INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
przep∏ywomierze irygacyjne

1. Przedmiot instrukcji.
Instrukcja niniejsza okreÊla warunki prawid∏owej instalacji, eksploatacji i konserwacji przep∏ywomierzy
irygacyjnych przeznaczonych do pomiaru obj´toÊci wody zanieczyszczonej w szczególnoÊci
u˝ywanej do nawadniania pól uprawnych jak równie˝ do pomiaru obj´toÊci Êcieków oczyszczonych.
Instrukcja dotyczy przep∏ywomierzy irygacyjnych nast´pujàcych typów:
WI-01; WI-02
		
WI-NK-01; WI-NK-02
		

wykonanie podstawowe do wody zimnej o temperaturze do 50 °C i ciÊnieniu
roboczym do 1,6 MPa
odmiana przep∏ywomierza WI-01; WI-02 z nadajnikiem zdalnego 		
przekazywania wskazaƒ (nadajnik Reed'a).

WI-01; WI-NK-01 - os∏ona liczyd∏a - metalowa
WI-02; WI-NK-02 - os∏ona liczyd∏a - tworzywo sztuczne
Dane techniczne - wg karty katalogowej.
Przyk∏adowe oznaczenie:
WI

50

-01

- typ
- Êrednica nominalna
- odmiana

2. Dobór w∏aÊciwej wielkoÊci przep∏ywomierza.
Za kryterium doboru w∏aÊciwej wielkoÊci (Êrednicy nominalnej) przep∏ywomierza powinny s∏u˝yç
zawsze wartoÊci pracy tj. przeci´tna oraz maksymalna wartoÊç strumienia obj´toÊci wody
przep∏ywajàcej w przewodzie, do którego przep∏ywomierz ma byç pod∏àczony, a nie jego Êrednica.
Zbyt du˝y przep∏ywomierz, dla danych warunków, nie tylko zwi´kszy koszty inwestycyjne, ale wskazuje z mniejszà dok∏adnoÊcià w okresach ma∏ego przep∏ywu wody. Zbyt ma∏y przep∏ywomierz bywa
powodem jego przecià˝enia i tym samym przedwczesnego zu˝ycia cz´Êci czynnych. Stàd, aby zainstalowany przep∏ywomierz pracowa∏ w∏aÊciwie w granicach jego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych
b∏´dów wskazaƒ, nale˝y wnikliwie ustaliç zakres jego prac w ciàgu doby wzgl´dnie zakres ten ustaliç
w oparciu o miesi´czne zu˝ycie wody przy uwzgl´dnieniu dorywczych maksymalnych wartoÊci strumienia obj´toÊci. Dopuszczalne obcià˝enie przep∏ywomierzy irygacyjnych podane sà w tablicy 1.

Typ
(wielkoÊç wodomierza)
DN [mm]

Tablica 1

Maksymalny
roboczy strumieƒ
obj´toÊci
m³/h

Dopuszczalne
obcià˝enie
miesi´czne
m³/m-c

40

30

12960

50

30

12960

65

50

21600

80

80

34400

100

125

54000

125

175

75600

150

250

108000

200

450

194000
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3. Warunki prawid∏owego wbudowania przep∏ywomierza.

5. Odbiór przep∏ywomierzy i ich przechowywanie.

3.1. Miejsce wbudowania przep∏ywomierza powinno byç ∏atwo dost´pne,
wygodne dla odczytu, chronione przed mrozem.

Nades∏ane przez wytwórc´ przep∏ywomierze nale˝y zbadaç, czy nie
dozna∏y w czasie transportu uszkodzeƒ zewn´trznych, zw∏aszcza os∏on
liczyde∏, ko∏nierzy. Otrzymane z dostawy wzgl´dnie wymontowane
z sieci wodociàgowej przep∏ywomierze nale˝y przchowywaç w po∏o˝eniu
liczyd∏em do góry lub na boku, w pomieszczeniu zamkni´tym, wolnym
od wszelkiego rodzaju oparów ˝ràcych, cuchnàcych itp. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosiç od 5 do 30° C, zaÊ wilgotnoÊç
wzgl´dna otaczajàcego powietrza do 80%. Zarówno w czasie transportu
jak i w czasie przechowywania przep∏ywomierze powinny byç zabezpieczone przed drganiami, a szczególnie wstrzàsami. Eksploatowanie
przep∏ywomierzy niezgodne z niniejszà instrukcjà pizbawia nabywc´
prawa do roszczeƒ z tytu∏u udzielanej przez wytwórc´ gwarancji.

3.2. Przed i za przep∏ywomierzem nale˝y przewidzieç zamontowanie
zaworów celem odci´cia dop∏ywu wody w przypadku potrzeby wymontowania przep∏ywomierza wzgl´dnie jego wstawki pomiarowej dla dokonania przeglàdu lub naprawy.
3.3. Przewód w miejscu wbudowania powinien byç tak ukszta∏towany,
aby nie by∏o mo˝liwoÊci tworzenia si´ w obr´bie przep∏ywomierza
poduszki powietrznej. Przep∏ywomierz musi byç ca∏kowicie wype∏niony
wodà. Stàd przewód wodociàgowy za przep∏ywomierzem nie powinien
si´ obni˝aç.
3.4. Dla zabezpieczenia przed ujemnym wp∏ywem odkszta∏ceƒ strumienia
wody (zaburzeƒ przep∏ywu) wywo∏anych przez kolana, zawory i inne elementy instalacji wskazane jest stosowanie przed przep∏ywomierzem (na
dop∏ywie) prostego odcinka przewodu o d∏ugoÊci L=5DN (Êrednic nominalnych przep∏ywomierza). W przypadku wbudowania przep∏ywomierza
za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym lub pompà nale˝y wy˝ej
podanà d∏ugoÊç odcinka prostego podwoiç 2L, a w przypadku
pompy t∏okowej nawet potroiç 3L. Chcàc uniknàç tak d∏ugiej prostki
mo˝na wbudowaç kierownic´ strumienia przed przep∏ywomierzem.
Za przep∏ywomierzem d∏ugoÊç odcinka prostego powinna wynosiç
Li=3DN.
3.5. Przy wbudowaniu przep∏ywomierza wszelkiego rodzaju po∏àczenia
nale˝y wykonaç starannie. Uszczelki powinny byç zak∏adane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimoÊrodowe osadzenie przep∏ywomierza w przewodzie, a w szczególnoÊci przesuni´cie
uszczelki mi´dzy przep∏ywomierzem a przewodem w taki sposób,
˝eby zajmowa∏y cz´Êci przekroju rurociàgu i zaburza∏y w ten sposób
przep∏yw.
3.6. Przep∏yw wody przez przep∏ywomierz powinien byç zgodny z
kierunkiem strza∏ek umieszczonych po obu stronach jego os∏ony.
Zamontowane przed i za przep∏ywomierzem zasuwy w czasie przep∏ywu
wody powinny byç ca∏kowicie otwarte.
3.7. Przy oddawaniu do eksploatacji nowych instalacji wodociàgowych
oraz w przypadku dokonywania naprawy rurociàgów przed
zamontowaniem przep∏ywomierza nale˝y ten rurociàg dok∏adnie
przep∏ukaç w celu oczyszczenia jego wn´trza z zanieczyszczeƒ
mogàcych spowodowaç uszkodzenie przep∏ywomierza.

6. Warunki bezpieczeƒstwa i aspekty Êrodowiskowe.
6.1. Przep∏ywomierz jest przyrzàdem pomiarowym bezpiecznym w u˝ytkowaniu
przy zachowaniu warunków monta˝u i eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.
6.2. Przy monta˝u i obs∏udze a tak˝e w eksploatacji mogà wystàpiç
zagro˝enia zwiàzane bezpoÊrednio z przep∏ywomierzem:
a) zagro˝enia mechaniczne:
- upadek niew∏aÊciwie przenoszonego wyrobu
- wyciek wody i zalanie wskutek zainstalowania wyrobu niezgonie
z warunkami monta˝u lub nadmiernym ciÊnieniem wody.
7. Dla przeciwdzia∏ania zagro˝eniom mechanicznym przep∏ywomierze
posiadajà kszta∏ty umo˝liwiajàce dogodne uchwycenie. Dla monta˝u
przep∏ywomierza i jego obs∏ugi nale˝y zapewniç oÊwietlone, ∏atwo
dost´pne miejsce o utwardzonym pod∏o˝u nie zagra˝ajàcym upadkiem.
Elementy sk∏adowe przep∏ywomierzy nie zawierajà substancji
szkodliwych dla zdrowia i Êrodowiska. Wszystkie przep∏ywomierze do
wody zimnej posiadajà atesty higieniczne na kontakt z wodà do picia.
8. Post´powanie ze zu˝ytymi wyrobami i opakowaniami.
Opakowanie wykonane jest z tektury falistej nadajàcej si´ do powtórnego wykorzystania. Mo˝na je oddaç do ka˝dego punktu skupu makulatury. Szczegó∏owe informacje na temat powtórnego przetwarzania
poszczególnych materia∏ów z których wykonany jest przep∏ywomierz, jak
te˝ sposoby prawd∏owego usuwania odpadów zawarte sà w instrukcjach
serwisowych.

4. Konserwacja przep∏ywomierzy.
Ka˝dy przep∏ywomierz nale˝y po pewnym okresie pracy wymontowaç
z sieci wodociàgowej i poddaç planowemu remontowi zapobiegawczemu. Praktycznie okres ten trwa trzy do czterech lat. Po wymontowaniu
przep∏ywomierza z sieci wskazane jest, dla celów porównawczych,
uprzednie sprawdzenie dok∏adnoÊci jego wskazaƒ, a dopiero po tym
zabiegu przystàpienie do remontowania i oczyszczenia. Do oczyszczenia
nie nale˝y stosowaç Êrodków chemicznych dzia∏ajàcych szkodliwie na
materia∏y, z których wykonane sà poszczególne cz´Êci przep∏ywomierza.
Nie dopuszczalne jest stosowanie do oczyszczania cz´Êci polisterynowych
czy poliw´glowych wszelkiego rodzaju w´glowodorów aromatycznych
lub alifatycznych, jak benzyna, ksylen, toluen oraz niektórych ich
pochodnych (np. aceton), zaÊ do oczyszczenia cz´Êci metalowych
- niklowych nie wskazane jest stosowanie kwasów, zw∏aszcza kwasu
azotowego. Przy naprawie zwiàzanej z koniecznoÊcià wymiany cz´Êci
nale˝y stosowaç tylko oryginalne cz´Êci zamienne dostarczane przez
Fabryk´ Wodomierzy POWOGAZ SA w Poznaniu.
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