
Міністерство освіти і науки України 
КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНЖЕНЕРІЇ І ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

   
 
 
 
 
 
 

Методичні вказівки до практичних робіт 
 

з навчальної дисципліни: 

ПП 3.1.4 Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих 
систем 

 
з галузі знань   0502 Автоматика та управління 
 
напрям підготовки_ 050202 Автоматизація та комп´ютерно інтегровані технології 
 
спеціальність 5.05090301 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 
виробництва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практична робота №1. Розробка схем зовнішніх 
електричних і трубних проводок. 

2 

2 Практична робота №2 Розробка схем пульта та щита. 2 

3 Практична робота №3 

Викреслити деталь та збірне креслення печатної плати. 
2 

 Разом: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

 
Тема:  Розробка схем зовнішніх електричних і трубних проводок. 
 
Мета роботи : Навчитися  по функціональній схемі розроблять схему зовнішніх 
електричних та  трубних проводок та  схему розташування обладнання.  
Мотивація навчальної діяльності: засвоїти уміння самостійно використовувати 
знання, навички 

План: 
 

З отриманої схеми спочатку розробити схему зовнішніх проводок.  На ній вказати: 
1. тип дроту  або кабелю; 
2.  як прокладений дріт або кабель; 
3. тип труби; 
4. метраж труби, кабелю,  дроту; 
5. зробити  перечень елементів. 

Хід роботи 
Зміст основної частини заняття 

Монтажні схеми трубних проводок відносяться до схеми зовнішніх з'єднань. 
Пневматичні прилади, регулятори, апаратура управління та інші засоби автоматизації, 
що встановлюються поза щитів і пультів, з'єднують між собою, а також з приладами, 
апаратурою управління і засобами автоматизації, розміщеними на щитах і пультах, 
трубними з'єднувальними лініями і окремими трубами. Зовнішні трубні зв'язку між 
перерахованими пристроями позначають на схемах зовнішніх трубних проводок.  

Схеми зовнішніх електричних і трубних проводок розробляють у вигляді 
зведених схем з електричними проводами, на яких зображують щити, пульти, місцеві 
пункти контролю і управління, позащитові прилади і засоби автоматизації, сполучні і 
протяжні коробки, електричні і трубні проводки автоматизується установки. До такого 
комплексного зображення вдаються у тих випадках, коли окремі комплекти апаратури, 
щити, місцеві пункти контролю і управління пов'язані між собою. При відсутності ж 
взаємозв'язків схеми зовнішніх з'єднань можуть складатися у вигляді елементних схем 
в межах окремих комплектів приладів і засобів автоматизації.  

На схемах вказують типи, номери і довжину імпульсних, командних та інших 
проводок, а також типи запірної арматури. 



 
 
При розробці і позначенні монтажних схем трубних проводок координують 

розміри по всій трасі. Крім того, монтажні схеми повинні доповнюватися докладними 
вузловими кресленнями з вычерчиванием детальної обв'язки приладів. На кожному 
робочому кресленні вказують послідовність монтажних операцій, дають докладні 
специфікації на монтажні вузли і вироби, що вимагаються для прокладання і кріплення 
потоків трубних проводок.  

Для кращого розуміння креслень та скорочення тривалості монтажу трубних 
проводок монтується на об'єкті їх траси повинні викреслюватися в ізометрії із 
зображенням розрізів і перерізів бетонних блоків.  

Траси трубних проводок треба проектувати, передбачаючи їх монтаж 
крупноблочным способом. Сполучні лінії на кресленнях розбивають на нормалізовані 



блоки, а якщо застосовують ненормализованные блоки, то розробляють робочі 
креслення. На них вказують розміри трубних блоків, число труб в кожному з них, а 
також способи їх кріплення. На кресленнях в поверхових планах показують розрізи.  

Умовні позначення та маркування служать для впізнання трубних 
з'єднувальних ліній, що характеризують їх призначення, а також вказують положення 
ліній зв'язку на монтажних схемах.  

На монтажних схемах трубні сполучні лінії, як і електричні, маркують 
арабськими цифрами, причому на відміну від маркування кабелів і проводів зліва від 
цифри пишеться нуль: 011, 012 і т. д.  

При прокладанні ліній зв'язку з одиночних труб або трас без загальних 
захисних пристроїв кожну трубу маркують присвоєним їй номером. Якщо труби 
прокладають загалом захисному пристрої (сталевому коробі) або многотрубным 
пневмокабелем, то маркують пакет труб в загальному захисному пристрої або 
многотрубный пневмокабель, а після номера пристрою проставляють порядковий 
помер кожної труби. Наприклад, у захисному сталевому коробі, якій присвоєно номер 
025, повинні бути прокладені п'ять труб з поліетилену; у цьому випадку кожна труба 
буде мати таке маркування: 025-1; 025-2; 025-3; 025-4; 025-5. 

Якщо труби одного пневмокабеля приєднують до декількох приладів, то вони 
розгалужуються через сполучну коробку, причому на кожен пневмокабель 
встановлюють свою сполучну коробку, маркируемую порядковим номером 
(наприклад, 22).  

Многотрубный кабель, що входить в коробку, маркують її номером з 
додаванням зліва нуля, наприклад 022 (див. рис. 12) Трубні з'єднання встановлюють 
сполучної коробки в один ряд або в шаховому порядку у два ряди. Всі з'єднання в 
коробці маркуються порядковими номерами (для даної коробки) зліва направо 
Виходять з неї окремі труби маркують номером многотрубного кабелю, введеного в 
неї, і через риску (дефіс) — номером трубного з'єднання, від якого труба виходить з 
коробки (наприклад, 022-1; 022-2; 022-3). 

Маркування окремих труб повинна повторюватися на всьому їх протязі.  
У місці приєднання окремої труби до приладу, виконавчого механізму потрібно 

додатково давати адресну (зустрічну) маркування. Так, окрема труба миоготрубного 
траси кабелю або труб в захисному пристрої (наприклад, коробі) має номер 022-4 і 
з'єднує датчик з регулюючим приладом. У цьому разі приєднання до регулюючого 
приладу дається маркування 022-4.3 б, а приєднання до датчика — маркування 022.4.3 
а.  

Крім того, маркування кожної труби повинна включати в себе номер, 
присвоєний їй на принциповій пневматичної або гідравлічній схемі. 

 
 



Самостійне завдання 
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Поточний контроль виконання роботи: 
Перевірити як студенти виконали самостійне завдання 
 
Узагальнення та систематизація вмінь і навичок 
Вiдповiсти на контрольнi питання. 
 
Контрольні  питання 
1. Що вказують на схемах зовнішніх проводок? 
2. Як треба проектувати траси  трубних проводок? 
 3.Правила маркування трубних провідок та дротів 
 
Підведення підсумків заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

 
Тема: Розробка схем пульта та щита. 
 
Мета роботи : розробляти та читати  монтажні схеми пультів та щитів  
Мотивація навчальної діяльності: засвоїти уміння самостійно використовувати 
знання, навички 

План: 
 

1. Розглянути принципи побудування схем щита. 
2. Маючи перелік елементів викреслити схему загального виду щита 
3. Виконати самостiйне завдання 
4. Скласти звiт. 
5. Вiдповiсти на  контрольні питання 

Хід роботи 
Зміст основної частини заняття 

Креслення щитів і пультів відображають компонування і взаємозв'язок приладів 
і СА, розташованих на щитах, пультах і штативах.  

Найбільше застосування отримали шафові щити, так як вони можуть бути 
встановлені в приміщеннях з великою вологістю, запиленістю, а також захищають 
обслуговують персонал від можливого зіткнення з відкритими струмоведучими 
частинами апаратури, клемників, шинами. Основна висота щитів 2200 мм Щити 
висотою 1800 мм - при незначному заповненні апаратурою.  

Вторинні прилади на фасаді щита розташовують з урахуванням допустимих 
полів монтажу і мінімальних відстаней між приладами. Висота установки апаратури 
управління СА (від основи щита) рекомендується:  

- що показують прилади і сигнальна апаратура - 800-1900мм  
- оперативна апаратури контролю і управління - 800-1600 мм  
- самопишущие і регулюючі прилади оперативного призначення 700-1800мм  
- індикатори положення, сигнальні прилади і т. п. - 1000-1600 мм  
При автоматизації невеликих установок застосовують малогабаритні щити. Їх 

розміщують на такій висоті, щоб горизонтальні осі приладів, встановлених на щитах, 
які перебували в межах таких відстаней від підлоги:  

показують прилади і сигнальна арматура - 1800-2100 мм  
самопишущие приладу - 1000-1600 мм  
органи управління – 700-1600 мм.  
При цьому повинні бути забезпечені необхідні зручності для монтажу та 

експлуатації.  



Малогабаритні щити кріпляться або на спеціальній стійці або на стіні. Висота 
стійки повинна бути 800 мм. Закріплення щита на підставі проводиться 
приварюванням до закладних елементів, встановленим врівень з рівнем підлоги.  

Всі щити систем автоматизації згідно з «Правилами техніки безпеки при 
експлуатації електроустановок споживачів належать до діючих електричних установок 
і підлягають заземленню відповідно до вимог «Правил пристрою електроустановок» 
(ПУЕ).  

Заземлення малогабаритних шаф проводиться через приварені до каркаса зовні 
і зсередини скоби, на яких є отвори з різьбою М8. До цих скоб з допомогою болтового 
з'єднання підключають заземлюючий провідник - сталеву смугу 15*3, яка з іншого 
боку приєднується до контуру об'єкта автоматизації.  

Заземлення шафового щита потрібно здійснювати шляхом приєднання щитів до 
близько розташованим заземлюючим провідниками мережі заземлення об'єкта або 
металоконструкцій виробничого призначення, металевим відкритим трубопроводам 
усіх призначень.  

На опорній рамі щита є спеціальна скоба з болтами, до якої приєднується 
заземлюючий провідник (смуга сталева 15*3 мм), в свою чергу підєднаний до контуру 
заземлення об'єкта автоматизації.  

Креслення загального виду (В) щита містить: вид спереду (фронтальна 
площина), вид на внутрішні площини, технічні вимоги, таблицю написів на табло і в 
рамках перелік складових креслення, основний напис і додаткові графи.  

При розміщенні приладів і апаратів на вигляді спереду щита слід враховувати 
глибину частини приладів, яка виступає всередину щита , розташування штуцерів і 
сальників для введення електричної проводки та приєднання трубних ліній; крім того, 
потрібно забезпечити зручний доступ до затискачів приладів і можливість відкривання 
кришок на стінках їх корпусів.  

Прилади і апарати на фасаді щитів розміщують з зручності оперативного 
управління і спостереження за ходом технологічного процесу або роботою установки.  

Прилади, СА та установчі конструкції на кресленнях У зображують суцільними 
основними лініями спрощено у вигляді зовнішніх обрисів, в основному простими 
геометричними фігурами-прямокутниками, квадратами, колами і т. п.  

На верхній панелі показують світлові табло – інформаційне поле щита. На 
середній (основний) панелі розміщують вимірювальні прилади, регулятори, ключі, 
кнопки управління і рамки для написів. Їх установку роблять на підставі креслень А2 і 
Э3, і роблять полиці-виноски. Над полками зазначаються номери позицій приладів і 
СА, які заносять до переліку креслення.  

Для пояснення призначення приладів або апаратів, встановлених на 
фронтальній площині щита, поблизу цього приладу або апарата поміщають рамку для 



напису. В залежності від розміру написи-РПМ30, РПМ55, РПМ66 (30, 55, 66-ширина 
рамки в мм).  

Всі площини (стінки) щитів, пультів зображують розгорнутими в площині 
креслення. Над зображенням вказують заголовок «Вид на внутрішні площини 
(розгорнуто)». Вид над кожною стінкою щита вказує, яка імена ця стінка: ліва, задня, 
права, передня.  

Апаратуру і настановні вироби всередині щитів розміщують і компонують з 
урахуванням конструктивних особливостей цих виробів, зручності монтажу і 
експлуатації, беручи до уваги допустимі поля монтажу. Розміри цих полів 
забезпечують встановлення уніфікованих елементів для внутрищитового монтажу 
(рейок, плат, косинців) електричних і пневматичних апаратів, а також прокладки 
проводок всередині щитів.  

Всередині щита встановлюють реле, складання діодів, трансформатори, 
розетки, апаратуру електроживлення: автоматичні вимикачі, запобіжники 

 
Самостійне завдання: 
Згідно варіанту, маючи перелік елементів викреслити схему загального виду 

щита.  
Креслення повинно бути виконано олівцем на форматі А3, з дотриманням 

ДСТУ. Накреслити вид спереду та розміщення апаратури в середині щита. 
Варіант №1 Теплова завіса 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Поз Обозначение Наименование Кол Примеч 
     Стандартные изделия     

1   
 Щит навесной 
1000х650х650 

1 
 ИЭК 

2   
 Контроллер ТРМ 212-Щ1-
РР 

1 
 Овен 

    Прочие изделия    

3  SA1…SA2 
 Переключатель 
трехпозиционный «1-0-2» 

2 
 B101S30 

4  HL1..HL2 
 Лампа светодиодная 
зеленая  

2 
 AD22 

5  SA3…SA4 
Кнопка двойная  «Пуск-
Стоп» 

2 
 B102KY 

6   HL3 
 Лампа светодиодная 
желтая 

1 
 AD22 

7  SA5 
Кнопка - грибок  
«Аварийный Стоп» 

2 
 B200Е 

8  SF1 
 Автоматический 
выключатель 3 полюса 
Iнагр=63А хар-ка С 

1 
 G63C63 

9  SF2 
 Автоматический 
выключатель 1полюса 
Iнагр=0,5А хар-ка С 

1 
 G61C0,5 

10  SF3-SF5 
 Автоматический 
выключатель для защиты 
двигателя Iтеп=6,3-10А 

3 
 SFKOМ 

11  К1….К3 
 Пускатель магнитный 12А 
кат.220В 

3 
 CL01 

12  РТ1 
 Реле времени 
многофункциональное  12-
240V AC/DC  

1 
СRМ93 

13  РП1…РП4 
 Реле промежуточное 6А 
кат 220В 

4 
 R4 

14  ХS 
Розетка на дин-рейку  
Schuko, 16А 

1 
  MSC 

15   
Звонок-зуммер на дин-
рейку     

1 
BU 230 В 

16  XT1  Клемма винтовая 6мм2 15  AVK6 
17  XT2  Клемма винтовая 4мм2 60  AVK4 

   Материалы    
  Провод монтажный ПВ3   



Варіант№2 Кондиціювання  ЩИТ 1000Х650Х650 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Варіант№3 Насосна станція щит 1800х800х800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Поз Обозначение Наименование Кол Примеч 

     Стандартные изделия     
1    Щит напольный КСРМ1860 1  ИЭК 
2    Контроллер САУ-МП-Щ1-12 1  Овен 
    Прочие изделия    
3  HL1  Лампа светодиодная красная 1  AD22 
4  HL2…HL3  Лампа светодиодная зеленая 2  AD22 
5  SA1…SA2 Кнопка   «Пуск» зеленая 2  B100DY 
6  SA3…SA4 Кнопка   «Стоп» красная 2  B200DK 

7  SF1 
 Автоматический выключатель 
3 полюса Iнагр=400А  

1 
FD400  

8  SF2…SF3 
 Автоматический выключатель 
3полюса Iнагр=100 хар-ка С 

2 
Hti100 

9  SF4 
 Автоматический выключатель 
1полюса Iнагр=0,5 хар-ка С 

1 G61C0,5 

10  SF5 
 Автоматический выключатель 
для защиты двигателя Iтеп=2.5-
4А 

1 
SFKOH 

11  К1….К2 
 Пускатель магнитный 80А 
кат.220В 

2 
 CL10 

12 К3 
 Пускатель магнитны 9А 
кат.222В 

1 
 CL00 

13  РП1…РП3 
 Реле промежуточное 6А кат 
220В 

3 
 R4 

14 РТ1…РТ2 
Реле тепловое с регулир. Iтепл.= 
64-82А  

2 
RT22J 

15  ХТ1  Клемма винтовая 10мм2 15  AVK6 
16  XT2  Клемма винтовая 4м2 80  AVK4 
   Материалы    

17   
 Короб перфорированный 25х40 
м/п 

4 
 EC2540 

18   
 Короб перфорированный 40х80 
м/п 

8 
 EC4080 

  Провод монтажный ПВ3   



Поточний контроль виконання роботи: 

Перевірити як студенти виконали самостійне завдання 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок 

Вiдповiсти на контрольнi питання. 

Контрольні  питання 

1. Заземлення щита та пульта. 

2. Вимоги до розміщення приладів на фасаді щита  

3. Що встановлюють всередині щита  

4. Розміщення пнемо- та електроапаратуру на щитах 

 

Підведення підсумків заняття 

у вігляді висновків до роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

 
Тема: Викреслити деталь та збірне креслення печатної плати 
 
Мета роботи : Навчитися  по електричній  схемі розробити креслення печатної плати 
Мотивація навчальної діяльності: засвоїти уміння самостійно використовувати 
знання, навички 

План: 
 

1. Викреслити електричну  схему  у відповідності зі стандартами  групи 7 ЕСКД 
«Правила виконання схем». 
2. Зробити  перелік  елементів до  схеми електричної  принципової  у відповідності 
з ГОСТ 2.710-81 «Позначення  буквено-цифрові у схемах». 
3. По електричній схемі  виконати  печатну плату з  нанесенням координатної  сітки 
та соблюдая  усі правила виконання  печатного вузла. 
5. По печатному вузлу виконати  сбірне креслення 
6. Скласти  замовну  специфікацію на сбірне  креслення 
7. Зробити висновки.   

Хід роботи 
Зміст основної частини заняття 

Печатний монтаж являє собою систему електричних з'єднань у вигляді ділянок 
металевого покриття, що використовуються замість об'ємних провідників. Крім 
друкованих з'єднувальних провідників можна «друкувати» і інші елементи схеми, 
електричні параметри яких визначаються формою або кількістю витків металевого 
провідника, наприклад конденсатори, котушки індуктивності, високочастотні 
трансформатори, низькоомні резистори і елементи типу передавальної лінії для 
надвисоких частот.  

Всі электрорадиокомпоненты (елементи), гібридні і інтегральні мікросхеми, що 
входять в монтажну схему радіопристрої, встановлюють на платі і з'єднують з 
друкованими провідниками пайкою або зварюванням. Здійснення цього способу 
монтажу стало можливим лише після створення нових матеріалів і спеціально 
розробленої технології.  

Збільшення щільності монтажу, зменшення довжини провідників і можливість 
виконання друкованих электрорадиокомпонентов поряд з мініатюризацією 
забезпечують підвищення стабільності роботи радиоаппа-ратури, а виключення 
проводів і вільно розташованих электрорадиокомпонентов підвищує її стійкість при 
вібраційних і ударних навантаженнях і, отже, надійність. Крім того, рівномірне 
розташування провідників зменшує трудомісткість контролю і налагодження 



радіоапаратури. Внаслідок наочного розташування электрорадиокомпонентов і 
можливої маркування фарбою або травленням як місць їх установки, так і провідників 
значно полегшуються монтаж навісних елементів та їх контроль.  

Лакові захисні покриття на основі каніфолі, епоксидних або поліефірних смол 
компенсують недоліки друкованого монтажу: усувають небезпеку утворення 
електричних містків між шарами провідників, що виникають внаслідок забруднення та 
вологи, захищає провідники від впливу агресивних середовищ.  

Деталі для друкованої плати можуть бути навісними або друкованими. 
Перевага віддається навісним, які розміщуються на стороні плати протилежним до 
друкованих провідникам.  

Елементи для складання друкованої плати повинні задовольняти наступні 
вимоги:  

1. Резистори і конденсатори повинні мати просту геометричну форму, якщо їх 
будуть паяти з допомогою автомата.  

2. Висновки навісних елементів повинні бути круглими і розташованими по осі.  
3. Деталі з трьома і більше висновками повинні мати виступи або пази.  
4. Висновки повинні бути жорсткими.  
Встановлені 3 способи механічних кріплень навісних елементів з осьовими 

дротяними виводами:  
1. Кріплення за висновки з вільно рухомими або подвешеными або лежачим 

корпусом, висновки пропускають в монтажні отвори та підгинаються під плату.  
2. Кріплення за висновки з додатковими пружним кріпленням корпусу деталей 

приклеювання або застосовують пружні механічні деталі(на транзисторах).  
Креслення друкованої плати можуть виконуватись у вигляді одного або двох 

документів.  
Якщо плата одностороння, тобто з одного боку розташовані навісні елементи, а 

з іншого провідники. Тоді креслення виконується у вигляді одного документа:  
1. Вид з боку навісних елементів, де показують розміри деталей  
2. Вид з боку провідників, на яких показують розведення або розвилку.  
3. Якщо плата двостороння, то провідники і навісні елементи розташовані з 

двох сторін, то в цьому випадку доцільно виконувати 2 документа:  
- складальне креслення  
- креслення друкованої плати, тільки розводка показується з однієї й іншої 

сторони.  
У тому і іншому випадку розробляється специфікація, яка розміщується на 

першому аркуші креслення або може виконуватися у вигляді окремого документа.  
При завданні розміру всі лінії сітки повинні нумеруватися. Допускається 

виділення на кресленні окремих ліній координатної сітки чергують через певний 



інтервал. Проміжні лінії координатної сітки можна не наносити зовсім. При цьому на 
кресленні необхідно вказати лінії координатної сітки заподіяну через одну.  

Специфікація до креслення друкованої плати складається з розділів:  
1.Документація  
2. Деталі  
3.Стандартні вироби  
4. інші вироби  
5. Матеріали.  
У розділі документація включається креслення електричної принципової схеми.  
У розділі деталі включається сама друкована плата  
У розділі " стандартні вироби включається вироби кріпильні і радіодеталі 

виготовлені відповідно до ДСТУ.  
В розділі інші вироби включають радіодеталі виготовлені відповідно до ТУ та 

ОЖО.  
У розділі матеріали включається дроти, їх марка і ГОСТ трубки(кембрики), 

припій, каніфоль, фарби для маркування, технічний лак. 
 

Самостійне завдання 
 
Варіант №1 

 
 

 

 

 

 

 



Варіант №2 

 

Варіант№3 

 
Варіант№4 

 
 
 
 
 
 
 



Варіант№5 

 
Поточний контроль виконання роботи: 
Перевірити як студенти виконали самостійне завдання 
 
Узагальнення та систематизація вмінь і навичок 
Вiдповiсти на контрольнi питання. 
 
Контрольні  питання 
1. Що таке печатний монтаж? 
2. Які вимоги є до елементів  для сборки печатної  плати? 
 3.Які розділи є специфікації до креслення  печатної  плати? 
 
Підведення підсумків заняття 
у вігляді висновків до роботи 
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