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П Е Р Е Д М О В А  

 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2011 р. надійшла конструкторська 

документація за проектом «Центрифуга ФГН 639У-01 герметичная фильтрующего типа во взрывобезопасном исполнении с фактором 

разделения не менее 2000» за 1979 рік, згідно з «Переліком проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає 

віднесенню до складу Національного архівного фонду України» (Протокол ЕПК ЦДНТА України № 01 від 31.01.2006 р.) та Актом 

приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання б/н від 01.11.2011 р. від Публічного акціонерного товариства 

«Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» (ПАТ «УКРНДІХІММАШ»), м. Харків, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Департамент промислової політики). 

З 1923 — 1925 рр. в СРСР розвивалось хімічне машинобудування на базі заводів з виготовлення обладнання для інших галузей 

промисловості. Для проектування, монтажу та будівництва підприємств хімічної промисловості на підставі Наказу Вищої Ради народного 

господарства СРСР (ВРНГ СРСР) № 291 від 28 листопада 1929 р. було створено Всесоюзне об'єднання хімічної промисловості (Всехімпром), 

у складі якого функціонували дві групи: хіміко-технологічна та конструкторсько-машинобудівна. 

Конструкторсько-машинобудівна група поклала початок організації в країні науково-дослідних і конструкторських установ хімічного 

машинобудування. 

Згідно з Постановою Правління Машинооб'єднення № 174 від 5 червня 1930 р. Конструкторський відділ хімічного машинобудування 

Всехімпрома був переданий у ведення Науково-дослідного інституту машинобудування і металообробки (НДІМАШ) і виділений в 

самостійний внутрішній галузевий інститут хімічного машинобудування. Ця дата і є датою утворення Українського науково-дослідного і 

конструкторського інституту хімічного машинобудування (УкрНДІхіммаш). 

На підставі Наказу Народного комісаріату важкої промисловості СРСР № 20 від 5 січня 1936 р. інститут був переведений у м. Харків. 

1930 — 1931 рр. - Внутрішній галузевий інститут хімічного машинобудування, м. Москва; 

1931 — 1936 рр. - Державний науково-дослідний інститут хімічного машинобудування - ДНДІХМ Всесоюзного об'єднання важкого 
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машинобудування ВРНГ СРСР, м. Москва; 

1936 — 1943 рр. - Експериментальний інститут хімічного машинобудування "ЕКІмаш" Народного комісаріату важкої промисловості 

СРСР, м. Харків; 

1943 — 1946 рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування 

"ВНДІхіммаш" Народного Комісаріату мінометного озброєння СРСР, м. Харків; 

1946 — 1958 рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування 

"ВНДІхіммаш" Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1958 — 1963 рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" 

Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1963 — 1965 рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" 

Держкомітету хімічного та нафтового машинобудування при Держплані СРСР, м. Харків; 

з 1965 року - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" Міністерства 

хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Харків. 

Основними напрямками діяльності інституту були: ведення науково-дослідних і конструкторських робіт зі створення машин і апаратів 

для хімічної та суміжних хімічної галузей промисловості інститутів. Розроблялось теплообмінне обладнання, колонна апаратура, випарне 

обладнання, різні види центрифуг і фільтрів і т.і. 

В даний час ПАТ "УкрНДІхіммаш" є головним у питаннях науково-технічного забезпечення за напрямками: хімічне, нафтопереробне, 

газове і паперово-целюлозне обладнання. 

До даного опису увійшла конструкторська документація на центрифугу ФГН-639У-01 герметична фільтруючого типу у 

вибухонебезпечному виконанні з фактором поділу не менше 2000. на стадії технічний проект. 

Центрифуга ФГН-639У-01 призначена для відділення суспензії алюмінійорганічних з'єднань від твердих часток у виробництві 

каталізатора. 
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Для забезпечення заданої величини фактора поділу 2000, для поділу суспензії необхідна герметична центрифуга з вуглецевої сталі 

типу ФГН-630, в якій слід передбачити ступінчастий зріз фільтруючого шару. До складу центрифуги входять наступні основні складальні 

одиниці: кожух, кришка, ротор, станина, ущільнення вала ротора, привід, додатковий привід, установка насосної станції, клапан 

завантажувальний, клапан розділовий, система автоматики. 

Конструкторська документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів НАФ на 

державне зберігання на 2015 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано. Текстові документи 

пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. На кожному аркуші проставлені: штамп, шифр та номер 

одиниці зберігання. Усі одиниці зберігання підкладено у папки та складено внутрішній опис і аркуш-засвідчувач на кожну одиницю 

зберігання. На проект надрукований опис. 

 Фізичний стан документів задовільний. 

 

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД         Дудник Н. В. 

                              

             дата 
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Фонд  P-78  

Опис № 1 

Група-комплекс  № 2-365 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення (виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Проект: «Центрифуга ФГН-639У-01 

герметичная фильтрующего типа во 

взрывобезопасном исполнении с фактором 

разделения не менее 2000». 

Шифр: 403-482. 

     

   Текстовая документация.      

1 1 403-482 ТП Ведомость технического проекта. 
"УкрНИИхим-

маш", г.Харьков 
1979 2 -  

2 2 403-482 ПЗ Пояснительная записка То же 1979 28 -  

3 3 403-482 ТУ Технические условия То же 1979 21 -  

4 4 403-482 ПМ Программа и методика испытаний То же 1979 16 -  

5 5 403-482 КУ 
Карта технического уровня и качества 

продукции 
То же 1979 15 -  
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№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення (виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 6 403-482 ПФ Патентный формуляр 
"УкрНИИхим-

маш", г.Харьков 
1979 8 -  

7 7 403-482 ВП Ведомость покупных изделий. То же 1979 2 -  

8 8 403-482 ВИ 
Ведомость согласования применения 

покупных изделий 
То же 1979 1 -  

9 9 403-482 Д1 
Ведомость допустимых замен материалов 

комплектующих изделий 
То же 1979 1 -  

   Графическая документация.      

10 10 403-482.00.00.000 ВО Чертеж общего вида То же 1979 - 4  

До опису внесено 10 (десять) одиниць зберігання 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 9 (дев’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 
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 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                     Н. В. Дудник 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 22.01.2015 

 

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                                                    А.К. Малишева 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 22.01.2015 
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Прийнято на державне зберігання: 10 (десять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 9 (дев’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем  І.А.Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 28.03.2015 



   

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс №2-365 Фонд Р - 78 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев’ять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Відповідальна за облік у відділі довідкового  

апарату та обліку документів І.В. Дудко 

                             (посада) (підпис,                                                                                                   розшифрування підпису) 

 

Дата 30.03.2015 

 
 


