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1 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СТАНДАРТІВ І СИМВОЛІВ 

 

Директиви ЄС і європейські стандарти, використані при проектуванні і виготовленні ємнісного 
обладнання (далі по тексту обладнання): 

1.1 EN 1672-2:2005+A1:2009 Food processing machinery – Basic concepts. Part 2: Hygiene requirements 

1.2 EN ISO 3834 (part 2) 

1.3 Regulation EN1935/2004 

1.4 TУ У 28.7-23495725-001:2006 (зм.2) 
 

 
Перелік використаних символів та їх розташування: 
 

 

 
Увага! Небезпека (інші небезпеки) 
Дані по вимогам та заборонам для запобігання травм. 
 
 

 
 

Знак Заземлення 
Застосовується для позначення місць заземлення в електротехнічних виробах та 
приладах загального призначення. 
 

 

 
Знак обережно, гаряча поверхня 
Застосовується для позначення місць де є ймовірність отримання опіку. 
 

 

 
Знак небезпека потрапляння рук у робочі зони обладнання 
Застосовується для позначення місць де є ймовірність отримання травми через 
потрапляння рук та інших частин тіла в рухомі механізми. 
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2 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

 

Призначення 
Обладнання використовують для зберігання молока.  
 

2.1 Зобов’язання споживачів 
 Дотримання і виконання всіх діючих національних правил; 
 Дотримання і виконання всіх нормативів з техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та 

охорони навколишнього середовища; 
 Дотримання і виконання всіх визнаних професійних нормативів для надійної, технічно 

правильної роботи;   
 Обов'язок забезпечення оформлення робочих процесів, зокрема використання обслуговуючим 

персоналом відповідних засобів особистого захисту: 
 засоби особистого захисту для виконання миючих і дезінфікуючих робіт (прогумовані 

рукавички, окуляри, маску-респіратор та інше, що може бути рекомендовано 
відповідними національними правилами і правилами фабрики, де встановлено 
обладнання); 

 засоби особистого захисту для виконання операцій з технічного обслуговування 
(рукавички, окуляри, та інше, що може бути рекомендовано відповідними 
національними правилами і правилами підприємства, де встановлено обладнання).  

 Використані миючі засоби, шкідливі для навколишнього середовища, утилізувати відповідно до 
чинних законів і норм.  
 

2.2 Технічні дані: 
 

№ 
п/п 

Опис Значення 

1 Продукт наповнення Молоко 

2 Щільність продукту, кг/м3 1050 

3 Матеріал, що контактує з продуктом AISI 304L 

4 Робочий об’єм, м3 10 

5 Розміри, мм  

 Внутрішній діаметр 2150 

 Макс. ширина 2510 

 Повна висота 4475 

6 Повний об’єм, м3 10,9 

7 Максимальна температура, 0C 100 

8 Робоча температура продукту, 0C 0…4 

9 Розрахунковий тиск, бар Атмосферний 

10 Робочий тиск, бар Атмосферний 

11 Розрахункова вага обладнання без продукту, кг 1250 

12 Кількість опор 4 
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3 ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

 
Обслуговуючий персонал, технічний персонал повинен вивчити паспорт і дотримуватися вимог і 

рекомендацій викладених у ньому. 
 

3.1 Вимоги, що пред’являються до обслуговуючого персоналу  
 установку, підключення, запуск, обслуговування і ремонт повинен проводити тільки навчений, 

спеціально проінструктований, кваліфікований персонал. Інструктаж повинен бути 
підтверджений в письмовій формі; 

 роботи з електрообладнання повинні виконуватися виключно фахівцем-електриком або 
уповноваженою особою під керівництвом електрика згідно з чинними електротехнічним 
нормативам; 

Спеціалістом вважається той, хто на основі своєї професійної освіти, знань і 
досвіду, а також знання відповідних положень може зробити оцінку доручених 
йому робіт і визначити існуючі ризики.  

 персонал повинен досягти законодавчо допустимого мінімального віку, визначеного для такої 
діяльності у відповідній країні використання обладнання.   
 

3.2 Вказівки з техніки безпеки 
 використання обладнання не за призначенням, а також, невиконання вимог і рекомендацій, 

викладених в паспорті, можуть привести до тяжких наслідків щодо здоров'я, до матеріальних 
збитків і виходу обладнання з ладу; 

 Всі операції з обслуговування, ремонту та інше не рекомендується виконувати з драбин та 
стрем’янок; 

 маркування, нанесене на обладнання, повинно бути добре видно; 
 ненавчений і некомпетентний персонал до роботи і обслуговування устаткування не 

допускається; 
 при виконанні ремонтних робіт:  

 виконувати мийку обладнання після виробничих циклів;  
 вимкнути живлення, яке подається на привід, засувки і датчики, встановлені на 

обладнанні;  
 встановити попереджувальну табличку на рубильники з відповідним написом.   

3.3 Поведінка при аварійній ситуації 
 вимкнути живлення на щиті управління (не входить в поставку з обладнанням, монтується на 

місці силами споживача);  
 за допомогою кваліфікованого, уповноваженого персоналу визначити і усунути причину аварії.  

4 ОПИС РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ 

 
Паспорт містить тільки рекомендації, які можуть бути доповнені і змінені в залежності від 

технологічних процесів на фабриці. Під час змін рекомендацій керуватися вимогами Директив та 
Стандартів описаних в П.1 паспорта.  
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5 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
До упаковки, встановлення та обслуговування обладнання, а також його комплектуючих, таких як: 

перемішуючий пристрій (якщо такий є), огорожу, сходи або перехідні містки (якщо такі є), датчики (якщо 
такі є), допускаються особи, ознайомлені з інструкціями та вимогами паспорта.  
 

Перелік інструкцій:  
 

Назва Інструкція № Стр. Застосування. 

Інструкція з транспортування, завантаження та розвантаження №1 8 + 

Інструкція по упаковці / розпакуванню №2 9 + 

Інструкція по зберіганню №3 9 + 

Інструкція по встановленню обладнання у вертикальне 
положення 

№4 10 + 

Інструкція по монтажу огороджень №5   

Інструкція по монтажу сходів №6   

Інструкція по монтажу перехідних майданчиків №7   

Інструкція по монтажу датчиків №8   

Інструкція по монтажу перемішуючого пристрою №9 11 + 

Інструкція по монтажу та введенню в експлуатацію №10 15 + 

Інструкція з технічного обслуговування №11   

Інструкція щодо дій в аварійних ситуаціях №12   

Інструкція про захисні заходи №13   
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Інструкція №1 – Інструкція з транспортування, 

завантаження/розвантаження  

Устаткування поставляється з транспортними ложементами спеціальної конструкції, які 
забезпечують безпечне транспортування.   

 
Устаткування транспортується виключно на транспортних ложементах. 

Для фіксації на автомобільних платформах використовувати підйомні вуха, 
позначені спеціальним знаком (див. розділ 1 «Перелік використаних символів та 
їх розташування»)  

Компанія – виробник не несе відповідальність за пошкодження, які сталися через 
використання сторонніх транспортних ложементів, а також під час 
невідповідних вантажно / розвантажувальних робіт. 

 
 
 

Виготовлене і упаковане обладнання допускається 
перевозити транспортом, обладнаним пристроями, що 
виключають переміщення виробів відповідно до правил 
перевезення на цьому виді транспорту і забезпечує 
збереження від пошкоджень.  

При транспортуванні не допускається контакт матеріалів 
з нержавіючої сталі з матеріалами з вуглецевої сталі.  

При транспортуванні обладнання не допускаються різкі 
поштовхи і удари. 

 

 
 

Заборонено робити навантаження, розвантаження, фіксацію, 
використовуючи для цього патрубки, фланці та ін. конструкційні 
елементи обладнання, не призначені для таких видів робіт.  

    Габаритні розміри обладнання:  

 Ширина: 2545 мм. 

 Висота: 2555 мм. 

 Довжина: 4475 мм. 
   Вага обладнання:  

 Брутто: 1345 кг.       
Підйомне технологічне оснащення (Див. позначення в розділі 

«Інформаційні символи і написи»): 

 Кришка: Петлі 

 Рим болти в опорах: 2 шт. 

Рекомендована техніка для завантаження / розвантаження:  

 Тип: Вантажопідйомний автокран (Вантажо-

підйомність визначається в залежності від ваги обладнання) 
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Інструкція №2 – Інструкція по упаковці / розпакуванню  

Обладнання поставляється в захисній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування. 

 

 

Споживач несе відповідальність за збитки, що сталися внаслідок неналежної 
організації розпакування. 

Якщо установка обладнана перемішуючим пристроєм, привід якого 
встановлений зверху або знизу, то опорні конструкції повинні бути 
демонтовані, коли обладнання встановлюється вертикально, щоб захистити 
вал від деформації. 

Подальше пакування, якщо потрібно, здійснюється третіми особами. Споживач 
несе відповідальність за упаковку та за пошкодження, які можуть бути завдані 
обладнанням під час такої роботи. 

 

При отриманні обладнання необхідно: 

 Забезпечити, щоб під час транспортування не було завдано шкоди; 

 Дивіться написи та маркування на обладнанні; 

 Дивіться супровідну документацію, яка надається разом з вантажем (паспорти, 

інструкції тощо) 

Після перегляду документації необхідно: 

 Демонтувати стяжні стрічки; 

 Зніміть захисну плівку, що покриває обладнання; 

 Зніміть всі заглушки, які закривають технологічні отвори: патрубки, різьби та люк. 

Інструкція №3 – Організація зберігання обладнання 

Устаткування, укомплектоване електроприводами, датчиками, та іншим має зберігатися в 
закритих складах або під навісами, які захищають від попадання води і прямих сонячних променів.   

Устаткування, яке не укомплектоване електроустаткуванням може зберігатися на відкритих 
майданчиках, але при цьому повинен бути забезпечений захист від попадання прямих сонячних 
променів.  

 

 

Відповідальність за пошкодження, які сталися через невідповідну організацію 
зберігання обладнання та комплектуючих, несе Споживач. 

У зоні зберігання обладнання та комплектуючих забороняється проводити 
роботи, які можуть пошкодити обладнання і його упаковку. 

При зберіганні більше 3-х місяців необхідно періодично проводити перевірку стану 
обладнання та упаковки.  
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Інструкція №4 – Встановлення обладнання у вертикальне положення 

Під час завантаження / розвантаження (встановленням) ємнісного обладнання використовувати 
для підйому петлі на кришці ємності і рим болти в опорах, які позначені на схемі стропування (див. 
Інструкція №1 - Інструкція з транспортування, завантаження / розвантаження).  

 

 

Заборонено робити завантаження, розвантаження, фіксацію обладнання, 
використовуючи для цього патрубки, фланці та ін. Конструкційні елементи, не 
призначені для таких видів робіт.  

Для установки обладнання у вертикальне положення використовувати 
вантажопідйомну техніку і стропи з вантажопідйомністю не нижче 
рекомендованої. 

Відповідальність за пошкодження, отримані під час невідповідної організації 
робіт по встановленню обладнання, несе Споживач. 

 

 
 

Підйомне технологічне оснащення (Див. позначення в розділі «Інформаційні символи і написи»): 

 Кришка: Петлі 

 Рим болти в опорах: 2 шт. 

Рекомендована техніка для завантаження / розвантаження:  

 Тип: Вантажопідйомний автокран 

 Вантажопідйомність визначається монтажною компанією в залежності від відстані між 

місцем розташування крану та місцем установки обладнання. 
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Інструкція №9 – Інструкція по монтажу перемішуючого пристрою 

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Дана інструкція містить основні вказівки, яких слід дотримуватися при введенні в експлуатацію і 
технічного обслуговування. Отже, є обов'язковою, щоб перед установкою як сам збирач, так і 
відповідальний технічний персонал заводу вивчили цю інструкцію, і щоб вона постійно перебувала 
поруч з обладнанням, оснащеним перемішуючим пристроєм,. 

Необхідно дотримуватися не тільки інструкції з техніки безпеки, викладені в цій главі, але також 
всі рекомендації по пуску, експлуатації, ремонту і обслуговування, які описані в даній інструкції. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВАНИХ СИМВОЛІВ 

Інструкції з техніки безпеки, що містяться в цьому паспорті, недотримання яких може бути 
небезпечним для людей або обладнання і його роботу, виражені за допомогою символічних 
зображень, зазначених далі: 

 

Увага! Небезпека (інші небезпеки). 

Дані за вимогами і заборонами для запобігання травм. 

 

 

Знак обережно! Електрична напруга. 

Вказівка на небезпеку ураження електричним струмом частинами установки, 
що знаходяться під напругою або вказівка на небезпеку ураження статичними 
розрядами незаземлених компонентів. 

 

Небезпека травм, завданих перемішуючим пристроєм. 

 

 

Небезпека підвішених вантажів. 

 

 

Небезпека для перемішуючого пристрою і його роботи. 

 

 

 

Загальні вимоги. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

 

До монтажу перемішуючого пристрою та його пуску в експлуатацію, 
прочитати інструкції, що містяться в цьому паспорті. 

 

Не демонтувати перемішуючий пристрій, не відключивши попередньо 
електричний щит і не від’єднавши кабель живлення двигуна. 

 Всі електричні роботи повинні вестися спеціальним персоналом 

 

Вжити усіх можливих запобіжних заходів при підйомі перемішуючого 
пристрою. Завжди використовувати добре закріплені стропи в разі переміщення 
перемішуючого пристрою за допомогою підйомного крана чи іншої підйомної 
системи. 

 

До пуску перемішуючого пристрою перевірити правильність його закріплення 
і точність установки, вирівнювання його по осі. Не якісна установка може 
викликати серйозні механічні проблеми при роботі перемішуючого пристрою. 

 До пуску перемішуючого пристрою прибрати всі інструменти, які 
використовувалися при монтажі. 

 Не приводити в дію перемішуючий пристрій, якщо обертові деталі не 
захищені або погано зібрані 

 Не допускається використання перемішуючого пристрою в перемішуванні 
інших середовищ і безпосередньо продукту з в’язкістю відмінною від 
розрахункової для даного перемішуючого пристрою. Використання 
перемішуючого пристрою не за призначенням може призвести до поломки 
пропелера або інших деталей і становити загрозу безпеці. 

 Не вмикати перемішуючий пристрій під час заповнення ємності або якщо 
всередині ємності відсутня рідина. Рідина повинна закривати пропелер і 
механічне ущільнення. Механічне ущільнення не може працювати в суху. 

 

У перемішуючому пристрої є деталі, що обертаються. Не сувати руки або 
пальці в перемішуючий пристрій під час роботи, це може привести до 
травматизму. 
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Не  перевищувати максимальні режими експлуатації перемішуючого 
пристрою. Не змінювати експлуатаційні параметри, які спочатку були 
передбачені виробником. Всі питання по зміні режиму роботи перемішуючого 
пристрою повинні бути узгоджені з виробником. 

 Мішалки та їх установка можуть виробляти шум понад 85 дБ (A) в 
несприятливих умовах експлуатації. В цьому випадку, оператори повинні будуть 
використовувати протишумові запобіжні пристрої. 

 

 Якщо перемішуючий пристрій працює з гарячою продукцією, при температурі 
понад 50°С, є небезпека отримати опіки. Для цього в першу чергу застосувати 
засоби індивідуального захисту. 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ 

Щоб розташувати та закріпити перемішуючий пристрій на фланці ємності, необхідно 
демонтувати пропелер з валу. Коли перемішуючий пристрій встановлено на фланці, переходьте до 
встановлення фіксуючих гайок на відповідні шпильки. Фіксуючі гайки затягнути. 

В останню чергу на кінець валу монтується пропелер. Слід врахувати, що при монтажі 
перемішуючого елементу не можна робити удари по валу перемішуючого пристрою і прикладати до 
нього зусилля, щоб не заподіяти будь-яку деформацію. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

До підключення електродвигуна до мережі перевірити місцеві норми, що стосується 

електричної безпеки, а також відповідні розпорядження. Звернути особливу увагу на те, що 

стосується контролю та управління перемішуючого пристрою. При підключенні двигуна до мережі 

звірятися з інструкцією. 

Надайте електричне підключення двигунів кваліфікованому персоналу. 
Прийміть необхідні заходи для запобігання будь-якої аварії. 

Двигун повинен бути захищений за допомогою запобіжних пристроїв 
від перевантажень і коротких замикань. 

Перемішуючий пристрій заборонено  експлуатувати в пожежонебезпечних і 
вибухонебезпечних зонах, якщо це не було передбачено в конструкції обладнання. 

 
ПУСК ПЕРЕМІШУЮЧОГО ПРИСТРОЮ 

Перед запуском перемішуючого пристрою переконатися, що всі захисні компоненти встановлені 
на ній, а рухливі елементи надійно закріплені. Забороняється торкатися обертових частин 
перемішуючого пристрою. 

 Упевнитися, що електроживлення відповідає зазначеному на шильді двигуна. 

 Перевірити осьове положення валу перемішуючого пристрою. 

 Перевірити рівень рідини в ємності. Забороняється робота перемішуючого пристрою під час 
наповнення або спорожнення ємності. 
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Не допускати роботу перемішуючого пристрою без продукту.. 

Перемішуючий елемент повинен бути занурений, як мінімум, на глибину в 1,5 
рази більше свого діаметра. 

 Упевнитися, що напрямок обертання правильний.
 

Напрямок обертання за годинниковою стрілкою, якщо дивитися на двигун у 
напрямку пропелера, або по додатковій стрілці-вказівником розташованою 
безпосередньо на елементах деталей перемішуючого пристрою. 
Неправильний напрямок обертання призведе до зниження продуктивності і 
зайвого навантаження на перемішуючий пристрій, а також може призвести до 
аварії. 

Перевірити струм живлення двигуна. 

Не змінювати робочі параметри, з якими спочатку був обраний перемішуючий 
пристрій. ( Існує ризик пошкодження перемішуючого пристрою і небезпека для 
користувача) 

Слідувати інструкціям по використанню і нормам техніки безпеки, 
викладеним у керівництві та інструкціях до ємності, на яку встановлений 
перемішуючий пристрій. 

Попадання будь-якого предмету або твердої сировини може пошкодити 
перемішуючий пристрій або частини її конструктивних елементів та піддати 
ризику небезпеки. 

 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Регулярно або з певною періодичністю (за регламентом підприємства, але не рідше раз на рік) 
слід проводити огляд, очистку, перевіряти стан двигуна / редуктора, стан підшипників, перевіряти 
механічні ущільнення, кріплення деталей, пропелера. 

У разі відхилення від норми виконати необхідні роботи по обслуговуванню, ремонту або заміні. 

Перед початком робіт з обслуговування, переконатися, що двигун відключений від мережі 
електроживлення, а ємність порожня. 

Роботи з технічного обслуговування може виконувати тільки 
кваліфікований, підготовлений персонал, ознайомлений з цією 
інструкцією, що має всі необхідні дозволи до виконання робіт. 

До початку робіт з технічного обслуговування необхідно упевнитися в тому, що 
електродвигун відключений. 

Процес технічного обслуговування включає: 

 Огляд перемішуючого пристрою в звичайному порядку. 

 Очищення елементів перемішуючого пристрою від залишків продукту. 

 Перевірка стану двигуна / мотор-редуктора. 

 Перевірка стану механічного ущільнення. 

ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ 

У разі розбирання / збирання при обслуговуванні перемішуючого пристрою, забороняється 
застосовувати надмірне зусилля при знятті / установці валу, так як це може пошкодити перемішуючий 
пристрій. 

При монтажі перемішуючого пристрою необхідно звертати увагу на техніку опускання її в апарат, 
щоб уникнути ударів і згину валу. 

Обслуговування двигуна / редуктора слід виконувати відповідно до інструкцій виробника даного 
обладнання. 

Не допускати попадання рідких або розпорошених засобів на двигун під час роботи або очищення. 
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Забороняється торкатися обертових частин перемішуючого пристрою, а також запускати і 
використовувати її в роботі, якщо не встановлені захисні пристосування, а рухливі елементи 
перемішуючого пристрою погано закріплені. 

Як монтаж, так і демонтаж перемішуючого пристрою повинен здійснюватися 
кваліфікованим персоналом, з використанням тільки відповідних інструментів і 
необхідних дозволів до проведення робіт. 

Виключити можливість запуску двигуна при проведенні робіт по демонтажу та 
монтажу перемішуючого пристрою 

Після вимикання двигуна можна приступити до робіт по демонтажу перемішуючого пристрою: 

 Демонтувати перемішуючий елемент: відкрутити регулювальний гвинт і відкрутити робочий 
орган перемішуючого пристрою. 

 Звільнити елементи кріплення фланця перемішуючого пристрою. 

 Зняти перемішуючий пристрій з ємності. 

 Демонтувати механічне ущільнення, попередньо звільнивши регулювальний гвинт стопорної 
втулки. 

 Зняти двигун / мотор-редуктор. 

Всі роботи по монтажу перемішуючого пристрою виконати в зворотному порядку, у відповідності 
з усіма перерахованими вище рекомендаціями зазначеними в даній інструкції 

Після монтажу, необхідно провести «чистку» внутрішньої і зовнішньої поверхні ємності. 

У разі тривалого зберігання перемішуючого пристрою в розібраному стані, 
забезпечити горизонтальне положення валу перемішуючого пристрою із 
застосуванням дерев’яних опор призматичного типу, щоб уникнути його 
деформацію. 

Під час зберігання вал повинен бути надійно закріплений від мимовільного 
переміщення. 
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Інструкція №10 – Інструкція по монтажу та введенню обладнання в експлуатацію 

Підготовка до роботи і введення в експлуатацію обладнання включає: 

 установку в проектне положення; 

 приєднання технологічних трубопроводів; 

 заземлення обладнання; 

 підключення електроживлення і заземлення до електродвигуна ***; 

 підключення контрольно-вимірювальних приладів і перевірка їх працездатності і правильності 

показань ***;  

 перевірка рівня / наповнення рідини в стакані приводу ***;  

 виконання індивідуальних випробувань електродвигуна на холостому ходу і в зчленованому 

стані  з перемішуючим пристроєм***; 

 включення блокування і сигналізації ***;  

 
***  –  застосовується якщо дане устаткування використовується в конструкції обладнання. 
 
 

 

Для робіт по введенню в експлуатацію обладнання залучати атестований 
персонал, який пройшов інструктаж з техніки безпеки і ознайомився із 
заводською документацією на обладнання. 

 

Встановлення в проектне положення 
  

Обладнання повинно бути встановлено в проектну позицію, використовуючи техніку і 
технологічне оснащення (див. Інструкція №4 - Встановлення устаткування у вертикальне положення). 

 

Допустиме відхилення по вертикалі не більше 3⁰. Вертикальність 
забезпечити за допомогою регулювання опор. Після регулювання 
виконати фіксацію за допомогою контргайки (1). 

 

 

Між обладнанням та стінами / іншим обладнанням повинен бути забезпечений 
технологічних зазор, не менше 800мм. 
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Підключення технологічних трубопроводів 
 

Виконати під'єднання трубопроводів з використанням дугового зварювання неплавким 
електродом в середовищі інертного захисного газу. Всі роботи повинні виконуватися відповідно до 
Стандартів і Директив, перерахованих у розділі 1. 

 
Приварювання трубопроводів до патрубків і штуцерів баків проводити відповідно до технології, 

розробленої монтажною організацією, забезпечивши необхідні вимоги по чистоті, що виключають 
потрапляння у внутрішні порожнини, будівельного пилу та абразивних частинок, сторонніх предметів та 
ін.  

Приєднати до обладнання фланці, клампи та інші деталі, що передбачені конструкцією 
устаткування. Перевірити герметичність з'єднань.  

 

 

Гарантія на обладнання буде знята в разі неузгодженого внесення змін до 
конструкції обладнання. 

 
 

Заземлення обладнання 
 

  

Кабелі повинні бути обтиснуті наконечниками, які 
відповідають перетину кабелю і діаметру болта заземлення 
на корпусі обладнання. Рекомендований перетин - 8мм. 
Приєднати кабель заземлення до відповідного кріплення на 
обладнанні. Заземлення устаткування є обов'язковим. 

 

 

Гарантія на обладнання буде знята в разі відсутності належного заземлення 
обладнання. 
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Додаток 1. Гарантійна карта 
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Додаток 2. Протокол VT 

 
ПРОТОКОЛ № 1009 

 
Візуально-оптичний контроль зварних з’єднань Ємність для молока, 10 м3 

 

 
Адреса об’єкту контроля: 
вул. Парникова 1/5, с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна 
Дата проведення контролю: 
09.2020 
 
Об’єкт контролю: Ємність для молока, 10 м3 №1186 
Матеріал: AISI 304. 
Спосіб зварювання: 141, 142, 145, 153. 
Види з‘єднань: FW, BW. 
Об’єм контролю: 100% зварних з’єднань. 
Конструкторська документація: TCH2002.1186 
 
Обладнання: 
Люксметр FLUS MT-902, лупа (х3), штангенциркуль (0÷122мм), лінійка (0÷300 мм), 
універсальний шаблон зварювальника. 
Контроль проводився згідно: ISO 17637 «Неруйнівний контроль з’єднань, виконаних 
зварюванням плавленням». 
Критерії приймання: 
ДСТУ ISO 5817 «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану 
та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів». 
 
Результати контролю: 
 
 В результаті робіт по проведенню візуально-оптичного контролю зварних з’єднань 
Ємність для молока, 10 м3  №1186, неприпустимих дефектів не виявлено. Розміри швів 
вказані у журналі зварювальних робіт, та задовольняють вимогам ДСТУ ISO 5817, проектної та 
технологічної документації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль провели: 
Спеціаліст II рівня 
VT (№11265.VT.2/18)                                                                                          _________ А. Тарасенко 
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Додаток 3. Сертифікати матеріалів 
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