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تقدم شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة البحث العلمي واإلنتاج كويبيشيف تيليكوم-ميترولوجي" حل مطور من قبل الشركة لقياس معدل 
تدفق الغاز الحجمي من أجل المراقبة المستمرة النبعاثات الدخان - عداد بالموجات فوق الصوتية KTM100 RUS، و الذي هو جزء ال 

يتجزأ و أهم جزء في نظام التحكم في االنبعاثات بأكمله، ألن دقة قياس التدفق يؤدي إلى تخفيض قيمة مدفوعات المؤسسة لالنبعاثات.

من المزايا المهمة لعداد KTM100 RUS تكامله البسيط مع أجهزة الكمبيوتر المختلفة و أنظمة المستوى األعلى. نحن على 
استعداد لتقديم مجموعة كاملة من الحلول للمراقبة البيئية المستمرة النبعاثات الدخان لمؤسستكم *

"التعاون مع الشركات المصنعة الرائدة ألنظمة التحكم اآللي في انبعاثات الملوثات في الغالف الجوي

1 .KTM100 RUS وحدة معالجة المعلومات
وحدات اإلرسال واالستقبال. 2
نظام أخذ العينات. 3
مستشعر الضغط/مستشعر الحرارة. 4
محلل الغبار. 5
نظام تحليل و تسجيل انبعاثات الدخان. 6
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السرعة في نقاط مختلفة من مجرى الغاز ليست ثابتة و يمكن أن يتغير شكل التدفق من التطابقي إلى مضطرب، و في هذه الظروف تكون 
القدرة على القياس على طول خط التدفق بأكمله ممكنة فقط باستخدام مقياس التدفق فوق الصوتي.

تقع المستشعرات على الجدران المقابلة لألنبوب  تعمل بطريقة "شعاع إلى شعاع"، مما يسمح بإجراء القياسات في كل من المركز و على 
طول الجدران، مما يسمح بمراعاة الحد األدنى و الحد األقصى لمعدالت التدفق.

سرعة تدفق عند المخرج >1 متر/ثانية في ظل الظروف العادية. يتشكل تدفق الغاز بسبب اختالف الضغط بين مدخل و مخرج مقطع 	 
أنبوب المداخن. ضغط الغاز جوي.

يمكن أن يصل معدل التدفق عند المخرج، في حالة إطالق الغاز الطارئ، إلى 40 متر/ثانية، و يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 	 
450 درجة مئوية. يمكن أن يختلف الضغط داخل خط األنابيب من 0.9 إلى 1.1 بار.

من الضروري، لضمان الدقة العالية لمقياس التدفق فوق الصوتي، تثبيت هذا المقياس في منطقة تدفق الغاز المستدام و المتشكل.	 
إذا لم يكن ذلك ممكنا، فمن الضروري تحديد معلمات مقياس التدفق عن طريق إدخال عوامل التصحيح المحسوبة.	 

يتم إجراء تركيب عدادات التدفق، بسبب خصوصية مصادر الدخان، على ارتفاع مرتفع و يمكن فقط تشغيل مقياس التدفق فوق الصوتي، 
بسبب محاكاة التحقق و الحجم الصغير ألجهزة اإلرسال و االستقبال و الموثوقية العالية، بتكاليف قليلة. بدورها، تحتاج أساليب القياس 
األخرى إلى تفكيك المعدات و فحصها الحقا في المختبر على طاولة االختبار، و نتيجة لذلك، قد تبقى نقطة القياس غير مجهزة بشكل 

مؤقت بجهاز القياس.

الحقول المتجهة للسرعات 
المحورية على طول أقسام 

خط أنابيب الدخان

منطقة التدفق 
المستدام

منطقة استقرار 
التدفق

منطقة التدفق 
المضطرب

الحد األقصى الحد األدنى

خريطة السرعة ألقسام 
خط أنابيب الدخان

حقول المتجهات ذات 
السرعات الشعاعية على 
طول أقسام خط أنابيب 

الدخان
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يوفر استخدام مقياس الموجات فوق الصوتية قياس عالي 
الدقة ألي نمط تدفق و استجابة سريعة لتغيرات العملية

يعمل الجهاز بدون أية مشاكل في درجات حرارة غاز االحتراق تصل إلى + 
450 درجة مئوية عن طريق التزويد بوظيفة التبريد الداخلي

يضمن نظام إخماد الضوضاء الناجم عن الهيكل استقرار القياس في ظل 
ظروف التشغيل المختلفة

التشخيص الذاتي المدمج

مادة مسبار مقاومة للتآكل للعمل في بيئة الغازات 
المسببة للتآكل

طريقة المحاكاة للتحقق دون إزالة من خط األنابيب - 
مرة كل 4 سنوات

عمر خدمة مضمون مؤكد – ليس أقل من 15 سنة

العمل بسرعات تدفق قريبة من الصفر، من 0.03 متر/
ثانية

وحدات إرسال و استقبال عالية الطاقة ألقطار مجاري 
الهواء تصل إلى 13 متر و تركيزات عالية من الغبار 

و الغازات الثقيلة

تسمح أطوال المجس من 125 ملم إلى 750 ملم بتركيب 
وحدات اإلرسال و االستقبال في ظل ظروف التوضع 

المختلفة المميزات
المواصفات التقنية

تسجيل القيم المقاسة
معدل تدفق الغاز، معدل تدفق بظروف التشغيل، معدل التدفق بالظروف العادية، درجة حرارة الغاز، سرعة الصوت القيم المقاسة

نطاق السفلي من 40- إلى 0 متر/ثانية، النطاق العلوي من 0 إلى 40+ متر/ثانية، قابل للتعديل بال حدود نطاق القياس

0.1± متر/ثانية دقة قياس االنبعاث  1(

± %1 لـ V > 2 متر/ثانية؛ ± %0.02 لـ V > 2 متر/ثانية استنساخ نتائج قياس معلمات العمل، وحدات اإلرسال و 
االستقبال القياسية

1...300 ثانية؛ االختيار الحر وقت التالشي

المؤشرات
عرض نتائج القياس و رسائل الخطأ و التحذيرات شاشة العرض البلوري السائل

التغذية الكهربائية، األعطال، ضرورة إجراء الصيانة الفنية LED شاشة

التركيب
M B PR CA CD C CO B CO CP BP BUP UPPS100

)43 - 0,2 )2-154  - 0,27
0,28 0,2-2 0,2-2 0,2-4 2-13 0,5-3 1-10 2-13 المسافة المقاسة

المحول – المحول [متر ]2(

0,15-3,4 1,4-13 0.40> 0,15-1,7 0,15-1,7 0,15-3,4 1,4-11,3
 - 0,35

2,5 8,7 - 0,7 1,4-11,3 القطر الداخلي للمداخن [متر ]5(

+260 ...-40 +150...-40 +450 ...-40 +450 ... -40 درجة الحرارة [درجة مئوية ]

60 ... 45 45 60 ... 45 60 ... 45 زاوية تركيب )الموصى بها( ]°[

±0.1 0.3±  7( ؛±0.1 8( أقصى ضغط في المداخن ]بار[

1 )10100 1 )10100 100 أقصى تركيز للغبار ]غرام/متر  3 الظروف العادية ]  9(

تعتمد دقة قياس التدفق على المعايرة و ظروف التركيب و خط التدفق و الضغط و نطاقات درجة الحرارة. القيم النموذجية للقياس أحادي الشعاع هي 1...5%( 1
تعتمد أقصى مسافة قياس ممكنة على تركيز الغبار و درجة حرارة الغاز و تكوين الغاز( 2
أقصى مسافة قياس ممكنة )المجسات و المحول من سبيكة  Hastelloy( هي 2 متر( 3
أقصى مسافة قياس ممكنة )المجسات و المحول من سبيكة  Hastelloy( هي 5 متر( 4
الحد األدنى للقطر المناسب لزاوية التركيب 45 درجة، الحد األقصى لقطر زاوية التركيب 60 درجة( 5
استخدم زاوية تركيب 60 درجة لتركيزات الغبار العالية( 6
مزود بعقدة قياسية لتوريد هواء التطهير( 7
8 ))KTM مزودة بمروحة هواء التطهير عند الضغط الزائد <0.03 بار )يتم الطلب من شركة
يعتمد أقصى تركيز ممكن للغبار على مسافة القياس و درجة حرارة الغاز( 9

فقط للغبار الجاف و غير الالصق( 10

رشكة ذات مسؤولية محدودة "رشكة البحث العلمي واإلنتاج كويبيشيف تيليكوم-ميرتولوجي"

65 00 202 846 7+تليفون:   | info@ktkprom.com | ktkprom.com


