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Opis obecnie stosowanych metod pomiaru

Obecnie do pomiaru przep³ywu w kana³ach otwartych stosuje siê zwêzki pomiarowe :
- Venturiego, Parshalla, Palmer Boulusa ,przegrody ostrobr¿e¿ne i przelewy miernicze.
Stosowane s¹ tak¿e przep³ywomierze bez zwê¿kowe .  
Zwê¿ki   pomiarowe ,jak i przegrody i przelewy miernicze  ( elementy pomiarowe) dzia³aj¹ na 
zasadzie wymuszenia  swoim kszta³tem spiêtrzenie œcieków wód opadowych( cieczy) przed sob¹.
Wartoœæ tego spiêtrzenia po przeliczeniu przy pomocy odpowiedniego równania pozwala wyliczyæ
iloœæ  przep³ywaj¹cej cieczy ( œcieków wód opadowych).

nap³yw œcieków

 spiêtrzone   œcieki

betonowe zwê¿ki  pomiarowe

 Obecnie stosowane zwê¿ki  pomiarowe posiadaj¹ ograniczone mo¿liwoœci zastosowania i wady:
- znaczne spiêtrzania œcieków 
- brak mo¿liwoœci pomiaru od 0 m3/h  
- wymagane d³ugie odcinki proste kana³u przed i za zwê¿k¹
- ograniczony zakres pomiarowy zwê¿ek  i zastosowanie ich do kana³ów o szerokoœci ponad 2 m
 Wady te powoduj¹ koniecznoœæ budowania d³ugich kana³ów , w przypadku du¿ych iloœci œcieków
 koniecznoœæ zabudowania kilku zwê¿ek , a co za tym idzie tak¿e kilku uk³adów pomiarowych co 
                                                                    znacznie podra¿a inwestycjê i koszty jej eksploatacji.
                                                                    Zwê¿ki posiadaj¹   ograniczony zakres pomiarowy .
                                                                    zwê¿ka KPV I mierzy w zakresie od 0,3 do 73m3/h
                                                                    a zwê¿ka KPV X od 1171 do 6909 m3/h. 
                                                                    Przy takich zakresach  pomiarowych  i braku mo¿liwoœci
                                                                    pomiaru od 0 m3/h  dobór odpowiedniej zwê¿ki do pomiaru
                                                                    iloœci odprowadzanych œcieków ,wód opadowych jest
                                                                    bardzo du¿ym problemem ,a w wiêkszoœci wypadków
                                                                    wrêcz niemo¿liwy. Problem ten dotyczy wszystkich zwê¿ek.        

Przelewy miernicze, przegrody . Na drodze p³yn¹cych œcieków montuje siê w poprzek kana³u przelew 
                                                                    o okreœlonej wysokoœci.Powoduje on spiêtrzanie œcieków 
                                                                    przed nim , wartoœæ tego spiêtrzenia po odpowiednim 
                                                                    przeliczeniu pozwala obliczyæ wartoœæ przep³ywu ,im wiêcej
                                                                    œcieków tych wy¿szy ich poziom. Przegrody mog¹ byæ 
                                                                    stosowane zarówno na w¹skich jak i szerokich kana³ach.
                                                                    Wad¹ jest ma³a dok³adnoœæ przy ma³ych zrzutach œcieków
                                                                    mo¿liwoœæ zawieszania siê na przegrodzie nie czystoœci
                                                                    co w zasadzie uniemo¿liwia dok³adny pomiar.   
                                                                    Gromadzenie siê osadów przed przegrod¹  stanowi 
                                                                    znaczny problem eksploatacyjny kanalizacji i ogranicza 
                                                                    zastosowanie przelewów do pomiaru przep³ywu 
                                                                    oczyszczonych œcieków   wód opadowych 
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opis stosowanych obecnie metod pomiaru

Pomiary bez zwê¿kowe  to jedna z najnowszych metod pomiaru .Polega na pomiarze  przy pomocy 
zamocowanego na dnie kana³u czujnika prêdkoœci  wysokoœci nape³nienia kana³u. Znaj¹c prêdkoœæ
                                                                 œcieków i wysokoœc wype³nienia kana³u mo¿emy obliczyæ 
                                                                 iloœc przep³ywaj¹cych œcieków. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest
                                                                 brak koniecznoœci stosowania zwê¿ki ,Jednak ze wzglêdu
                                                                 umieszczenie czujnika na dnie , czujnik aby mierzy³ musi byæ
                                                                 zanurzony co uniemo¿liwia pomiar od 0. W przypadku 
                                                                 œcieków surowych wód opadowych zawarte w nich czêœci 
                                                                 sta³e osady uszkadzaj¹ czujnik czyni¹c te metodê pomiaru
                                                                 za bezu¿yteczn¹.Aby zaradziæ temu problemowi czêsto
                                                                 montujê siê czujnik z boku kana³u kosztem pominiêcia
                                                                 iloœci œcieków których prêdkoœæ nie zostanie zmierzona 
                                                                 przez czujnik. Problem ten próbuje siê rozwi¹zaæ poprzez
                                                                 zastosowanie drugiego czujnika poziomu
 ( na ogól ultradŸwiêkowego ) który nie maj¹c kontaktu ze œciekami mierzy ich poziom i na podstawie 
 doœwiadczalnych obliczeñ ustala siê  siê wartoœæ przep³ywu do czasu a¿ poziom œcieków umo¿liwi
poprzez zamontowany z boku czujnik pomiar prêdkoœci.
         

Aby wyeliminowaæ wady tego systemu opracowano inny system pomiarowy gdzie czujniki nie maj¹ 
ju¿  kontaktu ze œciekami

dno kana³u
 scieków surowych 

czujnik prêdkoœci
œcieków

Czujnik
 prêdkoœci

UltradŸwiêkowy czujnik poziomu

Warstwa œcieków z osadami

œcieki

poprzeczny przekrój przez kana³

W przypadku szerokich kana³ów rozk³ad prêdkoœci w  poszczególnych przekrojach poprzecznych
kana³u jest ró¿ny i pomiar  jej w jednym tylko punkcie nie zapewnia dok³adnego pomiaru. Uk³ady te 
charakteryzuj¹ siê wysok¹ cen¹ ,trudn¹ kontrolê poprawnoœci wskazañ - w zasadzie nie mo¿liw¹ 
do przeprowadzenia przez u¿ytkownika. Co niektórzy u¿ytkownicy próbuj¹ zastosowaæ 
przep³ywomierze elektromagnetyczne generalnie przeznaczone do kanalizacji t³ocznej ,montuj¹c go 
w tkz syfonie co powoduje gromadzenie siê osadów w syfonie , zatykanie kanalizacji co powoduje 
zafa³szowanie pomiaru  co potwierdzaj¹ ich u¿ytkownicy i fakt ich wymiany na nasze uk³ady 
pomiarowe   . S¹ natomiast przep³ywomierze elektromagnetyczne przeznaczone zarówno do pomiaru
w kolektorach nie ca³kowicie  i ca³kowicie wype³nionych .S¹ to  bardzo drogie urz¹dzenia nie mierz¹ 
od zera , ale za to mierz¹ z  du¿¹ dok³adnoœci¹ zw³aszcza gdy kolektor jest  ca³kowicie wype³niony 
po spe³nieniu okreœlonych warunków .
 
                                                                    
                                                               
                                                                     
 

radarowy czujnik
prêdkoœci  i poziomu

komora pomiarowa
 studzienka, kana³..

kolektor 
odp³ywowy

           wzd³u¿ny przekrój przez inny    kana³
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opis techniczny zwê¿ek serii KAMA

Bior¹c pod uwagê fakt i¿ dostawca œcieków na ogó³  nie jest wstanie okreœliæ ile odprowadza œcieków ,jaki jest 
ich  maksymalny, minimalny zrzut ,dobór odpowiedniej metody  pomiaru stanowi  nie lada problem, projektant musi
wybraæ kompromis ,niestety zawsze na nie korzyœæ  dostawcy œcieków  albo odbiorcy œcieków. Przy pomocy 
obecnie stosowanych  zwê¿ek  , urz¹dzeñ i wczeœniej opisanych metod pomiaru opomiarowanie  zrzutu œcieków 
o du¿ej rozpiêtoœci  zrzutu  (np od 0,5 do 500m3/h) lub wód opadowych uwzglêdniaj¹c  dodatkowo zwiêkszenie lub
zmniejszenie  ich iloœci  jest bardzo trudne a czasem nie mo¿liwe..

 

                                                             
Borykaj¹c siê z podobnymi problemami  bazuj¹c na bazie w³asnych doœwiadczeñ  - ( od ponad 30lat produkujemy
i instalujemy uk³ady  do pomiaru  i rejestracji iloœci odprowadzanych œcieków poprzez kana³y otwarte ,kanalizacjê
 grawitacyjn¹)  skonstruowa³em  element  pomiarowy eliminuj¹cy  wady obecnie stosowanych uk³adów 
- ³¹cz¹c¹ w sobie   zalety przelewów i zwê¿ek  pomiar od zera bardzo du¿y zakres pomiarowy na pocz¹tku by³y to
 zwê¿ki serii KAMA .Doœwiadczenia zebrane w trakcie eksploatacji zwê¿kê na kliku nastu obiektach w Polsce pozwoli³y 
na opracowanie nowej zwê¿ki o zmodyfikowanych kszta³tach ,lepszej zdolnoœci samooczyszczania i znacznie lepszych 
charakterystykach hydraulicznych : zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu przez zwê¿kê , znacznie zwiêkszenie zakresu 
pomiarowego. dopracowany kszta³t zwê¿ki umo¿liwia wykonanie  zwê¿ek  o szerokoœciach do 6m  i zwe¿ek
segmentowych.  Obecnie najwiêksza  nasza zwê¿ka KAMA- Euro  zmierzy zarówno dok³adnie przep³yw 0.5 m3/h jak 
i 60 000m3/h . 
 Pracuj¹ca od ponad trzech lat na jednej z najwiêkszych oczyszczalni w Polsce zwê¿ka potwierdza jej przydatnoœæ.
 Zwê¿ki przystosowane zosta³y do zabudowy w  typowych elementach kanalizacji i tak :  
     
 .    

                                                                    Zwê¿ki serii KAMA -euro
  
Zwê¿ka KAMA  - euro   przeznaczenie du¿e kolektory œciekowe. , kana³y  wód deszczowych, przelewy burzowe 
                                      zakres pomiaru od 0 do 60 000m3/h   
Zwê¿ka KAMA-euro R  odmiana zwê¿ki KAMA- euro montowana bezpoœrednio w kolektorze  o przekroju ko³owym 
                                        lub jajowym wspó³pracuje  z klapami zwrotnymi firmy SZAGRU 

Zwê¿ki segmentowe  KAMA-euro R - odmiana zwê¿ki KAMA-euro R przystosowana konstrukcyjnie do zabudowy 
                                      na kolektorach o œrednicy do 1600mm poprzez typowy w³az studzienki 600 mm .Poszczególne 
segmenty zwê¿ki dopasowane do danego kolektora s¹ wk³adane poprzez w³az studzienki  i sk³adane w kolektorze.
Czas monta¿u zwê¿ki nie przekracza kilku godzin.Po zmontowaniu zwê¿ka niczym siê nie ró¿ni od zwê¿ki KAMA-euro -R
Zastosowana technologia  monta¿u  nie wymaga ¿adnych  prac ziemnych  ,g³êbokich wykopów , znacznie obni¿¹ koszty
monta¿u .
Zastosowanie do produkcji materia³ów i technologii  u¿ywanych w lotnictwie pozwala mam na wykonanie zwê¿ki w 
zasadzie do ka¿dego kana³u i skrócenie jej monta¿u do kilku godzin , co jest bardzo istotnie przy zabudowie w 
istniej¹cych sieciach kanalizacji.( nie trzeba budowaæ nowych komór co jest czasem niemo¿liwe ,ale zawsze kosztowne)
Bardzo du¿y zakres pomiarowy zwê¿ki KAMA- euro i jej bardzo dobra charakterystyka hydrauliczna ( przy przep³ywie 
14000 m3/h  podpiêtrzenie wynosi tylko 17cm )  umo¿liwia pomiar :
-  tak¿e po ca³kowitym wype³nieniu kolektora  (  du¿e kolektory ko³owe , jajowe)  ( KAMA- euro  R)
pozwala tak¿e zastosowaæ zwê¿kê tam gdzie nie mo¿na by³o do tej pory  zmierzyæ iloœci odprowadzanych œcieków czy
 wód opadowych.( okresowy przep³yw czasem jego zupe³ny brak , czêœci sta³e w wodach opadowych liœci œmieci itp) 
Praktycznym sposobem wykorzystania  zwê¿ek s¹ pomiary wód opadowych , przelewy burzowe .
Wykorzystuj¹c zwê¿kê i stacjê SM  wyposa¿on¹ w modu³ GPRS bardzo ³atwo mo¿na stworzyæ dzia³aj¹cy system 
monitoringu  kanalizacji deszczowej miasta np.Warszawa  wraz z systemem ochrony danego akwenu ,rzeki.
System taki stanowi istotne Ÿród³o informacji dla s³u¿b miasta ,a w dodatku mo¿e siê przyczyniæ do unikniêcia znacznych
start materialnych ( podtopienia  , ska¿enie œrodowiska ). Dziêki faktowi i¿ zwê¿ki KAMA  mierz¹  od zera , a stacja SM 
transmituje dane do sieci Internet  bardzo ³atwo mo¿na wykryæ  pod³¹czenie œcieków  do kanalizacji  deszczowej , mo¿na
tak¿e stwierdziæ inne nieprawid³owoœci pracy kanalizacji uszkodzenie przecieki wód gruntowych, spadek wydajnoœci sieci 
kanalizacyjnej   .W przypadku obecnie stosowanych uk³adów pomiarowych wykrycie” ma³ych”  iloœci œcieków sanitarnych 
w kanalizacji deszczowej jest praktycznie nie mo¿liwe. Porównuj¹c zakres pomiarowy  zwê¿ki KAMA - euro 2500 
od 0 do 32000m3/h ze zwê¿kami KPV , Venturiego, Parshalla , zwê¿ka KAMA- euro  zmierzy  ju¿ przep³yw  0,m3/h ,
pozosta³e zwê¿ki zaczn¹ dopiero mierzyæ od : 770m3/h  ( do 5200m3/h)  KPV XI  , od 11,83 m3/h ale tylko do 1578m3/h 
zwê¿ka Parshalla. Zrzut 700m3/h to ju¿  zrzut z kilkunastotysiêcznego miasteczka. 

     
 
 

.

KAMA 1 KAMA  R 1000 KAMA  R 1000
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     Przep³ywomierze elektromagnetyczne 
 w kanalizacji grawitacyjnej teoria i praktyka

Znaczna wiêkszoœæ przedstawicieli handlowych oferuje przep³ywomierze elektromagnetyczne do
zastosowañ w kanalizacji grawitacyjnej œcieków, wód opadowych. Ka¿dy z nich z jednym wyj¹tkiem
firma Fisher Porter informuje klienta i¿ zasad¹ w³aœciwego pomiaru jest ca³kowicie wype³nienie
kolektora w miejscu zabudowy przep³ywomierza. Z wzglêdu na fakt i¿ kanalizacja grawitacyjna 
z natury nie jest ca³kowicie wype³niona ( wyj¹tek klêski ¿ywio³owa ulewy)  stosuje siê ró¿ne sposoby
wype³nienia kolektora na odcinku pomiarowym:
syfony ,kolana , wznosz¹ce odcinek kolektora  zwê¿enia.
Wszystkie te metody ograniczaj¹ przepustowoœæ  kanalizacji i powoduj¹ gromadzenie siê osadów
w syfonie co jest rzecz¹ naturaln¹ w hydraulice i praktyce.
Zasada pomiaru przep³ywu metod¹ elektromagnetyczn¹ jest prosta 
przep³ywomierz ma œrednicê np. 300mm ( znane pole przekroju)   te dan¹ ju¿ mamy ,¿eby zmierzyæ
przep³yw wystarczy znaæ jego prêdkoœæ - i tu do tego celu wykorzystuje siê pole elektromagnetyczne.
Mamy  kolektor ca³kowicie wype³niony zmierzymy prêdkoœæ- a wiec mierzymy przep³yw .
A co siê dzieje w przypadku osadów  w syfonie - osady zmniejszaj¹ pole przekroju a tym samym
prêdkoœæ przep³ywaj¹cej cieczy zgodnie z prawami fizyki wzroœnie  , a nasz przep³ywomierz ma w 
pamiêci  pole przekroju dla œrednicy  300mm podczas gdy pole przekroju przez który przep³ywa ciecz
jest znacznie mniejsza.
Maj¹c takie dane przep³ywomierz zawsze bêdzie wskazywa³ wy¿sze wartoœci przep³ywu ni¿ w 
rzeczywistoœci Jego konstrukcja uniemo¿liwia mierzenia rzeczywistego pola przekroju przez która 
przep³ywa ciecz .Przep³ywomierze te pracuj¹ bardzo dobrze gdy nie ma osadów a pole przekroju 
w miejscu pomiaru  jest sta³e - tak siê dzieje przy wymuszonym ciœnieniem przep³ywie.Du¿a prêdkoœæ
w zasadzie uniemo¿liwia szybkiemu gromadzeniu siê osadów

To zjawisko wykorzystuje niektórzy przedstawiciele handlowi. Jeœli klient jest nie zadowolony w 
przep³ywomierza  - zawy¿anie wskazañ przep³ywu,robi¹ prost¹ rzecz ,studzienkê przed 
przep³ywomierzem zrzucaj¹ okreœlon¹ objêtoœæ œcieków wody i sprawdzaj¹ czy taka objêtoœæ zosta³a 
policzona przez licznik przep³ywomierza. Ta próba daje  na ogól  wynik pozytywny ,dlaczego - bo 
wymuszono przep³yw osady zosta³y usuniête.
Po próbie osady siê znowu gromadz¹ i zjawisko siê powtarza na ogól klient p³aci za œcieki których
nie ma. Tu warto wspomnieæ i Prezes GUM w 2008r uniewa¿ni³  wydane decyzjê zatwierdzenia typu 
dla przep³ywomierzy elektromagnetycznych w czêœci dotycz¹cej pomiaru przep³ywu œcieków.
wody opadowe te¿ s¹ œciekiem.Warto pamiêtaæ tak¿e  o problemach eksploatacyjnych takich uk³adów 
pomiarowych oraz  wysokich  kosztach ich monta¿u ( studzienki zawory ) i  tak¿e ich zakupu 
zw³aszcza dla wiêkszych œrednic  oraz kosztów ich eksploatacji ( trudne sprawdzanie)  
i zawy¿one  wskazania a œciek jest coraz dro¿szy.
 
    

Materia³ zebrano na podstawie naszych doœwiadczeñ naszych klientów u których takie uk³ady 
zosta³y zdemontowane i zast¹pione naszymi zwê¿kami.
Opis dzia³ania przep³ywomierza znacznie uproszczono pozostawiaj¹c ogólna zasadê jego pracy
.
Decyzje GUM  opinie klientów w zasobach firmy KAMA a tak¿e na stronie www.gum.gov.pl
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne w kanalizacji grawitacyjnej
za obserwowane przyk³ady monta¿u

przep³ywomierz
 elektromagnetyczny

przep³ywomierz
 elektromagnetyczny

przep³ywomierz
 elektromagnetyczny

Uk³ad pomiarowy 
zamontowano na kolektorze œcieków
sanitarnych z 300 mm. 
zosta³ zdemontowany zast¹piony zwê¿kami
KAMA Przyczyna - wskazywa³ kilkunastokrotnie
wiêcej œcieków ni¿ klient pobra³ wody. 
Po zdemontowaniu kolana osady wylatywa³y
z kolektora ponad godzinê.

Najbardziej  stosowany uk³ad pomiarowy 
na kolektorach œciekowych i wód opadowych
Takich uk³adów zdemontowaliœmy najwiêcej.
Przyczyny demonta¿u zawy¿anie  wskazañ ,
problemy eksploatacyjne 
zapychanie kanalizacji. Co niektórzy montuj¹ 
 
.

Na kolektorze wód opadowych 600mm
zamontowano przep³ywomierz  300 mm. 
zosta³ zdemontowany zast¹piony zwê¿kami
KAMA  w okresie obwitych opadów deszczu
woda wyp³ywa³a przez pokrywy studzienek przed
 przep³ywomierzem w okresie suszy wskazywa³
zawy¿ony przep³yw

przed przep³ywomierzem  tkz wyczystki  co nie zmienia fakty i¿ w momencie zalegania osadów
przep³ywomierz wskazuje znacznie wiêcej œcieków ni¿ w rzeczywistoœci przez niego przep³yne³o.
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3.wyskoki próg przelewowy to zabezpieczenie przed tkz 
ma³a  cofk¹  ,w  przypadku braku odp³ywu  dodatkowy 
czujnik poziomu blokuje pomiar

1. specjalnie wykonane wyprofilowanie 
   (zwichrzenie kszta³tu) zwê¿ki 

2.specjalnie  opracowany kszta³t zwê¿ki
     

 wloty  œcieków

maksymalny poziom œcieków
  przed zamontowaniem zwêzki 

betonowy kana³ o szerokoœci 
2500mm 

Zwê¿ka KAMA  eko to konstrukcja   wykonywana metod¹ mokr¹  z  laminatów na bazie ¿ywic winyloestrowych 
tkanin szklannych , wêglowych i bazaltowych. Posiada bardzo du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹  i odpornoœæ 
chemiczn¹ jest lekka  
Bardzo istotn¹ innowacjê zwê¿ki  jest  jej kszta³t  i specjalne wyprofilowania ( 1 )  dziêki czemu zwê¿ka mierzy
 gdy jest nie zatopiona i tak¿e gdy jest zatopiona. Specjalne wyprofilowanie w podwodnej czêœci
                                                                                                   ¿we¿ki ( 2) powoduje wymuszenie zawirowania
                                                                                                   i zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu w okreœlonym
                                                                                                   obszarze strugi przep³ywaj¹cych œcieków.
                                                                                                   Wymuszenie zamierzonego zawirowanie po obu
                                                                                                   obu stronach zwê¿ki powoduje :
                                                                                                   - jej samoczyszczanie siê 
                                                                                                   - wysysanie osadów ,piasku  
                                                                                                   - zamierzone ukierunkowanie strug œcieków 

co da³o w efekcie laminarny przep³yw  w ca³ym zakresie zwiêkszaj¹cego siê spiêtrzenia œcieków . Zwê¿ka
posiada “podniesiony punkt wyp³ywu œcieków” co zabezpiecza prawid³owoœæ pomiaru przed wystêpuj¹c¹ 
okresowo technologiczn¹ cofk¹.W  zwê¿kach Parshalla, KPV punktem wyp³ywu œcieków jest ich dno. Zwê¿ki
KAMA nie powoduj¹ przewê¿ania kana³u ( tak jak inne opisane wczeœniej zwê¿ki) nie powoduje te¿ du¿ych 
strat hydraulicznych nie wymaga d³ugich odcinków prostego kana³u co pozwala na ich stosowanie  w ju¿ 
istniej¹cych kana³ach bez koniecznoœci budowania nowych .Dziêki tak opracowanym kszta³tom uzyskano 
zakres pomiaru jedn¹ zwê¿k¹ w opisywanym przypadku   od  0 m3/h a¿ do 22 000m3/h mierz¹c¹ równie¿                                                                      
                                                  w przypadku  okresowego przep³ywu  (  np.. deszcz.)  Oczywiœcie istotnym
                                                    elementem uk³adu pomiarowego jest te¿ stacja Sm-01 w której przeliczana
                                                          jest wg algorytmu wartoœæ spiêtrzenia œcieków spowodowana zwê¿k¹ 
                                                          na  przep³yw. Algoryt  zwê¿ki jest objêty ochrona na zasadzie praw
                                                          autorskich  jego twórcy Adama Kloska .                                                         
                                                            
   
 

œlad maksymalnego poziomu z przed zamontowania zwê¿ki
zwê¿ka jest ca³kowicie zatopiona przep³yw ma wartosæ maksymaln¹

zdjêcia przedstawiaj¹ zwe¿kê KAMA-euro 2500mm zakres 
pomiarowy tej zwê¿ki mo¿na zwiêkszyæ programowo do 32000m3/h 

opis techniczny i charakterystyka zwê¿ek serii KAMA

 tel.  32 353 -47-73  
 kom. 790 328 540     
 www.kamaeko.com.pl

                                  
                                  kamaeko@kamaeko.com.pl 

kamaekogroup@gmail.com

Grupa Kama - eko 
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zwê¿ka KAMA-euro R 
G³ówne zalety 
- pomiar od 0 a¿ do pe³nego wype³nienia kolektora
- zabudowa w kolektorach od 400 mm  do 4000 mm 
- du¿e szybkoœci przep³ywu  wysysanie osadów
- du¿a odpornoœæ mechaniczna  i chemiczna
- dla kolektorów do 1600mm monta¿ mo¿liwy poprzez
   typowy w³az studzienki ( zwê¿ka segmentowa)
-  pomiar na okresowych zrzutach œcieków wód 
   opadowych
- ma³y cie¿ar zwê¿ki  KAMA-R 1000  segmentowa
   4,5kg 

Zastosowanie pomiary
- pomiary  iloœci wód opadowych z miast lotnisk,
 obiektów wielkopowierzchniowych
- pomiary iloœci œcieków oczyszczonych surowych
   z miast  ,gmin zak³adów przemys³owych   

zdjêcie po lewej zabudowana 
zwê¿ka segmentowa KAMA- R 
na kolektorze wód opadowych  
w studzience  o g³êbokoœci 8m .
Zwê¿ki zmontowano z segmentów
wk³adanych  przez typowy w³az 
studzienki(zdjecie po prawej)
Stacja Sm-01pH zabudowano
300m dalej. 
Tak dobrana technologia monta¿u
pozwala bardzo znacznie 
ograniczyæ koszty zabudowy 
uk³adu pomiarowego .

   

zwê¿ka KAMA R zabudowana na odcinku kolektora z klap¹ przeciwpowodziow¹ firmy Szagru 

opis techniczny i charakterystyka zwê¿ek serii KAMA

 tel.  32 353 -47-73  ,
 kom. 790 328 540     
 www.kamaeko.com.pl
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zrzuty ekranowe systemu monitoringu  uk³adów pomiarowych ze zwê¿kami KAMA - euro

Kolektor wód deszczowych zwê¿ka   KAMA-euro R 1000 ma³y opad deszczu

Kolektor œcieków sanitarnych zwezka KAMA -euro R 500 
zak³adu pracy oko³o 60 osób ( wyraŸnie widaæ zmianowoœæ pracy za³ogi)i

opis techniczny i charakterystyka zwê¿ek serii KAMA

 tel.  32 353 -47-73  
 kom. 790 328 540     
 www.kamaeko.com.pl
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Zwê¿ki serii KAMA do  kanalizacji deszczowej 
                            i sanitarnej

       przep³yw 

3  18 000 m /h

Zastosowanie: pomiar przep³ywu odprowadzanych wód opadowych, œcieków  kanalizacj¹ grawitacyjn¹ -   z miast, gmin, 
obiektów wielkopowierzchniowych , lotnisk , zak³adów  przemys³owych ,oczyszczalni  œcieków . W ofercie  produkcyjnej 
posiadamy tak¿e zwê¿ki o mniejszym zakresie pomiarowym  serii KAMA , zwê¿ki segmentowe KAMA-euro , konstrukcja 
tych  zwê¿ek umo¿liwia  ich monta¿  w kolektorach o œrednicach od 100 do 1600 mm w  studzienkach poprzez  w³az 
studzienki  co znacznie ogranicza nak³ady inwestycyjne.   
 

zwê¿ka KAMA -1

Wszystkie nasze  zwê¿ki  KAMA  mierz¹  ju¿  przep³yw od  0m3/h  
najwiêksze  mierz¹ przep³yw w zakresie od 0  do 60 000 m3/h
najmniejsze mierz¹  przes¹czyny  zapór wodnych od  0 do 0,5m3/h  
Pracê zwê¿ki KAMA -euro  2500 przy ró¿nych wielkoœciach przep³ywu ,
prezentuj¹   zdjêcia obok - zakres pomiarowy  tej zwê¿ki  to   0 do 22 000m3/h 
Zwê¿kê zamontowano przed piaskownikiem w betonowym kanale œcieków 
surowych o szerokoœci 2500 mm .Specjalnie ukszta³towane w podwodnej czêœci
zwê¿ki  zwichrzenia pe³ni¹ role kierownicy strug i zwiêkszaj¹ w okreœlonym  jej 
obszarze prêdkoœæ œcieków  co pozwala wysysaæ gromadz¹ce siê przed zwê¿k¹
osady i uzyskaæ laminarny  przep³yw .Kszta³t  zwê¿ki nie przewê¿a kana³u  
mierzy w pe³nej szerokoœci kana³u zachowuj¹c  jego  pe³n¹ przepustowoœæ .     

Podstawow¹ trudnoœæ  wobec zmieniaj¹cej siê iloœci œcieków , opadów  stwarza dobór  zwê¿ki  i    jej  zakresu pomiarowego.
Zwê¿ka powinna umo¿liwiaæ  pomiary bardzo ma³ych iloœci œcieków  w  porze suchej , godzinach nocnych gdy ludzie œpi¹ i
maksymalnych iloœci w godzinach najwiêkszego poboru wody czy  te¿ opadów deszczu. 

Pomiar przep³ywu w kana³ach  otwartych  to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w  gospodarce wodno - œciekowej. 

Zwê¿ki KAMA I KAMA- euro  przeznaczone s¹  do wspó³pracy z  produkowanymi  przez nas  stacjami   monitoringu Sm-01 pH  i Sm-03    . 
Opracowanie specjalnej obróbki sygna³u czujnika poziomu i odpowiednich algorytmów pracy stacji Sm-01pH Sm-03 da³o w 
rezultacie prosty uk³ad pomiarowy, nie maj¹cy  konkurencji w dziedzinie zwanej“pomiary  przep³ywu w kana³ach otwartych"

KAMA R   do kolektorów
 od 500 do 1600mm 

  przeplyw 12000m /h       przeplyw 5800m /h
   zwê¿ka jest pod wod¹  przeplyw 25m /h

          przeplyw 2m /h

3

3

3

3

KAMA 1 w studzience 
            œciekowej
  

KAMA 1               w kanale
          prostok¹tnym

zwê¿ka jest pod wod¹

 
  INTEREKO 

w 1996 i 1998r
w Katowicach

HYDROSILESIA  
         2010
                

   WOD-KAN  2002r 
w Bydgoszczy

 

 Eureka
  2011

 POLEKO 2003 r 
w Poznaniu 

oraz nominacje do nagrody  Polskiego God³a Promocyjnego  TERAZ POLSKA w  2006 i  2011r

Efektem naszej pracy jest zadowolenie klientów,  kilkaset zamontowanych uk³adów pomiarowych s³u¿¹cych do rozliczeñ finansowych  
        i liczne medale Miêdzynarodowych Targach   i  nagrody  

INFRASTRUKTURA 
WODNO-SCIEKOWA
            2010r  
       w  Kielcach 

  zwê¿ki s¹ objêta  ochron¹ na zasadzie  praw autorskich ,patentowych P - 3 558821 i prawa  wzoru   wspólnotowego  Uni Europejskiej   nr rej  
                                                                                                OHIM  000988746-002  
 

zakres pomiaru od 0 do
15m3/h

tel. 32 353 -47-73   

 kom. 790 328 540     

www.kamaeko.com.pl

                                  kamaekogroup@gmail.com

KAMA eco  Group 

Grupa Kama - eko  



Stacja monitoringu Sm-03 to:  po³¹czenie przep³ywomierza, pH- metru, 
mierników temperatury, przewodnoœci  oraz rejestratorów i liczników. Automatyczne rejestratory i liczniki sumaryczne  rejestruj¹ i 
zliczaj¹ dane o iloœci odprowadzanych œcieków w tym z przekroczonym pH,  temperatur¹, przewodnoœci¹  rejestruj¹ tak¿e  czas 
wy³¹czeñ  i  zdarzenia , awarie ,próbê ingerencji w uk³ad pomiarowy . Rejestratory te  zapamiêtuj¹ poszczególne dane w cyklach 
dobowym ,godzinowym miesiêcznym. kwartalnym za ostanie 370 dni ( ka¿da minuta) . Wbudowany w stacji modem GPRS mo¿e 
przesy³aæ dane do sieci Internet zapewniaj¹c  automatyczny nadzór nad uk³adem pomiarowym . U¿ytkownik po zalogowaniu siê do sieci 
mo¿e przegl¹daæ zgromadzone  dane, ustawiæ progi awaryjne poziomu, przep³ywu. Posiadaj¹c kilka stacji sm-03  mo¿e tworzyæ
wzajemn¹ koleracjê pomiêdzy poszczególnymi danymi przes³anymi  przez stacjê Sm 03 ,mo¿e je sumowaæ , odejmowaæ mo¿e  ustawiæ
parametry  automatycznej analizê przepustowoœci odcinków kanalizacji np. w  zale¿noœci od wielkoœci zarejestrowanych przez  czujnika
opadów  deszczu naszej produkcji. Bardzo prosty intuicyjny system  przycisków obs³ugi stacji pozwala tak¿e oprócz bie¿¹cych danych
poziom ,przep³yw pH ,temperatura , stany liczników ,odczytaæ na wyœwietlaczu dane archiwalne zapisane w niezale¿nej  pamiêci stacji.
Dane te mo¿na przegl¹daæ w formie wykresów liniowych, s³upkowych .Danych tych u¿ytkownik nie mo¿e skasowaæ.  Dostêp do systemu
internetowego  i jego konfiguracja jest ustalany indywidualnie z klientem .Stacja posiada wyjœcia do  wspó³pracy z uk³adami automatyki 
 RS485,Modbus RTU, programowane   wyjœcie impulsowe, wyjœcia dwustanowe alarmowe. 
 
Przyk³adowe rodzaje zwê¿ek  serii KAMA   przeznaczonych do  wspó³pracy ze stacj¹ Sm-03 lub Sm-01pH

 
 

  

                          Stacja SM-03  wspó³pracujaca ze zwê¿kami  serii  KAMA 

Open  Channel  Flow  Monitor   Sm-03Open  Channel  Flow  Monitor   Sm-03

EMC & LVD

 Group eco KAMA 
 Service;
tel.+ 48(32) 356-32-48
email   kamaekogroup@gmail.com

EnterEsc
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OFF
ALARM

- +

Wtorek 9 paŸdziernik 2012r 

0

250

130

Przep³yw bie¿¹cy   18,9 m. /h   

pH             7,8
  3.7 m  

Suma  000000234 m. 

Temperatura                   19,8 C
   2.3 m.

3

3

3

3

3

poziom

gniazdo USB i mini USB
do przenoszenia 
danych do pamiêci
zewnêtrznej  

dioda sygnalizacji alarmowej

dioda sygnalizacji stanu 
  akumulatora 

kolorowy wyœwietlacz

przyciski wyboru wyœwietlanych danych i ustawieñ  stacji
 

przycisk  za³ /wy³ wyœwietlacza

Pomiar  przep³ywu odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób: 
przep³ywaj¹ca ciecz trafia na opór stawiany przez
zabudowan¹ na ich drodze zwê¿kê Kama. Odpowiednio
dobrany kszta³t zwê¿ki powoduje spiêtrzanie siê cieczy.
Przy ma³ych przep³ywach œcieków spiêtrzenie jest 
wiêksze wraz z wzrostem poziomu spiêtrzenie ulega 
zmniejszeniu nie ograniczaj¹c przepustowoœci kana³u
a prêdkoœæ przy dnie zwê¿ki wzrasta ,co powoduje jej 
samooczyszczanie.Zwe¿ka mierzy przep³yw od zera a¿ 
do pe³nego wype³nienie kolektora. Wartoœæ tego 
spiêtrzenia zmierzona przez czujnik poziomu przes³ana 
zostaje tras¹ kablow¹ do stacji  Sm-03 ,gdzie przy pomocy 
odpowiedniego algorytmu przeliczana jest na przep³yw, 
wyra¿ony w m3/h na wyœwietlaczu stacji. Przeliczony przep³yw
elektronika stacji  przetwarza na dane do pamiêci jej rejestratorów
i  liczników  sumarycznych.  

.

    
  
  

                     

 typ               
KAMA-1            400mm         od 0 do   250m3/h      studzienki  > 1000mm, kana³y  szer. 400mm , kolektory  o œrednicy  od 100 do   400 mm
KAMA 2            600mm         od 0 do   800m3/h      studzienki >  1200mm, kana³y   szer. 600mm , kolektory o œrednicy  od 100  do   600 mm
KAMA 3           800mm         od  0 do 7200m3/h      studzienki >  1600mm, kana³y  szer  800mm , kolektory o œrednicy  od 100   do   800 mm
KAMA 4         1500mm         od  0 do 10000m3/h    studzienki >  2400mm, kana³y szer 1500mm , kolektory o œrednicy  od 100   do 1200 mm
KAMA -euro                          od  0 do 60 000m3/h         kana³y betonowe rowy ziemne  o  szerokoœci   2500 mm  do 6000 mm   

szerokoœæ         zakres pomiaru                                              mo¿liwoœci  monta¿u  

KAMA  euro     R 500         od  0 do   2500m3/h      kolektory  wód opadowych    o œrednicy    od 400 do 500 mm  
KAMA  euro     R 1000       od  0 do   5000m3/h      kolektory wód opadowych     o œrednicy    od   800   do  1200 mm   
KAMA  euro     R  2000      od  0 do   25000m3/h    kolektory wód opadowych     o œrednicy    od 2000   do  4000 mm   
 

Zwê¿ki  segmentowe  do kolektorów    wód opadowych i œcieków  

zasilanie standard  230 V60 Hz
opcja akumulator  lub 
akumulator  wspomagany 
ogniwem solarnym 

wyjœcie : RS 485, eternet ,modbus 
4-20mA , wyjœcia dwustanowe 

Tabela produkowanych zwê¿ek KAMA    -    na zamówienie wykonujemy równie¿ zwê¿ki o innych wymiarach i zakresach pomiarowych  

typowa studzienka
 o œrednicy od 1000mm 

UltradŸwiêkowy, radarowy lub hydrostatyczny 
                       czujnik poziomu
dodatkowo mo¿na zamontowaæ czujniki:  pH
temperatury , przewodnoœci , ropopochodnych

Zwê¿ka 
segmentowa
KAMA - monta¿
przez    typowy 
w³az   studzienki
bez   dodatkowych
 prac ziemnych

kolektor œciekowy: 
okr¹g³y o œrednicy od
150 do 1600 mm ,owalny
lub kana³ prostok¹tny

czujnik cofki

odizolowana 
galwanicznie
trasa kablowa

Zestaw stacja Sm-03   zwê¿ka serii   Kama dziêki swej
konstrukcji spe³nia wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów 
z zakresu:Prawa ochrony œrodowiska ,Prawa wodnego
Zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenie 
                 œcieków , dyrektyw UE EMC & LVD 
                            stacja posiada znak   CE 

              

    ul.St.Kóski 43   Lotnisko Kaniów ( EPKW)  

                    kamaekogroup@gmail.com

KAMA eco  Group 
Silesian   Seaplane   Company 
Sp. z o.o.

                     43-512  Bestwina tel .  48(32)   356 - 32- 48    
48(32)   353 - 47- 73 
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