
INSTRUKCJA OBS UGI ANALOGOWEGO

PRZEP YWOMIERZA K33

 PODSTAWOWE INFORMACJE

K33 s  przep ywomierzami mechanicznymi z tarcz  precesyjn  przeznaczon  dla umo liwiania wyko-
nywania dok adnych pomiarów oleju nap dowego (Diesla) oraz innych p ynów zgodnych z wytwarza-
nym materia em. Tarcza precesyjna komory dozuj cej (patrz rysunek 1, poz. „15”) uruchamiana samym

ynem, nap dza przek adni  z bat  umieszczon  w pokrywie korpusu miernika (poz. „8”) przenosz
ruch na miernik (poz. „6”). Miernik wyposa ony jest w nieprzestawialny licznik ca kowity litrów oraz reje-
strator porcji, który mo na przestawia  za pomoc  pokr a (poz. „2”), którego cyfra jednostek posiada
wskazanie dziesi tych cz ci litra.

OSTRZE ENIE
W celu zapewnienia w ciwej i bezpiecznej pracy miernika, nale y dok adnie zapozna  si  i prze-
strzega  podanych ni ej instrukcji oraz ostrze .

Niew ciwe zainstalowanie i u ywanie miernika mo e spowodowa  szkody materialne i obra e-
nia osób.
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DANE TECHNICZNE MODEL K33

Mechanizm miernika
Nat enie przep ywu (zakres)
Ci nienie robocze (maks.)
Ci nienie rozrywaj ce (min.)
Temperatura przechowywania (zakres)
Wilgotno  przechowywania (maks.)
Temperatura pracy (zakres)
Straty ci nienia (Nat enie przep ywu w l/min.)
Przy oleju nap dowym (Diesla).
Strata ci nienia (bar)
Dok adno  po kalibracji
Powtarzalno  (typowa)
Ca kowity odczyt porcji
Odczyt licznika (Sumatora)
Rozdzielczo  odczytu
Po czenia (wlot/wylot)
Ci ar (przybli ony)
Wymiary opakowania

ciwo ci opcyjne

Tarcza nutacyjna
20 - 120 litrów/min
3.5 bar
28 bar
- 20oC + 80oC
95%
-10oC + 60oC
30 - 60

0.05 - 0.2
+/-1%
+/- 0.3%
trzy cyfry, wysoko  cyfry 18 mm
sze  cyfr, wysoko  cyfry 6 mm
0,1 litra
1 “ (calowy) BSP
1,8 Kg
185 x 185 x 170 mm
otwór wlotowy/wylotowy z gwintem wewn trz-
nym 1” (calowy) NPT

 INSTALACJA
Mierniki K33 mo na instalowa  w ka dym po eniu w ruroci gach sztywnych lub w gi tkich przewodach
rurowych, bezpo rednio na pompach lub zbiornikach. Kierunek przep ywu przez miernik jest sta y i
wskazywany jest strza . Miernik dostarczany jest w standardowej konfiguracji (A).
W celu wykonania  ró nych pokazanych (B, C, D) konfiguracji, miernik i pokryw  (patrz rysunek 1, poz. „3”)
mo na obróci  o 90o do 90o  w stosunku do korpusu.
Pokr o przestawiaj ce mo na zainstalowa  z prawej lub z lewej strony miernika.
W celu dokonania zmiany standardowej konfiguracji, nale y post powa wed ug instrukcji podanych w
cz ci „Demonta /Monta ”.
Korpus miernika posiada 4 lepe otwory (patrz rysunek 2), które mo na nagwintowa  (M5) w celu zamo-
cowania miernika. Przedostanie si  cz steczek sta ych do komory pomiarowej mo e wp yn  na w ci-

 prac  tarczy precesyjnej.
yn nale y filtrowa  przez zainstalowanie filtra na wlocie do miernika (zalecany jest filtr 400 ).

 KALIBRACJA
K33 zosta y wst pnie wykalibrowane w fabryce dla stosowania z olejem nap dowym (Diesla).
Poniewa  szczególne warunki pracy (takie jak rzeczywiste nat enie przep ywu, w ciwo ci i tempera-
tura mierzonego p ynu) mog  wp ywa  na dok adno  przyrz du pomiarowego, po jego zainstalowaniu,
nale y wykona  ponownie kalibracj .
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Kalibracj  na nowo nale y wykona  po ka dym zdemontowaniu miernika w celu wykonania jego konserwacji
oraz, gdy miernik wykorzystywany by  do pomiarów p ynów innych ni  olej nap dowy (Diesla).

Sposób kalibracji
1. Odkr ci  korek (patrz rysunek 1 poz. “14”). RUBA MOSI NA.
2. Usun  z uk adu (z pompy, rur, miernika) powietrze przez dozowanie a  do uzyskania pe nego i sta-

ego strumienia przep ywu.
3. Odci  przep yw przez wy czenie dyszy (pistoletu dystrybucyjnego), lecz pozostawi  pomp  pracuj .
4. Przestawi  rejestrator porcji za pomoc  pokr a przestawiania (Poz. “2”).
5. Dozowa  przy nat eniu przep ywu, przy którym wymagana jest najwi ksza dok adno  przy yciu

pojemnika kalibracyjnego o pojemno ci nie mniejszej ni  20 litrów. Nie zmniejsza  przep ywu w celu
osi gni cia strefy wyskalowanej zbiornika kalibracji. W ciwym sposobem jest tu kilkakrotne w cze-
nie i zatrzymanie pe nego przep ywu a  do uzyskania wymaganego nape nienia.

6. Porówna  wielko  wykazan  na zbiorniku kalibracji (warto  rzeczywista) ze wskazaniem miernika
(warto  wskazywana).
• W przypadku, gdy warto  wskazywana wi ksza b dzie od warto ci rzeczywistej, nale y poluzo-

wa rub  (poz. “13”); W LEWO
• W przypadku, gdy wskazywana warto  ni sza b dzie od warto ci rzeczywistej, nale y dokr ci

rub  (poz. “13”); W PRAWO
7. Operacje z pkt. 4 - 6 nale y powtarza  a  do uzyskania zadowalaj cej dok adno ci.
8. Dokr ci  ponownie korek (Poz. “14”).

Zadaniem pier cienia samouszczelniaj cego o przekroju okr ym (tzw. O-ring) (poz. “11”), który za-
ony jest na rubie kalibracyjnej jest uniemo liwienie przypadkowego poluzowania ruby regulacyj-

nej - pier cie  ten nie pe ni adnej funkcji uszczelniaj cej. Z tego wzgl du ka dorazowo konieczne
jest w ciwe wkr cenie korka (poz. “14”) z uszczelk (poz. “12”).
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 U YWANIE
Po zainstalowaniu i wykalibrowaniu K33 gotowy jest do pracy.
Obróci  pokr o przestawiania (patrz rysunek 1, poz. “12”) (w prawo w przypadku, gdy znajduje si  ono
z lewej strony miernika a w lewo w przypadku jest z jego prawej strony, a  do ca kowitego przestawienia
rejestratora porcji. Nie mo na przestawi  sumatora. Nale y sprawdza , aby w czasie u ywania przyrz -
du ci nienie nie przekracza o warto ci podanej w cz ci “Dane techniczne”.

 KONSERWACJA
W przypadku w ciwego zainstalowania i wykorzystywania miernika K33 nie jest  wymagana adna
zwyk a konserwacja. Niew ciwe filtrowanie na wlocie do miernika mo e spowodowa zablokowanie
lub zu ycie komory pomiarowej, wp ywaj c w ten sposób na dok adno  miernika. W przypadku wyst -
pienia takiej sytuacji (patrz cz  “Usterki, Przyczyny, Rady”) nale y zdemontowa  komor pomiarow
w sposób przedstawiony w cz ci “Demonta /monta ”.

Ostrze enie!! Przed demonta em nale y sprawdzi  czy z miernika i z przy czonych rurek spusz-
czony zosta  ca y p yn.
Do czyszczenia nale y u ywa  mi kkiej szczotki lub ma ego narz dzia (np. rubokr ta). W czasie czysz-
czenia nale y uwa , aby nie uszkodzi  komory ani tarczy. Miernik nale y dok adnie sprawdzi  i wymie-
ni  jego uszkodzone cz ci. Do wymiany nale y u ywa  tylko oryginalnych cz ci zamiennych pokaza-
nych na rysunku 1 “Widok rozebranego na cz ci miernika i wykaz cz ci zamiennych”. Po wyczyszczeniu
oraz po wymianie cz ci miernika, nale y zawsze wykona  jego kalibracj .

 DEMONTA  / MONTA
K33 mo na atwo zdemontowa  na cz ci g owne bez wymowania korpusu z rur.

Zespó  miernika
Zespó  miernika nale y zdemontowa  w poni szy sposób:
a. Wyj  pokr o przestawiania przez mocne wyci gni cie osiowe.
b. Poluzowa  4 ruby ustalaj ce (patrz rysunek 1, poz. “7”).
c. Poluzowa  2 ruby (poz. “5”)
Monta  nale y wykona  w odwrotnej kolejno ci.

Pokr o przestawiania
W celu dokonania zmiany po enia pokr a nale y:
a. Wykona  tylko czynno ci z pkt. a) i b) jak wy ej.
b. Wyj  korek (patrz Rysunek 1, poz. “4”) przez przyci ni cie go od wewn trz w kierunku na zewn trz pokrywy.
c. Mocowa  ponownie korek w przeciwleg ym otworze przez w enie go do wn trza pokrywy i przy-

ci ni cie na zewn trz.
d. Zamocowa  ponownie pokryw  miernika i pokr o przestawiania.

Komora pomiarowa
W celu uzyskania dost pu do wn trza komory pomiarowej nale y post powa  w poni szy sposób:
a. Zdemontowa  zespó  miernika.
b. Poluzowa  8 rub (patrz rysunek 1 poz. “7”).
c. Zdj  pokryw  korpusu (poz. “8”) razem z zespo em przek adni z batej. W czasie wykonywania tej

operacji nale y uwa , aby nie uszkodzi  uszczelki (poz. “10”).
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d. Zdemontowa  ca  komor  pomiarow  (poz. “10”) przez jej uniesienie z korpusu miernika i przez
jednoczesne poci gni cie w ty  w kierunku wlotu w celu wyj cia pier cienia typu “O”. (poz. “16”)
z gniazda wylotowego.
W celu sprawdzenia wn trza komory pomiarowej (poz. “15”) nale y wyj c pier cie  “O” (poz. “16”)
i rozdzieli  dwie pó komory zawieraj ce tarcz  nutacyjn .

Monta  komory pomiarowej nale y wykona  w odwrotnej kolejno ci zwracaj c szczególn  uwag  na:
• Sprawdzenie, czy tarcza obraca si  swobodnie w zmontowanej komorze.
• W ciwe za enie uszczelek, po ich sprawdzeniu i nasmarowaniu.
 • Sprawdzenie w czasie mocowania pokrywy do korpusu czy iglica tarczy nutacyjnej nie uderza w kó ko

bate (poz. “19”), które musi pozosta  swobodne dla wyci gania przez iglic  tarczy.
• W ciwe dokr cenie rub (poz. “7”).

Zespó  kó  z batych
W celu uzyskania dost pu do elementów przek adni z batej nale y:
a. Zdemontowa  pokryw  - Patrz Rysunek 1 poz. “8”.
b. Poluzowa ruby poz. 18.
c. Zdemontowa  p ytk  poz. 20. Teraz uzyskuje si  dost p do wszystkich kó  z batych w celu ich sprawdzenia.

W celu dokonania wymiany uszczelki “poz. 22”, nale y zdj  mniejsze kó ko z bate z wa ka przez po-
ci gni cie osiowe, nast pnie nale y zdj  kó ko “poz. 21” wraz z wa kiem. Przy wymianie uszczelki
“poz. 22” zawsze nale y wymieni  tulejk .

Monta  nale y wykona  w kolejno ci odwrotnej do powy szej, zwracaj c szczególn  uwag  na:
• naolejnie pier cienia typu “O” przed jego w eniem,
• sprawdzenie - przed zamocowaniem pokrywy - czy obraca si  swobodnie zespó  przek adni z batych.

Usterki, ich przyczyny i rady dotycz ce ich usuni cia

USTERKA PRZYCZYNA RADA

 Wyciek z uszczelki wa ka

Niewystarczaj ca
dok adno

Zmniejszone nat enie
przep ywu

Uszkodzona uszczelka

e wykalibrowanie

Zanieczyszczona lub zabloko-
wana komora pomiarowa

Powietrze w p ynie
Zatkana lub zablokowana
komora pomiarowa
Zablokowany lub
zanieczyszczony filtr

Zdj  (patrz cz  “Zespó  kó  z -
batych” i wymieni  pier cie  samo-
uszczelniaj cy o przekroju okr ym
“O” (poz. “22”) oraz tulejk .
Wykona  ponownie kalibracj
wg instrukcji przedstawionych w
cz ci “Komora pomiarowa”.
Wyczy ci  komor  pomiarow
wg instrukcji podanych w cz ci
“Zespó  miernika”.
Odnale  i usun  wycieki w li-
niach wlotowych.
Wyczy ci  komor  pomiarow
wg instrukcji podanych w  cz ci
“Komora pomiarowa”.
Wyczy ci  filtr
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Rysunek 1.
Widok rozebranego na cz ci miernika i wykaz cz ci zamiennych K33.

Rysunek 2.
Wymiary gabarytowe.
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