
UA

Регулятор тиску

HP 100

Дозвіл на застосування № 94.26.12

Інструкція з  експлуатації 



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ СЕРІЇ HP100

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ 

 Обладнання, описане у цьому посібнику, являє собою пристрої
під тиском, встановлені в герметичні системи.
Розглядається обладнання, як правило, встановлюється в 
системах транспортування горючих газів (наприклад, природний 
газ).

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ 

До проведення установки, введення в експлуатацію
або технічного обслуговування робітники зобов’язані: 
ознайомитися з пристроями безпеки, застосовуваними 
при установочних роботах, які їм необхідно проводити;

отримати необхідні дозволи і працювати відповідно
до їх вимог;
бути спорядженими необхідними індивідуальними
засобами захисту (каска, окуляри і т.д.);
переконатися, що зона, в якій необхідно здійснювати
роботи, обладнана передбаченими засобами
колективного захисту та необхідними інструкціями з
техніки безпеки.

ПАКУВАННЯ 

Пакування для перевезення обладнання та відповідних
запасних частин були розроблені і вироблені спеціальним 
чином, щоб уникнути пошкодження під час нормального 
перевезення, зберігання та відповідних робіт.З цієї причини
обладнання і запасні частини повинні міститися у 
відповідних оригінальних упаковках до їх установки на місці 
кінцевого призначення. В ході відкриття упаковок необхідно 
перевірити цілісність розміщених матеріалів. При наявності 
можливих пошкоджень повідомити про них постачальнику, 
зберігаючи при цьому оригінальну упаковку для подальшого 
розслідування даного випадку. 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 

Завантаження і розвантаження обладнання та його
компонентів повинна здійснюватися після оцінки підйомних 
засобів на предмет відповідності підйомним навантажень 
(підйомна потужність і функціональність).  
Завантаження і розвантаження обладнання повинна
здійснюватися, якщо це необхідно в даному конкретному 
випадку, з використанням точок підйому, передбачених 
цим обладнанням. Використання моторизованих засобів 
повинно здійснюватися спеціально призначеним для цього 
персоналом. 

УСТАНОВКА 

Установка регулятора тиску повинна здійснюватися
відповідно до приписів (законів і нормативів), що діють 
на місці установки. 
Зокрема станції для природного газу повинні мати
характеристики відповідно до приписів законів або норм, що 
діють на місці установки, або, по щонайменше, в 

відповідно до норм EN 12186 і EN 12279; особливо 
повинні дотримуватися параграфи 6.2, 7.5.2, 7.7 і 9.3 
норми EN 12186 і 6.2, 7.4, 7.6 і 9.3 норми EN 12279. 
Установка відповідно до цих норм зводить до мінімуму 
ризик виникнення пожежі та утворення потенційно 
вибуховою атмосфери.
Обладнання оснащене внутрішні пристроями обмеження тиску,
тому повинне встановлюватися із забезпеченням того, робочий 
тиск вузла, на який воно встановлюється, ніколи не перевищує 
значення максимального допустимого тиску (PS).  
Користувач отже повинен передбачити, якщо вважає це за
необхідне, установку на вузол відповідних систем обмеження 
тиск; крім того повинен обладнати станцію відповідними
системами скидання і дренажу для того, щоб мати можливість 
скинути тиск або рідину, що містяться на станції, до початку 
будь-яких робіт з перевірки та технічного обслуговування .   
Якщо установка обладнання вимагає застосування на місці 
фітингів під тиском, вони повинні встановлюватися 
відповідно до інструкцій виробника цих фітингів. Вибір 
фітинга повинен здійснюватися з урахуванням специфічного 
застосування обладнання та передбачуваних технічних 
характеристики станції.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Введення в експлуатацію повинен здійснюватися
персоналом, який пройшов належну підготовку . 
Під час робіт по введенню в експлуатацію персонал, в якому 
немає крайньої необхідності, повинен бути вилучений на 
безпечну відстань, а також відповідним чином повинна бути 
позначена заборонена зона (таблички, тимчасові огорожі і т.д). 
Слід перевірити, чи відповідають настройки обладнання
запитаним, при необхідності передбачити їх відновлення до 
необхідних значень відповідно до методів, зазначеними далі в 
керівництві. 
Під час введення в експлуатацію повинні бути оцінені ризики,
обумовлені можливими скидами в атмосферу горючих або 
шкідливих газів. 
При у становке н а распределительные с ети для природного г аза
необходимо учитывать рис к об разования вз рывоопасной см еси
(газ/воздух) внутри трубопроводов. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВІ 97/23 / EC (PED)

Регулятор HP100 класифікований як пристрій під тиском відповідно до 
Директиви 97/23 / EC 
(PED).Регулятор HP100 з вбудованим відсікаючим пристроєм з реле 
тиску для спрацьовування по максимальному тиску визначено як 
пристрій забезпечення безпеки відповідно до Директиви PED і отже 
знову ж відповідно до Директиви PED може використовуватися як в 
якості пристрою під тиском, так і в якості пристрою забезпечення 
безпеки. Конфігурація регулює регулятор плюс регулятор монітор на 
лінії визначена як пристрій устаткування забезпечення безпеки 
відповідно до Директиви PED. В даному випадку завдання 
користувача полягає в перевірці, щоб максимальне допустимий тиск 
(PS) пристроїв під тиском, які підлягають захисту, була сумісно з 
налаштуванням регулятора монітора і з його класом тиску закриття 
(SG) 
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РЕГУЛЯТОР ТИСКУ СЕРІЇ HP100

ОПИС.

Регулятори тиску серії HP100 являють собою пристрої прямої дії, з мембранним управлінням і 
протидією пружини, призначені для низького тиску. 

Ці регулятори були спроектовані і сконструйовані для установки на маленькі цивільні об`єкти або 
промислових споживачів; мають високу точність регулювання, безпеку і надійністю роботи. 

Особливими характеристиками регуляторів HP100 є наступні:

ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1  
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 велика стабільність регульованого тиску;
 можливість регулювання регульованого тиску і відсікаючих пристроїв;
 відсікаючий пристрій по збільшенню вихідного тиску;
 відсікаючий пристрій по зменшенню вихідного тиску;
 вбудований скидний клапан;
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 проектний тиск PS: до 20 бар;
 діапазон вхідного тиску bpu:  1/20 бар
 діапазон вихідного тиску Wd:

AP:   200/800 мбар
AP TR:   800/4500 мбар

 діапазон тиску відсікаючого клапана по макс.:
Wd OPSO 300 / 7000 мбар

 діапазон тиску відсікаючого клапана по мін.:
Wd UPSO 100 / 3000 мбар

 клас точності AC: до 5;
 клас тиску закриття SG:  до 10;
 Температура навколишнього середовища:

-30°C / + 60°C.

ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1  
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 для застосувань в побутовій, промисловій та хімічній сфері;
 придатний для природного газу, зрідженого газу і некоррозійних газових компонентів;

З'ЄДНАННЯ

На корпусі регулятори виконані три з'єднання: одне на вході газу діаметра 1” і один на виході газу 
діаметра 1” чи 1” NPT. 
На ці з'єднання може встановлюватися широкий ряд різних фіксованих фітингів або фітингів, що 
приєднуються за допомогою обертової шайби.

УСТАНОВКА

Правильне монтажне положення наступне:

 З природним газом або іншими некоррозійнимі газами, які не мають явищ ріконденсаціі,
застосування можливо в будь-якому положенні.

 З зрідженим газом рекомендоване положення з вихідним патрубком, направленим вниз.
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ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ РЕГУЛЯТОРА 

При відсутності тиску запірна частина 7 утримується в положенні відкриття пружиною 3.

Вихідний тиск Pd контролюється за допомогою порівняння між навантаженням пружини 3 і 
зусиллям, які вихідний тиск чинить на мембрану 5.
Рух мембрани 5 передається за допомогою штока 6 на запірну частину 8, яка, зміщуючись з сідла 
клапана 7, створює площу проходу, необхідну для регулювання витрати середовища. Запірна частина 
8 оснащена прокладкою з вулканізованої гумою для забезпечення відмінної герметичності, коли 
запитана витрата дорівнює нулю.
Припустимо. Що в ході роботи вихідний тиск Pd зменшується, зусилля, яке воно робить на мембрану 
5, стає менше навантаження пружини 3.
Отже мембрана опускається, викликаючи, через шток 6, видалення запірної частини 8 від сідла 
клапана 7. Як наслідок витрата газу збільшується, поки не відновиться початкове значення 
настроювального тиску.
Якщо ж вихідний тиск Pd починає рости, зусилля, чиниться на мембрану 5, перевищує навантаження 
пружини 3. Запірна частина 8 зміщується до положення закриття, повертаючи вихідний тиск до 
попередньо встановленого значення.
В умовах нормальної роботи запірна частина 3 позиціонується таким чином, щоб утримувати тиск Pd 
біля попередньо обраного значення настройки. Для регулювання настроювального тиску слід 
відповідним чином крутити внутрішній регулювальний наконечник 2, за годинниковою стрілкою для 
його збільшення, проти - для його зменшення.

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 Pd  Pu 
 8 
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ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ СКИДНОГО КЛАПАНА

Щоб уникнути того, що невеликі течі ущільнювальної прокладки при нульовій витраті або різкі і тимчасові 
надтиску зможуть привести до спрацьовування відсікаючого пристрою по максимальному тиску, 
регулятор оснащений вбудованим скидним клапаном.
Він працює таким чином:
при закритому регуляторі можливі надтиски піднімають мембрану 4 з опорним диском, перемагаючи 
зусилля пружини 21.
Газ, в малих кількостях (до 0,4 м3/год), виходить через сідло, дозволяючи уникнути виникнення таких 
надтисків, які призводять до спрацьовування відсікаючого пристрою по максимальному тиску.
Налаштування скидного клапана має фіксоване значення, що перевищує налаштування регулятора і 
менше настройки відсікаючого клапана по максимальному тиску.

21 
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ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ ВІДСІКАЮЧОГО ПРИСТРОЮ ПО 
МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ

Відсікаючий пристрій по максимальному тиску являє собою пристрій забезпечення безпеки, який 
передбачений нормативним документом UNI CIG 8827.
Воно спрацьовує і перекриває подачу газу, коли тиск досягає попередньо встановленого 
настроювального значення.
Коли тиск в камері S досягає попередньо заданого значення, зусиллю, що впливає на мембрану 17, 
протидіє настроювальна пружина 14 (зовнішня), розчіплюючи запірну частину 12, яка перериває 
подачу газу.
Взвод повинен здійснюватися вручну, шляхом впливу на спеціальну рукоятку 15.
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ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ ВІДСІКАЮЧОГО ПРИСТРОЮ ПО
МІНІМАЛЬНОМУ ТИСКУ АБО ПО МАКСИМАЛЬНІЙ ВИТРАТІ

Відсікаючий пристрій по максимальному тиску являє собою пристрій забезпечення безпеки, який 
передбачений нормативним документом UNI CIG 8827. 
Воно спрацьовує і перекриває подачу газу, коли тиск досягає попередньо встановленого 
настроечного значення.
Коли тиск в камері S досягає попередньо заданого значення, зусиллю, що впливає на мембрану 17, 
протидіє настроювальна пружина 14 (внутрішня), розчіплюючи запірну частину 12, яка перериває 
подачу газу.
Взвод повинен здійснюватися вручну, шляхом впливу на спеціальну рукоятку 15.
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- Перевірити, щоб на виході регулятора не було встановлено обладнання з категорією вище I,
(Директива 97/23 / CE за приладами під тиском).

- Перевірити, що установка здійснена відповідно до чинних нормативів і згідно з правилами 
хорошої техніки при використанні скрапленого газу, природного газу і некоррозійних газів.

- Перевірити, щоб дані, нанесені на заводську табличку, відповідали даним, необхідним 
підключеному (им) паливним пристроєм (ам).

- Регулятор повинен бути встановлений з захистом від атмосферних впливів і прямих сонячних 
променів.

- Доступ до регулятора повинен бути дозволений тільки персоналу, що має кваліфікацію для 
проведення технічного обслуговування.

- Перевірити, щоб до монтажу трубопровід був належним чином очищений;
- Перевірити, що установка здійснена відповідно до чинних нормативів і згідно з правилами 

хорошої техніки при використанні природного газу;
- Перевірити, що регулятор встановлений згідно з приписами виробника, зокрема слід 

перевірити:

 Наявність як мінімум одного запірного крана на вході;
 Наявність правильного об'єму між регулятором і використовуваним 

обладнанням (більше 1/500 номінальної витрати для тисків до 300 мбар, понад 
1/1000 для більш високих тисків).

 Правильність монтажного положення регулятора; особливо доступність 
елементів настройки, взводу, контролю. 

ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДО ПОДАЧІ ГАЗУ

1 Діапазон вхідного тиску

2 Регульований вихідний тиск

3 Виробнича партія
4 Номінальні витрати

5    Тиск спрацьовування відсікача по
      максимуму  
6   Тиск спрацьовування відсікача по

мінімуму
7    Рік виробництва
 8    Модель 
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 1 

 16 

 Pu 

 15 

 2 

 18 

 19 

- Повільно відкрити запірний кран, розташований на вході регулятора і переконатися в 
наявності газу в лінії.

- Створити невеликий витік газу назовні вихідного трубопроводу.
- Зняти захисну заглушку 16 і витягнути рукоятку 15, шляхом загвинчування її на валу і 

повільного витягування: цій дії буде зустрінуте опір, величина якого буде настільки більше, 
наскільки вище тиск на вході регулятора. Дана операція повинна бути виконана пальцями, 
стежачи за тим, щоб ні в якому разі, не повернути на себе шток рукоятки. Хід рукоятки 
приблизно 10 мм, і вона залишиться в даному положенні, якщо стався взвод.

- Переконатися в позитивному результаті введення в експлуатацію, відгвинтити 15 і встановити 
її в відповідну нішу на заглушці 16.

- Перевірити значення настроювального тиску регулятора.
- Встановити назад захисну заглушку 16.
- Закрити невеликий витік на виході і перевірити герметичність регулятора за допомогою 

значення манометра по показанням надтиску закриття.
- Дуже повільно відкрити запірний кран на виході. 

ВВЕДЕННЯ РЕГУЛЯТОРА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
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РЕГУЛЮВАННЯ

Всі регулятори налаштовані на тиску подачі і спрацьовування відсікача по максимальному 
тиску на значення, запитані замовником безпосередньо від виробника; значення настройки 
вказані на табличці.

Є можливість здійснювати зміни настройки від значення, наведеного на табличці, як показано в 
таблиці.

Для збільшення або зменшення робочого тиску зняти заглушку 1, що закриває пружину і за 
допомогою звичайного торцевого ключа на 27 мм. повернути накінечник 2 за годинниковою стрілкою 
для збільшення тиску і проти годинникової стрілки для його зменшення.

ВАЖЛИВО
При збільшенні значення робочого тиску необхідно також збільшити настройку 
спрацьовування відсікаючого пристрою по максимальному тиску.
Для здійснення даної операції необхідно зняти заглушку 16 і за допомогою звичайного торцевого 
ключа на 27 мм. повернути накінечник 18 за годинниковою стрілкою для збільшення тиску і проти 
годинникової стрілки для його зменшення.

Для здійснення регулювання настройки відсікаючого пристрою по мінімальному тиску необхідно 
зняти заглушку 16 і за допомогою звичайного торцевого ключа на 13 мм. (Або шестигранного ключа 
на 8 мм, в залежності від моделі) повернути накінечник 19 за годинниковою стрілкою для збільшення 
тиску і проти годинникової стрілки для його зменшення.

 1 

 Pu 

 2 

 16 

 15 

 18 

 19 



HP 100 AP              

d Lo De N. Min Min Max Max

mBar

1 300 300 349 3491 6 4 4 7 0 1 3 5 G I              Жовтий 3,2 63 34
6 4 4 7 0 0 3 8 G I              Жовтий 2 40 15

1 350 350 800 8002 6 4 4 7 0 2 0 3 V E R            Зелений       4 64 34
6 4 4 7 0 0 3 8 G I              Жовтий 2 40 15

0001

HP 100 AP TR            

d Lo De N. Min Min Max Max

mBar

2 800 800 1299 12991 6 4 4 7 0 2 0 3 V E R            Зелений 4 64 34
6 4 4 7 0 0 3 1 R O            Червоний 1,7 40 15

3 1300 1300 1499 14992 6 4 4 7 0 2 0 3 V E R            Зелений      4 64 34
6 4 4 7 0 0 3 8 G I              Жовтий 2 40 15

3 1500 1500 2499 24993 6 4 4 7 0 1 1 8 R O                   Червоний 4,5 68 34
6 4 4 7 0 0 3 8 G I              Жовтий       2 40 15

3 2500 2500 4500 45004 6 4 4 7 0 1 6 5 Z B             Білий 5 64 34
6 4 4 7 0 0 3 8 G I              Жовтий 2 40 15

0002

OPSO - HP 100            

d Lo De N. Min Min Max Max

mBar

450 450 599 5991 6 4 4 7 0 1 1 6 G I              Жовтий 3,2 40 34
600 600 1299 12992 6 4 4 7 0 0 5 1 B I              Білий 3,2 50 34

1300 1300 1999 19993 6 4 4 7 0 0 5 7 B L                   Синій 3,5 50 34
2000 2000 3499 34994 6 4 4 7 0 0 5 8 A R             4 50 34
3500 3500 4999 49995 6 4 4 7 0 0 5 9 A Z             Блакитний 4,5 50 34
5000 5000 7000 70006 6 4 4 7 0 0 6 0 N E              Чорний 5 48 34

0003

UPSO - HP 100  

d Lo De N. Min Min Max Max

          mBar

100 100 199 1991 6 4 4 7 0 0               2 4 B I Білий 1,3 45 15
200 200 999 9992 6 4 4 7 0 0 3               8 G I Жовтий 2 40 15

1000 1000 1999 19993 6 4 4 7 0 0 4 5             M A Коричневий 2,4 41 15,3
2000 2000 3000 30004 6 4 4 7 0 0 4              6 B       L    Синій 3 40 15

0004

12
ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1  
Тел./факс:  +38 (044) 494.09.31,32,33,34, e-mail: office@ukrgazkom.com.ua , http://www.ukrgazkom.com.ua

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ СЕРІЇ HP100

ДІАПАЗОНИ НАЛАШТУВАННЯ ПРУЖИН (в мбар)

 Пункт  Код пружини  Колір пружини 

 Пункт  Код пружини  Колір пружини 

 Пункт  Код пружини  Колір пружини 

 Пункт  Код пружини  Колір пружини 

 Помаранчевий 

 Діапазон пружини в мбар  

 Діапазон пружини в мбар  

 Діапазон пружини в мбар  

 Діапазон пружини в мбар  

  Заводський діапазон За

  Заводський діапазон За

  Заводський діапазон За

  Заводський діапазон За

ПРИЧИНИ МОЖЛИВОГО СПРАЦЮВАННЯ ВІДСІКАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ПО 
МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ

Запобіжний відсікач по максимальному тиску на виході спрацьовує при перевищенні тиском 
настроювального значення внаслідок:

ü неповної герметичності регулятора другого ступеня, обумовленою в основному забрудненням;
ü надтиском, спричиненим різким перериванням подачі газу (пальники котлів або печей);



ВЗВОД ВІДСІКАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

До продовження робіт по відновленню роботи регулятора з подальшим взводом відсікаючих 
пристроїв потрібно встановити й усунути причини, які викликали спрацювання. Для повторного 
взводу двох пристроїв повторити дії, як для введення в експлуатацію.

УВАГА: відсікач по максимальному тиску не зводиться, якщо в мережі, на виході регулятора, не 
вилучено надтиск. 

ПЕРІОДИЧНІ ПЕРЕВІРКИ

Для гарної ефективності регулятора і запобіжних пристроїв рекомендується проводити їх 
періодичну перевірку.
Терміни проведення не повинні перевищувати терміни, передбачені в діючих нормативних 
документах, і в будь-якому випадку слід дотримуватися норм хорошої техніки, при необхідності 
скорочуючи періодичність, якщо того вимагають умови експлуатації.

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

- Перекрити вихідний кран регулятора;
- Перевірити, що тиск на виході стабілізувався на значенні надтиску закриття;
- Приєднати зовнішнє джерело тиску до місця відбору тиску, розташованому між регулятором і

вихідним краном;
- Збільшувати тиск, поки не буде зареєстровано спрацьовування скидного клапана, що

сигналізується виходом газу з скидного виведення, розташованого на кришці;
- Заглушити скидний вивід і збільшувати тиск, поки не спрацює відсікаючий пристрій по

максимальному тиску;
- Видалити заглушку зі скидного виведення і скинути тиск на виході регулятора;
- Перевірити герметичність запірної частини відсікаючого клапана.

 відсутності тиску на вході регулятора;
 різкому збільшенні подачі газу (пальники котлів або печей).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УНИКНИННЯ СПРАЦЬОВУВАННЯ ВІДСІКАЮЧИХ
ПРИСТРОЇВ, НЕ ВИКЛИКАНИХ ВІДХИЛЕННЯМ ВІД НОРМИ З БОКУ СПОЖИВАЧІВ

- Не перевищувати значення максимального споживання регулятора;
- Не здійснювати подачу на регулятор тиску, нижче зазначених меж;
- Не здійснювати продування вихідної лінії з встановленим регулятором;
- Не живити обладнання, що працює за принципом вкл. - викл., якщо воно розташоване 

безпосередньо на виході регулятора. 

ПРИЧИНИ МОЖЛИВОГО СПРАЦЮВАННЯ ВІДСІКАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ПО 
МІНІМАЛЬНОГО ТИСКУ АБО ПО МАКСИМАЛЬНІЙ ВИТРАТІ

Регулятори тиску HP100 працюють, як правило також, як обмежувачі витрат.
При великих витратах спрацьовує відсікаючий пристрій по максимальній витраті.
Той же відсікач спрацьовує, якщо вихідний тиск опускається нижче значення настройки відсікаючого 
пристрою по мінімальному тиску.

  Це може виникати при:
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Обслуговування та технічне обслуговування регуляторів тиску
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
Посилаючись на вищевказану норму, наведемо нижче зведену схему робіт з обслуговування і 
технічного 
обслуговування, рекомендованих з метою коректної експлуатації регуляторів тиску. Щоб уникнути 
двозначності в розумінні і застосуванні даного розділу необхідно привести визначення найбільш 
важливих термінів: 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ: Відхилення від передбачених умов експлуатації. 

НЕСПРАВНІСТЬ :    

ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

ІНСПЕКЦІЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА: 

ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

Планове   
профілактичне 
Технічне 
обслуговування 

Коррективне 
технічне 
обслуговування

  Припинення здатності пристрою виконувати задану функцію. 

Сукупність інспекційних операцій і функціональної перевірки пристроїв, для 
яких немає необхідності в їх демонтажі. 

Контролювання стану збереження установки і коректної роботи пристроїв за 
допомогою візуальної перевірки. 

Контролювання коректності роботи пристрою або його частини за допомогою 
дій вручну або за допомогою спеціальних інструментів або обладнання. 

Сукупність дій, здійснення яких вимагає робіт по монтажу пристроїв 

Сукупність операцій по частковому або повному демонтажу пристроїв, чистка, 
контроль складових вузлів і заміна деталей, схильних до зносу або 
руйнування, які виконуються через попередньо встановлені проміжки часу з 
метою скорочення можливості виникнення несправності або погіршення в 
роботі пристрою 

Технічне обслуговування, яке виконується внаслідок визначення або 
несправності і спрямоване на відновлення умов нормального функціонування 
пристрою

Роботи по обслуговуванню і технічному обслуговуванню повинні виконуватися компетентним 
персоналом, що має як належну підготовку, так і достатній досвід. Спеціальні операції з перевірки та 
технічному обслуговуванню, що стосуються окремих пристроїв, що складають вузол редукування, 
повинні здійснюватися з урахуванням експлуатаційних вимог, зазначених в керівництві виробника по 
експлуатації та технічному обслуговуванню 

1) ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обслуговування полягає у виконанні дій по ІНСПЕКЦІЇ і функціональним перевіркам. Дані дії не
включають в себе роботи по частковому або повному демонтажу пристроїв для заміни зношених
деталей.

На підставі інспекцій і функціональних перевірок може стати очевидна необхідність проведення 
коррективного технічного обслуговування. 

ІНСПЕКЦІЇ  
Операції по ІНСПЕКЦІЇ виконуються просто за допомогою візуального спостереження за станцією і отже 
без застосування робочих інструментів.. 
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Як зазвичай ведеться спостереження за: 
• ступенем засмічення фільтра за допомогою індикатора засмічення,
• значенням тиску на вході регулятора (вхід),
• значенням тиску на виході регулятора (вихід),
• стабільністю вихідного тиску,
• відсутністю аномального рівня шуму,
• можливим спрацьовуванням запобіжних пристроїв (монітор та / або відсікач),,

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ 
Операції по функціональним перевіркам здійснюються просто за допомогою перевірки коректного 
функціонування пристрою або його частини за допомогою дій вручну або за допомогою спеціальних 
інструментів. В якості прикладу можна привести функціональні перевірки спрацювання відсікаючого 
клапана або монітора. 

Якщо результати інспекцій або функціональних перевірок не 
виявляють відхилень від норми в роботі, не вимагається  проведення 
будь-яких дій по коррективному технічному обслуговуванню.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Технічне обслуговування передбачає два випадки: планове профілактичне технічне обслуговування і 
коррективне технічне обслуговування. Планове профілактичне технічне обслуговування являє собою 
діяльність, яка здійснюється після закінчення встановленого проміжку часу, який починається від 
першого введення в експлуатацію. Коррективне ж технічне обслуговування здійснюється на пристроях, 
які в ході роботи або в ході інспекції або вході функціональної перевірки демонструють роботу, що має 
відхилення від норми. Інспекції, функціональні перевірки і планове технічне обслуговування з метою 
гарантування функціональності пристроїв повинні програмуватися згідно спеціальних оперативних 
планів. Частота проведення робіт як правило встановлюється на виходячи з якості газу, внутрішнього 
стану чистоти трубопроводів мережі, номінальних витрат і типології встановлених станцій, а також 
тисків подачі цих станцій. У наведеній нижче таблиці наведена мінімальна частота, яка в будь-якому 
випадку повинна застосовуватися для інспекцій, функціональних перевірок і робіт по плановому 
профілактичному технічному обслуговуванню в залежності від тиску подачі і продуктивності 
встановлених регуляторів. 

Мінімальна частота проведення робіт з обслуговування і технічного обслуговування щодо 
діапазону тиску подачі і номінальних витрат вузлів редукування тиску. 
 (довідковий документ: Італійська норма UNI 10702 и UNI 10702 /EC ) 

Qnom = номінальна витрата регулятора, виражена в нм3 / год

Вхідний

тиск

Номінальна витрата вузла редукування (нм3/год)

бар Qnom>120 60 < Qnom< 120 Qnom<60 

інспекції функці 

ональні 

перевірки

технічне 
обслуговування

функці 
ональні 
перевірки

технічне 

обслуговування

технічне 

обслуговування

від  0,04 до 0,5 *) 1 кожн. 2 роки 1 кожн. 8 років 1 кожн. 3 роки По необхідності

***)

По необхідності ***)
від  0,5 до 5,0 *) 1 кожн. рік**) 1 кадл. 7 років 1кожн. 2 роки

від 5,0 до 12 *) 1 кожн. рік**) 1 кожн. 5 років 1 кожний рік

*) інспекції повинні проводиться в проміжок між двома наступними функціональними перевірками. Їх частота визначається відповідно 

до вищевказаних критеріїв

 **) підлягають проведенню в будь-якому випадку протягом 18 місяців після установки 
***) слід мати на увазі корективне технічне обслуговування або заміна аварійного пристрою
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КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 (заповнюється монтажною організацією) 

 Заводський № _____________________ 

1. Дата установки_____________________________20___г.

2. Адреса установки________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Адреса і телефон житлово-експлуатаційної контори__________

_______________________________________________________ 

4. Найменування експлуатаційної контори газового господарства

_______________________________________________________ Телефон_________________ 

Адреса_________________________ 

5. Ким проведений монтаж___________________________________
________________________________________________________

(найменування організації) 

6. Ким здійснені (на місці установки) регулювання і налагодження

________________________________________________________
(Найменування організації, посада, прізвище) 

________________________________________________________ 

7. Дата введення в експлуатацію _____________________ 20__г.

8. Ким проведений пуск газу і інструктаж по користуванню регулятором

__________________________________________________________ 

9. Інструктаж прослуханий, правила користування регулятором засвоєні. Прізвище

абонента______________________ підпис____________ _____________20__р 

ПРИМІТКА: 

• для регуляторів, що мають номінальну витрату (Q nom) між 60 і 120 м3 / ч інспекції
не передбачені.

• для регуляторів, що мають номінальну витрату (Q nom), що дорівнює або менше 60 м3 / год
не передбачені ні інспекції, ні функціональними перевірками

• ” По необхідності” означає: в разі вияву роботи, що має відхилення від норми
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Відмітки про технічне обслуговування 

Дата Ким виконано, посаду, П.І.Б. підпис



www.fiorentini.com

Pietro Fiorentini S.p.A.
via. E. Fermi 8/10
I-36057 Arcugnano (VI) Италия

Тел. +39 0444 968.511
Факс. +39 0444 960.468

Дані не зобов'язують. Ми залишаємо за 
собою право на внесення змін без 
попереднього повідомлення

ʇʨʝʜʩʪʘʚʥʠʮʪʚʦ ʚ ʋʢʨʘʾʥʽ:   
ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Телефон: +38 044 494 09 31

Факс: 
+38 044 494 09 31
+38 044 494 09 34

www.ukrgazkom.com

www.ukrgazkom.com.ua
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