
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
 

НАКАЗ 
 

29.12.2014                                             м. Київ                                               № 898 
 
 
Про прийняття нормативного документа 
СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014 «Деталі та 
елементи трубопроводів атомних станцій із 
корозійностійкої сталі на тиск до 2,2 МПа (22 
кгс/см2). Трійники перехідні з посиленим 
штуцером. Конструкція та розміри» (СТО 
79814898 121-2009, IDT)» 
 
 Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», Угоди про проведення 
узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, підписаної 
13.03.1992, Порядку застосування національних, галузевих стандартів і технічних умов, 
затвердженого протоколом Міждержавної ради з стандартизації, метрології і сертифікації 
від 08.02.1993 № 3-93, згідно з контрактом від 28.05.2013 № НТД-02/13 та Державним 
стандартом України ДСТУ 1.7:2001, враховуючи погодження Державної інспекції 
ядерного регулювання України (лист від 07.11.2014 № 18-31/7326), з метою уникнення 
проблем з постачанням обладнання під час експлуатації, ремонтів та технічного 
обслуговування обладнання АЕС продукції, виготовленої за нормативними документами 
Російської Федерації, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Прийняти нормативний документ СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014 «Деталі та 
елементи трубопроводів атомних станцій із корозійностійкої сталі на тиск до 2,2 МПа (22 
кгс/см2). Трійники перехідні з посиленим штуцером. Конструкція та розміри» (СТО 
79814898 121-2009, IDT)» (далі – СОУ ЯЕК), що додається. 

2. СОУ ЯЕК набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу. 
3. З дати введення в дію СОУ ЯЕК визнати таким, що не застосовується на 

території України, нормативний документ  
ОСТ 34-10-433-90 «Детали и сборочные единицы трубопроводов АС            Рраб < 2,2 МПа 
(22 кгс/см2), t ≤ 300 °C. Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и 
размеры». 

4. Державному підприємству «Державний науково-інженерний центр систем 
контролю та аварійного реагування» (Васильченко В.М.) внести  
СОУ ЯЕК до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних нормативних документів 
Міненерговугілля в ядерно-енергетичному комплексі. 

5. Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» (Недашковський Ю.О.) забезпечити видання та надходження необхідної 
кількості примірників СОУ ЯЕК до відокремлених підрозділів. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Светеліка О.Д. 

 
 

Міністр                          В. Демчишин 
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ПЕРЕДМОВА 

 
1 ЗАМОВЛЕНО: Державним підприємством «Національна  

атомна енергогенеруюча  компанія 
«Енергоатом» Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України 
 

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремленим підрозділом 
«Енергоефективність»  
(ВП «Енергоефективність») державного 
підприємства  «Національна  атомна 
енергогенеруюча  компанія «Енергоатом» 
 

3 РОЗРОБНИКИ: В. Дюков, Ю. Гашева, І. Мітічкіна, А. Шевчук 
 

4 ВНЕСЕНО:   
 

Департаментом з питань ядерної 
енергетики та атомно-промислового 
комплексу Міненерговугілля України 
 

5 УЗГОДЖЕНО: Департаментом з питань ядерної 
енергетики та атомно-промислового 
комплексу Міненерговугілля України, 
 
Державною інспекцією ядерного 
регулювання України 
 

6 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 

Наказом  Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України  
від 29. 12. 2014 № 898 
 

7 НА ЗАМІНУ ОСТ 34-10-433-90 «Детали и сборочные 
единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа 
(22 кгс/см2) t ≤ 300ºС. Тройники 
переходные с усиленным штуцером. 
Конструкция и размеры» 

 
 

Право власності на цей документ належить Міненерговугілля України. 
Відтворювати, тиражувати і  розповсюджувати його повністю чи частково   

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.  
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Міненерговугілля України. 

Міненерговугілля України, 2014  
 II



СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей стандарт ідентичний СТО 79814898 121-2009 «Детали и элементы 
трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 
2,2 МПа (22 кгс/см2). Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и 
размеры» (Деталі та елементи трубопроводів атомних станцій із корозійностійкої 
сталі на тиск 2,2 МПа (22 кгс/см2). Трійники перехідні з посиленим штуцером. 
Конструкція та розміри). (Измененная редакция, Изм. № 2). 

Організація, відповідальна за цей стандарт, – державне підприємство  
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (відокремлений 
підрозділ «Енергоефективність»). 

Цей стандарт замінює ОСТ 34-10-433-90 «Детали и сборочные единицы 
трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) t ≤ 300ºС. Тройники переходные с 
усиленным штуцером. Конструкция и размеры», який технічно застарів. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 
- долучено структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», 

«Передмова», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані», які оформлено 
згідно з вимогами національної стандартизації України; 

- вилучено інформацію щодо надання чинності СТО 79814898 121-2009 на 
підприємстві Російської Федерації ЗАТ «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» 
(відомості «Предисловие», пронумеровані цифрою 3, відповідно змінено 
нумерацію відомостей з «4» на «3»); 

- вилучено інформацію щодо права розповсюдження та тиражування 
стандарту в Російській Федерації; 

на першій сторінці стандарту долучено дату надання чинності цьому 
стандарту в Україні; 

- до розділу 3.2.1 долучено додаткову інформацію такого змісту: 
«… С 80х25 – PN25 – ІІІв 21 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014… 
… В 80х25 – Pр16/100 °С – ІІІс 21 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014… 
… В 80х25 – Pр16/100 °С – ІІв 21 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014… 
… П 80х25 – PN25 21 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014… 
… 80х25 – PN25 21 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014… 
… ВС 32 2-05 СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014» ;  
- на сторінці десять вилучено інформацію стосовно коду ОКС, ОКП та МКС. 
Вимоги ПНАЭ Г-7-008-89 зі зміною 1 застосовують в цьому стандарті за 

умови відсутності протиріч із чинним в Україні ПНАЭ Г-7-008-89. 
НП-045-03, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як 

національний НД, і чинного замість нього документа немає. 
СНиП 3.05.05-84, на які є посилання в цьому стандарті, є чинними в 

Україні. 
 

III 



 
СОУ ЯЕК СТО 79814898 121:2014 

 
ПБ 03-585-03, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні 

як національний НД, і чинного замість нього документа немає. 
Вимоги ПНАЭ Г-7-010-89 зі зміною 1 застосовують в цьому стандарті за 

умови відсутності протиріч із чинним в Україні ПНАЭ Г-7-010-89. 
СТО 95 111-2013, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в 

Україні як національний НД, чинні замість нього в Україні ТУ 34-42-388-78. 
СТО, на які є посилання в цьому стандарті, не є чинними в Україні. Чинні в 

Україні ідентичні документи наведено у таблиці: 
 
Посилання на НД РФ Посилання на НД України 

СТО 79814898 108- 2009   СОУ ЯЕК СТО 79814898 108:2013 
СТО 79814898 109-2009  СОУ ЯЕК СТО 79814898 109:2013 
СТО 79814898 110-2009  СОУ ЯЕК СТО 79814898 110:2013 
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СТО 79814898 121- 
2009 Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным за-

коном от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения 

стандартов организаций - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-

ты организаций. Общие положения» 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН   отделом разработки оборудования и нормативно-

технической 

документации ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» 

2 СОГЛАСОВАН   с   Проектно-конструкторским   филиалом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», 

ОАО Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП», ЗАО «Энергомаш (г. Белгород)» 

 

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация об изменениях к настоящему стандарту предоставляется в ежегодно об-

новляемом перечне действующей нормативно-технической документации ЗАО «Институт 

«Севзапэнергомонтажпроект» на сайте www.szemp.ru 

 

 

 

 

 
 

 
 

ІІ 

http://www.szemp.ru/


СТО 79814898 121- 2009 

Введение  

Настоящий стандарт создан с целью систематизации требований нормативной базы Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к объектам стандар-

тизации, и может применяться другими организациями в порядке и на условиях, оговоренных 

ГОСТ Р 1.4-2004 (пункты 4.17 и 4.18). 

С вводом в действие настоящего стандарта прекращает действие ОСТ 34-10-433-90 

«Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300 °С. Тройни- 

ки переходные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры» 
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СТО 79814898 121- 2009 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Детали и элементы трубопроводов 
атомных станций из коррозионно-стойкой стали 

на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2) 

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С 
УСИЛЕННЫМ ШТУЦЕРОМ 

Конструкция и размеры 

Дата введения в Украине- 2015-03-02 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на переходные тройники с усиленным штуцером из 

коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных станций (АС),   

транспортирующих рабочие среды с расчётной температурой не выше 300 °С при рабочем дав-

лении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), и отнесённых правилами устройства и безопасной эксплуата-

ции оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008 [1], Гос-

атомэнерго-надзором СССР, к группам В и С. 

Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008 [1]. 

Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении тру-

бопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045 [2], утвержденным Госатомнадзо- 

ром России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05 [3], утвержденным Госстроем 

СССР, ПБ 03-585 [4], утвержденным Госгортехнадзором России. 

2 Термины, определения и обозначения 

2.1 В настоящем стандарте применены термины, определения и обозначения по 

СТО 95 111 [9]. 

3 Конструкция и размеры 

 
3.1 Конструкция и размеры тройников должны соответствовать рисунку 1 и таблицам 1 и 2. 
 
 
Издание официальное 
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СТО 79814898 121- 2009 

Т а б л и ц а  3- Параметры штуцеров 
Размеры в миллиметрах 

 

Обозначение 
типоразмера 

Условное 
давление 

PN 

Условный 
проход 

DN1 

D Dн1 de d l
1 

Масса*, 
кг Номин. Пред. 

откл. 
2-01 25 10 18 14 10 7 -0,05  

-0,15 

8 

0,15 

2-02 15 22 18 13 10 

-0,06 
 -0,18 

0,21 

2-03 20 30 25 19 15 0,39 

2-04 25 38 32 28 24 

-0,07 
 -0,21 10 

0,57 

2-05 32 45 38 33 28 0,79 

* Масса приведена для справок. 

3.2.1 Условное обозначение 

- переходного тройника с усиленным штуцером: 
Примеры 

1 Тройник с усиленным штуцером, DN 80, DN1 25, на условное давление PN 25 для трубопро-
водов   группы   С   по   ПНАЭ Г-7-008 [1],   с   контролем   сварных  швов   для   III  категории   
по ПНАЭ Г-7-010 [8] 

Тройник переходный С 80x25 - PN25 - ІІІв 21 СТО 79814898 121-2009 
то же, для трубопроводов группы В 

Тройник переходный В 80x25 - Рр16/100 °С- IIІс 21 СТО 79814898 121-2009  
то же, с контролем сварных швов для II категории по ПНАЭ Г-7-010 [8] 

Тройник переходный В 80x25 - Рр16/100 °С -  IIв 21 СТО 79814898 121-2009 

2 То же, для трубопроводов, изготовляемых по НП-045 [2] 
Тройник переходный П 80x25 - PN 25 21 СТО 79814898 121-2009 

3 Тоже, для трубопроводов, изготовляемых по СНиП 3.05.05[3] 
Тройник переходный 80x25 - PN 25 21 СТО 79814898 121-2009 

- штуцера: 
Пример - штуцер DN132 для тройника, применяемого в трубопроводах групп  В и С по 

ПНАЭ Г-7-008 [1] 
Штуцер ВС 32 2-05 СТО 79814898 121-2009 

 



СТО 79814898 121- 2009 

3.3 Материал: 

- корпуса - трубы бесшовные по СТО 79814898 109 [6] (разделы 4 и 6); 

- штуцера - сталь круглая по СТО 79814898 109 [6] (разделы 5 и 6). 

3.4 Параметры применения тройников - по СТО 79814898 108 [5]. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 

3.5 Типы и размеры разделки кромок А корпуса и В штуцера под сварку с трубопроводом, 

размеры DK, dk, SK И l- по СТО 79814898 110 [7].    

3.6 Допуск соосности диаметров D и dв, dв и d в диаметральном выражении - не более 

0,5 мм. 

3.7 Методы и объём контроля сварного соединения - в соответствии с СТО 79814898 108 [5]. 

3.8 Сварные стыковые соединения с трубопроводом - по СТО 79814898 110 [7]. 
 

3.9 Маркировать:   товарный   знак   предприятия-изготовителя,   группу   трубопровода   по 

ПНАЭ Г-7-008 [1], условные проходы корпуса и штуцера, условное давление, категорию сварного 

соединения по ПНАЭ Г-7-010 [8] и обозначения: типоразмера тройника и настоящего стандарта. 

3.10 Остальные технические требования - по СТО 79814898 108 [5]. 
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