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Інструкція з  експлуатації 



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 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: 
о з н а й о м и т и с я  з  п р и с т р о я м и  б е з п е к и , 
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 навантаженням
(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 внутрішніми 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 
тиску; 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 установці н а розподільні мережі для природного газу необхідно 
враховувати ризик утворення вибухонебезпечної суміші (газ / повітря) 
усередині трубопроводів.

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВІ 97/23 / EC (PED)

Регулятор DIVAL 600 класифікований як пристрій під тиском відповідно 
до Директиви 97/23 / EC 
(PED).Регулятор DIVAL 600 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 DIVAL 600 

ВСТУП

Регулятор Dival 600 класифікований як пристрій під тиском відповідно до Директиви 
97/23 / EC 
(PED).Регулятор Dival 600 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).

ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1  
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулятор тиску DIVAL 600 являє собою регулятор тиску для газоподібних 
середовищ, які пройшли попередню підготовку, придатний для середнього та 
низького тиску.
DIVAL 600 являє собою регулятор нормально відкритий і як наслідок відкривається 
в разі:

прориву основної мембрани;
відсутність сигналу регульованого тиску. 

Регулятор тиску DIVAL 600 являє собою конструкцію "вхід зверху (top entry)", 
відрізняється простотою технічного обслуговування і можливістю застосування опцій 
безпосередньо на місці установки. Відмінне урівноваження вузлів, на які впливають 
зміни вхідного тиску, забезпечує точне регулювання вихідного тиску.
Основні характеристики роботи даного регулятора тиску наступні: 

• проектний тиск PS: до 20 бар
• температура навколишнього середовища: -40 °C ÷ +60 °C (з корпусом з сталі)

-30 °C ÷ +60 °C (з корпусом з чавуну)

• діапазон вхідного тиску bpu: 0,1 ÷ 20 бар
• діапазон можливого регулювання Wd: 12 ÷ 4400 мбар
• клас точності AC: до 5
• клас тиску закриття SG: до 10
• наявні розміри Ду: 1 " - 1 "1/2 - 2"
• фланцеві з'єднання: ANSI150 або PN16
• різьбові з'єднання: тільки з чавуну і для Ду 2" 

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
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Являє собою пристрій, що приводиться в дію 
пружиною з контролем вихідного тиску Pd за 
допомогою зовнішнього відбору імпульсу. 

При відсутності тиску запірна частина утримується в  
положенні відкриття пружиною і системою зворотних 
важільних механізмів, прикріплених до штоку запірної 
частини.

При роботі вихідний тиск регулятора Pd контролюється за допомогою рівноваги між 
дією пружини і дією, що надаються вихідним тиском (настроювальний тиск Pds) 
на мембрану.

РІВНОВАГА = ПОСТІЙНИЙ ВИХІДНИЙ ТИСК

У цьому порівнянні крім того беруть участь вага рухомої групи і
динамічні штовхаючі зусилля на запірну частину клапана 

ПРИНЦИП ДІЇ РЕГУЛЯТОРА ПРЯМОЇ ДІЇ

Pu Pd

ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
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Тиск на вході Pu, навіть якщо він змінюється, не робить ніякого впливу на
рівновагу запірної частини, оскільки він анулюється дією балансувального 
пристрої. 

Хід основної мембрани передається за допомогою внутрішньої системи важільних 
механізмів на шток і, отже, на запірну частину, яка рухається перпендикулярно 
напрямку потоку газу.

Герметичне закриття і, отже, герметичність між вхідним тиском Pu і вихідним тиском
Pd забезпечено гумовим ущільненням, закріпленій на запірній частині. 

Регулювання здійснюється  шляхом порівняння між навантаженням настроювальної 
пружини і штовхаючим зусиллям на мембрану, що викликається вихідним тиском 
Pd. 

Якщо, наприклад, в ході роботи відбувається зменшення вихідного тиску Pd
нижче значення настройки Pds (через збільшення необхідної витрати або
зменшення вхідного тиску), то має місце порушення рівноваги, яке викликає 
відкриття запірної частини. 

І отже збільшення витрати, поки вихідний тиск Pd знову не досягне заданого
налаштувального значення Pds.

Навпаки, при збільшенні вихідного тиску Pd понад значення налаштування Pds
(через зменшення необхідної витрати або збільшення вхідного тиску Pu),
викликається закриття запірної частини. 

І отже зменшення витрати, поки вихідний тиск Pd знову не досягне
настроювального значення Pds. 

Передбачені два антипомпажні пристрої, завдання яких полягає в уповільненні 
відпливу / припливу газу / повітря в головці тільки на перехідних фазах для 
усунення можливих явищ коливання регульованого тиску. 

В умовах нормальної роботи запірна частина позиціонується таким чином, 
щоб підтримувати вихідний тиск Pd у попередньо обраного настроювального
значення Pds. 

Для регулювання вихідного тиску і, отже, налаштування Pds необхідно
належним чином крутити регулювальний накінечник, за годинниковою стрілкою 
для збільшення налаштування і проти годинникової стрілки, щоб зменшити.

   
    

Після завершення регулювання настроечного тиску Pds 
встановити і закріпити на кришці закриваючий ковпачок.

Є регулятором fail open (в разі аварії відкритий) (реакція
на відкриття), тобто відкривається в разі:

- прориву основної мембрани;
- відсутності сигналу регульованого тиску; 

6Pu
Pu 
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Діапазони налаштування (Wds) різних передбачених пружин. 

Ду 25 - 32 
Характеристики пружини 

Код Колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар
Нормальний регулятор 

2701345 ЖОВТИЙ 65 180 3,5 10  ÷  18 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701620 ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 180 4 15  ÷  30 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701860 ЧЕРВОНИЙ 65 180 4,5 25  ÷  49 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2702190 ЗЕЛЕНИЙ 65  180 5 40  ÷  75 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 62  ÷  120 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702540 СИНІЙ 65 180 6 100  ÷  170 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702730 ГОЛУБИЙ 65 180 6,5 145  ÷  270 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702950 КОРИЧНЕВИЙ 65 180 7 230  ÷  350 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

Перевернутий регулятор
2701345 ЖОВТИЙ 65 180 8  ÷  15 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701620 ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 180 4 12  ÷  26 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701860 ЧЕРВОНИЙ 65 180 4,5 21  ÷  46 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2702190 ЗЕЛЕНЫЙ 65 180 5 36  ÷  70 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 57  ÷  120 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702540 СИНІЙ 65 180 6 100  ÷  170 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702730 ГОЛУБИЙ 65 180 6,5 145  ÷  270 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702950 КОРИЧНЕВИЙ 65 180 7 230  ÷  350 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

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
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Ду 40 – 50 BP 
Характеристики пружини 

Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар
Нормальный регулятор 

2701345 ЖОВТИЙ 10  ÷  18 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701620 ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 180 4 15  ÷  30 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701860 ЧЕРВОНИЙ 65 180 4,5 25  ÷  49 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2702190 ЗЕЛЕНЫЙ 65 180 5 40  ÷  75 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 62  ÷  90 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

Перевернутий регулятор
2701345 ЖОВТИЙ 65 180 3,5 8  ÷  15 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701620 ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 180 4 12  ÷  26 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2701860 ЧЕРВОНИЙ 65 180 4,5 21  ÷  46 2700525 ПОМАРАНЧЕВИЙ 22 40 2 
2702190 ЗЕЛЕНИЙ 65 180 5 36  ÷  70 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 57  ÷  90 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

Ду 40 – 50 MP 
Характеристики пружини 

Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар
Нормальный регулятор 

2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 75  ÷  120 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702540 СИНІЙ 65 180 6 100  ÷  170 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702730 ГОЛУБИЙ 65 180 6,5 145  ÷  270 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702950 КОРИЧНЕВИЙ 65 180 7 230  ÷  350 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

Перевернутий регулятор
2702370 ЧОРНИЙ 65 180 5,5 75  ÷  120 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702540 СИНИЙ 65 180 6 100  ÷  170 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702730 ГОЛУБИЙ 65 180 6,5 145  ÷  270 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 
2702950 КОРИЧНЕВИЙ 65 180 7 230  ÷  350 2700645 ЧЕРВОНИЙ 22 40 2,3 

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

65 180 3,5 
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Ду 25 – 32 – 40 – 50 TR 
Характеристики пружини 

Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар
Нормальный регулятор 

2702940 ГОЛУБИЙ 65 150 7 280  ÷  720 2700999 22 37 3 
2703125 БІЛИЙ / ЖОВТИЙ 65 150 7,5 590  ÷  1000 2700999 22 37 3 
2703325 БІЛИЙ/ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 150 8 840  ÷  1250 2700999 22 37 3 
2703685 БІЛИЙ / ЗЕЛЕНИЙ 65 150 9 1050  ÷  2300 2700999 22 37 3 
2704180 БІЛИЙ/ЧОРНИЙ 65 150 10,5 2000  ÷  4400 2700999 22 37 3 

Перевернутий регулятор
2702940 ГОЛУБИЙ 65 150 7 280  ÷  720 2700999 22 37 3 
2703125 БІЛИЙ/ЖОВТИЙ 65 150 7,5 590  ÷  1000 2700999 22 37 3 
2703325 БІЛИЙ/ПОМАРАНЧЕВИЙ 65 150 8 840  ÷  1250 2700999 22 37 3 
2703685 БІЛИЙ/ЗЕЛЕНИЙ 65 150 9 1050  ÷  2300 2700999 22 37 3 
2704180 БІЛИЙ/ЧОРНИЙ 65 150 10,5 2000  ÷  4400 2700999 22 37 3 

ВИБІР РОЗМІРУ РЕГУЛЯТОРА 

Вибір розміру регулятора спрощується за допомогою застосування коефіцієнта 
витрати KG. Витрати при максимальному відкритті і різні робочі параметри залежать 
від співвідношень: 

A-1 в некритичному режимі: (Pu < 2xPd)

Q = KG x  Pd  x (Pu – Pd) 

A-2 в критичному режимі: (Pu ≥ 2xPd)

 де: 
 Q  = витрата в стм³/год            
          Pu = абсолютний вхідний тиск в бар

 Pd = абсолютний вихідний тиск в бар 
        KG
Q =           x Pu 
          2 

Значення коефіцієнтів KG вказані в наступній таблиці. 

ГОЛОВКИ Ø 280 Ø 280/TR 
РАЗМІР 1” 1”1/4 1”1/2 2” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 

 KG 283 315 685 821 331 351 727 809 

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
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З метою стримування звукових випромінювань і прямолінійних ділянок для 
розміщення відборів імпульсу рекомендується утримувати швидкість газу на 
вихідному фланці на значеннях, що не перевищують: 

для Pd  нижче 0,5  бар  
для Pd  між 0,5 и 5  бар

         250 м/сек           
200 м/сек   

Швидкість газу на вихідному фланці може бути визначена за допомогою співвідношення:

        Q         1 – 0,002 x Pd 
V = 345,92 x x         

      Ду²           1 + Pd 

 де: 
V = Швидкість газу в м/сек 
Q = витрата в стм³/год            
Ду = номінальний діаметр 
регулятора в мм Pd = абсолютний 
вихідний тиск в бар 

УСТАНОВКА  

До установки регулятора необхідно переконатися, що: 

a) регулятор може бути встановлений в передбаченому просторі, і
він в достатній мірі доступний для проведення подальших робіт з
технічного обслуговування;

b) вхідні і вихідні трубопроводи знаходяться на однаковому рівні, і
вони в стані витримувати вагу регулятора;

c) фланці входу / виходу трубопроводу паралельні;

d) фланці входу / виходу регулятора очищені, і регулятор не поніс
пошкоджень в ході транспортування;
е) вхідний трубопровід був очищений, були видалені залишкові 
забруднення, такі як зварювальні окалини, пісок, залишки фарби, 
вода і т.д.

           Стандартний регулятор              Перевернутий регулятор 

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

Як правило, запропоноване розташування наступне: 
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Можливі інші варіанти установки: 

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
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Тільки головка TR 

Габарити і розмірі в мм 

Маса в кг 

Dival з відсікачем LA… 

Розміри установки на лінії S згідно з нормами IEC 534-3 и EN 334 

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
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ЛІНІЙНА УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ПІД ПРЯМИМ КУТОМ

Регулятор 

відбір імпульсу 

Контрольний манометр 

Скидний краник 

Запірний кран 

Регулятор відбір імпульсу 

Скидний краник 

Контрольний манометр 

Запірний кран 

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
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СПЕЦІАЛЬНИЙ МНОЖИННИЙ ЗАБІРНИЙ ПРИСТРІЙ

Пневматичні з'єднання повинні виконуватися трубкою
з нержавіючої сталі або міді з мінімальним
внутрішнім діаметром 8мм 

Регулятор встановлюється на лінії, орієнтуючись по стрілці на корпусі в напрямку 
потоку газу. 
Для отримання хорошого регулювання необхідно, щоб розташування місць 
відбору вихідного тиску і швидкість газу в точці відбору відповідали зазначеним 
значенням. 
Регулятор, якщо він використовується в станціях редукування тиску газу, повинен 
встановлюватися як мінімум відповідно до вимог норм EN 12186. Всі відводи 
можливого скидання газу, обумовленого можливими поломками датчиків / 
мембран, повинні бути виведені згідно з нормами EN 12186. 
З метою уникнення збору забруднень і конденсатів в трубах відбору тиску 
рекомендується: 

a) Щоб ці труби проходили під ухилом в напрямку місця приєднання вихідного
трубопроводу з ухилом приблизно 5-10%..

b) Щоб точки під’єднання трубопроводу були завжди приварені на верхній частині
цього трубопроводу, і щоб отвір на трубопроводі не мало грат або виступів
усередині.

Рекомендується, щоб швидкість газу в вихідному трубопроводі не 
перевищувала наступних значень: 

Для Pd між 1,5 и 4,4 бар  Vmax = 25 м/сек 

Для Pd між 0,5 и 1,5 бар Vmax = 20 м/сек 

Для Pd нижче 0,5 бар  Vmax = 15 м/сек   

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
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ОБ'ЄМ НА ВИХОДІ, НЕОБХІДНИЙ ПРИ УСТАНОВЦІ 

У разі застосування регулятора DIVAL 600 для роботи з обладнанням, що працюють 
за принципом ВКЛ-ВИКЛ (ON-OFF) (відключенням або запуск пальника), необхідно 
враховувати, що прилад DIVAL 600, хоча і він класифікований як тип "швидкого 
спрацьовування", вимагає наявності певного об'єму газу між самим приладом і 
пальником, цей об'єм повинен бути належним чином виміряний (як мінімум 1/500 
номінальної витрати для тисків до 300 мбар, 1/1000 для більш високих тисків) з 
метою часткової амортизації коливань тиску, викликаних різкими змінами витрати. 

МОДУЛЬНІСТЬ 
Концепція модульного типу регуляторів серії DIVAL 600 забезпечує можливість 
застосування вбудованого відсікаючого клапану на тому ж корпусі регулятора в тому 
числі і після установки (тільки для версій з 4-х ходовим корпусом). 

Крім того установка спеціального пристрою робить регулятор готовим до роботи в 
якості монітора на лінії. 

МОНІТОР 

Монітор являє собою аварійний регулятор, який починає працювати замість 
робочого регулятора, якщо з якої-небудь причини останній, через відхилення від 
норми або несправності, допускає підвищення вихідного тиску до значення, 
попередньо заданого для спрацьовування монітора. 

Принцип дії DIVAL 600 з функцією монітора

DIVAL 600 з функцією монітора на лінії являє собою регулятор, який, на додаток до 
нормальної версії, має додатковий пристрій балансування рухомої групи, яке 
гарантує більшу точність регульованого тиску і отже таке ж точне значення тиску 
спрацювання без небезпеки інтерференції з основним регулятором.
У даній конфігурації регулятор монітор являє собою конструктивний варіант, 
зображений нижче. 

          СТАНДАРТНИЙ РЕГУЛЯТОР РЕГУЛЯТОР МОНІТОР 

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
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ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН 

Відсічний клапан являє собою пристрій, який негайно перекриває потік газу
(ПОК), якщо через будь-якої несправності регулятора вихідний тиск збільшується або 
зменшується до досягнення заздалегідь визначеного значення для його 
спрацьовування або ж приводиться в дію вручну. 

ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН 

Для регулятора тиску DIVAL 600 існує можливість мати вбудований 

відсічний клапан, як на робочому регуляторі, так і на регуляторі, виконує функцію 
монітора на лінії. Є три версії (LA / BP, LA / MP і LA / TR) в залежності від діапазонів 
тиску спрацьовування. 
Регулятор з вбудованим відсічним клапаном має коефіцієнт KG, відповідний 
значенням, зазначеним у нижче таблиці. 

ГОЛОВКИ Ø 280 Ø 280/TR 
РАЗМІР 1” 1”1/4 1”1/2 2” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 

 KG 280 313 733 859 327 347 786 852 

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
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Основні характеристики даного пристрою наступні: 
o проектний тиск PS: 20 бар для всіх компонентів;
o спрацьовування по збільшенню і / або зменшенню тиску;
o діапазон спрацьовування по збільшенню тиску Wdo: 30 ÷ 5500 мбар 

(залежно від встановленого реле тиску);
o діапазон спрацьовування по зменшенню тиску Wdu: 6 ÷ 3500 мбар

(залежно від встановленого реле тиску);
o точність спрацьовування AG: ± 5% від значення тиску настройки для 

збільшення тиску; ± 15% від значення тиску настройки для зменшення 
тиску;

o ручне керування нажимною кнопкою;
o ручне зведення за допомогою внутрішнього байпаса, що приводиться 

в дію рукояткою взводу. 

Принцип дії відсікаючого клапану LA / ...

Відсічний клапан LA / ... для спрацьовування за мінімальним і максимальним 
тиском в основному складається з запірної частини, встановленої на шток, 
важільного механізму розчеплення, керуючою головки і системи ручного взводу. У 
камері C керуючої головки контрольований тиск Pd впливає на мембрану 21, яка 
жорстко закріплена з валом, оснащеним кулачком 45. Навантаження тиску Pd на 
мембрану протистоять пружині 34 і 35,

  C 

Спеціальна нажимна кнопка 
ручного зчеплення 

Примітка: о-кільце поз. 25 
застосовується для 
спеціальних версій

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
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 які відповідно визначають спрацьовування по збільшенню або зменшенню тиску.
Обертання наконечнику за годинниковою стрілкою викликає збільшення значення 
спрацьовування; при обертанні проти годинникової стрілки - навпаки. У разі 
спрацювання по збільшенню тиску, коли тиск Pd перевищує значення настройки, 
навантаження на мембрану 21 збільшується до перемоги опору пружини 34. Це 
викликає переміщення по напрямку вліво вала 45, який за допомогою кулачка зміщує 
щуп 33, розчіплюючи важільний механізм 29. Таким чином вивільняється шток 5 з 
запірної частиною 19, яка ведеться до закриття пружиною 8. 
Спрацювання ж по зменшенню тиску відбувається наступним чином. Поки значення 
тиску Pd залишається нижче навантаження настройки пружини 35, тримач пружини 
13 залишається в положенні опори на тримач 12. При зменшенні тиску Pd нижче 
попередньо заданого значення пружина 35 зміщує направо держатель 13 і як 
наслідок вал 45. Кулачок таким чином зміщує щуп 33, викликаючи розчеплення 
важільного механізму 29. 
Взвод відсікача здійснюється шляхом витягування втулки 7 по напрямку вниз до 
повторного зчеплення важільного механізму 29. На першій фазі операції необхідно 
почекати, щоб вхідний тиск через внутрішній байпас перейшло на вихід запірної 
частини, врівноважуючи її. Після взводу втулка 7 повинна бути вставлена під тиском 
в своє гніздо.
Умова відкриття або закриття відсікаючого клапану можна визначити ззовні шляхом 
спостереження за положенням кольорового ковпачка 36 за допомогою втулки 7.      

настройки (Wdso и Wdsu) різноманітнихДіапазони можливої 
передбачених пружин. 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ LA/BP 
Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар

Спрацювання по максимальному тиску
2700632 БІЛИЙ

34 
43 2,2 30  ÷  50 

2700912 ЖОВТИЙ 42 2,8 50  ÷  180 
Спрацювання по мінімальному тиску

2700327 БІЛИЙ 15 45 1,3 6  ÷  60 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ LA/MP 
Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар

Спрацювання по максимальному тиску
2700912 ЖОВТИЙ 

34 
42 2,8 140  ÷  180 

2701143 ПОМАРАНЧЕВИЙ 40 3,2 180  ÷  280 
2701139 ЧЕРВОНИЙ 50 3,2 280  ÷  450 

Спрацювання по мінімальному тиску
2700327 БІЛИЙ 15 45 1,3 10  ÷  60 
2700514 ЖОВТИЙ 40 2 60  ÷  240 
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Характеристики пружини ВІДСІКАЧ LA/TR 
Код колір De Lo d ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАННЯ в мбар

Спрацювання по максимальному тиску
2701143 ПОМАРАНЧЕВИЙ

34 

40 3,2 250  ÷  550 
2701139 ЧЕРВОНИЙ 50 3,2 550  ÷  850 
2701246 ЧОРНИЙ 50 3,5 850  ÷  1500 
2701522 СИНІЙ 50 4 1500  ÷  2500 
2701775 ЧЕРВОНИЙ/ЧОРНИЙ 50 4,5 2500  ÷  4000 
2702064 ГОЛУБИЙ 50 5 4000  ÷  5500 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700514 ЖОВТИЙ 

15 

40 2 100  ÷  500 
2700750 ЧОРНИЙ 40 2,5 500  ÷  1000 
2700989 ПОМАРАНЧЕВИЙ 40 3 1000  ÷  2000 
2701185 ЧЕРВОНИЙ 43 3,2 2000  ÷  3500 

ВБУДОВАНИЙ СКИДНИЙ КЛАПАН 

Щоб уникнути того, що невеликі течі ущільнювальної прокладки при нульовій витраті 
або різкі і тимчасові надтиски, обумовлені, наприклад, швидкими діями або 
нагріванням газу, зможуть привести до спрацьовування відсікаючого пристрою, за 
запитом можлива активація вбудованого скидного клапану. 

ВБУДОВАНИЙ ГЛУШНИК 

Це пристрій робить можливим значне зменшення шуму, обумовленого редукуванням 
тиску газу, якщо ця умова запитується особливими вимогами, що відносяться до 
навколишнього середовища.
Регулятор тиску DIVAL 600 може мати вбудований глушник, як в нормальне 
оснащення, так і з відсікаючим клапаном або на версії з монітором на лінії.
З урахуванням модульної концепції регулятора глушник може бути встановлений на 
будь-який вже змонтований регулятор типу DIVAL 600 без необхідності змін вхідних і 
вихідних трубопроводів. Метод редукування і регулювання тиску такий же, як і у 
регулятора в базовій версії. 
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DIVAL 600 З ВБУДОВАНИМ ВІДСІКАЧЕМ

DIVAL 600 З МОНІТОРОМ НА ЛІНІЇ 

МОЖЛИВІ УСТАНОВКИ 

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



21

DIVAL 600 З ВБУДОВАНИМ ВІДСІКАЧЕМ і ВІДСІКАЮЧИМ КЛАПАНОМ 
НА ЛІНІЇ 

DIVAL 600 З МОНІТОРОМ НА ЛІНІЇ З ВБУДОВАНИМ ВІДСІКАЧЕМ 

МОЖЛИВІ УСТАНОВКИ 
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ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Після установки слід перевірити, чи закриті запірні крани на вході / виході, можливий 
байпас і скидний краник.До введення в експлуатацію рекомендується перевірити, чи 
відповідають умови застосування характеристикам обладнання. Дані характеристики 
вказані на табличках, якими забезпечений кожен прилад. 

Нижче наводиться перелік використовуваних умовних позначень та їх значення. 

 = відповідність директиві 97/23/CE PED 

pumax= максимальний робочий тиск на вході в пристрій 

bpu= діапазон змін вхідного тиску регулятора тиску в умовах нормальної експлуатації 

PS= максимальний допустимий тиск, який може втримуватися в безпечних умовах 
структурою корпусу пристрою 

Wds= діапазон настройки регулятора тиску, який може бути отриманий з 
використанням деталей і пружини настройки, встановлених в момент приймального 
випробування (тобто без зміни будь-якого компонента пристрою) 

Wd= діапазон настройки регулятора тиску, який може бути отриманий з 
використанням настроювальних пружин, зазначених у відповідних таблицях і при 
можливій зміні деяких інших деталей пристрою (армована прокладка, мембрани і 
т.д.).  

Cg и KG = експериментальний коефіцієнт критичної витрати 
AC= клас регулювання 
SG= клас тиску закриття 
AG= точність спрацьовування

Wdso= діапазон спрацьовування по надтиску відсікаючого клапану, який може бути 
отриманий з використанням пружини настройки, встановленої в момент 
приймального випробування.  

Wdo= діапазон спрацьовування по надтиску відсікаючого клапану, який може бути 
отриманий з використанням пружини настройки, зазначених в таблицях.  

Wdsu= діапазон спрацьовування відсікаючого клапану по зменшенню тиску, який 
може бути отриманий з використанням пружини настройки, встановленої в момент 
приймального випробування 

Wdu= діапазон спрацьовування відсікаючого клапану по зменшенню тиску, який 
може бути отриманий з використанням пружин настройки, зазначених в таблицях.
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ПОДАННЯ ГАЗУ, КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ГЕРМЕТИЧЕОСТІ та НАЛАШТУВАНЬ

Операція навантаження устаткування тиском повинна проводитися дуже повільно. 
Для того щоб устаткування не понесло можливих пошкоджень, категорично слід 
уникати:
 навантаження тиском через клапан, розташований на виході обладнання;
 зняття навантаження тиском через скидний клапан, розташований на

вході обладнання.

Зовнішня герметичність гарантована, якщо при покритті вузла під тиском 
піноутворюючим засобом не утворюються бульбашки. 
Регулятор і інші можливі пристрої (відсікаючий клапан, монітор), як правило, 
поставляються вже налаштованими на необхідне значення. Однак можливо, що з 
різних причин (наприклад, вібрації в ході транспортування) настройки зазнали змін, 
залишаючись в будь-якому випадку в межах значень, які допускаються 
використовуваними пружинами. Отже, рекомендується перевірити настройки за 
процедурами, описаними нижче.

Рекомендовані значення настройки обладнання, передбачені різними філософіями 
конструювання станцій:

Дані цих таблиць можуть бути корисними як на етапі перевірки існуючих налаштувань, 
так і в разі їх змін, якщо це буде згодом необхідно.
Для станцій, що складаються з двох ліній, рекомендується проводити введення в 
експлуатацію лінію за лінією, починаючи з лінії з більш низьким налаштуванням, так 
званої «резервної».
Для цієї лінії значення настройки обладнання, природно, відрізняються від значень, 
вказаних в таблиці..
Перш ніж продовжувати введення в експлуатацію лінії, необхідно перевірити, чи закриті 
всі запірні крани на вході і виході, і що як газ, так і температура
такі, що не можуть викликати неполадки

РЕГУЛЯТОР 
Pds 

МОНІТОР СКИДНИЙ 
КЛАПАН

ВІДСІКАЧ 
по максимуму

ВІДСІКАЧ 
по мінімуму 

Pds от 6 до  80 Pds + 5 Pds x 1,5 Pds + 20 Pds - 10 
Pds от 81 до 500 Pds x 1,15 Pds x 1,3 Pds x 1,5 Pds - 60 

Pds от 501 до 
4400 

Pds x 1,15 Pds x 1,3 Pds x 1,5 Pds – 300 
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ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВОЇ СТАНЦІЇ)
ЛІНІЇ РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ,ОБЛАДНАНОЙ РЕГУЛЯТОРОМ “ DIVAL 600 “  

ВБУДОВАНИМ ВІДСІЧНИМ КЛАПАНОМ“LA/..“ 

Для відсікаючих пристроїв, з’єднаних з вихідним трубопроводом за
допомогою перемикаючого триходового клапана “push”,  

- необхідно діяти наступним чином:
- під’єднати до ходу C допоміжний контрольований тиск;
- стабілізувати цей тиск на значенні настройки, заданому для регулятора;
- повністю натиснути рукоятку перемикаючого триходового клапана 

“push”;
- за допомогою спеціального важеля звести відсікаючий пристрій; 

РЕГУЛЯТОР 

ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН 

Пристрій
забезпечення
 безпеки

Середа з тиском, який
необхідно тримати під
контролем

Пристрій
забезпечення
безпеки

Середа з тиском, який
необхідно тримати під
контролем

Закрита
камера для
вимірювання
тиску
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- утримувати рукоятку та

A) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному 
тиску:
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення 
спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При 
необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для зменшення 
значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. 
Зареєструвати значення спрацьовування.

B) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному
і мінімальному тиску:
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення 
спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При 
необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулюючого накінечника реле тиску, для 
зменшення -обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення 
спрацьовування. Відновити тиск на значення налаштування регулятора і 
здійснити операцію взводу відсікача. Перевірити спрацьовування по 
мінімальному тиску шляхом повільного зменшення допоміжного тиску. При 
необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулюючого накінечника реле тиску, для 
зменшення -обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення 
спрацьовування. 

Для пристроїв, що не мають клапану "Push" рекомендується окремо під'єднати 
керуючу головку до допоміжного контрольованому тиску і повторити операції 
A и B. 

Пристрій
забезпечення
безпеки 

Середа з тиском, який
необхідно тримати під
контролем 

закрита камера для
вимірювання
тиску

Закрита 
камера для 
виміру 
тиску

Пристрій 
забезпечення 
безпеки 

Середа з тиском, який необхідно тримати під 
контролем
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 Переконатися в правильній роботі за допомогою повторення спрацьовувань 
як мінімум 2-3 рази. 

 УВАГА 

По завершенню операції:
• знову під'єднати керуючу головку 

до місця відбору вихідного
тиску; 

• закрутити захисний ковпачок реле  
тиску; 

По завершенню операцій по перевірці відсікача діяти наступним чином: 

1) Встановити еталонний манометр на виході регулятора лінії, яка підлягає
настройці;

2) Перевірити, щоб запірний кран, розташований на виході лінії, був повністю
закритий;

3) Переконатися, що вбудований відсікач регулятора повністю закритий;
4) Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії, з

подальшою подачею тиску на ділянку лінії до вбудованого відсікаючого клапану
регулятора;

5) Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній
ділянці;

6) Перевірити герметичність запірної частини відсікаючого клапану;
7) При позитивному результаті продовжити виконання операцій;
8) Повільно звести відсічний клапан шляхом витягування спеціальної втулки з

подальшою подачею тиску на ділянку до запірного крана, розташованого на
виході лінії;

9) Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній
ділянці;

10) Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході
регулятора, щоб створити невеликі витрати газу;

11) За допомогою еталонного манометра перевірити значення тиску настройки
регулятора; при необхідності відрегулювати налаштування шляхом обертання
спеціального регулюючого гвинта, обертаючи його за годинниковою стрілкою
для збільшення і проти годинникової стрілки для зменшення;

12) Відзначити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
13) Закрити клапан скидання в атмосферу;
14) Перевірити і зареєструвати, що тиск на вході стабілізувався на значенні

надтиску закриття регулятора;
15) Демонтувати еталонний манометр;
16) Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії, поки не

буде отримано повне заповнення трубопроводу.
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ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
НОВОЇ СТАНЦІЇ) ЛІНІЇ РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ, ОБЛАДНАНОЇ 

РЕГУЛЯТОРОМ ТА МОНІТОРОМ НА ЛІНІЇ 
 “ DIVAL 600 “  І ВБУДОВАНИМ
ВІДСІЧНИМ КЛАПАНОМ “LA/..” 

1) Встановити еталонний  манометр на виході регулятора на лінії, яка підлягає
настройці;

2) Перевірити, щоб запірний кран, розташований на виході лінії, був повністю
закритий;

3) Переконатися, що відсікач, вбудований в регулятор монітор, знаходиться в
положенні закриття;

4) Повністю збільшити значення відсікаючого клапана по максимальному тиску
шляхом обертання належним чином накінечника його налаштування;

5) Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії, яка підлягає
настройці, з подальшою подачею тиску на ділянці лінії до вбудованого
відсікаючого клапана регулятора монітора;;

6) Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній
ділянці;

7) При позитивному результаті продовжити виконання операцій;
8) Повільно звести відсікаючий клапан шляхом витягування спеціальної втулки з

подальшою подачею тиску на ділянку до запірного крана, розташованого на
виході лінії;

9) Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній
ділянці;

10) Перевірити герметичність регулятора;
11) При позитивному результаті продовжити виконання операцій;
12) Частково відкрити клапан скидання в атмосферу розташований на  виході

регулятора, щоб створити невеликі витрати газу;
13)Відзначити значення налаштувального тиску регулятора;
14)Належним чином крутити настроювальний гвинт регулятора, поки не  буде

отримано бажане значення тиску;
15)Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
16)Закрити клапан скидання в атмосферу;

МОНІТОР РЕГУЛЯТОР
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17) Перевірити і зареєструвати, що тиск на вході стабілізувався на значенні
надтиску закриття    регулятора
18) Приєднати джерело зовнішнього тиску до місця відбору тиску,
розташованому між регулятором і краном, розташованому на виході лінії;
19) Збільшити зовнішній тиск, поки воно не стабілізується на значенні

настройки відсікаючого пристрою по максимальному тиску;
20) Зменшити, обертаючи належним чином накінечник настройки відсікаючого

клапана по максимальному тиску, його значення до виклику спрацьовування;
21)Відмітити і зареєструвати значення тиску спрацювання відсікаючого пристрою

по  максимальному тиску;
22) Скинути залишковий тиск на виході регулятора за допомогою часткового

відкриття клапана скидання в атмосферу;
23) Перевірити герметичність запірної частини відсікаючого клапана;

24) Закрити глухою заглушкою антипомпажний клапан, розташований на 
атмосферній камері регулятора; 

25) З частково відкритим клапаном скидання в атмосферу повільно звести 
відсікаючий клапан за допомогою обертання спеціального важеля;

26) Почекати, поки встановиться вихідний тиск ;
27) За допомогою обертання належним чином настроювального гвинта 

монітора отримати бажане значення тиску;
28) Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки монітора;
29) Закрити клапан скидання в атмосферу;
30) Перевірити і зареєструвати, що тиск на виході стабілізувався на значенні 

надтиску закриття монітора;
31) Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, щоб створити невеликі 

витрати газу;   

32) Зняти глуху заглушку з антипомпажного клапана, розташованого на 
атмосферній камері регулятора, і очікувати відновлення роботи регулятора;

33) Закрити клапан скидання в атмосферу ;
34) Від'єднати і зняти джерело зовнішнього тиску;
35) Демонтувати еталонний манометр;
36) Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії, поки не 

буде отримано повне заповнення трубопроводу; при необхідності скорегувати 
значення настроювального тиску з витратою в мережі  

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ І УСУНЕННЯ

Нижче показані деякі випадки, які можуть виникати з плином часу в формі 
неполадок різного роду.
Йдеться про випадки, пов’язаних з умовами газу, а також звісно з природним 
старінням і зносом матеріалів.
Нагадується, що всі роботи, що проводяться з обладнанням, повинні проводитися 
технічно кваліфікованим персоналом, який володіє відповідними знаннями в цій 
сфері. 
Пошкодження обладнання з боку невідповідного персоналу звільняє нас від будь- 
якого роду відповідальності.     
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НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВІ
ПРИЧИНИ

ВІДХИЛЕННЯ 
ВІД НОРМИ У 
РОБОТІ

ЗАБРУДНЕННЯ
ПРУЖИНА НАЛАШТУВАННЯ

АНТИПОМПАЖНИЙ КЛАПАН
318 НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ОСОБЛИВОГО ТИПУ
УСТАНОВКИ
НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ 
МЕМБРАНИ 321

ЗНОШЕНА 
БАЛАНСУВАЛЬНА 
МЕМБРАНА 209
НЕПРАВИЛЬНИЙ 
МОНТАЖ 
БАЛАНСУВАЛЬНОЇ 
МЕМБРАНИ 209
НЕНОРМАЛЬНІ ТЕРТЯ 
УЗЛА ЗАПІРНОЇ 
ЧАСТИНИ
НЕПРАВИЛЬНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ 
ВІДБОРУ ІМПУЛЬСУ

ЗБІЛЬШЕННЯ 
ТИСКУ ПРИ

Q > 0 

НАЛАШТУВАННЯ 
ПЕРЕВИЩУЄ ЛІМІТ 
ПРУЖИНИ
ПРОРВАНА МЕМБРАНА 321  

НЕСПРАВНЕ АБО 
ЗЛОМАНЕ 
КРІПЛЕННЯ 
МЕМБРАНИ 209 
ШТОК ЗАБЛОКОВАН 
НАЛІТОМ В ПОЛОЖЕННІ 
ВІДКРИТТЯ

ПОШКОДЖЕННА ЗАПІРНА 
ЧАСТИНА 211 
ВІДСУТНІСТЬ СИГНАЛУ ВІД 
ВІДБОРУ ІМПУЛЬСУ
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ВІДСУТНІСТЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТІ 

ПРИ Q = 0 

ПОШКОДЖЕНО
УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ 202  
ПРОРВАНА 
БАЛАНСУВАЛЬНА 
МЕМБРАНА 209  
НЕСПРАВНЕ 
КРІПЛЕННЯ 
БАЛАНСУВАЛЬНОЇ 
МЕМБРАНИ 209 
ПОШКОДЖЕНО
УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ 215  
ПОШКОДЖЕНА ЗАПІРНА
ЧАСТИНА 211 
ЗАБРУДНЕННЯ 

ЗДАВЛЕННЕ СІДЛО КЛАПАНУ

ЗМЕНШЕННЯ
ТИСКУ

ЗАПИТ 
ПЕРЕВИЩУЄ 
ПРОПУСКНУ 
ЗДАТНІСТЬ 
РЕГУЛЯТОРА 
ВІДСУТНІСТЬ 
ВХІДНОГО 
ТИСКУ
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 Обслуговування та технічне обслуговування регуляторів тиску
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1) 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 передбачених умов експлуатації.

  Припинення здатності пристрою виконувати задану функцію 

ВІДХИЛЕННЯ 
ВІД НОРМИ

НЕСПРАВНІСТЬ:        

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

ІНСПЕКЦІЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА:

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Планове � профілактичне�
Технічне�
обслуговування

Корективне
технічне 
обслуговування��

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

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 ВІДХИЛЕННЯ ВІД 
НОРМИ 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.

2) ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обслуговування полягає у виконанні дій по ІНСПЕКЦІЇ і функціональним перевіркам. Дані дії не
включають в себе роботи по часткововому 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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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 
По необхідності

1 кожн..3 роки ***) По необхідності ***) 
від 0,5 до 5,0  *) 1 кожн.. рік**) 1 кожн.. 7 років кожн.. 2 роки 

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

Qnom = номінальна витрата регулятора, виражена в нм3 / год 

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.

3) 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 ) 
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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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