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1. Задачі КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 

Курсовий проект є важливою частиною не лише вивчення дисципліни 
“Теплотехнічні вимірювання та прилади ” а і процессу формування 
кваліфікованого фахівця в галузі автоматизації теплоенергетичних процесів. 

Виконання проекту  має сприяти поглибленню та узагальненню знань, 
отриманих студентами під час навчання, а також використанні цих знань для 
розв’язання конкретного інженерного завдання, навчити студентів користуватися 
довідниками, стандартами, таблицями, номограммами і типовими проектами. 

Основні задачі курсового проекту: 
 Вивчити технологічний процес та теплову роботу конкретного агрегату, 

який задається викладачем кожному студенту індивідуально; 
 Навчитися розробляти та обґрунтовувати схеми контролю 
 Навчитися робити обґрунтований вибір засобів контролю, користуючись 

сучасними довідниками , каталогами фірм-виробників. Для цього треба 
визначити діапазон змін параметрів, які необхідно контролювати, а також 
передбачити необхідність сигналізації, види сигналів для дистанційної 
передачі інформації та ін.; 

 Засвоїти техніку складання монтажних креслень, заказних специфікацій, 
пояснювальної записки; 

 Виробити навички публічного захисту прийнятих технічних рішень 
 

2. Завдання на проектування 
 

Кожному студенту керівник проекту дає індивідуальне завдання на 
проектування системи автоматичного контролю будь-якого теплоенергетичного 
об’єкта, на якому треба вимірювати витрати газів, пари або рідини а також тиск і 
температуру в необхідних місцях. На деяких об’єктах необхідно також 
вимірювати рівень, концентрацію або інші параметри. Крім того, до завдання 
додаєсться графік виконання основних етапів проекту.  

Теми курсових проектів мають бути реальними, тобто базуватися на 
матеріалах промислових підприємств, наукових праць кафедри. Теми курсових 
проектів можуть охоплювати питання розробки і модернізації технічних засобів 
контролю, поліпшення їх характеристик : підвищення точності, розширення меж 
вимірювання, підвищення надійності, терміну дії й ін. 

Важливим елементом завдання є його спрямованість на розвиток навичок 
самостійної роботи студентів. Можливо також використання учбової тематики в 
курсовому проектуванні для розробки технічних засобів навчання, лабораторних 
макетів та ін. 

 
3. Зміст курсового проекту 

 
Проект  складається з графічних документів, пояснювальної записки 

замовної специфікації приладів контролю і відомості документів проекту. 
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Перелік графічних документів: 
 Аркуш 1. Схема автоматичного контролю агрегата 
 Аркуш 2. Установка конкретного звужуючого засоба на конкретному 

трубопроводі (поз.    ) 
 Аркуш 3. Установка конкретного засоба вимірювання температури в 

конкретному місці агрегату(поз.    ) 
Пояснювальна записка має містити наступні розділи: 

 Титульний лист. 
 Зміст. 
 Підстава для розробки. 
 Коротка характеристика об’єкта контролю. 
 Проектні рішення 
 Огляд структури системи контролю 
 Вибір та обґрунтування засобів вимірювання 
 Розрахунки 
 Розрахунок звужуючого засобу(поз.   ) 
 Розрахунок вимірювальної схеми вторинного приладу( поз.   ) 
 Висновки 
 Додатки 
 Література 

Розділи пояснювальної записки можуть мати підрозділи. Якщо необхідно до 
складу пояснювальної записки додають інші розділи, які узгоджуються з 
керівником проекту. 

 
4. Порядок виконання роботи 

 
Індивідуальні завдання на курсовий проект роздає керівник проекту в 

попередньому п'ятому семестрі, щоб забезпечити можливість пошуку необхідних 
довідкових матеріалів  в наукових бібліотеках 

Керівник проекту розробляє й повідомляє студентам графік виконання 
проекту в шостому семестрі. Графік вписується в завдання і має наступні етапи 

  
№ 

№ 
Назва етапу Термін 

виконання 
(тиждень) 

1 2 3 
1.  Вивчення з використанням літературних джерел 

технологічного процесу, конструкції агрегата, а також 
діючих систем автоматичного контролю. 

4-й 
 

2.  Уточнення вимог до автоматичної системи контролю, 
діапазонів змін всіх контрольованих параметрів, необхідної 
точності вимірювань. 

6-й 
 

3.  Розробка схеми контролю з представлення першого аркуша 
спільно із замовною специфікацією приладів контролю. 

7-й 
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4.  Розрахунок вимірювальної схеми вторинного приладу для 
вимірювання температури для заданого викладачем 
діапазону коливання температури 

 

 
8-й 
 

5.  Розрахунок вимірювального звужуючого засобу для заданої 
викладачем межі витрати 

10-й 
 

6.  Розробка монтажних креслень установки засобів 
вимірювання температури та витрати 

13-й 
 

7.  Оформлення пояснювальної записки. Представлення всього 
проекту на підпис керівнику 

14-й 

8.  Захист проекту  
 
5. Оформлення курсового проекту. 
 
Оформлення курсового проекту має відповідати вимогам, які викладені в 

методичних вказівках щодо оформлення курсових і дипломних проектів [1] 
Основна фахова література, стандарти і методичні вказівки знаходяться в кабінеті 
курсового та дипломного проектування кафедри. Там же знаходяться зразки 
виконання курсових та дипломних проектів. 

 
6. Вказівки по виконанню графічних документів . 
 
Всі креслення мають бути виконаними у відповідності з вимогами, які 

викладені в [1]. Всі креслення виконуються на комп’ютері. На кожному листі 
креслень в правому нижньому кутку розташовують основний напис. Додаткові 
написи розташовують також у відповідності з [1].  

 
6.1 Виконання схеми автоматичного контролю.  
 
Схема автоматичного контролю повинна мати:  

 спрощене зображення об’єкта управління або його частини, для якого 
розроблена схема; 

 засоби технічного забезпечення автоматичного контролю( умовними 
позначеннями згідно діючих стандартів) за виключенням допоміжних 
пристроїв і апаратури (джерел живлення, реле, блоків керування та ін.); 

 функціональні звя'зки поміж засобами технічного забезпечення, які 
зображені на схемі ; 

 зовнішні функціональні зв’язки засобів технічного забезпечення, які 
зображені на схемі, з іншими технічними засобами; 

 таблицю використаних в схемі умовних позначень, яеі не передбачені 
діючими стандартами. 
В курсовому проекті розробляється схема автоматичного контролю та 

сигналізації, тобто не треба приводити відсічні клапани, засоби та пристрої 
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керування. Формат аркуша визначається в залежності від складності об’єкта та 
кількості необхідної вимірювальної апаратури. 

Технологічне устаткування на схемі має відповідати власній конфігурації, 
але має бути зображено спрощено буз масштабу та другорядних деталей. Окремі 
пристрої технологічного агрегату можна зображати окремо від об’єкта але в 
цьому разі треба давати необхідні вказівки щодо їх взаємозв’язку . 

Технологічні трубопроводи можуть зображатися умовними позначеннями у 
відповідності з додатком 2. Умовні графічні позначення приладів та засобів 
автоматизації необхідно виконувати по стандарту, в якому система позначень 
будується на функціональних ознаках. Основні умовні позначення приладів та 
засобів автоматизації приведені в додатку 3, а літерні умовні позначення в 
додатках 4 та 5. Послідовність літер в позначеннях  приладів має бути наступною: 
основне позначення величини, що вимірюється; позначення яке уточнює (якщо це 
необхідно) значення першої літери; позначення функціональних ознак приладу. 
Функціональні ознаки треба розташовувати наступним чином IRCSA . Приклад 
побудови умовного позначення приладу для вимірювання та реєстрації перепаду 
тиску наведено на Рис. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Приклад побудови умовних позначень приладів. 
Примітка: у приладів, які одночасно виконують функції і показань, і 

реєстрації, літера I може бути відсутньою 
Прямокутники, які зображують щити і пульти, слід розміщувати в нижній 

частині креслення у наступному порядку: місцеві прилади, щит контроля, щит 
оператора і т. ін. Під зображеннями щитів та пультів може бути накреслений 
прямокутник, в якому наносяться написи , які пояснюють значення засобів 
вимірювання. Підвід ліній зв’язку до символу приладу можна виконувати з будь-
якого боку кола( зверху, збоку, знизу) 

Усім приладам і засобам автоматизації надаються позиційні позначення, які 
зберігаються у всіх документах проекту. Позиційні позначення мають складатись 
з порядкового номеру комплекта, а також індексів елементів комплекту, які 

Функціональні 
ознаки 
приладів 

Показання 

Реєстрація 

Величина, що  
вимірюється 

Тиск 

Уточнення 
першої літери 

Перепад 
тиску 

PDIR 

Поз. 
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можуть позначатися або цифрами, або літерами, наприклад 5-1 5-2, або 5а, 5б, 5в і 
т. ін. 

На схемах контролю мають бути зазначені крайні (максимальні і 
мінімальні) значення величин, які вимірюються. 

Виділення групи елементів схеми за якоюсь ознакою слід виконувати штрих 
пунктирною лінією з пояснювальним написом у лівому верхньому кутку рамки. 
Лінії зв’язку, зазвичай, мають бути паралельні лініям зовнішньої рамки схеми. 
Напрямок ліній зв’язку зверху донизу та зліва направо слід вважати основним. 
З’єднання ліній зв’язку слід позначати точкою на відліку від пересічення. 

Обрив ліній має бути позначений. В місцях обривів дозволяється 
використовувати ідентифікатори у вигляді літер, цифр, або літер і цифр. 

Відстань між сусідніми паралельними лініями зв’язку має бути не меншим 
за 3 мм. Відстань між сусідніми елементами схеми має бути не меншим ніж 10 
мм. 

Пояснювальні написи, умовні позначення, скорочення розміщують на 
вільному полі креслення (якщо можливо над основним написом) і при 
необхідності зводять в таблицю. 

В схемах автоматизації рекомендується зображати контури технологічного 
устаткування, прямокутники, які зображують щити та пульти, прилади і засоби 
автоматизації лініями товщиною 0.5÷0,6 мм; трубопроводні комунікації – 0,6÷1,5 
мм; лінії функціональних зв’язків – 0,2÷0,3 мм. 

Схема автоматичного контролю є основою ля розробки замовної 
специфікації засобів вимірювання. Замовляти треба тільки сучасні аналогові 
прилади вітчизняного виробництва або які випускаються сумісними 
підприємствами 

 
6.2 Виконання монтажних креслень 

 
В курсовому проекті виконуються два монтажних креслення: установка 

термоперетворювача для вимірювання температури на технологічному 
устаткуванні, а також установка вимірювального звужуючого пристрою 
установка первинних перетворювачів нормалізована і здійснюється на основі 
типових монтажних креслень, які передбачають типові способи установки 
приладів, засобів автоматизації і монтажних виробів. В монтажних кресленнях 
треба зазначити відомості, які визначають спосіб установки, сферу використання, 
номер креслень типових або закладних конструкцій, по яким можуть бути 
виготовлені окремі вузли та деталі. На монтажному кресленні необхідно також 
привести вказівки, примітки а також перелік використаних виробів, їх типів, 
кількості і т.ін. Монтажні креслення в курсовому проекті соіл викрешувати у 
відповідності з типовими монтажними кресленнями. 

При проектуванні монтажних креслень треба передбачити можливість 
установки перетворювачів в реальних умовах, їх заміни при порушеннях роботи 
бажано без зупинки агрегата. Розміри треба ставити установочні, габаритні, 
конструктивні. 
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На кресленні звужуючого пристрою треба зобразити схему з’єднання 
дроселя з дифманометром. На ній треба враховувати їх взаєморозміщення. 

На монтажних кресленнях обов’язково треба зазначати позиції 
перетворювачів. 

 
7. Вказівки до складання пояснювальної записки 
 
Пояснювальна записка повинна містити короткий але достатній для 

розуміння виклад основних технічних рішень проекту. Загальні правила 
оформлення текстових матеріалів пояснювальної записки викладені в [1]. нижче 
приведені матеріали, яеі мають бути в кожному розділі пояснювальної записки. 

В “Змісті” переліковуються назви всіх розділів  і підрозділів пояснювальної 
записки, а також зазначаються номера сторінок. 

В розділі ”Підстава для розробки” наводять назву об’єкту, для якого 
розробляється система автоматичного контролю ; назва документів на підставі 
яких ведуть проектування, у відповідності до завдання. 

В розділі ”Коротка характеристика об’єкта контролю ” мають бути 
наведені: короткий опис технологічного процесу і теплової роботи агрегата, а 
також основні конструктивні і технічні характеристики об'єкта ; дії оператора по 
дистанційному керуванню технологічним процесом і з вказівкою місць 
розташиування регулююючих органів ; номінальні значення основних параметрів 
контролю і статичні характеристики об'єкта. Також в цьому розділі формуються 
технічні вимоги до роботи системи автоматичного контролю. Іх рекомендується 
оформляти у вигляді таблиці. Наприклад: 
№ Назва параметру Діапазон 

вимірювань 
Допустима похибка 
вимірювань 

1 Температура пари після 
перегрівача першого ступеня  

0-5000С 2% 

 
В розділі ” Проектні рішення” наводяться основні технічні решення по 

розробці системи автоматичного контролю. Цей розділ складається з двох 
підрозділів : ”Огляд структури системи контролю” і ”Вибір та обґрунтування 
засобів вимірювання” 

У першому підрозділі треба привести короткий опис розробленої структури 
системи автоматичного контролю, зупинившись на виборі фірми-виробника, типу 
сигнала дистанційної передачі інформації; зазначити інформацію щодо 
надійності, безпеки експлуатації; можливості стиковки приладів із системами 
більш високого рівня. 

У другому підрозділі треба обгрунтувати вибір засобів контролю і 
сигналізації з урахуванням параметрів речовини, яка контролюється: 
температури, тиску, вологості, складу і т. Ін. На вибір приладів впливають вимоги 
до надійності, точності, швидкодії та умов експлуатації. Якщо необхідно, треба 
дати обгрунтування використання в проекті нестандартних приладів. 
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В розділі ”Розрахунки” наводяться результати розрахунків звужуючого 
засобу, вимірювальної схеми приладу для контролю температури та 
метрологічних характеристик вимірювальних каналів. 

В ”Розрахунку звужуючого засобу” необхідно привести методику та 
результати розрахунку стандартного звужуючого засобу (ЗЗ), який 
використовується в курсовому прокеті. Треба відмітити що розраховується тільки 
один засіб і частіше всього – це камерна діафрагма. Цей розрахунок ЗЗ необхідно  
проводити у відповідності з [2,3,4] При цьому стандартними ЗЗ називають 
стандартні діафрагми (камерні та дискові), стандартні сопла, стандартні труби 
Вентурі, та скорочені труби Вентурі, які задовольняють вимогам Правил [3]. 
Внаслідок чого забезпечується можливість виготовлення та використання таких 
засобів на підставі розрахунку без індивідуального тарування. 

При виборі стандартних ЗЗ необхідно враховувати наступні особливості їх 
використання: 

- зміни чи забруднення профілю ЗЗ під час експлуатації змінюють 
коефіціент витрати діафрагми значно більше, ніж коефіціент витрати сопла;  

-при однакових значеннях витрат і перепада тиску для сопла потрібні 
коротші прямі ділянки трубопроводу у порівнянні з діафрагмою; 

- при однакових значеннях модуля і перепада тиску сопло дозволяє 
вимірювати більшу максимальну витрату, ніж діафрагма; 

- при однакових значеннях модуля і витрати втрата тиску на соплі значно 
менше, ніж на діафрагмі.. 

Враховуючи приведені особливості, можна рекомендувати наступні кращі 
ділянки використання стандартних ЗЗ :  

-стандартна діафрагма використовується для трубопроводів діаметром не 
менш, ніж 50 мм з  дотриманням вимоги 0,05≤m≤0,64 для агресивних та 
забруднених речовин 

- стандартна труба Вентурі використовується для трубопроводів діаметром 
не менш, ніж 65 мм з дотриманням вимоги 0,05≤m≤0,6, а також  у випадках, коли 
необхідна мінімальна втрата тиску на ЗЗ. 

Важливою умовою, яку треба враховувати при виборі стандартних ЗЗ, є 
серійний випуск стандартних діафрагм на приладобудівних підприємствах. Тому 
використанню стандартних діафрагм при допустимих умовах їх роботи треба 
віддати перевагу. 

Для розрахунку стандартного ЗЗ потрібні наступні вихідні дані: 
 Параметри речовини, що вимірюється( абсолютний тиск, температура, 

щільність, в’язкість в робочих умовах;для газів – склад та відносна 
вологість); 

 Максимальна і мінімальна витрата речовини, яка вимірюється ; 
 Матеріал трубопроводу та його внутрішній діаметр перед  ЗЗ 
 Допустима втрата тиску на ЗЗ 
 Схема ділянки трубопровода, на якому встановлюється ЗЗ. Треба привести 

найближчі місцеві опори і на якій відстані від дроселя вони розміщені з 
обох боків. 
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Основним завданням розрахунку нормального ЗЗ полягає в тому, щоб 
розмір отвору відповідав певним вимогам. Ці вимоги наступні:  

 Сталість коефіцієнта витрати ЗЗ на всьому діапазоні вимірювання ; 
 Втрата тиску на звуженні не може перевищувати допустимого по умовам 

його використання ; 
 Модуль дроселя m має відповідати правилам встановлення ЗЗ на прямій 

ділянці трубопроводу. 
Для одночасного задоволення вимог 2 та 3 тип ЗЗ та дифманометру з 

відповідним граничним номінальним перепадом тиску ∆P 
При цьому необхідно врахувати наступне: 
Чим більше граничний номінальний перепад  дифманометра, тим менше 

модуль m ЗЗ і тим більшою є втрата тиску. Тим часом, чим менше m тим меншою 
є похибка вимірювання витрати, яка пов’язана з присутністю місцевих опорів в 
трубопроводі перед ЗЗ при однакових місцевих опорах ЗЗ з меншим m  може бути 
встановленим на меньшій прямій ділянці трубопроводу. При однакових значеннях 
витрат і модуля m втрата тиску у сопла значно менше, ніж у  діафрами, а у труби 
Вентурі – ще менше. 

Оскільки вимірювання відбувається при робочих умовах речовини, що 
вимірюється, розрахунок ЗЗ необхідно проводити по формулам, які відносяться 
до середніх робочих умов. 

Звичайно граничні витрати задають в стандартних нормальних одиницях 
вимірювання при 20°С та 101325 н/м²(760 мм рт. ст.) або при 0°С і тому ж тиску. 
В цьому випадку треба перерахувати граничні витрати Qшк max та Qшк min в робочі 
витрати, які є розрахунковими по закінченні розрахунку розміру отвору ЗЗ 
необхідно перевірити правильність розрахунку по формулі, яка виражає 
максимальну витрату, яка відповідає граничному значенню стандартної шкали в 
нормальних умовах. 

Для розрахунку розміру отвору ЗЗ вибирають відповідну основну робочу 
формулу витрати і перетворюють її так, щоб отримати залежність добутку 
величин m (допоміжна величина) від заданої витрати речовини та її параметрів 

Наприклад, при розрахунку ЗЗ по робочому рівнянню 
3 23,998 ,pQ d



  
3 /м год ; 

d 2 в цьому рівнянні міняють на mD 2 (де D – дійсний внутрішній діаметр 
трубопроводу ,  m – модуль 33)  і отримують залежність 

max
3 2

,
3,998 10

шкQm
D



 








  
Яка використовується для розрахунку. 
 Для перевірку вірності розрахунку треба підрахувати по робочому 

рівнянню максимальну витрату Qшк min, підставивши визначені величини , ,D P  . 
Похибка розрахунку не може перевищувати 0,2%, інакше треба зробити 

перерахунок. Кінцевий розмір отвору ЗЗ приводять з допуском ±0,1 %. 
Розрахунки ЗЗ треба виконувати користуючись [2,3,4] 
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Розрахунок метрологічних характеристик вимірювальних каналів 
виконується для трьох технологічних параметрів. Параметри для розрахунку 
вказуються викладачем. 

Під час розрахунку визначається абсолютна та приведена похибки 
вимірювань. З теорії ймовірностей [8] відомо, що в тих випадках, коли абсолютні 
похибки приладів, що складають вимірювальний канал, є результатом дії причин, 
що не пов’язані між собою, повна абсолютна похибка вимірювального каналу 
визначається за співвідношенням: 





n

i
iaA

1

2
 

ai – абсолютна похибка окремого приладу; 
n – кількість приладів у вимірювальному каналі. 
Абсолютні похибки кожного приладу обчислюються по відомим 

співвідношенням, що пов‘язують абсолютну похибку з приведеною та  відносною 
похибками або класом точності приладу в залежності від того, яка технічна 
характеристика задана в технічній документації на прилад. 

Приведена похибка вимірювального каналу обчислюється по відомій 
абсолютній похибці з урахуванням діапазону вимірювань технологічного 
параметру. 

 
 9 Вказівки до складання відомості документів проекту. 
 
В відомість включають всі конструкторські документи, які розроблені в 

цьому проекті. Відомість складають по формам,які приведені в цьому проекті. 
Відомість складають по формам, які приведені в [1] 

 
10. Захист курсового проекту. 
 
Захист курсового проекту є формою перевірки знань студентів і має 

привчати студентів до всебічного обгрунтування використанних рішень. Захист 
складається з короткої доповіді (5-7 хв) студента по виконаному проекту та 
відповідях на запитання перед спеціальною комісією з 2-3 викладачів у 
присутності студентів групи. Такий захист дозволяє познайомити группу з 
методикою захисту і рівнем технічних рішень товаришів по групі. Це значно 
підвищує якість підготовки студентів. 

Внаслідок захисту курсовий проект оцінюють диференційною оцінкою за 
прийнятою в університеті системою. 

 
11.  Порядок комплектування документів. 
 
Комплектування документів проекта відбувається після його захисту в 

наступному порядку: 
Відомість документів проекту; 
Схема автоматичного контролю ; 
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Монтажні креслення ; 
Пояснювальна записка ; 
Замовна специфікація 
Всі креслення складаються по формату 11 та зшиваються з іншими 

документами в спеціальній папці. 
У “Висновках” коротко викладають підсумки виконання проекту, 

корисність розробки для реального приладів та перетворювачів вітчизняного 
виробництва. 

В “Додатках ” приводять завдання на курсовий проект та всі необхідні 
допоміжні матеріали. Оформлення “Додатків ”необхідно проводити у 
відповідності з вимогами [1]. Якщо в документі декілька додатків, їх позначають 
арабськими цифрами, наприклад, додаток 1, додаток 2. Якщо в пояснювальній 
записці декілька додатків, на них роблять поссилання в основному тексті 
документу, а в змісті приводять всі додатки із зазниченнми їхніх номерів та назв. 

До переліку літератури мають бути включені всі використані при 
проетуванні джерела, які розташовуються згідно порядку появи посилань в тексті 
записки. Перелік оформлення у відповідності з вимогами [1].  

Вказівки до складання замовної специфікації  
Вихідний документ для складання специфікації схема автоматичного 

контролю. В специфікацію включають всі засоби вимірювання, із зазначенням 
їхніх позицій, технічних найменувань і характеристик, кількості та підприємств-
виробників. Форми специфікації та порядок її заповнення приведені в [1]. Замовна 
специфікація подається одночасно зі схемою автоматичного контролю. 
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Додатки 
Додаток 1 

Індивідуальне завдання 
Студенту группи ……………  теплоенергетичного факультету 
………………………………………………………………………………… 
Вивчити технологію, теплову роботу та конструкцію  
……………………………………………………………………………………

…………………………………… 
(Назва, тип агрегата) 
І зобразити його (її) конструкцію з технологічними трубопроводами у виді 

ескізів( план, розріз, зовнішній вид, або аксонометричне зображення). На 
зображенні агрегату вказати місця установки відбірних пристроїв первинних 
приладів, запорних та регулюючих органів. Дати скорочений опис технологічного 
процесу та основні параметри процеса і агрегата. 

Вивчити систему автоматичного контролю цього агрегату.  Скласти: 
Перелік параметрів, які треба контролювати, їх значень, діапазонів 

можливих змін та вимог  до точності контролю; 
Перелік технологічних параметрів, на яких потрібна сигналізація і в яких 

межах; 
Функціональну схему системи контролю (ескіз). 
Зробити ескіз ділянки трубопроводу ……………………………………… 
         (назва) ,  
на якому встановлено звужуючий засіб. Зібрати необхідні відомості для 

розрахунку звужуючого засобу: матеріал трубопроводу та звужуючого засобу, 
максимальну та номінальну витрати, тиск та температура речовини, що 
вимірюється, щільність речовини в нормальних умовах, склад речовини 

Зробити ескіз установки первинного перетворювача для вимірювання 
температури…………………………………………………………………………… 

Вивчити його конструкцію, матеріали захисних пристроїв, методику 
встановлення і заміни перетворювача. 

   Керівник 
проекту……………………………………………… 

“………”………………………………………201. р 
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Додаток 2  
Умовні графічні зображення трубопроводів 
Трубопроводи на функціональних схемах систем автоматизації 

рекомендується зображати лінією товщиною від 0,2 до 1 мм з розривами в яких 
ставлять цифру, яка характеризує вид речовини, що транспортується цим 
трубопроводом 

Вода -1-1-;пара-2-2-;повітря -3-3-;азот -4-4-;кисень -5-5-;аргон-6-6-;неон-7-
7-;гелій-8-8-;криптон-9-9-;ксеон-10-10-аміак-11-11-;кислота(окиснювач)-12-12-
;луг-13-13-;масло -14-14-;рідке паливо-15-15-;водень-16-16-;ацителен -17-17-
;фреон-18-18-;метан-19-19-;етан -20-20-; етилен-21-21-;пропилен -23-23-;бутан-
24-24-;бутилен-25-25-;протипожежний трубопровід -26-26-;вакуум-27-27- 

Для більш детального опису речовини до цифрової позначки можна 
додавати індекс у вигляді літери, наприклад, чиста вода-1ч, пара перегріта -2п, 
пара насичена -2н і т.ін. 

Умовні числові позначення трубопроводів треба проставляти на відстані не 
менше 50мм.  

Для речовин, які відсутні в переліку, можна використовувати інші цифри, 
але обов’язково з необхідними поясненнями нових умовних позначень 
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Додаток 3 
Основні умовні графічні зображення приладів та засобів автоматизації 
 

Назва зображення 
Первинний вимірювальний 
перетворювач, прилад , що 
встановлений за місцем 
розташування 

                           Ø10 

Прилад, розташований на щиті  
Виконавчий механізм. Загальне 
зображення 

 

Виконавчий механізм. Загальне 
зображення 
 

                   
                           3 
                  
                  7 

Лінії зв’язку між приладами 
 

 

Пересічення ліній зв’язку буз їх 
з’єднання   
 

 

Пересічення ліній зв’язку із їх 
з’єднанням між собою 
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Додаток 4 
Літерні умовні позначення 

Позна-
чення 

Величина, що вимірюється Функція, яку виконує прилад 
Основне значення першої 
літери 

Додаткове значення, що 
уточнює значення першої 
літери 

Відображення 
інформації  

Формування 
вихідного 
сигналу 

Додаткове 
значення 

1 2 3 4 5 6 
A + - Сигналізація   
В + - - - - 
С + - - Автоматичне 

керування 
- 

D Густина Різниця, перепад - - - 
Е Будь-яка електрична 

величина 
- + - - 

F Витрата Співвідношення, частка, 
дріб 

- - - 

G Розмір,положення 
переміщення 

- + - - 

Н Ручний вплив - - - Верхня межа 
величини 

I + - Показання   
J + Автоматичне перемикання, 

оббігання 
- - - 

К  Час - - + - 
L Рівень   - - Нижня межа 

величини 
M Вологість - - - - 
N + - - - - 
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1 2 3 4 5 6 
O + - - - - 
P Тиск, вакуум - - - - 
Q Величина, що характеризує 

якість: склад, концентрацію 
і т. ін. 

Інтегрування, 
підсумовування в часі 

- + - 

R Радіоактивність - Реєстрація - - 
S Швидкість, частота - - Включення, 

відключення, 
перемикання, 
блокування 

- 

Т Температура - - + - 
U Декілька різних величин - - - - 
V Вязкість - + - - 
W Маса - - - - 
Х Резервна літера - - - - 
У + - - + - 
Z + - - + - 

 Примітка  Літерні позначення, які відмічення позначкою “+” , є резервним, а позначені знаком “-” не 
використовуються 



 

 19 

Додаток 5 
Додаткові літерні позначення, які відображають функціональні ознаки 

приладів 
Назва Позначення 

Чуливий елемент (первинний 
перетворювач) 

Е 

Дистанційна передача (проміжний 
перетворювач) 

Т 

Станція керування К 
Перетворення, обчислювальні функції  У 

 
  
 


