
ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДО ІСПИТУ 
З дисципліни «Монтаж та налагодження технічних засобів 

автоматизованих систем ”  
для студентів спеціальності 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і 

систем автоматизації технологічного виробництва 
напряму підготовки 050202 Автоматизація та комп´ютерно інтегровані 

технології 
 

 
1.Склад і зміст технічної документації на виробництво монтажних робот. 
2.  Вимоги до технічної документації при індустріальних методах монтажу. 
3.  Проектні та нормативні документи електромонтажника. 
4.  Робоча документація електромонтажника. 
5.  Вимоги до будівель і споруд, що здаються в електромонтаж. 
6.  Проект підготовки і виробництва електромонтажних робот. 
7.  Робочі креслення, їх призначення. 
8.  Класифікація трубних проводок. 
9.  Вимоги пред'являються до трубним проводках. Монтажні вироби для тр проводок. 
10.  Вибір діаметра труб для пневматичних линів зв'язку. 
11.  Підготовка та обробка труб. 
12.  Технологія зварювання труб різними методами. 
13.  Контроль якості зварювання. Виготовлення трубних блоків. 
14.  Монтаж і з'єднання зовнішніх і внутрішніх трубних проводок. 
15.  Склеювання сталевих труб. 
16.  Ухили і компенсація теплових подовжень трубних проводок. 
17.  Монтаж труб високого тиску. 
18.  Монтаж труб низького вакууму. 
19.  Монтаж і випробування кисневих трубних проводок. 
20.  Загальні випробування трубних проводок. 
21.  Монтаж трубних проводок у вибухо-і пожежонебезпечних приміщеннях. 
22.  Монтаж пластмасових трубних проводок і пневмокабелю. Захист механічних 
пошкоджень. 
23.  Гідравлічні та пневматичні випробування трубних проводок. 
24.  Захист трубних проводок від корозії. 
25.  Класифікація електричних проводок. 
26.  Монтажні вироби для електричних проводок. 
27.  Документація та технічні вимоги на монтаж електричних проводок. 
28.  З'єднання і оконцевание жил проводів та кабелів. 
29.  Кінцеві закладення і обробка решт проводу та кабелю. 
30.  Монтаж захисних конструкцій і пристроїв. 
31.  Види прокладання кабельних електропроводок. 
32.  Проходи кабелю через стіни та перекриття. 
33.  Прокладка електричних проводок при негативних температурах. 
34.  Прокладка електричних проводок у вибухо-і пожежонебезп приміщеннях. 
35.  Закладення кабелів і проводів в штепсельні роз'єми і сполучні коробки. 
36.  Прозвонка і маркування електричних проводок. 
37.  Заземлення кабельних конструкцій, металевих оболонок і броні кабелю. 



38.  Захист електричних проводок від корозії. 
42.  Технічна документація на виготовлення щитів і пультів. 
43.  Установка приладів і комплектуючих виробів на щитах. 
44.  Вимоги до щитовим приміщенням. Завод в них труб, дроту і кабелю. 
45.  Трубна і електрична комутація щитів і пультів. 
46.  Розміщення і монтаж електро-та пневматика на щитах. 
47.  Заземлення щитів і пультів. 
48.  Перевірка трубних і електричних комутацій щитів. 
49.  Вибір типових схем для монтажу з'єднувальних ліній і добірних пристрс 
50.  Монтаж пристроїв для відбору тиску, розрідження, температури. 
51.  Монтаж датчиків перепаду тиску і вузлів обв'язки. 
52.  Монтаж з'єднувальних ліній. 
53.  Вимоги до монтажу систем вимірювання температури. 
54.  Установка термометра розширення і манометричних термометрів. 
55.  Установка термоперетворювачів опору 
56.  Установка термоелектричних перетворювачів (термопар). 
57.  Установка вторинних показують приладів. 
58.  Основні вимоги до приладом вимірювання тиску і розрядження. 
59.  Установка манометрів, вакуумметрів і мановакуумметрів. 
60.  Установка тягонапорометров, стрілочних тягометров і напорометри. 
61.  Установка відборів тиску. 
62.  Установка приладів з пневматичним вихідним сигналом. 
63.  Пневматична система передачі свідчень на відстань. 
64.  Вимоги до монтажу звужуючих пристроїв. 
65.  Установка звужуючих пристроїв. 
66.  Установка і обв'язка розділових судин. 
67.  Установка об'ємних і швидкісного лічильників витрати рідини. 
68.  Установка ротаметрів. 
69.  Особливості імпульсних ліній при вимірюванні витрати газу і повітря. 
70.  Установка дифманометрів-рівнемірів. 
71.  Монтаж приладів вимірювання рівня (ємнісних, контактні ультраз 
електромеханічні, з обертовими лопатями). 
72.  Монтаж приладів вимірювання рівня (магнітні і кабельні попг вібраційні, 
байпасні, вібраційні). 
73.  Вимоги до монтажу газоаналізаторів. 
74.  Монтаж приладів для визначення щільності рідини. 
75.  Монтаж приладів для визначення концентрації рідини. 
76.  Вимоги до регулюючих органів та виконавчим механізмам. 
77.  Технічна документація на монтаж регулюючих органів. 
78.  Установка регуляторів. 
79.  Організація виробництва налагоджувальних робот. 
80.  Підготовка виробництва пусконалагоджувальних робот. Підгот< оформлення 
документації. 
81.  Техніка безпеки при пусконалагоджувальних роботах. 
  
85.  Налагодження системи вимірювання витрати та рівня. 



86.  Засоби налагодження мікропроцесорних пристроїв автоматизованих управління 
(МГІУ). 
87.  Комплекс розвитку. Внутрісхемний емулятор. 
88.  Комплекси засобів налагодження мікропроцесорних систем. 
89.  Налагодження регуляторів і виконавчих механізмів. 
90.  Налагодження виконавчих механізмів. 
91.  Види випробувань окремих частин електроустановок. 
92.  Перевірка під напругою схем управління, автоматики, сигналізації. 
93.  Технологія пайки електрорадіо компонентів до друкованої плати. Мате 
інструменти для паяння. 
94.  Методи виготовлення друкованих плат. Отримання малюнків схем. 
95.  Випробування ізоляції підвищеною (змінним) напругою. 
96.  Заземлювальні пристрої та заземлювачі. Вимога пред'являют заземлювальних 
пристроїв. 
97.  Види випробувань окремих частин електроустановок після монтажу. 
98.  Технічні вимоги до розміщення обчислювальних комплексів 
99.  Установка стояк, пультів управління, мікропроцесорних засобів. 
100.  Вимоги до встановлення комплексу технічних засобів. 


