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Lucrare de laborator Nr.5 

Încercarile unei instalatii de masurare a debitului cu dispozitiv de 

strangulare (diafragme) 

Scopul lucrarii. 

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

performantele instalatiilor de masurare a debitului cu diafragme. 

1. Dispozitivele de strangulare a fluxului. Caracteristici. 

   Una din cele mai raspândite metode de masurare a debitului de lichide, 

gaze si aer consta în strangularea fluxului cu ajutorul diafragmelor sau 

ajutajelor de diferite tipuri si masurarea caderii de presiune pe aceste 

dispozitive. Diafragmele si ajutajele servesc în calitate de traductoare de debit. 

Prin strangulare fluxul îsi mareste viteza deci si energia cinetica ceia ce 

provoaca o micsorare a energiei potentiale a acestuia. Din aceasta cauza 

presiunea statica a fluxului pâna la locul strangularii este mai mare decât 

presiunea statica a fluxului în locul strangularii. Pentru o membrana sau ajutaj 

cu dimensiunile date cresterea vitezei fluxului si deci caderea de presiune pe 

membrana (ajutaj) va fi cu atât mai mare cu cât debitul în conducta este mai 

mare. Deci caderea de presiune pe diafragma (ajutaj) poate servi ca un semnal 

informativ pentru masurarea debitului. 

Masurarea debitului prin metoda strangularii cu diafragme (ajutaje) prezinta 

urmatoarele avantaje: 

- posibilitatea masurarii nelimitate a debitului la orice presiune si 

temperatura , 

- simplitatea, fiabilitatea si posibilitatea producerii în serie a 

dispozitivelor folosite pentru strangularea si masurarea fluxului, 

- posibilitatea realizarii scalei de masurare a debitului prin calcule 

excluzând necesitatea verificarilor metrologice. 

          

2. Descrierea instalatiei pentru masurarea debitului cu diafragma.  
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Instalatia pentru masurarea debitului este proiectata pentru a efectua 

masurari prin doua metode: metoda debitmetrului electromagnetic si prin 

metoda diafragmelor. Într-un caz si în altul procedeul de efectuare a lucrarii este 

acelasi. Instalatia (fig.1) consta din doua rezervoare 1 si 3 unite intre ele printr-

un ventil de evacuare 2. Rezervorul de sus se foloseste pentru acumularea 

lichidului, care trece prin dispozitivul de strangulare 7, iar cel de jos pentru 

alimentarea cu lichid a pompei centrifuge 10. Ventilul 2 se foloseste pentru 

evacuarea lichidului din rezervorul de acumulare 1 în cel de alimentare a 

pompei. Ventilul 9 se foloseste pentru reglarea valorii debitului în conducta. 

Diferenta de presiune pe diafragma se masoara cu ajutorul unui manometru 

diferential de tipul ? ? -3583M unit prin doua conducte cu orificiile de captare a 

presiunii situate înaintea si dupa diafragma. La iesirea manometrului diferential 

este cuplat cu un aparat de înregistrare de tipul ? SD2. Schema instalatiei de 

masurare incluzând manometrul diferential si aparatul ? SD2 este prezentata în 

fig.2. 

Elementul sensibil a manometrului diferential îl constituie doua capsule 

gofrate interiorul carora comunica între ele si sunt umplute cu o solutie de 

etilenglicol cu o viscozitate minimala. Capsulele sunt plasate în camerele 1 si 2. 

Camera 1 de jos se conecteaza la sursa de presiune mai mare (camera +), iar 

camera 2 de sus se conecteaza la sursa de presiune mai mic[ (camera -). Sub 

actiunea presiunii mai ridicate din camera de jos capsula 3 se contracteaza si o 

parte din lichidul din aceasta camera trece în camera de sus care se dilata 

punând în miscare tija 5 si miezul 6 provocând schimbarea inductivitatii 

mutuale a transformatorului diferential 7. Înfasurarea primara a 

transformatorului diferential se alimenteaza cu curent alternativ având frecventa 

de 50 Hz si intensitatea de 125 mA. În cazul când presiunile de la intrare sunt 

egale, miezul 6 ocupa o pozitie simetrica fata de înfasurarile transformatorului 

diferential 7 si la iesirea înfasurarii secundare semnalul va fi nul. Pentru a evita 

scurgerile de presiune din camera 2 de sus tija 5 si miezul 4 sunt plasati într-un 

tub unit cu aceasta camera. Aparatul de înregistrare KSD2 contine un 
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transformator diferential 8 identic cu transformatorul diferential 7 a 

difmanometrului. Miezul 9 a acestui transformator cu ajutorul unei tije 10 si a 

palpatorului 11 poate fi deplasat cu ajutorul unei came cu profil special instalata 

pe arborele unui motor. Înfasurarile secundare ale acestor transformatoare sunt 

unite consecutiv, iar în acest circuit mai este introdus un amplificator, care 

joaca rolul de indicator zero. Daca miezurile 6 si 9 ale transformatoarelor 

diferentiale nu ocupa pozitii identice în raport cu înfasurarile la bornele 

amplificatorului apare o tensiune care este amplificata si folosita pentru 

alimentarea unei înfasurari a motorului reversiv M. Cealalta înfasurare fiind 

alimentata de la retea motorul intra în functiune si roteste cama care deplaseaza 

miezul în directia micsorarii tensiunii de debalanta de la intrarea 

amplificatorului. Aceasta tensiune devine „ 0 „ când miezurile 6 si 9 ocupa 

pozitii identice. De arborele motorului M este fixat acul indicator a valorii 

inductivitatii mutuale îm milihenri (µH) care în cazul dat va corela cu debitul 

masurat. 

3. 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 – 

15 min). 

- 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 lichid investigat în stare nemiscata 

(În mod normal daca rezervorul de alimentare este plin aceasta cerinta 

este satisfacuta automat). 

- În mod mecanic se fixeaza acul indicator a milivoltmetrului în pozitia   

„ Zero „  

- Se conecteaza alimentarea motorului cu ajutorul butonului „ pornire ” 

de pe panoul principal al standului si se regleaza sarcina de lucru a 
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debitmetrului de 90% cu ajutorul ventilului 9 (curentul de sarcina 4,5 

mA) 

- Dupa un interval de 10 – 15 min se opreste motorul si se corecteaza 

indicatia „ zero” a milivoltmetrului cu ajutorul rezistorului variabil, axul 

caruia este accesibil pe panoul principal a aparatului secundar cu 

inscriptia „ Indicatia zero”. Rotirea axului se va face încet pîna când 

axul indicator se va stabili în pozitia „zero”. 

4. Efectuarea încercarilor 

Esenta prezentei lucrari consta în: 

- determinarea debitelor volumetrice corespunzatoare a 5 – 6 diviziuni în    

µH de pe scala de masurare a aparatului KSD 2 începînd cu diviziunea 

maximala 31 µH si construirea graficului de tarare a aparatului în unitati 

de debit Qv = f(L) unde L sunt valorile diviziunilor luate de pe scala 

aparatului KSD 2. 

- Determinarea erorilor de masurare a debitului cu ajutorul graficului de 

tarare. 

Tararea aparatului se face prin îndeplinirea urmatoarelor operatii: 

- dupa controlul indicatiei „zero” cu ajutorul ventilului 9 de reglare a 

debitului se stabileste valoarea debitului corespunzator inductantei 

mutuale LL = 31µH. (ventilul de evacuare 2 trebuie sa fie deschis). 

- Se fixeaza nivelul „zero” a lichidului din rezervorul de acumulare cu 

ajutorul inductorului vizual de nivel. 

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

de înregistrare a timpului cu ajutorul taimerului. Se corecteaza valoarea 

debitului la indicatia 31µH. 

- Când nivelul lichidului din rezervorul de acumulare atinge nivelul de 25 

– 30 cm se închide ventilul 9 si simultan se stopeaza contorul de 

masurare a timpului. 

- Se masoara cu ajutorul unei rigle gradate nivelul lichidului din 

rezervorul de acumulare „H” se calculeaza volumul lichidului acumulat 
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V în (l) din relatia HSV ⋅= (l,) unde S este sectiunea transversala a 

rezervorului de acumulare S= 29,8 x 29,8 cm2 

- Se calculeaza valoarea debitului volumetric corespunzator diviziunii 

scalei de 31 µH din relatia 

t
V

QV =  

debitul se exprima în l/min. 

În mod analog se determina debitul corespunzator inductantelor mutuale de 

25,20, 15, 10 si 5µH, iar rezultatele se înscriu în tabela 1 

Datele experimentale 

Nr. 

curent 

Valoarea 

inductantei 

mutuale, 

µH 

Timpul de 

acumulare, 

s 

Nivelul 

lichidului 

acumulat, 

cm 

Volumul 

lichidului 

acumulat, 

29,8x29,8xH,l 

Valoarea 

debitului 

volumetric 

QV (l/min) 

1. 31     

2. 25     

 

Cu ajutorul datelor primite se traseaza graficul dependentei QV = f(L) unde L 

– inductivitatea mutuala si se trag concluzii referitoare la acest grafic. 

Pentru determinarea erorii relative de masurare a debitului cu ajutorul 

graficului de tarare se efectuiaza operatiile: 

- se determina modelul matematic al dependentei Q=f(L) folosind metoda 

celor mai mici patrate (experiment monofactorial) 

- se determina eroarea de determinare a debitului folosind relatia 

0
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−
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unde Qvm- este valoarea debitului calculata dupa modelul matematic în 

functie de L 

        Qve- este valoarea debitului determinata experimental. 

 

                  


