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ANALIZA NUMERYCZNA I EKSPERYMENTALNA  

PRZEPŁYWOMIERZA KOLANOWEGO 

 

Elementem pomiarowym przepływomierza jest kolano rurowe, które znajduje się w praktycznie każdej instalacji przemysło-

wej. Kolano, jako element już istniejący w instalacji, nie wprowadza dodatkowych strat ciśnienia. Metoda ta choć mało popu-

larna stanowi często jedyną możliwość pomiaru strumienia cieczy. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie możliwości i dokład-

ności wyznaczenia charakterystyki przepływomierza kolanowego bez przeprowadzania kalibracji na obiekcie rzeczywistym. 

Praca obejmuje wyznaczenia charakterystyki rzeczywistego kolana segmentowego w oparciu o badania modelu laboratoryjnego 

i obliczenia numeryczne CFD. 

 

WSTĘP 

Urządzenia służące do pomiaru strumienia masy lub objętości 
płynu, traktowanego, jako ośrodek ciągły i jednorodny nazywane są 
przepływomierzami. Podzielić je można na dwie grupy: przyrządy po-
zwalające określić średni strumień przepływu (np. przepływomierze 
wirnikowe, komorowe) i przyrządy pozwalające ustalić chwilowy stru-
mień przepływu (np. przepływomierze zwężkowe, elektromagne-
tyczne, ultradźwiękowe)[2]. Pomiary strumienia należą do grupy naj-
trudniejszych pomiarów, dlatego w celu minimalizacji błędów pomia-
rowych w instalacjach przemysłowych zapewnia się odpowiednie wa-
runki do pomiaru strumienia przepływu. Wymaga się, aby struga 
płynu była ustabilizowana i zakłada się, że profil prędkości jest zbli-
żony do teoretycznego [1, 3, 4, 2]. Warunki takiej stabilizacji prze-
pływu zapewniają z reguły, wymagania dotyczące długości prostych 
odcinków przed i za przepływomierzem. W przypadku, gdy odcinki te 
są zbyt krótkie w instalacji stosuje się dodatkowe elementy w postaci 
tzw. prostownic strumienia. 

Obecnie do pomiarów przepływu stosowanych jest bardzo wiele 
typów przepływomierzy o różnych zasadach działania [1, 4, 2]. Każde 
ze stosowanych rozwiązań posiada pewne ograniczenia aplikacyjne 
związane z technologią wykonania przepływomierza, maksymalnym 
natężeniem przepływu czy średnicą samego rurociągu. Z tego po-
wodu pomiary dużych natężeń przepływu (wynoszących kilka tysięcy 
m3/h i więcej) lub pomiary w rurociągach o znacznych średnicach 
(DN≥1000mm) stanowią często źródło problemów.  W tym celu w 
przemyśle zastosowanie najczęściej znajdują przepływomierze: spię-
trzające, elektromagnetyczne, turbinowe i ultradźwiękowe. 

Zasada działania przepływomierza kolanowego opiera się na 
spożytkowaniu powstającej, podczas przepływu płynu, różnicy ci-
śnień pomiędzy stroną zewnętrzną i wewnętrzną kolana rurociągu. 
Różnica ta jest wynikiem działania siły bezwładności. Na skutek dzia-
łania siły odśrodkowej następuje wzrost ciśnienia w kierunku strony 
zewnętrznej, przy jednoczesnym zmniejszaniu się prędkości płynu w 
tym samym kierunku [3]. Występująca, między łukiem zewnętrznym i 
wewnętrznym, różnica ciśnień Δp jest tym większa im większa jest 
prędkość przepływu płynu, co może być wykorzystane jako miara 
strumienia przepływu. 

Kolano rurociągu ma kształt ćwiartki torusa średnicy wewnętrz-
nej Dw i średnim promieniu gięcia R (rys. 1.). Pomiar różnicy ciśnień 

Δp odbywa się z króćców pomiarowych umieszczonych na łuku we-
wnętrznym i zewnętrznym w przekroju wzdłużnym kolana, na dwu-
siecznej jego kąta zagięcia w punktach R1=R+Dw/2 oraz R2=R–
Dw/2. Równanie opisujące strumień masy dla przepływomierza kola-
nowego wyprowadzić można rozpatrując ruch objętości elementarnej 
cieczy (dA·dr) przepływającej przez kolano [3]. Dla uproszczenia roz-
ważań przyjmuje się stałą gęstość płynu w czasie przepływu 
(ρ=cons.). Siłę elementarną dF działającą na powierzchnię dA okre-
śla się równaniem : 

𝑑𝐹 = 𝑑𝐹1 = 𝑑𝐹2 
 

 
 

Rys. 1. Schemat przepływomierza kolanowego[3] 
 
Wykorzystując średnią prędkość przepływu wyznaczyć można 

zależności na masowe i objętościowe  natężenie przepływu [3]: 

�̇� = 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ √
𝑅

𝐷𝑤
∙ √𝜌 ∙ ∆𝑝 (1) 

�̇� =  𝐶 ∙ 𝐴 ∙ √
𝑅

𝐷𝑤
∙ √

∆𝑝

𝜌
 (2) 

gdzie:  
 A – pole powierzchni poprzecznej rurociągu m2 
 C – bezwymiarowy współczynnik przepływu 
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Bezwymiarowy współczynnik przepływu uwzględnia odchylenie 
rzeczywistego profilu prędkości od założonego profilu teoretycznego. 
Wartość współczynnik przepływu C należy wyznaczyć doświadczal-
nie, tak aby uwzględnić wszystkie uproszczenia poczynione w czasie 
wyprowadzania równania strumienia masy. W zależności od danych 
literaturowych zawiera się on w przedziale 0,9–1,1 [3, 4] lub nawet w 
granicach 0,8–1,2[3]. Kłopotliwość wzorcowania sprawia, że w prak-
tyce inżynierskiej współczynnik przepływomierza kolanowego często 
przyjmuje się jako jeden (C=1)[4], godząc się przy tym na znaczną 
niepewność pomiaru sięgającą nawet ±10%. 

W praktyce podczas wzorcowania przepływomierza zamiast 
bezwymiarowego współczynnika przepływu C wyznacza się stałą 
przepływomierza Cp, a równanie na strumień objętości  przyjmuje 
postać: 

�̇� =  𝐶𝑝√∆𝑝, (3) 

gdzie: 

𝐶𝑝 =  𝐶 ∙ 𝐴 ∙ √
𝑅

𝐷𝑤 ∙ 𝜌
 (4) 

1. BADANIA EKSPERYMENTALNE  

1.1. Model geometryczny 

Model doświadczalny został zaprojektowany w oparciu o rzeczy-
wisty przepływomierz kolanowy. W celu przeprowadzenia badań la-
boratoryjnych przeskalowano przepływomierz przy zastosowania 
analizy podobieństwa przepływu. 

W związku z czym model laboratoryjny wykonany zostanie 
w skali 1:55 w stosunku do obiektu rzeczywistego. Średnica we-
wnętrzna modelu wyniesie D_w1=0,0253 m. 

 Na rysunku 2 i 3  przedstawiono wymiary modelu przepływo-
mierza kolanowego. Wykonany został on pod postacią kolana seg-
mentowego składającego się z pięciu segmentów. Współczynnik 

kształtu kolana wynosi w przybliżeniu R/D_w ≅1,02. 

1.2. Stanowisko pomiarowe 

Badanie doświadczalne przepływomierza kolanowego przepro-
wadzono na stanowisku badawczym (rysunek 4), specjalnie do tego 
celu przystosowanym. Przepływ przez badaną instalację zrealizo-
wano w układzie zamkniętym przy pomocy pompy wirowej. Wodę ze 
zbiornika głównego pompowano pompą wirową (2) przez instalację z 
badanym przepływomierzem kolanowym. Przepływ wody w układzie 
pomiarowym regulowano przy pomocy zaworu (3), a mierzony był on 
przy pomocy przepływomierza skrzydełkowego (4).   

 

 
Rys. 2. Schemat przepływomierza kolanowego[3] 

 

 
Rys. 4. Schemat stanowiska pomiarowego. 1 - zbiornik magazynowy 
o pojemności 250 l, 2 pompa wirowa, 3 - zawór regulacyjny, 4 - prze-
pływomierz skrzydełkowy 5 - badany przepływomierz kolanowy, 6 - 
przetwornik różnicy ciśnień o zakresie 0-5 kPa, 7 - przetwornik róż-
nicy ciśnień o zakresie 0-2 kPa. 

 
W trakcie przepływu wody przez układ pomiarowy mierzono na-

stępujące parametry: 
– strumień objętości V ̇ przepływomierzem skrzydełkowym o klasie 

dokładności 1% odczytując wartości bezpośrednio z wyświetla-
cza przepływomierza, 

– ciśnienie strat ∆p_s przetwornikiem różnicy ciśnień o klasie do-
kładności 0,2%. Wychodzący z przetwornika sygnał prądowy 
przesyłany był przez rezystor wzorcowy 1Ω do multimetru cyfro-
wego z którego następnie odczytywano wartości napięcia. 

 
Rys. 3.  Widok modelu 3D przepływomierza kolanowego 
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2. BADANIA NUMERYCZNE 

W niniejszej pracy obliczenia przeprowadzono w oparciu o mo-
dele k-ε, SST oraz RSM w programie Fluent. W przeprowadzonych 
symulacjach przyjęto brak wymiany ciepła z otoczeniem, stałe para-

metry wody o temperaturze 38oC (𝜌 = 992,5  𝑘𝑔/𝑚3, 𝜇 =
0,0006025 𝑘𝑔/𝑚𝑠), prędkości przepływu 2,466 m/s oraz gładką 
powierzchnię ścianki. Parametry brzegowe dla symulacji modelu 
obiektu rzeczywistego oraz modelu w skali 1:55 są jednakowe. 

 
Tab. 1. Zadane parametry brzegowe symulacji 

 Re Wlot Wylot 

l.p. Rzecz Model cin [m/s] pin [Pa] pout [Pa] 

1 5197555 94494 2,466 

180000 

178400 

2 4234342 76982 2,009 178938 

3 3079330 55984 1,461 179438 

4 2310024 41997 1,096 179684 

5 1155012 20999 0,548 179921 

2.1. Model k-ε 

Do najpopularniejszych modeli stosowanych przy modelowaniu 
przepływów turbulencji należą modele dwurównaniowe. Modele te 
wprowadzają dwa dodatkowe równania związane z energią kine-
tyczną turbulencji oraz jej zanikaniem. Zależność tych dwóch zmien-
nych sprawia, że równania są pełne tworząc pierwsze modele turbu-
lencji, które można uznać za „prawdziwe”. 

Równanie transportu energii kinetycznej turbulencji k przybiera 
postać (3.40): 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑘𝑐)

𝜕𝑖

=
𝜕

𝜕𝑗
(

𝜇𝑇

𝜎𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑗
) + 2𝜇𝑇𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗

− 𝜌𝜀 

(5) 

 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜀𝑐)

𝜕𝑖

=
𝜕

𝜕𝑗
(

𝜇𝑇

𝜎𝜀

𝜕𝜀

𝜕𝑗
)

+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
2𝜇𝑇𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
 

(6) 

gdzie: 𝜎𝑘 , 𝜎𝜀  – turbulentna liczba Prandtla, 

𝑆𝑖𝑗  – tensor prędkości deformacji, 

𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀  – współczynniki empiryczne 

2.2. Model SST (Shear Stress Transport) 

Model SST łączy w sobie najlepsze cechy modeli k-ε i k-ω po-
przez: 
– zachowanie zbliżone do modelu k-ε w obszarach przepływu 

strugi swobodnej 
– zachowanie zbliżone do modelu k-ω w obszarach warstwy przy-

ściennej. 
Dzięki czemu unika się problemów i niedogodności związanych 

z zastosowaniem tych modeli. 
energia kinetyczna turbulencji k 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+

𝜕𝑘𝑐

𝜕𝑗
= min (𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑗
, 𝐶𝑚𝑡) − 𝛽∗𝜔𝑘

+
𝜕

𝜕𝑗
((𝜈 + 𝜎𝑘𝜈𝑇)

𝜕𝑘

𝜕𝑗
) 

(7) 

wirowość pola prędkości ω 

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+

𝜕𝜔𝑐

𝜕𝑗
= (𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑗
)

𝛾𝜔

𝑘
− 𝛽𝜔2

+
𝜕𝜔

𝜕𝑗
(( 𝜈 + 𝜎𝜔𝜈𝑇)

𝜕

𝜕𝑗
)

−
(1 − F1)2σω2

ω

𝜕𝑘

𝜕𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑗
 

(8) 

2.3. Modele RSM 

Model RSM umożliwia domknięcie równań Reynoldsa (3.18) po-
przez rozwiązanie dodatkowych równań transportu dla 6 niezależ-
nych naprężeń wynikających z tensora naprężeń turbulentnych oraz 
równania dyssypacji energii. W odróżnieniu od wcześniej opisanych 
modeli model RSM nie korzysta z hipotezy Boussinesq’a dzięki 
czemu unika się założenia izotropowości lepkości turbulentnej. 

Równanie transportu Reynoldsa 

𝜕𝜌𝑐𝑖
′𝑐𝑗

′

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑐𝑘𝜌𝑐𝑖

′𝑐𝑗
′)

= 𝐷𝑇,𝑖𝑗 , +𝐷𝐿,𝑖𝑗 + 𝑃𝑖𝑗 + 𝐺𝑖𝑗

+ 𝜙𝑖𝑗 − 𝜀𝑖𝑗 

(9) 

 
turbulentna dyfuzja całkowitej energii ruchu pulsacyjnego DT 

𝐷𝑇,𝑖𝑗 = −
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑐𝑖

′𝑐𝑗
′𝑐𝑘

′ )

+
1

𝜌
[

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑐𝑗

′𝑝′)

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑐𝑖

′𝑝′)] 

(10) 

molekularna dyfuzja naprężeń DL 

𝐷𝐿,𝑖𝑗 = 𝜈
𝜕2𝑐𝑖

′𝑐𝑗
′

𝜕𝑥𝑙𝜕𝑥𝑙
 (11) 

produkcja naprężeń Pij 

𝑃𝑖𝑗 = −𝑐𝑖
′𝑐𝑘

′
𝜕𝑐𝑗

′

𝜕𝑥𝑘
− 𝑐𝑗

′𝑐𝑘
′

𝜕𝑐𝑖
′

𝜕𝑥𝑘
 (12) 

redystrybucja energii pomiędzy składnikami tensora naprężeń 
𝜙𝑖𝑗  

𝜙𝑖𝑗 =
𝑝′

𝜌
(

𝜕𝑐𝑖
′

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑐𝑗
′

𝜕𝑖
) (13) 

zanikanie naprężeń na skutek dyssypacji 𝜀𝑖𝑗 

𝜀𝑖𝑗 = −2𝜈
𝜕𝑐𝑖

′𝜕𝑐𝑗
′

𝜕𝑥𝑙𝜕𝑥𝑙
 (14) 

3. WYNIKI 

3.1. Badania eksperymentalne 

Uzyskane dane pomiarowe zaprezentowano w postaci wykre-
sów.  Charakterystyki otrzymane w wyniku badań na modelu prze-
nieść można na obiekt rzeczywisty korzystając z zależności. 

�̇� =
𝐶𝑝1 ∙ 𝐴

𝐴1
√∆𝑝1, (15) 

gdzie indeks 1 odnosi się do modelu przepływomierza, a wartości bez 
indeksu do obiektu rzeczywistego. Na rysunku 5 przedstawiono re-
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zultat przeniesienia charakterystyk modelowych na obiekt rzeczywi-
sty. Charakterystyka rzeczywista została uzyskana w wyniku wzorco-
wania rzeczywistego przepływomierza kolanowego metodą izoto-
pową [4]. 

 
Rys. 5. Charakterystyki modelu przepływomierza kolanowego 
 

Tab. 2. Otrzymane stałe modelowego przepływomierza  
kolanowego 

Cp1 [
𝑚3

ℎ ∙ 𝑘𝑃𝑎0,5
] 

teoretyczna pomiar 

1,8245 0,9105 

 

 
Rys. 6. Charakterystyki przepływomierza kolanowego uzyskane 
w wyniku przeniesienia charakterystyk modelu na obiekt rzeczywisty 
 

Przyjmując jako wartość odniesienia stałą teoretyczną przepły-
womierza otrzymamy błąd względny, który wynosi 9,8% dla charak-
terystyki rzeczywistej i 50,2% dla charakterystyki uzyskanej z pomia-
rów.  

 
Tab. 3. Zestawienie stałych Cp przepływomierza rzeczywistego 

Cp1 [
𝑚3

ℎ ∙ 𝑘𝑃𝑎0,5
] 

Rzeczywista teoretyczna pomiar 

6075 5535 2754,6 

 

Wyznaczona charakterystyka przepływomierza kolanowego 
znacznie odbiega od charakterystyki teoretycznej. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy może być zastosowanie zbyt krótkich odcinków pro-
stych przed badanym przepływomierzem w wyniku czego profil pręd-
kości był mocno zaburzony i zniekształcony.  

Charakterystyka rzeczywista odbiega nieznacznie od charakterystyki 
teoretycznej, co może być spowodowane zniekształceniem rzeczy-
wistego profilu prędkości od profilu teoretycznego. Inną możliwą przy-
czyną może być istnienie pewnej nieszczelności instalacji rzeczywi-
stej między punktem pomiaru strumienia cieczy, a zwężką kolanową 
podczas wzorcowania przepływomierza. 

3.2. Badania numeryczne 

Wyniki analizy przedstawiono w postaci rozkładu pól prędkości 
dla przepływu na obiekcie rzeczywistym dla prędkości zadanej 2,466 
m/s. Zgodnie z oczekiwaniami uzyskano rozkład prędkości cieczy, w 
którym jest ona największa na łuku wewnętrznym kolana i zmniejsza 
się w stronę łuku zewnętrznego. Zauważyć można, że po zmianie 
kierunku przepływu następuje oderwanie strumienia cieczy od 
ścianki rurociągu przy łuku wewnętrznym. Modele SST oraz RSM 
otrzymały zbliżony wynik, natomiast zauważyć można wyraźną róż-
nicę w przypadku modelu k-ε, gdzie oderwanie strumienia cieczy jest 
minimalne. Przy pomocy wszystkich trzech modeli turbulencji otrzy-
mano w porównywalnym stopniu pewne niewielkie zaburzenia prze-
pływu na zewnętrznym łuku kolana, w miejscu łączenia się segmen-
tów. 

 

 
Rys. 6. Charakterystyki przepływomierza kolanowego uzyskane 
w wyniku przeniesienia charakterystyk modelu na obiekt rzeczywisty. 

 
Z wyników przedstawionych w tabeli.5.8 wynika, że w większo-

ści przypadków odchylenie otrzymanych charakterystyk nie przekra-
cza 1%. Dla modelu k-ε charakterystyki otrzymane bezpośrednio 
okazały się dokładniejsze od tych otrzymanych pośrednio z symulacji 
modelu (RzM) o około 0,9%. Model SST okazał się dokładniejszy w 
przypadku charakterystyk uzyskanych z modelu. W przypadku mo-
delu RSM różnica jest niewielka (0,1%). 

PODSUMOWANIE 

W części badawczej wyznaczono na modelu laboratoryjnym 
charakterystykę przepływomierza kolanowego. Znaczna różnica po-
między wyznaczoną charakterystyką, a krzywą teoretyczną i rzeczy-
wistą sprawia, że należy uznać, iż wzorcowanie rzeczywistej zwężki 
kolanowej zamontowanej na obiekcie przemysłowym przy użyciu mo-
delu laboratoryjnego jest obarczone zbyt dużym błędem, aby mogło 
być stosowane. Na podstawie obliczeń numerycznych przepływomie-
rza kolanowego stwierdzić można, że uzyskane charakterystyki prze-
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pływomierza zgodne są z charakterystykami teoretycznymi. Jed-
nakże wciąż są różne od charakterystyki rzeczywistej, co związane 
może być z pominięciem w obliczeniach chropowatości rurociągu 
(przepływ hydraulicznie gładki) oraz z faktem, iż na wlocie do prze-
pływomierza uwzględniono niezaburzony profil prędkości. 
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Numerical and experimental investigation  
of knee-shaped flow meter 

The measuring element of the flowmeter is a tubular bend 

which can be found in practically every industrial installation. 

Tubular bend, as an element already existing in the installa-

tion, does not bring additional pressure losses. This method, 

although not popular, is often the only way to measure the liq-

uid stream flow. The purpose of this paper is to check the abil-

ity and accuracy of characteristic designation for the knee-

shaped flow meter without calibration on a real object. Article 

includes the determination of the actual segmental tubular 

bend characteristics based on laboratory model and numeri-

cal CFD calculations. 
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