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Розробка обладнання та методик вимірювання об’ємів газовим методом, 

сутність якого полягає в перепуску газу з еталонної ємності у вимірювану із 

виміром початкових та кінцевих параметрів газу та подальшим аналітичним 

обчисленням шуканого об'єму за формулами, що встановлюють зв'язок між 

тиском, температурою в замкнутій системі та її об'ємом 

 

Вимір об’ємів порожнин паливних відсіків (баків) виконується газовим компресійним 

методом. 

Реалізація компресійного методу здійснюється шляхом попереднього вакуумування 

вимірюваної порожнини паливного відсіку з наступним перепуском газу з еталонної ємності 

надутої до розрахункового тиску. 

Об’єм кожної вимірюваної порожнини визначається за такою формулою: 

𝐕𝐱 = 𝐕э · 𝚻𝐱 ·
𝚸𝛐 · 𝚻э − 𝚸 · 𝚻𝛐

𝚸 · 𝚻𝛐 · 𝚻э
− 𝐕т𝛐 

Де  𝐕𝐱 − об’єм вимірюваної порожнини, м3; 

𝐕т𝛐 − об’єм сполучної технологічної оснастки, приєднаної до вимірюваної порожнини, м3; 

𝐕э − об'єм порожнини еталонної ємності (з урахуванням об’єму магістралей, приєднаних до 

ємності), м3; 

𝚻𝛐 − початкова температура газу в еталонній ємності, К; 

𝚻э − температура в еталонній ємності після вирівнювання тиску, К; 

𝚻𝐱 −  температура вимірюваної порожнини після вирівнювання тиску, К; 

𝚸𝛐 −  початковий тиск у еталонній ємності, Па; 

𝚸𝛐 − тиск в еталонній ємності та вимірюваної порожнини після вирівнювання, Па. 

 

Для порожнин, що вимірюються, передбачається індивідуальні еталонні ємності. При 

цьому об’єми еталонних ємностей повинні бути розраховані таким чином, щоб їхній попередній 

наддув здійснювався до рівного тиску, а після перепуску газу в порожнинах встановився рівний 

(атмосферний) тиск. 

Обладнання (система вимірювання об’ємів) – вимірювальний комплекс, до складу якого 

повинні входити: 

 дві еталонні ємності; 

 запірно-регулювальна арматура; 

 контрольно-вимірювальне обладнання; 

 сполучні лінії. 

Герметичність сполук системи вимірювань загалом не нижче 1•10-2 л•мкм•рт.ст./с. 

Випробування на герметичність проводиться мас-спектрометричним методом із застосуванням 

повітряно-гелієвої суміші. 

Допустиме відхилення фактичних об’ємів еталонних ємностей від розрахункових не 

переважає ± 0,5 %. 
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Конструкція еталонних ємностей і характеристики міцності використаних матеріалів не 

допускають їх об'ємної деформації понад 0,1% при створенні в ємностях обраного робочого тиску. 

Ємності мають бути термоізольовані. Термоізоляція забезпечує стабільність температури 

повітря в ємностях (∆Т не більше 0,5 °С) протягом 8 годин при зміні температури в приміщенні на 

+10 °С. 

Діапазон вимірювання абсолютного тиску в еталонних ємностях – в межах                             

від 100 до 700 кПа. 

Сумарна похибка по каналах вимірювання тиску не більше 0,15 % від максимального 

значення шкали вимірюваного діапазону. 

Для візуального контролю тиску на еталонних ємностях встановлені манометри                     

Р = 0 ... 10 ати, (клас точності 0,6). 

Сумарна похибка при вимірюванні перепаду тиску між порожнинами – не більше 0,5 %. 

Сумарна допустима похибка за яким каналом вимірювання температури – трохи більше 

0,1°С. 

 

 

Принципова схема паливного відсіку 


