
Zwê¿ki pomiarowe (kryzy, dysze) s¹ najczêœciej stosowanymi elementami s³u¿¹cymi do pomiaru przep³ywów mediów 
p³ynnych o dowolnych parametrach ciœnienia i temperatury, ale o jednorodnej fazie skupienia (para, woda, gazy, oleje 
itp.) Uk³ady pomiarowe zrealizowane na zwê¿kach pomiarowych, wykonanych w oparciu o PN-93/ M.-53950/01, 
posiadaj¹ dopuszczenie PKNiM do pomiarów rozliczeniowych.
Oferujemy zwê¿ki standardowe oraz:
- zwê¿ki na wysokie parametry pary (450°C, PN100), (opcjonalnie:  zastosowanie dysz ISA)
- wykonanie specjalne zwê¿ek dla gazu koksownicznego, gazu wielkopiecowego,  gazu gardzielowego
- rozwi¹zania specjalistyczne (zwê¿ki segmentowe, asymetryczne)

Zwê¿ki pomiarowe

Zwê¿ki pomiarowe charakteryzuj¹ siê:
• du¿¹ dok³adnoœci¹ i wiarygodnym pomiarem w szerokim 
  zakresie przep³ywu,
• prac¹ w mediach agresywnych i obojêtnych o dowolnej 
  temperaturze i ciœnieniu oraz w mediach zanieczysz-
  czonych  mechanicznie,
• ³atw¹ kalibracji w uk³adzie pomiarowym,
• mo¿liwoœci¹ odmulenia komór zwê¿ek szczelinowych 
  na ruchu- dodatkowe króæce przedmuchowe,
• mo¿liwoœci¹ zastosowania na ruroci¹gach o œrednicy
  <50 mm oraz na kana³ach prostok¹tnych 
  (kwadrantowe  DN 25 ÷ 500 mm),
• trwa³¹ strat¹ ciœnienia statycznego, wynosz¹ w stosunku 
  do mierniczego ciœnienia ró¿nicowego 50% wartoœci dla 
  kryz i 25% wartoœci dla dysz, 
  (malej¹c¹ z kwadratem przy obni¿aniu siê przep³ywu).

Zwê¿ki pomiarowe (kryzy, dysze)  zabudowane w 
ruroci¹gach wytwarzaj¹ miejscowy, mierniczy spadek 
ciœnienia w funkcji prêdkoœci. 

Dane techniczne 
Ciœnienie nominalne:
- kryzy PN 6 ÷ 100
- dysze PN 6 ÷ 200
Œrednice nominalne:
- kryzy DN 50 ÷ 1000 ( kwadrantowe DN 25 DN 500)
- dysze DN50 ÷ 300
Materia³ zwê¿ek, materia³ obudów, ko³nierzy, z³¹cz  jest 
uzale¿niony od sk³adu chemicznego i parametrów 
medium.

Pomiary oparte o zwê¿ki pomiarowe
Sygna³ standardowy uzyskany z przetwornika lub 
przetworników ró¿nicy ciœnieñ zwê¿ki pomiarowej 
wspólnie z sygna³ami korekcyjnymi temperatury i 
ciœnienia strumienia medium, pozwala na uzyskanie z 
du¿¹ dok³adnoœci¹ (~1% w zakresie 7-100%) 
rzeczywistego pomiaru przep³ywu masowego i 
energetycznego.
Pomiary przep³ywów  bez korekcji mog¹ byæ stosowane
tylko do mediów o sta³ych parametrach PiT, gdy¿ b³êdy, 
wynikaj¹ce z ich zmiennoœci, mog¹ dochodziæ do 
kilkudziesiêciu procent.

Dla pomiarów rozliczeniowych zaleca siê:
- stosowanie niepierwiastkuj¹cych przetworników 
ró¿nicy ciœnieñ oraz korekcyjnych sygna³ów z 
przetworników ciœnienia i temperatury o dok³adnoœci 
przetwarzania <0,3%,
- dla przep³ywów o wymaganej szerokiej zakresowoœci 
(Fmax / Fmin ³ 100% / 20% uwzglêdniaj¹ce ma³e 
prêdkoœci przep³ywów) poleca siê stosowanie dwóch 
przetworników ró¿nicy ciœnieñ, pracuj¹cych w 
obszarach: pierwszy 0-30 %, drugi 0-100 % zakresu 
pomiarowego. Przez powy¿sze zmniejszy siê udzia³ w 
b³êdzie ca³kowitym pomiaru (podstawow¹ wartoœæ b³êdu 
od ró¿nicy ciœnienia) co pozwala na zwiêkszenie obszaru 
zakresowoœci od 7 do 100%,
- realizacja powy¿szych pomiarów na urz¹dzeniach  
mikroprocesorowych przystosowanych do pomiarów 
masowych, objêtoœciowych i energetycznych z korekcj¹ 
od zmian ciœnienia i temperatury.

Wymagania monta¿owe.
Zwê¿ki pomiarowe, nale¿y zabudowywaæ na ruroci¹gach 
o wymogach PN-93/H-53950/01 co do owalnoœci i 
chropowatoœci z uwzglêdnieniem prostych odcinków 
oraz ustawieniem króccy i kryz. Powy¿sza norma ujmuje 
równie¿ wystêpuj¹ce w praktyce warianty po³¹czeñ 
przetworników pomiarowych ze zwê¿kami pomiarowymi 
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Zwê¿ki pomiarowe

Rodzaje zwê¿ek pomiarowych;

Ko³nierze i z³¹cza
Zwê¿ki pomiarowe s¹ oferowane
- jako indywidualne wk³adki ( kryzy,dysze )
- w komplecie z: ko³nierzami, uszczelkami, œrubami, nakrêtkami
- w komplecie z kalibrowanym odcinkiem pomiarowym ruroci¹gu
- w komplecie z (naczyniami) armatur¹ impulsow¹ pierwszego 
  odciêcia, zestawem 5-cio drogowym i przetwornikami ciœnienia, 
  ró¿nicy ciœnieñ, czujnikami temperatury, przelicznikami

Rodzaje obudów
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