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Áramlásmérés célja
Az áramlásmérés feladata folyékony, légnemű, esetleg szilárd halmazállapotú anyag adott 
keresztmetszeten történő áthaladásakor meghatározni: 

1. az áramlás sebesség
2. térfogatáram
3. tömegáram
4. átáramlott térfogat
5. átáramlott tömeg

Az áramlásmérők kiválasztásának szempontjai
• Ár
• Mérési tartomány
• A mérendő anyag szennyezettsége
• A mérendő anyag változatossága
• Az áramlási sebesség változékonysága
• Nyomásesés a mérőeszközön, 
• Pontosság
• Folyadék sűrűsége és viszkozitása
• Folyadék vezetőképessége
• Vezeték jellege zárt vagy nyitott



A különböző forgórendszerű áramlásmérési eljárásoknál valamilyen mechanikai szerkezeti 
egység forgása képezi a mérés alapját. Ezek forgását fordulatszámérővel mérik.

A turbinás áramlásmérőnek axiális, vagy tangenciális átömlésű turbinakereke van, melyet 
az áramló közeg hajt: 
• Axiális turbina tengelye párhuzamos az áramlási irányra.
• Tangenciális turbina tengelye merőleges az áramlási irányra.

Forgórendszerű áramlásmérés

Axiális turbinás áramlásmérő Tangenciális turbinás áramlásmérő  



Pontosság
A turbinás áramlásinérővel a névleges áramlási mennyiség 10-100%-os sávjában lehet 
csak pontosan mérni (±0,25-0,50%), tehát alacsony áramlási sebesség esetén nem 
pontos.

Pontosság feltételei
• a mérőszakasz előtt az átmérő minimum tízszeresének, utána pedig az ötszörösének 

megfelelő hosszúságú egyenes szakaszt kell biztosítani;
• vízszintesen kell beépíteni az áramlásmérőt;
• szennyeződéstől védeni kell a mérőt, pl. szűréssel.
• A gyártó által megadott mérési tartományban kell használni.

A mérés hibáját befolyásolja
• az áramló közeg sűrűsége és viszkozitása,
• valamint a csapágysúrlódás is. Fontos, hogy ez a lehető legkisebb legyen és az 

élettartam függvényében ne változzon, valamint érzéketlen legyen a szennyeződésre.

Az axiálturbinás áramlásmérők elterjedtek az élelmiszeriparban, tej, sör, növényolaj,
ecetsav stb. mérésére. Előnyösen alkalmazhatók ezek az áramlásmérők ún. kenőképes
folyadékok mérésére, mert az ilyen folyadék kedvezően befolyásolja a csapágy
élettartamát.
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Axiálturbinás áramlásmérő 



Kiszorításos áramlásmérők

Mérés alapelve
Az áramló közeg fogaskerékhez hasonló rendszert forgat meg, forgórészek nagyon jól
illeszkednek egymáshoz, így egy fordulatra mindig pontosan egy adott térfogat tud
átjutni a mérőeszközön. A fordulatszámából és a közbezárt térrész trfogatából az áramló
közeg térfogatárama közvetlenül adódik.
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Kiszorításos áramlásmérő
(szemléltetés)

Előnyök 
• Nagyon jó pontosságot lehet elérni egy nagy áramlási 

tartományban
• Nem érzékenyek az áramlás esetleges zavaraira. 
• Kedvezően hat a működésükre, ha a mérendő 

folyadék kenőképes. 

Hátrányok
• Nagy az átáramláskor fellépő nyomásveszteség.
• Rossz a „volumetrikus hatásfokuk”, kevés folyadék 

képes átáramlani rajta.
• Érzékenyek a szennyeződésre (szűrés szükséges) 
• A közeg viszkozitása befolyásolhatja a mérési hibát.

Kiszorításos áramlásmérő



Rotaméter
Felépítés és működés: Alapja az, hogy függőleges felfelé bővülő kör keresztmetszetű
csőben úszót helyeznek el. A folyadék alulról felfelé áramlik. Az úszó az áramlás hatására
felfelé mozdul a csőben, de végül mindig olyan helyzetet foglal el, hogy az áramlás
következtében az úszón fellépő erők összege nulla legyen. Ezen a ponton az úszó beáll, és a
folyadékáram a skálán leolvasható.
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Úszóra ható erők (kieg.)

Felhajtó erő

Súlyerő

Közegellenállás

Folyadékáramlás

Úszó

Erők egynsúlya
(Szemléltetés)

Felépítés Ipari rotaméter



Előnye
• Egyszerű felépítésű és olcsó, megbízható.

Hátránya
• Nincs elektromos jel
• Több eszközzel oldható meg a méréshatárok kiterjesztése
• Az áramló közeg sűrűségének és a viszkozitásának a megváltozása mérési 

hibát okoz
Ezért minden egyes anyagra külön kell kalibrálni!

• Függőlegesen kell beépíteni.
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Rotaméter tulajdonságai



Indukciós áramlásmérő
Elve: Az indukciós áramlásmérés elméleti alapja az ún. „mozgási indukció”, amely szerint,
ha mágneses térben mozog egy vezető, akkor abban feszültség indukálódik.
Felépítés és működés: Folyadék áramlásmérésénél egy elektromosan szigetelő csőre
merőlegesen mágneses teret hoznak létre állandó mágnessel vagy elektromágnessel. A
folyadékban feszültség indukálódik, amit a cső két oldalán lévő elektródákhoz kötött
kivezetéseken lehet mérni. Alkalmazásának feltétele, hogy: a mérendő folyadék
villamosan vezető legyen.
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Elektromágnes
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ElektródákÁramló 
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Ipari indukciós áramlásmérő
Felépítés és működés 

(Szemléltetés)



Előnyök
• A mérés pontosságát nem befolyásolja a folyadék vezetőképessége, sűrűsége, 

viszkozitása, hőmérséklete és nyomása.
• Nem tartalmaz mozgó alkatrészt: hosszú élettartamú, és az áramlásnál nincs vesztesség
• Jól használható a legkülönbözőbb folyadékok, mint italok, gyümölcslevek, de még 

pépes(!) anyagok méréséhez is.

Hátrányok
• Csak vezetőképes anyagok mérhetőek. (A gyártó által megadott küszöb felett kell lennie 

a vezeőképességnek)
• Bizonyos anyagok (pl. zsír) lerakódhatnak az elektródákra, ami megnöveli a mérési 

hibát, vagy működésképtelenné teszi a műszert. (nem jellemző)
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Indukciós áramlásmérő



Ultrahangos áramlásmérők
Az ultrahangos áramlásmérő az egyik legelterjedtebb, legtöbb jó tulajdonsággal 
rendelkező folyadékáramlásmérő.
A csőre szerelt adó-vevők (ld. ábra) ultrahangot bocsátanak ki. Az egyik adó-vevőből (1) a
rövid ultrahang jel a cső szemközti oldaláról visszaverve a másik adó-vevőbe (2) érkezik,
és az ultrahang jel futási idejéből meghatározható az áramlási sebesség. Ez azért
lehetséges, mert az ultrahang futási ideje egyre jobban csökken, ha a folyadék áramlási
sebessége egyre jobban nő.
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Előnyök
• Amérés független a folyadékban bekövetkezett hőmérséklet-, nyomás- és 

vezetőképesség-változástól. 
• Nagyon kis sebességek mérésére is alkalmas.
• Nem tartalmaz mozgó alkatrészt, és nincs vesztesség.
• A szerelhető verzió esetén utólag is felszerelhető a cső megbontása nélkül.
• Nem kell kalibrálni: a cső geometriai- és a folyadék adatainak a megadásával mérésre 

kész.

Hátrányok
• A folyadékban lévő légbuborékok, vagy szilárd lebegő anyagok megnövelik a mérési 

hibát, 2-3%-nál nagyobb szilárdanyag-tartalom esetén pedig működésképtelenné válhat 
a műszer. 

• Érzékeny a műszer a turbulens áramlásra, ezért az érzékelő előtt a csőátmérő minimum 
20-szorosának, mögötte pedig legalább 10-szeresének megfelelő egyenes szakaszt kell 
biztosítani. 
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Ultrahangos áramlásmérők


