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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 131 с., 4 дод., 11 джерел. 

НАСОС, ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, 

ПОКАЗНИК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ІЕЕ, НАСОС ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ/ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, АГРЕГАТНІ НАСОСИ, 

ВИМОГИ ГІГІЄНИ ТА БЕЗПЕКИ, ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕК, РІВЕНЬ ГІГІЄНІЧНОГО 

РИЗИКУ, ПРАВИЛА КОНСТРУЮВАННЯ. 

Об'єкт дослідження – правила проведення робіт з національної стандартизації. 

Предмет дослідження – європейські стандарти EN серії 16297 версії 2012 та 

EN 13951:2012. 

Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за 

допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи 

стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), 

методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних 

документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та 

перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та 

методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та 

синтезу (для виявлення особливостей процесу гармонізації та впровадження 

міжнародних документів). 

В роботі вирішене науково-технічне завдання з забезпечення відповідності 

вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання 

Директиви 2009/125/EC Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну 

для автономних герметичних циркуляційних насосів та безсальникових 

циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, а саме, розроблено проекти 

остаточної редакції національних нормативних документів: 

1. ДСТУ EN 16297-1 (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для 

випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI). 

2. ДСТУ EN 16297-2 (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника 

енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів. 

3. ДСТУ EN 16297-3 (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (EEI) 

для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 

4. ДСТУ EN 13951 (EN 13951:2012, IDT) Насоси рідинні. Вимоги щодо 

безпеки. Устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції. Правила 

проектування для забезпечення гігієни під час використання. Розроблений 

національний НД на заміну ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом 

підтвердження). 
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ВСТУП 

Звіт виконувався в рамках НДР за договором від 11.07.2017 № 2380-166 між 

Державним підприємством «Український науково-дослідний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості» та Сумським державним університетом за 

темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 національних стандартів, 

гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з 

Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення 

національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення 

сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних 

відцентрових насосів». 

На цей час важливо докласти всіх зусиль, щоб приймати й застосовувати 

міжнародні та регіональні нормативні документи як національні нормативні 

документи (далі – НД) і в найкоротші строки скасувати національні нормативні 

документи, вимоги чи положення яких не відповідають міжнародним нормативним 

документам [1]. Тільки розвиваючи глобальний підхід, можна зрозуміти переваги 

стандартизації повністю.  

Тим не менше, повне прийняття міжнародних нормативних документів як 

національних не може бути в усіх випадках практично виконано з таких причин:  

– національна безпека; 

– захист здоров’я; 

– безпека людей; 

– охорона навколишнього середовища; 

– є фундаментальні кліматичні, географічні або технологічні проблеми. 

Угода Світової організації торгівлі (СОТ) про технічні бар’єри у торгівлі 

(ТБТ) визнає, що вони є законними підставами національних відхилів. 

В роботі вирішене науково-технічне завдання з забезпечення відповідності 

вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання 

Директиви 2009/125/EC Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну 

для автономних герметичних циркуляційних насосів та безсальникових 
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циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, а саме, розроблено проекти 

остаточної редакції національних нормативних документів [2, 3]: 

1. ДСТУ EN 16297-1 (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для 

випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI). 

2. ДСТУ EN 16297-2 (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника 

енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів. 

3. ДСТУ EN 16297-3 (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (EEI) 

для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 

4. ДСТУ EN 13951 (EN 13951:2012, IDT) Насоси рідинні. Вимоги щодо 

безпеки. Устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції. Правила 

проектування для забезпечення гігієни під час використання. Розроблення 

національного НД на заміну ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом 

підтвердження). 

Підставою для розроблення цих національних нормативних документів є: 

– Договір № 2380-166 від 11 липня 2017 р. між Державним підприємством 

«Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» та Сумським державним університетом за темою «Розроблення та прийняття 

методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної 

стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення національних стандартів щодо 

рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської 

продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів»; 

– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 

документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 
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(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік. 

Метою роботи є підвищення ефективності енергозбереження на території 

України та сприяння інтеграційним процесам асоціації України та ЄС шляхом 

гармонізації нормативних документів, а саме, вимог стандартів EN серії 16297 версії 

2012 року [4–6] та EN 13951:2012 [7], на основі розроблення проектів національних 

гармонізованих стандартів (згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2015 [8]) та розроблення 

національних структурних елементів та національних пояснень (згідно з 

ДСТУ 1.5:2015 [9] та ДСТУ 1.7:2015 [10]). 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі 

дослідження є переклад європейських стандартів: 

1. EN 16297-1:2012 [4]. 

2. EN 16297-2:2012 [5]. 

3. EN 16297-3:2012 [6]. 

4. EN 13951:2012 [7]. 

Об'єкт дослідження – правила проведення робіт з національної 

стандартизації. 

Предмет дослідження – європейські стандарти EN серії 16297 версії 2012 та 

EN 13951:2012. 

Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за 

допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи 

стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), 

методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних 

документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та 

перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та 

методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та 

синтезу (для виявлення особливостей процесу гармонізації та впровадження 

міжнародних документів). 
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Наукова новизна одержаних результатів. 

Результати дослідження відкривають перспективи для подальшого 

дослідження процесу гармонізації міжнародних стандартів в цілому та 

впровадження перекладу стандартів EN серії 16297 версії 2012 та EN 13951:2012 

зокрема. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Розроблено: проекти остаточної редакції національних нормативних 

документів: 

1. ДСТУ EN 16297-1 (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для 

випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI). 

2. ДСТУ EN 16297-2 (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника 

енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів. 

3. ДСТУ EN 16297-3 (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (EEI) 

для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 

4. ДСТУ EN 13951 (EN 13951:2012, IDT) Насоси рідинні. Вимоги щодо 

безпеки. Устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції. Правила 

проектування для забезпечення гігієни під час використання. Розроблений на заміну 

ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом підтвердження) [11]. 
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ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ЗВІТУ 

1.1 Пояснювальна записка до остаточної редакції проекту національного 

нормативного документу ДСТУ EN 16297-1 

1.1.1 Підстава розроблення проекту національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Підставою для розроблення цього НД є: 

– забезпечення відповідності вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 

від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2009/125/EC Європейського 

Парламенту та Ради стосовно екодизайну для автономних герметичних 

циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у 

пристрої; 

– Договір № 2380-166 від 11 липня 2017 р. між Державним підприємством 

«Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» та Сумським державним університетом за темою «Розроблення та прийняття 

методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної 

стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення національних стандартів щодо 

рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської 

продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів»; 

– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 

документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 

(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік, а саме:  

Тема завдання: 574.2.1.1-2017 
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Позначення та назва НД: ДСТУ EN 16297-1 (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. 

Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги 

та процедури для випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI). 

1.1.2 Призначеність і завдання національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Цей стандарт підготовлено за мандатом, який було надано Європейському 

комітету зі стандартизації (CEN) Європейською комісією (ЄС) та Європейською 

асоціацією вільної торгівлі (EFTА), з метою забезпечення відповідності вимогам 

Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р., в якому описані 

процедури вимірювання та розрахунку гідравлічної потужності, споживання енергії 

та показника енергоефективності циркуляційних насосів. 

Національний стандарт відповідає EN 16297-1:2012 Pumps – Rotodynamic 

pumps – Glandless circulators – Part 1: General requirements and procedures for testing 

and calculation of energy efficiency index (EEI) (Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для 

випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI)). 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). 

Переклад з англійської (en). 

Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартартизації України. 

1.1.3 Взаємозв’язок  з іншими міжнародними чи регіональними та 

національними нормативними документами  

Стандарт EN 16297 складається з наступних частин під загальним 

найменуванням Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси: 

– Частина 1: Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку 

показника енергоефективності (EEI); 

– Частина 2: Розрахунок показника енергоефективності (EEI) для 

автономних циркуляційних насосів; 
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– Частина 3: Показник енергоефективності (EEI) для безсальникових 

циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 

1.1.4 Додаткові дані  

1.1.4.1 Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з 

розділом 6 ДСТУ 1.2:2015. 

1.1.4.2 Переклад ідентичний (для опублікування) міжнародного/європейського 

стандарту. 

1.1.4.3 Розроблення національних структурних елементів та національних 

пояснень (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015). 

1.1.4.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням 

національних структурних елементів. 

1.1.4.5 За результатами аналізування наявних суперечливих чи неактуальних 

чинних стандартів (національних, міждержавних тощо) відповідної тематики 

пропозицій щодо їх перегляду (скасування) не виявлено. 

1.2 Пояснювальна записка до остаточної редакції проекту національного 

нормативного документу ДСТУ EN 16297-2 

1.2.1 Підстава розроблення проекту національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Підставою для розроблення цього НД є: 

– забезпечення відповідності вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 

від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2009/125/EC Європейського 

Парламенту та Ради стосовно екодизайну для автономних герметичних 

циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у 

пристрої; 

– Договір № 2380-166 від 11 липня 2017 р. між Державним підприємством 

«Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» та Сумським державним університетом за темою «Розроблення та прийняття 
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методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної 

стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення національних стандартів щодо 

рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської 

продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів»; 

– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 

документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 

(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік, а саме:  

Тема завдання: 575.2.1.1-2017 

Позначення та назва НД: ДСТУ EN 16297-2 (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. 

Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок 

показника енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів. 

1.2.2 Призначеність і завдання національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Цей стандарт підготовлено за мандатом, який було надано Європейському 

комітету зі стандартизації (CEN) Європейською комісією (ЄС) та Європейською 

асоціацією вільної торгівлі (EFTА), з метою забезпечення відповідності вимогам 

Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р., в якому описані 

процедури вимірювання та розрахунку гідравлічної потужності, споживання енергії 

та показника енергоефективності циркуляційних насосів. 

Національний стандарт відповідає EN 16297-2:2012 Pumps – Rotodynamic 

pumps – Glandless circulators – Part 2: Calculation of energy efficiency index (EEI) for 

standalone circulators (Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні 

насоси. Частина 2. Розрахунок показника енергоефективності (EEI) для автономних 

циркуляційних насосів). 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). 
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Переклад з англійської (en). 

Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартартизації України. 

1.2.3 Взаємозв’язок з іншими міжнародними чи регіональними та 

національними нормативними документами  

Стандарт EN 16297 складається з наступних частин під загальним 

найменуванням Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси: 

– Частина 1: Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку 

показника енергоефективності (EEI); 

– Частина 2: Розрахунок показника енергоефективності (EEI) для 

автономних циркуляційних насосів; 

– Частина 3: Показник енергоефективності (EEI) для безсальникових 

циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 

1.2.4 Додаткові дані  

1.2.4.1 Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з 

розділом 6 ДСТУ 1.2:2015. 

1.2.4.2 Переклад ідентичний (для опублікування) міжнародного/європейського 

стандарту. 

1.2.4.3 Розроблення національних структурних елементів та національних 

пояснень (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015). 

1.2.4.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням 

національних структурних елементів. 

1.2.4.5 За результатами аналізування наявних суперечливих чи неактуальних 

чинних стандартів (національних, міждержавних тощо) відповідної тематики 

пропозицій щодо їх перегляду (скасування) не виявлено. 
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1.3 Пояснювальна записка до остаточної редакції проекту національного 

нормативного документу ДСТУ EN 16297-3 

1.3.1 Підстава розроблення проекту національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Підставою для розроблення цього НД є: 

– забезпечення відповідності вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 

від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2009/125/EC Європейського 

Парламенту та Ради стосовно екодизайну для автономних герметичних 

циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у 

пристрої; 

– Договір № 2380-166 від 11 липня 2017 р. між Державним підприємством 

«Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» та Сумським державним університетом за темою «Розроблення та прийняття 

методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної 

стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення національних стандартів щодо 

рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської 

продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів»; 

– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 

документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 

(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік, а саме:  

Тема завдання: 576.2.1.1-2017 

Позначення та назва НД: ДСТУ EN 16297-3 (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. 

Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник 

енергоефективності (EEI) для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих 

у пристрої. 
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1.3.2 Призначеність і завдання національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Цей стандарт підготовлено за мандатом, який було надано Європейському 

комітету зі стандартизації (CEN) Європейською комісією (ЄС) та Європейською 

асоціацією вільної торгівлі (EFTА), з метою забезпечення відповідності вимогам 

Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р., в якому описані 

процедури вимірювання та розрахунку гідравлічної потужності, споживання енергії 

та показника енергоефективності циркуляційних насосів. 

Національний стандарт відповідає EN 16297-3:2012 Pumps – Rotodynamic 

pumps – Glandless circulators – Part 3: Energy efficiency index (EEI) for circulators 

integrated in products (Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні 

насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (EEI) для безсальникових 

циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої). 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). 

Переклад з англійської (en). 

Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартартизації України. 

1.3.3 Взаємозв’язок з іншими міжнародними чи регіональними та 

національними нормативними документами  

Стандарт EN 16297 складається з наступних частин під загальним 

найменуванням Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси: 

– Частина 1: Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку 

показника енергоефективності (EEI); 

– Частина 2: Розрахунок показника енергоефективності (EEI) для 

автономних циркуляційних насосів; 

– Частина 3: Показник енергоефективності (EEI) для безсальникових 

циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. 
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1.3.4 Додаткові дані  

1.3.4.1 Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з 

розділом 6 ДСТУ 1.2:2015. 

1.3.4.2 Переклад (чорновий, робочий, ідентичний (для опублікування)) 

міжнародного/європейського стандарту. 

1.3.4.3 Розроблення національних структурних елементів та національних 

пояснень (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015). 

1.3.4.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням 

національних структурних елементів. 

1.3.4.5 За результатами аналізування наявних суперечливих чи неактуальних 

чинних стандартів (національних, міждержавних тощо) відповідної тематики 

пропозицій щодо їх перегляду (скасування) не виявлено. 

1.4 Пояснювальна записка до остаточної редакції проекту національного 

нормативного документу ДСТУ EN 13951 

1.4.1 Підстава розроблення проекту національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Підставою для розроблення цього НД є: 

– забезпечення відповідності вимогам Директиви 2006/42/ЄС стосовно 

Нового Підходу щодо машин; 

– Договір № 2380-166 від 11 липня 2017 р. між Державним підприємством 

«Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» та Сумським державним університетом за темою «Розроблення та прийняття 

методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної 

стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення національних стандартів щодо 

рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської 

продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів»; 
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– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 

документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 

(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік, а саме:  

Тема завдання: 948.2.1.1-2017. 

Позначення та назва НД: ДСТУ EN 13951 (EN 13951:2012, IDT) Насоси 

рідинні. Вимоги щодо безпеки. Устатковання для перероблення 

сільськогосподарської продукції. Правила проектування для забезпечення гігієни 

під час використання. Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 

13951:2014 (прийнятого методом підтвердження). 

1.4.2 Призначеність і завдання національного нормативного 

документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 

нормативного документу  

Цей стандарт підготовлено за мандатом, який було надано Європейському 

комітету зі стандартизації (CEN) Європейською Комісією (ЄС) та Європейською 

асоціацією вільної торгівлі (EFTА), з метою забезпечення відповідності 

устатковання основним вимогам Директиви 2006/42/ЄС стосовно Нового Підходу 

щодо машин. 

Національний стандарт відповідає EN 13951:2012 Liquid pumps – Safety 

requirements – Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use (Насоси 

рідинні. Вимоги щодо безпеки. Устатковання для перероблення 

сільськогосподарської продукції. Правила проектування для забезпечення гігієни 

під час використання). 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). 

Переклад з англійської (en). 

Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартартизації України. 



19 

 

1.4.3 Взаємозв’язок з іншими міжнародними чи регіональними та 

національними нормативними документами  

Цей стандарт є стандартом типу C відповідно до EN ISO 12100. 

Цей стандарт установлює ступень небезпеки, небезпечних ситуацій та подій 

до устатковання, що належить до його сфери застосування. 

Якщо положення цього стандарту (тип C) відрізняються від тих, що зазначені 

в стандартах типу A або B, положення цього стандарту (тип C) до устатковання, що 

було спроектовано та виготовлено відповідно до положень цього стандарту (тип С), 

мають перевагу над положеннями інших стандартів. 

При складанні цього стандарту передбачалося, що насоси, що належать до 

сфери застосування цього стандарту, відповідають усім відповідним вимогам 

стандарту EN 809. Стандарт EN 13951 містить додаткові гігієнічні вимоги для 

запобігання виникненню забруднення насоса, який використовується відповідно до 

вимог, що встановлені в настанові з експлуатації. 

На заміну ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом підтвердження). 

1.4.4 Додаткові дані  

1.4.4.1 Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з 

розділом 6 ДСТУ 1.2:2015. 

1.4.4.2 Переклад ідентичний (для опублікування) міжнародного/європейського 

стандарту. 

1.4.4.3 Розроблення національних структурних елементів та національних 

пояснень (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015). 

1.4.4.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням 

національних структурних елементів. 

1.4.4.5 На заміну ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом підтвердження). 
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до Договору за № 2380-166 від 11 липня 2017 року між Державним 

підприємством «Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» та Сумським державним університетом за темою 

«Розроблення та прийняття методом перекладу 441 національних стандартів, 

гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-3)» згідно з 

Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік, а саме: «Розроблення 

національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення 

сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних 

відцентрових насосів» та Технічним завданням на виконання роботи з розроблення 

нормативних документів за темою «Розроблення та прийняття методом перекладу 

441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 

(Стандарт НС-3)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 

рік розроблено остаточні редакції проектів національних нормативних документів, а 

саме: 

1. ДСТУ EN 16297-1:201_ (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. Відцентрові 

насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та 

процедури для випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI) 

(див. додаток А). 

2. ДСТУ EN 16297-2:201_ (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. Відцентрові 

насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника 

енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів (див. додаток Б). 

3. ДСТУ EN 16297-3:201_ (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. Відцентрові 

насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник 

енергоефективності (EEI) для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих 

у пристрої (див. додаток В). 

4. ДСТУ EN 13951:201_ (EN 13951:2012, IDT) Насоси рідинні. Вимоги щодо 

безпеки. Устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції. Правила 
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проектування для забезпечення гігієни під час використання. Розроблений на заміну 

ДСТУ EN 13951:2014 (прийнятого методом підтвердження) (див. додаток Г). 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. «Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 

року» затверджена Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. 

№ 844-р. – [Електронний ресурс]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-

%D1%80. 

2. РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄC) № 641/2009 від 22 липня 2009 року про 

виконання Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту та Ради стосовно 

екодизайну для беззащільникових автономних циркуляційних насосів та 

беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. – [Електронний 

ресурс]. – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 

1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xOu8oM_YAhUnGZoKHdXtDZQQFggmMAA&u

rl=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31442.docx&usg=AOvVaw3sWWU

RtZAlzGEOjGwZ6nYs. 

3. ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 

2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC (Дія Директиви 

поширюється на ЄЕЗ) – [Електронний ресурс]. – 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwiKoKKKoc_YAhXlC5oKHWFQDBAQFggxMAE&url=http%3A%

2F%2Fsaee.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUKR_Directive_27_2012_2.doc&us

g=AOvVaw2WL2cJAq24i7g3bqrCZtuO. 

4. Pumps – Rotodynamic pumps – Glandless circulators – Part 1: General 

requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI): 

EN 16297-1:2012. – [Чинний від 2012-10]. – Брюссель: CEN, 2012. – 22 c. – 

(Європейський стандарт). 

5. Pumps – Rotodynamic pumps – Glandless circulators – Part 2: Calculation of 

energy efficiency index (EEI) for standalone circulators: EN 16297-2:2012. – [Чинний 

від 2012-10]. – Брюссель: CEN, 2012. – 8 c. – (Європейський стандарт). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xOu8oM_YAhUnGZoKHdXtDZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31442.docx&usg=AOvVaw3sWWURtZAlzGEOjGwZ6nYs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xOu8oM_YAhUnGZoKHdXtDZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31442.docx&usg=AOvVaw3sWWURtZAlzGEOjGwZ6nYs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xOu8oM_YAhUnGZoKHdXtDZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31442.docx&usg=AOvVaw3sWWURtZAlzGEOjGwZ6nYs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xOu8oM_YAhUnGZoKHdXtDZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F31442.docx&usg=AOvVaw3sWWURtZAlzGEOjGwZ6nYs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoKKKoc_YAhXlC5oKHWFQDBAQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fsaee.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUKR_Directive_27_2012_2.doc&usg=AOvVaw2WL2cJAq24i7g3bqrCZtuO
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoKKKoc_YAhXlC5oKHWFQDBAQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fsaee.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUKR_Directive_27_2012_2.doc&usg=AOvVaw2WL2cJAq24i7g3bqrCZtuO
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoKKKoc_YAhXlC5oKHWFQDBAQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fsaee.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUKR_Directive_27_2012_2.doc&usg=AOvVaw2WL2cJAq24i7g3bqrCZtuO
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoKKKoc_YAhXlC5oKHWFQDBAQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fsaee.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUKR_Directive_27_2012_2.doc&usg=AOvVaw2WL2cJAq24i7g3bqrCZtuO
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6. Pumps – Rotodynamic pumps – Glandless circulators – Part 3: Energy 

efficiency index (EEI) for circulators integrated in products: EN 16297-3:2012. – [Чинний 

від 2012-10]. – Брюссель: CEN, 2012. – 8 c. – (Європейський стандарт). 

7. Liquid pumps – Safety requirements – Agrifoodstuffs equipment; Design rules 

to ensure hygiene in use: EN 13951:2012. – [Чинний від 2012-04]. – Брюссель: CEN, 

2012. – 29 c. – (Європейський стандарт). 

8. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної 

стандартизації: ДСТУ 1.2:2015. – [Чинний від 2015-12-20]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 

2015. – IV, 30 c. – (Національний стандарт України). 

9. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та 

оформлення: ДСТУ 1.5:2015. – [Чинний від 2017-02-01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 

2015. – IV, 61 c. – (Національний стандарт України). 

10. Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і 

регіональних нормативних документів (ІЅО/ІЕС Guide 21-1:2005, NEQ; [ІЅО / ІЕС 

Guide 21-2:2005, NEQ): ДСТУ 1.7:2015. – [Чинний від 2015-12-20]. – К.: 

ДП «УкрНДНЦ», 2015. – IV, 30 c. – (Національний стандарт України). 

11. Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Устатковання для перероблення 

сільськогосподарської продукції. Правила проектування для забезпечення гігієни 

під час використання (EN 13951:2012, IDT): ДСТУ EN 13951:2014. – [Чинний від 

2015-01-01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2014. – 29 c. – (Національний стандарт України, 

мова оригіналу). 
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ДОДАТОК А 

ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ДСТУ EN 16297-1 
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ДОДАТОК Б 

ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ДСТУ EN 16297-2 
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ДОДАТОК В 

ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ДСТУ EN 16297-3 
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ДОДАТОК Г 

ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ДСТУ EN 13951 
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