Wykorzystuj¹c swoje ponad trzydziestoletnie doœwiadczenia w produkcji i monta¿u przep³ywomierzy
w kana³ach otwartych prezentujemy poni¿ej krótki opis wprowadzonych zmian w naszym uk³adzie
pomiarowym .Zmodernizowany uk³ad pomiarowy nosi oznaczenie Sm-03V i zachowuje wszystkie
zalety i funkcje stacji sm-03 z ultradŸwiêkowym czujnikiem poziomu .Nowy uk³ad doposa¿ono w
dodatkowy radarowy czujnik pomiaru prêdkoœci œcieków ,zmodyfikowano tak¿e oprogramowanie
i wyœwietlacz. Bardzo istotn¹ zmian¹ jest inny k¹t pochylenia zwê¿ki ,z zachowaniem jej dotych .
-czasowych
zalet : pomiar od zera, laminarny przep³yw , laminatowa konstrukcja.
Stara kompletacja uk³adu pomiarowego w studzience pomiarowej.
ultradŸwiêkowy
czujnik poziomu
z kompensacj¹
temperatury

rys

1

K¹t pochylenia zwê¿ki 26stopni

zwê¿ka serii KAMA

Punkt przelewowy 15 cm na dnem

Nowa kompletacja uk³adu pomiarowego w studzience pomiarowej.
ultradŸwiêkowy
czujnik poziomu
z kompensacj¹
temperatury

radarowy
czujnik prêdkoœci

rys
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zwê¿ka serii KAMA

K¹t pochylenia zwê¿ki 15stopni
Punkt przelewowy 8 cm na dnem
Celem zmiany by dopasowanie siê ¿yczeñ rynku oraz nie u¿ywanie do pomiaru czujnika dennego
mierz¹cego hydrostatycznie poziom i prêdkoœæ œcieków .Podstawow¹ jego wad¹ jest brak pomiaru
do czasu osi¹gniêcia odpowiedniego poziomu œcieków nad nim oraz brak pomiaru w przypadku
zamulenia go osadami i podobnymi nieczystoœciami ,o które w kanalizacji nie trudno.
W takich warunkach zapewnienie dok³adnoœci pomiaru +-5% wartoœci mierzonej przep³ywu
jest ma³o realne ,a czasem wrêcz niemo¿liwe - niektórzy dystrybutorzy deklaruj¹ nawet w takich
warunkach pomiaru b³¹d przep³ywu na poziomie +-1% .
zdjêcie jednego z du¿ej liczby zdemontowanych przez nas
uk³adów pomiarowych opartych o czujnik poziomu i prêdkoœci
zamontowany na dnie kana³u
czujniki prêdkoœci i poziomu œcieków
montowany na dnie i nad nim
do pewnego poziomu œcieków taki czujnik denny nie mierzy bo fizycznie
nie mo¿e a czujnik radarowy montowany wy¿ej jeszcze nie mierzy gdy¿
poziom œcieków jest za jeszcze za ma³y - ca³y ten obszar pomiary jest
nie mierzony co przek³ada siê na b³¹d pomiaru rosn¹cy z czasem
w zupe³nym przeciwieñstwie do naszej zwê¿ek

poziom

dno kana³u

Zastosowanie zwê¿ki o obni¿onym progu zachowuje wszystkie zalety naszej zwê¿ki rzeczywisty
przep³yw laminarny i rzeczywisty ( nie szacowany ) pomiar od 0m3/h na nawet litrów /h)
Dodatkowo uzyskano:
- zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywaj¹cych œcieków co znacz¹co poprawia dok³adnoœæ pomiaru
prêdkoœci przez czujnik radarowy w jego ca³ym zakresie pomiarowym
- znaczne zwiêkszenie zdolnoœci samooczyszczania siê zwê¿ki i kanalizacji.
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Stacja SM-03V wygl¹d wyœwietlacza
gniazdo pendrive
do zczytywania danych
3

Przep³yw bie¿¹cy 18,9 m. /h
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data wykresu
9 paŸdziernik 2018
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oœ czasu programowana 1 minuty do godziny mo¿e byæ ustawiona inaczej
data wykresu
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oœ czasu 1 s³upek od 10 minut do 24 godzin

Stacja SM-03PB wygl¹d wyœwietlacza ekran g³ówny
3

Przep³yw bie¿¹cy 0 m. /h
Parametry œcieków

pH 7

temp 16,4 C

- 0,2m/s

20 mm
850 mm
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poziom
1200 mm zakres

ON
OFF
-

+

otwarcie
klapy

2

Licznik sumaryczny

10%

1223456 m3
Liczniki przekroczeñ
126m.3

z pH < 7 >9

390 m 3

z temperatur¹

>35C
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W samej stacji Sm-03 PB nie dokonano zmian jedyn¹ zmian¹ w uk³adzie pomiarowym jest
zastosowanie obni¿onej zwê¿ki KAMA bez tensometrycznego czujnika prêdkoœci.W nowym
uk³adzie pomiarowym zastosowano radarowy czujnikiem prêdkoœci montowanym w komorze
pomiarowej nad œciekami rys. 2 Parametry i funkcjonalnoœæ uk³adu pomiarowego zachowano,
szczegó³y w karcie katalogowej stacji Sm-03PB. Zmodernizowane zwê¿ki KAMA nadal objête
s¹ ochrona patentow¹ i wzorem wspólnotowym UE. Zastosowanie obni¿onych zwê¿ek dalej
pozwala fizycznie zmierzyæ w kolektorze np Dn 3000 mm zarówno przep³yw 15l/godzine jak
kilku tysiêcy m godzinê a zastosowania radarowego czujnika prêdkoœci pozwala dalej mierzyæ
a¿ do pe³nego wype³nienia kolektora w uwzglêdnieniem kierunku przep³ywu -bez praktycznej
mo¿liwoœci wp³ywu osadu na pomiar. Wobec takiego rozwi¹zania stosowanie czujników dennych
do pomiaru poziomu i prêdkoœci wobec ich oczywistych wad jest co najmniej niecelowe nie
mówi¹c nic dok³adnoœci i powtarzalnoœci metrologicznej np. w skali miesi¹ca.
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