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1. Przeznaczenie

Gazomierze zwężkowe GZ przeznaczone są do pomiaru objętości przepływającego przez nie paliwa
gazowego (gazu). Stosowane są w układach pomiarowych na liniach przesyłowych i technologicznych,
służących do:
- pomiarów rozliczeniowych paliw gazowych,
- pomiarów kontrolnych przepływającego gazu.

Zestawy montażowe gazomierzy zwężkowych spełniają wymagania Polskich Norm oraz
Zakładowych Norm PGNiG z serii ZN-G-4000:
- PN-EN ISO 5167-1 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych.
- PN-93/M-53903 Obudowy kryz i odcinki montażowe przepływomierzy zwężkowych.
- ZN-G-4001 Pomiary paliw gazowych. Postanowienia ogólne.
- ZN-G-4006 Gazomierze zwężkowe. Wytyczne do projektowania i wykonania.
- ZN-G-4009 Gazomierze zwężkowe z przytarczowym szczelinowym odbiorem ciśnienia.

Budowa zestawów montażowych.
Ponadto produkowane przez nas zestawy montażowe gazomierzy zwężkowych spełniają

wymagania Głównego Urzędu Miar.

2. Budowa zestawu montażowego

Zestaw montażowy gazomierza zwężkowego jest wydzieloną konstrukcyjnie częścią odcinka
pomiarowego i składa się z podstawowych zespołów:
- odcinka dopływowego;
- zespołu obudowy kryzy;
- odcinka odpływowego.

Odcinek dopływowy jest prostym odcinkiem przewodu rurowego, który po stronie przyłączanej do
zespołu obudowy kryzy jest zakończony kołnierzem, a po stronie wlotowej kołnierzem lub końcówką do
przyspawania.

Zespół obudowy kryzy składa się z kryzy pomiarowej, umieszczonej pomiędzy obudową po stronie
dpoływowej (obudową plusową) i obudową po stronie odpływowej kryzy (obudową minusową). Obudowy
wyposazone są w króćce impulsowe i spustowe wraz z zaworami odcinającymi. Parametry geometryczne
obudowy kryzy, jak i kryzy pomiarowej spełniają wymagania normy ZN-G-4009.

Odcinek odpływowy jest również prostym odcinkiem przewodu rurowego, który po stronie
przyłączanej do zespołu obudowy kryzy jest zakończony kołnierzem, a po stronie wylotowej kołnierzem lub
końcówką do przyspawania. Odcinek ten wyposażony jest w hniazda termometrów użytkowego
i kontrolnego.

Odcinki dopływowy i odpływowy wykonane są z kalibrowanych rur stalowych bez szwu
przewodowych dla mediów palnych o klasie wymagań B wg PN-EN-10208-2. Chropowatość powierzchni
wewnętrznej odcinków po obróbce mechanicznej nie przekracza wartości Ra=1,25μm. Owalność średnicy
wewnętrznej nie jest większa od 0,4%.
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3. Dane techniczne zestawów montażowych gazomierzy zwężkowych

Kształt i wymiary zestawu montażowego są zgodne z Normą Zakładową PGNiG ZN-G-4009 i zależą
od średnicy nominalnej DN gazomierza zwężkowego, ciśnienia nominalnego PN i rodzaje połączenia na
wlocie i wylocie zestawu.

Program produkcji gazomierzy zwężkowych obejmuje wielkości: GZ50, GZ80, GZ100, GZ150,
GZ200, GZ250, GZ300 na ciśnienia nominalne: PN16, PN25, PN40, PN64, PN110. Odcinki dopływowe
i odpływowe mogą być zakończone kołnierzami z szyjką do przyspawania wg PN-EN 1092 lub ASME
B16.5 (wykonanie P/K-K) albo z końcówkami rur do przyspawania w wykonaniach P/K-S, P/S-K, P/S-S.
Kołnierze zewnętrzne w wykonaniu standardowym mają przylgę płaską zgodnie z PN-EN 1092-1.

Jesteśmy gotowi do montazu zestawów na obiekcie, jak i do wykonania niestandardowego:
- innego rodzaju powierzchni uszczelniających niż przylga płaska na kołnierzach zewnętrznych odcinków,

zgodnych z normą PN-EN 1092-1;
- dłuższych odcinków dopływowych, jak i odpływowych niż wynikających z Normy Zakładowej ZN-G-4009;
- innego zakończenia końcówek rur do przyspawania w celu przystosowania ich do rurociągu pierwotnego.

Podstawowe wymiary i orientacyjne długości l1 i L oraz masy zestawów montażowych gazomierzy
zwężkowych w wykonaniu standardowym podane są w tablicach 1 - 4. Wymaganą długość odcinka l1
i wynikającą stąd długość L należy określić w zależności od występowania elementu zakłócajacego wg
tablicy 7 normy ZN-G-4006.

Wymiary kołnierzy zewnętrznych odcinków dopływowych i odpływowych są zgodne z normą PN-EN
1092-1 lub normą ASME B16.5. W wykonaniu standardowym kołnierze posiadają przylgę płaską wg PN-EN
1092-1. Również możliwe jest wykonanie innego rodzaju powierzchni uszczelniających z przylgami
zgodnymi z PN-EN 1092-1, jak i dostosowanie do różnego typu uszczelnień.
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4. Dobór gazomierza zwężkowego

Elementem pomiarowym gazomierza zwężkowego jest kryza z przytarczowym szczelinowym
odbiorem ciśnienia różnicowego wg ZN-G-4006 i PN-EN ISO 5167-1. Kryza dobierana jest zgodnie
z procedurą podaną w Normie Zakładowej ZN-G-4006.
Danymi wejściowymi do obliczeń są:
- skład gazu (udziały molowe lub objętościowe wyrażone w procentach);
- ciśnienie nominalne instalacji;
- wartość strumienia objętości: maksymalnego Qmax, nominalnego Qnom oraz minimalnego Qmin
  w warunkach normalnych,wyrażonych w m3/h, wraz ze związanymi z każdym z tych strumieni
  wartościami;
- wartość nadciśnienia maksymalnego gazu w kPa;
- wartość nadciśnienia minimalnego gazu w kPa;
- wartość temperatury maksymalnej gazu w °C;
- wartość temperatury minimalnej gazu w °C.

Wielkość gazomierza zwężkowego należy dobrać w zależności od rzeczywistych wartości strumieni
objętości Qmax i Qmin oraz w zależności od wielkości gazomierza zwężkowego dla różnych ciśnień
nominalnych odcinka pomiarowego. Podane w tablicach 5 - 7 wartości Qmax i Qmin dotyczą prędkości
gazu 16 m/s oraz stałych parametrów ciśnienia i temperatury.
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5. Uprawnienia i dopuszczenia

Gazomierze zwężkowe spełniają wszystkie wymagania stawiane pomiarom rozliczeniowym gazu
przez normę PN-EN ISO 5167-1 oraz przez normy zakładowe PGNiG: ZN-G-4006 i ZN-G-4009.

Wytwarzane przez nasz zakład gazomierze zostały poddane badaniom z wynikiem pozytywnym
przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
w Warszawie (Laboratorium akredytowane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar). Nr świadectwa
34/S/PPG/2001 z dnia 17.10.2001r.

Przy zamówieniu należy podać: GZ   .....   -   PN ... / DN ...   + dane wg pkt. 4

     Wykonanie
K-K, K-S, S-K, S-S

Wielkość gazomierza
    wg tablic 1 - 7
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