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Przemysłowe Systemy Automatyki

ĆWICZENIE 1
Stanowisko do pomiaru natężenia przepływu cieczy

węzła cieplnego

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze strukturą i budową standardowego
węzła cieplnego, oraz z metodami pomiaru natężenia przepływu cieczy.

1. Mierzenie przepływów

Pomiar przepływu jest nieodzownym elementem wielu procesów technologicz-
nych. Istnieje duża różnorodność metod pomiaru przepływu. Najbardziej znane to
pomiar masowy, wirowy, metoda termiczna, elektromagnetyczna, ultradźwiękowa
oraz metoda zwężkowa. Wybór metody zależy od rodzaju medium, parametrów,
ukształtowania rurociągu, itp. Trudno więc wskazać metodę uniwersalną, a każda
ma swoje zalety i ograniczenia. I tak na przykład, jeżeli potrzebujemy dokładnie
dozować przepływającą masę (np. produkcja i pakowanie jogurtu), najlepiej za-
stosować przepływomierz masowy Coriolisa. Chcąc zmierzyć ilość energii w parze
wodnej, wybieramy przepływomierze wirowe. Chcąc wiedzieć, ile medium płynie
w rurociągu, nie mogąc jednocześnie ciąć rurociągów – wybieramy przepływo-
mierze ultradźwiękowe. Chcąc zorientować się, jak wygląda rozpływ sprężonego
powietrza w zakładzie i wykonać bilans, nie sposób nie wybrać przepływomierzy
termicznych masowych.

1.1. Zwężki i przegrody

W przepływomierzach zwężkowych wykorzystuje się zjawisko, w którym na
skutek wbudowania na prostym odcinku wewnątrz rurociągu elementu spiętrzają-
cego między jego stroną dopływową i odpływową powstaje różnica ciśnień propor-
cjonalna do natężenia przepływu. Użytkując przepływomierze tego typu, należy
liczyć się ze stałym spadkiem ciśnienia oraz koniecznością montażu dodatkowego
czujnika, który tę różnicę ciśnień zmierzy. W zależności od tego, jaki element spię-
trzający zostanie w nich wykorzystany, wyróżnia się m.in. wspomniane wcześniej
przepływomierze z kryzą lub zwężką Venturiego, ale także np. z dyszą lub rurką
Pitota.
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W pierwszym z wymienionych typów przepływomierzy zwężkowych w ruro-
ciągu, prostopadle do kierunku przepływu, wstawia się płaską płytkę (tzw. kryzę)
z otworem, którego średnica nie powinna być większa od średnicy przekroju po-
przecznego kanału (rys.1). Zaletą takiego rozwiązania jest stosunkowo niski koszt
oraz prosta instalacja. Wadą, oprócz tych wymienionych wcześniej, jest z kolei to,

Rysunek 1. Przepływomierz zwężkowy z kryzą – różnica ciśnień p1 i p2 jest pro-
porcjonalna do natężenia przepływającego medium

że kryza z biegiem czasu zużywa się, a ponadto może zostać wytrącona z ustalonej
pozycji przez zanieczyszczenia występujące w przepływającym medium.

Innym chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem jest włączenie do istniejącego
rurociągu tzw. zwężki Venturiego, czyli elementu o zmiennej wartości średnicy
przekroju poprzecznego, osiągającej minimum w środku zwężki (rys. 2). Zale-
tą przepływomierzy tego typu jest m.in. bezproblemowy pomiar zarówno cieczy
czystych, jak i zanieczyszczonych. Za główne wady tej konstrukcji uważa się na-

Rysunek 2. Zwężka Venturiego

tomiast wysokie koszty jej precyzyjnego wykonania oraz problemy z instalacją,
jakie czasem występują ze względu na to, że zwężki te zajmują dużo miejsca.
Rozwiązaniem pośrednim, łączącym w sobie zalety dwóch wcześniej omówionych
typów, są przepływomierze z dyszą (rys. 3). Ten typ instrumentów pomiarowych
powszechnie wykorzystuje się np. w pomiarach przepływu pary wodnej.

Rysunek 3. Przepływomierz zwężkowy z dyszą
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1.2. Przepływomierze elektromagnetyczne

Działanie przepływomierzy tego typu opiera się na wykorzystaniu indukcji
elektromagnetycznej Faradaya – przewodzący płyn, przepływając przez rurociąg,
w otoczeniu którego istnieje pole magnetyczne wytworzone przez cewki przepły-
womierza i indukuje między elektrodami przyrządu napięcie, którego wartość jest
proporcjonalna do prędkości przepływu płynu (rys. 4). Przepływomierze te nadają

Rysunek 4. Zasada działania przepływomierzy elektromagnetycznych

się do mierzenia przepływu jedynie cieczy przewodzących prąd, chociaż w obec-
nie stosowanych urządzeniach wymagane minimalne przewodnictwo substancji to
zaledwie setne części µS. Fakt ten wyklucza ich stosowanie w pewnych branżach
– np. w przemyśle naftowym i petrochemicznym. Wśród zalet należy wymienić
fakt, że pomiar z ich wykorzystaniem jest nieinwazyjny, można je montować w
rurociągach o małej średnicy, a ponadto brak w nich ruchomych części podatnych
na uszkodzenie lub zużycie. Przepływomierze elektromagnetyczne sprawdzają się
też w aplikacjach wymagających umieszczenia czujnika w środowisku korozyjnym
oraz do pomiarów przepływu ścieków lub cieczy chemicznie aktywnych.

1.3. Urządzenia wirowe i turbinowe

Wirnik jest poruszany przez przepływające medium, a prędkość jego obrotów
jest proporcjonalna do natężenia przepływu (rys. 5). W związku z tym niezbędny

Rysunek 5. Przepływomierz turbinowy

jest element umożliwiający pomiar tej prędkości, którym w przepływomierzach
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turbinowych najczęściej jest czujnik magnetyczny lub optyczny, przetwarzający
obroty wirnika na sygnał elektryczny. Znaczący wpływ na dokładność pomiarów w
przepływomierzach tego typu ma lepkość monitorowanego płynu. Zaletą przepły-
womierzy turbinowych jest natomiast m.in. kompaktowa konstrukcja, ułatwiająca
instalację urządzeń tego typu np. tam, gdzie występują ograniczenia przestrzenne
(np. w maszynach).

Działanie przepływomierza wirowego bazuje z kolei na teorii ścieżki wirowej
Karmana, zgodnie z którą nieopływowa przegroda umieszczona na drodze prze-
pływającego płynu powoduje powstawanie wirów i ich naprzemienne odrywanie
się od jej boków z częstotliwością proporcjonalną do prędkości przepływu. Do zli-
czania wirów generowanych przez przegrodę wykorzystuje się różne metody, przy
czym najczęściej stosuje się czujniki piezoelektryczne, pojemnościowe lub ultradź-
więkowe. Przepływomierze wirowe uważane są za jedne z bardziej uniwersalnych
urządzeń do pomiaru przepływu. Mogą mierzyć przepływ zarówno gazów, cieczy,
jak i pary wodnej. W porównaniu do innych typów przepływomierzy nie dotyczą
ich też ograniczenia odnośnie do ciśnienia i temperatury monitorowanych płynów,
gdyż nawet przy wysokich wartościach tych parametrów przepływomierze wirowe
zapewniają wysoki poziom niezawodności i dokładności.

1.4. Przepływomierze masowe

Jednym z powodów, dla których przeprowadza się pomiary masowego natęże-
nia przepływu, jest możliwość uzyskania dokładniejszych wyników. Na precyzję
pomiarów objętościowych wpływ mają bowiem rozmaite czynniki, w tym lep-
kość, gęstość, temperatura lub ciśnienie mierzonego płynu, które zmieniać się
mogą w nieprzewidziany sposób w związku np. ze zmianą warunków, w jakich
realizowany jest sam monitorowany proces. W pomiarach masowego natężenia
przepływu czynniki te nie mają bezpośredniego wpływu na wynik pomiarów.
Ponadto informacja o masie jest w niektórych przypadkach bardziej użyteczna
– np. tam, gdzie dawkuje się substancje chemiczne do przeprowadzenia reakcji
lub gdzie na podstawie masy wycenia się sprzedawany towar. Ponadto istnieje
bezpośredni związek między objętościowym a masowym natężeniem przepływu
i można przeliczyć jedną wartość na drugą, o ile znana jest gęstość mierzonego
płynu.

Rysunek 6. Przepływomierz masowy Coriolisa
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Najbardziej znanym przykładem czujników masowych są przepływomierze Co-
riolisa. Urządzenia te nazwę swą zawdzięczają efektowi wywołanemu tzw. siłą
Coriolisa, która sprawia, że tor ruchu ciała poruszającego się ze stałą prędkością
względem obracającej się Ziemi będzie zakrzywiony. W podstawowej konstrukcji
przepływomierza Coriolisa wykorzystuje się zakrzywioną rurę, którą wprawia się
w drgania (rys. 6). Na skutek przepływu badanej cieczy rurka ulega skręceniu
w stopniu proporcjonalnym do masowego natężenia przepływu, a jej odchylenie
jest mierzone przez odpowiednio rozmieszczone czujniki.

1.5. Przepływomierze ultradźwiękowe

Przepływomierze ultradźwiękowe są przyrządami pomiarowymi, które mierzą
prędkość przepływu medium przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku
przepływu. Zasada działania przepływomierza ultradźwiękowego bazuje na po-
miarze różnicy czasów przejścia fali ultradźwiękowej wywołanej efektem Dopple-
ra (rys 7). Fala emitowana jest naprzemiennie pomiędzy dwoma czujnikami po-
miarowymi zamontowanymi na rurociągu. W przypadku braku przepływu czasy
przejścia fali w obu kierunkach są jednakowe. Gdy fala rozchodzi się przeciwnie
do kierunku płynącej cieczy, prędkość propagacji jest mniejsza niż w kierunku
zgodnym z ruchem cieczy. Mierzona przez system różnica czasów przejścia jest
proporcjonalna do prędkości cieczy w rurociągu i po uwzględnieniu profilu i pola
przekroju poprzecznego rury pozwala wyznaczyć objętość strumienia.

Rysunek 7. Przepływomierz ultradźwiękowy

Do zalet tej metody zalicza się przede wszystkim bezkontaktowy pomiar ze-
wnętrzny (idealne rozwiązanie dla pomiaru przepływu cieczy silnie agresywnych
lub w przypadku wysokich ciśnień). Oprócz tego zwraca się uwagę na wysoką
trwałość oraz na bezpośredni montaż na istniejącej instalacji. Tym sposobem
zyskuje się możliwość wdrożenia układu pomiarowego bez przerywania procesu.
Pomiar tą metodą jest nieinwazyjny i nie wprowadza spadku ciśnienia [1].

1.6. Przepływomierze pływakowe - Rotametry

Są to urządzenia, których głównym elementem jest pływak, a jego pozycja
przy określonym natężeniu przepływu ustala się w momencie, gdy siła wyporu
i grawitacji oddziałujące na pływak równoważą się (rys. 8). Jednym z powodów,
dla których dawniej w procesach zautomatyzowanych ten typ przepływomierzy
był praktycznie wykluczony, jest fakt, że większość z nich nie generowała mie-
rzalnego sygnału wyjściowego i wynik pomiaru należało odczytywać „ręcznie” ze
skali naniesionej na przyrządzie.
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Rysunek 8. Przepływomierz pływakowy

Obecnie jednak, oprócz przepływomierzy w wersjach w pełni mechanicznych,
standardem są rotametry wyposażone w moduły generujące sygnał elektryczny,
które mogą bez problemu współpracować z pozostałymi elementami systemu au-
tomatyki. Za zastosowaniem przepływomierzy pływakowych w niektórych aplika-
cjach może przemawiać koszt, znacznie niższy w porównaniu do innych, bardziej
skomplikowanych przyrządów.

Zaleta ta jest jednak istotnie równoważona przez niską dokładność pomiarów,
która w zastosowaniach wymagających dużej precyzji może nawet przeważyć na
niekorzyść przyrządów tego typu. Ponadto problemem są pomiary cieczy o dużej
lepkości. W miarę użytkowania płyn taki oblepia pływak, tworząc na nim warstwę,
która negatywnie wpływa na dokładność pomiarów, zawyżając prawidłowe wyniki
nawet kilkukrotnie.
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2. Stanowisko badawcze

Stanowisko laboratoryjne (rys. 9) składa się z następują elementów [2]:

1. miernik z komparatorem (wyświetlanie wartości różnicy ciśnień, temperatury
w obiegu pierwotnym i wtórnym, zabezpieczenie podgrzewacza)

2. szafa zasilająco-sterownicza SZS-1
3. membranowy zawór bezpieczeństwa Callefi DN15, ciśnienie otwarcia 3 bar
4. przeponowe naczynie wzbiorcze Flexcon C8 firmy Flamco
5. pojemnościowy podgrzewacz wody SHU10Si firmy Stieber Eltron
6. pompa bezdławnicowa Star-RS 25/6 firmy Wilo
7. elektroniczna pompa bezdławnicowa Stratos 25/1-8 firmy Wilo
8. płytowy wymiennik ciepła LB31-10 firmy Secespol, lutowany PN 30 bar
9. blat z płyty wiórowej laminowanej
10. zawór do równoważenia instalacji Hydrocontrol R firmy Oventrop, DN15,

kvs = 4m
3

h

11. rotametr KM18-10 firmy Meister Strömungstechnik, zakres pomiarowy 100÷
1000 l

h

12. zawór regulacyjny VVP45.15-2.5 firmy SBT, DN15, kvs = 2, 5m
3

h

+ siłownik elektromechaniczny SSB61 firmy SBT, sterowany sygnałem cią-
głym 0÷ 10V DC

13. zespół manometr-odpowietrznik, zakres pomiarowy 0÷ 2, 5 bar
14. wodna nagrzewnica powietrza VBC400 firmy Systemair
15. wentylator WB250 firmy Gospel, wydatek 800m

3

h

Obydwa obiegi (pierwotny i wtórny) są wykonane jako zamknięte, czyli nie
połączone z atmosferą. Dla kompensacji przyrostu objętości wody spowodowanej
wzrostem temperatury, zastosowano przeponowe naczynia wzbiorcze Flexcon C8
firmy Flamco. Są to urządzenia przeznaczone do pracy w układach o ciśnieniu
nominalnym 6 bar. W modelu ze względów praktycznych nie zastosowano jako
źródła sieci cieplnej, lecz zastąpiono ją podgrzewaczem elektrycznym firmy Stiebel
Eltron. Ten dziesięciolitrowy zbiornik jest wyposażony w grzałkę o mocy 2 kW
i termostat elektromechaniczny. Maksymalna temperatura wody w podgrzewaczu
może dochodzić do 85◦C. Przekazanie ciepła z obiegu pierwotnego do wtórnego
odbywa się w wymienniku płytowym LB31-10 firmy Secepol.

Do pomiaru ciśnień w obiegach użyto manometrów z rurką Burdone’a, o za-
kresie 0÷ 2, 5 bar i klasie dokładności 1,6. Przepływ jest mierzony na 2 sposoby:
• bezpośrednio – z użyciem rotametru KM18-10 firmy Meister Strömungstechnik
• pośrednio – poprzez spadek ciśnienia statycznego na kryzie pomiarowej.
Kryza pomiarowa jest częścią zaworu do równoważenia instalacji hydraulicznych
Hydrocontrol firmy Oventrop. Temperatura jest mierzona elektronicznie poprzez
czujniki termistorowe.

Źródłem ciepła w obiegu pierwotnym jest pojemnościowy podgrzewacz wody.
Pompa Po1 kieruje wodę z podgrzewacza do płytowego wymiennika ciepła. Stąd
czynnik po oddaniu ciepła przepływa do rotametru R1 na którym można dokonać
bezpośredniego odczytu wielkości strumienia objętości. Następnie woda trafia do
przelotowego zaworu regulacyjnego Y1, który ”wykonując polecenia” regulatora
temperatury utrzymuje przepływ na zadanym poziomie. Dalej czynnik napotyka
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Rysunek 9. Stanowisko laboratoryjne węzła cieplnego

ma swojej drodze zawór Z1 do równoważenia instalacji hydraulicznych. Na sta-
nowisku służy on do ustawiania wstępnego dławienia, oraz pełni funkcję kryzy
pomiarowej. Połączony z jego króćcami sygnałowymi czujnik różnicy ciśnień prze-
twarza tę wielkość na standardowe napięcie 0 ÷ 10V DC. Następnie woda wraca
do podgrzewacza, gdzie obieg się zamyka.

Obieg wtórny stanowi ”niska część” wymiennika płytowego, pompa Po2, oraz
wodna nagrzewnica powietrza N1, w której oddawane jest ciepło wytworzone
w modelu. Nagrzewnica po stronie powietrznej jest połączona z istniejącą insta-
lacją wentylacyjną.
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Rysunek 10. Schemat hydrauliczny węzła cieplnego
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3. Przebieg ćwiczenia

1. Zapoznać się z budową stanowiska laboratoryjnego. Odszukać na schemacie
(rys. 9) podstawowe elementy układu, tzn. pompę obiegu pierwotnego Po1,
zawór równoważący Z1, rotametr R1, czujnik różnicy ciśnień B4.

2. Włączyć zasilanie szafy SZS-1
3. Na regulatorze temperatury (fot. 11) ustawić temperaturę zadaną (czerwo-

ne wskazanie) niższą o ok. 1◦C od aktualnej temperatury wody w obiegu
pierwotnym (zielone wskazanie).
Nastąpi zamknięcie zaworu Y1

Rysunek 11. Regulator ATR242

4. Ustawić na Po1 wysokość słupa wody = 1m
5. Odczytać następujące parametry: R1, B4, Z1
6. Zwiększyć zadaną temperaturę o 10◦C w stosunku do aktualnej tempera-

tury (Tzadana − Taktualna = 10◦C)
7. Dla 3 lub więcej wartości wysokości słupa wody (określonych przez prowa-

dzącego) zmieniać nastawy Z1 i wypełnić tabelę 3.
8. Sposób odczytu przepływu przy użyciu suwaka Oventrop.

• Odnaleźć na suwaku odpowiedni rodzaj zaworu
• Ustawić na górnym suwaku wartość ciśnienia (w Bar) odczytanego

z miernika (fot. 12)
• Odczytać wartość przepływu V.

Rysunek 12. Miernik z komparatorem
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