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Rotametr zwłaszcza do gazów O dużej wilgotności
i temperaturze wyższej od temperatury otoczenia

Przedmiotem wynalazku jest rotametr służący do pomiaru natężenia przepływu gazów o dużej wilgotności
i temperaturze wyższej,od temperatury otoczenia.
Znane dotychczas rotametry, których rurka pomiarowa, wykonana z materiału przeźroczystego, znanie·
sioną na niej skalą składającą się z rurki pomił!fowej, prortownicy strumienia, z pływaka oraz z króćców
dolotowego i wylotowego. Wewnątrz rurki pomiafOwej przepływa mierzony gaz, a zewnętrzna powierzchnia
styka się bezpośrednio z atmosferą. Na skutek tego l przepł,ywającego gazu o dużej wilgotności i temperaturze
wyższej od temperatury otoczenia wytrapIa się ciecz w związk.u z ochładzltniem się gazu, spowodowanyrn
zetknięciem się z zimniejszą od niego powierzchnią wewnętrzną rurki pomiarowej rotametru. Wykraplająca się
ciecz zmienia warunki pomiaru zmniejs7ając poJe przekroju wewnętrznego rurki pomiarowej, zakłócając bieg
Strumienia mierzonego gazu, oraz zmniejy.ając czytelność skali rotametru.
.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wykraplania się pary w rurce-pomiarowej rutametru. Cel ten został
osiągnięty dzięki odizolowaniu rurkł pomiarowej od atmosfery.,
,
Istotą wynaliłzku jest skierowanie gazu, którego natężenie przepłyWU zostało już zmierzone, wzdłuż
zewnętrznej powierzchni rurki pomiarowej przypoDUlf0' nawrotiltcy i kierownićy, przy czym elementy te
zostały umieszczone w dodatkowej rurze izolacyjnej wykonanej z pr7.eźroczystego mderiału. Korzystnym
skutkiem zastosowania urządzenia według wynalazku jest IUliknięcie schładzania gazu i tym samym wykniplania
się cieczy na wewnętrznej powierzchni rurki pomiarowej, co uniemożliwiało pomiar.
Przedmiot wynalazku uwidoczniono w pr7.ykładzie ,wykonania na rysunku, przedstawiającym' rotametr
w przekroju podłużnym.
Rotametr według wynalll7.ku składa się z prostownk'Y strugi 1, 7. rurki pomiarowej 2, płyWaka 3,
nawrotnicy struririenia gazu 4, kierownicy gazu 5 oraz z przeźroczystej rury zewnętrznej 6, przy czym' rurka
pomiarowa 2 znajduje się wewnątrz przeżroaystej rury 7.ewnętrznej 6. M~rzony gaz przepływa przez rurkę

WIOlO
1~'1I1IJIOW:t 2 UIIOS1.4\ lIa pi.'WIl:j "'ysokoścplywak 3 rotaillctlll, lIasl~pllie zllJi\,(.j,J kierunek biegli w lIawrolnicy
4 I przepływa pomiędzy zewnętrzH'I powierzchnią rurki pomiarowej 2 i wewnętrzną powierzchnią rury
l.ewllętrznej 6 ruchem śrubowym wywołanym przez kierownicę gazu S.
.

Zastrzeżenie

~atentowe

Rotametr zwłaszcza do gazów- o dużej wilgotności i temperaturze wyższej od temperatury otoczenia,
a m i e nn y t Y m, że składa się z prostownky strugi (1), rurki pomiarowej (2)Jz pływaka (3), z nawrotnicy
strumienia gaw (4) z kierownicy gazu (S) oraz z przeźroczystej rury zewnętrznej (6), przy czym rurkr
pomiarowa (2) mieści się wewnątrz przeźroczystej rury zewnętrznej (6).
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