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IV Kongres armatury przemysłowej



Wprowadzenie

Przepływy różnego rodzaju płynów występują w prawie każdym
procesie produkcyjnym.

Wymagają one często ostrożnej kontroli charakteru przepływu,
pomiaru strumienia oraz regulacji (ciecz o szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko).

Od systemów regulacji przepływu wymaga się utrzymania stałej
wartości strumienia, a także możliwości dokonywania płynnych
jego zmian, kiedy instalacja działa okresowo (np. napełnianie
zbiorników).



Wprowadzenie

Przy dławieniowej regulacji przepływu, z wykorzystaniem zaworów,
mogą występować znaczne problemy z jakością regulacji
(szczególnie pozycjonowania).

Podczas otwierania i domykania zaworu mogą pojawiać się także
niekorzystne zjawiska (uderzenia hydrauliczne, pulsacje ciśnienia).

Istotą problemu jest właściwe sterowanie strumieniem płynu
podczas całego czasu trwania przepływu, a zwłaszcza w jego fazie
początkowej i końcowej oraz podczas przerw spowodowanych
sytuacjami awaryjnymi.

Problem jest szczególnie istotny, jeżeli transportowanym płynem
technologicznym jest ciecz o szkodliwym oddziaływaniu na
środowisko.



Wprowadzenie

 czynników, które w dość ukryty sposób powodują modyfikację
charakterystyki przepływowej zaworu czyniąc ją niekorzystną dla
układu regulacji oraz pozycjonowania i wprowadzają przez to
utrudnienia w poprawnym prowadzeniu procesu technologicznego,
w którym jakość zależy od właściwego sterowania strumieniem płynu;

 podjęcie dyskusji o sposobach dokładnego pozycjonowania i
unikania (wykorzystując aktuatory elektryczne) wtórnych
niekorzystnych zjawisk przepływowych takich jak: pompowanie,
uderzenia hydrauliczne, kawitacja, pulsacja i falowanie .

Celem prezentacji jest przedstawienie:

 opracowanego przepływowego modelu instalacji
napełniania cystern kolejowych kwasem siarkowym
(VI) oraz zaprezentowanie charakterystyki
przepływowej o innym, bardziej pożądanym
kształcie, jaki powinien być uzyskany ze wskazań
układu pomiarowego, gdyby nie był on obarczony
błędem bezwładności;



Wprowadzenie

 opracowanego przepływowego modelu instalacji napełniania
cystern kolejowych kwasem siarkowym (VI) oraz zaprezentowanie
charakterystyki przepływowej o innym, bardziej pożądanym
kształcie, jaki powinien być uzyskany ze wskazań układu
pomiarowego, gdyby nie był on obarczony błędem bezwładności;

 podjęcie dyskusji o sposobach dokładnego pozycjonowania i
unikania (wykorzystując aktuatory elektryczne) wtórnych
niekorzystnych zjawisk przepływowych takich jak: pompowanie,
uderzenia hydrauliczne, kawitacja, pulsacja i falowanie .

Celem prezentacji jest przedstawienie:

 czynników, które w dość ukryty sposób powodują
modyfikację charakterystyki przepływowej zaworu
czyniąc ją niekorzystną dla układu regulacji oraz
pozycjonowania i wprowadzają przez to utrudnienia
w poprawnym prowadzeniu procesu
technologicznego, w którym jakość zależy od
właściwego sterowania strumieniem płynu;



Wprowadzenie

 opracowanego przepływowego modelu instalacji napełniania
cystern kolejowych kwasem siarkowym (VI) oraz zaprezentowanie
charakterystyki przepływowej o innym, bardziej pożądanym
kształcie, jaki powinien być uzyskany ze wskazań układu
pomiarowego, gdyby nie był on obarczony błędem bezwładności;

 czynników, które w dość ukryty sposób powodują modyfikację
charakterystyki przepływowej zaworu czyniąc ją niekorzystną dla
układu regulacji oraz pozycjonowania i wprowadzają przez to
utrudnienia w poprawnym prowadzeniu procesu technologicznego,
w którym jakość zależy od właściwego sterowania strumieniem płynu;

Celem prezentacji jest przedstawienie:

 podjęcie dyskusji o sposobach dokładnego
pozycjonowania i unikania (wykorzystując aktuatory
elektryczne) wtórnych niekorzystnych zjawisk
przepływowych takich jak: pompowanie, uderzenia
hydrauliczne, kawitacja, pulsacja i falowanie.



Badania przemysłowe

Podczas badań wykorzystano aktuator stałoprędkościowy model
Auma SGR 07.1.

Mierzone parametry:
czas w ms, stopień otwarcia zaworu w % oraz strumień kwasu
siarkowego (VI) w kg/min i prędkość przepływu w %.

Schemat instalacji



Badania przemysłowe

Charakterystyki te zostały uzyskane dla następującej procedury
pomiarowej - przejście zaworu od stopnia otwarcia od 0 % do
ok. 45 %, zatrzymanie na ok. 40 s i zamknięcie do 0 % oraz ponowne
zatrzymanie na ok. 40 s.
Zaobserwowano nietypowy kształt zarejestrowanych charakterystyk
(szeroka histereza), które znacznie odbiegały od charakterystyk
przepływowych podawanych w normach i literaturze.

Wyniki 19 eksperymentów, które wykonano 
w celu sprawdzenia powtarzalności wyników. 



Badania przemysłowe

Graficzna ilustracja przepływu w funkcji stopnia otwarcia zaworu
dla trzech eksperymentów (przy zastosowaniu aktuatora
stałoprędkościowego), gdzie zmieniano wartość czasu
zatrzymania aktuatora przy 30 % stopnia otwarcia zaworu.
Czasy te wynosiły odpowiednio 40 s dla eksperymentu 1,17 s
dla eksperymentu 2 i 0 s dla eksperymentu 3.



Badania przemysłowe

Przedstawiony zbiór charakterystyk świadczy o nieodpowiednim
dopasowaniu prędkości działania zestawu aktuatora z zaworem
i dynamiki układu pomiaru strumienia płynu.

Cui B., Zhe Z., Zhu Z., Wang H., Ma G.: Influence of opening and closing process
of ball valve on external performance and internal flow characteristics.
Experimental Thermal and Fluid Science Vol. 80 (2017) 193–202.



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Schemat instalacji



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Spadek ciśnienia przy maksymalnym przepływie

Źródło, jakim może być pompa, wentylator lub regulator
ciśnienia 𝑝𝑝𝑍𝑍 posiada własną charakterystykę przepływową
definiowaną jako 𝑝𝑝𝑍𝑍 = 𝑓𝑓 �̇�𝑚



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Równanie ciągłości strugi oraz równanie Bernoulliego
odniesione do dwóch przekrojów wejściowego-1 i wyjściowego-2



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Dla rur hydraulicznie gładkich i dla liczby Reynoldsa Re>4000
oraz względnej chropowatości rury e≤egran, współczynnik tarcia
λ można wyznaczyć z zależności Prandtla-Karmana

Wykorzystując powyższą charakterystykę przepływową oraz
powiązanie 𝐾𝐾𝑉𝑉 𝜑𝜑 z liczbą lokalnego oporu 𝑍𝑍𝑁𝑁 𝜑𝜑 opracowano
równanie podstawowej charakterystyki przepływowej
analizowanego zaworu (5), które wyznaczono metodą regresji
ze współczynnikiem determinacji R2=0,999.

(5)



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Dla pierwszego elementu armaturowego (E1), ograniczonego
przekrojami kontrolnymi 1 i 2, dla danego kąta otwarcia
φ zaworu regulacyjnego, należy określić parametry wyjścia
w przekroju kontrolnym 2, które są z kolei parametrami
wejściowymi dla kolejnego elementu (E2).

gdzie: L - długość rurociągu, m, d – średnica rurociągu, m.



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Dla drugiego elementu armaturowego (E2), którym jest klapowy
zawór międzykołnierzowy, należy rozwiązać układ równań

Element trzeci (E3) i pozostałe proste odcinki armaturowe są opisane
przez równania analogiczne do (7), przy czym współczynnik tarcia
λ jest wyznaczany zgodnie z normą w zależności od charakteru
przepływu określonego przez liczbę Reynoldsa.



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego
Element czwarty (E4), którym jest kolano 90º o danym promieniu
gięcia (dla R/d > 1,5 i rur gładkich) jest opisany przez układ równań

gdzie R i α określa się zgodnie z normą . Dla kolanek 90º przy R/d>1,5
i rur chropowatych spadek ciśnienia jest określony przez zależność

ze znormalizowanymi wartościami parametru C określonymi dla
kolanek giętych 0º < α < 180º.



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Konfuzor stożkowy (E17 i E19) opisuje następujący układ równań

Dyfuzor stożkowy dla 0º < α < 40º (element E28) jest opisany
przez układ równań



Modelowania przepływu w instalacji kwasu siarkowego

Równania opisujące poszczególne elementy sieci
technologicznej rozwiązuje się przy danym stopniu otwarcia
zaworu regulacyjnego.

Na podstawie uzyskanych wyników dla danego kąta φ można
wyznaczyć charakterystykę sieci n-elementowej według
zależności



Wyniki modelowania przepływu w instalacji 
kwasu siarkowego 



Wyniki modelowania przepływu w instalacji 
kwasu siarkowego 

Linie energii i wysokości ciśnienia dla stopnia otwarcia zaworu
regulacyjnego 49 % według charakterystyki modelowej.



Zredukowane pole powierzchni przepływu dla zaworu kulowego
w funkcji kąta otwarcia można opisać zależnością

Wyniki modelowania przepływu w instalacji 
kwasu siarkowego 
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Wyposażenie stanowiska
Przyrządy pomiarowe o wysoko zaawansowanej technice pomiarowej:
ultradźwiękowej, elektromagnetycznej i sensorycznej, zapewniającej dużą
dokładność pomiarów, sterownik oraz system komputerowy umożliwiający
modyfikację prowadzonych badań wg autorskiego oprogramowania
napisanego w przemysłowym środowisku programistycznym LabVIEV.

Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Kąt sterujący w zaworze kulowym zawarty jest w przedziale
ϕ ∈ (ϕ0, 90°), a konstrukcja każdego takiego zaworu musi
spełniać warunek 𝑎𝑎𝑘𝑘 ≥ 2, a wraz ze wzrostem stosunku średnic
rk minimalny kąt otwarcia ϕ0 wzrasta.

gdzie: rk - stosunek średnicy kuli do średnicy króćca.



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Charakterystyka testowa procedury (O/Z) ze wskazaniem kąta martwego.

Oszacowany kąt martwy dla zaworu ZKR wynosi φ0 = 16,7º.
Charakterystyka zaworu ZKR uzyskana w badaniach
laboratoryjnych (rys. a) potwierdziła nietypową postać
charakterystyki otrzymanej podczas badań przemysłowych (rys. b).
Kąt martwy zaworu regulacyjnego - 11º (12,2%).

(a) (b)



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Badania dynamiki wskazań przepływomierza i kąta położenia
napędu dla procedury (O/Z)Stop.



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Charakterystyka przepływowa uzyskana według procedury
(O/Z)Stop



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Na podstawie pomiarów zaproponowano następującą postać
funkcji aproksymującej punkty charakterystyczne

Współczynniki a, b, c oraz δ i γ są dobierane indywidualnie do
każdego typu zaworu kulowego.



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Nastawialność stałej czasowej wyjścia prądowego
przepływomierza umożliwiła przeprowadzenie badań wpływu
wartości tej stałej na uzyskiwaną charakterystykę przepływową.

Fragment Menu przepływomierza do ustawiania parametrów wyjściowych



Badania charakterystyki przepływowej dla modelowego  
zaworu kulowego

Wykonano badania wpływu stałej czasowej przepływomierza na
uzyskiwaną charakterystykę przepływową. Zastosowano
procedurę (O/Z), ale dla jej wyróżnienia wprowadzono ogólne
oznaczenie (O/Z)T. Pomiary prowadzono dla następujących
stałych czasowych: 10, 5, 2 i 0,1 sekundy.



Badania laboratoryjne - obiekt
Na stanowisku zainstalowano przepustnicę motylkową o dN=40 mm
i maksymalnym współczynniku przepływu KVS wynoszącym 84,4 m3/h

Podstawowa charakterystyka przepływowa 



Stanowisko badawcze



System zarządzania procesem badań - ValveTest 2.0

Aplikacja – sterowanie, wizualizacja oraz rejestracja danych m.in.: kąt
otwarcia przepustnicy, przepływ, sygnał nastawczy i położeniowy
przysłony, parametry płynu (T i ρ). Zapis danych do pliku .csv.



Badania laboratoryjne – dobór aktuatora

W badaniach rozważano wpływ prędkości przejściowych dla aktuatora.
Wartości te nastawiane były procentowo w zakresie 10-100 %, gdzie
wartość 100 % odpowiada maksymalnej prędkości przejścia aktuatora.

Czasy przejścia dla położenia kątowego 0-90°

W badaniach wykorzystano aktuator opisany jako A2 - czas przejścia
aktuatora 0-90⁰ ustawiono na wartość 35 s. Wartość ta koresponduje do
czasu aktuatora stałoprędkościowego, który był wykorzystywany
w badaniach z kształtowym zaworem kulowym.



Badania laboratoryjne – procedury badawcze

 Procedura otwórz-zamknij dla różnych stałych czasowych
przepływomierza O/Z-τ. Nastawy stałej czasowej dla czujnika
pomiarowego strumienia płynu były zmieniane w przedziale
0,1-10 s.

 Procedura O/Z. Czas przejścia aktuatora 0-90⁰ ustawiono na
wartość 35 s. Wartość ta koresponduje do czasu aktuatora
stałoprędkościowego, który był wykorzystywany w badaniach
z kształtowym zaworem kulowym.

 Procedura O/Z-τ(w). Celem były badania charakterystyk
przepływowych przy wybranej stałej czasowej i dla różnych
nastaw prędkości obrotowych aktuatora a wytypowano
następujące: 10 %, 50 % i 100%.



Badania laboratoryjne
W celu sprawdzenia powtarzalności pomiarów przeprowadzono
badania dla kilku stałych czasowych przepływomierza tj.: 0,1 s, 1 s,
5 s i 10 s. Badania były prowadzone w procedurze otwórz-zamknij
(O/Z). Czas przejścia aktuatora 0-90⁰ ustawiono na wartość 35 s.
Wartość ta koresponduje do czasu aktuatora stałoprędkościowego,
który anlizowano w badaniach z kształtowym zaworem kulowym.

Procedura otwórz-zamknij O/Z-τ dla rożnych stałych czasowych τ przepływomierza 



Badania laboratoryjne
Porównanie charakterystyk przepływowych dla ustawionych stałych
czasowych przepływomierza o wartościach 0,1 s, 1 s, 5 s i 10 s
wykazuje konsekwencje niewłaściwego doboru przepływomierza
i aktuatora do przemysłowej instalacji przepływowej i potwierdzają
badania przeprowadzone z zainstalowanym w instalacji zaworem
kulowym oraz badania przemysłowe.

Charakterystyki przepływowe dla różnych nastaw stałej czasowej τ przepływomierza



Badania laboratoryjne

Porównanie charakterystyk przepływowych dla stałych czasowych τ przepływomierza 0,1 s i  5 s oraz dla różnych 
prędkości kątowych aktuatora

Dla stałej czasowej przepływomierza 0,1 i 10 % prędkości kątowej
aktuatora uzyskano najlepszą wśród badań charakterystykę przepływową.

Procedura badawczą O/Z-τ(w) - badania charakterystyk
przepływowych przy wybranej stałej czasowej i dla różnych nastaw
prędkości obrotowych aktuatora.



Badania laboratoryjne

Charakterystyka przepływowa wg procedury O/Z-τ(w) dla stałej czasowej przepływomierza 0,1 s i 10 % prędkości 
kątowej aktuatora wraz z programową funkcją uśredniającą

Jeżeli dobór aktuatora nie został trafnie przeprowadzony ja i podobnie
dobór stałej przetwarzania przepływomierza to rozwiązaniem może
być zastosowanie programowej funkcji uśredniającej przebiegi fazy
otwierania i zamykania przepustnicy. Funkcja ta powinna być
dobierana do rzeczywistej charakterystyki przepływowej.



Wnioski

1. Analiza wyników serii eksperymentów wykazała nietypowy kształt
charakterystyk strumienia masy kwasu siarkowego (VI) w funkcji
stopnia otwarcia zaworu (zbyt szeroka histereza), znacznie
odbiegający od typowych charakterystyk przepływowych podawanych
w normach i literaturze, który świadczy o nieodpowiednim
dopasowaniu prędkości działania aktuatora i dynamiki układu
przetwarzającego pomiar masowego strumienia płynu.

2. Właściwa charakterystyka przepływowa uzyskana z modelowania lub
odpowiedniego doboru aktuatora i układu pomiarowego strumienia
płynu, wpływa korzystnie na jakość regulacji, eliminując między innymi
tzw. zjawisko pompowania hydraulicznego przy pozycjonowaniu.

3. Wprowadzenie chwilowych zatrzymań napędu znacząco przybliża
wskazania przepływu dla przebiegu otwierania i zamykania
zaworu, aż do ich wyrównania.



Wnioski
4. Zamiana aktuatora stałoprędkościowego na zmiennoprędkościowy

znacząco poprawiłaby kształt charakterystyki przepływowej zaworu.
Takie rozwiązanie jest bardziej wygodne w porównaniu do rozwiązania
polegającego na dobieraniu aktuatora stałoprędkościowego
z właściwym czasem przejścia.

5. Zastosowanie szybszego w działaniu przetwornika pomiarowego
w przepływomierzu lub przeprogramowanie stałej czasowej dla
wyjścia pomiarowego poprawia charakterystykę przepływową przez
co uzyskuje się polepszenie jakości procesu regulacji.

6. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów wg procedur (O/Z),
(O/Z)Stop i (O/Z)T wykazano, że niewłaściwe zestrojenie układu
pomiarowo-sterującego w systemach przepływu płynów skutkuje
problemami w procedurach regulacyjnych a system zarządzający nie
jest w stanie dotrzymać parametrów nastawczych, co objawia się
tzw. zjawiskiem pompowania hydraulicznego przy pozycjonowaniu
aktuatorem.



Wnioski

7. Przyjęte procedury badawcze były prowadzone w przedziale kąta
otwarcia przepustnicy 10÷45⁰. W procedurach wykorzystano różne
nastawy stałej czasowej dla czujnika pomiarowego strumienia
płynu w przedziale 0,1÷10 s. Wartości prędkości przejściowych dla
aktuatora nastawiane były procentowo w zakresie 10÷100 %.

8. Wraz ze wzrostem stałej czasowej i prędkości kątowej
aktuatora charakterystyka przepływowa „pęcznieje”, a wartości
przepływu coraz bardziej różnią się dla operacji zamykania
i otwierania dla danego położenia przepustnicy.

9. W procedurze badawczej O/Z-τ(w) dla stałej czasowej
przepływomierza na 0,1 s 10 % prędkości kątowej aktuatora
uzyskano najlepszą wśród badań charakterystykę przepływową.



Wnioski

10. Badania charakterystyk przepływowych wskazują, jakie są
konsekwencje niewłaściwego doboru przepływomierza
i aktuatora do przemysłowej instalacji przepływowej.

11. Z punktu widzenia sterowania (brak właściwego doboru
aktuatora) najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie
programowej funkcji uśredniającej przebiegi fazy otwierania
i zamykania przepustnicy. Funkcja ta powinna być dobierana do
rzeczywistej charakterystyki przepływowej.

12. Praca wymaga dalszych działań, aby odpowiednio sterować
prędkością aktuatora i właściwie dobierać stałą czasową
miernika w celu osiągnięcia szybkiego dojścia do wartości
zadanej (dokładność pomiarowa).



IV Kongres armatury przemysłowej
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