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. Загальні відомості 

 
 Будь-яка автоматизація технологічних процесів обов’язково починається з 
вимірювання багатьох теплотехнічних і технологічних параметрів. Кількість 
контрольованих параметрів на сучасних агрегатах дуже велика і досягає кількасот. 
Поступово підвищуються вимоги до якісних характеристик контрольно-
вимірювальних приладів, що зумовлено невпинним зростанням швидкості 
протікання контрольованих процесів, їх масштабів та обсягів. 
 Тому зрозуміло чому сучасний інженер повинен мати значну підготовку в 
галузі технологічних вимірювань. 
 Особливістю цієї дисципліни є те, що в ній методи і засоби контролю 
технологічних процесів розглядаються безвідносно до будь-якої конкретної галузі 
промисловості. 
 При викладанні цієї дисципліни використовуються знання, одержані 
студентами з дисциплін, що викладалися раніше: вища математика, фізика, хімія, 
електротехніка, інженерна графіка, технічна термодинамика, тепломассообмін та 
інші дисципліни. 
 Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів 
інших професійно-орієнтованих дисциплін, а також є основою для атестаційних 
робіт бакалаврів, курсового і дипломного проектування. 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Розподіл навчального часу за видами занять 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 



 Метою вивчення дисципліни «Технологічні вимірювання і прилади», НП-02/2 
є набуття знань, які дозволяють вирішувати нескладні типові задачі діяльності 
інженера по автоматизації теплоенергетичних процесів. Для цього необхідне 
набуття системи конкретних знань, навичок та умінь, які перелічені нижче. 
 

Знання. 
1.Методів та засобів вимірювання витрати та кількості речовин, а також тепла; рівня 
рідини; складу газових сумішей та властивостей рідин; передавання та перетворення 
технологічних параметрів у пневмометричних системах. 
2.Методів повірки контрольно-вимірювальних приладів. 
3.Особливостей використання приладів на виробництві. 
4.Засобів зображення вимірювальних перетворювачів та приладів в проектній 
документації. 
5.Принципів оптимального вибору вимірювальних приладів для автоматичного 
контролю реальних теплоенергетичних агрегатів. 
6.Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни. 
7.Методів розрахунку схем основних приладів. 
 

Уміння. 
1.Критично оцінити та обґрунтувати засоби вимірювання для конкретного 
теплоенергетичного агрегату. 
2.Грамотно експлуатувати найбільш поширені вимірювальні прилади витрати 
речовин, складу газових сумішей та властивості рідин. 
3.Читати реальні схеми найбільш поширених вимірювальних приладів. 
4.Використовувати в роботі іноземну технічну літературу, рекламу, проспекти фірм 
та ін. 

Навички 
1.Роботи з довідниками з метою оптимального вибору вимірювальних приладів для 
автоматичного контролю теплотехнічних параметрів. 
2.Підготовки приладів для експлуатації. 
3.Роботи з науково-технічною, нормативною літературою, бібліографічними 
джерелами за тематикою дисципліни. 
 

 
 

ІV Тематичний план 
IV.1 Розподіл навчального часу за темами 
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Розділ 5.  
Вимірювання витрати та кількості речовини. 81 12 11  18  40 



Тема5.1. Витратоміри змінного перепаду. 
Основні терміни та означення. Методи вимірювання 
витрати та кількості. Вимірювання витрати по 
змінному перепаду тиску. Основне рівняння витрати. 
Стандартні та спеціальні звужуючі пристрої. 
Коефіцієнт витрати. Установлення звужуючих 
пристроїв. Підключення дифманометрів до 
звужуючих пристроїв. Дифманометри-витратоміри. 
Принципи розрахунку звужуючих пристроїв. Повірка 
дифманометрів-витратомірів. Характерні 
експлуатаційні несправності дифманометрів. 

 8   18   

Тема5.2. Витратоміри постійного перепаду.  
Ротаметри. Тахометричні витратоміри: з радіальною 
та осьовою крильчатками, кульові. Електромагнітні 
витратоміри. Лічильники кількості речовини: 
тахометричні та об’ємні. 

 4      

 
 
 
 

Розділ 6. 
Вимірювання складу газових сумішей. 
 

34 10 4    20 

Тема6.1. Газовий аналіз. 
Класифікація газоаналізаторів. Об’ємні газоаналізато-
ри. Газоаналізатори термокондуктометричні та термо-
хімічні. Термомагнітні газоаналізатори. Оптико-акус-
тичні газоаналізатори. Газові хроматографи. Контроль 
токсичних викидів в навколишнє середовище. Схеми 
та устрої підготовки проби газу. 

 8      

Тема6.2. Вимірювання вологості газових сумішей. 
Характеристики вологості газових сумішей. Психро-
метричний метод. Електричні психрометри. 
Електричні гігрометри. 
 

 2      

Розділ 7. 
Вимірювання рівня рідини. 
Класифікація методів та засобів вимірювання. Поплав-
кові та буйкові рівнеміри. Гідростатичні та дифмано-
метричні рівнеміри. Пневмометричні рівнеміри. По-
вірка дифманометрів-рівнемірів. Характерні експлуа-
таційні несправності дифманометрів-рівнемірів. 

26 4 2    20 

Розділ 8. 
Вимірювання витрати та кількості тепла. 
Тепломіри та теплолічильники. 

12 2     10 

Розділ 9. 
Вимірювання складу та властивостей рідин. 
Методи аналізу складу рідин. Електронні солеміри. 
Безелектродні концентратоміри. Вимірювання вмісту 
розчинених у воді газів. 

25 4 1    20 

Розділ 10. 
Пневмометричні системи інформації, пневмометричні 
перетворювачі інформації, вторичні пневматичні 
прибори. Пневмометричні та електропневматичні 
системи. 

20 4     16 



Всього в 6-ому семестрі 198 36 18  18 18 126 
Всього на дисципліну         

 
 



IV.2 Лекції 
 

Шостий семестр 
 

Лекція 19. 
 Розділ 5 Вимірювання витрати та кільсті речовини. 
 Тема 5.1 Витратоміри змінного перепаду. Основні терміни та означення. 
Методи вимірювання витрати та кількості. Вимірювання витрати по змінному 
перепаду тиску. Основне рівняння витрати. ( Л.1, с.433 ) 
 

Лекція 20. 
 Стандартні та спеціальні звужуючі пристрої. Коефіцієнт витрати. 
Установлення звужуючих пристроїв. Підключення дифманометрів до звужуючих 
пристроїв. ( Л.1, с.440 ) 
 

Лекція 21. 
 Дифманометри – витратоміри. Мембранні індукційні, з мембранними 
коробками, сильфонні. ( Л.1, с.409 ) 
 

Лекція 22. 
 Принцип розрахунку звужуючих пристроїв. Повірка дифманометрів-витрато-
мірів. Характерні експлуатаційні несправності дифманометрів-витратомірів.  
( Л.1, с.447 ) 
 

Лекція 23. 
 Тема 5.2. Витратоміри постійного перепаду. Ротаметри. Тахометричні 
витратоміри: з радіальною та осьовою крильчатками, кульові. ( Л.1, с.503 ) 
 

Лекція 24. 
 Електромагнітні витратоміри. Лічильники кількості речовини: тахометричні 
та об’ємні. Пневмометрична трубка. ( Л.1, с.520 ) 
 

Лекція 25. 
 Розділ 6. Вимірювання складу газових сумішей. 
 Тема 6.1. Газовий аналіз. Класифікація газоаналізаторів. Об’ємні газоаналіза-
тори. Газоаналізатори термокондуктометричні та термохімічні. ( Л.1, с.572 ) 
 

Лекція 26. 
 Термомагнітні газоаналізатори. Оптикоакустичні газоаналізатори.(Л.1, с.586) 
 

Лекція 27. 
 Газові хроматографи. Контроль токсичних викидів в навколишнє середовище. 
Схеми та устрої підготовки проби газу. ( Л.1, с.605 ) 
 

Лекція 28. 
 Тема 6.2. Вимірювання вологості газових сумішей. Характеристики вологості 
газових сумішей. Психрометричний метод. ( Л.2, с.161 ) 
  



Лекція 29. 
 Електричні психрометри. Електролітичні гігрометри. ( Л.2, с.163 ) 
 
 

Лекція 30. 
 Розділ 7. Вимірювання рівня рідини. 
 Класифікація методів та засобів вимірювання. Поплавкові та буйкові 
рівнеміри. Гідростатичні та дифманометричні рівнеміри. ( Л.2, с.141 ) 
 

Лекція 31. 
 Пневмометричні рівнеміри. Повірка дифмонометрів-рівнемірів. Характерні 
експлуатаційні несправності дифманометрів-рівнемірів.( Л.2, с.156 ) 
 

Лекція 32. 
 Розділ 8. Вимірювання витрати та кількості тепла. Тепломіри та 
теплолічільники. ( Л.2, с.140 ) 
 

Лекція 33. 
 Розділ 9. Вимірювання складу та властивостей рідин. 
Методи аналізу складу рідин. Електродні солеміри. ( Л.2, с.186 ) 
 

Лекція 34. 
 Безелектродні концентратоміри. Вимірювання вмісту розчинених у воді газів. 
( Л.2, с.191 ) 

Лекція 35. 
Розділ 10.  Пневмометричні системи інформації. 

 Пневмометричні перетворювачі. Втронні пневмометричні прилади. 
( Л.2, с.191 ) 

Лекція 36. 
 Пневмометричні системи передавання інформації. Електропневматичні 
системи. 
 

IV.3. Лабораторні заняття. 
 Метою виконання лабораторних робіт є поглиблення знань з окремих розділів 
дисципліни, набуття вмінь і навичок: роботи з довідниковою та учбовою 
літературою, каталогами, читання реальних схем найбільш поширених 
вимірювальних приладів, засвоєння методик повірки приладів, та підготовки їх для 
експлуатації. 
 

 Шостий семестр. 
 

 Розділ 3. Засоби вимірювання тиску. 
 Тема 3.2.  
Лабораторне заняття 6. Повірка деформаційних манометрів за допомогою вантажо-
поршневого зразкового приладу. 
Лабораторне заняття 7. Повірка деформаційних манометрів та дифманометрів. 
 

Розділ 4. Телевимірювальні системи. 



 Тема 4.1. Електричні системи. 
Лабораторне заняття 8. Електромеханічні перетворювачі телевимірювальних систем. 
Лабораторне заняття 9. Вимірювальні перетворювачі телевимірювальних систем. 
 

Розділ 5. Вимірювання витрати та кількості речовини. 
 Тема 5.1. Витратоміри змінного перепаду. 
Лабораторне заняття 10. Повірка дифманометрів-витратомірів. 
 

Вказівки до лабораторних робіт. 
 
1. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Технологічні вимірювання та 

прилади». Підрозділ «Вимірювання тиску» для студентів напряму підготовки 
6.050202 Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологiї   / Укл.. 
Г.С.Батюк, Л.Д.Пайзанський, Ю.Є. Кісельов – Київ: КПІ, 1989р-36с./ 

 
 Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу першого - третього розділів, студенти  
виконують модульну контрольну роботу (МКР) після вивчення відповідних розділів 
дисципліни. Ця контрольна робота виконуються за рахунок години, що відведена на 
лекційне заняття. Тривалість контрольної роботи - 1 академічна година. 

  
IV.4. Приблизна тематика практичних занять. 

 
 Метою практичних занять є набуття студентами вмінь та навичок самостійних 
і кваліфікованих розрахунків, вибору ( за каталогами, довідниками і т.п.) приладів 
теплотехнічного контролю для проектування системи автоматичного контролю 
реального теплотехнічного агрегату. 
 

Можлива тематика практичних занять: 
 

1. Похибки результатів вимірювань. Оцінка похибок. 
2. Контактні засоби вимірювання температури. Типові монтажні креслення, їх 
установки. 
3. Розрахунок вимірювальних схем автоматичних мостів та потенціометрів. 
4. Методика розрахунку витратомірних звужуючих пристроїв. 
5. Типові монтажні креслення установки звужуючих пристроїв. Установлення 
та підключення дифманометрів. 
6. Типові методики повірки первинних та вторинних приладів у виробничих 
умовах та в лабораторії. 
7. Розробка схем контролю та технологічної сигналізації. 
8. Замовлення засобів вимірювання, замовні специфікації. Опитні аркуші. 
 

 
 
 
 
 
 



IV.5.Курсовий проект. 
  

Індивідуальні завдання 
 
З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких навичок і вмінь 

самостійних кваліфікованих розрахунків і оптимального вибору контрольно-
вимірювальних приладів, здатних забезпечити своєчасне та достовірне вимірювання 
необхідних технологічних параметрів. Передбачено виконання на основі 
дисципліни: в 5 семестрі - при виконанні лабораторних робіт розраховуються схеми 
автоматичних мостів і потенціометрів, в 6 – курсового проекту. Студенти заочної 
форми навчання виконують курсовий проект в восьмому семестрі. 
 Організація і методика виконання індивідуальних завдань визначається 
відповідними методичними вказівками, а тематика цих завдань наведена нижче. 
 

Методичні вказівки. 
 

 Метою виконання курсового проекту з дисципліни є набуття вмінь та навичок 
автоматизованого проектування системи автоматичного контролю будь-якого 
теплоенергетичного , чи металургійного агрегату на якому контролюються не 
менше ніж 8 параметрів, серед яких обов’язково повинні бути: температура, тиск та 
витрата газових чи рідких потоків. Студент, використовуючи ПЕОМ, кафедральну 
електронну бібліотеку і системи комп’ютерної графіки , виконує розрахунки, 
креслення і оформлює пояснювальну записку за допомогою ПЕОМ. 
 

Перелік тем курсових проектів. 
 

1. Верх доменної печі. 
2. Низ доменної печі. 
3. Повітроподогрівач доменної печі. 
4. Мартеновська піч. 
5. Кисневий конвертер. 
6. Нагрівальний колодязь регенеративний з центральним подовим пальником. 
7. Нагрівальний колодязь рекуперативний. 
8. 3-х зонна методична піч. 
9. 5-и зонна методична піч. 
10. Секційна піч швидкого підігріву. 
11. Скловарна піч. 
12. Випалювальна піч (обжигова). 
13. Камерна сушилка. 
14. Барабанна сушилка. 
15. Водогрійний котел. 
16. Барабанний паровий котел ( паро-водяний тракт ) 
17. Барабанний паровий котел ( газо-повітряний тракт ) 
18. Прямоточний котел ( паро-водяний тракт ) 
19. Прямоточний котел ( газо-повітряний тракт ) 
20. Компресор. 
21. Котел-утилізатор. 
22. Газо-розподільча станція. 



23. Теплопункт. 
24. Деаератор. 
25. Кондиціонер. 
26. Піч швидкісного нагріву. 
 

Вказівки до курсового проекту. 
 

1. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та дипломних проектів для 
студентів теплоенергетичного ф-ту всіх спеціальностей очної та заочної форми 
навчання / Уклад. Т.Г.Баган та ін.-к.: ІВЦ  “Видавництво “Політехніка”,2002-40с. 

2. Методические указания к курсовому проекту “Теплотехнические измерения и 
приборы” для студентов специальности “Автоматизация теплоэнергетических 
процессов / Сост. Ю. Е. Киселёв, Л. Д. Пайзанский – Киев: КПИ, 1987–36 с. 

Методические указания по расчёту расходомерных сужающих устройств для 
студентов специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов» /Сост. 
Ю.Е.Киселёв и др. – Киев: КПИ, 1992-72с. 

 
IV.6. Навчально-методичні матеріали. 

 
Основна література 
 
1. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Энергия, 

1978,-704 с., ил. 
2. Иванова Г.М.,  Кузнецов Н.Д.,  Чистяков В.С., Теплотехнические измерения и 

приборы. - М.: Энергоатомиздат, 1984,- 232с.,ил. 
3. Тюрин Н.И. Введение в метрологию . - М.: Изд-во стандартов, 1976,-304 с., ил. 
4. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник \ Под общ. ред. 

Черенкова В.В., - Л.: Машиностроение, 1987,- 847 с., ил 
5. Камразе А.Н. Контрольно-измерительные приборы и автоматика, 1988, 225 с. 
6. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств, 1974, 464 с 
7. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Номенклатурный каталог. 1992 – 96г.г. 
 
 
Додаткова література 
 
1. Кондрашева Г.А. Технологические измерения и приборы целлюлозно-бумажной 

промышленности. - М,: Лесная промышленность, 1974, - 344 с., ил. 
2. Наладка приборов и устройств технологического контроля. Справочное пособие  

\ Под общ. ред. А. С. Клюева. - М.: Энергия, 1976,- 416 с., ил. 
3. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими 

устройствами РД 50-213-80. Государственный комитет СССР по стандартам. -  
М.: Изд – во стандартов.1982. 

4. Под ред. Клюева А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988 

5. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. - Под ред. 
Б.Д. Кошарского. Л.: Машиностроение,1976 



6. Кремлёвский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Л. Машиностроение, 1989.- 701с. : ил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) 

НП-02/2, "ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ та ПРИЛАДИ» 
 

для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління технологічними процесами,  
(шифри та назви спеціальностей) 

Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 
 

теплоенергетичного факультету 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно 
робочим навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

С
ем

ес
т

р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР Семестр
. атест. 

6 5,5 198 36 18 18 126 1  Іспит 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) контрольну роботу (МКР тривалістю одна академічна година); 
2) п‘ять лабораторних робіт 
3) відповідь на іспиті 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 

1. Модульний контроль 
Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 5 балів. 
Оцінюється за п’ятибальною системою. 

 

2. Лабораторна робота 
Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів дорівнює 12 балів. 
Оцінюються наступні складові лабораторної роботи: 

1) Підготовка до лабораторної роботи (max 3 бали); 
2) Якість проведених досліджень у лабораторії (max 2 бали); 
3) Якість підготовленого протоколу з результатами роботи (max 2 бали); 
4) Захист лабораторної роботи (max 5 балів); 
 

 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини    - 1 бал; 
- написання реферату на задану тему       +10…20 балів; 
- активна участь у тематичних дискусіях на лекціях    +5…10 балів; 
- своєчасний захист лабораторної роботи      +2 бали; 
- дострокове завершення всього циклу лабораторних робіт    +5 балів. 

 



Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc =5*12+5 = 65 балів 
Складова іспита шкали дорівнює 35 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rі = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є захист всіх лабораторних робіт, а 

також стартовий рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 27 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rз = 10 балів, складаються критерії залікового 

оцінювання з визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 
 
RD = rc + rз оцінка ECTS Традиційна оцінка 

95 .. 100 А Відмінно 
85 .. 94 В 
75 .. 84 С Добре 

65 .. 74 D 
60 .. 64 E Задовільно 

RD < 60 Fx Незадовільно 
rc < 27, або не виконані 
інші умови допуску до 

заліку 

F не допущений 

 
 

 
Склав старший викл. кафедри АТЕП    К. Д. Ноженко 
Доцент кафедри АТЕП, к.т.н.   __________  Л. Д. Пайзанський  
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