
KVANTOMÉTER



KONSTRUKCIÓ ÉS MÛKÖDÉS

a turbinás gázmérõk telje-
sítményét, melyet szállítás
ellenõrzési mérésekhez
használnak.
A CPT kvantométereknek
egyéb más elõnyei a követ-
kezõk: csúcsminõség,
könnyû karbantartás, széles-
körû külsõ egységek melyek
a kvantométerekhez csatla-
koztathatók pl.: mennyiség
korrektorok, adatregiszte-
rek, adatátviteli rendszerek.
Ennek köszönhetõen, a CPT
kvantométerek elfogadottak,
mind a hazai, mind a külföldi
vevõk körében.

A CPT kvantométerek a követ-
kezõ fõ részekbõl állnak:

nyomásálló mérõház
áramlásrendezõ a bemeneti
oldalon
mérõegység turbina lapá-
tokkal
mágneses kuplung, mérõfej
a turbina lapátokkal
mágneses kuplung, mint
átviteli eszköz a mérõegység
és a kijelzõegység között
kijelzõ fej

A CPT kvantométereket azért
terveztük, hogy vevõinket
megbízható és olcsó mérõ-
eszközökkel lássuk el másod-
lagos áramlási mérésekhez.
A turbinás és forgódugattyús
gázmérõk tervezésében és
gyártásában szerzett nagy
tapasztalataink az ipari kvan-
tométerek kifejlesztéséhez
vezettek.
Figyelembe véve vevõink
igényeit, létrehoztunk egy
kiváló metrológiai tulajdonsá-
gokkal és mûködési teljesít-
ménnyel rendelkezõ mérõ-
eszközt, amely megközelíti
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1. táblázat A legismertebb gázok
fizikai tulajdonságai,
melyek a CPT
kvantométerekkel
mérhetõk:
101,325 kPa és
20 ºC sûrûségen.



ÁLTALÁNOS MÛSZAKI ADATOK

1. táblázat:

Max. mért
térfogatáram

Qmax

Min. mért
térfogatáram

Qmin

LF
Impulzussûrûség

[m³/impulzus]

Névleges nyomás: PN16, PN20, ANSI 150

Névleges átmérõ: DN50–DN150 más nyomásosztályok külön kérésre

A mérõtest anyaga: alumínium

Térfogatáram: 6–1600 m³/h más térfogatáram külön kérésre

Mérési tartomány: 1:20 minimum atmoszférikus nyomáson
Néhány mérõnek kisebb tartománya van.

Engedélyezett közegek: lásd 1. táblázat

Mûködési helyzet: vízszintes vagy függõleges

Hõmérséklet tartomány: gáz hõmérséklet: -20°C-tól +60°C-ig

környezeti hõmérséklet: -25°C-tól +70°C-ig

1. ábra CPT kvantométer alapméretei

Súly

M16 csavar
No. x L



MÉRÉSI KIMENETEK

NYOMÁS KIMENET

IMPULZUS ÉRZÉKELÕK

A mûködési nyomást (referencianyomást) a „pr” jelû nyomás mintavételi csapon vehetõ, amely a mérõ

test egyik oldalán található.

A mechanikus kijelzõ egység jelzi a mért gáz tényleges mennyiségét a mûködési hõmérsékleten

és mûködési nyomáson. 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)

– F indukciós impulzusérzékelõvel (NAMUR)

3. táblázat Gyújtószikramentes áramkörök
tápáramforrásának megengedhetõ
paraméterei.

2. ábra Kimenõ mérés helye (felülnézet)

3. ábra Impulzus érzékelõ érintkezõcsap
számozása a 1 és 2 dugaszolóaljzatokon.
A dugaszolóaljzatok a TOUCHEL
érintkezõcsap C091 31H006 100 2
számaihoz illeszkednek.

Impulzus érzékelõ érintkezõcsap
számozása a HF3 impulzus adó
dugaszolóaljzatán.
A dugaszolóaljzatok
a TOUCHEL érintkezõcsap
C091 31D004 100 2
számaihoz illeszkednek.

4. ábra

A CPT kvantométerek 7 impulzusérzékelõvel, szerelhetõk fel:

LFK – alacsony frekvenciás reedcsõves impulzusérzékelõ LFK1, LFK2
LFI alacsony frekvenciás indukciós impulzusérzékelõ LFI1, LFI2
HF indukciós impulzusérzékelõ a kijelzõben HF1, HF2
HF indukciós impulzusérzékelõ felett a turbinás lapát HF3, HF4
HF indukciós impulzusérzékelõ a referencia lapát felett HF5, HF6
AFK nem megtéveszthetõ reedcsõ AFK

A turbinák lapátjai alumíniumból készülnek. Ez teszi lehetõvé, hogy minden egyes CGT turbinás
gázmérõ HF indukciós impulzusérzékelõkkel legyen ellátva.
A turbina kerék cseréje extra költséggel nem jár.

–
–
–
–
–
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A CPT KVANTOMÉTER KIVÁLASZTÁSA

Hogy a megfelelõ méretû turbinás kvantométert kiválasszuk, a következõ mûködési paramétereket

kell ismerni: átfolyás Q és Q ³ nyomástartomány pmin m és pmax m³

Hõmérséklet tartomány T és T .

A szokásos átfolyás normál körülményekre van megadva: Q és Q

Alap körülmények (NPT körülmények: alap hõmérséklet és alapnyomás) országoktól függõ.

A következõ képlet segítségével, a szabványos átömlés köbméter per óra arányszámot

a tényleges átömlés mûködési nyomáson arányszámra válthatjuk át:

min m max m

min m max m

min m³ max m³

A kvantométer méretét a következõ képlet segítségével kell kiválasztani

(felhasználva a tényleges átfolyást mûködési nyomáson):

ahol Q és Q minimum és maximum átömlés a 2. táblázat szerint.

A mérési tartomány növekszik a mûködési nyomással.

A korrigált érték csökken és a következõ képlettel kiszámítható:

min m max m³

Qmin c

DEFINÍCIÓK:

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]

3

3

3

3

korrigált min. átömlõ mennyiség m³/h

gáz normál sûrûsége (kg/m³)

lásd 1. táblázat

nyomásmérõn mért nyomás,

mûködési körülmények között [bar g]

sûrûség mûködési körülmények

között (kg/m³)

levegõ normál sûrûsége

1,2 kg/m³

maximális mûködési nyomás

(bar a)

minimális mûködési nyomás

(bar a)

maximális mûködési

hõmérséklet [K]

minimális mûködési

hõmérséklet [K]

tényleges gáztényezõ

mûködési hõmérsékleten

(PN16 Z 1 részére)

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 tájékoztató és az összes elõírás megköveteli
a COMMON S. A. megerõsítését.



NYOMÁSVESZTESÉG

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS
MÛKÖDÉSI JAVASLATOK

A nyomásveszteség, amely a gáz mérõn történõ átáramlása során keletkezik,
atmoszférikus körülményekre lett meghatározva.

Hogy meghatározzuk más, magasabb
nyomásokra a nyomásveszteséget, 
akkor a következõ képletet kell alkalmazni:

MEGHATÁROZÁS:
nyomásveszteség

nyomásveszteség

5. ábra diagramja szerint

manometrikus 

nyomás 

[bar] 

normál gázsûrûség

[kg/m ]3

levegõ normál gázsûrûsége

[1,25 kg/m 
alapnyomás 
(1,01325 bar)

3]

5. ábra Nyomásveszteségi diagram 
= 1,25 kg/m³ gázsûrûség eseténñ

A mérõket az eredeti csomagolásban kell az üzembehelyezés helyszínére leszállítani.

A mért gáznak tisztának, száraznak és szilárd szennyezõdésektõl mentesnek kell lenniük.
Javasolt a bejövõ csõvezetékbe szûrõ beépítése (10 mikron).

Az üzembehelyezést megelõzõen javasolt egy ideiglenes kúpos szûrõ beépítése is.

Az üzembehelyezést megelõzõen a bemenõ és kimenõ csatlakozó karimák
egytengelyûségét megfelelõen be kell állítani.
A gáz áramlási iránya megegyezõ kell, hogy legyen a mérõ testén feltüntetett nyíl irányával.

Amennyiben a mérõ kûltérben kerül felszerelésre, azt óvni kell az idõjárás közvetlen hatásaitól.
Amikor a gáz áramlása megkezdõdik az üzembe helyezés során, az elzáró szerelvényeket
fokozatosan nyissuk, hogy fokozatos nyomásemelkedést biztosítsunk.

A MÉRÕKET MINDIG AZ ELÕÍRÁSOKNAK MEGFELELÕEN HELYEZZÜK ÜZEMBE!

COMMON S.A.
Ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Lodz, Poland 
Tel.: +48 42 253 66 57

+48 42 253 66 58 
Fax +48 42 253 66 99
http://www.common.pl
e-mail: common@common.pl

AZ ÖN PARTNERE:

H-1122 Budapest, Városmajor utca 7-9.
Tel./fax: (36 1) 269 3146
www.metcom.hu


