
Федерація роботодавців України 

Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості 

 

Професійний стандарт 

 

МАШИНІСТ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ 
 

1. Паспорт професійного стандарту 

 

Основна мета виду професійної діяльності – обслуговування компресорної 

установки по cтисненню та переміщенню технологічних газів виробництва аміаку. 

 

1.1 Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

 

Секція С Переробна 

промисловість 

Розділ 20 Виробництво 

хімічних 

речовин і 

хімічної 

продукції 

Група-20.1 

Клас-20.15 

Виробництво 

добрив і 

азотних 

сполук  

 

1.2 Назва професійної діяльності (код КП ДК 003:2010) 

 

Розділ Підрозділ Підклас 

8 81 8163 

Робітники з 

обслуговування, 

експлуатації та 

контролювання за 

роботою технологічного 

устаткування та машин 

Робітники, що 

обслуговують промислове 

устаткування 

Робітники, що 

обслуговують печі для 

спалювання сміття, 

компресори, холодильні, 

вентиляційні, водоочисні 

та меліоративні системи 

 

1.3  Узагальнена професія – машиніст компресорних установок 

1.4 Професія: машиніст компресорних установок виробництва аміаку, 8163 

1.5  Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації. 

1.6  Назви типових посад: машиніст компресорних установок. 

1.7  Освітньо- кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. 
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2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

2.1 Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

 Відповідально ставитися до професійної діяльності 

 Володіти професійною лексикою 

 Вміти діяти в нестандартних ситуаціях 

 Вміти працювати в команді 

 Дотримуватися професійної етики 

 Запобігати конфліктним ситуаціям 

 Прогнозувати результати діяльності 

 

2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

 Знати основи: 

термодинаміки, 

електротехніки, 

матеріалознавства, 

слюсарної справи, 

механіки, 

гідравліки, 

електроніки, 

теплотехніки. 

 Знати і дотримуватись посадових інструкцій 

 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання на робочому місці 

 Знати і дотримуватись правил технічної експлуатації та вимог інструкцій з 

догляду за устаткуванням і механізмами, що забезпечують роботу 

компресора 

 Знати і дотримуватись правил охорони праці та галузевої промислової 

безпеки 

 Знати і дотримуватись правил з пожежної безпеки та ліквідації аварій на 

компресорних станціях 

 Знати і дотримуватись правил безпечної експлуатації посудин,що 

працюють під тиском 

 Знати і дотримуватись правил безпечної експлуатації технологічних 

трубопроводів 

 Знати та додержуватися правил виробничої санітарії 

 Уміти приймати і здавати робоче місце, планувати трудову діяльність, 

оцінювати результати власної діяльності 

 Уміти користуватися засобами вимірювальної техніки, системами 

сигналізації та блокування 

 Уміти читати технологічні схеми  

 Уміти виконувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами та 

інструментом 

 Вміти надати долікарську допомогу 



3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

Трудова функція Трудова дія 

Код Найменування Найменування Код 

А 

 

Проводити пуск 

компресорної 

установки 

Виконувати операції з підготовки до пуску компресорної установки А.1 

Включати в роботу допоміжні системи і механізми А.2 

Проводити пуск компресорної установки  

 

А.3 

В 

 

 

Проводити 

обслуговування 

компресорної 

установки під час 

роботи 

Проводити контроль параметрів технологічного режиму та контроль за станом 

робочого і резервного устаткування 

В.1 

Обслуговувати обладнання турбіни і системи конденсації пари В.2 

Обслуговувати систему змащення компресорів та системи ущільнюючого масла В.3 

Обслуговувати технологічну схему компресорної установки по газу В.4 

Контролювати та обслуговувати систему охолодження компресора В.5 

Контролювати стан системи захисту компресорної установки (при можливості 

проведення контролю на робочому місці) 

В.6 

С Проводити 

зупинку 

компресорної 

установки  

Проводити планову зупинку компресорної установки С.1 

Проводити аварійну зупинку компресорної установки С.2 

Проводити зупинку компресорної установки в ремонт С.3 

D Проводити 

перемикання 

компресорів з 

робочих на 

резервні 

Проводити перемикання по компресору синтез-газу D.1 

Проводити перемикання по компресору циркуляційного газу D.2 

Проводити перемикання по аміачному компресору D.3 

Проводити зупинку основного компресора після перемикання на резервний 

 

D.4 

E Обслуговувати 

компресор, що 

знаходиться в 

резерві 

 

Проводити операції з обслуговування компресора, що знаходиться в резерві 

 

 

 

Е.1 



F Управляти 

системою 

вентиляції та 

обслуговувати її 

Виконувати операції з управління та обслуговування системи вентиляції. F.1 

G Проводити 

обслуговування 

маслопункта 

Виконувати дії по обслуговуванню маслопункта. G.1 

 



Трудова функція А 
Проводити пуск компресорної установки 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.1 Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску 

компресорної 

установки 

Уміти: 

 перевіряти технічну готовність 

компресорної установки до пуску; 

 перевіряти готовність технологічної схеми 

компресорної установки до пуску; 

 перевіряти готовність приладів контролю та 

захисту компресорної установки до роботи; 

 * перевірити по місцю і на місцевих щитах 

керування розвантаженням компресора; 

 * підготувати маслосистеми компресорної 

установки до пуску; 

 * підготувати системи охолодження 

компресорної установки до пуску; 

 * перевіряти готовність електродвигуна 

компресорної установки до пуску; 

 ** проводити розігрів парової турбіни. 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 послідовність операцій з перевірки 

готовності до пуску основних вузлів 

компресорної  установки; 

 порядок підготовки головного 

електродвигуна компресорної установки до 

пуску; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки під час пуску і 

способи їх ліквідації. 

А.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включати в 

роботу 

допоміжні 

системи і 

механізми 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 проводити пуск системи конденсації 

компресорної установки; 

 проводити пуск системи ущільнення масла 

компресорної установки (системи сухих газових 

ущільнень); 

 ** проводити пуск системи набору вакууму 

компресорної установки; 

 проводити пуск теплообмінників систем 

охолодження масла та ступеневого охолодження 

газу; 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 послідовність операцій пуску 

маслосистеми компресорної установки; 

 послідовність операцій пуску системи 

конденсації  компресорної установки; 

 послідовність операцій пуску системи 

набору вакууму компресорної установки; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

 

 

 

 

А.2 

 

 

 

 

Включати в 

роботу 

допоміжні 

системи і 

механізми 

 готувати станції сушки повітря КВП і А до 

пуску. 

 проводити пуск маслосистеми компресорної 

установки; 

 продути компресор інертним газом; 

 * включати валоповоротний механізм; 

 * включати вентилятор обдуву головного 

електродвигуна. 

 

 послідовність операцій пуску 

теплообмінників систем охолодження масла та 

ступеневого охолодження газу; 

 послідовність операцій пуску системи 

ущільнення масла компресорної установки 

(системи сухих газових ущільнень); 

 порядок продувки компресора інертним 

газом; 

 порядок прийому газу на компресор; 

 послідовність операцій з підготовки 

станції сушки повітря КВП і А до пуску; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 схему включення валоповоротного 

механізму; 

 порядок включення вентилятора обдуву 

головного електродвигуна; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки під час пуску і 

способи їх ліквідації. 

А.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити пуск 

компресорної 

установки 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 проводити пуск станції сушки повітря     

КВП і А; 

 проводити пуск турбіни компресорної 

установки; 

 проводити пуск компресорної установки 

після аварійної зупинки або планового виведення 

з експлуатації; 

 включати в роботу регулятор відбору пари; 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 послідовність операцій пуску 

технологічної схеми компресорної установки; 

 правила перевірки системи регулювання 

та захисту турбіни; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

 

А.3 

 

 

Проводити пуск 

компресорної 

установки 

 підтримувати зв'язок з центральним 

пультом керування; 

 завантажити компресорну установку синтез-

газом, циркуляційним газом та газоподібним 

аміаком. 

 

 послідовність операцій з пуску турбіни 

та компресора; 

 послідовність операцій включення 

регулятора відбору пари; 

 порядок операцій по завантаженню 

компресорної установки синтез-газом, 

циркуляційним газом та газоподібним 

аміаком; 

  схему КВП і А компресорної установки; 

 порядок перевірки працездатності 

управління,контролю та захисту; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки під час пуску і 

способи їх ліквідації. 

 



Трудова функція В 

 

Проводити обслуговування компресорної установки під час роботи 
 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.1 Проводити 

контроль 

параметрів 

технологічного 

режиму та 

контроль за 

станом робочого 

і резервного 

устаткування 

Уміти: 

 за допомогою приладів КВП і А проводити 

контроль параметрів технологічного режиму 

роботи компресорної установки; 

 проводити візуальний та стетоскопічний 

контроль за станом працюючого обладнання; 

 підключати, обслуговувати та відключати 

допоміжне устаткування систем компресорної 

установки; 

 проводити перемикання працюючого 

обладнання з ручного режиму управління на 

автоматичний та з автоматичного режиму роботи 

на ручне управління. 

 * контролювати ступінь завантаження 

циліндрів компресора по місцю, на щиті керування 

компресором та ЦПК; 

 * контролювати роботу всмоктувальних та 

нагнітальних клапанів на циліндрах компресора по 

температурі їх нагріву, звуку їх роботи, стану прокладок; 

 * контролювати роботу кривошипно-

шатунного механізму компресора; 

 * контролювати струмове навантаження 

головного електродвигуна і температуру статора. 

 

 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 технологічні параметри роботи 

компресорної установки;  

 правила користування стетоскопом; 

 порядок включення та відключення 

допоміжного устаткування компресорної 

установки; 

 порядок перемикання працюючого 

обладнання з ручного режиму управління на 

автоматичний та з автоматичного режиму 

роботи на ручне управління; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.2 

 

 

Обслуговувати 

систему 

змащення 

компресорів та 

системи 

ущільнюючого 

масла 

 

Уміти: 

 проводити контроль за роботою та станом 

системи змащення компресорної установки; 

 проводити обслуговування системи 

змащення компресорної установки; 

 проводити обслуговування системи 

ущільнюючого масла. 

 * перевіряти подачу мастила в циліндри і 

сальники. 

 проводити обслуговування системи сухих 

газових ущільнень. 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 особливості обслуговування системи 

змащення компресорної установки; 

 особливості обслуговування системи 

ущільнюючого масла; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 

В.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговувати 

схему 

компресорної 

установки по 

технологічному 

газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проводити обслуговування газових систем 

компресорної установки 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 особливості обслуговування 

технологічної схеми компресора 

технологічного повітря; 

 особливості обслуговування 

технологічної схеми компресора 

природного газу; 

 особливості обслуговування 

технологічної схеми компресора синтез-

газу: 

 особливості обслуговування 

технологічної схеми компресора аміаку; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.3 Обслуговувати 

технологічну 

схему 

компресорної 

установки по 

газу 

 особливості обслуговування 

технологічної схеми компресора по 

циркуляційному газу; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 

В.4 

 

 

 

Обслуговувати 

обладнання 

турбіни і системи 

конденсації пари  

  

Уміти: 

 проводити контроль за роботою та станом 

турбіни і конденсатного обладнання компресорної 

установки; 

 проводити обслуговування конденсатного 

обладнання компресорної установки в літній та 

зимовий періоди. 

 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 парову схему турбіни компресорної 

установки; 

 особливості обслуговування турбіни і 

системи конденсації пари компресорів; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 

В.5 Контролювати та 

обслуговувати 

системи 

охолодження 

компресорів 

Уміти: 

 контролювати по манометру тиск 

охолоджуючої води в головному трубопроводі; 

 контролювати по оглядових стеклах витрати 

води на охолоджуючі вузли компресора; 

 контролювати пропуски газу у водяні 

порожнини холодильників і циліндрів; 

 контролювати температуру води системи 

охолодження; 

 контролювати на центральному пульті 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресора і способи їх ліквідації. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

керування тиск і витрати знесоленої води. 

В.6 Контролювати 

стан системи 

захисту 

компресорної 

установки (при 

можливості 

проведення 

контролю на 

робочому місці) 

Уміти: 

 проводити візуальний контроль положення 

ключів «блок-деблок»; 

 проводити контроль засобів КВП і А, які 

беруть участь в системах захисту та блокувань 

компресорної установки; 

 контролювати стан виконавчих механізмів 

систем захисту та блокувань компресорної 

установки. 

Знати: 

 конструкцію і технічну характеристику 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 схему та механізм спрацювання систем 

захисту та блокувань компресорної 

установки; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресора і способи їх ліквідації. 

 



Трудова функція C 

Проводити зупинку компресорної установки 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.1 Проводити 

планову 

зупинку 

компресорної 

установки 

Уміти: 

 виконувати операції планової зупинки 

компресорної установки. 

 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 парову схему турбіни компресорної 

установки; 

 послідовність дій з планової зупинки 

компресорної установки 

 схему КВП і А компресорної 

установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 

C.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити 

аварійну 

зупинку 

компресорної 

установки 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 виконувати операції аварійної зупинки 

компресорної установки; 

 ** виконувати операції аварійної зупинки 

компресорної установки зі зривом вакууму. 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 парову схему турбіни компресорної 

установки; 

 ситуації, в яких проводиться 

аварійна зупинка компресорної установки; 

 послідовність дій аварійної зупинки 

компресорної установки; 

 послідовність дій аварійної зупинки 



 

C.2 

 

 

 

Проводити 

аварійну 

зупинку 

компресорної 

установки 

компресорної установки зі зривом 

вакууму; 

 схему КВП і А компресорної 

установки; 

 план ліквідації аварійних ситуацій; 

 можливі неполадки в роботі 

компресорної установки і способи їх 

ліквідації. 

C.3 Проводити 

зупинку 

компресорної 

установки в 

ремонт 

Уміти: 

 виконувати операції зупинки компресорної 

установки в ремонт; 

 проводити операції з підготовки 

компресорної установки до ремонту; 

 проводити операції зупинки допоміжного 

обладнання компресорної установки; 

 проводити операції підготовки допоміжного 

обладнання компресорної установки до ремонту. 

 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 послідовність операцій зупинки 

компресорної установки в ремонт; 

 послідовність операцій з підготовки 

компресорної установки до ремонту; 

 послідовність операцій зупинки 

допоміжного обладнання компресорної 

установки; 

 послідовність операцій з підготовки 

допоміжного обладнання компресорної 

установки до ремонту. 

 

 

 



Трудова функція D 

Проводити перемикання компресорів з робочих на резервні 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

D.1 Проводити 

перемикання 

компресора по 

технологічним 

газам 

Уміти: 

 виконувати операції підготовки і включення 

в роботу компресора; 

 виконувати операції по перемиканню 

компресорів з робочих на резервні по 

технологічним газам в машинному залі; 

 виконувати операції по перемиканню 

компресорів з робочих на резервні по 

технологічним газам на центральному пульті 

керування. 

Знати: 

 конструкцію і технічні характеристики 

компресорної установки; 

 технологічну схему компресорної 

установки; 

 схему контролю і автоматичного 

управління компресорами; 

 схему КВП і А компресорної установки; 

 можливі неполадки в роботі 

компресора під час пуску та зупинки і 

способи їх ліквідації. 

D.2 Проводити 

зупинку 

компресора після 

перемикання на 

резервний 

 за вказівкою начальника зміни виконувати 

операції  зупинки компресора після перемикання на 

резервний. 

 

 



Трудова функція Е 

Проводити обслуговування компресора, що знаходиться в резерві 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

Е.1 

 

Обслуговувати 

компресор, що 

знаходиться в 

резерві 

Уміти: 

 перевіряти положення вентилів та 

регулюючих пристроїв при знаходженні 

компресора в резерві; 

 провертати вал електродвигуна 

валоповоротним механізмом; 

 контролювати значення опору ізоляції 

електродвигуна; 

 перевіряти готовність до пуску систем 

змащення, гідравлічної системи регулювання, 

рівень мастила в маслобаках і корпусах            

прес-маслянок; 

 контролювати стан та роботу системи 

змащення компресора; 

 контролювати показники аналізу масла 

системи змащення компресорів. 

 

Знати: 

 конструкцію і технічні 

характеристики компресора; 

 положення вентилів та регулюючих 

пристроїв при знаходженні компресора в 

резерві; 

 порядок виконання операцій по 

провертанню ротора електродвигуна 

валоповоротним механізмом; 

 порядок виконання операцій по 

включенню системи змащення; 

 порядок перевірки систем 

компресора до пуску; 

 правила контролю за станом та 

роботою системи змащення компресора; 

 можливі неполадки в роботі 

компресора та способи їх ліквідації. 

 

 

 

 

 

 

 



Трудова функція F 

Проводити підготовку до пуску та пуск систем вентиляції та опалення 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

F.1  Управляти 

системою 

вентиляції та 

обслуговувати її 

 

Уміти: 

 виконувати операції по підготовці до пуску 

припливних вентиляційних систем; 

 виконувати операції по пуску припливних 

вентиляційних систем; 

 проводити контроль стану та слідкувати за 

роботою припливних вентиляційних систем; 

 виконувати операції по пуску та 

обслуговуванню аварійних систем вентиляції; 

 виконувати операції по здачі вентилятора в 

ремонт та прийому його з ремонту. 

 

 

Знати: 

 специфікацію технологічного 

устаткування; 

 конструкцію і технічні 

характеристики вентилятора; 

 порядок виконання операцій по 

підготовці до пуску припливних 

вентиляційних систем; 

 порядок виконання операцій по 

пуску припливних вентиляційних систем; 

 порядок виконання операцій по 

пуску та обслуговуванню аварійних систем 

вентиляції; 

 порядок виконання операцій по здачі 

вентилятора в ремонт та прийому його з 

ремонту; 

 планові терміни чищення і ремонту 

вентиляційного устаткування і 

повітропроводів. 

 

 

 

 

 

 

 



Трудова функція G 

Проводити обслуговування маслопункта 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

G.1  

 

Виконувати дії 

по 

обслуговуванню 

маслопункта 

 

 

Уміти: 

 проводити прийом свіжого мастила в 

маслобак; 

 проводити прийом свіжого мастила в 

бочках; 

 проводити видачу відпрацьованого мастила 

з маслопункта; 

 контролювати рівень мастила в 

масловідстійниках; 

 проводити перевірку витоків технологічних 

газів на комунікаціях компресора. 

 

Знати: 

 порядок прийому свіжого мастила в 

маслобак; 

 порядок прийому свіжого мастила в 

бочках; 

 порядок видачі відпрацьованого 

мастила з маслопункта. 

 методику візуального контролю 

рівня масла в масловідстійнику; 

 методику перевірки витоків 

технологічних газів на комунікаціях 

компресора; 

 будову та принцип роботи масло 

відстійника. 

 

Примітки 

 

1. Трудові функції D, E, G; трудова дія В.5; необхідні уміння трудових функцій А та В, які позначено позначкою *, 

відносяться до компетенцій машиніста поршневих компресорних установок. 

 

2. Трудова дія В.4; необхідні уміння трудових функцій А та С, які позначено позначкою **, відносяться до компетенцій 

машиніста турбокомпресорних установок. 



5. Технічні характеристики стандарту 

5.1. Розробники професійного стандарту: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ», м. Черкаси  

 

5.2. Організація, що затвердила професійний стандарт (галузева рада, ФРУ): 

Галузева рада з розроблення професійних стандартів і професійних кваліфікацій 

Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості  

 

5.3. Номер стандарту   –  1. 

 

5.4. Дата затвердження стандарту    30 вересня 2015 року 

 

5.5. Дата наступного перегляду стандарту  30 вересня 2018 року 

 

5.6. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту 

№ 

п/п Зміни до професійного стандарту 
Дата 

внесення 

зміни 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


