
MIERNIK PALIWA MTF-4 i MTF-8

Cechy:

– dokładność  przepływomierza +/- 1%
– powtarzalność pomiaru przepływomierza +/- 0,2%
– dokładność całego układu pomiarowego +/- 1,5%
– maksymalny przepływ 80 l/h i 200 l/h (MTF-4 i MTF-8)
– kontaktronowe  wyjście  impulsowe  (0,005  l/impuls

 i 0,0125 l/impuls odpowiednio dla MTF-4 i MTF-8)
– odgazowywacz  zabezpieczający  przed  powstawaniem 

piany
– szczelna i odporna na złe warunki konstrukcja
– łatwy do czyszczenia filtr paliwowy
– możliwość  umieszczenia  elektroniki  do  pomiaru 

temperatury w komorze przepływomierza

1. Zastosowanie
Miernik  paliwa  Motoflow  MTF-4  i  MTF-8  to  urządzenie  służące  do  pomiaru 
rzeczywistego  zużycia  paliwa  przez  pojazdy z  silnikami  Diesela.  Stosuje  się  go  w 
systemach  zarządzania  flota  i  kontroli  paliwa.  Jest  to  najdokładniejszy  sposób 
kontrolowania  pojazdów  przed  kradzieżami  paliwa  i  niewłaściwym  użytkowaniem 
pojazdów  (np.  zbytnie  obciążanie  silnika).  Mierniki  paliwa  MTF-4  i  MTF-8  mogą 
współpracować z dowolnym systemem zarządzania flotą. 

MTF-4 i MTF-8 mogą być stosowane w:
- ciężarówkach
- autobusach
- traktorach
- maszynach budowlanych
- samochodach dostawczych i osobowych

2. Zasada działania
Instrumentem  pomiarowym  urządzenia  jest  szwajcarski  precyzyjny  przepływomierz 
zliczający  zużytą  dawkę  paliwa.  Urządzenie  do  pomiaru  wykorzystuje  zasadę 
zawracania  paliwa  powrotnego  z  silnika.  Paliwo  pobierane  ze  zbiornika  przepływa 
przez przepływomierz gdzie jest zliczane. Część paliwa zostaje spalona przez silnik a 
pozostała część wraca do specjalnej komory miernika. Komora dzięki zintegrowanemu 
odgazowywaczowi  usuwa opary  z  paliwa  co  zapobiega  tworzeniu  się  piany.  Silnik 
zaciągający  pianę  w  paliwie  może  pracować  nieprawidłowo.  Gdy  komora  jest 
wypełniona  paliwo  ponownie  jest  pobierane  przez  silnik.  Tym  sposobem 
przepływomierz liczy wyłącznie paliwo rzeczywiście spalone przez silnik. 



Tor  przepływu  paliwa  zabezpieczony  jest  systemem  odpowiednich  zaworów 
ciśnieniowych  sterujących  przepływem  i  zapobiegających  cofaniu  się  paliwa  przez 
przepływomierz. 

Taka  metoda  pomiaru  w  przeciwieństwie  do  często  stosowanych  przepływomierzy 
różnicowych  zapewnia  odpowiednią  dokładność  pomiaru  bez  względu  na  ilość 
faktycznie  spalanej  dawki  paliwa.  Średnia  dokładność  tego  rozwiązania  względem 
przepływomierzy różnicowych jest nawet dziesięciokrotnie większa. Należy pamiętać o 
wpływie różnicy temperatur  na wejściu  i  na powrocie  silnika.  Zarówno paliwo jak i 
komora  przepływomierza  zmieniają  swoje  rozmiary  ze  wzrostem tej  różnicy,  co  w 
znaczący  sposób  wpływa  na  błąd  przepływomierza  różnicowego.  Metoda  z 
zawracaniem paliwa użyta w naszym mierniku niweluje wpływ wysokiej temperatury 
powrotu  poprzez  wymianę  ciepła  wracającego  i  pobieranego  paliwa.  Istnieje  też 
możliwość  umieszczenia  czujnika  temperatury  w  komorze  w  której  znajduje  się 
przepływomierz  i  elektroniczna  kompensacja  temperatury.  Dodatkowo  metoda  ta 
pozwala na całkowite wyeliminowanie problemu pienienia się paliwa na powrocie z 
silnika  co  jest  notorycznym i  bardzo  kłopotliwym problemem w przepływomierzach 
różnicowych. 

Przepływomierz paliwa jako instrument pomiarowy jest niezwykle wrażliwy na wszelkie 
zanieczyszczenia. Drobina w postaci np. metalowego wióra jest w stanie uszkodzić 
przepływomierz rysując szczelną komorę w której pracuje tłok odmierzający dawkę 
paliwa.



Z tego powodu nie  należy stosować przepływomierzy bez wcześniejszej  dokładnej 
filtracji.  Produkowane  przez  nas  mierniki  wyposażone  są  w  zintegrowane  filtry 
zapobiegające uszkodzeniu i zatkaniu się przepływomierza. Pierwszym filtrem w torze 
paliwowym  jest  filtr  z  odstojnikiem  szklanym  który  wychwytuje  większe 
zanieczyszczenia. Przed samym wejściem do przepływomierza znajduje się drugi filtr 
o  specjalnie  dobranym  oczku  siatki  filtrującej  zapewniającym  ochronę 
przepływomierza. 

Na  dokładność  pomiaru  miernika  znacząco  wpływa  szczelność  układu.  Bąbelki 
powietrza przelatujące przez przepływomierz powodują bardzo duże błędy pomiarowe. 
Miernik  opracowany  jest  w  taki  sposób  aby  wszystkie  jego  elementy  składowe 
zapewniały całkowite odizolowanie toru paliwa od powietrza. 

3. Parametry techniczne
Instrument pomiarowy jest przystosowany do pracy z paliwem ropopochodnym. Nie 
może  pracować  zarówno  z  wodą  jak  i  powietrzem.  Przepływomierz  gwarantuje 
poprawne pomiary dla parametrów:

Model: MTF-4 MTF-8
Ciśnienie nominalne 32 bar 25 bar
Maksymalna temperatura pracy Tmax 60°C 60°C
Maksymalny przepływ Qmax 80 l/h 200 l/h
Nominalny przepływ Qcont 50 l/h 135 l/h
Minimalny przepływ Qmin 1 l/h 4 l/h
Przybliżony przepływ startu 0.4 l/h 1.6 l/h
Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru +/- 1% +/- 1%
Powtarzalność pomiaru +/- 0.2% +/- 0.2%
Oczko filtra zgrubnego - 0.150 mm
Oczko filtra przepływomierza 0.080 mm 0.100 mm

Miernik jako cały układ zapewnia dokładność pomiaru w granicach +/- 1.5%.

Miernik  posiada  obudowę  malowaną  proszkowo,  która  daje  możliwość  łatwego 
montażu. Urządzenie ma niewielkie wymiary i zwartą budowę modułową. Wszystkie 
podłączenia do toru paliwowego znajdują się  na kostce wyjściowej wyposażonej w 
króćce o średnicy 10 mm lub 12 mm (w zależności od potrzeb).



Produkowane  przez  naszą  firmę  mierniki  paliwa  wykonane  są  z  wysokiej  jakości 
materiałów zapewniających odporność na trudne warunki pracy. 
Układ  został  tak  zaprojektowany  aby  zminimalizować  narażenie  na  cieknącą  na 
przepływomierz  wodę  i  działającą  żrąco  sól.  Element  pomiarowy  jest  dokładnie 
osłonięty
i zamknięty w grubej aluminiowej komorze. 

Miernik posiada wyjście impulsowe i może być stosowany we wszystkich systemach 
zarządzania  flotą.  Każdy  impuls  odpowiada  odpowiedniej  dawce  zużytego  paliwa. 
Podstawowe parametry elektryczne przedstawiono w tabelce:

Model: MTF-4 MTF-8
Dawka paliwa w impulsach 0.005 l/impuls 0.0125 l/impuls
Częstotliwość impulsów przy Qmax 4.444 Hz 4.444 Hz
Częstotliwość impulsów przy Qmin 0.056 Hz 0.089 Hz

Miernik można podłączyć do urządzenia rejestrującego impulsy za pomocą gniazda z 
wtykiem schowanego z boku miernika. Gniazdo posiada 4 piny w czym 2 używane są 
przez  impulsator  a  pozostałe  2  są  wolne.  Istnieje  możliwość  zastosowania  innego 
gniazda  z  wtykiem  (np.  6  pinów)  na  potrzeby  elektroniki  pomiarowej  (pomiar 
temperatury),  którą  można  umieścić  w  komorze  z  przepływomierzem.  Wtyk  ma 
możliwość  łatwego  plombowania,  co  zabezpiecza  przed  ingerencją  w  elektronikę. 
Miernik nie może być montowany w pobliżu źródła silnego pola magnetycznego gdyż 
może to wpływać na pracę impulsatora.



4. Sposób montażu i eksploatacja

Układ miernika należy montować według poniższego schematu:

Układ musi pracować w pozycji pionowej ze względu na odgazowywacz. Poprawne 
zliczanie  ilości  paliwa  gwarantowane  jest  jedynie  w  przypadku  odpowiedniej 
szczelności układu paliwowego. Z tego względu należy zadbać o to aby do przewodów 
paliwowych  nie  dostawało  się  powietrze.  Nieszczelności  często  objawiają  się 
występowaniem  bąbelków  powietrza  w  filtrze  ze  szklanym  odstojnikiem.  Jest  to 
wskazówka  dla  instalatora  aby  sprawdzić  szczelność  układu.  Złej  jakości  paliwo  i 
zanieczyszczenia  mogą  doprowadzić  do  zatkania  filtrów.  Filtr  ze  szklanym 
odstojnikiem może być czyszczony we własnym zakresie po odkręceniu mocowania. 
Filtr przy przepływomierzu (z drobnym oczkiem) przy zatkaniu musi być regenerowany 
lub wymieniony na nowy. W tym celu najlepiej skontaktować się z naszą firmą. Mierniki 
posiadają  budowę modułową,  dzięki  czemu bardzo łatwe jest  ich  serwisowanie  po 
przez wymianę odpowiedniego modułu. 


