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Гази

25

Органічне виробництво

43

Смоли та полімери

63

Інша продукція

101
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OSTCHEM: історія
формування

У 2011 році до складу OSTCHEM увійшли ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ» (м. Сєвєродонецьк Луганської області)
і ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (м. Рівне).
Наступного року OSTCHEM підсилила
свої позиції придбанням ТОВ «Морський
спеціалізований порт Ніка-Тера» у Миколаєві та ПрАТ «УкрАгро НПК», що відповідає
за дистрибуцію продукції та є власником найбільшої в Україні мережі з понад
25 складів з реалізації азотних добрив.

OSTCHEM було створено у 2010 році
як керуючу компанію, завдання якої полягає у координації роботи підприємств
азотного бізнесу Group DF.
У тому ж році OSTCHEM придбала контрольний пакет акцій двох великих
українських виробників азотних добрив —
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (м. Горлівка Донецької області) і ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси).

2010

2010

У 2014 році до групи OSTCHEM приєднав
ся естонський виробник азотних добрив
АТ «НІТРОФЕРТ».

2011

2011

2012

2012

2014
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Виробничі потужності заводів
OSTCHEM (азотні добрива,
тис. т на рік)
Підприємство

Амонію нітрат
Вапняково(селітра
аміачна селітра
аміачна)
(ВАС)

Виробничі потужності заводів
OSTCHEM (продукти органічної хімії
та інша продукція, тис. т на рік)

Добрива
рідкі азотні
(КАС)

Сульфат амонію

―

670

―

1000

―

500

390

550

―

420

―

540

180

220

4 054

2 310

Аміак рідкий
технічний

Сечовина
(карбамід)

1 470

940

693

964

760

1020

Аміак водний
технічний

Підприємство

Адипінова
кислота

Оцтова
кислота

Метанол

Капролактам

Полістирол

Вінілацетат

―

―

―

―

―

58

153

252

―

―

―

60

―

―

―

60

30

150

190

―

―

40

5

450

―

―

470

25

―

―

―

―

6

―

―

―

―

30

―

―

―

―

―

―

―

2 783

450

812

55

150

190

60

58

40

99

1 170

153

―

―

Діоксид вуглецю
скраплений

―

64

24
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Дикарбонові кислоти C4–C6
Нормативний документ: ТУ У 24.1-33270581-003:2011

диші зашивають разом, при цьому зашивання мішків повинно виключати висипання продукту крізь шов.

Хімічна формула: НООС-(СН)n-СООН, де n = 2÷4

Дикарбонові кислоти С4-С6 транспортують в упакованому вигляді в критих залізничних вагонах, на закритих палубних суднах і критим автомобільним транспортом
згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Сфера застосування
Дикарбонові кислоти С4-С6 використовуються в виробництві пластифікаторів,
поліуретанів, клеїв, синтетичних змащувальних матеріалів, лакофарбових матеріалів, а також як пластифікуюча добавка до бетону.

Умови зберігання та транспортування
Дикарбонові кислоти С4-С6 пакують: в поліетиленові мішки-вкладиші, вкладені в
чотирьохшарові паперові мішки марки НМ; в поліпропиленові мішки з поліетиленовими мішками-вкладишами; в тару, погоджену з споживачами. Мішки і мішки-вкла-

Основні технічні вимоги

Значення
Назва показника
Вищий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Зовнішній вигляд

Лусочки або порошок світлобежевого кольору, довільної форми

Лусочки або порошок від світлобежевого до світло-коричневого
кольору, довільної форми

Лусочки або порошок від зеленого до
сірого кольору, довільної форми

Кислотне число, мг КОН/г

700–900

700–900

700–900

Масова частка ванадію, %, не більше ніж

0,0005

0,005

1,0

Масова частка міді, %, не більше ніж

0,0015

0,015

2,5

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,0015

-

-

Масова частка вологи, %, не більше ніж

2

-

-

Масова частка адипінової кислоти, %

20–30

-

-

Масова частка янтарної кислоти, %

15–25

-

-

Масова частка глутарової кислоти, %

50–60

-

-

Кольоровість розчину, мг/дм3 Pt (од. Хазена),
не більше ніж

300

-

-

Дикарбонові кислоти С4-С6 зберігаються в упакованому вигляді в закритих складських приміщеннях.

Гарантійний строк зберігання: 2 роки з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Масова частка дикарбонових кислот:

Кислоти
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Кислота адипінова
Нормативний документ: ГОСТ 10558-80
Хімічна формула: НООС-(СН2)4-СООН
Сфера застосування

Умови зберігання та транспортування
Кислоту адипінову пакують у поліетиленові мішки-вкладиші, які вкладені в чотиришарові непросочені паперові мішки або в мішки з верхнім шаром ламінованого поліетиленом паперу і п’ятьма шарами непросоченого паперу. Мішки та мішки-вкладиші спільно зшивають, а поліетиленові запаюють, при цьому зашивання і
запаювання мішків повинні виключати висипання продукту крізь шов.

Основні технічні вимоги
Значення
Назва показника
Вищий сорт

Кислота адипінова використовується в виробництві солі АГ (гексаметилендіамонійадипінат), солі СГ (гексаметилендіамонійсебаціанат), поліуретанів, пластифікаторів
пластмас, діефірів та барвників, в поліграфічній промисловості для отримання паперу високої якості, в фармацевтичній промисловості. Кислота адипінова виготовляється для потреб народного господарства та на експорт.

Кислоту адипінову транспортують в упакованому вигляді в критих залізничних вагонах, на закритих палубних суднах або критим автотранспортом у відповідності
до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Зовнішній вигляд

Перший сорт
Біла кристалічна речовина

Масова частка адипінової кислоти, %, не менше ніж

99,7

99,7

Кольоровість розчину за платиново-кобальтовою шкалою, од. Хазена, не більше ніж

5

20

Кольоровість розплаву за платиново-кобальтовою шкалою, од. Хазена, не більше ніж

50

Не нормується

Температура плавлення, °С, не нижче ніж

151,5

151,0

Виробляється на заводах OSTCHEM:

Масова частка води, %, не більше ніж

0,27

0,30

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Масова частка золи, %, не більше ніж

0,003

0,005

Масова частка азотної кислоти, %, не більше ніж

0,0010

0,008

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,0001

0,0003

Масова частка речовин, що окислюються, в перерахунку на щавлеву кислоту, %, не більше ніж

0,006

0,007

Кислоту адипінову зберігають в упакованому вигляді в закритих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище +50 °С.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.

Кислоти
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Кислота адипінова поліпшена
Нормативний документ: ТУ У24.1-33270581-026:2008

Умови зберігання та транспортування

Хімічна формула: НООС-(СН2)4-СООН

Кислоту адипінову поліпшену пакують в поліетиленові мішки-вкладиші, вкладені в
поліпропіленові мішки, або в стандартні м’які контейнери, ламіновані із полімерних
матеріалів (типу біг-бег).

Сфера застосування
Кислота адипінова поліпшена використовується в виробництві солі АГ (гексаметилендиамонійадипінату), солі СГ (гексаметилендиамонійсебаціанату), поліуретанів, пластифікаторів, пластмас, діефірів і барвників, в поліграфічній промисловості для отримання
паперу високої якості, в фармацевтичній промисловості, як консервант в харчовій промисловості.
Кислота адипінова поліпшена призначена для потреб народного господарства та для
експорту.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Біла кристалічна речовина

Масова частка адипінової кислоти, %, не менше ніж

99,8

Кольоровість розчину за платиново-кобальтовою шкалою, од. Хазена, не більше ніж

2,5

Кольоровість розплаву за платиново-кобальтовою шкалою, од. Хазена, не більше ніж

35

Температура плавлення, °С, не нижче ніж

152,0

Масова частка води, %, не більше ніж

0,18

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Масова частка золи, %, не більше ніж

0,0015

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Масова частка азотної кислоти, %, не більше ніж

0,0003

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,00005

Масова частка окислених речовин в перерахунку на щавелеву кислоту, %, не більше ніж

0,004

Кислоту адипінову поліпшену транспортують в пакетованому вигляді в критих
залізничних вагонах, на закритих палубних суднах і критим автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
В упакованому вигляді кислота адипінова поліпшена повинна зберігатися в закритих складських приміщеннях при температурі не вище ніж +50 °С.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.

Кислоти

Кислота азотна неконцентрована

Кислота азотна неконцентрована

Нормативний документ: ТУ У 00203826.021-2000

Умови зберігання та транспортування

Нормативний документ: ТУ У 24.1-33270581-005:2011

Хімічна формула: HNO3

Кислоту азотну неконцентровану транспортують залізничним і автомобільним
транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Хімічна формула: HNO3

Сфера застосування
Кислота азотна неконцентрована застосовується для виробництва аміачної селітри,
складних добрив, для окислювальних процесів травлення металів тощо.

Кислота азотна неконцентрована повинна зберігатися в ємностях з неіржавіючої
сталі, бочках чи бутлях, у критих складських приміщеннях.

Кислота азотна неконцентрована використовується для виготовлення аміачної
селітри, складних добрив, адипінової кислоти, для окислювальних процесів, травлення металів і в інших галузях промисловості.

Температурний режим зберігання — від от -30 °С до +40 °С.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Основні технічні вимоги:

Умови зберігання та транспортування
Кислоту азотну неконцентровану транспортують залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом згідно з правилами перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

В транспортній тарі кислоту азотну неконцентровану перевозять в критих залізничних вагонах повагонними відправками і автомобільним транспортом в критих
транспортних засобах, морським і річковим транспортом — на палубі вантажних
суден.
Кислоту азотну неконцентровану зберігають в упаковці виробника в критих складських приміщеннях.
Кислоту азотну неконцентровану, призначену для перевезення наливом, зберігають в сховищах з неіржавіючої сталі.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги:
Значення

Назва показника
Марка А
Зовнішній вигляд

Сфера застосування

Марка Б

Безбарвна або жовта рідина
без механічних домішок
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Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Безбарвна або жовта рідина
без механічних домішок

Масова частка азотної кислоти (HNO3), %, не менше ніж

58,0

Масова частка оксидів азоту у перерахунку на (N2O4), %, не більше ніж

0,15

Масова частка азотної кислоти, %, не менше ніж

57,0

56,0

Масова частка сульфатів (SO4), %, не більше ніж

0,0020

Масова частка оксидів азоту (у перерахунку на N2O4), %, не більше ніж

0,07

0,1

Масова частка фосфатів (РО4), %, не більше ніж

0,0020

Масова частка залишку після прожарювання, %, не більше ніж

0,004

0,02

Масова частка хлоридів (Сl), %, не більше ніж

0,00050

Масова частка заліза (Fe), %, не більше ніж

0,00030

Кислоти

Реактиви. Кислота азотна
Нормативний документ: ТУ У 24.1-33270581-028:2008
Хімічна формула: HNO3
Сфера застосування

В транспортній тарі кислоту азотну перевозять в критих залізничних вагонах повагонними відправками і автомобільним транспортом в критих транспортних засобах,
морським і річковим транспортом — на палубі вантажних суден.

Основні технічні вимоги

Кислоту азотну зберігають в упаковці виробника в критих складських приміщеннях.

Значення
Назва показника

Кислоту азотну, призначену для перевезення наливом, зберігають в сховищах з неіржавіючої сталі.

Кислота азотна використовується в радіоелектронній, важкій і легкій промисловості, в процесах хімічного і електрохімічного травлення, в якості реактиву і в багатьох інших сферах науки та техніки.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Умови зберігання та транспортування
Кислоту азотну транспортують залізничним, автомобільним, морським і річковим
транспортом у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Марка «Ч»
Масова частка азотної кислоти (HNO3), %, не менше ніж

56

Масова частка залишку після прожарювання в вигляді сульфатів, %, не більше ніж

0,005

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Масова частка сульфатів (SO4), %, не більше ніж

0,0020

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Масова частка фосфатів (PO4), %, не більше ніж

0,002000

Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше ніж

0,00050

Масова частка заліза (Fe), %, не більше ніж

0,00030

Масова частка важких металів (Pb), %, не більше ніж

0,00002

Масова частка миш’яку (As), %, не більше ніж

0,000003
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Кислота оцтова синтетична
Нормативний документ: ГОСТ 19814-74
Хімічна формула: СН3СООН
Сфера застосування
Кислота оцтова синтетична використовується в хімічній, фармацевтичній та легкій
промисловості, а також в інших галузях народного господарства.

Бочки і бутлі з кислотою оцтовою синтетичною транспортують залізничним, автомобільним та водним транспортом у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
Кислоту оцтову синтетичну зберігають в герметичних резервуарах із сталі або алюмінію. Бочки і бутлі з кислотою оцтовою синтетичною зберігають в складських приміщеннях або під навісом, який виключає потрапляння вологи.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Кислоту оцтову синтетичну заливають та транспортують в чистих залізничних цистернах з верхнім зливом і внутрішньою поверхнею з неіржавіючої сталі або в бочках
з неіржавіючої сталі місткістю до 200 л, а також в скляних бутлях місткістю до 20 л.
Дозволяється транспортувати кислоту оцтову синтетичну в алюмінієвих цистернах
або в алюмінієвих бочках місткістю до 20 л.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд та колір

Безбарвна, прозора рідина без механічних домішок

Розчинність у воді

Повна, розчин прозорий

Масова частка оцтової кислоти, %, не менше ніж

99,5

Масова частка оцтового альдегіду, %, не більше ніж

0,004

Масова частка мурашиної кислоти, %, не більше ніж

0,05

Масова частка сульфатів (SO4), %, не більше ніж

0,0003

Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше ніж

0,0004

Масова частка важких металів, що осаджуються сірководнем (РЬ), %, не більше ніж

0,0004

Масова частка заліза (Fe), %, не більше ніж

0,0004

Масова частка нелеткого залишку, %, не більше ніж

0,004

Стійкість забарвлення розчину марганцевокислого калію, хв., не менше ніж

60

Масова частка речовин, що окислюються двохромовокислим калієм, cм3 розчину тіосульфату
натрію, концентрація С (Na2S2O3 · 5H2O) = 0,1 моль/дм3, не більше ніж

5,0

Проба із сірчаною кислотою

Повинна витримувати випробування згідно з п. 3.14
ГОСТ 19814-74
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Кислота оцтова синтетична харчова
Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-012:2013
Хімічна формула: СН3СООН
Сфера застосування
Кислоту оцтову синтетичну харчову використовують для отримання водних розчинів кислоти оцтової синтетичної харчової, в сільському господарстві і харчовій
промисловості в якості консерванту (харчова добавка Е260).

Умови зберігання та транспортування
Кислоту оцтову синтетичну харчову пакують: в бочки місткістю до 450 дм3, виготовлені з неіржавіючої сталі; в полімерні каністри місткістю до 60 дм3; в полімерні
бочки та фляги місткістю до 450 дм3; в контейнери середньої вантажопідіймальності для рідких вантажів місткістю до 1000 дм3; в скляні бутлі місткістю до 10 дм3,
поміщені в поліетиленові барабани.

Кислоту оцтову синтетичну харчову транспортують залізничним, автомобільним,
річковим та морським транспортом у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
Кислоту оцтову синтетичну харчову зберігають в упакованому вигляді або в герметичних резервуарах, ємностях з неіржавіючої сталі в закритих складських приміщеннях або під навісом, який виключає потрапляння вологи.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.
Гарантійний строк зберігання кислоти, упакованої
в полімерну тару: не більше ніж 6 місяців.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Значення для оцтової кислоти із концентрацією, %:

Назва показника

50±1 60±1

70±1 80±1

Не менше ніж 99,7

Зовнішній вигляд та колір

Безбарвна, прозора рідина без механічних домішок

Запах

Кислий, характерний для оцтової кислоти без стороннього запаху

Розчинність у воді

Повна, розчин прозорий

Масова частка оцтової кислоти, %

50±1 60±1

70±1 80±1

не менше ніж 99,7

Масова частка оцтового альдегіду, %, не більше ніж

0,002

0,004

0,004

Масова частка мурашиної кислоти, %, не більше ніж

0,03

0,05

0,05

Масова частка сульфатів (S04), не більше ніж

0,0002

0,0003

0,0003

Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше ніж

0,0001

0,0001

0,0001

Масова частка важких металів (Pb), %, не більше ніж

0,00008

0,00008

0,00008

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,0001

0,0001

0,0001

Масова частка нелеткого залишку, %, не більше ніж

0,002

0,002

0,002

Масова частка родію, %, не більше ніж

0,00005

0,00005

0,00005

Масова частка йодистого метилу, %, не більше ніж

0,00002

0,00002

0,00002

Масова частка миш’яку, %, не більше ніж

0,00007

0,00007

0,00007

Стійкість забарвлення розчину марганцевокислого калію, хв., не менше ніж

60

60

60

Масова частка речовин, що окислюються двохромовокислим калієм, см3 розчину тіосульфату
5,0
натрію, концентрація С (Na2S2O3·5H20) = 0,1 моль/дм3, не більше ніж

5,0

5,0

Кислоти
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Кислоти нижчі дикарбонові (суміш)
Нормативний документ: ТУ У 24.1-05607824-045:2007

Кислоти нижчі дикарбонові, що затарені в м’які контейнери типу МК, встановлюються не більше ніж в два яруси на піддонах будь-якого типу.

Сфера застосування

Кислоти нижчі дикарбонові транспортують усіма видами транспорту відповідно до
правил перевезень вантажів, що діють на конкретному виді транспорту.

Кислоти нижчі дикарбонові марки А використовують для виготовлення поліефірів
і складних ефірів, а також для отримання окремих кислот, що входять до складу
даної суміші.
Кислоти нижчі дикарбонові марки Б використовуються в промисловості.

Умови зберігання та транспортування
Кислоти нижчі дикарбонові повинні зберігатись в упакованому вигляді в сухих закритих складських приміщеннях.
Кислоти нижчі дикарбонові, що затарені в мішки, складують штабелями висотою не
більше 2,0 м на піддонах будь-якого типу.

Транспортування та зберігання повинні забезпечувати збереження продукту від
забруднення та попадання вологи.

Основні технічні вимоги
Значення
Марка А (очищені)

Назва показника

Марка Б (неочищені)

Вищий сорт

Перший сорт

Зовнішній вигляд

Луска від світло-жовтого до світлокоричневого кольору

Луска від світло-жовтого
до коричневого кольору

Луска від зеленого до сірого
кольору

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення продукту.

Кислотне число, мг КОН/г

700–900

700–900

700–900

Після закінчення гарантійного терміну зберігання кислоти нижчі дикарбонові повинні бути перевірені на відповідність вимогам ТУ У 24.1-05607824-045:2007.

Масова частка міді, %, не більше ніж

0,001

0,008

1,5

Масова частка ванадію, %, не більше ніж

0,005

0,01

0,5

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,008

0,015

Не нормується

Масова частка вологи, %, не більше ніж

2,0

2,0

Не нормується

масова частка кислоти адипінової, %

8–25

8–25

масова частка кислоти глутарової, %

45–84

45–84

масова частка кислоти янтарної, %

8–32

8–32

Кольоровість розчину з масовою часткою 10%,
од. Хазена, не більше ніж

170

250

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Масова частка кислот нижчих дикарбонових:

Не нормується

Не нормується

Гази

Гази
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Азот газоподібний
Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 9293:2009
Хімічна формула: N2
Сфера застосування
Азот газоподібний використовують для створення інертної атмосфери під час виробництва, зберігання та транспортування легко окислюваних продуктів, під час
високотемпературних процесів обробки металів, що не взаємодіють з азотом, для
консервування замкнутих металевих посудин, трубопроводів тощо.

печної експлуатації посудин, що працюють під тиском, при цьому: номінальний тиск
азоту при 20 °С в балонах і автореципієнтах (15,0±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) або
(20,0±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).
Балони з азотом газоподібним зберігають у спеціальних складських приміщеннях або на майданчиках під навісом, що захищає балони від атмосферних опадів
та прямих сонячних променів.
Зберігання та транспортування наповнених балонів при температурі вище 60 °С не
дозволяється.

Гарантійний строк зберігання: 18 місяців з дня виготовлення.

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводах OSTCHEM:

Балони з азотом газоподібним транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення небезпечних вантажів та правилами будови і без-

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Основні технічні вимоги
Значення
Назва показника

особливої чистоти

підвищеної чистоти

технічного

Перший сорт

Другий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Об’ємна частка азоту, %, не менше ніж

99,999

99,996

99,99

99,95

99,6

99,0

Об’ємна частка кисню, %, не більше ніж

0,0005

0,001

0,001

0,05

0,4

1,0

0,009

Повинен
витримувати
випробування
за п. 3.6 ДСТУ ГОСТ
9293:2009

Об’ємна частка водяної пари в азоті
газоподібному, %, не більше ніж

Вміст масла в азоті газоподібному

0,0007

0,0007

Не визначається

Вміст масла, механічних домішок і вологи
в азоті рідкому

0,0015

0,004

Повинен витримувати випробування за п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Повинен витримувати випробування за п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Об’ємна частка водню, %, не більше ніж

0,0002

0,001

Не нормується

Об’ємна частка суми вуглецевмісних сполук
у перерахунку на СН4, %, не більше ніж

0,0003

0,001

Не нормується

Гази
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Азот рідкий
Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Основні технічні вимоги
Значення

Хімічна формула: N2
Назва показника

Сфера застосування
Азот рідкий використовують як холодоагент, а також (після газифікації) для створення інертної атмосфери під час виробництва, зберігання та транспортування легко окислюваних продуктів, під час високотемпературних процесів обробки металів,
що не взаємодіють з азотом, для консервування замкнутих металевих посудин, трубопроводів тощо.

особливої чистоти

підвищеної чистоти

технічного

Перший сорт

Другий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Об’ємна частка азоту, %, не менше ніж

99,999

99,996

99,99

99,95

99,6

99,0

Об’ємна частка кисню, %, не більше ніж

0,0005

0,001

0,001

0,05

0,4

1,0

0,009

Повинен витримувати
випробування
за п. 3.6 ДСТУ ГОСТ
9293:2009

Об’ємна частка водяної пари в азоті газоподібному,
%, не більше ніж

0,0007

Вміст масла в азоті газоподібному

Не визначається

0,0007

0,0015

0,004

Умови зберігання та транспортування
Балони з азотом рідким транспортують усіма видами транспорту у відповідності
з правилами перевезення небезпечних вантажів та правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, при цьому: номінальний тиск
азоту при 20 °С в балонах і автореципієнтах (15,0±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) або
(20,0 ±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).
Балони з азотом рідким зберігають в спеціальних складських приміщеннях або на
майданчиках під навісом, що захищає балони від атмосферних опадів та прямих
сонячних променів.
Зберігання та транспортування наповнених балонів при температурі вище 60 °С не
дозволяється.

Виробляється на заводах OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ»,
ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Вміст масла, механічних домішок і вологи
в азоті рідкому

Повинен витримувати випробування за п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Повинен витримувати випробування за п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Об’ємна частка водню, %, не більше ніж

0,0002

0,001

Не нормується

Об’ємна частка суми вуглецевмісних сполук
у перерахунку на СН4, %, не більше ніж

0,0003

0,001

Не нормується

Гази
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Аргон газоподібний і рідкий
Нормативний документ: ГОСТ 10157-79

Умови зберігання та транспортування

Хімічна формула: Ar

Аргон газоподібний заповнюється в сталеві балони або автореципієнти під тиском
(14,7±0,5) МПа. Аргон рідкий заповнюється у спеціальні цистерни, призначені для
перевезення аргону рідкого.

Сфера застосування
Аргон газоподібний і рідкий використовують в якості захисного середовища при
зварюванні, різанні і плавці активних і рідких металів і сплавів на їх основі: алюмінію,
алюмінієвих і магнієвих сплавів, що не іржавіють, хромонікелевих жароміцних сплавів і легованих сталей різних марок, а також при рафінуванні металів у металургії.

Основні технічні вимоги
Значення
Назва показника

Вищий сорт

Перший сорт

Аргон газоподібний і рідкий транспортується усіма видами транспорту відповідно
до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на даному виді транспорту
і правилами обладнання і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Об’ємна частка аргону, %, не менше ніж

99,993

99,987

Об’ємна частка кисню, %, не більше ніж

0,0007

0,002

Гарантійний строк зберігання газоподібного аргону:

Об’ємна частка азоту, %, не більше ніж

0,005

0,01

0,0009

0,001

Мінус 61

Мінус 58

0,0005

0,001

18 місяців з дня виготовлення.
Об’ємна частка водяної пари, %, не більше ніж, що відповідає температурі насиченого аргону
водяною парою при тиску 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, не вище ніж

Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Об’ємна частка суми вуглецевмісних сполук у перерахунку на С02, %, не більше ніж

Гази

Ацетилен піролізний розчинений
технічний
Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-037:2014
Хімічна формула: С2Н2
Сфера застосування
Ацетилен піролізний розчинений технічний призначено для газополум’яної обробки
металів, живлення ацетиленових освітлювальних установок, лабораторних робіт та
інших цілей.

Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Об’ємна частка ацетилену,
ацетиленових та дієнових вуглеводнів, %, не менше ніж

99,1

в тому числі:

Умови зберігання та транспортування

а) об’ємна частка метилацетилену, % , не менше ніж

0,15

Ацетилен піролізний розчинений технічний у сталевих балонах транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів,
що діють на відповідному виді транспорту. Автомобільний транспорт повинен бути
обладнаним спеціальними засобами для перевезення балонів.

б) об’ємна частка діацетилену, %, не більше ніж

0,003

Об’ємна частка повітря та діоксиду вуглецю, %, не більше ніж

0,9

Балони з ацетиленом розчиненим піролізним технічним зберігають у спеціальних
складських приміщеннях або на майданчиках під навісом, що захищають їх від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Масова концентрація водяної пари при 20 °С
та тиску 101,3 кПа, мг/м3, не більше ніж,

600

що відповідає температурі насичення ацетилену
при тиску 760 мм рт. ст., °С, не вище ніж

мінус 23

Гарантійний строк зберігання ацетилену у балонах:

Примітка. Під час зберігання балонів з ацетиленом більше ніж 15 днів
допускається об’ємна частка повітря та діоксиду вуглецю не більше ніж 1,3%.

не більше ніж 6 місяців.

33

Гази
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Діоксид вуглецю скраплений
Нормативний документ: ДСТУ 4817:2007
Хімічна формула: CO2
Сфера застосування
Діоксид вуглецю скраплений застосовують для виробництва газованих напоїв,
у машинобудуванні під час зварювання металів, у сільському господарстві як стимулятор росту рослин і консервант кормів, у медичній промисловості як розчинник
для виробництва екстрактів лікарських рослин, у пожежегасінні та для інших цілей.

Діоксид вуглецю скраплений в балонах зберігають у вертикальному положенні в
спеціальних складських приміщеннях або на відкритих огороджених майданчиках
під накриттям, яке захищає балони від атмосферних опадів та прямих сонячних
променів.
Діоксид вуглецю зберігають у накопичувальних ізотермічних резервуарах (цистернах), розташованих на майданчиках під накриттям або, за відсутності виробничої
необхідності, без нього.

Гарантійний строк зберігання:
в ізотермічних цистернах — 6 місяців з дня виготовлення,

Умови зберігання та транспортування
Балони з діоксидом вуглецю скрапленим транспортують усіма видами транспорту
у відповідності до правил перевезення вантажів, чинними на відповідних видах
транспорту.
Балони з діоксидом вуглецю скрапленим під час транспортування повинні перебувати в горизонтальному положенні з прокладками між ними або у вертикальному
положенні за наявності захисних кілець і за умови щільного завантаження обов’язково з огородженням від можливого падіння.

в балонах — 2 роки з дня виготовлення.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення
Вищий сорт

Запах і смак
Об’ємна частка діоксиду вуглецю (СО2) %, не менше ніж
Наявність мінеральних масел і механічних домішок

Перший сорт

Другий сорт

Злегка кислуватий присмак без сторонніх запахів
99,9

99,5

99,0

Повинен витримувати випробування за п. 10.5 ДСТУ 4817:2007

Наявність оксиду вуглецю (СО)

Нижче чутливості методу за п. 10.6 ДСТУ 4817:2007

Наявність оксидів азоту (NO, NO2)

Нижче чутливості методу за п. 10.6 ДСТУ 4817:2007

Масова концентрація сірчистого ангідриду (SО2), г/м3, не більше ніж

0,002

0,004

0,005

Виробляється на заводах OSTCHEM:

Наявність сірководню (H2S)

Повинен витримувати випробування за п. 10.8 ДСТУ 4817:2007

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ»,
ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси), ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Наявність соляної кислоти

Повинен витримувати випробування за п. 10.9 ДСТУ 4817:2007

Наявність аміаку і етанол амінів

Повинен витримувати випробування за п. 10.10 ДСТУ 4817:2007

Масова частка води, %, не більше ніж

Нижче чутливості методу за п. 10.11
ДСТУ 4817:2007

0,1

Масова концентрація водяної пари за температури 20 °С
і тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), г/м3, не більше ніж

0,037

0,076

0,184

Температура насичення діоксиду вуглецю водяною парою,
яка відповідає тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) і температурі 20 °С, °С, не більше ніж

Мінус 48

Мінус 42

Мінус 34

Наявність ароматичних вуглеводнів
Масова концентрація оксидів ванадію (у перерахунку на V2O5)
для скрапленого діоксиду вуглецю, мг/кг, не більше ніж

Повинен витримувати випробування за п. 10.13 ДСТУ 4817:2007
0,02

0,1

0,2

Газы
Гази
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Діоксид вуглецю твердий

Кисень газоподібний технічний

Нормативний документ: ГОСТ 12162-77

Умови зберігання та транспортування

Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 5583:2009

видами транспорту у відповідності з правилами перевезення небезпечних вантажів
і правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Хімічна формула: СО2

Діоксид вуглецю твердий пакують у чисті ізотермічні контейнери або інші ізотермічні ємності.

Хімічна формула: O2

Балони з киснем газоподібним технічним зберігають в спеціальних складських приміщеннях або на майданчиках під накриттям, який захищає балони від атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

Сфера застосування

Діоксид вуглецю твердий транспортують усіма видами транспорту відповідно
до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Транспортування залізницею здійснюється в критих вагонах.

Діоксид вуглецю твердий застосовують для створення низьких температур при
холодильній обробці, зберіганні, транспортуванні та реалізації заморожених і охолоджених харчових продуктів шляхом безпосереднього або непрямого контакту
з ними, а також для технічних цілей.

Блоки діоксиду вуглецю твердого зберігають у спеціальних сховищах або ізотермічних контейнерах при атмосферному тиску.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Сфера застосування
Кисень газоподібний технічний застосовують в газополум’яній обробці металів і для
інших технічних цілей.

Умови зберігання та транспортування

Гарантійний строк зберігання:

18 місяців з дня виготовлення.

Виробляється на заводах OSTCHEM:
ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Сталеві балони з киснем газоподібним технічним під тиском (14,7±0,5) МПа
(150±5 кгс/см2) або (19,6±1,0) МПа (200±10 кгс/см2) при 20 °С перевозять усіма

Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги

Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Блоки білого кольору

Масова частка діоксиду вуглецю, %

99,96–99,98

Вміст мінеральних олій

Назва показника

Значення
Перший сорт

Другий сорт

Об’ємна частка кисню, %, не менше ніж

99,7

99,5

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.4 ГОСТ 12162-77

Об’ємна частка водяної пари, %, не більше ніж

0,007

0,009

Вміст сірководню

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.5 ГОСТ 12162-77

Об’ємна частка водню, %, не більше ніж

0,3

0,5

Вміст соляної кислоти

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.6 ГОСТ 12162-77

Об’ємна частка діоксиду вуглецю, %, не більше ніж

Не нормується

Вміст сірчистої і азотистої кислот і органічних сполук
(спиртів, ефірів, альдегідів і органічних кислот)

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.7 ГОСТ 12162-77

Вміст оксиду вуглецю

Не нормується

Вміст газоподібних кислот та основ

Не нормується

Вміст аміаку і моноетаноламіну

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.8 ГОСТ 12162-77

Вміст озону та інших газів-окисників

Не нормується

Запах і смак

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.9 ГОСТ 12162-77

Вміст ароматичних вуглеводнів (у тому числі бензолу)

Повинен витримувати випробування згідно з п. 3.10 ГОСТ 12162-77

Масова частка залишку після випаровування, %

0,02–0,04

Вміст лугу
Запах

Повинен витримувати випробування за п. 3.9 ДСТУ ГОСТ 5583:2009
Не нормується

Газы
Гази

Кисень рідкий технічний

Кисень газоподібний медичний

Нормативний документ: ГОСТ 6331-78

Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Хімічна формула: O2
Сфера застосування
Кисень рідкий технічний застосовують (після його газифікації) для газополум’яної
обробки металів та інших технічних цілей.

Умови зберігання та транспортування

Балони з киснем рідким технічним зберігають у спеціальних складських приміщеннях або на майданчиках під навісом, що захищають їх від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.
Зберігання й транспортування наповнених балонів при температурі вище ніж 60 °С
не допускається.

Гарантійний строк зберігання: 18 місяців з дня виготовлення.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси),
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Перевезення сталевих балонів з киснем газоподібним медичним здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Значення
Перший сорт

Другий сорт

99,7

99,5

Вміст ацетилену
Об’єм двоокису вуглецю в 1 дм3 кисню рідкого, см3,
при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не більше ніж
Вміст масла

Відсутність
2,0

3,0
Відсутність

Вміст оксиду вуглецю

Не нормується

Вміст газоподібних кислот та основ

Не нормується

Вміст озону та інших газів-окисників

Не нормується

Вміст вологи та механічних домішок

Повинен витримувати випробування за п. 3.9 ГОСТ 6331-78

Запах

Балони з киснем газоподібним медичним зберігають у спеціальних складських
приміщеннях або на майданчиках під навісом, що захищають балони від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Кисень газоподібний медичний застосовують для дихання та у лікувальних цілях.

Основні технічні вимоги

Об’ємна частка кисню, %, не менше ніж

Сфера застосування

і правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, при
цьому номінальний тиск при 20 °С у балонах (14,7±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) або
(19,6±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).

Виробляється на заводах OSTCHEM:

Перевезення балонів з киснем рідким технічним здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів і правилами будови
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Назва показника

Хімічна формула: О2
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Не нормується

Назва показника

Значення

Об’ємна частка кисню, %, не менше ніж

99,5

Об’ємна частка водяної пари, %, не більше ніж

0,009

Об’ємна частка діоксиду вуглецю, %, не більше ніж

0,01

Вміст оксиду вуглецю

Повинен витримувати випробування за п. 3.6 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Вміст газоподібних кислот та основ

Повинен витримувати випробування за п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Вміст озону та інших газів-окисників

Повинен витримувати випробування за п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Запах

Відсутність

Газы
Гази

Кисень технологічний газоподібний
Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-021:2013

Кисень технологічний газоподібний також транспортують по газопроводу.

Хімічна формула: О2

Балони з киснем технологічним газоподібним зберігають у спеціальних складських
приміщеннях або на майданчиках під навісом, що захищають їх від атмосферних
опадів і прямих сонячних променів при температурі не вище 35 °С.

Сфера застосування

При зберіганні наповнених балонів треба дотримуватись вимог пожежної безпеки.

Кисень технологічний газоподібний застосовують для наплавлення металів, легких
сплавів, для інтенсифікації технологічних процесів у металургії, хімічній та інших
галузях промисловості.

Гарантійний строк зберігання: 18 місяців з дня виготовлення..

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Кисень технологічний газоподібний заповнюють в сталеві балони середнього
обсягу, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.59.
Балони з киснем технологічним газоподібним перевозять автомобільним транспортом відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів і з дотриманням вимог пожежної безпеки.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Об’ємна частка кисню, %, не менше ніж

95

Об’ємна частка водяної пари, %, не більше ніж

0,009

Примітка 1. Допускається за узгодженням зі споживачем не нормувати вміст водяної пари у продукті.
Примітка 2. Допускається постачати кисень зі вмістом основної речовини згідно з нормою, що встановлена угодою на постачання.
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Органічне виробництво

Органічне виробництво

45

Вінілацетат-ректифікат
Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-011:2012

У випадку перевищення температури зберігання вище ніж 40 °С вживають заходи
по охолодженню вінілацетату-ректифікату в сховищах.

Сфера застосування

Зберігання вінілацетату-ректифікату повинне виключати його контакт із кислотами,
лугами і ініціаторами полімеризації.

Вінілацетат-ректифікат призначений для виготовлення полівінілацетату, полівінілового спирту, полівінілацеталей і співполімерів з вінілхлоридом, етиленом та іншими
неграничними з’єднаннями.

Умови зберігання та транспортування
Вінілацетат-ректифікат транспортують залізничним і автомобільним транспортом
відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному
виді транспорту.
Для перевезення вінілацетату-ректифікату використовують власні вагони-цистерни, контейнери-цистерни відправника вантажу/вантажоодержувача або орендовані, а також автоцистерни, виготовлені з неіржавіючої сталі або алюмінію згідно з
діючими нормативними документами.
Вінілацетат-ректифікат зберігають у ємностях, виготовлених з неіржавіючої сталі
або алюмінію, при температурі не вище ніж 40 °С для інгібірованого вінілацетату
та не вище ніж 15 °С для неінгібірованого вінілацетату.

При зберіганні та транспортуванні тривалістю більш ніж двох діб з 1 травня по
30 вересня, а також при підвищенні середньодобової температури навколишнього
середовища вище ніж 15 °С у вінілацетат-ректифікат додають, як інгібітор, гідрохінон у кількості 0,001–0,005% від маси вінілацетату.
На вимогу споживача допускається додавання гідрохінону при середньодобовій
температурі навколишнього середовища нижче ніж 15 °С.
При необхідності перед застосуванням вінілацетат-ректифікат піддають перегонці
для видалення інгібітору полімеризації.

Гарантійний строк зберігання: 2 місяці з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Безбарвна прозора рідина, без механічних домішок

Щільність при 20˚С, г/см3

0,932–0,936

Масова частка вінілацетату, %, не менше ніж

99,90

Масова частка ацетальдегіду, %, не більше ніж

0,025

Масова частка кротонового альдегіду, %, не більше ніж

Відсутність

Масова частка кислоти в перерахуванні на оцтову кислоту, %, не більше ніж

0,005

Масова частка води, %, не більше ніж

0,05

Масова частка гідрохінону,
а) до інгібування, %, не більше ніж

0,0005

б) після інгібування, %

0,001–0,005

Проба на полівінілацетат

Повинен витримувати випробування

Полімеризаційна активність за Дюпоном при 760 мм рт. ст., хв., не більше ніж

22

Динамічний коефіцієнт в’язкості молярного розчину полівінілацетату в бензолі, Па•с, не менше ніж
(визначають на вимогу споживача)

0,035

Масова частка заліза, %, не більше ніж
(визначають на вимогу споживача)

0,00025

Органическое
Органічне виробництво
производство
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Гідроксиламінсульфат водний

Капролактам кристалічний

Нормативний документ: ТУ У 00203826.019-99

Гідроксиламінсульфат водний зберігають у ємностях зі сталі Х18Н13М2Т
або 12Х17Н13М2Т чи гумованих ємностях.

Нормативний документ: ГОСТ 7850-86

Капролактам кристалічний зберігають у критих приміщеннях.

Сфера застосування

Температурний режим зберігання від -7 °С до +50 °С.

Сфера застосування

Гарантійний строк зберігання: 2 місяці з дня виготовлення.

Гідроксиламінсульфат водний застосовується у виробництві лактаму на стадії оксимування, у виробництві кристалічного продукту та як флотореагент.

Гарантійний строк зберігання: 1 місяць з дня виготовлення.

Капролактам кристалічний застосовується для отримання хімічних волокон, ниток
та поліамідних смол.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Умови зберігання та транспортування

Гідроксиламінсульфат водний транспортують у залізничних та автомобільних цистернах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному
виді транспорту.

Капролактам кристалічний транспортують в критих залізничних вагонах,
великовантажних контейнерах або в критих автомобілях у відповідності
з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги

Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Рідина прозора, безбарвна

Масова концентрація гідроксиламінсульфату, г/дм3, не менше ніж

275

Масова концентрація вільної сірчаної кислоти, г/дм3, не більше ніж

22

Масова концентрація сульфату амонію, г/дм3, не більше ніж

20

Густина, г/см3

1,170–1,210

Назва показника

Значення
Вищий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Перманганатний індекс, од., не більше ніж

4

5 (6)

7 (8)

Кольоровість водного розчину капролактаму з масовою часткою 50%, од. Хазена, не більше ніж

3,0

4,0

5,0

Вміст летких основ, ммоль/кг, не більше ніж

0,4

0,5

0,6

Температура кристалізації, °С, не нижче ніж

68,8

68,8

68,8

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,00002

0,00002

0,00002

Масова частка циклогексаноноксиму, %, не більше ніж

0,002

0,002

0,002

Оптична густина розчину капролактаму з масовою часткою 50%, не більше ніж

0,04

0,05 (0,06)

0,06 (0,08)

Лужність, ммоль/кг, не більше ніж

0,1

0,1

0,05

Кислотність, ммоль/кг, не більше ніж

0,05

0,05

0,1

pH 20%-го водного розчину

6,7–7,3

6,7–7,3

6,7–7,3

Органическое
Органічне виробництво
производство
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Кубовий залишок циклогексанолу (КЗЦ)

Нормативний документ: ГОСТ 7850-86

Умови зберігання та транспортування

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05607824-052:2010

Сфера застосування

Капролактам рідкий транспортують в цистернах, які спеціально обладнані у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Сфера застосування

Капролактам рідкий застосовується для отримання хімічних волокон, ниток
та поліамідних смол.

Капролактам рідкий зберігають в ємностях під азотною подушкою, причому об’ємна
частка кисню в азоті не повинна бути більше 0,0005%.

Гарантійний строк зберігання: 15 днів з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Кубовий залишок циклогексанолу (КЗЦ) використовується як пластифікатор в лакофарбовому виробництві, піноутворювач при флотації вугілля, домішка до рідинного
палива і як вихідна сировина для отримання інгібітора сірководневої корозії.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
Після закінчення гарантійного строку зберігання кубовий залишку циклогексанолу
(КЗЦ) необхідно перевірити на відповідність ТУ У 24.1-05607824-052:2010.

Умови зберігання та транспортування
Кубовий залишок циклогексанолу (КЗЦ) зберігають в герметичних металевих ємностях під азотною подушкою.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Кубовий залишок циклогексанолу (КЗЦ) транспортують залізничним та автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення небезпечних вантажів, що діють
на відповідних видах транспорту.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Для транспортування кубового залишку циклогексанолу (КЗЦ) наливом застосовують власні залізничні цистерни вантажовідправника/вантажоодержувача (вантажовласника) або орендовані, виготовлені за чинними НД згідно з вимогами ДСТУ
3445 (ГОСТ 10674), або автоцистерни — згідно з чинними НД.

Значення
Вищий сорт

Перший сорт

Другий сорт

Перманганатний індекс, од., не більше ніж

4

5 (6)

7 (8)

Кольоровість водного розчину капролактаму з масовою часткою 50%, од. Хазена, не більше ніж

3,0

4,0

5,0

Вміст летких основ, ммоль/кг, не більше ніж

0,4

0,5

0,6

Температура кристалізації, °С, не нижче ніж

68,8

68,8

68,8

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,00002

0,00002

0,00002

Масова частка циклогексаноноксиму, %, не більше ніж

0,002

0,002

0,002

Оптична густина розчину капролактаму з масовою часткою 50%, не більше ніж

0,04

0,05 (0,06)

0,06 (0,08)

Лужність, ммоль/кг, не більше ніж

0,1

0,1

0,05

Кислотність, ммоль/кг, не більше ніж

0,05

0,05

0,1

pH 20%-го водного розчину

6,7–7,3

6,7–7,3

6,7–7,3

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Однорідна в’язка рідина темно-коричневого кольору без видимих механічних домішок

Густина при 20˚С, г/см3, в межах

від 0,98 до 1,18

Масова частка циклогексанолу, %, не більше ніж

20

Органическое
Органічне виробництво
производство
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Легка фракція циклогексанону (ЛФЦ)

Масло ПОД

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05607824-051:2010

Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-023:2012

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Масло ПОД транспортують залізничним та автомобільним транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Сфера застосування
Легка фракція циклогексанону (ЛФЦ) — відходи виробництва адипінової кислоти,
може використовуватись як розчинник лакофарбових матеріалів та компонент
моторного палива.

Умови зберігання та транспортування
Легку фракцію циклогексанону (ЛФЦ) зберігають під азотною подушкою в збірниках
з вуглецевої сталі з щільно зачиненими люками (попередньо звільнених від продуктів, що там зберігалися).
Легку фракцію циклогексанону (ЛФЦ) транспортують залізничним та автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення небезпечних вантажів, що діють
на відповідних видах транспорту.
Для транспортування легкої фракції циклогексанону (ЛФЦ) наливом застосовують власні залізничні цистерни вантажовідправника / вантажоодержувача

(вантажовласника) або орендовані, виготовлені за чинними НД згідно з вимогами
ДСТУ 3445 (ГОСТ 10674), або автоцистерни — за чинними НД.
Наповнення цистерн проводять із урахуванням максимального використання
їх місткості (вантажопідйомності) та об’ємного розширення продукту під час транспортування у разі перепаду температур. Температура продукту при наливі не повинна перевищувати 30 °С.

Масло ПОД застосовується як пластифікатор в лакофарбовій промисловості, піноутворювач під час флотації вугілля, домішка до рідкого палива та як сировина для
отримання інгібітора сірководневої корозії.

Масло ПОД зберігають в закритих складських приміщеннях в металевих ємностях
під азотною подушкою.

Транспортування і зберігання повинні забезпечувати збереження продукту від забруднення та попадання вологи.

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.

Гарантійний строк зберігання:

Виробляється на заводах OSTCHEM:

6 місяців від дати виготовлення.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання легка фракція циклогексанону
(ЛФЦ) повинна бути перевірена на відповідність ТУ У 24.1-05607824-051:2010
і у випадку позитивних результатів випробувань може використовуватись за призначенням.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги

Назва показника

Значення

Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Прозора безбарвна або жовтувата рідина
без видимих механічних включень

Зовнішній вигляд

Однорідна в’язка речовина темно-коричневого кольору без
помітних механічних домішок

Густина при 20 °С, г/см3, не менше ніж

0,82

Щільність при 20 °С, г/см3

0,98–1,03

Масова частка циклогексанону, %, не більше ніж

15

Масова частка води, %, не більше ніж

3

Сумарна масова частка спиртів, %, не менше ніж

40

Масова частка летких сполук, %, не більше ніж

70

Масова частка води, %, не більше ніж

12

Масова частка гідроксиду натрію (лужність у перерахунку на гідроксид натрію), %, не більше ніж

0,8

Органічне виробництво

Метанол сирець
Нормативний документ: ТУ 113-05-323-77
Хімічна формула: СН3ОН
Сфера застосування
Метанол сирець застосовують в газовій і нафтовій промисловості для попередження та ліквідації кристалогідратів у газопроводах при видобутку та транспортуванні природного та попутного газу, для випробування нових свердловин і після капітального ремонту.

Транспортування метанолу сирцю залізничним шляхом повинне здійснюватися
тільки в залізничних цистернах, транспортування в бочках – автотранспортом.
Метанол сирець зберігають із дотриманням правил зберігання легкозаймистих і
токсичних рідин і відповідно до «Загальних санітарних правил при роботі з метанолом» (№ 4132-86 від 18.07.1986 р.).

Гарантійний строк зберігання: 2 роки з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Умови зберігання та транспортування
Метанол сирець транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту та відповідно до «Загальних санітарних правил при роботі з метанолом» (№ 4132-86 від 18.07.1986 р.).

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Безбарвна або злегка забарвлена рідина без механічних домішок

Щільність, ρ20, г/см3, не більше ніж

0,818

Масова частка води, %, не більше ніж

9,0

Масова частка органічної частини, %, не менше ніж

91,0

рН (середовище), не менше ніж

7,0

Масова частка аміаку, %, не більше ніж
(визначається в метанолі сирці, отриманому в процесі ректифікації
метанольних вод виробництва уротропіну)

2,0
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Органічне виробництво
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Метанол технічний
Нормативний документ: ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95)

Умови зберігання та транспортування

Основні технічні вимоги

Хімічна формула: СН3ОН

Метанол технічний транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил
перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Назва показника

Сфера застосування

Транспортування метанолу технічного по залізниці повинне здійснюватися тільки
в залізничних цистернах, транспортування в бочках – автотранспортом.

Зовнішній вигляд
Щільність при 20 °С, г/см3

Метанол технічний марки А застосовується для процесів основного органічного
синтезу.
Метанол технічний марки Б застосовується у нафтовій і газовій промисловості для
ліквідації кристалогідратів у трубопроводах і випробування свердловин, а також у
хімічній, фармацевтичній, мікробіологічній промисловості для процесів екстракції,
конденсації тощо.

Метанол технічний зберігають із дотриманням правил зберігання легкозаймистих і
токсичних рідин і відповідно до «Загальних санітарних правил при роботі з метанолом» (№ 4132-86 від 18.07.1986р.).

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Значення
Марка А

Марка Б

Безбарвна, прозора, рідина без нерозчинних домішок
0,791–0,792

Змішуваність із водою

0,791–0,792

Змішується з водою без слідів помутніння і опалесценції

Температурні границі:
границя кипіння, °С

64,0–65,5

64,0–65,5

99% продукту переганяється в межах, °С, не більше ніж

0,8

1,0

Масова частка води, %, не більше ніж

0,05

0,08

Масова частка вільних кислот у перерахуванні на мурашину кислоту, %, не більше ніж

0,0015

0,0015

Масова частка альдегідів і кетонів у перерахуванні на ацетон, %, не більше ніж

0,003

0,008

Масова частка летких з’єднань заліза в перерахуванні на залізо, %, не більше ніж

0,00001

0,0005

Випробування з перманганатом калію, хв., не менше ніж

60

30

Масова частка аміаку й аміносполук у перерахуванні на аміак, %, не більше ніж

0,00001

–

Масова частка хлору, %, не більше ніж

0,0001

0,001

Масова частка сірки, %, не більше ніж

0,0001

0,001

Масова частка нелеткого залишку після випарювання, %, не більше ніж

0,001

0,002

Питома електрична провідність, См/м, не більше ніж

3×10-5

–

Масова частка етилового спирту, %, не більше ніж

0,01

–

Кольоровість за платино-кобальтовою шкалою, од. Хазена, не більше ніж

5

–

Органическое
Органічне виробництво
производство

Реагент антиожеледний АГР-1
Нормативний документ: ТУ У 24.6-33270581-001:2011

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування
Реагент антиожеледний АГР-1 призначений для попередження й видалення льодоутворень і спресованого снігу на цементних, асфальтобетонних, щебеневих і інших покриттях при температурі повітря до -15 °С.
Технологія застосування реагенту антиожеледного АГР-1 можлива у двох режимах: режимі попередження та режимі видалення льодоутвореннь.

Реагент антиожеледний АГР-1 у запакованому вигляді транспортують у критих
залізничних вагонах повагонними відправленнями, у закритих вантажних приміщеннях або на палубах суден, а також критим автотранспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
Реагент антиожеледний АГР-1 зберігають у герметично закритих ємностях у складських приміщеннях або під навісом при температурі навколишнього середовища.

Гарантійний строк зберігання: 2 роки з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
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Формалін технічний марка ФМ
Нормативний документ: ГОСТ 1625-89

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Формалін технічний ФМ запаковують в поліетиленові бутлі, бідони, алюмінієві, неіржавіючі або сталеві бочки з антикорозійним покриттям місткістю до 200 дм3.

Формалін технічний ФМ використовують у виробництві синтетичних смол, синтетичного каучуку, поверхнево-активних речовин, багатоатомних спиртів, формалей
та інших метиленових похідних.
Формалін технічний ФМ знаходить широке застосування: у паперовій промисловості — для поліпшення міцності і якості паперу; у шкіряній — для дублення шкіри;
у текстильній — для підвищення опірності виробів до зминання та усадці; у сільському господарстві — для обробки насіння і коренеплодів, дезінфекції ґрунту
та тваринницьких приміщень; у медицині — у якості дезінфікуючого засобу.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Формалін технічний ФМ транспортують залізничним і/або автомобільним транспортом у критих транспортних засобах, а також наливом у залізничних цистернах, в автоцистернах з алюмінієвими котлами або котлами з безнікелевої неіржавіючої сталі,
відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному
виді транспорту. В пакуванні виробника — зберігають в опалюваних складських
приміщеннях при температурі від 10–25 °С.

Гарантійний строк зберігання: 3 місяці з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги
Значення

Назва показника

Значення

Назва показника

Зовнішній вигляд

Прозора або злегка мутна рідина від безбарвного до жовтуватого кольору

Зовнішній вигляд

Масова частка натрію оцтовокислого трьохводного, %

38–42

Масова частка формальдегіду, %

37,2±0,3

37,0±0,5

Щільність при 20 °С, г/см3

1,125–1,140

Масова частка метанолу, %
(допускається за узгодженням зі споживачем установлювати норму не більше ніж 10%)

4–8

4–8

0,02

0,04

Показник концентрації водневих іонів (рН)

9,0–11,0

0,0001

0,0005

0,008

0,008

Масова частка кислот у перерахуванні на мурашину кислоту, %, не більше ніж
Масова частка заліза, %, не більше ніж
(визначається на вимогу споживача)
Масова частка залишку після прожарювання, %, не більше ніж
(визначається на вимогу споживача)

Вищий сорт
Перший сорт
Безбарвна прозора рідина. При зберіганні допускається утворення каламуті або
білого осаду, що розчиняється при температурі не вище ніж 40 °С

Органическое
Органічне виробництво
производство

Фракція спиртова виробництва
капролактаму
Нормативний документ: ТУ У 24.3-00203826-033:2005
Сфера застосування
Фракція спиртова виробництва капролактаму може використовуватись як інгібітор
корозії в спеціальних процесах хімічної технології, як розчинник для виробництва
сикативів у лакофарбовій промисловості.

Умови зберігання та транспортування

Циклогексан технічний

Фракцію спиртову виробництва капролактаму зберігають в закритих ємностях у
складських приміщеннях, що захищають від впливу прямих сонячних променів та
атмосферних опадів.

Гарантійний строк зберігання:

Нормативний документ: ГОСТ 14198-78

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Циклогексан технічний транспортують у спеціально виділених залізничних цистернах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді
транспорту.

Циклогексан технічний застосовується у виробництві ізомерів для хімічних волокон
та як розчинник.

Циклогексан технічний зберігають в ємностях на складах, що призначені для зберігання легкозаймистих рідин.

12 місяців з дня виготовлення при

зберіганні в закритій ємності.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Виробляється на заводах OSTCHEM:

Фракцію спиртову виробництва капролактаму транспортують залізничним та автомобільним транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів, що
діють на кожному виді транспорту.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Основні технічні вимоги
Назва показника
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Основні технічні вимоги
Значення
Марка А

Марка Б

Назва показника

Значення
Вищий сорт

Перший сорт

Зовнішній вигляд

Прозора безбарвна або жовтувата рідина без видимих механічних домішок

Зовнішній вигляд

Безбарвна прозора рідина, що не містить механічних домішок

Густина при 20 °С, г/см3, не менше ніж

0,82

0,80

Сумарна масова частка домішок, що визначаються хроматографічно, %, не більше

0,1

0,2

Кислотне число, мг КОН на 1 г продукту, не більше ніж

0,06

0,15

у тому числі:
бензолу, %, не більше ніж

0,005

0,01

Температурні границі перегонки:
а) температура початку перегонки, °С, не нижче ніж

90

80

метилциклопентану, %, не більше ніж

0,015

0,04

б) температура кінця перегонки, °С, не більше ніж

175

175

метилциклогексану, %, не більше ніж

0,02

0,1

Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче

28

26

н-Гептану, %, не більше ніж

0,01

0,05

Леткість за ксилолом

2,5–4,5

2,5–4,5

Масова частка сірки, %, не більше ніж

0,00015

Не нормують

Органічне виробництво

Циклогексанон технічний
Нормативний документ: ГОСТ 24615-81

Циклогексанон технічний у бочках транспортують залізничним транспортом у критих вагонах або автотранспортом під брезентом.

Хімічна формула: C6Н10O

Циклогексанон технічний, який призначено для застосування у виробництві капролактаму, транспортують в ємностях під азотною подушкою.

Сфера застосування
Циклогексанон технічний застосовують для органічного синтезу в виробництві
адипінової кислоти та капролактаму, а також як розчинник нітратів і ацетатів целюлози, жирів, природних смол, полівінілхлориду, основних барвників та інших речовин.

Умови зберігання та транспортування
Циклогексанон технічний заливають в стальні залізничні цистерни, автоцистерни,
стальні бочки.
Циклогексанон технічний в цистернах транспортують відповідно до правил перевезень рідких вантажів наливом у вагонах-цистернах і бункерних напіввагонах.

Циклогексанон технічний зберігають на складах, призначених для зберігання легкозаймистих рідин, у ємностях, до яких піддувають азот з надлишковим тиском
(400 мм вод. ст.).

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
30 діб з дня виготовлення — у випадку призначення для виробництва капролактаму.

Виробляється на заводах OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси),
ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка циклогексанону, %, не менше ніж

99,8

Масова частка домішок, %, не більше ніж

0,1

Масова частка води, %, не більше ніж

0,1
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Смоли та полімери

Смоли та полімери

Вироби з полістиролу
для пакування харчових продуктів
Нормативний документ: ТУ У 14338211.001-95

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Вироби з полістиролу для пакування харчових продуктів повинні зберігатися в критих складських приміщеннях на дерев’яних піддонах на відстані не менше 1 м від
нагрівальних приладів і бути захищені від впливу сонячних променів.

Вироби з полістиролу для пакування харчових продуктів широко використовуються
для упаковки холодних, гарячих (за температури 50 °С) харчових продуктів: яєць,
м’яса, птиці, ковбасних виробів, сиру, овочів, фруктів, риби, кондитерських виробів
тощо.

Строк зберігання: не обмежений
Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

65

Основні технічні вимоги
На поверхні виготовлених виробів не допускаються подряпини,
сторонні включення, здуття.
Шифр виробу

Розміри виробу, мм

Маса виробу, г

Шифр виробу

Розміри виробу, мм

Маса виробу, г

Н-100

270×136×20

7,75±0,65

I-73

175×85×10

2,60±0,90

Н-99

270×136×35

8,81±0,70

I-72

175×85×20

3,10±0,90

G-91

250×175×10

8,15±0,75

C-71

178×133×10

4,70±0,42

G-90

250×175×20

9,84±0,76

C-70

178×133×20

4,88±0,42

G-89

250×175×35

10,80±0,87

C-69

178×133×25

5,42±0,42

F-88

210×155×30

8,00±0,64

B-60

125×125×15

3,27±0,26

F-87

210×155×10

6,40±0,51

Z-195

270×235×35

17,80±0,90

F-86

210×155×30

8,00±0,64

EB-1*10

250×100

14,93±0,57

F-85

210×155×20

7,04±0,57

AV-2

225×160×35

8,00±0,90

E-82

225×100×20

4,83±0,39

EH-1

265×135×128×68

5,90±0,27

D-81

222×133×10

5,94±0,50

ALB-1

410×278×53

26,30±0,90

D-80

222×133×20

6,56±0,52

ALB-2

410×270×53

27,10±0,90

D-79

222×133×33

6,60±0,60

ALB-3

271×270×53

15,60±0,90

D-77

222×133×16

6,50±0,50

T-200B

205×20

5,60±0,40

D-40

222×133×40

7,21±0,59

T-200C

205×28

5,60±0,40

Смоли та полімери

Вироби пінополістирольні
для незнімної опалубки

Скриньки із спіненого полістиролу

Нормативний документ: ТУ У В 2.7-25.2-31615086-004:2006

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Вироби пінополістирольні для незнімної опалубки треба зберігати окремо за типами і марками в складських приміщеннях. Допускається зберігання виробів в упакованому вигляді на майданчиках під навісами, які захищають продукцію від впливу
атмосферних опадів і сонячних променів. При зберіганні під навісами вироби повинні бути складені на підставки, при цьому висота штабеля не повинна перевищувати 3 м.

Скриньки із спіненого полістиролу призначені для зберігання і транспортування
харчових продуктів (морепродуктів, м’яса і субпродуктів, птиці, кисломолочних продуктів тощо), для виготовлення інкубаторів, а також для транспортування та зберігання овочів і фруктів.

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.

Скриньки із спіненого полістиролу, упаковані в поліетиленові мішки, повинні зберігатися в складських приміщеннях на підкладному брусі з пінопласту висотою не
більше 3 м. Скриньки із спіненого полістиролу повинні знаходитися на відстані не
менше 1 м від нагрівальних приладів і бути захищені від впливу сонячних променів.

Сфера застосування
Вироби пінополістирольні для незнімної опалубки призначені для будівництва та
реконструкції приміщень за сучасною енергозберігаючою технологією. Сфера застосування пінополістирольної опалубки надзвичайно широка: з її використанням
будують малоповерхові і багатоповерхові житлові будинки для постійного проживання, полегшені будинки дачного типу, криті індивідуальні басейни, склади-морозильники, овочесховища, службові приміщення, інші об’єкти різного призначення.

Після закінчення гарантійного строку зберігання вироби пінополістирольні для незнімної опалубки можуть бути застосовані за призначенням після перевірки відповідності їх якості вимогам даних технічних умов.

Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Нормативний документ: ТУ У 25.2-31615086-003:2009

Умови зберігання та транспортування

Строк зберігання: не обмежений
Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги

Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Відповідає зразкам-еталонам виробника, затвердженим у встановленому порядку

Щільність пінополістирольних виробів, кг/м3

20–25

Міцність на стискання при 10% лінійній деформації, МПа, не менше ніж

0,10

Межа міцності при вигині, МПа, не менше ніж

0,18

Поверхня скриньок із спіненого полістиролу повинна бути чистою, без подряпин,
сторонніх включень, відколів, здуття і відповідати вимогам технічних умов. Основні
параметри і розміри, правильність геометричної форми повинні відповідати вимогам технічних умов та розмірам прес-форми. Кришка для скриньки повинна щільно
входити в ящик до упору. Не допускається невідповідність геометричних розмірів
деталей скриньки і кришки. Скриньки й кришки поставляють окремо.
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Смоли та полімери

Мішки поліетиленові клеєні з клапаном
Нормативний документ: ТУ У 22.2-33270581-024:2013

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.

Сфера застосування

Виробляються на заводі OSTCHEM:

Мішки поліетиленові клеєні з клапаном призначено для впаковування, транспортування та зберігання сипучої та штучної продукції. Можуть застосовуватися для
впаковування хімічної продукції, мінеральних добрив, поліолефінових гранул, ПВХ,
поліаміду, полістиролу та інших будматеріалів (цемент, вапно та ін.), харчової продукції (цукор, борошно, сіль, крупа та ін.), сільськогосподарської продукції (картопля, морква, лук та ін.).

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

За узгодженням зі споживачем мішки поліетиленові клеєні з клапаном може бути
виготовлено з поліетиленової плівки різного кольору, з крапковою перфорацією
для виходу повітря.
На мішки поліетиленові клеєні з клапаном з одного або двох боків може бути нанесено одно- або двокольоровий флексодрук.

Сфера застосування
Мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі паяні мішки) призначено для
впаковування, транспортування та зберігання хімічної сипучої продукції, температура якої не перевищує 60 °С.

Назва показника

Значення

Міцність при розшаровуванні клейового з’єднання, Н/см, не менше ніж 5,0
Міцність на вертикальний удар скиданням, число скидань

3

Стійкість малюнка флексографічного друку до липкої стрічки, бал

2–3

Основні параметри та розміри мішків поліетиленових клеєних з клапаном

Умови зберігання та транспортування
Мішки поліетиленові клеєні з клапаном треба зберігати в закритих складських
приміщеннях, що запобігають забрудненню, механічному ушкодженню та впливу
прямих сонячних променів. При зберіганні в опалюваному приміщенні мішки розташовують на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних приладів.
Мішки поліетиленові клеєні з клапаном транспортують всіма видами транспорту
в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що
діють на кожному виді транспорту. Транспортні засоби повинні бути чистими, сухими та не повинні мати гострих виступаючих частин. У випадку наявності гострих
виступаючих частин, ці деталі повинні бути обгорнені папером або іншими захисними матеріалами.

Мішки поліетиленові для хімічної
продукції (плоскі паяні мішки)
Нормативний документ: ГОСТ 17811-78

Основні технічні вимоги

№
мішка

Номінальна
місткість, дмЗ

Довжина,
мм

Ширина,
мм

Ширина дна та верху
з клапаном, мм

1.

40

840

500

130

2.

48

750

600

140

3.

46

840

550

130

4.

39

820

500

130

5.

35

730

500

130
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Мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі паяні мішки) допускається застосовувати для впаковування іншої продукції, якщо вони забезпечують збереженість
та якість цієї продукції.

Умови зберігання та транспортування
Мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі паяні мішки) треба зберігати в закритих складських приміщеннях, що захищають від впливу прямих сонячних променів.
При зберіганні в опалюваному приміщенні мішки поліетиленові для хімічної продукції
(плоскі паяні мішки) розташовують на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних
приладів.
Мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі паяні мішки) транспортують усіма
видами транспорту в критих транспортних засобах, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

6.

30

730

450

130

7.

32

800

440

130

8.

33

680

500

130

9.

33

610

550

130

10.

38

750

500

140

Гарантійний строк зберігання: 10 років, що відповідає строку збері-

11.

45

730

600

130

гання плівки, з якої виготовлено мішки.

12.

12

440

400

90

Виробляються на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні технічні вимоги
Основні параметри та розміри мішків
№ мішка

Номінальна
місткість, дмЗ

Довжина, мм

Ширина, мм

1.

10

550

380

2.

40

800

550

3.

45

855

550

4.

45

900

500

5.

50

900

600

6.

50

950

500

7.

50

1000

500

8.

100

1440

550

За узгодженням зі споживачем мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі
паяні мішки) може бути виготовлено з поліетиленової плівки різних кольорів. На
мішки поліетиленові для хімічної продукції (плоскі паяні мішки) з одного або двох
боків може бути нанесено одно- або двокольоровий флексодрук.

Смоли та полімери
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Мішки-вкладиші плівкові

Плівка поліетиленова  

Нормативний документ: ГОСТ 19360-74

Нормативний документ: ГОСТ 10354-82

Основні технічні вимоги

Сфера застосування

Плівка поліетиленова має вигляд рукава, напіврукава, полотна або рукава з фальцюванням, буває марок М, Н, Т, СТ, СИК, СК, СМ, В, В1, пофарбована та незабарвлена,
стабілізована та нестабілізована, з наступними геометричними розмірами рукава:

Плівку поліетиленову застосовують у сільському господарстві, у меліоративному та
водогосподарчому будівництві, як пакувальний матеріал в різних галузях, а також
для виготовлення товарів народного споживання та інших цілей.

шириною від 400 мм до 800 мм та товщиною від 25 мкм до 400 мкм;

Сфера застосування
Мішки-вкладиші плівкові призначено для використання у якості вкладишів у транспортну тару, поліпропіленові мішки — для впаковування хімічної продукції, будматеріалів, харчової продукції, сільськогосподарської продукції.

Основні технічні вимоги
Основні розміри
Довжина мішка

Ширина мішка

Товщина плівки

від 500 мм до 1440 мм

від 400 мм до 640 мм

від 15 мкм до 100 мкм

шириною від 1400 мм до 3000 мм та товщиною від 40 мкм до 400 мкм.

для біг-бегів

Умови зберігання та транспортування

Довжина мішка

Ширина мішка

Товщина плівки

Умови зберігання та транспортування

Мішки-вкладиші плівкові при транспортуванні та зберіганні повинно бути захищено
від впливу прямих сонячних променів.

до 3000 мм

до 2600 мм

від 40 мкм до 400 мкм

Рулони плівки поліетиленової зберігають у горизонтальному положенні в критих
складських приміщеннях, при температурі від 5 °С до 40 °С, на відстані не менше
ніж 1 м від нагрівальних приладів та не піддають впливу прямих сонячних променів.
Плівку поліетиленову транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді
транспорту.

При зберіганні в опалюваному приміщенні мішки-вкладиші плівкові розташовують
на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних приладів.
Мішки-вкладиші плівкові транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Гарантійний строк зберігання: 10 років, що відповідає строку зберігання плівки, з якої виготовлено мішки.

Виробляються на заводі OSTCHEM:

Гарантійний строк зберігання:
для плівки поліетиленової марок М, Н, Т и СК без добавок — 10 років,
для плівки поліетиленової марок СИК, СТ, СМ, В, В1 та марок М, Т, Н и СК
з добавками — 1 рік з дня виготовлення.

Виробляється на заводі OSTCHEM:

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

На плівку шириною до 1200 мм є можливість наносити 4-кольоровий друк.

Смоли та полімери

Плівка поліетиленова термоусадочна  

Плити пінополістирольні / ПСБ-С
марок М-15, М-25, М-35

Нормативний документ: ГОСТ 25951-83

Основні технічні вимоги

Сфера застосування

Плівка поліетиленова термоусадочна має вигляд рукава, напіврукава, полотна або
рукава з фальцюванням, буває марок О, У, Т, П, пофарбована та незабарвлена, стабілізована та нестабілізована, з наступними геометричними розмірами рукава:

Нормативний документ: ДСТУ Б В.2.7-8-94

шириною від 200 мм до 3000 мм та товщиною від 30 мкм до 200 мкм.

Сфера застосування

Плівку поліетиленову термоусадочну застосовують як пакувальний матеріал при
формуванні штучної продукції, у тому числі в споживчій тарі, для групового пакування та для пакетування.

На плівку шириною до 1200 мм є можливість наносити 4-кольоровий друк.

Умови зберігання та транспортування
Плівку поліетиленову термоусадочну зберігають в упакованому вигляді в критих складських приміщеннях, що виключають попадання на плівку прямих сонячних променів, у
горизонтальному положенні при температурі від плюс 40 °С до мінус 50 °С, на відстані
не менше ніж 1 м від нагрівальних приладів.
Плівку поліетиленову термоусадочну транспортують усіма видами транспорту в критих
транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Гарантійний строк зберігання: 3 роки з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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Плити пінополістирольні застосовують для теплової ізоляції як середній шар
будівельних огороджувальних конструкцій та промислового обладнання при
відсутності контакту плит з внутрішніми приміщеннями. Температура ізольованих
поверхонь не повинна перевищувати 80 °С.

Назва показника

Значення

Межа міцності при вигині, МПа, не менше ніж

0,07

Теплопровідність в сухому стані при температурі (25±5) °C,
Вт/(м.К), не більше ніж

0,042

Вологість плит відвантажених споживачеві, %, не більше ніж

12

Водопоглинання за 24 години, %, за об’ємом, не більше ніж

3

М-25
Назва показника

Значення

Щільність, кг/ м3

від 15,1 до 25,0

Умови зберігання та транспортування

Міцність на стискання при 10% лінійній деформації, МПа,
не менше ніж

0,10

Плити пінополістирольні треба зберігати в критих складських приміщеннях
на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів і захищати від впливу сонячних
променів.

Межа міцності при вигині, МПа, не менше ніж

0,18

Теплопровідність в сухому стані при температурі (25±5) °C,
Вт/(м.К), не більше ніж

0,039

Вологість плит відвантажених споживачеві, %, не більше ніж

12

Водопоглинання за 24 години, %, за об’ємом, не більше ніж

2

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.
Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

М-35
Назва показника

Значення

Щільність, кг/ м3

від 25,1 до 35,0

Основні технічні вимоги

Міцність на стискання при 10% лінійній деформації, МПа,
не менше ніж

0,16

М-15

Межа міцності при вигині, МПа, не менше ніж

0,25

Теплопровідність в сухому стані при температурі (25±5) °C,
Вт/(м.К), не більше ніж

0,037

Вологість плит відвантажених споживачеві, %, не більше ніж

12

Водопоглинання за 24 години, %, за об’ємом, не більше ніж

2

Назва показника

Значення

Щільність, кг/ м

до 15

Міцність на стискання при 10% лінійній деформації, МПа,
не менше ніж

0,05

3

Смоли та полімери

Полістирол, який вспінюється / Марка 500
(менше ніж 0,56); (503 (0,56–0,315))
Нормативний документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008
Сфера застосування
Полістирол, який вспінюється, призначений для виготовлення тепло- і звукоізоляційних блоків, плит, панелей та інших технічних виробів; різних видів упаковки,
в тому числі і для харчових продуктів.

Умови зберігання та транспортування
Полістирол, який вспінюється, зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище 25 °С, на піддонах, які віддалені від підлоги
не менше ніж на 5 см. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол, який вспінюється, упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг, октабіни або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол, який вспінюється, не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка частин основної фракції, %, не менше ніж

96 (92 відповідно)

Масова частка пороутворювача, %, не менше ніж

4,5 (4,0 відповідно)

Час самостійного горіння

2 сек.
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Полістирол, який вспінюється /
Марка 400 (1,0–0,4); (405 (0,8–0,315);
407 (1,0–0,63))
Нормативний документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення в закритій заводомвиробником і не розкритій споживачем упаковці складає:

Сфера застосування

при температурі не вище 10 °С — 4 місяці;

Полістирол, який вспінюється, призначений для виготовлення тепло- і звукоізоляційних блоків, плит, панелей та інших технічних виробів; різних видів упаковки, в
тому числі і для харчових продуктів.

при температурі від 10 °С до 20 °С — 2 місяці,

Умови зберігання та транспортування
Полістирол, який вспінюється, зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище 25 °С, на піддонах, які віддалені від підлоги
не менше ніж на 5 см. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.

при температурі вище 20 °С — 1 місяць.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка частин основної фракції, %, не менше ніж

98
(98, 98 відповідно)

при температурі не вище 10 °С — 4 місяці;

Масова частка пороутворювача, %, не менше ніж

5,2
(4,8, 5,2 відповідно)

при температурі від 10 °С до 20 °С — 2 місяці,

Час самостійного горіння

2 сек.

Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення в закритій заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці складає:

при температурі вище 20 °С — 1 місяць.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полістирол, який вспінюється, упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг, октабіни або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол, який вспінюється, не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Смоли та полімери

Полістирол, який вспінюється /
Марка 300 (1,8–0,8); (309 (1,4–0,8);
310 (1,8–1,25))
Нормативний документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Полістирол, який вспінюється /
Марка 200 (2,5–1,4); (211(2,0–1,4))
Нормативний документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення в закритій завопри температурі не вище 10 °С — 4 місяці;

Сфера застосування

при температурі не вище 10 °С — 4 місяці;

Полістирол, який вспінюється, призначений для виготовлення теплоі звукоізоляційних блоків, плит, панелей та інших технічних виробів; різних видів
упаковки, в тому числі і для харчових продуктів.

при температурі від 10 °С до 20 °С — 2 місяці,

при температурі від 10 °С до 20 °С — 2 місяці,
Полістирол, який вспінюється, призначений для виготовлення тепло- і звукоізоляційних блоків, плит, панелей та інших технічних виробів; різних видів упаковки,
в тому числі і для харчових продуктів.

Умови зберігання та транспортування
Полістирол, який вспінюється, зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище 25 °С, на піддонах, які віддалені від підлоги
не менше ніж на 5 см. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол, який вспінюється, упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг, октабіни або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол, який вспінюється, не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

при температурі вище 20 °С — 1 місяць.

Умови зберігання та транспортування

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полістирол, який вспінюється, зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище 25 °С, на піддонах, які віддалені від підлоги
не менше ніж на 5 см. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.

Основні технічні вимоги

Полістирол, який вспінюється, упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг, октабіни або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол, який вспінюється, не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Назва показника

Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення в закритій заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці складає:

дом-виробником і не розкритій споживачем упаковці складає:

Сфера застосування

77

Значення

Масова частка частин основної фракції, %, не менше ніж 95 (95, 94 відповідно)
Масова частка пороутворювача, %, не менше ніж

5,4 (5,4, 5,4 відповідно)

Час самостійного горіння

2 сек.

при температурі вище 20 °С — 1 місяць.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка частин основної фракції, %, не менше ніж

96 (95 відповідно)

Масова частка пороутворювача, %, не менше ніж

5,4 (5,4 відповідно)

Час самостійного горіння

2 сек.

Смоли та полімери

Полістирол, який вспінюється /
Марка 100 (більше 2,5 мм)

Полістирол загального призначення
ПСМ-115

Нормативний документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Нормативний документ: ГОСТ 20282-86

Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення в закритій заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці складає:

Сфера застосування

при температурі не вище 10 °С — 4 місяці;

Сфера застосування

Полістирол, який вспінюється, призначений для виготовлення тепло- і звукоізоляційних блоків, плит, панелей та інших технічних виробів; різних видів упаковки,
в тому числі і для харчових продуктів.

при температурі від 10 °С до 20 °С — 2 місяці,
при температурі вище 20 °С — 1 місяць.

Полістирол загального призначення ПСМ-115 призначений для виготовлення за
методом лиття під тиском виробів технічного призначення і товарів народного споживання.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Умови зберігання та транспортування

Умови зберігання та транспортування
Полістирол, який вспінюється, зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях при температурі не вище 25 °С, на піддонах, які віддалені від підлоги
не менше ніж на 5 см. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол, який вспінюється, упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг, октабіни або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол, який вспінюється, не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Полістирол загального призначення зберігають у закритих вентильованих сухих
складських приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на 5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні
забороняється вмикання нагрівальних приладів.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка частин основної фракції, %, не менше ніж

96

Масова частка пороутворювача, %, не менше ніж

5,4

Час самостійного горіння

2 сек.

Полістирол загального призначення упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг
або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол загального призначення не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.
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Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

8,0 +/-10%

Міцність при розриві, МПа (кгс/см2), не менше ніж

40,2 (410)

Смоли та полімери

81

Полістирол загального призначення 150Е

Полістирол загального призначення 170Е

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.

Сфера застосування
Полістирол загального призначення застосовують для виготовлення виробів технічного призначення, товарів народного споживання, продукції, яку застосовують в
різних галузях народного господарства. Для виробництва XPS-плит.

Умови зберігання та транспортування
Полістирол загального призначення зберігають у закритих вентильованих сухих
складських приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на 5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні
забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол загального призначення упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг
або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол загального призначення не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Сфера застосування
Полістирол загального призначення застосовують для виготовлення виробів технічного призначення, товарів народного споживання, продукції, яку застосовують в
різних галузях народного господарства. Для виробництва XPS-плит.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

2,5–5,0

Міцність при розриві, Мпа (кгс/см2), не менше ніж

40,9 (418)

Умови зберігання та транспортування
Полістирол загального призначення зберігають у закритих вентильованих сухих
складських приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на 5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні
забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол загального призначення упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг
або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол загального призначення не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

5,0–8,0

Міцність при розриві, Мпа (кгс/см2), не менше ніж

40,2 (410)

Смоли та полімери

Полістирол загального призначення 190Е

Полістирол удароміцний УПМ-275М

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614-065:2010

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.

Сфера застосування

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полістирол загального призначення застосовують для виготовлення виробів технічного призначення, товарів народного споживання, продукції, яку застосовують в
різних галузях народного господарства. Для виробництва XPS-плит.

Умови зберігання та транспортування
Полістирол загального призначення зберігають у закритих вентильованих сухих
складських приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на 5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні
забороняється вмикання нагрівальних приладів.
Полістирол загального призначення упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг
або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол загального призначення не можна
піддавати прямому впливу сонячних променів.

Сфера застосування
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Полістирол удароміцний упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол удароміцний не можна піддавати прямому
впливу сонячних променів.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.

Полістирол удароміцний призначено для виробництва виробів технічного призначення, виробів, що контактують з харчовими продуктами, упаковки для медичних
препаратів, іграшок, товарів народного споживання, внутрішніх деталей для холодильників і морозильних камер.

Основні технічні вимоги

Умови зберігання та транспортування

Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

8,0–11,0

Міцність при розриві, Мпа (кгс/см2), не менше ніж

37,7 (385)

Полістирол удароміцний зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на
5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

4,0–8,0

Міцність при розриві, Мпа (кгс/см2), не менше ніж

25,0

Смоли та полімери

Полістирол удароміцний УПМ-435Е
Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614-065:2010
Сфера застосування
Полістирол удароміцний призначений для виробництва виробів технічного призначення, виробів, що контактують з харчовими продуктами, упаковки для медичних
препаратів, іграшок, товарів народного споживання, внутрішніх деталей для холодильників і морозильних камер.

Полістирол удароміцний упаковують в поліпропіленові мішки по 25 кг або біг-беги по 1000 кг. Упакований полістирол удароміцний не можна піддавати прямому
впливу сонячних променів.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення в закритій
заводом-виробником і не розкритій споживачем упаковці.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Умови зберігання та транспортування

Основні технічні вимоги

Полістирол удароміцний зберігають у закритих вентильованих сухих складських
приміщеннях на полицях або піддонах, які віддалені від підлоги не менше ніж на
5 см і від опалювальних приладів не менше ніж на 1 метр. У приміщенні забороняється вмикання нагрівальних приладів.

Назва показника

Значення

ПТР, г/10 хв.

2,0–5,0

Міцність при розриві, Мпа (кгс/см2), не менше ніж

40,0

85
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Смола карбамідоформальдегідна
Нормативний документ:
ТУ У 20.1-33270581-029:2013 «Смола карбамідоформальдегідна малотоксична»,
ТУ У 20.1-33270581-014:2012 «Смола карбамідоформальдегідна»

Сфера застосування
Смолу карбамідоформальдегідну марки КФ-МТ-10 застосовують у виробництві
деревноволокнистих плит.
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У застосовують як
з’єднуючий агент у виробництві фанери, деревно-стружкових плит (ДСП), деревноволокнистих плит (ДВП) — матеріалів, які призначені для виробництва меблів та
інших цілей.
Смолу карбамідоформальдегідну марки КФ-МТ-50 застосовують у виробництві
теплоізоляційного пінопласту.
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФС, КФК-80, КФК-85 використовують як
добавку до карбаміду з метою збереження товарних властивостей продукту при
транспортуванні (антизлежувач).
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФК-70, КФК-80, КФК-85 застосовують як
сировину для виробництва малотоксичних карбамідоформальдегідних смол.

Умови зберігання та транспортування
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 зберігають у закритих резервуарах, захищених від впливу прямих
сонячних променів та атмосферних опадів, при температурі 5–25 °С, періодично
перемішуючи.

Смолу карбамідоформальдегідну марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 заливають у залізничні цистерни, автоцистерни, ємності, сталеві
бочки, що забезпечують збереженість якість смоли при транспортуванні. Смолу
карбамідоформальдегідну марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У, КФ-МТ-50
транспортують автомобільним та залізничним транспортом відповідно до правил
перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту. При температурі
повітря вище 25 °С тривалість транспортування смоли карбамідоформальдегідної
марок КФ-МТ-10, КФ-МТ- 15, КФ-МТ-15У, КФ-МТ-50 не може перевищувати 10 діб.
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФС, КФК-70, КФК-80, КФК-85 зберігають
у закритих резервуарах, виготовлених з неіржавіючої сталі або алюмінію, або з вуглецевої сталі, покритої епоксидною смолою, захищених від впливу прямих сонячних
променів та атмосферних опадів, при температурі від 5 °С до 40 °С.
Смолу карбамідоформальдегідну марок КФС, КФК-70, КФК-80, КФК-85 заливають
у залізничні цистерни з неіржавіючої сталі або алюмінію при температурі навколишнього середовища. Температура продукту при транспортуванні не може бути вище
ніж 40 °С.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення для марки
КФС

КФК-70

КФК-80

КФК-85

Зовнішній вигляд

Однорідна прозора або мутна, безбарвна або з жовтуватим відтінком рідина
без механічних включень із запахом формальдегіду

Масова частка карбаміду, %

20–26

20–24

23–27

24–28

Масова частка формальдегіду, %

50–60

46-50

53-57

57-61

Кольоровість, од. Хазена (од. мг/дм3 Pt), не більше ніж

300

300

300

300

Показник концентрації водневих іонів (рН)

–

7,0–8,5

7,0–8,5

7,0–8,5

Назва показника
Зовнішній вигляд

Значення для марки
КФ-МТ-10

КФ-МТ-15

КФ-МТ-15 У

КФ-МТ-50

Однорідна суспензія від білого до ясно-жовтого кольору без механічних включень

Масова частка сухого залишку, % (є факультативним до 31.12.2014)
а) при 105 °С

не менше ніж 67,0

64,0–68,0

не менше ніж 67,0

50,0–65,0

б) при 120 °С

65,0–67,0

–

–

–

Гарантійний строк зберігання:

Масова частка вільного формальдегіду, %, не більше ніж

0,10

0,15

для смоли карбамідоформальдегідної марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 — 45 діб з дня виготовлення;

В’язкість умовна по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, с
(Допускається протягом гарантійного строку зберігання збільшення норми умовної в’язкості не більш ніж до 200 с; при замовленні смоли марки
КФ-МТ- 10 більш вузькі межі вимог споживач вказує у контракті)

45–120

45–80

70–100

15–60

0,15

0,5

для смоли карбамідоформальдегідної марок КФС, КФК-70, КФК-80, КФК-85 —
6 місяців з дня виготовлення.

Показник концентрації водневих іонів, рН

8,0–9,0

7,5–8,5

7,5–8,5

7,5–8,5

Час желатинізації при 100 °С, с

40–55

50–70

45–60

25–60

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Гранична змішуваність смоли з водою, при якій спостерігається коагуляція,
за об’ємом (При замовленні смоли марки КФ-МТ-10 більш вузькі межі вимог
споживач вказує у контракті)

1:2–1:10

1:2–1:10

1:2–1:10

не менше ніж 1:3

Межа міцності при сколюванні по клейовому шару зразка
після вимочування у воді протягом 24 год, МПа, не менше ніж

–

1,6

1,6

–

Густина при 20 °С, г/см3

1,270–1,290

–

–

–

Змішуваність смоли з водою, не менше ніж
(є факультативним до 31.12.2014)

1,2

–

–

–

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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Смола карбамідоформальдегідна
«Кафомід» марки КФ-МТ-О

Смола карбамідоформальдегідна
марки КФС

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614.044-2002

Гарантійний строк зберігання: 45 діб з дня виготовлення.

Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614-006:2007

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Сфера застосування

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Сфера застосування

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Смолу карбамідоформальдегідну «Кафомід» марки КФ-МТ-О застосовують як сполучний елемент у виробництві дерево-стружкових плит (ДСП), деревоволокнистих
плит (ДВП), фанери, будівельних композицій.

Умови зберігання та транспортування
Упаковану смолу карбамідоформальдегідну «Кафомід» марки КФ-МТ-О зберігають
у щільно закритій тарі на складах, що захищають продукт від дії прямих сонячних
променів та атмосферних опадів при температурі не вище 25 °С, подалі від відкритого вогню. Не допускається зберігання смоли спільно з сильними окислювачами,
кислотами і сильними лугами.
Смолу карбамідоформальдегідну «Кафомід» марки КФ-МТ-О транспортують залізничним і автомобільним транспортом в упакованому вигляді, а також наливом
у залізничних вагонах — цистернах і автоцистернах. Рекомендується транспортування смоли в цистернах, що мають теплоізоляцію.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Однорідна суспензія від білого
до світло-жовтого кольору
без сторонніх включень

Масова частка сухого залишку, %

66,0±2

Масова частка вільного формальдегіду, %,
не більше ніж

0,15

Умовна в’язкість при (20±0,5) °С, с:
за віскозиметром ВЗ-246 (або ВЗ-4)
з соплом діаметром 4 мм

40–80

Концентрація водневих іонів, рН

7,5–8,5

Час желатинізації при 100 °С, с

45–80

Гранична змішуваність смоли з водою
при (20±0,5) °С, при якій спостерігається
коагуляція смоли у співвідношенні за обсягом

1:2–1:10

Смолу карбамідоформальдегідну марки КФС-85 застосовують як сировину для
виробництва малотоксичних низькомольних карбамідоформальдегидних і меламінокарбамідоформальдегидних смол, а також для отримання спіненого карбамідоформальдегідного пінопласту. Також смолу карбамідоформальдегідну марки
КФС-85 застосовують як добавку проти злежування у виробництві карбаміду для
збереження товарних властивостей карбаміду при транспортуванні та зберіганні.

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Масова частка карбаміду, %, в межах

22–26

Умови зберігання та транспортування

Масова частка формальдегіду, %, в межах

57–63

Смолу карбамідоформальдегідну марки КФС-85 зберігають при температурі
5–20 °С в щільно закритій тарі на складах, захищених від впливу прямих сонячних
променів та атмосферних опадів, далеко від джерел нагрівання і відкритого вогню.
Неприпустимо зберігання смоли карбамідоформальдегідної марки КФС-85 поруч з
сильними окислювачами, кислотами, лугами.

Кольоровість за Арна при t° от 0 до 25 °С, не більше ніж

30

Концентрація водневих іонів, рН, в межах

6,5–8,5

Щільність при 25 °С, кг/м3

1310±20

Масова частка метанолу, %, не більше ніж

0,3

Буферна ємність, см3, розчину НСl з молярною
концентрацією с (НСl) = 0,5 моль/ дм3, не більше ніж

12

Показник заломлення при 25 °С, не менше ніж

1,460

Умовна в’язкість по В3-4, сек., не більше ніж

120

Смолу карбамідоформальдегідну марки КФС-85 транспортують залізничним і автомобільним транспортом: в упакованому вигляді — у критих транспортних засобах,
наливом — у залізничних вагонах, цистернах або автоцистернах. Рекомендується
транспортування смоли карбамідоформальдегідної марки КФС-85 в цистернах, що
мають теплоізоляцію.

Смоли та полімери

Смоли іонообмінні. Аніоніти.
Марка АВ-17-8

Основні технічні вимоги

Нормативний документ: ГОСТ 20301-74

Умови зберігання та транспортування

Назва показника

Сфера застосування

Аніоніти АВ-17-8 зберігають в упакованому вигляді в чистих та сухих складських
приміщеннях при температурі не нижче ніж 2 °С, на відстані не менше ніж 1 м від
опалювальних приладів.

Зовнішній вигляд

Аніоніти АВ-17-8 призначені для очищення, видобування, концентрування і
розділення речовин в різних галузях народного господарства, для аналітичних
цілей, а також як каталізатори в органічному синтезі.

Аніоніти АВ-17-8 транспортують у критих транспортних засобах.

Аніоніти АВ-17-8 використовують у водопідготовці, гідрометалургії, очищенні стічних та зворотних вод, у хімічній промисловості.

При температурі менше ніж 0 °С аніоніти АВ-17-8 перевозять в опалювальному
транспорті, у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
При температурі більше ніж 0 °С допускається транспортування аніонітів АВ-17-8,
упакованих в контейнери, у відкритому залізничному транспорті.

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.
Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)
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Значення
Вищий сорт

Перший сорт

Сферичні зерна від жовтого до темно-коричневого кольору

Гранулометричний склад:
а) розмір зерен, мм

0,315–1,25

0,315–1,25

б) об`ємна частка робочої фракції, %, не менше ніж

95

93

в) ефективний розмір зерен, мм, не більше ніж

0,4–0,6

0,6

г) коефіцієнт однорідності, не більше ніж

1,7

1,8

Масова частка вологи, %

35-50

35–50

Питомий об’єм в ОН-формі, см3/г

3,0±0,3

3,0±0,3

Питома поверхня, м2/г

–

–

Повна статична обмінна ємність, ммоль/см3 (мг·екв/см3), не менше ніж

1,15

1,00

Рівноважна статична обмінна ємність, ммоль/см3 (мг·екв/см3), не менше ніж

1,00

0,90

Динамічна обмінна ємність, ммоль/м3 (г·екв/м3), не менше ніж

700

690

Окисність фільтрату в перерахунку на кисень, мг/л, не більше ніж

0,55

0,65

Осмотична стабільність, %, не менше ніж

92,5

85

Масова частка іону хлору, мг/см3, не більше ніж

–

–

Масова частка лугу, ммоль/г (мг·екв/г), не більше ніж

–

–

Масова частка заліза, %, не більше ніж

–

–

Вміст аніоніту в СО3 формі, %, не більше ніж

–

–

Знебарвлювальна здатність, %, не менше ніж

–

–

Смоли та полімери

Смоли іонообмінні.
Катіоніти сильнокислотні.
Марки КУ-2-8, КУ-2-8чС, КУ-23 10/60

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення для марки
КУ-2-8
Вищий сорт

Зовнішній вигляд

Нормативний документ: ГОСТ 20298-74

Умови зберігання та транспортування

Сфера застосування

Катіоніти сильнокислотні зберігають в упакованому вигляді в чистих та сухих
складських приміщеннях при температурі не нижче ніж 2 °С, на відстані не менше
ніж 1 м від опалювальних приладів.

а) розмір зерен, мм

Катіоніти сильнокислотні марки КУ-2-8 призначені для водопідготовки і очищення
стічних вод, в гідрометалургії, гальванотехніці.
Катіоніти сильнокислотні марки КУ-2-8чС використовують для глибокого очищення
води, для водопідготовки, для розділення різних елементів, отримання особливо
чистих речовин в харчовій, медичній і фармацевтичній промисловості.
Катіоніти сильнокислотні марки КУ-23 10/60 використовують для водопідготовки,
розділення і видалення кольорових і рідкісних металів, для розділення і очищення різних речовин в хімічній промисловості, для органічного каталізу, а також в
гальванотехніці.

93

КУ-2-8чС

КУ-23 10/60

Перший сорт

Сферичні зерна від жовтого до темно-коричневого кольору

Сферичні зерна від світло-сірого
до темно-сірого кольору

Гранулометричний склад:
0,315–1,250

0,4–1,25

0,315–1,250

б) об`ємна частка робочої фракції, %, не менше ніж

96

95

96

95

в) ефективний розмір зерен, мм

0,40-0,55

0,35-0,55

0,45-0,65

–

Катіоніти сильнокислотні транспортують у критих транспортних засобах.

г) коефіцієнт однорідності, не більше ніж

1,7

1,8

1,7

–

При температурі менше ніж 0 °С катіоніти сильнокислотні перевозять в опалювальному транспорті, у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на
кожному виді транспорту.

Масова частка вологи, %

48–58

48–58

48–58

50–70

Питомий об’єм см3/г, в Н-формі, не більше ніж

2,8

2,8

2,7

4,0

Питома поверхня, м2/г

–

–

–

5-25

Повна статична обмінна ємність, ммоль/см3 (мг·екв/см3), не менше ніж

1,8

1,8

1,80

1,10

з повною регенерацією іоніту

–

–

1600

–

із заданою витратою речовини, що регенерує

526

520

–

410

Окисність фільтрату в перерахунку на кисень, мг/г, не більше ніж

–

–

0,5

–

Осмотична стабільність, %, не менше ніж

94,5

85

96

93

Величина pH фільтрату, не менше ніж

–

–

4,5

–

Масова частка заліза, %, не більше ніж

–

–

0,03

–

Масова частка іону хлору, мг/см3, не більше ніж

–

–

0,0015

–

Сорбційна ємність за стрептоміцином, мкг/г, не більше ніж

–

–

–

–

При температурі більше ніж 0 °С допускається транспортування катіонітів сильнокислотних, упакованих в контейнери, у відкритому залізничному транспорті.

Динамічна обмінна ємність моль/м3 (г·екв/м3):
Не допускається транспортування катіонітів сильнокислотних разом з аніонітами і
агресивними сполуками.

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.
Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Смоли та полімери

Смоли іонообмінні. Катіоніти
сильнокислотні. Марки КУ-2-8 чС,
КУ-2-8 Na чС, КУ-2-8 Na счС

Основні технічні вимоги
Назва показника

Зовнішній вигляд

Нормативний документ: ТУ У 24.1-00203826-040:2009
Сфера застосування
Катіоніти сильнокислотні марки КУ-2-8 чС використовують для глибокого очищення води, для водопідготовки, розділення речовин у різних галузях народного господарства, одержання особливо чистих речовин в харчовій промисловості.
Катіоніти сильнокислотні марки КУ-2-8 Na чС використовують для водопідготовки,
на установках малої та середньої потужності для пом’якшення води, призначеної
для господарсько-побутових потреб.
Катіоніти сильнокислотні марки КУ-2-8 Na счС використовують для пом’якшення
води на підприємствах харчової промисловості, та також можуть бути використовувані в промислових та побутових установках для одержання питної води. Катіоніти
сильнокислотні марки КУ-2-8 Na счС характеризуються особливою чистотою.

Умови зберігання та транспортування
Катіоніти сильнокислотні зберігають в закритих складських приміщеннях, що захищають продукт від прямої дії сонячних променів та атмосферних опадів, при
температурі не нижче ніж 2 °С. При зберіганні в мішках висота штабеля не повинна
перевищувати 1,8 м. Відстань катіонітів сильнокислотних від опалювальних приладів повинна бути не менше ніж 1 м.
Катіоніти сильнокислотні транспортують у критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
При температурі повітря нижче ніж 0 °С транспортування катіонітів сильнокислотних допускається тільки при наявності письмової згоди споживача.
Не допускається транспортування катіонітів сильнокислотних в одному транспортному засобі з окислювачами та агресивними сполуками.

Гарантійний строк зберігання:
для катіонітів сильнокислотних марки КУ-2-8чС —24 місяці з дня виготовлення,
для катіонітів сильнокислотних марки КУ-2-8 Na чС, КУ-2-8 Na счС — 6 місяців
з дня виготовлення.

Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)
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Значення для марки
КУ-2-8 чС

КУ-2-8 Na чС

КУ-2-8 Na счС

Сферичні зерна від жовтого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність
(не більше 1%) одиничних білих (сірих) та чорних зерен

Гранулометричний склад:
а) розмір зерен

0,4–1,25

0,315–1,25

0,315–1,25

б) об`ємна частка робочої фракції, %, не менше ніж

96

96

96

в) ефективний розмір зерен, мм

0,45–0,65

–

–

г) коефіцієнт однорідності, не більше ніж

1,7

–

–

Масова частка вологи, %

48–55

43–53

45–55

Повна статична обмінна ємність, ммоль/см3 (мг·екв/см3), не менше ніж

1,80

1,7

1,6

Питомий об’єм, см3/г, не більше ніж

2,7

2,5

2,6

Динамічна обмінна ємність з повною регенерацією, г-моль/м3, не менше ніж

1600

1600

1500

Окисність фільтрату в перерахунку на кисень, мг/г, не більше ніж

0,5

0,5

0,5

Величина водневого показника фільтрату (згідно з ГОСТ 20298-74), pH

Не менше 4,5

6–10

6–10

Осмотична стабільність, %, не менше ніж

96

–

–

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,03

–

–

Масова частка іонів хлору, мг/см3, не більше ніж

0,0015

0,0015

0,0014

Кольоровість фільтрату, градуси, не більше ніж

–

–

20

Запах фільтрату при 20 °С, бал, не більше ніж

–

–

2

Величина водневого показника фільтрату (згідно з ГОСТ 2874-82), pH

–

–

7,0–8,5

Перманганатна окисність фільтрату, мг О/дм3, не більше ніж

–

–

2

Насипна маса, г/см3, не менше ніж

0,70

0,70

0,70

Смоли та полімери

Смоли іонообмінні. Катіоніти сильнокислотні. Марки КУ-2-10, КУ-2-10 Na, КУ-2-8,
КУ-2-8 Na, КУ-2-8 Кр, КУ-2-8 Кр Na, КУ-26, КУ-2-6 Na, КУ-2-4, КУ-2-4 Na
Нормативний документ: ТУ У 24.1-00203826-042:2009
Сфера застосування
Катіоніти сильнокислотні марок КУ-2-10, КУ-2-10 Na використовують для водопідготовки, пом’якшення води технічного призначення, у фільтрах змішаної дії.
Катіоніти сильнокислотні марок КУ-2-8, КУ-2-8 Na використовують для водопідготовки, глибокого знесолення, деіонізації розчинів, пом’якшення води, очищення
стічних вод, у фільтрах змішаної дії, в гідрометалургії, гальванотехніці, хімічній промисловості.
Катіоніти сильнокислотні марок КУ-2-8 Кр, КУ-2-8 Кр Na використовують для водопідготовки, пом’якшення води на підприємствах теплопостачання невеликої потужності, для очищення стічних вод.
Катіоніти сильнокислотні марок КУ-2-6, КУ-2-6 Na використовують для водопідготовки, глибокого знесолення, деіонізації розчинів, пом’якшення води, очищення
стічних вод, у гідрометалургії, гальванотехніці, хімічній промисловості.
Катіоніти сильнокислотні марок КУ-2-4, КУ-2-4 Na використовують для водопідготовки, пом’якшення води, очищення стічних вод, в хімічній промисловості.

Умови зберігання та транспортування
Катіоніти сильнокислотні зберігають в закритих складських приміщеннях, що захищають продукт від прямої дії сонячних променів та атмосферних опадів при температурі не нижче ніж 2 °С. При зберіганні в мішках висота штабеля не повинна перевищувати 1,8 м. Відстань катіонітів сильнокислотних від опалювальних приладів
повинна бути не менше ніж 1 м.
Катіоніти сильнокислотні транспортують у критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
При температурі повітря нижче ніж 0 °С транспортування катіонітів сильнокислотних допускається тільки при наявності письмової згоди споживача.
Не допускається транспортування катіонітів сильнокислотних в одному транспортному засобі з окислювачами та агресивними сполуками.
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Основні технічні вимоги
Назва показника

Зовнішній вигляд

Значення для марки
КУ-2-8 Кр

КУ-2-8 Кр Na

КУ-2-8

КУ-2-8 Na КУ-2-6

КУ-2-6 Na КУ-2-4

КУ-2-4 Na КУ-2-10

КУ-2-10 Na

Сферичні і неправильної форми зерна від
жовтого до темно-коричневого кольору. Сферичні зерна від жовтого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність (не більше
Допускається наявність (не більше ніж
ніж 1%) одиничних білих (сірих) та чорних зерен
1%) одиничних білих або чорних зерен

Гранулометричний склад:
а) розмір зерен, мм

0,315–2,0

0,315–2,0

0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,6

0,315–1,6

0,315–1,25 0,315–1,25

б) об’ємна частка робочої
фракції, %, не менше ніж

94

94

96

96

96

96

90

90

96

96

в) ефективний розмір
зерен, мм

–

–

0,40-0,55

–

–

–

–

–

–

–

г) коефіцієнт однорідності,
–
не більше ніж

–

1,7

–

–

–

–

–

–

–

Масова частка вологи, %

45–55

42–55

48–55

43–48

55–65

47–55

65–75

58–68

45–52

40–44

Питомий об’єм, см3/г,
не більше ніж

2,9

2,4

2,7

2,4

3,3

2,6

4,4

3,6

2,5

2,2

Повна статична обмінна
ємність, ммоль/см3
(мг·екв/см3), не менше ніж

–

–

1,8

1,8

1,6

1,6

1,2

1,2

2,0

2,0

Повна обмінна ємність,
ммоль/см3, не менше ніж

–

–

1,9

1,9

1,6

1,8

–

–

–

–

Динамічна обмінна ємність,
1400
моль/м3, не менше ніж

1500

1600

1700

1500

1500

–

–

–

–

Осмотична стабільність, %,
94
не менше ніж

94

94,5

90

85

80

–

–

–

–

Насипна маса, г/см3,
не менше ніж

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Гарантійний строк зберігання: 36 місяців з дня виготовлення.
За вимогою споживача катіоніти КУ-2-8 та КУ-2-8 Na можуть виготовлятися з розмірами зерен, які наведені в таблиці:

Виробляються на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Назва показника
Розмір гранул, мм

Значення
0,4–1,25

0,5–1,25

0,63–1,25

0,71–1,25

0,8–1,25

Смоли та полімери

Сополімер стиролу
з 8% дивінілбензолу крупної фракції
Нормативний документ: ТУ У 24.1-00203826-028-2003
Сфера застосування
Сополімер стиролу з 8% дивінілбензолу крупної фракції є напівпродуктом для
синтезу багатьох марок полімеризаційних іонітів. Сополімер стиролу з 8% дивінілбензолу крупної фракції застосовують у водопідготовці як фільтруючий матеріал
механічних фільтрів для очищення турбінного конденсату від механічних домішок.

Умови зберігання та транспортування
Сополімер стиролу з 8% дивінілбензолу крупної фракції зберігають у закритих неопалюваних складських приміщеннях, що захищають продукт від прямої дії сонячних
променів та атмосферних опадів. При зберіганні продукту у мішках висота штабеля
не повинна перевищувати 1,8 м.
Сополімер стиролу з 8% дивінілбензолу крупної фракції транспортують у критих
транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють
на кожному виді транспорту.

Гарантійний строк зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Сферичні і неправильної
форми зерна без сторонніх
включень і домішок

Гранулометричний склад:
а) розмір зерен, мм

від 0,4 до 2,5

б) масова частка робочої фракції, % не менше ніж

95

в) у тому числі масова частка фракції
від 0,4 до 0,8 мм, %, не більше ніж

5

Насипна маса, г/см3

від 0,4 до 0,8

Окисність фільтрату в перерахунку на кисень,
мг/дм3 , не більше ніж

0,55
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Інша продукція

Інша продукція

Натрій азотнокислий технічний,
який не злежується
Нормативний документ: ТУ У 24.1-05761614-015:2011
Хімічна формула: NaNO3
Сфера застосування
Натрій азотнокислий технічний, який не злежується, використовують в скляній,
хімічній, металургійній та інших галузях промисловості.

Умови зберігання та транспортування
Натрій азотнокислий технічний, який не злежується, повинен зберігатися в закритому складському приміщенні в упакованому вигляді. Не допускається зберігання
натрію азотнокислого технічного, який не злежується, поруч з органічними горючими речовинами, задля уникнення самозаймання останніх.
Натрій азотнокислий технічний, який не злежується, транспортують в критих залізничних вагонах, закритих палубних суднах та критим автотранспортом. Не допускається сумісне перевезення натрію азотнокислого технічного, який не злежується, з горючими матеріалами та продуктами харчування.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні технічні вимоги
Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Білі прозорі кристали з жовтуватим
або сіруватим відтінком

Масова частка натрію азотнокислого в перерахунку на суху речовину, %, не менше

99,5

Масова частка вологи, %, не більше

0,5

Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше ніж

0,03

Масова частка хлористих солей в перерахунку на NaCl, %, не більше ніж

0,3

Масова частка речовин, що окислюються, в перерахунку на NaNO2, %, не більше ніж

0,2

Масова частка добавки проти злежування в перерахунку на активну речовину, %, в межах

0,05–0,2

Розсипчастість, %, не менше ніж

80
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Натрій азотнокислий технічний
Нормативний документ: ГОСТ 828-77
Хімічна формула: NaNO3
Сфера застосування
Натрій азотнокислий технічний використовують в скляній, хімічній, металургійній та
інших галузях промисловості.
Натрієву селітру марки А використовують для приготування флюсів при пайці і
зварюванні металів, для виробництва реактивів, піротехнічних сумішей, оптичного
скла, кришталю і у виробництвах, де суворо лімітовані домішки речовин, що окисляються в перерахунку на NaNO2.
Натрієва селітра марки Б використовується для травлення металів, сплавки кускових відходів вольфраму, освітлення технічного скла і для роздрібної торгівлі.
Натрієва селітра — лужне добриво, злегка підлужнює грунт, тому найбільш ефективно діє на кислих грунтах в поєднанні з водорозчинними формами фосфорних та
калієвих добрив. Натрієву селітру використовують при основному внесенні ранньою
весною, при рядковому припосівному внесенні під цукровий, кормовий та столовий
буряк, і в підгодівлі — протягом вегетаційного періоду.

Умови зберігання та транспортування

Основні технічні вимоги

Натрій азотнокислий технічний упаковують в п’ятишарові паперові ламіновані мішки; п’яти- і шестишарові бітумовані мішки; поліетиленові мішки-вкладиші, вкладені
в п’ятишарові паперові непросочені мішки або будь-які інші за нормативно-технічною документацією, що забезпечують збереження продукту.

Назва показника

Натрій азотнокислий технічний транспортують транспортом усіх видів, окрім
повітряного, у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту. Транспортування упакованого продукту здійснюється вагонними відправками.
Натрій азотнокислий технічний треба зберігати в закритому складському приміщенні в упакованому вигляді. Допускається зберігати натрій азотнокислий технічний
упакованим в м’які спеціалізовані контейнери на відкритих майданчиках, при цьому нижній ряд контейнерів повинен розміщуватися на піддонах і настилах. Натрій
азотнокислий — токсичний, негорючий, пожежонебезпечний. Окислювач. Сприяє
самозайманню горючих матеріалів.

Гарантійний строк зберігання не обмежений.
Виробляється на заводах OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Значення
Марка А

Марка Б

Зовнішній вигляд

Білі прозорі кристали з жовтуватим або сіруватим відтінком

Масова частка натрію азотнокислого в перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж

99,8

99,5

Масова частка води, %, не більше ніж

0,5

0,5

Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше ніж

0,03

0,03

Масова частка хлористих солей в перерахунку на NaCl, %, не більше ніж

0,15

0,3

Масова частка речовин, що окислюються, в перерахунку на NaNO2, %, не більше ніж

0,010

0,2

Масова частка заліза в перерахунку на Fe2O3,%, не більше ніж

0,001

-

Масова частка хрому в перерахунку на Cr2O3, %, не більше ніж

0,0001

-

Інша продукція

Натрій азотнокислий технічний,
що не злежується
Нормативний документ: ТУ У 24.1-33270581-002:2011
Хімічна формула: NaNO3
Сфера застосування
Натрій азотнокислий технічний, що не злежується, марки А використовується для
приготування флюсів при пайці та зварюванні металів, у виробництві реактивів,
піротехнічних сумішей, оптичного скла, кришталю та у виробництвах, де строго
лімітовані домішки окиснюваних речовин у перерахуванні на NaNO2.

Умови зберігання та транспортування
Натрій азотнокислий технічний, що не злежується, упаковують в п’яти-, шестишарові
паперові бітумовані або ламіновані мішки; поліпропіленові мішки клеєні з клапаном
з поліетиленовим мішком-вкладишем; мішки, пошиті з рукавної поліпропіленової
тканини з поліетиленовим мішком-вкладишем; поліетиленові мішки; спеціалізовані
м’які контейнери для сипучих вантажів (біг-беги).

Основні технічні вимоги
Значення
Назва показника
Марка А
Зовнішній вигляд

Білі прозорі кристали із сіруватим чи жовтуватим відтінком

Масова частка азотнокислого натрію в перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж

99,8

Натрій азотнокислий технічний, що не злежується, транспортують у пакетованому
вигляді у критих залізничних вагонах повагонними відправленнями, критим автотранспортом, у закритих вантажних приміщеннях або на палубі вантажних суден
під укриттям, відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють
на кожному виді транспорту.

Масова частка води, %, не більше ніж

0,5

Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше ніж

0,03

Масова частка хлористих солей в перерахунку на NaСl, %, не більше ніж

0,15

Натрій азотнокислий технічний, що не злежується, зберігають в упакованому вигляді у закритих складських приміщеннях, що запобігають намокненню та зволоженню. При зберіганні натрію азотнокислого технічного, що не злежується, необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки, щоб уникнути самозаймання, пожежі
та вибуху.

Масова частка окиснюваних речовин в перерахунку на NaNO2, %, не більше ніж

0,010

Масова частка заліза в перерахунку на Fe2O3, %, не більше ніж

0,001

Масова частка хрому в перерахунку на Cr2O3, %, не більше ніж

0,0001

Масова частка сульфонола в перерахунку на активну речовину, %

0,05–0,3

Масова частка «Петро-АГ» в перерахунку на активну речовину, %

0,05–0,2

Розсипчастість продукту, %, не менше ніж

–

Гарантійний строк зберігання: 1 рік.
Термін придатності продукту — не обмежений.

Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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Другая
Інша продукція
продукция

Нітрит натрію
з добавкою проти злежування

Нітрит натрію технічний
Нормативний документ: ГОСТ 19906-74

Умови зберігання та транспортування
Нітрит натрію технічний треба зберігати в неопалюваних приміщеннях в упаковці
виробника. Не допускається спільне зберігання нітриту натрію технічного з іншими
речовинами.

Нормативний документ: ТУ У 05761614.014-98

Умови зберігання та транспортування

Хімічна формула: NaNO2

Хімічна формула: NaNO2

Нітрит натрію з добавкою проти злежування треба зберігати в неопалюваних приміщеннях в упаковці виробника. Не допускається спільне зберігання цього продукту
з іншими речовинами.

Сфера застосування

Сфера застосування
Нітрит натрію з добавкою проти злежування використовується у виробництві азобарвників, гумотехнічних виробів, як морозостійка добавка до бетону в будівництві,
в машинобудуванні, в гальваніці, а також як інгібітор корозії.
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Нітрит натрію з добавкою проти злежування транспортують залізницею або іншими
видами критого транспорту. Не допускається сумісне перевезення нітриту натрію з
горючими матеріалами та продуктами харчування.

Нітрит натрію технічний транспортують залізницею або іншими видами критого
транспорту. Не допускається сумісне перевезення нітриту натрію технічного з горючими матеріалами та продуктами харчування.

Нітрит натрію технічний використовують у виробництві азобарвників, гумотехнічних
виробів, як морозостійку добавку до бетону в будівництві, в машинобудуванні, в
гальваніці, а також як інгібітор корозії.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основні технічні вимоги
Назва показника

Основні технічні вимоги
Значення
Вищий сорт

Зовнішній вигляд

Перший сорт

Назва показника
Другий сорт

Білі прозорі кристали з жовтуватим або сіруватим відтінком

Значення
Вищий сорт

Зовнішній вигляд

Перший сорт

Другий сорт

Білі прозорі кристали з жовтуватим або сіруватим відтінком

Масова частка нітриту натрію (NaNO2), %, не менше ніж

99,0

98,5

97,0

Масова частка нітрату натрію (NaNO3), %, не більше ніж

0,8

1,0

–

Масова частка нітриту натрію (NaNO2), %, не менше ніж

99,0

98,5

97,0

Масова частка хлористих солей в перерахунку на NaCl, %, не більше ніж

0,1

0,17

–

Масова частка нітрату натрію (NaNO3), %, не більше ніж

0,8

1,0

2,3

Масова частка нерозчинного у воді прожареного залишку, %, не більше ніж

0,03

0,03

0,07

Масова частка хлористих солей в перерахунку на NaCl, %, не більше ніж

0,1

0,17

–

Масова частка води, %, не більше ніж

0,5

1,4

2,5

Масова частка добавки проти злежування в перерахунку на активну речовину, %

0,05–0,3

0,05–0,3

0,05–0,3

Масова частка нерозчинного у воді прожареного залишку, %, не більше ніж

0,03

0,03

0,07

Розсипчастість продукту не менше, %

75

75

75

Масова частка води, не більше ніж

0,5

1,4

2,5

Другая
Інша продукція
продукция

Плав соди кальцинованої
Нормативний документ: ТУ У 20.1-00203826-044:2013

Умови зберігання та транспортування

Хімічна формула: Na2CO3
Сфера застосування
Плав соди кальцинованої призначено для очищення стічних вод (нейтралізація
кислих стоків), приготування технічних розчинів у хімічному виробництві, у виробництві нерудних матеріалів.
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Натрій азотистокислий. Реактиви
Нормативний документ: ГОСТ 4197-74

Умови зберігання та транспортування

Плав соди кальцинованої транспортують залізничним та автомобільним транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді
транспорту.

Хімічна формула: NaNO2

Натрій азотистокислий зберігають в упаковці виробника в критих складських приміщеннях.

Плав соди кальцинованої зберігають у складських приміщеннях, що захищають
продукт від потрапляння вологи.

Сфера застосування

Натрій азотистокислий транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Температурний режим зберігання — від -30 °С до +50 °С.

Гарантійний строк зберігання: 6 місяців з дня виготовлення.

Натрій азотистокислий використовують в харчовій промисловості як консервант
м’ясних виробів, а також при виробництві посолочних сумішей.

Гарантійний строк зберігання: 2 роки з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Виробляється на заводі OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси)
Основні технічні вимоги

Основні технічні вимоги

Назва показника

Значення

Зовнішній вигляд

Шматки та зливки неправильної форми, різних розмірів від світло-сірого
до світло-коричневого кольору. Допускається зелений відтінок

Назва показника

Значення для ЧДА (чистий для аналізу)

Масова частка нітриту натрію (NaNO2), %, не менше ніж

99,0

Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше ніж

0,005

Масова частка загального лугу (вуглекислого натрію (Nа2СО3)), %, не менше ніж

85,0

Масова частка хлоридів, %, не більше ніж

0,01

Масова частка втрат при прожарюванні, %, не більше ніж

15,0

Масова частка сульфатів, %, не більше ніж

0,01

Масова частка важких металів (Pb), %, не більше ніж

0,0005

Масова частка заліза, %, не більше ніж

0,0004

Масова частка калію, %, не більше ніж

0,001

Другая
Інша продукція
продукция

Солі вуглеамонійні
Нормативний документ: ГОСТ 9325-79

Основні технічні вимоги

Сфера застосування

Назва показника

Значення
Марка А

Марка Б

Залежно від застосування солі вуглеамонійні виготовляють двох марок:
Зовнішній вигляд

Кристали білого, сірого або рожевого кольору

Марка Б — для процесів флотації, фарбування, нейтралізації хромових шкір та ін.

Масова частка аміаку (NH3), %,
не менше ніж

21,0

20,7

Умови зберігання та транспортування

Масова частка залишку
після прожарювання, %,
не більше ніж

0,008

0,02

Марка А — для органічних синтезів та виробництва хімічних реактивів;

Упаковані в поліетиленові мішки солі вуглеамонійні транспортують повагонно в
критих залізничних вагонах, на закритих палубних судах, критим автотранспортом
відповідно до правил перевезення вантажів, встановлених на кожному виді транспорту.
Солі вуглеамонійні зберігають у штабелях у критих, неопалюваних, вентильованих
складах, температура у складських приміщеннях не повинна перевищувати 35 °С.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.
Виробляється на заводі OSTCHEM:
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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Інша продукція
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Солі вуглеамонійні технічні та харчові
(гідрокарбонат амонію)
Нормативний документ: ТУ У 20.1-33270581-036:2013

Умови зберігання та транспортування

Хімічна формула: NH4HCO3

Солі вуглеамонійні технічні та харчові (гідрокарбонат амонію) транспортують у критих залізничних вагонах та критим брезентом автотранспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Сфера застосування
Солі вуглеамонійні технічні та харчові (гідрокарбонат амонію) призначено для використання у легкій та хімічній промисловості, а також як харчову добавку при виробництві борошняних кондитерських виробів.

Солі вуглеамонійні технічні та харчові (гідрокарбонат амонію) зберігають у штабелях у критих, неопалюваних, вентильованих приміщеннях, температура приміщення
не повинна перевищувати +35 °С.

Основні технічні вимоги
Значення
Технічні

Назва показника
Марка А
Зовнішній вигляд

Харчові
Марка Б

Кристали білого, сірого або рожевого кольору

Кристали білого кольору

Масова частка аміаку (NH3), %, не менше ніж

21,0

20,7

20,9

Масова частка залишку після прожарювання, %, не більше ніж

0,008

0,02

0,008

Наявність органічних домішок

-

-

Повинні витримувати випробування
за п. 6.6 ТУ У 20.1-33270581-036:2013

Виробляється на заводі OSTCHEM:

Масова частка важких металів (Рb), %, не більше ніж

-

-

0,0005

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

Масова частка миш’яку (As), %, не більше ніж

-

-

0,0001

Масова частка заліза (Fe), %, не більше ніж

-

-

0,001

Масова частка хлорид-іонів (Сl), %, не більше ніж

-

-

0,001

Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше ніж

-

-

0,005

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

вул. Горлівської дивізії, 10, м. Горлівка, Донецька обл., 84610, Україна
Тел.: +380 6242 7-89-26
Факс: +380 6242 7-82-43
www.ostchem.com

ПАТ «АЗОТ»

вул. Першотравнева, 72, м. Черкаси, 18014, Україна
Тел.: +380 472 39-63-03, 39-61-27
Факс: +380 472 54-01-46, 64-03-36
www.ostchem.com

ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

м. Рівне-17, 33017, Україна
Тел.: +380 362 61-22-03
Факс: +380 362 61-80-10
www.ostchem.com

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

АТ «НІТРОФЕРТ»

вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93403, Україна
Тел.: +380 645 71-32-75, 71-21-71, 71-29-92
Факс: +380 645 71-45-88, 71-24-99, 71-33-01
www.ostchem.com
Ярвекюла тєє, 1, м. Кохтла-Ярве, 30197, Естонія
Тел.: +372 337-83-10
Факс: +372 337-84-90
www.ostchem.com

