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Az ipari áramlásmérők legelterjedtebb és legrégebben alkalmazott fajtája 
az indukciós áramlásmérő. Legnagyobb számban a víz- és szennyvízipar-
ban található meg, azonban minden iparág alkalmazza és használja.

Az 1970-es évek óta több millió ilyen berendezés került ipari alkalma-
zásba, és megbízhatósága, egyszerűsége miatt mind a mai napig bőven 
találunk első generációs példányokat is.

Működési elve
Faraday (1791–1867) törvényének megfelelően a mágneses mezőben 
mozgó, vezetőképességgel rendelkező anyag feszültséget indukál. Az in-
dukált feszültség arányos az áramlási sebességgel. A mérőberendezés ese-
tében a csőkeresztmetszet ismert, így a térfogatáram könnyen számítható. 
Természetesen az áramlásmérő létrehozásához még jó néhány feltételnek 
teljesülnie kellett.

A mérő kialakításához 
szükséges a mérőcső szigete-
lése és a gerjesztőtekercs által 
létrehozott mágneses tér. A 
csőben keletkező mágneses 
térben áramló folyadék a vele 
érintkező két mérőelektródá-
ban a folyadék sebességével 
arányos feszültséget indukál.

Az első mérőt az 1950-es 
években készítette el a svájci 
Endress+Hauser, de érdekes 
módon ipari alkalmazása a 
70-es években terjedt el és 
gyorsult fel. A mérőberen-
dezést üzemeltetők megta-
nulták, hogy a mérés csak 
akkor  pontos, ha a mérőben 
az áramlás teltszelvényű, és 
az áramlási kép és a sebes-
ség megfelelő. Ezért minden 
berendezés beépítésénél az 
alábbi előírások betartása 
kötelező volt. A megelőző 
csőszakasz min. 5 DN, míg a 
követő csőszakasz min. 2 DN. 
Ezek az előírások a gyakorlati 
életben sokszor nem voltak 

tarthatók, pl. adott méretű aknában vagy a technológiai csőszerelés he-
lyigénye-lehetősége miatt. Gyakran felmerült a kérdés, hogy a nem megfe-
lelő beépítés mekkora mérési hibát okoz, ez azonban szinte minden eset-
ben egyedi, és a hiba számítása szinte lehetetlen. Kalibrációs laboratórium 
beüzemelésekor azt tapasztaltuk, hogy még a gyári 0,2–0,5% pontosság 
biztonságos eléréséhez is az 5 DN megelőző csőszakasz a legkisebb hosz-
sz a megfelelő áramlási kép és sebesség kialakulásához. A mérőt mindig 
szivattyú után kell beépíteni, lerakódás ellen, amennyire lehet, védeni kell, 

azonban csőszűkítés esetén a kialakítás nyomásesést okoz, lásd alábbi raj-
zot és táblázatot. Az indukciós mérők az elektronika és a gyártástechno-
lógia fejlődése következtében ma már odáig fejlődtek, hogy az egyszerű 
vízórák piacán is megjelentek. 

Az ipari mérések azonban technológiai és hatékonysági okokból egyre 
inkább megkövetelték 
a pontos mérést be-
építési helyzettől füg-
getlenül. 

Az alábbi képeken 
látható, milyen kísér-
letek folytak annak 
érdekében, hogy ezt 
az igényt ki lehessen 
elégíteni, és gyakorla-
tilag beépítési helytől 
függetlenül megfele-
lően pontos (<= 0,2%) 
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1. ábra: Indukciós mérő mérési elve

2. ábra: Indukciós mérő beépítési 
követelményei

4. ábra: Egyszerű indukciós mérő 
Bluetooth-kapcsolattal

3. ábra: Indukciós mérő beépítési szempontjai
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mérési elvet lehessen találni. Megfelelő csőhossz, megfelelő áramlási kép. 
Ez a mostani, ill. az eddigi állapot.  (5. ábra)

„Rendes ember nem szemetel, a többinek tilos” – hirdette a felirat a Vo-
lánbusz egyik járatán a ’90-es évek elején. Pedig akkor még csak tanultuk 
az „igazi” szemetelést. Ma már a homo consumatoris eldobható pelenkát, 
intimbetétet, egészségügyi betétet, törlőkendőt, felmosórongyot dobál a 
vécébe, ami jó esetben az elkövetőnél okoz dugulást, de inkább a szeny-
nyvízcsatorna-hálózatban. Ott, ahol a legnagyobb kárt okozhatja, például 
a szivattyúk garatjában. Ezt kell nekünk megakadályozni a címbéli beren-
dezéssel. Prototípusa 3 éve jól működik Kiskunfélegyházán a Liget utcai 
átemelőben. Herédi Szabó Péter üzemvezető az üzemeltetői tapasztala-
tokról beszámolt a Vízmű Panoráma 2020/2. számában. 

Nincsen megfelelő csőhossz, azonban megfelelő az áramlási kép és mérés. 
(6. ábra) A mérő beépítési helyigénye kicsi, azonban a szűkítés miatt a ko-
rábbi megoldásnál magasabb áramlási veszteséget jelent(het).

Nincs megfelelő csőhossz, azonban megfelelő az áramlási kép és mérés. 
A mérő beépítési helyigénye kicsi. A mérés teljes keresztmetszetű pontos 
mérés, áramlási veszteség nincsen. (7. ábra)

A 6. és 7. ábrán szereplő mérőket úgy alakították ki, hogy a két mé-
rőelektróda helyett a mérőcsőben 6 db mérőelektróda van elhelyezve 
egymással szemben, így a mérőcső keresztmetszetének 3 síkjában lehet 
az átlagsebességet meghatározni, és abból megfelelő szoftverrel a térfo-
gatáramot számítani. A mérőt több európai kalibrációs laboratóriumban 
vizsgálták extrém kialakítások mellett. A végeredmény az lett, hogy 0,2–
0,5%-os mérési hiba mellett megfelel a MID MI-001 előírásoknak. A mérő 
természetesen rendelkezik önellenőrző szoftverrel, ill. jelzi, ha az áramlás 
nem teltszelvényű. 

Függőleges, állókosaras finomrácsok eddig is voltak (pl. a 
KR101133112 B1 lejárt szabadalom), én magam is terveztem ilyet. Több 
hónapos kísérletezés, módosítgatás, erőlködés után sajnos be kellett lát-
nunk, hogy ez a megoldás nem alkalmas szennyvízszűrésére. Az történik 
ugyanis, hogy a szennyvíz, miután a szűrőkosárba jutott, igyekszik a leg-
rövidebb úton távozni, és amíg szabad utat talál, meg is teszi. A vízben ta-
lálható szemét, ha a mérete nagyobb a perforációnál, elakad, és elzár egy 
utat. Az idő múlásával egyre több ilyen út lezárul, és a vízszint emelkedni 
kezd. Mivel a puffertérfogat kevés, a szintkapcsoló sűrűn indítja a tisztítást. 
Ekkor a kosár felülete annyira tisztul meg, hogy megfelelő keresztmetszet 

5. ábra: Jelenlegi állapot, megfelelő csőhossz és áramlási kép

6. ábra: Nincsen megfelelő csőhossz, szűkített átmérő

7. ábra: Nincsen megfelelő csőhossz, azonos átmérő
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kivonat Az utóbbi 2-3 évtizedben Közép- és Kelet-Európában jelentősen megváltoztak a fogyasztási szokások és ezzel 
párhuzamosan a közös tulajdonhoz való viszonyulás is. Ennek egyik eredményeként egyre több probléma van a közművek 
karbantartásával is. A kommunális szennyvízben egyre több nem oda való dolog jelenik meg, ami jelentős károkat okoz az 
üzemeltetőnek, a tulajdonosnak és végső soron mindannyiunknak. Ilyen károk megszüntetésére, de legalább mérséklésére 
született az itt ismertetett eredeti magyar berendezés, amelynek prototípusa évek óta jól működik egy korábban problé-
más átemelőben. A megoldás üzemeltetői tapasztalatairól a 2020/2. szám 9. oldalán bővebben olvashat az érdeklődő. A 
berendezés képe a szám címlapján látható.
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