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Висоновок експертизи розроблений вiдповiдно до «Порядку видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищено'i небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин,
механiзмiв, устаткування пiдвищено'i небезпеки», затвердженого постановою Кабiнету
Мппстргв Укра'iни вiд 26 жовтня 2011 року NQ1107 та/або (у разi пiдтверждення
вiдповiдностi машин, механiзмiв, устаткув ання , шо придбанi за кордоном, вимогам
законодавства з питань охорони працi та промислово'i безпеки) та iз ст. 21 Закону Укра'iни
«Про охорону працi».

1. Мета експертизи
Метою експертизи е оцiнка вiдповiдностi обладнання шдвищеног небезпеки,

виготовленого за кордоном виробництва/поставки фiрми «Сорпгп Srl» (Iталiя), вимогам
нормативно-правових акпв з охорони працi та промислово'i безпеки, що чиннi в Украпп
(ст.21 Закону Укрa'iни «Про охорону праш»), а саме:

1. Устаткування, пов' язане з використанням, зберiганням, транспортуванням
небезпечних або шкiдливих речовин (п. 1 дод. 3 «Порядку ... »), а саме:

1. Блочнi технологiчнi комплекси, а саме: для газосховищ, НПЗ, ГНС, ГНП,
АГЗС, АГЗП, ГРК, ПРК, СВГ- модулi, типу «Сорпгп». Насосне обладнання високого
тиску, компресорне обладнання високого тиску, випарники та комплектнi випарнi
установки СВГ, комплектнi змiшувальнi установки «Propane-Air Mixer», редуктори та
регулятори тиску, клапани блокування, регуляторнi та вимiрювальнi групи СВГ та СПГ,
станцi'i та унiверсальнi установки для наповнення газових балонiв СВГ,

2. Посудини, що працюють пiд тиском - резервуари дЛЯ СВГ та NНз надземнi
та пiдземнi (для СЗГ дЛЯАГЗС та АГЗП, РУ, САГП, ГНС та ГНП), транспортнi (для АЦСГ
транспортного та заправного виконання).

3. Рукави високого тиску гумовотканевг напiрнi до 2,5 МПа в комплектi зi
з'сднувальними елементами дЛЯТРК та ГРК, АЦ та АЦСГ, газорiзання i газозварювання,
комплектнi шлангов! системи i установки з гнучкими металлорукавними вузлами зливо-
наливу АЦСГ та залiзнодорожних цистерн для пального, СВГ-LРG, NНз, С02, 02;
металорукави; барабани шланогвi; наповнювальнi струбцини дЛЯ ТРК та ГРК, АЦ та
АЦСГ, експрес-з 'еднувальнг муфти типу «TODO», шарнiрнi з 'еднання; компенсатори
антивiбрацiйнi;

4. Арматура емнтсна та трубопровiдна запiрно-регулююча та запобiжна дЛЯ
СПГ, СВГ, NНз:клапани швидкiснi та зворотнi, заслiнки зворотнi, затвори «Батерфляй»,
клапани заправнi, урiвнювальнi, струбцини (пiстолети) заправнi, муфти, запобiжнi
штуцери, зливнi клапани; запобiжнi розривнi муфти безпеки; экспрес-з'сднувальн! муфти
TODO, крани (клапани) кульков! та iгольчастi, вентилi запiрнi, кутов! та балоннi, в Т.ч з
ручними механiчними, електричними i пневматичними приводами, клапани диференцiйнi
перепускнi запобiжнi (байпаснг) з фгксуючою та регулюючою настройкою, клапани
електромагнiтнi, клапани з ручними механiчними, пневматичними та гiдравлiнними
приводiми, електромагнiтнi клапани, електроприводи, про- та пневмоприводи арматури,
виконавчi ручнi механiзми з подовженим штоком для арматури, фiльтри та
брудоуловлювачi проточнi, У -образнi та комплекснi, фiльтроелементи полiпропиленовi та
фiльтруючi металевi i полiестровi фетровi картриджi трубог та тонко! очистки, тимчасовi
фланцев! фiльтри-вставки конiчнi сiтчастi дЛЯ СПГ, СВГ та NНз, з'еднувальнi елементи:
компенсатори, пари iзоляцiйних фланцiв, iзоляцiйнi втулки, iскровiдводи, зварнi та глухi
фланцi, фланцi з муфтою i штуцером.

5. Вимiрювальне обладнання та прилади КВПiА.
2. Перелгк матерiалiв, що наданi на експертизу.

2.1. Заява ТОВ «ТЕСТ РАЙТ УКРАIНА» на експертизу обладнання пiдвищено'i
небезпеки фiрми «COPRIM Srl» (Iталiя) на вiдповiднiсть вимогам нормативно - правових актiв з
промислово'i безпеки та охорони працi Укра'iни.

2.2. Контракт вiд 21.02.2013 року за N2 0101292 мiж дп «Кишський експертно-теxнiчний
Держпрпромнагляду Украши» (виконавець) i ТОВ «ТЕСТ РАЙТ УКРМНА» (замовник) на виконання
експертизи.

2.3. Довiдковi i технiчнi матерiали, щодо обладнання, наданi фiрмою «СОРЮМ Srl»
iя)/
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2.4. Сертифiкати вiдповiдностi фiрми «COPRIМ Srl» (Iталiя) системи мiжнародних
стандартiв ISO 9001:2008;

2.5. Прайс-листи на продукцiю фiрми«СОРRIМ Srl» (Iталiя).
3.Характериетика об'скпв (обладнання) експертизи,

Головним напрямком енергетичнот полпики Украши з точки зору забезпечення
енергетичнот безпеки являеться залучення сучасних енергозберiгаючих технологiй i
обладнання для модернiзацil та реконструкцц комувальног теплоенергетики та систем
тепло i газопостачання, оптимiзацil структури споживання енергоносйв за рахунок
зменшення частки споживання природного газу i збiльшення використання
альтернативних видiв палива.

Альтернативою .N21 природному газу - являсться зрiджений вуглеводневий газ
(ЗВГ) /пропан-бутан/ - побiчнiй продукт нафтогазопереробки.

Доступна цiна, високi енергетичнi i екологiчнi показники, наявнiсть власного
ресурсу на Украшг, зручнiсть зберiгання i транспортування в зрiдженому виглядi пiд
тиском, а також можливiсть подалылог переробки для отримання синтетично]' продукцй,
забезпечують пропан-бутан досить широкий спектр застосування в якостi:

- моторного палива;
- сиро вини для нафтохiмiчних виробництв.
Автономн: i резервнi системи газопостачання пропан-бутаном комунальних,

промислових, гпдприемств, автогазозаправочнi станцй, забезпечуючi населення дешевим
зрiдженим газом в побутових балонах - це неповний перелiк шдприемств рiзних галузей
народного господарства Украi.'ни, поставлясться та засгосовустъся комплексне обладнання
дЛЯЗВГ виробництва фiрми «COPRIМ Srl» (Iтaлiя):

Випарник електричний ЗВГ пропан - бутан GPL EExd
50 кг / год бiчна подача

код 1.01.15 TS - 40 о С
COPR IМ TUV 03 АТЕХ 2131 Х

об'ем води 43 л вхiд GPL DN 1915 вихiд GPL DN 1925
вага 105 кг

додатковеобладнання
манометр (2)60 25 бар

запобтжний клапан 1 /2 "18 бар
термометр-20 + 120 о С

резервуар розширення води
фiльтр

кульковий клапан DN 1915 PN 40
електричний опiр EEx-d 8 kw

з'еднання EEx-d
коробка EExd мiстить 3 термостата

Винарник електричний ЗВГ пропан - бутан GPL EExd
бiчна подача

100 кг / год
TS-40°C ос Код 1.01.17

СОР 1М TUV 03 АТЕХ 2131 Х
об'ем води 70 л

вхiд GPL DN 1915
вихiд GPL DN 1925

вага 160 кг
додатковеобладнання

манометр (2) 60 25 бар
запобiжний клапан 1 /2 "18 бар

термометр-20 + 120 о С
резервуар розширення води

фiльтр
кульковий клапан DN 15 PN 40

2 електричних опору EEx-d 8 kw
з'сднання EEx-d

коробка EExd мiстить 4 термостата

-,,?
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• ГОСТ 12.2.063-81 Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования
безопасности.

• ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное.
• ГОСТ 22782.3-77 Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом

взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний.
• ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом

взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и
методы испытаний.

• ГОСТ 22782.7-81 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е».
Технические требования и методы испытаний.

• ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.
• СОУ мпп 71.120:2009 (ГСТУ 3-17-191-2000) Посудини та апарати стальнi зварнi.

Загальнi технiчнi умови.

7.0цiнка технiчних рiшень та результати обстеження виробництва.

Обстеження виробництва та анaлiз техшчнот документацц на вищевказане
обладнання визначено, що фiрма «COPRIM Srl» (Iталiя) спроможна забезпечити
стабiльнiсть виробництва. При розробленi та конструюваннi комплексного обладнання
прийнято технiчнi рiшення, якi гарантують Ух безпечну експлуатацiю та вiдповiдають
чинним в Украпп нормативно-правовим актам з ПРОМИСЛОВОУбезпеки та охорони працi, у
тому чисш:
- гпдприемство постачае складне обладнання високого ступеня придатностi до
експлуатацй, обсяги будiвельно-монтажних робiт по його встановленню мiнiмiзованi;
- на корпуси та складовi елементи виробiв нанесен! символи, що попереджують про
можливу небезпеку;
- yci вироби що заповнюються пiд час експлуатацй газом, та вироби, що працюють пiд
тиском, проходять випробування на мiцнiсть та герметичнiсть;
- yci зварнi з'еднання перевiряються методами неруйнiвного контролю;
- застосовустъся вибухозахищене електрообладнання, яке вiдповiдае
вибухонебезпечнот зони та категори й групi вибухонебезпечног сумiшi;
- вибухозахищене електрообладнання мае знаки i написи про вид вибухозахисту,
- для електричного живлення приладiв, що розташованi у вибухонебезпечнiй зонт,
влаштованi захиснi "юкра безпечнi бар'сри";
- електродвигуни у вибухонебезпечному пиловологонепроникному виконаннi.
- АГЗС, компресорнi агрегати обладнанi необхiдними приладами контролю параметрiв i
режимiв роботи;
- запобiжнi, сигналiзуючи та блокувальнi пристрог спрацьовують
забезпечують послiдовнiсть виконання операцiй, а також безпечний
устаткування i його систем;
- конструкцiя органгв керування виключае мимовiльне включення або вимикання
компресорнот установки;
- АГЗС, компресорнi агрегати, укомплектован! експлуатацiйною документашею. яка
мiстить вимоги (правила) що запобiгають виникненню небезпечних ситуацiй при монтажi,
введеннi в експлуатацiю та при експлуатацй;
- конструкцiйнi матертали обладнання не чинять небезпечного та шкiдливого впливу на
органiзм людини та не створюють вибухонебезпечно] ситуацй;
- елементи конструкцй не мають гострих купв, кромок, задирок та поверхонь з
нерiвностями, якi мають небезпеку травмування працюючих;
- пуск устаткування в роботу, а також його повторний пуск пiсля останова можливий. .тшьки шляхом маншулювання органом керування пуску;
- запобiгання утворення горючого й вибухонебезпечного середовища забезпечуетъся
зас суванням негорючих конструкцiйних матерiалiв, герметизашею, конструншею

робу та дотримання органiзацiйних заходiв;

класу

автоматично 1

режим роботи
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- виготовлення корпусiв з матерiалiв, здатних забезпечити мiцнiсть i стiйкiсть до робочого
середовища;
- корпуси загпрно-регулюючог арматури виготовленi з матерiалiв, якi ДОЗ80ЛЯЮТЬ"ix
застосування в обладнаннi, що зазнае впливу вiбрацi"i i унеможливлюють утворення гскор
при ударах;
- кожне обладнання (АГЗС, компресорнi агрегати, тощо) забезпечуетъся iнформацiйною
табличкою, де вказанi основнт експлуатацiйнi параметри;
- до кожного обладнання (АГЗС, компресорнi агрегати, тощо замовленого для Укратни,
плануетъся додатково розробляти та складати технiчний паспорт;
- на станцiях встановлюються та маркуються елементи для пiдключення до заземлюючих
контургв;
- для виконання вантажно-розвантажувальних робiт з масивними виробами
використовуються рим-болти та розробляються схеми безпечного стропування.

8. Зауваженя та/або рекомендацй та особливi умови.
1. Обладнання використовувати тiльки за призначенням у вiдповiдностi з

експлуатацiйною документашею.
2. Не допускаються несанкцiонованi заводом-виробником змiни конструкцп

обладнання, особливо в частинi безпеки.

9. Висновок,
За результатами проведення експертизи та обстеження виробництва фiрми

«Сорпш Srl» (Iталiя) постачання фiрмою ТОВ «ТЕСТ РАЙТ УКР АУНА», встановлено, що
машини, механiзми, устаткування пiдвищено"i небезпеки, а саме:

1. Устаткування, пов' язане з використанням, зберiганням, транспортуванням
небезпечних або шкiдливих речовин (п. 1 дод. 3 «Порядку ... »), а саме:

1. Обладнання нафтохiмiчного, нафтогазового та паливно-енергетичного
комплексу, що працюе пiд тиском до 4,0 МПа, для газових та паливних термiналiв, систем
зберiгання та перелива газу та палива, нафтопереробних заводiв НПЗ,
газонаповнювальних станцiй та пунктiв - ГНС та ГНП, автомобiльних газозаправних
станцiй та пунктiв - АГЗС та АГЗП, стацiонарних заправникiв скрапленого газу - СЗГ,
насосно-арматурних блокiв - НАБ та насосно-лiчильних установок, обладнання та вапв
для наповнення газових балонiв СВГ, автомобiльних цистерн пального - АЦ та
скрапленого газу - АЦСГ, резервуарних та групових установок дЛЯ СВГ, систем
автономного та резервного газопостачання - САГП, якi працюють на СПГ (СН4), СВГ
(СзНg/С4Н10, LPG/GPL), амгаку (NНз), технiчних газах та газоповiтряних сумiшах,
пальному (бензинах, ДП):

1) випарники та комплекнi випарнi установки СВГ газовi рщтнн],
газополум'янi, електричнi, водянi, з паровим теплообмiнником, з щитами управлiння (ЩУ
lелектричною панеллю управлiння/) в ЕЕх виконаннi, контроольно-розподiльчими
пунктами (КРП), на базi випарникiв типiв Coprim, TAG та Boldrin
FBCAlFBCE/FBC/FOAlFOE, Tight, SDI ХР, Diect Fired, Zimrner, Тоггехх, в Т.Ч. шафовi з
металевими вентилюемими шафами з опорною рамою для монтажу газового обладнання,
Ухзапаснi частини, елементи, комплектуючi та ремкомплекти;

2) комплектнi змiшувальнi установки «Propane-air Mixer» типiв DFM, ХРМ,
QM, VJ, АВ, АР, з дозаторами iз виробництва синтетичного натурального газу - SNG;
одоризатори газу;

3) редуктори та регулятори тиску, клапани блокування, регуляторнi та
вимiрювальнi групи СВГ та СПГ з ЗЗК та зск, в Т.ч. в шаровому виконаннi, з вузлами
облiку, групи роздiлення паровот фази (ПФ) промисловi та побутовi, шафи збiрнi для
регуляторних груп, пристрог для електропiдiгрiву регуляторiв в ЕЕх виконаннi, Ухзапаснi
частини, елементи та комплектуючi;
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4) насосне та компресорне комплектне облцднання високого тиску (насоси,
комплектнi насоси! агрегати та насосно-облiковi установки на базi насосгв центробiжних
вихроих та шиберних лопатевих типiв ТВА/ТВН-202 ... 656, ВТА/ТРА-201 318, LPG-
50 ... 150, AR-2, RT-150, D, FD, FT, Т, W, Z, PZ, РХ, LG, TLGL, СЕН-1201 бl08, UEA,
компресори та комплектнi компресорнi агрегати дЛЯ СВГ, NНз, в Т.ч. мобiльнi
компресорнi агрегати на базi компресорiв типiв 91, 151, 191, 291, 391, 491, 591, 691, 791,
891, LB161 ... 163, LB361 ... 363, LB601, LB602, HG601 ... 604, LB942; Т32/Т48/Т60-
A668/DT, A668-T-D, Т80/Т100/Т108-А932, компресорнi агрегати повгтрянт для
пневматичних випробувань, з гiдроприводами /гiдронасосами/ Danfoss та
M+S Hydraulic AD типiв OМRIМR-50 ... 100 та електродвигунами у вибухозахищеному
виконаннi типiв 1MJ, Sg, W-EF, 4ВР, АИМ/АИММ 63 ... 250, з ЩУ /електричною панеллю
управлiнняI в ЕЕх виконаннi, сепаратори ПФ та РФ СВГ), охолодчувачi-кулери Blackmer
типу Hydrive-2010 ... 2020 Hydraulic Cooler, в т.ч. 1Х запаснi частини, елементи,
комплектуючт та ремкомплекти;

5) арматура емшсна та трубопровiдна запiрно-регулююча та запобiжна дЛЯ
СПГ, СВГ, Нз та технiчних газiв (в Т.Ч. фланцев! та мiжфланцевi, муфтовi та приварнi, з
переходом сталь-полiетилен, повно- та неповнопрохiднi крани кульков! та iгольчастi,
типiв Сорпш, BDKV, ВКУ, BKV-EU, BBTKV-FS, вккм, LS-2, ZC-4, МПА, АКГ, вентилi
запiрнi, вентилi кутов! та балоннi типу ВБ-2, клапани швидкiснi типiв Coprim, AC-ZNW,
PL, та зворотнi типу Coprim, 275-XWM, PL, ВСУ -D, RК86/RК86A, клапани комбiнованi,
клапани запiрнi дренажнi зливнi та зоротнi заправнi Евро-заливнi з кульковим краном,
клапани вiдкривання Евро-заливного зворотного клапану, затвори «Батерфляй» типiв
Coprim, BКL У, крани i клапани триходов! чотириходовi та перемикаючi типiв Coprim,
ВКУ-3У, ВКУ-СЕК, термозапiрнi ПрИСТрО1,клапани «DuoPort» та «MultiPort», комплекснi
мультиклапани, клапани запобiжнi швидкозмiннi та з клапаном, що вштинас, клапани
запобiжнi гiдростатичнi, клапани гiдростатичнi скиду паРОВО1 фази типу F-138,
дифференцiйнi клапани байпаснi перепускнi з фгксируваною та регулюючою настройкою
типiв ВУ-О,75 ... 2,О, РТ-210, В-166, В-177, ZV-200, ZV-400, РТ-610, PT-610F, ZPG-25,
клапани доннi з ручними механiчними, пневматичними та гiдравлiнними приводiми типiв
DA, SA, електромагнiтнi клапани типiв L65.Ex ... L68.Ex, EU-251, електроприводи типiв Т-
REA-80 ... 1200, SA(R)ExC, SA(R)Ex, SGExC, SAEx, QB, про- та пневмоприводи типiв
BT/BTS-20 .. .4000 дЛЯ арматури, виконавчi ручнi механiзми з подовженим штоком для
арматури, фiльтри та брудоуловлювачi проточнi, У -образнi та комплекса! типiв Coprim,
FWPk, FWkk, ФС46с3фт, ВРТ, FSG, KSV, фiльтроелементи полiпропиленовi ФЭП та
фiльтруючi металевi i полiестровi фетровi картриджi грубо! та ТОНКО1очистки, тимчасовi
фланцев: фшьтри-вставки конiчнi сiтчастi дЛЯСПГ, СВГ та NНз, муфти безпеки запобiжнi
розломнi та розривнi типiв Coprim, Elaflex, OPW, ОС-123, OAS-400, А2141, SFT-100, АРС,
експрес-з' сднувальн: муфти, iскровiдводи, комплекти фланцiв iзолюючих для
трубопроводiв, iзоляцiйнi пари, iзоляцiйнi втулки, ключи та експктрактори для безпечнот
технолопчнот замiни запобiжних клапанiв резервуарiв, з'еднувальнi трубопровiднi
елементи - муфти, вiдводи, переходи, трiйники, фланш, бленди фланцевi, заглушки
сталевi пiд приварку, штуцери, згони рiзьбовi, з'сднувальн! елементи, крiпльнi елементи,
прокладочнi матертали та ушiльнюючi елементи);

6) Засоби вимiрювання (вимрювальне обладнання, засоби та системи котролю i
автоматизацй, систем загазованостi, в Т.ч. ЗВТ та прилади КВПiА):

~ рiвнемiри рiдиннi поплавков! показуючi механiчнi з магнiтним зв'язком
типу «Rochester» (Junior, Senior) та «Magnetel», в т.ч. вiбростiйкi глiцеринонаповненi, для
надземних, пiдземних та транспортних резервуарiв СВГ та NНз;

~ процентовки рiвня рщини типу «Rotogauge» дЛЯАЦСГ СВГ та NНз;
~ дистанцiйний iндикатор рiвня середовища «IAF-70» IP-65 в ЕЕх виконаннi iз

«S-зондом» IP-68 в ЕЕх виконаннi для монтажу замiсть ткали на рiвнемiри рiдиннi
поплавков; показуючi механiчнi з магнiтним зв'язком типу «Rochester» та «Magnetel», для
вимiрювання рiвня рiдини в надземних та пiдземних резервуарах СВГ та пального, з
Д iйним кабельним (до 180 м) чи дистаншйним пш'еднанням через GPS-MMS
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\
модем IP-66 в ЕЕх виконаннi, типiв Smartbox та RCT, в т.ч. i"xзапаснi частини, елементи,
комплектуючi та ремкомплекти;

~ рiвнемiри магнiтострiкцiйнi електроннi, вимiрюмiвальнi системи рiвня
рiдини, та датчики-реле рiвня середовища в ЕЕх виконаннi з цифровими iндикаторами
рiвня середовища для дистанцiйного вимiрювання рiвня рiдини в надземних та пiдземних
резервуарах СВГ та пального, в т.ч. i"x запаснi частини, елементи, комплектуючi та
ремкомплекти;

~ електроннi системи телеметрп дистанцiйного вимiрювання рiвня рiдини в
надземних та пiдземних резервуарах СВГ та пального, з цифровими iндикаторами рiвня
середовища, з дистанцiйним кабельним (до 160 м) чи дистанцiйним пiд'еднанням через
GРS-ММS модем IP-66 в ЕЕх виконаннi, з ЩУ в ЕЕх виконаннi, в т.ч. lX запаснi частини,
елементи, комплектуючi та ремкомплекти;

~ да НИКИ контролю максимального тиску резревуарiв в ЕЕх виконаннi; ~ ,
~ фла цевi та муфтовi вiконця контрольнi смотров! типiв Coprim, RegO, BAG,

вказiвники напрямку потоку РФ СВГ та NНз;
~ лiчильники СПГ, СВГ та пального (в т.ч. лiчильники побутовi та промисловi

з монтажним комплектом дЛЯСПГ, вказiвник дистанцйний лiчильникiв газових дЛЯСПГ з
рiдкокристалiчним шсплесм, лiчильники СВГ та пального з механiчними та електронними
лiчильними при строями дЛЯ АЦСГ та АЦ /об'емнi витратомтри/ типiв Coprim, LPM-
101 ... 200, Neptune, МA/SМA-4 ... 50 та M/SM-4 ... 50, газопроводiв та паливопроводiв
/проточнi турбiннi, роторн! та мембраннi електроннi лiчильники/, систем автономного та
резервного газопостачання - САГП, масов; витратомтри еталоннi лiчильники-вимiрювачi
СВГ та пального для тарирування ГРК та ПРК, лiчильно-вимiрювальнi систем и дЛЯ СВГ
та СПГ, лiчильники-витратомiри об'емнi для стацiонарних насосно-перекачувальних
установок СВГ та пального), в т.ч. lx запаснi частини, елементи, комплектуючi та
ремкомплекти;

~ одно- чи двухрукавит газороздавальнi колонки (ГРК), багаторукавнi
паливороздавальнi колонки (ПРК), сумюнг багаторукавнi (ТРК +ГРК) паливороздавальнi
колонки з газороздав ьним одно- чи двухрукавним СВГ-модулем, типiв РМ-6100Е, ES-
М200 .. .ILPG ES-11 ... 14, ES-Torino-2 .. .4 ... 12/14, ES-MT-74, стойки вилочнi
/навантажувачi-наповнювачi/ заправнi моноблочнi паливо- та газороздавальнi
некомершйного облiку з роторним електронним лiчильником, струбциною заправною /
типiв Coprim, Brevetti ettuno, Migas, Elaflex, OPW, LPGGroup, LPGPro марок Рro-ЗОО,
LPG100, LPG-200, Т-З, NТ-З, Hefa , запобiжною розривною муфтою та штуцерованим
рукавом високого тиску гумовотканевим, вибухозахищеною кнопкою в ЕЕх виконаннi, в
т.ч. lX запаснi частини, елементи, комплектуючi та ремкомплекти;

~ термоденсиметри (густиномiри) дЛЯ СВГ повнокомплектнг, ареометри для
вимiрювання густини СВГ, запаснi частини та комплектуючi термоденсиметрiв
(густиномiрiв); -....

~ манометри, вакууметри, мановакууметри (загальнопромисловi та еталоннi),
в т.ч. вiбростiйкi глiцеринонаповненi, манометри U-образнi, дифманометри,
термоманометри, термометри технiчнi рiдиннi, термометри бiметалiчнi, в т.ч. з
електроконтактними групами загальнопромислового та ЕЕх виконання, електроконтактнi
манометри надмтрного тиску у вибухозахищеному ЕЕх виконаннi, термографи ручнi,
термокоректори та записуючi термопристрог. lX запаснi части ни, елементи та
комплектуючi, перехiдники до манометргв та оправи металевi до термометртв ехнiчних та
бiметалiчних; i'

~ газосигнaлiзатори сташонарн: з блоками курування в загальнопромисловому
та ЕЕх виконаннi з датчиками загазованосп вибухозахищеними в ЕЕх виконаннi,
газоаналiзатори (течошукачi) переноснi з датчиками загазованосп вибухозахищеними в
ЕЕх виконаннг;

россiювачi сопловi протипожежнi водянi (для пiдключення до напорного
водопроводу) для охолодження зовншгньог повержнi резервуарiв; факели та факельнi
си ми для систем нафтогазовидобування; каталiзатори сiтчастi спалювання РФ та ПФ

ВГ;
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~ прилади КВПiА - електрокомплектуючi у вибухозахищеному ЕЕх виконаннi
та загальнопромисловому виконаннi IР55-Рб5; клемнi панелi та кабельнi. вводи (сальники)
з подвiйним ущiльненням в вибухозахищеному ЕЕх виконаннi ДЛЯ електродвигунiв,
електромагнiтних клапанiв, ЩУ та електричних панелей управлiння; реле тиску та.. .внутрццнгх цикшв;

7) посудини, що працюють пiд тиском:
~ резервуари надземнi та пiдземнi ДЛЯ приймання, зберiгання та видачi СВГ та

NНз (ДЛЯ стацiонарних заправникiв газу - СЗГ ДЛЯ АГЗС та АГЗП, резервуарних
установок - РУ, систем автономного та резервного газопостачання - САГП, ГНС та ГНП),
з епоксидно-полiмерним захисним антикорозiйним покриттям Концерну
«Akzo Nobel»/«Intemational Рашт», «Teknos ау», «Juton», «Sika/Du Ропт», та пасивним
протекторним магнюним та активним анодно-катодним захистом пiдземних резервуарiв та. .шдземних газопроводгв;

~ резервуари транспортнi автомобiльнi та автомобiльнi цистерни срапленого
газу /АЦСГ/ на автомобiльному шасi, в Т.ч. АЦСГ транспортних та заправних виконань,
типiв АЦТ та АЦЗ, АПЦТ та АПЦЗ, ПЦТ та ПЦЗ, НПЦТ та НПЦЗ, з епоксидно-
полiмерним захисним антикорозiйним покриттям Концерну
«Akzo Nobel»/«Inteinational Рапп», «Teknos ау», «Juton», «Sika/Du Ропт», та заземлiнням
активним пересувним з щитом керування, з заземлiнням пасивним пересувним
барабанного типу з кабелем заземлення для АЦ та АЦСГ;

~ сепаратори ПФ та РФ СВГ типiв Coprim, SP-200-LPG, Col1ector S-3б08, ЕР,
PL, в комплектi з запiрною та запобiжною арматурою i приладами КВПiА;
конденсатовiдвiдники (конденсатозбiрники) - механiчнi вiдсiкачi рiдини РФ СВГ;

8) модульнi стацiонарнi заправники скрапленого газу (СЗГ) дЛЯСВГ на единтй
paмi, з надземними та пiдземними резервуарами, об' (мом вiд 27000 до 20000 л, з
насосними агрегатами та насоними установками, насосно-арматурними блоками (НАБ),
зливними (ЗК) та одно- чи двухрукавними газороздавальними колонками (ГРК) або
сумiсними багатопаливними колонками (ГРК +ПРК), сепараторами ПФ та рф СВГ, з ЩУ
/електричною панеллю управлiння/ у вибухозахищеному ЕЕх виконаннi або
загальнопромисловому виконаннi IP55-Рб5, системами трубопроводiв, в Т.ч. 1Х запаснi
частини, елементи, комплектуючт та ремкомплекти;

9) станцц та установки (каруселi) ДЛЯ наповнення газових балонiв СВГ, в Т.ч. в
блочному, рядному та карусельному виконаннi, контейнерному i шафовому виконаннi, з
конвеерними стрiчками, ваги ДЛЯ наповнення газових балонiв СВГ, в Т.ч. ·lx запаснi
частини, елементи, комплектуючт та ремкомплекти;

10) установки ДЛЯ ремонту газових балонiв СВГ, установки зливу важких
залишкiв з газових балонiв СВГ, автоматичнi ПрИСр01перевiрки та випробувань газових
балонiв СВГ, термiчнi пломбиратори газових балонiв свг, балонна установка ДЛЯ

введення спирту в резервуар свГ, в Т.ч. 1Хзапаснi частини, елементи, комплектуючi та
ремкомплекти;

11) преси ручнi комплектнi та стенди ДЛЯ гiдровипробувань, первiрки,
тарування, наладки та настройки арматури, в т.ч. запобiжних клапанiв, 1Хзапаснi частини,
елементи та комплектуючi, в Т.ч. 1Х запаснi частини, елементи, комплектуючi та
ремкомплекти;

12) гумовотканеы вироби високого тиску (на базi руквыв «Semperit», «Elaflex»,
«SEL»):

~ рукави високого тиску гумовотканев! з метало кордом вибухозахисту ДЛЯ

ТРК пального та ГРК скрапленого газу, паливних АЦ та АЦСГ СВГ (в Т.Ч. штуцерованi з
розбiрними та нерозбiрними з' сднаннями в комплект; з запiрною та запобiжною
арматурою, розривними муфтами, струбцинами заправними роздавальними ДЛЯ ТРК та
ГРК, АЦ та АЦСГ та перехiдниками ДЛЯ струбцин заправних СВГ пiд газобалоннi
установки автомобiлiв з ГБа, комплектнi шлангов: з 'еднання для рукавтв) ДЛЯ пального,
СВГ-L G, NНз, С02, 02, В Т.ч. для газорiзання та газозварювання, в Т.ч. 1Хзапаснi части ни,
е ти, комплектуючi та ремкомплекти;

~ рукави високого тиску з металевою зовнiшньою опльоткою (металорукави);.г: 94



~ комплектнi шлангов! системи i устаткування з гнучкими
перевантажувальними металорукавами та шарнiрними вузлами для зливо-наливу АЦСГ та
зaлiзнодорожних цистерн СВГ, в Т.ч. Ух запаснi частини, елементи, комплектуючi та
ремкомплекти;

~ барабани /катушки/ шланогвi ручнi, механiчнi, гiдравлчнi та пневматичнi
для намотування руквгв високого тиску для АЦ та АЦСГ, НПЗ та ГНС, в Т.ч. Ухзапаснi
частини, елементи, комплектуючi та ремкомплекти;

~ експрес-з'еднувальнi муфти типу «TODO», шарнiрнi э'еднання;
~ компенсатори (вiбровставки) антивiбрацiйнi гумовт та гумово-металевi

муфтовi та фланцев! дЛЯ СГП', СВГ та NНз типiв
CoprimJМadaslElaf1ex/Belman/Danfoss/BatulFiexytech/ марки ERV-OR, SEJ-16, BLK,

виробництва/поставки фiрми «Coprim Srl» (lталiя),
вiдповiдають вимогам законодавства з охрани працi та промисловот безпеки

можуть застосовуватися на геригорл Украши,

Експертизу виконали:

Експерт технiчний об'ектiв газовот промисловостi, якi при тиску
природного газу понад 1,2 МПа, (посвiдченн ·1.N15~!!~26~6~-r7r..-~~~R~i~~~~f-'

сяков
[чний центр"

експерт технiчний з промисловог безпеки з правом проведення технiчного огляду
та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хiмiчних,
нафтохiмiчних, нафтогазопереробних виробництв, сп еектне' ~..---,к ерт твхннн .' 3
документацil та спроможностi суб'ектiв господарюва К~IIУЩ}Jj' P.QQOjf~·1
пщвищеног небезпеки та експлуатувати це обладнан я . ".С > .\:: т u

_ ч.зський
(посвiдчення Х!! 153-10-13 вщ 04.06.2010 р.) eJ?:e 1'tfЙ центр"

Начальник вiддiлу експертизи та технiчного нагляду об'скпв шдвищенот небезпеки
нафтогазового та паливно-енергетичного комплексiв, експерт технiчний об'скпв
газовог промисловостi, якi працюють при тиску природного газу не бiльше 1,2 МПа,
а також ЗВГ не бiльше 1,6 МПа (посвщчення Х!! 315-08-7 Biд 28.10.11 .); пиродного
газу понад 1,2 МПа (посвiдчення Х!! 316-08-7 в' . 28.10 01f бi' .. 1Fi ikoтлонагляду
(посвiдчення Х!! 4-09-9 вщ 31.01.2012р.) I ПР. C~e ПI~~Р~::С~:ОКИ

. .Д. ш лдуга
lТСХlliчниti центр"
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