
П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО КАНАТНО-ВИПРОБУВАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ (СТАНЦІЮ)  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ 

1. Загальні положення 

1.1. Канатно-випробувальна лабораторія (станція) (КВЛ(С) є структурним під-
розділом науково-дослідної частини Державного вищого навчального закладу «Кри-
ворізький національний університет» (ДВНЗ «КНУ») і у своїй діяльності керується 
Статутом університету, Положенням про науково-дослідну частину (НДЧ), директи-
вними та методичними документами Державного Макіївського науково-дослідного 
інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ) та цим Положенням. 

1.2. Лабораторія створюється, ліквідується та реорганізується наказом ректора 
ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

1.3. Питання дислокації КВЛ(С), укомплектування і професійної підготовки її 
кадрового складу, оснащення необхідним устаткуванням і його обслуговування ви-
рішуються керівництвом ДВНЗ «КНУ». 

1.4. Бухгалтерський облік, кадрове та матеріально-технічне обслуговування 
КВЛ(С) здійснюється відповідними службами НДЧ та університету. 

1.5. Очолює лабораторію науковий керівник, який призначається наказом рек-
тора університету за поданням начальника науково-дослідної частини. В разі відсут-
ності керівника лабораторії його функції виконує особа, яка призначена наказом по 
університету. 

1.6. Працівники лабораторії приймаються на посади і звільняються з посад на-
казом ректора університету за поданням керівника лабораторії і погодженням з на-
чальником науково-дослідної часини. 

1.7. Фінансування КВЛ(С) здійснюється за рахунок господарських договорів із 
замовниками. В основі розрахунку ціни випробувань канату лежить вартість випро-
бувань однієї проволоки. 

1.8. Канатно-випробувальна лабораторія (станція) підлягає обов’язковій держа-
вній реєстрації в Державному Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки 
робіт у гірничій промисловості. 

1.9. Робота канатно-випробувальної лабораторії (станції) проводиться за річним пла-
ном, який розроблюється на підставі заявок підприємств-замовників або договорів з ними. 

1.10. Реорганізація, виділення та ліквідація КВЛ(С) здійснюється за наказом ре-
ктора Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний універ-
ситет». 

1.11. При ліквідації КВЛ(С), працівникам, які звільняються, гарантується доде-
ржання їх прав та інтересів відповідно до норм трудового законодавства України. 



1.12. Майно канатно-випробувальної лабораторії (станції) належить університе-
ту на правах повного господарського володіння. 

2. Завдання 

2.1. Основною задачею лабораторії є випробування сталевих канатів шахтних 
підйомно-транспортних установок, що передбачені правилами безпеки галузей про-
мисловості, пов'язаних з веденням робіт підземним способом. 

Виконання робіт з випробування канатів іншого призначення проводиться, як-
що КВЛ(С) має відповідний дозвіл на проведення випробувань і обладнана необхід-
ним для випробувань устаткуванням. 

3. Функції 

3.1. Виконання робіт з випробування сталевих канатів шахтних підйомно- 
транспортних установок здійснюється згідно Інструкції з випробування шахтних ка-
натів. 

3.2 Термін проведення повторних випробувань не повинен перевищувати 10 
днів з моменту надходження зразка канату до КВЛ(С). Якщо при цьому канат браку-
ється, то КВЛ(С) повинна протягом трьох годин повідомити про результати випро-
бувань замовникові, а також органам Держнаглядохоронпраці. 

3.3. Виконання робіт з випробувань різних виробів (запобіжних поясів, ланцю-
гів, карабінів, мотузок, зварних з'єднань, гумотросових канатів на адгезійну міцність, 
випробування клинових коушів, амортизаторів тощо) здійснюється у межах техніч-
них можливостей КВЛ(С). 

3.4. При випробуванні канатів шахтних підйомно-транспортних установок 
КВЛ(С) повинна мати стандарти на сортамент канатів і стандарти на відповідні тех-
нічні умови, по яких виготовлений нестандартний канат, які відповідають правилам 
безпеки 

3.5. При проведенні випробувань канатів іншого призначення, а також при ви-
пробуванні інших виробів вид, методи та умови проведення випробувань визнача-
ються вимогами відповідних стандартів, технічних умов або інших документів, що 
обумовлюються замовником і повинні бути в наявності в КВЛ(С). 

4. Права 

4.1. Ознайомлюватися з проектами рішень адміністрації університету та науко-
во-дослідної чистини, що стосуються діяльності лабораторії та, в разі потреби, при-
ймати участь у обговоренні цих проектів. 

4.2. Вносити на розгляд керівництва НДЧ та університету пропозиції щодо удо-
сконалення роботи лабораторії з метою підвищення ефективності досліджень. 



4.3. Вимагати від керівництва університету виконання заявок на забезпечення 
матеріалами, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним об-
ладнанням та іншим; 

4.4. Брати участь у навчаннях та семінарах за фахом діяльності; 
4.5. Брати участь в інформаційному обміні з іншими лабораторіями, що працю-

ють у тому ж напрямку і в тій же галузі. 

5. Відповідальність 

Лабораторія несе відповідальність за: 
5.1. Не виконання покладених на неї функцій та обов'язків, що передбачені цим 

Положенням; 
5.2. Необ'єктивність та не достовірність результатів досліджень та вимірювань, 

неповне та неправильне проведення вимірювань, зазначених в галузі атестації; 
5.3. Порушення конфіденційності інформації щодо вимірювань, що проводяться 

для сторонніх замовників; 
5.4. Використання для проведення метрологічних робіт не повірених засобів 

вимірювальної техніки: 
5.5. Недотримання встановлених та узгоджених термінів проведення робіт, не-

своєчасне складання звітної документації. 
5.6. За порушення працівниками лабораторії правил пожежної безпеки, охорони 

праці, санітарно-гігієнічних норм - в межах, передбачених чинним законодавством 
України та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету. 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

Лабораторія має взаємовідносини з: 
6.1. Науково-виробничим відділом НДК університету в питаннях оформлення та 

ведення господарчих договорів з підприємствами, складання актів на оплату вико-
навців роботи. 

6.2. Бухгалтерією університету в питаннях оплати рахунків по договорам, нара-
хування заробітної плати, ведення табелів виходів на роботу. 

6.3. Органом з атестації лабораторій з питань атестації та інспекційного кон-
тролю. 

6.4. Територіальними органами Держспоживстандарту України з питань станда-
ртизації та метрології. 

6.5. Територіальним органом Держнаглядохоронпраці. 
6.6. Відповідними промисловими підприємствами, науково-дослідними і проек-

тними а також підтримує та розширює наукові зв'язки з іншими вузами та науково-
дослідними лабораторіями. 


