутадієнового, бутадієнстирольного та 
ін.) каучуків. 

Гумові суміші для подальшого гумування виробів методом листового 
обкладання формують на каландрах у полотна завтовшки до 1,5 мм, а для гу-
мування – на основі рідких каучукових систем. 

Гумування зазвичай виконують двома методами: листовим обкладанням 
і нанесенням рідких каучукових систем. Перший метод використовують для 
гумування плоских поверхонь і поверхонь з малою кривизною за допомогою 
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сформованих на каландрах незавулканізованих (сирих) гумових полотнищ за-
втовшки зазвичай до 1,5 мм, а другий – для гумування невеликих вузлів та ви-
робів складної конфігурації (роторів центрифуг, корпусів насосів, трубопровід-
ної арматури тощо). Іноді для утворення безшовності гумувальні розчини нано-
сять на поверхню виробу, яка вже має гумувальну листову обкладку. 

Для надання сирій суміші еластичності, міцності й хімічної стійкості її 
піддають спеціальному хіміко-термічному обробленню – вулканізуванню. Ву-
лканізаційним агентом часто є сірка, залежно від кількості якої в гумовій су-
міші одержують гуму різної твердості. Так, м’яка гума містить 
0,8…4,0 % сірки (тут і далі – за масою), а тверда (ебоніт) – 30…50 %. Напів-
тверді гуми, або напівебоніти, містять 12…20 % сірки. 

Гумувальні обкладки до металевої поверхні прикріпляють за допомогою 
клеїв двома методами: а) методом гарячого кріплення, згідно з яким сиру гу-
мувальну обкладку кріплять до металу клеєм гарячого твердіння, який твердіє 
під час вулканізування гумувальної обкладки; б) методом холодного кріплен-
ня, згідно з яким завулканізовану гумувальну обкладку кріплять до металу 
клеєм холодного твердіння (тобто клеєм, здатним тверднути за температури 
навколишнього середовища). 

Оскільки в разі застосування методу гарячого кріплення адгезія гумува-
льного покриву краща, метод холодного кріплення для гумування хімічної 
апаратури майже не використовують. 

Під час виготовлення гумового обладнання на поверхні покриву можуть 
виникати різні дефекти. У разі значних дефектів використовують повторне 
вулканізування виробу в цілому, а за незначних – дефектні місця виправляють 
спеціальними гумовими сумішами з наступним вулканізуванням. В останньо-
му випадку для запобігання перевулканізації основного шару покриву в ремо-
нтну гумову суміш додають ультраприскорювачі для пришвидшення її вулка-
нізування. Для усунення дрібних дефектів гумованого покриву також застосо-
вують шпаклівки холодного твердіння. 

3.5.3.2. Вибір конструкції гумувального покриву 
Вибір конструкції гумувального покриву полягає у визначенні товщини 

покриву й кількості його шарів, а також у виборі матеріалу покриву. 
Оптимальна товщина захисного покриву гумованого обладнання зазви-

чай дорівнює 4,5…6,0 мм, при цьому гумування виконують шарами зазвичай 
за два прийоми. Для деяких виробів або їх елементів, які піддаються інтенсив-
ному абразивному зношуванню, товщину покриву збільшують до 9 мм, на-
кладаючи додатковий шар. Для гумування валів або роликів товщину гумова-
ного покриву з урахуванням припуску на механічну обробку доводять до 
24 мм (м’якими гумами) і до 12 мм (напівебонітами та ебонітами). 
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Гумованим шаром називають гумований покрив, який накладають на 
поверхню виробу за один прийом. Установлено, що найзручніше накладати 
гумований шар мінімальною товщиною 3,0 мм, який одержують дублюванням 
шарів каландрованої гуми завтовшки 1,5 мм. При цьому гумований шар може 
складатися з шарів гумових сумішей однієї або кількох марок. Так, у процесі 
гумування великих посудин і апаратів, що експлуатуються за підвищених або 
знижених температур і одночасно піддаються механічним навантаженням, для 
компенсації температурних напружень використовують тришарову обкладку, 
яка складається з підшару м’якої гуми, проміжного ебонітового шару й зовні-
шнього шару м’якої гуми (рис. 3.10). 
 
 
 
 
Рис. 3.10. Тришарова обкладка металевої поверхні: 

1 – металевий виріб; 2 – підшар м’якої гуми  
завтовшки 1,5 мм; 3 – проміжний шар ебоніту 

завтовшки 3,0 мм; 4 – зовнішній шар м’якої гуми 
завтовшки 1,5 мм 

Згідно з технологією гумування тришарову обкладку виконують у два 
прийоми: за перший прийом на метал накладають підшар і половину проміж-
ного шару, а за другий – другу половину проміжного шару й зовнішній шар. 

Під час вибору гумувального матеріалу враховують умови експлуатації 
обладнання: хімічний склад робочого середовища, температуру, тиск, наяв-
ність дисперсних абразивних частинок, гідродинаміку середовища та ін. 

Напівебоніти та ебоніти мають більшу, порівняно з м’якою гумою, хімі-
чну стійкість за підвищених температур, вони менш схильні до набухання й 
газопроникнення. Тому для обкладання обладнання, що працює в агресивних 
середовищах за підвищених температур, під тиском або вакуумом і за наявно-
сті газової фази, перевага надається напівебонітам і ебонітам, а за наявності 
розтяжних зусиль та ударних навантажень – використовують обкладки із зов-
нішнім шаром з м’яких гум. 

3.5.3.3. Технологія гумування виробів 
Обладнання і трубопроводи, які підлягають гумуванню, виготовляють 

зазвичай з вуглецевих сталей, рідше – з легованих сталей, сталевого й чавун-
ного литва, титану та сплавів на його основі, а також кольорових металів, крім 
міді, свинцю, алюмінію й латуні, що містить не менше 33 % (за масою) цинку. 

Поверхня металу під гумування має бути позбавлена раковин, тріщин та 
інших подібних дефектів. Дефектні місця усувають наплавленням з наступ-
ним зачищенням. 

Основні технічні вимоги, які ставлять до об’єкта, що підлягає гумуван-
ню, такі: 
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– максимальні габаритні розміри (діаметр×довжина) не повинні пере-
вищувати 5000×10000 мм; 

– усі гумовані поверхні виробу мають бути доступними для огляду, під-
готовки, обкладення їх гумовим покривом і контролю якості покриву; 

– конструкція виробу має бути жорсткою для запобігання деформації; 
– пруги, стики й переходи поверхонь мають бути закруглені (радіус за-

круглення не менше 5 мм) (рис. 3.11), за винятком отворів решіток і гумова-
них отворів під болти, з пругів яких потрібно тільки зняти задирки; 

 
Рис. 3.11. Радіуси закруглень пругів (а), стиків (б, в) і переходів (г) гумованих металевих 

поверхонь: 1 – гумований покрив; 2 – гумований виріб; 3 – бобишка; 4 – кутик 

– зварні шви на апаратах з боку гумованих поверхонь мають бути су-
цільними й щільними по всій довжині; їх слід виконувати у стик з проварю-
ванням з боку обкладки; 

– для гумування виробу з обох боків деталі з’єднують не внапуск, а у 
стик (рис. 3.12); 

 
Рис. 3.12. Неправильне з’єднання деталей внапуск (а) і правильне з’єднання у стик (б)  

для гумування деталей з обох боків: 1, 3 – зварені деталі; 2 – гумований покрив 
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– апарати, що підлягають гумуванню, мають бути рознімними зі знім-
ними накривками (однією або двома); в апаратах діаметром понад 2000 мм за 
неможливості виготовлення днищ знімними необхідно передбачити люк діа-
метром 800 мм і нижній штуцер номінальним діаметром не меншим за DN200; 

– довжина циліндричної частини апарата, що підлягає гумуванню, не 
має перевищувати двох її діаметрів; а в разі неможливості забезпечення цієї 
вимоги обичайку апарата потрібно виготовляти рознімною (у вигляді окремих 
царг); 

– патрубки штуцерів мають бути виготовлені з безшовних труб із вугле-
цевих сталей внутрішнім діаметром 37 мм і більше; 

– товщина гумованих деталей має бути не меншою 3 мм; 
– основним видом з’єднань гумованих виробів є фланцеві з’єднання; 

допускається також з’єднання бобишками та шпильками (рис. 3.13); 
– швидкообертові деталі (деталі насосів, ротори центрифуг та ін.) мають 

бути відбалансовані двічі – до гумування й після нього; для гумувального по-
криву з м’якої гуми допустима колова швидкість 24 м/с, а з ебоніту – 60 м/с; 

– внутрішні пристрої виробів мають бути знімними (рис. 3.14). 

 
Рис. 3.14. Кріплення внутрішніх пристроїв: а – до корпусу болтами з вуглецевої сталі;  
б – те саме з корозієстійкого матеріалу; в – до корпусу без болтів; г – до внутрішнього  
пристрою болтами з корозієстійкого матеріалу; 1 – корпус; 2 – внутрішній пристрій; 

3 – прокладка; 4 – болт; 5 – гайка; 6 – решітка 

Технологічний процес гумування обладнання і трубопроводів склада-
ється з кількох операцій, основними з яких є: 

Рис. 3.13. Кріплення накривки до корпусу апа-
рата (а) і трубопроводу до апарата через шту-
цер (б) і бобишку (в): 1 – корпус; 2 – накривка; 

3 – трубопровід; 4 – штуцер; 5 – бобишка 
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– підготовка поверхні металу під гумування; 
– підготовка гумувальних матеріалів (гуми, напівебоніту та ебоніту); 
– покривання виробів гумувальним матеріалом; 
– термічне оброблення загумованих виробів (вулканізування матеріалу 

гумувального покриву). 
Підготовка поверхні металу під гумування є важливою технологічною 

операцією, від якості проведення якої залежить якість захисного покриву. 
Поверхню очищують від мастильних матеріалів, продуктів корозії, бру-

ду тощо, знежирюють бензином БР-2 або гострою водяною парою, що пода-
ють у вулканізаційний котел з розміщеним у ньому виробом. Після цього зне-
жирену поверхню піддають дробоструминному обробленню дробом розміром 
0,8, 1,0, 1,4 і 1,8 мм. Дробоструминному обробленню піддають також і повер-
хні після їх оброблення на металорізальних верстатах (для забезпечення кра-
щої адгезії покриву до поверхні металу). Після цього гумовану поверхню 
промивають бензином і протирають чистою бяззю. 

Підготовка покриву для гумування зазвичай полягає у склеюванні між 
собою (для збільшення товщини покриву) листів гуми, напівебоніту та ебоні-
ту, тобто виготовлення заготованок шарів захисного покриву. 

Безпосередньо перед гумуванням на всі кутові шви накладають шпонки 
з напівебоніту (рис. 3.15), після чого приступають до гумування. Поверхню 
металу й заготованку першого шару покриву промазують клеєм, після чого за-
готованку накладають на метал. Повітряні пузирі, що утворилися під покри-
вом, проколюють голкою, змоченою в клеї, і заготованку на місці пузиря при-
катують до металу. Інші шари покриву накладають на перший аналогічно, при 
цьому стики заготованок кожного наступного шару не мусять збігатися зі сти-
ками попередніх шарів. 

 
Рис. 3.15. Вирівнювання незачищеного зварного шва за допомогою шпонок з напівебоніту: 

1 – шпонка; 2 – гумувальний шар; 3 – підсилювальна стрічка 

Штуцери можна гумувати як до, так і після гумування корпусу апарата 
(рис. 3.16). 
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Гумування внутрішньої поверхні за-
критих ємнісних апаратів виконують у два 
прийоми. Спочатку гумують дві частини 
апарата, залишаючи незагумованими пруги 
шириною 250…300 мм від місця майбутньо-
го стикового шва. Після вулканізації покри-
ву ці частини зварюють, шов зачищають 
урівень з гумованою поверхнею металу, під-
дають дробоструминному обробленню та 
виконують гумування незахищеної поверхні 
виробу (рис. 3.17). 

Заготованки гумувального покриву 
можна вулканізувати різними способами, 
проте найкращим є спосіб вулканізування 
виробів у котлах гострою насиченою водя-
ною парою. 

Методи випробувань і контролю якос-
ті гумованих захисних покривів установлю-
ються ОСТ 26-2051–77. Хімічна апаратура з 
дефектами захисного покриву сумарного 
площею понад 5 % підлягає повторному гу-
муванню. 

Схему гумованих апарата зі змійови-
ковим підігрівником і катіонітовий фільтр 
показано на рис. 3.18. 

У разі потреби гумовані вироби під-
дають розгумуванню – руйнуванню захис-
ного покриву й відокремленню його від ме-
талевої поверхні. Для цього зазвичай вико-
ристовують механічний і хімічний способи. 

 
Рис. 3.17. Послідовність гумування місця стику в апараті, що виготовляють з двох 

частин: 1, 3 – шар основного гумованого покриву обох частин апарата; 2 – гумові заготованки, 
розміщені по місцю стику; 4, 6 – стінки корпусу обох частин апарата; 5 – зварний шов 

Рис. 3.16. Послідовність операцій під 
час гумування штуцерів до (а) і після 

(б) гумування корпусу апарата: 1 – 
корпус апарата; 2 – штуцер; 3 – вікель;  

4 – гумувальний покрив корпусу 
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Рис. 3.18. Схеми гумованих апаратів: а – апарат зі змійовиковим підігрівником 
(1 – накривка; 2 – корпус; 3 – мішалка; 4 – змійовик; 5 – підп’ятник; 6 – гумувальний  

покрив з напівебоніту; 7 – гумувальний покрив з гуми); б – катіонітовий фільтр  
(1 – корпус; 2 – верхня накривка; 3 – решітка; 4 – нижня накривка; 5 – відбійник) 

Механічний спосіб застосовують здебільшого для розгумування незнач-
ної кількості великих виробів. При цьому покрив зрізують з поверхні металу, 
після чого їх випалюють. 

Хімічний спосіб застосовують для розгумування переважно сталевих 
деталей. При цьому вироби обробляють розчином ціаніду амонію або аміач-
ним розчином персульфату амонію, після чого захисний покрив легко відо-
кремлюють від металевої поверхні. 

Іноді також застосовують розгумування нагріванням. Згідно з цим спо-
собом виріб швидко нагрівають до температури 230 ºС і вище, внаслідок чого 
відбувається відшарування гуми від металу. Проте цей спосіб небезпечний і 
вимагає чіткого проведення. 

Існують також інші способи розгумування виробів. 

3.5.4. Покриви з полімерів і пластичних мас 
3.5.4.1. Загальні відомості 
Для виготовлення захисних покривів застосовують як термопластичні 

полімерні матеріали, так і реактопласти. 
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З термопластів найбільшого поширення для захисту хімічного облад-
нання набули поліолефіни (поліетилен, поліпропілен), полівінілхлорид, пен-
тапласт, фторполімери (полівінілфторид, політрифторхлоретилен, політетраф-
торетилен та ін.). 

Як основи для приготування композицій для захисних покривів з реак-
топластів застосовують фенолоформальдегідні, епоксидні, поліефірні, фура-
нові смоли й різні комбінації цих смол. 

Як наповнювачі, що знижують вартість матеріалів для захисних покри-
вів і поліпшують їх експлуатаційні властивості (міцність, адгезію до металу, 
непроникність для оброблюваних речовин, хімічну стійкість тощо), викорис-
товують різні порошки (кварцова мука, графіт, тальк та ін.), волокна (азбесто-
ві, скляні, вуглеграфітові, борні, поліпропіленові та ін.), тканини (скляні, син-
тетичні, з вуглецевих волокон та ін.) і листи (азбестові). 

3.5.4.2. Способи нанесення захисних покривів 
Вибір матеріалу покриву і способу його нанесення на поверхню визна-

чають різними факторами, передусім експлуатаційними умовами, габаритами 
й конфігурацією виробу. 

Полімерні покриви як з термопластів, так і з реактопластів можуть бути 
нанесені різними способами, основні з яких такі: 

проклеювання або механічне кріплення до захищуваної поверхні листів, 
плівок, плиток, стрічок або об’ємних елементів; 

нанесення на поверхні рідких композицій (мастик, паст, суспензій, роз-
плавів тощо); 

нанесення на поверхню порошків полімерів з наступним їх оплавлен-
ням. 

Нанесення покривів з листів та інших рулонних матеріалів найчастіше 
використовують для захисту великогабаритного обладнання, що контактує з 
високоагресивними рідкими середовищами. Захисту піддають ємнісну й ко-
лонну апаратуру, труби великого діаметра й газоходи, насоси, трубопровідну 
арматуру та інші вироби. 

Закріпляти захисні матеріали на поверхні виробу можна на клеях, меха-
нічними способами (болтові, гвинтові, заклепочні з’єднання, кріплення до сіт-
ки, привареної до металевої поверхні та ін.), а також за рахунок сил тертя. 
Окремі елементи покриву можна з’єднувати зварюванням, склеюванням, за-
повненням стиків замазками, герметиками, проклеювання стиків липкою по-
лімерною стрічкою тощо. 

Для зміцнення адгезійного зв’язку покриву з поверхнею виробу листові 
матеріали дублюють різними тканинами (байкою, фланеллю, склотканиною та 
ін.), іншими полімерами (наприклад, поліізобутиленом). 



 

 168

Захисні елементи покривів з термопластів з’єднують екструзійним зва-
рюванням (за допомогою пістолета-екструдера з розплавленим присадочним 
матеріалом), зварюванням нагрітим газом і термоконтактним зварюванням. 

В’язкі рідкі композиції, які наносять на поверхні виробів, що підлягають 
захисту, містять синтетичну смолу, наповнювачі, пластифікатори та інші ком-
поненти, які забезпечують потрібні властивості й характеристики захисного 
покриву. Такі мастикові композиції наносять на поверхні виробів вручну (во-
лосяними пензлями, шпателями, мулярськими лопатками тощо), пневматич-
ним і безповітряним напиленням. Для нанесення рідких композицій на внут-
рішню поверхню циліндричних виробів часто застосовують відцентровий 
спосіб (за частоти обертання виробу 300...400 хв–1), який гарантує рівномірний 
якісний захисний покрив. Потрібну товщину покриву іноді досягають за кіль-
ка проходів, тому що за один прохід зазвичай наносять шар покрив завтовшки 
0,3...1,5 мм. 

Для збільшення міцності пластикових покривів їх можна армувати різ-
ними тканинами (скляними, вугільними, поліпропіленовими та ін.). 

У разі нанесення покривів з порошків одержують монолітний захисний 
покрив завтовшки 0,2…1,5 мм. Для підвищення адгезійної здатності захисно-
го покриву до металевої поверхні, її піддають травленню, дробоструминному 
обробленню, введенням у порошок різних наповнювачів. 

Покриви з порошків утворюють різними методами: 
Метод газополуменевого напилення; цей метод застосовують для захис-

ту поверхонь площею до 20 м2 і полягає в проходженні частинок порошку 
крізь повітряно-ацетиленове полум’я пальника та їх напиленні на зазвичай пі-
дігріту металеву поверхню. 

Метод вихрового напилення; цей метод полягає в короткочасному зану-
рюванні нагрітого виробу в псевдозріджений шар порошку захисного матеріа-
лу. 

Метод вібровихрового напилення; для реалізації цього методу псевдо-
зріджений шар порошку піддають вібрації, що сприяє одержанню більш рів-
номірного захисного покриву. 

Метод струминного напилення; цей метод полягає в напиленні стисне-
ним повітрям порошку захисного матеріалу на завчасно підігріту металеву 
поверхню (порошок, на відміну від методу газополуменевого напилення, по-
трапляє на поверхню в «холодному» стані). 

Метод теплопроменевого напилення; згідно з цим методом полімерний 
порошок повітряним струменем проходить крізь потужний потік теплових 
променів, під дією яких полімер плавиться і зі значною швидкістю потрапляє 
на металеву поверхню, утворюючи суцільний міцний покрив. 

Метод струминно-електрофоретичного напилення; метод полягає у 
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використанні електричного поля низької напруги, за якого виникає коронний 
розряд між заземленою деталлю й спеціальною електродною сіткою; частинки 
порошку, що перебувають у завислому стані в середовищі повітря або іншого 
газу набувають електричного заряду та осаджуються на холодній металевій 
поверхні; утримуючись на поверхні тривалий час, заряджені полімерні части-
нки дають змогу оплавляти їх будь-якими засобами; при цьому для нанесення 
порошку на виріб часто застосовують ручний пістолет-апарат. 

Метод електростатичного напилення; згідно з цим методом між зазем-
леною деталлю та спеціальним електродом, який приєднано до негативного 
полюса джерела високої напруги, утворюють електростатичне поле; частинки 
полімерного порошку, потрапляючи в це поле, набувають заряду і під його ді-
єю осаджуються на виріб, після чого полімер оплавляють. 

Метод «самообсипання»; його використовують для захисту апаратів 
об’ємом до 5 м3; у підігрітий виріб завантажують полімерний порошок і під-
дають виріб кантуванню; при цьому полімер оплавляється, утворюючи захис-
ний покрив, а залишок порошку потім вивантажують з виробу. 

Метод відцентрового напилення; цей метод застосовують для захисту 
внутрішніх поверхонь нагрітих тіл обертання. 

Метод плазмового напилення; метод застосовують для напилення по-
рошків із фторполімерів у струмені плазми за температури 5500…8300 ºС. 

Кріогенний метод; метод полягає у втиранні охолодженого до мінус 
73,5 ºС порошку політетрафторетилену (розмір частинок до 1 мкм) у металеву 
поверхню, що має мікроскопічні поверхневі тріщинки; під час спікання за те-
мператури 370 ºС порошок розширюється й заповнює мікротріщинки, утво-
рюючи міцний суцільний захисний покрив. 

3.5.5. Емалеві покриви 
3.5.5.1. Загальні відомості 
Одним із сучасних способів захисту хімічного обладнання від дії коро-

зійних середовищ є емалювання. 
Емалювання – це багаторазове наплавлення склоподібного матеріалу на 

поверхню металу (зазвичай чавуну й вуглецевої сталі) для утворення суціль-
ного покриву. Суцільність покриву контролюють електричним способом або 
високовольтною дефектоскопією (напруга до 20 кВ). У хімічній промисловос-
ті застосовують покриви завтовшки 0,6…2,4 мм, при цьому найбільш надій-
ним є склоемалеве покриви завтовшки 0,8…1,2 мм, яке утворюють п’яти- або 
шестиразовим наплавленням. 

Як склоподібний матеріал для наплавлення покривів використовують 
спеціальні ґрунтові й покривні емалі, які мають потрібні фізико-хімічні влас-
тивості, що визначаються умовами експлуатації емальованого виробу. 
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Ґрунтові емалі застосовують для утворення проміжного буферного ша-
ру, що міцно з’єднується з металевою поверхнею й компенсує різницю коефі-
цієнтів лінійного розширення металу та емалі покривного шару склоемалевого 
покриву. Покривні емалі застосовують для утворення протикорозійного шару 
склоемалевого покриву, стійкого в агресивному середовищі в широкому ін-
тервалі температури (від мінус 40 до 300 ºС) і тиску (від 0 до 1,6 МПа). Ґрун-
тові емалі наносять на емальовану поверхню шлікерним (мокрим) способом, а 
покривні – шлікерним або пудровим (сухим) способами з наступним розплав-
люванням за температури 760…900 ºС. При цьому розрізняють склоемалеві 
покриви вищого, першого, другого і третього класів. 

За функціональним призначенням покривні емалі умовно поділяють на 
такі групи: 

– кислостійкі, які застосовують для захисту обладнання зі сталі й чавуну 
від дії кислих середовищ будь-якої концентрації, за винятком плавикової кис-
лоти та її похідних; 

– кислостійкі з підвищеною лугостійкістю, які застосовують для захисту 
обладнання зі сталі й чавуну від дії кислих середовищ будь-якої концентрації 
(за винятком плавикової кислоти та її похідних), їх солей і слабких розчинів 
лугів; 

– універсальні, які застосовують для захисту обладнання зі сталі й чаву-
ну від дії змішаних (кислота – луг) і нейтральних середовищ; 

спеціальні зі спеціальними термомеханічними властивостями. 
Завдяки значній хімічній стійкості, зручності в очищенні та поганій ад-

гезії з більшістю оброблюваних середовищ склоемалеві покриви широко ви-
користовують у виробництві особливо чистих речовин і реактивів, пластичних 
мас, синтетичних смол, хімічних волокон, мінеральних добрив, лаків і фарб, 
медикаментів, у пивоварстві, виноробній промисловості тощо. 

У промисловості виготовляють емальовані реактори, збірники, випарні 
апарати, теплообмінники, колони, цистерни, сушарки, трубопроводи та тру-
бопровідна арматура. 

Емалюванню піддають найчастіше сталеве обладнання, оскільки чаву-
нне має більшу металомісткість і меншу міцність. Крім того, виготовлення 
якісних великогабаритних чавунних виливків спричиняє певні труднощі, а 
внаслідок великої товщини стінок чавунне обладнання має більший терміч-
ний опір, ніж сталеве. Проте, чавунна емальована апаратура має й переваги: 
на чавунних виробах майже немає зварних швів, які зазвичай є місцями де-
фектів склоемалевого покриву; зазвичай чавунне обладнання має більшу ки-
слостійкість, суцільність і термін експлуатації (напрацювання) склоемалево-
го покриву. 

Основні теплофізичні й механічні властивості склоемалевих покривів 
наведено в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2. Основні властивості склоемалевих покривів 

Показник Значення 
Температура розм’якшення, ºС  500…600 
Густина, кг/м3 2100…2500 
Питома масова теплоємність, Дж/(кг⋅К) 837…1047 
Теплопровідність, Вт/(м⋅К)  0,93…1, 163 
Коефіцієнт лінійного розширення, К–1 (8…10) ⋅10–6 
Модуль пружності під час розтягу, МПа (0,5…1,3)⋅105 
Границя пружності під час стиску, МПа 800…1000 
Границя пружності під час розтягу, МПа 70…90 

Для утворення якісного склоемалевого покриву необхідно забезпечити 
виконання таких вимог: 

– деталі та складанні одиниці, що підлягають емалюванню, повинні ма-
ти просту форму, а емальована поверхня бути доступною для огляду, оброб-
лення й контролю; 

– деталі та складанні одиниці, що підлягають емалюванню, мають бути 
жорсткими для запобігання їх деформаціям під час емалювання; 

– емальовані поверхні не повинні мати видимих дефектів (подряпин, 
дрібних виступів і западин, канавок, пор тощо); 

– мінімально допустимий діаметр отворів у стінках деталей має бути не 
меншим від товщини стінки за її товщини до 10 мм включно та на 2…4 мм 
меншим від товщини стінки за її товщини понад 10 мм; 

– мінімальний радіус округлень емальованих поверхонь має бути 
5…8 мм; 

– зварні шви з боку емалевого покриву необхідно виконувати з оброб-
ленням крайок і подальшим зачищенням цих швів урівень з емальованими по-
верхнями зварених деталей; 

– різниця товщин спряжуваних деталей не повинна перевищувати 
2,0…2,5 товщини більш тонкої деталі. 

Варто зазначити, що склоемалевий покрив набагато міцніше на ввігну-
тих, ніж на опуклих поверхнях. 

3.5.5.2. Вироблення емалі 
Технологічний процес вироблення емалі містить такі операції: розраху-

нок і приготування шихти, варіння (плавлення) і власне вироблення емалей. 
Емалі мають бути виготовлені згідно з ОСТ 26-01-198–79 і технічною докуме-
нтацією заводу-виробника (в Україні провідним підприємством з виробництва 
емальованої хімічної апаратури є завод «Червоний Жовтень», м. Фастів). 

Для приготування емалей застосовують шихтові компоненти згідно з 
ОСТ 26-01-1418–76. 
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Так, склад шихти для вироблення покривної емалі марки УЭС-300 (для 
сталевої хімічної апаратури) такий, кг на 100 кг емалі: кварцовий пісок (SiO2) – 
59,5; крейда (CaCO3) – 4,0; сода кальцинована (Na2CO3) – 17,23; селітра калієва 
(KNO3) – 8,6; бура (Na2B4O7⋅10H2O) – 6,8; карбонат літію (LiCO3) – 9,9; карбо-
нат стронцію (SrCO3) – 3,0; оксид цирконію (ZrO2) – 12,9; оксид кобальту 
(Co2O3) – 0,5. Крім того, для надання певного кольору емалі до шихти додають 
фарбники (Cr2O3 – зеленого; MnO2 – фіолетового; Fe2O3 – коричневого та ін.). 

Приготування шихти полягає у подрібнюванні шихтових матеріалів і 
подальшому їх змішуванні. Для змішування шихти використовують змішувачі 
різних конструкції (наприклад, «коса бочка» (інша назва – «п’яна бочка») міс-
ткістю 200…400 кг шихти). 

Варіння (плавлення) шихти провадять в емалеплавильній печі (наприклад, в 
обертовій печі періодичної дії). Залежно від місткості печі, складу шихти й темпе-
ратури (зазвичай 1250…1300 ºС) тривалість варіння емалі становить 2…4 год. 

Зварену емаль потрібно швидко охолодити й підготувати для подальшо-
го подрібнення. Цього досягають гранулюванням емалі, для чого емаль у ви-
гляді тонких струменів випускають у посудину з холодною водою, внаслідок 
чого одержують дрібні гранули емалі. 

Подрібнювання емалі з утворенням емалевої фрити виконують у куль-
ових млинах за сухим або мокрим способом. Мокрим способом готують шлі-
кер – суспензію, дисперсною фазою якої є частинки емалевої фрити, глини та 
інших речовин, а дисперсійним середовищем – вода. Шлікер може зберігатися 
протягом 10 діб за температури 15…25 ºС. 

3.5.5.3. Підготовка поверхні металу до емалювання 
Якість покриву, нанесеного на поверхню металу емалюванням переду-

сім залежить від якості підготовки поверхні виробу до нанесення покриву. 
Мета підготовки – ретельно очистити поверхню від жирів та іржі, видалити з 
поверхневого шару виробу задирки й неметалеві вкраплення, нормалізувати 
структуру металу в деформованих місцях під час оброблення виробів дефор-
муванням (вальцюванням, штампуванням і т.ін.) та усунути напруження роз-
тягу–стиску у зварних швах і пришовних ділянках, а також надати поверхні 
певної шорсткості та, якщо можливо, активувати її. 

Підготовка поверхні має дві стадії: термічне, а потім механічне оброб-
лення. 

У процесі термічного оброблення в інтервалі температур 650…900 ºС 
випалюють жири й забезпечують часткове зневуглецювання поверхневого 
шару. Одночасно усувають напруження в металі, що виникли в процесі виго-
товлення виробу. 

Після термічного оброблення поверхню металу піддають механічному 
очищенню від забруднень і дробоструминному обробленню для надання їй 
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шорсткості. Як абразив застосовують дріб сталевий або колотий марок ДСС, 
ДССТ розміром 0,5, 0,8, 1,0 і 1,4 мм для оброблення сталевої поверхні й чаву-
нний дріб марок ДЧС, ДЧСТ для оброблення чавунної поверхні (ДСТУ 3184–
95 Дріб сталевий та чавунний сталевий технічний. Загальні технічні умови). 

Після дробоструминного оброблення в заготованці залишаються пори й 
раковини, які після нанесення емалі призводять до появи на останній дефек-
тів. Більш ефективним методом підготовки поверхні є абразивне шліфування. 

3.5.5.4. Вироблення склоемалевого покриву 
Шлікер ґрунтової й покривної емалей наносять на поверхню виробів, що 

підлягають емалюванню, методом пульверизації за тиску повітря 
0,25…0,50 МПа. 

Якщо товщина високоякісного склоемалевого покриву 0,8…1,5 мм на-
носять до трьох шарів шлікера ґрунтової емалі й до восьми шарів шлікера по-
кривної емалі. Кожний шар шлікера ґрунтової й покривної емалей перед на-
плавленням піддають сушінню (зазвичай повітрям за температури 60…80 ºС). 

Наплавлення емалей виконують у випалювальних печах із джерелами 
теплоти у вигляді електричних спіралей, тепловипромінювальних труб, муфе-
лів тощо. Питома витрата електроенергії зазвичай становить 175…180 кВт⋅год 
на 1 т емальованого виробу. 

3.5.4.5. Контроль якості та усунення дефектів емалевого 
покриву 

Основними властивостями емалевих покривів є хімічна стійкість, удар-
на міцність, суцільність, термовитривалість і термостійкість. Рівень показни-
ків цих властивостей і методику їх визначення наведено в ОСТ 26-01-1–85. 

Найчастіше в процесі емалювання виникають дефекти у вигляді уколів, 
пузирів і відколів. 

Уколи – це наскрізні отвори в склоемалевому покриві, які не виявляють-
ся неозброєним оком, або мікропузирі, крізь які під час тривалої експлуатації 
оброблюване середовище вільно проникає до металу. Уколи виявляють висо-
кочастотним дефектоскопом. 

Пузирі – це наскрізні отвори в склоемалевому покриві до металу або ча-
стково заплавлені до ґрунтового шару, які виявляються візуально і крізь які 
оброблюване середовище миттєво проникає до металу (рис. 3.19). 

Відколи в склоемалевому покриві порушують його суцільність і вини-
кають на опуклостях, радіус яких менший за 5 мм, або в результаті ударів по 
покриву або металу зовні. 

Уколи й пузирі усувають або під час емалювання, піддаючи їх оброб-
ленню шліфуванням і повторному емалюванню, або встановлюючи в дефектні 
місця герметичні пломби і гвинти. 
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Рис. 3.19. Пузирі в склоемалевому покриві (фото автора) 

Відколи в емалевому покриві виправляють зазвичай за допомогою спе-
ціальних замазок (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3. Характеристики замазок для ремонту склоемалевого покриву 

Найменування 
ремонтних 
композицій 

Умовне 
позначення 
ремонтної 
композиції 

Характер і темпера-
тура корозійного 
середовища, ºС 

Термін 
експлуатації 

покриву, місяців, 
не більше 

Площа 
покриву, 
см2, 

не більше
Лужностійка епок-
сидна 

ЭК Лужне (від рН8 до 
рН14 ) від мінус 20 
до 60 

3 300 

Епоксиднотитанова 
(для виноробної 
промисловості) 

ЭТК В умовах зберігання 
вина від мінус 10 до 
70 

1 500 

Полімерсилікатна 
кислотостійка 

ЭКО Кисле, наявність 
хрому від мінус 20 
до 100 

3 500 

Ремонт уколів і відкритих пор за допомогою золотих пломб допускаєть-
ся застосовувати на ущільнювальній поверхні фланців виробів з температу-
рою експлуатації до 60 ºС. При цьому використовують золото марки 99,99 згі-
дно з ГОСТ 7221–80, переведеним у губчастий стан. Місце пошкодження під 
час ремонту засвердлюють на глибину 3 мм, але не більше 1/3 товщини стінки 
апарата, перпендикулярно до поверхні покриву свердлом діаметром на 0,2 мм 
більшим за діаметр отвору, після чого на дні отвору бором виконують канавку 
діаметром на 0,2 мм більшу за діаметр отвору (рис. 3.20). Очищений від стру-
жки отвір промивають спиртом, висушують і закарбовують губчастим золо-
том урівень з покривом склоемалі до ущільнення. 

Пузирі 
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Герметичність пломби перевіряють за допомогою вакуум-присоса, за-
повненого 20,4 % водним розчином соляної кислоти, з наступною перевіркою 
зміни кольору кислоти після її спеціального оброблення. 

За допомогою гвинтів (або вкрутних пристроїв) усувають уколи, пузирі 
й відколи (рис. 3.21). Для цього використовують гвинти з танталу (з наріззями 
М3, М4, М5, М6 і М8 залежно від розміру дефекту) і ущільнювальні проклад-
ки з політетрафторетилену. Перед угвинчуванням гвинта на його поверхню і 
поверхню прокладки наносять тонкий шар хімічно стійкої композиції на ос-
нові епоксидної смоли. Контроль герметичності вкрутних пристроїв здійсню-
ють зусиллям затягання (від 1,2 Н·м для гвинта з нарізями М3 і М4 до 5,9 Н·м 
для гвинта з наріззю М8). 

Схему виготовлення сталевих виробів з емалевим покривом УЭС-300 
показано на рис. 3.22. 

3.5.6. Футерівка 
Захисне внутрішнє облицювання (найчастіше з поштучних матеріалів, 

наприклад, плиток, пластин, плит, блоків, цеглин тощо) печей, топок, ємнос-
тей, апаратів та іншого обладнання називають футеруванням (від нім. Futter – 
підкладка). Розрізняють футерівку (захисний покрив) вогнестійку, хімічнос-
тійку й теплоізоляційну. Як футерувальні матеріали використовують керамі-
ку, фарфор, діабаз, природні кислотриви, вогнетриви, графіт тощо. Зв’язкою 
поштучних футерувальних матеріалів зазвичай є кислостійкі цементи. 

Обладнання футерують не на підприємстві-виробнику, а безпосередньо 
на монтажному майданчику. 

Технологія футерування складається зазвичай з таких операцій: підгото-
вки поверхонь обладнання; приготування зв’язки; шпаклювання футерованих 
поверхонь обладнання; футерування; сушіння захисного покриву. 

Підготовка поверхонь обладнання, що підлягає футеруванню, полягає в 
очищенні від бруду, продуктів корозії, мастильних і консерваційних матеріалів 
тощо за технологією, аналогічною під час гумування або емалювання виробів. 

Як зв’язку часто використовують кислостійкі цементи, які готують, на-
приклад, з рідкого скла, наповнювача у вигляді дрібнозернистого порошку та 
допоміжних матеріалів (наприклад, Na2SiF6 як прискорювач процесу тужав-
лення та ін.). 

Шпаклювання полягає в нанесенні на поверхню апарата тонкого суціль-
ного шару зв’язки (тістоподібної маси кислостійкого цементу). 

Після висихання шару шпаклівки на шар зв’язки завтовшки зазвичай 
7…10 мм укладають поштучні футерувальні вироби, шви між якими також 
заповнюються зв’язкою. Укладаючи поштучні вироби у вигляді прямокутни-
ків або паралелепіпедів, поперечні шви кожного ряду потрібно зсувати на по-
ловину ширини виробу відносно швів попереднього ряду. 
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Рис. 3.22. Схема виготовлення сталевих виробів з емалевим покривом УЭС-300 

Виготовлення виробів у металі 

Термічне знежирювання 
(випал) за 800…840 ºС 
протягом 40…75 хв 

Дробоструминне очищення 
поверхні 

Доведення поверхні 
(заварювання раковин, 

зачищення дефектних місць 
тощо) 

Дробоструминне очищення 
поверхні 

Нанесення ґрунту й 
випалювання за 860…900 ºС 

протягом 65…80 ºхв 

Приготування ґрунту 
(складання шихти, варіння, 

розмелювання) 

Нанесення емалі й випалювання 
за 800…830 ºС 

протягом 52..67 хв 

Приготування емалі 
(складання шихти, варіння, 

розмелювання) 

Контроль готових виробів 

Складання й випробування 

Фарбування, консервування й 
пакування 

Рис. 3.20. Ремонт пошкодження склоема-
левого покриву за допомогою золотої 
пломби: 1 – кільцева канавка; 2 – стінка 
апарата; 3 – золота пломба; 4 – отвір; 5 – 
шар склоемалі 

Рис. 3.21. Ремонт пошкодження скло-
емалевого покриву за допомогою тан-
талового гвинта: 1 – танталовий 
гвинт; 2 – прокладка з політетрафто-
ретилену; 3 – стінка апарата 
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Після футерування захисний покрив піддають сушінню у печах, за до-
помогою парових або електричних нагрівників або підігрітим повітрям. Тем-
пература сушіння зазвичай становить 30…40 ºС, а його тривалість – до трьох 
діб і навіть більше. 

Одним із суттєвих недоліків одержаної захисної футерівки є її незначна 
стійкість до ударних навантажень. 

3.5.7. Торкретбетонні покриви 

Торкретування (від лат. [tec]tor[ium] – штукатурка й [con]cret[us] – ущі-
льнений) – це процес нанесення торкретбетону стисненим повітрям на повер-
хню конструкції за допомогою цемент-гармати. Іноді торкретування вважають 
різновидом футерування. 

Торкретбетон найчастіше наносять на поверхню обладнання, що захи-
щається, шарами й відрізняється високою густиною, міцністю, вогнетривкіс-
тю, водонепроникністю й морозостійкістю. 

Як і футерування, торкретування виконують на місці монтажу виробу. 

Запитання для самоконтролю 
1. Що таке хроматування? 
2. Обґрунтуйте відмінність між суміщеним і комбінованим зміцнюваль-

ним обробленням. 
3. Яку товщину зазвичай має гумовий покрив хімічної апаратури? 
4. Яку товщину зазвичай має склоемалевий покрив хімічної апаратури? 
5. Який компонент є основним у шихті для вироблення емалі? 
6. Назвіть основні типи футерівки? 
7. Що таке торкретування? 



 

 178

 

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ, КОНСЕРВАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

4.1. Комплектність обладнання 
До комплекту машини, посудини або апарата (далі – виробу) мають 

входити: 
– власне виріб у складеному вигляді або окремі транспортовані складові 

частини виробу з відповідними фланцями, робочими прокладками та кріпиль-
ними деталями, які не потребують заміни під час монтажу; 

– запасні частини; 
– фундаментні болти для закріплення виробу в проектному положенні. 
Допускається деталі та складанні одиниці, які під час транспортування у 

складі з виробом можуть бути пошкоджені, поставляти в окремому пакованні 
окремо від виробу. Тип і вид тари та паковання цих деталей і складанних оди-
ниць, а також купованих виробів мають відповідати вимогам технічних умов 
на конкретний виріб. 

Вироби в складеному вигляді потрібно поставляти підприємствами-
виробниками з внутрішнім захисним покривом. Торкретування, футерування 
поштучними матеріалами й теплоізолювання здійснює замовник на монтаж-
ному майданчику. Матеріали для торкретування, футерування поштучними 
матеріалами, теплоізолювання, а також неметалеві (керамічні тощо) елементи 
для захисту внутрішньої футеровки у поставку підприємства-виробника не 
входять. Металеві елементи для захисту внутрішньої футеровки, передбачені 
технічним проектом, повинно поставлятися підприємством-виробником. 

Вироби в складеному вигляді або транспортовані частини негабаритних ви-
робів потрібно поставляти з привареними деталями для кріплення теплоізоляції, 
футерівки, площадок для обслуговування, металоконструкцій тощо. Приварені 
деталі для кріплення теплоізоляції слід застосовувати згідно з ГОСТ 17314–81. 

Транспортовані частини негабаритних виробів потрібно поставляти з 
привареними пристроями для складання монтажного з’єднання під зварюван-
ня (після використання пристрої допускається зрізати, але не ближче 20 мм 
від стінки корпусу методами, що не пошкоджують стінку). 

До поставки негабаритних виробів, які зварюють на монтажному май-
данчику з транспортованих частин, потрібно включати зварювальні матеріали 
й пластини металу для проведення контрольних випробувань зварних швів. 

У поставку важкого або негабаритного виробу мають входити спеціаль-
ні траверси, опорні пристрої (цапфи), візки або полозки для опори нижньої ча-
стини апарата, монтажні хомути, знімні вантажозахватні пристрої, спеціальне 
стропове устатковання, пристрої для вивіряння, а також обладнання для пере-
ведення виробу з горизонтального положення у вертикальне, якщо вони пе-
редбачені або розроблені в технічному проекті. 
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У поставку виробу можуть входити також засоби технологічного забез-
печення заданих вимог і (або) показників точності складання й монтажу (опо-
рно-регулювальні засоби для вивіряння виробу на фундаменті; шаблони для 
встановлення фундаментних болтів на найбільш відповідальні вироби або для 
встановлення конструктивно повторюваних виробів; кондуктори для складан-
ня конструктивно повторюваних вузлів; спеціальна оснастка для проведення 
гідравлічних і пневматичних випробувань); зварювальні матеріали для зварю-
вання трубопроводів з корозієстійких сталей і спеціальних сплавів і труби для 
контрольного зварювання. 

У комплект виробів (апаратів) з механізмами або внутрішніми пристро-
ями (реакторів, кристалізаторів, ємностей із заглибними насосами тощо) ма-
ють входити електродвигуни, редуктори, насоси та інші пристрої, передбачені 
технічним проектом. 

Комплект запасних частин має містити набір робочих прокладок для флан-
ців, штуцерів, люків. Кількість запасних швидкоспрацьовуваних деталей має бути 
достатньою для експлуатації обладнання протягом гарантійного терміну. 

4.2. Документація, що додається до обладнання.  
Гарантії виробника (постачальника) 

До виробу (апарата) має додаватися така документація: 
– паспорт і документи до нього; 
– патентний формуляр (складання патентного формуляра для підпри-

ємств, що повністю або частково фінансуються з держбюджету обов’язкове, а 
для інших підприємств – рекомендується); 

– інструкція для монтажу та експлуатування; 
– відомість запасних частин; 
– кресленики швидкоспрацьовуваних деталей (на вимогу замовника); 
– акт про проведення контрольного складання або контрольної перевір-

ки розмірів, схема монтажного марковання, а для виробу, транспортованого 
частинами, – складальні кресленики в трьох примірниках; 

– експлуатаційна документація на комплектувальні вироби* (електро-
двигуни, редуктори, насоси та ін.). 

Крім того, до виробу можуть додаватися: 
– робочі кресленики, паспорти, сертифікати тощо на трубопроводи, ма-

теріали й деталі для їх виготовлення, які потрібні для оформлення документа-
ції про здачу трубопроводів органам державного нагляду; 

– монтажний кресленик (крім виробів, на які такі кресленики не розроб-
ляють); 

– схеми (гідравлічні, пневматичні, електричні та ін.). 
                                                           

* Комплектувальний  виріб  – виріб підприємства-постачальника як складова ча-
стина виробу, що його випускає підприємство-виробник (ДСТУ 3321:2003). 
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Залежно від властивостей і призначення виробу встановлюють такі види 
гарантійних термінів (ГОСТ 22352–77): 

– гарантійний термін експлуатації і (або) гарантійне напрацювання; 
– гарантійний термін зберігання. 
Гарантійні терміни експлуатації й зберігання вимірюють у календарно-

му обчисленні – у роках і місяцях, а гарантійне напрацювання – у годинах, 
циклах, кілометрах і т.ін. На продукцію встановлюють один з видів гарантій-
них термінів або гарантійні терміни обох видів одночасно. 

Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу технічним вимо-
гам за додержання умов його транспортування, зберігання, монтажу та екс-
плуатації. Гарантійний термін становить зазвичай не менше 18 місяців (ема-
льованої апаратури – зазвичай 12 місяців) з дня введення апарата в експлуата-
цію, але не більше 24 місяців після його відвантаження з підприємства-
виробника. 

4.3. Фарбування, консервація, пакування і приймання 
обладнання 

Хімічне обладнання експлуатується в різних кліматичних зонах як на 
відкритих майданчиках, так і у виробничих опалюваних і неопалюваних при-
міщеннях, і піддається впливу різних кліматичних агресивних факторів (під-
вищеної вологості, сонячної радіації, перепаду температури, сольового тума-
ну, пилу тощо) та агресивних факторів, пов’язаних з умовами експлуатації 
(дія кислот і лугів, різних розчинників, парів бензину й гасу тощо). Одним із 
способів захисту обладнання від впливу цих факторів є покривання його ла-
кофарбовими матеріалами (пункт 3.5.2). 

На період виготовлення, експлуатації та особливо зберігання і транспо-
ртування обладнання для протикорозійного захисту застосовують його консе-
рвацію. Консервація – це заходи, спрямовані на захист виробу від впливу на-
вколишнього середовища в процесі виробництва, транспортування та збері-
гання (ДСТУ 2888–94) або тимчасовий протикорозійний захист металів і ви-
робів за встановленою технологією (ДСТУ 2733–94). 

Консервації підлягають зазвичай оброблені поверхні, які не мають ла-
кофарбових покривів, обладнання та складанних одиниць, виготовлених з чо-
рних і кольорових металів та сплавів. Виняток становлять зазвичай вироби з 
високолегованих сталей. 

Консервацію металевих нефарбованих поверхонь виробів, їх негабарит-
них частин і комплектувальних виробів потрібно проводити згідно з вимогами 
ГОСТ 9.014–78. Вона має забезпечувати захист від корозії під час транспорту-
вання, зберігання й монтажу протягом не менше 24 місяців від дня відванта-
ження з підприємства-виробника. 
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Методи консервації й застосовувані матеріали мають забезпечувати мо-
жливість розконсервації виробів у складеному вигляді й транспортованих 
блоків без їх розбирання. 

Для консервації хімічного обладнання застосовують такі методи: консе-
рвація динамічним або статичним осушуванням повітря, інертною атмосфе-
рою, інгібованим повітрям, інгібіторами корозії, фасованими інгібіторами, ро-
зчинами інгібітора, маслами, мастилами, пально-мастильними, робочо-
консерваційними матеріалами, протикорозійними паперами, інгібованими по-
лімерними покривами (знімними, незнімними, змивними або незмивними). 

Консервація в загальному випадку полягає в підготовці поверхні (вида-
ленні забруднень та продуктів корозії (рис. 4.1. 4.2)), застосуванні засобів 
тимчасового захисту й пакуванні. Залежно від конкретних умов допускається 
вилучати одну чи дві з вказаних стадій процесу або суміщати їх (наприклад, 
для чистих поверхонь обладнання допускається їх не знежирювати). 

 
Рис. 4.1. Пристрій для знежирю-
вання внутрішніх поверхонь апа-
ратів крізь люк: 1 – оброблювана 
поверхня апарата; 2 – форсунка;  
3 – люк; 4 – подовжувач; 5 – рухо-
ма тяга для керування форсункою 

 Рис. 4.2. Промивальний пристрій в апараті: 1 – апа-
рат; 2 – промивальний пристрій; 3 – фільтр для очи-
щення відпрацьованого мийного розчину; 4 – єм-
ність мийного розчину; 5 – нагрівник; 6 і 7 – насос і 
штанга для подавання мийного розчину; 8 – струб-
цина для кріплення штанги до апарата; 9 – штанга 

Вироби залежно від конструктивних ознак, які визначають вибір засобів 
тимчасового захисту поділяють на п’ять основних груп (I, II, II, IV і V). Обла-
днання хімічних виробництв належить зазвичай до групи II (вироби складної 
форми, різних габаритних розмірів з чорних і кольорових металів або їх спо-
лучень, з металевими й неметалевими покривами або без них; можлива наяв-
ність неметалевих матеріалів і рухомих механізмів). 
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Особливі вимоги ставлять до виробів, які мають важкодоступні внутрі-
шні поверхні і (або) порожнини, що підлягають консервації (група II-4). До 
таких виробів належать ємності, колони, теплообмінники. Найбільш пошире-
ними є методи консервації поверхонь внутрішніх порожнин обладнання із за-
стосуванням інгібіторів, які наносять розпиленням або поливанням. 

Консервацію відповідальних виробів з чорних і кольорових металів або 
з їх сполучення, які легко піддаються герметизації, виконують із застосуван-
ням вологовбирачів (силікагелю). Після осушування обладнання в ньому роз-
міщують (підвішують на шнурі або розміщують на підкладці з водонепроник-
ного матеріалу) полотняні мішечки з 0,4…0,5 кг силікагелю із розрахунку за-
звичай 0,1 кг/м2 за умови консервації на термін до двох років. Якщо силіка-
гель містить понад 2 % вологи, його спочатку осушують. 

Для консервації, що суміщають з гідровипробуваннями, конструкція ви-
робу повинна мати отвори для повного вилучення рідини, яку використову-
ють для випробувань (води з додаванням інгібіторів корозії). 

Для запобігання забрудненню консерваційного розчину, який викорис-
товують неодноразово, і виконання вимог техніки безпеки, консервацію, що 
суміщають з гідравлічним випробуванням апаратів, виконують на спеціальних 
стендах (рис. 4.3, 4.4). 

Виріб, що піддається гідравлічному випробуванню, розміщують на ре-
шітці 1 бака 2, установлюють технологічні заглушки на всі отвори виробу й 
крізь верхній патрубок по трубопроводу 3 заповнюють виріб консерваційною 
рідиною з бака 4. Рідина надходить до апарата самопливом. Потім заглушу-
ють верхній патрубок і крізь нього або інший патрубок з’єднують виріб з на-
сосом високого тиску 5 трубопроводом 6 і проводять гідровипробування. По-
трібного тиску в апараті досягають консерваційною рідиною за допомогою 
насоса високого тиску 5. Після гідровипробувань рідину зливають у бак 2 
крізь решітку 1. Потім усі отвори апарата заглушують. Періодично консерва-
ційну рідину з бака 2 перекачують у бак 4. 

Консерваційні матеріали*, що застосовують для консервації хімічного 
обладнання, мають відповідати таким вимогам: 

– забезпечувати протягом трьох років надійний захист від атмосферної 
корозії обладнання, яке транспортують і зберігають у жорстких або особливо 
жорстких умовах; 

– не руйнувати неметалеві матеріали; 
– бути нетоксичними й пожежобезпечними; 
– не впливати на якість зварювання та інших монтажних робіт; 

                                                           
* Кон с е р в а ц і й н и й  м а т е р і а л  – це речовина чи суміш речовин, що захищають 

вироби від впливу кліматичних і біологічних факторів навколишнього середовища 
(ДСТУ 2888–94). 



 

 183

 
Рис. 4.3. Стенд для консервації, сполученої з гідравлічним випробуванням апаратів місткістю 
не більше 5 м3: 1 – насос високого тиску; 2 – трубопровід насоса високого тиску; 3 – виріб; 
4 – трубопровід для заливання консерваційної рідини у виріб; 5 – ємність для консерваційної 
рідини; 6 – трубопровід для подачі консерваційної рідини; 7 – насос для перекачування 

консерваційної рідини; 8 – решітка стенда; 9 – бак-нагромаджувач 

 
Рис. 4.4. Стенд для консервації, сполученої з гідравлічним випробуванням апаратів місткістю 
понад 5 м3: 1 – насос для перекачування консерваційної рідини; 2 – бак- нагромаджувач;  

3 – бетонний приямок; 4 – роликоопори; 5 – виріб; 6 – насос високого тиску; 7 – бак насоса 
високого тиску; 8 – насос для заповнення виробу; 9 – апарат з механічним перемішувальним 
пристроєм для розчинення NaNO2; 10 – виріб з механічним перемішувальним пристроєм і 
обігрівом для розчинення Na2CO3; 11 – ємність для зберігання консерваційної рідини 
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– мати просту технологію нанесення із застосуванням засобів механіза-
ції або допускати виконувати консервацію, сполучену з основними технологі-
чними операціями (обкаткою, гідравлічним випробуванням); 

– не потребувати складної розконсервації, а за потреби – допускати ви-
конувати її на монтажних майданчиках по можливості без застосування по-
жежонебезпечних і токсичних розчинників; 

– мати низьку вартість. 
Якість консервації пластичними мастилами, консерваційними й робочо-

консерваційними маслами контролюють візуально. Шар мастила або масла 
має бути суцільним, без потоків, повітряних пузирів і сторонніх вкраплень за-
втовшки 0,5…2 мм. Контроль якості консервації інгібованим повітрям полягає 
в суворому додержанні технологічних режимів процесу одержання інгібова-
ного повітря й продування ним обладнання, що піддається консервації. 

Одним з основних показників якості нанесення плівкових покривів, що 
легко знімаються, а також твердих і напівтвердих плівкових покривів, що 
змиваються, є їх суцільність. Для визначення суцільності таких покривів за-
стосовують візуальний огляд, а також електролітичний метод. 

Свідоцтво про консервацію, у якому вказують дату консервації, марку 
консерваційного матеріалу, варіант тимчасового захисту, варіант внутрішньо-
го паковання, умови зберігання й термін захисту без переконсервації, термін 
консервації та способи розконсервації, додають до паспорта виробу. 

Перед закінченням установленого терміну зберігання або пуском до екс-
плуатації проводять розконсервацію* обладнання. За наявності паковання 
першою стадією розконсервації є видалення пакувальних матеріалів. При 
цьому засоби й методи розконсервації слід вибирати згідно з вимогами техні-
чної документації на певний виріб. 

Консистентні мастила видаляють з поверхні скребками, лопатками, піс-
ля чого ці поверхні протирають ганчіркою, змоченою бензином або уайт-
спіритом. Полімерні покриви, що змиваються, знімають водою, після чого по-
верхні також протирають ганчіркою, змоченою бензином або уайт-спіритом. З 
виробів невеликих розмірів консистентні мастила, консерваційні масла, а та-
кож полімерні покриви, що змиваються, видаляють оплавленням у камерах 
або у ваннах з рідкими мінеральними оливами, у парах негорючих розчинни-
ків, у мийних машинах струминного типу із застосуванням гарячих лужних 
розчинників, а потім протирають ганчіркою, змоченою в органічних розчин-
никах. Полімерні покриви, що легко знімаються (плівки), надрізають і зніма-
ють. Для видалення летких і водорозчинних інгібіторів з внутрішніх порож-
нин виробів, виготовлених з чорних металів, їх промивають 2…3 %-м водним 
розчином NaNO2 з додаванням 0,5 % Na2CO3. 
                                                           

* Р о з к о н с е р в а ц і я  – це заходи, спрямовані на усунення консерваційних і паку-
вальних матеріалів (ДСТУ 2888–94) або видалення засобів тимчасового протикорозійного 
захисту (ДСТУ 2733–94). 
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Розконсервацію великогабаритних апаратів доцільно виконувати водя-
ною парою. З відповідальних виробів, що мають порожнини й зазори, мастила 
і масла видаляють обробкою парою органічних розчинників – трихлоретилену 
СНCl=СCl2 або тетрахлоретилену ССl2=ССl2. Роботи з використанням цих ро-
зчинників виконують у спеціальних установках, які мають системи регенера-
ції. 

Переконсервація – це повторна консервація після розконсервації у 
зв’язку із закінченням терміну експлуатації засобів протикорозійного захисту 
чи внаслідок порушення тимчасового захисного покриву (ДСТУ 2733–94). 

Характерними дефектами консерваційних покривів, які можуть бути ви-
явлені візуальним оглядом, є: сповзання, порушення суцільності в результаті 
механічних пошкоджень, забруднення пилом та іншими сторонніми вкрап-
леннями, усихання або розтріскування – для пластичних мастил; порушення 
суцільності, усихання, забруднення пилом тощо – для консерваційних масел; 
розриви, тріщини, усихання – для плівкових знімних покривів. На обладнанні, 
що має лаковані або фарбовані поверхні, корозію можна виявити за здійман-
ням плівки лаку або фарби або їх лущенням. Особливу увагу під час огляду 
обладнання, що піддане консервації, приділяють робочим поверхням (ущіль-
ненням фланців, кінцям валів, що виступають, вузлам тертя і т.ін.). Під час 
переконсервації обладнання старі захисні покриви видаляють повністю, але 
допускається знову застосовувати внутрішнє паковання, а також засоби тим-
часового протикорозійного захисту після відновлення їх захисної здатності. 

Для забезпечення захисту продукції від пошкодження та втрат, навко-
лишнього середовища від забруднень, а також процесу обігу продукції вико-
ристовують паковання (процес підготовки продукції до транспортування, збе-
рігання, реалізації й споживання із застосуванням паковання називають  
пакуванням (ДСТУ 2888–94)). Таким чином, паковання разом з консервацією 
забезпечує збережуваність виробів під час їх транспортування й зберігання 
протягом термінів, установлених у нормативно-технічній документації на ви-
роби конкретних видів. 

Виріб або його складові частини, які транспортують у вигляді окремих 
вантажних місць, можуть у цілому не мати паковання, якщо задовольняють 
конструктивні особливості виробу, його консервація, умови транспортування, 
зберігання й терміни збережуваності. За потреби окремі місця виробів захи-
щають (наприклад, кінці валів великогабаритних редукторів). 

Основним елементом паковання, що є виробом для розміщення продук-
ції, є тара, при цьому тара, яка утворює самостійну транспортну одиницю, 
називають транспортною тарою (ДСТУ 2888–94). Розміри тари призначають 
згідно з ГОСТ 21140–88. 
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Залежно від габаритів і призначення обладнання поставляють без пако-
вання, з частковим пакованням або повністю розміщують у паковання й тран-
спортну тару. 

Пакувати обладнання потрібно згідно з ГОСТ 23170–78 або технічними 
умовами на конкретний виріб. 

Паковання не повинно мати гострих частин, що виступають (цвяхів, кі-
нців дроту тощо), кутів, крайок і поверхонь з нерівностями, які можуть по-
шкодити транспортні засоби, їх внутрішнє обладнання, паковання інших ван-
тажних місць і завдати шкоди обслуговуючому персоналу. 

Маркування вантажів виконують згідно з ГОСТ 14192–96, стандартами 
або технічними умовами на вироби конкретних видів. 

Паковання вибирають залежно від конструктивних особливостей виро-
бів, умов зберігання, транспортування й термінів збережуваності. 

Залежно від вимог до захисту виробів від кліматичних факторів навко-
лишнього середовища встановлюють такі категорії паковання: 

а) КУ-1 – для захисту від прямого попадання атмосферних опадів, бризок води й со-
нячної ультрапроменевої радіації, обмеження проникнення пилу, піску, аерозолів; 

б) КУ-2 – для захисту від проникнення атмосферних опадів, бризок води й соняч-
ної – ультрапроменевої радіації, пилу, піску, аерозолів; 

в) КУ-3 – для захисту від проникнення атмосферних опадів і аерозолів, бризок води, пи-
лу, піску, сонячної ультрапроменевої радіації та обмеження проникнення водяної пари і газів; 

г) КУ-4 – для захисту від проникнення атмосферних опадів і аерозолів, бризок води, 
пилу, піску, сонячної ультрапроменевої радіації, водяної пари і газів (герметичне паковання). 

Примітка: Паковання, що забезпечує менший ступінь захисту, ніж паковання кате-
горії КУ-1, слід позначати КУ-0. 

Умови транспортування в частині дії кліматичних факторів призначають 
згідно з ГОСТ 15150–69 (див. нижче), а в частині механічних факторів вони 
поділяють на легкі (позначення – Л), середні (С) і жорсткі (Ж)*. 

Основними видами паковання обладнання, що піддане консервації мастилами, масла-
ми або плівковими покривами, що змиваються або знімаються, є обгортання в парафінований 
папір. Для пакування виробів невеликих розмірів, що піддані консервації леткими інгібіто-
рами, а також із застосуванням силікагелю, використовують полімерні плівки. Критерієм 
якості пакувального матеріалу є водо- та паронепроникність, яка збільшується з підвищен-
ням температури й вологості навколишнього середовища. Для паковання рекомендується за-
стосовувати стабілізовану поліетиленову плівку завтовшки не менше 150…200 мкм. 

За потреби внутрішні обертові пристрої й механізми мають бути закріп-
лені для запобігання деформації під дією власної маси або динамічних наван-
тажень під час транспортування. 

Усі отвори, штуцери, муфти мають бути закриті корками або заглушка-
ми для захисту від забруднень і пошкоджень ущільнювальних поверхонь. 
                                                           

* Категорія умов транспортування залежить від виду транспортного засобу, кількості 
перевантажень, типу покриву автомобільних шляхів, а також відстані й швидкості транс-
портування. 
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Усі складанні одиниці, деталі, запасні частини, що відправляють окре-
мо, мають бути упаковані в ящики або зібрані в пакети (стопи). Ящики й спосо-
би кріплення мають відповідати ГОСТ 2991–85, ГОСТ 5959–80, ГОСТ 10198–
91 і ГОСТ 21650–76. 

Кріпильні деталі для відправлення їх у ящиках мають бути законсервовані, а шпильки 
(болти) фланцевих з’єднань додатково упаковані в обгортковий або парафінований папір. 

Запасні прокладки потрібно загорнути у водонепроникний папір згідно з 
ГОСТ 8828–89, а потім упакувати в ящик (допускається транспортувати прокладки іншими 
способами, що гарантують їх зберігання). 

Електроди потрібно пакувати в такій послідовності: 
– кожну пачку електродів загорнути у водонепроникний гладкий папір марки В згі-

дно з ГОСТ 8828–89; 
– укласти в пакет з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354–82, пакет заклеїти; 
– пакет вкласти у дерев’яний ящик, стінки якого завчасно викласти водонепроник-

ним папером, накрити водонепроникним папером і закрити ящик накривкою. 
Допускається транспортувати електроди в пакованні підприємства-виробника, якщо 

це паковання виконано відповідно до ГОСТ 9466–75. 
Складання пакетів з електродами в ящик має бути щільним, що не допускає зміщен-

ня всередині ящика. За наявності в ящику вільного простору мають бути застосовані амор-
тизаційні матеріали. 

Кожна партія електродів має бути споряджена згідно з ГОСТ 9466–75. 
Технічна й товаросупровідна документація, що додається до апарата, має бути заго-

рнута у водонепроникний папір або папір з поліетиленовим покривом і вкладена у пакет, 
виготовлений з поліетиленової плівки завтовшки не менше 150 мкм. Шви пакета зварюють 
(заклеюють). Для додаткового захисту від механічних пошкоджень пакет має бути обгор-
нутий водонепроникним папером або поліетиленовою плівкою. Краї паперу або плівки 
мають бути заклеєні синтетичним клеєм. 

Якщо апарат постачають кількома вантажними місцями, технічну доку-
ментацію треба пакувати в «місце №1». Якщо вироби відвантажують без тари, 
технічну документацію кріплять усередині виробу. При цьому на виробі нано-
сять напис: «Документація міститься тут». 

Кожне вантажне місце повинно мати свій пакувальний лист, який укла-
дають у пакет з водонепроникного паперу або паперу з поліетиленовим по-
кривом. Пакет додатково загортають у водонепроникний папір і розміщують у 
спеціальному кармані, який закріплюють біля марковання вантажу. До ярлика 
вантажів, що відправляють у пакетах або в’язках, має кріпитися футляр для 
пакувального листа. 

Другий примірник пакувального листа або комплектувальної відомості 
разом з технічною документацією пакують у «місце №1». Допускається техні-
чну документацію й другий примірник пакувального листа відправляти по-
штою протягом одного місяця після відвантаження виробу. 

Завершальною операцією пакування є пломбування, тобто забезпечення 
паковання пломбами, які дають змогу контролювати її цілісність (ДСТУ 2888–94). 

Розрізняють консерваційне й гарантійне пломбування (ДСТУ 2922–94). 
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Консерваційне пломбування – це пломбування готового до відправлення 
обладнання, яке засвідчує, що обладнання законсервоване на період гарантій-
ного терміну зберігання (рис. 4.5, табл. 4.1). 

 
Рис. 4.5. Приклади місць установлення пломб у разі консерваційного пломбування: 
а – прес черв’ячний (1 – кріплення кожуха; 2 – фланець корпусу преса; 3 – фланець  

завантажувальної воронки; 4 – кріплення розніму редуктора; 5 – кріплення бокової накривки 
преса; гарантійне пломбування); б – пломбування обладнання, упакованого в ящик 

а

б

1 

2 

3 

4 5 
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Таблиця 4.1. Приклади консерваційного пломбування штуцерів 

Спосіб консерваційного 
пломбування 

Номінальний 
діаметр 

(умовний прохід) 
Ескіз пломбування штуцера 

1. Поліетиленовою плівкою згідно з 
ГОСТ 10354–82 завтовшки не мен-
ше 0,3 мм, що охоплює фланець, і 
туго зав’язаним по горловині патру-
бка сталевим дротом згідно з ГОСТ 
792–67 діаметром не меншим за 
0,5 мм, на якому ставлять пломбу 

До DN80 

 

 
 

2. Корком з деревинних відходів, 
пластмаси та інших матеріалів, що 
вставляють у отвір патрубка. Корок 
ставлять на дроті згідно з ГОСТ 
792–67 діаметром не меншим за 
0,5 мм, протягненому хрест-
навхрест крізь отвір на фланці 

До DN 200 

 

 
 

3. Квадратною заглушкою з дере-
винних відходів завтовшки 
20…25 мм, притисненою до фланця 
дротом згідно з ГОСТ 792–67 діаме-
тром 1,0 мм, на якому ставлять пло-
мбу До DN 200 

 

 
 

4. Поліетиленовою плівкою згідно з 
ГОСТ 10354–82 завтовшки не мен-
ше 0,5 мм, що охоплює фланець, і 
туго зав’язаним по горловині патру-
бка сталевим дротом згідно з ГОСТ 
792–67 діаметром не меншим за 
0,5 мм, на якому ставлять пломбу. 
На фланець під плівку треба поклас-
ти диск по діаметру фланця завтов-
шки не менше 1,5 мм з картону згід-
но з ГОСТ 9347–74 

До DN 300 
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Продовження табл. 4.1 

Спосіб консерваційного 
пломбування 

Номінальний 
діаметр 

(умовний прохід) 
Ескіз пломбування штуцера 

5. З’єднувальним фланцем, під який 
установлено прокладку з картону 
згідно з ГОСТ 9347–74 завтовшки 
не менше 1,5 мм, стягнутим з осно-
вним фланцем не менше, ніж двома 
болтами. Пломбу ставлять на дроті, 
протягненому крізь отвори у флан-
цях 

До DN 300 

 
 

 
 
 

6. Диском з жорсткого матеріалу 
(фанери згідно з ГОСТ 3916.1–96 і 
ГОСТ 3916.2–96 завтовшки не мен-
ше 3 мм, текстоліту згідно з ГОСТ 
5–78 завтовшки не менше 2 мм, ста-
лі згідно з ГОСТ 19904–90 завтовш-
ки не менше 1,5 мм), притиснутим 
до фланця дротом діаметром 1,0 мм 
згідно з ГОСТ 792–67, на якому ста-
влять пломбу 

Понад DN 300 

 
 

 
 
 

7. Диском з жорсткого матеріалу, 
притиснутим до фланця чотирма або 
шістьма болтами (діаметром не ме-
ншим М6). Пломбу ставлять на дро-
ті, протягненому крізь диск і фла-
нець Понад DN 300 

 
 

 
 

Гарантійне пломбування – це пломбування готового до транспортуван-
ня обладнання, що забезпечує неможливість розбирання обладнання без по-
шкодження пломб протягом гарантійного терміну експлуатації. Наявність 
пломб свідчить, що споживач не розпаковував і без погодження з постачаль-
ником не регулював обладнання та його складові частини, а також не вилучав 
і не замінював комплектувальні вироби. 
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Пломбування обладнання, його складових частин і паковання зазвичай 
має виконуватися за допомогою свинцевих пломб згідно з ДСТУ 2803–94. В 
окремих випадках допускається застосовувати пломбування за допомогою 
фарби, якщо пломби застосовувати неможливо або економічно недоцільно. 
Пломбування виконують нанесенням фарби (Емаль ПФ–115 червона, 
ГОСТ 6465–76) на нарізний кінець болта (гвинта), що виступає над гайкою, 
коли не допускається згвинчування гайки з болта (гвинта). 

У розділі «Відомості про пломбування» паспорта обладнання мають бу-
ти зазначені: вид пломбування, термін дії пломбування й порядок знімання 
пломб. 

Обладнання хімічних виробництв на підприємстві-виробнику підлягає 
приймально-здавальним і періодичним випробуванням у порядку, передбаче-
ному ГОСТ 15.001–88. 

Приймально-здавальним випробуванням треба піддавати кожний апа-
рат, посудину й машину для перевірки якості виготовлення й відповідності 
вимогам стандартів або технічних умов на конкретний виріб, а також робочим 
креслеником. Приймально-здавальні випробування мають включати: перевір-
ку розмірів і форми поверхонь; контроль якості поверхонь; контроль якості 
зварних швів; контрольне складання (для виробів, транспортованих на монта-
жний майданчик частинами); гідравлічні випробування; випробування на гер-
метичність; перевірку наявності, змісту, місць розташування й правильності 
нанесення тавр на зварних швах, марковання на табличці, а також монтажного 
й транспортного марковань; контроль комплектності; контроль консервації й 
фарбування; контроль паковання. 

Періодичним випробуванням мають бути піддані вироби, які виготов-
ляють серійно, не рідше ніж один раз на три роки. Періодичні випробування 
мають містити: перевірку й контроль, передбачені приймально-здавальними 
випробуваннями; перевірку габаритних розмірів виробу; перевірку маси. 

Виготовлене, скомплектоване, законсервоване та упаковане обладнан-
ня відправляють замовнику. При цьому майже всі ці операції залежать від 
способів і засобів транспортування обладнання на місце монтажу та експлуа-
тації. 

4.4. Транспортування і зберігання обладнання 
Транспортування – це переміщення продукції в заданому стані з вико-

ристанням, у разі потреби, транспортних вантажопідйомних засобів, яке по-
чинається з навантаження й закінчується розвантаженням на місці призначен-
ня (ДСТУ 2890–94). 

Обладнання хімічних виробництв перевозять залізничним, автомобіль-
ним і водним транспортом. У деяких випадках для перевезення використо-
вують повітряний транспорт, особливо гелікоптери. Часто щоб доставити 
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обладнання від місця його виробництва до місця монтажу доводиться поєд-
нувати різні види транспорту. Найчастіше – це потреба доставляти виріб від 
залізниці до місця встановлення по дорогам у межах монтажного майданчи-
ка. Для перевезення обладнання по воді доводиться передбачати кілька ета-
пів роботи – перевезення з цеху до води, доставляння по воді й від берега до 
місця монтажу. 

При цьому всі види транспортування мають забезпечувати збереження 
обладнання та його паковання, запобігаючи корозії, ерозії, забрудненню, ме-
ханічним пошкодженням і деформації. 

Найрозповсюдженіший вид перевезення – залізничний транспорт. Роз-
міри великогабаритних вантажів, зокрема обладнання хімічних виробництв та 
його складових частин, які можна перевозити залізницею України та країн 
СНД, регламентується ГОСТ 9238–83. 

Обладнання, що перевищує габарити навантаження, належить до нега-
баритного й залежно від виходу за габарит характеризується відповідно боко-
вою, верхньою й нижньою негабаритністю. Бокова негабаритність має п’ять 
ступенів (0, I, II, III і IV (на висоті 1230…4000 мм від головки рейки)), верх-
ня – три (0, I і III (на висоті 4000…5300 мм)), а нижня допускається тільки в 
особливих випадках (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. Маса й розміри обладнання, що допускаються для перевезення  
залізницею на транспортерах вантажопідйомністю 120 т 

Ступінь 
негабаритності 

Найбільший діаметр апарата 
з урахуванням частин, 
що виступають, м 

Маса, 
т 

Довжина, 
м 

бокової верхньої 
3,2 120 45,0 III II 
3,4 120 45,0 IV III 
3,4 120 37,0 III II 
3,6 120 43,6 IV III 
3,8 110 37,0 III II 
4,0 110 32,0 IV III 

Великогабаритні важкі апарати перевозять залізничними платформами 
(вантажопідйомністю 50, 62 і 92 т), транспортерами із заниженою вантажною 
площадкою (50, 55, 63, 90, 110, 120, 150, 180 і 220 т), транспортерами зчлено-
ваного типу (220, 300 і 400 т) і транспортерами зчіпного типу (120, 240 і 480 т) 
(рис. 4.6, 4.7). 

Під час доставляння важкого великогабаритного обладнання правилами 
річкового судноплавства допускається перевезення на плаву апаратів діамет-
ром до 10 м і завдовжки до 100 м. На баржах є можливість транспортувати 
апарати діаметром до 8 м і завдовжки до 50 м, а на суднах трюмного типу пе-
ревозять апарати діаметром до 6 м і завдовжки до 40 м. У зарубіжній практиці 
застосовують перевезення апаратів на понтонах. Наприклад, у Великій Брита-
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нії на них перевозять обладнання масою до 1400 т. При цьому маса виробів 
зазвичай обмежена можливостями підприємства-виробника, вантажно-розван-
тажувальних засобів і оснащенням монтажної організації, що встановлює ви-
ріб у проектне положення. 

 
Рис. 4.6. Залізничні транспортери: а – транспортер платформного типу вантажопідйомністю 

62 т; б – транспортер із заниженою вантажною площадкою вантажопідйомністю 180 т 

 
Рис.4.7. Сталева ємність, закріплена на залізничній платформі для транспортування 

Перед транспортуванням апаратів на плаву відбувається ретельна гер-
метизація та обладнання апарата для кріплення буксирного троса, встановлен-
ня габаритних і сигнальних вогнів та відповідного кільового оснащення, що 
запобігає обертанню апарата на воді. Під час транспортування довгих апаратів 
по ріках невеликої ширини або з крутими поворотами рух вантажу контро-
люють переднім і заднім буксирами, що полегшує маневрування (рис. 4.8). 
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Рис.4.8. Транспортування апаратів на плаву 

Автодорожні перевезення важкого обладнання здійснюють на самохід-
них пневмоколісних засобах і засобах гусеничного типу, а також на пневмо-
колісних транспортерах, які буксируються. Використовують причепи ванта-
жопідйомністю 40, 60, 120, 300 і 600 т, при цьому максимальний діаметр апа-
ратів досягає 7 м (рис. 4.9). 

 
Рис.4.9. Транспортний засіб для перевезення апаратів різної конфігурації 
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Умови транспортування й зберігання обладнання залежно від кліматич-
них факторів зовнішнього середовища згідно з ГОСТ 15150–69 слід вказувати 
в технічних умовах на певний виріб. Під час призначення умов транспорту-
вання й зберігання має бути врахована збережуваність комплектувальних час-
тин. 

Розрізняють дев’ять видів умов зберігання виробів щодо дії на них клі-
матичних факторів зовнішнього середовища: 

1) опалювані склади, які вентилюються, сховища з кондиціонуванням повітря, роз-
ташовані в будь-яких макрокліматичних районах; 

2) закриті або інші приміщення з природною вентиляцією без штучно регульованих 
кліматичних умов, де коливання температури й вологості повітря суттєво менші, ніж на ві-
дкритому повітрі (наприклад, кам’яні, бетонні, металеві з теплоізоляцією та інші сховища), 
які розташовані в макрокліматичних районах з помірним і холодним кліматом; 

3) закриті або інші приміщення з природною вентиляцією без штучно регульованих 
кліматичних умов, де коливання температури й вологості повітря суттєво менші, ніж на ві-
дкритому повітрі (наприклад, кам’яні, бетонні, металеві з теплоізоляцією та інші сховища), 
розташовані в макрокліматичних районах, зокрема в районах з тропічним кліматом; 

4) навіси або приміщення, де коливання температури й вологості повітря несуттєво 
відрізняються від коливань на відкритому повітрі (наприклад, палатки, металеві сховища 
без теплоізоляції і т.ін.), які розташовані в макрокліматичних районах з помірним і холод-
ним кліматом в атмосфері типу І; 

5) навіси або приміщення, де коливання температури й вологості повітря несуттєво 
відрізняються від коливань на відкритому повітрі (наприклад, палатки, металеві сховища 
без теплоізоляції і т.ін.), які розташовані в макрокліматичних районах з помірним і холод-
ним кліматом в атмосфері будь-яких типів; 

6) навіси або приміщення, де коливання температури й вологості повітря несуттєво 
відрізняються від коливань на відкритому повітрі (наприклад, палатки, металеві сховища 
без теплоізоляції і т.ін.), які розташовані в будь-яких макрокліматичних районах, у тому 
числі в районах з тропічним кліматом; 

7) відкриті майданчики, які розташовані в макрокліматичних районах з помірним і 
холодним кліматом в атмосфері типу І; 

8) відкриті майданчики, які розташовані в макрокліматичних районах з помірним і 
холодним кліматом в атмосфері будь-яких типів; 

9) відкриті майданчики в будь-яких макрокліматичних районах, зокрема в районах з 
тропічним кліматом, в атмосфері будь-яких типів. 

Умови транспортування більшості виробів є такими самими, як і умови 
їх зберігання на відкритих майданчиках. 

4.5. Типовий технологічний маршрут складання 
 кожухотрубного теплообмінника 

Як підсумок раніше викладеного матеріалу в цьому підрозділі розгляну-
то технологічний маршрут вертикального кожухотрубного теплообмінника 
типу К (рис. 4.10; див. також п. 2.2.4). 
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Рис. 4.10. Ескіз кожухотрубного теплообмінника з температурним компенсатором на  

корпусі: 1, 8 – трубні решітки; 2, 7, 10, 12, 14 – штуцери; 3 – корпус; 4 – поперечна перегородка 
трубного пучка; 5 – опора; 6 – лінзовий компенсатор; 9, 13 – накривки; 11 – теплообмінні труби 

Технічна характеристика 
1. Апарат призначений для нагрівання води або іншої нетоксичної, вибухо- й пожежо-

безпечної рідини. 
2. Внутрішній діаметр кожуха, мм 1000 
3. Температура середовища, ºС 

          у кожусі 
          у трубах 

 
від мінус 30 до 350 
від мінус 30 до 350 

4. Умовний тиск, МПа: 
          у  кожусі 
          у трубах 

 
0,6 
1,0 

5. Теплообмінні труби: 
          сортамент, мм 
          довжина, мм 

 
25×2 
3000 

6. Кількість ходів по трубах 1 
7. Схема розташування теплообмінних труб у трубних 

решітках 
по вершинах правильних 
трикутників 

8. Крок розташування теплообмінних труб, мм 26 
9. Площа поверхні теплообміну, м2 176 

5 

4 

3 

1 

12

8 

7 

6 

2 

9 10 

13

L

14

11
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Технічні вимоги 
1. Апарат підлягає дії «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском». 
2. Для виготовлення, випробування й постачання апарата мають виконуватися вимоги: 

а) ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безо-
пасности; 

б) ГСТУ 3-17-191–2000 Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови. 
3. Виконання апарата за матеріалом – М1. Матеріал кожуха та кришок – сталь Ст3сп 

ГОСТ 380–2005, теплообмінних труб – Сталь 20 ГОСТ 1050–88, матеріал прокладок –  
пароніт ПОН-1 ГОСТ 481–80. 

4. Після виготовлення провести випробування на міцність і щільність згідно з вимогами 
ДНАОП 0.00-1.07–94. 

5. Зварні з’єднання виконати електродуговим способом. Електроди Э42 ГОСТ 9467–75. 
6. Робоче положення апарата – вертикальне. 

Послідовність операцій і переходів технологічного процесу складання 
кожухотрубного теплообмінника 

I. Складання обичайки 
1. Установити окремі частини обичайки й компенсатор на роликовий зварювальний обертач. 
2. Зачистити крайки частин обичайки й компенсатора до металічного блиску. 
3. Вивірити положення частин обичайки й компенсатор, прихватити ручним електрозварю-

ванням. 
4. Приварити частини обичайки й компенсатор між собою електрозварюванням під шаром 

флюсу. 
5. Оббити шлак, зачистити зварні шви. 
6. Розмітити на обичайці місця розташування отворів для штуцерів. 
7. Вирізати отвори під штуцери ацетилено-кисневим різанням. 
8. Зачистити та обпилити отвори з підгонкою по патрубках штуцерів. 
9. Установити штуцери в отвори, прихватити ручним електрозварюванням. 
10. Приварити штуцери до обичайки ручним електрозварюванням. 
11. Оббити шлак, зачистити зварні шви. 
12. Розмітити місця встановлення опорних лап. 
13. Установити по черзі лапи на обичайці, прихватити ручним електрозварюванням. 
14. Приварити лапи до обичайки ручним електрозварюванням. 
15. Оббити шлак, зачистити зварні шви. 
16. Приварити скоби пристроїв для кріплення теплової ізоляції згідно з ГОСТ 17314–81. 

II. Контрольна 
1. Перевірити правильність розмірів обичайки в зборі, перпендикулярність торців і твірної. 
2. Провести рентгенопросвічування зварних швів згідно з ГОСТ 7512–82. 

III. Складання трубчатки 
1. Зачистити кільцевий виступ на трубній решітці до металічного блиску. 
2. Транспортувати зі зварювальної дільниці обичайку в зборі з компенсатором, штуцерами 

й лапами. 
3. Зачистити крайки обичайки до металічного блиску. 
4. Установити обичайку на трубній решітці. 
5. Прихватити обичайку до трубної решітки ручним електрозварюванням. 
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6. Скласти поперечні перегородки трубного пучка зі штирями під зварювання. 
7. Установити в перегородках п’ять-шість контрольних труб. 
8. Прихватити штирі до перегородок ручним електродуговим зварюванням. 
9. Приварити штирі до перегородок ручним електродуговим зварюванням. 
10. Завести комплекс перегородок у корпус. 
11. Уставити контрольні труби в отвори трубної решітки. 
12. Уставити й пристикувати до корпусу другу трубну решітку, прихватити ручним елект-

розварюванням. 
13. Установити кожух на стенд для автоматичного зварювання. 
14. Приварити трубні решітки до обичайки електрозварюванням під шаром флюсу. 
15. Оббити шлак, зачистити зварні шви. 
16. Установити зливальний штуцер, прихватити ручним електрозварюванням. 
17. Приварити зливальний штуцер до обичайки ручним електродуговим зварюванням. 
18. Зачистити зварні шви. 
19. Установити опорну плиту. 
20. Вставити в решітки теплообмінні трубки до упора в опорну плиту. 
21. Вальцювати трубки з одного боку (протилежного опорній плиті). 
22. Убрати опорну плиту. 
23. Вальцювати трубки з другого боку. 
24. Торцювати труби. 
25. Підрізати в разі потреби кінці труб, які виступають над площиною трубної решітки по-

над 5 мм. 
26. Транспортувати трубчатку на стенд для гідравлічних випробувань. 

IV. Випробування 
1. Підготувати трубчатку до гідравлічних випробувань, поставити заглушки, встановити 

манометри, приєднати насос. 
2. Провести гідравлічні випробування на пробний тиск міжтрубного простору згідно з ін-

струкціями підприємства-виготовлювача й розд. 4.6 ДНАОП 0.00-1.07–94. 
3. У разі виявлення нещільностей між трубною решіткою й трубами підготувати трубчатку до 

пневматичних випробувань, приєднати один із штуцерів до редуктора лінії високого тиску. 
4. Провести пневматичні випробування робочим тиском із зануренням трубчатки у ванну з 

водою. 
5. Усунути дефекти: вирубити й підварити ручним електродуговим зварюванням дефектні 

місця у зварних швах, довальцювати або заглушити трубки. 
6. Повторити випробування. 

V. Складання накривки 
1. Зачистити крайки днища й фланця до металічного блиску. 
2. Установити фланець на плиту, з’єднати з днищем, прихватити ручним електрозварюванням. 
3. Приварити під шаром флюсу днище до фланця електрозварюванням на роликовому зва-

рювальному обертачі. 
4. Оббити шлак, зачистити зварний шов. 
5. Зачистити місце з’єднання штуцера з днищем до металічного блиску, з’єднати штуцер з 

днищем, прихватити ручним електрозварюванням. 
6. Приварити штуцер до днища ручним електродуговим зварюванням. 
7. Оббити шлак, зачистити зварний шов. 
8. Приварити скоби пристроїв для кріплення теплової ізоляції згідно з ГОСТ 17314–81. 

Аналогічно скласти другу накривку. 
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VI. Токарна 
1. Проточити торець накривки до заданих згідно з креслеником розмірів. 

VII. Складання трубчатки з накривками 
1. Протерти поверхню прилягання прокладки до фланця й трубної решітки. 
2. Нанести на спряжувані поверхні шар клею, підсушити протягом 20…30 хв. 
3. Установити трубчатку у вертикальне положення, накласти на трубну решітку прокладку. 
4. Застропити накривку, встановити її на трубну решітку, завести болти, встановити шайби 

й гайки, провести затягання болтових з’єднань. 
Аналогічно скласти з трубчаткою другу накривку. 

VIII. Гідравлічні випробування 
1. Підготувати теплообмінник до гідравлічних випробувань, поставити заглушки, встано-

вити манометри, приєднати насос. 
2. Провести гідравлічні випробування трубного простору на пробний тиск згідно з інструк-

ціями підприємства-виготовлювача й розд. 4.6 ДНАОП 0.00-1.07–94. 
3. Усунути виявлені дефекти й провести повторні випробування. 

IX. Маркування теплообмінника 
1. Карбувати на одному з фланців такі відомості: підприємство-виготовлювач, номер замо-

влення, номер виробу, рік виготовлення, робочий тиск у трубному й міжтрубному прос-
торах, максимальна температура стінки (див. розд.2.7). 

2. Покрити місця карбування безколірним лаком. 

X. Фарбування 
1. Очистити та знежирити поверхні, що підлягають фарбуванню. 
2. Фарбувати згідно з інструкцією підприємства-виготовлювача. 
3. Установити й зафіксувати заглушки. 

4.6. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади 
і запобіжні пристрої 

4.6.1. Загальні вимоги 
Для керування роботою й забезпечення нормальних умов експлуатації 

посудини залежно від призначення мають бути оснащені: 
1) запірною або запірно-регулювальною арматурою; 
2) приладами для вимірювання тиску; 
3) приладами для вимірювання температури; 
4) запобіжними пристроями; 
5) покажчиками рівня рідини. 
Посудини, споряджені швидкознімними затворами, повинні мати запо-

біжні пристрої, що унеможливлюють включення посудини під тиск у разі не-
повного закриття накривки й відкривання її за наявності в посудині тиску. Та-
кі посудини також мають бути оснащені замками з ключ-маркою. 
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4.6.2. Запірна і запірно-регулювальна арматура 
Запірна й запірно-регулювальна арматура мають бути встановлені на 

штуцерах, безпосередньо приєднаних до посудини, або на трубопроводах, які 
підводять до посудини й відводять від неї робоче середовище. 

Арматура повинна мати таке марковання: 
1) назву або товарний знак підприємства-виробника; 
2) номінальний діаметр (умовний прохід, мм); 
3) номінальний тиск (умовний тиск, МПа (кгс/см2); допускається зазна-

чати робочий тиск і допустиму температуру; 
4) напрямок потоку середовища; 
5) марку матеріалу корпусу. 
Кількість, тип арматури й місце встановлення повинен обирати розроб-

ник проекту посудини, виходячи з конкретних умов експлуатації й вимог 
ДНАОП 0.00-1.07–94. 

На маховику запірної арматури має бути вказаний напрямок його обер-
тання під час відкривання або закривання арматури. 

Посудини для вибухонебезпечних, пожежонебезпечних речовин, речо-
вин першого і другого класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007–76, а також 
випарники з вогневим чи газовим обігрівом повинні мати на підвідній лінії від 
насоса або компресора зворотний клапан, який автоматично закривається тис-
ком з посудини. Зворотний клапан потрібно встановлювати між насосом 
(компресором) і запірною арматурою посудини. 

Арматура з умовним проходом понад 20 мм (номінальним тиском понад 
DN20), виготовлена з легованої сталі або кольорових металів, повинна мати 
паспорт (сертифікат) встановленої форми, у якому вказують дані за хімічним 
складом, механічними властивостями, режимом термічного оброблення й ре-
зультатами контролю якості виготовлення неруйнівними методами. 

Арматуру, що має марковання згідно з ДСТУ 2479–94 або ГОСТ 4666–75, 
але не має паспорта, допускається застосовувати після проведення ревізії ар-
матури, випробування й перевірки марки матеріалу. Для цього потрібно скла-
сти паспорт. 

4.6.3. Манометри 
Кожну посудину й самостійну порожнину з різним тиском треба опоря-

джувати манометрами прямої дії. Манометр можна встановлювати на штуцері 
посудини або трубопроводі до запірної арматури. 

Манометри повинні мати клас точності не нижче 2,5 – за робочого тиску 
посудини до 2,5 МПа (25 кгс/см2) і 1,5 – за робочого тиску посудини понад 
2,5 МПа (25 кгс/ом2). 

Манометр треба вибирати з такою шкалою, щоб межа вимірювання ро-
бочого тиску була в другій третині шкали. 
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На шкалі манометра власником посудини має бути нанесена червона 
риска, яка б вказувала на робочий тиск у посудині. Замість червоної риски до-
пускається прикріплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофар-
бовану в червоний колір і таку, що щільно прилягає до скла манометра. 

Манометр потрібно встановлювати так, щоб його показання міг чітко 
бачити обслуговуючий персонал. 

Номінальний діаметр корпусу манометрів, що встановлюють на висоті 
до 2 м від рівня площадки спостереження за ними, має бути не меншим за 
100 мм, а на висоті 2…3 м – не меншим за 160 мм. Установлювати манометри 
на висоті понад 3 м від рівня площадки обслуговування не допускається 
(рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Загальний вигляд площадок обслуговування колонного апарата 
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Між манометром і посудиною має бути встановлений триходовий кран 
або інший аналогічний пристрій, що дає змогу проводити періодичну перевір-
ку манометрів за допомогою контрольного. 

У необхідних випадках манометр залежно від умов роботи та властивос-
тей середовища, що міститься в посудині, потрібно спорядити сифонною труб-
кою чи масляним буфером або іншими пристроями, які захищають його від 
безпосередньої дії середовища й температури та забезпечують надійну роботу. 

На посудинах, що працюють під тиском понад 2,5 МПа (25 кгс/см2) або 
за температури середовища понад 260 ºС, а також з вибухонебезпечним сере-
довищем або зі шкідливими речовинами першого і другого класів небезпеки 
згідно з ГОСТ 12.1.007–76, замість триходового крана допускається встанов-
лювати окремий штуцер із запірним органом для приєднання другого маноме-
тра. 

На стаціонарних посудинах за наявності можливості перевірки маноме-
тра в зазначені ДНАОП 0.00-1.07–94 терміни встановлення триходового крана 
або пристрою, що заміняє його, не є обов’язковим. 

Манометри і трубопроводи, що з’єднують їх з посудиною, повинні мати 
захист від замерзання. 

Манометр не допускається застосовувати у випадках, коли: 
1) немає пломби або тавра з відміткою про проведення перевірки; 
2) прострочено термін перевірки; 
3) стрілка манометра під час його вимкнення не повертається на нульо-

ву позначку шкали на значення, яке перевищує половину похибки, що допус-
кається для цього приладу; 

4) розбито скло або є інші пошкодження, що можуть вплинути на пра-
вильність його показань. 

4.6.4. Прилади для вимірювання температури 
Посудини, що працюють за змінюваної температури стінок, мають бути 

забезпечені приладами для контролю швидкості й рівномірності прогрівання по 
довжині й висоті посудини й реперами для контролю теплових переміщень. 

Потребу в оснащенні посудин такими приладами й реперами та допус-
тиму швидкість нагрівання і охолодження посудин визначає розробник проек-
ту; всі ці засоби мають бути зазначені в паспорті або в «Інструкції щодо мон-
тажу та експлуатування». 

4.6.5. Запобіжні пристрої від підвищення тиску 
Кожна посудина (порожнина комбінованої посудини) має бути споря-

джена запобіжними пристроями від підвищення тиску більше за допустиме 
значення. 

Як запобіжні пристрої застосовують: 
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1) пружинні запобіжні клапани; 
2) важільно-вантажні запобіжні клапани (тільки на стаціонарних посу-

динах і апаратах); 
3) імпульсні запобіжні пристрої, що складаються із головного запобіж-

ного клапана і керувального імпульсного клапана прямої дії; 
4) запобіжні пристрої з руйнівними мембранами (мембранні запобіжні 

пристрої); 
5) інші пристрої, застосування яких узгоджено з Держнаглядохоронпраці 

України. 
Конструкція пружинного клапана має виключати можливість затягуван-

ня пружини понад установлену величину, а пружина бути захищеною від не-
допустимого нагрівання (охолодження) і безпосередньої дії робочого середо-
вища, якщо воно діє шкідливо на матеріал пружини. 

Конструкція пружинного клапана має передбачати пристрій для переві-
рки справності дії клапана в робочому стані способом примусового відкри-
вання його під час роботи. Допускається встановлення запобіжних клапанів 
без пристосування для примусового відкривання, якщо воно небажано за вла-
стивостями середовища (горюче, вибухонебезпечне, а також речовини  
першого і другого класів небезпеки) або за умовами технологічного процесу. 
У цих випадках спрацьовування клапана потрібно перевіряти на стендах. 

Якщо розрахунковий тиск посудини є рівним або більшим за тиск жи-
вильного джерела і в посудині унеможливлено підвищення тиску від хімічної 
реакції чи обігрівання, то встановлювати на ній запобіжний клапан і манометр 
не обов’язково. 

Посудина, розрахована на тиск, менший від тиску джерела, яке її жи-
вить, повинна мати на підвідному трубопроводі автоматичний редукційний 
пристрій з манометром і запобіжним пристроєм, установленим з боку меншо-
го тиску після редукційного пристрою. 

У разі встановлення обвідної лінії (байпаса) вона також має бути споря-
джена редукційним пристроєм. 

Для групи посудин, що працюють за одним і тим самим тиском, допуска-
ється встановлювати один редукційний пристрій з манометром та запобіжним 
клапаном на спільному підвідному трубопроводі до першого відгалуження до 
однієї з посудин. У цьому разі встановлювати запобіжні пристрої на самих посу-
динах необов’язково, якщо в них унеможливлено підвищення тиску. 

У випадку, коли автоматичний редукційний пристрій внаслідок фізич-
них властивостей робочого середовища не може надійно працювати, допуска-
ється встановлювати регулятор витрат. При цьому потрібно передбачити за-
хист від підвищення тиску. 

Кількість запобіжних клапанів, їх розміри та пропускну здатність треба 
вибирати за розрахунком так, щоб у посудині не міг утворитися тиск, який пе-
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ревищує надмірний робочий більше як на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для посудин з 
тиском до 0,3 Па (3 кгс/см2), на 15 % – для посудини з тиском 0,3…6,0 МПа 
(3…60 кгс/см2) і на 10 % – для посудин з тиском понад 6,0 МПа (60 кгс/см2). 

Якщо працюють запобіжні клапани, то допускається перевищення тиску 
в посудині не більше як на 25 % від робочого за умови, що це перевищення 
передбачено проектом і відображено в паспорті посудини. 

Кількість запобіжних клапанів та їх пропускна здатність визначають 
згідно з ГОСТ 12.2.085–2002. 

На запобіжні пристрої постачальник має видати замовникові паспорт та 
настанову щодо експлуатування. 

У паспорті разом з іншими відомостями мають бути вказані коефіцієнт 
витрати клапана для стисливих і нестисливих середовищ, а також площа, до 
якої його віднесеноі. 

Запобіжні пристрої мають бути встановлені на патрубках або трубопро-
водах, безпосередньо приєднаних до посудини. Приєднувані трубопроводи 
запобіжних пристроїв (підвідні, відвідні, дренажні) мають бути захищені від 
замерзання в них робочого середовища. 

Якщо на одному патрубку (трубопроводі) встановлюють кілька запобі-
жних клапанів, то площа поперечного перерізу патрубка (трубопроводу) має 
бути не меншим від 1,25 сумарної площі перерізу клапанів, установлених на 
ньому. 

Визначаючи переріз приєднуваних трубопроводів завдовжки понад 
1000 мм, потрібно також враховувати величину їх опорів. Відбір робочого се-
редовища з патрубків (і на ділянках приєднуваних трубопроводів від посуди-
ни до клапанів), на яких встановлено запобіжні клапани, не допускається. 

Запобіжні пристрої мають бути розміщені в місцях, доступних для їх 
огляду. 

Установлення запірної арматури між посудиною й запобіжним пристро-
єм, а також за ним не допускається. 

Арматура перед (за) запобіжним клапаном може бути встановлена за 
умови монтажу двох запобіжних клапанів і блокувального пристрою, що уне-
можливлює одночасне їх вимкнення. У цьому разі кожен з них повинен мати 
пропускну здатність, вказану вище. 

Відвідні труби запобіжних пристроїв та імпульсні лінії імпульсних за-
побіжних пристроїв у місцях можливого скупчення конденсату мають бути 
обладнані дренажними пристроями для видалення конденсату. 

Установлення запірних органів або іншої арматури на дренажних тру-
бопроводах не допускається. Середовище, що виходить із запобіжних при-
строїв і дренажів, треба відводити в безпечне місце. 

Мембранні запобіжні пристрої встановлюють: 
1) замість важільно-вантажних і пружинних запобіжних клапанів, коли 
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вони в робочих умовах конкретного середовища не можуть бути застосовані 
внаслідок їх інерційності або з інших причин; 

2) перед запобіжними клапанами у випадках, коли запобіжні клапани не 
можуть надійно працювати внаслідок шкідливої дії робочого середовища (ко-
розії, ерозії, полімеризації, кристалізації, прикипання, примерзання тощо) або 
можливих витікань крізь закритий клапан вибухо- і пожежонебезпечних, ток-
сичних, екологічно-шкідливих та інших середовищ. У цьому випадку має бути 
передбачений пристрій, який дав би змогу контролювати справність мембра-
ни; 

3) паралельно із запобіжним клапаном для збільшення пропускної здат-
ності систем скидання тиску; 

4) на вихідному боці запобіжних клапанів для запобігання шкідливій дії 
робочих середовищ з боку скидної системи та впливу коливання протитиску з 
боку цієї системи на точність спрацювання запобіжних клапанів. 

На виготовлення мембран підприємство повинно мати дозвіл органів 
Держнаглядохоронпраці України. 

На кожній запобіжній мембрані (пластині) має бути заводське тавро із 
позначенням тиску спрацьовування й допустимої робочої температури. 

Паспорт видають на всю партію однотипних мембран, що направляють-
ся одному споживачеві. 

До паспорта має бути додана технічна документація на противакуумні 
опори, ножові леза, затискні та інші елементи, у складі з якими допускаються 
в експлуатацію мембрани цієї партії. 

У паспорті вказують: назву та адресу підприємства-виробника; номер 
партії мембран, що відповідає номеру технічного завдання (замовлення); но-
мер і дату видачі дозволу Держнаглядохоронпраці України; назву норматив-
ного документа, відповідно до якого виготовлено мембрани; на замовлення 
якого підприємства виготовлено мембрани; кількість мембран у партії; тип 
мембран, умовний діаметр, робочий діаметр; матеріал; мінімальний і максима-
льний тиск спрацьовування мембран у партії за заданої температури та темпе-
ратури 20 ºС; гарантійні зобов’язання підприємства-виробника; порядок допус-
ку мембран до експлуатації; зразок журналу експлуатації мембран. 

Мембранні запобіжні пристрої мають бути розміщені в місцях, відкри-
тих і доступних для огляду й монтажу-демонтажу, приєднувані трубопроводи 
мають бути захищені від замерзання в них робочого середовища, а пристрої 
потрібно встановлювати на патрубках або трубопроводах, безпосередньо при-
єднаних до посудини. 

Для встановлення мембранного запобіжного пристрою послідовно із за-
побіжним клапаном (перед клапаном або за ним) порожнина між мембраною 
та клапаном має сполучатися відвідною трубкою з манометром (для контролю 
справності мембрани). 
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Запобіжні мембрани потрібно встановлювати тільки в призначених для 
них затискних пристроях. 

Запобіжні мембрани закордонного виробництва, виготовлені підприємс-
твами (фірмами), не підконтрольними Держнаглядохоронпраці України, допу-
скають до експлуатації лише за наявності спеціальних дозволів на застосуван-
ня таких мембран, які видає Держнаглядохоронпраці України в установлено-
му порядку. 

Порядок і терміни перевірки справності дії клапанів, запобіжних і мем-
бранних пристроїв залежно від умов технологічного процесу мають бути вказані 
в настанові з експлуатування запобіжних пристроїв, розробленій відповідно до 
вказівок підприємства-виробника й затвердженій в установленому порядку. 

Докладно конструкції, умови застосування й рекомендації щодо вибору 
запобіжних пристроїв наведено, наприклад, у довіднику [31]. 

4.6.6. Покажчики рівня рідини 
У разі потреби контролю рівня рідини в посудинах, що мають межу по-

ділу середовищ, треба застосовувати покажчики рівня рідини. Крім покажчи-
ків рівня, на посудинах можна встановлювати звукові, світлові та інші сигна-
лізатори і блокувальні пристрої за рівнем. 

Покажчики рівня мають бути встановлені відповідно до інструкції під-
приємства-виробника із забезпеченням задовільної видимості рівня рідини. 

На посудинах, що обігріваються полум’ям або гарячими газами, у яких 
можливе зниження рівня рідини нижче від дозволеного, має бути встановлено 
не менше ніж два покажчики рівня прямої дії. 

Конструкцію, кількість і місця встановлення покажчиків рівня визначає 
розробник проекту посудини. 

На кожному покажчику рівня мають бути вказані допустимі верхній і 
нижній рівні. 

Верхній і нижній допустимі рівні рідини в посудині встановлює розроб-
ник проекту. Висота прозорого покажчика рівня рідини має бути не меншою 
ніж на 25 мм відповідно нижче від нижнього й вище за верхній допустимі рів-
ні рідини. 

У разі потреби встановлення кількох покажчиків по висоті їх треба роз-
міщувати так, щоб вони забезпечували безперервність показу рівня рідини. 

Покажчики рівня мають бути обладнані арматурою (кранами й клапа-
нами) для їх відключення від посудини та продування з відведенням середо-
вища в безпечне місце. 

У разі застосування в покажчиках рівня прозорого елемента зі скла або 
слюди для запобігання травмуванню персоналу в разі їх розриву передбача-
ють захисний пристрій. 
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4.8. Техніка безпеки під час виготовлення обладнання  
хімічних виробництв 

Розроблення й виготовлення нових зразків техніки регулюється Систе-
мою стандартів безпеки праці (ССБП). Додержання вимог безпеки обладнання 
так само обов’язкове, як і його основних показників призначення. 

Під час виготовлення обладнання, його вузлів і деталей мають викону-
ватися вимоги передусім таких нормативних документів: 

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.010–76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-

дов защиты 
ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас-

ности 
ГОСТ 12.2 008–75 ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки ме-

таллов и термического напыления покрытий. Требования безопасно-
сти 

ГОСТ 12.2.009–89 Станки металообрабатывающие. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.010–75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопас-

ности 
ГОСТ 12.2.013.0–91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопас-

ности и методы испытаний 
ГОСТ 12.2.016–81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасно-

сти 
ГОСТ 12.2.017–93 Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.017.3–90 ССБТ. Машины правильные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.2.017.4–
2003 

ССБТ. Прессы листогибочные. Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.029–88 ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.2.054–81 ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности 
ГОСТ 12.2.061–81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас-

ности к рабочим местам 
ГОСТ 12.2.063–81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.071–90 ССБТ. Краны грузоподъёмные. Краны контейнерные. Требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.085–
2002 

Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. 
Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.109–89 ССБТ. Штампы для листовой штамповки. Общие требования безо-
пасности 

ГОСТ 12.2.116–
2004 

Машины листогибочные трёх- и четырёхвалковые. Требования безо-
пасности 

ГОСТ 12.2.117–88 ССБТ. Прессы гидравлические. Требования безопасности. 
ГОСТ 12.2.118–
2006 

Ножницы. Требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
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ГОСТ 12.3.003–86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.004–75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопас-

ности 
ГОСТ 12.3.005–75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.008–75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических не-

органических. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.009–76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопас-

ности 
ГОСТ 12.3.020–80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие тре-

бования безопасности 
ГОСТ 12.3.025–80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.026–81 ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.027–
2004 

Работы литейные. Требования безопасности 

ГОСТ 12.3.030–83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.036–84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.038–85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.039–85 ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности 
ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классифи-

кация 
ДСТУ 2456–94 Зварювання дугове та електрошлакове. Вимоги безпеки 
ДСТУ 2515–94 Устатковання для газотермічного напилювання. Загальні вимоги без-

пеки 
ДСТУ 2740–94 Виробництво виливків у металевих формах і методи безперервного 

лиття. Вимоги безпеки 
ДСТУ 2752–94 Устатковання метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. 

Вимоги безпеки 
ДСТУ 2807–94 Устатковання метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки й 

методи випробувань 
ДСТУ 2901–94 Устатковання для гартування деталей з індукційного нагрівання стру-

мами середньої та високої частоти. Загальні вимоги безпеки 
ДСТУ 3009–95 Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час 

експлуатації 
ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
ДСТУ ГОСТ 
12.1.012:2008 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

Незалежно від характеру й ступеня небезпеки виробництва, а також ква-
ліфікації й стажу роботи за певною професією або на певній посаді робітники 
під час вступу на роботу, а потім згідно зі встановленою періодичністю, про-
ходять такі види інструктажу з техніки безпеки: ввідний інструктаж, первин-
ний інструктаж на робочому місці, повторний інструктаж, позаплановий ін-
структаж і поточний інструктаж. 

Увідний інструктаж проводить інженер з охорони праці (техніки без-
пеки) зі всіма особами, яких беруть на роботу, а також з особами, які прибули 
в дану організацією у відрядження, на навчання або практику. 
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Увідний інструктаж проводять у спеціально обладнаному для цього ка-
бінеті охорони праці з використанням сучасних засобів навчання й наочного 
приладдя, за програмою, розробленою з урахуванням вимог ССБП, особливо-
стей виробництва і затвердженою керівником (головним інженером) організа-
ції. По закінченні ввідного інструктажу й перевірки знань роблять запис у жу-
рналі ввідного інструктажу. 

Первинний інструктаж на робочому місці проходять усі особи, які при-
йняті на підприємство, переводяться з одного підрозділу цього підприємства в 
інший, учні й студенти, які прибули на навчання або практику, а також робіт-
ники, які виконують нову для них роботу. 

Первинний інструктаж на робочому місці кожний робітник повинен 
отримувати індивідуально. При цьому йому мають бути на практиці показані 
безпечні прийоми й методи роботи, вказані в інструкціях з охорони праці, ро-
зроблених для окремих професій. Після перевірки набутих знань оформлюють 
допуск працівника до самостійної роботи, що фіксується в журналі реєстрації 
інструктажу на робочому місці (або особовій картці інструктажу). 

Повторний інструктаж проходять усі працівники не рідше одного разу 
на шість місяців для перевірки й підвищення рівня знань правил та інструкцій 
щодо охорони праці згідно з програмою інструктажу на робочому місці. Цей 
вид інструктажу проводять індивідуально або з групою робітників однієї про-
фесії. 

Позаплановий інструктаж проводять у випадках зміни правил з охоро-
ни праці; зміни технологічного процесу; заміни або модернізації устаткован-
ня, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку 
праці та які можуть призвести або призводять до травм, аварії, вибуху або по-
жежі; перерв у роботі (для робіт, до яких ставлять підвищені вимоги до безпе-
ки праці – більше ніж на 30 календарних днів, а для решти працівників – 
60 днів). Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою ро-
бітників однієї професії в обсязі первинного інструктажу на робочому місці. 

Поточний інструктаж отримують робітники перед проведенням робіт, 
на які оформляють наряд-допуск. Проведення поточного інструктажу фіксу-
ють у наряді-допуску на проведення робіт. 

Запитання для самоконтролю 
1. Чи має входити патентний формуляр до складу документації, що до-

дається до виробу хімічного апаратобудування? 
2. У яких одиницях вимірюють гарантійні терміни експлуатації та збері-

гання? 
3. Яким манометром має бути споряджена посудина, що працює під ро-

бочим тиском до 2,5 МПа? 
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5. МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 
5.1. Загальні питання організації монтажу обладнання 
Монтаж обладнання на хімічних і нафтопереробних підприємствах, 

тобто установлення виробу чи його складових частин на місці застосування*, 
провадять під час будівництва нових об’єктів, а також під час реконструкції і 
ремонту діючих. В останніх двох випадках монтажу передує демонтаж**, 
який провадять зазвичай у зворотній послідовності. 

Монтажні роботи під час будівництва великих об’єктів виконують спе-
ціалізованими монтажними організаціями. На об’єкті працюють також інші 
спеціалізовані організації, які виконують будівельні, сантехнічні та електро-
монтажні роботи, роботи з хімічного захисту обладнання, монтажу контроль-
но-вимірювальних приладів і засобів автоматизації тощо. 

Дії усіх організацій, які беруть участь у спорудженні об’єкта, координує 
одна з них, яку називають генеральним підрядчиком (зазвичай це будівельна 
організація). Інші організації, яких залучають до спорудження об’єкта, нази-
вають субпідрядними організаціями; вони укладають з генеральним підрядчи-
ком договори на виконання відповідного обсягу роботи. 

Виробничі підрозділи кожної організації виконують такі види робіт: та-
келажні (навантажування, розвантажування, переміщення і встановлення об-
ладнання в проектне положення); слюсарно-монтажні (складання обладнання, 
передусім технологічного); механоскладальні (монтаж і налагодження насо-
сів, компресорів, вентиляторів тощо); монтаж металоконструкцій (складання 
сходів, площадок для обслуговування тощо); зварювання, прокладання трубо-
проводів та деякі інші роботи. 

5.2. Документація монтажних робіт 
Монтаж обладнання, трубопроводів і конструкцій виконують на основі 

технічної, нормативної, монтажної і виконавчої документації. 
Технічна документація – це проектно-кошторисна документація, яку 

складають проектні організації, і конструкторська документація підприємства-
виробника обладнання. 

Нормативна документація – це будівельні норми і правила; галузеві, 
державні й міждержавні стандарти; технічні умови на виконання і приймання 
монтажних робіт, виготовлення і постачання обладнання, норми тривалості 
будівництва об’єктів, монтажних робіт і випробування обладнання. 
                                                           

* Мі с ц е м  ус т а н о в л е н н я  під час монтажу може бути виріб, виробнича площа 
тощо. 

** Дем о н т аж  – знімання виробу чи його частини з місця установлення 
(ДСТУ 2390–94). 
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Монтажна документація – це проект організації будівництва, проект 
проведення робіт, технологічні карти і технологічні схеми виконання робіт, а 
також журнали виконання монтажних і спеціальних робіт. 

Виконавча документація – це схеми фундаментів і постаментів під об-
ладнання, а також змонтованого обладнання і трубопроводів; формуляри 
встановлення відповідального обладнання (компресорів, турбін та ін.); акти 
прихованих робіт (підготовки основ фундаментів, траншей, прихованих час-
тин споруд; підготовки поверхонь апаратів тощо). 

Технічна документація, яку передає замовник монтажній організації, мі-
стить документацію, отриману від підприємства-виробника (специфікації, 
комплектувальні відомості, складальні кресленики, схеми членування облад-
нання на монтажні блоки, маркувальні схеми обладнання, а також його блоків, 
вузлів і деталей, схеми стропування обладнання і його блоків, технічні умови 
на обладнання, інструкції з монтажу і паспорти обладнання, арматури, трубо-
проводів та інших виробів, що входять у комплект поставки, акти з контроль-
ного складання обладнання і його випробування). Крім того, перед початком 
монтажних робіт будівельна організація надає виконавцю схему фундаментів 
з нанесеними на них проектними і фактичними розмірами. 

Технічна документація на монтаж обладнання, яке складає монтажна 
організація, містить документацію, яку передають робочій комісії під час зда-
вання об’єкта: акти на приховані роботи; монтажні та зварювальні формуляри; 
акти про зняття пломб з обладнання; акти випробування обладнання і його си-
стем; комплект робочих креслеників на монтаж обладнання, отриманий від 
замовника, з внесеними у них змінами і указанням підстав на такі зміни. 

Проект проведення монтажних робіт містить: розрахункові графіки; дані 
про обсяги і методи виконання передбачених монтажних робіт, план розміщен-
ня на будівельному майданчику монтажної оснастки, дільниць заготованок та 
збільшуваного складання обладнання, металоконструкцій та окремих вузлів; 
план розташування складів і тимчасових споруд; опис технології і черговості 
проведення усіх монтажних робіт по елементах і вузлах; розрахунок монтажної 
оснастки; відомості про потребу в робітниках різної кваліфікації; кресленики 
монтажних пристроїв нестандартного виготовлення; відомості про заходи без-
пеки під час проведення робіт на всіх дільницях і постійних робочих місцях. 

Проект проведення монтажних робіт є розвитком проекту організації бу-
дівництва, який містить: розрахункові поелементний і зведений календарний 
плани будівництва об’єкта; дані про розподіл матеріально-технічних і трудових 
ресурсів; генеральний план будівельного майданчика; проекти доріг і під’їзних 
шляхів до будівельного майданчика; опис джерел води, стиснутого повітря й 
електроенергії; відомості про порядок і особливі умови проведення робіт і т.ін. 

До виконавчої документації належать: акти про проведення прихованих ро-
біт і схеми до них; акти приймання фундаментів під обладнання; акти випробу-
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вань матеріалів, зварних швів і складеного обладнання в цілому; виконавчі крес-
леники зі всіма внесеними під час монтажу змінами; акт на монтаж обладнання, а 
також відхилення від проекту із зазначенням підстав про такі відхилення. 

До документації здачі робіт належить первинна проектна документація і 
документи, складені на стадії виконання всіх будівельно-монтажних робіт. 
Акти, складені робочою комісією, подають робочій комісії, що приймає об’єкт 
до експлуатації. 

5.3. Організація монтажу обладнання 
Залежно від послідовності виконання будівельних і монтажних робіт 

розрізняють три методи: 
1) сполучений метод (відкритий метод, метод закінченого нульового ци-

клу) передбачає монтаж обладнання на нульовій позначці, будівництво пере-
криття першого поверху, монтаж обладнання на перекритті, будівництво пере-
криття другого поверху, монтаж обладнання на ньому, роботи виконують за 
графіком, узгодженим зі всіма організаціями, що ведуть будівництво; 

2) послідовний метод (закритий метод) використовують для монтажу 
обладнання, яке за технічними умовами монтують тільки в завершених будів-
ництвом будівлях і спорудах (наприклад, обладнання машинних залів, комп-
ресорних і насосних станцій); 

3) комбінований метод застосовують переважно для цехів з різною на-
сиченістю прольотів фундаментами під обладнання; роботи за сполученим 
методом виконують у прольотах з невеликою кількістю фундаментів, а за по-
слідовним методом – у прольотах із значною кількістю фундаментів. 

Залежно від організації монтажних робіт застосовують два методи: 
1) потоковий метод, відповідно до якого передбачається послідовне ве-

дення монтажних робіт згідно з технологічним процесом їх проведення. Після 
спорудження фундаментів під будівельні конструкції будови монтують коло-
ни, на них – підкранові шляхи, а на останніх – мостові крани, за допомогою 
яких монтують технологічне обладнання; метод ефективний під час монтажу 
групи однакових агрегатів, що установлюють у технологічних лініях великої 
протяжності; 

2) паралельний метод, відповідно до якого передбачається одночасний 
монтаж обладнання, що установлюють у різних місцях об’єкта. 

Залежно від ступеня готовності конструкцій і обладнання, що надходять 
з підприємств-виробників, можливостей вантажопідйомних засобів, потужно-
сті й технічної оснащеності монтажної організації, а також способів транспор-
тування розрізняють три методи монтажу обладнання: 

1) індустріальний метод полягає в тому, що максимальну кількість опе-
рацій з виготовлення, складання, теплоізолювання, захисту від корозії і ви-
пробування обладнання виконують на підприємстві-виробнику; монтажні ро-
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боти максимально механізовані; застосовують сполучений метод будівництва 
і монтажу; обладнання має надходити з підприємства-виробника безпосеред-
ньо до місця монтажу у суворо визначений графіком час, минаючи склад, і 
одразу установлюють у проектне положення. 

Не все обладнання може бути змонтоване індустріальним методом, тому 
вводять термін «ступіню індустріалізації», тобто відношення обсягу робіт, ви-
користаних індустріальним методом і вираженого у штуках, тоннах, метрах, 
людино-днях тощо, до повного обсягу монтажних робіт, вираженому в тих 
самих одиницях; 

2) метод монтажу збільшуваними блоками полягає у тому, що облад-
нання з підприємства-виробника надходить у вигляді агрегатів і блоків, які 
збільшують на збільшувальному майданчику; обладнання до зони монтажу 
поставляють у вигляді блоків; монтажні роботи максимально механізовані; за-
стосовують сполучений метод будівництва і монтажу; 

3) метод монтажу за місцем полягає у тому, що обладнання складають на 
місці його установлення з окремих вузлів і деталей. Цим методом користуються 
під час монтажу конвеєрів, елеваторів, транспортерів, обладнання після капіталь-
ного ремонту. Метод потребує багато часу і кваліфікованих монтажників. 

Незалежно від методу монтажу до його початку мають бути виконані 
роботи нульового циклу: підготовлені тимчасові під’їзди і проїзди; виготов-
лені фундаменти; монтажні майданчики покриті збірними залізобетонними 
плитами, забезпечені водопроводом, каналізацією, електрикою; підготовлені 
виробничі, адміністративно-побутові і санітарні приміщення; обладнано ін-
струментальні комори й ремонтні майстерні, а також майданчик збільшувано-
го складання і зберігання обладнання; здійснені заходи з техніки безпеки, 
охорони праці, протипожежної безпеки і промислової санітарії. 

5.4. Геодезичне обґрунтування монтажу 
Точність взаємного розташування фундаментів під машини, посудини 

та апарати і відповідність їх установлення проектному положенню визнача-
ються якістю геодезичного обґрунтування монтажу. 

Геодезичне обґрунтування монтажу – це сукупність поздовжніх і попе-
речних осей і висотних позначок, які служать для установлення і вивіряння 
обладнання. 

Для розбиття осей підприємства, що будують, як базу використовують 
геодезичні знаки або місцеві геодезичні знаки (репери). Для кожного об’єкта є 
дві взаємноперпендикулярні головні (контрольні) осі й робочі осі. Положення 
головних осей споруд фіксують на бетонних тумбах-реперах, що винесені за 
межі споруд, а положення головних осей приміщення – на стінах, колонах або 
фундаменті споруди. Робочі осі фіксують на фундаменті обладнання. Таким 
чином, по робочих осях і висотних позначках встановлюють і вивіряють облад-
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нання, а по контрольних осях перевіряють положення робочих осей і позначок. 
Знаки, призначені для визначення положення осей, називають плашка-

ми, що являють собою кусок швелера або двотавра завдовжки 200…250 мм, 
привареного до арматури фундаменту або стіни і залитого цементним розчи-
ном. Осі на плашці наносять кернером і керн (відхил керна ± 1 мм) визнача-
ють трикутником, який злегка кернують і зафарбовують білою або червоною 
фарбою (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Плашки для визначення монтажних осей: а – горизонтальної; б – вертикальної і 

горизонтальної; в – горизонтальної у сполученні з репером 

Значки, призначені для визначення висотних позначок, називають репе-
рами. Контрольні репери встановлюють на залізобетонних стовпах перерізом 
0,5×0,5 м, що закопані у ґрунт на глибину не меншу від нижнього рівня про-
мерзання ґрунту і піднімаються над рівнем ґрунту на 0,2 м, їх розташовують 
поза фундаментами під обладнання. Позначку підлоги першого поверху цеху 
під час будівництва беруть за «0». Репери, встановлені вище від рівня підлоги 
першого поверху, мають знак «+», а нижче – «–». 

Робочі репери, які являють собою заклепки діаметром 25…30 мм, при-
варені до арматури фундаменту догори головкою і зазвичай залиті бетоном 
або розчином цементу високої марки, установлюють на монтованих фундаме-
нтах обладнання (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Закріплення рeперів для визначення висотних позначок: а – приваренням  

до будівельної арматури; б – заливанням бетоном; в – заливанням цементним розчином 

а б в 
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Плашки й репери не можуть бути закриті монтованим обладнанням. 
У геодезії застосовують прилади для вимірювання кутів (найпоширені-

шим є теодоліт – геодезичний прилад, призначений для вимірювання горизон-
тальних та вертикальних кутів), довжини ліній (далекомір), перевищень (ви-
сотомір – геодезичний прилад, призначений для визначення висот або пере-
вищень; нівелір – геодезичний прилад, призначений для визначення переви-
щень горизонтальною лінією візування), комбіновані та деякі інші прилади. 

Робочі монтажні осі, що часто змінюють під час монтажу, нерідко за-
кріплюють за допомогою струн та висків, а також тимчасово задають візир-
ною лінією оптичних приладів або променем лазера*. 

Робочу вісь машини, посудини або апарата позначають перенесенням 
осей, паралельних контрольним, і побудовою перпендикулярних осей на міс-
ці, визначеному монтажним креслеником. Розглянемо приклад (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. До визначення робочих осей обладнання: А – контрольна вісь; Б – робоча вісь;  

L – задана відстань; 1, 2, 22, 23 – плашки; 3, 4, 15, 16 – блоки; 5, 6 – вантажі;  
7, 8, 9, 17, 18, 19 – струни; 10, 11, 20, 21 – виски; 12 – скляна посудина; 13, 14 – стояки 

Над контрольною віссю А, зафіксованою у прольоті цеху кернами на 
плашках 1 і 2 приблизно навпроти місця закріплення кінців робочої осі Б че-
рез блоки 3 і 4 за допомогою вантажів 5 і 6 масою 10…15 кг натягують стале-
ву струну 7 діаметром 0,3…0,5 мм, на яку на струнах 8 і 9 навішують виски 10 
і 11 (часто виски 10 і 11 розміщують у скляній посудині 12 з прозорою 
в’язкою рідиною, зазвичай оливою, для запобігання їх коливанням). Регулю-
ючи положення струни 7 у горизонтальній площині та струн 8 і 9 у вертикаль-
                                                           

* Широко використовують, наприклад, ротаційні лазери з головкою для горизонта-
льного й вертикального застосування; їх маса становить 3…4 кг, точність розмічання – 
0,1…0,2 мм, а максимальна відстань розмічання – 200 м і більше. 
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ній, домагаються, щоб вістря висків 10 і 11 розміщувалися точно над кернами 
плашок 1 і 2. Відмірявши рулеткою задану відстань L від осі А до осі Б, уста-
новлюють стояки 12 і 13 з мікрометричними пристроями для тонкого регулю-
вання блоків 15 і 16, через які натягують струну 17 і навішують на неї за до-
помогою струн 18 і 19 виски 20 і 21. Переміщуючи вздовж струни 17 виски 20 
і 21, установлюють їх таким чином, щоб прямі, які проходять через виски 10 і 
20 , а також 11 і 21 були перпендикулярні до осей А і Б. 

Замірюючи штихмасом відстані між струнами 8 і 18, а також 9 і 19 (або 
між струнами 7 і 17), за допомогою мікрометричних пристроїв стояків 13 і 14 
переміщують струну 17 у горизонтальній площині до отримання потрібної ві-
дстані L між осями А і Б. По висках 20 і 21 кернують лунки на плашках 22 і 
23, що позначають робочу вісь обладнання. 

Висотні позначки з репера в потрібну точку переносять за допомогою 
нівеліра або гідростатичного рівня (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Перенесення висотних позначок з репера за допомогою гідростатичного  
рівня: 1 – прозорі трубки; 2 – запірні краники; 3 – бачок з підфарбованою рідиною;  

4 – штатив; 5 – репер; 6 – шукана висота 

Крайніми посудинами є прозорі трубки 1 із запірними краниками 2. Се-
редня посудина – це бачок 3 з підфарбованою рідиною. Посудини, закріплені 
на штативах 4, можуть переміщуватися по висоті. Одну з трубок 1 установ-
люють поблизу репера 5, а другу – у точки 6, висоту якої вимірюють, але не 
вище трубки поблизу репера, а бачок 3 – нижче від заданої трубки. Запірні 
краники 2 трохи відкривають і піднімають бачок 3, поки меніск рідини в тру-
бці поблизу репера не стане поблизу висотної позначки. Бачок 3 закріплюють, 
а праву трубку 1 починають опускати, поки в ній не з’явиться рідина. Значен-
ня шуканої висоти Hт з урахуванням знака становитиме: 

тppт hhHH +−= , 

де Hр – значення висоти позначки репера, м; hр – відстань між позначкою репера та меніс-
ком рідини у трубці поблизу репера, м; hт – відстань між позначкою шуканої висоти Нт і 
меніском рідини у трубці поблизу точки, висота якої визначається, м. 
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5.5. Підготовка обладнання і фундаментів до монтажу 

5.5.1. Транспортування, приймання, зберігання  
і розконсервація обладнання 

Доставляння обладнання на монтажний майданчик входить в обов’язки 
замовника. Обладнання приймають і передають замовнику за зовнішнім огля-
дом обладнання без його розбирання. Під час приймання перевіряють вико-
нання підприємством-виробником контрольного складання, обкатування, сте-
ндових та інших випробувань; відповідність допусків у документації допус-
кам, що нормуються; комплектність (зокрема спеціального інструмента і при-
строїв); відповідність обладнання кресленикам і технічним умовам на монтаж, 
відсутність видимих пошкоджень і дефектів, збереженість лакофарбових та 
інших захисних покривів, а також пломб; наявність і повноту технічної доку-
ментації. Після цього складають приймально-здавальний акт. 

У разі виявлення значних дефектів в обладнанні до їх усунення залуча-
ють представників підприємства-виробника. Невеликі несправності можуть 
бути усунені монтажною організацією згідно з додатковою угодою сторін. 

Обладнання зберігають згідно з ГОСТ 15150–69, а розконсервацію – од-
ним з розглянутих способів, який найбільш доцільно застосувати в умовах 
монтажного майданчика. 

5.5.2. Збільшуване складання обладнання 

У випадках доставляння обладнання на монтажний майданчик у вигляді 
окремих складових частин потрібно виконувати його збільшуване складання. 
За великої різноманітності обладнання, що складають на місці монтажу, доці-
льно застосувати роликові й канатні стенди. Роликові стенди (рис. 5.5) вико-
ристовують для обертання циліндричних, конічних і сферичних виробів у 
процесі складання і зварювання поздовжніх та кільцевих швів. Їх також можна 
застосовувати для встановлення виробу у зручне положення під час проведен-
ня контрольних та обробних операцій. 

Роликові стенди можуть відрізнятися компонуванням і конструкцією 
холостих і урухомлювальних роликових опор та їх секцій, що містять пару 
роликоопор, розміщених на одній рамі. Вибір стенда визначають розмірами, 
масою і конструктивними особливостями збільшуваного обладнання. 

Для обертання циліндричних виробів із зварювальною швидкістю під 
час механізованого та автоматизованого зварювання кільцевих швів, а також 
для установлення виробів на маршовій швидкості у положення, зручне для 
ручного та механізованого зварювання використовують зварювальні роликові 
обертачі (ДСТУ 2875–94). 

Обертачі виготовляють двох типів: такі, що забезпечують обертання 
зварюваного виробу із зварювальною та маршовою швидкостями; такі, що за-
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безпечують обертання зварюваного виробу з маршовою швидкістю. Вони 
складаються із секцій роликоопор. Зазначені секції виготовляють таких вико-
нань: за наявністю переміщень – стаціонарні та пересувні; за наявністю уру-
хомника – урухомлювальні та неурухомлювальні (холості); за конструкцією 
роликоопор – з одинарними роликами та з балансирними (самовстановлюва-
ними) роликами. Розміри і технічні характеристики масивних гумових шин 
для роликоопор мають відповідати ГОСТ 5883–89. Вантажопідйомність обер-
тачів коливається від 160 до 315000 кг, а діаметр зварюваного виробу – від 63 
до 6300 мм. 

 
Рис. 5.5. Роликові стенди для циліндричних (а, б, в) і конічних (г) апаратів:  

а – з поперечним урухомленням роликів; б – з поздовжнім урухомленням роликів;  
1 – холості ролики; 2 – урухомлювальні ролики; 3 – упорні ролики; 4 – урухомник; 5 – апарат 

а б 
 
г 

в 
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Канатні стенди (рис. 5.6) за-
стосовують для складання тонко-
стінних апаратів (коли напружен-
ня в місці контакту обичайки апа-
рата з роликом роликового стенда 
перевищують допустимі, що при-
зводить до втрати міцності і (або) 
жорсткості обичайки) і апаратів з 
частинами, що суттєво виступа-
ють за межі їх корпусів. 

Рис. 5.6. Канатний стенд: 1 – апарат; 2 – 
канат; 3 – стояки; 4 – урухомник каната 

Під час складання листових конструкцій під зварювання потрібно вико-
нувати вимоги до креслеників. Для цього часто використовують різні при-
строї: струбцини, стяжні та клинові пристрої та ін. (рис. 5.7). 

Зварювання зазвичай виконують автоматично під шаром флюсу на об-
ладнаних зварювальною площадкою роликових стендах. Зварні шви підляга-
ють обов’язковому контролю і термічному обробленню (для усунення внут-
рішніх напружень у місцях зварних швів). 

 
Рис. 5.7. Пристрої для збільшуваного складання обладнання: а, б – гвинтові струбцини;  

в – стяжний пристрій; г – клинові пристрої; д – пристрій для складання двох циліндричних 
обичайок; е – гвинтова стяжка 
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5.5.3. Приймання фундаментів 
На хімічних і нафтопереробних заводах обладнання монтують на мета-

левих або залізобетонних конструкціях будівель, на технологічних конструк-
ціях (рамах, стояках, опорах), але найчастіше важке, великогабаритне і відпо-
відальне обладнання встановлюють на фундаменті. 

Фундаменти вважають опорною частиною обладнання і передають на 
ґрунт тиск від його маси і сил, що виникають у процесі роботи. 

Фундаменти мають: 
– забезпечувати рівномірний розподіл на ґрунт сил відповідно до несу-

чої здатності ґрунту; 
– зберігати задане під час монтажу положення обладнання за всіх ґрун-

тових умов (промерзання, відтавання, наявність потоків ґрунтових вод тощо); 
– збільшувати жорсткість обладнання введенням фундаменту в систему 

«обладнання–фундамент»; 
– підвищувати стійкість обладнання зниженням центра маси системи 

«обладнання–фундамент» порівняно з центром маси обладнання; 
– зменшити вібрацію обладнання за рахунок збільшення маси всієї системи; 
– захистити обладнання від зовнішніх вібраційних і ударних наванта-

жень під час роботи оточуючого обладнання. 
Фундаменти розрізняють за конструкцією (стрічкові, рамні, суцільні й 

масивні), матеріалом (бетонні, залізобетонні, цегляні, бутові, з пиляного ка-
меню та ін.) і способом виготовлення (збірні, збірно-монолітні і монолітні). 
Для встановлення багатьох видів обладнання, що працює у спокійному режи-
мі, використовують промислові підлоги і перекриття будівель. 

Залежно від установлюваного обладнання фундаменти поділяють на 
п’ять груп: 

1) фундаменти під обладнання невеликих маси й габаритів, що працює в 
помірних режимах (ємкісні апарати, транспортери, відцентрові насоси, венти-
лятори); виконують з цегли або бетону приблизно марки 75*; 

2) фундаменти під машини з кривошипно-шатунними механізмами 
(компресори, парові машини, двигуни внутрішнього згоряння); виконують з 
бетону приблизно марки 100; 

3) фундаменти під важке обладнання (прокатні стани); виконують з бе-
тону приблизно марки 150; 

4) фундаменти під важке обладнання, що працює зі значними динаміч-
ними навантаженнями (ковальські молоти, обертові печі); виконують з бетону 
приблизно марки 200; 

5) фундаменти під металорізальні станки. 

                                                           
* Мар к а  б е т о н у  визначається границею міцності під час стискання в кгс/см2 че-

рез 28 діб після приготування зразка з робочої суміші. 
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Бажано, щоб центри маси фундаменту та обладнання були на одній вер-
тикалі. Розміри і форма фундаменту в плані мають у спрощеному вигляді від-
повідати розмірам і формі опорної поверхні обладнання; відстань від краю 
стіни або фундаментної плити обладнання до краю фундаменту має бути не 
меншою за 100 мм, а його глибину зазвичай визначають довжиною фундамен-
тних болтів, розташуванням технологічних каналів і тунелів. Відстань між су-
сідніми фундаментами має бути не меншою за 500 мм. 

Марка бетону може бути приблизно визначена експериментально згідно 
з рекомендаціями табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. До приблизного визначення марки бетону 

Результат удару по поверхні бетону Марка 
бетону 

Звук під час 
удару молотком зубилом 

30…50 М’який Утворюються вм’ятини 
з краями, що обсипаються 

Ріжеться і обсипається 

60…90 Глухий Залишаються вм’ятини Насікається на глибину 
1,0…1,5 мм 

110…140 Дзвінкий Майже не залишається слідів Легка насічка залишає 
слабкий слід 

 
На фундаментах мають бути замуровані металеві скоби з нанесеними на 

них осьовими і висотними насічками (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Схема встановлення металевих скоб з насічками: а – фундамент;  

б – насічки на скобі; 1 – фундамент; 2 – струна; 3 – висок; 4 – металева скоба;  
5 – висотна насічка; 6 – осьова насічка 

Монтаж обладнання дозволяється в разі досягнення міцності бетону не 
меншої за 50 % від проектної, якщо в технічній документації немає більш жо-
рстких вимог. 

Для захисту фундаменту від руйнування ґрунтовими водами його зов-
нішню поверхню покривають бітумом або іншим захисним покривом. 
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Великі та важкі фундаменти протягом тривалого часу можуть осідати 
(50 мм і більше). Тому, закінчивши виготовлення фундаменту, потрібно конт-
ролювати величину осідання і під час вивіряння обладнання по реперах вра-
ховувати можливі відхили у висотних позначках. 

Перед монтажем обладнання фундаменти треба звільнити від опалубки 
та очистити від будівельного сміття. Раковини, пористість, нашарування та 
інші дефекти недопустимі. Отвори, свердловини і перерізи повинні мати від-
повідну огорожу, канали і люки мають бути закриті, а арматура, дріт і метале-
ві кондуктори, що виступають з бетону, – обрізані. 

Готові фундаменти приймають тільки в разі повної відповідності геоме-
тричних розмірів, форми і схеми розташування закладних деталей і отворів 
проекту, причому відхили мають не перевищувати, мм: 

– за розмірами: 
а) прив’язних поздовжніх і поперечних осей 
фундаменту і осей колодязя.......................................................  ± 20 

б) основних у плані .........................................................................  ± 30 
в) уступів у плані.............................................................................  – 20 
г) колодязів у плані .........................................................................  + 20 

– за відмітками: 
а) висотних відміток поверхні фундаменту без урахування 
висоти підливи ............................................................................  –30 

б) уступів у виїмках і колодязях....................................................  –20 
в) верхніх торців забетонованих фундаментних болтів .............  +20 

– за осями: 
 а) фундаментних болтів у плані ...................................................  ± 5 
 б) закладних анкерних пристроїв у плані....................................  ± 10 

– за відхилом площин від горизонталі: 
а) на 1 м у будь-якому напрямку ...................................................  ± 5 
б) на всю площину ..........................................................................  ± 20 

5.6. Установлення обладнання на фундаменті 
Установлення і закріплення обладнання на фундаментах – це важливі 

монтажні роботи, від якості виконання яких залежить їх наступна працездат-
ність. Ці роботи охоплюють установлення фундаментних болтів, підготовку 
фундаменту до монтажу, установлення опорних елементів, вивіряння облад-
нання та остаточне його закріплення. 

Обладнання закріплюють здебільшого за допомогою фундаментних бо-
лтів. Іноді застосовують кріплення болтами або шпильками до закладних де-
талей різної конструкції. До лагів, силових підлог закріплюють обладнання, 
що часто пересувають. Для встановлення легкого обладнання на фундаменти 
або підлоги з хімічно стійким покривом спеціальні кріпильні вузли або безпо-
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середньо опорну поверхню корпусних деталей обладнання приклеюють епок-
сидним клеєм (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Способи закріплення обладнання на фундаменті: а, б – до спеціальних закладних 
деталей; в, г – до лагів; д – до силових підлог; е – приклеюванням кріпильного вузла;  

ж – приклеюванням опорної поверхні через вібропоглинальну прокладку;  
и – безпосереднім приклеюванням опорної поверхні обладнання 

5.6.1. Закріплення обладнання на фундаменті за допомогою  
фундаментних болтів 

Для закріплення обладнання на фундаменті зазвичай застосовують фун-
даментні болти, які класифікують за: 

– конструктивним рішенням; 
– способом встановлення у фундаменті; 
– способом закріплення у бетоні фундаменту; 
– умовами експлуатації. 
За конструктивним рішенням фундаментні болти поділяють на такі ти-

пи: зігнуті, з анкерною плитою, складені, знімні, прямі і з конічним кінцем. 
За способом установлення у фундамент болти поділяють на такі, що 

встановлюють до бетонування фундаментів, і такі, що встановлюють на готові 
фундаменти у колодязі або свердловини. 

До болтів, що встановлюють до бетонування фундаментів, належать: зігнуті 
(тип 1, виконання 1), з анкерною плитою (тип 2), складені (тип 3) і знімні (тип 4)*. 
                                                           

* Під час установлення змінних болтів у масив фундаменту закладається тільки ан-
керна арматура, а шпилька встановлюється вільно у трубі після улаштування фундаменту. 

а б в г 

д е ж и 
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До болтів, що встановлюють на готові фундаменти у колодязі або свер-
дловини, належать: зігнуті (тип 1, виконання 2), прямі (тип 5) і з конічним кі-
нцем (тип 6)*. 

За способом закріплення у бетоні фундаментні болти поділяють на такі, 
що закріплюють: 

– безпосередньо взаємодією елементів (шпильок або анкерних плит) бо-
лтів з бетоном фундаментів (типи 1–4); 

–за допомогою епоксидного або силоксанового клеїв, а також цементно-
піщаних сумішей (типи 5 і 6, виконання 2 і 3), що закріплюють за допомогою 
розтискних цанг (тип 6, виконання 1). 

За умовами експлуатації болти поділяють на розрахункові й конструк-
тивні. До розрахункових належать болти, що сприймають навантаження, які 
виникають під час експлуатації будівельних конструкцій або роботи облад-
нання (наприклад, для закріплення вертикальних апаратів). До конструктив-
них належать болти, що передбачаються для закріплення будівельних конс-
трукцій і обладнання, стійкість яких проти перекидання або зсуву забезпечу-
ється власною масою конструкції або обладнання (наприклад, для закріплення 
горизонтальних апаратів). 

Умови застосування фундаментних болтів, а також їх конструкція та ро-
зміри мають відповідати ГОСТ 24379.0–80 і ГОСТ 24379.1–80. 

Шпильки розрахункових болтів залежно від кліматичних районів мон-
тажу виготовляють зазвичай зі сталей марок Ст3кп, Ст3пс і Ст3сп ГОСТ 535–
2005; сталі 20 ГОСТ 1050–88 і сталей 09Г2С і 10Г2С1 ГОСТ 19281–89, а шпи-
льки конструктивних болтів незалежно від кліматичного району зазвичай ви-
готовляють зі сталі Ст3кп ГОСТ 535–2005. 

Типи і конструкції фундаментних болтів показано на рис. 5.10, а їх ком-
плектність наведено в табл. 5.2. 

Приклади встановлення болтів у фундамент показано на рис. 5.11. 
Болти зігнуті виконання 1 установлюють до бетонування фундаменту 

(приклад 1). 
Болти зігнуті виконання 2 установлюють у колодязях готових фундаме-

нтів з наступним заповненням колодязів бетоном (приклад 2). 
Болти з анкерною плитою виконань 1–3 установлюють до бетонування 

фундаментів (приклади 3, 4 і 5). 
Для установлення складених болтів виконань 1 і 2 нижню шпильку ра-

зом з муфтою і анкерною плитою встановлюють до бетонування фундаменту. 
Верхню шпильку вкручують і прихвачують зварюванням після встановлення 
обладнання (приклад 6), що монтують методом повороту або насуванням. 
                                                           

* Болти типу 1 виконання 2 установлюють у колодязі, заздалегідь передбачені у фу-
ндаментах, а болти типів 5 і 6 – у свердловини, просвердлені в готових фундаментах меха-
нізованим інструментом 
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Тип 1 
Болти фундаментні зігнуті 

Тип 2 
Болти фундаментні 
з анкерною плитою 

Тип 3 
Болти фундаментні 

скадені 
Виконання 1 Виконання 2 Вико- 

нання 1 
Вико- 
нання 2 

Вико- 
нання 3 

Виконання 1 Виконання 2 

 
 

Тип 4 
Болти фундаментні знімні 

Тип 5 
Болт фундаментний 

прямий 

Тип 6 
Болти фундаментні 
з конічним кінцем 

Вико- 
нання 1 

Вико- 
нання 2 

Вико- 
нання 3 

 Вико- 
нання 1 

Вико- 
нання 2 

Вико- 
нання 3 

 
Рис. 5.10. Типи і конструкції фундаментних болтів: 1–10 – шпилька; 11,12 – плити анкерні; 
13 – муфта; 14 – анкерна арматура; 15 – цанга розтискна; 16 – втулка конічна; 17 – шайба; 

18 – гайка згідно з ГОСТ 5915:2008; 19 – гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

Для установлення знімних болтів виконань 1–3 анкерну арматуру вста-
новлюють до бетонування фундаментів, а шпильки – після улаштування фун-
даменту (приклади 7–9). 

Болти прямі і з конічним кінцем виконань 1–3 встановлюють у просвер-
длені свердловини готових фундаментів. 

Болти прямі закріплюють за допомогою епоксидного або силоксанового 
клеїв (приклад 10) або віброкарбуванням цементно-піщаною сумішшю (при-
клад 11). 
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Болти з конічним кінцем закріплюють за допомогою розтискної цанги 
(приклад 12) або цементним розчином під час віброзанурення в нього шпиль-
ки болта (приклад 13). 

Глибину закладання болтів у бетон (розмір Н), склад і марку бетону фу-
ндаментів, цементно-піщаної суміші, цементного розчину і клею призначають 
згідно з чинними нормативними документами (так, глибину Н іноді рекомен-
дують брати рівною близько 25 діаметрам шпильки фундаментного болта). 

 
Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Приклад 4 

 
Приклад 5 Приклад 6 Приклад 7 

 
Рис. 5.11. Приклади встановлення болтів у фундамент: 1 – фундамент; 2 – підлива;  

3 – обладнання або будівельна конструкція; 4 – колодязь; 5 – бетон на легкому заповнювачі; 
6 – свердловина; 7 – клей; 8 – цементно-піщана суміш; 9 – цементний розчин 
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Приклад 8 Приклад 9 Приклад 10 

 
Приклад 11 Приклад 12 Приклад 13 

 
Рис. 5.11: Закінчення. (Див. також с, 226) 

Нижні кінці болтів, що розташовані у місцях порожнин фундаментів, 
допускається виконувати з відгином згідно з рис. 5.12. 

Для монтажу обладнання, опорні частини якого стандартизовані (на-
приклад, апаратів колонного типу), рекомендують застосовувати групове 
встановлення фундаментних болтів за допомогою уніфікованих кондукторних 
кілець (рис. 5.13). 



Таблиця 5.2. Комплектність фундаментних болтів (ГОСТ 24379.0–80, ГОСТ 24379.1–80) 

Тип болта Виконання Найменування 
болта 

Деталі та складанні одиниці комплекту Кількість Номінальний ді-
аметр нарізі, мм 

 
 
1 

1 
 
 
Болти зігнуті 

1. Шпилька (поз.1) 
2. Шайба 
3. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
2 

 
 

12…48 
 

2 
 1. Шпилька (поз.2) 

2. Шайба 
3. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
2 

 

 

1 

 1. Шпилька (поз.3) 
2. Плита анкерна (поз.11) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
1 
4 

 
16…48 

 
2 2 

Болти з анкер-
ною плитою 

1. Шпилька (поз.34 
2. Плита анкерна (поз.11) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

1 
1 
1 
4 

 
56…90 

 

3 

 1. Шпилька (поз.4) 
2. Плита анкерна (поз.12) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

1 
1 
2 
3 

 
100…140 

 
 
 
 
 
3 

1 

 
 
 
 
 
Болти 

1. Шпилька (поз.3) 
2. Шпилька (поз.5) 
3. Муфта (поз.13) 
4. Плита анкерна (поз.11) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

 
 

24…48 

 

2 

складені 1. Шпилька (поз.4) 
2. Шпилька (поз.5) 
3. Муфта (поз.13) 
4. Плита анкерна (поз.11) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

 
 

56…64 

228
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Продовження табл.5.2 

Тип болта Виконання Найменування 
болта 

Деталі та складанні одиниці комплекту Кількість Номінальний ді-
аметр нарізі, мм 

 

1 

 1. Шпилька (поз.5) 
2. Арматура анкерна 
 (поз.14, виконання 1) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
 

1 
2 

 
 

24…48 

 
 
4 2 

 
 
Болти знімні 

1. Шпилька (поз.6) 
2. Арматура анкерна 
 (поз.14, виконання 2) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

1 
1 
 

1 
2 

 
 

56…125 

 

3 

 1. Шпилька (поз.6) 
2. Арматура анкерна 
 (поз.14, виконання 3) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 10605–94 

1 
1 
 

1 
2 

 
 

56…100 

 
5  

 
Болти прямі 

1. Шпилька (поз.7) 
2. Шайба 
3. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
2 

 
12…48 

 

 

 1. Шпилька (поз.8) 
2. Цанга розтискна (поз.15) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
1 
2 

 

 
6 2 

 
Болти з коніч-
ним кінцем 

1. Шпилька (поз.9) 
2. Втулка конічна (поз.16) 
3. Шайба 
4. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
1 
2 

 
12…48 

 
3 

 1. Шпилька (поз.10) 
2. Шайба 
3. Гайка згідно з ГОСТ 5915:2008 

1 
1 
2 
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Рис. 5.12. Схема встановлення фундаментних болтів з відгином 

 
Рис. 5.13. Установлення фундаментних болтів за допомогою кондукторних кілець:  

1 – фундамент; 2 – кондукторне кільце; 3 – фундамент; 4 – опора колонного апарата 

Відхил встановлення фундаментних болтів від вертикалі не повинен пе-
ревищувати 1,5 мм на всю довжину його частини, що виступає над поверхнею 
фундаменту (рис. 5.14). 

 
 

Рис. 5.14. Контроль установлення фундаментних болтів: 1 – щуп; 2 – косинець;  
3 – шаблон; 4 – фундаментний болт 
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5.6.2. Установлення і вивіряння обладнання 
Способи встановлення обладнання розрізняють за характером зв’язку з 

фундаментом (з кріпленням, без кріплення і з віброізоляцією), за конструкці-
єю стику «базова деталь (складанна одиниця) – фундамент» (з місцевим спи-
ранням на пакети підкладок, спеціальні опорні башмаки, бетонні опори і без-
посередньо на фундамент; із суцільним спиранням на бетонну підливу, вібро-
ізолювальний шар або безпосередньо на фундамент; зі змішаним спиранням 
на місцеві опорні елементи, затягнуті під час вивіряння, і на підливу, що ви-
конують після остаточного закріплення обладнання (рис. 5.15). 

З місцевим спиранням установлюють обладнання, що потребує частого 
регулювання положення і переставляння; із суцільним спиранням – обладнан-
ня, що потребує підвищеної надійності і жорсткості закріплення, а за зміша-
ним – обладнання, що потребує остаточного закріплення до підливання (на-
приклад, вертикальних апаратів). 

Для встановлення обладнання на фундамент за допомогою плоских (або 
плоских і клинових) підкладок останні поділяють на установчі (сталеві або ча-
вунні) і регулювальні (сталеві). Перші призначені для попереднього встанов-
лення обладнання, а другі – для вивіряння його по висоті. Крім того, пакети ме-
талевих підкладок застосовують як постійні (несучі), так і тимчасові (вивіряль-
ні) опорні елементи. Товщина підкладок зазвичай становить 0,1…5 мм, загаль-
на висота пакета підкладок має бути не менше ніж 40 мм для полегшення під-
ливання бетону і не більшою ніж 80 мм для запобігання зниженню жорсткості 
закріплення. Кількість підкладок у пакеті не повинна перевищувати п’яти. 

Пакети підкладок установлюють з одного або двох боків від фундамент-
ного болта на відстані 75…100 мм від нього (рис. 5.15, а, ж). 

 
Рис. 5.15. Способи встановлення обладнання на фундаменті: з місцевим спиранням на па-
кети підкладок (а), опорні башмаки (б), бетонні опори (в) і безпосередньо на фундамент (г); 
із суцільним спиранням на бетонну підливу з тимчасовим установленням під час вивіряння 
на віджимних гвинтах (д) і на встановлювальних гайках (е); зі змішаним спиранням на  

підливу і пакети підкладок або опорні башмаки (ж, и) 

а б в г 

д е ж и 
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Загальна опорна поверхня пакетів підкладок, що стикається з фундамен-
том, має перевищувати площу поперечного перерізу фундаментних болтів не 
менше ніж у 20 разів. Вихідна висота пакета має бути на 1…2 мм більшою за 
експлуатаційну, тому що із затягуванням гайок на фундаментних болтах його 
висота зменшується. 

У разі використання підкладок як постійних опорних елементів пакети 
підкладок є несучими опорами і сприймають як монтажні, так і експлуатаційні 
навантаження, бетонна підлива виконує лише допоміжне призначення. 

Обладнання, що потребує високої точності встановлення, монтують на 
клинових струганих підкладках з уклоном 1:20. Після затягування фундамент-
них болтів підкладки прихвачують між собою електрозварюванням (у випадку 
використання підкладок як постійних опорних елементів), а проміжок між 
фундаментом і основою обладнання підливають бетонною сумішшю. 

Установлення обладнання на фундаменті на бетонній підливі 
(рис. 5.15, д) передбачає використання інвентарних домкратів (гвинтових, 
клинових, гідравлічних), які забезпечують високу точність і безпеку монтажу, 
а також регулювальних (віджимних) гвинтів, які перед підливанням бетоном 
відгороджують опалубкою. 

Заглиблення, що залишаються, заливають бетоном. Несучим є підлив-
ний шар бетону. Цей спосіб застосовують для обладнання з легким режимом 
роботи. Під час опускання обладнання на фундамент регулювальні гвинти 
мають бути на одному рівні нижче на 10…20 мм від проектного положення. 
Положення по висоті регулюють по черзі всіма гвинтами, не допускаючи в 
процесі вивірення відхилу обладнання від горизонталі (вертикалі) більше, ніж 
10 мм на 1 м. Після закінчення вивірення положення регулювальних гвинтів 
фіксують стопорними гайками. 

Перед підливанням поверхню фундаменту очищують стисненим повіт-
рям і промивають гарячою водою, а опорні поверхні обладнання очищують від 
бруду і масла. Підливання виконують без перерв за постійної вібрації для щіль-
ного заповнення всього простору між основою обладнання і фундаментом. 

Перед остаточним затягуванням фундаментних болтів регулювальні 
гвинти мають бути викручені на два–три обороти. У разі повторного викорис-
тання цих гвинтів після досягнення міцності підливного шару не менше 25 % 
від проектної величини їх викручують повністю, а отвори, що залишилися, за-
глушують нарізними пробками або цементним розчином, поверхню якого по-
кривають маслостійкою фарбою. 

Бетонні опори для встановлення на них обладнання на (рис. 5.15, в) ви-
готовляють на фундаментах з похибкою, що відповідає допустимим відхилам 
обладнання по висоті й горизонталі. Бетонні опори виготовляють заввишки на 
1…2 мм вище від проектної позначки, а після тужавлення бетону залишки су-
міші видаляють механічною обробкою. Після встановлення обладнання на 
опори його вивіряють у плані і закріплюють. 
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Вивірянням називають процес установлення обладнання у положення, пе-
редбачене проектом, за допомогою спеціальних опорних механізмів і пристроїв. 
Обладнання вивіряють у плані, по висоті та горизонталі (вертикалі), а також від-
носно раніше встановленого обладнання. Попереднє вивіряння у плані виконують 
суміщенням отворів в опорній частині обладнання із заздалегідь установленими 
фундаментними болтами, а під час остаточного вивіряння обладнання встанов-
люють у проектне положення відносно осей фундаменту з перевіркою положен-
ня відносно раніше встановлених і вивірених машин, посудин та апаратів. 

Вивіряння обладнання часто проводять за допомогою регулювальних 
гвинтів (рис. 5.15, д) та встановлювальних гайок як із пружними елементами 
(рис. 5.16), так і без них (рис. 5.17). 

 
Рис. 5.16. Способи вивіряння обладнання на встановлювальних гайках з пружними елемен-
тами: а – встановлення обладнання із завищенням на 2…3 см; б – регулювання положення 
обладнання кріпильною гайкою; в – установлення допоміжної гайки з використанням знім-
них болтів або болтів з цангами; 1 – обладнання; 2 – фундаментний болт; 3 – кріпильна 

гайка; 4 – тарілчаста шайба; 5 – установлювальна гайка; 6 – фундамент;  
7 – допоміжна гайка; 8 – шайба 

 
Рис. 5.17. Способи вивіряння обладнання на встановлювальних гайках без пружних  

елементів: а – установлення обладнання у проектне положення; б – підливання обладнання; 
в – відгвинчування встановлювальної гайки перед закріпленням обладнання 1 – обладнан-
ня; 2 – фундаментний болт; 3 – кріпильна гайка; 4 – установлювальна гайка; 5 – фундамент; 

6 – підлива; 7 – опалубка 

а б в

а б в
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Перед підливанням установлювальні гайки огороджують опалубкою, 
яку після тужавлення підливи знімають, а обладнання закріплюють затягуван-
ням кріпильних гайок. 

Для вивіряння обладнання у плані й по висоті широко використовують 
спеціальні пристрої та інвентарні домкрати (рис. 5.18). 

 
Рис. 5.18. Схеми вивіряння обладнання на фундаменті спеціальними пристроями  

(а, б), гвинтовими опорами (в) і домкратами (г) 

Установлення обладнання безпосередньо на фундаменті найбільш еконо-
мічне, але потребує ретельної попередньої підготовки і вивірення обладнання. 

Обладнання, що встановлюють з віброізоляцією зазвичай не закріплю-
ють. Для його встановлення переважно використовують віброізолювальні 
опори, прокладки і килимки (рис. 5.19). 

 
Рис. 5.19. Схеми встановлення обладнання на віброізолювальних килимках (типів КВ1 (а)  
і КВ2 (б) – вигляд згори) за допомогою регулювальних гвинтів (в) і регульованих клинових 

підкладок (г) 

Підлогу або фундамент у місцях розташування опор вирівнюють по го-
ризонталі і зачищають. Перед установленням обладнання віброізолювальні 
опори зазвичай прикріплюють до опорної частини обладнання, яке утримують 

а 

в 

б г 

а б в г 



 

 235

навису за допомогою вантажопідйомних пристроїв. Оскільки на віброізолю-
вальних опорах установлюють обладнання, що стоїть окремо і не пов’язане 
між собою кінематично, вивіряння у плані майже не виконують. 

Якщо монтоване обладнання має значні розміри й масу, часто на фун-
даменті спочатку встановлюють базову деталь або складанну одиницю*, тобто 
таке обладнання складають після встановлення його базової деталі (складан-
ної одиниці) А на фундаменті Б (рис. 5.20). Базову деталь установлюють у 
проектне положення, вивіряючи її за трьома координатами: двома взаємно пе-
рпендикулярними осями у плані і по висоті. 

 
Рис. 5.20. Схема встановлення базової деталі (складанної одиниці) А на фундаменті Б:  

1 – плашка; 2 – стояк; 3, 4 – струни; 5 – вантаж; 6, 7 – нитки; 8, 9 – виски; І–І, ІІ–ІІ – осі 

Для цього на базовій деталі на підприємстві-виробникові позначають 
кернами осі I–I і II–II. Під час монтажу ці осі потрібно сполучити з осями, по-
значеними кернами на плашках 1 фундаменту і отриманими під час геодезич-
ного обґрунтування монтажу. 

Над фундаментом і базовою деталлю на стояках 2 натягують струни 3 і 
4 за допомогою вантажів 5. На нитках 6 і 7 підвішують виски 8 і 9. Перемі-
щуючи струни 3 і 4 по горизонталі, сполучають вістря висків 8 і 9 з кернами 
на плашках 1 фундаменту (зазор між вістрями виска і плашкою має становити 
0,5…1,0 мм). Після цього струни 3 і 4 стають осями фундаменту. Потім виски 
8 і 9 установлюють у положення, яке відповідає координатам кернів, що оріє-
нтують осі I–I і II–II на базовій деталі. При цьому базову деталь переміщують 

                                                           
* Б а з о в а  д е т а л ь  – це деталь, з якої починають складання виробу, приєднуючи до 

неї деталі чи інші складанні одиниці. 
 Б а з о в а  с к л а д а н н а  о д и н и ц я  – це складанна одиниця, з якої починають 

складання виробу, приєднують до неї деталі чи інші складанні одиниці (ДСТУ 2390–94). 

І 

І ІІ

ІІ
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по фундаменту за допомогою кранів, домкратів, гвинтових упорів, важелів або 
клинових пристроїв (рис. 5.18). 

Після сполучення висків з кернами осей I–I і II–II базової деталі здійс-
нюють контроль горизонтальності і вивіряння обладнання по висоті (штихма-
сами, брусковими та гідростатичними рівнями (ГОСТ 9392–89), іншими гео-
дезичними приладами). Точність горизонтальності базової деталі і її положен-
ня по висоті залежить від способу спирання обладнання на фундамент. Для 
одночасного вивіряння по висоті і в плані часто застосовують двогвинтові 
пристрої. 

Особливої уваги потребує вивіряння взаємного положення кількох базо-
вих деталей однієї машини або апарата, наприклад, двох рам компресора 
(рис. 5.21). 

 
Рис. 5.21. Варіант вивіряння взаємного положення двох базових деталей однієї  

машини або апарата: а – рівень рамний; б – рівень брусковий; 1 – корпус; 2 – ампула  
основна поздовжня; 3 – ампула встановлювальна поперечна; 4 – перевірна лінійка 

Для полегшення монтажу великогабаритного обладнання, наприклад, 
колонних апаратів, отвори в його опорних частинах під фундаментні болти 
виконують діаметром у 1,5–2 рази більшим, ніж діаметр шпильок болтів 
(рис. 5.22). Після вивіряння обладнання зверху отворів під гайку підкладають 
шайбу з діаметром отворів на 1…2 мм більшим, ніж діаметр шпильки фунда-
ментного болта, яку приварюють до опори (при цьому поздовжні осі шайби і 
фундаментного болта можуть не збігатися). 
 
 

Рис. 5.22. Використання приварних шайб під час  
монтажу великогабаритного обладнання: 1 – нижнє 
опорне кільце; 2 – верхнє опорне кільце; 3 – ребро;  

4 – обичайка опори колонного апарата; 5 – приварна 
шайба; 6 – вісь фундаментного болта 
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Широкого застосування для монтажу обладнання набувають лазерні ге-
одезичні прилади: візири (для задання у просторі лазерним променем опорної 
лінії – реперної осі, відносно якої виконують потрібні вимірювання), прилади 
вертикального проектування (для передавання планових координат на різні 
монтажні рівні), нівеліри і теодоліти. Деякі схеми використання лазерних 
приладів наведено у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3. Схеми і галузі використання лазерних геодезичних приладів 

Схема Галузь використання 

 

Задання горизонтальних напрямків, задання і 
вимірювання кутів (1 – лазерний випроміню-
вач; 2 – однократні позиційно-чутливі цільові 
знаки (ПЧЦЗ)) 

 

Геометричне нівелювання (1 – лазерний ви-
промінювач; 2 – нівелірна рейка; 3 – вивірні 
елементи) 

 

Будування лінії заданого уклону (1 – лазерний 
теодоліт; 2 – нівелірна рейка; 3 – вивірні еле-
менти) 

 

 

Задання базової осі (1 – лазерний випроміню-
вач; 2 – робочий ПЧЦЗ; 3 – контрольний 
ПЧЦЗ; 4 – геодезична позначка) 

 

Будування осі, перпендикулярної до іншої 
(1 – лазерний випромінювач; 2, 6 – фотоприй-
мачі (ПЧЦЗ); 3, 7 – плашки фіксації осей); 4 – 
пентапризма; 5 – контрольний фотоприймач) 

 

Будування двох паралельних осей, перпенди-
кулярних до створу (1 – лазерний випроміню-
вач; 2, 7 – контрольні точки створу; 3 – напів-
прозоре дзеркало; 4 – робочі приймачі 
(ПЧЦЗ); 5 – пентапризма; 6 – контрольний 
фотоприймач) 
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Продовження табл. 5.3 

Схема Галузь використання 

 

Контролювання відхилень від співвісності 
отворів (1 – лазерний випромінювач; 2 – при-
ймачі випромінювання (ПЧЦЗ); 3 – контро-
льовані елементи) 

 

Перевірка вертикальності приладом вертика-
льного проектування (1 – прилад вертикаль-
ного проектування; 2 – приймач випроміню-
вання; 3 – контрольований елемент) 

 

Перевірка вертикальності горизонтально вста-
новленим випромінювачем (1 – лазерний ви-
промінювач; 2 – пентапризма або дзеркало;    
3 – нівелірні рейки або стаціонарні штирі) 

 

Перевірка вертикальності апарата лазерним 
теодолітом (1, 4 – поздовжня і поперечна осі; 
2, 5 – лазерні теодоліти; 3 – риски на корпусі 
апарата) 

Під час монтажу обладнання зазвичай процес вивіряння поєднують з 
попереднім затягуваннням фундаментних болтів. Остаточно їх затягують рів-
номірно за два–три обходи (якщо в технічній документації спеціальних вказі-
вок). Крутні моменти при цьому не повинні перевищувати наведених у 
табл. 5.4. 

Спочатку затягують болти, розташовані на осях симетрії опорної части-
ни обладнання, а потім послідовно переходять до болтів, більш віддалених від 
цих осей. 

Після вивіряння і закріплення обладнання складають акт про відповід-
ність його встановлення вимогам технічної документації, який підписують 
представники монтажної організації і замовника. 
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Таблиця 5.4. Максимальні крутні моменти в разі затягування фундаментних болтів 

Діаметр нарізі болта, 
мм 

Крутний момент, 
Н·м 

Діаметр нарізі болта, 
мм 

Крутний момент, 
Н·м 

10 12 48 2300 
12 24 56 3700 
16 60 64 6000 
20 100 72 8600 
24 250 90 12000 
20 550 100 16800 
36 950 110 32500 
42 1500   

Для підливання обладнання бетонною сумішшю або цементним розчи-
ном після встановлення і остаточного вивіряння обладнання по периметру 
останнього влаштовують опалубку зазвичай з дощок на відстані 100…150 мм 
від краю опорної частини і по висоті на 20…30 мм вище від проектної познач-
ки підливи. Усі трубопроводи, що стикаються з опалубкою, обгортають толем 
так, щоб після підливання утворилися зазори, достатні для вільного перемі-
щення труб під час їх розширення й подовження (скорочення). Товщина під-
ливи має бути 50…80 мм. За наявності на нижній поверхні опорної частини 
обладнання ребер жорсткості, що виступають униз, під ними теж має бути за-
безпечений зазор для підливи. 

Бетонну суміш або цементний розчин рекомендується подавати вібру-
ванням із застосуванням лотка-нагромаджувача, причому вібратор не повинен 
торкатися обладнання (рис. 5.23). 

Висота шару підливи за межами опорної частини обладнання має бути 
на 20…30 мм більшою від висоти основної частини підливи. 

 
Рис. 5.23. Підливання обладнання: 1 – опалубка; 2 – опорна частина обладнання;  

3 – лоток-нагромаджувач; 4 – підливна суміш; 5 – приварна шайба; 6 – фундамент 

а б 
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5.6.3. Монтаж вертикальних апаратів 
Установлювати вертикальні апарати на фундамент за одним з методів 

(індустріальним, збільшуваними блоками або за місцем) можна різними спо-
собами. 

5.6.3.1. Спосіб нарощування (знизу вгору) 
Монтаж починають з нижньої частини виробу (найчастіше апарата) по-

слідовним нарощуванням розташованих вище частин виробу. Цей спосіб по-
требує влаштування риштовань і підмостків, оскільки в міру нарощування ви-
робу потрібно виконувати роботи на дедалі більшій висоті (рис. 5.24, а, б). 
Цей спосіб властивий для методів монтажу за місцем і монтажу збільшувани-
ми блоками. 

5.6.3.2. Спосіб підрощування (зверху вниз) 
Монтаж починають з верхньої частини виробу (теж найчастіше апара-

та). Змонтовану частину піднімають на висоту, достатню для встановлення під 
нею частини виробу, розташованої нижче, після чого обидві частини стику-
ють, отриману частину виробу піднімають на потрібну висоту для приєднання 
наступної частини і так далі до повного складання виробу (рис.5.24, в). 

Перевага способу полягає в тому, що всі роботи виконують унизу (май-
же безпосередньо на ґрунті). При цьому немає потреби улаштовувати ришто-
вання і підмостки. Але цей спосіб потребує наявності механізмів, вантажопід-
йомність яких не менша за масу повністю складеного виробу. 

 
Рис. 5.24. Монтаж колонного апарата способами нарощування (а – схема; б – фотознімок)  

і підрощуванням (в – схема): I–V – послідовність установлення частин апарата 

а б в 
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5.6.3.3. Спосіб установлення виробу поворотом без відриву  
від ґрунту (поворотом навколо шарніра) 

Цей спосіб передбачає застосування щогол і порталів, вантажопідйом-
них кранів і трубоукладачів під час монтажу вертикальних апаратів у повніс-
тю складеному вигляді. Потрібна вантажопідйомність механізмів у цьому разі 
може бути значно меншою за масу апарата, особливо якщо його центр маси 
розміщено близько до основи апарата (рис.5.25–5.27). 

 
Рис. 5.25. Схема монтажу колонного апарата поворотом навколо шарніра за допомогою  
однієї або двох нерухомих вертикальних щогол: 1 – апарат; 2 – шарнір; 3 – нерухома  
щогла; 4 – лебідка; 5 – якір; 6 – гальмівний канат; 7 – вантажний канат; 8 – вантажний  

поліспаст; 9 – утримувальні ванти 

 
Рис. 5.26. Схема монтажу колонного апарата поворотом навколо шарніра за допомогою  

хитної щогли: 1 – апарат; 2 – шарнір; 3 – хитна щогла; 4 – лебідка; 5 – якір; 6 – гальмівний 
канат; 7 – вантажний канат; 8 – вантажний поліспаст; 9 – тягнуча ванта 

 
Рис. 5.27. Схема конструкції шарніра колонного апарата: а – апарат; б – шарнір;  

1, 2 – ліва і права опори; 3 – вісь; 4 – нижня опора 
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5.6.3.4. Спосіб установлення ковзанням опорної частини  
виробу по ґрунту 

Цей спосіб іноді називають ще способом піднімання з підтяганням ниж-
ньої частини виробу. Виріб (найчастіше колонний апарат) піднімають за вер-
шину, а нижню частину, покладену на полозки, підтягають під час монтажу 
лебідкою або трактором таким чином, щоб вантажні поліспасти весь час роз-
міщалися майже вертикально (рис.5.28, 5.29). Цей спосіб також використову-
ють для монтажу повністю складених апаратів. 

 
Рис. 5.28. Схема монтажу колонного апарата ковзанням опорної частини по ґрунту: 1 – апарат; 

2 – опорна частина; 3 – нерухома щогла; 4 – вантажна лебідка; 5 – підтягувальна лебідка 

 
Рис. 5.29. Фотознімок монтажу колонного апарата масою 700 т ковзанням опорної частини 

по ґрунту за допомогою двох щогол 
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5.6.3.5. Спосіб установлення виробу підніманням  
у горизонтальному або похилому положенні  
з наступним його поворотом навису 

Стропування апарата виконують трохи вище від його центра маси за ца-
пфи або монтажні штуцери. Під час піднімання апарат утримують у горизон-
тальному або похилому положенні за допомогою гальмівної відтяжки й лебід-
ки. Гальмівну відтяжку після підняття апарата ослаблюють, апарат при цьому 
займає вертикальне положення, після чого його опускають основою на фун-
дамент (рис. 5.30, 5.31). На відміну від інших способів монтажу повністю 
складених апаратів цей спосіб не потребує спеціальних пристроїв (поворотно-
го шарніра або полозків). 

 
Рис. 5.30. Спосіб монтажу колонного апарата підніманням у горизонтальному положенні  
з наступним його поворотом навису: 1 – апарат; 2 – опорна частина; 3 – нерухома щогла;  

4 – вантажна лебідка; 5 – гальмівна лебідка; I–III – послідовність установлення апарата 

5.6.4. Монтаж горизонтальних апаратів 
Горизонтальні апарати, особливо довгі й невеликого діаметра, встанов-

люють здебільшого на фундамент вантажопідйомними кранами або щоглами. 
Кількість кранів визначають масою й жорсткістю монтованого апарата (тобто 
можливістю його поперечного згину під дією власної маси). 

Стропують обладнання за монтажні вушки або штуцери, а без них – ка-
натними петлями за корпус. При цьому можуть бути застосовані спеціальні 
пристрої (наприклад, траверси). Під час монтажу потрібно стежити за тим, 
щоб місця стропування не збігалися з посадковими поверхнями апарата. 

Без вантажопідйомного устатковання іноді циліндричні горизонтальні 
апарати встановлюють на фундамент накочуванням (рис. 5.32), а апарати з по-
перечним перерізом будь-якої форми – затягуванням на фундамент по похилій 
площині (пандусу) на дерев’яних або металевих санях (рис. 5.33). 
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Рис. 5.31. Послідовність монтажу колонного апарата автомобільним краном (а–д) 

 
Рис. 5.32. Установлення циліндричного горизонтального апарата накочуванням на фундамент: 

1 – апарат; 2 – фундамент; 3 – канат; 4 – на якір; 5 – до вантажної лебідки; 6 – пандус 

 а   б

 в   г

в 
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Рис. 5.33. Установлення еліптичного горизонтального апарата на фундамент  

затяганням по похилій площині (пандусу): 1 – апарат; 2 – фундамент; 3 – канат;  
4 – на якір; 5 – до вантажної лебідки; 6 – пандус; 7 – сани 

Часто вантажопідйомні пристрої, що застосовують для монтажних робіт, 
залишають і для проведення подальшого ремонту обладнання. Так, монтаж 
обертової печі для випалу цементної шихти (діаметр печі 7 м, довжина 230 м, 
загальна маса 6250 т; розташована в м. Балаклея Харківської обл.) виконують 
козловим краном вантажопідйомністю 320 т з шириною колії 35 м і висотою 
підіймання 30 м, який призначений також і для проведення ремонтних робіт. 

5.6.5. Монтаж і демонтаж обладнання в будівлях 

Найбільш складним є монтаж обладнання хімічних та нафтопереробних 
виробництв у багатоповерхових виробничих будинках або на «етажерках» – 
багатоярусних залізобетонних або металевих конструкціях. 

Під час проектування будинків або «етажерок» (далі – будівлях), якщо 
це можливо, бажано передбачати монтажні прорізи, які розташовані співвісно 
на всіх поверхах будівлі (рис. 5.34). Обладнання подають до монтажного про-
різу, піднімають краном або таллю на потрібний поверх і за допомогою лебід-
ки відтягають на місце монтажу (для цього можна використати і мостовий 
кран, якщо він є на цьому поверсі). Цей метод потребує послідовного монтажу 
і демонтажу, тобто монтують у першу чергу те обладнання, яке найбільш від-
далене від прорізу, а демонтують навпаки – найближчі до нього. Трудність 
цього методу відчувається особливо під час ремонтних робіт: якщо треба за-
мінити якийсь апарат, то для цього потрібно демонтувати всі вироби, які роз-
міщені між ним і монтажним прорізом. 

Обладнання на високі поверхи можна подавати також крізь наявні ві-
конні, дверні і спеціально пристосовані бокові прорізи. Підіймання апарата на 
другий ярус залізобетонного постаменту з перекриттям показано на рис. 5.35. 

Для підіймання використовують хитну щоглу, оснащену двома поліспа-
стами. Апарат стропують таким чином, щоб для зберігання рівноваги у підня-
тому положенні задній строп став віддаленим якомога далі від центра. Підій-
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мання виконують обома поліспастами до рівня ярусу, потім нахилом щогли 
апарат своїм переднім кінцем заносять на площадку, після чого передній полі-
спаст і передній строп звільняють, а апарат лебідкою затягують на місце мон-
тажу. 

У ряді випадків для збільшення прорізу доводиться руйнувати частину 
стіни, що прилягає до вікна, або демонтувати покрівлю. 

 
Рис. 5.34. Монтаж обладнання у будівлях крізь 
монтажний проріз: 1 – каркас будівлі; 2 – між-
поверхові перекриття; 3 – апарат, що монтують; 
4 – підтягувальна лебідка; 5 – таля; 6 – змонто-

ваний апарат; 7 – монтажний проріз 

Рис. 5.35. Монтаж апарата крізь вікон-
ний проріз: 1 – залізобетонний поста-
мент; 2 – апарат; 3 – хитна щогла;      

4 – передній поліспаст; 5 – задній по-
ліспаст; 6 – підтягувальна лебідка 

5.7. Такелажні роботи 
Такелажними називають роботи, пов’язані з підійманням, переміщенням 

у просторі та опусканням вантажів, зокрема обладнання або його частин, тру-
бопроводів, металоконструкцій тощо. 

Такелажні роботи виконують за допомогою різноманітної оснастки (ка-
натів, стропів, блоків, поліспастів, талей, лебідок, домкратів), вантажопідйом-
них кранів (рис. 5.36, 5.37), щогол, порталів, шеврів, універсальних і спеціаль-
них пристроїв. 
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Рис. 5.36. Автомобільний кран моделі MK 80 фірми Liebherr (Німеччина)  

[Liebherr. Mobilbaukran MK 80: каталог. – Liebherr-Werk Biberach GmbH, [2008?]. – 7 с]. 

 
Рис. 5.37. Автомобільний кран фірми Liebherr (Німеччина) 
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5.7.1. Канати 
Найбільшого поширення для проведення такелажних робіт набули ста-

леві канати, які використовують як вантажні (ГОСТ 7668–80, ГОСТ 3079–80), 
підтримні (ГОСТ 2688–80, ГОСТ 3079–80) і стропові (ГОСТ 7668–80) і мають 
відповідати ГОСТ 3241–91 Канаты стальные. Технические условия. 

Канати застосовують для монтажних поліспастів, стропів, відтяжок, ро-
зчалок і тяг. Для виготовлення стропів іноді використовують сизальські, пря-
див’яні та капронові канати. 

Під час роботи з канатами виникає потреба в з’єднанні кінців канатів 
або їх приєднанні до інших елементів оснастки. 

Найбільш надійний спосіб з’єднання кінців канатів – сплетення їх між 
собою. При цьому сплетенню підлягають лише канати однакових розмірів і 
конструкції, а довжина відрізка сплетення має бути не меншою за 40 діаметрів 
каната. Для отримання легкорознімних з’єднань канатів їх кінці можна закрі-
плювати затискачами, при цьому надійність закріплення іноді контролюють 
спеціальною петлею: під час роботи каната форма і розміри цієї петлі мають 
залишатися незмінними (рис.5.38). 

 
Рис. 5.38. Закріплення канатів між собою за допомогою затискачів:  

1 – канат; 2 – затискач; 3 – сигнальна петля 

На вантажопідйомному механізмі кінець каната закріплюють за допомо-
гою сплетення, встановлення затискачів, заливання у втулку легкоплавких 
сплавів, а також за допомогою клина в сталевій кованій, штампованій або ли-
тій конусній втулці (рис. 5.39). 

 
Рис. 5.39. Способи закріплення кінців канатів на вантажопідйомному механізмі:  

а – закріпленням канату; б – установленням затискачів; в – заливанням у втулку легкоплав-
кого сплаву; г – за допомогою клина у конусній втулці 
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Петля на кінці каната, зокрема і петля стропа, спряжена з кільцями, 
крюками та іншими деталями, має бути виконана із застосуванням коуша. Для 
закріплення кінця каната за допомогою затискачів їх кількість має бути не ме-
ншою ніж три, а крок розміщення затискачів і довжина вільного кінця каната 
не меншими від шести діаметрів каната. Стропи виготовляють з м’яких сталь-
них канатів діаметром до 30 мм. 

Найбільшого поширення набули універсальні стропи УСК1, УСК2, 1СК, 
2СК, 3СК і 4СК: номер означає кількість гілок у стропі (рис. 5.40). Іноді стро-
пи виготовляють із сталевих ланцюгів. 

 
Рис. 5.40. Стропи: а – УСК1; б – УСК2; в – 1СК; г – 2СК; д – 3СК; е – 4СК;  

1 – канат; 2 – коуш; 3 – підвіска; 4 – гак 

 а  б 

 в 

 г 

 д 

 е 
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Для підіймання вертикальних апаратів часто використовують напівав-
томатичні стропи (захвати), обладнані спеціальними замками (механічними 
або електромеханічними) для розстроповування з робочого місця монтажника, 
в тому числі і з ґрунту, а за несиметричного розміщення центра маси вантажу 
використовують самовстановлювальний строп (рис. 5.41). 

 
Рис. 5.41. Напівавтоматичний (а) і самовстановлювальний (б) стропи: 1 – палець;  

2 – скоба захоплювального пристрою; 3 – строп; 4 – монтажний штуцер вертикального  
апарата; 5 – канат для дистанційного розстроповування; 6 – вантаж;  
7 – самовстановлювальний строп; 8 – напрямний сектор; 9 – скоба 

Під час виконання такелажних робіт виникає потреба використовувати 
різні способи в’язання вузлів (рис. 5.42). 

 
Рис. 5.42. Канатні вузли: а – прямий; б – брамшкотовий; в – бесідковий; г – подвійний 

бесiдковий; д – штиковий; е – напівштиковий; ж – вісімка; и – подвійна вісімка; к – мертва пет-
ля; л – закладна мертва петля; м – подвійна вісімка зі шлангом; н – простий вантовий щабельний; 
п – подвійний вантовий щабельний; р – засувний штик; 1 – в’язання вузла; 2 – зав’язаний вузол 
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Канати у вузлах піддаються згинам, тому їх несуча здатність зменшуєть-
ся на коефіцієнт зменшення несучої здатності каната залежно від виду вузла: 
Прямий, брамшкотовий, бесідковий, подвійний бесідковий ................................................ 0,4 
Штиковий, напівштиковий ....................................................................................................... 0,7 
Вісімка, подвійна вісімка, мертва петля, закладна мертва петля, 
подвійна вісімка зі шлангом ..................................................................................................... 0,6 
Простий вантовий щабельний, подвійний вантовий щабельний, засувний штик .............. 0,5 

5.7.2. Гаки, блоки і поліспасти 
Як вантажозахватні органи на вантажопідйомних механізмах використо-

вують однорогі та дворогі ковані або штамповані гаки, скоби і рознімні підвіски. 
Для надання канату певного напрямку застосо-

вують відвідні блоки, при цьому у вантажопідйомних 
пристроях ці блоки ще називають монтажними або ва-
нтажними. Блок (канатний) – це обертовий елемент з 
одним чи кількома рівчаками для напрямлення канатів. 
Блоки бувають однорольні (використовують як відвід-
ні і для підіймання легких вантажів) і багаторольні 
(для підіймання важких вантажів). Вантажопідйом-
ність однорольних становить 1…25 т, а тринадцятиро-
льних – до 630 т. 

Для зменшення тягового зусилля використову-
ють поліспасти – блоково-канатні системи для зміни 
сили та швидкості пересування каната (рис. 5.43). По-
ліспаст складається із двох канатних блоків, з’єднаних 
між собою канатом. Один з блоків (нерухомий) закріп-
люють на підіймальному пристрої (щоглі, порталі, ше-
врі), а другий (рухомий) – прикріплюють до вантажу, 
який треба підіймати. 

Рис. 5.43. Поліспаст: 1, 6 – серги; 2, 5 – нерухомий і рухомий блоки;  
3 – нерухомий кінець троса; 4 – збіжний кінець троса 

5.7.3. Талі, лебідки і домкрати 
Талі й лебідки використовують для створення тягового зусилля. 
Лебідка – це механізм, тягове зусилля якого передається за допомогою 

гнучкого елемента (каната, ланцюга) від урухомлювального барабана 
(ДСТУ 2986–95). 

Лебідки бувають барабанними, з канатнопровідними шківами і шпильо-
ві, а також з ручним і електричним урухомниками загального використання, 
що застосовують як самостійні механізми, і спеціальні, що входять до складу 
кранів (рис. 5.44). 
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Рис. 5.44. Електрична монтажна лебідка вантажопідйомністю 5 т 

Таля – це вантажопідйомний механізм, змонтований в одному корпусі з 
урухомником. 

Талі використовують під час монтажу і ремонту відносно легкого обла-
днання. Розрізняють ручні та електричні талі. Найпростіші механічні талі з 
ручним урухомником називаються кішками (рис. 5.45). 

Ручні талі бувають підвісні шестеренні і з черв’ячним підіймальним ме-
ханізмом, а також пересувні черв’ячні. Електричні талі виготовляють у вигля-
ді самостійних машин, призначених для підіймання і горизонтального пере-
міщення, або у вигляді механізмів у складі однобалкових мостових, козлових і 
консольних кранів. Електрична таля складається з барабана для навивання ка-
ната і поліпласта, підвішених до візка, і переміщується по нижньому поясу 
двотаврової балки (монорейці). Електричною таллю керують за допомогою 
кнопкових пультів, підвішених до корпусу на гнучкому кабелі (рис. 5.46). 

 
Рис. 5.45. Схеми кішок: а – без механізму пересування; б – з механізмом пересування 
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Рис. 5.46. Електрична таля вантажопідйомністю 5…10 т 

Для створення штовхального зусилля широко використовують домкра-
ти: клинові (вантажопідйомність зазвичай до 40 т), рейкові (до 5 т), гвинтові 
(до 20 т), гідравлічні (до 200 т) і пневмогідравлічні (до 60 т). 

Робочий хід більшості домкратів не перевищує 400 мм, тому підняття 
вантажів на висоту, що його перевищує, виконують етапами з тимчасовим 
спиранням вантажу на проміжну опору (рис. 5.47). 

 
Рис. 5.47. Схеми підіймання обладнання домкратами: а – вихідний стан; б, в – проміжний 
стан; г – закінчення підіймання; 1 – домкрат; 2 – проміжна опора; 3 – станина обладнання;  

4 – шпали під обладнанням; 5 – шпали під домкратом 

Для закріплення вант, розчалок, відтяжок, такелажних пристроїв і стаці-
онарних лебідок використовують горизонтальні якорі (рис. 5.48). 

Пальові та заглиблені якорі виготовляють дерев’яними, металевими і 
залізобетонними. Найбільшого ж поширення набули якорі наземні полегшені, 
напівзаглиблені та наземні на шипах. 
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Рис. 5.48. Якорі: а – пальовий; б – заглиблений; в – наземний полегшений;  
г – напівзаглиблений; д – наземний на шипах; е – гвинтовий; ж – кріплення лебідки за якір 
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Наземні полегшені якорі (рис. 5.48, в) складаються з двох зварених рам, 
з’єднаних у середній частині віссю, а в задній – консольною рамою для вста-
новлення на неї лебідки. До нижньої поверхні рам приварено швелери, які за-
безпечують надійне зчеплення якоря з ґрунтом. На раму кладуть потрібну кі-
лькість залізобетонних блоків залежно від вантажопідйомності. Широко за-
стосовують якорі на допустимі зусилля до 50 т. 

Напівзаглиблені якорі (рис. 5.48, г) складаються із залізобетонних бло-
ків зазвичай розміром 900×900×400 мм і масою 7,5 т кожний. Залежно від кі-
лькості блоків застосовують якорі на зусилля до 110 т. 

Наземні якорі на шипах (рис.5.48, д) складаються з рам і залізобетонних 
блоків масою не меншою за 40 т. Рама являє собою зварену конструкцію з 
труб і швелерів. Перпендикулярно до площини рами приварюють шипи тав-
рового перерізу, які під дією маси якоря врізаються в ґрунт. Ванти закріплю-
ють у центрі якоря. Поширені якорі на зусилля до 1000 т. 

Гвинтові якорі (рис.5.48, е) застосовують для сприймання вертикальних 
зусиль. 

5.7.4. Вантажопідйомні крани, щогли, портали і шеври 
Під час монтажу обладнання широко використовують вантажопідйомні 

крани, особливо самохідні: на гусеничному (рис. 5.49), колісному або спеціа-
льному ходу (зазвичай на відкритому монтажному майданчику), а також кра-
ни мостового і козлового типів (переважно в приміщеннях). 

Для підіймання вантажів майже у всіх випадках, коли неможливе засто-
сування кранів, використовують монтажні щогли (у тому числі і щоглові кра-
ни), портальні підйомники або портали і шеври. 

Монтажна щогла – це металевий стояк, що встановлюють вертикально 
або з деяким нахилом і утримують у стійкому положенні вантами (відтяжка-
ми), які одним кінцем закріплюють до верху (оголовка) щогли, а іншим – за 
якорі (рис. 5.50). Кут нахилу вант до горизонту 45º…60º, кількість – зазвичай 
чотири або п’ять (додаткову п’яту ванту застосовують для пересування щогли 
по монтажному майданчику (рис. 5.51). В останньому випадку щоглу не де-
монтують, а пересувають за допомогою лебідки, підтягаючи основу щогли, 
потім її оголовок і т.ін. При цьому для полегшення пересування бажано, щоб 
кут між поздовжньою віссю щогли і вертикаллю не перевищував 15º…20º. 

Щогли вантажопідйомністю до 100 т виготовляють з труб (однієї, 
трьох або чотирьох), а до 500 т – з профільного металопрокату квадратного 
перерізу. До оголовка щогли підвішують один або два поліспасти. Зусилля 
від щогли на ґрунт передається через опорний башмак, з’єднаний із стояком 
щогли жорстко або шарнірно (шарнір кульовий або один чи два циліндричні) 
(рис. 5.52). 
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Рис. 5.49. Вантажопідйомні крани: на гусеничному ходу фірми SANY Group  

вантажопідйомністю: а – 100 т; б – 260 т; ; в – 630 т; г – 900 т 

а 

б в г 

Технічна характеристика крана моделі SCC9000: 
Вантажопідйомність, т 900 
Довжина основної стріли, м 30…90 
Довжина стріли з ріжком, м 48+96 
Маса, т 740 
Маса контрвантажу, т 135+40+250 
Максимальна маса під час 
транспортування, т 52,5 
Габарити під час 
транспортування, м 15×3,58×3,24 
Тиск на ґрунт, МПа 0,173 
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Рис. 5.50. Схема встановлення щогли вантажопідйомністю 400 т, заввишки 60 м:  
1 – якорі; 2 – вантові поліспасти; 3 – ванти; 4 – вантажний поліспаст; 5 – щогла;  

6 – вантажні лебідки 

 
Рис. 5.51. Схема пересування щогли: 1 – 
щогла; 2 – ванти; 3 – лебідка; 4 – поліспаст 
пересування щогли; 5 – утримувальний ка-
нат; 6 – якір; I–V – послідовні положення 

щогли під час пересування 

Рис. 5.52. Конструкція щогли: 1 – щогла; 2 – 
поліспаст; 3 – поперечна труба; 4 – штир 

для утримання щогли; 5 – ванта; 6 – «павук» 
для вант; 7 – відвідний блок; 8 – штир для 
кріплення відвідного блока; 9 – нерухома 

опора; 10 – поворотна опора 
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Під час монтажу обладнання за допомогою щогли без відриву від ґрунту 
її вантажопідйомність суттєво збільшується. Так, якщо з відривом від ґрунту 
вантажопідйомність щогли становить 400 т, то без відриву – до 800 т, а за до-
помогою двох таких щогл підіймають апарати (без відриву від ґрунту) масою 
до 1600 т. 

Є багато способів установлення щогл у робоче положення. Найбільшого 
поширення набули встановлення щогл вантажопідйомними кранами, поворо-
том навколо шарніра (рис. 5.53) і за допомогою допоміжної «падаючої» щогли 
(рис. 5.54). 

 
Рис. 5.53. Установлення монтажної щогли у робоче положення поворотом навколо  
шарніра: 1 – щогла; 2 – вантажний канат; 3 – лебідка; 4 – стояк з блоком для відриву  

щогли від ґрунту; 5 – гальмівний канат 

 
Рис. 5.54. Установлення монтажної щогли за допомогою допоміжної «падаючої» щогли:  

1 – щогла; 2 – канат; 3 – лебідка; 4 – допоміжна «падаюча» щогла; 5 – поліспаст 
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Як підіймальні пристрої використовують також портальні підйомники 
(портали) і шеври (рис. 5.55). 

 
Рис. 5.55. Монтажний портал і шевр: а – портал (1 – строп; 2, 12 – якорі; 3, 6 – вантові й  

вантажний поліспасти; 4, 7, 9 – задні, бокові і передні ванти; 5 – відвідні блоки; 8, 13 – лебідки; 
10 – розчалки; 11 – башмак); б – шевр (1 – вантажний поліспаст; 2 – шевр; 3 – відвідний блок; 

4 – вантажний канат; 5 – канат для зміни нахилу шевра; 6 – шарнірна опора) 

Портал являє собою П-подібну конструкцію і складається з двох ніг, 
з’єднаних вгорі ригелем. Унизу ноги порталу спираються на башмаки 
(рис. 5.55, а). З’єднання ніг з башмаками за допомогою циліндричних шарні-
рів забезпечує поворот порталу під час його монтажу, а також зміну нахилу 
порталу під час монтажу обладнання. Зазвичай портал розчалюють шістьма 
вантами. 

Шевр являє собою А-подібну конструкцію, виготовлену зі сталевих труб 
або профільного прокату, і за формою та принципом дії схожий на портал. Під 
час роботи шевр зазвичай нахиляють і утримують у цьому положенні однією 
гальмівною відтяжкою, закріпленою за якір (рис. 5.55, б). 
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Обладнання, що підіймають під час транспортування й монтажу, здебіль-
шого стропують за спеціальну монтажну оснастку: вантажні гвинти (рим-болти), 
петлі, скоби, цапфи, монтажні штуцери тощо. Без них стропують за надійні за мі-
цністю і жорсткістю частини обладнання (на кресленику й самому виробі місце 
стропування позначають). Строп має забезпечити певне положення трохи підня-
того вантажу, для чого потрібно встановити його центр маси розрахунком або 
пробним підвішуванням. Центр маси вантажу, який вільно підвішено, має бути на 
осі гака. Стропування має забезпечувати наступне розстроповування (наприклад, 
укладання під стропом підкладок). 

Під час монтажу стропи закріплюють безпосередньо на обладнанні або 
із застосуванням спеціальних траверс, конструкція яких залежить від жорст-
кості обладнання, що підіймають, методів монтажу, кількості одночасно за-
стосовуваних механізмів та інших факторів (рис. 5.56, 5.57). 

 
Рис. 5.56. Схеми стропування обладнання за допомогою траверс: а – горизонтального апа-
рата; б – вертикального апарата; в – система траверс для чотирьох вантажопідйомних меха-
нізмів; г – траверса з противагою (використовують у випадку, коли гак крана не дістає до 
місця монтажу); д – траверса для підіймання тонкостінних обичайок; е – стропування насо-

сного агрегату за допомогою траверси (1 – рим-болт; 2 – такелажна скоба; 3 – траверса) 

 г  д  е 

 а 
 б  в 



 

 261

 
Рис. 5.57. Схеми стропування обладнання: а – стропування через патрубок; б – комбіноване 
стропування; в – стропування апаратів великого діаметра; г – стропування за монтажні 

штуцери; д – стропування за приварені скоби; е – безпосередній захват 

 а  б 

 в  г 

 д  е 
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Траверси потрібні для забезпечення безпечних умов монтажних робіт, 
особливо для підіймання обладнання кількома вантажопідйомними пристроя-
ми, або виконання робіт методами, які передбачають нерівномірне наванта-
ження елементів такелажної оснастки. Найбільшого поширення набули траве-
рси загального призначення для підіймання колонних апаратів і балансирні 
траверси, конструкція яких забезпечує вертикальне (без перекосу) положення 
вантажу, що підіймають. 

Одним з найефективніших способів монтажу обладнання хімічних і на-
фтопереробних виробництв (особливо у важкодоступних місцях і умовах дію-
чого виробництва) є використання гелікоптерів: Мі-6 (максимальне комерцій-
не навантаження на зовнішній підвісці становить 8000 кг); Мі-8 (3000 кг); Мі-
10 (важкий транспортний гелікоптер – літальний кран, максимальне комер-
ційне навантаження – 11000 кг); Мі-17-1В (5000 кг); Мі-26ТМ (гелікоптер-
літальний кран, 20000 кг); Мі-38 (6000 кг). Недоліками цього способу є обме-
жена вантажопідйомність, малий час монтажного циклу (висіння гелікоптера 
над місцем монтажу – не більше 15 хв) і потреба високої кваліфікації льотчи-
ка, оператора гелікоптера та монтажників. Обладнання монтують зазвичай ме-
тодом нарощування і поворотом навколо шарніра. 

5.8. Випробування обладнання, пусконалагоджувальні  
роботи і здача обладнання в експлуатацію 

Змонтоване обладнання піддають таким індивідуальним випробуван-
ням: на щільність і міцність – посудини та апарати, змащувальні системи й 
системи охолодження; вхолосту і під навантаженням – машини й механізми, а 
також апарати з урухомником. Якщо випробування окремого виробу (посуди-
ни, апарата або машини) неможливі у відриві від випробувань суміжного об-
ладнання і комунікацій (наприклад, каландр для перероблення пластичних мас 
і гумових сумішей), їх проводять під час комплексного випробування облад-
нання (наприклад лінії для виробництва безосновних рулонних матеріалів на 
базі каландра). 

Змонтовані посудини та апарати випробують на щільність і міцність у 
випадках: 

1) з моменту випробування посудини чи апарата на підприємстві-
виробнику після їх виготовлення сплив гарантійний термін; 

2) посудина чи апарат має видимі дефекти, отримані під час транспор-
тування; 

3) монтаж посудини чи апарата виконують з приварюванням деталей до 
корпусу після випробувань на підприємстві-виробнику. 

Посудина чи апарат підлягають випробуванню на місці монтажу, якщо 
їх постачають окремими частинами і вони підлягають збільшуваному скла-
данню на монтажному майданчику. 
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Послідовність проведення гідравлічних і пневматичних випробувань ро-
зглянуто в пункті 2.6.2. 

Пусконалагоджувальні роботи входять до обсягу монтажних робіт і 
проводять у чотири етапи: 

1) етап роботи з проектною документацією (своєчасне внесення заува-
жень); 

2) етап будівельно-монтажних робіт і підготовка об’єкта до пуску (ін-
женерний нагляд за монтажем обладнання з боку пусконалагоджувальних 
підрозділів); технічне керування проведенням промивок, продувок і випробу-
вань на міцність і герметичність); 

3) пусковий період (пуск виробництва в робочих середовищах); 
4) період освоювання проектних потужностей (аналіз роботи обладнан-

ня та його міжремонтних пробігів). 
Пуск обладнання пов’язаний з рядом труднощів. Причини відмов обла-

днання поділяють на такі групи: 
– несправності обладнання – 55…60 %; 
– помилки проекту – 10 %; 
– низька якість будівельно-монтажних робіт – 15 %; 
– помилки обслуговуючого персоналу – 10…15 %. 
Особливої уваги потребує пуск обладнання, що експлуатується на від-

критому повітрі або в неопалюваних приміщеннях. Пуск, випробування на 
герметичність таких посудин та апаратів у зимовий час потрібно проводити 
згідно з рис. 5.58, де p1 – тиск пуску; p2 – робочий тиск; t1 – найменша темпе-
ратура повітря, за якої допускається пуск посудини чи апарата під тиском p1; 
t2 – мінімальна температура, за якої сталь та її зварні з’єднання допускаються 
до роботи під тиском. 

 
Рис. 5.58. До визначення умов пуску і випробування на герметичність посудин та апаратів 

у зимовий час 

Значення тиску пуску залежить від робочого тиску (табл. 5.5), а значен-
ня t1 і t2 – від марки сталі (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.5. Визначення тиску пуску посудин та апаратів у зимовий час 

р2, МПа Менше 0,1 0,1…0,3 Понад 0,3 

р1, МПа р2 0,1 0,35 р2 

Примітка. За умови 12 tt ≤  тиск пуску 21 pp = . 

Таблиця 5.6. Визначення температур t1 і t2 

Марки сталі t1 , ºС t2, ºС Допустима середня температура найбільш холодної 
п’ятиденки в районі встановлення обладнання, ºС 

Ст3кп  10 Мінус 30 за об’єму менше 100 м3 
Ст3сп, Ст3пс 
20К-3, 20К-10 Мінус 20 0  

Ст3сп, Ст3пс 
Ст3Гпс, 20К-5 
20К-11 

Мінус 30 Мінус 20 
Не менша за мінус 40 

16ГС-3 
09Г2С-6,17 
17ГС-3, 17ГК-3 

 
Мінус 30 

 

16ГС-6,17 
09Г2С-5,17 
17ГС-6,12 
17Г1С-6,12 
20Ю4 
08Х22Н6Т 
08Х21Н6М2Т 

 
 

Мінус 40 

 
 

Мінус 40 

 
 

Не менша за мінус 40 

12ХМ, 12МХ 
10Х2ГНМ 

 0  

09Г2С-7,8 
12Х18Н10Т 
10Х17Н13М2Т 

 
t2 

Нижче 
мінус 40 

 
Не регламентується 

08; 10, 08; 08Т  Мінус 30 Мінус 30 
08ГТ  Мінус 60 Мінус 60 
Примітки: 

1. Для матеріалів, не наведених у табл. 5.6, температуру t2 визначають відповідно до 
ГСТУ 3-17-191–2000. 

2. Зупинка посудини або апарата в зимовий час, тобто зниження робочого тиску зі 
зниженням температури стінки, має зменшуватися згідно з рис. 5.56. 

3. Швидкість підвищення або зниження температури має бути не нижчим за 
30 ºС/год, якщо нема інших вказівок у технічній документації. 

4. Тиски p1 і p2 рекомендується досягати повільно по 0,25p1 або 0,25p2 протягом однієї 
години, з 15-хвилинним витриманням тисків на ступенях 0,25p1 (0,25p2); 0,5 p1 (0,5p2); 
0,75p1 (0,75p2). 

5. Сталі 08 і 10 згідно з ГОСТ 1577–93, 08 і 08Т згідно з ТУ 14-1-3271–81, 08ГТ згідно 
з ТУ 14-1-3899–85 застосовують для виготовлення емальованої апаратури. 
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Пуск обладнання потрібно правадити в суворій відповідності з експлуа-
таційною і ремонтною документацією. 

Приклад порядку роботи емальованої апаратури. 
Корпус апарата нагрівати повільно, подаючи пару в оболонку тільки після запов-

нення апарата рідким середовищем до рівня вище від лінії приварювання (розніму) оболо-
нки не менше 100 мм. 

Швидкість зміни температури стінки апарата не повинна перевищувати: з універса-
льним емалевим покривом сталевих апаратів – 4 ºС/хв, а чавунних – 3 ºС/хв; з універсаль-
ним емалевим покривом сталевих апаратів – 5 ºС/хв, а харчових виду П – 3 ºС/хв. 

Допустима мінімальна температура продукту або теплоносія, що подають в апарат 
або його оболонку, не повинна бути нижчою від різниці між температурою стінки апарата і 
визначеною з рис. 5.59 допустимою різницею температур. Для теплоносія допустима різ-
ниця температур може бути збільшена на 10 %. 

Приклад розрахунку: температура стінки апарата t = 180 ºС. 
З рис. 5.57 визначаємо ∆t = 40 ºС, тоді: 
– мінімальна допустима температура продукту 180–40 = 140 ºС; 
– мінімальна допустима температура теплоносія 180–1,1.40 = 136 ºС; 
– максимальна допустима температура продукту 180+1,1.40 = 224 ºС. 
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Рис. 5.59. Залежність допустимої різниці температур продукту або теплоносія ∆t і стінки 

емальованого обладнання tст 

Під час подавання в гарячий апарат холодного продукту або в оболонку холодного 
апарата теплоносія тиск в апараті потрібно знижувати до мінімуму. 

Під час подавання в гарячий апарат холодного продукту потрібно видаляти тепло-
носій з оболонки апарата. 

Теплоносій з гранично допустимою температурою, визначеною за допомогою рис. 5.57, 
рекомендується подавати в завчасно заповнений апарат. 

Завантажувати апарат сипкими матеріалами дозволяється тільки після заливання в 
апарат рідкої фази і завчасного ввімкнення перемішувального пристрою. 

Експлуатувати апарат з пошкодженим склоемалевим покривом не рекомендується, а 
використовувати у цьому випадку сильнодіючі на метал продукти, наприклад кислоти, ка-
тегорично забороняється. 

Приймальні випробування виробів виконують для визначення фактич-
них значень показників і підготовки рекомендацій з удосконалення виробу і 
його правильної експлуатації. 

∆t 

tст 
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Після виправлення помічених дефектів приймальна комісія (до складу 
якої, як правило, входять представники замовника, розробника, виробника, 
проектної організації, монтажної, налагоджувальної і ремонтної організацій 
(за їх наявності), а також залежно від призначення обладнання представників 
органів державного і пожежного нагляду) встановлює відповідність облад-
нання вимогам технічного завдання і в разі потреби дає рекомендації щодо 
доробки, а також виведення обладнання на проектну потужність (у випадку, 
коли обладнання з об’єктивних причин не може бути виведено на проектну 
потужність під час приймальних випробувань). 

Згідно з результатами приймальних випробувань комісія складає прото-
кол приймальних випробувань виробу, а на підставі протоколу – акт при-
ймання виробу, який затверджує замовник. Унікальні та особливо важливі 
об’єкти приймає державна приймальна комісія. 

Затверджений акт приймання виробу є підставою для передачі виробу 
для промислової експлуатації, а виробів повторюваного виробництва, крім то-
го, – для продовження виробництва. 

5.9. Загальні вимоги монтажної технологічності  
обладнання 

Для полегшення проведення монтажних робіт технологічне обладнання 
і трубопровідна арматура, що підлягають монтажу за межами підприємства-
виробника, мають відповідати вимогам ГОСТ 24444–87. Розрізняють вимоги 
до конструкції обладнання і вимоги до його виготовлення. 

5.9.1. Вимоги до конструкції обладнання 
Змащувальне устатковання, обладнання гідравліки, охолодження, між-

ступеневе обладнання компресорів тощо разом з трубопроводами, комунікаці-
ями і деталями для приєднання засобів контролю і автоматики мають монту-
ватися у складі технологічного обладнання або виконуватись у вигляді скла-
данних одиниць, установлених на загальній опорній конструкції (рамі, фунда-
ментній плиті). 

В обладнанні та складових частинах мають бути передбачені стропува-
льні пристрої (згідно з ГОСТ 13716–73, ГОСТ 14114–85, ГОСТ 14115–85, 
ГОСТ 14116–85, безтросові захвати, спеціальні цапфи тощо) або конструктив-
ні елементи (місця) для захоплення вантажопідйомними засобами, що викори-
стовують під час транспортування і монтажу. Корпуси вертикальних посудин 
та апаратів мають бути розраховані з урахуванням навантажень, що виника-
ють під час монтажу. 

Стропувальні пристрої або передбачені для стропування конструктивні 
елементи обладнання, а також знімні захоплювальні пристрої мають бути роз-
раховані на піднімальну масу, що враховує масу обладнання, металоконстру-



 

 267

кцій, сходів і площадок обслуговування, трубопроводів і їх кріплень, теплової 
ізоляції, антикорозійного покриву та інших елементів, що закріплюють на об-
ладнанні до його підіймання і встановлення у проектне положення на місці 
експлуатації. 

У конструкторській документації має бути вказано спосіб встановлення 
обладнання (конструкція з’єднання обладанання з фундаментом або основою). 

У конструкторській документації на обладнання, що підлягає вивіренню 
під час монтажу, мають бути вказані вивіряльні бази, які позначають місця фі-
ксації осей обладнання, а також площадки і поверхні для встановлення рівнів 
та інших накладних засобів вимірювання, передбачені за потреб регулювальні 
гвинти. Як вивіряльні бази при цьому можуть бути використані окремі деталі і 
(або) поверхні обладнання, до яких є вільний доступ для проведення під час 
монтажу потрібних вимірювань. Вибір вивіряльних баз має забезпечувати по-
трібну точність контролю допустимих відхилень за допомогою стандартних 
засобів вимірювання і контролю без розбирання обладнання. 

Конструкція обладнання, що підлягає підливанню бетонною сумішшю 
під час встановлення на фундаменті, має передбачати можливість проведення 
цієї операції без розбирання обладнання. 

У конструкції обладнання, що транспортують окремими складовими ча-
стинами, має бути передбачено штифти, болти, планки або інші фіксуючі де-
талі, а також нанесено маркувальні позначки (риски), що забезпечують повто-
рюваність заводського складання. 

У конструкції вертикальних посудин та апаратів, які встановлюють у 
проектне положення методом повороту без відриву від ґрунту, має бути пе-
редбачено опорно-поворотний пристрій. 

Конструкція обладнання, що підлягає випробуванню на міцність або ге-
рметичність на місці експлуатації, має забезпечувати можливість заповнення і 
видалення випробного середовища. Для вертикальних посудин та апаратів має 
бути передбачена можливість їх випробування в проектному та в горизонта-
льному положеннях. 

У конструкції обладнання, що підлягає під час монтажу вивіренню з по-
воротом частин, що обертаються, має бути передбачено валоповоротний при-
стрій, якщо зусилля повороту, яке прикладене до частини, що обертається, пе-
ревищує 300 Н за довжини важеля 1 м. 

Місця встановлення пломб на рознімах обладнання мають бути вказані 
в конструкторській документації. 

5.9.2. Вимоги до виготовлення обладнання 
Обладнання, а також трубопроводи, електрообладнання та електропро-

водки, що входять до його складу, мають бути складені, випробувані й укомп-
лектовані. Для запобігання пошкодженню під час транспортування трубопро-
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води після проведення попереднього складання і випробувань можуть бути 
розібрані на складанні одиниці. 

Виготовлення, контроль і монтаж обладнання одиничного і малосерій-
ного виробництва, що складають на місці експлуатації, виконують згідно з 
ГОСТ 15.005–86. 

Стан внутрішніх поверхонь обладнання і трубопроводів (труб) за умови 
встановлених правил зберігання і монтажу має забезпечувати працездатність 
обладнання під час випробувань і експлуатації без проведення на монтажі ро-
біт з їх очищення від забруднень і продуктів корозії. 

На обладнанні і трубопроводах мають бути виконані передбачені конс-
трукторською документацією покриви із свинцю, пластмаси, емалі, лаків гаря-
чого ствердіння, покриви, одержані гумуванням тощо, а також підготовлені по-
верхні, які підлягають торкретуванню, футеруванню поштучними матеріалами і 
нанесенню антикорозійного покриву в проектному положенні після монтажу. 

На обладнанні і складових частинах згідно з конструкторською та ін-
шою технічною документацією мають бути: 

– підготовлені стикувальні поверхні, отвори, кронштейни, призначені 
для кріплення обладнання або складанних одиниць, що відправляють з інших 
підприємств безпосередньо замовнику; 

– опломбовані роз’єми обладнання (складанних одиниць); 
– установлені деталі для кріплення огорож, трубопроводів, тепло- і зву-

коізоляції, облицювання, футерівки (включаючи торкретування) і металоконс-
трукцій для обслуговування, приладів і засобів автоматизації, деталі і конс-
трукції для розміщення електрообладнання і прокладання та захисту електро-
проводок (труби, кронштейни, кожухи тощо), люки-лази, стропувальні при-
строї, а також деталі для центрування і стягування частин обладнання; 

– виконані проміжні деталі (накладки) у разі потреби приварювання під 
час монтажу деталей до корпусів посудин та апаратів, що підлягають контро-
лю з боку органів державного нагляду, пройшли термічну обробку і (або) ма-
ють антикорозійний покрив (гумування, емаль та ін.); 

– відбалансовані складанні одиниці та обертові деталі; 
– підготовлені крайки з’єднань, що підлягають зварюванню на місці мо-

нтажу; 
– захищені від деформування або зміщення під час транспортування 

внутрішні пристрої обладнання; 
– установлені елементи, що запобігають деформації віброізолювальних 

пристроїв під час транспортування. 
Внутрішні поверхні обладнання, що підлягають захисту від корозії на 

період транспортування, зберігання і монтажу, належить консервувати речо-
винами (сумішами) і способами, що не потребують розбирання обладнання 
для розконсервації. 
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Апарати, що містять під час експлуатації токсичні продукти, а також 
трубчасті теплообмінники, що перебувають під контролем органів державного 
нагляду, перед транспортуванням мають бути герметизовані та за наявності 
вказівок в експлуатаційній документації заповнені інертним газом або повіт-
рям з надлишковим тиском. 

5.10. Техніка безпеки під час монтажу 
Під час монтажу технологічного обладнання потрібно суворо дотриму-

ватися вимог відповідних нормативно-технічних документів і будівельних 
норм та правил. Монтажні роботи також належить виконувати згідно з проек-
том проведення робіт, який передбачає створення умов для безпечного вико-
нання робіт як на монтажному майданчику в цілому, так і на окремих робочих 
місцях. 

До самостійної роботи з виконання монтажних робіт на будівельному 
майданчику допускаються особи не молодші за 18 років, які пройшли медич-
ний огляд і навчання, мають посвідчення на право виконання цих робіт. 

Під час улаштування на роботу слюсар-монтажник повинен пройти всту-
пний інструктаж з охорони праці, а перед тим, як приступати до роботи – ін-
структаж на робочому місці. Надалі періодичний інструктаж проводиться не 
рідше одного разу на три місяці, якщо не змінюються умови і характер роботи. 

Не пізніше трьох місяців з дня улаштування на роботу слюсар-
монтажник повинен пройти навчання безпечних методів праці в обсязі вико-
нуваних робіт, після чого йому видають посвідчення терміном на один рік. 

Слюсар-монтажник має працювати тільки у спецодязі і спецвзутті, захи-
сній касці і за потреби користуватися захисними засобами: запобіжним по-
ясом, мотузкою, респіратором, окулярами. 

Виконувати роботу дозволяється тільки за достатнього освітлення робо-
чого місця – не менше 25 лк. Для підсвічування під час роботи або огляду об-
ладнання користуватися тільки переносними світильниками з напругою 
12…36 В. Користуватися відкритим вогнем (запаленим папером, сірниками, 
смолоскипами) для освітлення категорично забороняється. 

Робоче місце слюсаря-монтажника не має містити зайвих предметів і 
триматися в чистоті й відповідному порядку. Деталі й матеріали за умови від-
критого зберігання треба класти на прокладки. Безладне зберігання, а також 
розкидання матеріалів, обладнання і деталей забороняється. 

Монтажні роботи слід виконувати справним слюсарно-монтажним ін-
струментом, який потрібно утримувати в чистоті й відповідному порядку, 
зберігати і переносити у спеціальних інструментальних ящиках. 

Слюсар-монтажник може працювати з електроінструментом, знаючи 
правила користування ним і маючи другу групу з електробезпеки. Під час ро-
боти з електроінструментом, призначеним для роботи за напруги 220 В, по-
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трібно застосовувати індивідуальні засоби захисту: діелектричні рукавички, 
килимок, калоші, окуляри, які монтажник отримує одночасно з електроінст-
рументом. 

На ділянці, де проводять монтажні роботи, не допускається виконання 
інших робіт і присутність сторонніх осіб. Не допускається перебування людей 
на елементах конструкцій і обладнання під час їх підіймання або переміщення. 

Способи стропування елементів конструкції і обладнання мають забез-
печувати їх подання до місця встановлення в положенні, близькому до проек-
тного. Елементи конструкції та обладнання, що монтують, під час переміщен-
ня мають утримуватися від розгойдування та обертання гнучкими відтяжками. 
Очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду і льоду 
слід виконувати до їх підняття. Під час перерв у роботі не допускається зали-
шати підняті вантажі навису. 

Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих мі-
сцях за швидкості вітру 15 м/с і більше, під час ожеледиці, грози або туману, 
що виключає добру видимість у межах фронту робіт. Роботи з переміщення і 
встановлення вертикального обладнання з великою парусністю слід припиня-
ти за швидкості вітру 10 м/с і більше. 

На монтажному майданчику має бути прилад для визначення швидкості 
вітру або шкала Бофорта (табл.5.7). 

Таблиця 5.7. Шкала Бофорта (характеристики для визначення сили вітру) 

Ступінь сили 
вітру Характерна ознака Сила вітру, 

бал 
Тиск вітру, 

Па 

Швидкість 
вітру, 
м/с 

Штиль Дим підіймається пря-
мовисно 0 0 0 

Тихий Дим відхиляється 1 0,61 0,6…1,7 

Легкий Рух вітру відчувається 
обличчям 2 2,5…5,6 1,8…3,3 

Слабкий Ворушиться листя 3 10…15 3,4…5,2 
Помірний Ворушаться тонкі гілки 4 22…40 5,3…7,4 
Свіжий Коливаються великі су-

ки 
5 50…62 7,5…9,8 

Сильний Коливаються великі гіл-
ки 6 75…105 9,9…14,4 

Міцний Коливаються стовбури 
невеликих дерев 7 123…180 12,5…15,2 

Не допускати перебування людей під конструкціями і обладнанням, що 
монтують, до встановлення їх у проектне положення і закріплення. У разі по-
треби перебування працівників під чи над монтованими конструкціями та об-
ладнанням, мають здійснюватися спеціальні заходи безпеки. 
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Навісні монтажні майданчики, сходи та інші пристрої, потрібні для ро-
боти монтажників на висоті, слід встановлювати і закріплювати на конструк-
ціях та обладнанні, що монтують, до їх підіймання. 

Під час виконання монтажних або демонтажних робіт в умовах діючого 
підприємства електромережі та інші діючі інженерні системи в зоні робіт ма-
ють бути вимкнені, закорочені, а обладнання і трубопроводи звільнені від ви-
бухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин. 

В особливо відповідальних випадках (під час підіймання конструкцій із 
застосуванням складного такелажу та методу повороту, через насування вели-
когабаритних та важких виробів та для підіймання їх двома або більше меха-
нізмами) сигнали повинен подавати тільки бригадир монтажної бригади у 
присутності інженерно-технічних працівників, відповідальних за розроблення 
й здійснення технічних заходів щодо забезпечення вимог безпеки. 

Розпакування і розконсервація обладнання належить виконувати в зоні, 
відведеній відповідно до проекту проведення робіт, на спеціальних стелажах 
або підкладках заввишки не менше 100 мм. Під час розконсервації обладнання 
не допускається застосовувати матеріали з вибухо- та пожежонебезпечними 
властивостями. 

Під час виконання складальних операцій сполучати отвори і перевіряти 
їх збіг у деталях потрібно з використанням спеціального інструменту (конус-
них оправок, складальних пробок та ін.). Перевіряти збіг отворів у деталях па-
льцями рук не допускається. Для складання горизонтальних циліндричних єм-
костей з окремих царг треба застосовувати клинові підкладки та інші при-
строї, які унеможливлюють самовільне скочування царг. 

Під час роботи в умовах вибухонебезпечного середовища потрібно за-
стосовувати інструменти, пристрої і оснастку, які унеможливлюють іскроут-
ворення. 

Під час монтажу обладнання має бути виключена можливість самовіль-
ного або випадкового його вмикання. 

У разі використання домкратів мають бути вжиті заходи щодо унемож-
ливлення їх перекосу або перекидання. 

Під час монтажно-складальних робіт емальованого обладнання треба бе-
режно поводитися з інструментом, кріпильними виробами та іншими дрібними 
деталями, не допускаючи їх падіння на емальовану поверхню. Під час роботи 
всередині апарата потрібно користуватися взуттям на гумовій підошві, підстели-
вши на емальовану поверхню гумовий килимок. Інструменти і допоміжні при-
строї мають бути в м’яких чохлах, закріплених на поясному ремені слюсаря. 

Обладнання поблизу електричних проводів (у межах відстані, що дорів-
нює найбільшій довжині монтованого елемента) потрібно монтувати за знятої 
напруги. Якщо напругу зняти неможливо, роботи слід виконувати згідно з на-
рядом-допуском, який затверджено в установленому порядку. 
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Під час демонтажу обладнання потрібно виконувати вимоги до монтаж-
них робіт. Одночасне розбирання конструкцій або демонтаж обладнання у 
двох або більше ярусах по одній вертикалі не допускається. 

Риштовання, підмостки та інші пристрої для виконання робіт на висоті 
мають бути інвентарними. Неінвертарні риштовання, виконані за проектом, 
допускаються у виняткових випадках і заввишки не більше за 4 м. Риштован-
ня і підмостки заввишки до 4 м допускають до експлуатації тільки після їх 
приймання виконавцем робіт, а понад 4 м – після їх технічного огляду комісі-
єю із затвердженням акта головним інженером. Металеві риштовання потріб-
но заземлювати. Прорізи, що виконують або залишають у настилах риштовань 
і перекриттях у місцях виходу драбинок або сходів, потрібно відгороджувати 
поручнем заввишки не меншим ніж 1 м. 

Роботу над землею або перекриттям вище за 1 м вважають роботою на 
висоті, а на висоті понад 5 м – верхолазною роботою. Перед початком роботи 
робітники-верхолази зобов’язані крім увідного інструктажу на робочому місці 
пройти спеціальне навчання з безпечних методів праці на висоті і правил ко-
ристування індивідуальними засобами захисту. Робітники-верхолази мають 
щорічно проходити медичний огляд. Монтажники, що мають стаж роботи до 
одного року і кваліфікаційний розряд нижчий за третій, до верхолазних робіт 
не допускаються. 

Монтажники-верхолази повинні користуватися запобіжним поясом, ма-
ти нековзне взуття, а зимою працювати у валянках. Місця кріплення карабіна 
запобіжного пояса мають бути заздалегідь указані виконавцем робіт і яскраво 
пофарбовані. Для захисту голови від поранення в умовах можливого падіння 
різних предметів потрібно працювати в касці. Під час верхолазних робіт слід 
вжити заходи для забезпечення безпеки робітників, що перебувають унизу, і 
виключити можливість випадкового падіння інструменту та кріпильних дета-
лей (тобто влаштовувати козирки і запобіжні сітки). 

Під час виконання зварювальних робіт потрібно слідкувати за збере-
женням ізоляції зварювального проводу. 

Кожний монтажник перед роботою повинен пройти інструктаж з пожеж-
ної безпеки, ознайомитися з пожежним інвентарем і засобами пожежогасіння. 

Забороняється захаращувати і закривати пожежні проїзди та проходи до 
пожежного інвентарю та обладнання. Потрібно суворо дотримуватися протипо-
жежних заходів – бути обережним з відкритим вогнем, особливо за наявності те-
плоізоляції, а також у діючих цехах. 

Кожному слюсарю-монтажнику потрібно пам’ятати таке: паління до-
зволяється тільки в установлених місцях, обладнаних бачками або урнами з 
водою; не можна залишати без нагляду ввімкнені електронагрівальні прилади 
(електроплитки, електрочайники, електропаяльники та ін.); легкозаймисті ма-
теріали, їх відходи, а пально-мастильні матеріали потрібно зберігати в спеціа-
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льно відведених місцях; забороняється користуватися відкритим вогнем для 
освітлення темних місць, а також відігріву труб, батарей центрального опа-
лення; не дозволяється зберігати у побутових приміщеннях (вагончиках) па-
льно-мастильні матеріали і балони з газом (киснем, ацетиленом і пропан-
бутаном); забороняється розпалювати багаття, палити відходи і сміття на те-
риторії монтажного майданчика без попереднього дозволу органів Держпож-
нагляду. 

Запитання для самоконтролю 
1. Як називають знак, призначений для визначення висотної позначки? 
2. За яких способів монтажу вертикальних апаратів вантажопідйомність 

вантажопідйомних пристроїв має перевищувати масу апарата? 
3. Яку роботу вважають роботою на висоті? 
4. Яку роботу вважають верхолазною роботою? 
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6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 
6.1. Експлуатація як одна зі стадій життєвого циклу виробу. 

Якість продукції та показники якості 

У результаті виробничої діяльності промислових підприємств відбувається 
безперервний процес створення матеріальних цінностей. Матеріальний результат 
трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і при-
значений для використання споживачем, називають продукцією (ДСТУ 3278–95)*. 

За способом використання всю промислову продукцію можна поділити 
на два класи: клас 1 – продукція, що витрачається під час використання, 
клас 2 – продукція, що під час використання витрачає свій ресурс. 

Продукцію першого класу поділяють на три групи: 
– група 1 – сировина і природне паливо: різні види корисних копалин, 

природне рідке, тверде і газоподібне паливо, природні будівельні й декорати-
вні матеріали, коштовні мінерали та ін.; 

– група 2 – матеріали і продукти: штучні палива, мастильні матеріали, за-
готованки, сляби, прокат, дріт, тканини, хутряні матеріали, будівельні, целю-
лозно-паперові матеріали і лісоматеріали, електро-, радіо-, кіно- і фотоматеріали, 
медичні препарати і харчові продукти, що не ввійшли до третьої групи, та ін.; 

– група 3 – витратні матеріали і вироби**: дозовані продукти, що випу-
скають у пакованні, наприклад, кондитерські вироби, аптекарські й парфуме-
рно-косметичні товари в промисловому пакованні, консерви у банках, рідке 
паливо і мастильні матеріали у бочках, гази у балонах, нитки, проводи і кабелі 
у котушках, бобінах і бухтах та ін. 

Продукцію другого класу поділяють на дві групи: 
                                                           

* Згідно з ДСТУ 3278–95 цей термін вживають тоді, коли результатом діяльності є 
вироби, матеріали, речовини та інші матеріальні об’єкти, які перед процесом виробництва 
підлягають розробленню. Тому до продукції не можуть бути зараховані, наприклад, приро-
дні ресурси, сільськогосподарська продукція, які використовують безпосередньо (без дода-
ткового оброблення). 

** Си р о в и н а  – предмети природи, що добуті і призначені для подальшої перероб-
ки, або продукція, яка є результатом виробництва і вже зазнала обумовлених змін під упли-
вом праці, але підлягає подальшій переробці в матеріалі або паливо. 

Матеріал – продукція, призначена для використання тільки як предмет праці у процесах 
виробництва деталей, складанних одиниць (вузлів), виробів, а також інших матеріалів. 

Па л и в о  – продукція, призначена для вироблення теплової енергії у процесі її спа-
лювання (паливо може використовуватися і як матеріал для хімічної та іншої промисловості). 

Ви р і б  – продукція, призначена для використання тільки як засіб праці у виробни-
чих процесах добування палива, вироблення енергії, виготовлення матеріалів, деталей, 
складанних одиниць (вузлів) або інших виробів, а також для використання в індивідуаль-
них виробничих процесах виготовлення предметів народного споживання або надання різ-
них побутових послуг. 
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– група 4 – непідремонтні вироби (вироби, ремонтування яких не передба-
чено в нормативній і (або) в конструкторській документації): електровакуумні та 
напівпровідникові прилади, кріпильні вироби, підшипники кочення, клинові па-
си, багато зубчастих коліс, різні механізми разового використання та ін.; 

– група 5 – підремонтні вироби (вироби, ремонтування яких передбаче-
но в нормативній і (або) в конструкторській документації): частина складних 
машин, апаратів, механізмів і приборів тривалого використання, наприклад, 
технологічне обладнання, транспортні машини, деякі вимірювальні прилади, 
радіо- і електронна апаратура та ін. (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Основні види промислової продукції 

Продукція класу 1 витрачається за призначенням у процесі використан-
ня. При цьому відбувається зазвичай необоротний процес перероблення (си-
ровини, матеріалів і напівфабрикатів), спалювання (палива), засвоювання (ха-
рчові продукти). Хоча, в окремих випадках може відбуватися і оборотний про-
цес (рекуперація і регенерація розчинників). 

Під час використання за призначенням продукції класу 2 витрачається її 
ресурс; цю продукцію використовують до технічного або морального зносу. 

Обладнання хімічних виробництв належить здебільшого до групи 5 кла-
су 2 продукції. Ця продукція проходить кілька стадій життєвого циклу* 
(рис. 6.2), найголовнішою з яких є її експлуатація. 
                                                           

* Жит т є в и й  ц и к л  п р о д ук ц і ї  – це сукупність взаємопов’язаних процесів по-
слідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до 
припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу. 

С т а д і я  жи т т є в о г о  ц и к л у  п р о д ук ц і ї  – це частина життєвого циклу проду-
кції, яка характеризується певним станом конкретної продукції, сукупністю видів передба-
чених робіт та їх кінцевими результатами (у життєвому циклі поштучної продукції, тобто 
продукції, кількість якої обчислюється штуками, виділяють такі стадії: дослідження та об-
ґрунтування розроблення, процес розроблення, виробництво, експлуатація та капітальний 
ремонт (тільки для виробів, які підлягають капітальному ремонту); а у життєвому циклі не-
поштучної продукції, тобто продукції, кількість якої визначається величинами маси, дов-
жини, поверхні, об’єму, – дослідження та обґрунтування розроблення, процес розроблення, 
виробництво та застосування (зберігання) (ДСТУ 3278–95)). 

Промислова продукція 

Продукція, що витрачається 
під час використання  Клас 1 

Продукція, що під час використання
витрачає свій ресурс Клас 2 

Група 1 
Сировина і 
природне 
паливо 

Група 2 Група 3 
Матеріали 
і продукти 

Витратні 
матеріали 

Група 4 Група 5 
Вироби 

непідремонтні
Вироби 

підремонтні 
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Експлуатація згідно з ГОСТ 25866–83 – це стадія життєвого циклу ви-
робу, на якій реалізують, підтримують і відновлюють його якість (експлуата-
ція виробу передбачає в загальному випадку використання за призначенням, 
транспортування, зберігання, технічне обслуговування і ремонт (ТОіР); при 
цьому частину експлуатації, що містить транспортування, зберігання, ТОіР 
виробу, називають технічною експлуатацією). 

Кожний вид продукції має цілий набір специфічних характеристик, які 
дають змогу відрізнити певний вид продукції від будь-якого іншого. Сукуп-
ність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти вста-
новлені та передбачені потреби, називають якістю продукції (відповідно до 
ДСТУ ISO 9000 якість – це ступінь, до якого сукупність власних характерис-
тик задовольняє вимоги). 

Дослідження 
  

Проектування (розрахунок і конструювання) 
  

Підготовлення виробництва 
  

Виготовлення 
  

Контроль і випробування 
  

Упаковка і зберігання 
  

Реалізація, транспортування на місце монтажу 
  

Монтаж 
  

Експлуатація 
  

Зняття з експлуатації. Демонтаж 
  

Утилізація*  

Рис. 6.2. Основні стадії життєвого циклу обладнання хімічних виробництв 

Для оцінювання рівня якості продукції, зокрема й обладнання хімічних 
виробництв, застосовують такі групи показників якості** (залежно від специ-
фічних особливостей продукції й умов її виготовлення і використання деяких 
груп показників продукції може і не бути): 

1) показники призначення; 

                                                           
* У ти л і з а ц і я  п р о д у к ц і ї  – це комплекс технологічних операцій, спрямованих 

на використання як вторинної сировини продукції, що втратила свої корисні властивості 
(ДСТУ 3278–95). 

** По к а з н и к  я к о с т і  п р о д ук ц і ї  – це кількісна характеристика однієї чи декі-
лькох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно ви-
значених умов її створення та експлуатації або споживання (ДСТУ 2925–94). 
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2) показники надійності; 
3) ергономічні показники; 
4) естетичні показники; 
5) показники технологічності; 
6) показники транспортабельності; 
7) показники уніфікації; 
8) патентно-правові показники; 
9) екологічні показники; 
10) показники безпеки. 
Розглянемо коротко зазначені групи показників. 
Показники призначення характеризують властивості продукції, що ви-

значають основні функції, для виконання яких її призначено, і обумовлюють 
галузь її використання. 

До групи показників призначення належать такі підгрупи показників: 
1) класифікаційні показники; характеризують належність продукції до пев-

ного класифікаційного угруповання; до них належать, наприклад, потужність 
електродвигуна, передатне число редуктора, вміст вуглецю в сталі тощо; 

2) показники функціональні і технічної ефективності; характеризують 
корисний ефект від експлуатації або споживання продукції і прогресивність 
технічних рішень, що закладені в продукцію (для технічних об’єктів ці показ-
ники називають експлуатаційними); до них належать, наприклад, показник 
продуктивності верстата, показники точності та швидкості спрацьовування 
вимірювального приладу тощо; 

3) конструктивні показники; характеризують основні проектно-
конструкторські рішення, зручність монтажу і встановлення продукції, мож-
ливості її агрегатування і взаємозамінності; до них належать, наприклад, габа-
ритні розміри, приєднувальні розміри, наявність додаткових пристроїв, коефі-
цієнт збірності (блочності) виробу тощо; 

4) показники складу і структури; характеризують уміст у продукції хі-
мічних елементів або структурних угруповань; до них належать, наприклад, 
відсотковий вміст компонентів (легувальних домішок) у сталі тощо. 

Варто зазначити, що для всіх видів продукції неможливо розробити 
єдину і постійну номенклатуру показників призначення, яку можна було б ви-
користовувати у всіх випадках незалежно від рівня якості та умов її застосу-
вання. Так, показники, що характеризують здатність обладнання працювати за 
температури нижчої від мінус 60 ºC, потрібні лише для виробів, призначених 
для експлуатації у високих широтах. Для цього ж обладнання у звичайному 
виконанні такі показники до уваги не беруть. 

В апарато- та машинобудівній промисловості найбільш часто викорис-
товують такі показники призначення: 

– універсальність обладнання – кількість виконуваних операцій, швид-
костей та ін.; 



 

 278

– продуктивність – кількість роботи, що виконана в одиницю часу; 
– матеріаломісткість (металомісткість) – витрата матеріалу (металу), 

необхідного для виробництва і технічної експлуатації виробу (ГОСТ 27782–88); 
– енергоємність – витрата паливно-енергетичних ресурсів на виконання 

технологічних процесів виготовлення, ТОіР виробу, обумовлених його конс-
трукцією (ГОСТ 14.205–83). 

Показники надійності – це кількісна характеристика однієї чи декількох із 
тих властивостей, які в сукупності складають надійність об’єкта (ДСТУ 2860–94). 

Докладно ці показники буде розглянуто у підрозділі 6.2. 
Показники ергономічні характеризують систему «людина–виріб» (зок-

рема «людина–машина», ДСТУ 2429–94) і враховують комплекс гігієнічних, 
антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, які 
виявляються у виробничих і побутових процесах. 

До групи ергономічних показників якості продукції належать такі їх пі-
дгрупи: 

1) гігієнічні показники; їх використовують для визначення відповідності 
виробу гігієнічним умовам життєдіяльності та працездатності людини під час 
взаємодії її з виробом; це показники освітленості, температури, вологості, на-
пруженості магнітного і електричного полів, запиленості, випромінювання, 
токсичності, шуму, вібрації, перенавантажень (прискорень); 

2) антропометричні показники; їх використовують для визначення відпо-
відності виробу розмірам, формі і вазі тіла людини, що бере участь в обслугову-
ванні цього виробу; це показники відповідності: конструкції виробів розмірам 
тіла людини; конструкції виробу формі тіла та його окремим частинам, що вхо-
дять у контакт з виробом, а також конструкції виробу розподілу маси людини; 

3) фізіологічні і психофізіологічні; їх використовують для визначення ві-
дповідності виробу фізіологічним властивостям людини і особливостям функ-
ціонування його органів чуття (швидкісні й силові можливості людини, а та-
кож пороги слуху, зору, тактильного відчуття тощо); це показники відповід-
ності: конструкції виробу силовим можливостям людини, конструкції виробу 
швидкісним можливостям людини; конструкції виробу (розміру, форми, яск-
равості, контрасту, кольору і просторового положення об’єкта спостереження) 
зоровим фізіологічним можливостям людини; конструкції виробу, що містить 
джерело звукової інформації, слуховим фізіологічним можливостям людини, а 
також виробу (форми і розташування виробу і його елементів) дотиковим мо-
жливостям людини; 

4) психологічні; їх використовують під час визначення відповідності ви-
робу психологічним особливостям людини; це показники відповідності: виро-
бу можливостям сприйняття і опрацьовання інформації; виробу під час його 
використання навичкам людини, що закріплені і знову формуються (з ураху-
ванням легкості та швидкості їх формування). 
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Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціо-
нальність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання 
продукції і стабільність товарного вигляду. 

До групи естетичних показників належать такі їх підгрупи: 
1) інформаційної виразності; характеризують здатність виробу відобража-

ти у формі естетичні уявлення та культурні норми, що склалися в суспільстві; 
2) раціональності форми; характеризують відповідність форми 

об’єктивним умовам виготовлення і експлуатації виробу, а також правдивість 
вираження у ній функціонально-конструктивної суті виробу; 

3) цілісності композиції; характеризують гармонійну єдність частин і 
цілого, органічний взаємозв’язок елементів форми виробу і його погодженість 
з ансамблем інших виробів; 

4) досконалості виробничого виконання продукції і стабільності товар-
ного вигляду; суттєво впливають на особливості естетичного сприйняття фор-
ми виробу. 

Показники технологічності характеризують властивості продукції, що 
обумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріалів, засобів, праці і часу 
під час технологічної підготовки виробництва, виготовлення і експлуатації 
продукції. Ці показники поділяють на основні й додаткові. 

До основних показників технологічності належать показники трудоміс-
ткості, матеріаломісткомності й собівартості (сумарні (загальні), структурні, 
питомі, порівняльні й відносні). 

До додаткових показників технологічності належать деякі показники 
призначення (наприклад, показники складу і структури), конструктивні пока-
зники (наприклад, коефіцієнт складання (блоковості)) та ін. 

Показники транспортабельності характеризують пристосованість 
продукції до транспортування, а також до підготовчих і заключних операцій, 
пов’язаних з транспортуванням. 

До підготовчих операцій належать, наприклад, укладання продукції у та-
ру, пакування, герметизація, вантаження, часткове розбирання виробів, аморти-
зація від дії ударів і вібрації, кріплення і т.ін. Заключними операціями є, напри-
клад, розвантаження транспортного засобу, розпакування, складання і т.ін. 

Показники транспортабельності продукції потрібно вибирати до конк-
ретного виду транспорту (автомобільного, залізничного, водного, повітряно-
го), а іноді і до конкретного виду транспортних засобів. 

Основними показниками транспортабельності є показники, які характе-
ризують витрати, обумовлені виконанням операцій з транспортування проду-
кції, а також підготовчих і заключних робіт. 

Показники уніфікації характеризують насиченість продукції стандарт-
ними, уніфікованими і оригінальними складовими частинами, а також рівень 
уніфікації з іншими виробами. 
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До стандартного належить виріб (складова частина, деталь, складанна 
одиниця, комплект і комплекс), застосований згідно з державним чи галузе-
вим стандартом, яким однозначно встановлено його конструкцію, показники 
якості, методи контролю, правила приймання та постачання. 

Уніфікованим є виріб, застосований у конструкторській документації 
декількох виробів. Уніфікованими є такі складові частини виробу: 

– які виготовляють за стандартами підприємства, якщо їх використову-
ють хоча б у двох різних виробах, що виготовляє це підприємство; 

– які дане підприємство не виготовляє, а отримує від інших підприємств 
у готовому вигляді як кооперування; 

– запозичені, тобто раніш спроектовані для конкретного виробу і засто-
совані у двох або більше інших виробах. 

До оригінальних належать вироби, застосовані у конструкторській доку-
ментації тільки одного виробу. 

До показників уніфікації належать: коефіцієнт застосовності, коефіцієнт 
повторюваності, коефіцієнт взаємної уніфікації для груп виробів і коефіцієнт 
уніфікації для групи виробів (кріпильні деталі, деталі, що виготовляють без 
креслеників різанням стандартних фасонних профілів під прямим кутом, де-
талі пакувальної тари і укладання із загальної кількості деталей виробу під час 
розрахунків вилучають). 

Патентно-правові показники. До них належать показник патенто-
спроможності та показник патентної чистоти. 

Патентоспроможність – це юридична властивість технічного вирі-
шення завдання, яке полягає в тому, що воно має ознаки, достатні для визнан-
ня його винаходом (корисною моделлю, промисловим зразком) в одній або кі-
лькох країнах, і за умови відповідного оформлення заявки може бути захище-
но патентом. 

Патентна чистота – це оцінка об’єкта, чи не підпадає він під дію па-
тентів на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, свідоцтва на знаки для товарів і послуг), що видані патентним ві-
домством країни і забезпечують їх власникам виключне в цій країні право на 
використання зареєстрованого об’єкта промислової власності. 

Особливої значущості патентно-правові показники набувають в умовах 
становлення ринкових відносин. 

Екологічні показники характеризують рівень шкідливої дії на навколи-
шнє середовище, що виникає під час експлуатації або споживання продукції. 

До екологічних показників, наприклад, належать: уміст шкідливих до-
мішок, що викидають у навколишнє середовище; імовірність викидів шкідли-
вих частинок, газів, випромінювань під час зберігання, транспортування, екс-
плуатації або споживання продукції. 
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Показники безпеки характеризують особливості продукції, що обумов-
люють під час її експлуатації або споживання безпеку людини (обслуговую-
чого персоналу). До показників безпеки, наприклад, належать: імовірність 
безпечної роботи людини протягом певного часу; час спрацьовування захис-
них пристроїв; опір ізоляції струмоведучих частин, з якими можливе зіткнен-
ня людини; електрична міцність високовольтних ліній. 

Багато показників якості продукції під час експлуатації виробу погір-
шуються. Найбільш залежними від умов експлуатації (тобто сукупності фак-
торів, що діють на виріб під час його експлуатації) є показники надійності. 

Отже, можна відзначити, що майже для будь-якого виробу, зокрема й 
обладнання хімічних виробництв, найголовнішим є не стільки простота ви-
готовлення, скільки простота експлуатації, оскільки продукцію виготовля-
ють не для виготовлення як такого, а для використання (експлуатації або 
споживання). 

6.2. Надійність обладнання 
6.2.1. Загальні відомості про надійність. Властивості виробу,  

що визначають його надійність 
Одним з основних показників якості обладнання хімічних виробництв є 

його надійність, тобто властивість об’єкта* зберігати у часі в установлених 
межах значення усіх параметрів, які характеризують здатність виконувати по-
трібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслу-
говування, зберігання і транспортування (ДСТУ 2860–94). 

Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення 
об’єкта і умов його застосування може містити в собі безвідмовність, довгові-
чність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих власти-
востей, а термін «надійність» використовують лише для загального некількіс-
ного опису вказаних властивостей. 

Безвідмовність – властивість об’єкта виконувати потрібні функції в пе-
вних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку. 

Довговічність – властивість об’єкта виконувати потрібні функції до пе-
реходу у граничний стан за встановленої системи технічного обслуговування 
та ремонту. 

Збережуваність – властивість об’єкта зберігати в заданих межах зна-
чення параметрів, що характеризують здатність об’єкта виконувати потрібні 
функції під час і після зберігання і (або) транспортування. 

                                                           
* Під о б ’ є к т о м  розуміють систему, споруду, машину, підсистему, апаратуру, фу-

нкціональну одиницю, пристрій, елемент чи будь-яку їх частину, що розглядається з погля-
ду надійності як самостійна одиниця. 
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Ремонтопридатність – властивість об’єкта бути пристосованим до під-
тримання та відновлення стану, у якому він здатний виконувати потрібні фун-
кції за допомогою технічного обслуговування та ремонту. 

Від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та за-
безпечення технічного обслуговування і ремонту залежить готовність – влас-
тивість об’єкта бути здатним виконувати потрібні функції в заданих умовах у 
будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення не-
обхідними зовнішніми ресурсами*. 

Під час експлуатації кожний виріб може перебувати в різних станах: ро-
бочому і законсервованому, роботи і спокою, у працездатному і непрацездат-
ному, справному і несправному та ін. Визначення можливих станів виробів 
подано в ДСТУ 2860–94. 

Справність – стан об’єкта, за яким він здатен виконувати всі задані фу-
нкції об’єкта** . 

Несправність – стан об’єкта, за яким він нездатен виконувати хоч би 
одну із заданих функцій об’єкта. 

Працездатний стан (працездатність) – стан об’єкта, який характеризу-
ється його здатністю виконувати всі потрібні функції. 

Непрацездатний стан (непрацездатність) – стан об’єкта, у якому він 
не здатен виконувати хоч би одну з потрібних функцій. 

Відмінність між поняттями «справність» і «працездатність» полягає у 
тому, що об’єкт може бути несправним, але працездатним (проте непрацезда-
тний об’єкт ніколи не може бути справним). Наприклад, якщо бракує одного з 
кількох десятків болтів фланцевого з’єднання накривки й корпусу колонного 
апарата, що працює під налив нейтрального середовища, майже не порушує 
його працездатності, але свідчить про несправний стан. Проте, коли в колон-
ному апараті розгерметизувався зварний шов днища, то такий об’єкт непраце-
здатний і несправний. 

Критичний стан – стан об’єкта, що може призвести до травмування 
людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків. 

Граничний стан – стан об’єкта, у якому його подальша експлуатація не-
припустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану немож-
ливе чи недоцільне. 
                                                           

* Фун к ц і я  о б ’ є к т а  (задана функція об’єкта) – виконання в об’єкті процесу, що 
відповідає його призначенню, виявлення заданої умови чи властивості об’єкта відповідно 
до вимог нормативної та (або) конструкторської (проектної) документації. 

  Осн о в н а  (п о т р і б н а )  ф ун к ц і я  – функція чи сукупність функцій об’єкта, 
виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об’єкта його призначенню 
(усі функції об’єкта можна умовно поділити на основні та допоміжні; допоміжні функції – 
це функції, невиконання яких не порушує відповідності об’єкта його призначенню). 

** Зовнішні ресурси, що не належать до ресурсів ТОіР, не впливають на властивість 
готовності об’єкта. 
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Незначна несправність – несправність, що не порушує жодної з потріб-
них функцій об’єкта. 

Значна несправність – несправність, що порушує хоча б одну з потріб-
них функцій об’єкта. 

Часткова несправність – несправність, що зумовлює нездатність 
об’єкта виконувати частину потрібних функцій. 

Повна несправність – несправність, що характеризується повною незда-
тністю об’єкта виконувати всі потрібні функції. 

Критична несправність – несправність, що може призвести до травму-
вання людей, великих матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків. 

Несправність через перевантаження – несправність, спричинена при-
кладанням під час використання об’єкта навантажень, що перевищують його 
встановлені можливості. 

Несправність через неміцність – несправність, спричинена недостат-
ньою міцністю самого об’єкта, який перебуває під навантаженням, що не пе-
ревищує можливостей об’єкта, встановлених відповідною документацією. 

Несправність через зношування і (або) старіння – несправність, спри-
чинена відмовою, зумовленою природними процесами старіння і (або) зношу-
вання, що відбуваються всередині об’єкта. 

Конструкційна несправність – несправність, спричинена недосконаліс-
тю проекту об’єкта. 

Виробнича несправність – несправність, спричинена невідповідністю 
ходу виробництва проекту об’єкта чи установленим виробничим процесам. 

Стабільна несправність – несправність об’єкта, що може бути усунена 
тільки за допомогою ремонту. 

Прихована несправність – несправність, яка існує, але ще не виявлена. 
Маскована несправність – несправність складової частини об’єкта, яка 

не може бути виявлена через особливості об’єкта чи маскується іншою не-
справністю цієї чи іншої складової частини об’єкта. 

Дефект – кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам. 
Пошкодження – подія, яка полягає у порушенні справного стану 

об’єкта, коли зберігається його працездатність. 
Відмова – подія, яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати по-

трібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об’єкта («відмова» – 
подія, на відміну від «несправності», що є станом та причиною відмови). 

Часткова відмова – відмова, що призводить до нездатності об’єкта ви-
конувати частину з потрібних функцій. 

Повна відмова – відмова, що призводить до повної нездатності об’єкта 
виконувати жодну з потрібних функцій. 

Ресурсна відмова – відмова, внаслідок якої об’єкт досягає граничного 
стану. 
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Критична відмова – відмова, що за оцінками може призвести до травму-
вання людей, значних матеріальних збитків чи до інших неприйнятних наслідків. 

Конструкційна відмова – відмова, спричинена недосконалістю чи по-
рушенням установлених правил і (або) норм проектування та конструювання 
об’єкта. 

Виробнича відмова – відмова, спричинена невідповідністю виготовлення 
об’єкта до його проекту чи до норм виробничого проекту. 

Систематична відмова – відмова, однозначно пов’язана з певною причи-
ною, яку можна усунути лише тільки після модифікації проекту чи виробничого 
процесу, правил експлуатації, документації чи інших ураховуваних чинників. 

Збій – самоусувна або одноразова відмова, яку незначним втручанням 
усуває оператор. 

Повторювана відмова – самоусувна однакова відмова, що виникає бага-
торазово. 

Відмова через перевантаження – відмова, спричинена діянням під час ви-
користання об’єкта навантажень, що перевищують його встановлену здатність. 

Відмова через неправильне поводження – відмова, спричинена неправи-
льним чи необережним поводженням з об’єктом. 

Відмова через неміцність – відмова, спричинена неміцністю самого 
об’єкта, коли діяння навантаження на об’єкт не перевищують встановленої 
здатності об’єкта. 

Деградовна відмова – відмова, спричинена процесами деградації в 
об’єкті за дотримання установлених правил і (або) норм його проектування, 
виготовлення та експлуатації. 

Раптова відмова – відмова, яку неможливо передбачити попередніми до-
слідженнями чи технічним станом (раптові відмови, зумовлені здебільшого де-
фектами конструкції, технології, порушенням умов експлуатації; такими можна 
вважати, наприклад, відмови, спричинені зруйнуванням деталі під час випадко-
вого перевантаження, перегорянням елемента електричного кола). 

Поступова відмова – відмова, спричинена поступовими змінами зна-
чень одного чи декількох параметрів об’єкта (поступові відмови спричиня-
ються нагромадженням зносових, корозійних та інших видів зруйнувань; час 
наставання поступової відмови можна прогнозувати; це, наприклад, відмови, 
що характеризуються зниженням коефіцієнта корисної дії урухомника, недо-
пустимою величиною зазору у сполученні). 

Ураховна відмова – відмова, яку належить заносити в пояснювальну за-
писку до наслідків випробувань чи експлуатації або в розрахунок значення 
показника безвідмовності. 

Невраховна відмова – відмова об’єкта, яку належить вилучити з пояс-
нювальної записки до наслідків випробувань чи експлуатації або з розрахун-
ків значення показника безвідмовності. 
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Залежна відмова – відмова об’єкта, спричинена прямо чи непрямо від-
мовою або несправністю іншого об’єкта. 

Незалежна відмова – відмова об’єкта, не спричинена прямо чи непрямо 
відмовою або несправністю іншого об’єкта. 

Явна відмова – відмова, що виявляється візуально чи штатними метода-
ми і засобами контролю та діагностування під час підготовки об’єкта до вико-
ристання чи в процесі його використання за призначенням. 

Прихована відмова – відмова, що не виявляється візуально чи штатними 
методами і засобами контролю та діагностування, але виявляється під час про-
ведення технічного обслуговування чи спеціальними методами діагностики. 

Надійний об’єкт має виконувати задані функції протягом певного про-
міжку часу або певного наробітку. 

Наробіток (напрацювання) – тривалість чи обсяг роботи об’єкта*. 
Наробіток до відмови – наробіток об’єкта від початку експлуатації до 

виникнення першої відмови. 
Наробіток між відмовами – наробіток об’єкта від завершення відновлен-

ня його працездатного стану після відмови до виникнення наступної відмови. 
Ресурс (технічний ресурс) – сумарний наробіток об’єкта від початку йо-

го експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан. 
Призначений ресурс – сумарний наробіток, з досягненням якого експлу-

атацію об’єкта належить припинити незалежно від його технічного стану. 
Строк експлуатації – календарна тривалість експлуатації об’єкта від 

початку чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан. 
Строк збережуваності – календарна тривалість зберігання і (або) транс-

портування об’єкта, протягом якої значення параметрів, що характеризують 
здатність об’єкта виконувати потрібні функції, перебувають у заданих межах. 

Надійність оцінюють зазвичай проведенням спеціальних випробувань 
або збиранням експлуатаційних даних про відмови і розраховують на основі 
ймовірнісно-статистичних методів і теорії випадкових функцій. 

Для хімічної промисловості надійність обладнання залежить і від влас-
тивостей робочого середовища. Так, надійність одного й того самого насоса 
може змінюватись під час перекачування рідин з різною агресивністю. 

6.2.2. Показники надійності 
Для оцінювання надійності об’єктів застосовують показники надійності, 

які можуть бути як одиночними, тобто такими, що характеризують одну з тих 
властивостей, які в сукупності становлять надійність об’єкта, так і комплекс-
ними, тобто такими, що характеризують декілька із вказаних властивостей. 
                                                           

* Наробіток може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кі-
лометрах пробігу тощо), так і цілочисловою величиною (кількість робочих циклів, запусків 
тощо). 
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Розрізняють показники експлуатаційні, експериментальні, розрахункові, 
екстрапольовані, спрогнозовані, середні, гамма-відсоткові (значення величини 
наробітку, строку збережуваності, тривалості відновлення, протягом якого по-
дія (відмова, досягнення граничного стану, відновлення) не виникає з імовір-
ністю γ, визначеною у відсотках), нестаціонарні (значення змінних у часі по-
казників надійності у заданий момент часу) і стаціонарними. 

Показники надійності можуть бути виражені в одиницях наробітку, ка-
лендарній тривалості експлуатації, імовірностях або у вигляді окремих коефі-
цієнтів (безрозмірних або відносних). 

6.2.2.1. Показники безвідмовності 
Імовірність безвідмовної роботи – імовірність того, що протягом зада-

ного наробітку відмова об’єкта не виникне (зазвичай вважають, що на початку 
інтервалу часу чи наробітку об’єкт у змозі виконувати потрібні функції). 

Імовірність безвідмовної роботи за експериментальним методом можна 
оцінювати за формулою 

( ) ( ) ,,1, 21
21 N

ttNttR −=  (6.1) 

де R(t1, t2) – імовірність безвідмовної роботи від моменту часу t1 до моменту часу t2;  
N(t1, t2) – кількість об’єктів, що відмовили від моменту часу t1 до моменту часу t2; N – кіль-
кість об’єктів, що піддано випробуванню. 

За формулою (6.1) можна отримати достатньо точну оцінку тільки для 
тих випадків, коли випробування проводять до відмови усіх об’єктів, і 
об’єкти, що відмовили, не замінюють на нові. 

Середній наробіток до відмови – математичне сподівання наробітку 
об’єкта до першої відмови: 

MTTF
t

N

i
i

N

= =
∑

1 , (6.2) 

де MTTF – середній наробіток до відмови; t1 – наробіток до відмови i-го об’єкта. 
Формула (6.2) діє за тих самих умов, що і формула (6.1). 
Середній наробіток між відмовами (середній наробіток на відмову) – 

відношення сумарного наробітку відновлюваного об’єкта до математичного 
сподівання кількості його відмов протягом цього наробітку. 

Гамма-відсотковий наробіток на відмову – наробіток, протягом якого 
відмова об’єкта не виникне з імовірністю γ, вираженою у відсотках. 

Інтенсивність відмов – умовна густина ймовірності виникнення відмо-
ви об’єкта, яку визначають за умови, що до цього моменту відмова не виник-
ла. Інтенсивність відмов є показником безвідмовності непідремонтних і невід-
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ремонтовних* об’єктів. 
За експериментальним методом інтенсивність відмов 

( ) ( )tNt
Nt

∆
∆

=λ , 

де N – кількість об’єктів, що відмовили за час t; t – досить малий проміжок часу після мо-
менту ti ; N(t) – кількість об’єктів, працездатних у момент часу t. 

Для більшості об’єктів хімічного машино- та апаратобудування величи-
на λ(t), побудована за експериментальними даними від введення об’єкта до 
експлуатації до зняття його з експлуатації, має вигляд, наведений на рис. 6.3. 

 
Рис. 6.3. Залежність зміни інтенсивності відмови під час експлуатації об’єкта: І – період 
припрацьовування; II – період нормальної роботи; III – період інтенсивного зношування 

У період припрацьовування І виявляються дефекти конструкції, вигото-
влення і складання й інтенсивність відмов зменшується від деякого максиму-
му до постійної величини, яка залишається майже постійною в період ІІ, а 
протягом періоду ІІІ аж до зняття об’єкта з експлуатації, що відповідає часу 
tзн, стрімко зростає. 

Імовірність безвідмовної роботи, середній наробіток до відмови й інтен-
сивність відмов є основними показниками, що характеризують безвідмовність 
об’єктів. 

Середня інтенсивність відмов – середнє значення інтенсивності відмов 
у заданому інтервалі часу. 

Параметр потоку відмов – відношення математичного сподівання кіль-
кості відмов відновлюваного об’єкта за досить малий його наробіток до зна-
чення цього наробітку. 

Середній параметр потоку відмов – середнє значення параметра потоку 
відмов у заданому інтервалі часу. 

6.2.2.2. Показники довговічності 
Середній ресурс – математичне сподівання ресурсу. 
Гамма-відсотковий ресурс – сумарний наробіток, протягом якого об’єкт 

не досягне граничного стану з імовірністю γ, вираженою у відсотках. 

                                                           
* Не в і д р е м о н т о в н и й  о б ’ є к т  – об’єкт, який неможливо відремонтувати за-

лежно від ступеня його спрацьованості. 

0 

 λ(t) 

 tзн 

I II III
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Середній строк експлуатації – математичне сподівання строку експлуатації. 
Гамма-відсотковий строк служби – календарна тривалість експлуата-

ції, протягом якої об’єкт не досягне граничного стану з імовірністю γ, вираже-
ною у відсотках. 

6.2.2.3. Показники збережуваності 
Середній строк збережуваності – математичне сподівання строку збе-

режуваності. 
Гамма-відсотковий строк збережуваності – строк збережуваності, що 

його досягає об’єкт із заданою імовірністю γ. 

6.2.2.4. Показники ремонтопридатності 
Імовірність відновлення – імовірність того, що час відновлення праце-

здатного стану об’єкта не перевищить заданого значення. 
Середня тривалість відновлення – математичне сподівання часу віднов-

лення працездатного стану об’єкта після відмови: 

n
MTTR

n

i
i∑

=
τ

= 1 , 

де MTTR – середня тривалість відновлення; i – порядковий номер відмови; m – загальна кі-
лькість відмов; τ i  – середній час відшукання та усунення i-ї відмови. 

Гамма-відсоткова тривалість відновлення – інтервал часу, протягом 
якого відновлення працездатності об’єкта здійснюється з імовірністю γ, вира-
женою у відсотках. 

Інтенсивність відновлення – умовна густина ймовірності відновлення 
працездатності об’єкта, визначена для одного моменту часу за умови, що до 
цього моменту відновлення не завершилося. 

Середня інтенсивність відновлення – середнє значення інтенсивності 
відновлення в заданому інтервалі часу. 

Середня трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) – мате-
матичне сподівання трудомісткості технічного обслуговування і (або) ремон-
ту, виражене в людино-годинах. 

Ремонтопридатність є однією з основних властивостей для обладнання 
хімічних виробництв. 

Забезпечення ремонтопридатності об’єктів має на меті зниження витрат 
часу, праці і засобів на їх технічне обслуговування (ТО) і ремонт та підвищен-
ня, на цій основі, ефективності їх використання в процесі експлуатації. 

Ремонтопридатність об’єктів під час їх проектування і модифікації за-
безпечують відпрацюванням їх конструкції як об’єктів ТОіР з урахуванням 
інших властивостей, що визначаються показниками якості. 
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Відпрацювання об’єктів на ремонтопридатність передбачає: 
– зниження потреб у ТОіР, тобто потреби операцій ТОіР і частоти їх ви-

конання; 
– підвищення технологічності об’єктів під час ТО і ремонтної техноло-

гічності; 
– обмеження вимог до кваліфікації персоналу, що здійснює ТО і (або) 

ремонт об’єктів. 
Правила і порядок забезпечення ремонтопридатності виробів, що є 

об’єктами ТОіР на всіх стадіях розроблення, встановлює ДСТУ ІЕС 60706-
3:2008. 

6.2.2.5. Комплексні показники надійності 
Коефіцієнт готовності – імовірність того, що об’єкт виявиться праце-

здатним у довільний момент часу, крім запланованих періодів, протягом яких 
використання об’єкта за призначенням не передбачено. 

Коефіцієнт неготовності (коефіцієнт простою) – імовірність того, що 
об’єкт виявиться непрацездатним у довільний момент часу, крім запланованих 
періодів, протягом яких використання об’єкта за призначенням не передбачено. 

Середній коефіцієнт готовності – середнє значення нестаціонарного 
коефіцієнта готовності у заданому інтервалі часу. 

Стаціонарний коефіцієнт готовності – значення коефіцієнта готовнос-
ті, визначене за умов роботи об’єкта, коли середній параметр потоку відмов і 
середня тривалість відновлення залишаються сталими. 

Коефіцієнт оперативної готовності – імовірність того, що за винятком 
тих запланованих періодів, протягом яких використання об’єкта за призначен-
ням не передбачено, він у довільний момент часу виявиться у працездатному 
стані і надалі виконуватиме потрібну функцію протягом заданого інтервалу часу. 

Коефіцієнт технічного використання – відношення математичного 
сподівання сумарного часу перебування об’єкта у працездатному стані за де-
який період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу пере-
бування об’єкта в працездатному стані та у простоях, зумовлених ТОіР за той 
самий період. 

Коефіцієнт збереження ефективності – відношення значення показни-
ка ефективності використання об’єкта за призначенням за певну тривалість 
експлуатації до номінального значення цього показника, розрахованого за 
умови, що відмови об’єкта протягом того самого періоду не виникають. 

6.2.3. Технічне діагностування і контроль технічного стану  
обладнання 

У зв’язку з безперервним ускладненням обладнання підвищуються ви-
моги до їх якості і передусім до надійності. Відмова окремих складних 
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об’єктів може призвести не тільки до великих матеріальних втрат, але й до 
травмування або загибелі людей. Для запобігання таким наслідкам можна дія-
ти в кількох напрямах: 

1) збільшити надійність елементів системи; 
2) застосувати такі системи ТОіР, коли об’єкт ставлять на ремонт неза-

лежно від його технічного стану; 
3) застосувати такі методи контролю, які дали би змогу давати інформа-

цію про стан об’єкта в будь-який момент часу і завчасно давати сигнал про 
можливу появу відмови. 

Перший напрям найбільш очевидний, але він не завжди економічно ви-
правданий. 

Другий напрям призводить до зайвого простою обладнання і витрат на 
ремонт, у той час, як проведення таких заходів не було спричинено фактич-
ним станом об’єкта. 

Третій напрям найбільш доцільний, тому в останні десятиріччя швидко 
розвивається нова наука – технічна діагностика, тобто галузь знань, що охо-
плює теорію, методи і засоби визначення технічного стану об’єктів* 
(ГОСТ 20911–89). 

Визначення технічного стану об’єкта з означеною (заданою) точністю на-
зивають технічним діагностуванням або просто діагностуванням. Методи тех-
нічного діагностування ґрунтуються на тому, що кожний працюючий об’єкт 
породжує велику кількість різноманітних фізичних процесів (шум, вібрацію, 
зміну температури, тиску, складу речовин), основні характеристики яких мож-
на безпосередньо виміряти. Ці характеристики є функціями стану об’єкта. 

Технічне діагностування дає змогу аналізувати стан об’єктів без їх роз-
бирання. Це особливо важливо, оскільки кожне зайве розбирання і складання 
потребує певних заходів і, крім того, знижує надійність об’єкта. 

Мета технічного діагностування полягає в підтримвнні встановленого 
рівня надійності, забезпечення вимог безпеки і ефективності використання 
об’єктів, а її завданнями є: 

1) контроль технічного стану, тобто перевірка відповідності значень па-
раметрів об’єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі 
одного із заданих видів технічного стану в заданий момент часу; 

2) пошук місця та визначення причин відмови (несправності); 
3) прогнозування технічного стану, тобто визначення технічного стану 

об’єкта з заданою імовірністю на наступний інтервал часу. 
Для здійснення технічного діагностування необхідно: 
– установити показники і характеристики діагностування; 

                                                           
* Т е х н і ч н и й  с т а н  о б ’ є к т а  – стан, який характеризується в певний момент 

часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених техні-
чною документацією на об’єкт (ДСТУ 2389–94). 
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– забезпечити пристосованість об’єкта до технічного діагностування 
(контролепридатність проводять згідно з вимогами ГОСТ 26656–85); 

– розробити діагностичне забезпечення об’єкта, тобто комплекс взаємно 
погоджених правил, методів, алгоритмів і засобів, необхідних для діагносту-
вання на всіх етапах життєвого циклу об’єкта. 

Залежно від завдання технічного діагностування розрізняють результати 
діагностування, наведені в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1. Результати діагностування (ГОСТ 27518–87) 

Завдання діагностування Результат діагностування 
Контроль технічного стану Висновок у вигляді: 

1) об’єкт справний і (або) працездатний; 
2) об’єкт несправний і (або) непрацездатний 

Пошук місця та визначення причин 
відмови (несправності) 

Найменування елемента (складанної одиниці) або 
групи елементів, які мають несправний стан і мі-
сце відмови (несправності) 

Прогнозування технічного стану Числове значення параметрів технічного стану на 
заданий період часу, в тому числі й на заданий 
момент часу. 
Числове значення залишкового ресурсу (наробіт-
ку). Нижня границя ймовірності безвідмовної ро-
боти за параметрами безпеки на заданий період 
часу 

Розрізняють такі види діагностування (контролю). 
Робоче технічне діагностування – діагностування, під час якого на 

об’єкт подають робочі впливи. 
Тестове технічне діагностування – діагностування, під час якого на 

об’єкт подають тестові впливи. 
Експрес-діагностування – діагностування за обмеженою кількістю па-

раметрів за заздалегідь установлений час. 
Оперативне технічне діагностування – діагностування, за якого інфор-

мація про технічний стан об’єкта надходить із завідома заданою стратегією 
під час функціонування об’єкта. 

Безперервне технічне діагностування (безперервний контроль технічно-
го стану) – діагностування (контроль), за якого інформація про технічний 
стан об’єкта надходить безперервно. 

Періодичне технічне діагностування (періодичний контроль технічного 
стану) – діагностування (контроль), за якого інформація про технічний стан 
об’єкта надходить через встановлені інтервали часу. 

Контроль функціонування – контроль виконання об’єктом частини чи 
всіх властивих йому функцій. 

Вимірювальний контроль – контроль, який установлює факт перебуван-
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ня дійсного значення параметра відносно його граничнодопустимих значень 
вимірюванням значення параметра. 

Допусковий контроль – контроль, який установлює факт перебування 
дійсного значення параметра відносно його граничнодопустимих значень без 
вимірювання значення параметра. 

Самодіагностування (самоконтроль) – діагностування (контроль) 
об’єкта діагностування (контролю) за допомогою вмонтованих засобів діагно-
стування (контролю) чи спеціальних програм. 

Однією з найпоширеніших характеристик роботи об’єкта (машини або 
апарата з урухомником), що дає змогу робити висновки про його технічний 
стан, є шумові (акустичні) сигнали. Будь-які звукові сигнали кількісно можна 
охарактеризувати силою звуку, а отже, і стан об’єкта можна охарактеризувати 
цією величиною. Наприклад, рівень шуму підшипників, зубчастих передач, 
поршневих груп компресорів і двигунів внутрішнього згорання і різних рухо-
мих з’єднань пропорційний величині робочих зазорів і, таким чином, може 
бути параметром зносу деталей. 

Крім шумових сигналів, для встановлення технічного діагнозу можна 
використовувати механічні коливання, що виникають в об’єкті, які є першо-
причиною виникнення шуму. Іншими джерелами інформації про стан об’єкта 
можуть бути, наприклад, температура корпусу, головки блока циліндрів, стан 
мастила, колір, в’язкість і склад технічних рідин, витрати палива тощо. 

6.2.4. Фактори, що впливають на надійність обладнання 
Основними факторами, що впливають на надійність машин та апаратів 

хімічних виробництв, є міцність, жорсткість, вібраційна стійкість, зношування 
і корозія елементів обладнання. 

6.2.4.1. Міцність, жорсткість і вібраційна стійкість елементів 
обладнання 

Одним з найважливіших критеріїв працездатності будь-якого об’єкта, 
елементи якого під час експлуатації піддаються силовій дії, є міцність. 

Міцність – це властивість матеріалу чинити опір навантаженням без 
руйнування (ДСТУ 2860–94) або здатність матеріалу витримувати напружен-
ня без руйнування (ДСТУ 2825–94). 

Руйнування деталей обладнання відбувається раптово і призводить до 
миттєвої втрати його працездатності. Тому розрахунок деталей апаратів і ма-
шин на міцність є невід’ємною частиною процесу проектування. Терміни та 
визначення основних понять, що застосовують під час проведення розрахун-
ків і випробувань на міцність, викладено у ДСТУ 2825–94. 

Деякі деталі обладнання працюють майже за постійних напружень (за-
клепки, швидкообертові деталі, деякі гвинти, вали і муфти), а більшість їх за-
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знають напружень, змінних у часі, що призводить до втоми, тобто процесу по-
ступового нагромадження пошкоджень матеріалу під дією змінних напру-
жень, який призводить до зміни властивостей, появи тріщин, їх розвитку та 
руйнування матеріалу. Найбільш характерними деталями, що зазнають руйну-
вань від утоми, є колінчасті вали, шатунні болти, зуби шестерень, кільця під-
шипників кочення, пружини. При цьому руйнування елементів обладнання 
настає після певної кількості циклів, у той час, як за статичного напруження 
тієї ж величини руйнування не виникає. 

Під час проектування деталей, що призначені для роботи в умовах змін-
них напружень, слід враховувати, що міцність таких деталей: 

– тим більша, чим старанніше оброблено її поверхню; 
– підвищується піл час механічного оброблення, що утворює на поверх-

ні деталі наклеп; 
– знижується зі збільшенням розмірів деталі, оскільки зростає ймовір-

ність наявності в ній дефектів; 
– знижується за наявності концентрацій напружень. 
Жорсткість – це здатність об’єкта чинити опір утворенню деформацій. 

При цьому для елементів обладнання має значення не тільки пластична, а й 
пружна деформація, тому що під час змінення форми елемента, а особливо 
конструкції, може змінитися і характер навантаження, що призводить до руй-
нування або неприпустимої зміни форми обладнання. 

У ряді випадків обладнання або його елементи піддаються вібрації*, яка 
може бути спричинена як внутрішніми джерелами, що зумовлено з особливос-
тями роботи самого обладнання, так і зовнішніми. Вібрація може мати позитивне 
значення (вібробункери, вібротранспортери, віброукладальники, віброгрохоти 
тощо), але у більшості випадків вона чинить негативний вплив на якісні показ-
ники обладнання. Наслідком дії вібрації може бути: зниження точності й чистоти 
обробки; зниження точності показань приладів; збільшення люфтів і зазорів у 
з’єднаннях; самовільне відкручування нарізних з’єднань; руйнування матеріалів 
від утомленості; втрата стійкості; зниження працездатності і поява професійних 
захворювань у обслуговуючого персоналу (апаратників, операторів, машиністів). 

Тому одним з критеріїв працездатності обладнання є вібраційна стій-
кість (вібростійкість) – властивість об’єкта під час заданої вібрації виконува-
ти потрібні функції та зберігати в межах норм значення параметрів. 

Вібраційний захист обладнання і людини може бути активним і пасив-
ним. Активний віброзахист – це сукупність засобів і методів зменшення па-
раметрів вібрації, серед яких використовують енергію стороннього джерела. 
Для пасивного віброзахисту енергію стороннього джерела не використовують. 

                                                           
* В і б р а ц і я  – рух матеріальної точки або механічної системи, за якого по черзі 

зростають у часі значення величини, які характеризує цей рух (див. також ДСТУ 2300–93). 
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Пристрої, що виконують віброізоляцію, називають віброізоляторами (у 
цьому випадку не дозволяється вживати таких термінів, як «демпфер» або 
«амортизатор», оскільки демпфер – це віброзахисний пристрій або його час-
тина, яка безпосередньо створює демпфування вібрації). 

Найбільшого поширення набули віброізолятори з демпферами у вигляді 
сталевих пружин, а також з гумовими та пневматичними демпферами. 

Значна частина обладнання хімічних виробництв працює за високих те-
мператур. У цих випадках особливо сталеві елементи обладнання піддаються 
повзучості і релаксації. Крім того, можливе порушення структури металу або 
сплаву. 

Повзучість – це необоротне зростання деформації у матеріалі в часі під 
дією навантаження. Зростання цих деформацій може припинитися, якщо на-
пруження невеликі. Якщо ж напруження мають досить великі значення, дефо-
рмації можуть зростати доти, доки елемент не зруйнується. 

Релаксація – це довільне зменшення напружень у матеріалі, пов’язане з 
перерозподілом між пружною і пластичною деформаціями. Особливо чутливі 
до релаксації деталі, що перебувають під дією значних напружень (болти, 
шпильки, пружини запобіжних пристроїв тощо). Релаксація може призвести 
до розгерметизації обладнання і аварії. 

Порушення структури матеріалів за високих температур зумовлюється 
графітизацією, сфероїдизацією і структурною корозією. 

Процес графітизації – це руйнування карбідів металів з утворенням ві-
льного графіту, в результаті чого знижується ударна в’язкість матеріалу. Гра-
фітизації піддаються чавун з пластинчастим графітом (сірий чавун), вуглецеві 
та молібденові сталі за температур понад 400 ºС (особливо інтенсивно цей 
процес проходить у зонах зварних швів). 

Структурна корозія, що залежить від структурної неоднорідності мета-
лу, а також сфероїдизація, за якої пластинчастий перліт набуває з часом круг-
лої зернистої форми, також призводить до погіршення механічних характери-
стик сталей. 

6.2.4.2. Зношування і знос обладнання 
Обладнання, поверхні якого контактують з рухомим відносно них рід-

ким, газоподібним або твердим середовищем, є найрозповсюдженішм у хіміч-
ній промисловості. Такий контакт пов’язаний зі зношуванням деталей і скла-
данних одиниць і є однією з основних причин виникнення поступових відмов 
обладнання. 

Зношування – це процес відокремлення матеріалу від поверхні тертя 
твердого тіла і (або) збільшення його залишкової деформації в умовах тертя, 
що виявляється в поступовому змінюванні розмірів, форми і (або) маси тіла 
(ДСТУ 2823–94). 
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Як бачимо, зношування тісно пов’язано із зовнішнім тертям (або прос-
то тертям) – явищем опору відносному переміщенню, яке виникає між двома 
тілами в зонах контакту їх поверхонь, тангенціальних до них. 

Розрізняють три види тертя руху: 
1) тертя ковзання – тертя руху, під час якого швидкості тіл у точках до-

тику відрізняються за величиною і (або) напрямком (рис. 6.4, а); 
2) тертя кочення – тертя руху, під час якого швидкості тіл однакові за 

величиною і напрямком, принаймні, в одній точці зони контакту (рис. 6.4, б); 
3) тертя кочення з проковзуванням – тертя руху двох тіл з одночасним 

тертям кочення і ковзання в зоні контакту (рис. 6.4, в). 

 
Рис. 6.4. Приклади тертя в техніці: а – тертя ковзання; б – тертя кочення;  

в – тертя кочення з проковзуванням 

Залежно від наявності на поверхні тертя двох тіл будь-якого мастильно-
го матеріалу розрізняють тертя з мастильним матеріалом і без мастильного 
матеріалу. 

Наслідок зношування, визначений у прийнятних одиницях (одиницях 
довжини, об’єму, маси та ін.), називають зносом*. 

Відношення величини зносу до часу зношення називають швидкістю 
зношування, а відношення величини зносу до шляху тертя, вздовж якого від-
бувалося зношування – інтенсивністю зношування (шлях тертя – це відстань, 
що проходить точка поверхні тертя одного тіла по поверхні іншого тіла). 

Властивість матеріалу чинити опір зношуванню у певних умовах тертя, 
яку оцінюють величиною, оберненою до швидкості зношування чи інтенсив-
ності зношування, називають зносостійкістю (стійкістю проти спрацювання). 

Характерну криву зносу деталей, що утворюють поверхню тертя, пока-
зано на рис. 6.5. 

                                                           
Втрати від тертя тільки в Німеччині становлять приблизно 35 млрд євро (Innovative 

PVD-Beschichtungen. Werkst. Fertig. – 2005. – № 6. – S. 11). 

а б в 
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Рис. 6.5. Загальний характер кривої зносу δ 

Початкове значення зазору в з’єднанні δ1 визначається конструкцією 
з’єднання. Криву зносу можна поділити на три ділянки: I – період припрацьо-
вування, який характеризується підвищеною швидкістю зношування внаслі-
док інтенсивного руйнування мікронерівностей, що утворилися під час оброб-
ки деталей; II – період сталого зношування, який характеризується постійною 
швидкістю зношування; III – період аварійного зношування, який характери-
зується безперервним зростанням швидкості зношування. При цьому зазор δ2, 
який відповідає закінченню періоду сталого зношування і переходу до періоду 
аварійного зношування, є граничнодопустимим і для кожного вузла тертя йо-
го значення наводять в експлуатаційній і ремонтній документації. 

На зношення впливають такі фактори: тиск на поверхні тертя; темпера-
тура поверхні тертя; твердість поверхні тертя; структура поверхні тертя (дріб-
нозерниста структура підвищує зносостійкість); форма, розміри і напрямок 
мікронерівностей на поверхні тертя; швидкість ковзання, тобто різниця між 
швидкостями тіл в точках їх дотику в умовах ковзання; наявність, властивості 
мастильного матеріалу і умови мащення; форма і розміри зазору між відпові-
дними поверхнями тертя; матеріали поверхонь тертя; наявність вібрації, ди-
намічних навантажень, втоми матеріалів поверхонь тертя. 

Чистота оброблення поверхонь тертя визначає швидкість зношування 
здебільшого в період припрацювання. Класи шорсткості поверхонь тертя в ча-
сі за різної початкової чистоти обробки показано на рис. 6.6. При цьому шорс-
ткість поверхонь прямує до постійного значення, яке відповідає періоду ста-
лого зношування. 

 
Рис. 6.6. Змінювання класу шорсткості поверхонь тертя в часі τ 
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Розрізняють три основні види зношування: механічне, механохімічне та 
електроерозійне (ДСТУ 2823–94). 

Механічне зношування – зношування матеріалу внаслідок механічних 
впливів під час тертя. 

Механохімічне зношування – зношування матеріалу внаслідок механіч-
них впливів під час тертя, що супроводжується хімічною і (або) електрохіміч-
ною взаємодією матеріалу із середовищем. 

Електроерозійне зношування – зношування матеріалу внаслідок дії на 
поверхню тертя електричних розрядів. 

До механічного зношування належать: 
1) абразивне зношування – механічне зношування внаслідок дії твердих 

тіл або твердих частинок, які ріжуть чи дряпають поверхню матеріалу; 
2) гідроабразивне (газоабразивне) зношування – абразивне зношування 

внаслідок дії твердих тіл або твердих частинок, що їх переносить потік рідини 
(газу); 

3) гідроерозійне (газоерозійне) зношування – механічне зношування вна-
слідок дії потоку рідини (газу); 

4) кавітаційне зношування – механічне зношування в умовах руху твер-
дого тіла в рідині, під час якого бульбашки газу схлопуються поблизу поверх-
ні, що призводить до створення локального високого ударного тиску чи висо-
кої температури; 

5) утомне зношування – механічне зношування внаслідок руйнування 
від утоми в умовах багаторазового деформування мікрооб’ємів матеріалу по-
верхневого шару; 

6) фретингове зношування – механічне зношування тіл, що перебувають 
у контакті, в умовах малих коливальних відносних їх переміщень; 

7) адгезійне зношування – зношування внаслідок локального з’єднуван-
ня двох твердих тертьових тіл та глибинного виривання матеріалу з їхніх по-
верхневих шарів. 

До механохімічного зношування належать: 
1) окиснювальне зношування – механохімічне зношування, під час якого 

переважає хімічна реакція матеріалу з киснем чи окисним середовищем; 
2) фретинг-корозійне зношування – механохімічне зношування тіл, що 

перебувають у контакті, в умовах малих коливальних відносних їх перемі-
щень. 

Абразивного зношування зазнають деталі апаратів з псевдозрідженим 
шаром твердого матеріалу, шківи, шестерні зірочок відкритих передач і шес-
терні редукторів із забрудненим мастильним матеріалом, бандажні, опорні та 
опорно-упорні ролики барабанних млинів, сушарок, кристалізаторів і печей, 
молольних тіл дробарок, деталей грохотів, конвеєрів і транспортерів; гідро- і 
газоабразивного – гідроциклони і циклони, деталі шламових і піскових відце-
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нтрових насосів, сопла піскоструминних і дробоструминних установок, деталі 
збагачувального обладнання, апаратів з газовим обігрівом. Винесення з конта-
ктних апаратів частинок зернистого каталізатора спричиняє газоабразивне 
зношування труб теплообмінників, особливо на початковій ділянці. 

Утомному зношуванню піддаються підшипники кочення, шестерні, бан-
дажі й ролики барабанних апаратів. 

Окиснювальне зношування характерне для деталей газових турбін, апа-
ратів з газовим обігрівом, а фретинг-корозійне зношування – для посадкових 
місць підшипників кочення, шківів, зірочок, шестерень, болтових і заклепко-
вих з’єднань. 

Особливо небезпечним є кавітаційне зношування, властиве для лопатей 
швидкообертових мішалок, коліс відцентрових насосів, циліндрів компресорів 
з водяним охолодженням, запірних і регулювальних пристроїв трубопроводів 
і самих трубопроводів, скляної апаратури з водою або водними розчинами. 
Під час гідродинамічної кавітації місцевий тиск зменшується нижче від кри-
тичного значення (для реальної рідини воно приблизно дорівнює тиску наси-
ченої пари цієї рідини за певної температури) за рахунок місцевого підвищен-
ня швидкості в напірному потоці рідини. Таке явище може спостерігатися і 
під час заростання внутрішньої поверхні теплообмінних труб. Наявність каві-
тації призводить до схлопування парогазових бульбашок, що утворюються під 
час місцевого падіння тиску, і виділенню короткочасного потужного імпульсу 
у формі сферичної ударної хвилі, що спричиняє руйнування поверхонь дета-
лей обладнання. Під час схлопування кожної бульбашки поблизу твердих по-
верхонь енергія радіального руху рідини перетворюється в кінетичну енергію 
рідинної кумулятивної мікроструминки, що вилітає з бульбашки з величезною 
швидкістю у напрямку твердої поверхні. Товщина мікроструминки не пере-
вищує кількох мікрометрів, швидкість досягає сотень метрів за секунду, час її 
дії на тверду поверхню становить частки мікросекунд. 

У разі швидкого підвищення зовнішнього тиску парогазова бульбашка в 
рідині до повного схлопування встигає зробити високочастотні коливання. 
Кожну осцилюючу бульбашку можна розглядати як мікрогенератор ультра-
звукових коливань, питомі характеристики якого можна порівняти з показни-
ками промислових акустичних генераторів, що використовують для інтенси-
фікації технологічних процесів. Таким чином, більша частка енергії, що виді-
ляється під час кавітації, витрачається саме на руйнування твердих поверхонь 
обладнання, тобто на кавітаційне зношування. 

Контроль зносу. Контроль розмірів і геометричної форми елементів обла-
днання, що було піддано зношуванню, виконують прямими (абсолютними) і не-
прямими вимірюваннями. За прямих вимірювань шукане значення вимірюваної 
величини визначають за допомогою приладів або порівнюють з мірами. Непрямі 
вимірювання полягають у визначенні вимірюваної величини за результатами пря-
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мих вимірювань однієї або кількох інших величин, пов’язаних з шуканою певною 
залежністю. 

Контактні вимірювання (механічні) виконують за контакту вимірюваль-
ного приладу з поверхнями контрольованого елемента, а безконтактні (оптич-
ні, пневматичні, акустичні та ін.) виконують без контакту вимірювального 
приладу з контрольованим елементом. 

Усі засоби контролю і вимірювань поділяють на вимірювальні й переві-
рні. Вимірювальні дають змогу визначати розміри елементів і відхили від них, 
а перевірні лише вказують на наявність похибок у розмірах і формі елементів, 
але не дають змоги фіксувати їх абсолютне значення. 

Застосовують лінійки, щупи (для вимірювання зазорів – плоскі та кли-
нові), штангенінструменти, мікрометричні інструменти, індикатори годинни-
кового типу, рамні і брускові рівні (для контролю горизонтальності), перевірні 
плити (для контролю площинності), перевірні косинці (для контролю кутів на 
просвіт). 

6.2.4.3. Корозія металевого обладнання 
Корозія металів – це процес руйнування металів внаслідок хімічної чи 

електрохімічної взаємодії їх з навколишнім середовищем (ДСТУ 2733–94). У 
результаті такої взаємодії спочатку руйнуються поверхневі шари деталей об-
ладнання, що призводить до зниження всіх їх якісних характеристик, а в міру 
розвитку корозії може настати повне руйнування металів і перетворення їх на 
продукти корозії (продуктами корозії заліза і його сплавів є іржа). 

Корозія призводить до значних збитків у всіх промислово розвинених 
країнах, які складають 5…10 % від національного доходу (у США ці збитки 
перевищують 70 млрд доларів США на рік). Вони складаються не тільки з ва-
ртості зруйнованого металу, а передусім із витрат, зумовлених передчасним 
виходом з ладу обладнання, металоконструкцій, вартість яких значно переви-
щує вартість використаного на їх виготовлення металу. Сюди ж належать і ви-
трати на технічне обслуговування і ремонт обладнання. Інша величезна час-
тина витрат обумовлена потребою здійснення комплексу заходів щодо боро-
тьби з корозією. Це нанесення різних покривів (металевих, лакофарбових та 
ін.), застосування мастильних матеріалів та інгібіторів корозії, застосування 
засобів і методів хімічного захисту. Має значення потреба у використанні в 
ряді випадків високолегованих сталей, виготовленні деталей з припуском на 
корозію тощо. 

Корозійне руйнування металів – це природний процес їх переходу в 
термодинамічно більш стійкий стан. Цей процес може відбуватися під час ви-
готовлення обладнання, його зберігання, транспортування, але найбільше під 
час експлуатації. 

Корозія характеризується швидкістю, тобто кількістю металу, що пере-
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творюється в продукти корозії з одиниці поверхні за одиницю часу, та швид-
кістю проникнення, тобто поширенням корозійного руйнування металу вглиб 
за одиницю часу. 

Під час хімічної взаємодії металів з навколишнім середовищем відбува-
ється безпосереднє хімічне з’єднання металів з одним або кількома компонен-
тами навколишнього середовища (корозійного середовища), наприклад, з кис-
нем повітря. При цьому на металі утворюються оксидні плівки і подальша 
взаємодія металу з корозійним середовищем ускладнюється. Ці оксидні плівки 
за умови їх суцільності, міцності, еластичності, хімічної стійкості, задовільної 
адгезії до металу можуть навіть припиняти корозію. 

Під час електрохімічної взаємодії металів з навколишнім середовищем 
метали, що стикаються з рідинами, які проводять електричний струм (елект-
ролітами), руйнуються. При цьому виникає електричне поле і здійснюється 
переміщення зарядів у металі – електронів, а в рідині – іонів. Необхідною умо-
вою виникнення згаданої електрохімічної взаємодії є електрохімічна неодно-
рідність поверхні одного металу, що контактує з електролітом, або наявність 
кількох металів, що мають між собою електричний контакт і перебувають у 
спільному електроліті. У місці контакту металу з електролітом утворюється 
електрохімічний потенціал, значення якого залежить від багатьох чинників: 
складу електроліту, температури, стану поверхні металу (шорсткість, залиш-
кові напруження, хімічний склад) та ін. 

Значення стандартних електродних потенціалів деяких металів наведено 
в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2. Значення стандартних електродних потенціалів металів 

Реакція Потенціал, В Реакція Потенціал, В 
Mg2+ + 2e ↔ Mg –2,370 Sn2+ + 2e ↔ Sn –0,136 
Al3+ + 3e ↔ Al –1,660 Pb2+ + 2e ↔ Pb –0,126 
Ti2+ + 2e ↔ Ti –1,630 Fe3+ +3e ↔ Fe –0,037 
Zr4+ + 4e ↔ Zr –1,530 Sn4+ + 4e ↔ Sn +0,007 
Ti3+ + 3e ↔ Ti –1,210 Sb3+ + 3e ↔ Sb +0,024 
Cr2+ + 2e ↔ Cr –0,913 Cu2+ + 2e ↔ Cu +0,337 
Zn2+ + 2e ↔ Zn –0,762 Cu1+ + e ↔ Cu +0,521 
Cr3+ + 3e ↔ Cr –0,740 Pb4+ + 4e ↔ Pb +0,784 
Fe2+ + 2e ↔ Fe –0,440 Ag1+ + e ↔ Ag +0,799 
Cd2+ + 2e ↔ Cd –0,402 Pd2+ + 2e ↔ Pd +0,987 
In3+ + 3e ↔ In –0,342 Pt2+ + 2e ↔ Pt +1,190 
Ni2+ + 2e ↔ Ni –0,250 Au1+ + e ↔ Au +1,680 

Зазвичай чим менший електродний потенціал металу, тим він активні-
ший, але електродний потенціал не є показником реальної стійкості металу. 
Так, потенціал алюмінію більш ніж на 1 В менший від потенціалу заліза, але 



 

 301

вироби з алюмінієвих сплавів більш стійкі у звичайній атмосфері і нейтраль-
них середовищах, оскільки швидкість корозії алюмінію зменшується утворен-
ням на його поверхні оксидної плівки. 

Якщо в конструкції два метали, що мають різні електрохімічні потен-
ціали, перебувають у взаємному контакті та контактують з електролітом (ат-
мосферна волога або інші середовища), то утворюється гальванічний еле-
мент. При цьому метал, що має негативний потенціал (анод), буде руйнува-
тися. 

На швидкість корозії впливає багато факторів, які поділяють на внутрі-
шні й зовнішні. Внутрішні залежать від металу деталі, його складу, структури, 
фізико-хімічних властивостей поверхні, чистоти її обробки, напруженого ста-
ну та ін. Зовнішні фактори корозії пов’язані з природою корозійного середо-
вища, його складом, температурою, тиском, умовами дії (швидкістю, наявніс-
тю імпульсів тощо) та ін. Для запобігання корозії насамперед потрібно вияви-
ти причину корозії і механізм перебігу процесу. 

Згідно з ДСТУ 2733–94 встановлено такі види корозії: 
1) атмосферна – корозія металу, зумовлена атмосферою повітря; 
2) вибіркова – корозія сплаву, що руйнує одну із структурних складових 

чи один з його компонентів; 
3) місцева – корозія, яка охоплює окремі ділянки поверхні металу; 
4) цяткова – місцева корозія металу у вигляді окремих цяток (рис. 6.7, г); 
5) корозія плямами – місцева корозія металу у вигляді окремих плям 

(рис. 6.7, в); 
6) пошарова – корозія, що поширюється шарами переважно у напрямку 

пластичної деформації металу; 
7) підповерхнева – місцева корозія, що починається з поверхні металу і 

поширюється під поверхню металу (рис. 6.7, д); 
8) ниткаста – корозія, що поширюється у вигляді ниток переважно під 

неметалевими захисними покривами; 
9) тертьова – руйнування металу, що виникає під час тертя в корозій-

ному середовищі; 
10) суцільна – корозія по всій поверхні металу; 
11) рівномірна – суцільна корозія, що поширюється з однаковою швид-

кістю (рис. 6.7, а); 
12) нерівномірна – суцільна корозія, що поширюється з неоднаковою 

швидкістю на різних ділянках поверхні металу (рис. 6.7, б); 
13) структурна – корозія, що залежить від структурної неоднорідності 

металу (рис. 6.7, е); 
14) корозійне розтріскування – корозія металу за умови одночасної дії 

корозійного середовища та зовнішніх чи внутрішніх механічних напружень, 
що спричиняє утворення тріщини; 
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15) фретинг-корозія – корозія за коливного взаємного переміщення 
двох поверхонь під впливом корозійного середовища. 

 
Рис. 6.7. Схема деяких видів корозії: а – рівномірна; б – нерівномірна;  
в – корозія плямами; г – цяткова; д – підповерхнева; е – структурна 

Контроль корозії 
Корозійна стійкість (а також оцінювання корозійного руйнування) ви-

значається якісно і кількісно (швидкістю корозії в певних умовах, групою або 
балом стійкості). 

Якісні методи полягають у візуальному огляді зразка (іноді за допомо-
гою лупи або мікроскопа). При цьому перевіряють стан поверхні, що підда-
ється корозії, і стан середовища, що стикається з цією поверхнею. Наявність 
корозії виявляється, якщо на поверхні деталі або у корозійному середовищі 
з’являються продукти корозії або якщо змінився первісний колір середовища, 
що свідчить про зміну його фізико-хімічних властивостей. 

Кількісні методи полягають у визначенні швидкості корозії, швидкості 
проникнення корозії і фактичних фізико-механічних властивостей металу. 

Корозійна стійкість може бути оцінена (ГОСТ 5272–68): 
1) зміною маси металу в результаті корозії, віднесеного до одиниці пове-

рхні і одиниці часу (тобто визначенням швидкості корозії W; це ваговий метод): 

τ
−

= τ

F
mmW 0 , 

де m0 – первісна маса зразка; mτ – маса зразка без продуктів корозії через час τ; F – площа 
поверхні зразка. Ваговий метод зазвичай застосовують у разі суцільної корозії; 

2) об’ємом водню, що виділився (або об’ємом поглинутого кисню) у 
процесі корозії, віднесеним до одиниці поверхні і одиниці часу (об’ємний ме-
тод). Об’ємний метод доцільний у випадках, коли корозія перебігає з виділен-
ням водню або поглинанням кисню і полягає у вимірюванні об’єму газу, що 
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виділився або поглинувся. Цей метод на один–два порядки точніший за ваго-
вий; 

3) зменшенням товщини металу внаслідок корозії, вираженим в ліній-
них одиницях і віднесеним до одиниці часу (глибинний метод). Глибинний 
метод дає змогу визначити глибину проникнення корозії. Цей метод викорис-
товують як допоміжний до вагового, що достатньо повно характеризують не-
рівномірну корозію; 

4) зміною якого-небудь показника механічних характеристик за певний 
час корозійного процесу, вираженою у відсотках, або часом до руйнування 
зразка заданих розмірів; 

5) зміною відбивної здатності поверхні металу за певний час корозійно-
го процесу, вираженою у відсотках; 

6) густиною струму, що відповідає швидкості корозійного процесу; 
7) часом до появи корозійного осередку на зразку заданих розмірів або 

кількістю корозійних осередків на зразку після закінчення заданого часу. 
На практиці також часто визначають ступінь ураження поверхні металу 

F

F
G

n

i
i∑

== 1 , 

де і – кількість ділянок металу, уражених корозією; Fi – площа її ділянки; 
Найкращим є безперервний метод контролю корозії за допомогою зон-

дів-зразків, виготовлених з того самого матеріалу, що й обладнання, і розмі-
щених усередині обладнання у потрібних місцях. Про швидкість корозії роб-
лять висновок за зміною електричного опору зонда. 

6.2.5. Методи забезпечення і підвищення надійності  
обладнання 

Розрізняють три групи методів забезпечення і підвищення надійності 
обладнання: 

1) конструктивні – методи забезпечення надійності, які застосовують на 
етапі проектування об’єкта; 

2) технологічні – методи забезпечення надійності, які застосовують на 
етапі серійного виготовлення об’єкта; 

3) експлуатаційні – методи забезпечення надійності, які застосовують 
на етапі експлуатації об’єкта. 

Існує багато методів забезпечення і підвищення надійності обладнання, 
(основні з них розглянуто далі), але за будь-якого обладнання на стадії його 
проектування має забезпечуватися рівноміцність деталей обладнання, вияв-
лення найбільш швидкоспрацьовуваних елементів, вилучення місць концент-
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рації напружень, забезпечення ремонтопридатності вузлів і деталей, розроб-
лення запобіжних пристроїв, зменшення кількості конструктивних елементів 
об’єкта (чим складніший об’єкт і більше в ньому з’єднань та зв’язків, тим ни-
жча його надійність); на стадії виготовлення має забезпечуватися використан-
ня засобів зміцнення поверхонь тертя, дотримання точності і шорсткості по-
верхонь деталей, удосконалення методів контролю виготовлення і складання 
елементів обладнання, підвищення вимог до його зварювання і випробувань; а 
на стадії експлуатації – виконання умов нормальної експлуатації (тобто згідно 
з експлуатаційною документацією), рекомендацій щодо мащення, запобігання 
непередбаченим перевантаженням, додержання термінів і обсягів ТОіР. 

У разі збільшення витрат на виготовлення обладнання для підвищення 
його надійності зменшуються витрати на ремонт протягом всього строку слу-

жби. Сумарні витрати при цьому ма-
ють деяке мінімальне значення, що 
відповідає оптимальній надійності, до 
якого і слід прагнути (рис. 6.8). 
 
Рис. 6.8. Залежність витрат Q від імовірності 
безвідмовної роботи обладнання R: 1 – ви-
трати на виготовлення обладнання; 2 – ви-
трати на ТОіР обладнання; 3 – сумарні ви-

трати 

Оскільки технологічні методи забезпечення надійності було розглянуто 
в третьому розділі, то надалі зупинимося лише на конструктивних та експлуа-
таційних методах. 

6.2.5.1. Конструктивні методи 
Вибір конструкційних матеріалів. Одним з найефективніших способів 

зменшення інтенсивного зношування є правильний вибір конструкційних ма-
теріалів для проектування обладнання. 

Найважливішими властивостями конструкційних матеріалів (передусім ме-
талів) хімічного машино- та апаратобудування є їх корозійна стійкість, тобто 
здатність матеріалу протидіяти чинникам корозії, і зносостійкість. Показниками 
корозійної стійкості металу є швидкість корозії, група або бал стійкості, вони ма-
ють не перевищувати значень, визначених для обладнання в конкретних експлуа-
таційних умовах (табл. 6.3). Зносостійкість передбачає такі фізико-механічні влас-
тивості матеріалу, як сумісність в умовах тертя (властивість матеріалів тертьових 
тіл і мастильного матеріалу разом забезпечувати задані характеристики тертя і 
зношування та запобігати адгезії в умовах тертя), припрацьовуваність (властивість 
матеріалів тертьових тіл у процесі припрацювання змінювати геометрію повер-
хонь тертя та фізико-механічні властивості поверхневих шарів, унаслідок чого 
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зменшуються сили тертя і зносу), стійкість до заїдання (властивість трибосистеми 
працювати без заїдання під навантаженням) та ін. 

Таблиця 6.3. Бали корозійної стійкості металів і сплавів 

Група 
стійкості 

Швидкість 
проникнення 

корозії, 
мм/рік 

Бал 
стійкості 

Група 
стійкості 

Швидкість 
проникнення 

корозії, 
мм/рік 

Бал 
стійкості 

I   Зовсім 
     стійкі Менша за 0,001 1 IV Понижено 

     стійкі 
Від 0,01 до 0, 5 
Від 0,5 до 1,0 

6 
7 

II  Дуже 
     стійкі 

Від 0,001 до 0,005 
Від 0,005 до 0,01 

2 
3 V  Малостійкі Від 1,0 до 5,0 

Від 5,0 до 10,0 
8 
9 

III Стійкі Від 0,01 до 0,05 
Від 0,05 до 0,1 

4 
5 VI Нестійкі Понад 10 10 

Так, пара «чавун – сталь 3Х13» працює на зношування під час тертя у  
2–3 рази довше, ніж пара «сталь – сталь», а легування сталі хромом (близько 
13 %) різко підвищує її електрохімічний потенціал (від мінус 0,6 В до 0,2 В) і 
утворює на поверхні захисну оксидну плівку, у результаті чого залежно від 
складу сталі стають корозієстійкими, жароміцними або жаростійкими 
(12Х18Н10T, 10X17H13M2T, 08Х22Н6Т, 15Х25Т та ін.). 

Також потрібно правильно підбирати матеріали сполучних деталей, щоб 
запобігти створенню гальванічної пари, що може призвести до небажаного 
електрохімічного руйнування однієї з цих деталей. 

Запобігання утворенню застійних зон. В обладнанні, що заповнюється 
корозійним середовищем, зливальні пристрої потрібно розташовувати в най-
нижчій точці порожнини (рис. 6.9), а конструкція обладнання – забезпечувати 
в разі потреби можливість повного видалення цього середовища, причому не 
тільки із самого апарата, але й з його елементів (тарілок, завитків, відбійників 
сепараторів та ін.). 

 
Рис. 6.9. Варіанти розташування в обладнанні зливальних пристроїв для спорожнювання:  
а – міжтрубного простору вертикального кожухотрубного теплообмінника; б – лінзового 
компенсатора горизонтального кожухотрубного теплообмінника; в – оболонки реактора 

 а  б   в 
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Заміна зовнішнього тертя внутрішнім. Частини обладнання і трубо-
проводів, що зазнають дії абразивних частинок, мають бути надійно захищені 
від механічного зношування. Наприклад, у трубопроводах у місцях їх переги-
ну назустріч матеріальному потокові встановлюють шматок труби з торцевою 
заглушкою. Матеріал, що транспортується, заповнює цей шматок і сприймає 
безпосередньо на себе дію основного потоку (рис. 6.10, а). 

Для транспортування феромагнітних частинок на перегині із зовнішньо-
го боку трубопроводу встановлюють постійні або електричні магніти: деяка 
частка матеріалу «прилипає» до внутрішньої стінки трубопроводу в місці 
встановлення магніту (навіть якщо потік матеріалу вибиває частинки з повер-
хні трубопроводу, їх місце відразу займають нові (рис. 6.10, б)). 

 
Рис. 6.10. Захист перегину трубопроводу від дії абразивних частинок: а – звичайних;  

б – феромагнітних (1 – заглушка; 2 – магніт) 

Уведення в місцях інтенсивного зношування змінних деталей. 
Працездатність багатьох швидкоспрацьовуваних 
деталей характеризується зношуванням невеликих 
їх частин. Тому в окремих випадках доцільно час-
тини деталей, що швидко спрацьовуються, вико-
нувати знімними (змінними). Змінний штуцер під-
ведення в ректифікаційну колону потоку вихідної 
суміші, який зазнає інтенсивного зношування, по-
казано на рис. 6.11. 
 
 
 
Рис. 6.11. Конструктивне оформлення місця введення  
вихідної суміші у ректифікаційну колону: 1 – корпус  
колони; 2 – стаціонарний штуцер; 3 – змінний штуцер 

Захист відповідальних деталей обладнання невідповідальними. 
Елементи обладнання, що зазнають дії матеріальних потоків, особливо за ви-
соких температур, тиску і швидкостей, часто захищають спеціальними дета-
лями. Такими деталями можуть бути різноманітні заспокоювачі потоків (роз-
труби, дифузори, завитки, відбійники (рис. 6.12)). 

 а  б 
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Рис. 6.12. Захист елементів обладнання невідповідальними деталями: а – захист  

теплообмінних труб відбійником; б – захист корпусу колони завитком (1 – корпус апарата; 
2 – теплообмінні труби; 3 – відбійник; 4 – завиток: 5 – штуцер подачі матеріального потоку) 

Використання компенсаторів зносу. Розрізняють два види компенсації 
зносу: ручну й автоматичну. 

Ручна компенсація передбачає введення в конструкцію обладнання ре-
гулювальних клинів, прокладок, планок, які можуть підтискатися до спряжу-
ваної поверхні гвинтами, болтами тощо, а за умови спрацювання – замінюва-
тися на нові (рис. 6.13, а); 

Автоматична компенсація (самокомпенсація) передбачає використання 
властивостей пружної деформації однієї з деталей сполучення (цей принцип за-
стосовано в конструкції поршневих кілець насосів і компресорів (рис. 6.13, б)). 

 
Рис. 6.13. Компенсація зносу: а – ручна компенсація планкою; б – автоматична компенсація 

клином (1 – корпус; 2 – планка; 3 – клин; 4 – регулювальний гвинт) 

Резервування. Особливістю більшості хімічних виробництв є функціо-
нування його у складі технологічних ліній, тому питання надійності таких лі-
ній набувають особливої значущості. Так, у функціональній схемі лінії (а та-
кож машини, апарата, механізму і будь-якої іншої системи) окремі елементи 
можуть бути з’єднані послідовно, паралельно або за змішаним принципом. За 

 а  б 

а б 
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послідовного з’єднання елементів, що властиво передусім для технологічних 
ліній, відмова одного з елементів призводить до відмови всієї системи, а у ви-
падку відмови одного з елементів, з’єднаних паралельно, система продовжує 
функціонувати, оскільки функції елемента, що відмовив, виконуються справ-
ним елементом, який залишився. 

Отже, надійність всієї системи визначається не тільки надійністю її еле-
ментів, але й їх кількістю та способом їх з’єднання. Так, імовірність безвідмо-
вної роботи R(t1,t2) системи, складеної з послідовно з’єднаних елементів, дорі-
внює добутку ймовірностей безвідмовної роботи кожного з елементів: 

( ) ( )∏
=

=
n

i
i ttRttR

1
2121 ,, . 

Зі збільшенням кількості послідовно з’єднаних елементів надійність си-
стеми зменшується і навіть за великої кількості високонадійних елементів та-
ка система може стати майже непрацездатною. 

За паралельного з’єднання надійність системи підвищується зі збіль-
шенням кількості елементів. У цьому випадку імовірність відмови F(t1,t2) сис-
теми дорівнює добутку ймовірностей відмови складових елементів: 

( ) ( )∏
=

=
n

i
i ttFttF

1
2121 ,, . 

Таким чином, коли посудини, апарати, машини або їх елементи не мо-
жуть забезпечити потрібні показники надійності тієї чи іншої технологічної 
лінії або окремої одиниці обладнання, застосовують резервування, тобто спо-
сіб забезпечення надійності об’єкта за рахунок використання додаткових за-
собів і (або) можливостей, надлишкових відносно мінімально необхідних для 
виконання потрібних функцій. Розрізняють загальне резервування, тобто ре-
зервування, у якому резервують об’єкт в цілому, і роздільне – резервування, у 
якому резервують окремі елементи об’єкта або їх групи. Основні види резер-
вування і резерву, тобто сукупності додаткових засобів і (або) можливостей, 
що використовують для резервування, наведено в ДСТУ 2860–94. 

Якщо не обмежувати масу й вартість об’єкта, то кількість резервних еле-
ментів, тобто елементів, призначених для виконання функцій основного елеме-
нта у разі його відмови, могла б бути довільною і якомога більшою: кожний з 
них підключався б у випадку відмови основного елемента або попереднього ре-
зервного. У результаті можна було б забезпечити будь-який високий рівень на-
дійності об’єкта. Імовірність роботи об’єкта, показаного на рис. 6.14, становить: 
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Рис. 6.14. Схема резервованого об’єкта 

Розрізняють три види резервів: 
– навантажений – резерв, що містить один чи декілька резервних еле-

ментів, які перебувають у режимі основного елемента; 
– полегшений – резерв, що складається з одного чи декількох елементів, 

які перебувають у режимі меншого навантаження порівняно з основним еле-
ментом; 

– ненавантажений – резерв, що складається з одного чи декількох резе-
рвних елементів, які перебувають у ненавантаженому стані виконання ними 
функцій основного елемента. 

6.2.5.2. Експлуатацiйні методи 
Дотримання умов експлуатації щодо дії кліматичних факторів зов-

нішнього середовища. Будь-який виріб призначають для експлуатації в од-
ному або кількох макрокліматичних районах і виготовляють у конкретних 
кліматичних виконаннях згідно з ГОСТ 15150–69. 

Крім кліматичних виконань, вироби виготовляють за категоріями їх ро-
зміщення (5 збільшених і 6 додаткових). І нарешті, вироби розрізняють за гру-
пами умов експлуатації за корозійною активністю атмосфери (8 груп). 

Правильний вибір і дотримання кліматичного виконання, категорії роз-
міщення і групи умов експлуатації кожної одиниці обладнання сприяє її ефек-
тивній експлуатації і подовжує строк її експлуатації. 

Забезпечення нормальних умов експлуатації. Надійна робота будь-
якого виробу можлива лише за умови дотримання всіх вимог, перелбачених 
експлуатаційними документами на цей виріб (зокрема настановою щодо екс-
плуатування, а також інструкцією щодо монтування, пускання, регулювання та 
обкатування виробу на місці його експлуатування). Деякі приклади наслідків 
недотримання нормальних умов експлуатації різних виробів та їх елементів 
наведено на рис. 6.15 (фото автора). 
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Рис. 6.15. Наслідки недотримання нормальних умов експлуатації різних виробів  

та їх елементів: а – теплообмінна трубка ∅ 25×3 мм з відкладеннями на внутрішній  
поверхні; б –шпилька М23, що пройшла крізь міжвалковий проміжок вальців  

для перероблення гуми; в – зруйновані шестірні шестеренного насоса  
екструзійної установки для перероблення пластмас 

Захист обладнання інгібуванням. Корозію обладнання можна значно 
знизити, якщо вилучити з робочого середовища речовини, що спричиняють 
корозію. Коли ж це неможливо, то застосовують інгібітори корозії – речови-
ни, які у разі їх уведення у корозійне середовище помітно стримують швид-
кість корозії металу. При цьому інгібітори корозії мають бути дешевими, не-
токсичними, не зумовлювати небажані зміни в технологічному середовищі. 

Розрізняють такі інгібітори корозії (ДСТУ 2733–94): 
– інгібітор корозії універсальний – уповільнювач корозії, придатний для 

захисту чорних та кольорових металів; 
– інгібітор корозії вибіркової дії – уповільнювач корозії, здатний захи-

щати окремі метали чи певну групу металів (так, аміак запобігає корозії стале-
вих деталей, але спричиняє інтенсивну корозію латунних); 

 а 

 б 

 в 
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– інгібітор атмосферної корозії – речовина, що знижує швидкість коро-
зії металу в атмосферних умовах; 

– анодний (катодний) інгібітор корозії – уповільнювач корозії, захисна дія 
якого зумовлена гальмуванням анодної (катодної) реакції корозійного процесу; 

– контактний інгібітор корозії – уповільнювач корозії, дія якого вияв-
ляється за умови нанесення його на поверхню металу; 

– леткий інгібітор корозії – уповільнювач корозії, здатний у звичайних 
умовах випаровуватися та довільно осаджуватися із газової фази на поверхню 
металу; 

– водорозчинний, маслорозчинний і водомаслорозчинний інгібітори корозії. 
Обладнання захищають інгібуванням у разі не тільки під час його вико-

ристання за призначенням, але й очікування використання за призначенням і 
зберігання під час експлуатації. У цьому разі застосовують також полімерні 
інгібіторні плівки (плівки, які у своїй масі чи на поверхні містять інгібітори 
корозії) і полімерні інгібіторні покриви (плівки, які утворюються на виробі за 
умови нанесення з розчину чи розплаву композиції, що містить у своїй масі 
інгібітор корозії). Ці покриви можуть бути змивними і незмивними, знімними 
і незнімними. 

Електрохімічний захист. Швидкість електрохімічної корозії можна 
значно зменшити, якщо металеве обладнання або конструкцію піддати поля-
ризації. Цей метод отримав назву електрохімічного захисту. Залежно від виду 
поляризації розрізняють катодний і анодний захист. 

Катодний захист – найпоширеніший вид електрохімічного захисту. Йо-
го застосовують для боротьби з корозією сталей, міді, латуней, алюмінію в 
умовах помірних агресивних середовищ. Катодну поляризацію можна прова-
дити приєднанням обладнання, що захищається, до негативного полюса зов-
нішнього джерела струму або до металу, що має більш електронегативний 
електродний потенціал. В останньому випадку немає потреби в зовнішньому 
джерелі струму, оскільки утворюється гальванічний елемент з тим же напрям-
ком струму, тобто обладнання стає катодом, а більш електронегативний ме-
тал, що називають протектором, – анодом. 

Схему катодного захисту показано на рис. 6.16. Обладнання (теплооб-
мінники, холодильники, конденсатори та ін.), що зазнає дії корозійного сере-
довища, захищають приєднанням до негативного полюса зовнішнього джере-
ла струму і зануренням анода в це середовище. Катодний захист зовнішнім 
електричним струмом недоцільний в умовах атмосферної корозії, в органіч-
них розчинниках, оскільки тоді корозійне середовище не має достатньої елек-
тропровідності. 

Схему протекторного захисту колонного апарата показано на рис. 6.17. 
До апарата приєднують більш електронегативний метал – протектор, який, ро-
зчинюючись в навколишньому середовищі, надсилає електрони колоні й като-
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дно заполяризує її. Після повного розчинення протектора або втрати електри-
чного контакту його з обладнанням, що захищається, протектор потрібно по-
новлювати. Як протектор найчастіше застосовують магній, цинк та їх сплави. 
Протектор працює ефективно, якщо перехідний опір між ним і середовищем 
невеликий. У процесі роботи протектор може покриватися шаром нерозчин-
них солей, які ізолюють його від середовища. Для боротьби з цим протектор 
розміщують у наповнювачі – суміші солей, що утворює навколо нього певне 
середовище, яке полегшує розчинення продуктів корозії протектора та його 
ефективну роботу. 

 
Рис. 6.16. Схема катодного захисту хімічного реактора:  
1 – реактор; 2 – джерело електричного струму; 3 – анод 

 
Рис. 6.17. Схема протекторного захисту колонного апарата:  

1 – колона; 2 – джерело електричного струму; 3 – анод; 4 – наповнювач 

За анодного захисту обладнання приєднують до позитивного полюса 
зовнішнього джерела струму, а допоміжний електрод (анод) – до негативного, 
якщо це зміщує потенціал металу, що захищається, у пасивну зону. 
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Анодний захист має відносно обмежене застосування, тому що пасива-
ція ефективна переважно в окисних середовищах без активних депасивуваль-
них іонів, наприклад, іонів хлору для заліза і корозієстійких сталей. Крім того, 
анодний захист потенційно небезпечний: у випадку перерви у подаванні стру-
му можливе активування металу та його інтенсивне анодне розчинення. Тому 
анодний захист потребує надійної системи контролю. 

На відміну від катодного захисту швидкість корозії за анодного захисту 
ніколи не зменшується до нуля, хоч може бути і дуже невеликою. Проте захи-
сна густина струму за анодного захисту значно нижча, а витрати електроенер-
гії невеликі. 

Метод анодного захисту застосовують для металів, що легко пасиву-
ються за анодної поляризації. Його успішно використовують для зниження 
швидкості корозії низьковуглецевих сталей у сірчаній кислоті і в розчинах, що 
містять аміак і нітрат амонію, а також для захисту вуглецевих і корозієстійких 
сталей, що здатні пасивуватися у багатьох середовищах. 

Змащування обладнання. Значно зменшити зношення елементів обла-
днання і підвищити його надійність можна застосуванням у вузлах тертя ма-
шин та апаратів мастильного матеріалу (мастила) – матеріалу, який підво-
дять (наносять) до поверхні тертя для зменшення сили тертя і (або) зносу. 

Дія мастильного матеріалу, яка сприяє зменшенню тертя і (або) зносу, 
називають мащенням, а підведення і (або) нанесення мастильного матеріалу 
до (на) поверхні тертя – змащуванням. 

З визначення мастильного матеріалу випливають його дві основні функ-
ції: зменшення сили тертя і зменшення зносу. Крім основних, мастильні мате-
ріали забезпечують додаткові функції: вони охолоджують поверхні тертя; 
зменшують швидкість корозії поверхонь тертя або повністю її усувають; у разі 
проточного або циркуляційного змащування відводять продукти зношення й 
корозії; забезпечують демпфірування і зменшують вібрацію і шум; виконують 
ущільнювальну функцію (у сальниках, трубопровідних кранах). 

Розрізняють органічні, неорганічні, мінеральні (оливи), нафтові, рос-
линні, тваринні, синтетичні і тверді мастильні матеріали. Найбільшого поши-
рення набули мінеральні мастильні матеріали. 

За агрегатним станом мастильні матеріали поділяють на газоподібні, рі-
дкі, пластичні та тверді. 

Залежно від фізичного стану мастильного матеріалу розрізняють газове, 
рідинне і тверде мащення. 

За типом розділу поверхонь тертя мастильним шаром розрізняють види 
мащення: 

– гідродинамічне (газодинамічне) – рідинне (газове) мащення, в умовах 
якого повне розділення поверхонь тертя відбувається за рахунок тиску, що само-
чинно виникає в шарі рідини (газу) під час руху поверхонь одна відносно одної; 
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– гідростатичне (газостатичне) – рідинне (газове) мащення, в умовах 
якого повне розділення поверхонь тертя, що перебувають у стані відносного 
руху чи спокою, відбувається за допомогою рідини (газу), що подають під зо-
внішнім тиском у проміжок між поверхнями тертя; 

– еласто-гідродинамічне – мащення, в умовах якого характеристики те-
ртя і товщина плівки рідкого мастильного матеріалу між двома поверхнями, 
що рухаються одна відносно одної, визначаються пружними властивостями 
матеріалів поверхонь тертя, а також реологічними властивостями мастильного 
матеріалу; 

– граничне – мащення, в умовах якого тертя та зношування поверхонь, 
що рухаються одна відносно одної, визначаються їх властивостями, а також 
тими властивостями мастильного матеріалу, які відрізняються від об’ємної 
в’язкості; 

– змішане – мащення, під час застосування якого відбувається частково 
гідродинамічне, а частково граничне мащення. 

Найбільшого поширення набули рідкі, пластичні і тверді мастильні ма-
теріали. 

Рідке мастило – це мастило, що не містить згущувачів (ДСТУ 3447–96). 
Серед рідких мастил найбільш поширені мастильні оливи, тобто суміші 

високомолекулярних вуглеводнів, що використовують у техніці для зменшен-
ня тертя між рухомими поверхнями. 

Мастильні оливи поділяють на такі види: 
– моторна – олива для поршневих двигунів внутрішнього згоряння та 

інших типів двигунів; 
– газотурбінна – олива для турбогвинтових і турбореактивних двигунів; 
– турбінна – олива, яку використовують для змащування турбін і яка 

має стійкість до утворення емульсії з водою; 
– трансмісійна – олива для механічних трансмісій; 
– циліндрова – високов’язка олива, яку використовують для змащування 

циліндрів та клапанів парових машин; 
– індустріальна – олива для верстатів та механізмів промислового устат-

ковання; 
– приладна – олива для приладів і точних механізмів; 
– компресорна – олива для поршневих і ротаційних компресорів; 
– холодильна – олива для холодильних систем та відведення від них те-

плоти. 
У хімічній промисловості дуже поширені індустріальні оливи – очи-

щенні дистилятні і залишкові оливи або їх суміші без присадок, які викорис-
товують у машинах і механізмах промислового обладнання, умови роботи 
яких не ставлять особливих вимог до протиокисних і антикорозійних власти-
востей олив. 
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Використовують індустріальні оливи восьми марок (ГОСТ 20799–88): 
И-5А, И-8А, И-12А, И-12А1, И-20А, И-30А, И-40А та И-50А з кінематичною 
в’язкістю за температури 40 ºС від (6…8)·10–6 м2/с для И-5А до (90…110)·10–6 м2/с 
для И-50А. 

Якщо олива не має потрібної в’язкості, тоді зазвичай змішують у певних 
пропорціях два мастила різної в’язкості. 

Пластичне мастило згідно з ДСТУ 3447–96 – це напівтверде чи тверде 
мастило, що складається з оливи чи синтетичного мастила, стабілізованих ми-
лами чи іншими загусниками, з можливим наповненням іншими компонента-
ми, а згідно з ДСТУ 3437–96 – це пластичний матеріал, який являє собою 
структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консе-
рвації виробів та герметизації ущільнень. 

Основні переваги пластичних мастил порівняно з рідкими – це здатність 
утримуватися в негерметичних вузлах тертя, працездатність у більш широких 
інтервалах температур, швидкостей і в контакті з водою та іншими агресив-
ними середовищами, антикорозійні властивості, краща змащувальна здатність. 

Як недолік слід відзначити незадовільну охолоджувальну здатність, бі-
льшу схильність до окиснення, складність подавання до вузлів тертя. 

Пластичні мастила бувають антифрикційними, консерваційними та ущі-
льнювальними (останні призначені ущільнювати розбірні й рухомі з’єднання). 

Антифрикційні мастила поділяють на мастила для звичайних темпера-
тур, підвищених температур, термостійкі, морозостійкі, багатоцільові, проти-
задирні і протизношувальні, хімічно стійкі, приладні, редукторні (трансмісій-
ні), брикетні та вузькоспеціалізовані (галузеві), а ущільнювальні – на армату-
рні, нарізні та вакуумні. Крім того, ДСТУ 4310:2004, виділяє в окрему групу 
канатні мастила, які зменшують корозію і тертя між окремими дротами та 
сталками сталевих канатів. 

Широко використовують солідол жировий (ГОСТ 1033–79), мастило 
графітне (ГОСТ 3333–80), солідол синтетичний (4366–76), мастила Литол-24 
(ГОСТ 21150–87), ЦИАТИМ–221 (ГОСТ 9433–80), ВНИИ НП-279 
(ГОСТ 14296–78), ЦИАТИМ-205 (ГОСТ 8551–74), мастило гарматне 
(ГОСТ 19537–83), паста ВНИИ НП-225 (ГОСТ 19782–74) та ін. 

Тверді мастильні матеріали (твердий змащувальний покрив) – це мате-
ріали, що забезпечують граничне або змішане мащення між двома поверхня-
ми. Твердий змащувальний покрив отримують нанесенням на поверхню дета-
лі рідкого технологічного складу з порошкоподібного мастильного матеріалу, 
зв’язуючого й розчинника (наприклад, дисульфіди молібдену і вольфраму, 
графіт). 
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Основними властивостями і показниками мастил, передусім рідких, що 
характеризують експлуатаційні можливості, крім показників призначення, є: 
в’язкість, спіненість, гігроскопічність, середній строк збережуваності, темпе-
ратура початку кристалізації, температура спалаху, температура самозайман-
ня, температура займання, температура застигання, випарність, термостій-
кість, термоокисненість, токсичність, механічна стабільність, прогонність, 
конструкційна сумісність, а для пластичних мастил – пенетрація і температура 
крапання та ін. 

Деякі властивості мастил можна суттєво змінити за допомогою приса-
док – речовин, які додають до мастильного матеріалу для надання йому спеці-
альних якостей або підсилення його природних властивостей. 

Розрізняють присадки антикорозійні, протиокисні, протизношувальні, 
протизадирні, антифрикційні, депресорні (знижують температуру застигання 
оливи), в’язкісні, протипінні, мийні (запобігають відкладенню нагару на робо-
чих поверхнях двигунів), диспергувальні, протиїржавійні (захищають чорні 
метали від атмосферної корозії), поліфункційні (одночасно поліпшують декі-
лька властивостей мастильного матеріалу). 

Слід відзначити, що кожний мастильний матеріал має найменування і 
позначення. 

Найменування мастила використовують для позначення продукції в разі 
замовлення і внесення в конструкторську й технологічну документацію, на-
приклад: солідол С, Фіол-1. 

Позначення мастила коротко характеризує її експлуатаційні властивості 
(наприклад, призначення, склад, в’язкість, температурний діапазон викорис-
тання тощо). Приклад позначень: СКа 2/8–2. Літера «С» позначає пластичне 
мастило загального призначення для звичайних температур (солідол); «Ка» – 
загущено кальцієвим милом; 2/8 – призначено для використання від мінус 20 
до 80 ºС; немає індексу дисперсійного середовища – виготовлено на нафтовій 
оливі; «2» – пенетрація 265…295 за температури 25 ºС. 

Під час розроблення нових змащувальних матеріалів їх позначення вста-
новлюють згідно із системою стандартів ГОСТ 28549.0–90 – ГОСТ 28549.9–90, 
ГОСТ 28549.10–91 – ГОСТ 28549.13–91 «Смазочные материалы. Индустри-
альные масла и родственные продукты (класс L)». Ця класифікація містить 18 
груп продуктів, на які поділяється цей клас згідно з галуззю використання. 

Приклад позначення рідкого мастила згідно з ГОСТ 28549.1–90: ИСО-L-
1N-32 або скорочено: L-AN-32 (L – клас нафтопродуктів і змащувальних ма-
теріалів; A – група відкритих змащувальних систем; AN – очищені мінеральні 
оливи для легконавантажених частин обладнання; 32 – число вказує в’язкість 
згідно з ИСО 3448). 

Приклад позначення пластичного мастила згідно з ГОСТ 28549.9–90: 
ИСО-L-XBEGB00, або скорочено: L-XBEGB00 (L – клас нафтопродуктів і 
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змащувальних матеріалів; X – пластичне мастило; B – найнижча температура 
експлуатації мінус 20 оС; E – найвища температура експлуатації 160 оС; G – 
допускає забруднення промивальною водою та немає потреби в захисті від 
корозії; B – великі навантаження; 00 – клас NLGL за консистенцією (NLGL – 
Державний інститут змащувальних матеріалів (США)). 

Сукупність технічних пристроїв для змащування об’єкта називають 
змащувальною системою (ДСТУ 3447–96). 

Змащувальні системи в загальному випадку мають включати такі функ-
ціональні пристрої (ДСТУ 2270–93): 

– змащувальні нагнітачі для подавання мастильного матеріалу; 
– змащувальні апарати, зокрема для дозування й розподілу мастильного 

матеріалу, для регулювання, обмеження чи підтримання заданих тиску й ви-
трат мастильного матеріалу; 

– контрольні змащувальні пристрої для керування роботою системи; 
– посудини для мастильного матеріалу. 
Змащувальні системи залежно від умов експлуатації мають забезпечувати: 
– очищення мастильного матеріалу від забруднювачів; 
– контроль рівня мастильного матеріалу, у тому числі автоматичний; 
– контроль подачі і тиску мастильного матеріалу у напірних змащуваль-

них лініях; 
– випуск повітря з місць можливого його нагромадження; 
– підтримання заданої температури мастильного матеріалу; 
– ручне або автоматичне прокачування системи; 
– задану періодичність змащування; 
– інформацію і сигналізацію про роботу системи. 
Змащувальні системи поділяють: 
1) за станом мастильного матеріалу: 

а) рідинна (як варіант – мастильно-повітряна, яка, у свою чергу, 
може бути аерозольною або плівкою); 

б) пластична; 
в) змішана; 

2) за кількістю обслуговуваних тертьових поверхонь: 
а) індивідуальна; 
б) централізована (для двох і більше тертьових поверхонь); 

3) за кратністю використання мастильного матеріалу: 
а) циркуляційна (з багаторазовим використанням мастила); 
б) проточна (з одноразовим використанням мастила); 

4) за типом змащувального дозатора або живильника: 
а) дросельна; 
б) імпульсна; 
в) послідовна; 
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г) двомагістральна; 
5) за типом змащувального нагнітача: 

а) одновідвідна; 
б) багатовідвідна; 
в) комбінована; 

6) за періодичністю дії: 
а) безперервної дії; 
б) періодичної дії; 

7) за видом приєднання змащувального нагнітача чи заливної мастильниці: 
а) роздільна (змащувальний нагнітач чи зливну мастильницю при-

єднують до об’єкта змащування тільки під час змащування); 
б) нероздільна (змащувальний нагнітач чи зливну мастильницю 

постійно приєднано до об’єкта змащування); 
8) за типом урухомника: 

а) з мускульним урухомником; 
б) з механічним урухомником; 
в) з електричним урухомником; 
г) з гідравлічним урухомником; 
д) з пневматичним урухомником; 

9) за типом керування: 
а) з ручним керуванням (задані параметри режиму змащування за-

безпечує оператор); 
б) з напівавтоматичним керуванням (систему запускають у дію 

вручну, а потім вона працює без участі оператора до завер-
шення робочого циклу); 

в) з автоматичним керуванням (забезпечує задані параметри ре-
жиму змащування без участі оператора); автоматичні змащу-
вальні системи поділяють на системи з керуванням за часом 
(змащування провадять через задані інтервали часу) і адаптив-
ні системи (змащування провадять залежно від режиму роботи 
об’єкта змащування чи від стану тертьових поверхонь; залеж-
но від параметра керування розрізняють системи з керуванням 
за циклом роботи об’єкта, температурою, навантаженням, кое-
фіцієнтом тертя і т.ін.). 

Найпростіші мастильні посудини – мастильниці, (змащувальні пристрої 
для вміщення мастила, з яких мастило подають до інших змащувальних при-
строїв чи тертьових поверхонь без змащувального насоса), тобто наливні мас-
тильниці, які встановлюють на об’єкті змащування показано на рис. 6.18. 



 

 319

 
Рис. 6.18. Наливні мастильниці: а, г – з кульковим клапаном; б – з поворотною  

накривкою; в – з відкидною накривкою; д – ковпачкова; е – ґнотова 

Організація змащувального господарства. Схема організації та 
управління змащувальним господарством підприємства залежить від обсягу 
виробництва, кількості цехів та одиниць обладнання. 

Змащувальне господарство підпорядковується головному механіку під-
приємства. На великих підприємствах може бути передбачена посада старшо-
го інженера зі змащування і група змащувального господарства. На середніх і 
малих підприємствах такої структури може і не бути, тоді всі роботи, 
пов’язані із змащуванням обладнання, виконують мастильники або верстатни-
ки, апаратники, слюсарі з обслуговування і ремонту обладнання. 

У цехах зазвичай організовують маслосклади. Відпрацьовані мастильні 
матеріали зазвичай збирають і регенерують. Регенерація включає такі опера-
ції: відстоювання, підігрівання, сепарацію, фільтрування, промивання водою, 
відганяння летких компонентів. Регенеровані мастильні матеріали можуть бу-
ти знову застосовані там, де їх якість задовольняє відповідні вимоги. 

Керівними матеріалами зі змащування обладнання є карти змащування і 
річні графіки заміни мастильних матеріалів в посудинах змащувальних сис-
тем, а також інструкції і правила щодо експлуатації і змащування. 

Карта змащування є основним документом, яким керуються під час 
змащування, у якому вказано і пронумеровано всі змащувані точки. Крім того, 
карта має таблицю змащування. Ці документи містяться в експлуатаційній і 
(або) ремонтній документації. Схему вальців для перероблення пластичних 
мас показано на рис. 6.19, а основні дані про змащування елементів вальців – 
у табл. 6.4. 



Таблиця 6.4. Таблиця змащування вальців для перероблення пластичних мас 

Змащувальна точка 
Кількість 
точок 

змащування 

Спосіб зма-
щування 

Мастильний 
матеріал 

Періодичність перевірки і заміни мастильного 
матеріалу 

Підшипники валків 
(витрата мастильного 
матеріалу – 120 г у 
зміну 

4 Примусовий 
від ручного 
насоса НРГ 

Мастило солідол 
жировий (ГОСТ 
1033–79) 

У разі первинного заповнення корпусу – за-
повняти не більше 2/3 вільного об’єму поро-
жнини корпусу (близько 15 кг на один кор-
пус). Кожну зміну потрібно проводити 3 цик-
ли качання НРГ 

Шарнірні осі гальма 8 Закладний Те саме Змащувати один раз на три місяці 
Кожух фрикційних 
шестерень 

1 Заливний Масло трансмісійне 
(літнє) (ГОСТ 
23652–79) 

Залити 24 л. Перше наповнення через 3 міся-
ці. Потім поновлювати щорічно 

Редуктор основного 
урухомника 

5 
 
 
1 

Закладний 
 
 
Заливний 

Мастило солідол 
жировий (ГОСТ 
1033–79). 
Масло моторне для 
автотракторних ди-
зелів (ГОСТ 8581–
78) 

У вузли підшипників закласти 4,5 кг мастила. 
Поновлювати через 3 місяці. 
 
Залити 45 кг. Поновлювати через півроку 

Виносний підшипник 
тихохідного вала реду-
ктора урухомника 

1 Закладний Мастило солідол 
жировий (ГОСТ 
1033–79) 

Закласти 4 кг. Поновлювати через 3 місяці 

Закатний пристрій 6 Закладний Те саме Змащувати ланцюги і зірочки не рідше одного 
разу на місяць 

Кожух урухомних пі-
дшипників 

1 Заливний Масло трансмісійне 
(літнє) (ГОСТ 
23652–79) 

Залити 32 л. Перше поновлення – через 3 мі-
сяці. Потім поновлювати щорічно 

Натискний гвинт 2 Мастильниці Мастило солідол 
жировий (ГОСТ 
1033–79) 

Первинне заповнення усіх змащувальних ка-
налів мастилом у кількості 100 г 
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Рис. 6.19. Схема вальців: 1 – підшипники валків; 2 – шарнірні осі гальма;  

3 – кожух урухомних зубчастих коліс; 4 – редуктор основного урухомника;  
5 – випускний підшипник тихохідного вала редуктора; 6 – закатний пристрій;  
7 – кожух фрикційних шестерень; 8 – натискний гвинт; 9 – ручний насос НРГ 

Змащування конструктивних елементів обладнання. Основними 
елементами, для яких потрібне змащування в машинах та апаратах, є зубчасті, 
черв’ячні, гвинтові, ланцюгові передачі, підшипники ковзання і кочення, са-
льники, пари тертя зі зворотно-поступальним рухом. 

Відкриті зубчасті передачі змащують вручну пластичними мастилами. 
Закриті зубчасті передачі змащують кількома способами, наприклад, за-

нуренням більшого колеса в оливну ванну або зануренням в оливну ванну до-
поміжного зубчастого колеса (глибина занурення має бути не меншою від ви-
соти зуба колеса), а також використовують циркуляційні змащувальні системи 
з підведенням оливи до місця зчеплення коліс. 

Черв’ячні передачі змащують в’язкими оливами для запобігання заїдан-
ню й переходу бронзи з черв’ячного колеса на черв’як унаслідок високих кон-
тактних напружень. Способи змащування такі самі, як для закритих зубчастих 
коліс. 

Ланцюгові передачі змащують зазвичай індустріальними оливами. При 
цьому в’язкість олив зростає зі збільшенням питомого навантаження в ланцю-
зі. 

Підшипники ковзання змащують звичайно індустріальними оливами, 
які забезпечують гідродинамічне або гідростатичне мащення. Гідродинамічне 
мащення забезпечується насосним ефектом цапфи обертового вала, а гідро-
статичне – створенням тиску в оливному шарі зовнішнім насосом, що безпе-
рервно подає оливу в підшипник під тиском 1,3…3,5 МПа (рис. 6.20). 

У підшипниках ковзання для підведення оливи до поверхонь тертя на 
одному або обох вкладках роюлять мастильні отвори, мастильні канавки і ма-
стильні кармани, боки яких згладжують і скругляють для запобігання зніман-
ню ними з вала мастильного шару. 
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Рис. 6.20. Схема гідростатичного підшипника ковзання:  

1 – вал; 2 – підшипник; 3 – напірна магістраль насоса 

Мастильний отвір підшипника ковзання – це отвір, напрямлений до по-
верхні тертя підшипника ковзання і призначений для підведення мастильного 
матеріалу. 

Мастильна канавка підшипника ковзання – це канавка, виконана на по-
верхні підшипника ковзання для подання мастильного матеріалу та його роз-
поділення на цій поверхні (мастильні канавки можуть бути поздовжні, кільце-
ві, гвинтові, відкриті, закриті й відвідні). 

Мастильний карман підшипника ковзання – це заглиблення на поверхні 
підшипника ковзання, призначене для нагромадження мастильного матеріалу 
та його розподілення (рис. 6.21). 

 
Рис. 6.21. Схеми елементів вкладишів підшипників ковзання (ДСТУ 3012–95):  
1 – мастильний отвір; мастильні канавки: 2 – кільцева, 3 – гвинтова, 4 – відкрита,  

5 – закрита; 6 – мастильний карман 

Підшипники кочення змащують рідкими і пластичними мастилами. Тип 
мастильного матеріалу і спосіб змащування обирають залежно від добутку се-
реднього діаметра підшипника dс (у міліметрах) і частоти обертання рухомого 
кільця підшипника n (1/хв): 

– якщо 4
c 103 ⋅≤d , застосовують пластичні мастила; ними заповнюють 

корпус підшипника на 1/6–1/3 вільного об’єму; мастило додають один раз на 
3–6 місяців і щорічно замінюють; 
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– якщо ( ) 4
c

4 109103 ⋅≤<⋅ nd , використовують централізовані змащува-
льні системи з пластичними мастилами або оливні ванни із зануренням корпу-
су підшипника до центру тіла кочення; 

– якщо ( ) 4
c

4 1015109 ⋅≤<⋅ nd , використовують аерозольні або рідинні 
(струменем оливи) змащувальні системи; 

– якщо ( ) 4
c 1015 ⋅>nd , використовують централізовані циркуляційні 

змащувальні системи зазвичай з низьков’язкими індустріальними оливами. 

6.3. Експлуатаційна документація 
Експлуатаційні документи (ЕД) – це робочі конструкторські документи, 

щоб їх використовувати, експлуатуючи, обслуговуючи і ремонтуючи виріб у 
процесі його експлуатування (див. ДСТУ 3321:2003). Іншими словами вони 
призначені для експлуатації виробів, ознайомлення з їх конструкцією, вивчення 
правил експлуатації (використання за призначенням, технічного обслуговуван-
ня, поточного ремонту, зберігання і транспортування), відображення відомос-
тей, що засвідчують гарантовані виробником основні параметри і характерис-
тики (властивості) виробу, гарантій і відомостей з його експлуатації за весь пе-
ріод (тривалість і умови роботи, технічне обслуговування, ремонт та інші дані), 
а також відомостей про його утилізацію. Відомості про виріб, яку розміщають у 
ЕД, мають бути достатніми для забезпечення правильної і безпечної експлуата-
ції виробів протягом строку експлуатації. За потреби в ЕД наводять вказівки 
про рівень підготовки, що вимагається від обслуговуючого персоналу. Їх вико-
нують згідно з ГОСТ 2.105–95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-
ментам», ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «ЄСКД. Експлуатаційні документи» і ДСТУ 
ГОСТ 2.610:2006 «ЄСКД. Правила виконання експлуатаційних документів». 

Експлуатаційні документи розробляють на основі: робочої конструктор-
ської документації; досвіду експлуатації аналогічних виробів; аналізу експлу-
атаційної технологічності виробів та їх складових частин; матеріалів дослі-
дження надійності виробів певного типу та аналогічних виробів інших типів; 
результатів науково-дослідних робіт, що спрямовані на підвищення якості 
експлуатації виробів (за наявності). 

Документи поділяють на види, наведені в табл. 6.5. 
Залежно від призначення виробу, умов експлуатації і обсягу відомостей 

в обов’язковому порядку складають формуляр (ФО), паспорт (ПС) чи етикет-
ку (ЭТ). 

На конструктивно найпростіші вироби, для яких обсяг відомостей неве-
ликий, ЕД допускається не складати, а потрібні відомості розміщати (марку-
вати) на самому виробі, або на фірмовій табличці, яку прикріплюють до нього. 

Опис і правила експлуатації складових частин виробу, зокрема купова-
них виробів, мають бути здебільшого включені у відповідні ЕД на виріб як їх 
самостійні розділи, підрозділи і пункти. 



Таблиця 6.5. Види експлуатаційних документів 

Вид документу Визначення (ДСТУ 3321:2003) 
Настанова щодо експлуатування Текстовий конструкторський документ, який містить відóмості про конструкцію, принцип дії, техні-

чні характеристики виробу, його складових частин та вказівки, щоб правильно і безпечно експлуа-
тувати виріб (використовувати за призначеністю, виконувати технічне обслуговування та поточне 
ремонтування, зберігати і транспортувати) і оцінювати його технічний стан, щоб визначити потребу 
в ремонті, а також відóмості щодо утилізування виробу та його складових частин 

Інструкція щодо монтування, пус-
кання, регулювання та обкатування 
виробу на місці його експлуатування 

Текстовий конструкторський документ, що містить відóмості, згідно з якими монтують, налагоджу-
ють, пускають, регулюють, обкатують і здають виріб в експлуатування на місці його застосування 

Формуляр Експлуатаційний документ, що містить відóмості, які засвідчують гарантії виробника, значення ос-
новних параметрів і характеристик 9властивостей), відóмості, що відображають технічний стан да-
ного виробу, відóмості про утилізування виробу, а також відóмості, що їх вносять у період його екс-
плуатування (тривалість і умови роботи, технічне обслуговування. ремонт та інші дані) 

Паспорт Експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параме-
три і характеристики виробу та містить гарантійні зобов’язання і відóмості про утилізування виробу 

Етикетка Експлуатаційний документ, що містить гарантії виробника, значення основних параметрів і харак-
теристик (властивостей) виробу 

Каталог деталей та складáнних оди-
ниць 

Експлуатаційний документ, що містить перелік складáнних одиниць і деталей з ілюстраціями й ві-
домостями про їх кількість, розташованість у виробі, взаємозамінність, конструктивні особливості 
та матеріали деталей, призначений для складання замовлень на запасні частини, потрібні для техні-
чного обслуговування та ремонтування виробу 

Норми витрат запасних частин Експлуатаційний документ, що містить номенклатуру запасних частин та їх кількість, яку витрача-
ють на унормовану кількість виробів за період їх експлуатування 

Норми витрат матеріалів Експлуатаційний документ, що містить номенклатуру матеріалів та їх кількість, яку витрачають на 
унормовану кількість виробів за період їх експлуатування 

Відомість (розпис) запасних 
частин, інструментів та приладдя 
(ЗІП) 

Текстовий конструкторський документ, у якому визначають номенклатуру, призначеність, кількість 
і місця вкладання запасних частин, інструментів, приладдя і матеріалів, які витрачають протягом 
строку роботи виробу 

Навчально-технічні плакати Документи, які містять відомості про конструкцію виробу, принципи дії, прийоми використання, те-
хнічне обслуговування, галузі технічних знань з необхідними ілюстраціями (ДСТУ 
ГОСТ 2.601:2006) 

Відомість (розпис) 
експлуатаційних документів 

Текстовий конструкторський документ, у якому зазначають склад комплекту і місця вкладання екс-
плуатаційних документів, що їх постачають із виробом або окремо від нього 
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В експлуатаційній документації, що постачають з виробом, в обов’яз-
ковому порядку в будь-якому вигляді має бути така інформація: 

– найменування й номер стандарту, обов’язковим вимогам якого має ві-
дповідати виріб; 

– основні дані, технічні дані та споживчі властивості; 
– правила і умови експлуатації й безпечного використання, зберігання, 

транспортування та утилізації; 
– ресурс, строк експлуатації й відомості про необхідні дії споживача по 

закінченні вказаного строку, а також можливі наслідки невиконання цих дій; 
– гарантії виробника (постачальника); 
– відомості про сертифікацію (за наявності); 
– відомості про приймання. 
У промисловості функціонує значна кількість обладнання, експлуатаційну докумен-

тацію для якого складено згідно з ГОСТ 2.601–68, що був чинний майже 30 років. 
ГОСТ 2.601–68 встановлював такі ЕД: технічний опис (експлуатаційний документ, 

який містить відомості про будову, принцип роботи і технічні характеристики виробу, не-
обхідні для його вивчення і правильної експлуатації; код документа ТО); інструкція щодо 
експлуатації (експлуатаційний документ, який містить правила поводження з виробом під 
час його зберігання, транспортування, технічного обслуговування та підтримання його в 
постійній готовності до використання; код – ИЭ); інструкція щодо технічного обслугову-
вання (експлуатаційний документ, який містить єдині правила технічного обслуговування 
виробу і його складових частин; код – ИО); інструкція щодо монтування, пускання, регу-
лювання та обкатування виробу на місці його експлуатування (ИМ); формуляр (ФО); пас-
порт (ПС); етикетка (ЭТ); відомості ЗІП (ЗИ); навчально-технічні плакати; відомість 
експлуатаційних документів (ЭД); документи інші (згідно з ГОСТ 2.102–68). 

Номенклатуру експлуатаційних документів наведено у табл. 6.6. 
Як самостійні додатки до документів, наведених у табл. 6.6, відносять 

пам’ятку про поводження з виробом; інструкції для окремих спеціалістів об-
слуговуючого персоналу; інструкції щодо заходів безпеки; інструкції щодо 
перевірки спеціальних контрольно-вимірювальних приладів і обладнання; ін-
струкції щодо проведення різних спеціальних робіт, перевірок і випробувань 
на проміжних пунктах (базах, складах); спеціальні формуляри (наприклад, 
формуляр шумності, з аварійно-рятувального забезпечення); спеціальні ін-
струкції (наприклад, інструкції щодо захисту інформації, інструкції щодо пе-
реведення виробу в категорію такого, що утилізують); відомості (наприклад, 
відомості розміщення ЗІП, майна); нормувальні документи (наприклад, норми 
часу, трудомісткості окремих робіт); сервісні книжки з обслуговування виро-
бу, гарантійні талони; специфікації комплектів спеціального призначення. 

Залежно від особливостей виробу, обсягу відомостей про нього та умов 
експлуатації допускається: 

– розділяти документ на частини згідно з ГОСТ 2.105–95; 
– розробляти об’єднані ЕД (допускається випускати на виріб один екс-

плуатаційний документ); при цьому об’єднаному ЕД надають найменування і 
код вищерозміщеного документа, наведеного в табл. 6.6. 



Таблиця 6.6. Номенклатура експлуатаційних документів 

Код 
документа

Найменування 
документа 

Ступінь обов’язковості 
розроблення документа Додаткові вказівки 

РЭ Настанова щодо експлуатування Ο — 
ИМ Інструкція щодо монтуван-

ня, пускання, регулювання 
та обкатування виробу на 
місці його експлуатування 

Ο ИМ складають на монтаж, пуск, регулювання та обкочування ви-
робу на місці його використання і у випадку, якщо ці вимоги не-
доцільно або неможливо викласти в РЭ 

ФО Формуляр Ο — 
ПС Паспорт Ο — 
ЭТ Етикетка Ο ЭТ складають на вироби, для яких дані, необхідні для експлуата-

ції, не перевищують п’яти–шести основних показників. Для під-
твердження цих показників немає потреби складати ФО (ПС) і 
технічно їх неможливо або недоцільно маркувати на виробі 

КДС Каталог деталей та складанних 
одиниць 

Ο КДС складають на вироби, для яких протягом часу експлуатації 
передбачені неодноразовий ремонт і заміни складових частин 

НЗЧ Норми витрат запасних частин Ο Під НЗЧ на період експлуатації одного виробу розуміють серед-
ню очікувану за цей період кількість замін складових частин че-
рез відмови і виробіток ресурсу 

НМ Норми витрат матеріалів Ο Під НМ на період експлуатації розуміють середню очікувану за 
цей період кількість матеріалів 

ЗИ Відомість запасних частин, 
інструментів та приладдя 

Ο ЗИ складають на вироби, з якими разом постачають комплекти 
ЗІП, що додаються до цих виробів, а також набори ЗІП, що по-
стачаються окремо від виробу, для експлуатації яких признача-
ється ЗІП (наприклад, ЗІП одиночний, груповий, ремонтний та 
ін.). Якщо кількість найменувань виробів і матеріалів незначна, 
то ЗИ допускається не розробляти, а їх номенклатуру наводять у 
формулярі або паспорті 

УП Навчально-технічні плакати Ο УП розробляють згідно з ГОСТ 2.605–68 
ВЭ Відомість експлуатаційних 

документів 
⊕ ВЭ складають на вироби, у комплект експлуатаційних докумен-

тів яких входять два і більше самостійні експлуатаційні докумен-
ти 

Умовні позначення: «⊕» – документ обов’язковий; «Ο» – потребу розроблення документа встановлює розробник. 
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В об’єднаних документах мають бути наведені дані, що включають у 
кожний з документів, які об’єднано. Допускається окремі частини, розділи і 
підрозділи ЕД об’єднувати або виключати, а також вводити нові. 

Настанова щодо експлуатування зазвичай складається зі вступу і та-
ких частин: опис і робота; використання за призначенням; технічне обслуго-
вування; поточний ремонт; зберігання; транспортування; утилізація. 

Вступ викладають без заголовка. Він містить: призначення і склад РЭ; 
рівень спеціальної підготовки, що вимагається від обслуговуючого персоналу; 
поширення РЭ на модифікації виробу; інші відомості (за потреби). 

Частина «Опис і робота» складається з розділів: 
– опис і робота виробу; 
– опис і робота складових частин виробу. 
Розділ «Опис і робота виробу» складається з підрозділів: призначення 

виробу; характеристики (властивості); склад виробу; будова і робота; засоби 
вимірювання, інструмент і приладдя; маркування і пломбування; пакування. 

Розділ «Опис і робота складових частин виробу» складається з підрозді-
лів: загальні відомості; опис; робота; маркування і пломбування; пакування. 

Частина «Використання за призначенням» складається з розділів: 
– експлуатаційні обмеження; 
– підготовка виробу до використання; 
– використання виробу; 
– дії в екстремальних умовах; 
– особливості використання доробленого виробу. 
Частина «Технічне обслуговування» містить відомості про ТО виробу та 

його складових частин і складається з розділів: 
– технічне обслуговування виробу; 
– технічне обслуговування складових частин виробу. 
Розділ «Технічне обслуговування виробу» складається з підрозділів: за-

гальні вказівки; заходи безпеки; порядок ТО виробу; перевірка працездатності 
виробу; технічний огляд; консервація (розконсервація, переконсервація). 

Розділ «Технічне обслуговування складових частин виробу» складається 
з підрозділів: обслуговування; демонтаж і монтаж; регулювання і випробу-
вання; огляд і перевірка; очищення і фарбування; консервація. 

Частина «Поточний ремонт» містить відомості, потрібні для організа-
ції та проведення поточного ремонту виробу і його складових частин в умовах 
експлуатації, і складається з розділів: 

– поточний ремонт виробу; 
– поточний ремонт складових частин виробу. 
Розділ «Поточний ремонт виробу» містить підрозділи: загальні вказівки; 

заходи безпеки. 
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Розділ «Поточний ремонт складових частин виробу» містить підрозділи: 
пошук наслідків відмов і пошкоджень; усування наслідків відмов і пошко-
джень. 

Частина «Зберігання» містить: 
– правила постановки виробу на зберігання і зняття його зі зберігання; 
– перелік складових частин виробу з обмеженими строками зберігання; 
– перелік робіт, правила їх проведення, заходи безпеки щодо підготовки 

виробу до зберігання, короткочасного і тривалого зберігання виробу, зняття 
виробу із зберігання; 

– умови зберігання (вид сховища, температура, вологість, освітленість 
та ін.) для визначених строків зберігання; 

– способи утилізації (якщо виріб є небезпечним для життя, здоров’я лю-
дей або навколишнього середовища після закінчення строку експлуатації); 

– граничні строки зберігання в різних кліматичних умовах. 
Частина «Транспортування» містить: 
– вимоги до транспортування виробу і умов, за яких воно має здійсню-

ватися; 
– порядок підготовки виробу для транспортування різними видами тра-

нспорту; 
– способи кріплення виробу для транспортування його різними видами 

транспорту з наведенням потрібних схем кріплення; 
– порядок навантажування і розвантажування виробу і перелік заходів 

обережності. 
Одночасно подають транспортні характеристики виробу (масу, габарит-

ні розміри, положення центра маси і т.ін.), а також схему відповідно до роз-
міщення його на транспортному засобі з указанням основних розмірів виробу. 

Частина «Утилізація» містить: 
– заходи безпеки; 
– відомості й заходи щодо підготовки й відправлення виробу на утилі-

зацію; 
– перелік складових частин, що утилізують (розрахунковий); 
– перелік складових частин, що утилізують і виявляють за результатами 

поточного ремонту, ТО і зберігання (у разі потреби); 
– методи утилізації, якщо виріб є небезпечним для життя, здоров’я людей 

або навколишнього середовища після закінчення строку служби (експлуатації). 
Інструкція щодо монтування, пускання, регулювання та обкату-

вання виробу на місці його експлуатування містить такі розділи, яким пе-
редує вступ без заголовка: загальні вказівки; заходи безпеки; підготовка виро-
бу до монтажу і стикування; монтаж і демонтаж; наладка, стикування і випро-
бування; пуск (опробування); регулювання; комплексна перевірка; обкатуван-
ня; здача змонтованого і зістикованого виробу. 



 

 329

У формулярі відображають технічний стан виробу після виготовлення, 
у процесі експлуатації і після ремонту. Формуляр на виріб містить титульний 
аркуш, аркуш змісту, правила ведення формулярів і паспортів та в загальному 
випадку складається з таких розділів: загальні вказівки; основні відомості про 
виріб; основні технічні дані; індивідуальні особливості виробу; комплект-
ність; ресурси, строки експлуатації і зберігання, гарантії виробника (постача-
льника); консервація, відомості про пакування; відомості про приймання; рух 
виробу під час експлуатації; облік роботи виробу; облік ТО; облік роботи за 
бюлетенями і вказівками; роботи під час експлуатації; зберігання; ремонт; 
особливі відмітки; відомості про утилізацію; контроль стану виробу і ведення 
формуляра; перелік додатків. 

Паспорт складається з титульного аркуша та, в загальному випадку, з 
таких розділів: основні технічні дані; комплектність; ресурси, строки експлуа-
тації і зберігання, гарантії виробника (постачальника); консервація, відомості 
про пакування; відомості про приймання; рух виробу під час експлуатації; ре-
монт і облік роботи за бюлетенями й вказівками; нотатки з експлуатації та 
зберігання; відомості про утилізацію. 

У додатках наведено типові форми паспортів посудини, що працює під 
тиском не більшим за 0,07 МПа, без тиску (під налив), або під вакуумом 
(дод. А) і посудини, що працює під тиском (дод. Б). 

Етикетка містить розділи: основні технічні дані; свідоцтво про при-
ймання; ресурси, строки експлуатації й зберігання, гарантії виробника (поста-
чальника). 

Каталог деталей і складанних одиниць складається здебільшого з ти-
тульного аркуша і розділів, яким передує вступ: схема поділу виробу на скла-
дові частини; ілюстрації і перелік складанних одиниць і деталей; алфавітний 
покажчик. 

Норми витрат запасних частин складаються з титульного аркуша і ро-
зділів: складові частини власного виробництва; куповані вироби та їх складові 
частини. 

Матеріали в нормах витрат матеріалів включають у тій послідовності, 
у якій їх записано в специфікації виробу. Допускається в нормах витрат мате-
ріалів записувати поряд з матеріалами також кріпильні вироби, наприклад, 
шплінти, шурупи, цвяхи, заклепки та ін. 

Відомість запасних частин, інструментів та приладдя складається з 
розділів: запасні частини; інструмент; приладдя; матеріали. 

Комплект запасних частин, інструменту та приладдя (комплект ЗІП) – 
це запасні частини, інструмент, приладдя та матеріали, потрібні для технічно-
го обслуговування і ремонту виробів, укомплектовані залежно від їх призна-
чення та особливостей використання. 

Згідно з ГОСТ 2.601–68 основними комплектами ЗІП, залежно від їх призначення і 
особливостей використання, встановлено: 
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– одиночний (індивідуальний) комплект ЗІП, що постачається з кожним виробом і 
використовується на місці експлуатації цього виробу; 

– груповий комплект ЗІП, що постачається самостійно, окремо від виробів і призна-
чений для забезпечення експлуатації та ремонту групи виробів; його зберігають на складах 
і базах, або на місці експлуатації виробів; 

– ремонтний комплект ЗІП, що постачається самостійно, окремо від виробів і при-
значений для забезпечення середнього і (або) капітального ремонту виробу або групи ви-
робів; його зберігають на складах, базах або у ремонтних органах. 

Указівки щодо застосування одиночного, а також групового комплекту ЗІП викла-
даються в одному з документів: настанови щодо експлуатації або настанови щодо техніч-
ного обслуговування. Указівки з використання ремонтного комплекту ЗІП викладають у 
ремонтній документації. 

У відомості експлуатаційних документів наводять усі документи, що 
входять до комплекту експлуатаційних документів на виріб. 

6.4. Вимоги виробничої санітарії і техніка безпеки  
під час експлуатації обладнання 

Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних і санітар-
но-технічних заходів та засобів, що запобігають впливу на працівників шкід-
ливих виробничих факторів (ДСТУ 2293–99), джерелами яких можуть бути 
відмінні від нормальних метеорологічні фактори, наявність у навколишньому 
середовищі шкідливих речовин, шум, вібрація, електромагнітні хвилі та іоні-
зувальні випромінення. Додержання норм і правил виробничої санітарії на ви-
робництві є обов’язковим. 

Вентиляція виробничих приміщень. Загальні вимоги безпеки до виро-
бничого обладнання встановлює ГОСТ 12.2.003–91. Він передбачає такі умови, 
за яких під час експлуатації обладнання викиди шкідливих речовин в навколиш-
нє середовище не перевищують граничнодопустимих концентрацій (ГДК), які 
встановлені ГОСТ 12.1.005–88. 

Температурний режим роботи залежить від наявності у робочій зоні на-
грітих поверхонь обладнання і трубопроводів. Найбільш надійний захист від 
теплових випромінювань – теплоізоляція гарячих поверхонь. Температура зо-
внішньої поверхні ізоляції має бути не більшою за 45 ºС. Для захисту неізо-
льованих поверхонь установлюють знімні відбивні, вбиральні або тепловідві-
дні екрани. Приміщення, у яких встановлено обладнання, що містить шкідливі 
речовини, має бути обладнано вентиляцією, у тому числі аварійною, для шви-
дкої евакуації шкідливостей, які раптово з’явилися. 

Вентиляція – це створення обміну повітря в приміщенні для видалення 
надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин для забезпечення до-
пустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повіт-
ряного середовища (ДСТУ 2388–94). 

На робочих місцях необхідно також контролювати вміст у повітрі ГДК. 
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Вентиляційна система має забезпечити евакуацію пилу з приміщення і дове-
дення якості повітря до встановлених норм. Для індивідуального захисту від 
пилу застосовують респіратори. 

Згідно з вимогами безпеки у всіх виробничих приміщеннях вибухонебе-
зпечних та вибухо-пожежонебезпечних хімічних виробництв має бути безпе-
рервно діюча припливно-витяжна механічна, природна або змішана вентиля-
ція. 

Шкідливі речовини відсмоктуються вентиляторами безпосередньо з ро-
бочих місць і поверхонь обладнання. Над цими місцями встановлюють витя-
жні зонти або бокові відсмоктувачі. 

Аеродинамічні випробування вентиляційних систем проводять не рідше 
одного разу на рік, а також після кожного капітального ремонту або реконст-
рукції згідно з ГОСТ 12.3.018–79. 

Якщо вентиляційна система не забезпечує нормальних метеорологічних 
умов і чистоти повітря у приміщеннях, то застосовують систему кондиціону-
вання повітря. 

Виробниче освітлення. У всіх виробничих приміщеннях має бути пе-
редбачено робоче і аварійне освітлення. Приміщення з постійним перебуван-
ням робітників повинні мати природне освітлення відповідно до граничнодо-
пустимих норм, установлених для конкретних робіт. Світильники штучного 
освітлення мають бути розташовані так, щоб забезпечувались надійність їх за-
кріплення, безпечність, зручність обслуговування й потрібне освітлення з ура-
хуванням його рівномірності. Аварійне освітлення має забезпечувати спосте-
реження за роботою під час раптового відключення робочого освітлення. 

Для внутрішнього освітлення технологічних посудин та апаратів під час 
їх огляду і ремонту необхідно використовувати переносні світильники у вибу-
хозахищеному виконанні напругою не більшою за 12 В, захищені металевою 
сіткою. 

Захист від шуму. Шум – це коливання частинок навколишнього сере-
довища, що сприймаються органами слуху людини як небажані сигнали 
(ДСТУ 2325–93). 

Допустимі параметри шуму у виробничих приміщеннях визначають згі-
дно з ГОСТ 12.1.003–83 «Шум. Общие требования безопасности». 

Зони з рівнем шуму понад 85 дБА мають бути позначені знаками без-
пеки і в таких зонах допускається працювати тільки в засобах індивідуально-
го захисту згідно з ГОСТ 12.4.051–87. Інтенсивність поширення шуму в по-
вітрі можна зменшити за допомогою звукоізоляції (здатності перепони по-
слабити шум, що проходить крізь неї), шумовідбиття (здатності перепони 
відбивати шум) або шумопоглинання (перетворення звукової енергії у тепло-
ву під час проходження шуму у просторі чи крізь перепону), наприклад, 
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встановленням на його шляху звукоізолювальних і шумовідбивних перешкод 
(стін, перегородок, кожухів тощо). Шумопоглинальна обробка приміщень 
(обладнання звукопоглинальних облицювань стін, стелі, підлоги, розміщення 
у них поштучних звукопоглиначів) дає змогу суттєво зменшити рівень шуму 
на робочих місцях. 

Захист від вібрації. Вібрація може спричиняти стійкі порушення фізіо-
логічних функцій організму людини, тому зменшення вібрації до безпечних 
параметрів є досить відповідальним завданням. Вібробезпечні умови праці за-
безпечуються застосуванням засобів віброзахисту і підтриманням в умовах 
експлуатації технічного стану обладнання на рівні, передбаченому норматив-
но-технічною та експлуатаційною документацією на них. 

На все технологічне обладнання обов’язково мають бути складені паспо-
рти (зразки паспортів для посудин та апаратів наведено в дод. А і Б). 

Встановлений рівень надійності обладнання досягають у результаті до-
держання державних, міждержавних, галузевих стандартів, стандартів підпри-
ємства, експлуатаційної та ремонтної документації. 

Обладнання, що працює під тиском, має бути забезпечене приладами 
для вимірювання тиску і температури середовища, запобіжними пристроями і 
покажчиками рівня рідини. У разі потреби для контролювання теплових пото-
ків вимірюють температуру стінок апаратів по ходу технологічних потоків 
(зазвичай по довжині або висоті апаратів). 

Посудини та апарати, що містять токсичні і вибухонебезпечні середо-
вища на підвідних лініях, мають бути обладнані зворотними клапанами. 

Манометри встановлюють на штуцері корпусу посудини або апарата, на 
трубопроводі або пульті керування до запірної арматури. Між манометром і 
апаратом, що працює безперервно, встановлюють триходовий кран або інший 
пристрій, який дає змогу відключити манометр для перевірки з одночасним 
підключенням іншого манометра. 

Одним з найбільш важливих пристроїв, що забезпечують безпечну екс-
плуатацію апаратів, є запобіжні клапани і мембрани. Їх конструкцію, розміри і 
пропускну здатність вибирають за розрахунком [31]. Вони мають запобігти 
підвищенню тиску в обладнанні, що перевищує робочий тиск на 0,05 МПа за 
робочого тиску не більшого ніж 0,3 МПа, на 15 % за робочого тиску 
0,3…6 МПа і на 10 % за робочого тиску понад 6 МПа. На кожний запобіжний 
пристрій мають бути складені паспорт та настанова з експлуатації. Запобіжні 
пристрої мають бути розміщені на обладнанні в місцях, доступних для огляду. 

Запитання для самоконтролю 
1. Які експлуатаційні документи складають в обов’язковому порядку? 
2. У яких випадках можна об’єднувати експлуатаційні документи? 
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7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ  
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

7.1. Загальні відомості про технічне обслуговування  
і ремонт 

Згідно з ДСТУ 2860–94 технічне обслуговування і ремонт – це сукуп-
ність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, 
спрямованих на підтримання або повернення об’єкта в стан, у якому він здат-
ний виконувати потрібну функцію. 

Система технічного обслуговування і ремонту (система ТОіР) – це 
сукупність виконавців, технічних засобів, відповідної документації з техні-
чного обслуговування і ремонту устатковання, потрібна для зберігання пра-
цездатності устатковання протягом усього терміну експлуатації 
(ДСТУ 2960–94). 

Стратегія ТОіР, тобто система принципів організації й проведення  
ТОіР, має забезпечити: підтримання обладнання у працездатному стані і запо-
бігання несподіваному виходу його з ладу; правильну організацію ТОіР обла-
днання; збільшення коефіцієнта технічного використання обладнання за раху-
нок підвищення якості ТОіР і зменшення простою в ремонті; можливість ви-
користання ремонтних робіт за графіком, узгодженим з планом виробництва; 
своєчасну підготовку потрібних запасних частин і приладдя. 

В основу стратегії ТОіР покладено поєднання технічного обслуговуван-
ня і планово-запобіжних ремонтів. 

Залежно від значущості обладнання у технологічному процесі планово-
запобіжний ремонт може бути регламентованим ремонтом і ремонтом за тех-
нічним станом. 

На технологічне (основне) обладнання хімічних виробництв поширю-
ється регламентований ремонт, тобто плановий ремонт, що виконують з пе-
ріодичністю і в обсязі, встановленими в експлуатаційній документації, неза-
лежно від технічного стану виробу в момент початку ремонту. На допоміжне 
обладнання і, як виняток, на технологічне, поширюється ремонт за технічним 
станом, тобто ремонт, за якого контроль технічного стану виконують з пері-
одичністю і в обсязі, встановленими в нормативно-технічній документації, а 
обсяг і час початку ремонту визначають технічним станом виробу. 

7.2. Технічне обслуговування 
Технічне обслуговування – це комплекс операцій чи операція для під-

тримання справного стану чи працездатності об’єкта в разі використання його 
за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування. 
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Розрізняють такі види технічного обслуговування (ТО) (ГОСТ 18322–78): 
1) залежно від етапу експлуатації об’єкта: 
– технічне обслуговування під час використання – ТО, що виконують 

для підготовки до використання за призначенням, під час використання за 
призначенням, а також безпосередньо після його закінчення; 

– технічне обслуговування під час чекання; 
– технічне обслуговування під час зберігання – ТО, що виконують для 

підготовки до зберігання, під час зберігання, а також безпосередньо після його 
закінчення; 

– технічне обслуговування під час транспортування – ТО, що виконують 
для підготовки до транспортування, під час транспортування, а також безпосе-
редньо після його закінчення; 

2) залежно від періодичності виконання: 
– періодичне технічне обслуговування – ТО, що виконують через вста-

новлені в експлуатаційній документації значення напрацювання або інтервали 
часу. Періодичні ТО можуть розрізнятися змістом операцій. Номерне технічне 
обслуговування – ТО, за якого певному обсягу робіт присвоюють визначений 
порядковий номер (щозмінне ТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 і т.ін. При цьому обсяг 
робіт кожного наступного номерного ТО містить обсяг робіт попереднього 
номерного ТО); 

– сезонне технічне обслуговування – ТО, що виконують для підготовки 
виробу до використання в осінньо-зимових або весняно-літніх умовах; 

3) залежно від умов експлуатації вирізняють технічне обслуговування в 
особливих умовах (прикладом особливих умов є природні або інші умови, вка-
зані в галузевій нормативно-технічній документації, які характеризуються ек-
стремальними значеннями параметрів); 

4) залежно від планування: 
– планове технічне обслуговування – ТО, ставлять на яке згідно з вимо-

гами нормативно-технічної або експлуатаційної документації; 
– непланове технічне обслуговування – ТО, ставлять на яке без попере-

днього призначення за технічним станом; 
5) залежно від регламентації виконання: 
– регламентоване технічне обслуговування – ТО, яке передбачають у 

нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконують з пері-
одичністю і в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічного стану ви-
робу в момент початку ТО; 

– технічне обслуговування з періодичним контролем – ТО, під час якого 
контроль технічного стану виконують із встановленими в нормативно-
технічній або експлуатаційній документації періодичністю і обсягом, а обсяг 
решти операцій визначають технічним станом виробу в момент початку тех-
нічного обслуговування; 



 

 335

– технічне обслуговування з безперервним контролем – ТО, яке перед-
бачають у нормативно-технічній або експлуатаційній документації і викону-
ють за результатами технічного стану виробу. 

Для виконання технічного обслуговування передбачені такі методи: 
1) потоковий – метод виконання ТО на спеціалізованих робочих місцях 

з визначеними технологічною послідовністю і ритмом; 
2) централізований – метод виконання ТО персоналом і засобами одно-

го підрозділу організації або підприємства; 
3) децентралізований – метод виконання ТО персоналом і засобами кі-

лькох підрозділів організації або підприємства; 
4) метод технічного обслуговування експлуатаційним персоналом – ме-

тод виконання ТО персоналом, що працює з цим виробом, для використання 
його за призначенням; 

5) метод технічного обслуговування спеціалізованим персоналом – ме-
тод виконання ТО персоналом, що спеціалізується на виконанні операцій тех-
нічного обслуговування; 

6) метод технічного обслуговування організацією, що експлуатує; 
7) метод технічного обслуговування спеціалізованою організацією – ме-

тод виконання ТО організацією, що спеціалізується на операціях технічного 
обслуговування; 

8) фірмовий метод технічного обслуговування – метод виконання ТО 
підприємством-виробником. 

Згідно з наведеними методами виконання ТО, тобто організації вико-
нання, розрізняють і відповідні види технічного обслуговування (потокове 
ТО, централізоване ТО і т.ін.). 

Основним і вирішальним профілактичним заходом, що забезпечує на-
дійну роботу обладнання між ремонтами, є щозмінне технічне обслуговуван-
ня, що проводять зазвичай без зупинки технологічного процесу. 

Виявлені дефекти і несправності мають усуватися у можливо стислі те-
рміни силами технологічного й чергового ремонтного персоналу даної зміни і 
фіксуватися у змінному журналі, який є первинним документом, що відобра-
жає технічний стан і працездатність обладнання. 

У щозмінне ТО входять такі основні роботи: обтирання, очищення, ре-
гулярний зовнішній огляд, змащування, підтягання сальників, перевірка стану 
змащувальних і охолодних систем підшипників, гідравлічних систем, спосте-
рігання за станом кріпильних деталей та їх підтягання, перевірка справності 
заземлення, усунення незначних дефектів, часткове регулювання, виявлення 
загального стану теплової ізоляції і протикорозійного захисту, перевірка стану 
відгороджувальних засобів для забезпечення безпечних умов праці тощо. 

Основним призначенням періодичного ТО є усунення дефектів, які не 
можуть бути виявлені або усунені під час роботи обладнання. Під час прове-
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дення періодичного ТО в першу чергу виявляють технічний стан найбільш ві-
дповідальних вузлів і деталей обладнання, а також уточнюють обсяг майбут-
нього ремонту. Потрібно пам’ятати, що хоч ТО і спрямоване на підтримання 
справного стану чи працездатності об’єкта, саме ТО може стати причиною не-
справності обладнання і передусім несправності через невміле поводження, 
спричинене неправильним чи недбалим поводженням з об’єктом. 

7.3. Ремонт 
Ремонтом називають комплекс операцій для відновлення* справного 

стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єкта чи їх складо-
вих частин (ДСТУ 2860–94). 

Розрізняють такі види ремонту (ГОСТ 18322–78): 
1) залежно від ступеня відновлення ресурсів: 
– капітальний – ремонт, що виконують для відновлення справності та 

повного чи близькою до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або 
відновленням будь-яких його частин, включаючи базові (значення близького 
до повного ресурсу встановлюють у нормативно-технічній документації); 

– середній – ремонт, що виконують для відновлення справності чи част-
кового відновлення ресурсу виробів з заміною або відновленням складових 
частин обмеженої номенклатури і контролем технічного стану складових час-
тин, який виконують у обсязі, встановленому в нормативно-технічній докуме-
нтації; 

– поточний – ремонт, що виконують для забезпечення чи відновлення 
працездатності виробу і полягає у заміні і (або) відновленні окремих частин 
(згідно з ДСТУ 2960–94 поточний ремонт – це вид планового ремонту, під час 
якого провадять заміну чи відновлення окремих зношених деталей, регулю-
вання механізмів, які забезпечують нормальну експлуатацію устатковання до 
чергового ремонту); 

2) залежно від планування: 
– плановий – ремонт, ставлення виробів на який здійснюють згідно з ви-

могами нормативно-технічної документації (згідно з ДСТУ 2960–94 плановий 
ремонт – це ремонт, під час якого устатковання зупиняють за планом); 

– неплановий – ремонт, ставлення виробів на який здійснюють без попе-
реднього призначення (згідно з ДСТУ 2860–94 неплановим ремонтом назива-
ють технічне обслуговування та ремонт, що їх виконують після виявлення не-
справності для повернення об’єкта в стан, у якому він здатний виконувати по-
трібну функцію; при цьому частину непланового ремонту, яка складається з 
операцій, що їх виконують на об’єкті вручну, називають активним ремонтом); 
неплановий ремонт виконують для усунення наслідків відмов або подій; 
                                                           

* В і д н о в л е н н я  – подія, яка полягає в тому, що після несправності об’єкт знову 
відновлює здатність виконувати потрібну функцію. 
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3) залежно від регламентації виконання: 
– регламентований – плановий ремонт, що виконують з періодичністю і 

в обсязі, встановленими в експлуатаційній документації, незалежно від техні-
чного стану виробу на початку ремонту; 

– ремонт за технічним станом – ремонт, під час якого контроль техні-
чного стану виконують з періодичністю і в обсязі, встановленими в норматив-
но-технічній документації, а обсяг і момент початку ремонту визначають тех-
нічним станом виробу; 

4) залежно від зберігання належності частин, які ремонтують: 
– знеособлений – ремонт, під час якого не зберігають належність віднов-

лених складових частин до певного екземпляра виробу; 
– незнеособлений – ремонт, під час якого зберігають належність віднов-

лених складових частин до певного екземпляра виробу; 
5) залежно від організації виконання: 
– агрегатний – знеособлений ремонт, під час якого несправні агрегати 

замінюють новими або заздалегідь відремонтованими (під агрегатом розумі-
ють складанну одиницю, що має властивості повної взаємозамінності, незале-
жного складання і самостійного виконання певної функції у виробах різного 
призначення, наприклад, електродвигун, редуктор, насос та ін.); 

– детальний – ремонт, під час якого несправні деталі замінюють новими 
або заздалегідь відремонтованими; 

– потоковий – ремонт, що виконують на спеціалізованих робочих міс-
цях з визначеними технологічною послідовністю і ритмом; 

– ремонт організацією, що експлуатує; 
– ремонт спеціалізованою організацією – ремонт організацією, спеціалі-

зованою на операціях ремонту; 
– фірмовий ремонт – ремонт підприємством-виробником. 
Основними видами ремонтів у хімічній промисловості є поточний і ка-

пітальний. 
Під час проведення поточного ремонту виконують зазвичай такі роботи: 

операції технічного обслуговування; заміну швидкоспрацьовуваних деталей і 
вузлів, ремонт футерівок і протикорозійних покривів, фарбування; заміну 
прокладок і набивок сальників, ревізію арматури; перевірку на точність; реві-
зію електрообладнання. 

Капітальний ремонт охоплює зазвичай такі основні роботи: заходи в об-
сязі потокового ремонту; заміну чи відновлення усіх спрацьованих деталей і 
вузлів; повну або часткову заміну теплової ізоляції, футерівки, протикорозій-
ного захисту; вивірення і центрування машин; післяремонтні випробовування 
тощо. 

Капітальний, а також середній ремонти обладнання часто супроводжу-
ються модернізацією. 
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Модернізація устатковання – це комплекс робіт з поліпшення експлуа-
таційних характеристик діючого устатковання заміною окремих складових ча-
стин досконалішими згідно із сучасними вимогами і нормами (ДСТУ 2960–
94). При цьому експлуатаційні характеристики устатковання поліпшують за-
міною окремих деталей, вузлів конструкції або зовнішньої форми без принци-
пового перетворення. 

Модернізація полягає у проведенні таких робіт: 
1) аналізу причин низької надійності і (або) довговічності деталі, спря-

ження або складанної одиниці; 
2) вибору методу підвищення надійності і (або) довговічності; 
3) практичному застосуванні та експлуатаційній перевірці заходу; 
4) уточненні або зміні заходу з техніко-економічною оцінкою його ефе-

ктивності. 
Так, під час абразивного зношування матеріалу диска для підвищення 

терміну експлуатації можна запропонувати два варіанти (рис. 7.1). Другий 
складніший у виготовленні, але менш матеріаломісткий. 

 
Рис. 7.1. Спрацьований диск (а) і варіанти його модернізації (б, в) 

7.3.1. Організація ремонту обладнання 
7.3.1.1. Категорії ремонтної складності обладнання.  

Міжремонтні періоди і структури ремонтних циклів  
обладнання 

Для планування обсягів поточних, середніх і капітальних ремонтів по-
трібно мати дані про трудомісткість робіт з ремонту обладнання. Трудоміст-
кість ремонту залежить від типу, конструктивних особливостей обладнання і 
його розмірів, а також умов експлуатації. 

Згідно з ДСТУ 2960–94 трудомісткість ремонту устатковання оцінюють 
категорією ремонтної складності, тобто якісною характеристикою конструк-
тивних та технологічних особливостей устатковання, яка обумовлює трудомі-
сткість його ремонту та вимірюють у ремонтних одиницях* (у нафтоперероб-
ній і нафтохімічній промисловості за ремонтну одиницю прийнято трудоміст-
кість капітального ремонту насоса 2К-6, яка становить 10 людино-год. Кате-
                                                           

* Р ем он т н а  о д и н и ц я  – трудомісткість ремонту устатковання, яке приймають за 
еталон для визначення складності ремонту (ДСТУ 2960–94). 

  б а в 
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горія ремонтної складності устатковання позначають літерою R, а її чисельне 
значення – коефіцієнтом, що стоїть перед цією літерою, наприклад 1R – агре-
гат першої категорії ремонтної складності, 10R – агрегат десятої категорії ре-
монтної складності і т.ін.). 

Склад умовної одиниці трудомісткості ремонту визначено на підставі 
співвідношення трудомісткості робіт (слюсарних, зварювальних, верстатних, 
ізоляційних та інших) для таких видів обладнання: апарати, посудини, резер-
вуари, печі, машинне обладнання, запірна арматура, трубопроводи (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1. Склад умовної одиниці трудомісткості за видами ремонтів 

Ремонтні роботи, людино-години Види 
ремонту 

Види 
обладнання слю-

сарні 
зварю-
вальні 

верста-
тні 

ізоля-
ційні інші разом 

Огляд 
(ревізія) 

Машинне 
обладнання 
Резервуари 
Апарати 

 
0,5 
0,5 
1,9 

 
– 
– 

0,4 

 
– 
– 

0,1 

 
– 
– 

0,3 

 
– 
– 

0,3 

 
0,5 
0,5 
3,0 

Поточний 
ремонт 

Машинне 
обладнання 
Печі трубчасті 
Посудини 
Резервуари 
Арматура 
Трубопроводи 

 
2,2 
2,4 
2,1 
2,1 
2,3 
2,4 

 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
1,3 

 
0,6 
– 
– 
– 

0,5 
0,1 

 
– 

0,3 
0,2 
– 
– 

1,0 

 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 

 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
5,0 

Середній 
ремонт 

Машинне 
обладнання 
Апарати 

 
6,0 
6,3 

 
0,3 
1,5 

 
1,5 
0,4 

 
– 

1,0 

 
0,2 
0,8 

 
8,0 
10,0 

Капітальний 
ремонт 

Машинне 
обладнання 
Печі трубчасті 
Посудини 
Резервуари 
Арматура 
Трубопроводи 

 
7,5 
3,1 
7,1 
7,0 
7,7 
3,9 

 
0,4 
0,7 
1,5 
1,8 
0,4 
3,6 

 
1,8 
0,2 
– 
– 

1,5 
0,3 

 
– 

4,5 
0,8 
– 
– 

1,9 

 
0,3 
1,5 
0,6 
1,2 
0,4 
0,3 

 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Під час розрахунку категорії трудомісткості та визначення складу умовної 
одиниці трудомісткості за видами ремонтів і ремонтних робіт ураховують таке: 

– до слюсарних належать роботи з розбирання, ремонту і складання те-
хнологічного обладнання та арматури, з опресовування, обкатування і здачі до 
експлуатації після ремонту, котельні, мідницькі, розмічальні, зварювальні ро-
боти, роботи з ремонту інструмента та пристроїв; 

– до зварювальних належать роботи з ручного, автоматичного і напівав-
томатичного зварювання, газового зварювання і газового різання металів та 
сплавів, роботи з відновлення деталей обладнання наплавленням; 



Таблиця 7.2. Міжремонтні періоди і структури ремонтних циклів обладнання (витяг) 

Час роботи між ремонтами, год Структура Найменування 
обладнання технічними 

обслуговуваннями
потоковими 
ремонтами 

середніми 
ремонтами 

капітальними 
ремонтами 

ремонтного 
циклу 

Компресори поршневі 
   повітряні 
   газові 
   холодильні 

 
900...1100 
900...1100 
1100...1300 

 
2700...3300 
2700...3300 
2200...2600 

 
8100...9900 
8100...9900 
6600...7800 

 
24300...29700 
24300...29700 
19800...23400 

 
180, 6П, 2С, К 
180, 6П, 2С, К 
 90, 6П, 2С, К 

Повітрогазодувки – 3960...4680 7920...9360 47520...56160 6П, 5С, К 
Центрифуги – 1080...1440 3240...4320 19440...25920 12П, 5С, К 
Вакуум-фільтри барабанні – – 4320...8640 17280 3С, К 
Вентилятори осьові і від-
центрові 

 
– 

 
8280...8640 

 
– 

 
41400...43200 

 
4П, К 

Сушарки барабанні – 4320 – 17280 3П, К 
Циклони – 12960 – 25920 П, К 
Фільтри дискові – 5760 – 28800 4П, К 
Фільтр-преси рамні – 5760 – 28800 4П, К 
Електрофільтри – 720 – 34560 47П, К 
Транспортери 
   скребкові 
   стрічкові 

 
– 
– 

 
4320 
2160 

 
– 
– 

 
17280 
17280 

 
3П, К 
7П, К 

Елеватори ковшові – 2880 – 14400 4П, К 
Бігуни – 720 8640 17280 22П, С, К 
Живильники пластинчас-
ті і тарілчасті 

 
– 

 
4320 

 
– 

 
17280 

 
3П, К 

Дробарки 
   валкові 
   щокові 

 
– 
– 

 
5760 
4320 

 
– 
– 

 
17280 
17280 

 
2П, К 
3П, К 
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– до верстатних належать роботи, що виконують на верстатному і ко-
вальсько-пресовому обладнанні; 

– до ізоляційних належать роботи з ремонту теплової ізоляції, а також 
кам’яновогнетривкі й футерувальні роботи; 

– до інших належать роботи з очищенням обладнання від продуктів ко-
розії, накипу, відкладень, малярні, антикорозійні роботи, роботи з улаштуван-
ня риштовань і помостів, складування і навантажування матеріалів, контролю 
якості виробів, приймання й видавання інструмента, з обслуговування ванта-
жопідіймальних пристроїв і механізмів, пересувних компресорів, зварюваль-
них агрегатів і транспортних засобів. 

Для технологічного обладнання встановлено періодичності та структура 
ремонтних циклів (табл. 7.2). 

Ремонтний цикл – це найменші повторювані інтервали часу, протягом 
яких виконують усі встановлені види ремонту в певній послідовності та від-
повідно до вимог нормативних і технічних документів (ДСТУ 2960–94). 

Періодичність ремонту – інтервал часу або напрацювання між певним 
видом ремонту і наступним таким самим або більшої складності. 

Міжремонтний період – час між двома плановими ремонтами, що ви-
конують послідовно (ДСТУ 2960–94). 

Структура ремонтного циклу – це перелік та послідовність планових 
ремонтів устатковання, що циклічно повторюються за видами протягом ремо-
нтного циклу (ДСТУ 2960–94). 

7.3.1.2. Планування ремонтів. Оптимізація ремонтного циклу 
Основними документами з планування ремонтів є: встановлені ремонтні 

нормативи, норми періодичності огляду і випробувань обладнання, титульний 
список капітального ремонту основних фондів підприємства, кошторисно-
технічна документація, річний графік планово-запобіжних ремонтів облад-
нання, місячний план-графік-звіт ремонту обладнання, акт на встановлення 
(зміну) календарного терміну ремонту минулого року, проект графіка зупин-
них ремонтів* виробництв хімічної продукції. 

Для ремонту технологічного обладнання широко використовують сітко-
ве планування. 

Сітковий графік – це графічне зображення комплексу робіт, що показує 
їх логічну, часову і технологічну послідовність та взаємозв’язок. Він має від-
повідати таким вимогам: критичний шлях не повинен бути більшим від уста-
новленої тривалості ремонту; потрібна кількість робітників будь-якої спеціа-
                                                           

* З уп и н н и й  р е м о н т  – планово-запобіжний ремонт технологічної системи, під-
приємства, виробництва, цеху або окремого об’єкта, проведення якого можливе тільки за 
умови повної зупинки і припинення випуску продукції даною технологічною системою, пі-
дприємством, виробництвом, цехом. 
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льності не повинна перевищувати їх фактичної кількості; механізми мають 
використовуватися рівномірно і повністю. 

Оптимізація ремонтних робіт означає таку їх організацію, за якої для 
виконання цих робіт на підприємстві потрібен мінімум витрат. 

Оптимальну структуру міжремонтного циклу складають з урахуванням 
ресурсу деталей і складанних одиниць. Для цього деталі і складанні одиниці з 
близькими ресурсами поєднують у групи. Наприклад, з урахуванням календа-
рного часу можливі такі терміни експлуатації елементів обладнання: 720, 
2160, 4320, 8640 год і т.ін. Такий розподіл елементів за термінами експлуатації 
приводить до обґрунтованого міжремонтного циклу з оптимальною структу-
рою. Структура ремонтного циклу є оптимальною, коли вона забезпечує міні-
мальну собівартість продукції за повний термін експлуатації обладнання. 

Потреба ремонтів обладнання спричинюється не стільки зношуванням 
самим по собі, скільки його нерівномірністю. Так, коли всі елементи облад-
нання зношуються однаково, то моменти повного зносу кожного з них наста-
нуть одночасно, і ремонт у цьому разі буде замінено створенням (або при-
дбанням) нової одиниці обладнання. Зношене ж обладнання утилізують. 

Прагнення практиків до рівнозношуваності елементів обладнання очевидне. 
На швидкоспрацьовувані деталі наплавляють тверді сплави (шнеки черв’ячних 
екструдерів, щоки дробарок, ковші екскаваторів та ін.). При цьому потрібно дома-
гатися не просто безмежного, а раціонального збільшення ресурсу деталей. 

Розглянемо приклад. Нехай до складу обладнання входять кілька елеме-
нтів з різними термінами експлуатації. У разі повного використання ресурсу 
кожного елемента потрібно часто зупиняти обладнання для його заміни. Втра-
ти часу великі, а за одночасної заміни кількох елементів, навіть тих, у яких те-
рмін експлуатації ще не вичерпано, вимушена недієздатність (простої) істотно 
знижується, що в результаті призводить до зниження собівартості продукції. 

7.3.1.3. Ремонтна документація 
Ремонтні документи (РД) – це робочі конструкторські документи, що 

містять дані, згідно з якими готують ремонтне виробництво, ремонтують і ко-
нтролюють виріб, відремонтувавши його (див. ДСТУ 3321:2003). 

РД розробляють на вироби, для яких передбачається за допомогою ремо-
нту технічно можливе і економічно доцільне відновлення параметрів і характе-
ристик (властивостей), що змінюються під час експлуатації і визначають мож-
ливість використання виробу за прямим призначенням. 

Залежно від характеристик ремонтованих виробів і специфіки ремонту 
РД розробляють на ремонт: 

– виробів або складових частин одного виробу конкретного наймену-
вання (однієї марки, типу); 

– виробів кількох найменувань, коли вимоги до їх ремонту ідентичні; 
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– виробів, що ремонтують на спеціалізованих підприємствах; 
– виробів, що ремонтують на місці експлуатації, включаючи всі складові 

частини; 
– виробів, що ремонтують на місці експлуатації, а окремих їх складових 

частин на спеціалізованих підприємствах. 
Ремонтні документи розробляють на вироби в цілому окремо на капіта-

льний і середній ремонти. Ремонтні документи на окремі складові частини до-
пускається не включати в РД на виріб в цілому, а видавати їх окремо. 

Ремонтні документи у загальному випадку мають розроблятися на під-
ставі: робочої конструкторської документації на виготовлення виробів; екс-
плуатаційної документації; технічних умов на виріб (за наявності); матеріалів 
з дослідження несправностей, що виникають під час випробування і експлуа-
тації виробів певного типу або аналогічних виробів інших типів; аналізу пока-
зників безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності та збережуваності 
виробу під час експлуатації до ремонту і в міжремонтні періоди; матеріалів з 
ремонту аналогічних виробів. 

Види ремонтних документів наведено в табл. 7.3 (ГОСТ 2.602–95). 
Згідно з ГОСТ 2.602–68 «ЕСКД. Ремонтные документы» розробляли такі РД: зага-

льна настанова з ремонту (код документа СО для середнього ремонту і КО для капіталь-
ного); настанова із середнього ремонту (РС); настанова з капітального ремонту (РК); за-
гальні технічні умови на капітальний і (або) середній ремонт (УО; ОС – для середнього 
ремонту; ОК – для капітального ремонту); технічні умови на капітальний і (або) середній 
ремонт (УР; УС – для середнього ремонту; УК – для капітального ремонту); кресленики 
ремонтні (коди креслеників згідно з ДСТУ ГОСТ 2.604:2005); каталог деталей і складан-
них одиниць (КД); норми витрат запасних частин (ЗС – для середнього ремонту; ЗК – для 
капітального ремонту); норми витрат матеріалів (МС – для середнього ремонту; МК – для 
капітального ремонту); відомість документів на ремонт (ВР); інші документи (РД). 

До інших ремонтних документів зараховували, наприклад, настанову з ... ремонту (з 
вказівкою замість крапок виду або місця ремонту); інструкції з ремонту, наприклад, «Ін-
струкція із зварювання і наплавлення», «Інструкція з фарбування виробів»; норми ремонт-
них допусків і зносів, якщо їх доцільно було наводити в окремому документі. 

Допускалося об’єднувати такі документи: 
– настанову із середнього ремонту з настановою з капітального ремонту (такий до-

кумент випускали під найменуванням «Настанова з ремонту»); 
– настанову з ремонту з ремонтним креслеником; кресленик у цьому випадку допус-

калося оформляти як ілюстрації до настанови; 
– технічні умови на капітальний ремонт з ремонтними креслениками; кресленики 

також допускалося оформляти як ілюстрації до технічних умов. 
Загальна настанова з ремонту має містити загальні вказівки з організації і технології 

ремонту, загальні технічні вимоги, показники і норми, яким вироби мають відповідати піс-
ля ремонту. 

Номенклатуру РД наведено в табл. 7.4. 



Таблиця 7.3. Види ремонтних документів 

Вид документу Визначення (ДСТУ 3321:2003) 
Загальна настанова 
щодо ремонтування 

Ремонтний документ, що містить загальні вказівки щодо організації і технології ремонтування, 
певної групи однотипних виробів, правила і послідовність готування і виконування ремонту-
вання, значення показників і норми, яким повинні відповідати вироби після відремонтування, 
правила та послідовність випробóвування, консервування, транспортування і зберігання після 
ремонтування 

Настанова щодо (капітального) 
(середнього) ремонтування 

Ремонтний документ, що містить вказівки щодо організації ремонтування, правила і послідов-
ність виконання (капітального) (середнього) ремонтування виробу, контролювання, регулюван-
ня, випробóвування, консервування, транспортування і зберігання виробу після відремонтуван-
ня монтування і випробóвування виробу на об’єкті, значення показників і норм, яким повинен 
відповідати відремонтований виріб 

Загальні технічні умови на 
(капітальний) (середній) ремонт 

Ремонтний документ, що містить загальні технічні вимоги до ремонту певної групи однотипних 
виробів, вимоги щодо дефектування, значення показників і норм, яким повинні відповідати ви-
роби після (капітального) (середнього) відремонтування 

Технічні умови на (капітальний) 
(середній) ремонт 

Ремонтний документ, що містить технічні вимоги до дефектування виробу, значення показників 
і норм, яким повинен відповідати цей виріб після (капітального) (середнього) відремонтування, 
вимоги до приймання, контрольного випробóвування, комплектування, пакування, транспорту-
вання і зберігання виробу після відремонтування та гарантійні зобов’язання 

Ремонтний кресленик Крéсленик, що містить тільки ті зображення виробу, розміри, граничні відхили і додаткові дані, 
згідно з якими його ремонтують та контролюють у процесі і після ремонтування 

Норми витрат запасних частин 
на відремонтування 

Ремонтний документ, що містить номенклатуру запасних частин виробу та їх кількість, потріб-
ну, щоб підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, відремонтувати ви-
ріб та проконтролювати його під час ремонтування і після нього 

Норми витрат матеріалів 
на відремонтування 

Ремонтний документ, що містить номенклатуру матеріалів і їх кількість, потрібну, щоб підготу-
вати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, відремонтувати виріб та проконтро-
лювати його під час ремонтування і після нього 

Відомість (розпис) комплекту 
запасних частин, інструментів 
та приладдя на ремонтування 

Ремонтний документ, що містить номенклатуру та відóмості про призначеність, кількість і міс-
ця вкладання запасних частин, інструментів, приладдя та матеріалів, потрібних, щоб ремонтува-
ти виріб 

Відомість (розпис) 
ремонтних документів  

Текстовий конструкторський документ, у якому зазначають склад комплекту ремонтних доку-
ментів виробу 
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Таблиця 7.4. Номенклатура документів на ремонт 

Код 
документа 

Найменування 
документа 

Ступінь обов’язковості 
розроблення документа

Додаткові вказівки 

РК (для капітального ремонту) 
РС (для середнього ремонту) 

Настанова з ремонту Ο — 

УК (для капітального ремонту) 
УС (для середнього ремонту) 

Технічні умови на ремонт Ο — 

– Кресленики ремонтні Ο Згідно з ДСТУ ГОСТ 2.604:2005, 
ГОСТ 2.701–84 

ЗК (для капітального ремонту) 
ЗС (для середнього ремонту) 

Норми витрат запасних 
частин на ремонт 

Ο — 

МК (для капітального ремонту) 
МС (для середнього ремонту) 

Норми витрат матеріалів 
на ремонт 

Ο Для виробів народногосподарського 
призначення складають за потреби 

ЗИК (для капітального ремонту) 
ЗИС (для середнього ремонту) 

Відомість ЗІП на ремонт Ο – 

– Технічна документація на 
засоби оснащення ремон-
ту 

Ο Розробляють згідно з вимогами стан-
дартів СКД (ЄСКД) і СТД (ЄСТД) 

ВРК (для капітального ремонту) 
ВРС (для середнього ремонту) 

Відомість документів для 
ремонту 

⊕ – 

Умовні позначення: «⊕» – документ обов’язковий; «Ο» – необхідність розробки документа встановлює розробник. 
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До комплекту документів для ремонту* зазвичай входять: 
– ремонтні документи згідно з табл. 7.4; 
– повний або неповний комплект робочої конструкторської документа-

ції на виготовлення виробу; 
– експлуатаційні документи згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. 
Для групи однотипних виробів рекомендується розробляти загальні на-

станови з капітального (середнього) ремонту і загальні технічні умови щодо ка-
пітального (середнього) ремонту. За наявності загальних настанов і загальних 
технічних умов щодо ремонту в настановах і технічних умовах на ремонт конк-
ретних виробів їх зміст не повторюють, а роблять відповідні посилання на них. 

Позначення загальних настанов і загальних технічних умов виконують 
згідно з ГОСТ 2.201–80 з присвоюванням таких кодів: 

– КО – загальній настанові з капітального ремонту; 
– СО – загальній настанові із середнього ремонту; 
– ОК – загальним технічним умовам щодо капітального ремонту; 
– ОК – загальним технічним умовам щодо середнього ремонту. 
Залежно від складності виробу і умов ремонту допускається: 
– розділяти документ на частини згідно з ГОСТ 2.105–95; 
– розробляти об’єднані РД (допускається випускати на виріб один РД); 

за цього об’єднаного РД присвоюють найменування і код вищерозміщеного 
документа, наведеного в табл. 7.4; 

– окремі розділи (підрозділи), пункти об’єднувати або виключати, а та-
кож вводити нові. 

Настанова щодо ремонтування (капітального, середнього) в загально-
му випадку складається з таких розділів, яким передує вступ: організація ремо-
нту; заходи безпеки; вимоги щодо ремонту; ремонт; заміна складових частин, 
доробка; складання, перевірка і регулювання (настроювання); випробування, 
перевірка і приймання на об’єкті; захисні покриви і змащування; маркування, 
консервація; комплектування, пакування, транспортування і зберігання. 

Вступ РК або РС містить: призначення РК, РС і порядок користування ним; вимоги 
замовника (споживача); перелік документів, якими слід користуватися разом з РК, РС; 
прийняті в РК, РС умовні позначення і скорочення; характеристику певного виробу як 
об’єкта ремонту; перелік основних конструктивних відмінностей і варіантів виконання ви-
робу різних серій і років випуску. 

Розділ «Організація ремонту» містить: вказівки з організації ремонту; вказівки з ор-
ганізації дефектації й ремонту виробу з урахуванням доробки; схеми і методики типового 
ремонту виробу; перелік технічних заходів, пов’язаних з ремонтом виробу, включаючи за-
ходи щодо забезпечення збережуваності складових частин під час ремонту; перелік засобів 
оснащення ремонту і засобів вимірювань. 
                                                           

* Комп л е к т  д о к ум е н т і в  д л я  р е м о н т у  – це сукупність конструкторських 
документів (ремонтних, робочих, експлуатаційних, на засоби оснащення для ремонту), по-
трібних і достатніх для технічного забезпечення відновлення ресурсу виробу та його функ-
ціонування протягом міжремонтного періоду. 
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Розділ «Заходи безпеки» містить вказівки до: електро-, пожежо-, вибухо-радіаційної 
безпеки; безпеки від дії хімічно небезпечних і забруднювальних речовин; безпеки під час 
експлуатації засобів оснащення ремонту і засобів вимірювань (випробувань); безпеки під 
час експлуатації вантажопідйомних і транспортних пристроїв, посудин, що працюють під 
тиском; локалізації небезпечних і шкідливих виробничих факторів; сигнальним знакам 
безпеки. 

Розділ «Вимоги до ремонту» містить: вимоги до: виробів, що відправляються у ре-
монт; відремонтованих виробів; ремонтної технологічності; приймання в ремонт і збері-
гання ремонтного фонду; демонтажу з об’єкта і наступного розбирання виробу; дефектації; 
виявлення наслідків відмов і пошкоджень; складанних одиниць і деталей, потрібні для ви-
значення їх технічного стану до ремонту, під час випробувань і прийманні після ремонту. 

Розділ «Ремонт» містить загальні відомості про методи і правила типового ремонту 
складанних одиниць і деталей, рознімних і нерознімних з’єднань. У розділі також у разі по-
треби наводять: ремонтні кресленики; вказівки до нанесення захисних покривів; вказівки 
до оздоблювання виробу після ремонту; перелік деталей, що належить виготовити під час 
ремонту виробу. 

Розділ «Заміна складових частин, доробка» складається з підрозділів: «Заміна скла-
дових частин»; «Доробка». 

Розділ «Складання, перевірка, регулювання (настроювання)» містить: схему скла-
дання відремонтованого виробу; складанні кресленики; правила складання відремонтова-
ного виробу та його складанних одиниць; послідовність і правила перевірки якості відре-
монтованого виробу; послідовність і методи регулювання (настроювання) складанних оди-
ниць і виробу в цілому; технічні вимоги до складанних одиниць і виробу в цілому, а також 
методики перевірки якості складання; особливі вказівки до заходів безпеки піл час скла-
дання; перелік засобів оснащення складання і регулювання (настроювання); перелік робіт із 
заміни складанних одиниць новими і відремонтованими (для кожної складанної одиниці, 
що замінюються, вказують методику додаткового регулювання); вказівки до законтрюван-
ня (стопоріння) і пломбування під час складання; методи і засоби забезпечення чистоти 
внутрішніх порожнин під час складання; послідовність і правила перевірки якості робіт та 
методи контролю відсутності сторонніх предметів у виробі. 

Розділ «Випробування, перевірка і приймання після ремонту» містить: перелік 
обов’язкових перевірок якості виробу після ремонту; вказівки до визначення обсягу, місця, 
умов і проведення випробування виробу; вимоги до забезпечення випробувань засобами ви-
мірювань, макетами тощо; послідовність оформлення і методи опрацювання результатів ви-
пробувань; перелік робіт, що проводяться на виробі після випробувань; правила приймання 
відремонтованого виробу; вказівки до організації регулювання, випробувань і приймання ві-
дремонтованого виробу і складових частин; правила і методики випробувань виробу і складо-
вих частин; обсяг перевірок, регулювання (настроювання) виробу на об’єкті (якщо виріб мон-
тують на об’єкті); правила вибору і перелік засобів регулювання (настроювання), випробувань 
і вимірювань, послідовність підготовки, умови і режими випробувань; методи оцінювання від-
повідності відремонтованого виробу встановленим вимогам надійності; послідовність опрацю-
вання, оцінювання та оформлення результатів випробувань; трудозатрати. 

Розділ «Монтаж і випробування виробів на об’єкті» у загальному випадку містить: 
вказівки до транспортування відремонтованого виробу до місця монтажу; послідовність і 
правила підготовки виробу до монтажу і монтажу виробу на об’єкті; послідовність огляду і 
методи контролю опорних поверхонь виробу; послідовність перевірок і параметри виробу, 
що підлягають контролю під час монтажу; методи контролю і правила приймання після 
монтажу; методи регулювання (настроювання) і випробувань змонтованого виробу з еле-
ментами об’єкта; перелік засобів регулювання (настроювання) і контролю. 
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Розділ «Захисні покриви і змащування» містить: вказівки до організації відновлення 
захисних покривів, їх призначення; послідовність підготовки поверхонь; положення з де-
фектації покривів і усунення можливих дефектів відновлених покривів і покривів, що на-
носять знову; послідовність і правила відновлення і нанесення покривів і мастильних мате-
ріалів, перелік потрібних для цього засобів оснащення; спеціальні заходи безпеки; характе-
ристики матеріалів та їх замінників; вказівки до змащення складових частин виробу й ви-
робу в цілому (зазвичай наводять у вигляді додатка до таблиці змащування, що розміщу-
ють в експлуатаційних документах на виріб з вказівкою замінників). 

Розділ «Маркування, консервація» містить: вказівки з маркування після ремонту виро-
бу і складових частин, тари, пакувальних матеріалів, перелік засобів оснащення; метод мар-
кування (гравірування, травлення і т.ін.); вимоги до змісту і якості маркування; вказівки до 
вибору методів консервації тільки тих складових частин і відремонтованих виробів, методи 
консервації яких не вказані в ЕД; вимоги до приміщень і особливості розконсервації відре-
монтованих виробів для проведення ТО під час зберігання в ремонтному органі; загальні вка-
зівки із застосування тимчасового захисту виробів та їх складових частин від корозії та ста-
ріння; перелік засобів оснащення, що використовуються під час консервації (розконсервації); 
особливості методів консервації окремих складанних одиниць виробу для різних варіантів 
зберігання (у разі потреби); додаткові заходи безпеки (у разі потреби). 

Розділ «Комплектація, пакування, транспортування і зберігання» містить: вказівки до 
комплектування ЗІП і документацією виробу після ремонту; правила підготовки виробу до па-
кування з вказівкою засобів оснащення; характеристику транспортної тари (пакетів, контейне-
рів, піддонів і т.ін.) і вимоги до їх використання; характеристику допоміжних матеріалів для 
пакування; методи пакування виробу залежно від умов транспортування; послідовність розмі-
щення і метод укладання виробу; перелік документів, що вкладають у тару під час пакування 
виробу, і метод їх пакування; види транспорту (повітряний, залізничний, водний, автомобіль-
ний) і транспортних засобів (вагони криті або відкриті, трюми або палуби суден і т.ін.); методи 
покриття і кріплення виробу; вимоги до перевезення виробу спеціалізованим транспортом, в 
універсальній або спеціальній тарі; параметри транспортування (дальність, швидкість та ін.); 
допустимі механічні та інші види дії під час транспортування, потреба захисту від зовнішніх 
факторів, від ударів під час навантажування й розвантажування, витримування в нормальних 
умовах після дії високих або низьких температур; вимоги до місця зберігання (навісу, критого 
складу і т.ін.); температурний режим зберігання і терміни переконсервації (у разі потреби); 
умови зберігання виробу; методи укладання виробу (в штабелі, стелажі і т.ін.); правила збері-
гання паливно-мастильних матеріалів; перелік засобів оснащення і матеріалів для робіт з пло-
мбування, пакування, транспортування і зберігання виробу під час ремонту. 

Відомості, що поміщаються в цьому розділі, не повинні повторювати відомості, що 
є в ЕД. 

У додатках до РК, РС розміщують відомості, що не ввійшли до тексту документа, 
наприклад: типову схему ремонту; перелік робіт, що виконуються під час ремонту; методи 
пошуку типових несправностей (відмов і пошкоджень); таблиці змащування виробу; таб-
лиці фарбування виробу та його складових частин; перелік змащувальних і лакофарбових 
матеріалів, спеціальних рідин та їх замінників та ін. 

Технічні умови на ремонт (капітальний, середній) містять технічні ви-
моги, показники і норми, які має задовольняти відремонтований виріб, і в за-
гальному випадку складаються зі вступу і таких розділів: технічні вимоги; до-
робка; спеціальні вимоги до складанних одиниць; контроль якості під час ре-
монту; випробування; захисні покриви і змащування; комплектування; марку-
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вання, консервація, пакування, транспортування і зберігання; гарантії вироб-
ника (виконавця робіт). 

За номенклатурою Норми витрат запасних частин* на ремонт мають 
відповідати номенклатурі відомостей ЗІП на ремонт (ЗИК, ЗИС) і забезпечу-
вати виконання обсягу робіт РК, РС. ЗИК і ЗИС містять переліки: складових 
частин, заміну яких передбачено РК, РС; невзаємозамінних складових частин 
виробів різних варіантів (років випуску); складових частин, потрібних для ре-
монту купованих виробів; складових частин виробу, що підлягають виготов-
ленню силами ремонтних органів. 

Норми витрат матеріалів на ремонт (капітальний, середній) і відо-
мість ЗІП на ремонт рекомендується виконувати за аналогією з вимогами 
ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 або відповідного експлуатаційного документа на пев-
ний виріб. 

У відомість документів на ремонт включають такі документи: ремонтні 
документи на виріб згідно з табл. 7.4; експлуатаційні документи; комплект робо-
чої конструкторської документації; технологічні документи на виготовлення ви-
робу або його складових частин (за наявності); технологічні документи на ремонт. 

Кресленики ремонтні розробляють у випадку, коли ремонт заміною на 
основі взаємозамінності спрацьованих складових частин або складових час-
тин, що вийшли з ладу, новими (справними) технічно неможливий або еконо-
мічно недоцільний. 

Ремонтними згідно з ДСТУ ГОСТ 2.604:2005** вважають кресленики, 
призначені для ремонту деталей і ремонту складанних одиниць; складання і 
контролю відремонтованого виробу; додаткових деталей, що знову виготов-
ляють, і деталей з ремонтними розмірами. 

Ремонтними називають розміри, які встановлені для деталі, що ремон-
тують, або для виготовлення нової деталі замість спрацьованої, і які відрізня-
ються від аналогічних розмірів деталі згідно з робочим креслеником. 

Ремонтні розміри поділяють на категорійні та припасовувальні. 
Категорійними називають ремонтні остаточні розміри деталі, встановлені 

для певної категорії ремонту, а припасовувальними – ремонтні розміри деталі, 
встановлені з урахуванням припуску на припасування деталі «за місцем». 

На ремонтних креслениках указують тільки розміри, граничні відхилення, 
зазори та інші дані, які мають бути виконані і перевірені під час ремонту та скла-
дання виробу. При цьому місця, що підлягають ремонту, виконують суцільною 
основною лінією, а решту зображення суцільною тонкою лінією (рис. 7.2). 

                                                           
* З а п а с н а  ч а с т и н а  – заздалегідь придбана чи виготовлена складова частина 

устатковання, призначена для заміни такої ж частини, що перебуває в експлуатації, для під-
тримання або відновлення справності чи працездатності устатковання (ДСТУ 2960–94). 

** ДСТУ ГОСТ 2.604:2005 Єдина система конструкторської документації. Креслени-
ки ремонтні. Загальні вимоги. 
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Рис. 7.2. Фрагмент ремонтних креслеників деталей 

Позначення ремонтного кресленика отримують додаванням до позна-
чення деталі або складанної одиниці літери «Р» (ремонтний). Так, наприклад, 
шифр ремонтного складанного кресленика РСБ (більш докладно позначення 
ремонтних креслеників наведено у ГОСТ 2.604–2000). 

Крім ремонтних документів, потрібних для інженерної підготовки ре-
монтного виробництва і виконання ремонтних робіт, для проведення ремонту 
розробляють організаційно-технічну документацію (кошторис, графіки ремо-
нтних робіт (календарний, лінійні, сітковий), проект проведення робіт та ін.). 

7.3.1.4. Виконавці ремонтних робіт. Структура ремонтної  
служби підприємства 

Усі роботи з ремонту обладнання виконують власними силами або спі-
льно з іншими організаціями. Потребу в сторонніх організаціях визначають 
обсягом і складністю робіт, а також потужністю і технічною оснащеністю 
власних ремонтних підрозділів. 

У ремонті обладнання зазвичай беруть участь два види спеціалізованих 
підрозділів: з ремонту певних видів обладнання (предметно-спеціалізовані 
підрозділи) і з проведення певних видів ремонтних робіт (функціонально-
спеціалізовані підрозділи). 

За формою організації ремонту розрізняють три форми ремонту: 
– централізовану форму ремонту – організація ремонту, за якої всі мате-

ріально-технічні ремонтні засоби та виконавці зосереджені у спеціалізованих 
підрозділах (при цьому централізація може бути позазаводська та заводська); 

– децентралізовану форму ремонту – організація ремонту, за якої всі 
матеріально-технічні ремонтні засоби та виконавці роззосереджені по окремих 
виробничих підрозділах підприємства; 

– змішану форму ремонту – організація ремонту, за якої поруч із децентра-
лізованою формою на підприємстві існують спеціалізовані ремонтні підрозділи. 
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У централізовану ремонтну службу підприємства, як правило, входять: 
відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельний 
цех, відділ технічного нагляду, конструкторське бюро відділу головного ме-
ханіка, механічні служби технологічних цехів. 

7.3.1.5. Підготовка обладнання до ремонту 
Підготовка обладнання до ремонту має неабияке значення на підприєм-

ствах хімічних виробництв, які пов’язані з переробкою і отриманням вибухо- 
та пожежонебезпечних і токсичних середовищ. 

Зупинку обладнання здійснює технологічний персонал (апаратники, 
оператори, машиністи) згідно з експлуатаційною і ремонтною документацією. 
Зупинене обладнання звільняють від робочих і технологічних середовищ, від-
ключають від систем, установлюють заглушки. 

Подальша підготовка обладнання залежить від його конструктивних 
особливостей, конкретних умов і виду ремонту. Вона може передбачати про-
мивання, пропарювання, осушування обладнання, застосування спеціальних 
реагентів тощо. 

Під час проведення капітального ремонту складають акт, що підтвер-
джує готовність обладнання і комунікацій до ремонту. 

Для проведення ремонту мають бути в наявності всі потрібні згідно з 
ГОСТ 2.602–95 ремонтні документи. 

7.3.1.6. Методи ремонту обладнання 
Залежно від зберігання частин обладнання, що ремонтують, а також від 

організації виконання ремонту розрізняють такі методи ремонту: знеособле-
ний, незнеособлений, агрегатний, детальний (точніше – подетальний), потоко-
вий, метод ремонту організацією, що експлуатує, спеціалізованою організаці-
єю, а також фірмовий метод ремонту. 

7.3.1.7. Приймання обладнання з ремонту 
Під час приймання обладнання з ремонту оцінюють якість. Методи і за-

соби випробувань мають забезпечувати можливість отримання даних, що до-
сить повно характеризують показники якості, встановлені технічною докуме-
нтацією даного виробу. Результати оцінювання якості ремонту заносять до ак-
та здачі обладнання з ремонту. 

Терміни гарантій після ремонту не можуть бути меншими від норматив-
них термінів між ремонтами. 

7.3.2. Технологія ремонту обладнання 
Незважаючи на різноманітність обладнання хімічних виробництв, тех-

нологічний процес ремонту можна реалізувати за такою схемою: 
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– демонтаж виробу і наступне його розбирання; 
– підготовка деталей і складанних одиниць виробу до дефектометрії і 

ремонту; 
– дефектометрія деталей і складанних одиниць; 
– ремонт деталей і складанних одиниць; 
– складання складових частин виробу; 
– складання, регулювання і настроювання виробу; 
– монтаж і випробування виробу на об’єкті. 

7.3.2.1. Демонтаж і розбирання виробу 
Демонтаж обладнання з об’єкта провадять тільки в разі потреби, напри-

клад, коли наступний капітальний ремонт виконують у спеціалізованих ремо-
нтних цехах певного підприємства або в іншій організації. 

У цьому разі демонтаж виконують згідно з інструкціями, вказаними у 
відповідній ремонтній документації, наприклад у настанові з капітального ре-
монту. Пакують обладнання (у разі потреби) і транспортування також згідно з 
експлуатаційною і ремонтною документацією. 

Розбирання – це розділення виробу на деталі і (або) складанні одиниці 
(ДСТУ 2390–94). 

Зазвичай обсяг робіт з розбирання обладнання становить до 15 % зага-
льного обсягу ремонтних робіт, тому раціональна технологія розбирання, що 
передбачає цілеспрямовану послідовність операцій, використання необхідних 
уніфікованих і спеціальних інструментів і пристроїв, сприяють підвищенню 
продуктивності ремонтних робіт. Технологія розбирання має запобігти по-
шкодженню елементів обладнання, тому не слід застосовувати заходи, ін-
струменти і пристрої, не передбачені експлуатаційною та ремонтною 
документацією або завчасно не перевірені на аналогічних операціях. 

Кожний об’єкт складається у загальному випадку з деталей, складанних 
одиниць, вузлів і агрегатів. 

Деталь – виріб, що його виготовляють із матеріалу однієї марки, не ви-
конуючи складанних операцій* (ДСТУ 3321:2003). Прикладами деталей мо-
жуть бути пластина з біметалевого листа, відрізок кабелю чи проводу певної 
довжини, а також ці ж вироби з нанесеним покривом чи виготовлені з викори-
станням місцевого зварювання, паяння, склеювання (наприклад, трубка, зва-
рена з одного шматка листового матеріалу). 

Складáнна одиниця – виріб, складові частини якого з’єднують між со-
бою складальними операціями на підприємстві-виробнику (ДСТУ 3321:2003). 
Прикладами складанних одиниць може бути будь-яка одиниця обладнання: 
теплообмінник, дробарка, фільтр, колонний апарат, насос, вентилятор тощо. 
                                                           

* С к л а д а л ь н а  о п е р а ц і я  – технологічна операція установлення та утворення 
з’єднань складових частин заготованки та виробу. 
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Вузол – складанна одиниця, яка може складатися окремо від інших 
складових частин виробу чи виробу в цілому та виконувати певну функцію у 
виробах одного призначення лише разом з іншими складовими частинами. 
Прикладами вузлів може бути механічний перемішувальний пристрій для єи-
нісних апаратів, механізм регулювання міжвалкового зазору каландрів і валь-
ців для переробки пластичних мас і гумових сумішей тощо. 

Агрегат – складанна одиниця, що має повну взаємозамінність, яку мож-
на складати окремо від інших частин виробу чи виробу в цілому і яка може 
виконувати призначену функцію у виробі або діяти самостійно. Прикладами 
агрегатів можуть бути електродвигун, насос, що входять до складу єинісного 
апарата з механічним перемішувальним пристроєм тощо. 

Під час розроблення технології розбирання обладнання поділ його на 
складанні групи, тобто ступінь його диференціації, виконують залежно від 
складності конструкції і обсягу передбачуваних ремонтних робіт. При цьому 
перевагу слід віддавати розбиранню великими блоками та вузлами з наступ-
ним їх розбиранням в умовах спеціалізованих майстерень і ділянок, що мають 
спеціальні стенди, пристрої і механізми, які суттєво зменшують трудоміст-
кість робіт. Це особливо важливо під час проведення капітальних ремонтів, 
коли може виникнути потреба в розбиранні обладнання до базової деталі або 
складанної одиниці. Слід зазначити, що послідовність розбирання має 
обов’язково враховувати метод наступного складання. 

Роботи з розбирання обладнання поділяють на основні й допоміжні. Ос-
новні роботи змінюють конструктивний стан виробу, а до допоміжних нале-
жать підіймання, переміщення, встановлення і закріплення на стенді облад-
нання та його складових частин, що розбираються. 

З цією метою використовують універсальні вантажопідіймальні машини 
і механізми (вантажопідіймальні крани, талі, лебідки, домкрати, щогли тощо) 
та спеціальні пристрої, наприклад, подовжувачі, противаги та інші (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Розбирання обладнання за допомогою подовжувача (а) і противаги (б):  

1 – корпус; 2 – вал; 3 – подовжувач; 4 – противага; 5 – втулка 

а б 
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Під час проведення незнеособленого ремонту виконують маркування 
необхідних деталей і складанних одиниць для запобігання їх розукомплекту-
ванню. Маркування також виконують і під час знеособленого ремонту, якщо у 
процесі виготовлення деталі спільно оброблялися або балансувалися, а також 
під час експлуатації деталі припрацювалися і придатні до дальшого викорис-
тання. Маркування виконують фарбою, карбуванням, кислотою, електрични-
ми методами оброблення матеріалів або бирками, що закріплюють на елементі 
обладнання за допомогою дроту. 

Розбирання рухомих з’єднань (наприклад, поршень–циліндр, кульові 
опори рухомих шліцьових з’єднань тощо) зазвичай виконують без особливих 
ускладнень, а для розбирання нарізних, шпонкових і пресових з’єднань засто-
совують спеціальні засоби, інструмент і пристрої. 

Розбирання нарізних з’єднань. Нарізне з’єднання – це з’єднання скла-
дових частин виробу із застосуванням деталі, що має нарізь. 

Для розбирання (або складання) нарізних з’єднань використовують ви-
крутки слюсарно-монтажні та ключі різної конфігурації: гайкові, торцеві 
(ГОСТ 11737–93), ріжкові односторонні, гайкові розвідні (ГОСТ 7275–75Е), 
складанні, гайкові торцеві прямі та зігнуті, тріскачкові (для розбирання і скла-
дання нарізних з’єднань у незручних місцях), ключі з регульованим робочим 
моментом (таровані та граничні), ключі-мультиплікатори (здатні утворювати 
значні крутні моменти з одночасним зниженням зусилля робітника), трубні 
(важільні, накидні, ланцюгові, розсувні), ключі для вигвинчування шпильок 
(рис. 7.4). 

Для механізації процесу розбирання застосовують гайковерти з пневматич-
ним або електричним урухомником. Їх забезпечують набором торцевих насадок. 

Найбільші ускладнення виникають, як правило, під час вигвинчування 
шпильок (без наявності у них квадратного кінця). Для цього застосовують 
спеціальні ключі (рис. 7.4, к) або найпростіші пристрої (шпильку вигвинчують 
під час угвинчування болта в ковпачкову гайку (рис. 7.5, а), або під час згвин-
чування гайки зі шпильки (рис. 7.5, б)). 

Іноді шпильку вигвинчують під час згвинчування силової гайки ще під час 
розбирання нарізного з’єднання, а не вигвинчування шпильки з корпусної деталі; 
такі шпильки потрібно замінювати у процесі наступного складання виробу. 

Для полегшення розбирання з’єднань з деталями, що покриті продукта-
ми корозії, брудом, солями, нагаром тощо, їх на 20…30 хв змочують гасом або 
нагрівають гайку, запобігаючи при цьому появі на ній кольорів мінливості і 
нагрівання болта або шпильки. 

Під час розбирання часто може статися поломка шпильки або болта у 
глухому нарізному отворі. Частину нарізних стрижня, що залишилась в отворі 
(уривок), можна вилучити одним з таких способів: 
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Рис. 7.4. Ключі для складання-розбирання нарізних з’єднань: а – ріжковий; б – складанні;  
в – торцеві; г – трубний важільний; д – трубний ланцюговий; е – трубний накидний;  
ж – трубний розсувний; и – тріскачковий; к – ключ для викручування шпильок 
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1) якщо кінець уривка, що виступає над поверхнею корпусної деталі, 
має достатню довжину, то на нього нагвинчують гайку і контргайку та обер-
тають гайку; 

2) якщо кінець уривка, що виступає над поверхнею корпусної деталі, 
короткий, то до торця уривка приварюють сталевий дротик (рис. 7.6, а); 

3) якщо місце обриву стрижня міститься на рівні поверхні корпусної де-
талі, то: 

– в уривку свердлять отвір, у якому нарізають нарізь протилежного на-
прямку, і уривок вилучають після вгвинчування в цей отвір болта (гвинта); 

– в уривку свердлять отвір, у який забивають многогранний загартова-
ний сталевий дротик, і уривок вилучають обертанням дротика; 

– в уривку свердлять отвір діаметром, меншим за внутрішній діаметр 
нарізі, а потім мітчиком вилучають нарізну частину уривка; 

– на торці уривка вирубують шліц і уривок вилучають викруткою; 
– на торець уривка приварюють зсередини гайку з діаметром нарізі мен-

шим за діаметр нарізі уривка, і останній вилучають обертанням гайки 
(рис. 7.6, б); 

– уривок вилучають електроіскровою обробкою (як електрод викорис-
товують мідну або латунну трубку із зовнішнім діаметром, на 1…2 мм мен-
шим за внутрішній діаметр нарізі уривка). 

 
Рис. 7.5. Найпростіші пристрої для вига-
инчування шпильок: а – за допомогою 
ковпачкової гайки з болтом (напрямки 

нарізі гайки і болта протилежні); 
б – за допомогою гайки й контргайки 

Рис. 7.6. Вилучення уривків нарізних 
стрижнів з корпусної деталі: а – за допо-
могою привареного сталевого дротика; 
б – за допомогою привареної гайки 

Для вигвинчування гвинтів, що значно піддалися корозії, використову-
ють викрутку із жалом, закріпленим у рукоятці з можливістю переміщення за 
спіраллю (викрутку ударної дії). Після встановлення жала у шліц головки гви-
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нта виконують удар молотком по рукоятці викрутки, жало при цьому притис-
кують до головки гвинта і провертають, після чого гвинт, зрушений з мертвої 
точки, легко викручують звичайною викруткою. 

Розбирання шпонкових з’єднань. Шпонки застосовують для з’єднання 
маховиків, шківів, зірочок, муфт та інших деталей, що мають маточину, з ва-
лом. Розрізняють клинові, призматичні й сегментні шпонки. 

Клинові шпонки, що мають уклон 1:100, з пазів вала й маточини охоп-
лювальної деталі вилучають або кількома ударами молотка по меншому тор-
цю шпонки, або за допомогою важеля, що упирають у головку шпонки 
(рис. 7.7), або спеціальними пристроями. 

 
Рис. 7.7. Вилучення клинових шпонок: а – молотком; б – важелем;  

1 – вал; 2 – охоплювальна деталь; 3 – клинова шпонка; 4 – вибивач; 5 – важіль 

З’єднання на призматичних і сегментних шпонках розбирають за допо-
могою виколоток, пресів, струбцин або знімачами (рис. 7.8). 

 
Рис. 7.8. Вилучення призматичних і сегментних шпонок 

Розбирання пресових з’єднань. Пресове з’єднання – це з’єднання скла-
дових частин виробу з гарантованим натягом, який утворюється внаслідок то-
го, що розмір охоплюваної деталі більший від відповідного розміру охоплю-
вальної деталі. 
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Розбирають гладкі, шпонкові, шліцьові та інші пресові з’єднання за до-
помогою ручних і гідравлічних пресів, а також ручних знімачів, як універса-
льних, так і спеціальних. 

Універсальні ручні знімачі мають два або три захоплювачі (упори), що 
мають можливість переміщення по траверсі, для розбирання з’єднань різних 
розмірів (рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9. Гвинтові знімачі з вільним (а, б, в) і з шарнірним переміщенням захоплювачів (г); 

спеціальний знімач (д) 

Розбирання гладких пресових з’єднань можна виконувати нагнітанням 
оливи між поверхнями спряження (рис. 7.10). Оливу подають від насоса за-
звичай під тиском 50 МПа, що не тільки змащує поверхні спряження, а й за 
рахунок значного тиску у процесі розбирання обтискує охоплювану деталь і 
роздає охоплювальну. 

 
Рис. 7.10. Гідравлічний метод розбирання пресових з’єднань:  
1 – охоплювальна деталь; 2 – охоплювана деталь; 3 – олива 

а б в 
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Зусилля, потрібне для розбирання пресового з’єднання, може бути сут-
тєво зменшене під час нагрівання охоплювальної деталі (наприклад, оливою 
за температури 80…120 ºС) і (або) охолодженні охоплюваної деталі (напри-
клад, сухим льодом за мінус 78 ºС або рідким азотом за мінус 196 ºС). 

Вилучати втулки з гладких глухих отво-
рів можна за допомогою плунжера, що вводять 
у отвір втулки, який заздалегідь частково за-
повнюють оливою (рис. 7.11). Для розбирання 
з’єднання по плунжеру ударяють молотком 
(плунжер може мати ущільнювальну манже-
ту). Цей спосіб доцільно застосовувати для 
видалення загартованих втулок, висвердлю-
вання яких ускладнено. 
Рис. 7.11. Вилучення втулки з глухого отвору: 
1 – деталь; 2 – втулка; 3 – олива; 4 – плунжер 

Розбирання фланцевих з’єднань. Фланцеві з’єднання розбирають най-
частіше для заміни прокладок. Для цього спочатку ослабляють усі гайки, по-
тім згвинчують їх повністю в будь-якій послідовності, після чого для розсу-
нення фланців використовують спеціальні гвинтові пристрої (рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12. Гвинтові пристрої для розсунення фланців фланцевого з’єднання:  

1 – захоплювач; 2 – поперечник; 3 – клин; 4 – ключ 

7.3.2.2. Підготовка деталей і складанних одиниць виробу 
до дефектометрії і ремонту 

Після розбирання деталі і складанні одиниці обладнання очищають і 
промивають для видалення з них мастила, стружки, пилу, продуктів корозії, 
бруду. 
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Очищення виконують механічними способами (скребками, лопатками, 
щітками тощо), фізико-хімічними і хімічними (взаємодією речовин, що міс-
титься на поверхні деталі, з мийними розчинами, розчинниками і хімічними 
реагентами). Останні два способи очищення часто називають промиванням, 
яке можна виконувати вручну, у мийних ваннах і мийних машинах. 

Дуже поширені лужні мийні розчини, які містять поверхнево-активні 
речовини, а також синтетичні мийні засоби МЛ-51, МЛ-52, АМ-15 та ін. 

Для знежирювання деталей застосовують також органічні розчинники: 
хлоретилен, тетрахлоретилен, бензини Б-70, БР-1, «Галоша», а також гас і ди-
зельне паливо. 

Часто очищення деталей виконують витримуванням їх протягом 
20…40 хв. у гасі з наступним очищенням поверхні щітками і ганчірками та 
остаточним промиванням у гасі у другій ванні. Для видалення бруду з пазів, 
заглиблень, канавок використовують набори профільованих стрижнів, гачків, 
дротиків і пластинок з м’якого металу. 

Від твердих відкладень обладнання очищають 5 %-м водним розчином 
соляної кислоти з додаванням інгібітору корозії. 

Поширення набуло ультразвукове очищення дрібних деталей із склад-
ною конфігурацією, яке ґрунтується на збурюванні мийної рідини, створенні 
режиму кавітації і гідроударів. 

Оскільки після очищення деталей і складанних одиниць до їх дефекто-
метрії й ремонту може минути деякий час, потрібно подбати про тимчасовий 
захист від корозії промитих і очищених елементів обладнання. 

Дуже перспективним є очищення металевих виробів за допомогою лазе-
ра. Попередні дослідження показали можливість видалення продуктів корозії 
їх випаровуванням з поверхні деталі майже будь-якої форми. При цьому об-
роблений лазерним променем поверхневий шар металу стає більш корозієс-
тійким порівняно з необробленим металом. Але найбільша перевага цього ме-
тоду – можливість очищення обладнання лазерним променем дистанційно з 
відстані десятків і навіть сотень метрів, що має неабияке значення для очи-
щення колонних апаратів та інших високих конструкцій (Изобретатель и ра-
ционализатор // 1997. – № 10. – С. 8–9). 

7.3.2.3. Дефектометрія деталей і складанних одиниць.  
Види неруйнівного контролю 

Дефектометрія – це визначення типу, розмірів та орієнтації дефектів*. 
У період підготовки до ремонту виконують триступінчасту дефектомет-

рію, яку завершують оформленням карти дефектації й ремонту (ГОСТ 2.602–
95) і розробленням ремонтних креслеників (карта дефектації й ремонту являє 
собою докладний перелік дефектів, тобто кожних окремих невідповідностей 
                                                           

* ГОСТ 2.602–95 передбачає аналогічний термін  д еф е к т а ц і я .  
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об’єкта встановленим вимогам з указанням рекомендованих заходів щодо їх 
усунення). 

Перший ступінь (попередню дефектометрію) виконують перед здаван-
ням обладнання у ремонт. Метою попередньої дефектометрії є виявлення най-
більш імовірних місць порушення спряжень складанних одиниць і (або) дета-
лей між собою. При цьому аналізують записи в експлуатаційній документації і 
передусім у змінному журналі. 

Другий ступінь (повузлова дефектометрія) визначає відхилення вузлів 
від заданого взаємного положення. 

Третій ступінь (подетальна дефектометрія) – найвідповідальніший. Він 
визначає можливість подальшого використання деталей і характер потрібного 
ремонту. На цьому етапі сортують деталі за трьома групами: 

1) деталі, що мають знос у межах допуску і придатні для подальшого 
використання без ремонту; 

2) деталі, що мають знос вище за допуск, але придатні для ремонту; 
3) деталі, що мають знос вище за допуск і непридатні для ремонту. 
Для визначення стану деталей і складанних одиниць у першу чергу за-

стосовують зовнішній огляд, обмірювання і методи неруйнівного контролю. 
Зовнішній огляд (до речі, теж метод неруйнівного контролю – візуаль-

ний контроль) дозволяє виявити видимі дефекти: зовнішні тріщини, згини, за-
дирки, викришування, знос, зриви нарізі, продукти корозії тощо. 

Огляд завершують обмірюванням за допомогою вимірювального і пере-
вірного інструменту. 

Дефекти поверхні прокату чорних металів визначаються ДСТУ 2658–94, 
дефекти макроструктури труб безшовних катаних із сталей і сплавів – 
ДСТУ 2808–94, дефекти виробів з пластмас – ДСТУ 2437–94, зовнішні дефек-
ти гумових технічних виробів – ДСТУ 3128–95. 

Дуже важливе місце під час дефектометрії належить неруйнівному кон-
тролю, тобто контролю якості продукції, за якого не повинна бути порушена 
придатність щодо застосування із повним збереженням із самого початку за-
кладених функцій (ДСТУ 2865–94). 

ДСТУ 2865–94 «Контроль неруйнівний. Термін та визначення» визначає 
такі виді неруйнівного контролю: 

– акустичний (недозволений до вживання термін «ультразвуковий конт-
роль») – неруйнівний контроль, що ґрунтується на застосуванні пружних ко-
ливань, які збуджуються чи виникають в об’єкті контролю; 

– вихрострумовий – неруйнівний контроль, що ґрунтується на аналізі 
взаємодії зовнішнього електромагнітного поля з електромагнітним полем ви-
хрових струмів, які наводяться в об’єкті контролю цим полем; 

– радіохвильовий – неруйнівний контроль, що ґрунтується на аналізі вза-
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ємодії електромагнітного випромінення радіохвильового діапазону* з об’єктом 
контролю; 

– радіаційний – неруйнівний контроль, що ґрунтується на реєстрації та 
аналізі іонізувального випромінення після взаємодії з контрольованим 
об’єктом; 

– електричний – неруйнівний контроль, що ґрунтується на реєстрації 
параметрів електричного поля, яке взаємодіє з об’єктом контролю чи виникає 
в об’єкті контролю внаслідок зовнішнього впливу; 

– тепловий – неруйнівний контроль, що ґрунтується на реєстрації тем-
пературних полів об’єкта контролю; 

– оптичний – неруйнівний контроль, що ґрунтується на аналізі взаємодії 
оптичного випромінення з об’єктом контролю; 

– газорозрядна візуалізація та фотографування у полях високої часто-
ти – неруйнівний контроль, що ґрунтується на візуалізації внутрішньої струк-
тури контрольованого об’єкта у полях високої напруги; 

– органолептичний – неруйнівний контроль, за яким первинна інформа-
ція сприймається органами чуття людини (зору, слуху, нюху, смаку, дотику) і 
не має кількісного вираження; 

– візуальний – органолептичний контроль, що здійснюється органами 
зору; 

– електрогазодинамічний – неруйнівний контроль, що ґрунтується на 
реєстрації амплітуди прогину покриву, яка виникає під дією повітряних удар-
них хвиль, перетворюваних в електричний сигнал електростатичним чи емі-
сійним методами; 

– магнітний – неруйнівний контроль, що ґрунтується на реєстрації маг-
нітних полів розсіювання, які виникають над дефектами, або на визначенні 
магнітних властивостей об’єкта контролю; 

– неруйнівний контроль проникними речовинами – неруйнівний конт-
роль, що ґрунтується на проникненні речовин у порожнини дефектів контро-
льованого об’єкта. 

Методи неруйнівного контролю (їх понад сто) поділяють: 
1) за характером взаємодії фізичних полів або речовин з об’єктом конт-

ролю (18 методів); 
2) за первинним інформативним параметром (25 методів); 
3) за способом отримання первинної інформації (61 метод). 
Усі ці методи належать до активних або пасивних методів. 
Активний метод – метод неруйнівного контролю, за якого контрольо-

ваний об’єкт піддають дії зовнішнього фізичного поля, а пасивний – метод не-
руйнівного контролю, що ґрунтується на аналізі фізичних полів, які створю-
                                                           

* Р а д і о х в и л і  – електромагнітне випромінення з довжиною хвилі більше за 
50 мкм (частотою менше ніж 6.1012 Гц). 
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ються самим контрольованим об’єктом. 
Поширення в дефектометрії обладнання хімічних виробництв набули 

рідинний, бульбашковий, газовий, магнітопорошковий, радіоактивний методи 
неруйнівного контролю і акустичний неруйнівний контроль. 

Рідинний метод – метод неруйнівного контролю проникними рідкими 
речовинами, розчинами, суспензіями, що ґрунтується на реєстрації рідини, яка 
проникає в (або крізь) днфект об’єкта контролю. Цей спосіб часто застосову-
ють після ремонту обладнання зварюванням для контролю зварних швів на 
герметичність. У цьому випадку як рідину використовують гас, а сам метод 
проводять згідно з ГОСТ 3242–79 і ГСТУ 3-17-291–2000. 

Бульбашковий метод – метод неруйнівного контролю, що ґрунтується 
на реєстрації бульбашок пробного газу, який проникає крізь наскрізні дефекти 
контрольованого об’єкта. Цей метод застосовують, коли розміри обладнання 
допускають його занурення у ванну з водою. Повітря, що подають у посудину 
чи апарат, проходить крізь наскрізні дефекти і у вигляді бульбашок виходить 
ззовні об’єкта. Місця виходу бульбашок вказують на наявність дефектів. 

Коли бульбашковий метод неприйнятний внаслідок великих габаритів 
обладнання, може бути застосований газовий метод – метод неруйнівного ко-
нтролю, що ґрунтується на реєстрації газів, які проникають крізь наскрізні де-
фекти контрольованого об’єкта. Так, герметичність приварювання укріплюва-
льних кілець і патрубків штуцерів часто забезпечують обмазуванням ззовні 
зварних швів мильною емульсією. Дефектні місця в разі нагнітання повітря 
усередину посудини або апарата позначаються мильними пузирями, що утво-
рюються з боку нанесеної мильної емульсії. 

Магнітопорошковий метод – метод неруйнівного контролю, що ґрунту-
ється на використанні як індикатора феромагнітного порошку. В основу цього 
методу покладено властивість магнітних силових ліній огинати дефекти як 
перешкоди з малою магнітною проникністю. У результаті цього феромагнітні 
частинки (прожарений і тонкоподрібнений оксид заліза), що нанесені на пове-
рхню деталі у вигляді пилоподібного шару (сухий метод) або у вигляді тонко-
го шару суспензії на основі води, гасу або оливи (мокрий метод), концентру-
ються над дефектом і цим себе виявляють. Напрямок магнітного поля має від-
повідати напрямку дефекту, тому для його виявлення деталь потрібно переві-
ряти у двох взаємно перпендикулярних напрямках. 

Радіоактивний метод – метод неруйнівного контролю, що ґрунтується 
на реєстрації інтенсивності випромінення, обумовленого проникненням радіо-
активної речовини крізь наскрізні дефекти контрольованого об’єкта. Під час 
проходження крізь матеріали різної густини випромінення поглинається з різ-
ною інтенсивністю. За тіньовим зображенням цього випромінення роблять ви-
сновок про неоднорідність матеріалу деталі або про наявність у ньому дефек-
ту. Для реєстрації випромінення використовують методи фотографування, 



 

 364

флуоресціювальні екрани, іонізаційний метод, візуальний метод (з електро-
нно-оптичним перетворювачем). Радіоактивний метод застосовують для ви-
значення дефектів у виливках, зварних швах, деталях і конструкцій металів, 
пластмас, бетону та інших матеріалів, а також правильності складання облад-
нання, визначення зносу деталей. 

Найбільшого поширення завдяки своїй універсальності набув акустич-
ний неруйнівний контроль. За допомогою цього виду контролю можна конт-
ролювати будь-які тверді або рідкі матеріали, знаходити дефекти поблизу по-
верхні деталі і на відстані до 15 м від неї. Схему дії акустичного дефектоско-
па, що працює за методом відбиття пружних коливань ультразвукової частоти, 
показано на рис. 7.13. Хвилі від генератора 1 через п’єзоелектричний випро-
мінювач 2 передаються на деталь 3. Відбившись від протилежного боку дета-
лі, хвилі сприймаються приймальним п’єзоелектричним перетворювачем 4 і у 
вигляді електричних сигналів через підсилювач 5 потрапляють в електронно-
променеву трубку 6. Генератор розгортки забезпечує горизонтальне розгор-
нення променя на екрані у вигляді двох сплесків, розташованих на відстані L1 
один від одного у масштабі, що відповідає товщині деталі. Хвилі, відбиті від 
дефекту 7, повертаються до перетворювача 4 раніше, ніж відбиті від протиле-
жного боку деталі, тому на відстані L2 від початкового сплеску на екрані 
з’явиться ще один сплеск, що показує глибину знаходження дефекту в тому 
самому масштабі. 

 
Рис. 7.13. Схема дії акустичного дефектоскопа: 1 – генератор; 2 – п’єзоелектричний  

випромінювач; 3 – контрольована деталь; 4 – приймальний п’єзоелектричний  
перетворювач; 5 – підсилювач; 6 – електронно-променева трубка; 7 – дефект 

Цей вид контролю дозволяє виявляти дефекти у виливках, зварних 
швах, трубах, листових матеріалах, визначати їх розмір і глибину залягання, а 
також виявляти ділянки труб і листів з граничнодопустимим зменшенням то-
вщини внаслідок корозії і зношування. 
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7.3.2.4. Ремонт деталей і складанних одиниць 
У процесі ремонту обладнання можливі такі випадки відновлення деталей: 
1) цілісності зруйнованих деталей, що не потребують жорсткого дотри-

мання їх первісних форми і розмірів; 
2) форми деформованих і (або) зруйнованих деталей; 
3) розмірів спрацьованих і (або) зруйнованих деталей; 
4) форми й розмірів спрацьованих і (або) здеформованих деталей. 
Потреба відновлення цілісності зруйнованих деталей належить переду-

сім до деталей металоконструкцій, наприклад, обслуговуючих площадок і 
опорних конструкцій технологічного обладнання, тобто деталей, не спряже-
них з іншими. Для відновлення цілісності таких деталей не обов’язково суво-
ро витримувати їх первісні розміри й форму, тобто відновленню підлягають 
тільки міцнісні властивості деталей, і їх працездатність можна забезпечити рі-
зними накладками, муфтами тощо (рис. 7.14). 

 
Рис. 7.14. Відновлення цілісності зруйнованих деталей, які не ставлять суворих  
вимог до забезпечення їх первісних розмірів і форми: а – за допомогою накладок;  
б – за допомогою муфти; 1 – частини зруйнованої деталі; 2 – накладка; 3 – штифт;  

4 – муфта; 5 – зварний шов 

Відновлювати форму здеформованих чи зруйнованих деталей потрібно, 
наприклад, у таких випадках: зігнутості валів, у яких форма поперечного пе-
рерізу вздовж осі залишилася незмінною (рис. 7.15, а); змінюванні форми 
будь-якого поперечного перерізу вала (рис. 7.15, б); поломки вала на ділянці, 
що не контактує зі спряжуваною деталлю (рис. 7.15, в; у цьому разі потрібно 
відновити цілісність без дебалансу вала). 

 
Рис. 7.15. Можливі випадки відновлення форми здеформованих чи зруйнованих  

деталей: а – зігнутого вала; б – вала із вм’ятиною на поверхні; в – зруйнованого вала 

а б 

а б в 
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Такий вид відновлення деталей, як відновлення розмірів зруйнованих і 
(або) спрацьованих деталей, потрібен для деталей, які передусім на дефектній 
ділянці утворюють спряження з іншою деталлю, а відновлення форми й роз-
мірів спрацьованих і (або) здеформованих деталей стосується насамперед де-
талей з нерівномірним зносом (рис. 7.16). 

 
Рис.7.16. Приклад відновлення форми і розмірів спрацьованого вала (а) і шестерні  

з відламаним зубом (б): 1 – вал; 2 – втулка; 3 – місце від відламаного зуба 

Найбільшого поширення у ремонтній практиці обладнання хімічних ви-
робництв набули відновлення розмірів спрацьованих і (або) зруйнованих де-
талей та відновлення форми й розмірів спрацьованих і (або) здеформованих 
деталей. При цьому відновлюють: розміри і (або) форму, що забезпечують по-
трібні посадки спряжених деталей, міцнісні властивості, зносостійкість і коро-
зійну стійкість матеріалу деталі. 

Є два основні методи відновлення спрацьованих і (або) зруйнованих де-
талей: 1) відновлення до номінальних розмірів; 2) відновлення до ремонтних 
розмірів. 

У разі відновлення первісної посадки спряження до ремонтних розмірів 
більш складну і дорогу деталь спряження зазвичай зберігають і піддають ме-
ханічному обробленню (відновлюють тільки форму і якість поверхні), а деше-
вшу – замінюють, але вже на новий розмір, що забезпечує проектну посадку 
з’єднання. 

Ремонтні розміри відновлених деталей зазвичай менші в охоплюваних 
деталях (валах) і більші – в охоплювальних (отворах). Під час оброблення 
спрацьованої деталі під ремонтний розмір знімають шар матеріалу такої тов-
щини, за якої зникають викривлення форми (овальність, конусність, задирки та 
ін.), і оброблювану поверхню доводять до найближчого ремонтного розміру. 

Різновидом способу ремонтних розмірів є ремонт спряжень з викорис-
танням додаткових ремонтних деталей (втулок, кілець, накладок тощо), засто-
сування яких дозволяє зберегти обидві спрацьовані деталі спряження. При цьо-
му одну деталь оброблюють до ремонтного розміру, а конструкцію іншої змі-
нюють для можливого встановлення компенсувальної деталі, яка забезпечує ві-
дновлення номінальної посадки. Для ремонту спрацьованих нарізних отворів 

а б 
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зазвичай розсвердлюють або розточують отвір і нарізають нарізь для замінюва-
ного нарізного стрижня з відповідною більшою нарізю. Якщо діаметр нарізі не 
можна збільшити під ремонтний розмір, то встановлюють нарізні втулки як для 
охоплюваної, так і для охоплювальної деталі (рис. 7.17). 

 
Рис.7.17. Відновлення нарізного отвору (а) і нарізної ділянки вала (б) за допомогою  
нарізних втулок: 1 – деталь; 2 – нарізна втулка; 3 – стопорний штифт або гвинт 

Відновлення деталей до номінальних розмірів полягає у нарощуванні 
шару матеріалу і наступної механічної обробки поверхні. Таким чином деталі 
можна відновлювати неодноразово. Нарощування ж зносостійкими матеріа-
лами дозволяє не тільки відновити номінальні розміри деталі, але й підвищити 
термін її експлуатації. 

Для відновлення деталей застосовують такі основні способи ремонту і 
зміцнення спрацьованих деталей: 

1) слюсарно-механічне оброблення для забезпечення ремонтних розмі-
рів або виготовлення компенсаторів зносу; 

2) електричні способи оброблення матеріалів (електрофізичні, електро-
хімічні, електромеханічні); 

3) паяння і зварювання; 
4) нарощування металами і сплавами; 
5) електролітичне нарощування металів; 
6) пластичне деформування матеріалу деталей; 
7) нарощування неметалевими матеріалами; 
8) склеювання, зшивання та інші види скріплення зруйнованих деталей. 
Слюсарне оброблення матеріалів охоплює такі операції: розмічання по-

верхонь, різання, обрубування, обпилювання, зачищення, шабрування, прити-
рання, полірування, виправлення деталей, припрацювання, нарізання нарізі та 
обробку отворів на свердлильних верстатах. 

Розмічанням називають нанесення спеціальним інструментом на підго-
товлену поверхню виробу рисок і кернів. 

Розмічання починають з вибору вихідної бази, тобто поверхні, відносно 
до якої буде визначено положення інших поверхонь, що підлягають обробці. 
Прийоми площинного розмічання подібні до прийомів креслення. Геометрич-
ні побудови і креслення рисок на поверхні виробів виконують відповідним ін-
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струментом – рисувалкою, циркулем, лінійкою, рулеткою, косинцями, штан-
генінструментами тощо. Для збереження рисок до закінчення процесу оброб-
лення вздовж них наносять невеликі заглибини кернером. Поруч з розмічаль-
ною рискою на відстані 5…10 мм наносять рисувалкою контрольну риску або 
фарбою – лінію. Для контурів, що виконуються часто, виготовляють шаблони 
з картону, фанери, деревини і листової сталі. 

Для виконання об’ємного розмічання виріб зазвичай установлюють на 
розмічальній плиті за допомогою призм, підкладок, клинів, а також домкратів 
так, щоб базова поверхня або одна з головних осей симетрії виробу була пара-
лельна площині розмічальної плити. Потім наносять усі горизонтальні риски 
рейсмусом з рисувалкою, установлюючи рисувалку на кожний розмір за висо-
томіром. Вертикальні риски проводять за допомогою розмічального косинця 
або поворотом виробу на 90о на розмічальній плиті так, щоб усі нанесені гори-
зонтальні риски зайняли вертикальне положення, після чого за допомогою 
рейсмуса з рисувалкою знову наносять горизонтальні лінії, які у звичайному 
положенні виробу стануть вертикальними. Похилі риски наносять рисувалкою 
за допомогою малки, кутоміра або рейсмуса, нахиляючи виріб відносно роз-
мічальної плити на заданий кут. 

Центри кіл визначають за допомо-
гою центрошукачів (рис. 7.18) або гео-
метричними побудовами. 
 
 
 
 
Рис. 7.18. Визначення центра кола за допомогою 
центрошукача: 1 – вал; 2 – кернер; 3 – конус 

Розмічання за місцем, що використовують для складання, полягає в на-
несенні центрів отворів під болти або шпильки крізь готові отвори відповідної 
деталі. За такого способу розмічання отвори на спряжених деталях будуть то-
чно збігатися, що не потребуватиме додаткового припасовування. 

Прямолінійне різання листової, штабової та універсальної сталі завтов-
шки до 40 мм виконують на прес-ножицях, гільйотинних і дискових ножицях, 
а криволінійне – тільки на дискових. Різання сортового металу виконують на 
відрізних верстатах, круглих плитах, урухомних ножівках, кутових ножицях 
за допомогою тріскачкових електричних ножиць, ручних ножівок. Перерізан-
ня вручну штабової, круглої, кутової та іншої сталей виконують у лещатах, а 
труб – у притискачах. Для різання труб застосовують ручні ножівки і труборізи. 

Обрубування виконують у тих випадках, коли немає потреби у високій 
точності обробки (у межах 0,25…0,5 мм). Для обрубування користуються зу-
билом, крейцмейселем, слюсарним молотком або спеціальним рубильним мо-
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лотком із вставним зубилом. Обрубувати в’язкі метали (сталь, мідь) рекомен-
дується із змащуванням леза зубила салом або оливою. Проте, де це можливо, 
обрубування доцільно заміняти газовим різанням. 

Обпилювання використовують для припасовування плоских і фасонних 
поверхонь деталей зазвичай нерухомих з’єднань. Розрізняють чорнове обпи-
лювання (шар видалюваного металу не перевищує 0,2 мм) і тонке (шар металу 
не перевищує 0,1…,2,0 мм). Для чорнового обпилювання застосовують терпуги 
з насічками № 0 і № 1, для чистового – № 2 і № 3, для остаточного – № 3 і № 5. 

Зачищення поверхонь деталей від продуктів корозії, а також видалення 
облою, рубчиків і задирок виконують шліфувальною шкуркою (ГОСТ 5009–82, 
ГОСТ 6456–82) або шліфувальними кругами із застосуванням електричних 
або пневматичних шліфувальних машинок. 

Шабрування використовують для отримання більш точної і рівної пове-
рхні після її попереднього оброблення на стругальному, фрезерному, токар-
ному чи розточному верстатах або після обпилювання. Шабруванням часто 
досягають потрібної точності форми й розмірів вкладишів підшипників ков-
зання. 

Притирання полягає у механічному або хіміко-механічному видаленні 
частинок металу абразивними матеріалами. Мета притирання – підвищення 
ступеня прилягання поверхонь деталей після їх оброблення на металорізаль-
них верстатах і досягнення точних поверхонь виробів. Притирання виконують 
за допомогою притиральних порошків: наждаку, карборунду, товченого скла, 
оксидів заліза і хрому та ін. Притирання часто виконують із застосуванням 
мастильно-холодильних рідин. 

Є два методи притирання для досягнення: 
– точних поверхонь виробів за допомогою інструмента – притира, у 

який вдавлюють абразивний матеріал; цим методом притирають неспряжувані 
поверхні; 

– точності прилягання спряжуваних поверхонь деталей притиранням їх 
безпосередньо одна до одної (притиранням кранів, пробок, клапанів та ін.). 

Притирання забезпечує точну форму, точні розміри (до 0,1 мкм) і малі 
значення висот мікронерівностей поверхонь. 

Полірування використовують для досягнення меншої шорсткості повер-
хонь деталей після інших видів слюсарної і механічної обробки. Зазвичай полі-
руванню піддають рукоятки, маховички, втулки та інші подібні деталі. Поліру-
вання провадять за допомогою обертових кругів, повсті, фетру, бязі, абразив-
них пасів із застосуванням полірувальних мастик, паст і порошків. 

Виправленням придають правильну форму зігнутим або пожолобленим 
деталям у тих випадках, коли це дозволяють умови роботи деталі. 

Нарізання нарізі зазвичай виконують на металорізальних верстатах за 
допомогою різців, різенарізних головок, гребінок, мітчиків і плашок. В окре-
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мих випадках нарізь нарізають вручну мітчиками і плашками. Для обертання 
мітчики розміщують у розсувних або тригніздових воротках, а круглі плаш-
ки – у воротках. 

Оброблення отворів включає свердлування, розсвердлювання, зенкеру-
вання, зенкування, розвертання і нарізання внутрішньої нарізі. Свердлять за-
звичай спіральними свердлами на свердлильних верстатах (вертикально-
свердлильних та радіально-свердлильних), за допомогою ручних пневматич-
них або електричних свердлильних машин і, як виняток, – ручних механічних 
дрилів (у цьому випадку отримують зазвичай «розбитий» (більших розмірів) 
отвір). 

Свердлування отворів виконують за розміткою або за кондукторами, які 
забезпечують більшу точність. Отвори під час складання часто обробляють за 
місцем. 

Механічне оброблення матеріалів виконують на металорізальних верс-
татах: токарних, розточувальних, шліфувальних, стругальних, довбальних, 
протяжних і зубообробних. 

Слюсарно-механічне оброблення використовують для усунення дефек-
тів, які виникли у першу чергу в результаті дії внутрішніх напружень, перена-
вантажень або механічних пошкоджень (тріщин, пробоїн, задирок, дряпин, 
викришування тощо). Тріщини і пробоїни усувають за допомогою штифтів, 
латок, накладок, муфт, а також паяння і зварювання. 

Серед електричних способів оброблення матеріалів широкого поши-
рення набули електрофізичне оброблення (оброблення, яке полягає в зміні 
форми, розмірів і (або) шорсткості поверхні заготованки із застосуванням еле-
ктричних розрядів, магнітострикційного ефекту, електронного чи оптичного 
опромінення, плазмового струменя) та електрохімічне оброблення (оброблен-
ня, яке полягає в зміні форми, розмірів і (або) шорсткості поверхні заготован-
ки внаслідок розчинення її матеріалу в електроліті під впливом електричного 
струму). 

Паяння – це утворення з’єднання з міжатомними зв’язками нагріванням 
з’єднуваних матеріалів нижче від температури їх плавлення, змочування їх 
припоєм, затікання припою в щілину й подальшої його кристалізації. 

Паяння поряд із зварюванням є одним з найбільш поширених способів 
отримання нерознімних з’єднань. Паянню піддають алюміній, магній, нікель, 
титан, мідь та їх сплави, а також сталі (у тому числі конструкційні і корозієс-
тійкі) і чавун. Основна перевага паяння – це формування паяного шва за тем-
ператури нижчої за температуру плавлення з’єднуваних металів. Ця обставина 
дає змогу проводити процес в умовах загального нагрівання, а також: 

– отримувати з’єднання у прихованих і малодоступних місцях виробів, 
виготовляти тонкостінні вироби зі значною щільністю паяних з’єднань, зни-
жувати металомісткість виробів; 
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– з’єднувати деталі не тільки послідовно за контуром шва, як у разі зва-
рювання, але й одночасно, зокрема і по поверхні, що обумовлює можливість 
варіювати міцністю паяних з’єднань; 

– з’єднувати різнорідні металеві й неметалеві матеріали з більшою різ-
ностінністю, ніж у разі зварювання; 

– вибирати температури процесу залежно від потреби зберігати механі-
чні властивості виробу після паяння, можливості сполучати нагрівання під па-
яння з термооброблення; 

– забезпечувати плавність галтельних ділянок шва, а отже високу міц-
ність і надійність їх в умовах вібраційних і знакозмінних навантажень; 

– роз’єднувати деталі та складанні одиниці розпаюванням за температу-
ри, нижчої за температуру плавлення матеріалів деталей, і ремонтувати виро-
би безпосередньо на місці експлуатації. 

Зварювання – це отримання нерознімних з’єднань утворенням міжато-
мних зв’язків між з’єднуваними частинами в процесі їх нагрівання і (або) пла-
стичного деформування. 

Для ремонту деталей застосовують такі способи зварювання: газове аце-
тилено-кисневе, дугове ручне, електрошлакове, дугове автоматичне і напівав-
томатичне під флюсом і в середовищі вуглекислого газу. 

Газове ацетилено-кисневе зварювання використовують для ремонту 
сталевих деталей невеликих розмірів з тонкого листового металу, а також 
трубопроводів. Кисень постачають до місця виконання робіт у балонах, аце-
тилен також може зберігатися в балонах або бути отриманий в ацетиленових 
генераторах під час взаємодії карбіду кальцію з водою. Газ із балона або ге-
нератора, а також кисень із балона надходять у пальник. Цей вид зварювання 
дозволяє використовувати майже будь-який присадний матеріал, тому він 
прийнятний для ремонту деталей, виготовлених з найрізноманітніших мате-
ріалів. 

Дугове ручне зварювання дозволяє виконувати зварний шов у будь-
якому його просторовому розміщенні. 

Невеликі деталі зварюють без попереднього підігрівання, а деталі за-
втовшки понад 50 мм зварюють із загальним або місцевим підігріванням до 
200…450 ºС. Нагрівання виконують індукторами, в електричних печах, у гор-
нах, багатополуменевими пальниками. Для зварювання деталей значної тов-
щини застосовують електроди діаметром 5, 6 і 8 мм, а за їх відсутності зварю-
вання виконують пучком з двох-чотирьох електродів діаметром 2 або 3 мм 
кожний. Після закінчення зварювальних робіт бажано виконати високотемпе-
ратурний відпал з’єднаних деталей. 

Ручне дугове зварювання виконують постійним або змінним електрич-
ним струмом (напруга 20…25 В, струм 50…200 А). Якість зварювання вища в 
разі використання постійного струму. Розрізняють пряму полярність (деталь 
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приєднують до позитивного полюса джерела струму, а електрод – до негатив-
ного) і зворотну (деталь приєднують до негативного полюса джерела струму, 
а електрод – до позитивного). Пряму полярність використовують для зварю-
вання масивних деталей і листів завтовшки понад 3 мм, оскільки більша кіль-
кість теплоти виділяється на позитивному полюсі (тобто відбувається місцеве 
прогрівання деталей, що сприяє кращому формуванню зварного шва). Зворот-
на полярність прийнятна для невеликих деталей і листів завтовшки до 3 мм, 
тому що в іншому випадку можливе пропалювання деталей. 

Автоматичне і напівавтоматичне зварювання забезпечують зварні шви 
високої якості, які майже у всіх випадках не поступаються міцністю основно-
му металу. 

Електрошлакове зварювання дозволяє з’єднувати деталі значної товщи-
ни (50 мм і більше), забезпечуючи високі механічні характеристики шва. Його 
широко застосовують для з’єднання прямих ділянок валів та інших деталей 
круглого, прямокутного і квадратного перерізів. Електрод розплавляється від 
теплоти, що виділяється під час проходження електричного струму від елект-
рода до деталі крізь шлак. Для запобігання розтіканню рідкого металу засто-
совують керамічні або металеві охолодні форми. Обладнання для електрошла-
кового зварювання дуже складне, дороге і потребує потужних джерел струму 
(сила струму дорівнює 500, 1000, 3000 А), тому таке обладнання зазвичай ви-
користовують на спеціалізованих ремонтних або виробничих підприємствах. 

Підготовку зруйнованого вала до відновлення зварюванням (хоча це ро-
биться у виняткових випадках: зазвичай зруйновані вали виготовляють знову) 
показано на рис. 7.19. 

 
Рис. 7.19. Підготовка зруйнованого вала до відновлення зварюванням: а – використання 
обох частин зруйнованого вала; б – використання більш складної частини зруйнованого  

вала і знову виготовленої менш складної 

б а 
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Дефекти литва зі сталі та чавуну має належить заварювати згідно з 
ДСТУ 3183–95. 

Значного поширення для відновлення деталей обладнання, особливо для 
перероблення пластичних мас і гумових сумішей (валків валкових машин, 
черв’яків і дисків екструдерів, роторів змішувачів пластмас і гуми тощо), на-
було нарощування металами і сплавами. 

Електролітичне нарощування металів дозволяє не тільки досягти по-
трібних форми і розмірів поверхонь деталей, але й суттєво підвищити їх зно-
состійкість. Як покриви часто використовують хром (максимальна товщина 
покриву зазвичай не перевищує 0,2 мм) і залізо (товщина покриву – до 
2…3 мм). Процес електролітичного покриття залізом називають залізненням. 

Для відновлення деталей пластичним деформуванням металу можли-
ві такі технологічні операції: виправлення, вдавлювання, витягання, осаджу-
вання, роздавання, обтискання, накатування та ін. 

Дія зовнішніх сил, прикладених до деталі, змінює не тільки форму і (або) 
розміри, але часто і структуру, і фізико-механічні характеристики металу. 

Пластичне деформування виконують у нагрітому або холодному стані. 
У першому випадку погіршення фізико-механічних характеристик металу де-
талі найменше, а деформація майже не обмежена. 

Виправляння виконують вручну, на правильних вальцях або за допомо-
гою різних затискних пристроїв, пресів і т.ін. Холодне виправляння деталей з 
незначним відхиленням від форми виконують легкими ударами, карбуванням, 
натисканням важеля або гвинтовими і гідравлічними пристроями (рис. 7.20). 

Вали значних діаметрів і довжин виправляють карбуванням (наклепом). 
Вал, що підлягає виправлянню, встановлюють увігнутим боком догори 
(рис. 7.21), а в місці максимального прогину під вал підводять опору з прокла-
дкою з твердої деревини або м’якої міді. Вільний кінець вала сприяє виправ-
лянню. Удари по чекану наносять дуже обережно молотком масою 1…2 кг. 
Вал після карбування перевіряють індикатором. 

 
Рис. 7.20. Гвинтовий пристрій для 
виправляння вала: 1 – вал; 2 – тра-
верса; 3 – захоплювачі; 4 – натиск-

ний гвинт 

 Рис. 7.21. Відновлення вала виправлянням у 
холодному стані: 1 – вал; 2 – опора; 3 – місце 
закріплення вала; 4 – вільний кінець вала; 5 – 

індикатор; 6 – місце карбування 
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Схему виправляння вала в нагрітому стані показано на рис. 7.22. Вал 
установлюють опуклим боком догори і обкладають його мокрим листовим аз-
бестом (термостійкий теплоізолятор). У місці максимального прогину вала за-
лишають відкриту ділянку, розмір якої по довжині становить близько 0,12 ді-
аметра вала, а по колу – 0,3 діаметра вала. Відкриту ділянку швидко нагріва-
ють газовим пальником до 500…550 ºС (для прискорення прогрівання тиск 
кисню підвищують до 0,4…0,5 МПа). Під час нагрівання вал ще більше згина-
ється, а під час остигання – випрямляється. 

Таким чином виправляють випини в корпусах і днищах посудин та апа-
ратів, виготовлених з вуглецевих сталей. Також вигини листового матеріалу 
виправляють ударянням кувалдою або молотком від країв випини до її центра, 
а потім навпаки. Нагрівання листового матеріалу з легованих сталей не допус-
кається, оскільки це може призвести до зміни його структури і погіршення йо-
го властивостей. 

Осаджування – це процес збільшення зовнішнього і зменшення внутрі-
шнього (у випадку наявності отвору або порожнини) діаметрів циліндричних 
деталей стисканням деталі вздовж її поздовжньої осі (рис. 7.23). 

 
Рис. 7.22. Відновлення вала виправлян-
ням у нагрітому стані: 1 – вал; 2 – азбес-

това накладка; 3 – газовий пальник 

 Рис. 7.23. Відновлення циліндричної 
деталі осаджуванням: а – деталь до від-
новлення; б – деталь після відновлення 

Незначного збільшення зовнішнього діаметра (від 0,1 до 0,4 мм) можна 
досягти накатуванням роликом з насіченою поверхнею, а потім, у разі потре-
би, накатуванням гладким роликом. При цьому точного спряження деталей 
досягти майже неможливо, проте для невідповідальних пресових з’єднань цей 
спосіб цілком прийнятний. 

Збільшити довжину й ширину 
деталей за рахунок зменшення їх тов-
щини або висоти можна куванням або 
штампуванням. 

Роздавання – це процес збіль-
шення внутрішнього і зовнішнього ді-
аметрів кільцевих, трубних деталей і 
втулок розвальцюванням (рис. 7.24) 
або дорнуванням (рис. 7.25). 
Рис. 7.24. Вальцівка для трубок і втулок: 1 – 
корпус; 2 – конус; 3 – ролик; 4 – обмежува-
льна втулка 

 А–А 
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Обтисканням зменшують зовнішній і внутрішній діаметри деталі за до-
помогою оправок (рис. 7.26). 

 
Рис. 7.25. Пристрій для роздавання втул-
ки: 1 – корпус; 2 – накривка; 3 – напрям-
на втулка; 4 – шток з дорном на кінці; 
5 – матриця; 6 – відновлювана втулка 

 Рис. 7.26. Обтискання сопла мундштука 
зварювального пальника: 1, 3 – оправки; 

2 – мундштук 

Нарощування неметалевими матеріалами забезпечує: заміну дефіцит-
них металів і сплавів дешевими матеріалами; зниження навантажень від маси 
деталей і відцентрових сил; зменшення витрат змащувальних матеріалів; змен-
шення вартості ремонту обладнання. У ряді випадків застосування пластичних 
мас та інших неметалевих матеріалів підвищує зносостійкість і надійність об-
ладнання (так, покриття бункерів і посудин усередині деякими пластмасами 
знижує адгезію робочих технологічних середовищ до стінок обладнання). 

Відновлення вала і втулки пластичною масою показано на рис. 7.27. Для 
підвищення фізико-механічних властивостей покриву часто нанесення розпла-
ву пластичної маси виконують у відцентровому полі. 

 
 
Рис. 7.27. Відновлення вала (а) і втулки (б) нанесенням пластичної маси: 1 – вал;  

2 – форма; 3 – покрив; 4 – втулка; 5 – накривка форми 
 

а б 

а б 
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Ремонт зруйнованих неметалевих елементів обладнання (транспортер-
них стрічок, урухомлювальних плоских пасів) виконують зшиванням. Для 
цього застосовують шорний інструмент: шорні ножі, шила і пробійники. 

Останнім часом широкого застосування для скріплення частин деталей 
або різних деталей між собою набуло склеювання, тобто утворення нерознім-
них з’єднань за допомогою клею – продукту, здатного утримувати разом по-
верхні матеріалів унаслідок адгезії й когезії*. 

Склеюванню піддають сполучення майже будь-яких матеріалів, а скле-
ювання металів дозволяє в окремих випадках замінити паяння і зварювання. 

Натепер розроблено багато видів клеїв: неорганічні, природні, синтети-
чні, термореактивні, термопластичні клеї, клеї-розплави, контактні, холодного 
і гарячого твердіння, анаеробні, дисперсійні, спінювані конструкційні клеї, 
клеї- герметики та інші. При цьому в техніці ремонту використовують клеї, 
що утворюють з’єднання, міцнісні характеристики яких іноді перевищують 
міцнісні характеристики матеріалів елементів з’єднання. 

Ремонт склоемалевого покриву проводять у результаті порушення його 
суцільності під час транспортування, розпакування, монтажу та експлуатації 
емальованого обладнання. 

Одним зі способів усунення дефектів склоемалевого покриву є його ре-
монт, проведення якого залежить від природи пошкоджень і умов експлуатації 
апарата. 

Дефекти у вигляді уколів і відкритих пор діаметром не більше 2 мм на 
ущільнювальній поверхні фланців підлягає виправленню за допомогою плом-
бування золотом, а дефекти у вигляді уколів і відколів діаметром до 10 мм –
встановленням ущільнювальних укрутних пристроїв (рис. 3.19, 3.20). 

Ремонт відколів склоемалевого покриву виконують за допомогою спеці-
альних композицій (замазок) марок ЭК, ЭТК або ЭКО, вибір яких залежить від 
умов експлуатації апарата (табл. 3.3). Ремонт полягає в нанесенні на пошко-
джену ділянку склоемалевого покриву кількох шарів композиції з наступним 
термообробленням. 

7.3.2.5. Складання частин виробу і виробу в цілому 
Складання виробу після ремонту майже не відрізняється від складання 

виробу під час його виготовлення (пункт 2.3.4), але при цьому будь-який ви-
ріб після ремонту складають з трьох груп деталей і складанних одиниць: із 
спрацьованих, але придатних до експлуатації (за наявності потрібного ресур-
су), з відремонтованих і з нових. 

                                                           
* Ад г е з і я  – поверхневе явище, що зумовлює зчеплення між приведеними до кон-

такту різнорідними матеріалами під дією фізико-хімічних сил. 
Ко г е з і я  – зчеплення молекул усередині матеріалу під дією тяжіння (ДСТУ 2955–94). 
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Складання нарізних з’єднань. Якість складання нарізних з’єднань ви-
значається правильністю затягування болтів і гайок, досягненням потрібних 
посадок, відсутністю перекосів у з’єднаннях і викривлення болтів та шпильок, 
надійністю стопорних пристроїв. 

Під час складання нарізних з’єднань зазвичай користуються такими ж 
інструментами, як і під час їх розбирання. Але існують і спеціальні інструмен-
ти і способи саме для складальних робіт (рис. 7.28, 7.29). Так, наприклад, за-
гвинчувати шпильки в деталь можна за допомогою гайки і контргайки, обер-
таючи при цьому контргайку. 

 
Рис. 7.28. Пристрої для загвинчування шпильок: а – для захоплення шпильки за гладку  

частину; б – для захоплення шпильки за нарізний кінець; 1 – ролик; 2 – обойма; 3 – ключ;  
4 – ручка; 5 – рукоятка; 6 – втулка, що вільно обертається; 7 – кулачок; 8 – змінна гайка;  

9 – кулька; 10 – п’ята 

 
Рис. 7.29. Бортувальна вальцівка: 1 – корпус; 2 – ролик вальцювальний;  

3 – валик бортувальний; 4 – конус; 5 – накривка; 6 – гвинт 

а б 
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Перед затягуванням гайок потрібно перевірити справність нарізі гайки і 
відповідного болта (шпильки): гайка має нагвинчуватися на нарізний стри-

жень до кінця з однаковим зусиллям, а то-
рець гайки не повинен мати биття. Для 
з’єднання деталей з похилими поверхнями 
(похилими полицями швелерів, двотаврів, 
кутиків та ін.) установлюють квадратні у 
плані косі шайби згідно з ГОСТ 10906–78 
(рис. 7.30). 

У складеному з’єднанні стрижень 
болта (шпильки) не повинен виступати над 
гайкою більше, ніж на 2–3 витки нарізі. 

Болт заводять у отвори з’єднуваних деталей знизу і на нього нагвинчу-
ють гайку. 

Шпильки потрібно розміщувати в тілі деталі зі щільною посадкою суво-
ро перпендикулярно до поверхні, у яку їх загвинчують (рис. 7.31). 

 
Рис. 7.31. Способи стопоріння шпильок у корпусі: а – натягом по середньому діаметру  

нарізі (матеріал корпусної деталі – сталь, чавун, сплави алюмінію та магнію); б – посадкою 
на збіг нарізі (сталь, чавун, сплави алюмінію); в – упиранням буртом шпильки (сплави 

алюмінію); г – упиранням у дно нарізного отвору (сталь, сплави алюмінію); д – посадкою 
на клею (сталі, м’які метали і сплави); е – загвинчуванням шпильки у гладкий отвір (легкі 

сплави алюмінію та магнію); ж – установленням спіральної вставки (легкі сплави  
алюмінію та магнію) 

Рис. 7.30. Використання косих шайб 
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Підгинати шпильки забороняється, оскільки вони при цьому деформу-
ються біля основи і можуть зруйнуватися під час експлуатації. Перекіс шпи-
льок можна виправляти тільки нарізанням нової нарізі. 

У групових з’єднаннях потрібно додержуватися певної послідовності 
затягування гайок: якщо гайки розміщено на одній лінії, затягування викону-
ють із середніх гайок, а потім попарно з обох боків, поступово наближаючись 
до кінців лінії; якщо гайки розміщено по колу, наприклад у фланцевих 
з’єднаннях, їх затягують хрест-навхрест (рис. 7.32). 

 
Рис. 7.32. Схеми послідовного затягування нарізних з’єднань під час складання 

Для рівномірного і правильного затягування гайок у відповідальних 
з’єднаннях використовують ключі з однаковою довжиною рукоятки або ключі 
з регульованим або контрольованим крутним моментом (таровані або гранич-
ні). Запобігання самовідгвинчуванню нарізних з’єднань досягають стопору-
ванням (фарбою, кернуванням, контргайкою, шплінтами, шайбами та іншими 
способами). 

Складання шпонкових і шліцьових з’єднань. Клинові шпонки з голо-
вкою забивають у пази з’єднуваних деталей молотком по головці таким чи-
ном, щоб відстань між головкою і торцем маточини охоплювальної деталі бу-
ла не меншою, ніж половина висоти шпонки (для можливості подальшого ро-
збирання з’єднання). Клинові шпонки мають щільно прилягати до дна паза 
вала і втулки і мати зазори по своїх бокових стінках. Точність посадки шпон-
ки перевіряють щупом з обох боків маточини. Наявність зазору з одного боку 
свідчить про не збіжність уклону шпонки з уклоном шпонкового паза в мато-
чині. 

Посадку призматичної шпонки у паз вала виконують легкими ударами мі-
дного молотка, а також за допомогою преса або струбцин. Відсутність бокового 
зазору між шпонкою і стінками паза перевіряють щупом, а потім насаджують 
охоплювальну деталь (зубчасте колесо, шків, напівмуфту, ролик) і перевіряють 
наявність радіального зазору. Шпонкові канавки, розбиті в результаті нещільно-
го припасування, виправляють випилюванням, терпугом або шабером. У разі 
значного зносу канавок їх бокові поверхні обробляють на фрезерних і стругаль-
них верстатах та відповідно до нових розмірів шпонкової канавки вала підганя-
ють шпонкову канавку спряжуваної деталі. У складеному з’єднанні між верх-
ньою гранню призматичної шпонки та основою паза маточини має бути зазор. 
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Шліцьові з’єднання (прямобічні, евольвентні, трапецоїдні і трикутні) бу-
вають рухомими, коли охоплювальні деталі можуть переміщатися вздовж ва-
ла, і нерухомими, коли охоплювальні деталі щільно закріплені на валу. Рухомі 
шліцьові з’єднання зазвичай складають вручну, а нерухомі виконують напре-
совуванням охоплювальної деталі на вал. Нерухомі з’єднання після складання 
перевіряють на биття, а рухомі – на кутове зміщення. 

Перед складанням шліцьових з’єднань потрібно ретельно оглянути 
спряжувані деталі і видалити з поверхні шліців забоїни, задирки, обпиляти го-
стрі краї і зняти фаски на торцях вала і втулки. Спряжувані поверхні мають 
бути змащені. У випадку рухомого шліцьового з’єднання зусилля, що прикла-
дають до охоплювальної деталі під час її руху по всій довжині вала, має бути 
рівномірним. 

Складання клепаних з’єднань. Залежно від початкового діаметра 
отворів у деталях застосовують такі способи підготовки отворів під клепання: 
прочищення отворів, що проколоті або просвердлені на повній діаметр, розве-
рткою такого самого діаметра і розсвердлювання на повний діаметр отворів, 
що проколоті або просвердлені на менший діаметр. Щільне стискання деталі 
між собою у складанному стику досягають стягуванням їх болтами, діаметр 
яких на 2…4 мм менший за діаметр отворів під заклепки. Під час складання 
клепаних з’єднань забороняється збільшувати діаметр заклепкових отворів, а 
також притягання деталей сильними ударами, які спричиняють перенапру-
ження з’єднання. Стики, складені для розсвердлювання або прочищення отво-
рів, мають задовольняти таку вимогу: щуп завтовшки 0,3 мм не повинен про-
ходити між поверхнями деталей на глибину понад 20 мм. Для оброблення 
отворів використовують прямі й кутові (для роботи у стиснених умовах) свер-
длильні машини. 

Застосовують холодне і гаряче клепання, яке виконують вручну або за 
допомогою клепальних машин. 

Для забезпечення потрібної щільності клепальних швів обтисканням 
кромок листів (за товщини листа не меншої за 5 мм) і головок заклепок вико-
нують карбування клепаних швів. Для цього спочатку пробивають канавку 
вздовж крайки листа, а потім осаджують метал верхнього листа нижче від ка-
навки і згладжують крайку. Карбування листів виконують чеканами з напів-
круглим буртиком і затупленим кінцем, а для карбування заклепкових головок 
застосовують чекани, скруглені за радіусом головки. Карбування виконують 
за допомогою ручних або пневматичних рубальних молотків. 

Якість клепаних з’єднань перевіряють зовнішнім оглядом, обстукуван-
ням молотком, шаблоном по заклепкових головках, а у випадку посудин – гід-
равлічним випробовуванням. 
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Складання пресових з’єднань. Під час складання пресових з’єднань 
насадження деталей виконують запресовуванням. Перед складанням потрібно 
ретельно оглянути поверхні спряжуваних деталей і змастити їх. Потім охоп-
лювану деталь під тиском преса вводять в отвір охоплювальної деталі або, на-
впаки, охоплювальну деталь насаджують її отвором на охоплювальну деталь 
(рис. 7.33, 7.34). 

 
Рис. 7.33. Посадження втулки в корпусну деталь 
(а) і вала на втулку (б): 1 – оправка; 2 – напрямне 
кільце; 3 – втулка; 4 – корпусна деталь; 5 – вал 

 Рис.7.34. Ванна для нагрівання 
підшипників кочення: 1 – кор-
пус; 2 – ванна з оливою; 3 – 

електронагрівник; 4 – гачок; 5 – 
термометр; 6 – підшипники 

Основним обладнанням для виконання пресових з’єднань є преси різних 
типів: механічні (гвинтові та рейкові), пневматичні й гідравлічні. Для 
запресовування великих деталей використовують гідравлічні домкрати, а 
деталі невеликих розмірів запресовують вручну легкими ударами молотка. 

Широко застосовують термопосадження – з’єднання деталей з поперед-
нім нагріванням охоплювальної деталі або охолодженням охоплюваної. 
Термопосадження використовують основним чином за великих номінальних 
розмірів пресового з’єднання або натягів понад 0,1 мм, а також у випадку, коли 
потужність наявного обладнання недостатня для запресування деталей у 
холодному стані. Нагрівають деталі у ваннах з гарячою водою, оливою (рис. 7.34) 
або розплавленим свинцем (ці способи забезпечують рівномірне нагрівання 
деталі), полум’ям газового пальника, у горнах або електричним струмом. 

Посадження охолодженням охоплювальної деталі застосовують для 
невеликих товстостінних виробів, які мають бути запресовані у масивні 
деталі. Деталі охолоджують у посудинах, наповнених рідким киснем або 
азотом, що утворює різницю температур до 210 ºС, або у твердій вуглекислоті, 
яка забезпечує різницю температур близько 100 ºС. У цих випадках мастило зі 
спряжуваних поверхонь заздалегідь видаляють. 



 

 382

Досить ефективним є насаджування деталей методом гідропресування. 
Суть методу полягає у створенні між спряжуваними поверхнями шару оливи, 
що перебуває під тиском 100…200 МПа. Олива не тільки змащує поверхні 
деталей, а й у першу чергу забезпечує їх пружну деформацію, що під час 
складання майже ліквідує контакт деталей між собою (рис. 7.35). 

 
Рис. 7.35. Схема гідропресування: 1 – вал; 2 – втулка; 3 – олива 

Підшипники кочення встановлюють із застосуванням кільцевих 
оправок, які взаємодіють з кільцем підшипника, що утворює пресове 
з’єднання (з валом і (або) і корпусною деталлю (рис. 7.36)). 

 
Рис. 7.36. Утворення пресової посадки підшипника кочення: а – з валом, б – із стаканом;  

в – з валом і стаканом; 1 – вал; 2 – стакан; 3 – підшипник; 4 – оправка 

Перед установленням підшипника кочення з пресовою посадкою на вал 
їх прогрівають в оливній ванні за температури не вищої від 100 ºС (рис. 7.34). 

Під час встановлення підшипника потрібно стежити, щоб його 
марковання зазвичай було розміщено ззовні. Категорично забороняється 
передавання пресувального зусилля через тіла кочення. 

Щільність прилягання кільця підшипника до заплечика вала або 
корпусної деталі перевіряють щупом завтовшки 0,03 мм у кількох місцях: щуп 
не повинен входити. Правильно встановлені підшипники мають легко і 

а б в 
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плавно обертатися, а їх температура під час роботи зазвичай не повинна 
перевищувати 60 ºС. 

Забороняється встановлювати дефектні підшипники кочення (наявність 
викришування, ямок або відшарування на бігових доріжках кілець і тілах 
кочення; пошкодження сепаратора; збільшення радіального зазору внаслідок 
зношування понад допустиме значення; неукомплектованість підшипників 
тілами кочення (не повна кількість кульок, роликів, голок)). 

Для складання пресових з’єднань потрібне центрування спряжуваних 
деталей. 

Під час складання до однієї або двох деталей (охоплюваної – вала та 
охоплювальної – втулки) прикладають осьову силу, що зростає від нуля до 
деякого максимального значення: 

pLdfP зπ= , 
де P – максимальне зусилля під час запресовування, Н; f3 – коефіцієнт тертя під час 
запресовування; d – номінальний діаметр спряження, мм; L – довжина поверхні контакту, мм; 
р – тиск на поверхні контакту, МПа. 

Тиск на поверхні контакту 
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де δр – розрахунковий натяг, мкм; E1 і E2 – модулі пружності під час розтягу матеріалів 
охоплюваної та охоплювальної деталей, МПа; С1 і С2 – безрозмірні коефіцієнти: 
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де µ1 і µ2– коефіцієнти Пуассона для тих самих матеріалів; D – діаметр зовнішньої поверхні 
втулки, мм (рис. 7.37); d0 – діаметр отвору порожнистого вала, мм (у разі суцільного вала 
d0 = 0 і c1 = 1–µ). 

 
Рис. 7.37. Схема поздовжньо-пресового з’єднання 
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Під час запресовування зовнішній діаметр охоплювальної деталі збі-
льшується на δ2, а внутрішній діаметр охоплюваної зменшується на δ1. Ці 
зміни потрібно враховувати, якщо вказані розміри обмежені допусками 
(мкм): 

( )22
2

2

2
2000

dDE
pDd
−

=δ ;  ( )2
0

2
1

2
0

1
2000

ddE
dpd

−
=δ . 

Зазвичай натяг визначають за номінальними розмірами охоплювальної і 
охоплюваної деталей. Проте зім’яття мікронерівностей під час запресовування 
спричиняє зменшення натягу і послаблення посадки. Тому розрахунковий на-
тяг визначають з урахуванням висоти мікронерівностей Rz1 і Rz2 cпряжуваних 
поверхонь: 

( )21нр 2,1 zz RR +−δ=δ , 

де δр і δн – розрахунковий і номінальний натяги, мкм. 

Значення δр є мінімальним. 
Силу розпресовування визначають аналогічно, але через більший коефі-

цієнт тертя у з’єднанні, ніж у разі запресовування, її збільшують на 10…15 %. 
Якщо дозволяє конструкція з’єднання, то напрямок розпресовування доцільно 
зберегти таким самим, як і в разі запресовування, що забезпечує кращу збере-
жуваність спряжених поверхонь. 

Для полегшення запресовування нагрівають охоплювальну деталь або 
охолоджують охоплювану (або те і те). 

Різницю температури нагрівання охоплювальної деталі (або охолоджен-
ня охоплюваної) і температури навколишнього середовища визначають за фо-
рмулою 

d
t

α
δ+δ

=∆ 0max , 

де δmax – найбільший натяг посадки спряжуваних деталей, м; δ0 – мінімально потрібний за-
зор, який забезпечує вільне з’єднання спряжуваних деталей, мм; α – коефіцієнт лінійного 
розширення матеріалу охоплювальної (під час нагрівання) або охоплюваної (під час охоло-
дження) деталі, К–1; d – номінальний діаметр посадки, м. 

Унаслідок натягу на поверхні контакту деталей виникає тиск р (рис. 7.37), 
який визначає характер деформації спряжуваних деталей. Ці деформації мо-
жуть бути пружними для обох деталей або пружними для однієї з них і пруж-
нопластичними для іншої. Характер деформації визначається умовами, наве-
деними в табл. 7.5. 
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Таблиця 7.5. Умови, що визначають характер деформації спряжуваних деталей 

Охоплювана деталь Охоплювальна деталь 
Пружні деформації 
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Пружнопластичні деформації 
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Примітка. σ1т і σ2т – границі плинності матеріалу охоплюваної і охоплювальної деталей відповідно, МПа 

Складання підшипників ковзання. Усі підшипники ковзання поділя-
ють на дві групи: нерознімні – у вигляді суцільних втулок або отворів у кор-
пусних деталях, і рознімні з вкладишами або без них, корпуси яких заливають 
антифрикційним сплавом. 

Складання нерознімних підшипників полягає в запресовуванні втулки у 
корпус, стопоруванні її від прокручування і приганянні отвору по валу. Після 
запресовування внутрішній діаметр втулки може зменшитися, тому втулку 
обробляють розверткою або шабером. Для встановлення втулок застосовують 
і термопресування. 

У рознімних підшипниках після складання зазор між вкладишем і валом 
становить 0,0018…0,0025 діаметра цапфи вала. Складання рознімних 
підшипників починають з допасування їх вкладишів по зовнішньому діаметру 
до корпусу підшипника (постелі) по фарбі і щупу (зазвичай щуп 0,25 мм не 
повинен проходити у місці стику вкладиша з корпусом. Потім пришабровують 
внутрішню поверхню вкладиша, поки рівномірно розподілені відбитки фарби 
не будуть займати 70…80 % його загальної поверхні (рис. 7.38)). Верхній 
вкладиш пришабровують здебільшого в разі реверсивного обертання вала. 
Радіальний зазор між цапфою вала і внутрішньою поверхнею верхнього 
вкладиша перевіряють щупом або по свинцевому відбитку (цей зазор зазвичай 
регулюють установленням прокладок (з жерсті або фольги) між накривкою й 
корпусом підшипника (тобто прокладки виконують роль компенсатора 
(рис. 7.39)). 

Для нормальної роботи підшипника потрібно забезпечити ефективне 
підведення до внутрішніх поверхонь вкладишів і розподілення на них 
змащувального матеріалу. Для цього застосовують мастильні отвори, канавки 
і кармани (рис. 6.20). 

Коефіцієнт тертя в таких підшипниках становить 0,0015…0,003. 
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Рис. 7.38. Пристрій для пришабровування 
внутрішньої поверхні вкладиша підшип-
ника ковзання: 1 – корпус підшипника;   
2 – вкладиш; 3 – постіль; 4 – притискач 

 Рис. 7.39. Перевірка масляного зазору під-
шипника ковзання: 1 – корпус; 2 – постіль; 

3 – вкладиш; 4, 5 – пластинки 

У підшипниках, що працюють в умовах інтенсивного зношування або 
значної температури (наприклад, підшипники конвеєрів і транспортерів), 
застосовують вкладиші з текстоліту або пресованої деревини (при цьому 
робоча поверхня, тобто поверхня тертя вкладишів має бути утворена торцями 
волокон деревини (рис. 7.40)). 

 
Рис. 7.40. Підшипники ковзання з вкладишами з деревини 

Такі підшипники змащують оливами, пластичними мастилами або 
застосовують самозмащувальні просочені матеріали вкладишів. 

Складання пасових і ланцюгових передач. Складання ланцюгових і 
пасових передач полягає в установленні шківів і зірочок на вали, а також у 
монтажі та регулюванні пасів і ланцюгів. 

Під час складання пасових передач потрібно забезпечити паралельність 
валів ведучого і веденого шківів і збігання середніх площин обох шківів. 
Паралельність валів перевіряють штихмасом або нутроміром, вимірюючи 
відстань між валами у двох точках, по можливості, найбільш віддалених одна 
від одної, а також рейсмусом і струною (рис. 7.41). 

Збігання середніх площин шківів перевіряють по бокових поверхнях 
обідів (рис. 7.42): прикладаючи лінійку або натягуючи струну, перевіряють 
збігання шківа 1 у точках А і Б та шківа 2 у точках В і Г (за однакової ширини 
шківів 1 і 2 і паралельних валів точки А, Б, В і Г мають лежати на одній прямій). 
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Рис. 7.41. Перевірка паралельності валів (1) рейсмусом (2) і струною (3) 

Під час складання шківи також перевіряють на торцеве і радіальне биття 
(рис. 7.43). 

 
Рис. 7.42. Схема перевірки взаємного 
розміщення шківів за допомогою: 

а – лінійки; б – струни 

 Рис. 7.43. Схема перевірки шківа на торцеве 
і радіальне биття 

Урухомлювальні паси з’єднують склеюванням, вулканізацією, зшиван-
ням і за допомогою жорстких і шарнірних механічних з’єднань. Найкращим 
способом з’єднання вважають склеювання (рис. 7.44, а), а для прогумованих – 
ступінчасте склеювання нарізних відповідним шляхом шарів-прокладок 
(рис. 7.44, б). Розміри уступів для з’єднання пасів наведено в табл. 7.6. 

Таблиця 7.6. Розміри уступів для з’єднання пасів 

Ширина паса, мм До 150 150…200 250…500 Понад 500 
Довжина уступу L, мм 90 125 150 175 

 
Рис. 7.44. Схема склеювання урухомлювальних пасів: а – шкіряних; б – прогумованих 

а б 
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Прогумовані урухомлювальні паси та інші гумові вироби часто з’єдну-
ють між собою також вулканізацією. 

Зшивання, а також жорсткі і шарнірні металеві з’єднання використо-
вують для з’єднання пасів у стик. Для запобігання тіпанню кінців паса, а 
також для зміцнення місця стику прогумовані, бавовняні та вовняні паси 
прошивають струною діаметром 1,5…2 мм по всій довжині стику «у гілочку». 

Під час складання пасової передачі пас спочатку надягають на ведучий 
шків, а потім на ведений, користуючись при цьому гачками або наводками. 

Аналогічно складають і ланцюгові передачі. 
Ланцюги з’єднують за допомогою перехідних ланок після того, як 

ланцюг уже покладено на зірочки. Іноді для з’єднання кінцевих ланок 
ланцюга між собою потрібно його натягати, для чого використовують стяжні 
пристрої різних конструкцій (рис. 7.45). 

Натяг паса та стрілу провисання ланцюга визначають зазвичай згідно з 
рис. 7.46. 

 
Рис. 7.45. Пристрої для натягання кінцевих ланок 

ланцюга 
 Рис. 7.46. Перевірка натягу δ 

паса та стріли провисання 
ланцюга: а – пружинним 
динамометром; б – гирями 

Складання зубчастих передач. У механізмах застосовують евольвентні 
циліндричні зубчасті колеса і зубчасті передачі зовнішнього і внутрішнього 
зчеплення з прямозубими, косозубими і шевронними колесами з ділильним 
колом до 6300 мм, шириною зубчастого вінця до 1250 мм і модулем зубів 
1…55 мм; конічні і гіпоїдні зубчасті передачі і пари зовнішнього зчеплення з 
прямими, тангенціальними і криволінійними зубами із середнім ділильним 
колом до 4000 мм і середнім нормальним модулем 1…56 мм, а також 
черв’ячні циліндричні передачі і черв’ячні пари. 
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Складаючи зубчасті передачі, ретельно перевіряють радіальне і торцеве 
биття зубчастих коліс, міжцентрову відстань, розмір бокового зазору і 
прилягання (контакт) робочих поверхонь зубів. 

Контроль змонтованого на валу зубчастого колеса, на радіальне й 
торцеве биття виконують рейсмусом або індикатором безпосередньо на місці у 
підшипниках. Для визначення радіального биття між зубами розміщують 
калібрований ролик і до нього підводять щуп індикатора. Перевірку проводять 
через кожні 3–4 зуби, перекладаючи ролик (рис. 7.47). Паралельність валів 
перевіряють мікрометричними нутромірами або штихмасами, а також рівнями, 
що встановлюють на горизонтальні ділянки валів (рис. 7.48). Паралельність 
валів редукторів можна також перевірити за допомогою контрольних оправок, 
що вставляють у розточки корпусу й накривки редуктора, а також мікрометри-
чного нутроміра або штихмаса і рівня. 

Боковий зазор Cн між неробочими поверхнями зубів коліс визначають 
щупом або вузькою пластиною свинцю, що розкочують між зубами 
(рис. 7.49). Товщину розкатаної пластини свинцю вимірюють мікрометром. 
Також величину Cн можна виміряти заклинюванням одного колеса зубчастої 
пари, наданням хитального руху іншому колесу і вимірюванням при цьому 
величини люфту нерухомим індикатором, тоді 

( )α= cosн aC , 
де а – показання індикатора вимірювального приладу; α – кут зачеплення зубчастих коліс. 

 
Рис. 7.47. Перевірка радіального биття 
зубчастого колеса: 1 – зуб; 2 – ролик; 

3 – індикатор 

 Рис. 7.48. Перевірка паралельності валів: 
1 – штихмас; 2 – рівень 

Остаточно зачеплення перевіряють на фарбу (рис. 7.50). Для перевірки 
контакту прилягання зубів поверхню зубів ведучого колеса покривають 
тонким шаром фарби і обертають його кілька разів, щоб на зубах веденого 
колеса були відбиті чіткі сліди контакту. Чим рівномірніше й на більшій 
площі містяться плями фарби, тим краще складено передачу. 
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Рис. 7.49. Боковий зазор 
зубчастого зачеплення 

 Рис. 7.50. Перевірка контакту прилягання зубів коліс: 
а – правильне зачеплення; б – непаралельність осей коліс; 
в – осі коліс паралельні (міжосьова відстань зменшена); 
г – осі коліс паралельні (міжосьова відстань збільшена) 

Під час складання конічних зубчастих передач перевіряють биття 
конуса виступів, найменший боковий зазор і прилягання (контакт) робочих 
поверхонь зубів, а також, у разі потреби, перетинання осей коліс, відхилення 
міжосьового кута і зміщення вершини ділильного конуса. 

Складаючи черв’ячні передачі, перевіряють міжосьову відстань валів 
черв’ячного колеса і черв’яка, правильність положення валів (без перекосу), 
боковий зазор у зачепленні й точність прилягання робочих поверхонь зубів. 

Відхилення міжосьової відстані перевіряють мікрометром, штихмасом 
або нутроміром із застосуванням контрольних оправок, що встановлюють 
безпосередньо або через перехідні втулки. 

Установлення черв’ячного колеса відносно черв’яка у відкритих 
передачах перевіряють спеціальним шаблоном і щупами, виском, лінійкою, 
призмою і рівнем: 

1) до обода черв’ячного колеса (рис. 7.51, а) прикладають спеціальний 
шаблон і щупом вимірюють зазор С між шаблоном і витками черв’яка; 

2) від вала біля черв’яка (рис. 7.51, б) опускають виски і нутроміром за-
міряють відстань С, яка з обох боків черв’яка має бути однаковою. 

 
Рис. 7.51. Перевірка встановлення черв’ячного колеса: а – спеціальним шаблоном;  

б – висками; 1 – черв’ячне колесо; 2 – черв’як; 3 – спеціальний шаблон; 4 – струна виска 

а б в г 
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Перекіс осей черв’яка і черв’ячного колеса перевіряють індикатором, 
який закріплено на тримачі, встановленому на валу черв’ячного колеса. 
Розміщуючи тримач разом з індикатором у правому й лівому положеннях, 
фіксують показання індикатора. За різницею показань індикатора роблять 
висновок про наявність перекосу на довжині L (рис. 7.52). 

Величину бокового зазору зачеплення можна заміряти індикатором. Для 
цього щуп індикатора встановлюють перпендикулярно до бокової поверхні 
одного з зубів черв’ячного колеса і повертають його то в один, то в інший бік 
на величину бокового зазору. 

Прилягання робочого боку зубів колеса до витків черв’яка перевіряють 
на фарбу: на робочу поверхню черв’яка наносять тонкий шар фарби, потім 
обертають черв’як, притискуючи черв’ячне колесо робочим боком зубів до 
черв’яка. Правильне прилягання показано на рис. 7.53. 

 
Рис. 7.52. Перевірка перекосу 
осей валів черв’яка: 1 – черв’як; 
2 – вал черв’ячного колеса; 3 – 
тримач; 4 – індикатор; 5 – вісь 
черв’яка; 6 – вісь шестерні 

 Рис. 7.53. Прилягання зубів колеса до витків 
черв’яка: а – зміщене праворуч; б – зміщене ліворуч; 

в – правильне 

Співвісність валів (наприклад, вала 
електродвигуна і вхідного вала редуктора) часто 
перевіряють за допомогою поворотних пристроїв, 
що закріплюють на валах або півмуфтах, а також 
щупа або індикатора (рис. 7.54). Зазори а і б 
мають бути однаковими за довжиною L під час 
повертання валів на кути, кратні 90º. 
 
Рис. 7.54. Перевірка співвісності валів за допомогою 
поворотних пристроїв 

а б в 

6 

5 
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Складання шатунно-поршневих груп і плунжерних вузлів. 
Шатунно-поршнева група служить для перетворення поступального руху 
поршнів в обертальний рух колінчастого вала. 

Однією з основних умов правильного складання шатунно-поршневої 
групи є сувора перпендикулярність осей циліндра до осі колінчастого вала і 
співвісність напрямних повзуна та циліндра (повзун запобігає передчасному 
зносу стінок циліндра від радіального зусилля з боку шатуна). Перпендику-
лярність осей перевіряють косинцем, кутоміром або рейсмусом і струною, як 
показано на рис. 7.55, а співвісність напрямних повзуна і циліндра – 
нутроміром і струною, що натягають через геометричну вісь циліндра 
(рис. 7.56). 

 
Рис. 7.55. Перевірка перпендику-
лярності осей циліндра і колін-
частого вала: 1 – колінчастий 
вал; 2 – струна; 3 – рейсмус 

 Рис. 7.56. Перевірка співвісності напрямних повзуна 
і циліндра: 1 – циліндр; 2 – напрямна повзуна; 

3 – струна 

Зазор між поршнем і циліндром, а також між штоком і втулкою 
ущільнюють поршневими кільцями, манжетами або сальниковими набивками. 
Поршневі кільця мають розміщатися у пазах поршня і прилягати до їх 
поверхні щільно, але без заїдань. Якщо кільце застряє у пазу поршня, то зазор 
між кільцем і пазом збільшують допасуванням кільця. Після допасування 
поршневі кільця вставляють у пази поршня за допомогою трьох сталевих 
пластинок завтовшки 1,0…1,5 мм і завширшки 10…15 мм, що рівномірно 
розміщені по колу між кільцем і поршнем (рис. 7.57). Кільце пересувають по 
пластинкам над пазами на своє місце, виймають пластинки і обережно 
вставляють кільце у паз. 

Кільця мають виступати з пазів над поверхнею поршня на 0,3…0,4 мм. 
Для запобігання проходженню газів, парів або рідини крізь замки поршневих 
кілець вони мають бути розміщені один проти одного у діаметрально 
протилежних напрямках. 

Складний поршень вставляють у циліндр за допомогою пристроїв, 
показаних на рис. 7.58. 

Ущільнення плунжерних вузлів поділяють на дві групи. 
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Рис. 7.57. Установлення порш-
невих кілець у пази поршня: 

1 – шток; 2 – напрямні пластини; 
3 – поршневе кільце; 4 – поршень 

 Рис. 7.58. Пристрої для введення поршня у циліндр: 
а – виготовлений з листової сталі завтовшки 

1,0…1,5 мм; б – конічна напрямна 

До першої групи належать ущільнення, у яких потрібний гідравлічний 
опір у зазорі досягають притиранням плунжера й циліндра без застосування 
спеціальних ущільнювальних деталей. Зазор між плунжером і циліндром 
установлюють від 0,008 до 0,12 мм залежно від діаметра плунжера і тиску в 
циліндрі. 

До другої групи належать ущільнення, у яких гідравлічний опір 
досягають за допомогою додаткових деталей (манжет, кілець, набивок). 

У гідравлічних пристроях, що працюють за тиску до 32 МПа і 
температури від мінус 35 до 80 ºС використовують гумові манжети діаметром 
до 300 мм (рис. 7.59, а). Ущільнення шкіряними манжетами застосовують за 
температури робочого середовища до 100 ºС, оточуючого повітря до мінус 
30 ºС і швидкостей поршня до 4 м/с. До найпростіших ущільнень штоків 
належать сальники з м’якою набивкою. Конструкцію ущільнення 
плунжерного вузла показано на рис. 7.59, б. Кількість манжет у вузлі 
ущільнення залежить від діаметра плунжера і тиску робочого середовища. 

 
Рис. 7.59. Ущільнення плунжерного вузла гумовими манжетами: а – манжета;  

б – плунжерний вузол 

а б 

а б 
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7.3.2.6. Регулювання і настроювання складеного виробу 
Перелік і послідовність робіт, що стосуються перевірки, регулювання і 

випробовування виробу після ремонту, викладають у ремонтній документації 
певного виробу. 

7.3.2.7. Монтаж і випробовування відремонтованого виробу 
на об’єкті 

Послідовність монтажу і випробовування відремонтованого виробу на 
об’єкті наведено у ремонтній документації на певний виріб. У цілому обсяг і 
послідовність таких робіт збігається з обсягом і послідовністю цих робіт, що 
проводять під час первинного монтажу виробу і пуску його в експлуатацію. 

7.4. Техніка безпеки під час технічного обслуговування  
і ремонту 

Усі правила техніки безпеки під час монтажу обладнання, особливо під 
час проведення такелажних робіт, безпосередньо стосуються і вимог безпеки 
під час ремонту обладнання, конструкцій і трубопроводів. 

Раціональна організація робочих місць під час ремонту має передбачати 
їх мобільність і додержання усіх вимог техніки безпеки: наявність вільних 
проходів, шляхів постачання деталей, інструменту і пристроїв, огорожі робо-
чої зони, запобіжних пристроїв та ін. 

Під час виконання зварювальних робіт, особливо в діючих цехах, потрібно 
неухильно виконувати всі правила техніки безпеки. Електрозварювальні роботи 
під час ремонту обладнання мають бути організовані згідно з ГОСТ 12.3.003–86. 

Особливої уваги потребують електрозварювальні роботи у вибухонебе-
зпечних і вибухопожежонебезпечних приміщеннях. 

Зварювання на відкритому повітрі без навісу і під час дощу і снігопаду 
має бути припинено. Місце проведення вогневих робіт має бути забезпечене 
засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиком з піском, лопатою, багром, 
відром з водою. 

Під час проведення газозварювальних робіт балони з киснем і горючим 
газом мають бути захищені від прямих сонячних променів та інших джерел 
теплоти і віддалені від пальників не менше ніж на 5 м. У разі використання 
ацетиленових генераторів місця їх установлення мають бути надійно обгоро-
джені. Відкривати барабани з карбідом кальцію потрібно латунними зубилами 
й молотком (використання мідних і сталевих різальних інструментів з цією 
метою заборонено) або спеціальним ножем, який змащено товстим шаром со-
лідолу; барабани з карбідом слід берегти від контакту їх з водою. 

Усі роботи з розбирання, очищення, огляду, підготовки до ремонту, 
проведення ремонту обладнання та його випробувань виконують згідно з 
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Правилами безпеки у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних вироб-
ництвах, Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском, експлуатаційною та ремонтною документацією, які передбачають 
спеціальні вимоги безпеки. Ці роботи слід виконувати вдень. Аварійні роботи 
допускається виконувати і вночі за умови додержання особливих умов. 

Посудини та апарати, що підлягають розкриттю для ремонту, мають бу-
ти охолоджені, звільнені від технологічного або робочого середовища, від-
ключені від усіх комунікацій і діючої апаратури, промиті, пропарені гострою 
водяною парою, продуті інертним газом і повітрям. Заглушки з хвостовиками 
мають бути встановлені на всіх без винятку комунікаціях, підведених до об-
ладнання, що ремонтують. 

Посудини та апарати, у яких зберігаються або обробляються отруйні ре-
човини, розкривають тільки в спецодязі і шланговому протигазі, які призначені 
для роботи з цими речовинами. Всередині посудин та апаратів допускається 
працювати тільки за письмовим дозволом начальника цеху. Роботи по ремонту 
всередині обладнання виконують щонайменше два робітники: один працює, а 
другий за ним спостерігає. Робота без спостерігача (дублера) забороняється. 

Перед потраплянням робітника в посудину або апарат потрібно зробити 
аналіз повітря і переконатися у тому, що вміст вибухонебезпечних і токсич-
них речовин в обладнанні не перевищує норми. Також потрібно виміряти тем-
пературу: робота за температури понад 50 ºС забороняється. 

Поверх спецодягу робітник має надягти допоміжний пояс з хрестоподі-
бними лямками і закріпленою до них сигнально-рятувальною мотузкою, віль-
ний кінець якої (завдовжки не менше ніж 10 м) має бути виведений ззовні і 
надійно закріплений. Дублер має бути вдягнений і споряджений таким чином, 
щоб бути напоготові негайно надати допомогу робітнику і за потреби витягти 
його з апарата. Тривалість безперервної роботи і послідовність змінювання 
робітника мають бути передбачені у дозволі на виконання цих робіт. Аналіз 
повітря потрібно виконувати систематично: у разі збільшення концентрації 
небезпечних речовин роботи мають бути негайно припинені, а робітники ви-
далені з обладнання. Роботи всередині посудин та апаратів дозволяється ви-
конувати тільки інструментом, який не дає іскор. Роботи із застосуванням від-
критого вогню можна проводити тільки за письмового дозволу головного ін-
женера підприємства. Вогневі роботи виконують за умов повністю відчинених 
люків і накривок, а також максимального повітрообміну. 

До початку зварювальних робіт обладнання має бути надійно заземлено. 
Переносні проводи, що підводять струм до місця зварювання, мають бути на-
дійно ізольовані. 

Усередині обладнання електрозварник має працювати в діелектричних 
рукавицях, калошах та ізольованому шоломі або касці, а також підлокітниках і 
наколінниках. 
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Після закінчення робіт з посудини або апарата мають бути вилучені всі 
інструменти, пристрої та ремонтні матеріали. Перед закриванням посудини 
або апарата відповідальний за проведення робіт повинен переконатися в тому, 
що в обладнанні не залишилися робітники і сторонні речі та матеріали. 

Запитання для самоконтролю 
1. Обґрунтуйте принципову відмінність між технічним обслуговуванням 

і ремонтом. 
2. З яких міркувань призначають періодичність ремонту? 
3. Що таке ремонтна документація? 
4. Проаналізуйте особливості розбирання нарізних з’єднань. 
5. Проаналізуйте особливості розбирання шпонкових з’єднань. 
6. Проаналізуйте особливості розбирання пресових з’єднань. 
7. Проаналізуйте особливості розбирання фланцевих з’єднань. 
8. Поясніть принцип роботи акустичного дефектоскопа. 
9. Проаналізуйте особливості складання нарізних з’єднань. 
10. Проаналізуйте особливості складання шліцьових і шпонкових 

з’єднань. 
11. Проаналізуйте особливості складання клепаних з’єднань. 
12. Проаналізуйте особливості складання пресових з’єднань. 
13. Проаналізуйте особливості складання підшипників ковзання. 
14. Проаналізуйте особливості складання пасових і ланцюгових передач. 
15. Проаналізуйте особливості складання зубчастих передач. 
16. Проаналізуйте особливості складання шатунно-поршневих груп і 

плунжерних вузлів. 



 

 397

ДОДАТОК А 
 

ТИПОВИЙ ПАСПОРТ 
посудини, що працює під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), 

без тиску (під налив) або під вакуумом 
 

Заводський № ___________________________________ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 
Найменування та адреса 
власника посудини ____________________________________________________________  
Найменування та адреса 
підприємства-виготовлювача____________________________________________________  
Рік виготовлення ______________________________________________________________  
Найменування та призначення посудини __________________________________________  
 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПАРАМЕТРИ 

Найменування робочого простору 
Характеристики, 

параметри Корпус Оболонка Трубний 
простір 

Робочий або умовний тиск, 
МПа (кгс/см2) 

   

Розрахунковий тиск, 
МПа (кгс/см2) 

   

Пробний тиск, гідравлічний    
МПа (кгс/см2) пневматичний    
Випробне середовище    
Температура, випробного 
середовища, ºС 

   

Внутрішній діаметр корпусу, мм    
Довжина (висота), мм    
Найменування робочого 
середовища 

   

Частота обертання, 
об/хв (с–1) 

   Перемішувальний 
пристрій 

Потужність, кВт    
Внутрішній об’єм, м3    
Маса порожньої посудини, кг    
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3. МАТЕРІАЛ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ 

Найменування деталі 
(обичайка, днище та ін.) Матеріал, ДСТУ, ГОСТ, ТУ 

 
 
 
 

 

 
4. КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ (ОСНОВНІ) 

Найменування і 
характеристика ДСТУ, ГОСТ, ТУ Підприємство-виробник 

 
 
 
 

  

 
 

5. ВІДОМОСТІ ПРО ВИПРОБУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ-ВИРОБНИКУ 
(в обсязі ТУ і креслеників загального виду) 

 
 

6. ВІДХИЛЕННЯ ВІД КРЕСЛЕНИКА ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ 
 
 

7. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ 

Найменування 
документа Позначення Заводський

номер 
Кількість, 

екз. Примітка 

 
 
 
 

    

 
 

8. ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ 
 

Виріб визнано придатним для роботи із вказаними у п. 2 параметрами: 
 
 
Головний інженер підприємства     ________________________ 
                 (підпис) 
Начальник ВТК       ________________________ 
                 (підпис) 
М.П. 
 
Додаток: Кресленик загального виду. 
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ДОДАТОК Б 
 

ТИПОВИЙ ПАСПОРТ ПОСУДИНИ, 
ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ 

(формат 210×297 мм у твердій обкладинці) 
 

(сторінка 1) 

Реєстраційний № _________________________________ 

Під час передачі посудини іншому власнику разом з посудиною передають цей паспорт. 
У паспорті має бути 32 сторінки. У дужках зазначено, до якої сторінки належить запис. 

 (сторінка 2) 

Дозвіл на виготовлення № _________________ 

від «____»____________ 20___ р. виданий 

Територіальним у_________________________  

Управлінням Держнаглядохоронпраці 

України _________________________________ 

 
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОСУДИНИ*  

______________________________ Заводський № ___________________ виготовлена 
(найменування посудини) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(дата виготовлення, найменування підприємства-виготовлювача та його адреса) 

 

Характеристика посудини 

 
Найменування 
частин посудини 

 
Робочий тиск, 
МПа (кгс/см2) 

 
Температура 
стінки, ºС 

Робоче 
середовище 
та її корозійні 
властивості 

 
Місткість, 
м3 (л) 

У корпусі 
У трубній решітці 
В оболонці 

    

                                                           
* До посвідчення про якість виготовлення повинен бути прикладений ескіз зварних 

з’єднань з вказівкою проконтрольованих ділянок і методів дефектоскопії. 



(сторінка 3) 

Відомості про основні частини посудини 
№ 
п/п 

Найменування 
елементів 
посудини 

(корпус, днище, 
горловина, 

решітка, труби, 
оболонки) 

Кіль- 
кість, 
шт. 

Розміри, мм Основний метал Дані про зварювання (паяння) 

   діаметр 
(внутрі- 
шній) 

товщина 
стінки 

довжина 
(висота) 

наймену-
вання, 
марка 

ДСТУ, 
ГОСТ 

спосіб 
вико- 
нання 

з’єднання 
(зварю- 
вання, 
паяння) 

вид зва- 
рювання 
(паяння) 

електроди, 
зварюваль-
ний дріт, 
припій 

(тип, мар-
ка, ДСТУ, 
ГОСТ або 

ТУ) 

спосіб і об-
сяг контро-
лю зварю-
вання без 

руйну-вання 

 
 
 
 
 

           

 
Примітки: 
1. У графі «Основний метал» поряд з найменуванням і маркою сталі для вуглецевої сталі вказується «кипляча» або «спо-

кійна». 
2. При виготовленні посудини за спеціальними технічними умовами, які передбачають перевірку механічних властивостей 

металу при робочих температурах або після термообробки, а також у випадках, коли посудину виготовлено з матеріалів, на які 
немає державних або міждержавних стандартів, дані цієї таблиці заповнюють відомостями про результати механічних випробу-
вань і хімічного складу основного металу, виконаних в обсязі згідно з технічними умовами. 
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(сторінка 4) 

Дані про штуцери, фланці, накривки та кріпильні вироби 

№ 
п/п Найменування Кількість, 

шт. 

Розміри, мм 
або номер за 
специфікацією 

Найменування й 
марка 

матеріалу 

ДСТУ, 
ГОСТ 
або ТУ 

 
 

     

 
Дані про термообробку посудини та її елементів (вид і режим) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(сторінка 5) 

Основна арматура, контрольно-вимірювальні прилади та прилади безпеки 

№ 
п/п Найменування Кількість, 

шт. 

Номіна-
льний ді-
аметр 

Номіналь-
ний тиск Матеріал 

Місце 
встанов- 
лення 

 
 

      

 
Посудина виготовлена у повній відповідності з «Правилами будови і безпечної екс-

плуатації посудин, що працюють під тиском», і технічними умовами на виготовлення. По-
судину було піддано зовнішньому і внутрішньому огляду й гідравлічному випробуванню 
пробним тиском: 

корпус _______________________________________ МПа (кгс/см2); 

трубну частину ________________________________ МПа (кгс/см2); 

оболонку _____________________________________ МПа (кгс/см2) 

і пневматичному випробуванню на герметичність тиском: 

корпус _______________________________________ МПа (кгс/см2); 

трубну частину ________________________________ МПа (кгс/см2); 

оболонку _____________________________________ МПа (кгс/см2). 

Посудина визнана придатною для роботи із зазначеними в цьому посвідченні пара-
метрами й середовищами. 

Розрахунковий строк служби посудини __________________________ років. 

 
Головний інженер підприємства     ________________________ 
             (підпис) 
М.П. 

Начальник ВТК підприємства     ________________________ 
             (підпис) 
 
«_____»_________________ 20___ р. 
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Обов’язкові додатки до паспорта: 
1) Кресленики посудини із зазначенням основних розмірів. 
2) Розрахунок на міцність з додаванням ескізів: стінок посудини, горловин, кришок, 

трубних решіток, фланців. 
3) Інструкція щодо монтажу та експлуатації. 
4) Регламент пуску посудини в зимовий час. 
5) Відношення [ ] [ ]tσσ 20  відповідно до вимог ст. 4.6.3 і 4.6.4 ДНАОП 0.00-1.07–94. 

Для посудин, які витримують змінні навантаження від тиску, температурні дефор-
мації або інші дії, має бути доданий розрахунок на міцність від утоми із зазначенням ре-
сурсу безпечної експлуатації. Розрахунок на міцність від утоми можна не виконувати, якщо 
це передбачено в НД з розрахунку на міцність від утоми. 

(сторінка 6) 

Відомості про місцезнаходження посудини 

Найменування 
власника 

Місцезнаходження 
посудини 

Дата 
встановлення 

 
 
 

  

 
(сторінка 7) 

Особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію посудини 

№ і дата наказу про 
призначення 

Посада, прізвище, ім’я та 
по батькові 

Підпис відповідального 
за справний стан і 

безпечну дію посудини 
 
 
 

  

 
(сторінки 8…11) 

Відомості про встановлену арматуру 

Дата 
вста-
нов-
лення 

Найме- 
нування 

Кіль- 
кість, 
шт. 

Номіна-
льний ді-
аметр 

Номіналь-
ний тиск 

Мате- 
ріал 

Місце 
встанов- 
лення 

Підпис від- 
повідального 
за справний 

стан і 
безпечну дію 
посудини 
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Інші дані про встановлення посудини: 
а) корозійність середовища _____________________________________________________  
б) протикорозійні покриви _____________________________________________________  
в) теплова ізоляція ____________________________________________________________  
г) футеровка _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

(сторінка 12) 
Відомості про заміну й ремонт основних елементів посудин, що працюють 

під тиском, і арматури* 

Дата Відомості про заміну й ре-
монт 

Розпис відповідальної 
особи 

 
 
 
 

  

___________________ 
* Документи, що підтверджують якість знову встановлюваних арматури та елементів посудини і за-

стосованих під час ремонту матеріалів, а також зварювання (паяння), мають зберігатися разом із паспортом. 

(сторінки 13...31) 

Запис результатів опосвідчення 

Дата опосвідчення Результати 
опосвідчення 

Дозволений тиск, 
МПа (кгс/см2) 

Строк наступного 
опосвідчення 

 
 
 
 

   

 
(сторінка 32) 

РЕЄСТРАЦІЯ ПОСУДИНИ 

Посудина зареєстрована за № _______________________ 

у ____________________________________________________________________________ 
(реєструючий орган) 

 
У паспорті пронумеровано ________ сторінок і прошнуровано всього _________ аркушів,  

у тому числі креслеників на ____________ аркушах. 
 
______________________________    __________________________ 

(посада реєструючої особи)                  (підпис) 
 
М.П. 
 
«_____»_________________ 20___ р. 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ  
ДОКУМЕНТІВ 

ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.201–80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов 
ГОСТ 2.602–95 ЕСКД. Ремонтные документы 
ГОСТ 2.701–84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
ГОСТ 4.24–84 СПКП. Масла смазочные. Номенклатура показателей 
ГОСТ 5–78 Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические усло-

вия 
ГОСТ 9.014–78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Об-

щие требования 
ГОСТ 9.032–74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требо-

вания и обозначения 
ГОСТ 9.104–79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуата-

ции 
ГОСТ 9.401–91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы 

ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатиче-
ских факторов 

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Оющие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.2.085–2002 
(ДСТУ ГОСТ 
12.2.085:2007) 

ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохра-
нительные. Требования безопасности 

ГОСТ 12.3.003–86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.018–79 ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 

испытаний 
ГОСТ 12.4.051–87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие 

технические требования и методы испытаний 
ГОСТ 12.4.026–76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 
ГОСТ 14.205–83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения 
ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения 
ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, 
собираемых на месте эксплуатации 

ГОСТ 380–2005 
(ДСТУ 2651:2005) 

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 481–80 Паронит и прокладки из него. Технические условия 
ГОСТ 535–2005 
(ДСТУ 4484:2005) 

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновен-
ного качества. Общие технические условия 

ГОСТ 792–67 Проволока низкоуглеродистая качественная. Технические усло-
вия 
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ГОСТ 859–2001 
(ДСТУ ГОСТ 
859:2003) 

Медь. Марки 

ГОСТ 1033–79 Смазка солидол жировой. Технические условия 
ГОСТ 1050–88 Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой по-

верхности из углеродистой качественной конструкционной ста-
ли. Общие технические условия 

ГОСТ 1577–93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной 
качественной стали. Технические условия 

ГОСТ 2246–70 Проволока стальная сварочная. Технические условия 
ГОСТ 2601–84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий 
ГОСТ 2688–80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19 

(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент 
ГОСТ 2991–85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Об-

щие технические условия 
ГОСТ 3079–80 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6×37 

(1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент 
ГОСТ 3241–91 Канаты стальные. Технические условия 
ГОСТ 3242–79 Соединения сварные. Методы контроля качества 
ГОСТ 3333–80 Смазка графитная. Технические условия 
ГОСТ 3916.1–96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лист-

венных пород. Технические условия 
ГОСТ 3916.2–96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвой-

ных пород. Технические условия 
ГОСТ 4366–76 Смазка солидол синтетический. Технические условия 
ГОСТ 4666–75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска 
ГОСТ 4784–97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
ГОСТ 5009–82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия 
ГОСТ 5264–80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 
ГОСТ 5272–68 Коррозия металлов. Термины 
ГОСТ 5520–79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легиро-

ванной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. 
Технические условия 

ГОСТ 5632–72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жа-
ростойкие и жаропрочные. Марки 

ГОСТ 5883–89 Шины массивные резиновые. Технические условия 
ГОСТ 5915:2008 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры 
ГОСТ 5959–80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для гру-

зов массой до 200 кг. Общие технические условия 
ГОСТ 6456–82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия 
ГОСТ 6465–76 Эмали ПФ-115. Технические условия 
ГОСТ 6533–78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и 

аппаратов. Основные размеры 
ГОСТ 7221–80 Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические условия 
ГОСТ 7275–75 Ключи гаечные разводные. Технические условия 
ГОСТ 7512–82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографиче-

ский метод 
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ГОСТ 7668–80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6×36 
(1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент 

ГОСТ 8551–74 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия 
ГОСТ 8581–78 Масла моторные для австотракторных двигателей. Технические 

условия 
ГОСТ 8694–75 Трубы. Метод испытания на раздачу 
ГОСТ 8828–89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упако-

вочная. Технические условия 
ГОСТ 9238–83 Габариты приближения строений и подвижного состава желез-

ных дорог колеи 1520 (1524) мм 
ГОСТ 9347–74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Тех-

нические условия 
ГОСТ 9392–89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия 
ГОСТ 9433–80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
ГОСТ 9466–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия 
ГОСТ 9467–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы 
ГОСТ 9617–76 Сосуды и аппараты. Ряды диаметров 
ГОСТ 9825–73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначе-

ния 
ГОСТ 9931–85 Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппара-

тов. Типы, основные параметры и размеры 
ГОСТ 10051–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой на-

плавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы 
ГОСТ 10052–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы 
ГОСТ 10198–91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. 

Общие технические условия 
ГОСТ 10354–82 Плёнка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 10543–98 
(ДСТУ 3671–97) 

Проволока стальная наплавочная. Технические условия 

ГОСТ 10605–94 
 

Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса 
точности В. Технические условия 

ГОСТ 10664–82 Машины листогибочные трёх- и четырёхвалковые. Основные 
параметры 

ГОСТ 10885–85 
 

Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-
стойкая. Технические условия 

ГОСТ 10906–78 Шпйбы косые. Технические условия 
ГОСТ 11370–75 Зигмашины. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 11737–93 Ключи для винтов с внутренним шестигранником. Технические 

условия 
ГОСТ 12619–78 Днища конические отбортованные с углами при вершине 60º и 

90º. Основные размеры 
ГОСТ 12620–78 Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 

90 и 120º. Основные размеры 
ГОСТ 12621–78 Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140º. 

Основные размеры 
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ГОСТ 12622–78 Днища плоские отбортованные. Основные размеры 
ГОСТ 12623–78 Днища плоские неотбортованные. Основные размеры 
ГОСТ 12815–80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоедини-
тельные размеры и размеры уплотнительных поверхностей 

ГОСТ 12816–80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 
Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические 
требования 

ГОСТ 12819–80 Фланцы литые стальные на Pу от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 
200 кгс/см2). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12820–80 Фланцы стальные плоские приварные на Pу от 0,1 до 2,5 МПа (от 
1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12821–80 Фланцы стальные приварные встык на Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 
1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12822–80 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Pу от 0,1 до 
2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры 

ГОСТ 12934–83 Машины гибочные роликовые. Параметры 
ГОСТ 13716-73 Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические ус-

ловия 
ГОСТ 14114–85 Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера мон-

тажные. Конструкция и размеры 
ГОСТ 14115–85 Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера мон-

тажные удлинённые. Конструкция и размеры 
ГОСТ 14116–85 Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера мон-

тажные. Технические требования 
ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов 
ГОСТ 14249–89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность 
ГОСТ 14296–78 Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия 
ГОСТ 14637–89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного 

качества. Технические условия 
ГОСТ 14782–86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ульт-

развуковые 
ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия экс-
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 15527–2004 
(ДСТУ ГОСТ 
15527:2005) 

Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. 
Марки 

ГОСТ 16037–80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 17314–81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов 
и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования 

ГОСТ 17375–2001 
(ДСТУ ГОСТ 
17375:2003) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D 
(R=1,5DN). Конструкция 

ГОСТ 17376–2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Тройники. Конструкция и размеры 



 

 408

ГОСТ 17378–2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Переходы. Конструкция 

ГОСТ 17380–2001 
(ДСТУ ГОСТ 
17380:2003) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Общие технические условия 

ГОСТ 17479.4–87 Масла индустриальные. Классификация и обозначения 
ГОСТ 18175–78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки 
ГОСТ 18322–78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Терми-

ны и определения 
ГОСТ 18353–79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов 
ГОСТ 18442–80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требо-

вания 
ГОСТ 19281–89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические ус-

ловия 
ГОСТ 19534–74 Балансировка вращающихся тел. Термины 
ГОСТ 19537–83 Смазка пушечная. Технические условия 
ГОСТ 19782–74 Паста ВНИИ НП-225. Технические условия 
ГОСТ 19807–80 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки 
ГОСТ 19903–74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент 
ГОСТ 19904–90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент 
ГОСТ 20799–88 Масла индустриальные. Технические условия 
ГОСТ 20911–89 Техническая диагностика. Термины и определения 
ГОСТ 21105–87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод 
ГОСТ 21140–88 Тара. Система размеров 
ГОСТ 21150–87 Смазка Литол-24. Технические условия 
ГОСТ 21448–75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия 
ГОСТ 21449–75 Прутки для наплавки. Технические условия 
ГОСТ 21623–76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Пока-

затели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения 
ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных па-

кетах. Общие требования 
ГОСТ 21944–76 Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояние между 

тарелками 
ГОСТ 22352–77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантий-

ных сроков в стандартах и технических условиях. Общие поло-
жения 

ГОСТ 23170–78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 
ГОСТ 23652–79 Масла трансмиссионные. Технические условия 
ГОСТ 23887–79 Сборка. Термины и определения 
ГОСТ 23945.0–80 Унификация изделий. Основные положения 
ГОСТ 24379.0–80 Болты фундаментные. Общие технические условия 
ГОСТ 24379.1–80 Болты фундаментные. Конструкции и размеры 
ГОСТ 24444–87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной 

технологичности 
ГОСТ 25347–82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и 

рекомендуемые посадки 
ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения 
ГОСТ 26101–84 Проволока порошковая наплавочная. Технические условия 
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ГОСТ 26179–84 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 
10000 до 40000 мм 

ГОСТ 26271–84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низ-
коуглеродистых сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 26467–84 Лента порошковая наплавочная. Технические условия 
ГОСТ 26656–85 Технологическая диагностика. Контролепригодность. Общие 

требования 
ГОСТ 26828–86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 
ГОСТ 27518–87 Диагностирование изделий. Общие требования 
ГОСТ 27782–88 Материалоёмкость изделий машиностроения. Термины и опре-

деления 
ГОСТ 28549.0–90 
(ДСТУ 4128–2002) 

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация групп 

ГОСТ 28549.1–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа А. (Открытые сис-
темы смазки) 

ГОСТ 28549.2–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа F. (Шпиндели, под-
ширники и сопряжённые с ними соедиенния) 

ГОСТ 28549.3–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа D. (Компрессоры) 

ГОСТ 28549.4–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа D. (Газовые ком-
прессоры и компрессоры для холодильных машин) 

ГОСТ 28549.5–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа H. (Гидравличесие 
системы) 

ГОСТ 28549.6–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа T. (Турбины) 

ГОСТ 28549.7–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа M. (Металлообра-
ботка) 

ГОСТ 28549.8–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа R. (Временная за-
щита от коррозии) 

ГОСТ 28549.9–90 
(ДСТУ 4226:2003) 

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа X. (Пластичные 
смазки) 

ГОСТ 28549.10–91 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области 
применения 

ГОСТ 28549.11–91 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа P. Пневматичесие 
инструменты 

ГОСТ 28549.12–91 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие тепло-
носители 
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ГОСТ 28549.13–91 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие 
скольжения 

ДСТУ 28759.1–90 Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры 
ДСТУ 28759.2:2008 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Кон-

струкция и размеры 
ДСТУ 28759.3:2008 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конст-

рукция и размеры 
ДСТУ 28759.4:2008 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под 

прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры 
ДСТУ 28759.5–90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования 
ДСТУ 2091–92 
(ГОСТ 22366–93) 

Стрічка електродна для наплавлення, спечена на основі заліза. 
Технічні умови 

ДСТУ 2263–93 Операції кування та штампування металу. Терміни та визначення 
ДСТУ 2270–93 
(ГОСТ 19099–93) 

Системи змащувальні. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 2293–99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 
ДСТУ 2298–93 Верстати металорізальні. Терміни та визначення 
ДСТУ 2325–94 Шум. Терміни та визначення 
ДСТУ 2300–93 Вібрація. Терміни та визначення 
ДСТУ 2360–94 Устатковання ковальсько-пресове. Терміни та визначення 
ДСТУ 2388–94 Системи вентиляційні. Терміни та визначення 
ДСТУ 2389–94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни 

та визначення 
ДСТУ 2390–94 Складання. Терміни та визначення 
ДСТУ 2391–94 Системи технологічної документації. Терміни та визначення 
ДСТУ 2402–94 Прилади геодезичні. Терміни та визначення 
ДСТУ 2410–94 Машини технологічні. Основні поняття і циклограми. Терміни та 

визначення 
ДСТУ 2429–94 Система «людина-машина». Ергономічні та техніко-естетичні 

вимоги. Терміни та визначення 
ДСТУ 2437–94 Вироби із пластмас. Дефекти. Терміни та визначення 
ДСТУ 2456–94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки 
ДСТУ 2470–94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення 
ДСТУ 2474–94 Механічні коливальні системи. Терміни та визначення 
ДСТУ 2479–94 Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. 

Маркування 
ДСТУ 2491–94 Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визна-

чення 
ДСТУ 2494–94 Метали. Оброблювання зміцнювальне. Терміни та визначення 
ДСТУ 2510–94 Покриття лакофарбові. Терміни та визначення 
ДСТУ 2643–94 Труби сталеві та чавунні. Терміни та визначення 
ДСТУ 2658–94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення дефектів поверхні 
ДСТУ 2733–94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виро-

бів. Терміни та визначення 
ДСТУ 2803–94 
(ГОСТ 30269–95) 

Пломби свинцеві. Загальні технічні умови 
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ДСТУ 2808–94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначен-
ня дефектів макроструктури 

ДСТУ 2823–94 Зносостійкість виробів тертя, зношування та мащення. Терміни 
та визначення 

ДСТУ 2825–94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення 
основних понять 

ДСТУ 2826–94 Станції компресорні стаціонарні. Правила експлуатації та ремонту 
ДСТУ 2828–94 Сталь. Методи вихрострумового контролю 
ДСТУ 2860–94 Надійність техніки. Терміни та визначення 
ДСТУ 2864–94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль 

якості 
ДСТУ 2865–94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення 
ДСТУ 2866–94 Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення 
ДСТУ 2875–94 
(ГОСТ 28920–95) 

Обертачі зварювальні роликові. Типи, основні параметри та роз-
міри 

ДСТУ 2887–94 Паковання та маркування. Терміни та визначення 
ДСТУ 2888–94 Пакування та консервація. Терміни та визначення 
ДСТУ 2890–94 Тара та транспортування. Терміни та визначення 
ДСТУ 2891–94 Чавун для виливків. Терміни та визначення 
ДСТУ 2922–94 Устаткування для переробки полімерних матеріалів. Вимоги до 

пломбування 
ДСТУ 2924–94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення 
ДСТУ 2925–94 Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення 
ДСТУ 2954–94 Сталь. Методи магнітного контролю 
ДСТУ 2960–94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Термі-

ни та визначення 
ДСТУ 2986–95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення 

основних понять 
ДСТУ 3004–95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за екс-

периментальним даними 
ДСТУ 3012–95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення 
ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення 
ДСТУ 3058–95 
(ГОСТ 7566–94) 

Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспо-
ртування та зберігання 

ДСТУ 3128–95 Вироби гумові технічні. Зовнішні дефекти. Терміни та визначення 
ДСТУ 3183–95 Заварювання дефектів литва із сталі та чавуну. Загальні вимоги 
ДСТУ 3184–95 Дріб сталевий та чавунний технічний. Загальні технічні умови 
ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Основні терміни та визначення 
ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення 

основних понять 
ДСТУ 3437–96 Нафтопродукти. Терміни та визначення 
ДСТУ 3447–96 Системи та пристрої змащувальні. Терміни та визначення 
ДСТУ 3459–96 Устатковання зварювальне механічне. Терміни та визначення 
ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості 
ДСТУ ГОСТ 
2.601:2006 

Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні 
документи 
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ДСТУ ГОСТ 
2.604:2005 

Єдина система конструкторської документації. Кресленики ре-
монтні. Загальні вимоги 

ДСТУ ГОСТ 
2.610:2006 

Єдина система конструкторської документації. Правила вико-
нання експлуатаційних документів 

ДСТУ ЕN 
10020:2007 

Сталі. Визначення й класифікація 

ДСТУ ІЕС 
60706-3:2008 

Ремонтопридатність устатковання. Частина 3. Перевірка, збір, 
аналіз і подання даних 

ГСТУ 3-17-191–2000 Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови 
ГСТУ 3-26-1–94 Приводи механічні. Вибір та застосування мастильних матеріалів
ГСТУ 3-38-77–95 Інструменти для технічного обслуговування і ремонту загально-

го та спеціального призначення 
ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працю-

ють під тиском 
 



 

 413

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.  Андреєв І. А. Застосування матеріалів у хімічному машинобудуванні. 
Сталі й чавуни: навч. посіб. / І. А. Андреєв, О. Г. Зубрій, І. О. Мікульонок. – 
К.: ІЗМН, 1999. – 148 с. 

2.  Антикайн П. А. Изготовление объектов котлонадзора: справ. / 
П. А. Антикайн, А. К. Зыков. – М.: Металлургия, 1980. – 328 с. 

3.  Антикайн П. А. Изготовление и ремонт объектов котлонадзора / 
П. А. Антикайн, А. К. Зыков, Б. В. Зверьков. – М.: Металлургия, 1988. – 624 с. 

4.  Бабкин В. А. Термическая обработка в химнефтеаппаратостроении: [обзор. 
информ.] / В. А. Бабкин, С. О. Гевлич, Н. А. Ясаков. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 
1988. – 17 с. 

5.  Боженов Н. Б. Ремонт и монтаж оборудования заводов переработки 
пластмасс и резины / Н. Б. Боженов, К. Д. Семенов. – М.: Химия, 1974. – 248 с. 

6.  Балдина Е. М. Проектирование и расчет разверток машиностроитель-
ных деталей / Е. М. Балдина. – Л.: Машиностроение, 1971. – 160 с. 

7.  Васильченко В. Т. Справочник конструктора металлических конструк-
ций / В. Т. Васильченко, А. Н. Рутман, Е. П. Лукьяненко. – К.: Будівельник, 
1980. – 288 с. 

8.  Высоцкая Н. Н. Технические развертки изделий из листового материала / 
Н. Н. Высоцкая, А. М. Иерусалимский, Р. А. Невельсон. – М.: Машиностроение, 
1968. – 271 с. 

9.  Гайдамак К. М. Монтаж оборудования предприятий химической и неф-
техимической промышлености / К. М. Гайдамак, Б. А. Тыркин. – М.: Высш.шк., 
1983. – 271 с. 

10.  Герметичність у ракетно-космічній техніці / Ф. П. Санін, Є. О. Джур, 
Л. Д. Кучма, В. А. Найдьонов. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1995. – 168 с. 

11.  Ермаков В. И. Ремонт и монтаж химического оборудования / 
В. И. Ермаков, В. С. Шеин. – Л.: Химия, 1981. – 368 с. 

12.  Защита химического оборудования неметаллическими покрытиями / 
[Л. Г. Богатков, А. С. Булатов, В. Б. Моисеев и др.]. – М.: Химия, 1989. – 288 с. 

13.  Лащинский А. А. Конструирование сварных химических аппаратов: 
справ. / А. А. Лащинский. – Л.: Машиностроение, 1981. – 382 с. 

14.  Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування 
та зберігання: ДСТУ 3058–95 (ГОСТ 7566–94). – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: 
Держстандарт України, 1995. – 21 с. – (Національний стандарт України). 

15.  Механизация технологических процессов изготовления химических 
машин и аппаратов / [Д. Т. Логанов, С. П. Чистяков, М. Л. Каталхерман и др.]. – 
М.: Машиностроение, 1978. – 159 с. 



 

 414

16.  Мікульонок І. О. Конструювання фланцевих з’єднань сталевих посудин 
та апаратів: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К.: ІЗМН, 1997. – 152 с. 

17.  Мікульонок І. О. Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання хімічних і 
нафтопереробних виробництв: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К.: ІЗМН, 
1998. – 256 с. 

18.  Мікульонок І. О. Проектування теплової ізоляції обладнання хімічних 
виробництв: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К.: Наук. думка, 1999. – 152 c. 

19.  Мікульонок І. О. Технологія виготовлення обладнання хімічних вироб-
ництв: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К.: ІЗМН, 2000. – 282 с. 

20.  Монтаж нарізних з’єднань: метод. вказівки / уклад. І. О. Мікульонок. – 
К.: НТУУ «КПІ», 2005. – 40 с. 

21.  Монтаж технологического оборудования / Под ред. В. З. Маршнева. – 
М.: Стройиздат, 1983. – 584 с. 

22.  Никифоров А. Д. Типовые технологические процессы изготовления аппа-
ратов для химических производств: атлас / А. Д. Никифоров, В. А. Беленький, 
Ю. В. Поплавский. – М.: Машиностроение, 1979. – 280 с. 

23.  Политехнический словарь / редкол.: А. Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. – 
М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 656 с. 

24.  Поплавский Ю. В. Технология химического машиностроения / 
Ю. В. Поплавский. – М.: Машгиз, 1961. – 287 с. 

25.  Поповский Б. В. Сборка и монтаж крупногабаритных аппаратов и емко-
стей / Б. В. Поповский, Г. В. Линевич. – М.: Машиностроение, 1986. – 240 с. 

26.  Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови: ГСТУ 3-
17-191–2000. – [Чинний від 2000-02-16]. – К.: Державний комітет пром. полі-
тики України, 2000. – 300 с. – (Галузевий стандарт України). 

27.  Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском: ДНАОП 0.00-1.07–94. – [Чинні від 1995-03-01]. – К.: Держнаглядохо-
ронраці України, 1995. – 373 с. – (Державний нормативний акт про охорону 
праці). 

28.  Прогрессивные технологические процессы в заготовительном и сбороч-
но-сварочном производствах и механообработке: [обзор. информ.] / 
В. Л. Шадтин, В. П. Дементьев, Г. Г. Кузьмин, Ю. А. Федин. – М.: ЦИНТИхи-
мнефтемаш, 1992. – 36 с. 

29.  Рахмилевич З. З., Радзин И. М., Фарамазов С. А. Справочник механика 
химических и нефтехимических производств / З. З. Рахмилевич, И. М. Радзин, 
С. А. Фарамазов. – М.: Химия, 1985. – 592 с. 

30.  Сборка и монтаж изделий машиностроения: справ., в 2-х т. / ред.совет: 
В. С. Корсаков (пред.) и др. – М.: Стройиздат, 1983. 

31.  Сидлин З. А. Современные сварочные электроды для химического ма-
шиностроения: [обзор. информ.] / З. А. Сидлин, Е. А. Афанасенко. – М.:  
ЦИНТИхимнефтемаш, 1985. – 50 с. 



 

 415

32.  Смирнов Г. Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических 
и нефтехимических производств: справ. / Г. Г. Смирнов, А. Р. Толчинский, 
Т. Ф. Кондратьева. – Л.: Машиностроение, 1988. – 303 с. 

33.  Стандартизация и качество машин. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 
224 с. 

34.  Фарамазов С. А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефте-
перерабатывающих заводов / С. А. Фарамазов. – М.: Химия, 1988. – 304 с. 

35.  Хакимов А. Н. Прогрессивные технологические процессы сварки, на-
плавки и термообработки в газонефтехимическом аппаратостроении: [обзор. 
информ.] / А. Н. Хакимов. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1988. – 46 с. 

36.  Шлугер М. А. Коррозия и защита металлов / М. А. Шлугер, Ф. Ф. Ажогин, 
Е. А. Ефимов. – М.: Машиностроение, 1981. – 216 с. 

37.  Яковлев В. Н. Справочник слесаря-монтажника / В. Н. Яковлев. – М.: 
Машиностроение, 1983. – 464 с. 



 

 416

ЗМІСТ 

ВСТУП..........................................................................................................................................3 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ......................4 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ .....................9 
1.1. Призначення і характеристика апаратів хімічних виробництв........................................9 
1.2. Матеріали хімічного апарато- і машинобудування ........................................................11 

1.2.1. Сталі, чавуни і сплави чорної металургії ................................................................11 
1.2.2. Кольорові метали і сплави ........................................................................................15 
1.2.3. Неметалеві матеріали органічного походження .....................................................15 
1.2.4. Неметалеві матеріали неорганічного походження .................................................17 

Запитання для самоконтролю...................................................................................................18 
2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ АПАРАТІВ ХІМІЧНИХ 
ВИРОБНИЦТВ ..........................................................................................................................19 
2.1. Заготовчі операції ...............................................................................................................19 

2.1.1. Вхідний контроль і зберігання матеріалів...............................................................19 
2.1.2. Правка прокату...........................................................................................................20 
2.1.3. Розмічання ..................................................................................................................23 
2.1.4. Різання прокату. Оброблення крайок ......................................................................27 

2.2. Виготовлення типових деталей.........................................................................................31 
2.2.1. Виготовлення обичайок ............................................................................................31 
2.2.2. Виготовлення днищ ...................................................................................................48 
2.2.3. Виготовлення фланців...............................................................................................56 
2.2.4. Виготовлення трубних решіток................................................................................61 
2.2.5. Виготовлення тороподібних вставок .......................................................................65 
2.2.6. Виготовлення деталей трубопроводів і деталей обладнання із труб....................66 

2.3. Складання типових вузлів і апаратів ................................................................................81 
2.3.1. Складання корпусів посудин і апаратів...................................................................82 
2.3.2. Вальцювання труб у трубних решітках .................................................................100 
2.3.3. Виготовлення сталевих багатошарових рулонованих апаратів ..........................104 
2.3.4. Складання складових частин виробу і виробу в цілому ......................................108 

2.4. Термічне оброблення .......................................................................................................115 
2.5. Контроль якості зварних з’єднань ..................................................................................118 

2.5.1. Загальні відомості ....................................................................................................118 
2.5.2. Візуальний і вимірювальний контроль..................................................................119 
2.5.3. Радіографічний та ультразвуковий контроль зварних з’єднань..........................119 
2.5.4. Капілярний і магнітопорошковий контроль .........................................................121 
2.5.5. Контроль стилосколіюванням ................................................................................121 
2.5.6. Вимірювання твердості ...........................................................................................121 
2.5.7. Контрольні зварні з’єднання...................................................................................122 
2.5.8. Механічні випробування .........................................................................................123 
2.5.9. Металографічні дослідження..................................................................................124 
2.5.10. Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії ..................................... 124 
2.5.11. Оцінювання якості зварних з’єднань ...................................................................125 
2.5.12. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях ......................................................125 

2.6. Випробування обладнання ..............................................................................................126 
2.6.1. Загальні відомості ....................................................................................................126 



 

 417

2.6.2. Гідравлічні та пневматичні випробування ............................................................126 
2.6.3. Балансування обертових деталей і складанних одиниць ........................................... 136 

2.7. Маркування обладнання ..................................................................................................141 
Запитання для самоконтролю.................................................................................................143 

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ......................................................................145 
3.1. Загальні відомості.............................................................................................................145 
3.2. Підвищення якості матеріалів .........................................................................................145 
3.3. Зміцнювальні види оброблення металів ........................................................................146 
3.4. Наплавлення і металеві покриви.....................................................................................151 
3.5. Неметалеві покриви..........................................................................................................153 

3.5.1. Плівкові неметалеві неорганічні покриви .............................................................153 
3.5.2. Лакофарбові покриви ..............................................................................................154 
3.5.3. Гумові покриви ........................................................................................................159 
3.5.4. Покриви з полімерів і пластичних мас ..................................................................166 
3.5.5. Емалеві покриви.......................................................................................................169 
3.5.6. Футерівка ..................................................................................................................175 
3.5.7. Торкретбетонні покриви .........................................................................................177 

Запитання для самоконтролю.................................................................................................177 
4. КОМПЛЕКТНІСТЬ, КОНСЕРВАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ...................................................................................................178 
4.1. Комплектність обладнання..............................................................................................178 
4.2. Документація, що додається до обладнання. Гарантії виробника (постачальника)..179 
4.3. Фарбування, консервація, пакування і приймання обладнання ..................................180 
4.4. Транспортування і зберігання обладнання ....................................................................191 
4.5. Типовий технологічний маршрут складання кожухотрубного теплообмінника .......195 
4.6. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої ..........................199 

4.6.1. Загальні вимоги ........................................................................................................199 
4.6.2. Запірна і запірно-регулювальна арматура .............................................................200 
4.6.3. Манометри................................................................................................................200 
4.6.4. Прилади для вимірювання температури................................................................202 
4.6.5. Запобіжні пристрої від підвищення тиску.............................................................202 
4.6.6. Покажчики рівня рідини .........................................................................................206 

4.6. Техніка безпеки під час виготовлення обладнання хімічних виробництв .................207 
Запитання для самоконтролю.................................................................................................209 

5. МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ...................................................210 
5.1. Загальні питання організації монтажу обладнання.......................................................210 
5.2. Документація монтажних робіт ......................................................................................210 
5.3. Організація монтажу обладнання ...................................................................................212 
5.4. Геодезичне обґрунтування монтажу ..............................................................................213 
5.5. Підготовка обладнання і фундаментів до монтажу ......................................................217 

5.5.1. Транспортування, приймання, зберігання і розконсервація обладнання...........217 
5.5.2. Збільшуване складання обладнання.......................................................................217 
5.5.3. Приймання фундаментів .........................................................................................220 

5.6. Установлення обладнання на фундаменті .....................................................................222 
5.6.1. Закріплення обладнання на фундаменті за допомогою фундаментних болтів .223 
5.6.2. Установлення і вивіряння обладнання .................................................................231 
5.6.3. Монтаж вертикальних апаратів ..............................................................................240 



 

 418

5.6.4. Монтаж горизонтальних апаратів ..........................................................................243 
5.6.5. Монтаж і демонтаж обладнання в будівлях ..........................................................245 

5.7. Такелажні роботи .................................................................................................................246 
5.7.1. Канати ......................................................................................................................246 
5.7.2. Гаки, блоки і поліспасти ........................................................................................251 
5.7.3. Талі, лебідки і домкрати .........................................................................................251 
5.7.4. Вантажопідйомні крани, щогли, портали і шеври ...............................................255 

5.8. Випробування обладнання, пусконалагоджувальні роботи і здача обладнання  
в експлуатацію ..................................................................................................................262 

5.9. Загальні вимоги монтажної технологічності обладнання ............................................266 
5.9.1. Вимоги до конструкції обладнання .......................................................................266 
5.9.2. Вимоги до виготовлення обладнання ....................................................................267 

5.10. Техніка безпеки під час монтажу .................................................................................269 
Запитання для самоконтролю.................................................................................................273 

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ......................................274 
6.1. Експлуатація як одна зі стадій життєвого циклу виробу. Якість продукції  

та показники якості............................................................................................................274 
6.2. Надійність обладнання.....................................................................................................281 

6.2.1. Загальні відомості про надійність. Властивості виробу, що визначають  
його надійність .........................................................................................................281 

6.2.2. Показники надійності ..............................................................................................285 
6.2.3. Технічне діагностування і контроль технічного стану обладнання ...................289 
6.2.4. Фактори, що впливають на надійність обладнання..............................................292 

6.2.4.1. Міцність, жорсткість і вібраційна стійкість елементів обладнання............292 
6.2.4.2. Зношування і знос обладнання .......................................................................294 
6.2.4.3. Корозія металевого обладнання .....................................................................299 

6.2.5. Методи забезпечення і підвищення надійності обладнання ...............................303 
6.2.5.1. Конструктивні методи .....................................................................................304 
6.2.5.2. Експлуатаційні методи ....................................................................................309 

6.3. Експлуатаційна документація ........................................................................................323 
6.4. Вимоги виробничої санітарії і техніки безпеки під час експлуатації обладнання ....330 
Запитання для самоконтролю.................................................................................................332 

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ 
ВИРОБНИЦТВ ........................................................................................................................333 
7.1. Загальні відомості про технічне обслуговування і ремонт ..........................................333 
7.2. Технічне обслуговування ................................................................................................333 
7.3. Ремонт ...............................................................................................................................336 

7.3.1.Організація ремонту обладнання ...........................................................................338 
7.3.1.1. Категорії ремонтної складності обладнання. Міжремонтні періоди 

і структури ремонтних циклів обладнання ...................................................338 
7.3.1.2. Планування ремонтів. Оптимізація ремонтного циклу................................341 
7.3.1.3. Ремонтна документація ..................................................................................342 
7.3.1.4. Виконавці ремонтних робіт. Структура ремонтної служби  

підприємства ....................................................................................................350 
7.3.1.5. Підготовка обладнання до ремонту................................................................351 
7.3.1.6. Методи ремонту обладнання ..........................................................................351 
7.3.1.7. Приймання обладнання з ремонту .................................................................351 

7.3.2. Технологія ремонту обладнання ............................................................................351 



 

 419

7.3.2.1. Демонтаж і розбирання виробу ......................................................................352 
7.3.2.2. Підготовка деталей і складанних одиниць виробу до дефектометрії  

і ремонту ..........................................................................................................359 
7.3.2.3. Дефектометрія деталей і складанних одиниць. Види неруйнівного  

контролю...........................................................................................................360 
7.3.2.4. Ремонт деталей і складанних одиниць...........................................................365 
7.3.2.5. Складання частин виробу і виробу в цілому.................................................376 
7.3.2.6. Регулювання і настроювання складеного виробу.........................................394 
7.3.2.7. Монтаж і випробовування виробу на об'єкті ...............................................394 

7.4. Техніка безпеки під час технічного обслуговування і ремонту ..................................394 
Запитання для самоконтролю.................................................................................................396 

ДОДАТОК А. Типовий паспорт посудини, що працює під тиском не більше 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см2), без тиску (під налив) або під вакуумом .....................................397 

ДОДАТОК Б. Типовий паспорт посудини, що працює під тиском .......................................399 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ...................404 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ......................................................................413 



 

 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне  видання  
 
 

Мікульонок Ігор Олегович 
 
 

Виготовлення, монтаж та експлуатація 
обладнання хімічних виробництв 

 
 

Підручник 
 

2-ге видання, перероблене та доповнене 
 
 
 

В авторській редакції 



 

 421

 

 

Мікульонок  Ігор  Олегович  
Народився 29 січня 1963 року в селищі Цементний 

Брянської області (Росія) у родині військовослужбовця. 
Після закінчення 1980 року київської середньої школи 
№ 27 вступив до Київського політехнічного інституту 
на факультет хімічного машинобудування (з 1999 року – 
інженерно-хімічний факультет), який закінчив з відзна-
кою 1986 року, здобувши кваліфікацію інженера-
механіка. З 1983 року працював на кафедрі машин та 
апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв на по-
садах лаборанта, інженера, молодшого наукового спів-
робітника, асистента, доцента, професора, а з 2011 року 
працює на кафедрі хімічного, полімерного та силікатно-
го машинобудування на посаді професора. Опанував ба-
гато робочих спеціальностей (слюсар механоскладаль-
них робіт, токар, фрезерувальник, стропальник, транс-
портувальник та ін.). 

1991 року захистив дисертацію на здобуття науково-
го ступеня кандидата технічних наук, а 2009 – доктора 
технічних наук. 1995 – здобув другу вищу освіту (пате-
нтознавець-маркетолог). Того ж року присвоєно вчене 
звання доцента по кафедрі машин та апаратів хімічних 
виробництв, а 2011 року – професора кафедри машин та 
апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. У 
1999–2003 роках працював заступником декана з навча-
льно-виховної роботи інженерно-хімічного факультету 
НТУУ «КПІ», з 2003 по 2007 рік – заступником прорек-
тора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна 
робота), а з 2007 року – заступником першого проректо-
ра – начальником навчально-методичного управління.  

У студентські роки почав займатися винахідництвом. 
Автор і співавтор понад п’ятисот винаходів і корисних 
моделей, понад двохсот наукових і науково-популярних 
статей і публікацій, а також двох десятків навчальних 
посібників, словників і монографій. 

Нагороджений знаком «Изобретатель СССР» (1990 
рік) і знаком «Творець» (2009 рік). Рішенням Вченої ра-
ди НТУУ «КПІ» удостоєний почесного звання «Заслу-
жений винахідник НТУУ «КПІ» (2006 рік). Указом Пре-
зидента України присвоєно почесне звання «Заслуже-
ний винахідник України» (2009 рік). 

Наукові інтереси: процеси та обладнання хімічної те-
хнології та перероблення полімерів і матеріалів на їх 
основі, історія науки, техніки й технології. Хобі: фале-
ристика, велосипед, фотографія, ремонт механічних го-
динників. 

 


