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ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ МЕТОДИ 

 
 
 Гідравлічним випробуванням піддають трубопроводи, резервуари, 
технологічні апарати та інші споруди з метою перевірки щільності та 
міцності зварних швів. Гідравлічні випробування регламентуються ГОСТом 
3242-79, який передбачає їх здійснення трьома способами: гідравлічним 
тиском, наливанням води і поливанням водою. Вибір способу, основні 
параметри випробувань (величина тиску, витримка й герметичність) 
установлюють відповідні ТУ та правила Держнаглядохоронпраці України. 
При випробуванні гідравлічним тиском виріб заповнюють контрольною 
речовиною (робочою речовиною або водою), герметизують. Потім за 
допомогою насоса створюють у ньому необхідний тиск, при якому 
витримують протягом часу встановленого ТУ, потім обстукують молотком з 
круглим бойком і оглядають усі зварні та інші з'єднання для виявлення місць 
витікання. Герметичність можна визначати не лише за появою на поверхні 
виробу крапель рідини, але й за спадом тиску на манометрі під час 
випробування. 
Випробування наливанням води проводять для контролю щільності з'єднань 
відкритих споруд: вертикальних циліндричних резервуарів і газгольдерів, 
цистерн, відділів суден. Зварні шви протирають і сушать, обдувають 
повітрям. Споруду заповнюють водою І (до передбаченого ТУ рівня) і після 
певного часу всі з'єднання і піддають зовнішньому огляду. Контроль 
проводиться при плюсових температурах. 
Випробування поливанням водою проводять у тих випадках, коли є 
можливість вільного доступу до зварних з'єднань з обох боків. З одного боку 
з'єднання поливають струменем води з брандспойта (тиск 0,1-1 МПа) 
одночасно, з іншого проводять огляд з метою виявлення течі. Вертикальні 
з'єднання поливають . знизу вверх. 
Пневматичні методи випробувань застосовують для контролю зварних 
швів замкнутих систем — трубопроводів, посудин та апаратів, а також 
відкритих листових конструкцій типу резервуарів. На практиці застосовують 
три основних методи: випробування тиснутим повітрям, пневмогідравлічним 
і вакуумуванням. 
Випробування стисненим повітрям проводять двома способами: І 
наповнення системи повітрям і обдуванням струменем стисненого  повітря. У 
першому випадку після герметизації контрольованої  системи (трубопроводу, 
посудини) в ній створюють випробувальний тиск, який дорівнює 1,1-1,2 
робочого тиску. Виявлення  течі проводять за допомогою піноутворюючих 
складників, якими і зовні покривають усі шви. У місцях, де є наскрізні 



дефекти, під І дією повітря утворюються бульбашки, за якими й 
визначають  місце знаходження дефекту. Піноутворюючу речовину наносять 
на поверхню швів пензликом або за допомогою пульверизаторів (табл. 22.1). 
  
Таблиця 22.1 
Склад піноутворюючої суміші 
  
Складники №1 №2 №3 
Вода, л 1 1 1 
Мило туалетне, г 50 — — 
Мило господарське, 65%, г — 50 — 
Гліцерин — 5 — 
Корінь солодки (лакриці) — — 50 
  
Випробування стисненим повітрям слід проводити після гідравлічних 
випробувань на міцність. 
Випробування обдувом струменем стисненого повітря проводять для 
контролю герметичності зварних з'єднань листових крупногабаритних 
конструкцій (резервуарів, корпусів суден). 
Випробування пневмогідравлічним методом проводять шляхом занурення 
посудини в індикаторну рідину і подачі контрольного газу. Дефекти 
визначають за появою бульбашок. 
Випробування вакуумуванням проводять за допомогою вакуумних камер (рис. 
22.14). 
Камера складається з листового оргскла (наприклад, прямокутної форми), з 
одного боку якого за периметром приклеєна губчаста гума, яка є 
ущільнювачем. В оргсклі є отвір, через який за допомогою шлангів камеру 

з'єднують з вакуумним насосом або інжектором. 
Для випробування на щільність ділянку зварного 
шва покривають сумішшю, яка утворює піну, 
потім накладають вакуумну камеру, яку 
притискають до поверхні виробу і включають 
вакуумний насос. При цьому в камері 
створюється розрідження. Перепад тиску може 
становити 0,02-0,09 МПа. Якщо у шві є 
нещільності, то повітря, проникаючи через них у 
камеру, викликає появу бульбашок. 
Спостерігаючи через скло за бульбашками, 
відзначають місця їх появи крейдою або фарбою. 
Триходовим краном упускають атмосферне 
повітря в порожнину камери, знімають і 
переміщують її на сусідню ділянку. Послідовно 
пересуваючи камеру, можна випробувати шви 

будь-якої довжини. В інституті зварювання ім. Є. О. Патона розроблені 



спеціальні установки для пневматичного контролю. Це механізовані візки, 
платформи які укомплектовані вакуумними насосами, набором вакуумних 
камер різної конфігурації та іншими пристроями, що дозволяють підвищити 
продуктивність праці. 
 


