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Кіріспе 

 

ХХ1 ғасыр ғылым мен өнеркәсіптік өндірістің шартты дамуымен 

сипатталады. Соңғысы, түрлi өлшемдер және өлшеу құралдарының кең 

қолданылмауы мүмкiн емес. Өлшеу техникасының қазіргі замандағы орнын 

келесі мәліметтер сипаттай алады. Қазіргі заманда жалпы өндірісте барлық 

материалды шығындар ішінде өлшеу техникасына кететін шығындар 10-15%  

құрайды, ал мұнай өңдеуші, мұнайхимия, радиоэлектронды, ұшақ жасау және 

т.б. өндірістерінде 25%-ға жетеді. Қазіргі кезде адамның жұмыс істейтін 

барлық саласы өлшеусіз өтпейді.  

Технологиялық процестерде пайдаланылатын өлшеу құралдары мен 

өлшеу әдістерін біріктіретін өлшеуіш техниканың аймағын технологиялық 

өлшеулер түсінігімен анықтау қабылданған.  

Өлшеу техникасының негізгі тұтынушысы – өнеркәсіп. Мұнда өлшеу 

техникасы технологиялық процестің ажырамас бөлігі. Бұл шикізат сияқты 

өнімдердің және басқада процестердің сапасына бақылау жасайтын 

өнеркәсіптерде осы жайлы ақпарат алу үшін режимдік параметрлерді 

қолданады.  

Жұмыс істеу принципі мен жұмыс істеу қиындығының әр түрлілігін 

анықтайтын техникалық өлшеу құралы арқылы өлшеу жүзеге асырылады.  

Өлшеу құралдары (ӨҚ) деп нормативтік метрологиялық сипаттамасы 

бар өлшеуде қолданатын техникалық құралды айтады. ӨҚ-ның негізгі түрлері 

әдіс, өлшегіш құралдар. ӨҚ-ның жұмысшылары деп халық шаруашылығының 

барлық саласындағы күнделікті және практикалық өлшеулерге арналған 

қондырғылар мен түрлендіргіштердің әдісін айтады. Олар жоғары дәлдікпен 

өлшенетін құралдарға және техникалық болып бөлінеді. Нәтижені өлшеуді 

орындайтын және әдіс арқылы өлшейтін және талдайтын жұмысын атқаратын 

техникалық ӨҚ жиынтығын өлшегіш техника түсінігі арқылы анықтау керек.  

Барлық өнеркәсіптің өндірістік салаларында технологиялық процестің 

сипаттамасына тәуелділігіне байланысты екі топқа бөлуге болады: өндірістің 

технологиялық процестерінің үздіксіздігі және оның дискреттілігі. Бірінші 

топқа мұнай өңдеуші, газ өңдеуші, мұнайхимиялық, металлургиялық, жылу 

энергетикалық т.б. өндірістегі өнеркәсіптік салалар жатады, екінші топқа – 

машина жасау, аспап жасау, радиоэлектрондық, астық және т.б. 

1-кестеде көрсетілгендей үздіксіз өндірістегі өлшеулердің температура, 

қысым, шығын, заттың сапасы мен деңгейі осы параметрлері барлық 

өлшемдердің санынан 86%-ға жоғары құрайды. 

Өндірісте ДХТҮ көбінен дайын бұйымдарды өлшеу, ұзындығы, уақыты, 

электрлік шамасы – 75%. 

Жылу энергетикалық өндірістік, өндірістік МХТҮ қатысты, негізінде 

химиялық – технологиялық үрдісті қоса есептегенде. Химия – технологиялық 

үрдістердің  технологиялық өлшеудің классификациясы 1-суретте келтірілген, 

көрініп тұрғандай, жылутехникалық өлшеулер жылуэнергетикалық өндірісте 

маңызды орын алады. 
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1 кесте – Технологиялық өндірістің айырмашылығы өлшеуіш    

параметрлерінің түрлеріне тәуелді 

Өлшеу параметрлері       МХТҮ        ДХТҮ 

Температура 50% 8% 

Зат шығыны 15% 4% 

Зат көлемі 5% 5% 

Қысым  10%  

Дәрежесі 6% 4% 

Бұйым саны  –  25% 

Өлшемі, арақашықтығы  –  25% 

Уақыт 4% 15% 

Зат құрамы 4%  –  

Қалғандары(тоқ, жылдамдық..) 6% 10% 

 

 

 
1 сурет – Технологиялық өлшеудің классификациясы 

 

Қазіргі өндірісте қалыптасуы  өзінің қиындығы және технологиялық 

аппараттың қуаттылығына байланысты, түрлі параметрлердің  көп 

сандылығы, оларды өлшеу маңызды болып саналады. Мұның барлығының 

анықтайтыны, яғни бөліктеп және толық автоматтандырусыз технологиялық 

үрдістерді жасау мүмкін емес.  

Өндірістік  үрдістердің  технологиялық   автоматтандырылуы  (ТТҮА) 

деп, технологиялық операциялардың орындалуы  адам катысуынсыз арнайы 

технологиялық құрылғылардың көмегімен  болуын айтамыз (2 сурет). 

Автоматты басқару жүйесінің (3 сурет), автоматты реттеу жүйесінің (4 

сурет) және  ТҮ АБЖ-ның (5 сурет) жұмысы өлшеулерден басталады.  
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2 сурет – ТТҮА құрамы 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 сурет – АБЖ сұлбасы 

 

Басқару объектісіне әрдайым сыртқы факторлар әсер етіп, Х кіріс пен Х 

шығыстың байланысын бұзады. Бұл факторлар – жағымсыз әсерлер деп 

аталады (ЖӘ). ЖӘ әсерінен Х шығыс өз нормасынан алшақтайды. 

3 сурет – АТЖ сұлбасы 

 

      БО - басқару объектісі; 

      Д - датчик; 

      БК - байланыс каналы; 

      ЕТ - екіншілік   

              түрлендіргіш. 

 

 

 

ОМ–Орындаушы  

механизм; 

АР – автоматты 

реттеуіш;  

Z – реттеуіш әсері; 

У, Утап (тапсырма) – 

табиғаты бір; 

Утап ~ Хтап. 
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5 сурет – ТҮ АБЖ сұлбасы 

 

Автоматты реттеуіш У және Утап – дан сигнал келеді. Сигнал Утап 

берілген Хшығ мәніне пропорционал. АР арнайы шығарылатын операциялар 

орындайды, ол реттеуіш заңына сай болуы керек және Z сигналын 

түрлендіреді, Z орындаушы механизмге барып түседі (ОМ), ол Хкір түсетін 

материя мен энергияны түрлендіреді АН – дағы, Хшығ – дағы мәніне 

келмейінше. Бұл сұлба ең қарапайым жүйе ТТҮА (3 және 5 суреттер). 

Өндірісіне түскенде маман, өлшеу жұмыстарына тура немесе жанама 

байланысты болады, көптеген өлшейтін тапсырмалармен кездеседі. Бұл 

жағдайды оңайлату үшін «Технологиялық өлшеу және аспаптар» пәнін  қарау 

керек. 

Жақсы инженер маманы болу үшін өлшеулердің  түрлерін және 

жолдарын игеру керек. Сонымен қатар, ең алдымен өлшеу әдісін таңдау керек. 

Себебі, әсіресе өлшеу әдісі және аспаптардың физикалық жұмыс жасау 

принципі  ең тұрақты құрамы болып келеді. 

Оқу әдістемесі материалы құрамына 7 тарау кіреді, бұл мамандарды 

«автоматтандыру және өлшеу техникалары» бағытында  дайындауда керекті 

деңгей береді.  

Әр тараудың мәліметі нақты физикалық өлшеміне арналған. Оқу 

әдістемесінің бірінші тарауында кең тараған технологиялық  параметрлерді 

өлшеу – температура және  негізгі өлшеу құралдарының жұмыс істеу 

қағидасы қарастырылған. Екінші тарау  сұрақтары қысымды өлшеу – 

қысымды өлшеу құралдарына арналған. Үшінші тарауда өлшеу негіздері мен  

өлшеу құралдарының саны және сұйық  шығыны, газ және бу қарастырылған. 

Төртінші  тарауда өлшеу және деңгей өлшеу құралдары сұрақтарына 

арналған.   

5 – тарау физика – химиялық құрамы сұйықтық пен газ, 6 - тарау 

концентрация. 
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Жетінші тарау сұйықтықтың құрамына арналған – кондуктометрлік 

және потенцияметрлік ерітіндіні анализдеу әдісі қарастырылған және сәйкес 

талдау қарастырылған. 

Оқу әдістемесі курстық лекцияға негізделген, біраз жылдар бойы 

авторлардың оқылуымен Алматы  Энергетикалық және байланыс 

университеті «Автоматтандыру және басқару» мамандығына арналған. 
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1 тарау. Температураны өлшеу 

 

1.1 Жалпы түсінік 

Температура – дененің жылулық деңгейін сипаттайтын физикалық 

шама. Технологиялық үрдістердің барлығы дерлік және заттың түрлі қасиеті 

температураға тәуелді. 

Дененің тікелей өлшенетін физикалық қасиеттерінің температураға 

тәуелділігін негізге алып, температураны тек қана жанама өлшей аламыз. Бұл 

қасиеттер термометрикалық деп аталады. Оларға ұзындық, көлем, тығыздық, 

термо ЭҚК, электрлік кедергі және т.б. Термометрикалық касиеттермен 

сипатталатын заттар термометрикалық заттар деп аталады. 

Температураны өлшейтін құрал термометр деп аталады. Термометрді 

құрастыру үшін температуралық шкалаға ие болуымыз керек. 

Температуралық шкала деп өлшенетін термометрикалық қасиеттер 

мәндері мен температураның нақты функционалдық сандық байланысын 

айтамыз. Алғашқы температуралық шкалалар (1.1 кесте) сұйықтық көлемінің 

ұлғаюы ретінде қолданылған термометрлік қасиет пен температура 

арасындағы сызықтық байланысты қолдануға негізделген. 

Температуралық шкаланы құрастыру үшін таза заттың фазалық тепе-

теңдігінің температурасы болып табылатын t1 және t2  тірек нүктелері 

таңдалған. (t2- t1) – температуралық интервал деп аталады. Фаренгейт (1715 

ж.), Цельсий (1742 ж.) және Реомюр (1776 ж.) шкалаларында t1 мұздың еру 

нүктесі сәйкесінше +32ºF, 0ºC, 0ºR, ал t2 судың қайнау нүктесі 212ºF, 100ºC, 

80ºR болып келеді. (t2- t1) шкаласы сәйкесінше N=180, 100, 80 тең бөліктерге 

бөлінеді. Және 1/N әр интервал бөлігі ºF – Фаренгейт градусы, ºС – Цельсий 

градусы және ºR – Реомюр градусы деп аталады.  Олай болса, градус бұл 

шкалаларға өлшем бірлік болмайды, тек бірлік аралық – шкала масштабын 

құрайды. Сондықтан мұндай шкалалар шартты деп аталады. 

 

1.1 кесте – Шартты температуралық шкалалар 

Шартты 

температуралық 

шкалалар 

Фаренгейт 

шкаласы (ºF) 

Цельсий           

шкаласы (ºС) 

Реомюр шкаласы 

(ºR) 

Мұздың еру 

температурасы 

32 0 0 

Судың қайнау 

температурасы 

212 100 80 

1 º = 1/180 1/100 1/80 

 

Түрлі термометрлік заттарға (сынап, спирт, т.б.), бірдей термометрлік 

қасиет пен бірдей градустық шкалаға ие, мұндай термометрлердің 

көрсеткіштері тек реперлік нүктелерде (мұздың еру температурасы мен судың 

қайнау температурасы) болады, ал басқа нүктелерінде көрсеткіштер 
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көрсетілмейді. Бұл t
0 

мен термометриялық қасиеттің  арасындағы аралық 

байланыс сызықты емес болуымен түсіндіріледі. 

Заттардың термометриялық қасиеттерiнен тәуелдi болмайтын 

температуралық шкаланы жасау мәселесі 1848 жылы Кельвин шешімін 

тапқан. Ал ол ұсынған шкала термодинамикалық деп аталды. 

Температураның термодинамикалық шкаласы жылу динамиканың  

екінші заңының қолдануында негiзделген, яғни Карноның аударылу циклі 

бойынша жұмыс iстейтiн жылу машинасының ПӘК-і тек қана қыздырғыш пен 

тоңазытқыш температураларының көмегімен анықталады және жұмыс 

затының қасиетіне тәуелсіз болып келеді. Ол абсолютті шкала деп аталады. 

Температура белгiлi бiр мәндi алу үшiн 100
0
С тең  су және мұздың еруiнiң 

қайнау нүктелерiнiң термодинамиялық температуралардың аралығында 

айырымын қабылдауға ұсыныс жасаған. Мұндай  айырыманың мәнiн 

сақтауды қабылдану  мақсаты термодинамикалық температура шкаласының 

сандық өрнегі Цельсидің жүз градус Цельсий температуралық шкаласынан  

мирасқорлығының сақталуында. Сол бойынша екі шкала да бір  репер 

нүктелеріне негізделуінен, 1 градус Кельвин Цельсийдің 1 градусына сәйкес 

келеді. Мұндай температуралық шкаланы іске қосу үшін  газдық термометр 

жасалды. Газдық термометр идеалды газға жақын затпен толу себебінен оның 

жұмысы идеал газ заңдарына негізделген. Тәжірибе жүзінде 0÷100 
0
С 

интервалындағы қысымы нөлге ұмтылатын газдар үшін  көлемдік кеңеюдің 

температуралық коэффициенті  . Сайып келгенде абсолют 

температураның нөлдік мәні (-273.15
0
C) сәйкес. Осы шкала бойынша мұздың 

еру температурасы 273,15 К. Менделеев Д.И. және одан бөлек Кельвин бір 

мезгілде термодинамикалық температура шкаласын 0,0001 К қателігімен оңай 

жүзеге асатын 1ші репер нүктесі – судың үштік нүктесі бойынша құруды 

ұсынды. Бұл нүкте температурасы     ТТВ = 273,16 К, яғни мұздың еру 

температурасынан 0,01 ге артық. Екінші репер нүктесі тәжірибеде жүзеге 

асырылмайтын бірақ бекітілген мәні бар  абсолютті нөл болып табылады.  

1967 жылы XIII  өлшем мен салмақ бойынша Генералды конференция, 

термодинамикалық температура  анықтамасы келесі редакцияда: «Кельвин- 

бұл 1/273,16 судың үштік нүктесінің термодинамикалық температурасының 

бөлігі»: 1К = 1/273,16 ТТВ.  Сонымен қатар, термодинамикалық температура 

Цельсий градусымен де бейнеленуі мүмкін: t˚С = T – 273,15 K. 

Қазіргі таңда  11 негізгі және 27 екіншілік репер нүктелеріне негізделген 

XIII  өлшем мен салмақ бойынша Генералды конференцияда қабылданған 

«Халықаралық практикалық температуралық шкала 1968» МПТШ-

68пайдаланылуда. 1.2 - кестеде  МПТШ-68  негізгі репер (тұрақты) нүктелері 

келтірілген. 
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1.2 кесте – МПТШ-68  неізгі репер нүктелері 
№ 

п/п 

Фазалық тепе-теңдік күйі  Температура мәні Температура мәні 

        К      С 

1 

1 

Қатты, сұйық және бу күйіндегі 

сутегі тепе-теңдік фазалары 

арасындағы тепе- теңдік 

13,81 -259,34 

2

2 

 

Тепе-теңдік сұйық және бу 

күйіндегі сутегі тепе-теңдік 

фазаларымен  33,30 кПа(250 мм 

рт.ст) қысымда  

17,042 -256,108 

3

3 

Тепе-теңдік, сұйық және бу 

күйіндегі сутегі тепе-теңдік 

фазаларымен   

20,28 -252,87 

4

4 

Тепе- теңдік сұйық және бу 

күйіндегі неоні тепе-теңдік 

фазаларымен (неонның қайнау 

нүктесі) 

27,102 -246,048 

5

5 

Қатты, сұйық және бу күйіндегі 

оттегі фазалары арасындағы 

тепе-теңдік (оттегі үшінші ретті 

нүктесі) 

54,361 -218,789 

6

6 

Сұйық және бу күйіндегі оттегі 

фазалары арасындағы тепе-

теңдік 

90,188 -182,962 

7

7 

Қатты, бу күйіндегі және сұйық, 

су фазалары арасындағы тепе-

теңдік 

273,16 0,01 

8

8 

Сұйық және бу күйіндегі су 

фазалары арасындағы тепе- 

теңдік ( су қайнау нүктесі) 

373,15 100 

9

9 

Қатты және сұйық  цинк 

фазалары арасындағы тепе- 

теңдік (цинктің қатаю нүктесі) 

692,73 419,58 

1

10 

Қатты және сұйық күміс 

фазалары арасындағы тепе- 

теңдік (күмістің қатаю нүктесі) 

1235,08 961,93 

1

11 

Қатты және сұйық  алтын 

фазалары арасындағы тепе- 

теңдік (алтынның  қатаю 

нүктесі) 

1337,58 1064,43 

  

Ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында температураны өлшеудің 

көптеген түрлері мен принциптері қолданылады. Мұнай өңдеу және жылу 

энергетика саласында температураны өлшеудің келесі түрлері көп қолданысқа 

ие, термометрлік қасиеттеріне қарай классификациясы 1.3-кестесінде 

көрсетілген. 
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1.3 кесте – Температураны өлшеудің техникалық құралдары 

Термометриялық 

қасиеттері  

Өлшеу құралдарының атауы Өлшеу 

диапозоны, С  

Тұрақты көлемдегі 

жұмыс затының 

қысым өзгерісі 

Манометрлік термометр: 

- Газдық 

- Сұйықтық 

- Конденсациялық 

 

 

 -150÷600 

        -150÷600 

        -50÷350 

 

Термоэлектрлік 

эффект 

(ТермоЭДС) 

Термоэлектрлік түрлендіргіш    -200÷2200 

 

Электрлік  кедергі 

өзгерісі  

Кедергі термо түрлендіргіші: 

- Металдық 

- Жартылай өткізгіштік 

-260÷1100 

       -240÷300 

Жылулық 

сәулелену 

Сәулелену пирометрі       1400÷6000 

 

1.2 Манометрлік термометрлер 

Манометрлік термометрлер температура  мен тұйықталған 

герметикалық термосистемада  заттың жұмыс қысымы арасындағы қатынасқа 

негізделеді. Манометрлік термометрлер техникалық аспап болып табылады  

және термосистеманың жұмыс құрамына қарай газдық, сұйықтық және 

конденсациялық болып бөлінеді.Термосистеманың жұмыс құрамына қарай  

оларды сұйық және газ түріндегі орталардың температурасын  -150ºС-тан  

+600ºС-қа дейін өлшеуге қолданады. Арнайы толтырғышты термометрлер 100 

ºС-тан +1000ºС-қа дейін t өлшеуге арналған. 

Манометрлік термометрлер көрсетуші және өзі жазушысы болады. 

Термометрлердің кейбір түрлері қосымша құрылғылар сигнализация, 0-5 мА 

немесе 0,2-1 кгс/кв.см (0,02-0,1 МПа) демалыс бiр iзге салған пневматикалық 

сигналы бар пневматикалық жiберушi түрлендiргiшiмен тұрақты тоқтың 

демалыс бiр iзге салған сигналы бар жiберушi түрлендiргiштерiмен 

жабдықтайды. 

Манометрлік термометрді бейнелейтін құрылғының сұлбасы 1.1-суретте 

көрсетілген. Термометрдің терможүйесі температурасы өлшенетін ортаға 

жүктелетін термобалоннан (1), ка-пиллярдан (2) және манометрлік серіп-

педен (3) тұрады. Серіппенің бір ұшы маномертлік серіппенің ішкі қуысын 

капилляр арқылы термобалонмен байла-ныстыратын ұстағышқа 

дәнекерленген. Ал серіппенің екінші бос ұшы өсінде сілтегіш нұсқаушысы 

орналасқан секторлық беріліс механизмімен шарнирлі түрде байланысқан. 

Термометрдің термо-жүйесі газ (немесе сұйықтық), кейбір бастапқы қысым 

секілді жұмыстық заттарға толы. Термобалонды қыздыру кезінде тұйықталған 

герметизирленген терможүйеде газ қысымы ұлғаяды, нәтижесінде серіппе 

деформацияланады     (шешіледі) да, оның  бос ұшы    орын   ауыстыады. 
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Серіппенің   бос ұшының қозғалысы 

температура есептелетін аспаптың    

шкаласына   сәйкес   нұсқау-шының 

қозғалуына әкеледі.     

Серіппе температурасының нормалды 

(20 ºС) мәнінен ауытқуымен сипатталатын 

газдық және сұйықтықтық термометрлердің 

температуралық қателіктерінің азаюына 

беріліс механизміне 5 термобиметалдық 

компенсаторды енгізу арқылы қол 

жеткізіледі. 

Термобалон мен капиллярдың 

қорғаушы гильзасы 1Х18Н9Т маркалы 

болаттан жасалады. Бұл аспапты қорғаушы 

гильзасыз 6,4 МПа-ға дейінгі, ал қорғаушы 

гильзамен 6,4-25 МПа-ға дейінгі шартты 

қысымдарда қолдануға мүмкіндік береді. 

Газдық манометрлі термометрлер 

(ГМТ). ГМТ -150 ºС-тан +600 ºС-ға дейінгі 

температураларды өлшеуге мүмкіндік 

береді. Жұмыстық зат – азот. 

Байланыстырушы капилляр ұзындығы 0,6-60 м. Газдың тұрақты көлемінде 

оның қысымы мен температурасының тәуелділігі келесі өрнекпен анықталады 
                  

                                                                (1.1) 

мұндағы ρ0 -  t = 0
0
C -тағы газ қысымы; 

               β- газ қысымының термиялық коэффициенті, К
-1

. 

Термометрдің термобалонындағы газдың температурасы tн-нен tк-ға 

дейін өзгерген кезде өрнекке сәйкес газдың қысымы да өзгереді. 

           

,                                             (1.2) 

мұнда рн және  рк –температура кезіндегі газдың қысымы, сәйкесінше 

басы  tн  және соңы tк термометр шкаласымен. 

Осындай  оңай түрлендірулерден кейін мына формуланы қарастырамыз 

 

                                 .                               (1.3) 

  

Бұл өрнектен  жұмыс қысымы   терможүйеде  газды термометрдiң 

жүйесiндегi қалыпты қысымды өлшеу бастапқы қысымның pH мәнi мен 
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құралдың өлшеу ауқымына (tк-tк) тура пропорционалды көруге болады.Ол 

жүйенiң көлемiнiң термометрдiң термобаллонының температуралары 

жоғарылатуда терможүйе көлемі негізінде  термобаллон және маноөлшегiш 

серiппенiң iшкi қуысының көлемiнiң үлкеюi, кеңейту есебiненде үлкейедi. Газ 

температуралары үлкейгенде,  қысым мен бiрге термобаллоннан капиллярға 

және маноөлшегiш серiппеге жартылай газдың ағуына кедергі болмайды. 

Термобаллондағы газ температуралары төмендеу кезінде керi процесс пайда 

болады. Жүйеде газ көлемiнiң тұрақтылығы – газды термометрлер, 

температуралар  өлшемі  терможүйеде сақталынбайды. Жүйеде және оның 

температурасымен терможүйедегі газ қысымының аралығында тәуелдiлiк бар, 

сондықтан температурасының tк жанында жылу жүйесiндегi сызықты және 

нақты газ қысымында азын-аулақ ауытқулар бар және (1.2) формуламен 

есептеуге болады. Сызықты емес өрнектері маңызды рөл атқармайды және 

газды термометр практика  жүзiнде бiр қалыпты пайда болады. 

Сондықтан термобаллонның үлкен өлшемдерiнiң (диаметр - 20 мм, 

ұзындығы – 125 мм - 500 мм) газды термометрлерi барлық жерде қолдана 

алмайды 

Манометрлік конденсациялық термометр (МКТ). Конденсатпен МКТ 

термобаллоны толтырылған (шамамен 0,7-0,75 көлемде), термобаллонның 

жоғарғы бөлiгінде конденсаттың үстiнде  сұйықтың қаныққан буы жартылай 

толтырған. Маноөлшегiш серiппе және термометрдiң капилляры 

термобаллондық конденсатпен толтырылған. 

МКТ өлшемдері мына шектерден шығарылады – 50 °С-тан 300 °С -қа 

дейін. Конденсат ретінде фреон – 22 с өлшеу шегі – 25 °С -тан 80 °С-қа дейін, 

пропилен – 50 °С -тан 60 °С-қа дейін,хлористый метил – 0-ден 125 °С-қа 

дейін, ацетон  +100-ден 200 °С-қа дейін, этиленбензол  +160-тан 300 °С-қа 

дейін және т.б. 

МКТ  жүйесiндегi қысым – қаныққан термобаллондағы будың 

қысымына тең. Қысымның аралығында бұл тәуелдiлiкте қаныққан бу және 

температурасы болып табылады, термометрдiң жүйесi толтырылған конденсат 

үшiн бiрмәндi және белгiлi әбден нақтылы. Қаныққан температурадан будың 

қысымы бірмәнді тәуелділігі дегенмен тек қана нақтылы температурада орын 

алады, оны критикалық деп атайды. 

МКТ-ның көрсеткіші аспап корпусының қатысуымен, термобаллонның 

(жоғары немесе төмен) жоғары орналасуына тәуелді болып келеді, сондай-ақ  

атмосфера қысымының өзгеруіне байланысты. Сонымен термометр 

көрсеткішіндегі қателік бастапқы шкаласында  соңғы шкалаға карағанда көп 

болады, соңғы жағдайда каппилярдағы қысым тіреуіндегі жұмыс сұйықтығы 

термосистемадағы жалпы қысымнан әлдеқайда аз болады. 

Сұйықтық манометрлік термометр (СМТ). Термосистемалық СМТ-ны 

толтыру үшін  профильді алкоголь, метансилол, силиконды сұйықтық  және 

т.б. қолданады. СМТ  150-300 дейінгі температураны өлшеуге мүмкіндік 

береді. Олар белгілі-бір интервалдағы өлшеу температурасын әр түрлі 

диапазонда шығарады. СМТ шкаласы практикалық түрде бірқалыпты болады. 



16 

 

СМТ  сұйықтық сияқты газдық және конденсациондықтан айырықша, 

сапалы толтыру ретінде қабылданады, практикалық түрде сығылмайды. Бұл 

типтік термометрде термобаллон аумағы жұмыс сұйықтығының мағлұматы 

өлшеу приборының диапазонына қиысуы қажет, манометрлік пружиналардың 

ішкі қуыс аумағының өзгеруі жұмыстың соңына дейін еркін жүруі, сонымен 

қатар терможүйедегі қысымның өзгеруі. 

Термобаллонды қыздыру кезінде tн-дан tк-ға дейін сұйықтық кеңейеді, 

ал термобаллон өзінің  аумағын ұлғайтады. Қаншалықты СМТ өлшеу 

диапазоны көп болса, бірдей басқадай шарттармен  ішкі термобаллон аумағы 

соншалықты кіші болуы керек.  Мысалы,  СМТ өлшеу диапазоны 40
0
С-тан 

80
0
С-қа дейінгі термобаллон қорабының ұзындығы 110 мм-ге тең, ал 60

0
С-тан 

310
0
С-қа дейінгі диапазонда ұзындығы 18 мм-ге тең. Екі жағдайда да 

термобаллон диаметрі   12 мм-ге тең. 

Термосистемадағы МЖТ-ның жұмыс қысымы  конденсационды және 

газды термометрден айырмашылығы  бастапқы қысыммен және  қатты тәуелді  

tк, tн байланысты емес. Атмосфера қысымының өзгерісі сұйықтық 

термометрінің көрсеткішіне практикалық түрде әсер етпейді. 

Манометрлік термометрдің негізгі метрологиялық сипаттамасы. 

Манометрлік термометрлер (МТ) жұмысына қоршаған орта ауасының 

температурасы 5
0
С-тан 50

0
С-қа дейінгі және құрғақтылық 80%-ға 

есептелінген. МТ келесі нақты кластарды шығарады: 1,0; 1,5; 2,5 және 4. 

МТ көрсеткішінің өзгерісі қоршаған орта температурасының 20 
0
С –тан 

ауытқыса әсер етеді, интервалы 5
0
С-тан 50

0
С-қа дейінгі аралықта мәнін 

арттырмауы керек. Мына формула бойынша есептелінеді 

 

                         ,                                                              (1.4) 

 

мұндағы  - термометр өзгерісінің көрсеткіші, % диапазондық 

өлшеммен көрсетілген; 

X – термометрдің ұйғарымды тұрақсыз көрсеткіші – ұйғарымды рұқсат 

етілетін негізгі қателіктің жартысына тең, %;  

αt - %-тен  термометрдің температуралық коэффициенті (газдар үшін   = 

0.05; конденсацияланғандар үшін = 0,04; cұйықтар үшін=0.075 және әдейі 

толтырылған құрылғылар үшін = 0.035); 

∆t - сыртқы ортадағы ауытқу температурасының абсолютті мәні 20˚C-

тан бастап. 

 

1.3 Термоэлектрлі түрлендіргіштер (ТЭТ) 

Температураны термоэлектрлі термометрмен өлшеу-термоэлектрлі 

түрлендіргіштермен (ТЭТ) – 1821 жылғы Зеебектің термоэлектрлік 

эффектісінің ашылуына байланысты негізделген. 
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         Термоэлектрлі түрлендіргіш -  екі және бірнеше 

әртүрлі өткізбішпен байланысқан тізбек (1.2 сурет). 

Зеебек эффектісі: егер әртүрлі екі өткізгішті алса, 

бірге байланыс-қан және қосындыны t≠t0 қыстырсақ, 

онда тұйық  тізбекте электрлік тоқ өтеді. 

Егер t > t0 болса, онда тоқтың бағытталуы 1.2 

суреттегідей болады (қосынды 1 В-дан А-ға дейін). А, В 

- термоэлектродтар; 1,2 - қосынды.  

 

1.2 сурет - ТЭТ 

 

Осындай тізбек ажыратылған кезде, оның аяғында термоЭДС пайда 

болады. 

Зеебектің эффектісі кері қайту қасиетімен икемделеді (Пельтье 

эффектісі); егер бұндай тізбекке іштей элетрлік тоқ берілсе, онда тоқтың 

бағытталуына тәуелді қосындының біреуі қыза бастайды, ал басқасы 

суыйды. 

Термоэлектрод, қосындының аз температурасының басқа 

термоэлектродқа баруын оң деп есептейді «+», ал басқа электрод теріс «-» 

деп есептейміз. Мысалы, t0 < t болса,онда қосындыдағы 2 тоқ А-дан В-ға 

ағады, онда А-термо оң, В-теріс термоэлектродтар. Қосындыны t 

температураны өлшеуге бағытталған объектіні жұмыс қосындысы деп 

атайды (қосынды 1), ал бағытталмаған қосындының объектісін еркін 

қосынды (аяғы) (қосынды 2) деп атайды. 

Атауларын енгіземіз: 

eAB(t) – Ажәне В термоэлектродтар арасындағы t=t кезіндегі қосынды 

1-дегі термоЭДС; 

EAB(t0) – А және В термоэлектродтар арасындағы t=t0 кезіндегі 

қосынды 2-дегі термоЭҚК; 

eAB(t,t0) – А және В термоэлектродтарынан тұратын жұмыс 

қосындысының t температурасы және еркін қосындының t0  температурасы 

кезіндегі термоЭҚК контуры. 

eAB(t)= -eBA(t); eAB(t0)= -eBA(t0) деп қабылдайық. Онда тұйық тізбек 

үшін 1.2 суретті қараңыз.   

 

                      EAB(t,t0)= eAB(t)+ eBA(t0)  

немесе 

                        EAB(t,t0)= eAB(t)- eBA(t0).                                                  (1.5) 

 

(1.5 теңдеуі ) –ТЭТ негізгі теңдеуі деп аталады. 

Егер қосынды 1 және 2 бірдей температураға ие болса(t=t0) контактілі 

термоЭДС әрбір қосындыда бір-бірімен тең және қарама – қарсы 

бағытталған, онда демек EAB(t,t0) контурының термоЭДС 0-ге тең болады. 



18 

 

EAB(t0,t0)=eAB(t0)-eAB(t0)=0.  Егер t0=const болса, онда eAB(t0)=С=const, 

онда 

                              EAB(t,t0)|t0=const=eAB(t)-C=f(t).                                             (1.6) 

 

Егер f(t) – ның тәуелділігі белгілі болса,онда контурдағы термоЭДС-ті 

өлшеу арқылы t-ны өлшеу объектісінен табуға болады. f(t)-ның тәуелділігі 

айқын түрде жеткілікті дәлдікпен әзірге алынуы мүмкін емес, ол 

тәжірибелік жолмен қондырылады және ТЭТ градуировкасы деп аталады: 

термоЭДС-тің температураға тәуелділік сызбасын құру. Температураны 

градуировкалау процессінде еркін аяғы t0=const, ал жай t0=0. 

ТЭТ контурында генерацияланатын термоЭДС қосындының 

температурасы және термоэлектродтың тек қана химиялық құрамына 

тәуелді және қосындының өлшеміне, термоэлектродтың  геометриялық 

өлшеміне тәуелді емес. 

 

1.3.1 Термоэлектродты ТЭТ материалдарына қажеттілік. 

Екі әртүрлі өткізгіш жұппен термоЭДС құрай алады, бірақ тек 

шектеулі түрі термоэлектродтың ТЭТ-ті құру үшін қолданылады. 

ТЭТ-ті құруға арналған термоэлектродты материалға   келесі керекті 

материалдар қажет: 

а) бір мағыналы және термоЭДС-тің тәуелді сызықты мәніне жақын; 

б) қызу тұрақтылығы және механикалық төзімділігін жоғары 

температурада өлшеу төзімділігі; 

в) химиялық инерттілігі; 

г) өткізгіштің ұзындығы бойынша материалдың термоэлектрлік 

біркелкілігі, ол жұмыс қосындысын градуировкасыз қайта қалпына келтіре 

алады; 

д) технологиялық өндіру ол термоэлетродты материалдың қасиеті 

арқылы бірге ауыса алатын материал алу; 

е) жоғарғы сезімталдық; 

ж) термоэлектрлік қасиеттердің тұрақтылығы және орындай 

алатындығы, ол температураның өлшеу дәлдігін шарттандырады және 

стандартты градуировканы құруға негізделген; 

и) арзандылығы. 

Мәліметтердің ешқайсысы толығымен барлық шартты 

қанағаттандырмайды, сондықтан әртүрлі шекті температураға әртүрлі 

мәліметтерден жасалған термоэлектродтар қолданылады. 

Қазіргі уақытта ҚР-да қабылданған ТЭТ-тің бес стандартты 

градуировкасы қолданылады және 1.4-кестесінде келтірілген. 

ТЭТ-тегі термоэлектродтың материалының қасиетіне байланысты екі 

топқа бөлінеді: жақсы және жақсы емес металды термоэлектродты ТЭТ; 

Тұйық тізбектелген немесе графитпен және басқа материалды 

термоэлектродты ТЭТ. ТЭТ бірінші топтағы кеңінен таралған болып 

табылады, олар технологиялық бақылауға еңгізілген және ғылыми жобалау 
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жұмысына негізделген. Жоғары температурадағы ТЭТ екінші топтағы 

кеңінен таралмаған, өйткені термоЭДС-тің уақыт бойынша тұрақты 

болуының қиындығы және жеткіліксіз ауысымдылықтың жоқтығы. 

 

1.4 кесте – Стандартты градуировка ТЭТ 

Стандартты 

градуировка 

ТЭТ атауы Диапазон,˚С Қателігі, ˚С 

Хромель-копель (ХК) ТХК -50÷600 ±(2,2÷5,8) 

Хромель-алюмель 

(ХА) 

ТХА -50÷1000 ±(4,0÷9,7) 

Платинородий (10% 

родия) - платина (ПП) 

ТПП 0÷1300 ±(1,2÷3,6) 

Платинородий (30% 

родия) – платинородий 

(6% родия) (ПР30/6) 

ТПР 300÷1600 ±(3,2÷5,2) 

Вольфрамрений (5% 

рения) - 

вольфрамрений (20% 

рения) (ВР5/20) 

ТВР 0÷2200 ±(5,4÷9,7) 

 

 

1.3.2  ТЭТ-тің еркін аяғындағы температурасын түзеу. 

ТЭТ-тің еркін аяғындағы грауировкада температура тұрақты және     

t0=0˚С болғанда. Практикалық шартқа байланысты температураны 

өлшегенде еркін аяғын көп жағдайларда температура тұрақты болады, бірақ 

0˚C-қа тең емес. Еркін аяғының температурасының өзгеруіне байланысты 

термоэлектрлік термометрдің термоЭДС-і өзгереді, ол нәтижесінде түзету 

енгізу қажеттілігі туады. 

Егер температураның еркін аяғы 0-ден ерекшеленіп және t0-ге тең 

болса, онда жұмыс аяғындағы температура кезінде өлшегіш құралдың 

көрсеткіші t-ға тең болса, онда термоЭДС генерациясына сәйкес тең болады 

(1.5 шартына сәйкес).  

 

                         ЕАВ(t, t’о)  = еАВ(t) - еАВ(t’о) .                                         (1.7) 

 

Бөліктеу кестесі to = 0 шартына сәйкес келеді 

 

                             ЕАВ(t, tо) = еАВ(t) - еАВ(tо)  .                                        (1.8) 

 

(1.8) теңдігінен  (1.7) шегереміз, сонда 
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                       ЕАВ(t, tо) = ЕАВ(t, t’о)   + ЕАВ(t’о , t) ,                               (1.9) 

 

мұндағы ЕАВ(t’о , t)  - ТЭП еркіншектерінің қызуына түзету. 

Егер t’о > tо=0, сол түзетуді өлшенген аспап мәндеріне қосады,  

t’о < tо =0  болса түзетуді аспапта көрсетілген мәннен айырады. 

ЕАВ(t,tо) бөліктеу кестеден t ізделетін жұмыстың қызуын анықтайды. 

Бұл процесте тузету шамасы өзгермес үшін  тұрақты мыс 

сымдарының еркін ұштарытемператураны қамтамасыз ететін арнайы 

құрылғыға орналастырылуы қажет,яғни еркін ұштар термостаттыққа 

жатады: 

а) tо = 0
о
  еркін ұштар еріген мұзы бар Дьюар ыдысындағы майы бар 

пробиркаға салынады;  

б) tо ≠ 0
о
  еркін ұштар жай автоматты биметалдық термореттегішпен 

жабдықталған арнаулы түтіктерге орналастырылады. Әдетте tо = 50
о
С 

тұрақты болады . 

Тұрақты температурада еркін ұштардың түзетуі ТЭП-пен бірге өлшеу 

құралына қарамастан есептік жолымен берілуі мүмкін. 

 

1.3.3  Температура компенсациясының құрылғысы (КҚ). 

ТК құрылғысы  температураның ауытқуын тудыратын  tо = 0
0
 С 

градуирленген еркін ұштарынтермоэлектрлік термоЭҚК-ын автоматты  

компенсациялық өзгертуге бағытталған (1.3 сурет). 

 

 

 
 

 

1.3 сурет – ТК құрылғысы 

 

 

 

 

 

 

 

R1, R2, R3 – манганиндік  

резисторлар;  

Rм - мыс резисторы;   

ИП – өлшеу  құрылғысы. 

 

to = 0
о
С болғанда,теңдік 

орындалады, яғни кернеу 

диагоналі Ucd = 0 мВ. 

Көпірдің теңдік шарты  

R1∙R3=R2∙Rм,  

осыдан   

         Rм=(R1∙R3)/R2.   

'

0t  

'

0t  to
/ 

Ucd 

Rн 

ИП 

R1 

R2 R3 

Rм 

а 

b 

to
/ 

t 

c d 
A B 



21 

 

to> 0 = 0t   болса, Rм-ның мәні өседі, сол кезде Ucd пайда болады, яғни         

Ucd = ЕАВ( '

0t , tо) (1.3 сурет). Онда өлшеуіш аспаптың кірісі мынаған тең 

 

                              ЕАВ(t, tо) = ЕАВ(t, '

0t ) + Ucd. 

 

КТ құрылғысының қателігі to = (0–50)
о
С аралығында  ±3

 о
С-қа тең 

болады. 

 

1.3.4 Ұзаратын термоэлектрод өткізгіштер. 

Өлшеніп жатқан объект температурасының ТЭБ-ның бос ұштарына әсер 

етуін және оларға жалғанатын екінші ретті өлшегіш құрылғыларды  жоққа 

шығару үшін оларды айнымалы температура аймағынан жою керек. ТЭБ 

термоэлектродтарын өздерін ұзартпай, сонымен бірге термоэлектродты және 

компенсационды деп аталатын арнайы ұзартқыш жалғағыштар арқылы 

ұзартуға да болады. 

 

 

 

 

 

 

1.4 сурет – Ұзартқыш F пен D жалғағыштары бар ТЭБ сұлбасы 

 

Осы жүйедегі термо ЭҚК 

 

            Е = еАВ(t) + еВD(t1) + еDC(to) + еCF(to) + еFA(t1).                           (1.10) 

 

 

Егер барлық көрсеткіштер t1 температурасына тең деп алсақ, онда  

 

 

          0= еАВ(t1) + еВD(t1) + еDC(t1) + еCF(t1) + еFA(t1).                              (1.11) 

 

 

 (1.10) өрнегінен (1.11) есептейміз 

 

   Е – 0 = [еАВ(t) - еАВ(t1)] + [еDF(to) - еDF(t1)] = ЕАВ(t, t1) + [еFD(t1) - еFD(to)] =      

   

   = ЕАВ(t, t1) + ЕFD(t1, to).  

 

Егер АВ термометрдің және будың  FD  термоэлектродты 

өткізгіштерінен құралған термоэлектрлік сипаттамалары to = 0
о
С  және 

t1=100
о
С аралығында бірдей болады. 

to 

to t1 

t 

t1 

А 

В 

F 

D 

ИП 

С 

С 
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                                     ЕАВ(t1,to) = ЕFD(t1, to).                                                (1.12) 

 

Онда Е = ЕАВ(t, t1) + ЕАВ(t1, to) = ЕАВ(t, tо).  

Сайып келгенде, (1.12) сәйкес жинақты жылу электрод өткiзгiштерiнiң 

ТЭБ-i цепке қосынды паразиттiк термоэдстарды шынжырда құрмайды және 

сондықтан өлшеу нәтижесі бұрмаланбайды. 

Жылу электродтардың қиықтары бұл температурада және F және D-тiң 

ұзартатын өткiзгiштерiмен, рөлмен 0 мен 100 аралығындағының интервал бұл 

температураның абсолюттi мәнi ойнайтын бiрдей болуы керек. 

Сериялы шығарылатын ТЭБ-тармен қолданылатын ұзартатын жылу 

электрод өткiзгiштерiнiң негiзгi мiнездемелерi 1.2-кестеде берiлген. 

 

1.2 кесте – Негiзгi  үйреншiктi ұзартатын жылу электрод өткiзгiштерiнiң 

техникалық мiнездемелерi 

Тип ТЭП Ұзартатын жылу электроды өткiзгiштерi Қателік, мВ 

Көрсету Оң Теріс 

ТХК ХК Хромель Копель  

ТХА М Медь Констант   

ТПП ПП Медь Сплав 

ТП(99.4% 

Cu+0.6%Ni) 

 

 

ТХА үшiн басқа мағынада 1.2-кестеде көрcетiлген Медиолардан 

желiлерi бар жылу электрод өткiзгiштерiн қолданады және мыс - 

(98,2%Cu+1.8%Ni). 

 

1.3.5 ТЭБ-тың шынжырына өлшегiш аспабын қосу ТЭТ. 

Оның шынжырына ТЭБ термоЭҚК өлшемдер үшiн (1.5 сурет) екi 

сұлбаның бiрi ЖК өлшегiш аспап қосуға керек. 

А)                                                              Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 сурет – ТЭТ- тың шынжырға өлшегiш аспапты қосындының сұлбасы 

 

Екi сұлба өлшегiш аспапты шынжырға қосынды өткiзгiш арқылы қарап 

шығуға болады. 

2 3 
to 

А В 

1  t 

С 

ИП 

С С 
ИП 

1  t 

2  to 

t1 

В 

А 

В 

С 

3 

 4 
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ТЭБ-та бiр жұмыс дәнекерленген жерiн (1.5,А сурет) бiрiншi сұлбада - 1 

және екi еркiн дәнекерленген жерлер - 2, 3. Мұндай тұйық контурдың 

термоЭҚК-сы тең 

 

                                    (1.13) 

 

Егер   (дәнекерлер температура бірдей), онда 

 

 

              ,              (1.14) 

 

осылай алғанда  

 

                          
онда       

                        (1.15) 

 

(1.15 ) теңдеу - ТЭБ негiзгi теңдеу. 

ТЭБ-та жұмыс дәнекерленген жерiн екiншi (1.5,Б сурет)  болып 

табылады. сұлбада - 1, еркiн - 2, дванейтральных - 3, 4. Аяқтар 3 және 4 t1дiң 

ылғи бiр температурасын алуы керек. T1-дiң тұрақты температурасының 

жанында 

 

    ,           (1.16) 

 

 

Осылай алганда  және , аламыз 

 

  ,                             (1.17) 

 

(1.17 ) теңдеу - ТЭБ негiзгi теңдеу. 

Егер жылу электродтары бар болса және сайып келгенде екi 

жағдайларға ТЭБ, термоэлектриялық термометр дамытылатын термоЭҚК-ның 

шынжырға ЖК-тың қосындының сұлбаларының айырмашылығы бірдей 

болады, жұмыс және еркiн аяқтардың температурасымен бірге. 

Егер өткiзгiштiң аяқтарының температурасы бiрдей болса термометрдiң 

термоэдсы жоғары көрсетiлгендей жаңа өткiзгiштiң оның шынжырына 

кiрiспесiнен өзгермейді. 

 

1.3.6  Нормалы жылу электрод. 

ТЭБ қасиеттерiнiң бағалары үшiн жылу электродтардың бiрлерiмен буда 

жылу электрод дамытылатын термоэдстар деп аталатын нормалы бiлу 

жеткiлiктi, әртүрлi жылу электродтардың қосып жасалғаны әр түрлi буларын 
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бiлу жеткiлiктi. Стандарт нормалы жылу электрод ретiнде таза платинаның 

электродын ескередi. 

Егер әр түрлi жылу электрод материалдарының белгiлi термоЭҚК-і 

болса, платина П – мен бу, онда вольт заң негiзiнде жұмыс және еркiн 

аяқтардың нақтылы температуралары үшiн бұл жылу электродтардың кез 

келген комбинацияларының термоЭҚК-н өзара анықтауға болады. 

Екiншi белгiлi термоэд мейлi өткiзгiш және жұмыс дәнекерленген 

жерiнiң температурасының жанында  П платина жылу электродына 

қарағандағы - t және буда жылу электродтың еркiн аяқ - t-лары нормалы (t, t0) 

ЕВП-тердi құрайды. 

ТЭТ  үшiн негiзгi теңдеу 

 

                    ЕАП(t,t0)=eAП(t) - eAП(t0),                                                          (1.18) 

 

                    ЕBП(t,t0)=eBП(t) – eBП(t0).                                                          (1.19) 

 

(1.19) және (1.18) өрнектерден келесіні аламыз 

 

          ЕАB(t,t0)=eAП(t,t0) – eBП(t,t0).                                                     (1.20) 

 

Егер екiншi термоэдстың өткiзгiші белгілі болса және үшiншi - нормалы 

П бу болса, (1.20) өрнектен белгi шығады, онда есептi ТЭП термоэдстың 

мәнімен анықтауға болады, В-тың екi жылу электродтарынан және 

қосындысынан жасалған. 

(1.20 ) формуладағы Еав(t, t0)  оң мән оң жылу электродпен бірге буда 

жылу электрод, Еав(t,t0)  терiс мән жылу электрод терiс болып табылғанын 

көрсететiнін туралы анықтайды. 

Анықтамалардағы платина t=100-нiң жанында әр түрлi материалдардың 

буындағы термоэдсты табуға болсын және әр түрлi материалдардың 

термоэдсын анықтау t= 0 С.   

Қарастырылған әдiс иiгiлiксiз жылу электрод материалдарын қолдану 

Тэбы жинақтаудан табылады. 

 

1.4 ТЭТ-тың сигналдарының өлшеу құралдары 

 

ТЭТ-пен комплект жұмыс iстейтiн қосалқы аспаптар: 

а) магнит электр жүйенiң милливольтметрлерi; 

б) патенциометрлер; 

в) нормалаушы түрлдендiргiштер. 

 

1.4.1 Милливольтметрлер. 

Магнит электр милливольтметрлер термоэлектриялық термометрлерi 

бар комплекттегi температуралардың өлшемi басқа үшiн түрлендіргіштермен 

кең қолданылады (1.6,А сурет). 
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Теорияның әрекет ету қағидасы және негiздерi. 

Магнит электр милливольтметрі (жылжымалы шеңберіндегі орам) 

өткізгіш бойынша ағатын тұрақты тоқпен және тұрақты жылжымайтын 

манниттiң магниттiк өрiсiнiң аралығында әсерлесудiң күштерiнiң 

қолдануында негiзделген. Өткізгішке әсер ететін күш әрқашан тоқтың 

бағытына және магниттiк өрiстiң бағытына бағытталады. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 сурет – Милливольтметр сұлбасы 

 

Белгiлер: 

1- жұмсақ болаттан жасалған цилиндрлiк жүрекше; 

2– рама; 

3– табан тiреулер; 

4– спираль серiппелер; 

5– (өс) керн; 

6– құралдың шкаласы; 

7– нұсқағыш. 

 

Спираль серiппелер рамалық бұрылысқа қарсы жұмыс iстейтiн 

моменттердi құрады. Олар бір жағы 5 өске, ал басқа жағы - құралдың 

жылжымайтын бөлiгiне бекітіледі. Бұл серiппелер раманың тоқ өткiзетiн 

элементтерi болып табылады. 

Кернеуге орнатылған рама көлденең және тік айналу өсiмен өндiрiледi. 

Рама – l ұзындығы және 2r енді тiк төртбұрыш, нәзiк мыс сымды n орам  

санды, өзара лакпен бекiтiлген. Раманың iшiнде орналасқан жүрекшенің (1.6,Б 

сурет) арқасында ол әрдайым бiр қалыпты және радикалды магниттiк өрiсті 

әсерінде болады.  

Онда раманың бұрылу бұрышынан тәуелсiз, оның жазықтықтығы 

магниттiк индукция В векторына параллель болады, сондықтан I электр тоғы 

аққанда, жылжымалы жүйеге магнитті электр моменті ММЭ = 2rlВI әсер етеді. 

Спиральді серiппе арқылы құрылған қарсы жұмыс iстейтiн момент 

мынаған тең болады  

Мпр = Wφ , 

А) Б) 
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мұнда  – раманың бұрылу бұрышы,  

          W – меншiктi қарсы әсер етуші момент. 

Бірнеше     бұрылу бұрышында  

 

 Мпр = ММЭ, 

 

онда    = 2rlBI,  осыдан    =  2rlВI /W =  SII, 

  мұнда SI – өлшеу тетiктiң тоққа сезгiштiгi (рад/с) 

 

φ =  SII = SIU/Rm = SUU, 

 

 

мұнда SU = SI/ Rm = φ/U –   өлшеу тетіктің кернеуге сезгіштігі; 

           Rm – құралдың ішкі кедергісі. 

 

1.4.2 ТермоЭҚК  милливольтметрмен өлшеу. 

Милливольметрді ТЭПға қосу сұлбасы және термоЭҚКті 

милливольтметрмен өлшеу 1.7-суретте көрсетілген. 

 

 

 
          1.7 сурет - Миливольтметрмен термоЭҚК өлшеу сұлбасы (mv) 

 

           Сұлбада белгіленуі: Rд – қосымша катушканың кедергісі; Rм=Rp+ Rд – 

ішкі кедергі mV; Rвн=(RAB+ RFD+ RC+ RY ) – а, б қысқыштарына қарағанда 

сыртқы кедергі; Ry – теңгер катушканың   кедергісі; Rp – раманың кедергісі. 
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Сонда милливольтметрмен өлшелетiн кернеу әрдайым ЭҚК мәнге кіші, 

тоқтың сыртқы шынжырдағы ағуымен шартталған. 

Rд 

 

С 

 

С 
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Мәнді нөлге келтіру мүмкін емес, өйткенi ЭҚК милливольтметрмен 

өлшеу принципиалды мүмкін емес. 

Дегенмен нақтылы шарттардың орындалуында, кейбiр қателiкпен 

милливольтметрiнiң көрсетуi термоЭҚК дамытылатын шынжырлардан 

бiрмәндi тәуелдi болатынын қабылдау мүмкiн  

 

                         
ВНМ

oAB

II
RR

ttE
SIS




),(
 .                                         (1.21) 

 

Егер көрсетулердiң арасындағы   және   бiрмәндi тәуелдiлiк 

болады, және милливольтметрдiң шкаласын АВ термотүрлендіргіш үшiн 

тиiстi термоЭҚК градустарға түрлендiруге болады. 

Rм  және RВН бiрақ қоршаған ортаның температураларынан өзгередi, 

демек, өлшеу қателiгi көрiнiп қалады. 

Бұл қателiктi қалай кiшiрейткенiн көрсетемiз. 
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Мысалы: бiрлiкпен салыстырғанда Rвн/Rм аз болған сайын қоршаған 

ортаның температурасының өзгерiсі, тартылған бұл реттегі өзгерiс кiшiрек 

қатынаста сол Uав және аралығында сызықты тәуелдiлiкте бiлiнедi. 

Rвн/Rм  қатынасы Rм = Rр+ Rд өскен сайын төмендейді. Себебі Rр мыс 

сым болғандықтан Rм тек қана Rд – манганиндік катушканы жоғарлату 

арқылы деңгейін көтеруге болады. Бірақ Rм мәнің өте жоғары көтерілуі Sy 

сезімталдығын төмендетеді. 

Rм =100-500 ОМ, ал Rр/Rм≤ 1/3 болғандықтан аспаптың температуралық 

коэффициентін әлде қайда төмендетеді. Rвн = 0.6-25ОМ-ға стандартталған, 

миливольтметр шкаласында көрсетілген. 

Осыған байланысты градустық миливольтметрдің шкаласын қолдану 

мүмкін, егер ТЭП градуировкасы шкала корсеткішінің градуировкасына 

сәйкес келсе. Сыртқы желі кедергісін шкалада көрсетілген Rвн-ға келтіру 

керек.  

Егер mV шкаласы Rвн-сіз көрсетілсе және миливольтметр көрсеткіші  

Uab-ға тең болса, онда  Rвн мен Rм ТЭП-тің кез-келген градуировкасы  

анықталады, сонда кестеден өлшенетін температурада болады. 

Өнеркәсіпте градуировкалық стационарлық миливольтметрлер мына 

дәлдікпен орындалады: 0,5; 1,0 ; 1,5; 2,0. Өтпелі миливольтметрлер градустық 

және миливольтметрлік шкаласы мына дәлдікпен көрсетіледі: 0,2; 0,5; 1,0. 
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1.4.3 Потенциометрлер. 

Аралас өлшемдер әдiсi. 

Потенциометрлердiң әрекет ету қағидаты (1.8 сурет) қосымша көзден 

құрылған тоқпен кернеудi белгiлi құлаумен белгiсiз кернеудi (өтем) теңестiру 

қорытушы аралас өлшемдер әдiсiнде негiзделген. 

I аралас контур (аралас резисторы) Rас-тың  реохоры және EБ қосымша 

көздерінен тұрады. 

II өлшем контурінiң Еав(t,t0) термоЭҚКы өлшенетiн ТЭТ және 

cреохордының қозғағышының жылжымалы байланысуына a нүктесiнен (НИ) 

нөл-индикаторды функция орындайтын жоғары сезiмдi гальванометр сонымен 

бiрге Rас-тың реохордтың бiр бөлiгiнен тұрады. 

 
1.8 сурет – Аралас өлшемдер әдiсiнiң сұлбасы 

 

ЕАВ(t, t0) жылуЭҚК ЕБ–ға қарсы қосылған, Rас учаскесіндегі екі көздің 

тоқтары бір бағытта жүреді: 

ІБ – жұмысшы тоқ, 

ІТ – ІІ контур үшін с қозғағыштың кейбір жағдайындағы тоқ. 

ІІ контур үшін Кирхгоф заңы 

 

EAB(t, t0)=IT∙Rвн+ ІТ ∙RНИ+ ІТ∙Rac+ІБ∙Rac. 

 

Мұндағы Rвн, RНИ - сыртқы кедергiлердмен қоса, ТЭП және нөл-

индикатордың iшкi өткiзгiштердiң кедергiсi болып табылады. 

Көзi орналастырған Racтың бөлiмшесiндегi кернеуiн t=0 және төмендеуі 

осындай ЭКҚ өлшелетiн ЭКҚ өлшелетiн шарасымен қызмет көрсететiн 

жобада. 

Қызмет көрсететiн контурда, ЭҚК-нің көзi орналастырған Rac-тың 

бөлiмшесiндегi кернеудің құлауы және тоқ Іт=0 ЭКҚ өлшелетiн шамасы 

мынадай 
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                                       EAB(t, t0)=ІБ∙Rac.                                                                           (1.23) 

 

Rac – тың  ІБ∙Rac-сы орнын толтыратын кернеу екi әдiстермен өзгертуге 

болады: 

a) ІБ=const, Rac =var ұстап тұру; 

b) Rac =const, ІБ=var. 

1 әдiс бойынша потенциометрдiң сұлбасы кең таралған (тоқтың тұрақты 

жұмыс күшiмен). 

 

Тоқтың тұрақты жұмыс күшi бар потенциометрiнiң сұлбасы. 

Потенциометрдiң 1.9-суретте көрсетiлген сұлбасы қосымша ІІІ 

контурдың Іб жұмыс тоғының тұрақтылығын бақылау үшiн 1.8 қосындысының 

сұлбадан  айырмашылығы болар едi. 
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1.9 сурет  – Тоқтың тұрақты жұмыс күшi бар потенциометрiнiң сұлбасы 

 

Реохорданың біркелкі оралымында 
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                                    lkttEАВ ),( 0 .                                                (1.24) 

 

Осылай жылу ЭҚК EAB(t,to) өлшенуі кернеудің бірлігімен өлшенетін 

реохорданың l   ұзындығының өлшеміне байланысты. 

Осындай потенциометрлердің  дәлділік классы жоғарғы, тіпті 0,0005. 

Тоқтың айнымалы жұмыс күшi бар потенциометрiнiң сұлбасы. 

1.10-суретте көрсетілген потенциометр сұлбасында EAB(t,to) IБ - ның RБ 

арқылы өзгеруінен тұрақты Rab кедергісінің кернеудің төмендеуіне әсері 

арқылы орнын толықтырып отырады. 

RБ қозғалтқышы НИ нөл мәнін көрсетпегенше қозғалысын тоқтатпайды 

және де миллиамперметр шкаласы бойынша IБ есептелінеді. Бұдан EAB(t,to) 

мәні миллиамперметрдің дәлдігіне байланысты екенін және де дәлдігі 

бойынша потенциометрдің алдыңғы потенциометрден қалатынын көреміз. 

 

                                              
 

1.10 сурет – Тоқтың айнымалы жұмыс күшi бар потенциометрiнiң 

сұлбасы 

 

1.4.4 ТермоЭҚК нормалаушы түрлендіргіштер.  

ТермоЭҚК нормалаушы түрлендіргіштер (НТ) ТЭП сигналын 0-5мА 

тұрақты тоқтың унифицирленген сигналына түрлендіру үшін қолданылады 

(1.11 сурет). НТ-ның негізгі жұмысына термоЭҚК айнымалы жұмыс тоғы 

сұлбасымен компенсациялық әдісімен өлшеу жатады. 
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1.11 сурет – ТермоЭҚК нормалаушы түрлендіргіш сұлбасы 

 

Сұлбада белгіленуі: І-өлшеу контуры: КК-корректрлеуші көпір (R1, R2, 

R3- манганионды резисторлар, RM –мыс резистор); К1 – шығысы тоқ болатын 

күшейткіш, НИ қызметін атқарады (МК-магнитті күшейткіш; ЖӨК-жартылай 

өткізгішті күшейткіш); 

ІІ-компенсация контуры: Rкб  және К2- екінші контурдың жұмыс тогы 

болып табылатын Ікб күшейткіштің шығыс тогы бойынша теріс кері 

байланыспен кері байланыс күшейткіші. 

Компенсациялаушы кернеу Uкб=Iкб∙Rкб.  Rкб резисторына ІК контурынан 

Uкб=ЕАВ(t,t
’
0)+Ucd сигналы келеді. 

Ucd=ЕАВ(t
’
0,t0)-,бос ұштарының температурасының түзетілуіне тең. 

Онда ЕАВ(t,t0)= ЕАВ(t,t
’
0)+Ucd. 

Өлшенетін ЕАВ(t,t0)  UOC –мен салыстырылады. ∆U тұрақты тоқ сигналы 

магнитті күшейткіште  айнымалы  тоққа түрлендіріледі, содан соң жартылай 

өткізгішті күшейткіште қайтадан тұрақты тоқ сигналына түрлендіріледі және 

күшейтіледі. 

RBH сыртқы тізбегіне түсетін және одан кейін бөлгіш арқылы кері 

байланыс күшейткішіне түсетін Ішығу тоғын У1 тогын тудырады. RBH=2,5 кОм. 

КБК-нің (кері байланыс күшейткіші) кірісі мен шығысындағы тоқтар 

өзара қатаң пропорционалды 

 

                                 UКБ=IКБ∙RКБ=KКБ∙Iшығу∙RКБ,                                      (1.25) 

 

KКБ –КБК беріліс коэффициенті. 

Кері байланысты күшейткіштер үшін  

 

                           ∆Iшығу=KУ∙( ∆U–KКБ∙Iшығу∙RКБ) ,                                    (1.26) 
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Kк – К1 беріліс коэффициенті. 

 

                          ∆Iшығу=KК∙∆U /(1+KК) =k∙∆UХ,                                      (1.27) 

 

Бұл жерде к-НТ беріліс коэффициенті. 

Күшейткіштің У2 тоқ кірісі - IOC өзгереді және де UOC өзгертеді, ∆U 

кішкентай шама δU-ға жеткенше, ол компенсацияның статикалық қателігі деп 

аталады. δU бар болуы І контурда компенсацияланбаған тоқ жүретіне әкеп 

соқтырады. Сонымен бірге өлшенетін термоЭҚК көп болса соғұрлым бұл 

тоқта көп болады. 

ТЭТ-пен жұмыс істейтін НТ-тің кіріс  дабылының диапазонына 

байланысты  0,6-1,5 дәлдік класы болады. 

 

1.5 Кедергі термотүрлендіргіші (КТТ) 

 

КТТ көмегімен температура өлшеу металл қоспасымен және жартылай 

өткізгіштің өзінің электр кедергісін өзгерту арқылы температураны өзгерту 

негізінде жүзеге асады: Егер Rt=f(t) градуирлеу сипаттамасы (түрлендіру 

функциясы) белгілі болса, онда  Rt  өлшеу арқылы температура ортасын 

анықтауға болды. 

КТТ-260  шектерінде температураны берік өлшейді. 

Металл КТТ: стандартталған КТТ дайындау үшін платинаны (ТСП) 

және мысты (ТСМ) қолданады. 

Металл өткізгіштен жасалған КТТ-ға мынадай талаптар қойылады:  

1) градиурлеу сипаттамасының тұрақтылығы; 

2) дайындалған ТПС өзара алмасушылығы; 

3) Rt=f(t) функциясының сызықтылығы; 

4) α электр кедергінің жоғары температура коэффициенті; 

5) ρ үлкен меншікті кедергісі; 

6) жоғарғы емес құны. 

Металл таза болған сайын жоғарыдағы талаптарды қанағаттандырады. 

Платина-КТТ үшін ең жақсы материал: α=3,94∙10
-3 0

С
-1

; ρ=0,1∙10
-6 

Ом∙м; 

өлшеу диапазоны ∆t
0
=-260- +1100

0
С. Pt-дан жасалған КТТ-0,05 - диаметрлі 

сымды дәлірек бірінші ретті түрлендіргіш. Олар жұмыс үшін эталонды 

термометр ретінде қолданылады. 

Мыс - таза күйінде оңай алынады, қымбат емес металл, Rt=f(t)  

тәуелділігі температураның кең диапазонында сызықты,  α=4,26∙10
-3 0

С
-1

;  

Температураның өлшеу диапазоны ∆t
0
=-50

0
С +200

0
С.  t

0
>200

0
С 

температурада мыс активті түрде қышқылданады және сол үшін 

қолданылмайды. 

Никель және темір: температураны өлшеу диапазоны ∆t
0
=-50

0
С 

+250
0
С; α жоғары, градуирлеу сипаттамасы сызықты емес болғандықтан 
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КТТ-лар кең қолданылмайды, ал бастысы тұрақсыз және өнімділігі аз, өйткені 

никель және темірден жасалынған КТТ стандартталмаған. 

Металды КТТ конструкциясы: платина немесе мыстан жасалған жіңішке 

сым керамика, слюда, кварцтан жасалған каркасқа батырылады. Сымнан 

жасалған каркас слюдамен жабылады. Каркасты алюминийден жасалған 

қорғаныс гильзасына орнатады. Гильзаны ішкі жабық болат чехолға салып, 

штуцер көмегімен ОИ-ға орналастырамыз. 

Жартылай өткізгіш КТТ: өлшеу диапазоны  ∆t
0
=-100 +300

0
С. Мынадай 

жартылай өткізгіштер қолданылады: магний оксиді, кобальт, марганец, титан, 

мыс, германий кристалдары. 

Жартылай өткізгіш КТТ артықшылықтары: 

1) α улкен теріс коэффициент; 

2) температура өзгеруіне өте сезімтал; 

3) едәуір меншікті кедергі. 

Жартылай өткізгіш КТТ кемшіліктері: 

1) Rt = f(t) бейсызықтылық (экспоненталық тәуелдiлiк); 

2) градуирлеу сипаттамасының қайталанбайтындығы, сондықтан бір 

типті КТТ жартылай өткізгіштері жеке және алмастырылмайтын 

градуирлеулері болады. Германий КТТ ∆t
0
 = 30-90 °К басқасы. 

Жартылай өткізгішті КТТ температураны өлшеу үшін сирек 

қолданылады. Олар белгілі температураға жету кезінде кедергінің секірістік 

өзгерістік релелі эффектісі бар температура сигнализациясы жүйесінде көп 

қолданылады. Сондай-ақ, жартылай өткізгішті КТТ әр түрлі газоаналитикалық 

автоматты құрылғыларда сезімтал элемент ретінде қолданылады. Жартылай 

өткізгішті сезімтал элементтер кіші өлшемді моншақ, цилиндр, шайба түрінде 

орындалады.  

 

1.6 КТТ-мен комплекте жұмыс істейтін өлшеу құрылғылары 

 

КТТ-мен комплекте жұмыс істейтін өлшеу құрылғылары: 

а) көпірлер  (теңестірілген және теңестірілмеген); 

б) логометрлер; 

в) нормалаушы түрлендіргіштер. 

 

1.6.1 Теңестірілген көпірлер. 

Теңестірілген көпірлерде (1.12 сурет) нөлдік өлшеу әдісі қолданылады. 

Зертханалық мақсатта қолданылатын автоматтандырылмаған теңестірілген 

көпірлер көмегімен  0,5 до 10
7
 Ом аралығында кедергіні өлшейді, КТТ 

градуирлеуін түрлендіреді және   температураны өлшейді. 
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НИ – нөл-индикатор (гальванометр); 

R1  R2 – тұрақты резисторлар; 

R3 – реттелетін резисторлар; 

Rt – өлшенетін кедергі; 

Rл – сызықтар кедергісі(байланыс 

сымдары); 

ab – қоректену диагональ; 

cd – өлшеуіш диагональ.   

 

 

 

 

 

 

        1.12 сурет – Теңестірілген көпірлер сұлбасы 

 

Көпір теңестірілген жағдайда сонда  ІНИ=0 және R2∙(Rt + 2Rл) = R1 ∙R3, 

 

осыдан                            ЛR
R

RR
Rt 


 2

2

31
 ,                                     (1.28) 

 

мұндағы R1/R2 = const;   

R3 – var;   

RЛ –const болу керек, бірақ  RЛ қоршаған орта температурасының 

өзгерісіне байланысты өзгереді, сондықтан  қоршаған орта температурасынан 

қателік пайда болады, бұдан Rt мәні нақты болмайды. 

Бұл кемшілік ТПС пен көпірлерді үш жалғағыштық сұлба бойынша қосу 

арқылы жойылады. Онда көпірдің тепе-теңдік теңдеуі келесідей 

                                

                             R1∙(R3 + RЛ) = R2∙(Rt + RЛ).   

Осыдан 

                                    ЛЛ RRR
R

R
Rt  )( 3

2

1
 .                                          (1.29) 

 

Егер де көпірді симметриялы қылсақ (R1 = R2), онда Rt = R3, яғни Rt  RЛ  

-ден тұрмайды, демек Rt қоршаған орта температурасына тәуелді емес. 

Теңестірілген көпірлердің кемшілігі: R3 реттеуші контактасында өтпелі 

кедергінің болуы. Кемшілікті жою үшін R3 екі жақта бірдей, ал қозғалмалы 

контакты өлшенетін диагональ бойынша орнату қажет, сонда көпірлерді 

теңестіргенде кедергі екі жақта да өзгереді, ал  контактың өтпелі кедергісі 

өлшеу нәтижесіне ешқандай әсерін тигізбейді, өйткені IНИ =0. 

 Артықшылығы - қорек көзі кернеуіне тәуелсіз, минималды мәні НИ 

сезгіштігімен анықталады. 
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НИ 
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1.6.2  Теңестірілмеген көпірлер (ТК). 

ТК (1.13 сурет) өлшегіш диагоналі бойынша өтетін теңестірілген тоқты 

қажет етпейді. Тоқтың мәні көпірге жалғанған өлшенетін кедергінің шегі 

болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1, R2, R3–тұрақты резисторлар; 

RБ –  қорек көзі диагоналіндегі 

реостат; 

Rt – өлшенетін кедергі; 

RК – бақылау кедергісі; 

IД – тоқ, өлшенетін диагональ 

бойынша; 

П – айырқосқыш. 

 

 

  1.13 сурет – Теңестірілмеген көпірлер сұлбасы 
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Егер Uab =const, онда IД ~ Rt . 

1) Uab =const  П → К бақылау үшін миллиампердің нұсқағышы нақты 

орында тұру қажет. Егер де болмаса, онда RБ өлшеніп және Iд  бақылау 

орнында тұрады. 

2) П → И (өлшеу режимінде), сосын Iд мәні алынады кейін Rt  

анықталады және осыдан температура мәні алынады. 

НУМ температураны өлшеу мақсатында сирек қолданылады. Олар 

газанализаторларында кеңінен қолданылады, онда сезімтал элемент ретінде 

электрлік тоқ арқылы қыздырылатын  металды көбіне жартылай өткізгішті 

резисторлар қолданылады. 

 

1.6.3 Логометрлер. 

Төменде қарастырылатын магнитті электрлік жүйесіндегі логометр деп 

аталатын құрылғылар  технологиялық бақылауда температураны өлшеу және 

жазу үшін ТЭП-пен бірге кеңінен қолданылады. Магнитті электрлік 

жүйесіндегі ТЭП кешені бар логометр 1.14-сурет көрсетілген. 

Логометрдің өлшегіш механизмі жүрекше мен тұрақты магнит 

полюстері арасындағы бос ауа кеңістігінде орналасқан екі рамадан тұрады.  
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1,2 –  оқшауланған мыс сымдарынан 

жасалған рамалар (r1, r2); 

3 – құрылғы нұсқағышы; 

1,2,3 ортақ оське орнатылған; 

4 – жұмсақ болаттан жасалған 

цилиндрлік жүрекше; 

R1,R2 – қосымша магнитті 

резисторлар; 

Rt –  термометр кедергісі. 

 

 

1.14 сурет – Магнитті электрлік жүйесіндегі логометр сұлбасы 

 

Магнит моменттері       М1= с∙І1∙В1, 

       М2 = с∙І2∙В2, 

 

мұнда с = соnst - раманың геометриясына тәуелді коэффициент;  

В1, В2 - магнит индукциясы. 

М1 моментінің теңгерімі М2 моментінің  арқасында  жүреді 

 

   .
 

 

Яғни қозғалыстағы жүйенің ф бұрылу бұрышы екі тоқтың қатынасы 

арқылы ( немесе логометр көрсеткіші арқылы) анықталады. 

 

. 

 

Осы себепті логометр Rt, яғни температураны өлшейді. Қоршаған 

ортаның температурасының әсерін азайту үшін раманың r1, r2 кедергілерінен 

әлдеқайда үлкен манганиндегі R1, R2 резисторларын тізбектей қосу қажет. 

Бірақ бұл логометрдің сезгіштігін төмендетеді, яғни тоқ r1, r2 арқылы 

төмендейді. 

 

1.6.4 Симметриялы айнымалы көпір. 

Прибордың сезгіштігін үлкейтіп, температуралық коэффициентін 

төмендету үшін   симметириялық айнымалы көпір сұлбасы (1.15 сурет) 

қолданылады, өлшеуіш диоганалі логометр рамаларын қосады. 
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Сұлбадағы шартты 

белгілер: 

R1=R2;  R1=Rt, Rt 

логомтер шкалаларымен 

өлшенетін орташа 

температураға сәйкес 

келгенде. 

R5 – өлшеу 

диапазонының өзгерісіне 

арналған кедергі. 

Rэ, Rу – байланыс  

желілерін қалпына келтіруге 

арналған эквивалентті және 

түзеткіш кедергілер. 

 

 

 

1.15 сурет – Симметириялық айнымалы көпір сұлбасы 

 

Егер К3 және Ш болатын иықтардың кедергiсi теңестiрілсе, онда  с және 

<і нүктелердiң потенциалдары бірдей болады (сұлба симметрияның 

арқасында), ал 1 және 2 шеңберлер арқылы  ағатын І1 және І2 тоқтары бiрдей 

және қарама-қарсы болады. 

Термометрдің Кі кедергiсi жоғарылағанда с нүктесінiң потенциалы 

жоғарылайды, ал сі нүктенiң потенциалы төмендетедi. Тиiсiнше І2 тогі азаяды, 

ал І1 жоғарылайды. Егер термометр кедергісі төмендесе, онда І2 жоғарылайды, 

ал І1 төмендейді. Термометрдің кедергісі өзгеруінің нәтижесінде лагометрдің 

екі шеңберіндегі тоқтардың бір уақытта өзгеруі жүреді. Бұл тоқтардың 

өзгерулері әр түрлi таңбалы болады, соның арқасында мұндай сұлбаны 

сезгiштiгі  симметриялы емес  сұлбаға қарағанда жоғары болады. Осы сұлбаға 

ТПС екi өткiзгiштi және үш өткізгішті  сұлбаға қосқандай етіп қосуға болады. 

Берілген сұлба бойынша қоршаған ортаның температурасының әр 10°С 

өзгеруінде  дәлдiк класы 1,5  логометрдің ±0,75%  көп емес қосымша қателiгi 

болады. 

Логометр көрсететiн, өздiгiнен жазатын, көп нүктелiлік болып 

табылады. Өндірістік лагометр дәлдік класы 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 болып 

шығарылады. 

 

1.6.5 ТПС нормалау түрлендіргіші. 

ЭЕМ-ге немесе автоматты реттеудiң жүйесiне (АБЖ)  ТПС-тен 

ақпаратты енгiзу үшiн өзінің шығыс сигналында тұрақты 0-5 мА тогы бар 

нормалау түрлендіргіші (НП)   пайдаланылады (1.16 сурет). 
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1.16 сурет – ТПС нормалаушы түрлендіргішінің сұлбасы 

 

Бұл НП-ның жұмыс істеу принципі ТЭП-пен бір жүйедегі НП 

жұмысына ұқсас. Ерекшелігі РК (реттеуші көпір) орнына ӨК (өлшегіш 

теңестірілмеген көпір) қолданылады. 

ӨК бір жағына үш жалғағышты жүйе бойынша ТПС Rt қосылған. Ал 

қалған кедергілер магнитті. 

Rл – номиналды мәнге жалғанған жалғағыштар кедергіні түзету үшін 

қолданылады. 

Iшығ = k∙Ucd , 

 

мұндағы k –  пропорционал коэффициенті. 

 

Ucd = kМ∙Rt , 

 

мұндағы  kМ –  көпірдің түрлендіргіш коэффициенті. 

Онда Iшығ = k∙kМ∙Rt.   Демек тоқты сигнал НП~ Rt. 

Дәлділік класы НП ТПС  0,6—1,5. 

 

1.7 Жылулық сәулеленуді өлшеу 

 

Барлық температуралары абсолютті нөлден жоғары физикалық денелер 

жылулық сәуле шығарады. Жылулық сәулелену –  өзінің ішкі энергиясы 

арқылы жылу шығаратын электромагнитті сәулелену. 
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Жылулық сәулелену интенсивтілігі дене температурасының 

төмендеуінен азаяды. Көптеген қатты және сұйық денелерде сәулелену 

спектрі бар, яғни барлық  λ  ұзындықтағы толқынды шығарады.  

Адамға көрінетін сәулелену (жарық): λ = 0,40-0,75 мкм. 

Инфрақызыл (көрінбейтін жарық):  λ = 0,75-400 мкм.  

Ультрафиолет (көрінбейтін):  λ < 0,40 мкм. Сосын рентгендік және  

гамма-сәулесі. 

Дененің температурасын олардың сәулеленуінен анықтайтын құрылғы 

сәулелену пирометрі деп аталады. Пирометрлер температураны 300-6000
о
С 

аралығында өлшеу үшін арналған. 3000
о
С –тан жоғары температураны өлшеу 

үшін пирометрлер жалғыз құрал болып табылады, өйткені олар контактысыз. 

Теория жүзінде пирометрдің өлшеуінің жоғарғы шегі жоқ. Пирометрде 

көбінесе көрінетін жарық және инфрақызыл диапазоны қолданылады. 

Дене температурасын оның сәулеленуі арқылы өлшеу абсолют қара дене 

үшін арналған мәліметтерге негізделеді. 

Егер дененің жоғарғы бетіне  Ф жарық энергиясы түссе, онда ол Фп  

жұтылады, Фот көрінеді  және Фпр өткізіледі. Осы ағындардың қатынасы 

дененің қасиеттері мен дене бетінің жағдайына байлынысты. Егер де дене 

бетіне түсетін барлық жарықты жұтса, онда оның жұту коэффициенті 

1
Ф

Фп
     және мұндай денені абсолютті қара дене деп атайды.  

Шын  тұрғыда денелер абсолютті қара болмайды, тек кейбір түрлері 

оптикалық қасиеттеріне байланысты оларға жақын болады. 

Дененің сыртқы беті тек сәулені жұтпай, өзінің температурасына 

байланысты сәулеленуін төмендетеді.  

Кирхгоф заңына байланысты дененің сәулеленуі оның жұту 

коэффициентіне пропорционалды. Өйткені абсолютті қара дененің жұту 

коэффициенті αабс.ч.т. =1, демек оның максималды сәулелену қасиеті бар.  

Сәулелену пирометрінде  дененің жылулық сәулеленуінің өлшемі 

ретінде энергетикалық жарықтығын алады. 

Толық энергетикалық жарықтылық деп толық зерттелетін дененің 

тығыздығын айтады. 

Энергетикалық жарықтылық ең алдымен адаммен және де барлық 

пирометрлермен қабылданатын өлшем болып табылады. 

Барлық денелер жарық энергиясын жұту деңгейімен қара денеден 

ерекшелінеді және жұту коэффициенті  1-ден кем болады. Реалды денелердің  

сәулеленуі де қара денеден ерекше және ε  толық сәулелену коэффициентімен 

және ελ спектральді коэффициентімен сипатталады. 

Реалды денелер бірдей температурада әр түрлі сәулелену қасиетіне ие.  

  

                                
*

,
E

E

B

B

E

E












  .                                         (1.30) 

 

Мұндағы ελ  – спектральді сәулелену коэффициенті; 
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ε – толық сәулелену коэффициенті; 

Еλ, Еλ
*
 - спектральді энергетикалық жарықтылық; 

Вλ, Вλ
*
 - спектральді энергетикалық жарықтылық (көзбен 

қабылданатын); 

Е, Е
*
 -  толық энергетикалық жарықтылық. 

ελ - λ  толқын ұзындығының функциясы және температурасы болып 

табылады. ελ  температураға байланысты болмайтын дене сұр дене деп 

аталады. 

Абсолют қара дененің спектральді энергетикалық жарықтылығының 

арасындағы байланысы оның   Т температурасы, λ ұзындығы арқылы Планк 

заңына сүйене құралады (1.17 сурет). 

 

                                   )1(
2

5

1   T

c

ecE 
  ,                                     (1.31) 

 

мұндағы  с1, с2 – константалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таңдалған λ  үшін температура 

өсуімен Еλ немесе Вλ
*
 өседі, өйткені 

 

             Вλ
*
=kλ∙Еλ

*
.               (1.32) 

 

Бұл жағдай дененің 

температурасын спектральді 

жарықтылығының жоғары 

сезімталдығы арқылы өлшеуге 

мүмкіндік береді. 

Графиктен (1.17 сурет) λmax 

температура өсуімен азаятынын 

көреміз. Қара дене температурасының 

төмендеуінен оның максималды 

сәулелену энергиясы   толқынның 

ұзындық аймағына жылжиды. 

 

1.17 сурет – Планк заңы бойынша тұрғызылған, Вλ
*  

 қисықтар жанұясы. 

 

         Бұл және жарықтың келеуінің негізін қолдану үшін өлшеу 

температурасының  дененің инфрақызылдық облысының спектірі. 

Реалды денелер үшін  ελ өзінің әрқайсында бар 

 

                                          Вλ = ελ∙  Вλ
*  .                                                                                 

(1.33)
  

                 

Егер де реалды денелер бірдей температураға ие болса, онда олардың ελ 

айырмашылығынан  Вλ мәні өзгеше болады,  бұл  құрылғының бірдей 
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шкаласын болдырмайды. Осыған байланысты пирометрдің шкаласын абсолют 

қара дененің сәулеленуімен градуирлеу керек. 

Реалды денелердің жарықтандыру қасиеті қара денеден төмен 

болғандықтан, пирометрдің мәндері реалды дене температурасына сәйкес 

болмайды, ол тек шартты температураны мына жағдайда жарықтандыру 

температурасын береді.  

Реалды дененің жарықтандыру температурасы деп спектральді 

жарықтылығы В
*
(λ, Тя)   тең болатын қара дененің температурасын айтады. 

Т-ның шын температурасының жанында нақты дененiң спектрлiк 

жарықтығы. (1.32 ), (1.33 ), (1.31 ) қолдана аламыз . 

 

 
 

Сiрә, шын температура жарық температурадан әрқашанда аз, өйткенi  

 Көрiнетiн спектрдiң бiр бөлiгiнде жарық температураның өлшеуi үшiн 

қолайлы аспап оптикалық және электрлiк деп аталады. 1.17-суретте 

көрсетілгендеи, температура максимумға жеткенде, сәулелену энергиясын 

қисыө таралуы қысқа толқындарға қарай спектр бойынша қозғалады. Толқын 

ұзындығы  қара дене сәуле шығару спектрде төтенше оқиғалар, 

энергияның таратуын сызбаның тиiстi максимумына, арақатынаспен Т 

абсолюттiк температурамен байланысқан 

 

                                                                                               (1.35) 

 

мұндағы b - тұрақты, ол 2896 мкм К.-ге тең.  

(1.35 ) қатынасы Вин заңы деп аталады. Барлық сызбаларды максимум 

арқылы өтетiн (1.17 сурет) үзiлме сызық жылжу Вина заңына сәйкес келедi.  

Демек, дене ыстығының өзгеру шақырылатын энергияның жылжу және 

қайта бөлуi көрiнетiн спектрдiң бiр бөлiгiнде оның түсiнiң өзгеруiне алып 

келедi. Сәулелену спектрінің берілген бөлінгінің ішінде, энергияның таралуы 

температурамен өзгеруіне негілделіп, дененің температурасының өлшеу әдісін 

түстік әдісі деп аталған. Бұл әдiс өлшенген шартты дене ыстығы түстік 

температурасы деп аталады. Спектрлiк аралықтардың екiлiктерiнде 

энергетикалық жарықтылықтарды қатынас бойымен қазiргi түстік 

температурасы өлшемдер әдiсiн алдыдан көрiнетiн спектрдiң бiр бөлiкке 

таралуы. 

Екі спектралды интервалдарында энергетикалық жарықтардың 

қатынасына байланысты спектрдің көрінетін бөлігінде түстік температура 

өлшеу әдісі басқа әдістерге қарағанда кеңінен қолданылады. 
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Энергетикалық жарықтылық  
*

),(

*

),(

2

1

Ц

Ц

T

T

B

B




 толқын ұзындықтарында  және 

қатынас тең толқын ұзындығы және оның жанында нақты дененiң 
),(

),(

2

1

Т

Т

В
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спектрлiк жарықтықтары сол шын температура Т.  

)(
*
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*
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1

Tf
B
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Ц
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 екені белгілі болса. (1.31 ), (1.32 ), (1.33 ) ескере отырып, 

аламыз                             

)
11

(

ln
11

21

2

2

1















c
ТT Ц

 .                                              (1.36) 

 

Сұр деп реалды денелерді санайды: керамика, металдар оксидтері, 

гранит т.б. Түсті әдістің ерекшелігі жарықтылық температурасы шын 

мәніндегісінен төмен болады. Түсті температураларды спектральды 

жарықтылығына  байланысты өлшеу құралдарын спектральды тұрғыдағы 

немесе түсті пирометрлер деп атауға болды. 

 

1.8  Жылулық  сәулеленуді өлшеу құралдары  

 

1.8.1 Оптикалық пирометр (ОП). 

ОП жұмыс істеу принципі (1.18 сурет) дененің спектральді 

жарықтылығы мен градуирленген сәулелендіру көзінің спектральді 

жарықтылығын салыстырумен байланысты. Сезімтал элемент ретінде 

адамның көзі алынған. 

 

 
1.18 сурет – Жоғалатын жібі бар оптикалық пирометр сұлбасы 
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Сұлбадағы белгілер: 1 – құрылғы объективі; 2 – жұтатын светофильтр; 3 

–  кіріс диафрагмасы; 4 – оптикалық лампа; 5 – шығыс диафрагмасы; 6 – 

қызыл светофильтр; 7 – окуляр; ОИ –  өлшеу объектісі.   

Температураны өлшеу үшін  1 құрылғының объективі ОИ бағыт алады. 

ОИ спектральді жарықтылығы  мен 4 жіпті шамның салыстырмалылығы 

толқын ұзындығы 0,65 мкм тең болғанда жүреді, ол үшін окулярдың алдында 

светофильтр 6 орнатылған. 3 және 5 диафрагмалары пирометрдің кіріс және 

шығыс бұрыштарын қадағалайды. 

RБ реостат көмегімен батареядан лампа жібіне дейін жүретін жіптің 

жарықтылығы өлшеу объектісінің көру жарықтылығына тең болғандағы тоқ 

күшін өзгертеді (Тя
О
 = Тя

Н
). Осы теңсіздік орындалғанда жіп көрінбей кетеді. 

Осы кезде миллиамперде жіптің температура жарықтылығынан 

градуирленген мәні Тя
Н
, температура жарықтылығы Тя

О
 анықталады. Сосын 

Тя
О
 мен ελ арқылы объекттің шын температурасын Т анықтайды. 

Оптикалық лампа жібі вольфрамадан жасалған, сондықтан 1400
о
С 

температурасынан жоғары кезде оның істен шықпауы үшін лампа алдына 

әлсіреткіш светофильтр 2 қойылады. Осы светофильтрге байланысты ОИ  

көрінетін жарықтығы бірнеше рет азаяды. 

Оптикалық пирометрлер екі шкалалы болады, біреуі енгізілмеген 

жұтпайтын светофильтр (800—1200
о
С), ал екіншісі енгізілген жұтатын 

светофильтр  (1200—2000
о
С). 

Оптикалық пирометрлер  800—6000 
о
С аралығындағы өлшеу интервалы 

1,5 мен  4,0 аралығындағы дәлдік класына ие. 

 

1.8.2 Фотоэлектрлі пирометр. 

Фотоэлектрлі пирометр (ФП) автоматты болып келеді. Сәулелі 

энергияны қабылдайтын сезгіш элементтер болып фотоэлементтер, 

фотокөбейткіштер, фотокедергілер және фотодиодтар табылады. 

ФП жұмыс істеу принципі бойынша екі типке бөлінеді: 

а) құрылғымен қабылданатын сәулелі энергия, сезгіш элементке түсіп, 

оның параметрлерін өзгертеді (фототок, кедергі); 

б) сәулелі энергияны өлшеу компенсациялы әдіспен жүзеге асады, 

мұнда сезгіш элемент нуль-индикатор режімінде жұмыс жасайды, өлшеніп 

жатқан дененің сәулелену интенсивтілігін және сәулеленудің тұрақты көзі 

болып есептелетін - шағын лампаларды салыстырып отырады. 

Екінші ретті ФП күрделірек, бірақ дәлірек, себебі оның көрсеткіштері 

сезгіш элемент пен электронды сұлбаның сипаттамаларына тәуелсіз. 

Компенсация әдісімен жұмыс жасайтын екінші ретті ФП сұлбасы  1.19-

суретте келтірілген. 
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Сұлбасы түсіндірмелер: 

1 – басқарылатын жарық көзі;  

2 – объектив;  

3, 5 – диафрагма;  

4 – вибрацияланатын жапқыш;  

6 – қызыл светофильтр;  

7 – фотоэлемент;  

8 – электронды күшейткіш;  

9 – күштік блок;  

10 – резистор. 

 

   

  

1.19 сурет – Фотоэлектірлік пирометрдің сұлбасы 

 

ОИ және 1-ден басталатын жарық ағындары фазаға қарсыдағы 7 

фотоэлементке түседі. 5 диафрагма жапқыштарының алдында кезекпен осы 

саңылауларды жауып отыратын 4 вибрациялы жапқыш  орналасқан. Әрбір 

жарық ағыны фотоэлементке түскен соң, фазаға қарсы бағытталған 

синусоидалы тоқ тудырады. Фазаға қарсыда әсер ететін ОИ және 1 көзден 

бастап бірдей спектралды жарықтылық кезінде фотоэлементте тұрақты тоқ 

генерацияланады. Егер спектральды жарықтылықтар өзара тең болмаса 

(мысалы, ОИ температурасының өзгерісі кезінде), онда фотоэлемент 

шынжырында 8 күшейткішімен күшейтілетін және 9 күштік блоктың 

фазосезгіш каскадына келіп түсетін фотоағынды құрайтын айнымалы пайда 

болады.  Нәтижесінде 1 лампаның тоғы фотоэлементте жарық ағыны ОИ мен 

1-ден бастап теңескенше өзгермейді. Спектральды жарықтылығымен 

байланысқан лампа тоғы объектнінің жарық температурасының шегі болуы да 

мүмкін. Сол себепті автоматты потенциометрмен 10 резистордағы кернеудің 

ауытқуын өлшеу  кезінде, потенциометр шкаласын жарық температурасының 

мәніне сәйкес градуирлейді. 

ФП негізгі қателікке ие ±1% (800—2000
о
С) және ±1,5%(>2000

о
С).  

 

1.8.3 Спектрлік қатынастың пирометрлері (түс пирометрлері). 

Бұл пирометрлер екі толқын ұзындығына сәйкес келетін спектральды 

энергетикалық жарықтылық қатынасын өлшеу жолымен жарық 

температурасын өлшеуге арналған. 

Бірканалды және екіканалды жарық пирометрлері (ЖП) бар. Екіканалды 

ЖП әрбір сәулелену толқындарының ұзындықтарына сәйкес келетін өлшеу 

сигналдары бір уақытта тәуелсіз екі канал арқылы беріледі, бұл берілген 

сигналдардың қатынасынан объектінің жедел жарық температурасы Тц 

анықталады. Екіканалды ЖП негізі жоғары жылдамдықты Тц-ны анықтау 

керек болған кезде, зертханалық жағдайларда қолданылады. 
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Бірканалды сұлбасы бар ЖП оптикалық коммутатор арқылы екі әртүрлі 

монохронды ағынды өлшеу  кезінде, олар кезекпен бір фотоэлектрлік 

қабылдағышқа беріледі. Бірканалды ЖП жоғары тұрақтылыққа ие, сондықтан 

кең қолданылады. 1.20-суретте бірканалды ЖП сұлбасы көрсетілген. Сұлбада 

көрсетілгендер: Т – телескоп; БТ – сигналдарды түрлендіргіш блогы; 1 – 

өлшенетін объект; 2 – оптикалық жүйе; 3 – обтюратор – екі тесігі бар диск 

(бірінде қызыл, ал екіншісінде көк светофильтр); 4 – фотоэлемент; 5 – алдын 

ала күшейткіш; 6 – БТ; 7 – синхронды айырып қосқыш; 8 – синхронды 

двигатель; 9 – автоматты потенциометр. 

 

 
             1.20 сурет – Бірканалды жарық пирометр сұлбасы 

 

Обтюратор айналған кезде синхронды двигательмен фотоэлементке 

үзіліспен қызыл және көк спектральды жарық сәулесі түсіп отырады, соның 

нәтижесінде фотоэлементте спектральды жарыққа пропорционал болатын  

фототоктың импульстері пайда болады. 

Фототок импульстері алдын ала күшейткіште күшейеді, трапециялы 

формалы кернеу импульстері күйінде БТ-ға түседі. 

БТ шығысындағы автоматты потенциометр тұрақты тоқ құраушыларын 

өлшейді: 
2

1ln




B

B
AIcp  , сонда БТ келесі қатынасты есептейді:  

2

1





B

B
=>Тц => Т. 

БТ 1400—2800
о
С диапазон, 1,0 дәлдік класына ие. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Манометрлік, термометрлердің қандай құрылғылары бар? 

2. Миливольтметрлер сұлбасы қалай жұмыс істейді? 

          3. Потенциометрлердің қандай сұлбалары бар? 

4. Логометрлер құрылысы қандай? 

5. Оптиқалық пирометрлердің қандай сұлбалалары бар? 

6. Фотоэлектрлі пирометрлердің қандай типтері бар? 

7. Спектрлік қатынастың пирометрлерінің сұлбалары неше каналдан 

турады? 

6 

 

8 

 

7 

 

5 

 

БТ 

 

1 

 

2 

 

3 

 4 

 

Т 

 
9 
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2 тарау. Қысымды өлшеу 

 

2.1 Ортақ мәліметтер 

 

Қысымның ғылыми зерттеулер мен түрлі өнеркәсіп салаларында 

кеңінен қолданылуы жұмыс істеу принципі, құрылғылары, қызметі және 

дәлдігі бойынша ерекшеленетін  қысымды өлшеу құралдарының көп 

мөлшерін пайдалануға әкеледі. 

Қысым – бетке перпендикуляр әсер етуші күштің осы беттің ауданына 

қатынасы. Қысым – заттың термодинамикалық күйін анықтайтын негізгі 

өлшемдердің бірі. Қысымды өлшеу есебі кейбір технологиялық параметрлерді 

өлшеу кезінде туады. Мысалы, газдың немесе будың шығынын, сұйықтың 

деңгейін өлшеу кезінде және т.б. 

Қысым түрлері: атмосфералық, абсолютті, асқын, вакуумдық. 

Абсолютті қысымды атмосфералық қысымның әсерін алып тастауға 

болмайтын жағдайда ескеру керек, мәселен, жұмыс денелерінің күйлері 

туралы сұрақтармен танысу кезінде, әртүрлі сұйықтықтардың қайнау 

температураларын анықтау кезінде және т.б. 

Технологиялық үрдістерді басқару кезінде және ғылыми зерттеулер 

жүргізу кезінде көбінесе асқын және вакуумдық қысымдармен жұмыс істейді. 

Атмосфералық қысым – жер атмосферасының ауа массасынан пайда 

болатын қысым. Абсолютті қысым – абсолют нөлден есептеп табылған 

қысым. Есеп жүргізілер алдындағы абсолютті қысымды ішінен ауа толығымен 

сорып алынған дененің ішіндегі қысым  деп қабылдайды. Абсолютті қысым Р 

деп төменгі жағында сұйық, газ және бу орналасқан толық қысымды айтады. 

Ол асқын қысым Ри мен атмосфералық қысымның  Ратм қосындысына тең 

 

                                                    Р = Ри + Ратм.                                           (2.1) 

 

Асқын қысым – атмосфералық қысымнан жоғары абсолютті қысым мен 

атмосфералық қысымның айырмасы 

 

                                                     Ри = Р – Ратм.                                           (2.2) 

 

Вакуумдық қысым – атмосфералық қысым мен одан төмен абсолютті 

қысымның айырмасы 

                                                      Рв = Ратм – Р.                                          (2.3) 

 

СИ жүйесінде қысымның өлшем бірлігі ретінде ауданы 1 м
2
 бетте 

біркелкі тараған және нормалды бағытталған 1 Ньютон (Н) күштен туатын 

қысым 1 Паскаль (Па) қабылданған.   

Сонымен қатар қысымның өлшем бірлігі ретінде шаршы метрге 

килограмм-күш (кг∙см
-2

) және қысымның жүйеден тыс өлшем бірліктері.  
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Техникалық атмосфера (ат), су бағанасының миллиметрі (мм су.бағ.), 

сынап бағанасының миллиметрі (мм сын.бағ.) қолданылады. 2.1-кестеде    ара 

– қатынастар бірліктердің арасында келтірілген. 

  

    2.1 кесте – Арақатынастық қысымның бірліктерінің арасында 

Бірлік кгс*м
-2 

кгс*см
-2 

мм вод.ст. мм рт.ст. бар 

1 Па 0,10197 10,197*10
-6 

0,101197 7,50*10
-3 

*10
-5 

 

СИ қысымдар салаланады: 

a) өлшенетін қысымның көріністері: артық қысым манометрі; абсолютті 

қысымның манометрлері; барометрлер; вакумметрлер; мановакуумметрлер 

(артық қысымды 40 кПа дейін өлшеу үшін); напорометрлер (өлшеу үшін 

қысымдары 40 кПа дейін); тягометрлер (өлшеу үшін кішігірім артық газ 

қысым диапазоны -20+20); дифманометрлер (қысымның айырымын өлшеу 

үшін); 

б) әрекет ұстанымы: сұйықтықтар; поршень; деформация; иондаған; 

жылылар; электр. 

СИ қысымның мынадай бөлімшесі тауыс болып табылмайды.   

СИ төмендегі қысымдарды қараймыз, ара сапа технологиялық 

өлшенетін техникалық жағдай қолданылады (2.1 сурет). 

 

 
2.1 сурет – Қысымның өлшеу диапазоны (Па) 

 

2.2 Гидростатикалы теңестірілген сұйық СИ қысымдары 

 

Жұмыс сұйығының бағанасының биіктігі ондағы өлшеніп жатқан 

қысымның шегі болып табылады. 



48 

 

Жұмыс сұйықтығы – дистелденген су, сынап, этил спирті немесе 

трансформатор майы. Жұмыс сұйықтығын таңдау өлшеніп жатқан қысым 

диапазонымен, эксплуатация шарттарымен және талап етілетін өлшеу 

дәлдігімен анықталады. 

Бүгінгі таңда сұйықтық СИ номенклатурасына шектеу қойылған. 

Көпшілігі жетілдірілген деформационды СИ-ге алмастырылған. 

Технологиялық ағындарда пайдаланылып жатқан сұйықтық СИ қатарына 

қалтқылы және қоңыраулы дифманометрлері жатады.  

 

2.2.1 Қалтқылы дифманометрлер. 

Жұмыс істеу принципі: дифманометрді толтырып отыратын жұмыс 

сұйықтығының бағанасынан пайда болатын гидростатикалық қысым арқылы 

өлшеніп жатқан қысымның ауытқуын тұрақтандырып отырады.  

Қалтқылы дифманометр өзара байланысқан 2 түтікшеден тұрады (2.2 

сурет). 1 үлкен түтікшенің F қиылысу ауданы ≥ 7 кішкентай (тар) түтікшенің 

қиылысу ауданынан. 

 

 

              
 

 

          2.2 сурет – Қалтқылы дифманометр сұлбасы 

 

  Ыдыс нөлдiк белгiге дейiнгі (сынап немесе трансформатор май) 

жұмысшы сұйықтығымен толтырылған. Ыдыстың iшкi қуысында 1 қалтқы 2, 

есептеу құрылғы 3 тiлге қатысты болады. Қысым өлшеу нысанына аспаптың 
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қосуында көбiрек 1-шi ыдысқа әкеледі, ал кiшiрек  - 7-шi ыдысқа әкеледі. 

Қысымның беруi 5 және 6-дан вентиль арқылы жүзеге асырылады. 4-шi 

вентиль үшiн қысымның бiржақты беруiнiң жанында жұмысшы сұйықтықтың 

шығуы мүмкiндiк бермейтiндей етiп қызмет көрсетедi. 4-шi вентильдің 

объектiге аспаптың қосуын алдында осы мақсатпен ашады, екi ыдыстарға ал 

қысымның тұрақтануынан кейiн, жабады. 4-шi вентильді объектiден аспаптың 

ажыратуында алдын ала ашып, ал содан соң вентиль 5 және 6 жабу үшін 

керек. 

Өлшеу процесiнде, ыдыстағы сұйықтық төменге қозғалады, ал 2 қалтқы 

жылжыйды да, механикалық берiлiс арқылы есептеу құрылғысының 

көрсеткiшi 3 орын алмастыратын қозғайды. Қалтқының жылжуы өлшенетiн 

(Р1-P2) қысымның айырмасы мен сұйық бағанының қысымымен биіктігі 

h1+h2 теңеспегенше жалғасады, яғни 

 

                                    1 2 1 2(p p )(h )P P g h     ,                                         (2.4) 

 

мұндағы  g - жергiлiктi еркiн түсу үдеуi; 

- жұмысшы сұйықтықтың тығыздығы; 

 - өлшенетiн ортаның тығыздығы.  

V1=V2қабылдай отырып (кең ыдыстаң сұйықтың көлемінің 

ығыстырылуы және тар ыдысқа келуі), аламыз. 

 

                                        F∙h2 = f∙h2, 

ал одан 

                                    2 1 2

1
(Р )

(1 )(p p )

h Р
F

f
 

 

 

 .                                      (2.5) 

 

Бұл қалтқы дифманометрдің статикалық сипаттамасы: 2 қалтқының 

бiрдей жылжулары Ғ/f қатынас өзгерту керек, әр түрлi диапазондарда 

қысымның әр түрлiлiгiнiң өлшеуiнде алыну үшiн бе? Iс жүзiнде, бір диаметрлі 

тар ыдысты  басқа диаметрлі ыдыспен алмастыру қажет.  

Қалтқы дифманометрлер 0, 1 МП-ға 6, 3кПа 0 дейiн мәндермен 

шектелген және жоғарғы шек номиналды қысым құламаларына есептелiнген. 

Дәлдiк класы - 1, 0 және 1, 5. 

Артықшылығы: қалтқы дифманометр арнаулы қуат көздерiн 

қолданусыз айғақтарды тiркеудiң өлшеу дәлдiгі және мүмкiндiгiн қамтамасыз 

етедi. 

Кемшiлiктері: жұмысшы сұйықтықтың сапасында бар болу - сынап, 

қатты қысымның өзгерулерiнде өлшеу нысаны және қоршаған ортаны 

ластайтын улы сұйықтық. 
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2.2.2 Қоңыраулы дифманометрлер. 

Қоңыраулы дифманометрлер қысым түріне байланысты орын 

ауыстыратын және жұмыс сұйықтығымен толтырылған қоңыраудан тұрады. 

Қарама-қарсы әсер етуші күш қоңыраудың көтерілу кезінде ауырлауы мен 

төмендеуі кезіндегі азаюы кезінде туады. Ол Архимед күшіне байланысты 

қоңырауға әсер ететін гидростатикалық көтеру күшінің өзгерісі кезінде жүзеге 

асады. 

Жұмыс істеу принципі: егер 2 және 3 өлшеу камераларындағы  

қысымдар тең болса, онда 1 қоңырау 2.3,А-суретте көрсетілгендей жағдайда 

болады. 

Егер d(Р1 – Р2) қысым ауытқуы бар болса, онда қоңырау қалқып 

шығады. Бұл процесс қоңырауға әсер ететін қысымның ауытқуынан көтеру 

күшінің өзгерісі мен гидростатикалық көтеру күшінің өзгерісі теңескенше 

тоқтамайды. 

 

             2.3 сурет – Қоңыраулы дифманометр сұлбасы 

 

 Теңестірілген жағдайда 

 

                       d (Р1- Р2 )F= (dH+dY)fg( p ж - pс). 

                       dh=dY+dX. 

                       d(Р1-Р2 )=dh( p ж - pс)g. 

                         FdY=dfdH+(Ф-F)dY, 

 

мұндағы F – қоңыраудың ішкі қиылысу ауданы; 

dH – қоңыраудың орын ауыстыруы; 

dY – қоңыраудың астындағы сұйықтықтың орын ауыстыруы; 

P2P2

     P1P1

 dH

0

0
1

2

3

4

A) B)

0 0
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df –  қоңыраудың қабырғаларының қиылысу ауданы; 

dh – қоңыраудың ішкі және сыртқы сұйықтықтарының деңгейлерінің 

айырмашылығы; 

dX – түтікше ішіндегі сұйықтықтың орын ауыстыруы; 

Ф – үлкен (кең) түтікшедегі қиылысу ауданы; 

f – қоңыраудың қиылысуының ішкі ауданы; 

pж,pс – жұмыс сұйықтығы мен өлшеніп жатқан ортаның тығыздығы. 

Осыдан 

)(
)(

1
21 PPd

fg
dH

Сж







. 

 

0-ден (Р1 – Р2) аралығындаинтегралдағаннанкейін 

 

          )(
)(

21 РР
fg

f
H

Сж







.                                         (2.6) 

 

(2.6) формула – гидростатикалық теңестіруі бар қоңыраулы 

дифманометрдің статикалық сипаттамасы. 

Қысым ауытқуын кеңейтілген диапазонда өлшеумен қамтамасыз ету 

үшін f/df мәні төмен болу керек. 

Қоңыраулы дифманометр өте жоғары сезімталдыққа ие. Сол себепті 

азғантай қысым мен қысым ауытқуын өлшеу кезінде қолданылуы мүмкін. 

Кейбір қоңыраулы дифманометр модификациялары қоңыраудың орын 

ауыстыруы байланыс каналы арқылы берілетін унифицирленген сигналға 

түрленетін П түрлендіргіштерімен қамтамасыз етіледі. 

 

2.3 Қысымның деформациялық өлшеу құралдары 

 

Жұмыс істеу принципі сезгіш элементтің (СЭ) немесе ондағы күштің 

серпімді деформациясын қолдануға негізделген. 

 

2.3.1 Сезгіш элементтер. 

Серпімді СЭ немесе ондағы күштің деформациясы СИ жүйесінде 

өлшеніп жатқан қысымның шегі болып есептеледі. 

СЭ негізгі 3 формасын көрсетуге болады: трубалы серіппе, сильфондар, 

мембраналар (2.4 сурет). 

Трубалы серіппелер. 

Трубалы серіппелер – манометрлік серіппе (Бурдон серіппесі) – бір ұшы 

орын ауыстыру қасиетіне ие, ал екінші ұшы қатты бекітілген серпімді қисық 

сызықты металл түтікше. Негізі трубалы серіппелер серіппенің ішкі 

кеңістігіне берілген өлшеніп жатқан қысымның оның бос ұштарына 

пропорционалды орын ауыстыруына түрлендіру үшін қолданылады.  
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2.4 сурет – Деформациялы СИ қысымдар 

ыныңсезгішэлементтері 

 

Бірорамды түтікшелі серіппе. 

Сопақша көлденең қималы бірорамды түтікшелі серіппе кеңірек 

таралған ( 2.4,а сурет). 

 

             N=k·P,                                                   (2.7) 

мұндағы N–күш, 
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P – қысым, 

k = f(γ), γ–түтікшенің орталық бұрышы. 

γ практикалық өсуі, түтікшелі серіппенің орамының өсуі нәтижесінде 

болады (2.4,б сурет ). 

 

γ = 360
0
·n, 

 

мұндағы n – орама саны.  

Қисық сызықты және түзу сызықты түтікшелі серіппелер. 

Жоғары қысымдарды P≤1000 кПа өлшеу үшін түзу сызықты (2.4,в 

сурет) және қисық сызықты (2.4,г  сурет) түтікшелі серіппе қолданылады.  

Бос ұшының орын ауыстыруы көлденең қимасының өзгеруіне емес, иілу 

кезіне байланысты.  

Түзу сызықты түтікшелі серіппенің негізгі кемшілігі − берілмелі 

механимзді қолдануды қажет ететін айналыстың аз бұрышы. 

Бұл кемшілік қисық сызықты түтікшелі серіппеннің сопақша және 

жұлдызды қималарында жоқ. Түтікшелі серіппенің айналыс бұрышы 40-60
0
С-

қа тең. Сондықтан нұсқағыш серіппенің бос ұшында беріліс механизмнің 

көмегінсіз бекітіледі.  

P≤5 МПа үшін түтікшелі серіппелерді жез, қоладан жасайды; P≥5 МПа 

қоспалы қорытпа әр түрлі құрамды болаттан, P≥1000 кПа үшін қоспалы 

болаттың 50ХФА типінен. 

Сильфондар. 

Сильфон – қысым мен күштің әсерінен анағұрлым орын ауыстыра 

алатын қабілеті бар, жұқа қабырғалы көлденең горфты цилиндрлі қабық (2.4,д 

сурет). 

Сильфонға әсер ететін күш және оның әсерінен пайда болатын 

деформация қатынасы тұрақты болады және сильфон қаттылығы деп аталады. 

Сильфон қаттылығын арттыру үшін әдетте ішіне серіппе салады.  

Сильфондарды көбінесе қоладан, тот баспайтын болаттан, алюминді 

қорытпадан дайындайды. 

Сильфон диаметрі=8-10 мм, 80-100 мм. 

Осьтік күш N әсерінен сильфон түбінің осьтік орын ауыстыруы δ.  

 

δ=k·N, 

мұндағы  k=f(R, r,n,α), 

R – сильфон радиусы, 

r – гофрдыңайналма радиусы, 

n – гофр саны, 

α–тығыздалу бұрышы. 

 

N=ΔP·Fэф, 

 

мұндағы ΔP- сильфонға әсер ететін қысым айырмасы, 
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Fэф– сильфонның эффективті ауданы.  

Мембраналар. 

Мембраналар серпінді  және сезімтал болады.  

Серпінді мембраналар – майысқақ, домалақ, жалпақ немесе гофрленген 

пластина, қысым әрекетінен иілім жасайтын қабілеті бар.  

Жалпақ мембраналардың статикалық  мінездемесі – қысымның 

артуымен бейсызықты. Сондықтан жұмыс аймағы ретінде ықтимал жүрістің 

шағын бөлігі пайдаланылады.  

2.4-суретте жалпақ және гофрленген мембраналардың сұлбалық 

суреттері берілген.  

Гофрленген мембрана мінездемесінің кіші бейсызықтығына 

байланысты, жалпақ мембранаға қарағанда үлкен иілімдерде қолданылуы 

мүмкін.   

Мембраналар алмас, қола, жездің әр-түрлі маркаларынан жасалған. 

Гофр тереңдігі статикалық мінездеменің сызықтығына қатты әсер етеді: 

тереңдік неғұрлым көп болса, мінездеме соғұрлым сызықты.  

Атмосфералық қысымды өлшеу үшін, ауасы жоқ гофрленген  

мембраналы  қораптар  олданылады. 

Сезімтал мембраналар – резеңкелі матадан, тефлоннан және басқа да 

материалдардан жасалған, аз және әр-түрлі қысымды өлшеуге арналған 

жалпақ (2.4, м) сурет) немесе гофрленген (2.4, н) сурет) дискілер.  

Көп жағдайда мембрананың тек максималды ықтимал жүрісінің бөлігін 

ғана қолданады (10 % дейін). Мембарананың үлкен жүрісінде талпыныс пен 

мембрана ортасы жүрісінің арасындағы байланыс – бейсызықты.  

Бейсызықтықты азайту үшін қатал орталықты мембраналарды 

қолданады: мембрананың 2 жағынан бекітілген 2 металл дискілер.  

СЭ-тің (сезгіш элемент) барлығына қалдық деформацияның жиналуына 

байланысты көп ретті қолдану ұсынылмайды, өлшеу қателіктеріне алып 

келеді. Өлшеу шегі статикалық мінездеменің пропорционалдық шегіне 

лайықты қысымның жартысымен шектеледі (жұмыс істейтін СЭ үшін). 

 

2.3.2 Қысымды өлшеуге арналған деформациялық аспаптар. 

Өлшеуіш құралдарының жоғары дәлдігі, құрылымның 

қарапайымдылығы, сенімділігі және төмен құны, олардың өндірісте және 

ғылымдық зерттеулерде қолдануына себеп болды. 

Бірорамды  түтікшелі  серіппесі бар ӨҚ. 

ӨҚ  артық  қысымды  және  агрессиялы  емес  сиретілген  сұйық  және  

газ тәрізді  ортаны өлшеуге арналған.  

Көрсетуші  құрылғылыр ғана  орындалады (2.5 сурет). 

СЭ деформациялық  еркін  шетінің  орын  ауыстырғандағы  берілісін  

анықтау  үшін  манометрдің  сілтемесіне  секторлы  және  рычагты  беріліс  

механизмдері  қолданылады.  Осы  беріліс  механизмінің  көмегімен  

түтікшелі  серіппенің  еркін  шеті  бірнеше  градусқа немесе  миллиметрге  
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орын ауыстырған сәтінде бұрыштық орын ауыстыру  270-300  градусқа  

түрленеді. 

Рычагты  беріліс  механизмдері  жоғары  дәлдік  қажет  болмаған  кезде  

және  құрылғы  вибрацияға  ұшыраған  кезде  қолданылады.  

Секторлы  беріліс  механизмдері  үлгілі  құрылғыларда  және  

эксплуатация  шартында  вибрация  болмаған  кезде  қолданылады. 

                  
2.5 сурет – Секторлы беріліс механизмді  ӨҚ 

 

Сұлбадағы белгілер: 1-ұстаушы; 2-плата;  3-шкала;  4-тілі;  5-түтікшелі  

серіппе;  6-спиральді  серіппе;  7-тісті  дөңгелек;  8-тісті  сектор;  9-ұштық;  

10-тарту. 

Серіппенің қуысы  5  өлшенетін ортамен  канал  арқылы ұстаушымен  1 

байланысқан. Ұстаушы  1  платамен  2  жабдықталған, ал  платаға секторлы 

беріліс  механизмі монтаждалады.  Секторлы беріліс механизмде тісті 

дөңгелек  7  және тісті  сектор 8  болады.  Беріліс механизмде люфтіні 

болдырмау үшін спиральді серіппе  6  қолданылады.  8 секторға тарту  10  

бекітіледі,  ал  тарту шеті арқылы ұштыққа бекітіледі.  Тарту  арқылы 

серіппенің бос ұшының орын ауыстыруы 3 тең өлшемді шкаладан алынатын 

көрсеткішті есептеу үшін айналымы 4 нұсқағышқа берілетін тісті секторға 

бағытталады. 

Сильфонды сезгіш элементі бар ӨҚ. 

Бұл құрылғылар асқын қысымды, қысымның төмендеуін және түрлігін 

өлшеуге арналған. Оларды көрсетулі күйде және өзі жазу бойынша 

орындайды. 
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Қысымның түрлілігін жәнес ұйық пен газ тәріздес ортаның шығынын 

өлшеу кезінде сильфонды дифманометрлер кең қолданылады  (2.6 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2.6 сурет –Сильфонды дифманометрлер 

 

Мұндағы: 1,4 – жұмыс сильфондары; 2 – шток; 3 – рычаг; 5 – қарама-

қарсы әсер етуші серіппелер. 

Өлшеніп жатқан қысымның ауытқуына байланысты 1 жұмыс сильфоны 

қысылады, сол себепті ол дифмонометрдің ішкі жағын толтырып тұратын 

жұмыс сұйықтығының 4 жұмыс сильфонының ішкі жағына қарай сығылуына 

әкеледі. Сильфон деформациясы 2 штоктың орын ауыстыруын болдырады 

және 5 қарсы әсер етуші серіппенің тартылысын өзгеріске ұшыратады. 

Штоктың орын ауыстыруы сильфонның деформация күші қарсы әсер етуші 

серіппенің тартылыс күшімен теңескенде тоқтайды. 2 штоктың орын 

ауыстыру үрдісі кезінде ең соңғы болып өзі жазатын механизммен 

байланысқан сағат тіліне қарама-қарсы бағытта 3 рычаг бұрады. 

Қысымның ауытқуының шектері: 0,0063 – 0,25 МПа. 

Осы аспаптардағы өлшеніп жатқан асқын қысымның рұқсат етілген 

шектері: 6,3; 16 және 32 МПа. 

Дәлдік класы: 1 және 1,5. 

 

2.3.3 Тікелей түрлендіру әдісіне негізделген қысымның деформациялық 

өлшеу түрлендіргіштері. 

Сезгіш элементтің орын ауысуының өлшеуіш ақпаратқа түрленуі 

индуктивті,  дифференциал-трансформаторлы, сыйымдылықты, 

тензорезисторлы және т.б. түрлендіруші элементтерде кеңінен қолданылады. 



57 

 

Ұлғайып келе жатқан сезгіш элементтің күшін өлшеуіш ақпаратқа 

түрлендіру үшін пьезоэлектрлік түрлендіруші элементтер қолданылады. 

2.7-суретте дифференциалды – трансформаторлы (ДТ) өлшеуіш 

қысымның түрлендіргіш сұлбасы көрсетілген. 

 

 
 

2.7 сурет – Дифференциалды – трансформаторлы (ДТ) өлшеуіш 

қысымның түрлендіргіші 

 

Мұндағы: 1 – деформациялы сезгіш элемент, 2 - дифференциалды– 

трансформаторлы түрлендіргіш элементі, 3 – тарту, 4,5 – екінші ретті орам 

секциясы, 6 – қозғалмалы жүрекше, 7 – бірінші ретті орам. 

Екінші ретті орам шығысына берілген диапазонда түрлендіргішті 

қондыру кезінде қолданылатын (R1, R2) бөлгіш жалғанған. 

Шығыс сигналының пайда болуы: І1 тогы бірінші ретті орам арқылы 

ағып бара жатқанда е1 және е2 ЭҚК туатын және де екінші ретті орамның екі 

секциясы да енген магнитті ағындар пайда болады. Бұл ЭҚК-тердің мәндері 

М1 және М2 өзара индуктивтіліктеріне байланысты. 

 

                                            Е1= 2  f  I1 M1, 

                                            Е2= 2  f  I1 M2,      

 

мұндағы   f  -   I1  тоғының жиілігі. 

4 пен 5 секция орамдарының қарама-қарсы қосылуы кезінде 

 

Е = е1–е2 = 2  f  I1  (M1-M2) = 2  f  I1 M, 

 

мұндағы М -  бірінші және екінші ретті орамдар арасындағы өзара 

байланыс индуктивтілігі. 
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Екінші орамында R1 және R2 кедергілері бар унифицирленген ДТ-

түрлендіргіштері үшін Vшығу  шығыс сигналы Мшығу бірінші орамдағы 

индуктивтілік пен шығыс шынжыр арқылы анықталады. 

 

Vшығу=2  f  I1 Мшығу. 

 

Мшығу δ жүрекшесінің орын ауыстыруына 6 тәуелділік пен байланысты 

 

                                       ,                                   (2.8) 

 

мұндағы Ммах – жүрекшенің максимал орын ауыстыруына сәйкес 

келетін шығыс шынжыр мен бірінші ретті орам арасындағы  индуктивтіліктің 

максимал мәні. 

Осыдан ДТ – түрлендіргішінің статикалық сипаттамасын аламыз 

 

                       ,                                          (2.9) 

 

δ мах=1,6; 2,5; 4 мм, 

Vвых= -1 +1 В. 

                                                         δ = к Р,                                             (2.10) 

 

мұндағы δ – СЭ деформациясы (орынауыстыру); 

к -  түрленукоэффициенті. 

ДТ – түрлендіргішінің дәлдік класы - 1,0 – 1,5. 

 

2.3.4 Қысымның пьезоэлектрлік өлшеу түрлендіргіштері. 

Өлшеніп жатқан қысым СЭ деформациясының күші арқылы туады.  СЭ 

деформациясы пьезоэлектрлік элементтің көмегімен өлшеуіш ақпараттың 

сигналына айналады. 

Пьезоэлектрлік түрлендіргіш элементінің жұмыс істеу принципі кварц, 

турмалин, барий және т.б. кристалдар қатарында бақыланып отырған 

пьезоэффектке байланысты. 

Пьезо-әсер: егер кварцтық х пластиналарды кесіп, N күшімен қысып 

айналдырса, онда оның бетінде әртүрлі белгілердің заряды туындайды. 

Зарядтың мағынасы  Q, N күшінің қатынасымен байланысты. 

 

Q=k∙N , 

 

мұндағы k – пьезоэлекторлық тұрақтылық, ол пластинаның ұзындығына 

бағынышты емес және табиғи кристалмен анықталады. 

Кварц үшін к=2,1 ∙ 10
-12

 Kл/н. 
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2.8-суретте  пьезоэлектрлік түрлендіргіш қысымының сұлбасы 

көрсетілген 

 

 

2.8 сурет - Пьезоэлектрлік өлшегіш  қысым түрлендіргіші. 

 

2.8-суретте көрсетілгені: 1–мембрана, 2–кварцтық пластина (5мм x 

1мм), 3–электрондық күшейту (Rbx =10
13

 Om) 

 

                                                 Q=k∙f∙P,                                                    (2.11) 

 

мұнда P – қысым өлшегіш. 

F- мембрананың әсер ету ауданы. 

«Мембрана кварцтық пластиналар »жүйенің тербелу жиілігі килогерцке 

тең, сондықтан осы түрдегі өлшегіш түрлендіргіштер үлкен динамикалық 

көрсеткішке ие, сонда оны тез ағымды процестердің жүйесінде қысымды 

бақылауда кең қолданылады.  

Өлшеулердің жоғарғы деңгейі: 2,5 – 100 Мпа. 

Дәлдік класы: 1,5 және 2,0. 

 

2.4 Қысымды өлшеуге арналған жалпы методикалық көрсеткішкер 

 

Жоғарыда айтылған артылған, абсолютті және вакуумды қысымды және 

қысым айырмашылықтарын өлшеу жүйелері кеңінен технологиялық 

процесстерді автоматтандыру кезінде қолданылады, сонымен қатар ғылыми 

зерттеулерді жүргізу барысында. 

2

1

3

P
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Қысымды өлшеу дәлдігі және қысым айырмашылықтары таңдалған әдіс 

түріне, метрологиялық сипаттамаларына, өлшеурлер шартына тағы да 

басқаларына байланысты. 

Әдіс пен өлшеу жүйесін таңдауда қойылатын талаптар мен қажетті 

дәлдікті және де өлшеурлер шартына байланысты таңдау керек. 

Өлшеу жүйесін таңдау барысында негіз ретінде қолайлы ортада 

жүргізілетін дәлдік класын емес, қолданылыс кезінде құрылғылардың 

қамтамасыз ете алатын дәлдік класын таңдау қажет. 

Өлшеу жүйесін таңдау өлшеу диапазонын таңдаумен қатар жүруі тиіс. 

Демек құрылғы шкаласын таңдаумен бірге жүреді. Шкаланы таңдау 

барысында негіз ретінде қысым өлшеу құрылғысының жіберілетін 

қателіктерін ескеру қажет.  

Біріншілік құрылғыны таңдау барысында қосалқы түрлендірулерді 

қажет ететін құрылғыларды таңдамаған жөн. Өйткені, қосалқы 

түрлендірулерді өлшеу сұлбасында қолдану олардың қателіктерін 

жоғарлатады. АБЖ-ны құруда бірінші реттік құрылғыларды шығыс сигналы 

унификацияланған тұрақты тоқ құрылғыларын пайдаланған жөн. 

Сыртқы орта шарттары өлшеу дәлдігіне қатты 8 әсер етеді. Сол 

себептен, құрылғы қай жерде орнататылуын да ескеру қажет. 

Құрылғының орнатылатын жері оларды бақылауды оңай болуын 

қамтамасыз ету қажет. Қысымды өлшеу жер мен құрылғыға дейінгі 

арақашықтық барынша минималды болуы қажет. Ең ұзын рұқсат етілетін ара 

қашықтық 50 м болуы қажет. Сонымен қатар ара қашықтық азайған сайын 

құрылғының жұмыс жолындағы жиілікті жіберу қасиеті төмендейді. 

Құрылғыларды сыртқы ортадан қорғау үшін арнайы қосымша қондырғыларды 

орнату керек. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1.Қысымды өлшеу аспаптарының түрлерін айтыңыз? 

2.Қысым өлшейтін қандай кұрылғылар бар? 

3.Қысымның қандай сезгіш элементтері бар? 

4.Қысымның қандай өлшеу түрлендіргіштері бар? 
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3 тарау. Сұйықтықтың, газдың және будың мөлшерін және 

шығынын өлшеу 

 

3.1 Жалпы мағлұматтар 

  

Заттың мөлшерін оның массасымен немесе көлемімен анықтайды және 

сәйкес келетін бірлік массасымен (кг, т) немесе көлем бірліктерімен (м
3
, л) 

өлшейді. 

Белгілі бір уақыт аралығындағы  зат мөлшерін өлшеу құрылғыларын 

санағыштар деп атайды. 

Көлем бірлігіндегі зат мөлшері, таңдалған уақыт аралығында санағыш 

арқылы өтсе δτ = τ1 – τ2  мынадай айырмашылықпен анықталады. Санағыштар 

көрсеткіштері N1 және N2, τ1 және τ2 уақыт аралығында алынады, демек 

 

                                         V = q (N2 –N1), 

 

мұндағы q – санағыш тұрақтысы, санағыш көрсеткішінің бірлігіне 

келетін зат мөлшерін анықтайды. 

Заттың шығыны – берілген бөлік каналы арқыла зат шығынының бірлік 

уақыт аралығындағы мөлшерін айтамыз. 

Олар бөлінеді: 

- көлемдік шығын Q; 

- массалық шығын G; 

- орташа шығын; 

Q = V / (τ1 – τ2), 

 

мұндағы V – зат көлемі, τ уақыт аралығында санағышпен өлшенген. 

Шын немесе лездік шығын 

 

Q = dV / dτ    немесе    G1 = dm / dτ. 

 

Шығынды өлшеу құралдарын шығын өлшеу  құрылғылары деп атайды. 

 

3.2 Көлемдік санағыштар 

 

Жұмыс жасау принципі санағыш арқылы өткен шектік камералар 

көмегімен көлемді және порция санын санауға негізделген. 

Көлемдік санағыштар жиналғыш және ығыстырғыш деп бөлінеді. 

Жиналғыш көлемдік санағыштар қатты камералы болып келеді, демек, 

өлшенетін орта оңай ағып кетеді. Газды өлшеу үшін жарамсыз болып келеді. 

Қарапайым түрі мералық бак немесе мерник болып табылады. Сонымен 

қатар бұл түрге барабанды және тасталатын санағыштары жатады.  
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Ығыстырғыш көлемдік санағыштар келесі порция үшін камераны 

босату үшін өлшенетін фазаны ығыстыратын, орын аустырып отыратын 

қабырғалары болатын өлшемдік камералары бар. 

Осы үлгінің  көлемдік санағыштарына бір поршеньді; көп поршенді;  

сақиналық; сопақ тiстегершiктері бар; айналдырғыш; құрғақ газ тәрізді; сұйық 

газ тәрізді; дискті санағыштар жатады. 

 

3.2.1 Сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар. 

Сұйық заттар үшін сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар 

таратылған (3.1 сурет).                

 

 

3.1 сурет – Сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар 

 

Суреттегі белгілеулер: 1- қаңқа;  2,3- сопақ тiстегершiктер. 

Жұмыс істеу принципі.Тістегершіктерге келетін өлшенетін тасқын 

оларға  P1 және P2 қысым құлауын жасайды. Осы құлаудың әсерінен тасқын 

сопақ тістегершікте 3  бұралатын кезді тудырады және тістегершікті 2 

жүргізетін тістегершікті айналуға мәжбүрлейді. 

Тістегершік 3 пен қаңқа арасындағы көлем V1 азаяды және содан соң 

тістегершіктің айналуы кезінде ығыстырылады. Осылайша, тістегершіктің  бір 

айналымында өлшегіш V1  және V2 қуыстар екі рет толтырылады және екі рет 

босатылады. Соңында бір айналымда санағыш арқылы V1  төрт көлеміне тең 

сұйықтық көлемі өтеді. Тістегершіктердің біреуінің осі құрылғының 

қаңқасынан тыс орналасқан санағыш механизмді айналдырады. 

Артықшылықтары. Өлшеу дәлдігі жоғары: өлшенетін мәннің (0,5 – 

1,0)%, қысым жоғалуы ескерілмейді, көрсетулері тұтқырлыққа тәуелді емес.  

P1

P1

P2

P2

V2

V11

2

3
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Сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар әртүрлі 

сұйықтықтарды, соның ішінде мұнай мен мұнай өнімдерін, өлшеуге 

қолданылады. 

Кемшілігі: механикалық қоспалардан өлшенетін ортаның жақсы сүзілуі 

қажет. 

Өлшеу шегі: 0,01 – 250 м
3 
/сағ. Калибр: D=12 – 250 мм. 

 

3.3 Жылдамдық санағыштары 

 

Көлемдік санағыштарға қарағанда жылдамдық санағыштарда өлшеу 

камералары болмайды заттың мөлшерін көлемдік бірліктерде жанама 

өлшенуін жасайды. 

Жылдамдық санағыштардың сезгіш элементі болып сұйықтықтың 

тасқынымен қозғалысқа келтірілетін аксиалды немесе тангенциалды 

тубинкалар  табылады. 

Жұмыс істеу принципі: турбинаның уақыт бірлігінде айналым саны (n) 

турбинканы жуып өтетін сұйықтық жылдамдығына пропорционалды 

 

n=k  w, 

 

мұндағы k – пропорционалдық коэффициенті; 

  - тасқын жылдамдығы. 

Cанағыш арқылы көлемдік шығын 

 

                                             Q=w F,                                                      (3.1) 

 

мұндағы F –санағыш қимасы. 

 

Бұдан                                      Q .                                                     (3.2) 

 

Сондықтан тахометр  шкаласы өлшенетін сұйықтықтың Q  көлемдік 

шығыны бірліктерінде градуирленуі мүмкін. 

Аксиалды тубинкалары бар санағыштар  1300 м
3 

/сағ дейінгі шығын 

кезіндегі заттың мөлшерін өлшеу үшін қолданылады. 

Дәлдік класы: 1; 1,5; 2. 

Тангенсиалды тубинкалары бар санағыштар аз шығын кезіндегі заттың 

мөлшерін өлшеу үшін қолданылады. 

Өлшеудің жоғарғы шегі: 3 - 20 м
3 
/сағ. 

Дәлдік класы: 2; 3. 

Бұл санағыштардың кемшілігі – көрсетулердің өлшенетін сұйықтықтың 

тұтқырлығынан тәуелділігі. 
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3.4 Қысымның айнымалы құлауының шығынын өлшегіштері 

 

Сұйықтықтардың, газдардың және булардың шығынын өлшеудің ең 

таралған бір принципі тарылтатын құрылғыда қысымның айнымалы 

құлауының шығынын өлшеу принципі болып табылады. 

           
 

3.2 сурет – Қысымның айнымалы құлауының шығынын тарылтатын 

құрылғыда  өлшеу принципі 

 

Қарастырылып жатқан принципке сәйкес құбырға тарылтатын 

құрылғыны қондырады. А-А қимасын өтіп (3.2 сурет) тасқын жұмылады және 

инерция арқасында жұмылу жалғасады және тарылтатын құрылғының 

шығысында одан кейінгі  бір арақашықтықта ең үлкен мәнге жетеді. Ағыстың 

азаюы тасқынының тарылуға дейінгі жылдамдығымен салыстырғанда 

үлкеюіне әкеледі. Бұл тасқынның кинетикалық энергиясы көбейіп жатыр 

дегенді білдіреді. Энергияны сақтау заңына сәйкес, кинетикалық энергияның 

көбеюі потенциалдық энергияның азаюы есебінен жүреді. Ал бұл қысым 

тасқынының  P тарылтатын құрылғы шығысында азаюына әкеледі. 

Тарылтатын құрылғыда дифманометрмен өлшенетін қысым құлауы ∆P=P1-P2 

пайда болады.  

Стандартты тарылтатын құрылғыларға жатады (3.3 сурет): 

- стандартты диафрагма (а); 

- стандартты сіңбірік (б); 

- Вентури сіңбірігі (в); 

- Вентури  құбыры (г). 
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3.3 сурет – Стандартты тарылтатын құрылғылар 

 

Қарапайымдылығы және құны аздығы  диафрагмалардың кең 

қолданысын шарттайды. Бірақ  тарылтатын құрылғыларды таңдау кезінде 

келесі факторларды да ескеру керек: 

1) Тарылтатын құрылғыдағы қысым жоғалуы (δр) шектелсе, онда 

тарылтатын құрылғыны таңдау кезінде сызба бойынша анықталатын осы 

жоғалуды ескеру керек. 

2) Диафрагма және сіңбірікті қолдану кезіндегі қысым жоғалуы іс 

жүзінде бірдей. 

3) Вентури сіңбірігінде  δр  бірталай төмен. 

4) Шығын коэффициенті α өзгере алады, өйткені жағымсыз әсерлер 

құбырда жергілікті кедергілер әкеледі. 

5) δр/р қатынасы ε кеңейтілуіне дұрыстайтын көбейткіштің анықтау 

қателігіне әсер етеді. 

Жоғарыда келтірілген тарылтатын құрылғыларға талаптарына сәйкес, 

газдың және будың өлшеу кезінде тарылтатын құрылғысының оптималды 

модулін таңдау сұрағы қарама қарсы талаптарды қанағаттандыратын 

компромисті жолмен шешілуі керек.  

Тарылтатын құрылғы модулі 

 

                                            ,                                                  (3.3) 

 

мұндағы  F0 , d – тарылтатын құрылғының кіру тесігінің ауданы мен 

диаметрі; 

F1  -  қимасындағы тасқынның тік қимасының ауданы; 

D - құбырдың диаметрі. 

Шығын коэффициенті 

                                              α=f (ReD , ),                                                 (3.4) 

 

мұндағы  ReD   - Рейнольдс саны; 
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 - тарылтатын құрылғы модулі. 

Шығыс  коэффициенті α әзірше теориялық жолмен дәл есептелінбейді. α 

мәндері тарылтатын құрылғылардың кейбір үлгілері үшін тәжірибелік жолмен 

анықталған. 

Тәжірибелік жолмен табылған  Re Рейнольдс санынан α тәуелділіктері 

стандартты диафрагма  (а) арқылы, сіңбірік пен Вентури сіңбірігі  (б) арқылы 

жұмсақ құбырларда ағатын орнатылған тасқын шарттары үшін 3.4 суретте 

келтірілген . 

 
 

3.4 сурет – Re Рейнольдс санынан және тарылтатын құрылғы модулінен 

шығын коэффициентінің тәжірибелік тәуелділіктері 

 

Сызбадантен көрінетіндей  төмендеуімен Re төмендейді. Бұдан 

кішкентай  таңдағанда шығынды өлшеу үрдісінде оның азаюы α  

таңдалынған мәні өзгермейді деген кепілдік бар. Re аз болған сайын  α=f (Re)  
тәуелділігі көбірек болады. Re көбеюімен оның шығын коэффициентіне әсері 

азаяды. 

α  мәндері нормативті құжаттар кестелерінде келтіріледі. 

Көрсетілген тарылтатын құрылғылар жекелік градуирлеулерді қажет 

етпейді және стандартты тарылтатын құрылғылар деп аталады. 

Стандартты тарылтатын құрылғылар құбырлардың D=50 мм кем емес 

диаметрлері үшін қолданылуы мүмкін, кері жағдайда шығын коэффициентін 

анықтау қателіктері көбейеді.  

 

3.5 Ағып кетудің шығын өлшегіштері 

 

Ағып кетудің шығын өлшегіштері басқаша қысымның тұрақты 

құлауының шығын өлшегіштері деп атайды. 

Ағып кетудің шығын өлшегіштерінде ағатын дене (жүзгіш, поршень, 

клапан, шарик, бұрылатын пластика) (3.5 сурет) келетін тасқын жағынан 

шығын өскенде көбейетін және ағатын денені ығыстыратын күштік әсер 

алады. Кері әсер ететін күш ретінде тасқынның тігінен төменнен жоғарыға 

қозғалысы кезіндегі ағатын дененің салмағы  немесе пружинаның тасқынның 

өзінің бағыты кезіндегі кері әсер күші бола алады. 
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Қарастырылып жатқан шығыс түрлендіргіштерінің шығыс сигналы 

ретінде ағатын дененің орын ауыстыруы бола алады. 

 

a)       б)  

 

 

3.5 cурет – Ағудың шығын өлшегіштерінің түрлендіргіш элементтерінің 

сұлбалары 

 

3.5,а -cуреттегі белгілеулер: 1 – конусты құбыр; 2 -  жүзгіш; 3 - 

жүзгіштің жоғарғы жағы. Өскен тасқын әсерінен жүзгіштің жоғарыға 

көтерілген кезінде жүзгіш пен конусты құбырдың қабырғасының арасындағы 

өткізетін сақинаның ауданы көбейеді жүзгішке әсер ететін күштің азаюына 

әкеледі. 

3.5,б -cуреттегі белгілеулер: 1 – поршень; 2 -  цилиндр қабырғасы; 3 – 

жанындағы тесігі. Поршень көтерілген кезде цилиндр қабырғасындағы 

шығыстағы жанындағы тесіктің ауданы көбейеді. 

Ағудың айналдырғыштарының бірнеше түрлері бар. 

Әйнекті конусты трубкасы бар айналдырғыштар газдар мен 

көрінбейтін сұйықтықтарды өлшеуге арналған. Оларда 3.5,а -cуреттегі  

көрсетілген түрлендіргіш элемент қолданылады. Шкала тікелей әйнектің 

сыртқы бетіне қойылған. Сілтегіш ретінде айналатын жүзгіштің жоғарғы 

горизонтальді жазықтығы болып табылады. 

Цилиндрлік әйнекті трубкасы мен цилиндрлік жүзгіші бар ағып кетудің 

айналдырғыштары. Көрінетін сұйықтықтардың шығынын өлшеуге 

қолданылады. 

Электрлік және пневматикалық шығыс сигналдары бар 

айналдырғыштар технологиялық линиялардағы газдар мен сұйықтықтардың 

шығынын өлшеу үшін. 

Тұрақты қысым құлауының поршеньді шығын өлшегіштері. 3.5,б -

cуреттегі  көрсетілген түрлендіргіш элемент қолданылады. Дәлдік класы: 2,5. 

 

3.6 Электромагниттік шығын өлщегіштер 

 

Электромагниттік шығын өлшегіштер жұмыс істеу приципі (3.6 cурет)  

электромагнитті индукция заңына негізделген (Фарадей заңы), ол бойынша 

магнитті күштік сызықтармен қиысатын өткізгіште өткізгіштің қозғалысының 

жылдамдығына пропорционалды ЭҚК индукцияланады. 
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3.6 cурет – Электромагниттік шығын өлшегіштің сұлбасы 

 

3.6-cуреттегі белгілеулер: 1 – металды магнитті емес құбыр; 2,3 -  

электродтар; 4 – өлшегіш құрылғы. 

Егер өткізгіш ретінде магниттің полюстері арасында ағатын 

электрөткізгіш сұйықтықтың тасқынын қолдансақ және сұйықтыққа баратын 

ЭҚК өлшесек, онда сұйықтықтың тасқын жылдамдығын немесе көлемдік 

шығынын анықтауға болады. Құбырдың ішкі беті электрооқшаулағыш 

материалмен (эмаль, әйнекті пластик, резина) қапталған. 

Электромагниттік шығын өлшегіштер электрөткізгіштігі  10
-5

-10
-6 

См/м 

кем емес болатын сұйықтықтар үшін қолданылуы мүмкін. 

Тұрақты магнитті өрісі бар электромагниттік шығын өлшегіштерде  

үлкен кемшілігі  - бар электродтарда гальваникалық және поляризация ЭҚК  

пайда болуы мүмкін. Бұл кемшілікті болдырмас үшін – айнымалы магнитті 

өрісі бар электромагниттік шығын өлшегіштерді қолдану. Бірақ та айнымалы 

магнитті өрісті қолдану пайдалы сигналды бұрамалайтын эффекттер қатарын 

тудырады, мысалы, трансформаторлық кедергі пайдалы сигналдың 20-30% 

жетеді. Бірақ аталған кедергілер мен оларды кетіру қиындығына қарамастан, 

өндірісте айнымалы магнитті өрісі бар электромагниттік шығын өлшегіштер 

іске асады. 

Айнымалы магнитті өрісі бар электромагниттік шығын өлшегіштердің 

артықшылықтары: 

1) сұйықтықтың (тасқынының) тығызыдығын өлшеудің қажеті жоқ; 

2) шығын өлшегіштің көрсетулеріне сұйықтықтағы ілінген газдың 

бөлшектері мен торсылдақтары, сонымен қатар, температура t, тұтқырлық, 

тығыздық, сұйықтықтың қысымы P әсер етпейді; 

3) өлшеулерді қысымның жоғалуынсыз өткізуге, сонымен бірге оларды 

стерильді объекттерде өткізуге мүмкіндік береді; 

4) шығын өлшегіштер инерциясыз, сондықтан тез өзгеретін 

тасқындардың өлшеулерінде қолданыла алады. Дәлдік класы: 1,0 – 2,5. 
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3.7 Жылулық шығын өлшегіштер 

 

Жылулық шығын өлшегіштердің жұмыс істеу принципі (3.7 cурет) 

заттың тасқынының жылытылуына және жылытқышқа дейінгі және кейінгі 

температуралар айырмасын өлшеуге (калорометриялық шығын өлшегіштер) 

немесе тасқынға орнатылған жылытылған дененің t  температурасын өлшеуге 

негізделген (термоанемометрлік шығын өлшегіштер). Соңғылары 

технологиялық өлшеулерде дербес қолданылмайды. 

Массалық шығын 

                                                                                                    (3.5) 

мұндағы    - массалық шығын; 

  - жылытқыштың қуаты; 

 - құбырдың қимасы бойынша  температураның таралуының 

әркелкілігіне дұрыстағыш көбейткіш; 

 кезіндегі заттың жылулық сыйымдылығы.  

 
 

3.7 сурет – Жылулық шығын өлшегіштің сұлбасы 

 

3.7-cуреттегі белгілеулер: 1 – құбыр; 2 -  тасқын жылытқышы; 3,4 – 

термотүрлендіргіштер (термопара, термокедергі). 

 шығынының өлшеуі 2 тәсілмен орындалуы мүмкін: 

1) Берілген  тұрақты температуралар айырмасын қамтамасыз ететін   

қуатының мәні бойынша. 

2) Тұрақты   қуаты кезіндегі  температуралар айырмасы бойынша. 

Бірінші тәсіл бойынша жылытқыш тізбегіндегі ваттметрдің көрсетулері 

бойынша шығынды анықтайды. 

Екінші тәсіл бойынша жылытқышқа тұрақты қуат жіберілгенде 

температуарлар айырмасын өлшейтін құрылғы бойынша анықтайды. Бұл 

тәсілдің кемшілігі шкаланың гиперболиялық сипаттамасы, яғни, шығын өсуі 

кезінде сезімталдықтың төмендеуі. 

Калориметриялық шығын өлшегіштердің дәлдік класы 0,5-1. Олардың 

артықшылығы болып табылатын, күйінің (қысымның, t, тығыздықтың)  

параметрлерін өлшемей-ақ, таза газдардың аз шығындарын өлшеуге 

қолданылады. 
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4 тарау. Деңгейді өлшеу 

 

4.1 Негізгі мәліметтер 

 

Деңгей деп технологиялық аппаратқа толтырылған жұмыстық орта - 

сұйық немесе сусымалы дененің биіктігін айтады.  

Деңгейді ұзындықтың бірлігімен өлшейді (мм, см ,м).  

Деңгейді өлшеу құралдарын деңгей өлшегіш деп атайды.  

Өлшеу аралығына байланысты деңгей өлшегіштерді кең аралықты және 

тар аралықты деп ажыратады. Кең аралықты деңгей өлшегіштер (0,5-20м) 

тауарды есепке алатын операция кезінде қолданылады. Тар аралықты деңгей 

өлшегіштер (0-100мм), (0-450мм) әдетте автоматты реттеу жүйесінде 

қолданылады (АРЖ).  

Қазіргі уақытта деңгей өлшегіштерді ажыратады: (әрекет ету принципі 

бойынша): көзбе-көз өлшеу жүйесінің деңгейі, қалтқылы, буектік, 

гидростатикалық, электрлік, ультрадыбыстық, радиоизотоптық дейгей 

өлшегіштер.  

Алғашқысына өлшегіш сызғыштар, рейкалар, лоты бар рулеткалар 

(цилиндрлік шынысымен), деңгей өлшегіш шынылар жатады.  

       

4.2  Қалтқылы деңгей өлшегіштер 
 

Қалтқылы деңгей өлшегіштер – деңгей өлшегіштердің ішіндегі ең 

қарапайымы (4.1 сурет). Қалтқылы деңгей өлшеуіштердің тар және кең 

аралықты  түрлері болады.  

Тар аралықты деңгей өлшегіштерді тот бастпайтын болаттан жасалған 

диаметрі (80-200) мм  болатын шар тәрізді қалтқыдан тұрады.  

 

 
 

4.1 сурет – Қалтқылы фланцты деңгей өлшегіштің сұлбасы 

 

Қалтқы сұйықтың бетінде қалқып жүреді және шатнга арқылы өлшеуіш 

прибордың тілшесі немесе бұрышытық орын ауыстыру түрлендіргіші арқылы 

біркелкіленген  электрлік немесе пневматикалық сигналдармен байланысады. 

Өлшеу аралығы: минималдысы ±10 мм, максималдысы ±200 мм. 

Дәлдік класы 1,5.  
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4.3 Буектік деңгей өлшегіштер 

 

Буектік деңгей өлшегіштер ГСП құрылғылардың номенклатурасының 

қатарына кіреді.  

Буектік деңгей өлшегіштердің жұмысы (4.2 сурет) Архимед заңымен 

суреттелген физикалық құбылысқа негізделген. Бұндай деңгей өлшегіштердің 

сезімтал элементі тығызыдығы сұйықтың тығызыдығынан үлкен не тең 

болатын материалдан жасалатын цилиндрлік буек болып табылады. Буек 

тігінен орнатылған және бір бөлігі сұйыққа батырылған.  Аппараттағы 

сұйықтың  деңгейі өзгерген сайын сұйықтағы буектің массасы деңгейге 

пропорционалды түрде өзгереді. Буектің массасының өлшеуіш ақпараттың 

сигналының түрленуі біркелкіленген     «күш – қысым» және «күш – тоқ» 

түрлендіргіштерінің көмегімен жүзеге асады, сондықтан оларды 

пневматикалық буектік және электрлік буектік деңгей өлшегіштер деп 

ажыратады. 

  

 
 

4.2 сурет – Буектік деңгей өлшегіштің сұлбасы 

 

4.2-суретте көрсетілген белгілеулер: 1 – буек; 2 – рычаг; 3 – шүмек;  h0 – 

сұйықтың алғашқы деңгейі; М – айнымалы момент.  

Сұйықтың деңгейі h биіктікке өскен кезде буек сұйыққа салынады, 

Архимед заңы бойынша буектің массасы азаяды, демек айнымалы момент М 

азаяды және рычаг 2 О нүктесінің айналасында сағат тілінің бағыты бойынша 

айналады. Жапқышпен шүмектің 3 саңылауы жабылады, осыдан 

пневматикалық беріліс  

 

                                           Ршығ=k 
. 
ΔG,                                                      (4.1) 

 

мұндағы  ΔG – буектің массасының өзгеруі; 

k – деңгей өлшегіштің беріліс коэффициенті. 

Деңгей өлшегішті салмақтық әдіспен градуирлеуге болады.  
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Ршығ  0,02 МПа-дан 0,1 МПа-ға дейін өзгереді. Жұмыстық ортаның 

температурасы -40 - + 400
0
С. Жұмыстық қысым 16МПа. Дәлдік класы 1,0 –1,5.  

 

4.4  Деңгейдің гидростатикалық өлшеу жүйесі 

 

Деңгейді гидростатикалық деңгей өлшегіштермен өлшеу  тұрақты 

тығыздықтағы ρ сұйықтың биіктігі h пайда ететін  гидростатикалық 

қысымның өзгеруіне алып келеді 

Р = ρgh. 

 

 Гидростатикалық қысымды өлшеу жүзеге асырылады: 

1) деңгейдің төменгі шекті мәніне сәйкес келетін биіктікке қосылған 

манометрмен; 

2) деңгейдің төменгі шекті  мәніне және сұйықтағы газдық кеңістікке 

сәйкес келетін биіктіктегі резервуарға қосылатын дифманометрге. 

 

4.4.1  Деңгейді манометрмен өлшеу сұлбалары. 

 

 
                            а)                                                             б)             

 

4.3 сурет – Деңгейді манометрмен өлшеу сұлбалары 

 

4.3,а)-суретте манометрдің кез келген түрі  қолданылуы мүмкін.  

4.3,б)-суретте  саңылауы жіңішке эластикалық мембранамен 1 жабылған 

қоңыраудағы 2 ауаның қысымын өлшейтін манометр қолданылады.  

Көрсетілген сұлбалардағы өлшеудің қателіктері манометрдің дәлдік 

класымен және сұйықтың тығыздығының өзгеруімен анықталады.  

Атмосфералық қысыммен жұмыс жасайтын резервуардағы Р қысымды 

манометрлермен өлшеу мақсатты.  

Қысыммен жұмыс істеп тұрған технологиялық аппараттағы сұйықтың 

деңгейін өлшеу үшін  дифмаонметрлер кеңінен қолданылады.  Олардың 
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көмегімен ашық резервуардағы сұйықтың деңгейін, сұйықтың бөлігінің және 

фазалардың бөлігінің деңгейін өлшеуге болады. 

 

4.5 Деңгейдің электрлік өлшеу жүйесі  

 

Сезімтал элементтің түріне байланысты  ажыратады:  

 - сыйымдылықты шығын  өлшегіштер; 

 - кондуктометрлік шығын  өлшегіштер. 

 

4.5.1  Сыйымдылықты деңгей өлшегіштер. 

Бұл деңгей өлшегіштің әрекет ету принципі бірінші ретті өлшеу 

түрлендіргішінің сезімтал элементтің электрлік сыйымдылығының сұйықтың 

деңгейіне тәуелділігіне негізделген.  

Сезімтал элементтің құрылымдық орындалуы коаксильді орналасқан 

цилиндрлік  электродтар түрінде   жүргізіледі.  

Олардың құрылысы сұйқытың физика-химиялық  қасиетіне  тәуелді 

болады: 

1) электрөткізгіштігі 10
-6

 См/м-тен аз болатын электр өткізбейтін 

(диэлектриктер) сұйықтарға арналған сұлбасы 4.4-суретте көрсетілген деңгей 

өлшегіштерде қолданылады;  

2)  (меншікті электрөткізгіштігі 10
-4

 См/м-тен көп болатын) электр 

өткізгіш сұйықтардың деңгейін өлшеу үшін сезімтал элементтері басқа деңгей 

өлшегіштерде  қолданылады.  

 

 
 

4.4 сурет – Сыйымдылықты деңгей өлшегіштердің сұлбалары 

 

4.4,А - суретіндегі белгілеулер: 1,2 – коаксиалды орналасқан 

электродтар (цилиндрлік конденсаторлар); 3 – оқшаулағыш. 

h биіктікке электрод арасындағы кеңістік сұйқыпен толтырылған, ал (H-

h)  биіктік аралығындағы бу газды кеңістік  қоспамен толтырылады. 

Оқшаулағыш 3 өзара орналасқан электродтарды фиксациялауға  

қолданылады.  
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4.4,Б - суретіндегі белгіленулер: 1 – металды электрод; 2 – 

фторопластты оқшауламалар.  

Екінші электрод ретінде резервуардың қабырғасы қолданылады егер ол 

металдан жасалған болса, ал егер резервуар диэлектриктен жаслаған болса 

арнайы метал электрод қолданылады.  

Сезімтал элементтердің электрлік сыйымдылығын  өлшеу ақпаратының 

сигналына түрлендіру көпірлік, резонанстық немесе импульстік әдістермен 

жүзеге асырылады.  

 

4.5.2  Деңгейдің кондуктометрлік сигнализаторы. 

Деңгейдің кондуктометрлік сигнализаторлары меншікті өткізгіштігі     

10
-3

 См/м мәнінен үлкен болатын электрөткізгіш сұйықтар мен және 

сусымалы ортаның деңгейін сигналдауға арналған (4.5 сурет).  

 

 
4.5 сурет – Жоғарғы шекті деңгейдегі сұйықтың сұлбасы 

 

Сұлбада белгіленгендер: 1 – электрод; 2 – реле. 

Сұйықтың деңгейі  h биіктікке жеткенде технологиялық аппарат пен 1 

электрод арасындағы тізбек тұйықталады. Соған қоса сұлбаның 

сигнализациясы қосылып, реле әсерге келеді.  

Электродтар арнайы маркалы болаттан немесе көмірден жаслады, оған 

қоса көмірлі электродтар тек сұйық ортаның деңгейін өлшеуде қолданылады.  

 

4.6  Деңгейдің акустикалық өлшеу жүйелері  

 

Акустикалық деңгей өлшегіштерді тұрғызудың әртүрлі принциптері 

бар. Ең көп тарағаны локация принципі: сәулелегіштен екі ортаның 

шекарасына дейінгі қашықтықтағы УЗ – тербелістердің және кері 

процестердің өту уақыты бойынша деңгейді өлшеу.  

Екі ортаның шекарасының локациясы газ арқылы жүзеге асырылса 

акустикалық деңгей өлшегіштер деп, ал екі ортаның шекарсының локациясы 
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жұмыстық ортаның қабаты арқылы жүзеге асырылса ультрадыбыстық деңгей 

өлшегіштер деп аталады.  

Акустикалық деңгей өлшегіштердің артықшылығы – жұмыстық 

ортаның құрамына және физика-химиялық қасиеттеріне  тәуелді емес. 

Кемшілігі – температураға, қысымға және газдық құрамына тәуелділігі.  

Ережеге сәйкес акустикалық деңгей өлшегіштер бірнеше реттік аралық, 

ал кей кездерде берілістік өлшегіш түрлендіргіштердің қосындысынан 

тұрады.  Сондықтан қатаң түрде айтқанда акустикалық деңгей өлшегіштерді 

акустикалық өлшегіш түрлендіргіштері бар өлшеу жүйесінің бір бөлігі ретінде  

қарастырған жөн.  

Сұйық ортадағы акустикалық деңгей өлшегіштер бірінші реттік және 

аралық түрлендіргіштерден тұрады. Біріші реттік түрлендіргіш 

ультрадыбыстық қабылдағыштың және қайнар көздік функциясын бір 

уақытта орындайтын пъезоэлементтен тұрады.  Аралық түрлендіргіште 

өзгеріс болған жағдайда  белгілі бір жиіліктегі генератор пъезоэлементке 

берілетін және одан әрі ультрадыбыстық импульске түрленетін электрлік 

импульсті тудырады. Соңғылары акустикалық трактың бойымен таралады, 

сұйық – газ шекарасында шағылады және оларды электрлік импульстерге 

түрлендіретін пъезоэлементпен қабылданады. Одан әрі импульстер сигналды 

уақыт бойынша шағылдыратын өлшеу сұлбасындағы аралық түрлендіргішке 

беріледі. Бірінші реттік және аралық  түрлендіргіштердің ара қашықтығы 25 

м-ден көп болмайды. Өлшеу аралығы: 0-1; 0-2; 0-3 м. Дәлдік класы 2,5. 

Бақыланатын ортаның температурасы 10-50
0
С, технологиялық аппараттың 

қасиеті 4 МПа-ға дейін болады.  

Сусымалы ортадағы акустикалық деңгей өлшегіштер әрекет ету 

принципі және қондырғысы бойынша сұйықты ортадағы акустикалық деңгей 

өлшегіштерге ұсқас болып келеді. Сусымалы ортадағы деңгей өлшегіштер 

ГСП номенклатурасына кіреді және  біркелкіленген тоқтық сигналға ие 

болады.  Олар бір нүктелі және көп нүктелі болуы мүмкін. Көпнүктелі деңгей 

өлшегіштер коммутатор арқылы аралық түрлендіргішке қосылатын және 

технологиялық аппаратқа  жекелей орналастырылатын  акустикалық типтегі 

бірнеше бірнеше ретті түрлендіргіштерден тұрады. Бақыланатын орта – 

диаметрі 2÷200 мм түйіршіктер. Өлшеу аралығы: минимал – 0÷2,5 м; 

максимал – 0÷30 м. Дәлдік класы - 1,0÷1,5.                

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Деңгей өлшегіштердің қандай түрлері бар? 

2. Деңгей өлшегіштердің түрленгіштерінің құрылысы қандай? 

3. Деңгей сигнализаторының қандай түрлері бар? 

4. Электірлік және акустикалық деңгей аспаптары қалай жұмыс істейді? 
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5 тарау.  Сұйықтардың және газдардың физика – химиялық 

қасиеттерін өлшеу 

 

Автоматтық бақылауы химико-технологиялық процестер арқылы жүзеге 

асырылатын физика-химиялық қасиеттер қатарына жатады: тығыздық, 

тұтқырлық, қаныққан будың қысымы, жану жылуы.  

Сұйықтар мен газдардың тығыздығын өлшеу химико-технологиялық  

процестерді басқару және шикізаттың, отынның , реагенттердің  мөлшерін 

есепке алу операцияларын орындау үшін жүзеге асырылады.   

Тұтқырлық мұнай майларын, консистентті жағармайларды, 

полимерлерді, еріткіштерді өндіруге байланысты  химико-технологиялық 

процестердіің өнімінің сапасын анықтайды.  

Қаныққан будың қысымы: біркомпонентті сұйық заттар үшін  олардың 

жиілігінің сипаттамасы ретінде қолданылады; мұнай өнімдері үшін – олардың 

булануға бейімділігін және  қозғалтқыштың отындық жүйелеріндегі  бу 

тығындарын түзетулігін сипаттайды.  

Жану жылуы – отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу бойынша 

өткізілетін іс-шараларға байланысты осы уақытта маңызды болатын сұйық 

және газ тәрізді отындардың жылулық құндылығын анықтайды.  

 

5.1 Тығыздықты өлшеу құралдары 

 

Заттың тығыздығы ρ – заттың массасының m оның алатын көлеміне  V  

қатынасымен анықталады.  

                                                                                                                                

                                                                            (5.1) 

 

Сұйықтар мен газдардың тығыздығы температура төмендеген сайын 

төмендейді. Газдардың тығыздығы қысымның өсуімен артады. Сұйықтардың 

тығыздығы қысымға тәуелді болмайды.  

Тығыздықты өлшеу құралдары   тығыздық өлшуіштер немесе  

денсиметр (денсимомтер) – латын тілінен аударғанда densus – тығыз, жиі 

деген мағынаны білдіреді.  

Тығыздық өлшеуіштер мынадай дұрыс: салмақтық (таразы), қалтқылық, 

гидроаэростатикалық, гидрогазодинамикалық, радиоизотопты, акустикалық, 

вибрациялық және т.б. Сұйықтар мен газдардың автоматты  тығыздық 

өлшеуіштер кеңінен қолданылады.  

 

5.1.1 Салмақтық немесе пикнометрлік тығыздық өлшеуіштер. 

Іс-әрекеті – құбырдағы немесе белігілі бір сыйымдылықтағы 

талданатын заттардың тұрақты көлемін үздіксіз өлшеу.  

Тығыздық (грек тілінен pyknos – тығыз) меншікті  салмақ арқылы 

анықталады 
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γ = ρg , 

 

мұндағы ρ – заттың тығыздығы;  

g – еркін түсу үдеуі. 

 
 

5.1 сурет – Салмақтық тығыздық өлшеуіштердің  сұлбасы 

 

5.1-суреттегі белгілеулер: 1 – сильфондар; 2 – қозғалмайтын келте 

құбырлар; 3 – V-үлгілі құбырша; 4 – күш; 5 – рычаг; 6 – түрлендіргіш; 7 – 

қарсы салмақ.  

Тот баспайтын  болаттан жасалған V-үлгілі құбыр күш арқылы 

рычагпен байланысады (5.1 сурет). Сильфондардың болуы құбырға О-О осі 

бойынша айналуына мүмкіндік береді. Сұйықтардың тығыздығы  артқан 

сайын рычаг арқылы механоэлектрлік немесе механопневматикалық 

түрлендіргішке  берілетін сұйықтардың массасы  да артады.  Қарсы салмақ 7  

тығыздықтың таңдалған  төменгі шегі бойынша  құбырда 6  пайда болатын  

күш моменттерін өлшеу үшін қолданылады.  

Өлшеу диапазоны 0,5÷2,5 г/см
3
. Дәлдік класы: 1÷1,5. Максималды 

жұмыстық температура: t
0
 жұм = 100

0
С.  

 

5.1.2  Гидро және аэростатикалық тығыздық өлшеуіштер. 

Іс-әрекеті   талданатын сұйықтың  немесе газдың қысым бағанының осы 

ортадағы тығыздыққа тәуелділігіне негізделген.  

 

Р = ρgh . 

 

Егер  h = const деп алсақ, онда Р = k 
.
 ρ немесе  . 

Гидростатикалық тығыздық өлшеуіштің  сұлбасы 5.2-суретте 

көрсетілген.  
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5.2 сурет – Гидростатикалық тығыздық өлшеуіштің сұлбасы 

 

Сұлбадағы  белгіленулер: 1 – тіректік плата; 2,3,4 – сильфондар; 5 – 

камера; 6 – түрлендіргіш; 7 – өлшеуіш рычаг; 8 – рычаг. 

Өлшеуіш сильфондар 2 және 4 орналасқан тіректік платадағы  

талданатын сұйық камера 5 арқылы үздіксіз айналады. Олардың арасындағы 

қашықтық h꞊const  демек, сильфонға 2 әсер ететін гидроматикалық қысым 

сильфонға 4 әсер ететін қысымнан үлкен болады. Барлық сильфондар 

қосымша сұйықтармен толтырылады. Сильфон 3 температуралық қарымталау 

үшін қызмет етеді және сұйықтық манометрлік термометр болып келеді. 

Сильфондардың 2 және 4 гидростатикалық қысымдарының айырмасынан 

пайда болған күшейтулерінің айырымы өлшеуіш рычагта 7 рычаг 8 арқылы 

электрлік және пневматикалық  біркелкіленген сигнал  түрлендіргішіне 

берілетін айналу моментін тудырады.  
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Өлшеу аралығы:  0,÷0,5 г/см
3
 . Дәлдік класы: 1. Сұйықтың максималды  

температурасы:  200
0
С. 

 

5.2 Сұйықтың тұтқырлығын өлшеу құралдары 

 

Тұтқырлық – ішкі үйкеліс -  аққыш денелердің (сұйықтар мен газдар) 

басқа бөліктен келесі бір бөлігіне орын ауыстырғанда кедергі жасау қасиеті.  

Температура өскен сайын сұйықтың тұтқырлығы азаяды, ал газдарда – 

артады.       Р = 20МПа  дейінгі динамикалық тұтқырлық  қысымға тәуелді 

болмайды.  

Тұтқырлықты өлшеу құралдары  вискозиметрлер деп аталады.  Қазіргі 

уақытта автоматтық, вискозиметерлер: капиллярлық, ротациондық, 

вибрационды, түсірілетін денесі бар тұтқырлық және т.б. 

 

5.2.1 Капиллярлы вискозиметрлер (ағу вискозиметрлері). 

Механикалық вискозиметрлердің іс-әрекеті Пуазель заңымен 

айтылғандай сұйықтың капилляр арқылы ағып өтуіне негізделген.  

 

                       
)21(

128
PP

l

d
Q 





.                                                 (5.3) 

 

мұндағы Q – сұйықтың көлемдік шығыны; 

D, l – капиллярдың ішкі диаметрі және ұзындығы; 

Р1, Р2 – ағын бойынша капиллярға дейінгі және кейінгі  қысымы; 

η - динамикалық тұтқырлық. 

Q=const  болғанда 

 

                     P1- P2= k ,                                                  (5.4) 

 

мұндағы      - қабылданған шығын үшін тұрақты коэффициенті 

Осыдан динамикалық тұтқырлықты өлшеу үшін сұйықтың көлемдік 

шығын тұрақты  кезінде капиллярдың түсу қуатын  өлшеу жеткілікті.  

Әрекет ету принципі капиллярдағы қысымның түсуіне негізделген  

капиллярлы вискозиметрлердік сұлбасы 5.3-суретте көрсетілген. Талданатын 

сұйық сорылған соң ирек түтікке келіп түседі, ал ол кезегінде термостатқа 

толтырылған майдың темппературасына дейін қызады, содан соң өлшемі 

тұтқырлықты өлшеу шамасының аралығына тәуелді болатын капиллярға келіп 

түседі.  

Капиллярдағы қысымның құламасы электрлік немесе пневматикалық 

біркелкіленген шығыс сигналы термостаттағы температурасы 50
0
 және 100

0
С 

болатын талданатын сұйықтың  динамикалық тұтқырлығына тура 

пропорционал болатын  дифманометрмен өлшенеді.  
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5.3 cурет – Капиллярлы вискозиметрдің сұлбасы 

 

Сұлбадағы негізгі белгіленулер: 1 – дөңгелек тісті сорғы; 2 – синхронды 

қозғалтқыш; 3 – ирек түтік; 4 – капилляр; 5 – дифманометр; 6 – термостат.  

Өлшеу аралығы: (0÷2) 
. 
10

-3
 Па 

.
 с (0÷100) 

.
 10

-3
 Па 

.
 с.  

Дәлдік класы: 1,5; 2,5.  

 

5.2.2 Ротационды вискозиметрлер. 

Бұл механикалық вискозиметрлердің әрекет ету принципі өзара орын 

ауыстырғанда өлшегіш ортаға жүктелген (цилиндр дискісінің) ротордың 

осінде пайда болған айналу моментін өлшеуге негізделген  

Айналу моменті 

 

М=k
.
 ω 

.
 η, 

 

мұндағы k – вискозиметрдің роторының құрылысына тәуелді  тұрақты 

коэффициент; 

ω – ротордың айналу бұрыштық жылдамдығы (const  болуы мүмкін); 

η – тұтқырлық. 

 
 

5.4 сурет – Ротационды вискозиметрдің сұлбасы 
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Ротационды вискозиметрде айналмалы элемент ретінде әр түрлі 

құрылыстағы цилиндр, диск, шар қолданылады.  

Сұлбадағы белгіленулер: 1 – синхронды қозғалтқыш; 2,3 – дискілер; 4 – 

білік; 5 – шкив; 6 – оралымды жіп; 7 – серіппе; 8 – шкала; 9 – түрлендіргіш.  

Синхронды қозғалтқыш 1 дискті 2 айналдырады. Дискі 2 арқылы пайда 

болатын айналу моменті сұйық арқылы дискке 3 береді. Дисктегі 3 айналу 

моменті, сәйкесінше бір білікке 4 орналастырылған шкивтегі 5 моментте 

динамикалық тұтқырлыққа пропорционал болады.  Бұл момент шкивке 5 

бектіліген және оралымды жіпке байланған серіппенің 7  серпімді  

деформациясының күшімен теңеседі. Серіппенің деформациясының мәнін 

шкаладан 8 бақылауға болады. Түрлендіргіштердің 9 көмегімен серіппенің 

серпімді деформациясының  күші  біркелкі электрлік және пневматикалық 

сигналға түрленеді.  

Өлшеудің кең аралығы 0,01 – 1000 Па
 .
с. 

Дәлдік класы: 1 – 2,5.         

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Газдың және сұйықтың қандай қасиеттері бар және олар қалай 

өлшенеді? 

2. Сыйылымдылықтың қандай өлшеу құралдары бар? 

3. Салмақтықтың және тығыздықтың қандай өлшегіштері бар? 

4. Сұйықтың тұтқырлығын өлшейтін қандай құралдар бар? 
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6 тарау.  Концентрацияны өлшеу 

 

6.1  Жалпы мағлұмат  

 

Анализдеуші қоспаның физика-химиялық қасиеттері аддитивті деп 

есептелінеді, яғни компоненттердің  физика-химиялық қасиеттері олардың 

концентрациясының туындысы ретінде анықталады. Әдетте көлемді 

концентрацияларда аддитивтілік қолданылады. 

Егер өлшенілетін физика-химиялық қасиет қоспаға байланысты 

аддитивті болса, онда былай жазуға болады 

 

               V = k п П см  = k п   (По Со+Пн Сн), 

                1 = Со+Сн,  

 

мұндағы  V - сигнал анализаторы, қоспаның физика-химиялық қасиетін 

анықтау үшін қолданылады; 

k п - физика-химиялық қасиеті бойынша түрлендіргішті анализдеуші 

коэффициент; 

Со, Сн – анықталатын және анықталмайтын концентрация 

коэффициенті; 

По, Пн – қоспаның қасиетіне сәйкес келетін анықталатын және 

анықталмайтын компоненттің физика-химиялық қасиеті. 

Компонеттің концентрациясын анықтау үшін псевдобинарлы қоспаның 

кейбір физика-химиялық қасиетттері анықталады, осыған байланысты көп 

компонетті қоспа бинарлы болып қарастырылады. 

Бинарлы және псевдобинаpлы сұйық пен газ қоспасының құрамын 

анықтау үшін физика-химиялық қасиеттердің әр түрлі анализаторлары 

қолданылады. Автоматты газоанализаторлар ЖЭС-те жану процесін бақылау 

және ауаның керекті шегін білу  үшін органикалық отынды жандырған кезде 

қолданылады. 

Газдық анализ құрылғылары технологиялық объектінің қауіпсіз жұмыс 

істеуі үшін қолданылады. Мысалы,  турбогенераторды суыту жүйесінде 

сутектің Н2 концентрациясын есептейтін  газоанализаторлар. 

Және де қоршаған ортаны қорғау мақсатында газоанализаторлардың 

шығарылуы мен қолдануы кенеттен көбейді, олар ауадағы, өндірістік 

орындағы, өнеркәсіптік және электрстанциялардағы қалдықтар құрамындағы 

зиянды қоспаларын анықтауға арналған. 

 

6.2  Магнитті газанализаторлар 

 

Олардың жұмыс істеу принципіне әр түрлі анализдеуші қоспаның 

анықталатын компоненті мен магнитті өріс арасындағы байланыс жатады. 

Магнит өрісіне жұтылатын газдар парамагнитті, ал шығатындар-

диамагнитті деп аталады. 
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Газдардың көлемді магниттік қасиеттері  олардың магнитті 

қабылдағыштық деп аталатын көлемімен  анықталады. Парамагнитті газдың 

магнитті қабылдағыштығы оң мәнді, ал диамагнитті газдарда теріс болады. 

Магнитті қабылдағыштық аддитивті қасиетке ие. 

Оттегі және азот оксиді парамагнитті қасиеттерге ие, олардың магниттік 

қабылдағыштығы 100 есе басқа газдар мен булардан көп. 

Көп компонентті қоспаның оттегі концентрациясын есептеу осыған 

негізделген. 

6.1-суретте  Термомагнитті газанализатор сұлбасы келтірілген 

 

                          
 

6.1 сурет – Термомагнитті газанализатор сұлбасы 

 

Суретте көрсетілгендер: 1- дайындау блогы; 2- тұрақты магнит; 3- 

дөңгелек камера; 4-жіңішке шыны трубасы; 5- теңестірілмеген көпір; 6 – 

потенциометр. 

Жұмыс істеу принципі: біркелкі емес электрлік тоқпен қыздырылатын 

оттегінің магниттік қабылдағыштығын түсіру кезінде жоғары магниттік 

өрістен төменгі магниттік өріске бағытталған газдар қоспасының қозғалысы 

өткізгіштің магниттік өрісінде пайда болады. Анализденуші газ 1 дайындық 

блогынан 3 дөңгелек камераға өтеді. R1 және  R2 жылы шығындаушы 

терморезистормен оралған  4 с жіңішке шыны трубкалы камера диаметр 

бойынша орнатылған. Егерде анализденуші қоспада оттегі болмаса, онда 

горизонтальды орналасу кезінде газ ағыны болмайды. 

Егер анализденуші қоспада 2O  оттегі болса, ол трубаның сол жағындағы 

тұрақты магниттен туындайтын магниттік өріске жұтылады.  Кейін 2O  оттегі  

Кюри (~80 
0
С) жоғарғы шегіне дейін R1 терморезисторымен қыздырылады, 

осыдан оттегі магниттік қасиетін жоғалтып, диамагнитті және магнит өрісінен 

шығарылады. 
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Газ ағынының 4 трубкасында «магнитті жел» пайда болады. 4 

трубкасында газ шығыны шығын өлшегішпен өлшенеді. Оттегінің 2O  көлемді 

концентрациясын анализденуші қоспада өлшеп, анықтайтын 5 көпір балансы 

болып табылады, ал тіркеуші потенциометр 6. 

 Өлшеу диапазоны 0 –1%дан  0 – 100% дейін. Дәлдік классы: 2,5 – 5. 

Реакция уақыты -120 сек. 

 

6.3  Оптикалық газанализаторлар 

 

Анықталынатын компонент концентрациясы газ қоспасындағы 

оптикалық қасиеттерінің өзгеруімен өлшенеді, олардың қатарына сыну 

көрсеткіштері, спектральды жұту мен сәулелену, спектральды тығыздық және 

т.б. жатады. 

Оптикалық газанализаторларды үш топқа бөлсек болады: 

 - инфрақызыл және УФ – жұту; 

 - спектрофотометрикалық; 

 - фотокалориметрикалық. 

Оптикалық газанализаторлар үлкен шешу қасиетіне ие, осыған 

байланысты олар өртке қауіпті және токсинді микроконцентрация анализі 

үшін өнеркәсіптік газдарда қолданылады. 

Әр газ нақты жұту  спектрімен сипатталады: өзінде  екі немесе одан да 

көп атомдар сақтаушы газдар (СО, СО2, СН4, NН3) өздерінің ИҚ спектр 

аймағында жұту спектріне ие. Біратомды газдар УФ спектр аймағында жұту 

спектрімен сипатталады. 

 

6.3.1 Инфрақызыл газанализатор. 

6.2-суретте инфрақызыл газанализаторының сұлбасы келтірілген.   

Сұлбада көрсетілгендер: 1 – тұрақты сәулелену көзі; 2 - тесіктері бар 

айналатын диск (обтюратор); 3 – светофильтр; 4 – камера; 5 – сезімтал 

элемент (микрофон). 

ИҚ газанализаторының жұмыс істеу принципі: 2 тесіктері бар 

айналатын диск және 3  светофильтр арқылы тұрақты сәулелену монохромды 

сәулеленуге түрленеді. 4 камерасындағы анализдеуші компонент  сәулені 

жұтады, бұл кезде камерада t температура пульсациясы пайда болады. 

Қысым пульсациясы микрофонның 5 сезімтал элементімен 

қабылданады. 

Қысым қозғалысынан Р мембрана орын ауысады, бұл конденсатор С 

сыйымдылығының өзгерісіне әкеледі. 

Осындай құрылғылар оптика-акустикалық деп аталады, өйткені 

бастапқы жарық ағынының обтюрациясы дыбыстық жиіліктен басталады. 



85 

 

           
 

6.2 сурет – Инфрақызыл газанализатор сұлбасы 

 

Өндірістік оптикалық газанализаторларының күрделі өлшегіш 

сұлбалары бар және олар екі каналды болады. 

Осындай өлшегіш анализаторлар диапазоны  -  0-1-ден  0-100 %-ға дейін 

. Дәлдік класы: 2,5-10 (өлшеу диапазонына байланысты). 

 

6.3.2  Ультракүлгін газанализатор. 

Көптеген газдар мен булар УФ сәулесін жұту қасиетіне ие, бірақ аз ғана 

саны спектральды жұту қасиетіне ие. 

Осындай оптикалық газанализаторлары ауадағы токсинді сынап буы, 

хлорды, карбонил никелін өлшеу үшін қолданылады. 

УФ сәулесінің көзі ретінде сынап шамдары қолданылады. Сәулелену 

қабылдағышы ретінде фоторезисторлар, вакуумды фоторезисторлар, 

вакуумды фотоэлементтер, фотокөбейткіштер  қолданылады. Сұлбалар бір 

каналды немесе екі каналды болуы мүмкін. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Концентрацияны өлшеу дегініміз не? 

2. Магниттік газанализаторлар қалай жұмыс істейді? 

3. Оптиқалық газанализаторлар қалай жұмыс істейді? 

4. Инфрақызыл газанализаторлар қалай жұмыс істейді? 

5. Ультракүлгін газанализаторлар қалай жұмыс істейді? 
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7 тарау. Сұйықтың құрамын талдау 

 

7.1 Негізгі мәліметтер 

 

Энергетикадағы көптеген технологиялық процестер сұйықтың құрамын 

талдаудың нәтижесіне негізделген. Қоршаған ортаны қорғау жұмысының 

маңызды сәттерінің бірі  табиғи және жасанды су қоймасының күйін бақылау 

және өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын жайлардың қашқын суларын 

сұйық құрамын  талдағыштар арқылы талдау болып табылады.  

Өнеркәсіптік талдағыштардағы сұйықтарды талдаулардың әдістері 

кеңінен тараған:  

                                                               потенциометрлік  

- электрохимиялық                       

                                                               кондуктометрлік 

 

                                                               жалынды-фотометрлік 

- оптикалық   

                                                               калориметрлік 

 

- жылулық                                            термокондуктометрлік       

 

7.2 Ерітіндіні талдаудың кондуктометрлік әдісі 

 

Жалпы электрөткізгіштік, ерітіндіде диссосацияланатын заттың 

концентрациясы, кондуктометрлік титрлеу  берілген әдістегі өлшенетін 

шамалар болып табылады.  

Электролиттердің судағы ерітіндісі тоқтың тасымалдануы иондардың 

қозғалысы арқылы жүзеге асырылатын  екінші тектегі өткізгіштер болып 

табылады. Иондар ерітіндідегі заттардың диссосациялануы кезінде түзіледі. 

Электрөткізгіштік  ерітіндідегі иондардың  қосарланған концентрациясын 

сипаттайды, осыған байланысты концентрацияны өлшеу үшін приборлар 

меншікті электрөткізгіш бірлігімен градуирленеді: См/см, немесе шартты 

тұздылық (мг/кг NaCl) немесе концентрация (% H2SO4).  

Меншікті электрөткізгіштік χ – концентрацияға тәуелді күрделі сипаты 

бар меншікті кедергіге кері шама: 

1) концентрацияға сызықты тәуелділігі 5-10 %; 

2) концентрацияның өсуі >15-30 % электрөткізгіштіктің  азаюымен, 

молекуланың диссоциация дәрежесінің азаюымен байқалады.  

Осыдан байқасақ, экстремум облысындағы өлшеудің мүмкіндігін 

ескермей, кондуктометрдің жұмысын алдын ала білу керек.  

Ерітіндінің меншікті электрөткізгіштігі температураға өте тәуелді 

 

                            t  =  25  2)25()25(1  tt   ,                                 (7.1) 
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Теориялық тұрғыда таза су t=25
0
C  болғанда χ=0,0055 мкСм/см 

электрөткізгіштікке ие болады. Ерігіш заттардың азғантай концентрациясы 

өзгергенде судың электрөткізгіштігі фондық жасаушыны құрайды.  

Жылулық және атомдық электр станциясындағы қыздырылған және 

қаныққан будың конденсаты, қоректендіргіш және химиялық тұссыз су  CO2 

және NHO3 тұздалған ерігішітік газдарға ие бола отырып H, NH4, OH, HCO3, 

CO3  иондарын түзеді. Осының нәтижесінде ұшпайтын компоненттердің 

концентрациясымен шарттасылған судың электрөткізгіштігі  жалпы 

электрөткізгіштіктің пайыздық үлесін құрайды.  

Ерігіштік газдардың электрөткізгіштікке әсерін азайту үшін Н-катионды 

фильтрлер қолданылады, сынаманың дегазациясы және оны концентрациялау 

(шоғырлау) буландыру жолымен жүргізіледі.  

Ерітінділердің концентрациясын  электрөткізгіштігі бойынша өлшеу 

үшін электродты және электродсыз әдістері жүргізіледі, соңғысы аз таралған 

және негізінен қышқылдар мен сілтілердің концентрациясын өлшеу үшін 

қолданылады.  

 

  7.2.1 Электродты кондуктоөлшеуіш. 

Жалпы жағдайдағы электродты кондуктоөлшеуіш – бұл сұйыққа 

салынған екі пластина (электрод), ерітіндінің кедергісі Rх меншікті 

электрөткізгіштікке байланысты  

 

                                           


k

S

l
RX   ,                                                   (7.2) 

 

мұндағы  l, S – электродтар арасындағы қашықтық және олардың 

ауданы;   

k – бірінші реттік түрлендіргіштің (датчиктің)  тұрақтысы. 

Бірінші реттік түрлендіргіштің тұрақтысы белгілі электрөткізгіштікті 

үлгілік ерітінді бойынша градуирлеу  жолымен анықталады.  

Электрөткізгіштіктің бірінші реттік түрлендіргіштің кедергісі өлшеу 

үшін қолданылатын өлшегіш көпірлер  айнымалы тоқпен қоректенеді. 

Тұрақты тоқты қолданғанда электродтардың поляризациясы жүреді, кері әсер 

ететін ЭҚК-і түзіледі және ерітіндінің кедергісі өседі.  

Платиналық электродтар  минималды поляризацияланған кедергіге ие 

болады және оларды жоғары дәлдікті  өлшеу мақсатында зертханалық 

кондуктоөлшеуіштерде қолданылады. Өндірістік кондуктоөлшеуіштің 

электродтары  тот баспайтын болаттан жасалады.  

Датчиктерді айнымалы токпен қоректрендіру кезінде электродтардың 

поляризациясының өлшеудің нәтижесіне әсері f жиіліктің өсуі бойынша  

төмендейді. Өнеркәсіптік кондуктоөлшеуіштердің датчиктері жиілігі f=50 Гц 

болатын айнымалы тоқпен қоректенсе, ал зертханалық кондуктоөлшеуіш 

f=1÷2кГц болатын дыбыстық генератордан қоректенеді. Бірақ айнымалы 

тоқпен қоректендіру кезінде электродтар арасында активті кедергімен қатар 
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ерітіндінің диэлектрлік өтімділікке тәуелді болатын сыйымдылықты кедергі 

болады. Кедергінің бұл кешенді сипаттамасы кешенді кедергінің көпірінің 

аспасына кірісуімен есепке алынады.  

Өнеркәсіп үшін  электродты түрлендіргіштер магистральды, 

жүктелген және ағынды  болып бөлінеді.  

Магистральды түрлендіргіштер  талданатын ерітінді ағып өтетін құбыр 

өткізгішке кіргізіледі. Жүктелген түрлендіргіштер бақылау сұйығы бар 

резервуарға түсіріледі.  

АК – 310 кондуктоөлшеуішт 0-1, 0-10, 0-100 мкСм/см  өлшеу 

диапазонына ие болады және ± 5 % шектік қателігіне сәйкес шығысындағы 

тоқтық сигнал 0-5мА болады.  

Кеңінен таралған сұйық талдағыштардың қатарына 2, 4 электродты 

түрлендіргіштері бар және түрлендіргіші жоқ  КК сериялы 

кондуктоөлшеуіштер жатады.  Шекті негізгі қателігі   ± 2,5 % болатын және 

t
0
=25± 15 

0
C аралықтағы температурада жұмыс жасағандағы өлшеу аралығы 

10
-6

-1 См/см болады.  

Электродты кондуктоөлшеуіштердің кемшілігіне ерітіндінің ішіндегі 

заттардың бетіне ағатын электрохимиялық реакциялардың өнімімен 

электродтардың ластану және оның поляризациясы жатады. Оларды периодты 

түрде механикалық немесе химиялық тазалау мен жуу қажет.  

 

7.3  Ерітінділерді талдаудың потенциометрлік әдісі 

 

Металл электродты ерітіндіге салған кезде  оның бетінде ерітіндідегі 

осы металдың иондарының активті концентрациясына тәуелді болатын 

потенциал пайда болады. Потенциалдың пайда болуы металл ионының 

ерітіндіге  айналуына  шартталған. Тепе-теңдік күйде беттік потенциал  

металл ионының ерітіндіге, ал ерітіндінің электродтқа ауысуына байланысты  

анодты және катодты процестердің  туралауын қамтамасыз етеді. 

Электродтың беттік потенциалын өлшеу ерітіндідегі сәйкес иондардың 

концентрациясын жорамалдауға мүмкіндік береді.  

Тепе-теңдік күйдегі потенциал Е үшін қосымша немесе теңеу электроды 

деп аталатын екінші электродты  ерітіндіге сала отырып электрлік тізбекті 

тұйықтау керек.  Бұл электродтың потенциалы өлшеу процесі кезінде 

өзгермей тұрақты болып қалуы керек.  

Егер қосымша электро-платиналы сутекті  қалыпты түрде қабылданса, 

онда электродтардың тепе-тең потенциалы сутектік шкалада өлшенген болып 

табылады және  қалыпты деп саналады.  

Ерітіндегі иондардың  активті концентрациясы ондық логарифм түрінде 

сипатталады 

                                       HapH lg
,                                                      (7.3) 

 

мұндағы ан–ерітіндідегі сутегінің иондардың активті концентрациясы.  
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Сәйкесінше: pNa = -lg aNa+   

Бұдан өлшеуіш приборлар рН-метрлер және рNa-метрлер деп аталады.  

Таза су – Н+ сутегі және ОН гидроксидтердің ионынан түзілген әлсіз 

диссоциациаланатын нейтралды зат.  

t
o
= 22

0
C болғанда судың диссоциациасының константы 

 

                                     К ОН2
 = а

Н
   а ОН =10 14 ,   

бұдан  

                                     а
Н
 = а ОН  = 1410  = 10 7  ,  

 

демек, рН=7. 

Қышқылдарды суда еріткенде  сутегі иондарының концентрациясы 

өседі, демек рН  төмендейді. Суда сілтіні еріткенде  ан азаяды, бұдан рН өседі.  

Сонымен судың ерітінділеріндегі рН ауытқуы немесе басқа жаққа 

ауытқуы қышқылдық және сілтілік қасиеттерді сипаттайды.  

Аммиак ерітіндісі үшін рН=0 ÷ 32.7. 

Құмырсқа қышқылы үшін рН= 0 ÷ 6,13. 

 

7.3.1 Потенциометрлік талдағыштардың жұмыстық және қосымша 

электродтары. 

Берілген  талдағыштарда электродтардың 3 типі қолданылады: 

1) металдық электродтар немесе  газдың бетінде сорбенттенген 

металдық, мысалы сутектік электрод; 

2) өзіне металды контактілі электродты қосып алатын  жүйе, оның тұзда 

еруі  нашар және осы тұздың аниондарына ие  ерітінді; 

3) арнайы тағайындалған электродтар, мысалы сұйық мембраналы 

электродтар.  

Ерітіндідегі рН санын  өлшеу үшін үлгілі электрод ретінде сутектік 

электрод қолданылады. Электрод платиналы сиямен жабылған қабаттан 

тұратын платиналық  пластинкадан тұрады. Оның бетінде  сутегі жақсы 

жиналады. Платиналық пластина қысыммен сутегі түсірілетін  ерітіндіге 

салынады.  

Екі сутекті электродтан түзілетін бірінші реттік түрлендіргіштен t=20
0
С 

температурада Е=0,058 рН болатын ЭҚК-і пайда болады.  

рН санын зертханалық және өндірістік шарттарда өлшеу үшін шыны 

жұмыстық электродтар қолданылады. Шыны электродтарда сутектік 

функциялар ретінде сезімтал жіңішке мембрана жүреді.   

Өнеркәсіптік шыны электродтар бірнеше модификацияда рН-ты өлшеу 

аралығында ерекшеленетін  температурасы және қысымы талданған ортада  

орындалады.  Ол үшін  шыны электродты  сутектік функцияға ие болуы 

қажет, оны қосу үшін алдымен дистильденген суға малып алу қажет. 

Өнеркәсіптік рН-метрлерде электродты жүйесі технологиялық 

объектілердің орын ауыстыруын қамтамасыз ететін қосымша арматурамен 
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жабдықталады, өлшенетін ортамен байланысы механикалық әсерден 

электродтарды қорғау үшін қажет.  

Бірінші реттік түрлендіргіш кондуктоөлшеуіштер секілді рН-метрлердің  

электродты жүйелері келесі типтерде жаслады: магистралды (ДМ), 

жүктелген (ДПг), ағынды (ДПр). 

 

7.3.2  рН-метрлердің  өлшеуіш түрлендіргіштері. 

Электродты жүйенің ЭҚК-ін өлшеуге арналған құрылғылардың 

қондырғылары  оның азғантай ішкі кедергісімен анықталады және 

электродтың поляризациясын ескермей сол электрод арқылы ағып өтетін тоқ 

10
-12

 Ом шамасымен шектеледі. Мұндай кедергіге жоғарғы омды кірісі бар  

өлшеудің қарымталаушы әдісіне негізделген  құрылғылар ие (7.1 сурет).  

 

 
 

7.1 сурет – рН-метр өлшеуіш түрлендіргішінің  сұлбасы  

 

Ех электродты жүйесіндегі дабыл үлкен күшейту коэффициентінде  

бірден Uab және Ubc  кернеулерімен толық қарымталанады.  Біріншісі R3 

резисторынан алынады, оның шамасы  R1 және R2  айнымалы 

резисторларының қозғалмалы орналасуына тәуелді болады.  Олардың өзара  

жылжуы Uab= Ех болатындай етіп және электродты жүйедегі изопотенциал 

нүктедегі сигналды компенсациялай отырып орындалады. Теріс кері 

байланыстың сигналы ООС   Rt және айнымалы R4 резисторы кіретін 

тізбектен соңғысының көмегімен алынады және тетіктің ауытқыунан 

градуирленген сипаттаманы алатын құрылғының реттелуі жүргізіледі. 

Мыстық  Rt кедергісі талданатын ерітіндіге салынады және температуралық 

қарымталауды жүзеге асырады. Ерітіндінің температурасы өскен сайын  Ех  

өседі, бірақ сонымен қатар Rt  өседі, соның арқасында  сол бір шығыс тогында 

Ubc қарымталаушының дабылының өзгеруіне сәйкес қамтасыз етіледі. 

Изопотенциал нүктеде Ех= Еu=-Uab  болады және ООС сигналы Ubc  У 

күшейткішінің шығысында тоқ болган жағдайда нөлге тең болуы тиіс. Бұл 

шарттың орындалуы  Rt өзгеруінің әсерін ескермеуді қамтамсыз етуі қажет. R2  
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pHu  изопотенциал нүктесін қалыпқа келтіру үшін қыз мет етеді.  R1-Еu 

потенциалын келтріру үшін қызмет етеді.  

7.2-суретінде электродты жүйенің градуирленген сипаттамасы 

келтірілген. Электродты жүйе өндіретін қорытқы ЭҚК-і ертіндінің рН санына 

және оның температурасына тәуелді болады. (И) нүктесінде ЭҚК-і 

температураға  тәуелді болмайды, осыған байланысты ол изопотенциал нүкте 

деп аталады.  

Изопотенциал нүктенің түрлендіргіштегі координатасын ретке 

келтірудің дұрыстығын тексеру Rt өзгереген жағдайда  изопотенциал 

нүктедегі  шығыс тогының  жоқтығы болып табылады.  

 

 
7.2 сурет – Электродты жүйенің градуирленген сипаттамасының 

сызбасы 

 

Кеңінен таралған отандық рН-метрлердің қатарына рН-201 және рН-261 

приборлары жатады.  Олардың өлшеуіш  түрлендіргіштері  тұрақты U=0÷50 

мВ, және I=0÷5 мА шығыс сигналына ие болады.  

рН-201 аспабы 5 аралықтан тұрады: 1;2,5;5;10;15 рН. 

Жіберілетін шектік қателік өлшеу аралығының ±1% құрайды.  

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Сұйық құрамы қалай анализделеді? 

2. Құрамды анализдеудің қандай әдістері бар? 

3. Потенциометрлік анализатор қалай жұмыс істейді? 

4. рН-метрдің қандай түрлендіргіші бар? 
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