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Laboratorul  Nr.4 

Tema: Încercarile debitmetrului electromagnetic 

1. Scopul lucrarii. 

Consta în a face cunostinta cu constructia, principiul de functionare si 

performantele debitmetrului electromagnetic. 

2. Caracteristicile tehnice ale aparatului. 

Debitmetrul electromagnetic este destinat pentru masurarea debitului 

voltmetric a unui lichid fara pericol de explozie cu o conductibilitate de 0,001 

pâna la 10 Sm/m. 

Debitmetrul consta dintr-un aparat primar de tipul PR, care serveste în calitate 

de traductor de debit si un aparat secundar de tipul IU-61, care transforma 

semnalul informativ a traductorului de debit într-un semnal unificat de esire 

de 0-5mA. 

Limita erorii de baza permisa este de 1% din limita superioara de masurare. 

Limita permisa a erorii suplimentare cauzata de schimbarea temperaturii 

mediului în banda de lucru este egala cu 0,3 din limita permisa a erorii de baza 

la fiecare 100C de variatie a temperaturii. 

Limita permisa a erorii suplimentare cauzata de schimbarea conductibilitatii 

mediului în banda 0,001-10 Sm/m este egala cu 0,5 din limita permisa a erorii 

de baza la schimbarea conductibilitatii de tori. 

Limita permisa a erorii suplimentare cauzata de schimbarea tensiunii de 

alimentare în limitele (+10) - (-15)% este egala cu 0,2 din limita permisa a 

erorii de baza. 

Limita permisa a erorii suplimentare cauzata de schimbarea frecventei 

tensiunii de alimentare de la cea nominala cu (+2)% si (-2)% este egala cu 0,2 

din limita permisa a erorii de baza. 

Timpul de stabilizare a regimului de lucru – 1h. 

Regimul de lucru a debitmetrului este nelimitat. 

3. Constructia si principiul de functionare a debitmetrului electromagnetic. 

Aparatul primar consta dintr-un tronson de conducta 4 si un electromagnet 1. 
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Tronsonul de conducta e confectionat dintr-un otel nemagnetic (inox) si în 

dependenta de valoarea debitului masurat poate avea diferite diametre 

interioare. Suprafata interioara a tronsonului de conducta este acoperita cu un 

material izolant 5. În sectiunea mijlocie a conductei sunt introdusi doi 

electrozi, care la fel sunt izolati de conducta. Pe ambele parti a conductei sunt 

situati polii electromagnetului astfel încât liniile câmpului magnetic sa fie 

perpendiculare pe directia diametrului electrozilor. Înfasurarea de excitatie 

consta din doua înfasurari identice situate pe ambele parti a conductei. În afara 

de înfasurarea de excitatie aparatul mai contine si o a doua înfasurare , în care 

se induce o t.e.m. proportionala cu tensiunea retelei si este folosita pentru 

compensarea erorii cauzata de caderea tensiunii din reteaua de alimentare.  

   Unul din neajunsurile debitmetrului electromagnetic consta în faptul ca în 

circuitul de masurare, câmpul magnetic de excitare induce o t.e.m. parazita cu 

frecventa retelei deplasata în faza cu 900 în raport cu semnalul informativ. 

Aceasta t.e.m. se exclude în mod electronic si prin simetrizarea circuitului de 

masurare. Cu acest scop unul din electrozii aparatului este legat cu doua 

conductoare astfel încât ele sa treaca sub poli diferiti si sunt conectati la un 

rezistor variabil. Semnalul de la celalalt electrod si contactul mobil a 

rezistorului variabil este aplicat la intrarea amplificatorului. Rezistorul variabil 

este scos pe panoul principal sub forma de „slit” folosit pentru ajustarea 

indicatiei „zero” a aparatului când debitul este nul.  

    Instalatia pentru încercarea debitmetrului (Fig.2) consta din doua rezervoare 

1 si 3 unite între ele printr-un ventil de evacuare 2. Rezervorul de sus se 

foloseste pentru acumularea lichidului care trece prin debitmetru 6, iar cel de 

jos pentru alimentarea cu lichid a pompei centrifuge 10. Instalatia mai este 

prevazuta pentru masurarea debitului si cu ajutorul diafragmei 7. Diferenta de 

presiune pe diafragma este masurata cu ajutorul manometrului diferential 5.  

     Ventilul 2 se foloseste pentru evacuarea lichidului din rezervorul de sus în 

cel de jos dupa efectuarea experimentului, iar ventilul 9 se foloseste pentru 

reglarea debitului în toata banda de masurare 1mA-5mA. 
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4. Pregatirea aparatului pentru lucru.    

    Pregatirea aparatului pentru lucru este necesara pentru:  

- a stabiliza regimul de lucru a aparatului prin functionarea continua cu 

sarcina de 90% timp de o ora (Acest interval se va scurta pâna la 10-

15min ). 

- a controla indicatia „zero” a aparatului la viteza nula a lichidului în 

conducta. 

Pregatirea aparatului se face prin îndeplinirea urmatoarelor operatii: 

- se umple conducta debitmetrului cu lichidul investigat în stare 

nemiscata. (În mod normal daca rezervorul de alimentare este plin 

aceasta cerinta este satisfacuta )  

- în mod mecanic se fixeaza acul indicator a aparatului în pozitia 

„zero”. 

- se conecteaza alimentarea motorului cu ajutorului butonului 

„Pornire” de pe panoul principal a standului si se regleaza sarcina de 

lucru a aparatului de 90% cu ajutorul ventilului 9 (curentul de sarcina 

4,5mA). 

- dupa un interval de 10-15min se opreste motorul si se conecteaza 

indicatia „Zero” cu ajutorul rezistorului variabil, axul caruia este 

accesibil pe panoul principal a aparatului secundar cu inscriptia 

„Indicatiei zero” (Rotirea axului rezistorului trebuie facuta încet pâna 

când acul indicator se va stabili în pozitia „Zero”). 

5. Efectuarea încercarilor. 

Esenta prezentei lucrari consta în: 

- determinarea debitelor volumetrice ce corespund semnalelor unificate 

de curent „I” de 5, 4, 3, 2, si 1mA. Si construirea graficului de tarare  

Qv = f(I).                                     

- determinarea erorilor de masurare a debitului cu ajutorul graficului de 

tarare. 

           Tararea aparatului  se face prin îndeplinirea urmatoarelor operatii: 
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- dupa controlul indicatiei “zero” cu ajutorul ventilului 9 de reglare a 

debitului se stabileste valoarea debitului corespunzator curentului de 

5mA. (Ventilul de evacuare 2 trebuie sa fie deschis). 

- se fixeaza nivelul “zero” în rezervorul de acumulare cu ajutorul 

indicatorului vizual de nivel. 

- se închide ventilul de evacuare 2 si simultan se apasa tasta contorului de 

înregistrare a timpului cu ajutorul traimerului. Se corecteaza valoarea 

debitului. 

-  când nivelul lichidului din rezervorul de acumulare atinge valoarea de 

25-30cm. Se închide ventilul 9 de reglare a debitului si simultan se 

stopeaza numaratoarea intervalelor de timp. 

- se masoara cu ajutorul unei rigle gradate nivelul lichidului acumulat în 

rezervor „ H” si se calculeaza volumul „ V „ exprimat în „l” din relatia: 

V= S·H, unde S – este sectiunea transversala a rezervorului de 

acumulare: S = 29,8·29,8 cm2. 

- se calculeaza valoarea debitului volumetric cu relatia 

Qvc= 
t
V     (1) 

Exprimat în l/min pentru valoarea curentului de 5 mA. 

- În mod analog se determina debitele corespunzatoare curentilor de 

4,3,2, si 1 mA. 

Rezultatele se înscriu în tabelul alcatuit dupa forma 

Date experimentale 

Nr. 

curent 

Valoarea 

curentului 

mA 

Timpul de 

acumulare 

(S) 

Nivelul H a 

lichidului 

acumulat 

Cm 

Volumul 

lichidului 

acumulat 

29,8x29,8

xH 

l 

Valoarea 

debitului 

volumetric 

Qv (l/min) 

1 

2 
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Cu ajutorul datelor primite se construieste graficul dependentei Qv = f(I) si se 

trag concluzii referitoare la liniaritatea acestuia. 

Pentru determinarea erorii relative de masurare a debitului se procedeaza în 

felul urmator: 

- prin metoda experimentului monofunctional si a celor mai mici 

patrate se obtine modelul matematic static a obiectului folosind 

datele experimentale Qv=f(I.) 

- se va calcula erorile de masurare a debitului folosind relatia 

0
0

vc vm

vc

Q Q
Q

∆
−

=  

unde Qvc- valoarea debitului calculat cu relatia (1) 

     Qvm- valoarea debitului calculata dupamodel. 

    


