
1298    PAK vol. 56, nr 11/2010 
 
Franciszek STRZELCZYK 1, Wiesław GOSK 2 
1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA, INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź  
2 OKRĘGOWY URZĄD MIAR W WARSZAWIE, ul. Elektoralna 4/6, 00-950 Warszawa 

 
Granice możliwości pomiarowej strumienia objętości  
w stanowiskach wzorcowych dużych przepływów wody 
 
Prof. dr hab. inż. Franciszek STRZELCZYK 
 
Kierownik Zakładu Elektrowni w Instytucie Elektro-
energetyki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się 
zagadnieniami budowy i eksploatacji elektrowni 
konwencjonalnych i OZE, szczególnie pomiarami  
i automatyzacją procesów w elektrowniach. Jest m.in. 
współautorem książki Elektrownie (6 wyd.) oraz 
autorem skryptu Metody i przyrządy w pomiarach 
cieplno-energetycznych. W latach 1990 – 2007 był 
dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi. 
 
 
e-mail: franciszek.strzelczyk@p.lodz.pl 

 
 

Streszczenie 
 

W  artykule określono czynniki wpływające na możliwość pomiarową 
strumienia objętości w stanowiskach wzorcowych dużych przepływów 
wody. W oparciu o przeprowadzoną analizę niepewności oszacowano 
wpływy tych czynników na niepewność wyznaczania strumienia objętości 
i przedstawiono uwarunkowania ograniczające możliwości zmniejszenia 
tych wpływów. Zwrócono szczególną uwagę na błędy w synchronizacji 
urządzenia przerzutowego. Zaproponowano nowy sposób wprowadzania 
tych błędów  do analizy i nowe rozwiązanie techniczne wielostrumienio-
wego urządzenia przerzutowego umożliwiające ich zmniejszenie. Prze-
prowadzona, dla dwóch klas stanowisk o rozpoznanych charakterystykach 
metrologicznych, analiza zależności między górną granicą zakresu pomia-
rowego strumienia objętości i niepewnością jego wyznaczenia wskazała na 
determinujący tę granicę charakter czynnika związanego z błędami  
w synchronizacji urządzenia przerzutowego.   
 
Słowa kluczowe: stanowiska wzorcowe strumienia objętości. 
 

Limits of the flow rate measurement  
capability for test rigs of large water flow 

 
Abstract 

 
This paper specifies the factors influencing the flow rate measurement 
capability for test rigs of large flow. In Sections 3.1 and 3.2 there is  
presented the analysis of the uncertainty of measuring the flow rate. The 
influence of particular factors, especially systematic and random errors of 
diverter synchronization, on the combined standard uncertainty of the flow 
rate measurement is estimated in Section 3.3 . A new way of taking into 
account the synchronization errors in the  uncertainty analysis is proposed 
as a function (5). A new way of developing the diverter construction is 
also presented (Figs. 1 and  2).The analysis of the relationship between the 
upper limit of the flow rate measuring range and the flow rate measurement 
uncertainty for two different test rigs is given in Section 5. It confirmed 
that the diverter synchronization errors have decisive influence on the 
measuring range upper limit if the value the flow rate measurement  
uncertainty is low.       
 
Keywords: test rigs of volume flow rate. 
 
1. Wstęp 
 

Jakie są krajowe możliwości w realizacji dużych przepływów, 
jaki jest aktualnie największy przepływ możliwy do realizacji  
w kraju? Można przyjąć za pewne, że na każdym międzynarodo-
wym spotkaniu specjalistów z dziedziny przepływów takie pytanie 
prędzej czy później zostanie zadane. Bo ta sprawa, słusznie czy 
nie, stanowi swego rodzaju wizytówkę, jest miernikiem potencjału 
krajowej metrologii w danej dziedzinie. W referacie podjęta bę-
dzie próba odpowiedzi na to pytanie. Będzie to odpowiedź na 
pytanie, jak jest, ale także jak mogłoby być gdyby nie zabrakło 
konsekwencji w realizacji wytyczonych w tej dziedzinie celów. 
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2. Metoda pomiarowa i jej ograniczenia 
 

W stanowiskach wzorcowych dużych strumieni objętości stosu-
je się metodę masową z „ruchomym startem i stopem”,  
z wagą wzorcową. Czynników kształtujących  możliwości pomia-
rowe strumienia objętości w stanowiskach wykorzystujących tę 
metodę jest kilka: 
• Po pierwsze, możliwości realizacji pomiarów dużych mas  

z określoną niepewnością. Ograniczają się one praktycznie   
do stosowania typowych wag platformowych (najczęściej  
6000 kg z typoszeregu wag METTLER-TOLEDO) albo wag  
o specjalnej konstrukcji (np. 50000 kg w stanowisku DELFT 
HYDRAULICS, 80000 kg w stanowisku d. ITC w Łodzi). 
Można nawet ustalić, do dalszej analizy, dwie klasy stanowisk: 
duże (klasa L) i wielkie (klasa XL).  

•  Po drugie i jak się okaże przede wszystkim, możliwości tech-
niczne urządzeń przerzutowych stanowisk, szczególnie  
w zakresie tzw. synchronizacji. 

•  Także, chociaż w mniejszym stopniu, uwarunkowania metrolo-
giczne w dziedzinie pomiaru czasu przepływu i gęstości wody 
obiegowej.  

 
3. Analiza niepewności wyznaczania  

strumienia pomiarowego objętości 
 
3.1. Funkcja pomiaru 
 

Strumień pomiarowy objętości Qc określa zależność: 
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c
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V
Q                                            (1) 

 
gdzie:   

Vc – poprawna objętość przepływu, 
τc – poprawny czas przepływu objętości. 

 
W metodzie masowej, z „ruchomym startem i stopem”,  

z wagą wzorcową, objętość przepływu Vc w przekroju odniesienia 
obiektu wzorcowanego, wyznaczana ze wskazań wagi, jest wyra-
żana jako: 
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gdzie:  

m – masa przepływu wskazywana przez wagę stanowi-
skową, 

c1  – współczynnik wyporu, 
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ρr(tc,pc) – gęstość wody obiegowej o temperaturze prze-
pływu tc i ciśnieniu przepływu pc, w przekroju 
odniesienia. 

 
Czas przepływu τc objętości Vc wynosi: 
 

spc                                         (3) 

 
gdzie:  

τp  –  czas przepływu mierzony między momentami wy-
stawienia sygnałów „START” i „STOP” z nadajnika 
impulsów urządzenia przerzutowego, 

∆τs – poprawka czasu przepływu ze względu na błędy sys-
tematyczne w synchronizacji urządzenia przerzuto-
wego (wyznaczana zgodnie z aneksem A w [1]) 

 
Błędy synchronizacji urządzenia przerzutowego, przede 

wszystkim błędy we właściwym pozycjonowaniu nadajników 
impulsów „START” i „STOP” i niepowtarzalność działania tych 
nadajników, są źródłami odpowiednio błędu systematycznego  
i przypadkowego odmierzania objętości przepływu w przekroju 
odniesienia sygnałami „START” i „STOP”. Wpływ błędu syste-
matycznego na wartość strumienia pomiarowego objętości Qc 
może być skorygowany poprawką ∆τs. Wpływ błędu przypadko-
wego wyraża poprawka określona zmienną losową: 
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gdzie:  

δQcs –  poprawka strumienia objętości ze względu na błę-
dy przypadkowe w synchronizacji urządzenia 
przerzutowego, 

δτsr  –  poprawka czasu przepływu ze względu na błędy 
przypadkowe w synchronizacji (wyznaczona 
zgodnie z [1]) 

 
Funkcja pomiaru strumienia objętości po uwzględnieniu w (1) 

zależności (2), (3) i (4) przybiera postać: 
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3.2. Równanie niepewności pomiaru 
 

Względną niepewność standardową w(Qc) wyznaczania stru-
mienia objętości Qc otrzymuje się jako: 

 

            srspccrc wwwptwmwQw  22222 ,   (6)                                                                       

 
gdzie:   

w(Xi) – względne     niepewności     standardowe wielkości 
wejściowych Xi: m, ρr(tc, pc), τp, ∆ts, δτsr 

 
a po wprowadzeniu: 
 

       srsp wwww  222                     (7) 

 
jako: 

          222 , wptwmwQw ccrc                 (8) 

 
3.3. Wielkości wejściowe 
 

W oszacowaniu względnej niepewności pomiaru czasu τp wyra-
żonej jako: 
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przyjmuje się, że: 
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gdzie:  

u(τp) –  niepewność standardowa pomiaru czasu przepły-
wu τp,  

ep –  błąd graniczny czasomierza stanowiskowego (osza-
cowanie dla  τpmin = 20 s w tabeli 1) 

 
Względną niepewność standardową wyznaczania systematycz-

nej poprawki ∆τs, wyrażoną jako: 
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szacuje się przyjmując: 
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gdzie:  

u(∆τs) – niepewność standardowa wyznaczenia poprawki  ∆τs, 
ess –  błąd graniczny wyznaczania ∆τs (oszacowanie w ta-

beli 1). 
 

Kłopotliwe jest oszacowanie względnej niepewności standar-
dowej czasu przepływu wynikającej z błędów przypadkowych  
w synchronizacji urządzenia przerzutowego. Względną niepew-
ność δτśr wyrażoną jako:  
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szacuje się przyjmując: 
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gdzie:  

u(δτśr) – niepewność standardowa poprawki δτśr,  
esr –  błąd graniczny synchronizacji wynikający z  błędów  

przypadkowych  w  synchronizacji urządzenia prze-
rzutowego  

 
Dane doświadczalne, na których można by się oprzeć przy sza-

cowaniu u(δτśr), szczególnie dla dużych urządzeń przerzutowych, 
są dość skromne. Wydaje się jednak uzasadnione przyjęcie, że 
błąd graniczny esr nie jest stały lecz zależy od czasu przesterowa-
nia strumienia. Zatem: 

UPsr ae                                       (15) 
 
gdzie:  

τUP – średni czas przesterowania urządzenia przerzutowego, 
a – współczynnik wpływu 

 
Liczy się czynny czas przesterowania a więc czas przejścia 

elementu sterującego przepływem przez strumień o określonej  
(w przybliżeniu stałej) geometrii – bez dobiegu i wybiegu. Pro-
blem w tym, że szacunki współczynnika wpływu są dość rozbież-
ne i zawierają się, w zależności od analizowanego z praktyki 
przypadku, w granicach 

                           a  є  [0,05; 0,2]                                 (16) 
 

Oczywiście, w przypadku konkretnego urządzenia przerzuto-
wego wartość „a” może być wyznaczana  w oparciu o ekspery-
ment proponowany w [1].   
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Podobne problemy są z określeniem czasu przesterowania τUP. 
Niewątpliwie czas ten zależy, w przypadku każdego konkretnego 
urządzenia przerzutowego, od wartości przesterowywanego stru-
mienia i rośnie wyraźnie w miarę jego wzrostu. Przede wszystkim 
jednak czas ten zależy od rodzaju  konstrukcji urządzenia (jedno-
strumieniowe – klasyczne, wielostrumieniowe), geometrii prze-
kroju przepływowego przesterowywanego strumienia i dynamiki 
napędu. Naturalną tendencja w dążeniu do obniżenia czasu prze-
sterowania w klasycznym jednostrumieniowym urządzeniu prze-
rzutowym ze szczelinową dyszą wypływową jest zwiększanie 
smukłości s=b/l (rysunek 1a). Ze względu na stabilność konstruk-
cji nie stosuje się jednak s>50. Obiecujące ze względu na względ-
nie mały czas przesterowania są rozwijające się w ostatnim  
10–cioleciu konstrukcje wielostrumieniowych urządzeń przerzu-
towych (SEIBERSDORF, d. ITC w Łodzi). Droga „b” przestero-
wania strumienia z klasycznego jednostrumieniowego układu 
została tu zredukowana do „bn” poprzez rozbicie strumienia  
na n mniejszych. Zwykle są to konstrukcje typu zamkniętego  
(w odróżnieniu od konstrukcji otwartej przedstawionej poglądowo 
na rysunku 1 b), co ogranicza smukłość szczeliny przepływowej – 
jednak rezultaty ze względu na dużą ilość szczelin są bardzo 
obiecujące. Względnie małe możliwości zmniejszania czasu prze-
sterowania   w dużych urządzeniach przerzutowych są po stronie 
samego napędu (na ogół pneumatycznego). Niebezpieczeństwo 
zjawisk dynamicznych następujących przy gwałtownie przestero-
wywanym strumieniu ogranicza prędkość napędu. 

 

 

 
 
Rys. 1.  Schemat urządzenia przerzutowego: a) jednostrumieniowe,  

b) wielostrumieniowe 
Fig. 1.   Flow diverter: a) single jet, b) multi jet 

 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
Rys. 2.  Fragment urządzenia przerzutowego ITC 
Fig. 2.  Fragment of the ITC flow diverter 

                              
Oszacowania błędów granicznych wielkości wejściowych wy-

rażanych czasem, w tym oszacowania błędów granicznych syn-
chronizacji, w kilku znanych przypadkach urządzeń przerzuto-
wych, przedstawiono w tabeli 1. 

Oszacowanie względnej niepewności standardowej pomiaru 
masy wyrażonej jako: 

   
m
mu

mu                                      (17) 

 
oparto na założeniu, że: 

   
3

me
mu                                      (18) 

 
gdzie:   

u(m) –  niepewność standardowa pomiaru masy m, 
e(m) –  bezwzględny błąd pomiaru masy określony na      

podstawie charakterystyki błędu granicznego do-
puszczalnego wskazań wagi – jak przy legalizacji 

 
Tab. 1.  Błędy graniczne 
Tab. 1.  Permissible errors 
 

Kl. Stanowisko DN 
Qcs 

m3/h 
Typ UP 

τUP 
s 

ep(20s)
s 

ess 
s 

esr 
s 

L 
GUM 150 180 SJ 0,1 0,001 0,005 0,015

APATOR 
POWOGAZ

200 500 SJ 0.07 0,001 0,005 0,01 

XL 
DELFT 500 6000 SJ 0,25 0,001 0,005 2) 

d. ITC - 
Łódź 

600 67001) MJ 0,15 0,001 0,005 0,015

 
DN –średnica nominalna rurociągu dopływowego do UP  
SJ - jednostrumieniowe, MJ - wielostrumieniowe 
1) wielkość zakładana , 2) brak danych 

 
Dla rozważanych klas L i XL,  dla wag II klasy dokładności, war-

tości błędu granicznego e(m) przy  m=Max określono w tabeli 2. 
 
Tab. 2.  Błędy graniczne dopuszczalne wag zbiornikowych 
Tab. 2.  Maximum permissible errors for weighing machines 
 

Kl. Stanowisko Waga 
Max 
Kg 

e 
kg 

e(m), 
m=Max 

kg 

L 
APATOR  

POWOGAZ 

METTLER-
TOLEDO 
KG 6000g 

6000 1 1 

XL d. ITC- Łódź 
SCHENCK 
specjalna 

80000 101) 10 

 
E – działka legalizacyjna 1) wartość zakładana   

 
Skomplikowaną analizę względnej niepewności standardowej 

wyznaczania gęstości wody obiegowej wyrażonej jako:  
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oraz 
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e
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gdzie:  

u[ρr(tc,pc)] –  niepewność standardowa wyznaczenia gę-
stości wody obiegowej ρr (tc,pc), 

e(ρc) –  błąd graniczny wyznaczania gęstości wody obie-
gowej ρr(tc,pc)  

 
sprowadza się do przyjęcia oszacowania e(ρc) na przeciętnym 
poziomie ± 0,1 kg/m3. 
 
4. Najlepsza możliwość pomiarowa  

dla górnej granicy zakresu pomiarowego 
strumienia objętości 

 
Teoretycznie górna granica Qcmax zakresu pomiarowego stru-

mienia objętości stanowiska wynosi: 
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min

max
max

p

c
c

V
Q


      τpmin=20 s                       (21) 

 
gdzie:  

Vcmax –  górna granica zakresu pomiarowego objętości 
przepływu, 

τpmin –  najmniejszy dopuszczalny metrologicznie czas 
przepływu.  

 
Granicę konstrukcyjną Qcs określają parametry zasilania stano-

wiska. Najlepsza możliwość pomiarowa NMP (według [2])  stru-
mienia  Qcmax i Qcs, wyrażona jako względna niepewność rozsze-
rzona W(Qcmax) i W(Qcs) wyznaczania strumienia Qcmax  i Qcs,  jest 
określona następująco: 
 

NMP(Qcmax) = W(Qcmax)= k w(Qcmax)                  (22) 
 
oraz 

NMP(Qcs) = W(Qcs)= k w(Qcs)                        (23)                        
 
 gdzie:  

k  – współczynnik rozszerzenia,  
w(Qcmax), w(Qcs) – niepewność standardowa (6) dla Qcmax i Qcs             

 
5. Granice zakresu pomiarowego strumienia 

objętości dla wymaganej możliwości  
pomiarowej 

 
Interesujące ze względów praktycznych jest zagadnienie od-

wrotne – oszacowanie takich granic Qcg strumienia, że: 
 

                W(Qcg)= Wdop                                    (24) 
             
gdzie:  

W(Qcg) –  względna  niepewność  rozszerzona wyznacza-
nia strumienia Qcg , 

Wdop –  wymagana względna niepewność  rozszerzona 
wzorca (stanowiska) podczas wzorcowania obiek-
tu strumieniem Qcg 

 
Podstawę rozwiązania stanowi (6). Należy przede wszystkim 

zauważyć, że zagadnienie (24) może nie mieć rozwiązania tzn. dla 
danych parametrów technicznych stanowiska wymagania doty-
czące niepewności pomiaru mogą okazać się zbyt „wysokie”  
i choć sam strumień może być technicznie zrealizowany, nie ma 
możliwości jego wyznaczenia z wymaganą niepewnością Wdop.  
Jeżeli jednak:          

      V  W(Qc) =  Wdop                                (25) 
                                                Qc>0 

 
to stanowi on granicę Qcg . 

Szczególnie interesującym jest oszacowanie Qcg dla Wdop prze-
biegającej różne wartości w zależności od dokładności wzorcowa-
nych obiektów. Charakteryzuje to bowiem granice możliwości 
stanowiska w zakresie realizacji konkretnych zadań metrologicz-
nych. W tabeli 3 dla klasy  L i  w tabeli 4 dla klasy XL przykła-
dowych stanowisk wyznaczono wartości Qcg przy założeniu sto-
sunku: niepewność wzorca/dokładność obiektu wzorcowania na 
poziomie 1/3 i 1/5. 

Analiza wyników obliczeń Qcg prowadzi do kilku istotnych 
wniosków. 

Podane w tabeli 3 i tabeli 4 maksymalne wartości Qcg  
są oczywiście wartościami teoretycznymi (21).  

W rzeczywistości wartości te są ograniczone do, wynikających 
z parametrów zasilania stanowisk, wartości praktycznych (tabela 
1). Jednak zarówno wartości teoretyczne jak i praktyczne strumie-
nia mogą być wyznaczone z określoną odpowiednio w (22) i (23) 
niepewnością. 
 

Tab. 3.  Stanowisko klasy L. Waga 6000 kg. Granice możliwości pomiarowej 
Tab. 3.  Test rig of L class. Weight 6000 kg. Limits of the measurement capabilities  
 
Niep. wzorca/
dokł. obiektu

Dokł. obiektu
Wdop

% 
w(Qcg) 

% 
w(m) 

% 
w[ρ(tc,pc)] 

%  
w(τ*)

% 
min(τp)

s 
Qcg 

m3/h

1/3 

0,1 0,033 0,017 0,0096 0,0058 0,0128 50,6 426,8
0,186 0,062 0,031 0,0096 0,0058 0,0288 20 1080

0,2 0,067 0,034 0,0171 0,0058 0,0288     20 1080

0,5 017 0,085 0,0843 0,0058 0,0288 20 1080
1,0 0,33 0,17 0,1696 0,0058 0,0288 20 1080
2,0 0,67 0,34 0,3398 0,0058 0,0288 20 1080

1/5 

0,1 0,02 0,01 0,0096 0,0058 - - - 

0,15 0,03 0,015 0,0096 0,0058 0,0099 110 196,4
0,2 0,04 0,02 0,0096 0,0058 0,0166 34 635,3
0,31 0,062 0,031 0,0096 0,0058 0,0288 20 1080
0,5 0,1 0,05 0,0405 0,0058 0,0288 20 1080
1,0 0,2 0,1 0,0956 0,0058 0,0288 20 1080
2,0 0,4 0,2 0,1978 0,0058 0,0288 20 1080

 
Tab. 4.  Stanowisko klasy XL. Waga 80000 kg. Granice możliwości pomiarowej 
Tab. 4.  Test rig of XL class. Weight 80000 kg. Limits of the measurement  

capabilities 
 
Niep. wzorca/
dokł. obiektu

Dokł. obiektu
Wdop

% 
w(Qcg) 

% 
w(m) 

% 
w[ρ(tc,pc)] 

%  
w(τ*)

% 
min(τp)

s 
Qcg 

m3/h

1/3 

0,1 0,,033 0,017 0,0072 0,0058 0,0143 60,6 4753
0,2 0,067 0,034 0,0072 0,0058 0,0327 26,3 10950

0,27 0,088 0,044 0,0072 0,0058 0,0433 20 14400
0,5 0,17 0,085 0,0729 0,0058 0,0433 20 14400
1,0 0,33 0,17 0,1643 0,0058 0,0433 20 14400
2,0 0,67 0,34 0,3372 0,0058 0,0433 20 14400

1/5 

0,1 0,02 0,01 0,0072 0,0058 0,0038 227,9 1264
0,2 0,04 0,02 0,0072 0,0058 0,0177 48,9 5890

0,44 0,088 0,044 0,0072 0,0058 0,0433 20 14400
0,5 0,1 0,05 0,0243 0,0058 0,0433 20 14400
1,0 0,2 0,1 0,0899 0,0058 0,0433 20 14400
2,0 0,4 0,2 0,1952 0,0058 0,0433 20 14400

 
Wyższe wymagania dotyczące niepewności prowadzą  

do ograniczenia Qcg. Przyczyną tych ograniczeń jest urządzenie 
przerzutowe – składowa w(τ*) niepewności wyznaczania strumie-
nia wynikająca z jego działania jest „zbyt duża”. Ograniczenia te 
nie są jednak zbyt dotkliwe i w przypadku obu klas stanowisk 
ujawniają się dopiero przy realizacji wzorcowania przepływomie-
rzy o największych dokładnościach. Może się też zdarzyć, że 
wymagania dotyczące niepewności wyznaczania strumienia są na 
tyle wysokie, że pomiar w ogóle nie zostanie zrealizowany  
(na przykład stanowisko klasy L, dokładność obiektu 0,1 %, wy-
magany stosunek niepewność wzorca/dokładność obiektu: 1/5). 
 
6. Podsumowanie 
 

Porównując wyniki w obu klasach stanowisk nie widać istot-
nych różnic w zakresach zadań metrologicznych mimo zasadni-
czej (dziesięciokrotnej) różnicy w wartościach możliwych do 
realizacji strumieni. To efekt zastosowania w przykładowym 
stanowisku klasy XL nie tylko wagi o specjalnych parametrach 
metrologicznych ale i urządzenia przerzutowego o specjalnej 
konstrukcji wielostrumieniowej (rysunek 2), którego czas przeste-
rowania w porównaniu z konstrukcjami o podobnych zastosowa-
niach jest wielokrotnie mniejszy. Można powiedzieć, dobre wyni-
ki ale niestety teoretyczne lub oparte na badaniach cząstkowych. 
To prawda – budowa stanowiska wielkich przepływów w dawnym 
Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi nie została zakończona. Czy 
te wyniki kiedykolwiek doczekają się praktycznej weryfikacji? 
Nie należy tracić nadziei. 
 
7. Literatura 
 
[1] PN-EN 24185 Pomiar strumienia objętości cieczy w przewodach. 

Metoda wagowa. 
[2] Dokument EA-4/02 Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 
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