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(57) Витратомір, що містить корпус з розташова-
ними в ньому чутливим елементом з тензорезис-

торами і штангу, на вільному кінці якої змонтовано
тіло обтікання, який відрізняється тим,  що для
підвищення чутливості чутливий елемент викона-
но у вигляді мембрани,  розділяючої корпус на дві
порожнини, верхня з яких виконана герметичною і
заповнена компенсаційною електроізолюючою рі-
диною, причому тензорезистори розміщені на мем-
брані з боку верхньої порожнини, а штанга закріп-
лена на іншому боці мембрани.

Винахід стосується галузі приладобудування і
може бути використаний для вимірювання масо-
вих постійних, обмежених у часі та пульсуючих ви-
трат рідинних і газоподібних середовищ.

Необхідність у вимірюванні масових коротко-
часних і пульсуючих витрат виникає у спеціальних
галузях двигунобудування, медицини та інших га-
лузях господарства, де використовуються витрати,
тривалість яких становить долі секунди.

Найбільш близьким до пропонованого винахо-
ду є витратомір, що містить корпус з каналом для
вимірюваного середовища і встановлену в корпусі
трубу з внутрішнім конусом,  відкритим в канал і
зачиненим зовнішнім кінцем (патент США
№ 4604906, МПК G01F1/28, 1986 р.). До трубки
прикріплена зовнішнім кінцем штанга, внутрішній
кінець якої вставлено в канал. В каналі змонтова-
но обтічну лопатку, яка прикріплена до внутріш-
нього кінця штанги і прикладає до штанги зусилля,
спрямоване поперек потоку середовища. Секція
трубки прогинається під дією цього зусилля, і тен-
зометр зчитує прогин секції.

Недоліками відомого пристрою є: низька чут-
ливість, що виключає можливість їх використання
для вимірювання витрат малої тривалості і пуль-
суючих витрат; вторинні перетворювачі знахо-
дяться у вимірюваному середовищі, що не відпо-
відає вимогам вибухобезпечності і пожежної без-
пеки.

В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення конструкції витратоміра шляхом викорис-
тання у ньому чутливого елемента гідродинамічно-
го типу, що складається з мембрани, в центрі якої
закріплений важіль з тілом обтікання, яке містять у

вимірювальну магістраль, щоб забезпечити під-
вищення чутливості.

Креслення пояснюють принцип дії винаходу.
На фіг. 1 зображена принципова схема запро-

понованого витратоміра.
На фіг. 2 приведені графічні залежності відхи-

лення і деформації мембрани від її радіуса.
Витратомір (фіг. 1) складається з корпуса 1,

стакана 2, в якому закріплена мембрана 3 з важе-
лем 4 і тілом обтікання 5. Мембрана закріплена з
допомогою різьбового кільця 6. З боку верхньої
порожнини до мембрани прикріплені тензорезис-
тори 7, які з'єднані з гермовиводами 8 кришки 9,
герметизуючої верхню порожнину.

Кришка 9 має отвір 10, що заглушується після
заправки верхньої порожнини компенсаційною рі-
диною з виключенням попадання повітря.

Тензорезистори 7 утворюють вимірювальний
міст, що живиться напругою постійного струму. З
виходу моста знімається вимірювальний сигнал.

Принцип дії витратоміра полягає в наступно-
му. При русі вимірюваного середовища по вимірю-
вальній магістралі гідродинамічні або аеродинамі-
чні сили примушують коливатися тіло обтікання 5 з
частотою, пропорційною витраті, і крізь важіль 4
додкладають до мембрани 3 момент, створюючий
її згин з частотою коливання тіла обтікання.  До
верхньої сторони мембрани 3 монтуються вторин-
ні перетворювачі (тензорезистори) 7, що перетво-
рюють деформацію поверхні мембрани в електри-
чний сигнал, частота якого пропорційна витраті.

Ізоляція вторинних перетворювачів від вимі-
рюваного середовища досягається тим, що верхня
сторона мембрани знаходиться в герметичній по-
рожнині, заповненій рідиною з великим питомим
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електричним опором, якою може бути трансфор-
маторне мастило. Крім того, ця порожнина з ріди-
ною є компенсатором статичного тиску у вимірю-
ваному середовищі.

Застосування важеля 4 змінної довжини, а та-
кож тіла обтікання 5 різної площі дозволяє викори-
стовувати прилад в будь-якому діапазоні витрат
(площина тіла обтікання, що коливається, не пере-
криває вимірювального каналу, оскільки розташо-
вується не перпендикулярно, а вздовж потоку).

Чутливість і динамічні характеристики витра-
томіра визначаються конструктивними парамет-
рами мембрани, важеля і тіла обтікання, а також
зонами монтажа тензорезисторів на мембрані і
можуть бути обрані оптимальними.

Розвантаження мембрани реакцією компенса-
ційної рідини дозволяє широко варіювати товщи-

ною мембрани для забезпечення оптимізації чут-
ливості і динамічних характеристик вимірювання.

Графічні залежності (фіг. 2), на яких представ-
лені залежності відхилення мембрани (d) і віднос-
ної деформації (e) від відношення поточного радіу-
са (r) до радіуса мембрани (R) дозволяють обрати
оптимальні зони монтажу тензорезисторів.

Таким чином, витратомір, має конструкцію, яка
принципово відрізняється від прототипу і полягає в
використанні в якості чутливого елемента однієї
мембрани з важелем і тілом обтікання та порож-
нини, герметизуючої вимірювальний міст від вимі-
рюваного середовища. Порожнина виконує одно-
часно функцію компенсації дії статичного тиску
вимірюваного середовища на мембрану.
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