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WODOMIERZE MECHANICZNE
użytkowane w krajach UE

• Wirnikowe

- Jednostrumieniowe

- Wielostrumieniowe

• Komorowe

- Objętościowe z 

obrotowym tłokiem
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WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE

• Woda dopływa (i odpływa) do (z) komory

pomiarowej jednym zwartym strumieniem

napędzającym wirnik

Przykład: Itron, typ Flodis DN32 – patrz foto
Sensus, typ 120 i 820

• Wykonania z liczydłem całkowicie

mokrobieżnym (napęd z wirnika

bezpośrednio przenoszony do przekładni

liczydła)

• Wykonania z liczydłem półsuchobieżnym

(napęd z wirnika bezpośrednio

przenoszony do przekładni liczydła,

bębenki liczydła chronione w specjalnej

cieczy)

• Wykonania z liczydłem w pełni

suchobieżnym (napęd z wirnika

przenoszony do liczydła za pośrednictwem

sprzęgła magnetycznego
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WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE
Mocne i słabe strony

Zalety :
+  prosta konstrukcja i mała wra żliwo ść na zanieczyszczenia wody

Wady : 

- Duży wpływ warunków zabudowy na metrologi ę (złe uło żenie uszczelek ł ączników, 
nieprawidłowe zawory, zanieczyszczenie sita po pier wszym uruchomieniu, itp.)

- Podatno ść na zmian ę dokładno ści w zale żności od zmiany pozycji zabudowy. W 
praktyce zalecana pozycja pozioma z małym zakresem odchyle ń.

- Ograniczona ochrona wirnika i jego ło żysk przed zanieczyszczeniami mechanicznymi –
ryzyko przyspieszonej utraty dokładno ści przy pomiarze małych i średnich 
przepływów.

- Nieodporny (ło żyska promieniowe wirnika) na przeci ążenia (krótkotrwałe uderzenia 
hydrodynamiczne). Nie zalecane u żytkowanie w układach hydroforowych

- Nieodporny na zapowietrzenie układu pomiarowego (d uże odchylenia bł ędów).

- Duża strata ci śnienia – na granicy warto ści dopuszczalnych.

- Mimo prostej konstrukcji drogi w serwisowaniu – kon ieczno ść wymiany 
ukompletowanych zespołów ło żysk wirnika.
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WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE

• Woda dopływa (i odpływa) do (z) komory 

wieloma strumieniami przez szereg otworków

na jej powierzchni napędzając wirnik

Podobnie jak w przypadku wodomierzy jednostru-

mieniowych realizowane są wykonania z liczydłem:

• całkowicie mokrobieżnym

• półsuchobieżnym

• w pełni suchobieżnym

Przykład: Elster, typ M100 DN20 – patrz foto
Sensus, typ 405, 420, 420PC
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WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE
Mocne i słabe strony

Wady:

- Dla zabudowy pionowej wymagane specjalne konstrukcje korp usów.

- Duża wrażliwo ść na zanieczyszczenia wody, zwłaszcza na odkładaj ące si ę osady

związków wapnia i żelaza, które powoduj ą pogarszanie parametrów

metrologicznych w miar ę upływu czasu (losowe zmiany bł ędów na plus i minus)

– możliwa konieczno ść oczyszczania w trakcie eksploatacji.

Zalety:

+ Sito komory pomiarowej - dodatkowa ochrona ło żysk wirnika

+ Przepływ w gór ę wewnątrz komory pomiarowej

� zrównowa żone siły działaj ące na wirnik – redukcja obci ążenia ło żysk

� wysoka czuło ść i dokładno ść pomiarowa w całym zakresie pomiarowym

+ Zwiększona odporno ść na krótkotrwałe przeci ążenia

+ Mniejsza strata ci śnienia w porównaniu do wodomierzy jednostrumieniowych

+ Łatwo ść kalibracji i niskie koszty serwisowania
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WODOMIERZE OBJĘTOŚCIOWE

• W wodomierzach objętościowych woda

przepływa przez komorę wodomierza,

wprawiając w ruch umieszczony mimośrodowo

tłok (w podobny sposób porusza się tłok w

silniku Wankla). Komora jest cyklicznie

napełniana i opróżniana przez co następuje

pomiar objętości przepływającej cieczy – stąd

nazwa.

• Współczesne wodomierze obj ętościowe

użytkowane na rynku europejskim

posiadaj ą liczydła w pełni suchobie żne.

Przykład: Itron, typ Aquadis-C DN15 – patrz foto
Sensus, typ 620/620-C 
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WODOMIERZE OBJĘTOŚCIOWE
Mocne i słabe strony

Zalety:
+ Wysoka ochrona mechanizmu przed zanieczyszczeniami
+ Zachowanie klasy dokładno ści bez wzgl ędu na pozycj ę zabudowy (oprócz

liczydłem w dół)
+ Najwi ększa w śród wodomierzy mechanicznych dokładno ść, niskie progi rozruchu

(np. od 0,5 l/h dla DN15), szeroka dynamika pomiaru

Wady :
Wymaga dokładnego odpowietrzenia (nie mo że pracowa ć „na sucho”)

- Może zostać zatrzymany lub spowolniony przez zanieczyszczania mechan iczne
w wodzie (kamienie, fragmenty spawów, piasek, …)

� ryzyko zablokowania wodomierza

� ujemny wpływ na charakterystyk ę metrologiczn ą

- Możliwo ść osadzania si ę zanieczyszcze ń na sicie – konieczno ść oczyszczania
w trakcie eksploatacji

- Może być głośny przy wy ższych strumieniach obj ętości lub nieprawidłowej
zabudowie (wibracje rozchodz ące si ę po ruroci ągu)
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WODOMIERZE MECHANICZNE
Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry metrol ogiczne

Nazwa parametru Bł ąd 
pomiarowy

Przyspieszone 
zużycie

Ryzyko 
zniszczenia

Ciśnienie wody

Przepływ pulsacyjny plus (x)

Wzrost ci śnienia x

Temperatura wody (minus)

Para wodna plus x x

Zapowietrzenie instalacji plus x x

Przepływ wirowy "+/ -" 5% (x)

Duży przepływ plus / minus x

Przepływ strumieniowy plus (x)

Przepływ wsteczny

Podwy ższona lepko ść plus

Piasek x

Włókna minus

Ciała stałe x

Oddziaływanie pola 
magnetycznego

(minus)
 

[%] 
++++εεεε 

−−−−εεεε 

[q] 
Qmin  Qt  Qn  Qmax  

+10% 

+5% 

+2% 

-5% 

-2% 

-50% 

-90% 

-100% 

0 
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DOKŁADNOŚĆ WODOMIERZY MECHANICZNYCH
w obszarze małych przepływów 

na przykładzie wielko ści DN20 Q3=4

Na wykresie przedstawiono uśrednione
wykresy błędów 6 typów wodomierzy
mechanicznych w różnych pozycjach
zabudowy, przeprowadzone w
akredytowanym przez PTB laboratorium
pomiarowym w Sensus GbmH na
przestrzeni 2012 r.

Wnioski

• Wodomierze nie dokonuj ą pomiaru
ponad 50% przepływów poni żej 25 l/h

• Tylko wodomierze obj ętościowe s ą w
stanie opomiarowa ć najmniejsze
przepływy ale z bł ędem poni żej 5%
tolerancji.
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DOKŁADNOŚĆ WODOMIERZY MECHANICZNYCH
SKUTKI DLA GOSPODARKI WODNEJ

• Z powodu inercji pomiarowej wodomierzy mechanicznych oraz
niestabilnych parametrów metrologicznych uzale żnionych w trakcie
użytkowania od wielu zewn ętrznych czynników nierealne jest
oszacowanie strat wody z tego tytułu

• Nawet najdokładniejsze wodomierze obj ętościowe z zakresem 
pomiarowym R ≥315 nie są w stanie wykry ć nieszczelno ści w sieci 
wodoci ągowej. 
Oto przykład: rozpatrywany wodomierz DN20 Q3=4, R=315 – patrz 
wykres bł ędów  nie jest w stanie skutecznie opomiarowa ć wycieków 
poni żej 12 l/h, a przecie ż taki wyciek do obj ętość 40 łyżeczek do 
herbaty albo 0,8 obj ętości fili żanki do kawy w ci ągu minuty !

• Czy zdawali ście sobie Pa ństwo spraw ę z warto ści tego niby
„kapania” ?
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DOKŁADNOŚĆ WODOMIERZY MECHANICZNYCH
ULATNIAJ ĄCE SIĘ DOCHODY ?

• 10 l/h to 7 200 l w ci ągu 30 dni albo 86 400 l (86,4 m 3) na rok.
TYLKO W PRZYPADKU 1 WODOMIERZA !

• Dla np. 4 000 wodomierzy (wodoci ągi w niewielkim mie ście) to niby
błahe „kapanie” mo że przynie ść w ci ągu 1 roku a ż 345 600 m3 straty

• A ile wodomierzy w Pa ństwa Przedsi ębiorstwie posiada tak ą

dokładno ść jak ten z rozpatrywanego przykładu ?
Z powodu lekkiego „zawrotu głowy” nie b ędziemy dalej symulowa ć

strat z tytułu nie opomiarowania du żo wi ększych przepływów przez
wodomierze mechaniczne ze słabszymi parametrami
metrologicznymi

WODOMIERZE MECHANICZNE NIE DBAJ Ą O PAŃSTWA DOCHODY, 
NAWET JAK S Ą NOWE !
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DOKŁADNOŚĆ WODOMIERZY MECHANICZNYCH
WARTO WIEDZIEĆ !

• Wg danych International Water Association (IWA) z
2010 r. około 16% zu życia wody nast ępuje przy
przepływach poni żej 100 l/h. To skutek racjonalizacji
zużycia wody w krajach UE. Jeszcze w połowie lat 90
XX wieku pomijano w ogóle ten obszar przepływów w
rozwa żaniach o stratach wody z tytułu
nieoptymalnego opomiarowania

• Bardzo mała populacja u żytkowanych przez
przedsi ębiorstwa wodoci ągowe w krajach UE
wodomierzy mechanicznych, nawet jak s ą nowe jest
w stanie w miar ę dokładnie opomiarowa ć ten zakres
przepływów

NIEOPOMIAROWANE ZAKRESY PRZEPŁYWÓW TRAKTOWANE DO TE J 
PORY JAKO STRATY POZORNE STAŁY SI Ę POWAŻNYM ŹRÓDŁEM 

UTRATY DOCHODÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE
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ŹRÓDŁA STRAT WODY
Przykładowy bilans wody wg International Water Asoci ation (IWA), 2008r.

Sprawdzone rozwiązania
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