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• Kopalnie, oczyszczalnie ścieków, gorzelnie – wszystkie te firmy mogą 

wykorzystywać metan do produkcji energii. Coraz więcej przedsiębiorstw 
chce z tego korzystać. W ostatnich dwóch latach obserwujemy boom na 
silniki gazowe. 
 

• Eksperci oceniają, że potencjał do wykorzystania metanu w 
elektrociepłowniach jest w Polsce dziesięciokrotnie większy niż w 
Niemczech.  

 
• Naturalnym reaktorem wytwarzającym metan są składowiska odpadów, 

także kopalnie mają ten gaz za darmo – uwalnia się w trakcie 
wydobywania węgla. Rocznie jest to nawet 1 mld m sześc., a tylko 15 
proc. z tego jest wykorzystywane na cele energetyczne. 
 

• Tymczasem metan ma 21-krotnie większy wpływ na efekt cieplarniany od 
dwutlenku węgla i rząd już przygotowuje przepisy podnoszące opłaty za 
jego emisję. 

Energia, prosument, gazomierze?  



• Do produkcji energii z metanu zabierają się także firmy 
mające problem z odpadkami: oczyszczalnie ścieków i 
gorzelnie, a także zakłady potrzebujące dużo ciepła, np. 
szklarnie. W procesie fermentacji powstaje gaz do produkcji 
energii elektrycznej, a gorąca para i woda są wykorzystywane 
w procesach produkcyjnych. Silniki mogą wykorzystywać gaz 
nawet z resztek z restauracji. Energia elektryczna 
produkowana w tego typu urządzeniach trafia także do sieci i 
jest sprzedawana jako tzw. zielona. 

• Polski rynek sprzedaży silników na metan wart jest jednak 
zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Producenci 
tacy jak niemiecki MAN czy amerykański Caterpillar żądają 
ok. 2 mln zł za maszyny pozwalające na produkcję 1 MW 
energii z gazu 

Energia, prosument, gazomierze?  



Zabezpieczenie gazomierza 

Dokumentacja fotograficzna 



Dokumentacja fotograficzna 
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Gazomierz spełniający wymagania 



Nieoryginalne plomby 



Nieoryginalne plomby 



Kompletna dokumentacja 



Plomby  nieoryginalne 

Porównanie cech 



Plomby  nieoryginalne 



Kompletna dokumentacja do ekspertyzy 



• Kompleksowa dokumentacja fotograficzna jest 
niezbędna w postępowaniu procesowym 

• Istotnym elementem procedury jest sposób 
zabezpieczenia gazomierza podczas transportu 

• Badania mechanoskopijne muszą być wykonane 
przez biegłego posiadającego odpowiednie 
uprawnienia 

Informacje 



• Zakłócanie wskazań układów pomiarowych 
• Zatrzymanie pracy urządzeń pomiarowych 
• Możliwość uszkodzenia urządzeń pomiarowych 

Magnesy neodymowe -zagrożenia 

Cena brutto od 8,42 PLN 

    MW 29 x 10 / N38 

 - magnes neodymowy  
 

? 



• średnica: 70 mm +0,1/-0,1 mm 
• wysokość: 30 mm +0,1/-0,1 mm 

 

Najczęściej stosowany magnes neodymowy 

Cena brutto od 120 PLN 

Indukcja magnetyczna (maksymalna) 
przy dystansie 0,7 [mm] 

 wynosi ~0,480 [T] 

Udźwig: ~100,0 [kg] 

Czy na mnie to 
działa ? 



Wymagania techniczne dla producentów gazomierzy 
w zakresie oddziaływania magnesów neodymowych 

PN-EN 1359 

Odporność na działanie magnesów neodymowych 
rozumiana jako stan, w którym błędy wskazań 

gazomierza narażonego na działanie pola 
magnetycznego magnesów neodymowych mieszą 

się w zakresie: 
 

- Dla strumienia objętości Qmin  ≤Q<0,1Qmax -6,0%; +3,0% 
 

- Dla sumienia objętości 0,1Qmax ≤Q<Qmax ±3,0%  

Oddziaływanie na gazomierze 



 Nowe produkowane gazomierze wg zapewnień 
producenta powinny być odporne na magnesy 
neodymowe, a co ze starymi gazomierzami? 
 

• Producenci gazomierzy nie mogą być 
odpowiedzialni za potencjalną nieodporność 
gazomierzy „z eksploatacji” (wyprodukowanych  
w poprzednich latach). 

 Z posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. „Nierozliczonej ilości gazu” 
  
 
 Źródło: Oddziaływanie pola magnetycznego na gazomierze i wodomierze. Monografie, Seria Gazownictwo, 

Warszawa 2007 

Co na to gazomierze ? 



Gdzie przyłożyć ? 

Elementy rozrządu 

Elementy 
 rozrządu 

Lustro membrany 

Źródło:  Ingerencje w Gazomierze miechowe za pomocą magnesów neodymowych: Oddziaływanie 
pola magnetycznego na gazomierze i wodomierze. Monografie, Seria Gazownictwo, Warszawa 2007 



• Badania ZWUG INTERGAZ  
 (dla gazomierzy produkowanych w minionych latach) 
 
• Pod wpływem magnesu praca gazomierza zostaje zatrzymana i 

gazomierz blokuje przepływ 
 

• Gazomierz pulsuje 
 

• Gazomierz przyspiesza 

Co mówią inni 

Źródło:  Ingerencje w Gazomierze miechowe za pomocą magnesów neodymowych: Oddziaływanie 
pola magnetycznego na gazomierze i wodomierze. Monografie, Seria Gazownictwo, Warszawa 2007 



• Oddziaływanie magnesem neodymowym na 
metalową obudowę licznika gazowego powoduje jej 
namagnesowanie.  

• W raz z upływem czasu poziom namagnesowania 
obudowy ulega zanikowi.  

• Szybkie dostarczenie licznika po demontażu u klienta 
na stanowisko badawcze i wykonanie pomiaru 
namagnesowania resztkowego powierzchni licznika 
umożliwia stwierdzenie czy na gazomierz 
oddziaływano silnym polem magnetycznym np. 
magnesem neodymowym. 

BADANIA NAMAGNESOWANIA RESZTKOWEGO POWIERZCHNI LICZNIKA 

 



BADANIA NAMAGNESOWANIA RESZTKOWEGO POWIERZCHNI 
LICZNIKA 

 
Różnica pomiędzy punktami pomiarowymi 

obudowy badanego gazomierza jak również 

różnica pomiędzy gazomierzem wzorcowym 

powyżej 0,20mT wskazuje na miejscowe 

oddziaływanie silnego pola magnetycznego 

Pomiar Gazomierz badany 

[mT] 

Gazomierz wzorcowy 

[mT] 

Pomiar 1  0,30 0,02 

Pomiar 2 0,65 0,03 

Pomiar 3 0,70 0,02 

Pomiar 4 1,50 0,05 

Pomiar 5 0,40 0,17 

Pomiar 6 0,45 0,14 

  Minus metody: 
Czas dostarczenia licznika do ekspertyzy. Związane jest to z naturalnym procesem 
zanikania namagnesowania szczątkowego powierzchni licznika w funkcji czasu.  
 
Czy namagnesowanie resztkowe powierzchni = kradzież ? 
 
           



 Udowodnienie kradzieży w oparciu o badania 
namagnesowania resztkowego powierzchni licznika 
w sądzie jest możliwe gdy: 

• Czas dostarczenia licznika do badań jest 
maksymalnie krótki 

• Miejsce namagnesowania wpływa na układ 
pomiarowy, ustalone w oparciu o publikacje lub 
badania eksperymentalne 
 

BADANIA NAMAGNESOWANIA RESZTKOWEGO POWIERZCHNI LICZNIKA 

 



 Autorska metoda opracowana na podstawienie 
zdobytego doświadczenia w badaniach wpływu 
magnesów neodymowych na układ pomiarowy 
liczników energii elektrycznej 

• Metoda polega na badaniu na specjalnym 
stanowisku indukcji magnetycznej magnesu 
sprzęgła 

• Indukcja magnetyczna magnesu sprzęgła nie 
zmienia się w takim stopniu w czasie jak 
namagnesowanie resztkowe powierzchni  

BADANIA INDUKCJI MAGNETYCZNEJ MAGNESU SPRZĘGŁA 

 



Procedura 
1.  Dokumentacja 
fotograficzna 

2.  Demontaż liczydła 3.  Wyjęcie sprzęgła 

4. Badanie indukcji  
magnetycznej 

5. Analiza uzyskanych 
wyników  

Stanowisko pomiarowe Ekspertyza dla Klienta 



Wyniki 

Magnes sprzęgła  badanego 

gazomierza               

Punkty pomiarowe 

indukcja magnetyczna BB [mT] BBmax  BBmax 

  (+) (-) 

pomiar 1 55 50 

pomiar 2 50 49 

pomiar 3 52 49 

BB średnie 52,3 49,3 

Magnes porównawczy                       

indukcja magnetyczna Bp [mT] 
70 75 

BB/BP 74,76% 65,78% 
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• Ilość nierozliczonej ilości gazu i energii elektrycznej 
wpływa na ich cenę rynkową. A cena rynkowa 
energii oraz gazu wpływa w pewnym stopniu na 
opłacalność prosumenckich małych instalacji i mikro 
instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej. 
 



Dziękujemy za uwagę 


