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A forgódugattyús gázmérõk olyan áramlásmérõk,
melyeket a gázmennyiség mérésére terveztek, a gáz
ellenõrzött szállítására vagy mûszaki mérésekre hasz-
nálják. A gázmérõket fõleg 0,2 – 650 m³/h, közötti
átömlõ mennyiségeknél alkalmazzák 20 bar nyomásig.
Különleges tervezésû forgódugattyús gázmérõk maga-
sabb nyomáson is használhatók.
A CGR forgódugattyús típusú mérõket fõleg ott alkal-
mazzák, ahol nagy pontosságú mérésre van szükség:

földgáz szállításakor
elsõdleges és másodlagos mérésekre
földgáz és az iparban használatos nem agresszív
gázok ellenõrzõ méréseire
átfolyás mérésére mûszaki célokból

Az alkalmazások többsége regionális vagy helyi gáz állomások. Nagyon nagy pontosságú
eszközök, melyek ellenállóak az áramlási zavaroknak és széles mérési tartománnyal
rendelkeznek, ezért a CGR forgódugattyús gázmérõk kielégítik a vevõk mûszaki igényeit.



KONSTRUKCIÓ ÉS MÛKÖDÉS

A gáz átömlik a forgódugattyús
gázmérõ mérõkamráján meg-
forgatva a kettõ darab „8” alakú
rotorokat. A mérõkamra és a
rotorok közé zárt gázmennyi-
ség egy teljes ciklus alatt
négyszer kerül átszállításra
a mérõ bemenete és kimenete
között. A vezérmû a rotorokat
90°- ba állítja egyiket a másik-
hoz viszonyítva. A fogaskerék-
csoport és a gázt át nem eresz-
tõ és hermetikus mágneses
kuplung átadja a rotor forgását
a mérõ kijelzõ egységnek,
amely el van különítve a nyo-
mástartó háztól. A tényleges
átáramló gáz mennyisége a
mechanikus kijelzõn kerül
kijelzésre. A mérõdoboz
egy különálló egység a nyomás-
tartó házban van beszerelve
elasztomer tömítéssel.

Ennek köszönhetõen a lehetsé-
ges feszültségeknek, mint pél-
dául a nem egy síkban szerelt
csõ okoz, nincsenek hatással a
CGR forgódugattyús gázmérõ
mérési eredményeire. Még
amellett a mérõ doboz elemei
gondosan kiválasztott hõtágu-
lási tényezõvel rendelkezõ anya-
gokból került legyártásra. Ez
minimálisra csökkenti a hõmér-
séklet okozta feszültségeket,
amelyek a rotorok megszorulá-
sához vezethetnek. Az összes
fenti tényezõ figyelembevételé-
vel, a csúcs precíziósgépi meg-
munkálások lehetõvé teszik a
kicsi, de szükséges hézagok
csökkentését a forgó rotorok
és a mérõkamra fala között,
ami minimálisra csökkenti a
gázszivárgást és nagyon magas
pontosságot,

és széles mérési tartományokat
biztosít az általunk gyártott CGR
típusú forgódugattyús gázmérõk
számára.
A CGR típusú forgódugattyús
gázmérõ a következõ fõ részek-
bõl áll:

Nyomásálló mérõház
Mérõegység
Mágneses kuplung
Kijelzõ fej

Az összes egység megköveteli
a megfelelõ szervizt és karban-
tartást, mint például a mechani-
kus számláló, LF (HF) aljzatok,
olajozószelence és ürítõ szele-
pek, üveges olaj szintjelzõ,
melyek a mérõ elülsõ felén
helyezkednek el. Ennek köszön-
hetõen, a CGR típusú mérõ
hátsó oldalát nem kell eltávolí-
tani hozzáférhetõség miatt,
így az akár falakhoz vagy más
egyéb építmény közelében
elhelyezhetõ, ami csökkenti a
szükséges szerelési hely nagy-
ságát.

Nyomásálló mérõház

Kijelzõ fej

Mágneses kuplung

Mérõegység



ÁLTALÁNOS MÛSZAKI ADATOK

KONSTRUKCIÓ

ÉS MÛSZAKI

ADATOK

1. táblázat

Maximális
átömlés

Minimális átömlési tartomány
Q [m³/h]min

Verzió V ciklikus
mennyi-

ség [dm³]

Impulzus
sûrûség

[m³/pulse]

p – alap, ajánlott

s – nagy sebességû verzió, kisebb méretek, nagyobb lehetséges mérési tartomány, magasabb zajszint

w – alacsony sebességû verzió, nagyobb méretek, kisebb lehetséges mérési tartomány, alacsonyabb zajszint

Nyomásosztály: PN1 6, ANSI150

Mérõ méretek: G16 G400

Névleges átmérõ: DN 40 – DN100

Mérõ test: Alumínium

Átfolyás: 0,2 – 650 m³/h

Átömlés iránya: Változtatható, különbözõ irányokba, minden átépítés
nélkül

Mérési tartomány: 1:250-ig, a mérõ nagyságától függõen

Hõmérséklet tartomány: gáz hõmérséklet -20°C to +60°C
környezeti hõmérséklet -25°C to +70°C

Megengedett közegek: Lásd 2. táblázat

(Lásd 7. Fejezet: “Üzembehelyezési és mûködési ajánlatok”)



Mérési pontosság: EU követelmények és annál jobbak
Legalább garantált: Q – Q < ± 1%

Q – Q < ± 2%
t max

min t

Q – átmeneti áramlás
Q = 0,1 Q mérési tartománynál 1:50
Q = 0,05 Q ahol a mérési tartomány

nagyobb mint 1:50

t

t max

t max

Argon

Bután

Széndioxid

Szénmonoxid

Etán

Etilén

Hélium

Metán

Földgáz gáz

Nitrogén

Propán

Acetilén

Hidrogén

Levegõ

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

normál IIB

speciális IIC

speciális IIC

Gáz
Vegyjel

(képlet)

Sûrûség

[kg/m³]

Levegõhöz
viszonyított

sûrûség

Gázmérõ

kivitele

MÉRÉSI KIMENETEK

NYOMÁS ÉS HÕMÉRSÉKLET TELJESÍTMÉNYEK

IMPULZUSÉRZÉKELÕK

A referencianyomás (mûködési nyomás) vehetõ a mérõház közepén elhelyezett mintavételi
csapon amely ”pr” jelöléssel van ellátva. A test ugyanezen oldalán van egy másik csap,
amely szükség esetén a kimenõ nyomás mérésére szolgál. Ugyanezen csapok a ház
másik oldalán is el vannak helyezve. A gáz hõmérsékletének mérésére a gázmérõ tetszõlegesen
felszerelhetõ kettõ hõmérõ tartóval a mérõtest belsõ oldalán elhelyezve. Ugyanezen csapok
a ház ellenkezõ oldalán is felszerelhetõk.

A mechanikus kijelzõ egység jelzi a ténylegesen mért átömlõ gáz mennyiségét mûködési
nyomáson és hõmérsékleten. Tengelye körül 350°-al elfordítható, hogy a leolvasást és az impulzus
érzékelõ csatlakoztatását megkönnyítse. A kijelzõ egy alacsony frekvenciás LFK val van ellátva
egy rezgõnyelves impulzusadóval csatlakoztatva normál kivitelben.
Külön kérésre a kijelzõ felszerelhetõ:
– LFI indukciós impulzusérzékelõvel (NAMUR)
– HF indukciós impulzusérzékelõvel (NAMUR)

2. táblázat: A leggyakrabban
használt gázok fizikai tulajdonságai,
a CGR típusú forgódugattyús
gázmérõvel,101,325 kPa
sûrûségen és 20°C-on mérhetõek.



MÉRÉSI

KIMENETEK

3. táblázat: Gyújtószikramentes áramkörök
tápáramforrásának megengedhetõ paraméterei.

Külsõ nyomás
mintavételi csap

Referencianyomás csap

Mérõ kijelzõ

Hõmérséklet mérés
helye (lehetõség) Aljzat 2. (lehetõség)

Aljzat 1.
2. ábra Mérõ kimenetek helye

A CGR forgódugattyús gázmérõk felszerelhetõk max. 6 impulzusérzékelõvel

LFK – alacsony frekvenciás reedcsõves impulzusérzékelõ LFK1, LFK2
LFI – alacsony frekvenciás indukciós impulzusérzékelõ LFI1, LFI2
HF – indukciós impulzusérzékelõ a kijelzõben HF1, HF2
AFK – nem megtéveszthetõ reedcsõ AFK

3. ábra Impulzus érzékelõ érintkezõcsap számozása a 1 és 2 dugaszolóaljzatokon

2 Dugalj impulzusérzékelõk

A dugaszolóaljzatok a TUCHEL érintkezõcsap C091 3 1 H006 100 2 számaihoz illeszkednek

Érintkezõ-
csap száma 1 Dugalj impulzusérzékelõk



MÉRETEK

A fõ méreteit és a súlyát a CGR típusú forgódugattyús gázmérõknek a 4. táblázat tartalmazza.

“171” sorozat

“241”sorozat
5. ábra CGR típusú
forgódugattyús
gázmérõk méretei

4.táblázat

Súly Ciklikus
mennyiség

p – alap, ajánlott

s nagy sebességû verzió, kisebb méretek, nagyobb lehetséges mérési tartomány, magasabb zajszint

w alacsony sebességû verzió, nagyobb méretek, kisebb lehetséges mérési tartomány, alacsonyabb zajszint

–

–



MÉRETEK ÉS GÁZ-

MÉRÕ KIVÁLASZ-

TÁSACGR TÍPUSÚ FORGÓDUGATTYÚS
GÁZMÉRÕ KIVÁLASZTÁSA

Ahhoz hogy kiválasszuk a megfelelõ méretû forgódugattyús gázmérõt a következõ
mûködési paramétereket, kell ismerni:

átömlõ mennyiség Q and Q [m³/h]
nyomás tartomány p and p [bar a]
gáz hõmérséklet tartomány [K]

Rendszerint az átömlõ mennyiség tartományát normál körülményekre vonatkoztatva
adják meg: Q és Q [Nm³/h]. Alap körülmények (NPT körülmények: normál
hõmérséklet és normál nyomás) országtól függõ.
A következõ képletet a normál köbméter/óra átszámításánál alkalmazzák
a tényleges mûködési körülmények közti tényleges átömlõ mennyiség kiszámítására:

min m max m

min m max m

minN maxN

MEGHATÁROZÁSOK:

minimum átfolyó mennyiség

mûködési körülmények között [m /h]

maximum átfolyó mennyiség

mûködési körülmények között [m /h]

minimális normál

átfolyó mennyiség [Nm /h]

maximális normál

átfolyó mennyiség [Nm /h]

alapnyomás (országos szabvány

szerint) [bar a]

alap hõmérséklet

(országos szabvány

szerint) [K]

maximális mûködési

nyomás [bar a]

minimális mûködési

nyomás [bar a]

3

3

3

3

maximális mûködési

hõmérséklet [K]

minimális mûködési

hõmérséklet [K]

tényleges gáztényezõ

mûködési hõmérsékleten

(PN1 6 Z 1 részére)

A gázmérõ típusát (a ténylegesen átfolyó mennyiség mûködési körülmények között) képlet

segítségével kell kiválasztani:

Q < Q

Q > Q

ahol Q és Q minimális és maximális átfolyó mennyiség, jellemzõ a kiválasztott gázmérõre.

min min m

max max m

min max



NYOMÁSCSÖKKENÉS

Az elkerülhetetlen nyomásveszteség, amely a gáz, mérõn történõ átfolyása során keletkezik,
atmoszférikus körülményekre lett meghatározva.

Hogy meghatározzuk magasabb nyomásokra a nyomás veszteséget,
az alábbi képletet kell alkalmazni:

"171"sorozat "241"sorozat

6. ábra Nyomásveszteségi diagram
= 1,2 kg/m³- reñ

MEGHATÁROZÁS:

levegõ normál gázsûrûsége

[1,2 kg/m

alapnyomás (1,01325 bar)

3]

nyomás veszteség p

nyomás veszteség

6. ábra diagramja szerint

manometrikus nyomás [bar]

normál gázsûrûség [kg/m ]3



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS
MÛKÖDÉSI JAVASLATOK

A mérõket az eredeti csomagolásban kell az üzembe helyezés helyszínére leszállítani.

A mérõket kellõ óvatossággal kell kezelni, és óvni kell ütõdésektõl, esõ, hó és magas
páratartalom közvetlen hatásaitól.

A gázmérõk vízszintes és függõleges helyzetben is felszerelhetõk
(a kijelzõ fej 350°-ban elforgatható).

A bemenõ csövet gázszûrõvel kell felszerelni (10 mikronos ajánlott).
Az új állomások üzembe helyezését vagy szerelését megelõzõen ajánlott
egy Top Hat szûrõ vagy ideiglenes kúpos szûrõ felszerelése.

FIGYELEM! Erõsen szennyezett gáz gátolhatja a rotorok mûködését.
Ezért, a mérõdobozban kár keletkezhet, amely a gázáram útját elzárhatja!

Hogy biztosítsuk a kenõ rendszer megfelelõ mûködését a mérõt vízszintes helyzetben,kell
felszerelni és mechanikus lökések, rázkódások nem megengedhetõk az üzembe helyezés során.

Ajánlott a mérõ zárt térben történõ elhelyezése, ha erre lehetõség nyílik. Ha kültérben kerül
felszerelésre, akkor a közvetlen idõjárási hatásoktól azt védeni kell

A csõvezetékeket úgy kell felszerelni, hogy azok ne okozzanak nemkívánatos feszültséget a mérõn.

Amikor a gáz átfolyás elkezdõdik az üzembe helyezés során, az elzáró szerelvényeket
fokozatosan nyissuk, hogy fokozatos nyomásemelkedést biztosítsunk elkerülve, azt hogy
a mérõ meghibásodjon a hirtelen nyomáslökéstõl.

FIGYELEM! Ha az elzáró szerelvényeket hirtelen nyitjuk, akkor
a hirtelen megnövekedett nyomásemelkedés a mérõdoboz
meghibásodásához vezethet.

A MÉRÕKET MINDIG AZ ELÕÍRÁSOKNAK MEGFELELÕEN
HELYEZZÜK ÜZEMBE!

COMMON S. A. folyamatosan végez kutatásokat és termékfejlesztéseket.
A mûszaki elõírások és a konstrukció a további fejlesztések miatt változhatnak.
Ez a kiadvány csak egy általános tájékozató és az összes elõírás megköveteli
a COMMON S. A. megerõsítését.



AZ ÖN PARTNERE:

H–1065 Budapest, Révay u. 10.
Telefon: (36 1) 474 8787
Telefax: (36 1) 474 8777
www.metcom.hu


