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Корисна модель належить до нафтогазової галузі а саме: до пристроїв контролю та 
обмеження зусилля розриву в талевому канаті. 

Аналог - індикатор зусилля розриву в талевому канаті (гідравлічний індикатор ваги) [1] 
містить гідротрансформаційний блок, який перетворює зусилля розриву у талевому канаті в 
гідросигнал, котрий надходить до реєструючого блока. Запис кривих зміни зусилля розриву в 5 

талевому канаті проводиться за допомогою самописця, котрий для наочного відображення 
результатів застосовує чорнильне перо та, відповідно, чорнила, які є чутливими до зовнішньої 
температури, величини атмосферної вологості та ін. Реєструючий блок самописця містить 
трубку Бурдона, яка змінює положення залежно від внутрішнього тиску в гідравлічній системі. 
До трубки Бурдона приєднаний шарнірно-важільний приводний механізм, який змінює своє 10 

положення і вказує величину зусилля розриву в талевому канаті. Наявність чорнильного пера та 
шарнірно-важільного приводного механізму знижують надійність роботи індикатора зусилля 
розриву в талевому канаті та роблять його чутливим до впливу зовнішніх кліматичних умов. 

Конструкція відомого індикатора зусилля розриву в талевому канаті [1] не передбачає 
перетворення одержаних результатів в електричний сигнал, що унеможливлює підключення 15 

електронної техніки для відображення, реєстрації та аналізу одержаних показників. 
Задача корисної моделі - створення конструкції індикатора зусилля розриву в талевому 

канаті, який матиме більшу, ніж в аналога, стійкість до впливу зовнішніх кліматичних умов та 
забезпечуватиме трансформацію механічного сигналу в електричний з метою реєстрації його 
величини на комп'ютері. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що чутливий елемент індикатора зусилля розриву в 
талевому канаті являє собою листову пружину, шарнірно з'єднану з штоком індуктивного 
перетворювача механічного переміщення, сигнал з якого передається на електронний 
реєструючий пристрій. 

В індикаторі зусилля розриву в талевому канаті (фіг. 1) талевий канат 9 впирається в ролики 25 

4, котрі є складовими елементами опори роликової верхньої 2 та опор роликових нижніх 3. При 
збільшенні зусилля розриву у талевому канаті 9 пружина листова 6 стискається та за 
допомогою шарніра 13 переміщує шток 11 індуктивного перетворювача механічного 
переміщення 1, що призводить до зміни вихідного електричного сигналу з USB роз'єму 12. Під 
час зменшення величини зусилля розриву у канаті талевому 9 пружина листова 6 під дією сил 30 

пружності повертається у вихідне положення, та через шарнір 13 повертає у вихідне положення 
також шток 11 індуктивного перетворювача механічного переміщення 1. Ролики 4, котрі 
розміщені на опорі роликовій верхній 2 та опорах роликових нижніх 3, утримують канат талевий 
у відповідному осьовому положенні, даючи йому можливість виконувати робочі рухи. 
Можливість здійснення обертового руху роликів 4 забезпечується пальцями 5 циліндричної 35 

форми, які фіксуються в поздовжньому напрямі шплінтами 10. Опора роликова верхня 2 
кріпиться до пластини 8, а опори роликові нижні кріпляться до основи 7. 

Підключення електричного кабелю до індуктивного перетворювача механічного 
переміщення 1 здійснюється за допомогою USB роз'єму 12. Конструкція індуктивного 
перетворювача механічного переміщення 1 дозволяє застосовувати індуктивний спосіб 40 

трансформації механічного сигналу в електричний. 
Для відображення, реєстрації та аналізу величини зусилля розриву в талевому канаті 

пропонується застосовувати схему, котра наведена на фіг. 2. 
Електричні сигнали з індикатора зусилля розриву в талевому канаті 1 надходять до 

комутатора електричного сигналу 2 (фіг. 2), який перетворює їх в електричні імпульси, котрі 45 

здатний сприймати та обробляти комп'ютер 5 або аналогічний йому за функціональним 
призначенням електронний прилад. Передавання електричного сигналу по електропроводах з 
USB роз'ємами 3, 4, 6 дозволяє розміщувати комутатор та комп'ютерний блок безпосередньо в 
кабіні керування. До комп'ютера 5 передбачена можливість під'єднання друкуючого пристрою 7 
для відображення одержаного сигналу на папері. 50 

Напруга в елементах індикатора зусилля розриву в талевому канаті та схеми, до якої він 
підключається, коливається в діапазоні від 1,5 до 12 В, тому вона не становить небезпеки для 
персоналу, котрий її обслуговуватиме. 

Запропонована корисна модель індикатора зусилля розриву в талевому канаті дасть 
можливість підняти точність та надійність роботи пристроїв подібного призначення. 55 

Джерела інформації: 
1. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. т. 2. - М.: Недра, 1985. - с. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Індикатор зусилля розриву в талевому канаті, що складається з чутливого елемента, 
перетворювача та реєструючого пристрою, який відрізняється тим, що чутливий елемент 
являє собою листову пружину, шарнірно з'єднану з штоком індуктивного перетворювача 5 

механічного переміщення, сигнал з якого передається на електронний реєструючий пристрій. 
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