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I PRODUCENCI

Na przykładzie przepływomierza wirowego Prowirl 200 pro-
dukcji Endress+Hauser Flowtec i oprogramowania narzędziowe-
go Applicator pokazujemy zasadność techniczną i ekonomiczną 
jak najdokładniejszej kompensacji od temperatury i ciśnienia. 

Pomiar przepływu pary – dwie metody

Wszystkie powszechnie używane metody pomiaru prze-
pływu pary jako nośnika ciepła są pomiarami strumienia obję-
tości. Tak dzieje się zarówno podczas pomiaru za pomocą pod-
stawowej do niedawna techniki wyznaczania różnicy ciśnień na 
elemencie spiętrzającym (zwężka pomiarowa, rurka Pitota), jak 
również w coraz częściej stosowanych przepływomierzach wi-
rowych. Mierzą one liniową prędkość przepływu, wykorzystując 
efekt tzw. ścieżki wirowej von Kármána, tworzącej się za prze-
grodą umieszczoną w strudze płynu o przepływie turbulentnym. 
Właśnie od angielskiej nazwy ścieżki wirowej –„von Kármán 
vortex street” – nazywane są one często przepływomierzami 
typu „Vortex”.

Janusz Zajączkowski
Menedżer branży energetycznej, Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Dokładność obliczeń cieplnych pary przy pomiarach 
strumienia objętości 

Efekt energetyczny i finansowy w zależności od kompensacji ciśnienia i temperatury

Accuracy of steam thermal calculations  
in flow rate measurements

Energy and financial effect depending on pressure and temperature compensation

Dokładne wyliczenie ilości pary oraz ciepła zawartego w parze wymaga znajomości rzeczywistych pa-
rametrów pary w takim stanie termodynamicznym, w jakim para ta znajduje się w określonym punkcie 
instalacji cieplnej w danym momencie. Są to w szczególności: strumień objętości, ciśnienie i temperatura. 
Pożądana jest też wiedza na temat stopnia suchości pary. Miejscami przysparzającymi najwięcej trudności 
w określeniu stanu przegrzania pary są punkty pomiarowe znajdujące się za zaworami dławiącymi w sta-
cjach redukcyjnych.

Prowirl 200 z układem kompensacji ciśnieniowej
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Ze względu na swoją liniowość i bardzo wysoką dynamikę 
zakresowości, wynoszącą przy dobrze dobranym przyrządzie 
1:60 i więcej, przepływomierze wirowe systematycznie wypie-
rają pomiary zwężkowe współpracujące z przetwornikami róż-
nicy ciśnień. Pomiary przepływu pary metodą różnicy ciśnień 
pozostały w powszechnym użyciu tylko w punktach pomiaro-
wych, w których obciążenia cieplne przekraczają możliwości 
przepływomierzy wirowych, to jest dla ciśnień przekraczają-
cych specyfikację PN250, temperatury powyżej 400°C, a także 
tam, gdzie pomiary są wykonywane na rurociągach o średni-
cach przekraczających 300 mm. Nawet w takich przypadkach 
należy jednak mieć na uwadze, że dynamika zakresowości 
pomiaru z wykorzystaniem elementu spiętrzającego jest niska 
i przy zastosowaniu pojedynczego przetwornika różnicy ciśnień 
wynosi zaledwie 1:3.

Ponadto nawet najdokładniejszy pomiar strumienia obję-
tości nie wyczerpuje zadania dostarczenia danych do wylicze-
nia ilości pary, czyli mówiąc językiem termodynamiki – zliczania 
strumienia masy, ani do obliczeń ilości ciepła (czy to w postaci 
ciepła zawartego w parze, czy w formie różnicowej na wymien-
nikach ciepła). Konieczne jest więc uwzględnianie dodatkowych 
parametrów, które umożliwią wyliczenie gęstości oraz entalpii 
właściwej pary odpowiednio do stanu termodynamicznego pary 
w danym momencie i punkcie pomiarowym.

Współczesne przepływomierze wirowe posiadają naj-
częściej możliwość wewnętrznej kompensacji temperaturowej 
za pomocą wbudowanych czujników temperatury. W dalszej 
części artykułu pokażemy, jak zakres kompensacji wpływa na 
dokładność wyliczeń cieplnych i jakie niesie to za sobą skutki 
ekonomiczne. 

Jak oszacować cenę 1 tony pary  
używanej w instalacji cieplnej?

Na potrzeby naszego przykładu przyjęliśmy ceny ciepła na 
poziomie z roku 2018, określone na przykładzie cenników opu-
blikowanych przez jedną z polskich elektrociepłowni według sta-
nu na 18 października 2018 r.

Cena pary przy dostawie pary nasyconej 10 bar

Ceny dostawcy ciepła
Przyjmijmy, że dostawy ciepła odbywają się przez 300 dni 

w roku, średnio przez 10 h/doba, a zakontraktowana moc cieplna 
wynosi 1 MW.

W takiej sytuacji poszczególne składniki ceny kształtują się 
następująco:
•	 cena	 zamówionej	 mocy	 cieplnej	 MW	 za	 rok	 wynosi	

199 764,50 zł; dla przyjętych założeń dyspozycyjność 
1MW(t) na przestrzeni 1 roku daje maksymalną możliwość 
dostarczenia 10 800 GJ ciepła w parze; w wypadku pełnego 
wykorzystania zamówionej mocy cena tego składnika wy-
niesie 11,09 zł/GJ; przy niższych poborach ciepła cena ta 
będzie nawet wielokrotnie wyższa;

•	 zakup	ciepła	31,01	zł/GJ;
•	 opłata	przesyłowa	roczna	wynosi	15	077,23	zł,	co	dla	zało-

żenia czasu dostaw jak wyżej daje cenę stałą 1,40 zł/GJ;
•	 opłata	 przesyłowa	 zmienna	w	wysokości	 4,77	 zł/GJ	 lub	

9,29 zł/GJ.

W sumie, przy powyższych założeniach rocznego kontrak-
tu, koszt ciepła waha się od 48,27 do 52,79 zł/GJ.

Wyliczenie kosztu 1 tony pary dla założonych parametrów
Założyliśmy, że dostarczana jest para nasycona o ciśnieniu 

10 bar g, czyli temperaturze nasycenia wynoszącej 184,1°C.
Para o tych parametrach posiada entalpię właściwą 

h = 2 780,71 kJ/kg, czyli dla 1 tony pary stanowi ekwiwalent 
cieplny 2,7807 GJ. Zgodnie z cennikiem cena 1 tony takiej pary 
wynosi 134,22 zł, do której doliczyć należy koszt 6,83 zł za 
1 tonę nośnika fizycznego.

Otrzymujemy więc koszt użytkownika za tonę pary liczoną 
jako ciepło plus nośnik w wysokości 141,05 zł (czyli równowar-
tość około 32,5 euro).

Przykład

Kompensacja pary zarówno od temperatury, jak i ci-
śnienia p+T opłaci się nawet przy parze nasyconej.

Przepływomierze wirowe Prowirl 200 mają wbudowany 
czujnik temperatury Pt1000, umożliwiający kompensację pary 
nasyconej w oprogramowaniu przetwornika. Dokładność pomia-
ru temperatury pary wynosi w takim wypadku +/- 1K.

Aby zobrazować, jak taka odchyłka wpływa na dokład-
ność wyznaczenia gęstości pary, posłużymy się oprogramowa-
niem narzędziowym Applicator, dostępnym na stronach firmy 
 Endress+Hauser: www.pl.endress.com/Applicator, który w mo-
dule obliczeniowym dla przepływomierzy (wybór opcji „Flow”, 
a następnie „Product Sizing Liquids/Gas/Steam”) pozwala na 
dokładne obliczenia cieplne zgodnie z IAPWS-97.

Zgodnie z uzyskanym wynikiem gęstość wyliczona w za-
kresie +/-1K od temperatury teoretycznej dla danego ciśnienia 
może wynosić od 5,519 do 5,765 kg/m3. Dokładność pomia-
ru temperatury skutkuje zatem błędem wyznaczenia gęsto-
ści (a więc i strumienia masy) pary wynoszącym około 2,18%. 
Uwzględniając 1% błędu klasy przepływomierza, otrzymujemy 
błąd sumaryczny 2,41%. 

Tabela 1
Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem  

w postaci pary technologicznej 

Rodzaje cen i opłat Jednostka  
miary

Grupa 
A11)

Grupa 
A2 2)

Cena za zamówioną moc 
cieplną zł/MW/rok 119 764,50 119 764,50

Cena za zamówioną moc 
cieplną zł/MW/m-c 9 980,38 9 980,38

Cena ciepła zł/GJ 31,01 31,01

Cena nośnika ciepła zł/t 6,83 6,83

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe zł/MW/rok 15 077,23 14 149,27

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe zł/MW/m-c 1 256,44 1 179,11

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/GJ 9,29 4,77

1) Grupa A1 – odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem 
sieci ciepłowniczej „Północ” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego.

2) Grupa A2 – odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem 
sieci ciepłowniczej „Wschód” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego.
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Wyjaśnienie tej sytuacji jest następujące – w analizowanym przykładzie 
tolerancja pomiaru temperatury skutkuje przesunięciem w zakresie określenia 
punktu na krzywej nasycenia do stanu odpowiadającego ciśnieniu odpowiednio 
wyższemu lub niższemu od punktu teoretycznego o około 250 mbar. Tymczasem 
zastosowanie kompensacji od czujnika ciśnienia zintegrowanego w przepływo-
mierzu pozwala tę odchyłkę zredukować co najmniej 5-krotnie. W przypadku za-
stosowania zewnętrznego dokładnego czujnika ciśnienia, np. Cerabar PMC51, 
błąd ten zostaje zredukowany co najmniej 10-krotnie, dzięki czemu dla oceny 
błędów wyznaczenia pary można przyjąć wartości bezpośrednio wynikające 
z obliczeń cieplnych, uwzględniając błąd metody i przepływomierza.

Jeśli w omawianym przypadku różnica błędów wynosi 1,24%, to różnica 
w ilości i koszcie pary w bilansie rocznym wynikająca z tej różnicy przy podanych 
wcześniej cenach pary i reżimie zużycia, wyniesie:

300 (dni) * 10 h * 10 t/h * 141,05 * 1,24% = 52 471 zł (około 12 090 euro)

Należy zaznaczyć, że wyliczenia te nie 
uwzględniają niedokładności (strat) wynika-
jących z niewłaściwego przyjęcia stopnia sucho-
ści pary – tu błędy mogą sięgać nawet  kilku- 
kilkunastu procent, mając na uwadze różnicę 
w entalpii właściwej wody i pary.

W takim przypadku bardzo przydatna 
okazuje się dodatkowa funkcjonalność przepły-
womierza Prowirl 200, która pozwala zmierzyć 
rzeczywisty (nie obliczeniowy) stopień sucho-
ści pary w zakresie ciśnień do p = 11 bar abs. 
Jest to zakres, w którym wpływ tego parametru 
ma szczególnie duży wpływ na entalpię pary ze 
względu na zmiany stopnia suchości zachodzą-
ce podczas przemian izentalpowych, występu-
jących podczas procesów dławienia pary. Układ 
pomiarowy wsparty specjalnym algorytmem 
oprogramowania przetwornika generuje również 
sygnał ostrzeżenia o wystąpieniu pary mokrej, 
jeśli stopień suchości pary płynącej przez prze-
pływomierz spadnie poniżej 80%. 

Podsumowanie

Dla dokładnych obliczeń cieplnych przy bi-
lansowaniu dużych przepływów pary, kompen-
sacja zarówno od ciśnienia, jak i od temperatury 
daje wymierne korzyści ekonomiczne. Oszczęd-
ności w skali rocznej przekraczają wartość peł-
nego opomiarowania danego punktu pomia-
rowego. W podanym przykładzie czas zwrotu 
inwestycji wyniósłby około 6 miesięcy.

Przepływomierz Endress+Hauser Prowirl 200 
umożliwia przeprowadzenie pełnej kompensacji 
strumienia objętości pary zarówno za pomocą 
zintegrowanych czujników temperatury i ciśnie-
nia, jak też umożliwia podłączenie zewnętrzne-
go przetwornika ciśnienia, jeśli wymagany jest 
przyrząd klasy 0,1% lub lepszej.

Wyznaczanie przez przepływomierz Pro-
wirl 200 stopnia suchości pary pozwala na 
dokładniejsze obliczenie jej parametrów ciepl-
nych. Wykrywanie i oznaczanie wilgotności pary 
zwiększa również poziom bezpieczeństwa pracy 
instalacji cieplnej dzięki zapobieganiu uderze-
niom hydraulicznym.

Oprogramowanie narzędziowe Applicator 
pozwala na dokładną ocenę stanu termodyna-
micznego pary w dowolnym stanie przegrzania.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, tel.: +48 71 773 00 00,  
e-mail: info@pl.endress.com, http://www.pl.endress.com/poziom 

W przypadku wykorzystania pełnej kompensacji od ciśnienia i temperatury 
za pomocą czujników p+T, zintegrowanych w przepływomierzu Prowirl, dokład-
ność dla tych parametrów osiąga 1,17%.

Oprogramowanie narzędziowe Applicator – wprowadzanie danych

Oprogramowanie narzędziowe Applicator - wyniki obliczeń


