
Jedną z konstrukcji wodomierzy objętościowych jest wodomierz puszkowy. Występuje obok takich konstrukcji jak: ślimakowe, rotacyjne, 
eliptyczne, nieckowe, bębnowe, tarczowe i tłokowe. W dalszej treści będę używał określenia wodomierza puszkowego jako objętościowy, który 
to jest najbardziej rozpowszechnionym wodomierzem z wodomierzy objętościowych. Dla porządku dodam, że niektórzy ten wodomierz 
nazywają wolumetrycznym, czyli z angielskiego objętościowy.

Zachodnie firmy wodomierzowe w Polsce od kilku lat mocno promują wodomierze objętościowe, jako panaceum na wszelkie problemy w 
opomiarowaniu sprzedawanej wody. Trzeba przyznać, że z niezłym dla siebie skutkiem. Atutem jest, jak się okazuje, znacznie wyższa cena 
wodomierzy objętościowych, który wykorzystuje pogląd, że wysoka cena to i wysoka jakość i tym samym wyższa efektywność. Jeśli wydaje się 
nie swoje pieniądze, to analiza wydatków nie zawsze jest dogłębna, co zresztą dowiódł Milton Friedman*, a fakty z życia codziennego to 
potwierdzają.

Już w 1936 roku poradnik autorstwa Adama Tadeusza Troskolańskiego przedstawia tę konstrukcję. W Poradniku Wodomierzowym 
A.T. Troskolańskiego z roku 1956 czytamy: „Rozruch i dolna granica dokładności są dla nich stosunkowo niskie i wskutek tego obszar mierniczy 
jest znaczny. Wymagają one jednak precyzyjnego wykonania i są wrażliwe na zanieczyszczenia”. Już wówczas zastosowanie tych wodomierzy, 
warunkowane było stanem zanieczyszczenia wody. Stosowano je do pomiaru paliw, olejów, spirytusu itp.. 
Przed wojną były produkowane w Toruniu.

Bacznie rejestrowałem i rejestruję sygnały o skutkach stosowania wodomierzy objętościowych. Były one obok pozytywnych, w większości 
przypadków negatywne. Na ocenę pozytywną maja szansę tam, gdzie twardość wody jest zbliżona do minimalnej dopuszczalnej, czyli 
deszczówkę.

Przed laty, w SM Fampa w Jeleniej Górze, wstawiono na próbę w szeregu za wodomierzem jednostrumieniowym wodomierz objętościowy. 
Po pierwszym okresie rozliczeniowym wyniki były rewelacyjne. Wydawało się, że nabrzmiały społecznie problem deficytu wody został 
rozwiązany, lecz w drugim okresie rozliczeniowym wodomierz suchobieżny miał większe wskazania niż objętościowy. 
Dopiero wodomierz hybrydowy z zaworem antykropelkowym rozwiązał problem bilansu wody w tej spółdzielni.

W jednym z wodociągów nad Bałtykiem wszystkie zamontowane wodomierze objętościowe po tygodniu zablokowały się.

Przyglądając się zdemontowanemu wodomierzowi objętościowemu, jako konstruktor widzę problem z niezakłóconym ruchem puszki pomiędzy 
ściankami. Znaczna jest w tym wodomierzu wielkość powierzchni styku elementu ruchomego z elementami nieruchomymi. 

2W wodomierzu objętościowym Ø 15 wynosi 8,00 cm , zaś w jednostrumieniowym wirnikowym jest nieporównywalnie mniejsza 
2i wynosi 0,31 cm  - jest 26 razy mniejsza. 

Ramię siły naporu strugi wody w wodomierzu objętościowym wynosi w przybliżeniu 1, zaś w jednostrumieniowym wirnikowym 19,8. 
Są to najistotniejsze przyczyny braku odporności wodomierzy objętościowych na zanieczyszczenia. 
Iloraz momentów tarcia w tych wodomierzach daje drastyczną przewagę wodomierzom jednostrumieniowym wirnikowym. Co najmniej 
teoretyczną.

Niewielka zawartość zanieczyszczeń mineralnych w wodzie, może zablokować rotor. Luz pomiędzy wirnikiem w wodomierzu objętościowym 
wynosi ok. 0,1 mm. Jeżeli zanieczyszczenie mineralne będzie mniejsze od 0,1 mm i rotor dotyka jednej ze ścianek, to ono swobodnie 
przepłynie. Jeśli zanieczyszczenia będą znacznie większe, przykładowo 0,2 mm, to również swobodnie przepłynie przez wodomierz. 
W tych przypadkach nie ma problemu zanieczyszczenia wody. Jeżeli zaś zanieczyszczenie będzie nieznacznie większe od luzu, 
przykładowo 0,12 mm to nastąpi wciśnie się zanieczyszczenia między rotor a płytę górną lub najczęściej pomiędzy rotor a dolną płytę. 
Wówczas następuje zacieranie się rotora względem płyt bocznych. Jeżeli zatrzymanie to będzie w szczególnej pozycji, to woda popłynie 
a wodomierz będzie stał. Zastosowanie filtra o oczku mniejszym niż luz między rotorem a płytami, spowoduje, że w krótkim czasie sitko będzie 
nieprzepuszczalne i zapchany filtr zablokuje przypływ. Te stosowane, w żaden sposób nie chronią wodomierza objętościowego. 
Byłem świadkiem prezentacji wodomierzy objętościowych na targach w Kielcach, w wykonaniu obcokrajowca. Dowodził, że zanieczyszczenia 
wody, to dla wodomierzy objętościowych firmy, którą kieruje, nie jest niczym strasznym. 
Jeśli się trafi w wodzie piach, a zwykle się trafia, to taki wodomierz potrafi zemleć do 500 kg piachu, w czasie całego okresu legalizacji. 
Nie dość, że wodomierz, to jeszcze dodatkowo młynek do piachu. Chciałoby się rzec, wash and go.

Uruchomienie produkcji wodomierzy objętościowych w mojej firmie zajęłoby mi około dwóch do trzech lat.

Mając już wodomierz suchobieżny klasy C – dla nie przywiązujących wagi do opomiarowania, hybrydowy - dla zorientowanych w temacie 
opomiarowania wody i elektroniczną Zuzannę klasy R 500 – dla koneserów, z oczywistych względów odpuszczam sobie wodomierze 
objętościowe.

Na bazie patentu Zuzanny planuję uruchomić wodomierze z poziomą osią powyżej 40 mm. Będą się nazywać Hajduki.

W wodomierzach jednostrumieniowych nie stawiam wymogów wobec czystości wody. Ma być trochę czystsza, przepraszam za określenie, 
od gnojówki. Nie jest szkodliwy dla elementów ruchomych drobny piasek, zawiesiny mineralne czy organiczne. Twardość wody nie ma większego 
znaczenia. Grubszy kamień jak się trafi, to rzeczywiście może zablokować wirnik. Lecz wystarczy przepłukać wstecznym strumieniem, aż wyleci 
kamień i można z powrotem zamontować wodomierz bez obaw o sprawność ruchową i jego metrologię.

Od samego początku jako konstruktor wyznaczyłem sobie trzy cele.

Pierwszy cel, to obszar mierniczy. Jako pierwszy polski producent wyprodukowałem wodomierz klasy C. Jest to wodomierz suchobieżny 
jednostrumieniowy, za którego w roku 2004 dostałem nagrodę Grand Prix targów WOD-KAN w Bydgoszczy. Następnie dokonałem „spolszczenia” 
wodomierza hybrydowego TRP firmy Maddalena, nazywając go na cześć właściciela firmy jego imieniem - Franco. 
Byłem i jestem nadal jedynym producentem w Polsce wodomierza hybrydowego. W pozycji poziomej wodomierz hybrydowy ma nieznacznie 
niższy próg rozruchu niż wodomierz suchobieżny, lecz w pozycji pionowej dwu-trzykrotnie niższy. 

Gdy skonstruowałem i wprowadziłem do stosowania zawór antykropelkowy, osiągnąłem progi rozruchu na poziomie 1,2 do 2,4 litra na godzinę. 
Jest to przepływ, przy którym zwykłym zaworem nie można w sposób ciągły ustawić kropelkowania. Przeprowadziliśmy w tym celu eksperyment 
ustawienia przepływu kropelkowego, poniżej progu rozruchu wodomierza z zaworem antykropelkowym, stosując zawór kulowy 3/8” i osiągając 
0,8 l/h. Po około godzinie ustał przepływ. Przy większym zaworze przykładowo ½” w krótszym czasie ustanie kropelkowy przepływ.

Wodomierz Zuzanna o wyróżniku R 500, a być może wkrótce R 1 000, jest moim zdaniem kresem zwiększania obszaru mierniczego wodomierzy. 
Nie ma sensu ani technicznego ani ekonomicznego podnoszenie czułości wodomierza powyżej poziomu jaki osiągnąłem. 
Ze względu na koszt legalizacji, który rośnie wraz z wyróżnikiem, w większości przypadków produkowane wodomierze będą miały 
wyróżnik R 200. 

* Milton Friedman -  ekonomista amerykański, zdecydowany obrońca i propagator wolnego rynku, opisał cztery sposoby wydawania pieniędzy 



Drugi cel to odporność wodomierza na zewnętrzne oddziaływanie na wskazania wodomierza.
Prezes pewnej spółdzielni mieszkaniowej stwierdził, że klasa C nie pomoże, jeśli przyjdzie bandyta i przyłoży magnes do wodomierza. 
Rzeczywiście. Z wodomierzem suchobieżnym tak jest. Obecnie osiągnąłem poziom konstrukcji wodomierza hybrydowego i elektronicznego 
wykluczający jakąkolwiek skuteczną, bezśladową ingerencję we wskazania wodomierza. Wodomierze objętościowe oferowane na rynku polskim 
posiadają sprzęgło magnetyczne, wrażliwe na magnes. Potrafię zatrzymać każdy wodomierz objętościowy sprzedawany w Polsce.
Z oczywistych względów zaniecham opisu techniki ich zatrzymania. To co pokazują na targach, to prestidigitatorstwo, któremu z początku także 
i ja uległem.

Celem trzecim jest trwałość metrologiczna w trakcie eksploatacji.
Pierwszy mój wodomierz, 13 lat temu, padł na badaniach trwałościowych z powodu zniszczonych łożysk wirnika. Dlatego dobrałem taki materiał 
na łożyska, aby więcej nie było tematu łożysk. I rzeczywiście nie ma. Kiedy dostałem do badań wodomierz hybrydowy TRP po przebiegu 
1700 , uznałem, że trwałość ułożyskowania wirnika jest wystarczająca. Po takim przebiegu metrologia była w granicach błędów, tak jak przy 
legalizacji pierwotnej. Dla mojego gospodarstwa domowego, które zużywa rocznie ok.100 , woda o tej objętości starczyłaby na 17 lat. 
Gdy dostałem kolejne wodomierze do badania, okazało się, że po przebiegu 4800  wodomierz ten ma również błędy w granicach 
dopuszczalnych. Ten to już starczyłby do mojego domu na pół wieku. Szokującym dla mnie były wyniki ekspertyzy wodomierzy z PEC w Gdyni, 
pracujących na cyrkulacji cwu. Wodomierze Franco pokazały trwałość metrologiczną w czasie ekspertyzy, w którą i ja bym nie uwierzył, 
gdybym nie zobaczył. Jeden z wodomierzy po przebiegu 33.600  zachował błędy w granicach dopuszczalnych i wrócił po ekspertyzie do sieci. 
Dodam, że pracował i pracuje na wodzie cieplej. Ta woda starczyłaby dla mojego domu na 336 lat. To nie jest pomyłka. Wynika z podzielenia 
33.600  przez 100 /rok . Tak więc, jako konstruktor nie mam tu już nic do roboty. Na przestrzeni 13 lat produkcji wodomierzy nigdy nie 
stwierdzono ani jednego przypadku usterki ułożyskowania wirnika wodomierza.

Uzyskany zakres metrologiczny R 500 a w perspektywie R 1000 wodomierza jednostrumieniowego wg mojego europejskiego patentu 
i nieporównywalnie większa odporność wodomierza na zanieczyszczenia w wodzie niż wodomierza objętościowego, jednoznacznie przesądzają o 
racjonalności tezy zawartej w tytułowym pytaniu.

Na zakończenie refleksja, związana z niniejszym tematem i sprawą dyskutowaną w środowisku wodociągowców, a dotyczącą wydłużenia okresu 
ważności legalizacji.

Swego czasu o opinię w sprawie okresu legalizacji zwróciło się do mnie Ministerstwo Gospodarki. Pogląd wyrażony kilka lat temu w tej sprawie 
nie zmienił się, bo i materia, której dotyczyła opinia się nie zmieniła. Konstrukcja i materiały użyte do produkcji wodomierzy które w tej chwili 
dostarczam do swoich klientów, zachowałaby w większości przypadków metrologię w granicach dopuszczalnych błędów przez okres znacznie 
dłuższy niż obecny okres ważności legalizacji. Jednak są w Polsce miejsca, w których żaden wodomierz nie wytrzyma 3-4 lat. Zanieczyszczenia i 
twardość wody powodują tak wielką inkrustację na elementach ruchomych i stałych wodomierza, że metrologia 
po 3 latach jest już tylko przeszłością. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że wartość wodomierzy to jest 0,7% - 1% sprzedawanej wody, 
jak w przypadku cen moich wodomierzy, i do 3% w przypadku wodomierzy objętościowych, to i tak jest ekonomicznie uzasadniona wymiana po 
5 latach. Aby obniżyć koszty wymiany wodomierzy u naszych klientów, w mojej firmie odbudowujemy wodomierze za 50% ceny plus 7 złotych za 
legalizację.
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Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników wodomierzy objętościowych o swoje uwagi. Będę je publikował na stronie internetowej. 
Zarówno te korzystne dla wodomierzy objętościowych jaki i te niekorzystne.

Sztum, dnia 23.11.2013 r.

postscriptum
Po popełnieniu tego artykułu otrzymałem do badań 15 sztuk wodomierzy objętościowych z wodociągów w Brzegu po okresie 5 lat eksploatacji. 
Wodomierze te są przechowywane w mojej firmie i w razie potrzeby można powtórzyć badania. 
W załączeniu analiza wody w tym wodociągu oraz wyniki badania wodomierzy objętościowych. 
Dla porównania załączam także wyniki zdemontowanych po 5 latach użytkowania przez PWiK Konin wodomierzy hybrydowych. 
Różnica jak dla mnie, jest szokująca. Trzeba przyznać, że są duże rozrzuty wyników. Czasami teoretycznymi rozważaniami można pewne 
zjawiska przewidzieć. 
Sądzę, że w tym przypadku nie było to trudne, mówiąc za klasykiem „oczywista oczywistość”.

Zaniepokojony tak niekorzystnymi wynikami dla objętościowych wodomierzy, poleciłem wykonanie ponownych badań tych wodomierzy przez 
innego laboranta. Niestety, potwierdzają pierwsze badania.

Antoni Fila

Poprawnie pracujący wodomierz powoduje 
racjonalizację zużywania wody. 
Jest więc korzystny dla sprzedającego, bo nie 
oddaje on za darmo znacznej ilości wody, jak i dla 
kupującego, który racjonalizując zużycie, 
zmniejsza wydatki na zakup wody. 
To nie są tylko teoretyczne przewidywania ale 
fakty.

Oczywiście są miejsca w Polsce, gdzie twardość 
wody i zanieczyszczenia pozwolą na „przeżycie” 
okresu legalizacji wodomierzy objętościowych.

Nie znam kosztów produkcji wodomierzy 
objętościowych, stąd nie mogę odnieść się do 
rentowności ich produkcji. Produkuję jednak 
zdalny odczyt wodomierzy i tym samym znam 
jego koszt produkcji. 

Nie bardzo mogę zrozumieć decyzji o zakupie 
zdalnego odczytu do wodomierzy objętościowych, 
4-krotnie droższego od mojego lub Powogazu, 
który poza przekazaniem danych nie spełnia 
innego zadania.
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Rok 2007 2008 2010 2011 2012

zw 394 550 398 188 378 153 370 943 367 699

cw 246 693 241 348 222 407 215 368 210 690

Razem 641 243 639 536 600 560 586 311 578 389









I II Śr I II Śr I II Śr Qmin Qt Qn

1 AB006206 2005  TRP 2,5 B 1381 Krzewo -3,87 -2,91 -3,39 -2,7 -2,91 -2,805 -1,14 -1,2 -1,17 0,06 1,39 0,35

2 AB008277 2005  TRP 2,5 B 1243 Dzierzbice 0,57 0,05 0,31 0,44 0,47 0,455 1,15 1,32 1,235 2,03 0,18 1,38

3 AB007519 2005  TRP 2,5 B 2173 Chełmno -3,38 -3,4 -3,39 -2,91 -2,52 -2,715 -3,43 -3,18 -3,305 3,07 0,75 1,65

4 AB009277 2005  TRP 2,5 B 1243 Dzierzbice 0,08 1,03 0,555 -0,53 -0,74 -0,635 0,71 0,66 0,685 1,09 -0,23 1,57

5 AB006079 2005  TRP 2,5 B 2782 Koszerz -2,88 -0,94 -1,91 -1,49 -1,31 -1,4 -0,03 -0,23 -0,13 1,09 0,26 1,73

6 AB006287 2005  TRP 2,5 B 4455 Rdutów -6,25 -6,13 -6,19 -3,25 -3,16 -3,205 -1,37 -1,12 -1,245 0,06 1,88 -0,04

7 AB006492 2005  TRP 2,5 B 2367 Dziwie -1,9 -1,43 -1,665 -2,7 -2,43 -2,565 -0,7 -0,75 -0,725 0,07 -1,54 1,84

8 AB007521 2005  TRP 2,5 B 2010 Chełmno -3,38 -2,42 -2,9 -2,7 -2,67 -2,685 -2,11 -2,01 -2,06 2,03 1,88 1,3

9 AB006497 2005  TRP 2,5 B 1730 Bylice -2,88 -0,45 -1,665 -1,74 -1,71 -1,725 0,86 0,88 0,87 1,09 0,5 1,57

10 AB008837 2005  TRP 2,5 B 3532 Zalesie -2,39 -1,92 -2,155 -1,18 -1,5 -1,34 -1,81 -1,79 -1,8 1,54 -0,81 0,89

11 AB005646 2005  TRP 2,5 B 4749 Dzierzbice -1,93 -0,98 -1,455 -1,46 -1,53 -1,495 -0,31 -0,1 -0,205 1,59 -0,71 1,57

12 AB007086 2005  TRP 2,5 B 1078 Augustynów -2,43 -1,48 -1,955 -1,26 -1,33 -1,295 -0,91 -0,17 -0,54 1,53 1,15 -0,43

13 AB009246 2006  TRP 2,5 B 3273 Bylice 1,02 0,99 1,005 0,47 0,88 0,675 2,8 2,19 2,495 1,05 1,61 -0,53

14 AB008533 2005  TRP 2,5 B 1922 Krzewo -1,93 -0,98 -1,455 -2,18 -2,02 -2,1 -1,29 -1,21 -1,25 1,09 0,99 1,49

15 AB006112 2005  TRP 2,5 B 2464 Koserz -3,41 -2,96 -3,185 -2,25 -2,59 -2,42 -3,64 -3,5 -3,57 1,54 -1,3 0,97

16 AB020256 2005  TRP 2,5 C 2813 Chełmno -4,02 -3,96 -3,99 -2,71 -2,25 -2,48 -3,47 -3,25 -3,36 -1,9 1,12 1,67

17 AB024169 2005  TRP 2,5 C 1119 Żarowo -1,54 -1,69 -1,615 -0,24 -0,32 -0,28 -1,74 -1,65 -1,695 1,41 1,35 0,3

18 AB019494 2005  TRP 2,5 C 3084 Rdutów -5,25 -5,16 -5,205 -2,25 -2,53 -2,39 -3,27 -3,35 -3,31 -0,08 0,03 1,13

19 AB020252 2005  TRP 2,5 C 1564 Krzewo -6,27 -6,15 -6,21 -3,18 -3,25 -3,215 -1,21 -1,32 -1,265 -0,41 1,45 1,14

20 AB025832 2005  TRP 2,5 C 1664 - - - -0,02 - - -0,91 - - -1,96 0,67 0,49 1,22
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ZAKŁAD USŁUG WODNYCH sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin, tel. 63/242 88 53

WNIOSKI: 

• Wskazania badanych wodomierzy znacznie przekraczają przeciętne pobory w ciągu 5 lat użytkowania
• WSZYSTKIE wodomierze mają wyniki, przy których ekspertyza jest pozytywna
• Błędy większości wodomierzy mieszczą się w granicach błędów dopuszczalnych dla wodomierzy nowych
• Kolorem niebieskim zaznaczone są wyniki wodomierzy, których błędy mieszczą się w granicach
   dopuszczalnych dla wodomierzy w eksploatacji
• Wszystkie wodomierze po regulacji (bez odbudowy) zostały ponownie zalegalizowane i zamontowane w
   sieci na następne 5 lat

Stanowisko: FILA MINI 01; Metoda pomiaru: zatrzymany start/stop O-V; Badanie wykonał: Marcin Kichner
Sztum, dnia 25.03.2010 r. 

wodomierzy hybrydowych FILA



Błędy przy legalizacji 

pierwotnej

Błędy przy 

ekspertyzie

Błędy przy legalizacji 

pierwotnej

Błędy przy 

ekspertyzie

Przebieg

Q3 = 2,500 m³/h 0,27% -3,72% 2,68% 0,85% +/- 6 +/- 3

Q2 = 0,200 m³/h 0,69% 0,24% 0,93% 3,12% +/- 6 +/- 3

Q1 = 0,125 m³/h -0,87% -2,57% -1,03% 0,82% +/- 10 +/- 5

Numer wodomierza/ Przepływy

80800102 8080092
Dopuszczalne błędy graniczne 

wskazań wodomierza 

podczas 

użytkowania

przy legalizacji 

pierwotnej29 615  m³ 33 632  m³  

Wodomierze o numerach 80800102 i 8080092 po 3 latach pracy i przebiegu odpowiednio 29 615  m³  i 33 632  m³  
zostały przesłane przez naszego Klienta (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni) do wykonania 
ekspertyzy urzędowej. 
Wodomierze pracowały na cyrkulacji ciepłej wody.

wodomierzy hybrydowych FILA

Data badania: 23/05/2011 r.
Badanie przeprowadził: Marcin Kichner

* Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2011 rok, średnie zużycie ciepłej wody w gospodarstwach domowych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynosiło w polskich miastach blisko 50 l dziennie. W skali roku daje to ok. 18,5 .
Zatem 18,5 x 4 osoby = 74  rocznie

m³
m³

Pomimo faktu, iż przebieg wodomierzy oznacza ponad 66 cykli legalizacyjnych tj. ponad 400 lat pracy 
przeciętnego wodomierza* ich błędy mieszczą się w granicach dopuszczalnych błędów. 
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