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ZASTOSOWANIE, BUDOWA

Do technologicznego i bilanso-
wego pomiaru objętości prze-
pływającego gazu proponuje-
my Państwu nasze następne  
urządzenie – przepływomierz 
turbinowy CPT-01.
Wykorzystując doświadczenia 
z konstruowanych wcześniej 
gazomierzy turbinowych CGT  
i rotorowych CGR stworzyli-
śmy przepływomierz posiada-
jący wiele wyróżniających go 
zalet:

bardzo dobre parametry  
metrologiczne stawiające 
CPT-01 bezpośrednio obok 
urządzeń przeznaczonych do 
pomiarów rozliczeniowych,
wysoka jakość wykonania, 
której rezultatem jest 24-mie- 
sięczna gwarancja z możliwo-

ścią jej przedłużenia,
bezproblemowa, bezobsłu-
gowa eksploatacja połączona 
z łatwą instalacją (w standar-
dzie CPT-01 może pracować 
w układach pionowych i po-
ziomych),
liczne możliwości współpracy 
z zewnętrznymi urządzenia-
mi elektronicznymi (np. ko-
rektorami CMK, CPS, CTK,  
rejestratorami CRI) i układa-
mi odczytu danych.
niewielkie gabaryty i mała 
waga,
niska cena.

Dzięki swoim cechom prze-
pływomierze CPT-01 spot-
kały się z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem zarówno na 
rodzimym rynku polskim jak  

maksymalne ciśnienie pracy: 1,6 MPa - PN16; 2,0 MPa - PN20, ANSI150 

średnice nominalne: DN50  DN150 inne na zapytanie 

przepustowość: 6  1600 m3/h inne na zapytanie 

zakresowość: 1:20, 1:30(1)  inne na zapytanie 

zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C  +60°C 
 otoczenia -25°C  +70°C 

pozycje pracy: pozioma i pionowa w standardzie 

oznaczenie budowy  
przeciwwybuchowej:      II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe
                 II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne

DANE TECHNICZNE

Wielkość 
G

Średnica  
nominalna DN

[mm]

Przepływ  
maksymalny  Qmax 

[m3/h]

Przepływ  
minimalny  Qmin 

[m3/h]

Waga impulsu  
nadajnika LF
[m3/impuls]

65

100

160

250

400

250

400

650

650

1000

1600

6

10

8

13

20(1)

13

20 (1)

32 (1)

32 (1)

50 (1)

80 (1)

0,1

1

1

1

10

Tabela 2.

1 2

Tabela 1. Gęstości (podane dla 101,325 kPa, 20°C)  
 najczęściej mierzonych przez CPT  
 gazów. Prosimy o kontakt w przy- 
 padku konieczności pomiaru gazu  
 niewymienionego w tabeli.

A

B

C

E

F

G

H

Masa
Szpilki M16  
I lość x dług.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

100

65

18

140

65

199

252

3,6

4 x 180

DN50

120

80

21

150

77

211

278

5,3

8 x 200

DN80

150

100

29

165

91

225

305

7,4

8 x 235

DN 100

180

127

50

190

116

243

351

11,6

8 x 270

DN 150

Uwaga: Ilość i długość szpilek dotyczy przyłączy PN16

ZESPÓŁ LICZYDŁA, NADAJNIKI IMPULSÓW

Przepływomierze turbinowe CPT-01 mogą być wyposażone aż w 7 nadajników impulsów:

Rys. 3. Numeracja pinów nadajników impulsów znaj-
dujących się w zespole liczydła. Do połączenia 
należy stosować 6-pinowy męski wtyk TUCHEL 
nr C091 31H006 100 2

nr
pinu

3 - 4

HF nad wirnikiem 
turbiny

HF 3

HF 1, HF 2

Ui = 16 V DC

Ii = 25 mA

Pi = 64 mW

Li = 50 µH

Ci = 30 nF

LFI, HF 3

Ui = 15,5 V DC

Ii = 52 mA

Pi = 169 mW

Li ≈ 40 µH

Ci = 28 nF 

LFK, AFK

Ui = 15,5 V DC

Ii = 52 mA

Pi = 169 mW

Li ≈ 0

Ci ≈ 0

Tabela 3. Dane techniczne nadajników  
 impulsów 

nr
pinu

1 - 4

2 - 5

3 - 6

Gniazdo 1 

LFK 1 (standard)

LFI 1

HF 1 lub AFK

Gniazdo 2

LFK 2

LFI 2

HF 2

Każdy przepływomierz CPT-01 wyposażony jest w obrotowy w zakresie 350º zespół liczydła za-
wierający: ośmiopozycyjny licznik mechaniczny, który umożliwia bezpośredni odczyt rzeczywistej 
objętości zmierzonego gazu oraz nadajnik impulsów niskiej częstotliwości kontaktronowy LFK. Na 
zamówienie CPT-01 mogą być wyposażone w dodatkowe nadajniki LF i/lub nadajniki wysokiej czę-
stotliwości HF (wewnętrzne HF 1, HF 2 w zespole liczydła i zewnętrzny HF 3 na korpusie głównym). 
Każdy przepływomierz posiada wirnik turbiny wykonany z aluminium, co pozwala na montaż nadajni-
ka HF 3 bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jego wymianą. 

WYJŚCIE POMIARU CIŚNIENIA
Przepływomierze CPT-01 posiadają wyjście pomiaru ciśnienia oznaczone „pr” z gwintem M12x1,5 
(standard) lub 1/4 NPT.

WYJŚCIA POMIAROWE3

GNIAZDO 1
(STANDARD)

GNIAZDO 2

Rys.2.  Rozmieszczenie  
 wyjść pomiarowych

Rys. 4. Numeracja pinów nadajnika  
impulsów HF 3 znajdującego się na  
korpusie głównym. Do połączenia  
należy stosować 4-pinowy żeński 
wtyk TUCHEL nr C091 31D004 100 2

Rys. 1. Podstawowe wymiary przepływomierzy CPT-01.

(1) – możliwa zakresowość 1:30

 Symbol Nadajnik impulsów – opis  Opis na tabliczce 

 LFK niskiej częstotliwości kontaktronowy LFK 1, LFK 2

 LFI niskiej częstotliwości indukcyjny LFI 1, LFI 2

 HF wysokiej częstotliwości wewnętrzny w zespole liczydła HF 1, HF 2

 HF wysokiej częstotliwości zewnętrzny nad wirnikiem turbiny HF 3

 AFK niskiej częstotliwości kontaktronowy-kontrolny (stosowany wymiennie z HF 1) AFK

Wagi impulsów nadajników LF podane są w Tabeli 1. Wagi impulsów nadajników HF ustalane są 
indywidualnie dla każdego przepływomierza.

argon

azot

butan

dwutlenek węgla

etan

etylen

gaz ziemny

hel

metan

powietrze 

propan

tlenek węgla

acetylen

wodór
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N2

C4H10
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C2H6
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He
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-
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CO 
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1,16

2,53
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1,17

~0,75

0,17

0,67

1,20

1,87

1,16

1,09

0,084

1,38

0,97

2,1

1,53

1,06

0,98

~0,63

0,14

0,55

1

1,56

0,97

0,91

0,07

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

standardowe IIB

specjalne IIC

specjalne IIC

Gaz 
lub mieszanina 

gazów

Symbol
(wzór)

chemiczny

Gęstość
r

[kg/m3]

Gęstość 
względem
powietrza

Wykonanie
przepływomierza

i na rynkach zagranicznych  
(m.in.  w  krajach Unii Europej- 
skiej, Dalekiego Wchodu).

Podstawowe elementy przepły-
womierza CPT-01:

korpus główny (aluminiowy) 
z gniazdami pomiaru ciśnie-
nia,  nadajnika HF,
zespół pomiarowy: z kierow-
nicą strumienia, zespołem 
wirnika turbiny,
zespół przeniesienia napędu, 
przekazujący napęd z wirni-
ka turbiny do zespołu liczy-
dła wolnego od mierzonego 
gazu,
zespół liczydła, obrotowy,  
z ośmiosegmentowym liczni-
kiem i nadajnikami impulsów.



STRATY CIŚNIENIA
Przy doborze przepływomierza należy pamiętać, że wywołuje on spadek ciśnienia gazu  
w rurociągu. Dla gęstości mierzonego gazu różnych od 1,2 kg/m3 strata ciśnienia  
na przepływomierzu  wynosi:         

ZALECENIA INSTALACYJNE

Przepływomierze powinny być transportowane w opakowaniu firmowym, nie mogą 
być rzucane, poddawane silnym wstrząsom,
Przepływomierze mogą pracować zarówno w pomieszczeniach o ustabilizowanej 
temperaturze jak i na zewnątrz (wymagane jest osłonięcie przed bezpośrednim 
wpływem warunków atmosferycznych: śniegu, deszczu, gradu),
Przed układem pomiarowym zalecany jest montaż filtru dokładnego oczyszczenia  
o skuteczności co najmniej 10 mm.
Wszelkie prace związane z otwieraniem zaworów (powodujących zwiększenie 
przepływu przez urządzenie pomiarowe) należy wykonywać powoli przestrzegając 
zalecenia odpowiednich norm oraz nie powodować przekraczania Qmax 
przepływomierza. Dopuszcza się chwilowe przekroczenie Qmax o 20%.

Rys.5. Strata ciśnienia dla CPT-01  
 dla gęstości gazu ρa =1,2 kg/m3
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Partner Handlowy

Zapotrzebowanie na gaz wyraża się w metrach sześciennych normalnych (Nm3). Wielkość przepływomierza 
dobiera się korzystając z rzeczywistych warunków pracy (objętości rzeczywistej). Istnieje zatem 
konieczność przeliczania objętości normalnej na faktyczną objętość przepływającego gazu w miejscu  
pomiaru (wzór 1).
 (1)  VR=VN • Z • pN/pR • TR/TN

Przepływomierz powinien być dobrany tak, aby spełniał warunki:
Przepływ maksymalny przepływomierza Qmax powinien być większy od maksymalnego przepływu, jaki 
może zaistnieć w miejscu pomiaru Qmax R (wzór 2).
(2)  Qmax > Qmax R
Przepływ minimalny przepływomierza Qmin powinien być mniejszy od minimalnego przepływu, jaki może 
zaistnieć w miejscu pomiaru Qmin R (wzór 3). O ile przepływomierz mierzy gaz o nadciśnieniu powyżej 
0,1 MPa to przepływ minimalny skorygowany Qmin skr przepływomierza powinien być mniejszy od 
przepływu minimalnego w miejscu pomiaru (wzór 3a). 
(3)  Qmin < Qmin R (3a) Qmin skr < Qmin R
Zakres temperatur i ciśnień mierzonego gazu powinien mieścić się w zakresie pracy gazomierza (wzory 4, 5).
(4)  tmin < tR < tmax (5) pR < pmax

Do szybkiego, przybliżonego wyznaczenia maksymalnego i minimalnego przepływu rzeczywistego w miejscu 
pomiaru służą wzory (6) i (7):

(6) Qmax R = Qmax N • pN/pmin R (7) Qmin R = Qmin N • pN/pmax R

Do obliczania przepływu minimalnego skorygowanego korzysta się z wzoru (8):
 (8) Qmin skr = Qmin • √ra/ rR    gdzie rR = r • pmax R/ pN

Przykład
Należy dobrać przepływomierz dla stacji pomiarowej o parametrach Qmax N = 1000 Nm3/h, Qmin N = 90 Nm3/h,  
pmin R = 200 kPa, pmax R = 250 kPa, tR = 2°C  20°C
Qmax R = 1000 • 101,325/200 ≈ 506,6 m3/h, Qmin R = 90 • 101,325/250 ≈ 36,5 m3/h,
Pierwszym przepływomierzem, który spełnia warunek (2) jest G400 o Qmax = 650 m3/h (Tabela 2.).  
Przy zakresowości 1:30 Qmin tego przepływomierza wynosi 20 m3/h, a więc warunek (3) jest spełniony.
Przepływomierz CPT G400 PN16 obejmuje pełen zakres przepływów, jakie mogą pojawić się na stacji pomiarowej, 
spełnione są również warunki dotyczące zakresu ciśnień (5) i temperatur (4). Wybór średnicy nominalnej DN100 
lub DN150 zależy od względów ekonomicznych i/lub dopuszczalnych strat ciśnienia.

Przy doborze należy pamiętać, że do wyznaczenia przepływów rzeczywistych stosuje się wartość ciśnienia 
absolutnego.

OZNACZENIA:

∆p1 = rzeczywista strata  
  ciśnienia [Pa] 
∆p = strata ciśnienia dla  
  ρa=1,2 kg/m3 (Rys.5.) [Pa]
p = rzeczywiste nadciśnienie  
  pracy [kPa]
pN = ciśnienie normalne:  
  101,325 kPa
ρ = gęstość mierzonego  
  gazu według Tabeli 1. [kg/m3]
ρa = gęstość powietrza:  
  1,2 kg/m3

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych nie naruszających zgodności produktu z odpowiednimi normami.

OZNACZENIA:
TN  =  temperatura normalna: 273,15 K
TR  =  temperatura mierzonego gazu [K]
tmin  =  minimalna temperatura pracy  
  przepływomierza [°C]
tR =  temperatura mierzonego gazu [°C]
tmax  =  maksymalna temperatura pracy  
  przepływomierza [°C]
pN  = ciśnienie normalne: 101,325 kPa 
pR  =  ciśnienie mierzonego gazu [kPa]
pmin R  =  ciśnienie minimalne mierzonego gazu [kPa] 
pmax  =  maksymalne ciśnienie pracy  
  przepływomierza [kPa]
pmax R  =  ciśnienie maksymalne  mierzonego gazu [kPa]
ra  =  gęstość medium legalizacyjnego [kg/m3] 
  (dla powietrza 1,2 kg/m3) 
rR  =  gęstość gazu w miejscu pomiaru [kg/m3]
r  =  gęstość gazu według Tabeli 1. [kg/m3]
 

VR  =  objętość rzeczywista [m3]
VN  =  objętość  w warunkach  
  normalnych [Nm3]
Z  =  współczynnik ściśliwości,  
  dla pmax R < 500 kPa Z≈1
Qmax  =  przepływ maksymalny  
  przepływomierza [m3/h]
Qmax R  =  przepływ maksymalny w miejscu  
  pomiaru [m3/h]
Qmax N  =  przepływ maksymalny  
  w warunkach normalnych [Nm3/h]
Qmin  =  przepływ minimalny przepływomierza [m3/h]
Qmin R  =  przepływ minimalny w miejscu  
  pomiaru [m3/h]
Qmin skr =  przepływ minimalny przepływomierza  
  skorygowany [m3/h]
Qmin N  =  przepływ minimalny  
  w warunkach normalnych [Nm3/h] 

PRZEPŁYWOMIERZ 
        TURBINOWY 
                CPT-01


