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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №1 

 
Тема:  З’єднання та окінцевання жил кабелю та проводу 
 
Мета роботи. Навчитися оконцовивать з'єднання проводів, монтувати відкриту і 
приховану проводки, проводки поза приміщеннями, а також введення.  

Вказівки до виконання роботи 
Обробляння кінців та з'єднання жил проводів. Ці операції з алюмінієвих 

ізольованих проводів виконують обпресуванням, зварюванням, паянням або за 
допомогою болтових і гвинтових стисків; з мідних жил — обпресуванням, паянням 
або використовуючи стиски. Для обпресування служать ручні кліщі, механічний або 
гідравлічний преси. Розглянемо послідовність операцій обпресування. 

 
Рис. 1. Опресовування алюмінієвих жил перетином 2,5—10 мм2:  
а - підготовка для однобічного опресовування, б - те саме, для двобічного 

обпресування, - опресовування з'єднання з допомогою кліщів, р — вид з'єднання після 
обпресування  

Алюмінієві однопроволочні жили перетином 2,5—10 мм2 спресовують в гільзах, 
які вибирають у відповідності з кількістю і перетином жив. Кінці жив і внутрішню 
поверхню гільзи зачищають до металевого блиску, вставляють жили в гільзу і 
виробляють опресовування в послідовності, показаній на рис .1. Місце обпресування 
ізолюють стрічкою. При односторонньому введенні жив в гільзу діаметром 7 і 9 мм 
замість ізоляційної стрічки застосовують поліетиленові ковпачки.  

Однопроволочні алюмінієві жили перерізом 25-120 мм2 і багатодротові 
перетином 16-240 мм2 спресовують в алюмінієвих і мідно-алюмінієвих наконечниках, 
а з'єднують — в алюмінієвих гільзах. Послідовність операції показана на рис. 2. 
Вибирають наконечник або сполучну гільзу і механізм обпресування. Потім знімають 
з кінців жил ізоляцію (при оконцевании — на довжину, рівну довжині трубчастої 
частини наконечника, а при сполученні — на довжину, рівну половині довжини 
гільзи). Очищену від ізоляції жилу зачищають щіткою з кардоленты до металевого 
блиску. Якщо жили секторні, то перед зачисткою їх округляють універсальними 
плоскогубцями або на механічному чи гідравлічному пресі. На підготовлені до 
опрессовке жили надягають наконечник або гільзу. При оконцевании жилу вводять 
наконечник до упору, а при з'єднанні — так, щоб торці з'єднуються жив стикалися в 
середині гільзи. Трубчасту частину наконечника або гільзу опресовують. 



 
Рис. 2. Опресовування алюмінієвих жил перетином 25-120мм2:  
а - зачищення внутрішньої поверхні наконечника, б - змащення внутрішньої 

поверхні наконечника кварцевазелиновой пастою, - зачистка жив, р - змазування жив 
кварцевазелнновой пастою, д - вид після обпресування  

Мідні багатодротяні жили перерізом 1-2,5мм2 спресовують прес-кліщами. 
Попередньо в кільцевому наконечнику знімають з жили ізоляцію, зачищають жилу до 
металевого блиску, туго скручують плоскогубцями. Вибирають відповідний 
наконечник, укладають у нього жилу, а потім обжимають наконечник прес-кліщами. 

При опрессовке гребінчастим пуансоном і матрицею ізоляцію з кінців жил 
знімають, не скручуючи їх, обертають двома шарами мідної або латунної стрічки 
(фольги) товщиною 0,2 мм, шириною 18-20мм і обжимають місця з'єднання прес-
кліщами.  

Зварювання застосовують для окінцювання й з'єднання алюмінієвих жил проводів 
і кабелів для з'єднання алюмінієвих жил з мідними, причому переріз жил не повинно 
перевищувати 10 мм2. Зварку ведуть під флюсом. Флюс видаляє плівку оксиду з 
поверхні алюмінієвих жил і перешкоджає подальшому окисленню поверхні. 
Окінцювання і з'єднання, виконані зварюванням, щоб уникнути корозії покривають 
товстим шаром вологостійкого лаку, а потім ізолюють стрічкою.  

Місця зварних з'єднань попередньо очищають від шлаку і залишків флюсу 
щіткою з кардоленты або наждачним папером, а потім вкривають лаком або ізолюють 
поліетиленовим ковпачком. 

 
Рис. 3. З'єднання і відгалуження алюмінієвих жил пайкою шляхом подвійної 

скрутки з жолобом  
Паяння використовують в тих випадках, коли немає можливості застосувати 

зварювання або опресовування або, якщо необхідно виконати відгалуження з мідних 
жил перетином 16 мм2 і більше.  

Паяння алюмінієвих жил виконують припоєм А (58,5% цинку, 40% олова й 5% 
міді) або припоєм ЦА-15 (85% цинку і 15% алюмінію), причому однопроволочных 
перетином 5—10мм2 — шляхом подвійної скрутки з жолобом. З жив видаляють 
ізоляцію, зачищають до металевого блиску і підготовляють, як показано на рис. 3. 
Нагрівають з'єднання полум'ям паяльної лампи, поки припій не почне плавитися. У 
міру прогріву з'єднання жили починають облуживаться і жолобок заповнюється 



припоєм. Аналогічно облуживают жили і заповнюють припоєм жолобок з іншого 
боку. Облуживают також зовнішні поверхні. Після охолодження місце з'єднання жил 
ізолюють.  

Пайку багатодротяна жив перерізом 16-150 мм2 ведуть в такій послідовності. 
Знімають з кінця жили ізоляцію. Якщо паперова ізоляція, то у місця обріза накладають 
нитяною бандаж, а потім видаляють її пассатижами. Очищений кінець обробляють 
ступенями. На край ізоляції навивають азбестовий шнур. Підігрівають жили полум'ям 
паяльної лампи. Після початку плавлення введеної в полум'я палички припою А 
наносять припій на всю східчасту поверхню. Для повного обслуговування кінець жили 
ретельно натирають сталевий пензликом. На цьому процес про-місцевих закінчується. 
Далі укладають кінці жив в роз'ємну форму, закріплюють її на жилах спеціальними 
замками або дротяними бандажами і надягають на жили захисні екрани. (Якщо жили 
великого перерізу, встановлюють охолоджувачі.)  

Форму нагрівають полум'ям, починаючи з середньої частини дна, і далі ведуть 
його по всій поверхні. Пруток припою вводять у полум'я і сплавляють у ливникової 
отвір, поки воно не заповниться. При цьому розплавлений припій перемішують гачком 
із сталевого дроту і видаляють з поверхні ванни шлаки. Легко постукуючи по формі, 
припій ущільнюють. Після охолодження місця з'єднання або відгалуження екрани і 
форму знімають, обпилюють місце пайки, а потім покривають її ізоляційним лаком і 
ізолюють.  

Алюмінієві жили оконцовывают пайкою, використовуючи наконечники типу ЛА. 
При цьому перетин наконечника повинно бути на одну сходинку вище перерізу жили 
для кращого проникнення припою у зазор між ними. Внутрішню поверхню гільзи 
наконечника зачищають сталевою щіткою і облуживают. Потім надягають наконечник 
на жилу так, щоб центральна дріт (перша сту-пінь) виступала з шийки наконечника на 
5-6 мм. Для ущільнення біля горловини наконечника на жилу намотують азбестовий 
шнур і закріплюють екран. Полум'я пальника направляють на верхню торцеву частину 
гільзи наконечника і на виступаючу з нього жилу і нагрівають до тих пір, поки не 
почне плавитися припій. Паличку припою сплавляють в наконечник до заповнення 
всього простору між житловою і гільзою. Після охолодження і зняття екрану і 
підмотування азбестовим місце пайки покривають ізоляційним лаком і ізолюють жили 
на 3/4 висоти гільзи.  

Мідні жили паяють м'якими олов'яно-свинцевими припоями ПОС (29-31% олова, 
1,5—2% сурми, 0,1% міді, 0,2% вісмуту, 0,05% миш'яку) з використанням флюс-
каніфолі або спиртового розчину каніфолі. З'єднують і ответвляют скручуванням, при 
цьому видаляють з кінців жил (на довжину 15 мм) ізоляцію, зачищають їх наждачним 
папером до металевого блиску, скручують і припаюють паяльником або у ванні з 
розплавленим припоєм. Після охолодження місце пайки ізолюють.  

Багатопровідні жили оконцовывают у вигляді кільця, а потім лудят. Для цього 
знімають ізоляцію з кінця жили на довжину 30— 35 мм і зачищають до металевого 
блиску наждачним папером. Круглогубцями вигинають кінець жили у вигляді кільця, 
покривають його каніфоллю і занурюють на 1-2 см в розплавлений припой. Після 
охолодження жилу до кільця ізолюють. 

Болтові і гвинтові стиски. З'єднання за допомогою болтових або гвинтових 
стисків трохи дорожче сполук обпресуванням, зварюванням або паянням і вимагає 



постійного контролю та періодичного підтягування в процесі експлуатації. Однак для 
такого з'єднання не потрібен спеціальний інструмент і апаратура. Алюмінієві та мідні 
дроти з мідними проводами освітлювальної арматури з'єднують за допомогою 
затискачів. При цьому кінці проводів зачищають наждачним папером до металевого 
блиску, а алюмінієві дроти, крім того, негайно змащують кварцевазелиновой пастою. 
Кінця надають вигляд кільця. Надягають на гвинт пружинну шайбу і прямокутну 
шайбу з відбортовкою і приєднують провід до з'єднувальної планки, затискуючи їх 
гвинтами. Вкладають кінці з'єднуються в корпус затискача і закривають кришкою. 
Додатково місце з'єднання не ізолюють, так як підстава і кришка затиску виготовлені з 
ізолюючого матеріалу. Такі з'єднання виконують, якщо перетин дротів не перевищує 
2,5 мм2.  

Для забезпечення надійного і постійного контакту застосовують пружинні шайби 
і шайби з відбортовкою, що перешкоджають видавлювання проводу з-під головки або 
гайки контактного затискача (шайби-зірочки). Для приєднання до затискача з кінця 
жили знімають ізоляцію, зачищають до металевого блиску, змазують 
кварцевазелиновой пастою і загинають у вигляді кільця. Надягають послідовно на 
кінець контактного гвинта пружну шайбу, шайбу-зірочку і кільце дроту. Затискають 
гвинтом провід на пластині контактного висновку, ввертывая його в нарізане отвір в 
пластині або затягуючи гайкою. Затискачі, не мають гальванічного покриття, 
попередньо облуживают припоєм ПОС.  

Монтаж відкритої електропроводки. При монтажі відкритої проводки 
використовують наступні інсталяційні матеріали: ролики, ізолятори, втулки, воронки, 
глухарі, якоря і гаки. На деревян-них стінах ролики закріплюють шурупами з 
напівкруглою головкою. Щоб не руйнувалася штукатурка, під ролики підкладають 
сталеву смужку. На цегляних і бетонних стінах ролики кріплять на скобах або 
закрепах гвинтами або болтами. Скоби і закрепы алебастровим або цементним 
розчином вмазують у вибиті в стіні отвори. Ролики можна встановлювати за 
допомогою дротяної спіралі, виконаної з оцинкованої в'язального дроту діаметром 
0,5—0,8 мм Отвір для спіралі, пробитий в стіні, заповнюють алебастровим розчином і 
вводять в нього шуруп зі спіраллю. У міру схоплювання розчину шуруп вивертають і в 
отвір ставлять ролик. Відстань між роликами в ряду повинна бути не більше 80 см, а 
між сусідніми проводами — не менше 35 мм, висота прокладки — не менш 2,5 м від 
підлоги. Від стелі і від суміжної стіни ролики кріплять на відстані, рівному 1,5—2-
кратній висоті ролика.  

Проходи через стіни і міжповерхові перекриття виконують в ізоляційних трубках. 
На виході на трубки надягають фарфорові воронки (у сирих приміщеннях) або втулки 
(в сухих приміщеннях). В стіну їх вмазують алебастровим розчином. Кожен дріт 
укладають в окрему трубку. У сухих приміщеннях подвійний провід можна укладати в 
одну трубку. При обході перешкод проводи прокладають у воронках, при цьому краю 
воронки повинні на 2-3 мм виступати над поверхнею стіни. При проході через стіну 
воронку відкритою частиною звертають вниз. Якщо дроти йдуть в сире приміщення, з 
іншою температурою, вологістю і т. п., воронки з обох сторін заливають ізолюючим 
компаундом.  

Прохід через міжповерхові перекриття виконують в сталевій трубі. У верхньому 
приміщенні вона повинна знаходитися на відстані 1,5 м від підлоги. У разі 



прокладання по стінах і стелям алюмінієвих ізольованих проводів перерізом 4,6 і 10 
мм2 найбільша відстань між ізоляторами уздовж лінії повинно бути 2 м, а при 
прокладці між стінами чи опорами — 6м, якщо перетин дротів 16 мм2 і більше, то 
відповідно 2,5—3 і 12-25 м.  

Перед прокладкою плоских проводів розмічають місця встановлення апаратури 
управління, кріплення дроту і його проходу через стіни та перекриття. Розмічають, а 
потім просвердлюють або пробивають отвори для встановлення кріпильних деталей 
під груповий щиток, під відгалужувальні коробки і апаратуру управління. Монтують 
коробки і апаратуру. Плоскі проводи прокладають у вигляді окремих, заздалегідь 
розмічених відрізків. Попередньо заготовлені відрізки правлять безпосередньо перед 
прокладкою.  

Прокладку зазвичай починають з найближчої до групового щитка ответвительной 
коробки. На кінцях дроти вирізають разъединительную плівку довжиною 75 мм. Якщо 
трижильний провід, розрізають також перемичку між другою і третьою жилами. 
Провід ретельно виправляють, укладають, злегка натягуючи, на всьому прямолінійній 
ділянці і закріплюють.  

Плоскі дроти з розділовим підставою при відкритій прокладці кріплять 
спеціальними цвяхами. Цвяхи забивають невеликим молотком, застосовуючи якесь 
пристосування, що-щающее провід від пошкодження при ударах. У вологих 
неопалюваних приміщеннях під капелюшки цвяхів рекомендується підкладати 
пластмасові, ебонітові чи гумові шайби. Плоскі дроти без розділового підстави 
кріплять скобами за допомогою дюбелів або цвяхів. Відстань між кріпленнями 
вибирають таке, щоб провід прилягав до стіни або стелі по всій площині, однак воно 
не повинно перевищувати 400 мм. Для укладання плоских проводів з розділовим 
підставою на ребро (при повороті траси) в стіні в місці вигину вирізають 
разъединительное основу довжиною 40-60 мм під кутом 90° до її площини і відводять 
одну з жил всередину кута. Дозволяється також не вирізати разъединительное 
підставу, а сплющивать провід при вигині або розрізати посередині між жилами.  

Для оброблення плоских проводів застосовують універсальні кліщі. Ними можна 
розрізати плівку, выкусывать її, знімати ізоляцію з кінців проводів, зачищати жили і 
робити на кінцях проводів кільця під контактний гвинт. Плоскі проводи з'єднують і 
ответвляют у відгалужувальних коробках шляхом опресування, паяння або 
зварювання. Кінці ізолюють пластиковими ковпачками або ізоляційною стрічкою. 
Перетину проводів слід уникати. У тих випадках, коли цього зробити не можна, 
ізоляцію проводу в місці перетину «підсилюють», подматывая три-чотири шари 
полівінілхлоридної стрічки. 

Монтаж прихованої електропроводки. Плоскі дроти АППВС, АПН, АППВ і АПВ 
прокладають безпосередньо під шаром штукатурки, в швах між блоками, в 
порожнечах плит і т. п. Трасу розмічають після закінчення основних будівельних 
робіт. Починають її з місць встановлення щитків і апаратури управління. 
Горизонтальне прокладання по стінах виконують зазвичай на відстані 100-200 мм від 
стелі або на відстані 50-100 мм від балки або карниза. Дроти можуть бути також 
покладені в щілини між перегородкою і перекриттям або балкою. Самостійні 
штепсельні лінії прокладають на висоті встановлення штепсельних розеток (800 або 
300 мм від підлоги) або в куті між перегородкою і верхи плити перекриття. Спуски до 



щитків і апаратури керування прокладають по вертикалі. Борозни в гіпсобетонних 
перегородках і цегляних стінах роблять з допомогою електро - та пневмоінструменту.  

Для з'єднання і відгалуження плоских проводів застосовують пластмасові чи 
металеві відгалужувальні круглі коробки з кришками. Коробки зміцнюють на стінах і в 
гніздах на алебастровому розчині, а також дюбелями або цвяхами. Коробку 
встановлюють так, щоб її верхня кромка розташовувалася врівень з поверхнею стіни. 
Дріт укладають на шар мокрої штукатурки або в борозну і спочатку закріплюють 
алебастровим розчином біля коробок, а потім по довжині траси так, щоб він не 
провисав і щільно прилягав до поверхні. Після укладання дроти борозну 
зашпаровують розчином урівень з поверхнею стіни (або перегородки). Кріплення 
плоских проводів цвяхами при прихованій електропроводці не допускається.  

У всіх коробках і з'єднаннях проводу спочатку з'єднують скручуванням. З'єднання 
зварюють або спресовують і ізолюють після перевірки всієї групової мережі. При 
з'єднанні в коробках і при з'єднанні апаратури керування залишають запас проводу.  

Монтаж електропроводки в каналах будівельних конструкцій. Така проводка 
застосовується для групових і живильних мереж у великопанельних будівлях. Канали 
роблять у залізобетонних, гіп-собетонных і шлакобетонних плитах, а також в панелях 
зовнішніх стін. У місцях установлення штепсельних розеток і вимикачів в панель 
закладають спеціальні склянки з пропілену. У них є поперечні канавки для міцного 
кріплення апаратури управління. Стакани після вилучення їх з касет залишаються в 
панелях.  

Дроти і способи їх прокладання вибирають залежно від характеру приміщень і 
умов навколишнього середовища. Проводи ПР і АПР відповідно з мідної та 
алюмінієвої жилами застосовують для нерухомих проводок в сухих приміщеннях і 
кріплять на роликах або ізоляторах. Вони не годяться для сирих приміщень з хімічно 
активним, а також вибухонебезпечним середовищем. Для таких приміщень 
рекомендуються проводу ПРТО і АПРТО, що прокладаються в сталевих трубах.  

Для відкритої проводки в сухих і пожежонебезпечних приміщеннях застосовують 
провід АППР. Дроти АПРТО, ППВ, АППВ рекомендуються для прихованої проводки 
в сухих, вологих і запилених приміщеннях. У сховищах нафтопродуктів на нафтобазах 
для зовнішніх прокладок використовують дроти АВБВ з мідною жилою. В 
тваринницьких приміщеннях, де немає установок для створення мікроклімату, 
прокладають провід ПВ і АПВ в сталевих трубах (тільки до електродвигунів). 
Проводка з шнурів ПРД, ПРВД, ПРДШ і проводів на роликах рекомендується тільки 
для будівель і споруд у сільській місцевості, а також тимчасових. Для прихованих 
проводок групових освітлювальних ліній слід використовувати в основному плоскі 
дроти АППВС, АПН, АПППС. та ін. Мережі виробничих і допоміжних будівель 
виконують відкритими.  

Електропроводки, не захищені ізольованими проводами на ізоляторах, можна 
застосовувати для всіх невибухонебезпечних установок, у тому числі і зовнішніх. У 
всіх непожаро - і невибухонебезпечних приміщеннях з високою температурою, 
доцільно прокладати голі дроти, причому на великій висоті.  

Електропроводки в трубах як відкриті, так і приховані, застосовують в основному, 
якщо необхідно захистити проводи від механічних пошкоджень або ізоляцію і жили 
від впливу агресивних середовищ. Для цієї мети вибирають сталеві, вініпластовие, 



поліетиленові і труби пропіленові. Тонкостінні сталеві труби з'єднують, а також 
приєднують до ответвительным коробок з допомогою муфт з накатаною різьбленням. 
Використовувати сталеві водо-газопровідні посилені труби, а також безшовні 
забороняється. Вініпластовие труби слугують для відкритої і прихованої прокладки з 
вогнетривким, вогнестійкими і горючих конструкцій як всередині, так і зовні 
приміщення, поліетиленові та пропіленові— для прихованої прокладки з 
вогнетривким конструкцій. (Не застосовують вініпластовие труби для відкритої 
проводки, а поліетиленові і пропіленові для прихованої проводки в тваринницьких 
приміщеннях). Діаметр труби вибирають в залежності від кількості та діаметру 
проводів. При монтажі сталевих і пластмасових труб, як при відкритому, так і при 
прихованій проводці попередню заготівлю виконують на заводах, на місці монтажу 
лише збирають елементи трубної траси. Відкрито прокладені сталеві труби кріплять 
скобами, хомутами або накладками. 

Монтаж електропроводки в поліетиленових трубах. В процесі заготівлі 
поліетиленових труб їх доводиться розрізати, згинати і з'єднувати. Ріжуть труби 
маятниковими дисковими пилами. При невеликому обсязі робіт труби ріжуть ручними 
ножицями або ножем. Згинають труби на спеціальному пристосуванні чи на ручному 
трубогиб, попередньо розігрів (до розм'якшення) в киплячій воді. Щоб труби при 
цьому не м'яли, всередину їх вводять відрізок металевого рукава. Місце вигину 
охолоджують струменем води. Кут вигину повинен бути на 20-25° більше заданого, 
так як внаслідок пружності металу труби кілька випрямляються.  

З'єднують труби шляхом зварювання або обсадження. При з'єднанні зварюванням 
застосовують литі поліетиленові муфти, чи муфти з розтрубом і кутові сполучні 
елементи. При безмуфтовом з'єднанні труб для приєднання до коробок і патрубкам на 
їх кінцях выпрессовывают розтруби. Для зварювання застосовують спеціальний 
нагрівальний інструмент з електричним або газовим підігріванням головки. 
Оптимальна температура нагріву головки 220-250°С для поліетилену високої 
щільності і 280-320° С - для поліетилену низької щільності.  

Зварку ведуть наступним чином. На попередньо нагріту до потрібної температури 
головку насаджують муфту або розтруб, а кінець зварюваної труби вставляють в 
гільзу. Після оплавлення зварювані деталі знімають з інструменту і відразу ж 
з'єднують, після чого вони повинні повністю охолонути. Тривалість оплавлення (3-15 
с) встановлюють шляхом дослідної зварювання, при цьому стінки труб щоб уникнути 
деформації не повинні прогріватися на всю товщину.  

При обсадке соединяемую трубу щільно, до упору вставляють в розтруб. Потім 
розігрівають його гарячим повітрям до 100-120° С. При охолодженні, поліетилен 
розтруба прагне повернутися до первісної форми і щільно обжимає трубу.  

При прокладці проводів в поліетиленових трубах застосовують пластмасові чи 
металеві коробки. З'єднують труби з коробками шляхом щільної посадки кінців труб 
на патрубки коробок з допомогою муфт і спеціально виготовлених втулок. Спочатку  

закріплюють коробки, а потім вже укладають труби. При укладанні в борозни 
труби кріплять алебастровим розчином через кожні 0,7—0,8 м.  

Монтаж електропроводки у вініпластових трубах. Вініпласт не володіє 
пружністю, тому найбільш надійний і простий спосіб з'єднання вініпластових труб між 
собою, а також з муфтами і коробками — склеювання. Для цієї мети застосовують 



клей, що містить 86 частин (по масі) метиленхлориду і 14 частин перхлорвінілової 
смоли; клей БМК-5К і полівінілхлоридні склади № 1 і №. 2. Поверхні склеюваних 
деталей попередньо знежирюють ацетоном і обробляють наждачним папером до 
повного зняття глянцю. Клей наносять м'яким пензлем тонким шаром, без патьоків, 
після чого склеювані частини швидко з'єднують, а надлишок клею прибирають. Після 
склеювання деталі повинні перебувати у спокої не менше 2 год, транспортувати їх 
можна не раніше ніж через 24 год.  

З'єднують труби з допомогою литих вініпластових муфт, а також поліетиленових, 
капронових, пластмасових або металевих розподільчих коробок. Для під'єднання до 
коробок з поліетилену і капрону служать спеціальні вініпластовие втулки, склеюються 
з трубами. Різьбу на вініпластових трубах нарізати не можна, так як це значно знижує 
їх міцність. Вініпласт володіє великим температурним коефіцієнтом лінійного 
розширення. Тому при відкритій проводці слід передбачати деяку компенсацію по 
довжині за рахунок температурних змін. Для кріплення відкрито прокладаються труб 
застосовують поліетиленові або сталеві кріпильні скоби.  

Під сталеві скоби встановлюють прокладки з пресшпану.  
Загальні правила монтажу зовнішньої проводки і введення. Щоб уникнути 

пошкодження ізоляції проводів під час монтажу на кінці труб надягають втулки або 
оконцеватели. Дроти через труби протягують за допомогою сталевого дроту. Довжина 
кінців дроту на виході з труби повинна бути такою, щоб можна було зробити розводку 
і приєднати їх до затискачів щитків і приладів. З'єднують і ответвляют дроти, 
прокладені в трубах, коробках і ящиках. З'єднувати проводи безпосередньо в трубах 
забороняється !  

По стінах будівель проводу рекомендується прокладати по вертикалі один під 
іншим. При довжині прольоту до 6 м відстань між ними повинно бути не менш 100 
мм, а при більшій довжині — не менше 150 мм. При перетині з водостічними трубами 
(на відстані 300-400 мм від них) дроти укладають в сталеві труби або прокладають 
приховано в борозні, закладаючи кожен про-вод в окрему ізольовану трубку з 
порцелянової лійкою на кінці. Вихідні отвори воронок повинні виступати стін і бути 
спрямовані вниз. Воронки заливають ізоляційною мастикою.  

В багатоповерхові будівлі проводу вводять через стіни, а невисокі одноповерхові 
— через дах. Якщо введення роблять зі стовпів повітряних ліній, а також при 
переходах від одного будинку до іншого, дроти закріплюють на ізоляторах 
заглушками. Для введення декількох проводів через кам'яні стіни пробивають загальне 
отвір, а у дерев'яних стінах свердлять отвори для кожного проводу. В обох випадках 
кожен дріт укладають в окрему ізольовану трубку і на кінці (поза будівлі) ставлять 
воронку отвором вниз, а всередині — втулку. Вихідні отвори воронок і втулок 
заливають ізоляційною масою.  

Дроти, що проходять через стіни, з проводами, закріпленими на ізоляторах 
заглушками, з'єднують скручуванням. Відстань від встановлених на стінах будівель 
ізоляторів вводу до поверхні землі повинна бути не менше 2,75 м, а між проводами 
введення і від них до країв даху і карнизів — не менше 200 мм Вводи через дах 
виконують в сталевій трубі (стійці), на якій зміцнюють кінцеві ізолятори. Стійку 
згинають на 180° отвором вниз, щоб уникнути попадання в нього вологи, при 



необхідності її кріплять на розтяжках. Відстань від ізоляторів вводу до даху повинна 
бути не менше 2,5 м. Прокладати відкриту проводку по дахах будівель забороняється. 

Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт. При роботі на діючих 
електроустановках треба завжди пам'ятати про можливість ураження струмом. 
Необхідно чітко уявляти собі ту небезпеку, якої можна зазнати, якщо не виконувати 
вимог техніки безпеки. Для життя людини однаково небезпечним є як змінний, так і 
постійний струм силою 0,05 А, а струм 0,1 А вважається смертельним. Ураження 
електричним струмом поділяють на два види: електричні удари, характеризуються 
ураженням внутрішніх органів, і електричні травми — ураження зовнішніх органів.  

Якщо людина потрапила в зіткнення з струмоведучими частинами, необхідно 
якомога швидше звільнити його від дії струму. При роботах, пов'язаних з процесом 
пайки, — не допускати розбризкування припою і флюсу, не торкатися нагрітих частин. 
Роботу на висоті виконувати тільки з підмостків, з приставних сходів і драбин, з 
огороджених поверхонь або з постійно укріплених сходів, при цьому з обов'язковим 
застосуванням перевірених і надійних запобіжних поясів. Перш ніж підвішувати 
освітлювальну апаратуру, необхідно переконатися в міцності підвісу. Слід 
дотримуватися обережності при затягуванні проводів в труби, це роблять тільки після 
остаточного закріплення труби.  

 
Контрольні питання:   
1. Марки проводів, застосовуваних при монтажі.  
2. Послідовність операцій при оконцевании і з'єднанні проводів (мідних, 

.алюмінієвих).  
3. Інструмент, використовуваний при оконцевании і з'єднанні проводів.  
4. Послідовність операцій при пайку проводів (мідних, алюмінієвих).  
5. Види настановних матеріалів, застосовуваних при внутрішніх проводках.  
6. Способи прив'язки проводів на роликах.  
7. Схеми кріплення ізоляторів до прив'язки проводів.  
8. Правила прокладки плоских проводів при відкритої і прихованої проводки.  
9. Правила монтажу для прокладки електропроводок у сталевих і пластмасових 

трубах.  
10. Правила прокладки зовнішньої проводки і введення.  
11. Техніка безпеки при монтажі електропроводки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №2 
 

Тема:  Монтаж внутрішніх електропроводок. Проводки поза приміщенням та 
введення всередину. 
 
Мета роботи. Навчитися з'єднувати жили кабелю в поливинилхлоридах, гумових, 
свинцевих і чавунних муфтах. Вміти приєднувати заземлюючі проводки, виконувати 
кінцеві закладення кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією жив, з паперовою 
ізоляцією, а також у штепсельні роз'єми. 
 

Вказівки до виконання роботи 

З'єднання жил кабелю. Окремі жили з'єднують шляхом зварювання, опресування 
або електрозварювання. Перед паянням жили очищають від ізоляції і окислів на 
довжину 30-40 мм в залежності від перерізу жили. Мідні жили перерізом до 2,5 мм2 
перед пайкою скручують, а більшого перерізу - з'єднують за допомогою гільз. Жили 
вставляють в гільзу так, щоб стик був на її середині. Застосовують гільзи з мідних 
труб. Для пайки мідних труб служить припій ПОС-30 і безкислотні флюси, а для 
алюмінієвих - припій марки А або Б. Алюмінієві жили зачищають без застосування 
пасти або вазеліну і скручують, як показано на рис. 1 

 
 

Рис. 1. Підготовка жил до з'єднання:  

а - скрутка мідних жив перед пайкою, б -скрутка алюмінієвих жив перед пайкою, - 
жили перед обмоткою стрічкою для обпресування, р - гільзи для з'єднання пайкою, д - 
навивка жив перед зварюванням  

Для захисту ізоляції жил під час пайки використовують азбестовий шнур. Жили 
скручені нагрівають паяльною лампою до початку плавлення припою і далі сильно (з 
натиском) натирають їх припоєм. Припій очищає від окису і облуживает поверхню 
жил. 

 
Рис. 2. З'єднання кабелів у полівінілхлоридних і гумових муфтах:  



а - оброблення кабелю, б - загальний вид з'єднання 1 - броня, 2 - бандаж, 3 - жили 
в заводській ізоляції, 4 - оболонка, 5 - бандаж з крученого шпагату, 6 - стрічка 
полівінілхлоридна, 7 - киперная стрічка, 8 - жили з ізоляційної трубкою в місці 
з'єднання, 9 - муфта  

 
Обпресуванням з'єднують тільки мідні жили. При цьому зачищені кінці жив 

складають внапуск, обгортають м'якою мідної або латунної стрічкою товщиною 0,2-
0,3 мм і обжимають ручними лещатами. З'єднання покривають флюсом ВАМИ (для 
алюмінієвих проводів) або бурою (для мідних), після чого доторкаються до жил 
електродом. Зварені алюмінієві жили промивають бензином і рясно покривають 
гліфталевим або покривним лаком для захисту від корозії.  

Для ізоляції місць з'єднання алюмінієвих і мідних жил з гумовою або 
пластмасовою оболонкою застосовують поліетиленові стрічки або труби. Місця 
з'єднання жил з паперової ізо-ляцией закривають паперовими гільзами, просоченими 
парафіном. Ізоляційні трубки та гільзи надягають до з'єднання.  

Полівінілхлоридні і гумові муфти застосовують для з'єднування кабелів з 
пластмасовими і гумовими оболонками. Оброблення кабелю показана на рис. 2. 
Довжина оголених жив залежить від їх числа і становить 150-300мм. Довжина муфти 
повинна бути на 80 мм більше довжини оголених жив. Муфту надягають на кінець 
одного із з'єднуваних кабелів. Жили з'єднують між собою та ізолюють, після чого 
обмотують кіперному стрічкою і вирівнюють. Оголені обмотки кабелів і кінці муфт 
знежирюють бензином або ацетоном і рясно змочують лаком № 2. Муфту насувають 
на потрібне місце і стягують бандажами з крученого шпагату. Бандаж просочують 
лаком №1 і обмотують в три шари липкою полівінілхлоридною стрічкою. Місце 
з'єднання покривають суцільний обмоткою з двох шарів кіперному стрічки, просоченої 
лаком №1 або бакелітовим лаком. Поверх стрічки укладають обмотку з двох шарів 
полівінілхлоридної стрічки (на цьому ж лаку). Джутовий, зовнішній покрив кабелю 
закріплюють бандажами на відстані 100 мм від обріза броні.  

Свинцеві муфти рекомендуються для з'єднання кабелів зі свинцевої або 
алюмінієвої оболонкою, а також з гумовою або паперовою ізоляцією. Муфти 
виготовляють з труб або з листового свинцю завтовшки 2-3мм. Внутрішній діаметр 
муфти повинен бути на 25-30мм більше зовнішнього діаметра металевої оболонки 
кабелю. Оболонку кабелів отбортовывают, муфту насувають на кінець одного із 
з'єднуваних кабелів, що з'єднують кінці жив, після чого жили вирівнюють і 
обжимають щільним пучком, оголені ділянки оболонок і примикають до них краю 
муфти зачищають і зрушують муфту на місце. Кінці муфти обстукують дерев'яним 
молотком, щоб вона щільно прилягала до оболонок.  

Свинцеву муфту припаюють до оболонок кабелів, попередньо підігрів паяльною 
лампою і протерши ганчіркою, просоченою стеарином. Якщо кабель в алюмінієвій 
оболонці, її облуживают припоєм марки А. Для цього припій розтирають сталевий 
пензликом в полум'ї паяльної лампи. На прогріті місця капають розплавлений припій 
ПОС-30 і, нагріваючи його паяльною лампою, розгладжують і притискають до місця 
спаю. Шов повинен мати форму валика, без раковин і розривів. Припаянную муфту 
прогрівають лампою і заливають через попередньо зроблене в ній отвір парафіном 



(для кабелю з гумовою ізоляцією) або бітумним складом (для кабелю з паперовою 
ізоляцією). 

Чавунні муфти служать для з'єднання в землі всіх різновидів контрольних кабелів, 
що використовуються в пристроях контролю та автоматизації. Сполучені кінці кабелів 
закріплюють навпроти один одного, відстань між торцями повинно бути 240÷360 
100мм. З'єднують жили кабелів вразбежку не ближче 25мм від обріза поясний ізоляції. 
Поясну ізоляцію або обмотку закріплюють бандажем із кручених ниток. Металеву 
обмотку у зрізу отбортовывают. До оболонці і броні прикладають заземлюючі 
провідники. Муфту очищають і протирають бензином. На оголені ділянки броні 
намотують смоляную стрічку для щільної посадки кабелів в шийку муфти. Нижню 
половину муфти встановлюють горизонтально під місцем з'єднання і опускають в неї 
кабелі. Ущільнюючі підмотки повинні щільно лягти в шийку муфти. В паз нижньої 
половини муфти укладають ущільнюючий канатик, проварений в заливочном складі, 
накладають верхню половину муфти і з'єднують її з нижньою. Після з'єднання муфту 
через верхню кришку заливають в кілька прийомів парафіном або бітумним складом. 
Спочатку повністю заливають жили, а після охолодження і усадки заливають до верху 
муфту. Після усадки маси виробляють додатково одну-дві заливки. Коли муфта 
охолоне, кришку закривають. Шви, болти і місця входу кабелів покривають гарячим 
заливальне складом. 

 
 

Рис. 3. З'єднання заземлюючої проводки:  
а - у чавунній муфті, б - у свинцевій муфті, - в полівінілхлоридній або гумовій 

муфті 1-пайка, 2 - заземлюючий провід, 3 - бандаж  
Приєднання заземлюючих проводок. Заземлюючі проводки (рис. 3) приєднують 

до оболонок і броні кабелю до накладення ізолюючих обмоток на корінець оброблення 
або до того, як насунути на місце оброблення воронку. Кабелі з паперовою ізоляцією 
приєднують після ізоляції жил. Місця припаювання заземлюючих проводок 
оберігають від забруднення, покриваючи бітумним складом або тимчасово об-матывая 
азбестовим шнуром. Місця пайки знежирюють бензином або ацетоном і безпосередньо 
перед облуговування очищають від оксидної плівки напилком або ножем. Свинцеві 
оболонки і броню після знежирення облуживают припоєм ПОС-30. 

 



Рис. 4. Штепсельний роз'єм серії 2РМ:  

а - для неэкранированного кабелю, 6 - для екранованого кабелю з кутовим 
патрубком 1 -гумова втулка ущільнювальна, 2 - гайка з притиском для 
неэкранированного кабелю, 3 - сполучна на-кидная гайка, 4 - екрануюча гайка  

Алюмінієві оболонки обуживают спочатку припоєм марки А, а потім припоєм 
ПОС-30. Мідний многожиль-ний заземлюючий провід перетином 4мм2 обслуговують 
припоєм ПОС-30 по всій довжині. Проводку прокладають уздовж кабелю по 
обкладеним місцях, скріплюють з бронею і оболонкою трьома-чотирма витками мідної 
дротом і припаюють до оболонки і до обох стрічок броні припоєм ПОС-30. Місця 
пайки зачищають і покривають декількома шарами асфальтового лаку або гарячим 
заливальне складом. Кінець заземлюючої проводки формують у вигляді кільця або 
надягають на неї наконечник. При зрощенні броньованих кабелів у свинцевих муфтах 
заземлюючу проводку приєднують бандажами до броні, до оболонок кабелів і до 
середини муфти, місця з'єднання пропаивают. При використанні неметалевих муфт за-
земляющая проводка з'єднує броню обох кабелів.  

Закладення кабелю в штепсельні роз'єми. Існує кілька конструкцій штепсельних 
роз'ємів. Зовнішній вигляд роз'єму серії 2РМ показаний на рис. 4. Роз'єм серії ШР має 
таку ж конструктивну форму. При заробці неэкранированных пучка кабелів або 
проводів в роз'єми 2РМ жили зачищають приблизно на довжину 7мм, оболонки 
кабелю знімають в прямих роз'ємах на довжину 20 - 40мм, а в кутових - на 43-75мм в 
залежності від розміру корпусу роз'єму. Жили зачищають і облуживают у ванні з 
припоєм, використовуючи спирто-каніфольний флюс. Потім деталі роз'єму надягають 
на кабель, надягають на кожну жилу полівінілхлоридну трубку завдовжки близько 
15мм, припаюють жили, встановлюють і закріплюють фіксатор. Тривалість пайки 
однієї жили не повинна перевищувати 5 - 7с щоб уникнути пошкодження ізолятора 
роз'єму і ізоляції проводу. Після установки фіксатора накладають обмотку з 
полівінілхлоридною стрічки і нитяною бандаж і збирають роз'єм. Кабель затискають 
зажимом. При заробці екранованих кабелів екранує оплетку припаюють до спеціальної 
шайбі і затискають екрануючої гайкою. Приблизно так само закладають кабелі в 
роз'єми інших серій.  

Закладення кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією жив. Закладення 
такого кабелю може бути «сухий» або із застосуванням воронок. При сухій закладенні 
застосовують захист з полівінілхлоридних трубок. Спочатку кабель розбирають. 
Довжина ділянки, що підлягає обробленню, повинна бути на 100мм довші відстані до 
найбільш віддаленого контакту. На зовнішній покрив і броню накладають бандаж з 
оцинкованої сталевої стрічки або дроту. Металеву оболонку кабелю отбортовывают 
так, щоб його зовнішній діаметр збільшився на 2-3мм. На поясну ізоляцію накладають 
однорядний бандаж із кручених ниток.  

При кінцевий закладенні із застосуванням найтритового лаку жили розводять в 
сторони «метелочкой». Торець оболонки, обмотку і жили на довжину 10-15мм рясно 
покривають лаком (пензликом). Після цього жили зводять разом. На обмотку і жили 
накладають бандаж з крученого шпагату. На бандаж також наносять лак. Цим же 
покривають лаком ізоляцію всіх жив. Корінець оброблення обмотують в три - п'ять 



шарів липкою поливинихлоридной стрічкою. Поверхні, покриті лаком, посипають 
тальком.  

При заробці кабелю в сталеву воронку його оболонку випускають на меншу 
довжину, ніж при сухій закладенні. На початку воронку зрушують вздовж кабелю, щоб 
вона не заважала подальших операцій. На жили надягають полівінілхлоридні трубки і 
пропускають їх в отвори воронки. Кінець броні обмотують просмоленим стрічкою так, 
щоб горловина воронки могла щільно сісти на підмотування. З крученого шпагату 
накладають бандаж, який перекриває поясну ізоляцію і пучок жив, укладених в 
трубки. Потім лійку насувають на підмотку і прикріплюють до стіни або до опори. 
Після підігріву воронки паяльною лампою воронку заливають розігрітим парафіном і 
закривають кришкою. 

Закладання кабелів з паперовою ізоляцією жив. Такий кабель також закладають 
сухим способом або у воронки. При сухій закладенні ізоляції кожної жили на відстані 
20-50мм від торця вразбежку накладають однорядний бандаж з суворих ниток. 
Ізоляцію з кінців до бандажа видаляють. Оголені ділянки для знежирення протирають 
бензином і покривають полівінілхлоридним лаком №1. Після того як лак висохне, 
бандажі та ізоляцію наносять шар полівінілхлоридного лаку №2 і відразу ж насувають 
полівінілхлоридні трубки, зрізані під кутом 30°. Внутрішній діаметр трубок повинен 
бути на 0,8-1,2 мм більше діаметра жили з ізоляцією. У корінця оброблення ізольовані 
трубками жили рясно змочують лаком № 2 і стягують бандажем з крученого шпагату. 
Бандаж покривають цим же лаком № 2 і поверх нього накладають в три шари обмотку 
з липкою полівінілхлоридної стрічки. Обмотку покривають лаком № 1 і накладають на 
неї зовнішню обмотку з тієї ж стрічки. Поверх зовнішньої обмотки намотують 
суцільний бандаж з крученого шпагату, просоченого лаком № 1.  

При закладенні у воронку (рис. 4) кабель розбирають і зрушують воронку так, 
щоб вона не заважала подальших операцій. На відстані 15-20мм від обріза поясний 
ізоляції знімають ізоляцію жил. Підрізати ізоляцію ножем забороняється. Для 
знежирення жили протирають бензином. На решту з ізоляцією ділянки жив надягають 
відрізки полівінілхлоридних трубок довжиною 15-20мм, на оголені ділянки також 
надягають трубки. Між обома трубками повинен залишатися оголений ділянку 
завдовжки приблизно 10мм. У бандажа на броні роблять підмотування з 
просмоленных стрічок для щільної посадки горловини воронки. Воронку насувають на 
підмотку і закріплюють хомутом або скобою. Жили розправляють і пропускають через 
кришку, тимчасово укріплену над лійкою. Бітумний заливний складу розігрівають у 
електронагрівачів або в спеціальній жаровні. Розігрівати складу паяльними лампами 
або на багатті не можна, так як з-за місцевого перегріву може відбутися його 
розкладання. Воронку заливають складом на 3/4 її висоти і дають охолонути, після 
чого доливають до верху і закривають кришкою. 



 
Рис. 4. Кінцева закладення у воронці кабелю з гумовою або пластмасовою 

ізоляцією жил: 1 - жили в полівінілхлоридної трубки, 2 - кришка воронки, 3 - воронка, 
4 - парафін, 5 - бандаж, 6 - обмотка з бандажем із кручених ниток, 7 - підмотування з 
промасленим стрічки  

При обробленні кабелю з застосуванням епоксидного компаунда краю оболонки 
для кращого зчеплення надсекают. Паперову ізоляцію перев'язують бандажами .з 
крученої нитки, а вище бандажа видаляють. Металеву оболонку, поясну ізоляцію і 
ділянки жив, що залишилися в ізоляції, і оголені знежирюють, протираючи 
компаундом. Після затвердіння компаунда на жили надягають полівінілхлоридні 
трубки і знежирюють їх затверджувачем. На металеву оболонку біля зрізу накладають 
обмотку з трьох шарів кіперному або тафтяной стрічки, просоченої компаундом. З 
жерсті або картону заздалегідь готують конічну форму, що закріплюється на оболонці 
кабелю ізоляційною стрічкою. Зсередини форму змазують тавотом або технічним 
вазеліном. Жили розправляють і вигинають. Ретельно перемішують компаунд і 
заливають його в форму. Через добу форму знімають, а затверділий компаунд 
зачищають.  

Техніка безпеки при з'єднанні і оконцевании кабелів. При монтажі кабельних 
закладань із застосуванням мастики мастику розігрівають у спеціальному посуді з 
носиком для зливу, при цьому температуру мастики контролюють. Доводити її до 
кипіння не можна. Забороняється розігрівати мастику в закритій банці. Влітку банку з 
мастикою злегка підігрівають, попередньо знявши кришку і обережно переливають 
мастику на заготовлену посуд. У холодну пору року мастику, а також припій 
попередньо перемішують підігрітим сталевим прутком або ложкою. Посуд з 
підігрітою мастикою забороняється передавати з рук у руки, а слід ставити її на землю 
і брати тільки з землі. Працювати з розігрітою мастикою або припоєм треба в 
рукавицях і запобіжних окулярах.  

Епоксидний компаунд і затверджувач не повинні потрапляти на шкіру, тому не 
рекомендується їх використовувати, поки вони повністю не затвердіють, при цьому 
треба бути в спецодязі, окулярах і гумових рукавичках із бязевої підкладкою. 
Потрапив на шкіру складу змивають гарячою водою з милом, після чого уражену 
ділянку змазують жирною маззю на основі ланоліну, вазеліну або касторової олії. 
Дозволяється очищати шкіру ацетоном. Поблизу робіт з епоксидним компаундом 
забороняється зберігати і приймати їжу, а також палити. Застосовувати бензол, толуол, 
чотирихлористий вуглець та інші токсичні розчинники забороняється. Очищати 
інструмент слід ацетоном.  



Перед початком робіт необхідно перевірити справність паяльної лампи. 
Розігрівати лампи під обладнанням і проводами, а також поблизу апаратів, заповнених 
маслом, забороняється.  

У звіті повинні міститися такі відомості.  
 
Контрольні питання:  
1. Марка застосовувалися кабелів.  
2. Послідовність операції при з'єднанні кабелю в полівінілхлоридних, гумових, 

свинцевих і у чавунних муфтах.  
3. Правила з'єднання заземлюючих проводок.  
4. Послідовність операції при кінцевий закладенні кабелі з гумовою, пластмасовій 

або з паперовою ізоляцією жив.  
5. Порядок закладення кабелю в штепсельні роз'єми.  
6. Інструмент та матеріали, що застосовуються при обробленні кабелю.  
7. Правила техніки безпеки при з'єднанні і оконцевании кабелю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №3 
 

Тема:  Монтаж та з’єднування трубних проводок. 
 
Мета роботи: Вивчити пристрій і монтаж сполучної і запірної арматури для роз'ємних 
з'єднань трубних проводок. Підготувати, розмітити і зігнути труби ручним 
трубогибом. Змонтувати проводку і провести її гідравлічне випробування.  
 

Вказівки до виконання роботи 
 

Для з'єднання імпульсних, командних, що живлять та інших трубних проводок в 
системах контролю і регулювання технологічних процесів найбільше застосування 
знайшли такі труби: сталеві водогазопровідні, неоцинковані та оцинковані з умовним 
проходом 8, 15, 20, 25 і 40мм; безшовні холоднотягнуті і холоднокатані з вуглецевої 
сталі зовнішнім діаметром 8, 10, 14 22мм; алюмінієві і з алюмінієвих сплавів 
зовнішнім діаметром 8 і 10мм; пластмасові зовнішнім діаметром 10, 12, 16, 20 і 25мм.  

Пластмасові трубні проводки до приладів в більшості випадків виконують з 
поліетиленових, вініпластових і полівінілхлоридних труб. Вони витримують 
температуру навколишнього середовища від -50 до 50°С. Один з основних недоліків 
пластмасових труб - їх невисока механічна міцність, інші недоліки - різке погіршення 
механічних властивостей, при підвищенні температури, великий коефіцієнт лінійного 
розширення, нестійкість до впливу нафтопродуктів, схильність до псування 
гризунами, горючість (особливо труб з поліетилену). Ці недоліки обмежують 
застосування пластмасових трубних проводок.  

З'єднання трубних проводок можуть бути як роз'ємними, так і нероз'ємними. 
Роз'ємні з'єднання сталевих водогазопровідних труб виконують на різьбі з допомогою 
з'єднувальних частин із сталі або ковкого чавуну. Для роз'ємних з'єднань цих труб 
застосовують сполучні гайки, прямі та перехідні муфти, для відгалужень - прямі та 
трійники перехідні, а також прямі хрести. Різьблення на трубах і з'єднувальних 
частинах повинна бути чистою, без задирок і зірваних ниток. Для забезпечення 
герметичності різьбові з'єднання ущільнюють шляхом намотування на різьбу лляного 
волокна, просоченого суриком або білилами, тертими на оліфі.  

Металеві трубні проводки до приладів ДСП приєднують згідно ГОСТ 20954-75. 
Нероз'ємні з'єднання сталевих труб виконують зварюванням. На прямих ділянках 
труби зварюють встик або з'єднують муфтою, привариваемой до них з обох сторін.  

Для відключення імпульсних, що живлять та інших трубних проводок 
застосовують запірну арматуру. Її вибір залежить від температури, тиску, 
переміщається середовища. На трубопроводах умовним проходом 15 - 40мм 
найчастіше використовують клиноподібні засувки (рис. 1). Клапан складається з 
корпуса 12, в якому поміщена втулка 11; клину 10, закріпленого на шпинделі 3, гайки 
9, що з'єднує корпус засувки з кришкою 4; до втулок 6 і 8, між якими поміщена 
азбестова сальникове набивання 7, і накидної гайки 5 для затягування сальника. 
Відкривають і закривають засувку з допомогою маховика 2, закріпленого на 



чотиригранної частини шпинделя гайкою 1. Проходи А і Б засувки підключають до 
трубопроводу. 

 
Рис. 1. Засувка клиновидна:  
1, 9 - гайки, 2 - маховик, 3 - шпиндель, 4 - кришка, 5 - натискна гайка, 6, 8, 11 -

втулки, 7 - азбестова набивання, 10 - клин, 12 – корпус; А, Б - проходи  
При підвищених вимогах до трубних проводках застосовують вентилі 

підвищеного тиску ВПД і голчасті запірні вентилі ЗВ. Відібрані сталеві труби 
оглядають. Труби, що мають тріщини, вигини, задирки і вм'ятини глибиною понад 
1мм, вважаються непридатними для монтажу. Труби, визнані придатними, очищають 
зовні і всередині від бруду та корозії, розмічають і ріжуть згідно з монтажною схемою, 
після чого нарізають різьбу і гнуть.  

Розмічають труби мірним інструментом, наприклад, рулеткою, а ріжуть - 
механізованим інструментом типу электрошлифовальной машини Е-2103. Площині 
обріза повинні бути перпендикулярні осі труби, відхилення не повинне перевищувати 
0,5 мм, з внутрішньої і зовнішньої сторін обріза задирки повинні бути зняті, 
відхилення лінійних розмірів заготовлених відрізків труб від заданих не повинно 
перевищувати 2мм.  

Для згинання труб у лабораторних умовах можна використовувати гідравлічний 
(рис. 2, а) або ручний трубогиби (рис. 2, б, в). 

 
Рис. 2. Трубогиби, гідравлічний (а) і ручні (б, в):  
1 - завзятий ролик, 2 - траверса, 3 -поршневий масляний насос, 4 - змінні сектори  
Гнуть труби у холодному стані, без набивання піском. Гідравлічний трубогиб з 

ручним приводом призначений для згинання сталевих водогазопровідних труб 



умовним проходом 15 - 50мм. Максимальний кут згинання 100°, максимальне зусилля 
на рукоятку 250Н. Трубогиб складається з поршневого масляного насоса, траверси з 
наполегливими роликами і трьох змінних секторів для труб різного діаметру. На 
сектори поміщають изгибаемую трубу, встановлюють на траверсі 2 упорні ролики 1 (в 
залежності від кута вигину труби) і насосом 3 створюють тиск в циліндрі трубогиба. 
При цьому шток, на кінці якого знаходиться сектор, висувається з циліндра і згинає 
трубу. Для повернення штока в початкове положення відкривають вентиль, знімають 
ролики і витягують вигнуту трубу з трубогиба.  

При гнутті труб необхідно дотримуватися таких вимог: труба в місці вигину 
повинна мати плавні обриси, овальність її поперечного перетину не повинна 
перевищувати 10%, шов повинен бути міцним і не деформуватися. Щоб ці вимоги 
були забезпечені, мінімальний радіус внутрішньої кривої вигину повинен бути для 
сталевих труб не менше чотирьох зовнішніх діаметрів, а для труб з алюмінію і його 
сплавів - не менш трьох. Нарізають труби на трубонарезных верстатах.  

Монтаж і прокладка. Монтаж та прокладання трубних проводок - відповідальна 
операція, від якості якої залежить робота системи. Проводки прокладають по 
найкоротшим відстаням між сполучуваними приладами на відстані 25 - 30мм від стін. 
Щоб забезпечувався стік конденсату і відведення повітря або газу, труби укладають з 
певним ухилом. Мінімально допустимий ухил залежить від призначення проводок (до 
манометрів, тягомерам, газоанализаторам, до пневматичним регуляторам - 1:50; 
імпульсні лінії до витратомірів, уровнемерам, а також зливні лінії - 1:10). В найнижчих 
точках проводок, заповнених повітрям або газом, встановлюють пристрої для спуску 
конденсату, в найвищих точках ліній, заповнюваних рідинами, - газо-збірники.  

Трасу проводки розмічають за допомогою шнура, після чого встановлюють 
опорні конструкції: кронштейни або кабельні полиці, прикріплюються до стіни 
дюбелями або привариваемые до металевих конструкцій, опорні скоби або підвіси. 

 
Таблиця 1. Максимальні відстані між опорами трубних проводок, м 

Труби Відстань між опорами на дільницях 
Горизонтальні Вертикальні 

Стальні діаметром, мм: 
8 -14 
22 - 50 

Алюмінієві 

 
0,75 

2,0- 4,0 
3,0- 5,0 

 
1- 1,5 

0,6- 0,7 
1,0 

 
Проводка не повинна мати перекосів. Відстань між опорами проводок залежить 

від матеріалу труб і їх діаметра (табл. 1). У місцях повороту або відгалуження 
кріплення встановлюють по обидві сторони трубопроводу на відстані, що забезпечує 
компенсацію проводки за рахунок теплових подовжень.  

По закінченні монтажу трубну проводку оглядають, продувають стисненим 
повітрям для видалення з неї твердих частинок і пилу і випробовують на міцність і 
щільність. Міцність і щільність перевіряють гідравлічним або пневматичним шляхом, 
створюючи в трубах пробне тиск.  



Трубопроводи, що підводять випробувальну рідина або повітря від насосів, 
компресорів та балонів до випробуваним трубних проводках, в зібраному вигляді з 
запірною арматурою і манометрами попередньо відчувають гідравлічним тиском.  

Гідравлічні випробування. До одного кінця випробуваного трубопроводу 
підключають гідравлічний ручний насос, а на протилежному і на відгалуженнях 
встановлюють заглушки.  

При позитивній температурі повітря в якості випробувальної середовища 
застосовують воду. Нагнітаючи воду через прес, створюють необхідний тиск в 
трубопроводі (перевіряють по манометру). Повітря з трубопроводу випускають через 
вентилі або протягом декількох хвилин прокачують через трубопровід воду.  

При робочому тиску 5·105Па створюване в трубах пробне тиск повинен 
становити 1,5 робочого, але не менше 2·105Па, а понад 5·105Па - 1,25 робочого тиску. 
Під час гідравлічних випробувань тиск піднімають по щаблях: перша ступінь - (0,5 - 
2)·105Па (попереднє опробування), друга - 0,5 робітника, третя - до рівня робочого; 
четверта - до рівня пробного. На кожній з проміжних ступенів встановлене для неї 
тиск витримують 1 - 3хв, протягом яких по манометру стежать за тим, щоб воно не 
падало. 

Пневматичні випробування. Застосовують для трубних проводок, що працюють 
при тиску менше 0,7·105Па. В якості тестового середовища служить повітря або 
інертний газ. Пневматичні випробування проводять у два етапи - спочатку на міцність, 
а потім на щільність. При випробуванні на міцність тиск в проводці піднімають до 
пробного і витримують протягом 5хв. Після цього його знижують до робочого, 
оглядають труби і виявляють можливі дефекти. Потім проводять випробування на 
щільність, для чого тиск піднімають з робочого до пробного і витримують його 
протягом часу, необхідного для огляду. Для виявлення дефектів у процесі огляду 
застосовують мильні піноутворюючі розчини.  

Проводку вважають придатною для експлуатації, якщо в процесі пневматичних 
випробувань тиск в ній не падало, а при огляді не було виявлено тріщини і течі.  

Технічне обслуговування. Полягає в контролі щільності трубних проводок. 
Шляхом зовнішнього огляду виявляють течі і порушення ущільнень. Якщо виявлені 
витоки, підтягують накидною гайкою сальники вентилів; якщо після цього витік 
триває, сальник замінюють новим з асбографитной набиванням. В гідравлічних і 
пневматичних трубних проводках можуть утворитися відповідно повітряні і водяні 
затори, що призводить до спотворення результатів вимірювань, тому проводки 
необхідно періодично продувати. Основні несправності трубних проводок - 
порушення щільності і поява течі в сполучної і запірної арматури і трубопроводах, а 
також засмічення.  

Техніка безпеки при монтажі і експлуатації трубних проводок. При різанні, 
згинанні, обпилюванні металу, монтажі проводок і т. п. необхідно користуватися 
тільки справним інструментом.  

Монтувати трубні проводки на висоті слід з риштувань, підмостків або естакад, 
обгороджених поручнями. Якщо влаштувати настили з огорожами не можна, що 
працюють на висоті більше 1,5 м повинні бути забезпечені запобіжними поясами. 
Забороняється кріпити настили і підмостки безпосередньо до змонтованого 
обладнання та до технологічних трубопроводах. До закінченні-тельного закріплення 



проводок або окремих вузлів перебувати під ними людям забороняється. До роботи на 
висоті допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, а також 
інструктаж по техніці безпеки.  

Під час пневматичних випробувань трубні проводки, що знаходяться під тиском, 
не можна обстукувати молотком. В зоні випробувань заборонено перебування 
сторонніх осіб.  

 
Контрольні питання: 
1. Характеристика сполучної та запірної арматури, використовуваної при монтажі 

трубної проводки.  
2. Правила монтажу проводки та її випробувань на міцність.  
3. Вимоги техніки безпеки при монтажі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №4 
 

Тема:  Монтаж датчика  вимірювання температури (манометричних 
термометрів та термопар) 
 

Мета роботи. Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж та експлуатацію 
манометричних термометрів: рідинних, парових, газових. Усвідомити роботу 
електроконтактного системи термометра. Змонтувати манометричний термометр на 
контрольованому об'єкті і виміряти їм температуру контрольованого середовища. 
Зібрати схеми включення електроконтактного системи термометра, підключити її в 
ланцюг сигналізації, простежити за роботою і виміряти температуру. Вивчити 
пристрій і роботу термометрического перетворювача (розібрати і зібрати, вивчити 
складові частини). Ознайомитися з пристроєм вторинного приладу (без вивчення його 
електричної схеми). Ознайомитися з пристроєм захисної арматури. Навчитися 
монтувати перетворювач на технологічному обладнанні. Скласти схему приєднання 
термоперетворювача до вимірювального приладу, виконати монтаж схеми. Виміряти 
температуру контрольованого середовища.  

 
Вказівки до виконання роботи 

Манометричні термометри використовують як технічні показують і реєструють 
прилади для вимірювання температури від -120 до 600° С. 

 
Рис. 1. Рідинний манометричний термометр:  
1 - трубчаста пружина, 2 - капіляр, 3 – термобаллон.  
 
Основна частина термометра (рис. 1) - термосистема, що складається з 

герметично сполучених термобалона 3 і капіляра 2, а також пружини 1. Термосистема 
заповнена робочою речовиною — газом або рідиною. Нагрівання робочої речовини в 
термобаллоне викликає підвищення тиску в системі і деформацію пружини. 
Переміщення вільного кінця пружини перетворюється в рух стрілки. Термобаллоны 
мають форму витягнутого циліндра і можуть працювати в середовищі, тиск якої до 63-
105Н/м2, а при використанні захисної гільзи - до 240-105Н/м2. Балони виготовлені з 
латуні або із сталі. Капіляр являє собою безшовну сталеву або мідну трубку 
внутрішнім діаметром 0,42 мм, зовнішнім 1,2 мм. В манометричну частини 
термометра використовують одновитковую або многовитковую пружину. Термометри 



з системами, заповненими азотом, називаються газовими, їх застосовують для 
вимірювання температури від 240 до 500° С. Термометри з системами, заповненими 
рідиною (толуолом або ксилолом), називаються рідинними. Вони призначені для 
вимірювання температур від -20 до 160°С Для вимірювання температур до 600°С, 
використовують манометричні термометри з ртутним заповненням. Термометри з 
системами, заповненими низкокипящей рідиною (наприклад, хлористим метилом або 
этилом), пари якої при вимірюваній температурі частково заповнюють термобаллон, 
називаються паровими. Шкала манометричних термометрів (за винятком парових) 
рівномірна. Похибка приладів ±1,5%. На дискової діаграмі є рівномірна сітка, 
концентричні кола якої відповідають постійним значенням температури, а радіальні 
дуги - постійним значенням часу. Кожному межі показань приладу відповідає певна 
діаграма. Класи точності рідинних (ртутних) термометрів - 0,5; 1; 1,5 - газових - 1,5. 
Шкала манометричного парового термометра нерівномірна, так як тиск на-сыщенных 
парів не пропорційно температурі. 

Манометричний електроконтактний термометр призначений для дистанційного 
вимірювання і сигналізації температури, а також для автоматичного двухпозиционногр 
регулювання температури рідин і газів. Крім термочутливою системи (трубчаста 
пружина, капіляр, термобаллон, передавальний механізм) цей термометр має 
электроконтактное пристрій. Це пристрій складається з двох рухомих контактів, які 
можуть бути встановлені на будь-значення по шкалі приладу шляхом натиску на ключ, 
що вставляється в гніздо кнопки, яка укріплена в центрі скла приладу, і плавного 
повороту ключа. Електроконтактні термометри — прилади класу 2, 5, тобто похибка їх 
показань на всіх ділянках шкали не перевищує 2,5% всього діапазону шкали. Шкала 
приладу в залежності від модифікації буває рівномірною і нерівномірною. Довжина 
капіляра може бути 1,6-10м і по особливому замовленню - до 50м. Граничні контакти 
можуть бути встановлені в різних варіантах у залежності від робочої схеми 
сигналізації чи регулювання, в яку включений прилад:  

1)один контакт працює як мінімальний, інший як максимальний; 
2) обидва контакту працюють як мінімальні - один попереджувальний, інший 
виконавчий (аварійний),  
3) обидва контакту працюють як максимальний - один попереджувальний, інший 
виконавчий (аварійний).  
Электроконтактная система розрахована на робочу напругу до 220 В постійного 
струму або 380В змінного струму розривна потужність контактів повинна бути до 
10В·А при максимальній силі струму до 1А. У тих випадках, коли прилад 
включений в схему автоматичного керування виконавчим механізмом, розривна 
потужність якого більше нормальної, остання може бути значно збільшена шляхом 
включення в схему проміжного реле. Такі реле збільшують розривну потужність до 
2000В·А.  
На рис. 2 показаний контактний паровий манометричний термометр. Покажчики, 
до яких підведено напругу, можна встановити на будь-які відліки шкали. При 
підвищенні температури, коли стрілка збігається з жовтим покажчиком, 
замикається відповідний контакт при подальшому русі стрілки, коли вона 
збігається з червоним покажчиком, замикається і другий контакт. Замикання 



контактів використовується для приведення в дію системи сигналізації та 
регулювання температури. 

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд (а) і схема (б) манометричного парового контактного 

термометра: 1 -термобаллон, 2 -капіляр, 3 -кронштейн, 4 -трубчаста пружина, 5 -
поворотна скоба, 6 -пружина, 7 -вісь стрілки, 8 -вісь скоби, 9 -поводковая передача, 10 
-щітка, 11 - контактний сектор, 12 -інсталяційний сектор, 13 –показує стрілка, 14 - 
червоний покажчик  

Принцип дії термоелектричних перетворювачів засновано на властивості металів і 
сплавів створювати е. д. с. при нагріванні місця з'єднання (спаю) двох різнорідних 
провідників. Ця е. д. с. залежить від температури спаю і може служити для її 
вимірювання. 

 
Рис. 3. Термопара з порцеляновим захисним чохлом:  
1 - термоперетворювач платинородий-платина, 2 - термоперетворювач хромель-

алюмель  
Термопари (рис. 2) використовують для вимірювання температури 100 - 1300°С і 

вище. В практиці вимірювання застосовують термопари із сплавів хромель-копель і 
хромель-алюмель, вони мають стандартну градуювання залежності температури від 
термо-е. д. с. і позначаються відповідно ТХК і ТХА. Термопари ТХК розраховані на 
вимірювання температур до 600°С, а ТХА – до 1000°С. Електроди термопар 
виготовлені з термоэлектродной дроту діаметром до 3,2 мм, їх довжина залежить від 
умов установки термопари, зокрема від глибини занурення робочого спаю у 
вимірюване середовище. Електроди ізольовані один від одного фарфоровими бусами і 
поміщені в захисну трубку, яка оберігає термопару від механічних пошкоджень і 
полегшує її установку. Трубка закінчується головкою з затискачами для приєднання 
проводів. Так як для вимірювання термо-е. д. с. ланцюг термопари повинна бути 
замкнута через прилад, то неминуче застосування інших пар різних металів в місцях 
з'єднання термоэлектродов з затискачами приладу або сполучними провідниками. Ці 
термопари створюють е. д. с. холодних спаїв, спрямовану назустріч основний, і 
пропорційну температурі в місцях з'єднання. Щоб внести поправку на термо-е. д. с., 
що виникає в місцях з'єднання, потрібно знати температуру в цих місцях. Тому 



термопари з'єднують з мідними провідниками або в спеціальних коробках, або 
безпосередньо на затискачах приладів. Поправку зазвичай вносять автоматично, для 
чого послідовно з термопарою включають мостову схему, в одне з плечей якої 
включений компенсаційний резистор, виконаний з мідного дроту. Опір резистора 
залежить від температури в місці з'єднання. Напруга на вимірювальній діагоналі 
мостової схеми повинне бути дорівнює е. р. с., що розвивається холодними спаями. Ця 
напруга сумується з основною е. д. с. термопари. Для підключення термопари до 
приладів або до затискачів в коробках холодних спаїв використовують дроти, виконані 
з тих же матеріалів, що і електроди термопари, або з матеріалів, що дають у парі ту ж 
термо-е. д. с., що і термопара (в діапазоні температур 0-100°С). Найбільш поширені 
такі компенсаційні проводи з жилами перетином 1,5 і 2,5 мм 2.  

КПО - з гумовою ізоляцією в загальній оплітці з бавовняної тканини, просоченої 
противогнилистым складом — для прокладки в сирих приміщеннях чи газових трубах 
при температурі не вище 65°С.  

ПВК - з полівінілхлоридною ізоляцією в загальній полівінілхлоридної оболонці в 
сирих приміщеннях і в місцях з впливом хімічної середовища, розрахований на 
температуру не вище 65°С.  

КПГО - з гумовою ізоляцією в загальній оплітці з бавовняної тканини, просоченої 
протигнильним складом, гнучкий - для переносних установок, використовується при 
температурі не вище 65°С.  

ПКВГ - з полівінілхлоридною ізоляцією в загальній полівінілхлоридною 
оболонкою, гнучкий - для переносних установок, розрахований на температуру не 
вище 65°С.  

ПКЛ - з ізоляцією із скловолокна з загальної опліткою з лавсанової пряжі - для 
прокладки в умовах підвищеної температури (до 120°С). 

Монтаж. При монтажі приладів для вимірювання температури потрібно, щоб 
місце установки чутливого елемента забезпечувало сприйняття ним середньої 
температури потоку середовища, а відведення тепла через чутливий елемент був 
мінімальним. Перше положення виконується, якщо чутливий елемент повністю 
занурений у вимірюване середовище. Бажано його монтувати на прямій ділянці 
трубопроводу далеко від регулюючої або запірної арматури, яка вносить місцеві зміни 
в швидкість струму. Якщо діаметр трубопроводу не дозволяє встановити чутливий 
елемент перпендикулярно трубопроводу, допускається установка під кутом проти 
потоку. Щоб звести до мінімуму похибку, обумовлену відведенням тепла, місце 
трубопроводу, де змонтований чутливий елемент, має бути теплоізольовані разом з 
бобышкой.  

Манометричні термометри встановлюють так, щоб термобаллон був занурений у 
вимірюване середовище. Нижче наведені дані про глибину занурення термобалона в 
залежності від його довжини при тиску вимірюваного середовища до 59·105Н/м2 і за 
умови, що вона не агресивна по відношенню до матеріалів термобалона, мм: 

Довжина термобалона . .                                 175           205             255             370              435 

Глибина      занурення 

(мінімальнв/максимальна)   .    . . .     200/475      230/505      280/555      395/670        460/735 



 
Рис. 4. Схема установки термобалона:  
1 - капіляр, 2 - гайка, 3 - азбестове ущільнення, 4 - бобишках  
 
Термобаллоны встановлюють з допомогою привариваемой до трубопроводу 

бобишки 4 (рис. 4). У бобышке передбачені уступи для упору ущільнювального 
з'єднання. Для захисту від дії високого тиску або агресивного середовища термобаллон 
поміщають в щитную гільзу, заповнену маслом або металевими тирсою. Бобишках при 
цьому закривається легкоснимаемым шаром теплової ізоляції. При установці 
термометрів слід обережно звертатися з капіляр, уникати різких перегинів і 
перекручень, припустимі лише вигини радіусом не менше 30 - 40мм. Капіляр по всій 
довжині повинен бути надійно захищений від механічних пошкоджень трубою або 
кутовим залізом.  

Капіляр в труби меншого діаметру, ніж діаметр термобалона, прокладають через 
поздовжню проріз шириною 12-15мм. Капіляр укладають у напрямку від приладу до 
місця вимірювання, а кріплять у зворотному, при цьому не допускається сильне натяг. 
Температура в місцях проходження траси повинна бути по можливості постійною і 
рівною 20°С. Корпус приладу повинен займати таке положення, щоб цифри читалися 
нормально і шкала була добре освітлена. Місце установки і висота розташування 
корпусу повинні бути вибрані так, щоб спостереження за його показами не були 
ускладнені. Доступ до приладу повинен бути вільним.  

Показують прилади встановлюють на панелях і кріплять до них скобами або 
сухарями-затискачами, а на стінах — спеціальними петлями. Термометр не повинен 
знаходитися поблизу будь-яких нагрівальних або охолоджуючих пристроїв, щоб 
уникнути додаткової температурної похибки. Покажчик електроконтактного 
термометра підключають до електромережі за допомогою чотирьохжильного гнучкі 
кабелі в гумовій ізоляції. Кришки приладів повинні відкриватися на необхідну 
величину і при повному відкриванні не зачіпати сусідніх приладів. При наявності 
вібрації в місцях установки приладів різьбові з'єднання повинні мати пристосування, 
що виключають мимовільне їх відгвинчування (пружинні гайки, контргайки, шплінти 
тощо).  

При монтажі термопар треба враховувати наступні вимоги. Робочий кінець 
термопари (гарячий спай) повинен розташовуватися в середині вимірюваного потоку 
або бути щільно притиснутий до вимірюваної поверхні. Кінець опускається частини 
термопари для вимірювання температури повинен виступати за вісь потоку на 5-10мм. 
При установці термопари для вимірювання температури в робочому просторі печей, 
топках, газоходах і т. п. частина її повинна входити в вимірюване середовище (на 20-



50мм). При горизонтальному розташуванні термопари для запобігання її деформації 
необхідні додаткові опори. 

 
Рис.5 Схема установки термопари на склепінні печі:  
1 – термопара 2 – залізний циліндр 3 – посудину з піском 4 - ізоляція 5 – звід.  
 
При вимірюванні температури поверхні стін, склепінь печей, а також газоходів 

термопару слід поміщати в поглибленні, зробленому в кладці. Термопара повинна 
стикатися з вимірюваною поверхнею на ділянці можливо більшої довжини (рис. 5). В 
ізоляцію зводу закладають трубу з залізним посудиною 3, заповнених піском. 
Термопару 1 вільно опускають в отвір склепіння. При цьому приварений до неї 
залізний циліндр 2 занурюється в пісок і запобігає вихід в атмосферу гарячих газів. 
При вимірюванні температури середовищ, що протікають з великою швидкістю або 
під тиском, необхідно забезпечити герметизацію штуцерів, бобышек, захисних труб, 
каналів, через які вво-дять термопари). Це роблять з допомогою прокладок, 
сальникових набивки і ущільнюючих мас.  

Термопари, встановлювані на підлозі, для запобігання від механічних ушкоджень 
слід поміщати в спеціальні колодязі (приямки) з кришкою.  

Термоелектричні термопари для контролю температури поверхні трубопроводів 
або обладнання розташовують так, щоб їх робочі частини щільно прилягали до 
контрольованої поверхні. Для цього перед установкою місце зіткнення поверхневих 
термопар з трубопроводами та обладнанням ретельно очищають від окалини і 
запиливают до металевого блиску плоску лиску, забезпечує зіткнення термопари з 
поверхнею трубопроводу або обладнання. Після цього приварюють колодки 
притисків, під які просовують термопару і щільно притискують її до контрольованої 
поверхні. Кінець термопари розташовують уздовж трубопроводів в постійному 
температурному полі, що зменшує похибку вимірювання, і покривають її шаром 
теплової ізоляції.  

Термоелектричні термопари для контролю температури всередині обладнання 
занурюють робочим кінцем це обладнання. При похилій установці робочий кінець 
термопари повинен бути спрямований назустріч потоку, і перебувати в центрі його.  

Перед установкою термопари необхідно з допомогою омметра переконатися в 
міцності зварених термоэлектродов, відрегулювати опір лінії сполучних проводів, 
з'єднати термопару з компенсаційним дротом. Прокладати компенсаційний провід від 



термопари до вимірювального приладу слід в місцях, вільних від масел; стежити за 
тим, щоб не було вільно висять проводів.  

Необхідно строго дотримувати полярність термопари і компенсаційного дроти. 
Вільні кінці термопари повинні мати постійну температуру, так як температурні 
коливання відбиваються на показаннях приладу. Щоб віднести вільні кінці термопари 
з головки в зону з постійною або більш низькою температурою, застосовують 
компенсаційні проводи, які подовжують термоэлектроды термопари.  

При прокладанні ліній з мідного дроту рекомендується використовувати коробки 
для автоматичної компенсації температури холодних спаїв. Для з'єднувальних ліній в 
ланцюгах термопар алюмінієві дроти не застосовуються. Соеди-додаткові лінії 
повинні мати мінімальний опір. Опір всіх сполучних і компенсаційних проводів разом 
з термопарою не повинно перевищувати паспортного значення опору зовнішнього 
кола, яку підключають до приладу. Особливу увагу слід звертати на зниження 
перехідних опорів у затискачах і перемикачах. На з'єднувальних лініях забороняється 
використовувати перемикачі однополюсні, так як можливий електричний контакт між 
окремими термопарами призведе до спотворення показань приладу.  

Для захисту компенсаційних проводів від зовнішніх механічних пошкоджень і 
зменшення впливу зовнішніх магнітних полів на показання приладу рекомендується 
прокладати їх у сталевих заземлених трубах або коробах, при цьому в місцях, де 
можуть бути значні поля, слід передбачати захист проводів від впливу цих полів: 
дроти не повинні мати петель і обов'язково повинні бути укладені в сталеві зазем-лені 
труби або металеві короби.  

Високі температури (1100-1300°С) часто вимірюють платинородий-платиновими 
термопарами, робоча частина яких захищена досить крихким порцеляновим чохлом. 
Тому при їх монтажі, наприклад в нагрівальних печах, застосовують додаткові 
карборундові чохли, що відрізняються достатньою міцністю і хорошою 
теплопровідністю. Не допускається встановлення термопар в місцях з підвищеною 
вологістю, схильних до сильної вібрації, впливу агресивних парів і газів. Не слід також 
розташовувати їх у заглибленнях, де утруднена циркуляція повітря, так як це значно 
підвищує інерційність термопари. 

Техніка безпеки при монтажі. Підводити схеми сигнального пристрою під 
напругу дозволяється тільки після ретельної перевірки правильності її складання. 
Регулювати і налаштовувати контактну сигналізує систему термометрів можна тільки 
після відключення її від електроживлення. Категорично забороняється демонтувати 
прилади, що знаходяться під напругою. Манометри з електроконтактного системою 
сигналізації, самопишущие системи та інші повинні бути заземлені. Як правило, 
заземлюючі проводи повинні кріпитися до корпусів приладів болтовим з'єднанням. 
Якщо схема знаходиться під напругою, не можна торкатися відкритих затискачів та ін.  

Щоб уникнути нещасних випадків встановлювати термопари на діючих 
технологічних установках дозволяється тільки після повного відключення обладнання, 
при цьому забороняється користуватися несправним інструментом. 

 
 
 
 



Контрольні питання: 
1. Основні методи монтажу  
2. Правила технічного обслуговування.  
3. Монтажні схеми термометрів (манометричного, контактного) і термопар.  
4. Схема включення контактного термометра в ланцюг сигналізації, регулювання 

температури.  
5. Схеми увімкнення термопар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №5 
 

Тема:  Монтаж систем вимірювання температури з допомогою пірометрів 
випромінювання 
 

Мета роботи. Вивчити принцип роботи і конструкцію фотоелектричного 
пірометра повного випромінювання. Правила установки і підготовки пірометра до 
роботи і простежити за вимірюванням температури контрольованого об'єкта.  

Вказівки до виконання роботи 

При вимірюванні температури пирометрами використовується залежність 
властивостей випромінювання від температури випромінюваних тел. Температура 
визначається без безпосереднього контакту приладу з об'єктом вимірювання. Робота 
оптичного пірометра (рис. 1) заснована на порівнянні квазимонохроматической 
яскравості випромінювання розжареного тіла з монохроматичної яскравістю 
випромінювання нитки пірометричної лампи розжарювання. У фокусі об'єктива 
знаходиться вольфрамова нитка лампи 5, що живиться від акумулятора. Реостатом 6 
вручну регулюють її загострення. Якщо яскравість нитки і розжареного тіла 
неоднакова, нитка буде більш темною або більш світлою, ніж фон. Спостерігаючи в 
окуляр і регулюючи розжарення нитки реостатом, домагаються однакової яскравості. 
У цей момент температура яскравості нитки дорівнює яскравісної температури об'єкта 
вимірювання. Показує прилад 8 отградуирован в градусах Цельсія яскравісної 
температури. При вимірюванні більш високих температур (понад 1500°С), щоб 
уникнути перегріву нитки перед лампою встановлюють поглинаючий світлофільтр 7. 
Тому діапазон вимірювання на шкалі розбитий на два піддіапазони. Перехід з одного 
діапазону на інший здійснюється введенням або виведенням поглинаючого 
світлофільтра. Основна допустима похибка вимірювання яскравісної температури 
становить від 1 до 2,5% верхньої межі використовуваної шкали. 

 
Рис. 1. Оптичний пірометр зі зникаючою ниткою:  
1 - об'єктив, 2 - діафрагма, 3 - червоний світлофільтр, 4 - окуляр, 5 - 

пирометрическая лампочка, 6 - реостат, 7 - поглинаючий світлофільтр, 8 - показує 
прилад  

 



Існують оптичні пірометри, в яких звірення яскравості нитки і об'єкта 
проводиться не візуально, а фотоелектричним пристроєм. У фотоелектричних 
пирометрах використано властивість фотоелемента, утворювати під дією яскраво 
розжареного тіла фотоелектричний струм, пропорційний інтенсивності падаючого на 
фотоелемент світлового потоку. В комплект пірометра входять: візирна головка і 
силовий блок, в якому розміщені вхідний двухкаскадный підсилювач, 
самобалансирующий фазоінвертор, синхронний детектор, вихідний підсилювач, 
трансформатор і сигнальна лампа. Фотоелемент поміщений в візирної голівці, яка є 
первинним приладом (перетворювачем) пірометра. На шляху світлового потоку перед 
фотоелементом встановлені касети і червоний світлофільтр. В касеті є два отвори: 
верхнє, через який пропускається світловий потік від випромінювача, і нижнє - для 
пропуску світлового потоку від лампи розжарювання. Лампа розжарювання створює 
світловий потік випромінювача. Перед касетою встановлений електромагнітний 
вібратор, заслінка якого вібрує з частотою електричного струму. Заслінка поперемінно 
відкриває отвори касети, пропускаючи на фотоелемент світловий потік від 
випромінювача, то від лампи розжарювання. Під впливом світлових потоків від 
випромінювача і лампи на фотоелементі утворюється змінний струм, значення якого 
залежить від різниці світлових потоків. Якщо світловий потік від випромінювача і 
лампи розжарювання однаковий, то однакові і електричні імпульси, що посилаються 
фотоелементом в вимірювальну ланцюг. Вимірюючи силу струму, що протікає через 
лампу розжарювання, можна визначити температуру випромінювання. Для 
вимірювання сили струму використаний самопишущий електронний потенціометр, 
підключений до шунту, який знаходиться в ланцюзі лампи розжарювання.  

Оптичний пірометр призначений для безперервного безконтактного вимірювання 
та записування температури нерухомих тіл, нагрітих до видимого світла. Межі виміру 
500-2000°С. Допустимі відстані від визируемого об'єкта до об'єктива в залежності від 
фокусної відстані та меж вимірювання коливаються в межах 200-1200мм, основна 
похибка при вимірюванні до 2000°С становить ±1%, понад 2000° С - ±1,5% верхньої 
межі шкали. 

 
Рис. 2 Схема радіаційного пірометра (а) і його чутливого елемента (б):  
1 - випромінювач; 2 - лінза, 3 - термоприемник, 4 - скляна колба, 5 - мідний 

кожух, 6 - окуляр, 7 - світлофільтр, 8 - цоколь лампи, 9 - мідні дроти, 10 - вторинний 
прилад, 11 - діафрагма, 12 - електроди термоперетворювачів, 13, 14 - слюдяні кільця, 
15 - об'єктив телескопа  



У пирометрах повного випромінювання використовується теплова дія повного 
випромінювання нагрітого тіла, включаючи як видима, так і невидима (рис. 2, а). В 
якості чутливого елемента (рис. 2, б) використовується термоприемник з декількох 
мініатюрних послідовно з'єднаних термопар. Робочі спаї термопар нагріваються 
випромінюванням від об'єкта вимірювання, фіксується за допомогою оптичної 
системи. Об'єктив телескопа направляють на випромінювач так, щоб потік променів 
від нього проходив через лінзу об'єктиву і концентрувався на термоприемнике. 
Висновки термобатареї приєднують до вимірювального приладу (милливольтметру 
або автоматичного потенциометру), отградуированному в градусах Цельсія.  

Пірометри повного випромінювання служать для вимірювання температури 100-
2500°С, основна похибка такого пірометра не перевищує 8-30% верхнього значення. 
Телескоп від механічних пошкоджень, високої температури навколишнього 
середовища, теплового випромінювання нагрітих тіл закритий захисною арматурою. 
Як візирної трубки в цих пирометрах можна використовувати карборундовую або 
металеві труби, а також карборундовую трубку з закритим кінцем. Кожух з водяним 
охолодженням захищає телескоп від механічних пошкоджень, високої температури 
навколишнього середовища і теплового випромінювання близько розташованих до 
нього нагрітих конструкцій. Надходить через патрубок стиснене повітря захищає лінзу 
об'єктиву від впливу гарячих газів, що потрапляють через визирную трубку з об'єкта 
вимірювання, а також від пилу. Заслінка служить для захисту лінзи телескопа від 
полум'я або гарячих газів, що викидаються з робочого простору технологічного 
обладнання. При викиді полум'я запобіжник, виготовлений з сплаву свинцю і олова, 
розплавляється, і заслінка автоматично під дією пружини перекриває візирне отвір. 
При цьому спеціальним сигнальним пристроєм подається світловий сигнал. Заслінку 
можна закрити рукою. Державка служить для з'єднання в один блок захисної арматури 
телескопа і візирної карборундовою трубки. Патрубок водяного охолодження 
встановлюють в умовах, коли телескоп внаслідок високої теплопровідності сильно 
нагрівається від візирної трубки. Металеву визирную трубку кріплять до захисної 
арматури за допомогою фланця. Телескоп зазвичай розташовують на відстані 1м від 
об'єкта вимірювання. 

 
Рис. 3. Принципова схема колірного пірометра:  
1 - захисне скло, 2 - об'єктив, 3 - обтюратор зі світлофільтрами, 4 - фотоелемент, 5 

-підсилювач, 6 - електронне логарифмирующее пристрій, 7 - гальванометр  
 
При використанні кольорового пірометра (рис. 3) про температурі судять по 

відношенню монохроматичних яскравостей в червоній і синій областях спектра. 
Випромінювання об'єкта вимірювання через захисне скло 1 і об'єктив 2 потрапляє на 
фотоелемент 4. Між об'єктивом і елементом встановлений обертовий диск (обтюратор) 
3, в який вставлені два світлофільтру - червоний і синій. Фотоелемент поперемінно 
висвітлюється то червоним, то синім світлом і по черзі видає імпульси струму, 



пропорційні монохроматичної яскравості червоного і синього випромінювання 
розжареного тіла. Ці імпульси посилюються і перетворюються електронним 
логарифмирующим пристроєм 6 в постійний струм. Вихідний струм логарифмічного 
пристрою вимірюється і реєструється показує і реєструє магнітоелектричним 
гальванометром 7, шкала якого отградуирована в градусах Цельсія. Діапазон 
вимірювання складає 1400 - 2500°С, основна похибка не перевищує ±1% від верхньої 
межі вимірювання.  

Порядок роботи з пирометрами.  
1. Встановити пірометр перед об'єктом вимірювання на підставі, стійкий до 

вібрації і струсів.  
2. Підключити стабілізуючий джерело живлення.  
3. Збільшивши струм (за допомогою реостата з секціями грубої і тонкої 

регулювання), забезпечити видиме світіння нитки лампи і домогтися чіткого 
зображення. Вершина нитки повинна бути в центрі димчастою діафрагми.  

4. Встановити ручки сектора світлофільтрів у положення 1 і сектор поглиначів у 
відповідності з даними табл. 1. 

Диапазон температур, °С Положение ручки сектора 
поглотителя 

Положение оправы   со съемным 
поглотителем 

900—1400 1 Снята 

1400—2000 

 

2 

 

Снята 
2000—3000 

 

3 

 

Снята 

 
3000—6000 1 Навинчена 

5. Навести пірометр на нагрітий об'єкт, для чого послабити ручку 3, навести 
систему на об'єкт і зафіксувати ручку. З допомогою ручки, послабивши стопор, 
домогтися, щоб зображення було в центрі діафрагми. Обертаючи кільце, домогтися 
чіткого зображення.  

6. Регулюючи розжарення нитки реостатом, домогтися однакової яскравості її 
випромінювання і випромінювання вимірюваного об'єкта, при цьому зображення 
нитки зіллється з фоном і стане видно (нитка зникне). У цей момент температура 
яскравості нитки дорівнює яскравісної температури, об'єкта вимірювання.  

7. Виміряти силу струму за допомогою потенциометрической установки.  
8. Визначити температуру.  
9. Після закінчення вимірювань відключити живлення.  
 
Порядок роботи пірометрів повного випромінювання.  
1. Перевірити кріплення вихідних затискачів телескопа і вимірювального 

приладу.  
2. Об'єктив телескопа направити на випромінювач.  
3. Окуляром зробити візування телескопа на об'єкт вимірювання.  
4. Відрегулювати чутливість приладу шляхом осьового переміщення 

обмежувальної діафрагми по різьбі з допомогою шестерень.  
5. За шкалою вторинного приладу відрахувати температуру.  
 
Порядок роботи фотоелектричного пірометра.  



1. Перевірити з'єднання візирної головки з силовим блоком стабілізатора напруги, 
електронного потенціометра і розділового трансформатора. Підключити до джерела 
живлення.  

2. З допомогою окуляра направити визирную голівку на випромінювач 
температури.  

3. За електронною потенциометру визначити температуру нагрітого тіла.  
Правила користування пирометрами та їх технічне обслуговування. Не рідше 

одного разу на рік пірометри підлягають перевірці організаціями Державного комітету 
стандартів.  

Для забезпечення правильності показань і надійної роботи приладу слід видаляти 
з доступних поверхонь оптичних: деталей (лінз, поглинаючих стекол, червоних 
світлофільтрів) пил і різного роду нальоти, використовуючи для цього пензлика або: 
м'яку матерію, не залишає волокон.  

При перенесенні пірометра з зарядженим акумулятором слід брати футляр тільки 
за рукоятку і не перевертати його, щоб уникнути витікання електроліту. При укладанні 
в футляр треба від'єднати провід від затискачів акумуляторів і переконатися в тому, 
що кільце реостата повернута вліво до упору.  

Необхідно уникати ударів, які можуть пошкодити пирометрическую лампу, 
оптику і вбудований електровимірювальний прилад.  

Категорично забороняється виймати поглиначі світлофільтру з касет. Не 
дозволяється вигвинчувати пирометрическую лампу, розбирати мікроскоп і об'єктив.  

Технічне обслуговування й перевірка радіаційних пірометрів на місці їх 
установки зводиться до догляду за телескопом. Необхідно забезпечити сталість 
навантаження телескопа за допомогою резисторів, що знаходяться на панелі. 
Резистори включають у схему в суворій відповідності з числом і типом вторинних 
приладів, що працюють в комплекті з телескопом.  

Слід регулярно очищати лінзу від пилу і бруду, що спотворюють показання 
вторинного приладу. Лінзи треба протирати м'якою ганчіркою, змоченою спиртом так, 
щоб не подряпати. Лінзи з телескопа РАПІР, виготовлені з фтористого лиття, 
рекомендується обмітати м'якої щетини пензликом.  

При продуванні телескопа необхідно, щоб повітря було чистим і подавався 
безперервним потоком, інакше можливе осадження на поверхні лінзи частинок пилу і 
бруду. Лінзу, на якій є подряпини або тріщини, слід негайно замінити, а телескоп 
відградуювати заново.  

Треба стежити за тим, щоб телескоп в кожусі з патрубком водяного охолодження 
забезпечувався достатнім потоком води, інакше температура телескопа перевищить 
допустиму. Зайва кількість води призведе до переохолодження телескопа і викличе 
конденсацію водяної пари на поверхні лінзи.  

Періодично треба перевіряти правильність наведення телескопа? на об'єкт 
вимірювання температури. Пелюстки термобатареї і телескопа повинні повністю 
перекриватися випромінювачем. При неповному надходженні потоку випромінюваної 
енергії випромінювача на термоелемент телескопа показання приладу будуть значно 
занижені.  



Техніка безпеки при роботі з пирометрами. Забороняється комутація електричних 
ланцюгів під струмом; необхідно стежити за справністю шнурів, що підводять 
напругу. У разі виявлення несправностей можна включати прилад в живильну мережу.  

При роботі з пирометрами, які отримують живлення від акумуляторів, слід 
остерігатися попадання кислот і лугів на тіло і спецодяг. Місця, на які потрапила 
кислота або луг, необхідно промити. При наладці змонтованих установок розбирати 
електричну частину приладу слід тільки після його відключення від мережі.  

 
Контрольні питання: 
1. Найменування і мета роботи.  
2. Одна зі схем пірометрів випромінювання.  
3. Порядок роботи пірометрів.  
4. Основні методи монтажу.  
5. Правила технічного обслуговування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №6 
 

Тема: Монтаж термометра опору 
 

Мета роботи. Вивчити принцип дії і пристрій термометрів опору. Розібрати і 
зібрати терморезистор. Ознайомитися з вторинним приладом (без вивчення його 
електричної схеми). Засвоїти конструкцію і принцип роботи напівпровідникових 
термометрів опору. Знати призначення і конструкцію захисної арматури і засвоїти 
правила установки термометра на технологічному обладнанні. Змонтувати 
терморезистор на технологічному обладнанні. Скласти схему з'єднання термометра з 
логометром або мостом, виміряти температуру контрольованого середовища  

Вказівки до виконання роботи 

Схема для вимірювання температури методом електричного опору містить 
чутливий елемент, вторинний вимірювальний прилад, джерело живлення та 
з'єднувальні дроти. Чутливий елемент виготовлений з платини або міді. Платинові 
термометри опору служать для вимірювання температури від -200 до 650° С. Чутливий 
елемент такого термометра (рис. 1) виконаний з платинового дроту діаметром 0,05-
0,08 мм, намотаної на слюдяну пластинку (каркас) з зубчастою нарізкою. Дріт 
покладена в пази нарізки без натягу. Кінці обмотки припаяні до срібним висновків. 
Каркас з обмоткою обкладений з двох сторін слюдяними обмотками, весь пакет 
скріплений срібною стрічкою. Чутливий елемент (рис. 1, а) поміщений у внутрішній 
захисної арматури (рис. 1, б), що складається з алюмінієвого вкладиша, вставленого в 
алюмінієву захисну гільзу. Гільза з чутливим елементом вставлена в захисний 
сталевий чохол (рис. 1, в), з нерухомим різьбовим штуцером для монтажу термометра. 
Арматура герметична і надійно захищає елемент від впливу контрольованого 
середовища. 

 
Рис. 1. Платиновий термометр опору:  
а - чутливий елемент, б - внутрішня захисна арматура, в - зовнішня арматура  
1 - висновки, 2 - обкладки, 3 - срібна стрічка, 4 - платинова дріт, 5 - слюдяная 

платівка, 6 - порцелянові намисто, 7 - алюмінієва захисна гільза, 8 - вкладиш, 9 - 
головка, 10 - штуцер, 11 - захисний чохол  

 



З метою зменшення інерційності застосовуються чутливі елементи і захисна 
арматура інших конструкцій. Прикладом може служити пелюстковий чутливий 
елемент, в якому слюдяної пакет з платинової обмоткою вставлений між двома 
пружними пелюстками з дюралюмінію. Пелюстки обжимають пакет і притискаються 
до стінок зовнішнього захисного чохла. Така конструкція забезпечує хорошу 
теплопровідність і знижену теплоємність арматури.  

Використовується чутливий елемент, обмотка якого вставлена в гільзу з латуні, а 
потім спресована і щільно обжимає чутливий елемент. Елемент вставлений в 
перфоровану латунну трубку. Хорошими захисними властивостями, вібростійкою і 
зниженою інерційністю відрізняється чутливий елемент, герметизований у склі.  

Мідні термометри опору застосовують для вимірювання температури від -50 до 
180°С. Чутливий елемент у них складається з емальованого дроту діаметром 0,1 мм, 
намотаною в декілька шарів на пластмасовий каркас, з висновками з мідного дроту 
діаметром 1-1,5 мм. Чутливий елемент, вставлений в тонкостінну алюмінієву гільзу, 
вміщену в зовнішній сталевий чохол. В алюмінієвій голівці знаходиться бакелітовий 
вкладиш з затискачами для з'єднувальних проводів.  

Випускається платиновий малогабаритний термометр опору з мініатюрною 
головкою, призначений для вимірювання температури в умовах вібрації і струсів від 
ударів, наприклад для підшипників. Такими термометрами можна вимірювати 
температуру в межах від 0 до 100°С при тиску до 58Па. Чутливий елемент виконаний 
у вигляді біфілярно намотаною двошарової плоскої спіралі з емальованої платинової 
дроту діаметром 0,05 мм. Спіраль з двох сторін ізольована фторопластова 
прокладками. Кінці чутливого елемента припаяні до срібним висновків, вільні кінці 
яких виведені в мініатюрну головку водозахисного виконання. Спіраль (п'ятачок) 
встановлена на дні мідної гільзи захисного чохла. У місці з'єднання із сталевою 
арматурою гільза припаяна. Арматура забезпечена нерухомим штуцером з накидною 
гайкою і гумовими прокладками, в результаті чого дно гільзи щільно притиснуте, і 
місце ущільнення на контрольованому об'єкті надійно герметизировано. 

Монтаж. Термометри опору застосовують для вимірювання температури в різних 
технологічних установках. У вимірюване середовище занурюють захисний чохол, 
виготовлений з труби, в кінці якого знаходиться чутливий елемент завдовжки 120мм 
для платинових термометрів і близько 60мм для мідних. У верхній частині чохол 
закінчується головкою, в якій розташовані вивідні затискачі проводів. Чохол 
складається з двох частин: опускається - з вуглецевої або нержавіючої сталі (для 
захисту від руйнування та корозії під дією вимірюваного середовища), і не опускається 
- зі звичайної сталі. Термометри можна встановлювати на глибину 150-1900мм з таким 
розрахунком, щоб чутливий елемент, як і в ртутно-скляних термометрах, знаходився в 
центрі потоку.  

Так як активна частина — чутливий елемент, довжина якого 100мм, 
розташований в кінці захисного чохла, то при монтажі необхідно стежити за тим, щоб 
середина активної частини відповідала точці вимірювання температури. Термометри 
можна встановлювати в горизонтальному, вертикальному і похилому положеннях. До 
стінки трубопроводу або резервуару приварюють бобышку 7 (рис.2, а) з фланцем, до 
якого на болтах кріплять фланець з втулкою 2. У втулку ввертають штуцер 1, 
приварений до захисного чохла 8. Для бесфланцевой установки випускають 



термометри з привареним штуцером (рис. 2, б) або з пересувним штуцером (рис. 2, в), 
що дозволяє змінювати глибину занурення термометра. При монтажі захисний чохол 8 
затискають в необхідному положенні за допомогою азбестової набивки 10, 
ущільнюваного ввертывающимся в бобышку 7 штуцером. Мінімальна глибина 
занурення термометра 150мм, тому при зміні температури в трубах мінімального 
діаметра термометр слід встановлювати похило або бажано - в коліні трубопроводу 
аналогічно ртутним термометрам. В обох випадках термометр розташовують назустріч 
потоку, а при встановленні в коліні - з максимальною глибиною занурення. 
Термометри з мініатюрними головками встановлюють у гнізді і зміцнюють з 
допомогою накидної гайки, при цьому гніздо має бути плоским. 

                                                          

Рис. 2. Схема установки термометра опору:  
а - на горизонтальній ділянці трубопроводу або на металевій стінці (з фланцем), б 

- бесфланцевая на трубопроводі, в - те ж, з пересувним штуцером  
1 - штуцер, 2 - втулка; 3 - гайка, 4 - фланець, 5 - прокладка, 6 - болт, 7 - бобишках, 

8 - захисний чохол термометра, 9 - шайба, 10 - азбестова набивання, 11 - загальна 
довжина термометра, 12 - довжина опускається частини  

Налагодження електричних термометрів опору в комплекті з вторинними 
приладами (показує або самопишущий логометр, урівноважений міст) полягає в 
підгонки опорів з'єднувальних проводів (зовнішніх ліній). Це треба робити з великою 
точністю, орієнтуючись на значення, вказані в інструкції і на циферблаті вторинного 
приладу. Неточність підгонки призводить до значної похибки у вимірюваннях. Так, 
при з'єднанні показує логометра з термометром за двопровідною схемою опору обох 
проводів разом з вирівнюючої котушкою має становити половину значення, 
зазначеного на циферблаті логометра. При трипровідною схемою з'єднання 
термометра з логометром кожен з трьох проводів разом з вирівнюючої котушкою 
також повинен мати опір, що дорівнює половині значення, зазначеного на циферблаті 
логометра. Припасування здійснюють, знімаючи з котушки частина витків. 
Правильність підгонки лінії контролюють, вимірюючи її опір мостом постійного 
струму класу не нижче 0,05. Підганяти опір можна тільки при знеструмленій ланцюга.  

Технічне обслуговування. У процесі експлуатації необхідно щодня стежити за 
справністю термометрів та електричних проводок. На місці установки періодично 
перевіряють: зовнішнє опір з'єднувальних проводів і опір ізоляції; показання 
вимірювальних приладів на нульовий розподіл шкали; температуру середовища 



навколишнього, вторинні прилади; надійність кріплення термоопору; правильність 
вимірювань термосопротивлениями. Крім того, вчасно знімають діаграми самописних 
приладів і встановлюють нову диаграммную папір, контролюють швидкість руху 
паперу і якість запису. Засмічені пір'я промивають теплою водою або очищеним 
бензином. Заправляти їх потрібно спеціальними чорнилами, рекомендованими 
заводом-виготовлювачем.  

При експлуатації термометр періодично оглядають, щоб переконатися в 
справності його роботи, очищають від бруду і пилу. Різке відхилення стрілки показує 
або записуючого приладів вказує на несправність самого приладу або лінії зв'язку. 
Перевіряють кріплення терморезистора, сполучних проводів, логометра, або 
врівноважує мосту. Скло, закры-вающее шкалу вторинного приладу, періодично 
протирають, воно має бути чистим, щоб поділки шкали були добре видні. 
Терморезистор перевіряють по контрольному приладі. При кожному свинчивании з 
терморезистора ТСП-236 або ТСП-246 кришки з головкою оглядають різьблення і, 
якщо змащення недостатньо, знову її наносять. Періодично не рідше одного разу на 
два місяці перевіряють лінію з метою виявлення можливого порушення місць 
з'єднання і усунення обривів і закорачиваний.  

Можливі несправності. Основна несправність: стрілка показує приладу або 
записуючого пристрою не відхиляється. Причиною може бути порушення надійності 
кріплення чутливого елемента і сполучних проводів. Тому періодично необхідно 
перевіряти стан кріплення терморезистора на технологічному обладнанні, а також 
кріплення проводів. Іншою причиною може бути обрив в чутливому елементі. У цьому 
випадку терморезистор замінюють новим. Для цього відгвинчують гвинти і знімають 
кришку, що закриває колодку затискачів. Від'єднують дроти, знімають термометр і 
встановлюють новий. Після цього провід приєднують і закривають колодку.  

Техніка безпеки при монтажі термометрів опору. Встановлювати і 
налагоджувати термометрическое опір можна тільки після повного відключення 
технологічного устаткування.  

Перш ніж ставити схему під напругу, необхідно переконатися у правильності її 
складання. З'єднувати терморезистор з вимірювальним приладом і підганяти опір 
зовнішньої лінії слід тільки при вимкненому живленні. Під час монтажу 
терморезисторів забороняється користуватися несправними інструментами.  

 
Контрольні питання: 
1.  Схема термометрів опору.  
2. Правила їх монтажу і установки.  
3. Правила експлуатації.  
4. Основні несправності, технічне обслуговування і порядок заміни.  
5. Техніка безпеки при роботі з термометрами опору. 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №7 
 

Тема: Монтаж приладів  для вимірювання  тиску 
 

Мета роботи. Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж рідинних манометрів U-
образних, чашкових і з похилою трубкою (лабораторного типу); манометрів з 
трубчастою пружиною і електроконтактних манометрів. Змонтувати показує прилад на 
об'єкті і виміряти середу. Зібрати схему включення електроконтактного системи 
манометра, підключить її в ланцюг сигналізації, простежити за роботою, виміряти 
тиск.  

Вказівки до виконання роботи 

Рідинні манометри — прості і точні прилади, що служать для визначення 
невеликих надлишкових тисків або разрежений. Вони застосовуються при 
налагоджувальних і контрольних роботах, а також для технічних вимірювань. Як 
врівноважувала б рідини в них використовується ртуть, дистильована вода або 
етиловий спирт. Найбільш часто застосовується U-подібний (двотрубний) манометр, 
що складається з двох з'єднаних унизу скляних вимірювальних трубок, укріплених на 
вертикальному підставі. Між трубками поміщена міліметрова шкала з нульовою 
оцінкою посередині. Трубки врівноважувала б заповнені рідиною до нульової 
позначки шкали. Одна з них повідомляється з вимірюваної середовищем, інша — з 
атмосферою.  

При включенні манометра вимірювальний тиск врівноважується стовпом рідини 
висотою h, яка відраховується за шкалою приладу. Так як рівень рідини в одній трубці 
знизиться, а в іншій трубці відповідно зросте, то загальна висота дорівнює сумі 
відрахувань, вироблених по шкалі вище і нижче нульової позначки. Якщо 
врівноважувала б рідиною служить вода або спирт, то показання відраховують по 
нижній границі меніска, а якщо ртуть - то по верхній. При відліку неозброєним оком 
похибка вимірювання не перевищує ±2 мм стовпа робочої рідини. 

 
Рис.1 Рідинної диференціальний тягонапороміри.  
1 - рама 2 - шкала 3 - скляна трубка 4 - металева посудина 5 – гвинт 6 – гумова 

трубка.  



Зазвичай з допомогою U-подібного приладу тиск, розрідження або різниця тисків 
вимірюють в міліметрах водяного або ртутного стовпа. Результат вимірювання може 
бути виражений і в Паскалях за формулою Р = 0,001 hqρ, де q - місцеве прискорення 
вільного падіння, м/с2; h - різниця рівнів робочої рідини, мм; ρ - щільність робочої 
рідини, кг/м3. Випускаються U-подібні манометри з діапазоном показань 100, 160, 250, 
400, 600 і 1000 мм стовпа рідини.  

При користуванні двухтрубным манометром незручно відраховувати рівнів 
рідини одночасно в обох трубках, тому застосовують і однотрубні (чашкові) 
манометри, у яких одна з трубок замінена широким посудиною. З приладів цього типу 
для промислових вимірювань використовують рідинний диференціальний 
тягонапороміри (рис. 1).  

Прилад служить для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску а 
також різниці тисків газу. Основні частини приладу -скляна вимірювальна трубка 3, 
розташована вертикально і з'єднана гумовою трубкою 6 з металевою посудиною 4. 
Посудину служить для установки меніска рідини на нульову позначку шкали 2 і може 
переміщатися по вертикалі за допомогою ходового гвинта 5. Тягонапоромір 
збирається з окремих приладів, розрахованих на одну, чотири і шість точок 
вимірювання і має загальну фронтальну раму 1, пристосовану для утопленого 
монтажу. Кінцеве значення шкали 1600-6300Па. Клас точності приладу 1,5. Робочий 
тиск 0,05 МПа. Врівноважувала б рідиною служить підфарбована дистильована вода.  

Для точних вимірювань невеликих тисків, разрежений або різниці тисків газу 
застосовують рідинний микроманометр з похилою трубкою.  

Манометри з трубчастими пружинами одержали широке поширення для 
вимірювання неагресивних рідин, газів і парів на тваринницьких фермах і комплексах. 
Манометри бувають показують і самопишущими, причому перші можуть мати 
электроконтактное сигналізує пристрій. Клас точності технічних приладів 4; 2,5; 1,5, 
контрольних - 1,0; 0,6. Верхні межі вимірювання манометрів залежно від їх типів 
становлять: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6;1,0; 1,6; 2,5 ... 160 МПа, Найбільше поширення 
отримали манометри ОБМ, МТ, ЕКМ, МТС.  

Чутливий орган показуючого манометра (рис. 2) - трубчаста пружина 5, що 
представляє собою эллептического або овального перерізу пружну трубку, зігнуту по 
спіралі. Нижній кінець трубки впаяний в утримувач 12, верхній кінець трубки впаяний 
наконечник 7. На нижньому кінці держателя є ніпель 14 з різьбою для приєднання 
манометра до об'єкта вимірювання та шестигранник 13 під ключ. 



 
Рис.2 Показує манометр з одногвинтової трубчастою пружиною.  
1 - стріла, 2 - шестірня-трибка, 3 - спіральна пружина, 4 - зубчастий сектор, 5 -

трубчаста пружина, 6 - пробка, 7 - вушко, 8 - тяга (поводок), 9 - хвостовик зубчастого 
сектора, 10 - проріз, 11 - вісь зубчастого сектора; 12 - тримач, 13 - шестигранник під 
ключ, 14 - ніпель, 15 - канал.  

 
Під дією подається в трубчасту пружину вимірюваного тиску переріз трубки 

деформується, прагнучи взяти круглу форму, внаслідок чого в матеріалі виникають 
напруги, що призводять до розкручування трубки на величину, пропорційну тиску. 
При зниженні тиску до атмосферного трубка приймає первісну форму. Для передачі 
пружиною пружної деформації на стрілку приладу служить механізм з зубчастою 
передачею. При деформації вільний кінець трубки переміщається і тягне за собою 
поводок 8, повертаючи при цьому зубчастий сектор 4 і трубку (шестірню) 2, на осі якої 
жорстко закріпивши-лена стрілка 1. У хвостовику сектора є проріз 10, призначена для 
переміщення місця кріплення повідця при регулюванні манометра.  

Для усунення вільного ходу (люфту) в зубчастому зачепленні є спіральна 
пружина (волосок) 3. Внутрішній кінець волоска кріпиться до осі трубки, а зовнішній - 
до нерухомої опори механізму.  

За положенням стрілки над шкалою судять про значення вимірюваного тиску. 
Залежність між тиском і переміщенням вільного кінця стрілки — прямолінійна, тому 
шкали манометрів рівномірні, що є їх перевагою.  

Електроконтактні манометри мають додаткові электроконтакты, виконані у 
вигляді покажчиків, змонтованих під склом. Контакти можна встановлювати на будь-
ділення шкали, обертаючи головку, виведену на зовнішню сторону приладу в центрі 
скла. Це роблять з допомогою викрутки або ключа. Для приєднання до приладу 
ланцюга сигналізації передбачена коробка затискачів.  

Щоб уникнути замикання на корпус робоча стрілка з допомогою особливого 
ізольованого штифта веде за собою контакт, який і стикається з электроконтактами 
покажчиків при досягненні заданих граничних тисків. Електричне контактний 
пристрій манометрів можна застосовувати в схемах автоматичної сигналізації та 
контролю технологічних параметрів, при автоматичному управлінні та захисту 
обладнання. Клас точності цих приладів 1,5.  



Монтаж. При виборі рідинних манометрів необхідно керуватися правилом, щоб 
межа вимірювання тиску або розрідження не перевищував 3/4 кінцевого значення 
шкали приладу.  

На точність вимірювання тиску за допомогою рідинних манометрів впливають 
правильність установки приладу, відліку висоти стовпа і визначення густини 
врівноважувала б рідини.  

Щоб уникнути перекручування результатів вимірювання, рідинні U-подібні 
манометри і тягонапороміри закріплюють на щиті або на стіні вертикально по схилу в 
місцях, не підданих вібрації і нагріванню, поблизу місця відбору тиску.  

Микроманометр встановлюють на столі або плиті; положення регулюють його 
ніжками так, щоб в кожному рівні пухирець стояв у центрі. Якщо манометр 
розташований вище або нижче місця відбору тиску, а сполучна лінія і простір над 
рідиною в плюсовій. вимірювальній трубці або посудині заповнені іншою, більше 
легкою рідиною (наприклад, водою при вимірюванні ртутним манометром), то 
необхідно вводити поправку на показання приладу, що враховує тиск, який чиниться 
стовпом цієї рідини. З урахуванням поправки рівняння тиску прийме вигляд: Р = 0,001 
q(hρ±Нрс), де Н - висота стовпа рідини від точки відбору тиску до рівня 
врівноважувала б рідини в плюсовій вимірювальній трубці або посудині, мм; рс - 
щільність рідини в сполучній лінії.  

При установці манометра вище місця відбору тиску поправка позитивна, а нижче 
- негативна. Поправка не вводиться, якщо сполучна лінія і плюсова вимірювальна 
труба або посудину заповнені над врівноважувала б рідиною газом (водухом) через 
незначну його щільності. Щільність врівноважувала б рідини, що заповнює 
манометри, визначають за-лежно від температури за відповідними таблицями.  

Рідинні манометри підключають до контрольованого об'єкту за допомогою 
гумових трубок, при цьому плюсову трубку або з'єднують посудину з об'єктом, а 
мінусову — з атмосферою; при вимірюванні розрідження — навпаки. У разі 
вимірювання різниці тисків більший тиск підводять до плюсової трубці (або судині), а 
менша — до мінусового.  

При виборі манометрів необхідно керуватися тим, що межа вимірювання 
надлишкового тиску не повинен перевищувати 3/4 кінцевого значення шкали при 
постійному тиску і 2/3 при коливному. Прилади слід встановлювати в місцях, не 
підданих вібрації і струсу, розмах коливань стрілки в результаті вібрації -допускається 
не більше 1/10 довжини поділу. Робоче положення корпусу манометра — вертикальне. 
Відстань від приладу до місця відбору тиску повинно бути мінімальним, щоб 
уникнути запізнювання показань приладу та не перевищувати 50 м.  

Місце і висота установки повинні бути вибрані так, щоб обслуговування приладу і 
спостереження за його показами було зручним; шкала приладу повинна бути добре 
освітлена і видна з місця обслуговування. Температура навколишнього середовища 
повинна бути в межах 0-40° С при відносній вологості повітря не більше 80%.  

Манометри встановлюють безпосередньо в місця вимірювання або на щитах. 
Вони можуть виступати або бути втоплені. Якщо після монтажу стрілка приладу 
виявиться не на нулі, її слід встановити на нуль поворотом голівки коректора нуля.  

Після монтажу приладу монтують сполучну лінію. Внутрішній діаметр мідної або 
сталевої трубки сполучної лінії вибирається в межах 6-15 мм залежно від її довжини. 



Сполучна лінія повинна бути щільною і прокладена по найкоротшій відстані з ухилом 
0,1 до манометру.  

При установці манометра безпосередньо в місця вимірювання тиску пари або 
гарячої води для захисту від надмірного нагрівання на сполучній лінії перед ним 
мають кільцеву сифонну трубку, яка утворить гідравлічний затвор з остиглої рідини 
(рис. 3). Манометр 5 угвинчують штуцером у триходовий кран 6 або вентиль (при 
тиску середовища понад 2,5 МПа), з'єднаний з кільцевою сифонної трубкою 2, 
привареній до стінки труби 1. Для забезпечення герметичності з'єднань манометра під 
різьбовий штуцер поміщають прокладки з пароніту, свинцю, відпалений міді або 
фібри.  

Після монтажу сполучної лінії електроконтактні манометри підключають до 
мережі постійного або змінного струму напругою 220В. Налаштовують прилад на 
необхідні межі сигналізації шляхом переміщення покажчиків з контактами на задані 
значення за допомогою ключа. 

 
Рис. 3. Установки манометра з кільцевої трубкою на горизонтальному 

трубопроводі:  
1 - штуцер, 2 - кільцева (сифонна) трубка, 3 - з'єднувач, 4 - прокладка, 5 - 

манометр, 6 -трьох-ходовий кран, 7 - теплова ізоляція  
 
Техніка безпеки при монтажі. Не можна навантажувати манометри тиском, що 

перевищує верхню межу їх вимірювання, а також різко включати тиск. Заповнювати 
ртутні манометри можна тільки з судин, в яких над шаром ртуті налита вода. Зливати 
ртуть з приладів у всіх випадках слід тільки в судини, заповнені водою. Операції з 
ртуттю дозволяється виконувати в спеціально відведеному приміщенні, обладнаному 
вентиляційним пристроєм. До монтажу та експлуатації ртутних манометрів 
допускаються особи, що пройшли спеціальний інструктаж.  

Не допускається навантажувати манометри тиском, що перевищує його верхня 
межа вимірювання, а також різко вмикати або вимикати прилад. Регулювати і 
налаштовувати контактну сигналізує систему манометрів можна тільки після зняття з 
неї електроживлення. Манометри з електроконтактного системою сигналізації повинні 
мати заземлення з мідного проводу перерізом не менше 2,5 мм2, а в електричну схему 



монтажу повинен бути підключений двопозиційний вимикач. Не допускається усувати 
дефекти манометрів при відкритих вентилях, повідомляють вимірюване середовище з 
приладом. Забороняється демонтувати прилади, що знаходяться під напругою.  

 
 
Контрольні питання: 
1. Схема манометра з одногвинтової трубчастою пружиною.  
2. Правила монтажу та встановлення засобів вимірювання тиску.  
3. Техніка безпеки при монтажі засобів вимірювання тиску 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №8 
 

Тема: Монтаж приладів для вимірювання перепаду тиску. 
 
Мета роботи. Усвідомити спосіб виміру витрат методом змінного перепаду 

тиску. Вивчити принцип дії, пристрій і правила експлуатації звужувального пристрою, 
дифманометра-витратоміра поплавкового і сильфонного. Ознайомитися з правилами 
монтажу і включення приладів. Змонтувати камерну діафрагму на трубопроводі. 
Встановити дифманометр-витратомір і змонтувати з'єднувальні лінії. Простежити за 
роботою приладів і виміряти витрату рідини.  

 
Вказівки до виконання роботи 

Витрата рідини, що протікають по заповнених трубопроводах, часто вимірюють 
по перепаду тиску в звужує пристрої. Звужуючий пристрій застосовують у комплекті з 
дифманометрами і встановлюють на трубопроводі. В якості таких пристроїв зазвичай 
застосовують стандартні камерні діафрагми ДК (рис. 36). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така діафрагма складається з диска з циліндричним отвором, що має з боку входу 
потоку гостру кромку, а з боку виходу — сточенную на конус, і двох кільцевих камер, 
призначених для відбору тиску. Коли вимірювана середовище протікає через отвір 
діафрагми (діаметр якого менше внутрішнього діаметра трубопроводу), середня 
швидкість потоку збільшується, що призводить до зменшення статичного тиску. Тому 
тиск перед діафрагмою більше, ніж за нею. Різниця цих тисків називається перепадом 
тиску і служить мірою витрати. Для вимірювання перепаду служать диференціальні 
манометри різних конструкцій: поплавкові, мембранні, сильфонні. 

 



Поплавкові дифманометры (рис. 37) діють за принципом уравновешива-ня 
вимірюваного перепаду тиску висотою стовпа рідини (ртуті) у дифманометрической 
частини приладу. Вони складаються із сполучених «плюсового» 6 «мінусового» 15 
посудин, з'єднаних трубкою 2, поплавця 5 і показує або реєструючого механізму. 
Обидва герметичні посудини; до певного рівня в них залита рідина. Хід поплавця 
дифманометров ДП 35,25 мм, діаметр плюсового судини 78 мм  

Робочий тиск підводиться до судинам через вентильний пристрій: до посудини 6 
— більша (плюсове) через вентиль 11, до посудини 15 —менша (мінусове) через 
вентиль 13. Вентиль 12 є зрівняльним і при роботі приладу закритий.  

Під дією перепаду тисків змінюються рівні рідини в обох посудинах, що викликає 
вертикальне переміщення поплавця 5 і відповідно поворот через важіль 7, сектор 9 і 
шестерню магнітопровода магнітної муфти. Магнітопровід забезпечує синхронну 
передачу обертання від зубчастої пари на вихідну вісь. На цій осі розташовано лекало, 
за профілем якої ковзає щуп. При обертанні лекала щуп повертає важільний механізм і 
відповідно — перо приладу. Одночасно рух щупа передається і на лекало інтегратора, 
яким обладнаний дифманометр модифікації ДП-712Р.  

 

 

Рис. 37. Дифманометр типу ДП:  
1 — пробка зливального отвору, 2 — люлька, 3 — кронштейн 4 — запобіжний 

клапан, 5 — поплавець, 6 — «плюсовій» посудину, 7 — отвори, 15 — «мінусовій» 
посудину важіль, 8 — вісь, 9 — сектор, 10 — стрижень, 11, 13 — запірні вентилі, 12 — 
зрівняльний вентиль, 14 — пробка заливного отвору, 15 — «мінусовій» посудину  

Принцип дії сильфонних дифманометров заснований на зрівноважування 
вимірюваної перепаду тисків силами пружних деформацій сильфонів. Сильфонний 
блок (рис. 38) має дві порожнини— А і Б, обмежені кришками 2 і розділені основа-ням 
6 і двома сильфонами 1. До порожнини А через штуцер 3 підводиться більший 



робочий тиск (плюсове), до порожнини Б через штуцер 7 — менша (мінусове). Обидва 
сильфона жорстко з'єднані штоком 10, виступ якого впирається важіль 5, жорстко 
закріплений на осі 14. Внутрішній кінець осі знаходиться на роликовій опорі 16, інший 
її кінець виходить із сильфонного блоку і з'єднується з передавальним механізмом 
записуючого або показує пристрою. Вихід осі з порожнини робочого тиску 
сильфонного блоку здійснюється за допомогою торсіонної трубки 13. Обсяг між 
сильфонами і каналами сильфонного виведення заповнений рідиною. Кінець штока 10, 
що знаходиться в мінусовій порожнини, з допомогою втулки з'єднаний з гвинтовими 
циліндричними (диапазонными) пружинами 8; кінець же штока, що знаходиться в 
плюсовій порожнини, закріплений на тримачі.  

Під дією перепаду робочих тисків виникає сила, що викликає деформацію 
сильфонів і переміщення штока. Ця сила врівноважується пружною деформацією 
діапазонних пружин 8. Рух штока за допомогою важеля 5 викликає також пружну 
деформацію кручення трубки 13 і перетворюється у кут повороту осі, що призводить в 
рух передавальний механізм записуючого або показує пристрою. Дифманометр має 
демпферне пристрій для усунення пульсації. Змінюючи прохідний перетин отвору 
дроселем 15, можна домогтися погашення імпульсів пульсуючих коливань. Шкали і 
діаграми сильфонних дифманометров не лінійні, що є одним із основних недоліків цих 
приладів. Клас точності дифманомет-рів 1 і 1,5. Вони розраховані на роботу при 
температурі навколишнього повітря 5-50° С і відносній вологості 80%. Прилади не 
повинні піддаватися тряски і вібрації. 

Монтаж. Монтаж витратомірів починають з установки звужуючого пристрою. 
Звужуючий пристрій слід встановлювати вельми ретельно, попередньо перевіривши 
відповідність його номера діаметру трубопроводу та номером дифманометра. В 
іншому випадку виникають додаткові, що не піддаються обліку похибки вимірювання.  

Звужуючі пристрої встановлюють на прямолінійній ділянці трубопроводу. 
Установка їх безпосередньо в коліна, засувки і т.п. не допускається. Регулювальні 
засувки і вентилі рекомендується ставити за звуження пристроєм. Довжина прямої 
ділянки до камерної діафрагми і за нею повинна бути не менше шести діаметрів 
трубопроводу. Некруглость перерізу трубопроводу на довжині, що дорівнює двом 
діаметрам трубопроводу, перед діафрагмою не повинна перевищувати ±0,5% 
(визначається за допомогою штангенциркуля в двох поперечних перетинах). На 
внутрішній поверхні ділянки трубопроводу, що дорівнює двом його діаметрам, перед 
діафрагмою, а також за нею, не повинно бути видимих неозброєним оком уступів, 
наростів і нерівностей. Фланці трубопроводу, між якими монтують діафрагму, повинні 
бути паралельні один одному і перпендикулярні осі трубопроводу. 
Неперпендикулярность вхідного торця звужувального пристрою до його осі не 
повинна бути більше 0,5°. Ущільнювальні прокладки між діафрагмою і фланцями не 
повинні виступати за внутрішню порожнину трубопроводу. Гостра кромка діафрагми 



повинна розташовуватися з боку входу потоку. Напрям струму має відповідати 
напрямку стрілки на кільцевій камері, камеру « » встановлюють з боку входу потоку.  

Після установки звужувального пристрою діафрагму центрируют з фланцевим 
болтів, перевіряють зазори між ними і діафрагмою. Зміщення осі отвору пристрою 
відносно осі трубопроводу не повинна перевищувати 0,6 мм для труб діаметром 
менше 200 мм і 1 мм — для труб діаметром 200-500 мм  

Дифманометр-витратомір може бути встановлений вище або нижче звужуючого 
пристрою. При вимірюванні витрати рідини бажано розташовувати його нижче 
звужуючого пристрою (рис. 39,. а), з тим щоб перешкоджати попаданню повітря з 
трубопроводу у з'єднувальні лінії. Якщо ж це зробити неможливо, то допускається 
установка дифманометра вище звужуючого пристрою (рис. 39, б). При цьому у верхніх 
точках ліній поміщають газозбірника з продувними вентилями. 

При вимірюванні витрати газу (повітря) дифманометр рекомендується 
встановлювати вище звужуючого пристрою (рис. 40, а). У разі зворотного 
розташування в нижчих точках з'єднувальних ліній ставлять відстійні судини для 
уловлювання конденсату (рис. 40, б). 
 
 

При вимірюванні витрати пари доцільніше встановлювати дифманометр нижче 
звужуючого пристрою.  

Місця установки і взаємне розташування приладів повинні бути вибрані так, щоб 
забезпечувалася найбільша точність вимірювання, вільний доступ до запірних і 
настроювальним пристроїв, а також хороша освітленість шкал і діаграм. Для зручного 
обслуговування шкала приладів повинна знаходитися на рівні 1200-1700 мм від 
підлоги.  

 

 



Дифманометры-витратоміри слід встановлювати за рівнем і схилу на стіні або 
підлозі. Для установки приладів розроблені типові конструкції «Вузли кріплення та 
обв'язки дифманометров». При монтажі на стіні застосовують уніфіковані кронштейни 
і підставки, а при підлогової установки — стійки і підставки. Обв'язку дифманометров, 
встановлених на кронштейнах або опорах, виконують по типових конструкцій 
обв'язки. Обв'язка будь складальної одиниці виконується з нормалізованих відводів.  

Сполучні (імпульсні) лінії між дифманометром і діафрагмою незалежно від 
вимірюваної середовища прокладають по найкоротшій відстані вертикально або з 
нахилом не менше 0,1 в бік продувних вентилів, газосборніков або відстійних посудин. 
Щоб уникнути запізнювання показань довжина з'єднувальних ліній від місця відбору 
перепаду тиску до дифманометра не повинна перевищувати 50 м, а внутрішній діаметр 
труб має бути не менше 8 мм  

Лінії повинні бути герметичними, зручно розбиратися, якщо їх необхідно 
перевірити або очистити. Обидві лінії, що ведуть до дифманометру (плюсова і 
мінусова), повинні перебувати в однакових температурних умовах.  

Для вимірювання витрати неагресивних рідин, пари або газу сполучні лінії 
зазвичай прокладають із сталевих водогазопровідних труб (ГОСТ 3262-75) або з 
безшовних (ГОСТ 8734-75).  

В процесі монтажу дифманометров-витратомірів рекомендується така 
послідовність операцій: встановити на трубопроводі камерну діафрагму; розмітити і 
встановити вузол кріплення дифманометра (кронштейн, підставку); підготувати і 
встановити вузол обв'язки дифманометра; встановити дифманометр і підключити до 
нього вузол обв'язки; підготувати і змонтувати сполучну лінію від діафрагми до 
дифманометра; встановити продувну і (при необхідності) дренажну лінії; під'єднати 
самопишущий дифманометр до живильної мережі через штепсельний роз'єм.  

Технічне обслуговування. При відкритому уравнительном і закритих запірних 
вентилях з допомогою коректора нуля періодично встановлюють дифманометр на 
«нуль».  

Оглядають і виявляють течі і порушення ущільнень в сполучній лінії, 
пошкодження відлікових і самописних пристроїв. При виявленні витоків сальники 
вентилів підтягують накидною гайкою. Якщо це не допомагає, сальник замінюють 
новим з асбографитной набиванням.  

У з'єднувальних лініях при вимірюванні витрати рідини або пари утворюються 
повітряні пробки, а при вимірюванні витрати газу (повітря) — водяні. Це призводить 
до спотворення результатів вимірювання. Тому лінії необхідно періодично продувати. 
Продувку ведуть в наступному порядку. Відкривають зрівняльний вентиль 
дифманометра, потім поступово відкривають продувні вентилі і протягом 2-3 хв 
продувають лінії, випускаючи з продувних вентилів повітря або воду. Після цього 
закривають продувні вентилі, а потім зрівняльний.  



При заміні дифманометра необхідно з допомогою вентилів зняти тиск у 
імпульсної лінії, відкрити зрівняльний вентиль і від'єднати від дифманометра 
імпульсні трубки. У самопишущем дифманометре від'єднати штепсельний роз'єм пі-
талого кабелю, відвернути монтажні болти і зняти прилад, а на звільнене місце 
встановити новий.  

Можливі несправності. При вимірюванні перепаду робочого тиску стрілка 
дифманометра залишається на нулі. Це може бути результатом наступних причин: 
погано закритий зрівняльний вентиль, закриті запірні вентилі дифманометра; засмічені 
з'єднувальні лінії або сам дифманометр; порушена герметичність сильфонного блоку 
поплавкових камер. При виявленні витоків сальники вентилів підтягують, а при 
необхідності заміняють новими з асбографитовой набиванням. Після усунення 
несправностей прилад перевіряють і встановлюють на «нуль».  

Техніка безпеки при монтажі і експлуатації дифманометров. При монтажі і 
демонтажі звужують пристроїв, дифманометров і з'єднувальних ліній необхідно 
користуватися тільки справним інструментом.  

При роботі з ртутними поплавковими дифманометрами слід дотримуватися 
великої обережності, так як ртуть шкідлива для здоров'я. Забороняється створювати 
штучні перепади тиску ртуті шляхом відсмоктування або нагнітання в прилад повітря. 
Заповнювати прилади ртуттю можна тільки з судин, в яких над шаром ртуті налита 
вода. Зливати ртуть з приладів у всіх випадках дозволяється тільки в судини, заповнені 
водою. Всі роботи з ртутними приладами виконують у спеціально відведеному 
приміщенні, обладнаному витяжною шафою або іншими вентиляційними пристроями. 
До монтажу ртутних приладів допускаються тільки особи, що пройшли спеціальний 
інструктаж.  

Прилади, що мають електричні вводи, повинні бути заземлені; демонтувати їх 
можна тільки після відключення кабелю живлення. 

 
Контрольні питання: 
1.Правила установки і монтажу діафрагми, дифманометра та з'єднувальних ліній.  
2. Правила технічного обслуговування і основні несправності дифманометра-

витратоміра 
3.З чого складаються камерні діафрагми 
 
 
 
 
   

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №9 
 

Тема: Монтаж лічильників витрат рідини 
 
 Мета роботи: Усвідомити спосіб виміру витрат рідини. Вивчити принцип дії та 
будову лічильника. Ознайомитися з правилами монтажу і включення приладів.  
 

Вказівки до виконання роботи 
 

Існують різні методи вимірювання витрати води лічильником. Залежно від 
використовуваного методу лічильники бувають: електромагнітні, ультразвукові, 
вихрові та тахометричні. 

В ультразвукових лічильниках використовується час – імпульсний метод 
вимірювання різниці часу проходження ультразвукових коливань у напрямку і проти 
напрямку потоку рідини в трубопроводі. Ультразвукові витратоміри бувають врізного 
і накладного типу. 

У електромагнітних лічильниках води діє принцип, який грунтується на 
вимірюванні електрорушійної сили індукції в електропровідній рідини, що рухається в 
магнітному полі, створюваному електромагнітом приладу. Електрорушійна сила, 
наведена в рідині і залежна від швидкості потоку, за допомогою електродів подається 
у вимірник, де обчислюється витрата і об’єм рідини, що пройшла через перетин 
трубопроводу. 

Вихровий метод вимірювання витрати грунтується на перетворенні частоти 
відриву вихрової доріжки, яка утворюється за встановленим у потоці тілом, в 
електричний сигнал електромагнітним або ультразвуковим методом. Електромагнітні, 
вихрові й ультразвукові витратоміри, найчастіше, використовуються у складі 
теплолічильників. 

Тахометричні лічильники для води вважаються найпоширенішими. Принцип дії 
тахометричних приладів грунтується на вимірюванні числа оборотів крильчатки 
(крильчаті водолічильники) або турбіни (турбінні водолічильники), яка обертається 
під дією протікаючої води. Кількість оборотів крильчатки або турбіни пропорційна 
кількості протікаємої через лічильник води. Крильчасті і турбінні лічильники мають 
різний діаметр. Так діаметр крильчастих лічильників становить до 40 мм, а турбінних 
– від 50 до 200 мм. Тахометричні лічильники поділяються на одноструменеві і 
багатоструменеві. 

Одноструменеві лічильники: Як було сказано вище, в одноструменевих 
лічильниках витрата води підраховується за допомогою вимірювання числа оборотів 
крильчатки, яка обертається під напором єдиного потоку води в трубопроводі. На 
індикаторний пристрій обертання крильчатки передається за допомогою магнітних 



муфт. До плюсів таких приладів можна віднести те, що даний вид лічильників має 
захист від зовнішнього магнітного поля і може бути оснащений імпульсним виходом, 
за рахунок чого є можливість дистанційного зчитування показань. 

Багатоструменеві лічильники: Багатоструменеві лічильники мають такий же 
принцип роботи, як і одноструменеві, але потік води в них, перед тим як потрапити на 
лопасті крильчатки поділяється на кілька струменів. За рахунок цього значно 
знижується турбулентність потоку, що знижує ймовірність неправильних вимірів. До 
переваг даного виду лічильників можна віднести легкість монтажу і демонтажу для 
проведення обов’язкових перевірок лічильника, можливість установки лицьової панелі 
на рівень декоративної поверхні та оснащення імпульсним виходом, що дозволяє 
читувати заміри дистанційно. Також дані лічильники можуть бути сухого або мокрого 
типу. 

Лічильники мокрого типу. У лічильниках води мокрого типу вода вільно протікає 
через їх механізм. Мінусом таких лічильників є те, що вони не можуть бути 
встановлені там, де вода дуже забруднена і має зважені механічні частинки. Плюс 
подібних лічильників в їх дуже доступній ціні. 

Лічильники сухого типу. У лічильниках води сухого типу механізм герметично 
ізольований від води немагнітною перегородкою, на якій не залишається відкладень. 
Передача показань з крильчатки або турбіни відбувається за допомогою магніту 
встановленого всередині. 

Принцип дії водоміра СХВК-1,5 базується на вимірюванні середньої швидкості 
потоку з подальшим підсумуванням об'ємної кількості за визначений проміжок часу. 

 
Рис.3.2. Схема водоміра типу СХВК: а-схема; б-шкала 
 
Млинок за допомогою передавального механізму зв'язаний з лічильником обертів 

млинка і шкалою водоміра 3. 
Середня швидкість Wср потоку пропорційна числу обертів млинка водоміра: Wср 

= n * c, (5) 
де n - число обертів за секунду; с - постійний коефіцієнт. 
 



Об'ємна кількість Q рідини, вимірюваної водоміром за визначений час, 
виражається залежністю: 

Q = S *n*c*t, (6) 
де S - площа перетину трубопроводу лічильника, м; t - час роботи водоміра, с. 
Чутливим елементом водоміра (рис.3.2) є млинок 2 з лопатками, що приводиться 

у дію потоком вимірюваної рідини. У корпусі 1 водоміра виконано тангенціальне 
напрямлений канал, що спрямовує потік рідини на лопатки млинка 2. 

Сучасні прилади обліку води, звані також водомірами, широко використовуються 
як на виробництві, так і в побутовій сфері. З допомогою цих пристроїв вдається 
налагодити надійний контроль витрати рідини в магістралях холодного і гарячого 
водопостачання. 

В комплект лічильника води крім самого механізму обліку входять також фільтр 
грубого очищення, що виключає попадання в механізм великих частинок сміття, і 
зворотний клапан. Установка останнього проводиться на вимогу служб водоканалу, 
що є своєрідним захистом від «відмотування» свідчень. Всі перераховані вузли перед 
підключенням до магістралі об'єднуються в один робочий блок. 

В комплект лічильника входять також спеціальні накидні гайки (так звані 
«американки»), які дозволяють легко встановлювати прилад в розрив магістралі. Саме 
ці гайки і використовуються для приєднання до приладу фільтра і зворотного клапана. 

 

Орієнтуючись на напрямок цих стрілок, водомірний модуль необхідно 
компонувати в наступній послідовності: 

В першу чергу, натискна гайка («американка») приворачивается до корпусу 
фільтра з боку вістря мітки, наявної на ньому. 

Потім інша така ж гайка кріпиться на зворотному клапані, але вже з боку хвоста 
мітки. Відзначимо, до речі, що такі гайки мають у своєму комплекті ущільнювальні 
прокладки з паранита (гуми) і не потребують застосування клоччя, стрічки фум» або 
подмоток іншого типу. 

Оскільки функціонування лічильника також залежить від напрямку протікання 
води, то на його корпусі є указательная стрілка. При установці приладу її вістря має 



бути спрямоване від крана, зі здатністю відтинати даний ділянку магістралі (в 
протилежну сторону від нього). 

На заключній стадії складання приєднуємо до лічильника зворотний клапан і 
фільтр (з дотриманням напрямки вказівних стрілок і з використанням накидних гайок з 
ущільнювачами). 

 
Контрольні питання: 
1.Види лічильників, їх принцип роботи.  
2. Принцип дії водоміра СХВК-1,5 , схема 
3.Як відбувається установка водоміра в трубопровід. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №10 
 

Тема: Монтаж лічильників витрат газу. 
 

Мета роботи: Усвідомити спосіб виміру витрат газу. Вивчити принцип дії та будову 
ротаметрів. Ознайомитися з правилами монтажу і включення приладів.  
 

Вказівки до виконання роботи 
 
 
Основу вимірювальних комплексів складають вимірювальні пристрої (давачі 

витрати), перетворювачі та прилади, що реєструють витрату і кількість газів та рідин. 
У залежності від умов експлуатації застосовують прилади як для госпрозрахункових 
стаціонарних, так і для оперативних та тимчасових вимірювань. Особливу групу 
приладів і витратовимірювальних комплексів складають зразкові вимірювальні 
пристрої. 

Метод вимірювання витрати газів і рідин за змінним перепадом тиску, який 
використовується в газовій і нафтовій промисловості, простий в реалізації, добре 
вивчений і, по суті, є єдиним стандартизованим методом для госпрозрахункових 
вимірювань. Основні положення методу викладені в “Правилах для вимірювання 
витрати газів і рідин звужувальними пристроями: РД 50-213-80” (введені в дію з 
01.07.1982 р.) і в Міжнародному стандарті ІСО 5167. 

У більшості витратовимірювальних комплексів знаходять застосування 
діафрагмові звужувальні пристрої. З метою зниження безповоротних втрат тиску 
замість діафрагм можуть бути використані труби Вентурі чи витратовимірні сопла. 

Стандартні сопла і труби Вентурі можуть бути використані замість діафрагм для 
вимірювання витрати газу чи рідини. Стандартні сопла мають поздовжну частину з 
боку входу потоку і циліндричну частину, яка закінчується на виході гострою 
кромкою. Труби Вентурі складаються з трьох частин і відрізняються від стандартних 
сопел наявністю конічної частини, що розширюється, на боці виходу потоку. 
Профільні частини сопел і труб Вентурі з боку входу потоку повинні бути гладко 
відшліфовані. Кут φ конусності дифузора на виході потоку з труб Вентурі звичайно 
становить 5°≤φ≤30°. 

Звужувальні пристрої встановлюють у прямолінійній ділянці трубопроводу. 
Напрям прохідного потоку повинен відповідати напрямку, вказаному на кільцевій 
камері чи маркувальній пластині. Довжина патрубка перед звужувальним пристроєм 
повинна забезпечувати нормальний розподіл профілю швидкостей по перерізу потоку. 
Це можливо, якщо довжина патрубка перед звужувальним пристроєм не менше 20D. 
Застосування пластинкових чи трубчастих струменевипрямлячів зменшує довжину 
ділянки трубопроводів перед звужувальним пристроєм. Довжина прямої ділянки 
трубопроводу за звужувальним пристроєм повинна бути не менше 5D. Відбір тиску 
для вимірювання перепаду тиску здійснюється з плюсового і мінусового штуцерів 
камер, в яких розміщується звужувальний пристрій. Штуцери для відбору тиску, 



вимірювання температури і густини потоку необхідно ставити у верхній частині 
перерізу труби. 

При виборі звужувальних пристроїв звичайно враховують їх вартість; втрати 
тиску; складність виготовлення і монтажу; довжину прямих ділянок вимірювальних 
ліній; умови зношування і швидкість руху потоку. Найбільші втрати тиску виникають 
у діафрагмах, найменші – в трубах Вентурі. У газовій промисловості найбільше 
поширення одержали діафрагмові звужувальні пристрої, як найпростіші щодо 
обслуговування, ревізії і монтажу. В практиці експлуатації витратовимірювальних 
комплексів виникає необхідність періодичної перевірки звужувальних пристроїв, їх 
очищення чи заміни. Зняття і встановлення звужувальних пристроїв проводять 
звичайно після перекриття запірних пристроїв на вході та виході вимірювальних ліній 
і після випускання з них газу чи рідини. Вказана операція може бути здійснена і під 
тиском, якщо конструкція камери для встановлення звужувальних пристроїв 
забезпечує таку можливість. Для стандартних витратовимірювальних пристроїв, які 
працюють за змінним перепадом тиску, точність вимірювання лежить у межах 1-2%, 
хоча відомі випадки вимірювання витрати з більшою точністю. 

Витратоміри постійного перепаду тиску або ротаметри застосовуються для 
вимірювання витрати чистих та мало забруднених рідин і газів, що протікають у 
трубопроводах без значних коливань витрати, особливо широко в спиртовому, 
виноробному, пиво-безалкогольному та інших виробництвах. 

 
Випускають ротаметри для місцевого виміру витрати без дистанційної передачі 

показань, з електричною дистанційною передачею показань без місцевої шкали, і з 
пневматичною дистанційною передачею з місцевою шкалою показань. Широко 
застосовуються для вимірювання малих витрат рідин і газів. Основними елементами 
ротаметра для місцевого вимірювання витрати є вертикальна конусна трубка, що 
розширюється догори, 1 (довжина трубки звичайно не менш чим в 10 раз перевищує її 
діаметр) і поплавок - 2, що перебуває в потоці вимірюваної речовини усередині 
трубки. Принцип дії ротаметрів (скляних і металевих) заснований на сприйнятті 
динамічного напору потоку вимірюваного середовища чутливим елементом ротаметра 
- поплавком, поміщеним у конічну трубку, по якій нагору проходить потік 
вимірюваного середовища. У міру підвищення витрати через ротаметр поплавок 
переміщається нагору. При зміні положення поплавка переріз між ним і внутрішньою 
стінкою конічної труби змінюється, що веде до зміни швидкості потоку в прохідному 



перерізі, а отже, до зміни перепаду тиску на поплавку. Переміщення поплавка 
відбувається доти, поки перепад тисків не стане рівним масі поплавка, що доводиться 
на одиницю площі його поперечного переріза. Кожному значенню витрати 
середовища, що проходить через ротаметр при певній щільності й кінематичній 
в'язкості, відповідає певне положення поплавка. поплавок можна візуально 
контролювати по всьому діапазону його використання. Рівноважний стан поплавка, що 
відповідає його певному положенню по вертикалі, однозначно характеризує витрату. 

Ротаметри призначені для вимірювання об'ємної витрати плавнозмінюючихся 
однорідних потоків чистих і слабко забруднених рідин і газів з дисперсними 
включеннями сторонніх часток. 

Промисловий ротаметр для місцевого вимірювання витрати являє собою конічну 
трубку 2 зі скла (або органічного скла), закріплену в металевих головках 5, які стягнуті 
шпильками 4, що утворять захисні решітки навколо скла. У трубці 2 вільно 
переміщається поплавок1. Потік, що рухається, вимірюваної речовини, проходячи по 
косих прорізах, наявним у верхній частині поплавка, обертає його, завдяки чому, 
поплавок центрується в трубці. Шкала 3 приладу (умовно у відсотках) нанесена 
безпосередньо на скляну трубку. Відлік показань приладу роблять по гострій верхній 
кромці поплавка. 

 
Схема роботи ротаметра 

При установці ротаметров, лічильників, врізаються в технологічні трубопроводи, 
необхідно дотримувати наступні правила: площини фланців повинні бути 



перпендикулярні осі трубопроводу і паралельні між собою; ущільнювальні прокладки 
повинні забезпечувати щільність з'єднань і не мати виступів всередину трубопроводу. 
Порушення цих правил може спотворити показання приладів.  

Трубопроводи в місцях установки ротаметров, об'ємних і швидкісних лічильників 
повинні мати відвідні лінії з відповідною запірною арматурою. Якщо діаметр 
умовного проходу лічильника менше діаметра трубопроводу, лічильник встановлюють 
між двома конусними перехідними патрубками. При установці поплавкових рівнемірів 
всіх типів слід звертати увагу на те, щоб поплавець і трос пересувалися вільно. Хід 
поплавця повинен бути рівним або трохи більшим максимального зміни рівня.  

Трубопроводи в місцях установки ротаметрів, об'ємних і швидкісних лічильників 
повинні мати відвідні лінії з відповідною запірною арматурою. Якщо діаметр 
умовного проходу лічильника менше діаметра трубопроводу, лічильник встановлюють 
між двома конусними перехідними патрубками. При установці поплавкових рівнемірів 
всіх типів слід звертати в нимаиие на те, щоб поплавець і трос пересувалися вільно. 
Хід поплавця повинен бути різними або дещо більшим максимального зміни рівня.  

Втрата напору при установці ротаметра до трубопроводу вимірюваного 
середовища не повинна перевищувати 0 01 МПа для рідин і 0 005 МПа - для газів. 

Ротаметр повинен бути розташований у місці, зручному для спостереження, і не 
повинен зазнавати додаткових навантажень від ваги трубопроводу, тому останній 
повинен в безпосередній близькості від місця установки ротаметра мати жорсткі 
опори.  

При вимірюванні витрати ротаметрами необхідно враховувати наступне: 
встановлювати ротаметри можна тільки на вертикальних трубопроводах з напрямком 
потоку вимірюваної середовища знизу вгору; якщо необхідно вимірювати ротаметром 
витрата на горизонтальному трубопроводі, то слід передбачити вертикальний ділянку 
трубопроводу, що переходить після ротаметра знову в горизонтальний; на монтажних 
кресленнях технологічних трубопроводів у місцях установки ротаметрів необхідно 
передбачати обвідні лінії з відповідною запірною арматурою.  

Нижня межа вимірювання ротаметрів дорівнює 10 - 20 % від верхнього. Втрата 
напору при установці ротаметру в технологічну лінію не повинна перевищувати за 
ГОСТ значень: 0 1 кгс / см2 - для рідин і 0 05 кгс / см2 - для газів. 

 
Контрольні питання: 
1.Вимірювальні комплекси для вимірювання витрати газу.  
2. Монтаж ротаметрів 
3.Промисловий ротаметр, принцип дії, схема. 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №11 
 

Тема: Монтаж пневматичних регуляторів 
 
Мета роботи: Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж пневматичних регуляторів. 

Правило установки і підготовки регулятора до роботи і простежити за регулюванням 
температури об'єкта. 

 

Вказівки до виконання роботи 

Як джерело енергії і носія сигналів в пневматичних регуляторах використовується 
стисле повітря. Інформація про поточне значення регульованого параметра, сигнал 
завдання, командний сигнал до виконавчого механізму — всі ці величини 
представлені, в сучасних пневматичних регуляторах у вигляді стислого повітря під 
тиском 0,02— —0,1 МПа. 

Звичайно пневматичний регулятор складається з вимірювального механізму, 
задаючого пристрою, регулюючого і виконавчого механізмів. 

Пневматичні вимірювальні пристрої призначені для безперервного перетворення 
поточного значення регульованого параметра в пневматичний сигнал. 

У даний час широко застосовується велике число пневматичних вимірювальних 
пристроїв різного типу. В схемно-конструктивному відношенні їх можна підрозділити 
на дві групи: вимірювальні пристрої приладового типу, що є різноманітними 
вимірювальними приладами з вбудованими в них пневмоперетворювачами, і 
спеціальні датчики-перетворювачі, діючі як первинні прилади пневматичних систем 
автоматичного контролю і регулювання. Як приклад вимірювальних пристроїв першої 
групи можна назвати автоматичний електронний міст для вимірювання температури за 
допомогою термометра опору, якщо в міст вбудований пневмоперетворювач. До 
вимірювальних пристроїв другої групи відносяться дифманометри типу ДМПК, 
вихідний сигнал яких є стислим повітрям під тиском 0,02—0,1 МПа. 

Як задаюі пристрої в пневматичних регуляторах звичайно застосовуються 
редуктори, стабілізатори тиску «після себе». 

За допомогою настроювальної пружини редуктора можна встановити на виході 
задаючого пристрою певний тиск в межах стандартного діапазону 0,02—0,1 МПа. 

Регулюючий механізм формує один із стандартних законів регулювання і 
складається з елементу порівняння і формуючого пристрою. Елемент порівняння в 
пневматичних регуляторах виконується у вигляді складок мембран, а формуючий 
пристрій — у вигляді вузла «сопло-заслінка» і підсилювача, охопленого зворотними 
зв'язками. 

Пневматичний виконавчий механізм служить для перетворення командного 
пневматичного сигналу, одержуваного на виході регулюючого механізму, в 
переміщення регулюючого органу. Як лінія зв'язку для передачі інформації в 
пневматичних регуляторах використовуються металеві або пластмасові трубопроводи. 
По них сигнал у вигляді надлишкового тиску стислого повітря, що змінюється в 
стандартних межах 0,02—0,1 МПа, передається від вимірювального пристрою і 



задаючого пристрою до регулюючого механізму і від нього — до виконавчого 
механізму. Подібні лінії зв'язку (пневмоприводи) характеризуються обмеженою 
швидкістю передачі сигналів, проте для досить інерційних технологічних процесів 
нафтової і газової промисловості ця швидкість цілком достатня. Довжина 
пневматичних ліній зв'язку обмежена: звичайно вона не перевищує 300 м. 

Монтаж елементів на монтажній платі здійснюють наступним чином. В 
наскрізний отвір монтажної плати вставляють ніжку, що має на обох кінцях різьблення 
МОЗ. На продінутий через плату кінець ніжки надівають прокладку і ніжку 
угвинчують в різьбове гніздо елемента. З іншої сторони плати на ніжку (з радіальними 
отворами або без них) може бути навернений штуцер для подальшої комутації з будь-
яким елементом, приладом і т. п. Штуцер розрахований на підключення пластмасової 
труби з внутрішнім діаметром 4 мм, Якщо пристрої містять багато елементів, які 
об'єднуються групами в типові вузли з самостійної налагодженням, можливий 
безножечный монтаж. При цьому елементи кріплять двома гвинтами, а в платах не 
роблять наскрізних отворів під ніжки. У всіх випадках завод по специфікації 
замовлення комплектно з елементами поставляє монтажні деталі для будь-якого з 
перерахованих вище видів монтажу, причому число монтажних деталей дорівнює 
числу монтажних отворів. Монтаж елементів може бути виконаний як в заводських 
умовах, так і в умовах монтажної зони. 

 
Схема підключення регулятора 
Особливістю є повна пожежо-і вибухобезпечність, що має вирішальне значення 

для ряду виробництв нафтової та хімічної промисловості, а так само бурхливо 
розвиваються деяких галузей кольорової металургії. По-друге, перевагою 
пневматичних систем є їхня менша вартість у порівнянні з електричними.  

Вельми суттєвим аргументом на користь пневматичних систем є їх висока 
надійність навіть у таких важких умовах, як підвищена вологість і запиленість повітря. 
У тісному зв'язку з високою надійністю знаходиться і велика ремонтопридатність, 
також сприяє підвищенню ефективності застосування пневматичних регуляторів.  

Регулятори температури РТК встановлюються в місцях, доступних для 
налаштування і огляду. Для надійно роботи регулятора система технологічних 
трубопроводів, на якій монтуються регулюючий клапан, повинна бути ретельно 
очищена і промита.  

При монтажі внутрішні термобалоны необхідно розташовувати в приміщеннях у 
зоні регульованої середовища так, щоб вони не піддавалися впливу сторонніх джерел 



тепла, для чого необхідно встановлювати їх на півтора метра вище підлоги, не 
встановлювати їх у місцях, схильних до сонячної радіації, уникати місць установки, де 
немає циркуляції повітря, і місць, близько розташованих біля вікон, дверей з холодним 
потоком повітря. 

 
 
 
Контрольні питання: 
1.З чого складається пневматичний регулятор.  
2. Монтаж регуляторів 
3.Схема підключення регулятора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №12 
 

Тема: Наладка систем автоматизації контролю та управління 
технологічних процесів 

 
Мета роботи: Вивчити основні правила пуско-налагоджувальних робіт, склад 

технічних засобів автоматизованих систем управління технологічними процесами. 
Навчиться комплексної наладки. 

Вказівки до виконання роботи 

Пуско-налагоджувальні роботи на обладнанні ПТК АСУ ТП включають в себе:  
- перевірку виконаного монтажу систем відповідно до вимог СНиП 3.05.07-85 

Системи автоматизації, нормативної та технічної документації  
- визначення і встановлення параметрів систем, узгодження робочих 

характеристик приладів і засобів автоматизації, обробку логічних і тимчасових 
взаємозв'язків у відповідності з вимогами проекту  

-усунення причин відмови або помилкового спрацьовування елементів і пристроїв 
системи  

- визначення відповідності пропускної здатності запірно-регулюючої арматури 
вимогам технологічного процесу, правильності положення вимикачів, визначення 
витратних характеристик регулюючих органів і приведення їх до необхідної формі з 
допомогою наявних в інструкції елементів налаштування; уточнення статичних і 
динамічних характеристик об'єкта, коригування значень параметрів налаштування 
систем; отримання від замовника та вивчення графіка роботи технологічного 
обладнання, програм включення в роботу систем в період його комплексного 
випробування  

- включення в роботу систем для забезпечення індивідуального випробування та 
комплексного випробування технологічного обладнання  

- визначення придатності систем до експлуатації і здачу їх замовнику, 
оформлення приемосдаточной документації.  

До складу технічних засобів автоматизованих систем управління технологічними 
процесами, обчислювальної техніки, керуючих і виконавчих пристроїв, засобів 
одержання, перетворення, зберігання, передачі, відображення та реєстрації інформації, 
що підлягають налагодженню, входять:  

- Пристрої одержання інформації про стан технологічного процесу: -
перетворювачі вимірювальні  

- вимірювальні установки, перетворювачі складу, властивостей і структури 
речовини  

- сигналізатори.  



- Засоби перетворення інформації для передачі по каналах зв'язку:  
- комутуючі пристрої  
- розподільні пристрої  
- перетворюючі пристрої.  
- Засоби перетворення, обробки, зберігання інформації і вироблення команд 

управління:  
- вторинні прилади  
- функціональні пристрої, що вбудовуються у вторинні прилади  
- регулюючі пристрої та функціональні  
- регулюючі пристрої та функціональні  
- пристрої оперативні та допоміжні  
- локальні пристрої, елементи систем сигналізації, блокування і захисту  
- пристрої живлення.  
- Пристрою використання командної інформації для впливу на процес:  
- механізми виконавчі електричні  
- виконавчі механізми пневматичні або гідравлічні.  
- Прилади та пристрої локальної дії:  
- прилади вимірювальні  
- регулятори автоматичні  
- допоміжні пристрої.  
Комплексна наладка ПТК АСУ ТП.  
До комплексної наладки ПТК АСУ ТП слід приступити після повного закінчення 

будівельно-монтажних робіт і здачі їх робочої комісії в порядку, встановленому СНиП 
по монтажу технологічного устаткування і приймання в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів. Відповідно до вимог СНиП 3.05.07-85 (з ізм. 1 1990) Системи 
автоматизації виконуються наступні роботи:  

- отримання від Замовника та вивчення графіка включення технологічного 
обладнання в період комплексного випробування  

- розробка програми включення в роботу систем автоматизації в період 
комплексного випробування технологічного обладнання і узгодження її із 
Замовником.  

- підготовка до включення і включення в роботу систем автоматизації для 
комплексного випробування технологічного обладнання; визначення відповідності 
порядку відпрацювання окремих елементів систем сигналізації, захисту, управління 
алгоритмами проекту: усунення причин відмови або помилкового спрацьовування 
окремих елементів і пристроїв в схемах  

- уточнення статичних і динамічних характеристик об'єкта визначення та 
коригування значень параметрів налаштування систем  

- випробування і визначення придатності систем автоматизації до експлуатації  



- 72-чсовое безперервне випробування (прогін) систем спільно з експлуатаційним 
персоналом в період комплексного випробування технологічного обладнання  

- складання системи в експлуатацію  
- оформлення робочої документації  
 
Контрольні питання: 
1.Що включають в пуско-налагоджувальні роботи на обладнанні ПТК АСУ ТП.  
2. Що входить до складу технічних засобів АСУ ТП? 
3.Комплексна наладка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №13 
 

Тема: Наладка системи блокування та сигналізації. 
 
Мета роботи: Вивчити основні правила наладки ланцюгів управління, 

сигналізації і блокування, навчитися проводити перевірку монтажних робіт окремих 
елементів системи. 

Вказівки до виконання роботи 

Налагодження є завершальною операцією перед введенням обладнання в роботу. 
В процесі наладки, повинні бути виявлені та усунені всі можливі дефекти— як 
проектні та заводські, так і виникли при монтажі. Не виявлені своєчасно дефекти є 
потенційним джерелом аварій. Тому налагоджувальні роботи повинні проводитися 
особливо ретельно.  

Зазвичай прийнята наступна послідовність проведення налагоджувальних 
робіт:  

-комплектація і аналіз проектних схем; звірка принципових і монтажних схем; 
перевірка виконання монтажних робіт; вимірювання ізоляції окремих елементів схеми; 
ревізія апаратури і вторинних ланцюгів; випробування електричної міцності ізоляції у 
зібраній схемі;  

-настроювання апаратури і реле;  
-перевірка взаємодії окремих елементів і комплексне опробування роботи всього 

обладнання; 
-повторна перевірка ізоляції у зібраній схемі; оформлення технічної документації.  
Комплектація і аналіз проектних схем. Насамперед перевіряючий повинен мати 

повний комплект всіх виконавчих схем, у відповідності з якими був проведений 
монтаж обладнання і вторинних ланцюгів. У нього входять: принципові (повні) схеми 
керування, сигналізації і блокування роз'єднувачів, монтажні схеми панелей 
управління і сигналізації (якщо роз'єднувачі можуть управлятися дистанційно зі щита 
управління), монтажні схеми приводів і панелі блокування роз'єднувачів, схеми 
підключення вторинних ланцюгів до зборках затисків електричних приводів, панелей і 
шаф керування, схеми кабельних зв'язків, журнали контрольних кабелів. Спочатку 
проводиться аналіз принципових схем керування, сигналізації і блокування 
роз'єднувачів. При цьому перевіряється правильність взаємодії всіх елементів 
відповідних схем, відсутність помилкових зв'язків і обхідних ланцюгів, які можуть 
виникати в момент спрацьовування або повернення апаратури. Потім перевіряється 
однаковість маркування всіх ланцюгів, і, нарешті, по специфікаціям перевіряється 
відповідність параметрів всієї встановленої апаратури, кабелів і вторинних ланцюгів 



номінальним значенням струму і напруги. У необхідних випадках до схеми вносяться 
виправлення.  

Перевірка виконання монтажних робіт. Проводиться огляд стану вторинної 
комутації. Проводка, збірки затискачів, затискачі апаратури очищаються від пилу; 
необхідно звертати увагу на можливі пошкодження ізоляції гризунами, що нерідко має 
місце, особливо на ВРП.  

Потім проводиться від'єднання від рядів затискачів всіх кабелів, що зв'язують між 
собою панелі, шафи управління, приводи, що перевіряється приєднання. Перевіряється 
правильність виконання зв'язків між окремими апаратами по черзі у всіх шафах 
управління (приводах, панелях) роз'єднувачів у відповідності з маркуванням ланцюгів, 
тобто здійснюється «продзвонювання» всіх ланцюгів. На час прозвонки всі дроти, які 
пов'язують між собою апарати, повинні бути від'єднані від затискачів цих апаратів 
хоча б з одного боку. При цьому можна не відключати дріт від тих затискачів, які 
з'єднуються з розімкнутими контактами реле, кнопок, ключів керування, КСА і т. п. 

Далі переходять до вивірки кабельних зв'язків між окремими шафами, панелями, 
приводами цього приєднання. Робота починається зі звірки з кабельним журналом 
марки, кількості і перерізу жив прокладених кабелів, а також правильності маркування 
згідно зі схемами. Потім проводиться прозвонка жил кабелів, при цьому короткі 
кабелі, що з'єднують шафи, приводи і т. п., розташовані поруч, також можуть 
прозваниваться «пробником». Довгі кабелі прозванивают удвох з використанням 
телефонних трубок. У кожної їх них навушник (телефон) і мікрофон повинні бути 
з'єднані послідовно, крім того, в одній із трубок послідовно повинна бути включена 
батарейка від кишенькового ліхтаря. При проведенні робіт взимку на ВРП не слід 
брати цю трубку, так як можливе замерзання електроліту батарейки і відмова з-за 
цього зв'язку. Один з працюючих підключається до першої по порядку жилі кабелю і 
до «землі», а інший, підключаючись по черзі до всіх жилах цього кабелю, знаходить 
потрібну жилу в той момент, коли перевіряючі починають чути один одного.  

Далі, орієнтуючись на маркування, прозванивают всі інші жили, включаючи і 
резервні.  

Вимірювання опору ізоляції всіх жил кабелю (в тому числі і резервних) між 
собою і кожної жили на «землю» проводиться після закінчення прозвонки з 
допомогою мегаомметра 2500 Ст. Робота проводиться удвох, при суворому 
дотриманні правил техніки безпеки. Ізоляція окремих жил кабелю не повинна 
відрізнятися від інших більш як у 3-4 рази, ізоляція кабелю в цілому вважається 
задовільною, якщо вона не менше 10 мОм [4]. Вимірювання ізоляції вторинних кіл 
збірок, шаф, приводів перевіряються приєднань також проводиться мегомметром 2500 
В безпосередньо перед підключенням жил кабелів на свої місця. Опір ізоляції цих 
ланцюгів не повинно бути менше 10 мОм.  



Ревізія апаратури. Здійснюється поелементна перевірка апаратури, яку 
рекомендується проводити в такому обсязі.  

У реле, магнітних пускачів і контакторів проводиться зовнішній огляд їх корпусів, 
перевіряються щільність прилягання кришок, наявність і якість  

ущільнень, які обмежують потрапляння пилу всередину апарату або реле.  
Далі проводиться внутрішній огляд, при якому перевіряються механічна 

справність апарату або реле, відсутність корозії металевих деталей, віддаляється пил, 
тирса і т. п. 

Випробування електричної міцності ізоляції у зібраній схемі. По закінченні 
механічної ревізії всіх реле і схеми апаратури управління і сигналізації роз'єднувачів 
перевіряється приєднання проводиться повна збірка усіх вторинних ланцюгів. 
Залишаються незібраними тільки ланцюги зв'язку з джерелом живлення оперативним 
струмом і з ланцюгами центральної сигналізації (якщо вони є). Всі сигнальні лампи 
повинні бути вставлені, вимикачі в їхніх ланцюгах включені, контакти реле 
електромагнітної блокування, подають харчування схеми приводів, замкнуті. В 
одному з шаф (на одній з панелей) об'єднуються тимчасовими провідниками 
різнойменні ланцюга управління і окремо — ланцюга сигналізації. Мегомметром 2500 
В проводиться почергове вимірювання опору ізоляції зазначених ланцюгів відносно 
«землі», яке повинне бути не нижче 1 мОм. Потім до зазначених ланцюгів 
підключається джерело змінної напруги, і останнє плавно підвищується до 500 У. При 
цьому перевіряється, що відсутні тріски, розряди і далі напруга піднімається до 1000 В 
і витримується протягом 1 хв. Проводяться огляд і прослуховування кіл, що 
перебувають під випробувальною напругою, після чого воно плавно знижується до 
нуля. В процесі випробування не повинно спостерігатися ознак пробою ізоляції: різких 
кидків струму витоку, коливання напруги і характерних для пробою клацань. 
Виміряний після випробування з допомогою мегаомметра 2500 В опір ізоляції має 
бути не нижче, ніж було до випробувань. В таких випадках вважається, що 
перевіряються ланцюга витримали випробувальна напруга. Під час проведення 
перевірки необхідно суворо виконувати правила техніки безпеки, щоб повністю 
виключити потрапляння людей під випробувальна напруга. Після випробування всі 
тимчасові перемички знімаються, після чого в ланцюзі перевіряється обладнання може 
бути поданий оперативний струм. 

Оформлення документації. Після закінчення налагоджувальних робіт 
оформляється технічна документація. Всі виправлення і доповнення, внесені в схеми, 
ряди затискачів, кабельні журнали, виконуються чітко і ясно тушшю або чорнилом і 
візуються особами, які проводили роботи. На кресленнях проставляється дата 
закінчення налагодження. Оформляються протоколи налагоджувальних робіт. На 
кожне приєднання складається свій паспорт-протокол, в якому повинні бути 
зафіксовані паспортні дані всій налагодженої апаратури, наведено результати її ревізії, 



відзначені значення рівнів ізоляції ланцюгів, дані електричних характеристик, знятих в 
процесі налагодження. В паспорт-протокол заносять дані комплексного випробування 
і вказується, який відповідає схемі взаємодія ланцюгів. Всі зміни і доповнення, 
вироблені в процесі налагоджувальних робіт, повинні бути перераховані в паспорті-
протоколі. В кінці дається висновок про можливість введення в роботу налагодженого 
обладнання, яке скріплюється підписом осіб, які виконували роботи.  

Організація експлуатації. З метою підтримки ланцюгів управління, сигналізації і 
блокування роз'єднувачів у працездатному стані їх необхідно піддавати періодичним 
перевіркам. До них відносяться профілактичні контроль і відновлення, випробування, 
позачергові і післяаварійні перевірки. Перший профілактичний контроль проводиться 
після 10-15 місяців експлуатації, на третій рік — часткове відновлення, на п'ятий — 
випробування і на шостий — профілактичне відновлення. Далі цикл перевірок 
повторюється приблизно у такій же послідовності. 

 
Контрольні питання: 
1. Послідовність проведення налагоджувальних робіт:.  
2. Випробування електричної міцності ізоляції у зібраній схемі 
3. Оформлення документації. 
4. Перевірка виконання монтажних робіт 
 


	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №1
	Тема:  З’єднання та окінцевання жил кабелю та проводу
	Мета роботи. Навчитися оконцовивать з'єднання проводів, монтувати відкриту і приховану проводки, проводки поза приміщеннями, а також введення.
	Вказівки до виконання роботи
	Обробляння кінців та з'єднання жил проводів. Ці операції з алюмінієвих ізольованих проводів виконують обпресуванням, зварюванням, паянням або за допомогою болтових і гвинтових стисків; з мідних жил — обпресуванням, паянням або використовуючи стиски. Д...
	Рис. 1. Опресовування алюмінієвих жил перетином 2,5—10 мм2:
	а - підготовка для однобічного опресовування, б - те саме, для двобічного обпресування, - опресовування з'єднання з допомогою кліщів, р — вид з'єднання після обпресування
	Алюмінієві однопроволочні жили перетином 2,5—10 мм2 спресовують в гільзах, які вибирають у відповідності з кількістю і перетином жив. Кінці жив і внутрішню поверхню гільзи зачищають до металевого блиску, вставляють жили в гільзу і виробляють опресовув...
	Однопроволочні алюмінієві жили перерізом 25-120 мм2 і багатодротові перетином 16-240 мм2 спресовують в алюмінієвих і мідно-алюмінієвих наконечниках, а з'єднують — в алюмінієвих гільзах. Послідовність операції показана на рис. 2. Вибирають наконечник а...
	Рис. 2. Опресовування алюмінієвих жил перетином 25-120мм2:
	а - зачищення внутрішньої поверхні наконечника, б - змащення внутрішньої поверхні наконечника кварцевазелиновой пастою, - зачистка жив, р - змазування жив кварцевазелнновой пастою, д - вид після обпресування
	Мідні багатодротяні жили перерізом 1-2,5мм2 спресовують прес-кліщами. Попередньо в кільцевому наконечнику знімають з жили ізоляцію, зачищають жилу до металевого блиску, туго скручують плоскогубцями. Вибирають відповідний наконечник, укладають у нього ...
	При опрессовке гребінчастим пуансоном і матрицею ізоляцію з кінців жил знімають, не скручуючи їх, обертають двома шарами мідної або латунної стрічки (фольги) товщиною 0,2 мм, шириною 18-20мм і обжимають місця з'єднання прес-кліщами.
	Зварювання застосовують для окінцювання й з'єднання алюмінієвих жил проводів і кабелів для з'єднання алюмінієвих жил з мідними, причому переріз жил не повинно перевищувати 10 мм2. Зварку ведуть під флюсом. Флюс видаляє плівку оксиду з поверхні алюміні...
	Місця зварних з'єднань попередньо очищають від шлаку і залишків флюсу щіткою з кардоленты або наждачним папером, а потім вкривають лаком або ізолюють поліетиленовим ковпачком.
	Рис. 3. З'єднання і відгалуження алюмінієвих жил пайкою шляхом подвійної скрутки з жолобом
	Паяння використовують в тих випадках, коли немає можливості застосувати зварювання або опресовування або, якщо необхідно виконати відгалуження з мідних жил перетином 16 мм2 і більше.
	Паяння алюмінієвих жил виконують припоєм А (58,5% цинку, 40% олова й 5% міді) або припоєм ЦА-15 (85% цинку і 15% алюмінію), причому однопроволочных перетином 5—10мм2 — шляхом подвійної скрутки з жолобом. З жив видаляють ізоляцію, зачищають до металево...
	Пайку багатодротяна жив перерізом 16-150 мм2 ведуть в такій послідовності. Знімають з кінця жили ізоляцію. Якщо паперова ізоляція, то у місця обріза накладають нитяною бандаж, а потім видаляють її пассатижами. Очищений кінець обробляють ступенями. На ...
	Форму нагрівають полум'ям, починаючи з середньої частини дна, і далі ведуть його по всій поверхні. Пруток припою вводять у полум'я і сплавляють у ливникової отвір, поки воно не заповниться. При цьому розплавлений припій перемішують гачком із сталевого...
	Алюмінієві жили оконцовывают пайкою, використовуючи наконечники типу ЛА. При цьому перетин наконечника повинно бути на одну сходинку вище перерізу жили для кращого проникнення припою у зазор між ними. Внутрішню поверхню гільзи наконечника зачищають ст...
	Мідні жили паяють м'якими олов'яно-свинцевими припоями ПОС (29-31% олова, 1,5—2% сурми, 0,1% міді, 0,2% вісмуту, 0,05% миш'яку) з використанням флюс-каніфолі або спиртового розчину каніфолі. З'єднують і ответвляют скручуванням, при цьому видаляють з к...
	Багатопровідні жили оконцовывают у вигляді кільця, а потім лудят. Для цього знімають ізоляцію з кінця жили на довжину 30— 35 мм і зачищають до металевого блиску наждачним папером. Круглогубцями вигинають кінець жили у вигляді кільця, покривають його к...
	Болтові і гвинтові стиски. З'єднання за допомогою болтових або гвинтових стисків трохи дорожче сполук обпресуванням, зварюванням або паянням і вимагає постійного контролю та періодичного підтягування в процесі експлуатації. Однак для такого з'єднання ...
	Для забезпечення надійного і постійного контакту застосовують пружинні шайби і шайби з відбортовкою, що перешкоджають видавлювання проводу з-під головки або гайки контактного затискача (шайби-зірочки). Для приєднання до затискача з кінця жили знімають...
	Монтаж відкритої електропроводки. При монтажі відкритої проводки використовують наступні інсталяційні матеріали: ролики, ізолятори, втулки, воронки, глухарі, якоря і гаки. На деревян-них стінах ролики закріплюють шурупами з напівкруглою головкою. Щоб ...
	Проходи через стіни і міжповерхові перекриття виконують в ізоляційних трубках. На виході на трубки надягають фарфорові воронки (у сирих приміщеннях) або втулки (в сухих приміщеннях). В стіну їх вмазують алебастровим розчином. Кожен дріт укладають в ок...
	Прохід через міжповерхові перекриття виконують в сталевій трубі. У верхньому приміщенні вона повинна знаходитися на відстані 1,5 м від підлоги. У разі прокладання по стінах і стелям алюмінієвих ізольованих проводів перерізом 4,6 і 10 мм2 найбільша від...
	Перед прокладкою плоских проводів розмічають місця встановлення апаратури управління, кріплення дроту і його проходу через стіни та перекриття. Розмічають, а потім просвердлюють або пробивають отвори для встановлення кріпильних деталей під груповий щи...
	Прокладку зазвичай починають з найближчої до групового щитка ответвительной коробки. На кінцях дроти вирізають разъединительную плівку довжиною 75 мм. Якщо трижильний провід, розрізають також перемичку між другою і третьою жилами. Провід ретельно випр...
	Плоскі дроти з розділовим підставою при відкритій прокладці кріплять спеціальними цвяхами. Цвяхи забивають невеликим молотком, застосовуючи якесь пристосування, що-щающее провід від пошкодження при ударах. У вологих неопалюваних приміщеннях під капелю...
	Для оброблення плоских проводів застосовують універсальні кліщі. Ними можна розрізати плівку, выкусывать її, знімати ізоляцію з кінців проводів, зачищати жили і робити на кінцях проводів кільця під контактний гвинт. Плоскі проводи з'єднують і ответвля...
	Монтаж прихованої електропроводки. Плоскі дроти АППВС, АПН, АППВ і АПВ прокладають безпосередньо під шаром штукатурки, в швах між блоками, в порожнечах плит і т. п. Трасу розмічають після закінчення основних будівельних робіт. Починають її з місць вст...
	Для з'єднання і відгалуження плоских проводів застосовують пластмасові чи металеві відгалужувальні круглі коробки з кришками. Коробки зміцнюють на стінах і в гніздах на алебастровому розчині, а також дюбелями або цвяхами. Коробку встановлюють так, щоб...
	У всіх коробках і з'єднаннях проводу спочатку з'єднують скручуванням. З'єднання зварюють або спресовують і ізолюють після перевірки всієї групової мережі. При з'єднанні в коробках і при з'єднанні апаратури керування залишають запас проводу.
	Монтаж електропроводки в каналах будівельних конструкцій. Така проводка застосовується для групових і живильних мереж у великопанельних будівлях. Канали роблять у залізобетонних, гіп-собетонных і шлакобетонних плитах, а також в панелях зовнішніх стін....
	Дроти і способи їх прокладання вибирають залежно від характеру приміщень і умов навколишнього середовища. Проводи ПР і АПР відповідно з мідної та алюмінієвої жилами застосовують для нерухомих проводок в сухих приміщеннях і кріплять на роликах або ізол...
	Для відкритої проводки в сухих і пожежонебезпечних приміщеннях застосовують провід АППР. Дроти АПРТО, ППВ, АППВ рекомендуються для прихованої проводки в сухих, вологих і запилених приміщеннях. У сховищах нафтопродуктів на нафтобазах для зовнішніх прок...
	Електропроводки, не захищені ізольованими проводами на ізоляторах, можна застосовувати для всіх невибухонебезпечних установок, у тому числі і зовнішніх. У всіх непожаро - і невибухонебезпечних приміщеннях з високою температурою, доцільно прокладати го...
	Електропроводки в трубах як відкриті, так і приховані, застосовують в основному, якщо необхідно захистити проводи від механічних пошкоджень або ізоляцію і жили від впливу агресивних середовищ. Для цієї мети вибирають сталеві, вініпластовие, поліетилен...
	Монтаж електропроводки в поліетиленових трубах. В процесі заготівлі поліетиленових труб їх доводиться розрізати, згинати і з'єднувати. Ріжуть труби маятниковими дисковими пилами. При невеликому обсязі робіт труби ріжуть ручними ножицями або ножем. Зги...
	З'єднують труби шляхом зварювання або обсадження. При з'єднанні зварюванням застосовують литі поліетиленові муфти, чи муфти з розтрубом і кутові сполучні елементи. При безмуфтовом з'єднанні труб для приєднання до коробок і патрубкам на їх кінцях выпре...
	Зварку ведуть наступним чином. На попередньо нагріту до потрібної температури головку насаджують муфту або розтруб, а кінець зварюваної труби вставляють в гільзу. Після оплавлення зварювані деталі знімають з інструменту і відразу ж з'єднують, після чо...
	При обсадке соединяемую трубу щільно, до упору вставляють в розтруб. Потім розігрівають його гарячим повітрям до 100-120  С. При охолодженні, поліетилен розтруба прагне повернутися до первісної форми і щільно обжимає трубу.
	При прокладці проводів в поліетиленових трубах застосовують пластмасові чи металеві коробки. З'єднують труби з коробками шляхом щільної посадки кінців труб на патрубки коробок з допомогою муфт і спеціально виготовлених втулок. Спочатку
	закріплюють коробки, а потім вже укладають труби. При укладанні в борозни труби кріплять алебастровим розчином через кожні 0,7—0,8 м.
	Монтаж електропроводки у вініпластових трубах. Вініпласт не володіє пружністю, тому найбільш надійний і простий спосіб з'єднання вініпластових труб між собою, а також з муфтами і коробками — склеювання. Для цієї мети застосовують клей, що містить 86 ч...
	З'єднують труби з допомогою литих вініпластових муфт, а також поліетиленових, капронових, пластмасових або металевих розподільчих коробок. Для під'єднання до коробок з поліетилену і капрону служать спеціальні вініпластовие втулки, склеюються з трубами...
	Під сталеві скоби встановлюють прокладки з пресшпану.
	Загальні правила монтажу зовнішньої проводки і введення. Щоб уникнути пошкодження ізоляції проводів під час монтажу на кінці труб надягають втулки або оконцеватели. Дроти через труби протягують за допомогою сталевого дроту. Довжина кінців дроту на вих...
	По стінах будівель проводу рекомендується прокладати по вертикалі один під іншим. При довжині прольоту до 6 м відстань між ними повинно бути не менш 100 мм, а при більшій довжині — не менше 150 мм. При перетині з водостічними трубами (на відстані 300-...
	В багатоповерхові будівлі проводу вводять через стіни, а невисокі одноповерхові — через дах. Якщо введення роблять зі стовпів повітряних ліній, а також при переходах від одного будинку до іншого, дроти закріплюють на ізоляторах заглушками. Для введенн...
	Дроти, що проходять через стіни, з проводами, закріпленими на ізоляторах заглушками, з'єднують скручуванням. Відстань від встановлених на стінах будівель ізоляторів вводу до поверхні землі повинна бути не менше 2,75 м, а між проводами введення і від н...
	Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт. При роботі на діючих електроустановках треба завжди пам'ятати про можливість ураження струмом. Необхідно чітко уявляти собі ту небезпеку, якої можна зазнати, якщо не виконувати вимог техніки безпеки. Для ...
	Якщо людина потрапила в зіткнення з струмоведучими частинами, необхідно якомога швидше звільнити його від дії струму. При роботах, пов'язаних з процесом пайки, — не допускати розбризкування припою і флюсу, не торкатися нагрітих частин. Роботу на висот...
	Контрольні питання:
	1. Марки проводів, застосовуваних при монтажі.
	2. Послідовність операцій при оконцевании і з'єднанні проводів (мідних, .алюмінієвих).
	3. Інструмент, використовуваний при оконцевании і з'єднанні проводів.
	4. Послідовність операцій при пайку проводів (мідних, алюмінієвих).
	5. Види настановних матеріалів, застосовуваних при внутрішніх проводках.
	6. Способи прив'язки проводів на роликах.
	7. Схеми кріплення ізоляторів до прив'язки проводів.
	8. Правила прокладки плоских проводів при відкритої і прихованої проводки.
	9. Правила монтажу для прокладки електропроводок у сталевих і пластмасових трубах.
	10. Правила прокладки зовнішньої проводки і введення.
	11. Техніка безпеки при монтажі електропроводки.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №2
	Тема:  Монтаж внутрішніх електропроводок. Проводки поза приміщенням та введення всередину.
	Мета роботи. Навчитися з'єднувати жили кабелю в поливинилхлоридах, гумових, свинцевих і чавунних муфтах. Вміти приєднувати заземлюючі проводки, виконувати кінцеві закладення кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією жив, з паперовою ізоляцією, а так...
	Вказівки до виконання роботи
	З'єднання жил кабелю. Окремі жили з'єднують шляхом зварювання, опресування або електрозварювання. Перед паянням жили очищають від ізоляції і окислів на довжину 30-40 мм в залежності від перерізу жили. Мідні жили перерізом до 2,5 мм2 перед пайкою скруч...
	Рис. 1. Підготовка жил до з'єднання:
	а - скрутка мідних жив перед пайкою, б -скрутка алюмінієвих жив перед пайкою, - жили перед обмоткою стрічкою для обпресування, р - гільзи для з'єднання пайкою, д - навивка жив перед зварюванням
	Для захисту ізоляції жил під час пайки використовують азбестовий шнур. Жили скручені нагрівають паяльною лампою до початку плавлення припою і далі сильно (з натиском) натирають їх припоєм. Припій очищає від окису і облуживает поверхню жил.
	Рис. 2. З'єднання кабелів у полівінілхлоридних і гумових муфтах:
	а - оброблення кабелю, б - загальний вид з'єднання 1 - броня, 2 - бандаж, 3 - жили в заводській ізоляції, 4 - оболонка, 5 - бандаж з крученого шпагату, 6 - стрічка полівінілхлоридна, 7 - киперная стрічка, 8 - жили з ізоляційної трубкою в місці з'єднан...
	Обпресуванням з'єднують тільки мідні жили. При цьому зачищені кінці жив складають внапуск, обгортають м'якою мідної або латунної стрічкою товщиною 0,2-0,3 мм і обжимають ручними лещатами. З'єднання покривають флюсом ВАМИ (для алюмінієвих проводів) або...
	Для ізоляції місць з'єднання алюмінієвих і мідних жил з гумовою або пластмасовою оболонкою застосовують поліетиленові стрічки або труби. Місця з'єднання жил з паперової ізо-ляцией закривають паперовими гільзами, просоченими парафіном. Ізоляційні трубк...
	Полівінілхлоридні і гумові муфти застосовують для з'єднування кабелів з пластмасовими і гумовими оболонками. Оброблення кабелю показана на рис. 2. Довжина оголених жив залежить від їх числа і становить 150-300мм. Довжина муфти повинна бути на 80 мм бі...
	Свинцеві муфти рекомендуються для з'єднання кабелів зі свинцевої або алюмінієвої оболонкою, а також з гумовою або паперовою ізоляцією. Муфти виготовляють з труб або з листового свинцю завтовшки 2-3мм. Внутрішній діаметр муфти повинен бути на 25-30мм б...
	Свинцеву муфту припаюють до оболонок кабелів, попередньо підігрів паяльною лампою і протерши ганчіркою, просоченою стеарином. Якщо кабель в алюмінієвій оболонці, її облуживают припоєм марки А. Для цього припій розтирають сталевий пензликом в полум'ї п...
	Чавунні муфти служать для з'єднання в землі всіх різновидів контрольних кабелів, що використовуються в пристроях контролю та автоматизації. Сполучені кінці кабелів закріплюють навпроти один одного, відстань між торцями повинно бути 240÷360 100мм. З'єд...
	Рис. 3. З'єднання заземлюючої проводки:
	а - у чавунній муфті, б - у свинцевій муфті, - в полівінілхлоридній або гумовій муфті 1-пайка, 2 - заземлюючий провід, 3 - бандаж
	Приєднання заземлюючих проводок. Заземлюючі проводки (рис. 3) приєднують до оболонок і броні кабелю до накладення ізолюючих обмоток на корінець оброблення або до того, як насунути на місце оброблення воронку. Кабелі з паперовою ізоляцією приєднують пі...
	Рис. 4. Штепсельний роз'єм серії 2РМ:
	а - для неэкранированного кабелю, 6 - для екранованого кабелю з кутовим патрубком 1 -гумова втулка ущільнювальна, 2 - гайка з притиском для неэкранированного кабелю, 3 - сполучна на-кидная гайка, 4 - екрануюча гайка
	Алюмінієві оболонки обуживают спочатку припоєм марки А, а потім припоєм ПОС-30. Мідний многожиль-ний заземлюючий провід перетином 4мм2 обслуговують припоєм ПОС-30 по всій довжині. Проводку прокладають уздовж кабелю по обкладеним місцях, скріплюють з б...
	Закладення кабелю в штепсельні роз'єми. Існує кілька конструкцій штепсельних роз'ємів. Зовнішній вигляд роз'єму серії 2РМ показаний на рис. 4. Роз'єм серії ШР має таку ж конструктивну форму. При заробці неэкранированных пучка кабелів або проводів в ро...
	Закладення кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією жив. Закладення такого кабелю може бути «сухий» або із застосуванням воронок. При сухій закладенні застосовують захист з полівінілхлоридних трубок. Спочатку кабель розбирають. Довжина ділянки, що ...
	При кінцевий закладенні із застосуванням найтритового лаку жили розводять в сторони «метелочкой». Торець оболонки, обмотку і жили на довжину 10-15мм рясно покривають лаком (пензликом). Після цього жили зводять разом. На обмотку і жили накладають банда...
	При заробці кабелю в сталеву воронку його оболонку випускають на меншу довжину, ніж при сухій закладенні. На початку воронку зрушують вздовж кабелю, щоб вона не заважала подальших операцій. На жили надягають полівінілхлоридні трубки і пропускають їх в...
	Закладання кабелів з паперовою ізоляцією жив. Такий кабель також закладають сухим способом або у воронки. При сухій закладенні ізоляції кожної жили на відстані 20-50мм від торця вразбежку накладають однорядний бандаж з суворих ниток. Ізоляцію з кінців...
	При закладенні у воронку (рис. 4) кабель розбирають і зрушують воронку так, щоб вона не заважала подальших операцій. На відстані 15-20мм від обріза поясний ізоляції знімають ізоляцію жил. Підрізати ізоляцію ножем забороняється. Для знежирення жили про...
	Рис. 4. Кінцева закладення у воронці кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією жил: 1 - жили в полівінілхлоридної трубки, 2 - кришка воронки, 3 - воронка, 4 - парафін, 5 - бандаж, 6 - обмотка з бандажем із кручених ниток, 7 - підмотування з промасле...
	При обробленні кабелю з застосуванням епоксидного компаунда краю оболонки для кращого зчеплення надсекают. Паперову ізоляцію перев'язують бандажами .з крученої нитки, а вище бандажа видаляють. Металеву оболонку, поясну ізоляцію і ділянки жив, що залиш...
	Техніка безпеки при з'єднанні і оконцевании кабелів. При монтажі кабельних закладань із застосуванням мастики мастику розігрівають у спеціальному посуді з носиком для зливу, при цьому температуру мастики контролюють. Доводити її до кипіння не можна. З...
	Епоксидний компаунд і затверджувач не повинні потрапляти на шкіру, тому не рекомендується їх використовувати, поки вони повністю не затвердіють, при цьому треба бути в спецодязі, окулярах і гумових рукавичках із бязевої підкладкою. Потрапив на шкіру с...
	Перед початком робіт необхідно перевірити справність паяльної лампи. Розігрівати лампи під обладнанням і проводами, а також поблизу апаратів, заповнених маслом, забороняється.
	У звіті повинні міститися такі відомості.
	Контрольні питання:
	1. Марка застосовувалися кабелів.
	2. Послідовність операції при з'єднанні кабелю в полівінілхлоридних, гумових, свинцевих і у чавунних муфтах.
	3. Правила з'єднання заземлюючих проводок.
	4. Послідовність операції при кінцевий закладенні кабелі з гумовою, пластмасовій або з паперовою ізоляцією жив.
	5. Порядок закладення кабелю в штепсельні роз'єми.
	6. Інструмент та матеріали, що застосовуються при обробленні кабелю.
	7. Правила техніки безпеки при з'єднанні і оконцевании кабелю.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №3
	Тема:  Монтаж та з’єднування трубних проводок.
	Мета роботи: Вивчити пристрій і монтаж сполучної і запірної арматури для роз'ємних з'єднань трубних проводок. Підготувати, розмітити і зігнути труби ручним трубогибом. Змонтувати проводку і провести її гідравлічне випробування.
	Вказівки до виконання роботи
	Для з'єднання імпульсних, командних, що живлять та інших трубних проводок в системах контролю і регулювання технологічних процесів найбільше застосування знайшли такі труби: сталеві водогазопровідні, неоцинковані та оцинковані з умовним проходом 8, 15...
	Пластмасові трубні проводки до приладів в більшості випадків виконують з поліетиленових, вініпластових і полівінілхлоридних труб. Вони витримують температуру навколишнього середовища від -50 до 50 С. Один з основних недоліків пластмасових труб - їх не...
	З'єднання трубних проводок можуть бути як роз'ємними, так і нероз'ємними. Роз'ємні з'єднання сталевих водогазопровідних труб виконують на різьбі з допомогою з'єднувальних частин із сталі або ковкого чавуну. Для роз'ємних з'єднань цих труб застосовують...
	Металеві трубні проводки до приладів ДСП приєднують згідно ГОСТ 20954-75. Нероз'ємні з'єднання сталевих труб виконують зварюванням. На прямих ділянках труби зварюють встик або з'єднують муфтою, привариваемой до них з обох сторін.
	Для відключення імпульсних, що живлять та інших трубних проводок застосовують запірну арматуру. Її вибір залежить від температури, тиску, переміщається середовища. На трубопроводах умовним проходом 15 - 40мм найчастіше використовують клиноподібні засу...
	Рис. 1. Засувка клиновидна:
	1, 9 - гайки, 2 - маховик, 3 - шпиндель, 4 - кришка, 5 - натискна гайка, 6, 8, 11 -втулки, 7 - азбестова набивання, 10 - клин, 12 – корпус; А, Б - проходи
	При підвищених вимогах до трубних проводках застосовують вентилі підвищеного тиску ВПД і голчасті запірні вентилі ЗВ. Відібрані сталеві труби оглядають. Труби, що мають тріщини, вигини, задирки і вм'ятини глибиною понад 1мм, вважаються непридатними дл...
	Розмічають труби мірним інструментом, наприклад, рулеткою, а ріжуть - механізованим інструментом типу электрошлифовальной машини Е-2103. Площині обріза повинні бути перпендикулярні осі труби, відхилення не повинне перевищувати 0,5 мм, з внутрішньої і ...
	Для згинання труб у лабораторних умовах можна використовувати гідравлічний (рис. 2, а) або ручний трубогиби (рис. 2, б, в).
	Рис. 2. Трубогиби, гідравлічний (а) і ручні (б, в):
	1 - завзятий ролик, 2 - траверса, 3 -поршневий масляний насос, 4 - змінні сектори
	Гнуть труби у холодному стані, без набивання піском. Гідравлічний трубогиб з ручним приводом призначений для згинання сталевих водогазопровідних труб умовним проходом 15 - 50мм. Максимальний кут згинання 100 , максимальне зусилля на рукоятку 250Н. Тру...
	При гнутті труб необхідно дотримуватися таких вимог: труба в місці вигину повинна мати плавні обриси, овальність її поперечного перетину не повинна перевищувати 10%, шов повинен бути міцним і не деформуватися. Щоб ці вимоги були забезпечені, мінімальн...
	Монтаж і прокладка. Монтаж та прокладання трубних проводок - відповідальна операція, від якості якої залежить робота системи. Проводки прокладають по найкоротшим відстаням між сполучуваними приладами на відстані 25 - 30мм від стін. Щоб забезпечувався ...
	Трасу проводки розмічають за допомогою шнура, після чого встановлюють опорні конструкції: кронштейни або кабельні полиці, прикріплюються до стіни дюбелями або привариваемые до металевих конструкцій, опорні скоби або підвіси.
	Таблиця 1. Максимальні відстані між опорами трубних проводок, м
	Проводка не повинна мати перекосів. Відстань між опорами проводок залежить від матеріалу труб і їх діаметра (табл. 1). У місцях повороту або відгалуження кріплення встановлюють по обидві сторони трубопроводу на відстані, що забезпечує компенсацію пров...
	По закінченні монтажу трубну проводку оглядають, продувають стисненим повітрям для видалення з неї твердих частинок і пилу і випробовують на міцність і щільність. Міцність і щільність перевіряють гідравлічним або пневматичним шляхом, створюючи в труба...
	Трубопроводи, що підводять випробувальну рідина або повітря від насосів, компресорів та балонів до випробуваним трубних проводках, в зібраному вигляді з запірною арматурою і манометрами попередньо відчувають гідравлічним тиском.
	Гідравлічні випробування. До одного кінця випробуваного трубопроводу підключають гідравлічний ручний насос, а на протилежному і на відгалуженнях встановлюють заглушки.
	При позитивній температурі повітря в якості випробувальної середовища застосовують воду. Нагнітаючи воду через прес, створюють необхідний тиск в трубопроводі (перевіряють по манометру). Повітря з трубопроводу випускають через вентилі або протягом декі...
	При робочому тиску 5 105Па створюване в трубах пробне тиск повинен становити 1,5 робочого, але не менше 2 105Па, а понад 5 105Па - 1,25 робочого тиску. Під час гідравлічних випробувань тиск піднімають по щаблях: перша ступінь - (0,5 - 2) 105Па (попере...
	Пневматичні випробування. Застосовують для трубних проводок, що працюють при тиску менше 0,7 105Па. В якості тестового середовища служить повітря або інертний газ. Пневматичні випробування проводять у два етапи - спочатку на міцність, а потім на щільн...
	Проводку вважають придатною для експлуатації, якщо в процесі пневматичних випробувань тиск в ній не падало, а при огляді не було виявлено тріщини і течі.
	Технічне обслуговування. Полягає в контролі щільності трубних проводок. Шляхом зовнішнього огляду виявляють течі і порушення ущільнень. Якщо виявлені витоки, підтягують накидною гайкою сальники вентилів; якщо після цього витік триває, сальник замінюют...
	Техніка безпеки при монтажі і експлуатації трубних проводок. При різанні, згинанні, обпилюванні металу, монтажі проводок і т. п. необхідно користуватися тільки справним інструментом.
	Монтувати трубні проводки на висоті слід з риштувань, підмостків або естакад, обгороджених поручнями. Якщо влаштувати настили з огорожами не можна, що працюють на висоті більше 1,5 м повинні бути забезпечені запобіжними поясами. Забороняється кріпити ...
	Під час пневматичних випробувань трубні проводки, що знаходяться під тиском, не можна обстукувати молотком. В зоні випробувань заборонено перебування сторонніх осіб.
	Контрольні питання:
	1. Характеристика сполучної та запірної арматури, використовуваної при монтажі трубної проводки.
	2. Правила монтажу проводки та її випробувань на міцність.
	3. Вимоги техніки безпеки при монтажі.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №4
	Тема:  Монтаж датчика  вимірювання температури (манометричних термометрів та термопар)
	Мета роботи. Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж та експлуатацію манометричних термометрів: рідинних, парових, газових. Усвідомити роботу електроконтактного системи термометра. Змонтувати манометричний термометр на контрольованому об'єкті і виміряти...
	Вказівки до виконання роботи
	Манометричні термометри використовують як технічні показують і реєструють прилади для вимірювання температури від -120 до 600  С.
	Рис. 1. Рідинний манометричний термометр:
	1 - трубчаста пружина, 2 - капіляр, 3 – термобаллон.
	Основна частина термометра (рис. 1) - термосистема, що складається з герметично сполучених термобалона 3 і капіляра 2, а також пружини 1. Термосистема заповнена робочою речовиною — газом або рідиною. Нагрівання робочої речовини в термобаллоне викликає...
	Манометричний електроконтактний термометр призначений для дистанційного вимірювання і сигналізації температури, а також для автоматичного двухпозиционногр регулювання температури рідин і газів. Крім термочутливою системи (трубчаста пружина, капіляр, т...
	1)один контакт працює як мінімальний, інший як максимальний;
	2) обидва контакту працюють як мінімальні - один попереджувальний, інший виконавчий (аварійний),
	3) обидва контакту працюють як максимальний - один попереджувальний, інший виконавчий (аварійний).
	Электроконтактная система розрахована на робочу напругу до 220 В постійного струму або 380В змінного струму розривна потужність контактів повинна бути до 10В А при максимальній силі струму до 1А. У тих випадках, коли прилад включений в схему автоматич...
	На рис. 2 показаний контактний паровий манометричний термометр. Покажчики, до яких підведено напругу, можна встановити на будь-які відліки шкали. При підвищенні температури, коли стрілка збігається з жовтим покажчиком, замикається відповідний контакт ...
	Рис. 2. Зовнішній вигляд (а) і схема (б) манометричного парового контактного термометра: 1 -термобаллон, 2 -капіляр, 3 -кронштейн, 4 -трубчаста пружина, 5 -поворотна скоба, 6 -пружина, 7 -вісь стрілки, 8 -вісь скоби, 9 -поводковая передача, 10 -щітка,...
	Принцип дії термоелектричних перетворювачів засновано на властивості металів і сплавів створювати е. д. с. при нагріванні місця з'єднання (спаю) двох різнорідних провідників. Ця е. д. с. залежить від температури спаю і може служити для її вимірювання.
	Рис. 3. Термопара з порцеляновим захисним чохлом:
	1 - термоперетворювач платинородий-платина, 2 - термоперетворювач хромель-алюмель
	Термопари (рис. 2) використовують для вимірювання температури 100 - 1300 С і вище. В практиці вимірювання застосовують термопари із сплавів хромель-копель і хромель-алюмель, вони мають стандартну градуювання залежності температури від термо-е. д. с. і...
	КПО - з гумовою ізоляцією в загальній оплітці з бавовняної тканини, просоченої противогнилистым складом — для прокладки в сирих приміщеннях чи газових трубах при температурі не вище 65 С.
	ПВК - з полівінілхлоридною ізоляцією в загальній полівінілхлоридної оболонці в сирих приміщеннях і в місцях з впливом хімічної середовища, розрахований на температуру не вище 65 С.
	КПГО - з гумовою ізоляцією в загальній оплітці з бавовняної тканини, просоченої протигнильним складом, гнучкий - для переносних установок, використовується при температурі не вище 65 С.
	ПКВГ - з полівінілхлоридною ізоляцією в загальній полівінілхлоридною оболонкою, гнучкий - для переносних установок, розрахований на температуру не вище 65 С.
	ПКЛ - з ізоляцією із скловолокна з загальної опліткою з лавсанової пряжі - для прокладки в умовах підвищеної температури (до 120 С).
	Монтаж. При монтажі приладів для вимірювання температури потрібно, щоб місце установки чутливого елемента забезпечувало сприйняття ним середньої температури потоку середовища, а відведення тепла через чутливий елемент був мінімальним. Перше положення ...
	Манометричні термометри встановлюють так, щоб термобаллон був занурений у вимірюване середовище. Нижче наведені дані про глибину занурення термобалона в залежності від його довжини при тиску вимірюваного середовища до 59 105Н/м2 і за умови, що вона не...
	Рис. 4. Схема установки термобалона:
	1 - капіляр, 2 - гайка, 3 - азбестове ущільнення, 4 - бобишках
	Термобаллоны встановлюють з допомогою привариваемой до трубопроводу бобишки 4 (рис. 4). У бобышке передбачені уступи для упору ущільнювального з'єднання. Для захисту від дії високого тиску або агресивного середовища термобаллон поміщають в щитную гіль...
	Капіляр в труби меншого діаметру, ніж діаметр термобалона, прокладають через поздовжню проріз шириною 12-15мм. Капіляр укладають у напрямку від приладу до місця вимірювання, а кріплять у зворотному, при цьому не допускається сильне натяг. Температура ...
	Показують прилади встановлюють на панелях і кріплять до них скобами або сухарями-затискачами, а на стінах — спеціальними петлями. Термометр не повинен знаходитися поблизу будь-яких нагрівальних або охолоджуючих пристроїв, щоб уникнути додаткової темпе...
	При монтажі термопар треба враховувати наступні вимоги. Робочий кінець термопари (гарячий спай) повинен розташовуватися в середині вимірюваного потоку або бути щільно притиснутий до вимірюваної поверхні. Кінець опускається частини термопари для вимірю...
	Рис.5 Схема установки термопари на склепінні печі:
	1 – термопара 2 – залізний циліндр 3 – посудину з піском 4 - ізоляція 5 – звід.
	При вимірюванні температури поверхні стін, склепінь печей, а також газоходів термопару слід поміщати в поглибленні, зробленому в кладці. Термопара повинна стикатися з вимірюваною поверхнею на ділянці можливо більшої довжини (рис. 5). В ізоляцію зводу ...
	Термопари, встановлювані на підлозі, для запобігання від механічних ушкоджень слід поміщати в спеціальні колодязі (приямки) з кришкою.
	Термоелектричні термопари для контролю температури поверхні трубопроводів або обладнання розташовують так, щоб їх робочі частини щільно прилягали до контрольованої поверхні. Для цього перед установкою місце зіткнення поверхневих термопар з трубопровод...
	Термоелектричні термопари для контролю температури всередині обладнання занурюють робочим кінцем це обладнання. При похилій установці робочий кінець термопари повинен бути спрямований назустріч потоку, і перебувати в центрі його.
	Перед установкою термопари необхідно з допомогою омметра переконатися в міцності зварених термоэлектродов, відрегулювати опір лінії сполучних проводів, з'єднати термопару з компенсаційним дротом. Прокладати компенсаційний провід від термопари до вимір...
	Необхідно строго дотримувати полярність термопари і компенсаційного дроти. Вільні кінці термопари повинні мати постійну температуру, так як температурні коливання відбиваються на показаннях приладу. Щоб віднести вільні кінці термопари з головки в зону...
	При прокладанні ліній з мідного дроту рекомендується використовувати коробки для автоматичної компенсації температури холодних спаїв. Для з'єднувальних ліній в ланцюгах термопар алюмінієві дроти не застосовуються. Соеди-додаткові лінії повинні мати мі...
	Для захисту компенсаційних проводів від зовнішніх механічних пошкоджень і зменшення впливу зовнішніх магнітних полів на показання приладу рекомендується прокладати їх у сталевих заземлених трубах або коробах, при цьому в місцях, де можуть бути значні ...
	Високі температури (1100-1300 С) часто вимірюють платинородий-платиновими термопарами, робоча частина яких захищена досить крихким порцеляновим чохлом. Тому при їх монтажі, наприклад в нагрівальних печах, застосовують додаткові карборундові чохли, що ...
	Техніка безпеки при монтажі. Підводити схеми сигнального пристрою під напругу дозволяється тільки після ретельної перевірки правильності її складання. Регулювати і налаштовувати контактну сигналізує систему термометрів можна тільки після відключення ї...
	Щоб уникнути нещасних випадків встановлювати термопари на діючих технологічних установках дозволяється тільки після повного відключення обладнання, при цьому забороняється користуватися несправним інструментом.
	Контрольні питання:
	1. Основні методи монтажу
	2. Правила технічного обслуговування.
	3. Монтажні схеми термометрів (манометричного, контактного) і термопар.
	4. Схема включення контактного термометра в ланцюг сигналізації, регулювання температури.
	5. Схеми увімкнення термопар
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №5
	Тема:  Монтаж систем вимірювання температури з допомогою пірометрів випромінювання
	Мета роботи. Вивчити принцип роботи і конструкцію фотоелектричного пірометра повного випромінювання. Правила установки і підготовки пірометра до роботи і простежити за вимірюванням температури контрольованого об'єкта.
	Вказівки до виконання роботи
	При вимірюванні температури пирометрами використовується залежність властивостей випромінювання від температури випромінюваних тел. Температура визначається без безпосереднього контакту приладу з об'єктом вимірювання. Робота оптичного пірометра (рис. ...
	Рис. 1. Оптичний пірометр зі зникаючою ниткою:
	1 - об'єктив, 2 - діафрагма, 3 - червоний світлофільтр, 4 - окуляр, 5 - пирометрическая лампочка, 6 - реостат, 7 - поглинаючий світлофільтр, 8 - показує прилад
	Існують оптичні пірометри, в яких звірення яскравості нитки і об'єкта проводиться не візуально, а фотоелектричним пристроєм. У фотоелектричних пирометрах використано властивість фотоелемента, утворювати під дією яскраво розжареного тіла фотоелектрични...
	Оптичний пірометр призначений для безперервного безконтактного вимірювання та записування температури нерухомих тіл, нагрітих до видимого світла. Межі виміру 500-2000 С. Допустимі відстані від визируемого об'єкта до об'єктива в залежності від фокусної...
	Рис. 2 Схема радіаційного пірометра (а) і його чутливого елемента (б):
	1 - випромінювач; 2 - лінза, 3 - термоприемник, 4 - скляна колба, 5 - мідний кожух, 6 - окуляр, 7 - світлофільтр, 8 - цоколь лампи, 9 - мідні дроти, 10 - вторинний прилад, 11 - діафрагма, 12 - електроди термоперетворювачів, 13, 14 - слюдяні кільця, 15...
	У пирометрах повного випромінювання використовується теплова дія повного випромінювання нагрітого тіла, включаючи як видима, так і невидима (рис. 2, а). В якості чутливого елемента (рис. 2, б) використовується термоприемник з декількох мініатюрних пос...
	Пірометри повного випромінювання служать для вимірювання температури 100-2500 С, основна похибка такого пірометра не перевищує 8-30% верхнього значення. Телескоп від механічних пошкоджень, високої температури навколишнього середовища, теплового випром...
	Рис. 3. Принципова схема колірного пірометра:
	1 - захисне скло, 2 - об'єктив, 3 - обтюратор зі світлофільтрами, 4 - фотоелемент, 5 -підсилювач, 6 - електронне логарифмирующее пристрій, 7 - гальванометр
	При використанні кольорового пірометра (рис. 3) про температурі судять по відношенню монохроматичних яскравостей в червоній і синій областях спектра. Випромінювання об'єкта вимірювання через захисне скло 1 і об'єктив 2 потрапляє на фотоелемент 4. Між ...
	Порядок роботи з пирометрами.
	1. Встановити пірометр перед об'єктом вимірювання на підставі, стійкий до вібрації і струсів.
	2. Підключити стабілізуючий джерело живлення.
	3. Збільшивши струм (за допомогою реостата з секціями грубої і тонкої регулювання), забезпечити видиме світіння нитки лампи і домогтися чіткого зображення. Вершина нитки повинна бути в центрі димчастою діафрагми.
	4. Встановити ручки сектора світлофільтрів у положення 1 і сектор поглиначів у відповідності з даними табл. 1.
	5. Навести пірометр на нагрітий об'єкт, для чого послабити ручку 3, навести систему на об'єкт і зафіксувати ручку. З допомогою ручки, послабивши стопор, домогтися, щоб зображення було в центрі діафрагми. Обертаючи кільце, домогтися чіткого зображення.
	6. Регулюючи розжарення нитки реостатом, домогтися однакової яскравості її випромінювання і випромінювання вимірюваного об'єкта, при цьому зображення нитки зіллється з фоном і стане видно (нитка зникне). У цей момент температура яскравості нитки дорів...
	7. Виміряти силу струму за допомогою потенциометрической установки.
	8. Визначити температуру.
	9. Після закінчення вимірювань відключити живлення.
	Порядок роботи пірометрів повного випромінювання.
	1. Перевірити кріплення вихідних затискачів телескопа і вимірювального приладу.
	2. Об'єктив телескопа направити на випромінювач.
	3. Окуляром зробити візування телескопа на об'єкт вимірювання.
	4. Відрегулювати чутливість приладу шляхом осьового переміщення обмежувальної діафрагми по різьбі з допомогою шестерень.
	5. За шкалою вторинного приладу відрахувати температуру.
	Порядок роботи фотоелектричного пірометра.
	1. Перевірити з'єднання візирної головки з силовим блоком стабілізатора напруги, електронного потенціометра і розділового трансформатора. Підключити до джерела живлення.
	2. З допомогою окуляра направити визирную голівку на випромінювач температури.
	3. За електронною потенциометру визначити температуру нагрітого тіла.
	Правила користування пирометрами та їх технічне обслуговування. Не рідше одного разу на рік пірометри підлягають перевірці організаціями Державного комітету стандартів.
	Для забезпечення правильності показань і надійної роботи приладу слід видаляти з доступних поверхонь оптичних: деталей (лінз, поглинаючих стекол, червоних світлофільтрів) пил і різного роду нальоти, використовуючи для цього пензлика або: м'яку матерію...
	При перенесенні пірометра з зарядженим акумулятором слід брати футляр тільки за рукоятку і не перевертати його, щоб уникнути витікання електроліту. При укладанні в футляр треба від'єднати провід від затискачів акумуляторів і переконатися в тому, що кі...
	Необхідно уникати ударів, які можуть пошкодити пирометрическую лампу, оптику і вбудований електровимірювальний прилад.
	Категорично забороняється виймати поглиначі світлофільтру з касет. Не дозволяється вигвинчувати пирометрическую лампу, розбирати мікроскоп і об'єктив.
	Технічне обслуговування й перевірка радіаційних пірометрів на місці їх установки зводиться до догляду за телескопом. Необхідно забезпечити сталість навантаження телескопа за допомогою резисторів, що знаходяться на панелі. Резистори включають у схему в...
	Слід регулярно очищати лінзу від пилу і бруду, що спотворюють показання вторинного приладу. Лінзи треба протирати м'якою ганчіркою, змоченою спиртом так, щоб не подряпати. Лінзи з телескопа РАПІР, виготовлені з фтористого лиття, рекомендується обмітат...
	При продуванні телескопа необхідно, щоб повітря було чистим і подавався безперервним потоком, інакше можливе осадження на поверхні лінзи частинок пилу і бруду. Лінзу, на якій є подряпини або тріщини, слід негайно замінити, а телескоп відградуювати зан...
	Треба стежити за тим, щоб телескоп в кожусі з патрубком водяного охолодження забезпечувався достатнім потоком води, інакше температура телескопа перевищить допустиму. Зайва кількість води призведе до переохолодження телескопа і викличе конденсацію вод...
	Періодично треба перевіряти правильність наведення телескопа? на об'єкт вимірювання температури. Пелюстки термобатареї і телескопа повинні повністю перекриватися випромінювачем. При неповному надходженні потоку випромінюваної енергії випромінювача на ...
	Техніка безпеки при роботі з пирометрами. Забороняється комутація електричних ланцюгів під струмом; необхідно стежити за справністю шнурів, що підводять напругу. У разі виявлення несправностей можна включати прилад в живильну мережу.
	При роботі з пирометрами, які отримують живлення від акумуляторів, слід остерігатися попадання кислот і лугів на тіло і спецодяг. Місця, на які потрапила кислота або луг, необхідно промити. При наладці змонтованих установок розбирати електричну частин...
	Контрольні питання:
	1. Найменування і мета роботи.
	2. Одна зі схем пірометрів випромінювання.
	3. Порядок роботи пірометрів.
	4. Основні методи монтажу.
	5. Правила технічного обслуговування.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №6
	Тема: Монтаж термометра опору
	Мета роботи. Вивчити принцип дії і пристрій термометрів опору. Розібрати і зібрати терморезистор. Ознайомитися з вторинним приладом (без вивчення його електричної схеми). Засвоїти конструкцію і принцип роботи напівпровідникових термометрів опору. Знат...
	Вказівки до виконання роботи
	Схема для вимірювання температури методом електричного опору містить чутливий елемент, вторинний вимірювальний прилад, джерело живлення та з'єднувальні дроти. Чутливий елемент виготовлений з платини або міді. Платинові термометри опору служать для вим...
	Рис. 1. Платиновий термометр опору:
	а - чутливий елемент, б - внутрішня захисна арматура, в - зовнішня арматура
	1 - висновки, 2 - обкладки, 3 - срібна стрічка, 4 - платинова дріт, 5 - слюдяная платівка, 6 - порцелянові намисто, 7 - алюмінієва захисна гільза, 8 - вкладиш, 9 - головка, 10 - штуцер, 11 - захисний чохол
	З метою зменшення інерційності застосовуються чутливі елементи і захисна арматура інших конструкцій. Прикладом може служити пелюстковий чутливий елемент, в якому слюдяної пакет з платинової обмоткою вставлений між двома пружними пелюстками з дюралюмін...
	Використовується чутливий елемент, обмотка якого вставлена в гільзу з латуні, а потім спресована і щільно обжимає чутливий елемент. Елемент вставлений в перфоровану латунну трубку. Хорошими захисними властивостями, вібростійкою і зниженою інерційністю...
	Мідні термометри опору застосовують для вимірювання температури від -50 до 180 С. Чутливий елемент у них складається з емальованого дроту діаметром 0,1 мм, намотаною в декілька шарів на пластмасовий каркас, з висновками з мідного дроту діаметром 1-1,5...
	Випускається платиновий малогабаритний термометр опору з мініатюрною головкою, призначений для вимірювання температури в умовах вібрації і струсів від ударів, наприклад для підшипників. Такими термометрами можна вимірювати температуру в межах від 0 до...
	Монтаж. Термометри опору застосовують для вимірювання температури в різних технологічних установках. У вимірюване середовище занурюють захисний чохол, виготовлений з труби, в кінці якого знаходиться чутливий елемент завдовжки 120мм для платинових терм...
	Так як активна частина — чутливий елемент, довжина якого 100мм, розташований в кінці захисного чохла, то при монтажі необхідно стежити за тим, щоб середина активної частини відповідала точці вимірювання температури. Термометри можна встановлювати в го...
	Рис. 2. Схема установки термометра опору:
	а - на горизонтальній ділянці трубопроводу або на металевій стінці (з фланцем), б - бесфланцевая на трубопроводі, в - те ж, з пересувним штуцером
	1 - штуцер, 2 - втулка; 3 - гайка, 4 - фланець, 5 - прокладка, 6 - болт, 7 - бобишках, 8 - захисний чохол термометра, 9 - шайба, 10 - азбестова набивання, 11 - загальна довжина термометра, 12 - довжина опускається частини
	Налагодження електричних термометрів опору в комплекті з вторинними приладами (показує або самопишущий логометр, урівноважений міст) полягає в підгонки опорів з'єднувальних проводів (зовнішніх ліній). Це треба робити з великою точністю, орієнтуючись н...
	Технічне обслуговування. У процесі експлуатації необхідно щодня стежити за справністю термометрів та електричних проводок. На місці установки періодично перевіряють: зовнішнє опір з'єднувальних проводів і опір ізоляції; показання вимірювальних приладі...
	При експлуатації термометр періодично оглядають, щоб переконатися в справності його роботи, очищають від бруду і пилу. Різке відхилення стрілки показує або записуючого приладів вказує на несправність самого приладу або лінії зв'язку. Перевіряють кріпл...
	Можливі несправності. Основна несправність: стрілка показує приладу або записуючого пристрою не відхиляється. Причиною може бути порушення надійності кріплення чутливого елемента і сполучних проводів. Тому періодично необхідно перевіряти стан кріпленн...
	Техніка безпеки при монтажі термометрів опору. Встановлювати і налагоджувати термометрическое опір можна тільки після повного відключення технологічного устаткування.
	Перш ніж ставити схему під напругу, необхідно переконатися у правильності її складання. З'єднувати терморезистор з вимірювальним приладом і підганяти опір зовнішньої лінії слід тільки при вимкненому живленні. Під час монтажу терморезисторів забороняєт...
	Контрольні питання:
	1.  Схема термометрів опору.
	2. Правила їх монтажу і установки.
	3. Правила експлуатації.
	4. Основні несправності, технічне обслуговування і порядок заміни.
	5. Техніка безпеки при роботі з термометрами опору.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №7
	Тема: Монтаж приладів  для вимірювання  тиску
	Мета роботи. Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж рідинних манометрів U-образних, чашкових і з похилою трубкою (лабораторного типу); манометрів з трубчастою пружиною і електроконтактних манометрів. Змонтувати показує прилад на об'єкті і виміряти сере...
	Вказівки до виконання роботи
	Рідинні манометри — прості і точні прилади, що служать для визначення невеликих надлишкових тисків або разрежений. Вони застосовуються при налагоджувальних і контрольних роботах, а також для технічних вимірювань. Як врівноважувала б рідини в них викор...
	При включенні манометра вимірювальний тиск врівноважується стовпом рідини висотою h, яка відраховується за шкалою приладу. Так як рівень рідини в одній трубці знизиться, а в іншій трубці відповідно зросте, то загальна висота дорівнює сумі відрахувань,...
	Рис.1 Рідинної диференціальний тягонапороміри.
	1 - рама 2 - шкала 3 - скляна трубка 4 - металева посудина 5 – гвинт 6 – гумова трубка.
	Зазвичай з допомогою U-подібного приладу тиск, розрідження або різниця тисків вимірюють в міліметрах водяного або ртутного стовпа. Результат вимірювання може бути виражений і в Паскалях за формулою Р = 0,001 hqρ, де q - місцеве прискорення вільного па...
	При користуванні двухтрубным манометром незручно відраховувати рівнів рідини одночасно в обох трубках, тому застосовують і однотрубні (чашкові) манометри, у яких одна з трубок замінена широким посудиною. З приладів цього типу для промислових вимірюван...
	Прилад служить для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску а також різниці тисків газу. Основні частини приладу -скляна вимірювальна трубка 3, розташована вертикально і з'єднана гумовою трубкою 6 з металевою посудиною 4. Посудину служить дл...
	Для точних вимірювань невеликих тисків, разрежений або різниці тисків газу застосовують рідинний микроманометр з похилою трубкою.
	Манометри з трубчастими пружинами одержали широке поширення для вимірювання неагресивних рідин, газів і парів на тваринницьких фермах і комплексах. Манометри бувають показують і самопишущими, причому перші можуть мати электроконтактное сигналізує прис...
	Чутливий орган показуючого манометра (рис. 2) - трубчаста пружина 5, що представляє собою эллептического або овального перерізу пружну трубку, зігнуту по спіралі. Нижній кінець трубки впаяний в утримувач 12, верхній кінець трубки впаяний наконечник 7....
	Рис.2 Показує манометр з одногвинтової трубчастою пружиною.
	1 - стріла, 2 - шестірня-трибка, 3 - спіральна пружина, 4 - зубчастий сектор, 5 -трубчаста пружина, 6 - пробка, 7 - вушко, 8 - тяга (поводок), 9 - хвостовик зубчастого сектора, 10 - проріз, 11 - вісь зубчастого сектора; 12 - тримач, 13 - шестигранник ...
	Під дією подається в трубчасту пружину вимірюваного тиску переріз трубки деформується, прагнучи взяти круглу форму, внаслідок чого в матеріалі виникають напруги, що призводять до розкручування трубки на величину, пропорційну тиску. При зниженні тиску ...
	Для усунення вільного ходу (люфту) в зубчастому зачепленні є спіральна пружина (волосок) 3. Внутрішній кінець волоска кріпиться до осі трубки, а зовнішній - до нерухомої опори механізму.
	За положенням стрілки над шкалою судять про значення вимірюваного тиску. Залежність між тиском і переміщенням вільного кінця стрілки — прямолінійна, тому шкали манометрів рівномірні, що є їх перевагою.
	Електроконтактні манометри мають додаткові электроконтакты, виконані у вигляді покажчиків, змонтованих під склом. Контакти можна встановлювати на будь-ділення шкали, обертаючи головку, виведену на зовнішню сторону приладу в центрі скла. Це роблять з д...
	Щоб уникнути замикання на корпус робоча стрілка з допомогою особливого ізольованого штифта веде за собою контакт, який і стикається з электроконтактами покажчиків при досягненні заданих граничних тисків. Електричне контактний пристрій манометрів можна...
	Монтаж. При виборі рідинних манометрів необхідно керуватися правилом, щоб межа вимірювання тиску або розрідження не перевищував 3/4 кінцевого значення шкали приладу.
	На точність вимірювання тиску за допомогою рідинних манометрів впливають правильність установки приладу, відліку висоти стовпа і визначення густини врівноважувала б рідини.
	Щоб уникнути перекручування результатів вимірювання, рідинні U-подібні манометри і тягонапороміри закріплюють на щиті або на стіні вертикально по схилу в місцях, не підданих вібрації і нагріванню, поблизу місця відбору тиску.
	Микроманометр встановлюють на столі або плиті; положення регулюють його ніжками так, щоб в кожному рівні пухирець стояв у центрі. Якщо манометр розташований вище або нижче місця відбору тиску, а сполучна лінія і простір над рідиною в плюсовій. вимірюв...
	При установці манометра вище місця відбору тиску поправка позитивна, а нижче - негативна. Поправка не вводиться, якщо сполучна лінія і плюсова вимірювальна труба або посудину заповнені над врівноважувала б рідиною газом (водухом) через незначну його щ...
	Рідинні манометри підключають до контрольованого об'єкту за допомогою гумових трубок, при цьому плюсову трубку або з'єднують посудину з об'єктом, а мінусову — з атмосферою; при вимірюванні розрідження — навпаки. У разі вимірювання різниці тисків більш...
	При виборі манометрів необхідно керуватися тим, що межа вимірювання надлишкового тиску не повинен перевищувати 3/4 кінцевого значення шкали при постійному тиску і 2/3 при коливному. Прилади слід встановлювати в місцях, не підданих вібрації і струсу, р...
	Місце і висота установки повинні бути вибрані так, щоб обслуговування приладу і спостереження за його показами було зручним; шкала приладу повинна бути добре освітлена і видна з місця обслуговування. Температура навколишнього середовища повинна бути в...
	Манометри встановлюють безпосередньо в місця вимірювання або на щитах. Вони можуть виступати або бути втоплені. Якщо після монтажу стрілка приладу виявиться не на нулі, її слід встановити на нуль поворотом голівки коректора нуля.
	Після монтажу приладу монтують сполучну лінію. Внутрішній діаметр мідної або сталевої трубки сполучної лінії вибирається в межах 6-15 мм залежно від її довжини. Сполучна лінія повинна бути щільною і прокладена по найкоротшій відстані з ухилом 0,1 до м...
	При установці манометра безпосередньо в місця вимірювання тиску пари або гарячої води для захисту від надмірного нагрівання на сполучній лінії перед ним мають кільцеву сифонну трубку, яка утворить гідравлічний затвор з остиглої рідини (рис. 3). Маноме...
	Після монтажу сполучної лінії електроконтактні манометри підключають до мережі постійного або змінного струму напругою 220В. Налаштовують прилад на необхідні межі сигналізації шляхом переміщення покажчиків з контактами на задані значення за допомогою ...
	Рис. 3. Установки манометра з кільцевої трубкою на горизонтальному трубопроводі:
	1 - штуцер, 2 - кільцева (сифонна) трубка, 3 - з'єднувач, 4 - прокладка, 5 - манометр, 6 -трьох-ходовий кран, 7 - теплова ізоляція
	Техніка безпеки при монтажі. Не можна навантажувати манометри тиском, що перевищує верхню межу їх вимірювання, а також різко включати тиск. Заповнювати ртутні манометри можна тільки з судин, в яких над шаром ртуті налита вода. Зливати ртуть з приладів...
	Не допускається навантажувати манометри тиском, що перевищує його верхня межа вимірювання, а також різко вмикати або вимикати прилад. Регулювати і налаштовувати контактну сигналізує систему манометрів можна тільки після зняття з неї електроживлення. М...
	Контрольні питання:
	1. Схема манометра з одногвинтової трубчастою пружиною.
	2. Правила монтажу та встановлення засобів вимірювання тиску.
	3. Техніка безпеки при монтажі засобів вимірювання тиску
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №8
	Тема: Монтаж приладів для вимірювання перепаду тиску.
	Мета роботи. Усвідомити спосіб виміру витрат методом змінного перепаду тиску. Вивчити принцип дії, пристрій і правила експлуатації звужувального пристрою, дифманометра-витратоміра поплавкового і сильфонного. Ознайомитися з правилами монтажу і включенн...
	Вказівки до виконання роботи
	Витрата рідини, що протікають по заповнених трубопроводах, часто вимірюють по перепаду тиску в звужує пристрої. Звужуючий пристрій застосовують у комплекті з дифманометрами і встановлюють на трубопроводі. В якості таких пристроїв зазвичай застосовують...
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №9
	Тема: Монтаж лічильників витрат рідини
	Мета роботи: Усвідомити спосіб виміру витрат рідини. Вивчити принцип дії та будову лічильника. Ознайомитися з правилами монтажу і включення приладів.
	Вказівки до виконання роботи
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №10
	Тема: Монтаж лічильників витрат газу.
	Мета роботи: Усвідомити спосіб виміру витрат газу. Вивчити принцип дії та будову ротаметрів. Ознайомитися з правилами монтажу і включення приладів.
	Вказівки до виконання роботи
	Основу вимірювальних комплексів складають вимірювальні пристрої (давачі витрати), перетворювачі та прилади, що реєструють витрату і кількість газів та рідин. У залежності від умов експлуатації застосовують прилади як для госпрозрахункових стаціонарних...
	Метод вимірювання витрати газів і рідин за змінним перепадом тиску, який використовується в газовій і нафтовій промисловості, простий в реалізації, добре вивчений і, по суті, є єдиним стандартизованим методом для госпрозрахункових вимірювань. Основні ...
	У більшості витратовимірювальних комплексів знаходять застосування діафрагмові звужувальні пристрої. З метою зниження безповоротних втрат тиску замість діафрагм можуть бути використані труби Вентурі чи витратовимірні сопла.
	Стандартні сопла і труби Вентурі можуть бути використані замість діафрагм для вимірювання витрати газу чи рідини. Стандартні сопла мають поздовжну частину з боку входу потоку і циліндричну частину, яка закінчується на виході гострою кромкою. Труби Вен...
	Звужувальні пристрої встановлюють у прямолінійній ділянці трубопроводу. Напрям прохідного потоку повинен відповідати напрямку, вказаному на кільцевій камері чи маркувальній пластині. Довжина патрубка перед звужувальним пристроєм повинна забезпечувати ...
	При виборі звужувальних пристроїв звичайно враховують їх вартість; втрати тиску; складність виготовлення і монтажу; довжину прямих ділянок вимірювальних ліній; умови зношування і швидкість руху потоку. Найбільші втрати тиску виникають у діафрагмах, на...
	Витратоміри постійного перепаду тиску або ротаметри застосовуються для вимірювання витрати чистих та мало забруднених рідин і газів, що протікають у трубопроводах без значних коливань витрати, особливо широко в спиртовому, виноробному, пиво-безалкогол...
	Випускають ротаметри для місцевого виміру витрати без дистанційної передачі показань, з електричною дистанційною передачею показань без місцевої шкали, і з пневматичною дистанційною передачею з місцевою шкалою показань. Широко застосовуються для вимір...
	Ротаметри призначені для вимірювання об'ємної витрати плавнозмінюючихся однорідних потоків чистих і слабко забруднених рідин і газів з дисперсними включеннями сторонніх часток.
	Промисловий ротаметр для місцевого вимірювання витрати являє собою конічну трубку 2 зі скла (або органічного скла), закріплену в металевих головках 5, які стягнуті шпильками 4, що утворять захисні решітки навколо скла. У трубці 2 вільно переміщається ...
	Схема роботи ротаметра
	При установці ротаметров, лічильників, врізаються в технологічні трубопроводи, необхідно дотримувати наступні правила: площини фланців повинні бути перпендикулярні осі трубопроводу і паралельні між собою; ущільнювальні прокладки повинні забезпечувати ...
	Трубопроводи в місцях установки ротаметров, об'ємних і швидкісних лічильників повинні мати відвідні лінії з відповідною запірною арматурою. Якщо діаметр умовного проходу лічильника менше діаметра трубопроводу, лічильник встановлюють між двома конусним...
	Трубопроводи в місцях установки ротаметрів, об'ємних і швидкісних лічильників повинні мати відвідні лінії з відповідною запірною арматурою. Якщо діаметр умовного проходу лічильника менше діаметра трубопроводу, лічильник встановлюють між двома конусним...
	Втрата напору при установці ротаметра до трубопроводу вимірюваного середовища не повинна перевищувати 0 01 МПа для рідин і 0 005 МПа - для газів.
	Ротаметр повинен бути розташований у місці, зручному для спостереження, і не повинен зазнавати додаткових навантажень від ваги трубопроводу, тому останній повинен в безпосередній близькості від місця установки ротаметра мати жорсткі опори.
	При вимірюванні витрати ротаметрами необхідно враховувати наступне: встановлювати ротаметри можна тільки на вертикальних трубопроводах з напрямком потоку вимірюваної середовища знизу вгору; якщо необхідно вимірювати ротаметром витрата на горизонтально...
	Нижня межа вимірювання ротаметрів дорівнює 10 - 20 % від верхнього. Втрата напору при установці ротаметру в технологічну лінію не повинна перевищувати за ГОСТ значень: 0 1 кгс / см2 - для рідин і 0 05 кгс / см2 - для газів.
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №11
	Тема: Монтаж пневматичних регуляторів
	Мета роботи: Вивчити принцип дії, пристрій, монтаж пневматичних регуляторів. Правило установки і підготовки регулятора до роботи і простежити за регулюванням температури об'єкта.
	Вказівки до виконання роботи
	Як джерело енергії і носія сигналів в пневматичних регуляторах використовується стисле повітря. Інформація про поточне значення регульованого параметра, сигнал завдання, командний сигнал до виконавчого механізму — всі ці величини представлені, в сучас...
	Звичайно пневматичний регулятор складається з вимірювального механізму, задаючого пристрою, регулюючого і виконавчого механізмів.
	Пневматичні вимірювальні пристрої призначені для безперервного перетворення поточного значення регульованого параметра в пневматичний сигнал.
	У даний час широко застосовується велике число пневматичних вимірювальних пристроїв різного типу. В схемно-конструктивному відношенні їх можна підрозділити на дві групи: вимірювальні пристрої приладового типу, що є різноманітними вимірювальними прилад...
	Як задаюі пристрої в пневматичних регуляторах звичайно застосовуються редуктори, стабілізатори тиску «після себе».
	За допомогою настроювальної пружини редуктора можна встановити на виході задаючого пристрою певний тиск в межах стандартного діапазону 0,02—0,1 МПа.
	Регулюючий механізм формує один із стандартних законів регулювання і складається з елементу порівняння і формуючого пристрою. Елемент порівняння в пневматичних регуляторах виконується у вигляді складок мембран, а формуючий пристрій — у вигляді вузла «...
	Пневматичний виконавчий механізм служить для перетворення командного пневматичного сигналу, одержуваного на виході регулюючого механізму, в переміщення регулюючого органу. Як лінія зв'язку для передачі інформації в пневматичних регуляторах використову...
	Монтаж елементів на монтажній платі здійснюють наступним чином. В наскрізний отвір монтажної плати вставляють ніжку, що має на обох кінцях різьблення МОЗ. На продінутий через плату кінець ніжки надівають прокладку і ніжку угвинчують в різьбове гніздо ...
	Схема підключення регулятора
	Особливістю є повна пожежо-і вибухобезпечність, що має вирішальне значення для ряду виробництв нафтової та хімічної промисловості, а так само бурхливо розвиваються деяких галузей кольорової металургії. По-друге, перевагою пневматичних систем є їхня ме...
	Вельми суттєвим аргументом на користь пневматичних систем є їх висока надійність навіть у таких важких умовах, як підвищена вологість і запиленість повітря. У тісному зв'язку з високою надійністю знаходиться і велика ремонтопридатність, також сприяє п...
	Регулятори температури РТК встановлюються в місцях, доступних для налаштування і огляду. Для надійно роботи регулятора система технологічних трубопроводів, на якій монтуються регулюючий клапан, повинна бути ретельно очищена і промита.
	При монтажі внутрішні термобалоны необхідно розташовувати в приміщеннях у зоні регульованої середовища так, щоб вони не піддавалися впливу сторонніх джерел тепла, для чого необхідно встановлювати їх на півтора метра вище підлоги, не встановлювати їх у...
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №12
	Тема: Наладка систем автоматизації контролю та управління технологічних процесів
	Мета роботи: Вивчити основні правила пуско-налагоджувальних робіт, склад технічних засобів автоматизованих систем управління технологічними процесами. Навчиться комплексної наладки.
	Вказівки до виконання роботи
	ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №13
	Тема: Наладка системи блокування та сигналізації.
	Мета роботи: Вивчити основні правила наладки ланцюгів управління, сигналізації і блокування, навчитися проводити перевірку монтажних робіт окремих елементів системи.
	Вказівки до виконання роботи

